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الكتابة ثمن

قصرية مقدمة

مقدمٍة كتابة أستطيع وال صفحة، ألف من قصًة أكتَب أن يمكن امُلقدِّمات، كتابة أجيد ال
كما النوم يف تكتب الفهم، عىل عصيَّة شخصيَّة فهي عمري رفيقة أما صفحة، نصف من

الشمس. حول دورتها أو نفسها، األرضحول بدورة تهتم ال صاحية، وهي تكتُب
ندور. ال أو غرينا، حول أو أنفسنا، حول نشاء؛ كما ندور أحرار، نحن وتقول: تضحك

اليقظة. يف كما النوم يف مشيئتي، رغم يدور، عقيل لكن
يف تكون، حيث من يأتيني صوتها الجرس، رنني عىل صباح كل النوم من أصحو
حتى الوطن إىل تعود ال طفلة، كانت منذ السفر تعشق هي األرض، كوكب فوق مكاٍن أي
النبيذ بلون العتيقة بحقيبتها بيتي، باب أمام أراها الغياب، وطال ابتعدت مهما ترحل،
مما ُحمرة أقل أصبحت والشمال، الجنوب يف األمطار وأغرقتها الشمس حرقتها األحمر،
الزمن، بمرور قوًة أقل العضالت، قوية العجالت متينة اللون، حمراء ظلت وإن كانت،
الشوارع فوق ٍة بخفَّ وراءها تنزلِق واملحطَّات، املطارات تجتاز وهي خلفها من تجرُّها
ومالبسها بالكتب مليئة واملطبات، الُحفر حيث ة األزقَّ يف بثَِقلها وتغوص الناعمة، املرصوفة
األبيضبحجم البالستيك من قطعٍة داخل اسمها، يحمل ينخلع، ال متني ِمقبضها وأوراقها،

اليد. كفِّ



اإلنسان

ومصلحة االجتماعية والشئون الداخلية وزارة أقسام يف ًال ُمسجَّ كان الثالثي اسمها
الفنية. وامُلصنَّفات والكتابة النرش عىل الرقابة وإدارات السجون

جواز يف صورتها يتأمل الثالثي، اسمها يف القاهرة بمطار الرشطة ضابط يحمِلق
سفرها جواز عىل باملطرقة يدق أستاذة. يا السالمة ع هللا حمد وجهها: يف يبتسم سفرها،
أمه، عن ورثها ة ِبرقَّ لها يعتذر عودتها، قبل إليه السوداء القائمة وصلت وإن فتدخل.
كان وإن أنفذها. الزم أوامر عندي أستاذة، يا آسف ماء: وكوب لتسرتيح كرسيٍّا يناولها
غليظ، بصوٍت مربطًما أنيابه عن يُكرشِّ الحكومة، حزب أو داعش أو الجهاد بحزب عضًوا
البرش، من مختلفة بأنواٍع تلتقي حيث الصحي؛ الحجر غرفة يف حقيبتها مع ويحجزها
منهم الكفر، أو بالجنون مصاب وبعضهم الخنازير، وأنفلونزا بالُجذام مرىض بعضهم
من نادرة ثقافة اكتسب سيتي، بجاردن الراقي الحي يف شهريًا كان سوسو، الكوافري
تغوص التي الرءوس يف مدهشة أفكاًرا تُدرك ماهرة أصابعه والرجال، للنساء الحالقة
املثقفني من ورجال نساء التنهدات، بشارع األنيق محله إىل الراقي الحي سكان يأتي فيها،
عىل الثدييات فصيلة من السنني ماليني عرب تطوَّر اإلنسان أن يؤمنون العليا، الطبقة أو
وأن العكس، وليس الشمس حول تدور كروية األرض وأن الكربى، األم الشمبانزي رأسها
تَناثرت ذرات، الفضاء يف وانترشت الكبري االنفجار حدث حني البحتة بالصدفة نشأ الكون

الوجود. يف مادية كتلة أول أو مادة أول لتكوين بعضها ع وتجمَّ
الباشوات قصور يف والطباخون البوابون أيًضا، سوسو، الكوافري زبائن من وكان
رجل الباشا؛ طباخ باسم الشهري منصور الحاج منهم سيتي، جاردن يف والجدد القدامى

ا. رسٍّ يبتلعه الذي الفاخر والطعام البلدي بالسمن مملوء سمني
املماليك عن القديمة الحكايات يحكي سوسو، الكوافري يدي بني رأسه يرتك هو وبينما
جده رأسهم وعىل أجداده من األسالف يَذكر أن بد وال األناضول، يف عاشوا كيف واألتراك،
قرن، فوق األرض يحمل ألنه قرنني؛ للثور خلق هللا أن صغري وهو له حكى الذي الكبري،

الثاني. قرنه إىل ونقلها رأسه حرك ثقلها من تعب وإن
منصور. حاج يا معقول مش سوسو: الكوافري ويضحك

منني؟ بييجوا والرعد والربق والرباكني الزالزل أمال سوسو، يا معقول ال، –
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الكتابة ثمن

منصور؟ حاج يا منني –
تهز والزالزل والرعد، الربق يَحدث لقرن قرن من راسه األرضعىل يحرك الثور ملا –

األرض.
منصور. حاج يا معقول مش سوسو: الكوافري يضحك

سوسو. يا معقول ال، –
جاليليو. قبل زمان كان ده الكالم –

ربنا. يعرفش ما نرصاني يهودي خواجة جاليليو –

اسمعني. حاج، يا جاليليو عن حاجة تعرف الزم –
خويا. يا سامعك –

وخمسميت بألف املسيح ولدت ما مريم العدرا بعد إيطاليا يف ولدته أمه جاليليو –
والظالم، الجهل يف وعايشة بالكنيسة محكومة كلها وأوروبا إيطاليا وكانت أكرت، أو سنة
منهم اليونان، يف قبله اليل العلماء أخطاء واكتشف والفلك، والهندسة الطب جاليليو درس

أرسطو.
سوسو؟ يا بربنا مؤمن كان أرسطو –

واعتربته كتبه، يف أفكارها وبينرش منصور حاج يا بالكنيسة مؤمن كان أرسطو –
منظار عمل جاليليو لكن واملناصب، األموال عليه وأغدقت األعظم الفيلسوف الكنيسة
منه غضبت الشمس، وحول نفسها حول بتدور األرض وإن أرسطو، خطأ واكتشف جديد
الكنيسة وتعاليم املقدس الكتاب بيعارض ألنه والخيانة؛ واإللحاد بالكفر واتهمته الكنيسة
جاليليو قدموا الدهر، أبد تتحرك وال تتزعزع ال ثابتة األرض إن عن أرسطو ونظرية

بيته. يف معزول مسكني فقري ومات وأدانوه، للمحاكمة
ده؟ الكالم لك قال مني –

ودقنه. شنبه له باحلق اليل الباشا –
سوسو؟ يا بنفسه الباشا –
منصور. حاج يا أيوة –

سوسو! يا بتدور األرض إن حاسس مش أنا لكن املية، مية صح كالمه الزم –
معاها. وبتدور منها جزء وانت حاج، يا كبرية برسعة بتدور ألنها –
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اإلنسان

سوسو. يا معقول مش –
برسعة. بيجري إنه تحس يمكن ال حاج، يا القطر جوة راكب وانت مثًال –

إيه؟ وال سوسو، يا األرض غري القطر لكن –
حاج! يا إيه –

الضحك. يف منصور والحاج الكوافري وينفجر
الحجر غرفة من العجالت، ذات الحمراء حقيبتها تجرُّ العمر، رفيقة هي، تخرج
ثوبها واملخابرات، الحكومة مزاج حسب أيام عدة أو ساعات، عدة بعد باملطار الصحي
إن بيدها تلمسها الحقيبة، جوارها وإىل الكريس عىل نامت منكوش، وشعرها مكرمش
من الوعي عن غائبة أو النوم، يف غارقة وهي أحد يرسقها أن تخىش فجأة، الظلمة يف أفاقت
مربوك ويقول: ُمبتسًما، الضابط يأتي إنذار، سابق دون الصباحات، أحد ويف التعب، شدة

العيد. بمناسبة واملعتقالت املعتقلني بعض عن الرئايس العفو صدر أستاذة، يا
عيد؟ أي –

يف الناس يصحو الربيع، بداية يف النسيم شم أو العظيم، العبور أو الكبري، األضحى
منهم األغنياء النيل، شاطئ عىل يتمشون والفسيخ، والرنجة البصل ليَشموا الباكر الصباح
يف أو الشمايل، بالساحل األبيض البحر شاطئ عىل الجديدة املنتجعات يف النسيم يشمون

األحمر. البحر وسواحل الغردقة
األخرض البصل ومعه الفاخر الطعام أصناف مع نربوه، من اللذيذ الفسيخ يظل لكن
الثقافية والخصوصية الطفولية الذاكرة إلعادة العيد، رضورات من والرنجة واملليان.

األجداد. وتاريخ
باألعياد، تحتفل ال املواسم، يف أبًدا تزورني ال رائحته، تُطيق ال وهي الفسيخ أحب كنت

الكتابة. يف وتنهمك السفىل شفتها تمطُّ به ذكَّرتها إن تذكره، ال ميالدها وعيد
عمرك؟ كم –
فاكرة. مش –

انتي. معقولة مش –
معقولة. مش اليل انتي –

ازاي؟ –
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الكتابة ثمن

عمري؟ من يهمك إيه –
سنة. كام عشتي انتي أعرف عاوزة –

ليه؟ –
عارفة. مش –

املقدمة.)1 (انتهت

السعداوي نوال
القاهرة
٢٠١٧ مارس ٢٢

السعداوي. نوال الدكتورة أعمال كافة املقدمة هذه تتصدر 1
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إهداء

السجن. يف أو البيت يف القهر َعرف من كل إىل
السعداوي نوال
١٩٨٢ القاهرة





األول الفصل

خال.) املرسح كامل، صمٌت تماًما، ُمظِلم (املرسح

حول ب، ُمذَهَّ سميك إطار داخل كبرية رجل صورة املرسح سقف من (يتدىلَّ
صارمة مالمح له الصورة، يف الرجل وجه تُيضء صغرية نور ملبات الصورة

ناعمة.) عريضة ابتسامٍة يف ُمبتِسمتان شفتاه لكن قاسية حادَّة ونظرة

سكون.) الكروان، صوت الفجر، كَضوء يزحف خفيف (ضوء

منكوش، شعرها ُممزًَّقا، ِجلبابًا ترتدي تعُرج، وحدها تميش امُلتسوِّلة (صباح
وتنِبش األرض عىل تجلس زفت)، أو (طني سوداء لطعة خديها من خدٍّ كلِّ عىل
سواها.) املرسح عىل يشء وال أحد ال حزين، بصوٍت تُغني وهي ِقمامة كوم يف

يف الصرب وبلبل ِكيفه، عىل كان اليل ع لوَّ اليل الزمن آِدي (تُغنِّي): امُلتسوِّلة صباح
عىل ِبيتحكم الَهيفة وابن َمرميَّة الَوحل يف الحالل بنت وآِدي كيفه، عىل وسقاه الفنجان
واصرب دخان، مليان جوَّه وِمن ق مزوَّ بَرَّه من بان، أهو َشبَك واليل ِحَكم ُكلُّه الصرب ِكيفه،

بأوان. يشء كل ده ِعني يا

حزين.) بصوٍت تُردِّد َمحنيَّة، وهي تعُرج وتميش (تنَهض



اإلنسان

امُلتسوِّلة: صباح

َمرميَّة، الوحل يف الحالل بنت
كيفه. عىل بيتحكم الهيفة وابن

بقسوة.) قفاها من يُمسكها رشطة. عسكري يظهر (فجأًة

حاتة الشِّ بت يا لك قلنا مرة مليون اتة، الشحَّ بنت يا اتة شحَّ يا هنا تعايل الرشطي:
بت، يا بالقانون هنا حاجة كل بالقانون، حاجة كل بالقانون، أيوه بالقانون، ممنوعة هنا

خدي! خدي!

بالعصا.) (يرضبها

عليه؟ بتقويل اليل بت يا مني ده الهيفة وابن الرشطي:
خذي! خذي! ايه؟ بت؟ يا مني ايه؟

أخرى.) مرًَّة (يرضبها

بيها، مالهم أبوها الهيفة وابن بيها، مالهم لِبنتها، ِبتغنِّي هي وتقول): ع صباح(تتوجَّ
حالها. يف يسيبوها ما حالها، يف ماشية هي

قدامي. قدامي، مني، وأبوها مني بنتها الرشطي:
ويجيبوها ويجيبوها، يودُّوها ياخدوها، يشوفوها ما كل تاني، حياخدوها صباح:

غريها. شغلة مالهمش ويَودُّوها،

يف ويضعونها يحوطونها الرشطة، رجال من عدٌد يظهر صباح. يشدُّ (الرشطي
بوليس.) سيارة

سيارة بوق وصوت األرض، عىل الرسيعة الثقيلة األحذية صوت (يُسَمع
البوليس.)

صمت.) (ظالم،

مفتاح صوت األرض، عىل أقداٍم وْقع صوت حديدية، سالسل صوت (يُسَمع
حديدي.) باب يف مراٍت ثالث يدور حديديٍّ
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األول الفصل

كامل.) سكون يف مراٍت عدَّة الصوت يتكرَّر ويَنغِلق، يُفتَح حديدي باب (رصير

ظالم.) (صمت،

ويودُّوها. بيجيبوها غريها، ُشغلة مالُهمش امُلتسوِّلة: صباح صوت

السجن فناء يف جالسًة امُلتسوِّلة صباح يكِشفعن الخفيف، الفجر (يزحفضوء
رقعٌة الِجدار عىل الباب أعىل ُقضبان. له ضخم حديديٍّ باٍب بجوار الخارجيِّ

امُلتسوِّالت.) عنرب عليها: ُكِتَب صغرية نحاسيَّة

عنرب إىل يقود ضخم آخر حديديٍّ باٍب إىل ثم داخيلٍّ، صغري حوٍش إىل الباب (يقود
األعواد من جرجري عود لتشدَّ الحديد الُقضبان خالل ِمن يَدها تمدُّ املتسوالت.
الجرجري. عود إىل تِصل ال يََدها لكن الصغري، الداخيل الحوش يف املزروعة القليلة
األسالك تعلوها ا جدٍّ عالية ُجدران له أيًضا والحوش ا، جدٍّ عالية ُجدراٌن له العنرب

الشائكة.)

الكروان.) (صوت

الكروان.) عن تبحث كأنما السماء إىل وجهها (ترفع

عىل كان اليل ع لوَّ اليل الزمن آِدي السماء): إىل تنظر وهي (تغنِّي امُلتسوِّلة صباح
وابن مرمية السجن يف الحالل بنات وآدي كيفه، عىل وسقاه الفنجان يف الصرب وبلبل ِكيفه،
جوَّه ومن ِمزوَّق بره من بان، أهو شبَك واليل ِحَكم كلُّه الصرب كيفه، عىل بيتحكِّم الهيفة

بأوان. يشء كل ده عني يا واصرب ُدخان، مليان

الزِّبالة بعض يرتك كبرية، صفيحة يف الخارجي السجن فناء ِمن يلمُّ زبَّال (رُجل
وكسًال.) إهماًال الباب ُقرَب

هنا. من بت يا اميش الزبَّال:
فايت. مش نهارك هنا شافتك الشاويشة لو
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اإلنسان

حتَّة. مالهاش فني؟ تروح تميش هي امُلتسوِّلة: صباح
وعنابر. زنازين وكلُّه أهه واسع السجن بت، يا إزاي حتَّة مالكيش الزبَّال:

ليه؟ دي الحتَّة يف واقفة ُقدامك، واسع الحوش بت يا
حتِّتها. دي هي امُلتسوِّلة: صباح

السياسيات. عنرب بََقه دلوقِت بت، يا زمان كان ده الزبال:
ُرْخَرة. َخُدوها جرجريتها دي وهي منها، َخُدوها حتِّتها، دي هي امُلتسوِّلة: صباح
ويجيبوها ويجيبوها ياخدوها، غريها، ُشغلة مالُهمش منها. ياخدوها حاجة كل

غريها! شغلة مالُهمش ويودُّوها،

تختفي ثم السجن ِفناء يف فتنَهضوتميشوتعُرج يِده يف ة باملقشَّ الزبَّال (يخِبطها
تغنِّي): وهي

مرِميَّة، جن السِّ يف الحالل بنت
كيفه. عىل بيتحكم الهيفة وابن

ذي الضخم الحديدي بابه العنرب، عن ويكِشف تدريجيٍّا، الفجر ضوء (يزحف
ذي الضخم الحديدي ببابه أمامه الصغري الداخيل والحوش امُلغلقة، الُقضبان

القضبان.)

الخارجي السجن فناء يظهر بحيث تماًما الحوش باب ُمواجهة يف العنرب (باب
العنرب.) داخل يكون ملن

يف ِقسمني: إىل العنرب يَقِسم القليلة، املالبس بعض عليه منشور غسيل (حبل
من األخرى املجموعة األيرس القسم يف امَلسجونات. من مجموعة األيمن القسم

املياه.) دورة إىل يقود صغري باب العنرب نهاية يف امَلسجونات.

عىل الرُّكن يف وُقمامة ووابور، كرتون، وُعلب الحقائب، بعض العنرب أرض (عىل
األرض.)

ِبجوار بات. وامُلنقَّ بات امُلحجَّ والفتيات النساء العنرب من األيمن الِقسم (يشغل
للصالة.) ادة كسجَّ تُستخَدم قديمة بطانيَّة ُفرشت األرض عىل امَلراتب أو ة األِرسَّ
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الِجدار.) ناحية وجهها بة، ُمحجَّ وهي تُصيل راكعًة الفيشاوي نفيسة (تظهر

بات.) ُمنقَّ الثالث واعتدال، ونفيسة رشيدة ركَعت خلِفها (من

وظهر النقاب خلَعت وقد األرض، عىل جالسة وهي ُمصَحف يف تقرأ (هادية
الطويل.) شعرها

الحوش ناحية وتنظر بيِدها الحديدية القضبان تُمسك الباب، عند واقفة (ساملة
يبدو تمشطه، طويل شعرها بقدَميها، الُقضبان فوق تصَعد الخارجي، والفناء

ب.) والرتقُّ والضيق القلق عليها

أو امَلرتبة عىل راقدًة تزال ال وهي الدين، رشف بَسيمة تظهر األيرس الِقسم (يف
الرسير.)

الشاي.) تصنَعان الوابور بجوار ونجاة مديحة نائمة. تزال ال (وعزَّة

يق.) الضِّ عليها يبدو بيدها، رأسها تُمِسك وحَدها جالسة (لبيبة

كبريين، مفتاحني يِدها يف تحِمل الخارجي الِفناء يف فِهيمة الشاويشة (تظهر
اضطراب.) يف ُمرسعًة وتهرِول

العنرب.) وباب الحوش باب ُقضبان خالل من تراها (ساملة

جماعة! يا جايَّة الشاويشة ساملة:

رسيرها.) أو مرتبتها عىل لتجِلس ساملة (تجِري

واعتدال.) ونفيسة رشيدة ِمثلها وتفعل وتنَهض، الصالة تُنِهي (سمرية

ِعلبة داخل الوابور تَُخبِّئان ونجاة مديحة رأسها. حول من يديها تفكُّ (لبيبة
صندوق تفتح النوم، من تصحو عزَّة سيجارة. وتُشعل تجِلس بسيمة كرتون،
شعَرها.) تلفُّ وهي املرآة يف تنظر «بالرولو» شعرها لفِّ يف وتبدأ صغريا، كرتوٍن
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عند الزِّبالة بعض رأت وقد الحوش، إىل تدُخل أن قبل نفسها تُكلم (الشاويشة
الباب.)

ِبريمي الدِّعارة عنرب هو كلها، دي الَوساخة إيه مصيبتي! يا فهيمة: الشاويشة
إيه؟ وال هنا زبالته

وثقيٌل ا جدٍّ ضخم املفتاح القضبان. ذا الضخم الحديدي الحوش باب (تفتح
الباب تدفع َدورات، ثالث الضخم الباب يف يدور املفتاح صوت يُسَمع يِدها. يف
صغرٍي شقٍّ عن ينفِتح غليظ رصير له وضخٌم. جدٍّا ثقيٌل الباب بيِدها. الحديدي

وراءها.) الباب تُغِلق الحوش، إىل منه تدُخل

ِنشِفت خالص والجرجرية وَرش، َكنس عاوز كمان والحوش فهيمة: الشاويشة
تموت. وقرَِّبت

الضخم.) الحديدي العنرب باب (تفتح

َدْورات.) ثالث الباب يف يدور املفتاح صوت (يُسَمع

نفس يف ا، جدٍّ ثقيل الباب أن يظَهر بيِدها. الضخم الحديدي العنرب باب (تدفع
تماًما.) اآلخر بالباب َشبيه غليٌظ َرصير له تماًما، ويُقاِبله الحوش باب حجم

برسعٍة العنرب إىل منه تدُخل صغري شقٍّ عن الباب ينفتح قليًال، (تدفعه
واضطراب.)

ييجي جايز املأمور فوق واليل املدير فوق اليل الكبري املدير فهيمة: الشاويشة
هاجي اعرف ما أول بس عارف، ماحدِّش كمان، تفتيش فيه يكون وجايز النهارده،

املكتب. يف املأمور مع وقاعد الصبح من هنا املباِحث وضابط أقولكم.

علب األرض؛ عىل واألشياء واألركان الُجدران برسعٍة بعينيها تُفتِّش (الشاويشة
ومراتب.) وحقائب كرتون
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من حاجة عندكم يالقي حدِّ عاوزة مش خري، عىل يُفوت اليوم خلُّوا امُلهم الشاويشة:
فرتة يف لسه وأنتم عليكم، وال عيلَّ ال رحمة قلوبهم يف مافيش دول الكبار الناس املمنوعات.

بسيمة؟ ستِّ يا إيه والَّ كده مش مشاكل، عاوزة مش عيال، صاحبة وأنا التكدير،
مشاكل. مافيش هللا شاء إن فهيمة، ستِّ يا طبًعا طبًعا بسيمة:

إمته؟ حِتخَلص دي التكدير وفرتة عزَّة:

عزَّة.) يِد يف املرآة ترى (الشاويشة

والسكينة، والوابور، ممنوعة، امِلراية عارفني إنتم عزة، ستِّ يا امِلراية خبِّي الشاويشة:
كلها. دي الحاجات خبُّوا

شاويشة؟ يا ليه ممنوعة امِلراية وهي سذاجة): (يف ساملة
ة. صغريَّ ِمراية ِبِحتة فاتت اليل السنة انتحرت واحدة فيه الشاويشة:

ليه؟ وانتحرت سذاجة): (يف ساملة
اسُكتي السجون؟ يف ليه بتِنِتحر الناس عارفة مش يعني كِتفها): يف (تلِكزها رشيدة

َهبَل! بالش بتِّ يا

فيه.) تتمىش وهي بعينيها العنرب تُفتِّش تزال ال (الشاويشة

ورقة وال راديو وال جورنال وال فلوس، ال املمنوعات، كل عارفني وانتُم الشاويشة:
عندكم َلُقوا لو الطبنجة. من أخطر السياسة عنرب يف والقَلم الورقة بالكم، خالوا قلم. وال

والقلم. الورقة من عندي أهَون طبنجة
اقرا. وال أكِتب باعَرف وال قلم وال ورقة ال عندي ال أنا هلل الحمد ساملة:

الدورة.) لتُفتِّش وتدُخل املياه دورة باب تفتَح (الشاويشة

مشاكل! عاوزين مش برسعة تخبِّيها حاجة معاها اليل اضطراب): (يف بسيمة
دي الخفري، مرة املدير، مرة املأمور، مرة تفتيش! تفتيش يوم كل غضب): (يف لبيبة

غرينا؟! شغلة مالُهمش هم تقرف، حاجة

املياه.) دورة من تخرج (الشاويشة
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ِيتِكنس الزم والُحوشكمان ِيتِمسح، عاوز والعنرب تنظيف، عاوزة الدورة الشاويشة:
عند وُسمعتي سنة عرشين ده السجن يف بقايل حاجة. علينا يقول حدِّ عاوزة مش وِينَرش.

ساملة؟ يا إيه والَّ كده عاوزاكم ييجوا ما قبل الدهب، الجنيه زيِّ واملدير املأمور
العنرب؟ يف ساملة غري مافيش هو ساملة؟ يا يعني واشمعنى ساملة:

هادية؟ يا والَّ ياعتدال ليه تقوليش ما
النهار. طول ُشغلة مالكيش أنِت غضب): (يف هادية

برضه. النهار طول قاعدة انِت ما إيه؟ بتعِميل انِت ويعني غضب): (يف ساملة
قرآن. باقرا قاعدة هادية:

شغلة؟ دي القرآن قراية دي غضب): (يف ساملة
قراية برسعة! ربِّنا استغِفري إيه؟ بتقويل إيه؟ غضب): يف واقفًة (تنتِفض سمرية

الدنيا! يف عمل أعظم ربنا كالم قراية ُشغلة، أعظم القرآن
العنرب؟ يمسح اليل مني النهار، طول القرآن تقروا تقعدوا كلكم وملا الشاويشة:

َمشغلة، وال ُشغلة لها وال بتصيلِّ وال قرآن، بتقراش ما ناس العنرب يف فيه سمرية:
العنرب. تمسح فيهم واحدة

سيجارة.) تُشِعل (بسيمة

أوًال البالط، أمسح َمقدرش شخصيٍّا أنا فهيمة ستِّ يا وهللا سخرية): (يف بسيمة
السجن. بالط أمسح عشان بيتنا، بالط مسحت ما حياتي يف ُعمري ثانيًا السن، بحكم

فهيمة. ست يا ناقص اليل ده األرض، تمسح فينا واحدة معقول وهو عزَّة:
فهيمة! ست يا البيت يف خدَّامني تالت عندي أنا وغضب): ٍ تكربُّ (يف لبيبة

ُمحرتمني ُمتعلِّمني ناس كلكم إنكم عارفة أنا ستات؟ يا حاجة ُقلت أنا هو الشاويشة:
ناس. ووالد

ناس؟ بنت مش أنا ويعني ساملة:
زي نفسك تعِميل عاوزة ساملة، يا بت يا صغرية لسه أنِت غضب): (يف الشاويشة

منهم؟ واحدة
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كبرية ده العنرب يف مافيش فيهم، واحدة أي زي هي طبًعا غضب): (يف سمرية
زي ساملة معندهاش! وواحدة امني خدَّ تالت عندها واحدة وال فقرية، وال غنيَّة وال وصغرية،
ربنا! من وتخاف شعرها وتغطِّي بتصيلِّ هي األقل عىل أحسن. ويمكن فيهم، واحدة أي

ده! بالشكل علينا تتكلِّمي إنك أسمحِلكيش ما أنا غضب): (يف لبيبة
واحدة لكم أجيب حاروح أنا بسيطة، املسألة أعصابكم، هدُّوا جماعة يا الشاويشة:

كمان. هدومكم لكم وتغِسل الحوش وتكنُس العنرب تمسح املسجونات من

الفناء إىل تخرج ثم الصغري الحوش تجتاز العنرب. من الشاويشة (تخرج
باملفتاح.) الحديدي الحوش باب تُغِلق الخارجي،

ستِّ يا البيت يف خدَّامني تالت عندي أنا ولهجتها): ها تكربُّ يف لبيبة (تُقلِّد سمرية
الشعب! من الفقرية الطبقات عن ِبيدافعوا اليل الناس عىل سالم يا فهيمة!

الصالة إال الدنيا يف حاجة بيعملوش ما اليل الناس عىل سالم يا غضب): (يف لبيبة
القرآن. وقراية

الدنيا، يف حاجة كل هي هللا إىل والتقرُّب والقرآن الصالة غضب): (يف سمرية
هلل اإلنسان يكَدح أن املفروض الكريم. ربك وجه إال يبقى ولن وفانية زايلة كلها الدنيا

القرآن. وقراءة بالصالة
العظيم. هللا صدق َفُمَالِقيِه﴾ َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: هللا قال

ربنا؟! عليكي؟ ويِرصف يشتغل اليل بََقه وِمني لبيبة:
هللا. عند من الرزق العظيم، هللا استغفر رشيدة:

حاجة يف ليس والعنرب هللا، عند من ألنه سعٍي إىل حاجة يف ليس الرزق نعم، نفيسة:
… من والوساخة اإليمان من النظافة ألن أيًضا؛ مسح إىل

الكفر! من غضب): (يف سمرية
البسيطة الخالفات من أهم حاجات ورانا شويَّة اهدوا جماعة يا وبعدين بسيمة:
ومش مشاكل ناقصني مش يوم، كل بتاع والنَكد والتكدير للتفتيش نستعد عاوزين دي،

نَكد. ناقصني

تُغِلقه ثم الحديدي الحوش باب تفتح الخارجي. الفضاء يف الشاويشة (تظهر
مفتوح.) العنرب باب العنرب. وتدخل الحوش تَجتاز وراءها.

23



اإلنسان

لكم وتغسل الحوش وتكنس العنرب تمسح زينب هاتجيلكم شوية بعد الشاويشة:
الدِّعارة. عنرب يف واحدة أنضف الفل، زيِّ نضيفة هي الهدوم،

الدِّعارة من واحدة إال ناقصني مش يعني يُمكن، ال الدعارة؟ (تنتفض): سمرية
فهيمة؟! ست يا

اسود! خرب يا واحد): نَفٍس (يف ونفيسة رشيدة
هنا يل بقى أنا ناس. أنضف عليهم لقلُت املالمة لوال الدِّعارة، بنات مالهم الشاويشة:
االت والنشَّ امُلخدِّرات وتاجرات القتاالت ومع األنواع، كل مع ِعشت السجن، يف سنة عرشين
بَني ناس فيهم ُشفت ياما كده وبرصاحة األصناف، وكل والسوابق، والدعارة وامُلتسوِّالت
غريش نفس، عزَّة وعندهم َرشف، وعندهم شهامة وعندهم كلمة، عندهم بصحيح، آدمني
إنكم عارفني كنتوا انتو يعني ستات، يا مظاليم الحبس يف ياما غدار. اليل هو الزَمن

امُلتسوِّالت؟! عنرب يف كمان وتقُعدوا السجن حتدخلوا

حادَّة.) رصخًة وتُرصخ فجأًة تنتِفض (سمرية

إيه؟ فيه إيه؟ فيه فزع): (يف الجميع
رصصار! فزع): (يف سمرية

عىل وتضعه وتقتله وترضبه الرصصار وراء وتجري الشبشب تُمسك (ساملة
حوض بجوار واقفًة الحوش يف تبقى الحوش، إىل وتخرج الشبشب حاَفة
الفناء يف الحوش، باب خارج الرصصار تُلقي أن بعد الصغري الجرجري

الخارجي.)

َجِرت؟! حاجة افتكرت أنا مصيبتي! يا الشاويشة:
ده؟! بالشكل رصصار من يخاف حدِّ

التِّعبان. من أكرت الرصصار من بخاف أنا سمرية:
رصاصري عندنا تعابني، مافيهوش بتاعنا السجن رب! يا ساتر يا الشاويشة:

… وسحايل وخنافس
… وبَق وَقمل لبيبة:
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الحوش. من علينا وتدخل الليل طول وتتخانق وُقطط، وِعَرس وجراد عزَّة:
ودورة يتمسح والعنرب وينرش، يوم كل يتِكنس الحوش الزم هو ما الشاويشة:
أما أقول، بالش إيه؟ من والوساخة اإليمان، من النظافة ستَّات، يا ة ُمهمَّ النظافة امليَّة،
لكم أجيب يمكن ال وأمينة، الفل زي بنت دي الزيارة، من رجِعت زمانها زينب أنادي أروح

كويسة. مش واحدة
واحدة هاتي دي، الدعارة بتاعة بالش فهيمة، ست يا كتري مساجني عندك سمرية:

قتَّالة. حتى وال الة نشَّ وال ُمتسوِّلة
من جايني القتاالت السما، يف مناخريهم بالط، ِتمسح يُمكن ال القتَّالة الشاويشة:
ما ناس وفيهم وخالص، غَضب لحظة هنا وال راحوشهنا ما داروش، ما طول، عىل بيوتهم
واتلطَّموا غالبة دول الدعارة، لكن القتاالت، هما السجن يف هنا ناس أحسن قتلوشخالص،

مظاليم. السجن يف وياما غالبة كلهم كتري،

املنكوش وشعرها امُلمزَّق بجلبابها امُلتسوِّلة صباح الخارجي الفناء يف (تظهر
باب إىل تِصل حتى تعُرج تميش حافيًة الزفت، أو بالطني امُللطَّخني وخديها
إليها.) تنظر الحوش يف واِقفة ساملة بيديها. القضبان فتُمسك الحديدي الحوش

بتاِعتها. الجرجرية من جرجري عود ناوليها املتسوِّلة: صباح
دي؟ هيَّ مني ساملة:

تكلِّم وهي الحوش يف ساملة ترى الباب قرب العنرب يف واقفة وهي (الشاويشة
امُلتسوِّلة.) صباح

من اميش صباح يا بت يا وأنِت املسجونات، مع الكالم ساملة يا ممنوع الشاويشة:
هنا! ك وشِّ أشوف عاوزة مش هنا،

ماله؟ ويشِّ ؟ ِويشِّ ماله ليه؟ امُلتسوِّلة: صباح
بت؟ يا إيه عليه حاطَّة أنِت الِهباب، زيِّ اسود ك وشِّ الشاويشة:

كده؟! إسود لونه ماله
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الدنيا. لون ويشِّ الدنيا! لون امُلتسوِّلة: صباح
األسود الِهباب ولون السودة دي امَلدَخنة لون ده كلها، الدنيا من أسود الشاويشة:

ده؟ السجن من عيلَّ يتوب ربنا امتى النهار، طول علينا منها طالع اليل

الصغري.) الحوش إىل تخرج (الشاويشة

الكالم. تجيبييل عاوزاكي ومش هنا جايني واملأمور امُلدير بت، يا اميش الشاويشة:
ليه؟ هنا جايني واملأمور واملدير امُلتسوِّلة: صباح

ليه؟ هنا جاية اليل انِت املجنونة؟ الوليَّة شوفوا ليه؟ هنا جايني الشاويشة:
اليل الجرجرية َزَرعت اليل وهي هنا، ساكنة هي عشان جايَّة هي امُلتسوِّلة: صباح

هنا.
ساملة. يا جرير عود ادِّيها الشاويشة:

عود تضُع امُلتسوِّلة صباح لها، وتُعطيه جرير عود األرض ِمن تقَطع (ساملة
فِمها!) يف الجرجري

زينب. نادييل بت يا اجري الشاويشة:
القتَّالة. زينب والَّ الحرامية زينب امُلتسوِّلة: صباح

ِدعارة. زينب ال الشاويشة:
شاويشة. يا حارض امُلتسوِّلة: صباح

صوتها.) بأعىل وتُنادي تعُرج وهي الفناء يف (تميش

ِدعارة. زينب يا زينب، يا امُلتسوِّلة: صباح

بيدها.) تِرضبها الفناء، يف سجينة أمامها (تظهر

اميش الزمن! آخر عىل ِدعارة ِتعميل عاوَزة ِدعارة، زينب بقول أنا امُلتسوِّلة: صباح
غَلط. ِدعارة يا ل تسوُّ يا

تِصل حتى تميش العنرب. إىل وراءها تدُخل الشاويشة العنرب. إىل تدخل (ساملة
بسيمة.) فيه تجلس الذي الركن إىل
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الهدوم لكم وتغِسل وتمسح تكِنس زينب ملا بسيمة، ستِّ يا أقول ِنسيت الشاويشة:
اثنني. والَّ سيجارة ادِّيها ابقي

غري َمَعنديش أنا الكانتني؛ من زيادة سجاير عاوزين دي الحالة يف يبقى بسيمة:
غري من أعيش أقدرش ما بتاعتي، السجاير غري من أعيش أقَدرش ما ِبتاعتي، السجاير

فهيمة. ستِّ يا ِكده عارفة إنِت سجاير،

الحوش.) تُراقب الباب ُقرب واقفًة كانت (نفيسة

الرجل صورة عىل عينها تقع فجأًة الُجدران. ل تتأمَّ العنرب يف تتمىشَّ (ساملة
الِجدار.) أعىل السميك اإلطار داخل الضخمة

الصورة.) إىل بيِدها تُشري وهي الشاويشة تسأل (ساملة

شاويشة؟ يا مني ده الراجل هو ساملة:
فوق فوق اليل املدير ده بت يا راجل مش ده مصيبتي! يا فزع): (يف الشاويشة

خالص.
فني؟ يعني خالص فوق فوق سذاجة: يف ساملة

أعىل.) إىل بيديها تُشري (وهي … فوق فوق فوق فوق الشاويشة:
يعني؟ السما يف ساملة:

كمان. فوق، فوق، أعىل): إىل يديها رافعًة تزال (ال الشاويشة
يعني؟ ربنا فوق كمان؟ السما فوق دهشة): (يف ساملة

برضه ربنا فوق آدم بني فيه هو عظيم، ذنٍب كل من العظيم هللا استغفر الشاويشة:
إيه؟ والَّ مؤمنة مش أنِت ساملة، يا

هنا جايبك اليل هو ما عارفاه، مش أنِت يعني َهبَل بطَّيل بت يا غضب): (يف رشيدة
بت! يا السجن يف

ماعرفوش أنا عارفني؟ هو هنا؟ جايبني اليل هو سذاجة): وأكثر دهشة (يف ساملة
كده. قبل شفته ماكون زي عليه، باشبَّه ولو
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تضحك.) وهي كتفها عىل ترضبها (الشاويشة

قوي فوق فوق ده بيشوفه، حدِّ ده هو ساملة، يا بت يا إيه شفتيه الشاويشة:
أبًدا. يطوله وال يشوفه حدِّش وال

أخوكي؟! وال أبوكي شبه يبت الزم بت؟ يا عليه باتشبِّهي سخرية): (يف رشيدة

سخرية.) يف تضحك (رشيدة

راجل؟ مش والَّ راجل مش أخويا والَّ أبويا ويعني غضب): (يف ساملة
فيهم؟ مني شبه هو كده بََقه قوليلنا بس راجل، وستِّني راجل طبًعا الشاويشة:

أهو أمي، جوز شكلُه فاكَرة أنا اليل لكن أبويا؟ شكل فاكرة أنا هو ضيق): (يف ساملة
ده! الصورة يف اليل الجدع ِيشبه كان وأهو برضه، يابه له أقول كنت أنا

سيجارة.) تُشعل بسيمة يضحك. العنرب (جميع

عنرب يف أشوف حياتي يف مرة أول السجن. يف سنة عرشين يل بقى الشاويشة:
ساملة. يا زيِّك واحدة السياسة

وساذجة. هابلة عاملة دي البنت كانتش ما إذا ِدراعي أقطع غضب): (يف سمرية
دي! األشكال مع نعيش خالنا اليل الزمن يلعن هللا عزة): أذن يف (تهِمس بسيمة

العنرب.) يف حادَّة رصخة (ترنُّ

الباب.) عن بعيًدا تجري وهي فجأة ترصخ (نفيسة

تاني؟ رصصار إيه؟ إيه؟ فزع): (يف الشاويشة
أل. ال، نفيسة:

راجل! راجل! الشاويشة:

كل األُخَريات تجري وكذلك والنِّقاب. العباءة لرتتِدي ُمرسعًة تجري (نفيسة
حجابها.) أو ونقابها عباءتها ترتدي واحدة
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تقول): وهي برسعٍة الباب نحو تتَّجه (الشاويشة

راجل! مش العام املدير ده مصيبتي، يا الشاويشة:

الحوش.) باب وتفتح برسعٍة الحوش إىل (تخرج

املدير خلفه من كالصولجان. يِده يف يُحرِّكها بعًصا ُممِسًكا العام املدير (يظهر
عىل سوداء نظَّارًة يرتدي املباحث ضابط والضابطة. املباحث وضابط واملأمور

عينيه.)

إىل تنظر الضابطة الحوش. إىل يدخلون الحوش. باب لهم تفتح (الشاويشة
املوكب.) خلف يسريان وهما الشاويشة أذُن يف تهِمس ضيق. األرضيف

ليه؟! دي الزبالة كنَس ماحدش غضب): (يف الضابطة
ِيتكِنس! حاًال سنيَّة، ستِّ يا حاًال جزع): (يف الشاويشة

ُجدران د يتفقَّ العام املدير الحوش، داخل خطواٍت بضَع املوِكب خلَف (يسريان
الشائكة.) األسالك تعلُوها العالية الحوش

أذُنها.) يف ويهِمس الضابطة من يقِرتب (املأمور

ليه؟ دي الزبالة َكنَس ماحدش غضب): (يف املأمور
ِيتِكنس! حاًال بيه، يا حاًال جزع): (يف الضابطة

ويحرِّك بعينيه الُجدران د يتفقَّ الحوشوهو يف خطواٍت بضع العام املدير (يتقدَّم
وَلجان.) كالصَّ شديدة بكربياءَ يده يف العصا

ويهِمس املأمور من يقِرتب العام. املدير عن خطوتني أو خطوًة يتخلَّف (املدير
أذُنه.) يف

ليه؟ دي الزبالة كنَس ماحدِّش غضب): (يف املدير
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يتِكنس! حاًال فندم! يا حاًال جزع): (يف املأمور

دخوله قبل تُوِقفه وخوف. اضطراٍب يف العام املدير من تقرتب (الشاويشة
العنرب.)

بات امُلنقَّ البنات عبال بس… البيه، سعادة يا واحدة لحظة تَتلعثَم): (وهي الشاويشة
راجل. عىل ينِكشفوا ُممكن مش اليل دول الجماعة من البيه سعادة يا أصلهم يلِبسوا، ما

العام! املدير أنا إيه؟ فارغ وكالم إيه؟ راجل شديد): غضب (يف العام املدير
راجل! مش حمارة يا العام املدير ده كِتفها): يف (يلِكزها املأمور

راجل! أيِّ مش قصدي، قصدي، املأمور) (يتلعثَم

العنرب باب نحو العام املدير يسري اضطراب. يف جانبًا الشاويشة ي (تتنحَّ
يستدير ثم الباب عند لحظًة ف يتوقَّ صغرية. فتحٍة عن املفتوح الحديدي

للضابطة.)

أل. والَّ وجاهزين البسني ُشوفيهم األول انت ادُخيل زيُّهم. ستِّ أنِت العام: املدير

األيمن الرُّكن يف جالسات بات وامُلحجَّ بات امُلنقَّ ترى العنرب، إىل الضابطة (تدخل
رشيدة تقرأ. امُلصحف يِدها ويف بة ُمحجَّ وحَدها تجِلس سمرية األرض. عىل
منهما يظَهر واعتدال هادية يشء. أي منهما يظهر ال بعض جوار إىل ونفيسة
منهما بالُقرب وحدها جالسة ساملة أيديهما. يف ازات قفَّ ويرتِديان العينان فقط
تجِلس األيمن الركن يف واسًعا. طويًال جلبابًا وارتدْت بالطرحة شعَرها غطَّت وقد
ولبيبة عزَّة تجلس حولها ومن بسيمة األرض) عىل مرتبة أو األرض(بطَّانية عىل
أثواب أو جالليب يرتدين ظاهر، والشعر الوجه سافرات كلهن ونجاة. ومديحة

ن.) وتدخِّ سيجارة تُشِعل بسيمة عادية. قصرية

يده.) يف عصاه يحرِّك امَلوكب، خلفه ومن الباب عند ينتظر العام (املدير

… البيه سعادة يا أصلهم اعتذار): (بلهجة املأمور
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بالسياسة بيشتغلوا إزاي فاهم مش إيه! وفصل إيه أصل غضب): (يف العام املدير
مش وهم الحكم نظام يقِلبوا وعاوزين ِرجل، عىل الدنيا وقالبني البلد يف دوشة وعاملني

رجالة! عىل بينِكشفوا

العام.) املدير وتكلم العنرب داخل وهي الباب قضبان بني من الضابطة (تطلُّ

جاهزين! كلهم البيه، سعادة يا اتفضل الضابطة:

املوكب.) خلفه ومن العام املدير (يدخل

بكربياءَ يده يف العصا يحرِّك وهو والوجوه الُجدران فاِحًصا العنرب يف (يتمىشَّ
وغطرسة.)

والحجاب، العباءة ارتَدت وقد تُسبح، والسبحة امُلصحف يِدها يف جالسة (سمرية
فقط.) وكفيها وجهها تُظِهر

سوداء عباءٍة تحت تماًما اختَفني وقد بعض جوار إىل جالستني ونفيسة (رشيدة
األرض.) حتى والجسم الرأس تغطي

األيدي يف قفازات يرتدين فقط. للعيون فتَحات فيه نقابًا يرتدين واعتدال (هادية
الكفوف.) إلخفاء

لكن الحجاب تحت شعرها أخفت وقد منهنَّ بالُقرب وحَدها جالسة (ساملة
ظاهرة.) ويديها وجهها

وعزَّة لبيبة جوارها إىل املرتبة عىل جالسة بسيمة العنرب، من األيرس القسم (يف
ونجاة.) ومديحة

تفحص امَلوِكب عيون َحراك. دون العام املدير إىل ينُظرن صامتات (الجميع
الجدران يفتِّش السوداء. النظارة يرتدي املباحث ضابط واملسجونات. الُجدران

صامتات.) جالسات وهن واحدة إىل واحدٍة من برصه وينقل بعينيه
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معانا. هنا، مبسوطني تكونوا إنكم أرجو شديد): بزهٍو عصاه (يُحرِّك العام املدير

عليه.) تردُّ واحدة (وال

بوجودك. البيه، سعادة يا قوي مبسوطني الشاويشة:
انت. بكلمك مش أنا انت، اسكتي (بغضب): العام املدير

فهيمة. يا اسكتي املأمور:
العام. املدير البيه ام ُقدَّ كالم مالكيش أنِت الضابطة:
طلبات. لها فيكم واحدة أي فيه ترى يا العام: املدير

العام.) املدير من وتقِرتب برسعٍة تنَهض (ساملة

أنا. أيوه، سذاجة): (يف ساملة
إيه؟ اسمك أنِت العام: املدير
خليل. أبو ساملة اسمي ساملة:

إيه؟ عاوزة ساملة يا أيوه العام: املدير
ليه؟! هنا أنا أعرف عاوزة سذاجة): (يف ساملة

لتُخِفي شفتيها تزمُّ الضابطة وتضحك. الِجدار يف وجهها تُخفي (الشاويشة
يشعر املأمور تكشرية. يف تتقلَّص املباحث ضابط وجه عضالت ابتسامة.

بالحرج.)

ليه؟ هنا أنِت عارفة مش أنِت العام: املدير
معرفش. أل سذاجة): (يف ساملة

اختصايص. مش ده العموم عىل العام: املدير

العام.) املدير عن بعيًدا يديها من ساملة تشدُّ (الضابطة

العام. املدير البيه اختصاص مش ده الضابطة:
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مني؟ ال أمَّ سذاجة): (يف ساملة
التحقيق. تنِزيل ملا تعريف بُكرة املأمور:

ِتنزيل بكرة التحقيق، ِتنزيل بكرة يقولويل يوم كل إيه؟ تحقيق ضيق): (يف ساملة
تحقيق! فيه وال نزول فيه ال التحقيق،

يف ان يُكرشِّ والضاِبطة واملأمور الجدار. يف وجهها وتُخفي تستدير (الشاويشة
ال شيئًا. لها ويقول جاِنبًا بها وينتحي ساملة من يقِرتب املباحث ضابط ضيق.

لها.) قال ماذا يسمع أحد

واعتدال.) هادية جوار إىل األرض عىل وتجِلس تسُكت (ساملة

أخرى؟ طلبات أي بغرور): عصاه (يحرِّك العام املدير
إيه عارفني مش دلوقت لغاية كلنا احنا املدير، سيادة يا وتخاطبه): (تنهض بسيمة

شايف. حرضتك ما زيِّ امُلتسوِّالت عنرب يف السجن يف عايشني إلينا. هة املوجَّ التُّهم
ميه دورة عنده حد مافيش ميه، دورة وعندكم السجن، يف عنرب أحسن ده املأمور:

غريكم؟
أكل وال زيارات عندنا ال ا، جدٍّ سيئة ظروف تحت عايشني احنا املدير سيادة يا عزة:
علينا تحِدف املدخنة النهار وطول راديو، نسمع وال جورنال، نشوف وال برَّه، من بيجي

أسود. وهباب دخان
والبَق. الرصاصري علينا تزحف الليل وطول سمرية:

فني. احنا تعرف أهالينا وال أهالينا نشوف وال خائف): ضعيٍف (بصوٍت اعتدال
حد، بيها يرىض يُمكن ال حياة دي املدير سيادة يا خائف): ضعيف (بصوت بسيمة

هلكت! هلكت، والنفسية الجسمية تنا صحِّ خالص! تعبنا، ِتعبنا، احنا
بيه؟ يا معانا قوا بيحقَّ مش ليه عارفني مش هدوء): (يف مديحة
بالتحقيق. دعوة مليش أنا يص، تخصُّ مش ده وهللا العام: املدير

بتوعنا. امُلحامني نشوف احنا إن بيه يا لنا حوا يرصَّ األقلِّ عىل مديحة:
يص. تخصُّ مش برضه ده العام: املدير
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فندم؟ يا مني ص تخصُّ أمال لبيبة:
كده مش هللا. شاء إن قريب عن حتتِّضح األمور كل عارف، مش وهللا العام: املدير

املباحث). ضابط إىل (ينظر بيه؟ محمد يا إيه والَّ
فوق. من األوامر ُمنتظرين احنا فندم، يا أيوه شديد): أدٍب (يف املباحث ضابط

فوق.) إىل تنظر وهي غريبة سذاجة يف وتقول برسعٍة تنَهض (ساملة

مني؟! فوق من ساملة:

املأمور للحائط. وتنظر تستدير الضابطة بيديها. وجهها تُخفي (الشاويشة
حَرج.) يف يبتِسم وهو يِدها من ساملة يُمِسك

زميالتك. جنب ساملة يا اقعدي املأمور:
أخرى. طلبات أي العام: املدير

ألمي. جواب ابعت عشان ووَرقة قَلم عاوزة ضعيف): (بصوت اعتدال

الشديدة.) الرصامة عليه وتبدو فجأًة يُكرشِّ العام (املدير

بَقه أنا مفهوم! الطبنجة، من أخطر ده العنرب يف والقلم! الَوَرقة إال العام: املدير
أنا والحزم. الَحسم عني معروف معروفة، ُسمِعتي سنة، تالتني السجون مصلحة يف يلَّ
ومش األوامر هي األوامر والقلم. الورقة إال ورصيحة. واضحة واألوامر ورصيح، جدٍّا واضح
ال يخرج، جواب وال يدخل جواب ال شكل، بأيِّ بالخارج االتِّصال ممنوع مشاكل. عاوزين

مفهوم! أُخرى أوامر لنا تيجي ما لغاية قلم وال ورقة
عندنا. عنرب أحسن ده قوي، وكويسني البيه، سعادة يا فاهمني كلهم هم الشاويشة:

وهاديني. طيِّب سلوكهم كلهم بيه، يا فعًال الضابطة:
واللوائح. والقوانني، النظام وعارفة ُمتعلِّمة ناس كلهم طبًعا، املأمور:

اعتدال؟ يا إيه ِتبقى اللوائح عارفة إيه؟ اللوائح اعتدال): أذُن يف (تهِمس ساملة
بت. يا اسكتي حاجة عارفني احنا هو ضيق): يف (تُسكتها اعتدال
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بَقينا كنا قوانني فيه كان لو قوانني؟ فيه هو قوانني؟ لبيبة): أذُن يف (تهِمس عزَّة
هنا؟

هانِفجر! خالص أنا اسكتي لبيبة:
خري. عىل يُفوت اليوم خيلِّ أعصابك امِسكي وحياتك أل عزَّة:

جانبي.) حديٍث يف املأمور مع يتحدَّث العام (املدير

كده؟! مش كويس، األكل إن بيقول املأمور العام: املدير

ساملة.) إىل وينظر (يبتِسم

ساملة؟! يا كويس األكل مش ساملة): (يخاطب العام املدير
بيتها. يف األكل من أحسن قوي، كويس للشاويشة): (تهِمس الضابطة

األطفال): وسذاجة هدوء يف وتقول تنَهض (ساملة

اليوم. يف وني بيكفُّ مش رغيفني هنا، باجوع أنا بس ساملة:
ينِرصف السجون كل يف أرغفة؟ ثالثة مش ليه ازاي؟ رغيفني (للمأمور): العام املدير

واحد. لكل أرغفة ثالثة
… املسألة أصل املأمور:

واحدة لكل ينِرصف الزم النهاردة من فصل، وال أصل ال (ُمقاِطعه): العام املدير
أرغفة. ثالثة منهم

البيه. سعادة يا حارض املأمور:
دخان اتمىل صدري دخان، علينا تحِدف النهار طول السجن مدخنة (تسَعل): لبيبة
(تهُرش) طول. عىل جنبنا السل عنرب سل، حتى أو شعبية نزلة يجييل وممكن أُكح، وبقيت

جَرب. جايل باين باهرش، بَقيت وكمان
الجَرب. إال َفِزعة): (تنتِفض سمرية

البيه. سعادة يا جَرب مافيهوش بتاعنا السجن املأمور:
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عندهم كان كلهم ده، العنرب يف هنا كانوا اليل امُلتسوِّالت كل إن سِمعت أنا لبيبة:
جَرب.

البيه. سعادة يا صحيح غري املأمور:
أبًدا. جَرب مافيهوش بتاعنا السجن الضابطة:

إيه؟ وبتاع إيه جرب ده، الكالم إيه الفل. زي نضيف بتاعنا السجن الشاويشة:
لنا بتِيجي دي الحاجات السجن. جوَّه ِمن مش عندنا، مش دي الحاجات الضابطة:
عىل ُمعدي، مرض أي عندها والَّ َمسلولة والَّ جربانة واحدة عندنا تدُخل ما وأول برَّه، من

بيه. يا امُلستشفى يف بعزلها أمر بادِّي طول
دي. للحاجات امُلستشفى يف َمخصوصة عنابر عندنا املأمور:

عليها، بينكِشف فيهم واحدة كل البيه، سعادة يا الدعارة لبنات وبالنسبة الضابطة:
ناحيتنا. من بيه يا تقصري أي مافيش طول، عىل بتتعاِلج حاجة أي عندها كان وإذا

فضلك؟ من إيه االسم … أستاذة يا ال العام: املدير
لبيبة. لبيبة:

وطبًعا شوية، اسة حسَّ بس أنِت حاجة، وال جَرب ال لبيبة، أستاذة يا ال العام: املدير
طبًعا هنا الجو بيأثَّر. طبًعا جو تغيري مجرَّد هنا، الجديدة الحياة عىل واخدة مش لسة
سيادة يا العموم وعىل سهلة. تبقى حاجة وكل حتتعوِّدوا، بكرة لكن البيت، عن ُمختلف
دكتور ُممكن يبقى دي، الَهرش مسألة من ِتشتكي استمرِّت لبيبة األستاذة إذا املأمور،

يشوفها. الجلد
بيه. يا حارض املأمور:

العصا.) يحرِّك وهو َمزهوٍّا يتمىشَّ العام (املدير

أخرى؟! طلبات أي بنفسه): مزهوٍّا العصا (يهزُّ العام املدير

تُرد.) واحدة وال كامل، (صمت

بيقولوا الرضا، السكوتعالمة املباحث): ويخاِطبضابط زهٍو يف العام(يبتِسم املدير
إيه؟! والَّ كده مش بيه، محمد يا الستَّات عىل كده

ُمفتََعلة.) قصرية ضحكًة (يضحك
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تمام. فندم، يا تمام أدب): (يف املباحث ضابط
بيه. محمد يا بينا يالال ن مطَّمِّ وأنا أميش تمام، كله دام ما العام: املدير

بيانات شوية منهم عاوز شوية؛ معاهم حقعد أنا يل، سمحت لو املباحث: ضابط
بسيطة.

عليكم. سالمو طيب! كده! العام: املدير

الذي املباحث ضابط عدا فيما امَلوِكب يُهرِول خلِفه وِمن العام املدير (يخرج
بالعنرب.) يظلُّ

أكملها. أحب عنكم ناقصة بيانات شوية عندي املباحث: ضابط

التسجيل.) يف ويبدأ وقَلًما ورقًة جيبه من (يُخِرج

الدين. رشف بسيمة املباحث: ضابط
أيوه. بسيمة:

كده؟ مش ُمتزوِّجة غري حرضتك املباحث: ضابط
. ُمتويفَّ زوجي بسيمة:

حياتك. يف البقيَّة ف، ُمتأسِّ آه، لِزج): بروٍد (يف املباحث ضابط
سنني. عَرش من مات ده الباقية، وحياتك أشد): بروٍد (يف بسيمة

ف. ُمتأسِّ آه، (بربود): املباحث ضابط

الورقة.) يف ينظر لحظة. (يسُكت

الجديدة؟ مرص يف ِعمارة عنِدك وحرضتك املباحث: ضابط
ِعمارة. مش بس أدوار أربع من بيت ده بسيمة:

حاجة مافيش دور، وعرشين عرشة ليهم تكمِّ هللا شاء إن برود): (يف املباحث ضابط
لحظة) (يسكت حساب. بغري يشاء ما يُعطي يشء، كل عىل قادر ربنا ربنا، عىل بعيدة

بسيمة؟! ستِّ يا منني جالك ده والبيت
ربنا! عند من برود): (يف بسيمة
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بتقول. ما أُمي زي عبيده بيدي اليل هو ربنا أيوه (تهِمس): ساملة
دلوقت. أمك سرية جاب اليل إيه بت، يا اسُكتي (تلِكزها): اعتدال

لكن بسيمة، ستِّ يا ربنا عند من حاجة كل إن عارف أنا ضيق): املباحث(يف ضابط
جوزك؟ املرحوم عن ورثتيه ده البيت

من ده البيت جوزي. من وال أبويا من ال حد، من حاجة ورثتش ما أنا أل، بسيمة:
سنة. ثالثني من الحكومة يف وباشتغل منِصبي يل أنا جبيني، عَرق

يعني؟ ادِّخارات برود): (يف املباحث ضابط
كده؟! مش االدخار، ع بتشجَّ والدولة ادِّخارات، أيوه ضيق): (يف بسيمة

الناس عشان االستهالك عوا يشجَّ عاوزين دلوقت أل لبيبة): أذُن يف (تهِمس عزة
امُلستوَردة. البضائع ِتشرتي

حاشِتمه! أنا ده الراجل غضب): يف لها (تهِمس لبيبة
خري. عىل يُفوت اليوم خيلِّ أعصابك امسكي عزَّة:

ماليني عَملوا اليل يسأل يروح حاجة. مايسواش ِبيت حتِّة غري ماعنِدهاش ده لبيبة:
وماليني.

عزَّة.) نحو املباحث ضابط (يتَِّجه

ُمرتَىض؟! عزَّة املباحث: ضابط
أيوه. عزَّة:

كده؟ مش ُمتزوِّجة حرضتك برود): (يف املباحث ضابط
ُمتزوِّجة. مش أل ضيق): (يف عزَّة

بسيمة. الستِّ زي برضه أرمَلة برود): (يف املباحث ضابط
أرَمَلة! مش أل ضيق): (يف عزَّة

ترى؟ يا إيه ال أمَّ َلِزج): برود (يف املباحث ضابط
ُمطلَّقة. الخَجل): من ويشءٍ ُمحَرج صوت (يف عزَّة

ايه؟ وال كده مش سنة، ستارش عندها ِبنت وعندك ف، ُمتأسِّ آه، املباحث: ضابط
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عندكم؟ كلها البيانات ما وضيق): برود (يف عزَّة
القعدة بَدل بنتك تربي إنك برضه أحسن مش عزَّة، ستِّ يا يعني املباحث: ضابط

هنا.
أحسن. هنا القعدة أل وبرود): غيٍظ (يف عزَّة

مآنسانا. إنِت العموم عىل برود): (يف املباحث ضابط
يآنسك. هللا برود): (يف عزَّة

الرأس يشء، أي منهما يظهر ال ونفيسة، رشيدة إىل املباحث ضابط (يتَِّجه
وال العينني وال الوجه ال شيئًا، يُظهر ال كثيف أسود بغطاءٍ ُمغطٍّى كله والجسم

يشء.) أي

تكشف منكم واحدة بعض، من أعَرفكم يُمِكن ال دي بالطريقة املباحث: ضابط
فيهم؟. مني إنِت رشيدة) عىل (يُشاور أعرفها عشان ها ِوشَّ

عليه.) تردُّ ال صامتة، رشيدة وجهها. تكِشف وال مكانها من واحدة تتحرَّك (ال

راجل. ام ُقدَّ هم وشُّ يكشفوا يُمِكن ال هم ضيق): (يف سمرية
ليه؟ ك وشِّ كاشفة أنِت أمال (لسمرية): املباحث ضابط

النبيملسو هيلع هللا ىلص… عورة، ليست وكفيها املرأة وجه إن رأيي أنا رأي، لها جماعة كل سمرية:
ملسو هيلع هللا ىلص. واحد): نفٍس (يف ونفيسة وهادية واعتدال رشيدة

الحج. أثناء ني والكفِّ الوجه يكشفوا إنهم للنساء أباح كالمها): (تُكِمل سمرية

رشيدة.) عىل يُشاور املباحث (ضابط

فيهم؟ مني أنِت طيب املباحث: ضابط

ترد.) ال صامتة (رشيدة

عورة. كمان املرأة صوت سمرية:
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إيه؟! وال امرأة مش أنِت هو ليه؟ كالم نازلة أنِت أمال (لسمرية): املباحث ضابط
النساء أعوج، أيرس ضلٍع من ُخِلقت املرأة مرأة، مش أل شديد): غضٍب (يف سمرية

إنسان. أنا مرأة، مش أنا ودين، عقٍل ناِقصات
إيه؟ اسمك بَقه وحرضتك عندي مش دي البيانات وهللا كده؟! املباحث: ضابط

الفيشاوي. سمرية األستاذة كربياء): (يف سمرية
مطلقة والَّ ُمتزوِّجة كده بَقه وحرضتك أستاذة، يا فنا ترشَّ برود): املباحث(يف ضابط

أرَمَلة؟ أو
زواج، إىل حاجٍة يف لست أبًدا، ج أتزوَّ لم أنا ذاك، وال هذا ال شديد): غضٍب (يف سمرية

هللا. تزوَّجُت هلل، نفيس وهبُت
ز! بيتجوِّ ربنا هو اعتدال): أذُن يف (تهِمس ساملة

لسانك. َقطع بت، يا اسكتي العظيم، هللا استغفُر (تلِكزها): اعتدال
عانس. يعني حرضتك فهمت، آه، برود): (يف املباحث ضابط

إيه. يعني عانس سذاجة): يف لنفسها (تهمس ساملة
دي. الكلمة مافيهوش بتاعي القاموس أرجوك، غضب): (يف سمرية

الضابط (يتَّجه ف ُمتأسِّ سمرية، أستاذة يا ف ُمتأسِّ برود): (يف املباحث ضابط
اعتدال). نحو

إيه؟ اسمك وانت الضابط:
الشيخ. محمد اعتدال اسمي عاجل): ضعيٍف (بصوت اعتدال

اعتدال؟ يا فني انت املباحث: ضابط
املدرسة. يف خافت): (بصوت اعتدال

املدارس. يف النِّقاب ارتداء بمنع األوامر إنخالصصَدرت عارفة انت ضابطاملباحث:

وتسُكت.) األرض إىل تُطِرق (اعتدال

املدرسة. مشرضوري النقاب): تحت من (تردُّ نفيسة
بتتكلم. اليل دي مني الضابط:

ترد.) وال تسكت (نفيسة
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ِدلوقت. اتكلِّمْت اليل مني غضب): الضابط(يف
أنا. خائف): (بصوت نفيسة
فيهم؟ مني إنت الضابط:

نفيسة. خائف): (بصوٍت نفيسة
نفيسة؟ يا فني وانت الضابط(بهدوء):

طالبة. الجامعة، يف نفيسة:
نفيسة؟ يا الجامعة هاتروحي مش خالص، يعني الضابط:

بالنقاب. أروح نفيسة:
ممنوع. بَقه النقاب أل، الضابط:

وتسكت.) األرض إىل تُطِرق (نفيسة

الجامعة. يا النقاب يا تختاري عليكي الضابط:

تُرد.) ال ُمطِرقة (نفيسة

إيه؟ اخرتِت هيه؟ الضابط:
نيا. الدُّ ِمن أبقى اآلِخرُة النقاب. نفيسة:

الجامعة. يف وال املدارس يف ِمش التعليم العموم عىل (بشدة): سمرية
حاجة؟ يا فني أمال برود): الضابط(يف

الوحيد. امُلعلِّم هو هللا هللا. كتاب يف التعليم سمرية:
والرسولملسو هيلع هللا ىلص هللا

ملسو هيلع هللا ىلص. واحد): نفس األخوات(يف

ساملة.) إىل يتَِّجه (الضابط

فني؟ إنت ساملة؟ يا وانت الضابط:
بيتنا. يف أنا ساملة:
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إيه؟ مدرسة يف قصدي الضابط(ُمبتسًما):
مدارس. مارحتش أنا ساملة:
وتِكتبي. وبتقِري الضابط:

اكتب! وال اقرا باعرف ال ساملة:
معقول؟ مش الضابط:

ورقة. وال قَلم ال عندي وال ساملة:
ده؟ إزَّاي الضابط:

فتِّشني. تعاىل مصدَّقني ُكنتش ما وإذا ساملة:
أهو. أنا

أعىل.) إىل يديها ترَفع وهي املباحث ضابط من وتقِرتب ساملة (تِقف

إيه؟ بيشتَغل أبوكي ساملة يا قولييل وهللا. مصدَّقك الضابط(يبتِسم):
صغرية. وأنا أمي مطلَّق هو أبويا، ماُشفتش معرفش، ساملة:

اخوات؟ وعندك الضابط:
كتري. ساملة:

كام؟ الضابط:
عنه ماتعرفش أمي كتري، وخلِّف كتري ز اتجوِّ أبويا أصل عددهم، معرفش ساملة:

الناس. من عنه بتسمع حاجة،
ساملة؟ يا أمك مع عايشة وأنت الضابط:

جوزها، من كتري عيال وجابت أتجوِّزت، ي أمِّ خفيف) ألم فيه (صوتها أل. ساملة:
غريه. وعيال عياله عىل يِرصف مايقَدرش وجوزها

ساملة؟ يا أمك بتشويف يعني الضابط:
تزورني، هي وساعات أزورها، ساعات أمه، بيشوف مش حدِّ باشوفها، طبًعا ساملة:

العنوان. يها يدِّ حدِّ بس هنا، تزورني حتيجي أمي الزم
ساملة؟ يا مني مع عايشة وانت الضحك): الضابط(يكتُم
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عنك بِعد أصلها تزورني، تيجي ماتقَدرش ستِّي لكن أمي، أمِّ ستِّي مع عايشة ساملة:
تيجي. يجيبها حدِّ َلِقت لو لكن مابتشوفش، عامية

عيل. بتدوَّر زمانها تيجي، الزم يجيبها حدِّ َلِقت لو أيوه نفسها): (تكلم ساملة

بالبكاء.) وتجَهش يديها بني رأسها تُخفي (نجاة

جيبه.) يف والقَلم الورقة يَضع املباحث (ضابط

تعِبت! أعصابنا بَقه كفاية عصبية): (يف لبيبة

بيديها.) رأسها (تُمِسك

ِتعبت. أعصابي كمان أنا آِسف، أنا ف، ُمتأسِّ الباب): نحو (يتَِّجه املباحث ضابط
إيه؟ والَّ غرينا ُشغلة مالكوش انتم هو عزَّة:

ال الشغل كرت ومن كتري غريكم ورايا أنا ده بس، انتم كنتم ريت يا املباحث: ضابط
هنا. جيتم ما يوم من والدي ُشفت ما وهللا الوالد. باشوف وال بيتي بارجع

زينا. خليك والدنا؟ بنشوف اليل احنا يعني عزَّة:
عىل الجبل قد مسئولية شايل أنا عني؛ ِمرتاحني انتم العظيم وهللا ألم): الضابط(يف
امُلعلَّقة). العلوية الصورة إىل يده تُشري يقِصد أن ودون أعىل إىل يَده (يرفع فوق من رايس

الصورة.) نحو وتُشري ترتِفع وهي يده حركة تُتابع (ساملة

فوق؟ اليل ده إيه هو اعتدال): أذُن يف (تهِمس ساملة
ده؟ الجبَل فني هو جبَل؟ سذاجة): (يف اعتدال

جيت لو مني ماتضايقوش أرجوكم جماعة، يا ف ُمتأسِّ أنا ألم): يف (يُكرِّر الضابط
عندنا من وتُخرجوا ِيفرجها ما ربِّنا لغاية عنكم مسئول أنا ُشغلتي. دي يوم. كل لكم
هنا محبوس أنا أنا، عنِّي اإلفراج قرار كأنه عنكم اإلفراج قرار ِمستنِّي أنا وهللا بالسالمة.

يعلم! اليل بس ربنا أكرت، ويمكن تمام، زيُّكم السجن يف معاكم
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وتأثُّر.) ألٍم يف األرض إىل ويُطِرق لحظًة (يسكت

صاِمتات.) (الجميع

ستِّ يا طلبات أي أمركم، تحت أنا طلبات، أي ُمفاجئة): ٍة ِرقَّ (يف املباحث ضابط
بسيمة؟

ُشكًرا. أل، ألم): (يف بسيمة

املباحث.) ضابط (يخرج

واجمات.) صامتات الجميع وسكون، (صمٌت

التمثيل! يف شاطرين كده! كلهم غضب): (يف سمرية
تموِّت. وقرِصتهم التَّعابني زي ناعمني

يقول عاوز عمارة؟ البيت عىل يقول سمرية، يا حق لك فعًال، غضب): (يف بسيمة
الكبار! الحرامية عىل ر يدوَّ يروح الحقري! حرامية إني

بنتي؟ ماربتش أنا إني الحقري قاله مني أحسن؟ ِبنتك ربِّي ويقويلِّ غضب): (يف عزة
الكلب! ابن عانس؟ وأنا غضب): (يف سمرية

الطويل.) شعرها وينسِدل النقاب تخَلع (رشيدة

بََقه؟ فيهم مني وأنت وحركاته): صوته (تقلد رشيدة
إيه؟ تختاري الجامعة. يا النقاب يا صوته): وتقلِّد النقاب (تخلع نفيسة

حدف! النار يف حيحِدفك ربنا هللا شاء إن

ثم وصوته وحركاته مشيته تُقلِّد ينساب. الطويل شعرها الطرحة. تخلع (ساملة
تقول):

معاه، عايشة اليل مع عايشة مالك؟ وأنت ساملة؟ يا مني مع عايشة وأنت ساملة:
أنت! مالك
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كاألطفال.) شديد َوَمرٍح عاٍل بصوٍت تضحك وهي أخرى، مرًة حركاته (تقلِّد

ده الَهبَل ُشغل علينا مش انت! ساملة ستِّ يا بََقه اسمعي غضب): (يف سمرية
إيه؟ وقال جنب عىل َخِدك ده الراجل عارفاها، مش حاجة وكل والسذاجة

مني؟ راجل وفَزع): دهشٍة (يف ساملة
املباحث. ضابط هنا، كان اليل الراجل مني؟ راجل عارفة مش سمرية:

إيه؟ حيقويلِّ خوف): (يف ساملة
كلنا؟! امنا ُقدَّ ليه قاليكيش ما ليه؟ جنب عىل خِدك ال أمَّ تشكُّك): (يف سمرية

عارفة! أنا ضيق): (يف ساملة
إيه؟ قالك قويل إيه؟ وقال استجواب): (يف سمرية

باإلنجليزي. بريُطن يكون ما زي مافهمتوش، كده كالم قايل ساملة:
إنجليزي؟ غضب): (يف سمرية

إنجليزي. حتعريف أما عربي بتعريف أنِت هو سخرية): (يف رشيدة
إيه؟ قالك وقويل ساملة يا استهبال بطَّيل سمرية:

ماتخافيش. ساملة يا قويل عزَّة:
ماعرفهاش. حاجة أقول إيه. قايل هو معَرفش أنا خايفة، مش أنا ساملة:

مش فينا، اليل كفاية تقويل، الزم عنك غصب تقويل، الزم هو ما غضب): (يف بسيمة
… تكون العنرب يف معانا واحدة كمان عاوزين

الجملة.) تُكمل وال بسيمة (تسكت

حاجة! عارفة مش أنا إيه؟ تكون ألم): (يف ساملة
علينا. س سِّ بتجَّ تكون غضب): (يف سمرية
إيه؟ يعني س؟ سِّ بتجَّ دهشة): (يف ساملة

إيه؟! يعني جاسوسة عارفة مش جاسوسة! يعني غضب): (يف سمرية
جاسوسة؟ أنا جاسوسة؟ غضب): (يف ساملة

إيه؟ َعملت أنا بََقه؟ ليه
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شديدة بُحرقٍة وتبكي رأسها تُمسك ثم مرات، عدَّة الجملة هذه غضٍب يف (تُردِّد
تُردِّد): وهي

أعرف ما وهللا حاجة، أعرفش ما أنا ده عليكم، حرام جاسوسة، أنا (تبكي): ساملة
(تبكي). خالص حاجة

جلبابًا ترتدي الدِّعارة) عنرب من (بنت زينب ومعها فهيمة الشاويشة (تظهر
رشيقة الصغريين. نهَديْها من قليًال يكِشف الصْدر، عند َمشقوًقا أبيَض طويًال
تُطرِقع ة، مقشَّ يِدها يف وحيوية. مَرٍح ترتاَقصيف وهي الشاويشة جوار إىل تمِيش

لبانة.)

الثالث. بدوراته املفتاح صوت يُسَمع الحديدي. الحوش باب تفتح (الشاويشة
أخرى، مرًة الباب تُغِلق الشاويشة ة. امِلقشَّ ومعها الحوش يف وحَدها زينب تدخل

الحديد.) القضبان بني من زينب وتكلم

تُدُخيل وإياك تموت، قرَّبت أحسن الجرجرية واروي الحوش اكِنيس الشاويشة:
مفهوم؟ زوبة. يا مشاكل يلَّ ماتجيبيش أجيلك. ملا إال فيهم واحدة تكلمي وال عنُدهم

(تضحك.) كريم! دوبل يا كايداهم يا انت فوفو! ماما يا مفهوم اللبانة): (تُطرِقع زوبة
وما بت يا سياسيَّات دول الدِّعارة. عنرب يف مش انت ؛ بتِّ يا اختيش الشاويشة:
وهللا أحسن منهم واحدة من تقرَّبي إوعي بات. وُمنقَّ بات ُمحجَّ وفيهم ده، الكالم يحبُّوش

مفهوم؟ زوبة! يا بتِّ يا أبًدا طيب يحصلِّك ما
هناك بتاعك األكل الصبح. من ماكلتيش ُكيل؛ انت ُروحي فوفو! ماما يا مفهوم زوبة:

طريَّة! يا طريَّة قرقوشة حتِّة خلييل وابقي شوشو، ماما مع
وامك. إنت طريَّة اليل إنت بت، يا الحديد زيِّ ناشفة عضِمتي أنا (تبتِسم): الشاويشة

بصحيح. دعارة ِبنت صحيح

الخارجي.) الفناء يف وتختفي الشاويشة (ترتكها
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بإحدى تكنُس وهي لنفسها تَُدنِدن الحوش. كنْس يف وتبدأ ة املقشَّ (تُمسك زوبة
الشائعة): األُغنيات

ش��ه��ادات��ه ي��وري��ن��ي زن��ي ح��ي��ت��ج��وِّ ال��ل��ي
ح��ي��ات��ه ت��اري��خ ي��ق��ول��ي ي��ن��رِف��زن��ي م��ا ق��ب��ل

قليًال.) املفتوح العنرب باب قضبان بني من تراها رشيدة العنرب، داِخل (من

والضيق.) الغضب عليها بدا وقد القضبان وراء واقفٌة وهي نفسها تكلم (رشيدة

وتغنِّي، ترتقَّص وعمالة إيه نفسها يف عاملة الِبنت شوفوا نفسها): (تكلم رشيدة
شيخة! يا يكِسفك إلهي

عىل القضبان بني من لينظْرن برسعٍة كلُّهن ينَهضَن واعتدال وهادية (نفيسة
تكنُس.) وهي زوبة

باين! كله صدرها ده مصيبتي يا بيِدها): صدِرها عىل (ترضب اعتدال
ده! بالشكل واحدة عندنا تدُخل ُممكن مش غضب): (يف نفيسة

عىل الُقضبان بني من أيًضا وينظْرَن الباب من يقرتبَن ولبيبة ومديحة (نجاة
زوبة.)

هنا! تدخل دي زيِّ واحدة إن نواِفق يُمكن ال نفيسة:

إليهن.) وتنضمُّ وتسري تنهض أيًضا (ساملة

تغنِّي): تزال (ال زوبة

ش��ه��ادات��ه يُ��ورِّي��ن��ي زن��ي َح��ي��ت��ج��وِّ ال��ل��ي
ح��ي��ات��ه ت��اري��خ ي��ق��ولِّ��ي ي��ن��رِف��زن��ي م��ا ق��ب��ل

47



اإلنسان

بيغنِّيها؟ اليل مني هو دي، األغنية بيغنِّي الجريان راديو سمعت أنا ساملة:
بت. يا راديو بنِسمع مش احنا غضب): (يف رشيدة

كلِّنا. ِتعدينا ممكن الخبيثة! األمراض من مَرض عندها يكون خايفة أنا لبيبة:
كمان؟ خبيثة أمراض مصيبتي! يا بيديها): وجهها (تُخفي اعتدال

إيه؟ ِتبقى دي الخبيثة األمراض وهي سذاجة): (يف ساملة
نعرفها. مفروض مش حاجات دي ساملة، يا اسكتي هادية:

لبيبة. الست بتقول ما زيِّ كلنا ِتعِدينا جايز مش مانعرفهاش؟ وليه ساملة:
فضايح. بالش ساملة يا اسكتي رشيدة:

عندنا! تدُخل زانية، واحدة يُمكن ال غضب): (يف نفيسة
كمان؟ «زانية» وهي مصيبتي! يا اعتدال:

«زنا». يعني إيه؟ يعني ِدعارة ال أمَّ رشيدة:
أخالقنا. تفسد ُممِكن دي قلق): (يف هادية
بسهولة. أخالقنا تفِسد ممكن فعًال، اعتدال:

األرض.) عىل َمرتبتِها عىل جالسة وهي الحوار يف تشرتك (عزَّة

كده؟ بسهولة تنفِسد ممكن أخالقكم وهي ُسخرية): (يف عزَّة

غضب.) يف لها تَنَربي (سمرية

بسهولة! تنفِسد ممكن مش أخالقنا عزَّة! ستِّ يا أل غضب): (يف سمرية
هلل. والحمد قويَّة أخالقنا

عندنا! اليل كفاية زانية، واحدة ناقصني مش احنا لكن
مالك؟ إنت انت! بكلِّمك مش هم بكلِّمهم أنا غضب): (يف عزَّة

واحد! وُهمَّ أنا مايل! طبًعا سمرية:
لنا تجيب نخليها الشاويشة تيجي ملا أعصابكم، هدُّوا جماعة يا (تتدخل): بسيمة

مليان. السجن غريها. مافيش يعني غريها. واحدة
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مليان! السجن أيوة! رشيدة:
أخالق؟ وال َرشف معندهاش اليل دي الدِّعارة بتاعة غري مافيش يعني نفيسة:

الدعارة. بتوع من أرشف األقل عىل رشيفات، مسجونات مليان السجن
كلهم وغريهم، والقتَّاالت امُلخدرات وتاِجرات وامُلتسوِّالت االت النشَّ طبًعا، هادية:

الدعارة. من أرشف
حرام؟ مش والقتل الرسقة هي بََقه؟ ليه عزَّة:
أكرت. حرام الدِّعارة لكن حرام أيوه هادية:

أقل؟ وحرام أكرت حرام حاجة عندكم فيه هو عزَّة:
هي صغرية أخطاء وفيه الكبائر، هي كبرية أخطاء فيه طبًعا، أيوه، هادية:
ممكن وربنا مؤمنة أفضل لكن معصية أعمل ممكن مثًال أنا املعصية، وفيه الصغائر،

امَلعصية. ليه يغفر
حاجة مافيش ده، بتقوليه اليل الفارغ الكالم هادية يا إيه غضب): (يف سمرية

معصية. تعميل يُمكن ال مؤمنة كنت وإذا وبس. كبائر فيه وصغائر، معصية اسمها
إيه. بقول أنا كويس عارفة أنا فارغ، كالم تقوليش ما غضب): (يف هادية

هادية؟ يا حاجة عارفة إنت غضب): (يف رشيدة
األقل. عىل منك أكثر عارفة طبًعا غضب): (يف هادية

اسكتي. هادية يا وانت أعصابكم، هدُّوا جماعة يا نفيسة:
رأيي. بقول أنا ليه؟ أسُكت هادية:

لنفسك. رأيك خيلِّ نفيسة:
رأيي. أقول إني ي حقِّ من هادية:
رأيك. نسمع عاوزين مش سمرية:

أقوله. عاوزة أنا لكن هادية:
نسمع. عاوزين مش واحنا سمرية:

تسَمعوا. عاوزين مش كنتم إذا ودانكم سدُّوا أقول، عاوزة وأنا هادية:
امُلخدرات بتوع عىل الدِّعارة بتوع دين يلَعن النبي، عىل صلُّوا جماعة يا بسيمة:

بعض. من أشنَع جرايم كلهم القتَّاالت، عىل االت النشَّ عىل
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كده. ُقلنا احنا جرايم. كلها بسيمة يا أيوة سمرية:
الرسقة إن يقول حدِّ ِتفرق. جرايم عن جرايم لكن برضه، كده قلت وأنا هادية:
الجوع. من يموت ُممكن اإلنسان كان إذا الرسقة أباح ربنا القتل؟ زي الزنا أو الزنا زيِّ
كفر، هللا طاعة وعدم هللا! عند ثواب الكافر قتل الكافر! قتل أباح وربنا سمرية:

وفساد! وفسق كفر والزنا

تكِنس): وهي وتُغنِّي تُدنِدن تزال ال وهي زوبة، صوت الجوِّ يف (يِرنُّ

بعدك من جرايل، اليل شوف الَحقني تعاىل حبيبي يا
قدَّك مني خيالك، بناجي وجدي من سهرانة

غرامي. يا وأبكي، وأشكي ألبكي هاِلكني، وغرامي غرامي، كاتمة وأنا

الغناء.) تسَمعا ال حتى بأصابعهما آذانهما ان تَِسدَّ ونفيسة (رشيدة

املصحف.) يف وتقرأ وتسبِّح السبحة تُمِسك (سمرية

الحديدي.) الباب عند وتِقف العنرب باب من زوبة (تدخل

الجرجرية. أروي عشان الدَّورة من ميَّة شوية حاخد سياسيَّات، يا إذنكم عن زوبة:

يرد.) أحد (ال

الحوض. تحت عندك الجردل زوبة، يا ادخيل عزَّة:

وتروي ونشاٍط برسعٍة تجري جردل. ومعها تخرج املياه. دورة تدخل (زوبة
العنرب.) مسح وتبدأ تعود، ثم الحوش، يف الجرجرية

مفزوعة.) وهي وتُرصخ سمرية تنتِفض (فجأة

إيه؟ فيه إيه؟ فيه زوبة:
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رصصار! (ترصخ): سمرية

ة.) باملقشَّ تكنُسه ثم وتقتله، الرصصار وتِرضب الشبشب زوبة (تُمسك

السجن! جابكم اليل من ينتِقم ربنا الرصاصري؟ من بتخافوا إنتم ألم): (يف زوبة

امُلعلَّقة.) الصورة ناحيَة يداها تُصِبح قصٍد دون عن فوق. إىل يديها (ترفع

منُّه! ينتِقم إلهي هللا): تدعو (كأنها زوبة

تمسح وراحت وساقيها، ذراعيها عن شمرت العنرب. مسح إىل زوبة (تعود
ونشاط.) ٍة بهمَّ

القرآن.) يقرأن الثالُث جلس واعتدال. ونفيسة (رشيدة

وحَدها آخر مكاٍن يف جالسة هادية القرآن. وتقرأ تُسبِّح وحَدها جالسة (سمرية
ولبيبة وعزَّة بسيمة معها. تتحدَّث نجاة جوار إىل جلست ساملة شاردة. صامتة

يتحدَّثن.) بعض جوار إىل جالساٍت األربع ومديحة،

جلبابًا ترتدي طويل. األخرى هي شعرها الباب. نحو وتسري تنَهض (هادية
والفناء الصغري، الحوش عىل الُقضبان ِخالل من هادية تنُظر طويًال. واِسًعا

واسع.) الخارجي

ُركنها.) إىل وتجري هادية ترصخ (فجأة

فزع.) يف املسح عن تتوقَّف زوبة ينتِبهن. (الجميع

تاني؟ رصصار إيه؟ فيه إيه؟ فه زوبة:
راجل! أل، هادية:

العباءة ارتداء إىل واحدٍة كلُّ تُِرسع حتى راجل كلمة األخريات تسمع إن (ما
النقاب.) أو والحجاب
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تقول): وهي الباب نحو تجري (زوبة

حريم! كلها هنا الدنيا ده رجاله! فيه هو زوبة:

حقيبة يِدها ويف تجري الشاويشة خلِفه ومن الحوش، نحو قاِدًما املأمور (ترى
مالبس.)

راجل! مش املأمور! ده مصيبتي، يا زوبة:

للمأمور. الحوش باب تفتح الشاويشة املياه. دورة يف وتختفي زوبة (تجري
العنرب.) باب عند لحظًة املأمور يتوقف وراءه. تدخل ثم يدخل

أدخل. عشان وجاهزين البسني شوفيهم فهيمة، يا ادخيل املأمور:

العنرب.) تدخل (الشاويشة

وجاهزين. البسني إنتم جماعة، يا املأمور الشاويشة:
أيوة. سمرية:

بيه. يا اتفضل الشاويشة:

املأمور.) (يدخل

بسيمة؟ الست فني املأمور:
حاجة! فيه أيوه، اضطراب): (يف بسيمة

دي. الُهدوم شنطة لك وجاب خاِلك إنه بيقول برة واِحد فيه املأمور:
فني؟ هو ترى ويا محمود، خايل الزم أيوه، (ُمتأثِّرة): بسيمة

مكتبي. يف قاِعد املأمور:
أشوفه؟ مقَدرش بسيمة:

حاجة. أقوله تحبِّي ممنوعة، الزيارات بسيمة ستِّ يا عارفة أنت املأمور:
وعيان السن يف كبري راجل ده كويسة، تي وصحِّ كويسة إني قوله تأثُّر): (يف بسيمة

يستحِمل. ومايقدرش كمان،

سيجارة.) تُشعل دموعها. تمَسح (بسيمة
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الشنطة، فتِّش املباحث ضابط ف؛ ُمتأسِّ أنا شاويشة، يا الشنطة يها ادِّ املأمور:
مسموح. مش واليل املسموح عارفني إنتم تدخل. مسموح اليل هي بس واملالبس

زوبة تخرج الحديدي. الحوش باب تُغلق الشاويشة، خلِفه ومن املأمور (يخرج
املياه.) َدورة من

مالِبسها تشمُّ وهي دموعها تمسح الشنطة، تفتح مرتبتها، عىل جالسة (بسيمة
عال.) بصوٍت تبكي فجأًة الحقيبة، يف

وبيتي. نومي وأوضة ورسيري دوالبي ريحة (تنشج): بسيمة

يواسينها.) ومديحة وعزَّة (زوبة

بسيمة. ماما يا بيتك وتروَّحي تُخرجي هللا شاء إن بكرة زوبة:
فيها! يروح وجايز ذبحة وعنده السن يف كبري راجل خايل تبكي): تزال (ال بسيمة

دي! البهَدلة يستحملش ما
ووالده، مراته وعنده بسيمة، أستاذة يا حاجة كل ويتحمل قوي راجل خالك عزَّة:

لوحدها. ِبنتي سايبه اليل إيه أعمل أنا ال أمَّ كده، وأعصابك تك صحِّ يف ِتِهدِّي بالش
بسيمة. أستاذة يا مزاجك يروق شاي لك وأعمل الوابور حولَّع أنا مديحة:

فجأة.) والحزن األلم عليها بدا وقد خدِّها عىل يَدها تضع (زوبة

عزَّة. ستِّ يا بنت عندك وانت زوبة:
أيوه. ألم): (يف عزَّة

بنتي عىل والبقيَّة الدور معاها. اليل من أحسن حدِّ معهاش اليل بختها! يا زوبة:
ياخُده. ربنا إلهي راجل ومعاها سنة حدارش عمرها أنا.

ده؟ الراجل ومني عزَّة:
جوزهويل أبويا ياخُده. ربنا وأبوها، جوزي وبختها، بختي ميِّل اليل الراجل زوبة:
إنما يابه، يسامحك ربنا جهنَّم، يف وَرماني القرشني قبض سنة. أربعتارش عندي وأنا
وبَدل تأبيدة. فيه وأخدت قتلتُه كنت جهنَّم من الخوف لوال أبًدا. حيسامُحه مش ربنا هو

سجن. كله وأهو القتاالت. عنرب يبقى الدعارة عنرب
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إيه؟ بنتك ويف فيكي بيعمل وجوزك عزَّة:
يوم يف دي. املهبِّبة الصنعة عرفت ماكنتش هو لوال لني. شغَّ اليل هو ما زوبة:
كان لو ُمحرتم. مش راجل عشان نفسك تضيَّعي لنفيس قلت لكن وأسرتيح، أقتله ُقلت
اليل الراجل لكن القتل، تستاهل اليل هي امُلحرتمة الة الرِّجَّ قتلته. كنت يمكن ُمحرتم راجل

القتل. فيه ُخسارة بصَلة مايسواش

فجأة.) األلم عليها يبدو لحظة، تسُكت (زوبة

وأنا غريي، مالهاش (تبكي) لكن نفيس، قتلت كنت أنا ياسمني بنتي لوال زوبة:
أمها. زي مش ُمحرتمة، ستِّ ِتطَلع عشان كويس أربِّيها عاوزة

صغرية.) صورًة صدِرها من وتُخِرج تبتِسم، ثم فجأًة دموعها (تمسح

بنتي بسيمة ماما يا شويف تفاِرقني. صورتها يُمكن ال معايا، أهي صورتها زوبة:
عليهن (تدور لسه أساميكم عارفة مش أنا … يا شويف عزَّة، ماما يا شويف ازَّاي، حلوة

ابنتها). صورة تُفرِّجُهن العنرب يف جميًعا
قوي. حلوة تأثُّر): (يف بسيمة

القمر. زي عزَّة:
أمها. زي مديحة:

زوبة. يا لكي يخليها ربنا ساملة:

شيئًا.) تقوالن وال الصورة إىل تنظران واعتدال (هادية

ضيق.) يف الصورة عىل من بوجهها تُشيح (سمرية

ماما؟ يا بنتي صورة عاجباكي مش زوبة:
صور. أشوف عاوزة مش غضب): (يف سمرية

حرام. عندنا الصور رشيدة:
بََقه؟ الصور ليه حرام صدرها): عىل (ترضب زوبة
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وصور.» كلب بها بيوتًا تدخلوا «ال نفيسة:

أخرى.) مرًة صدرها يف الصورة تُدسُّ (زوبة

كمان؟ ليه والكلب طب مصيبتي، يا زوبة:
ربِّنا. بتاع الكالم يف مالكيش إنِت آِمرة): (بلهجٍة سمرية

العنرب مسح يل كمِّ تعايل ده، بالكالم دعوة مالكيش زوبة يا هنا تعايل بسيمة:
بتميش. جوَّاها الرصاصري أحسن كويس نضفيها امليه، دورة وامسحي

بسيمة. ماما يا حارض زوبة:

ياما تقول): وهي املياه دورة إىل وتدخل والجرَدل الِخيشة إىل زوبة (تُرسع
وتشويف! زوبة يا تعييش

الجميع.) عىل الشاي أكواب ع تُوزِّ مديحة صامتات. واِجماٍت الجميع (صمت.

بلِوتُه. عليه تهون الناس بالوي يشوف اليل الشاي): ترشب (وهي عزَّة
بََقه! عنَّا يفِرج ربنا امتى بسيمة:

حبسنا؟ اليل ربنا هو غضب): (يف لبيبة
غريه؟ مني لنا رب! يا نقول الزم إيه؟ نعمل لكن حبسنا، اليل ربنا مش أل بسيمة:

موجود. ربنا
عن تدافع ُممكن برَّه موجودة ناس لنا برضه فيه لكن موجود، ربنا طبًعا عزة:
مليون. وأربعني أربعة يف يتحكم ممكن مش لوحده وواحد سايبه، مش الدنيا حقوقنا.

واِقعيني نكون الزم السجون. يف الكالب زيِّ كلنا وَرمانا اتحكِّم أهو بسيمة:
امُلرَّة. بالحقيقة ونعرتف

حق. هللا إن يعرف يوم يجيله الزم اتحكم مهما غضب): (يف لبيبة
البلد. نُص ويحِبس وشمال يمني القواننيويرضب يَكرسَّ مشممكن إن ويعرف عزة:
حد وَرضب، وكرسَّ عَمل وأهو ممكن، مش ممكن، مش نقول ُعمرنا طول بسيمة:

امه؟ ُقدَّ يَقف يقدر
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أنا ده. التشاؤم بالش إيه. حيحَصل بُكرة بسيمة أستاذة يا عارف ماحدِّش عزَّة:
مقبوض. قلبي

عزَّة. يا تشاؤم الواقعية هو بسيمة:
مقبوض. قلبي النوم من ِصحيت النهاردة ليه عارفة مش لكن معاكي أنا عزَّة:
وأنا الزقازيق يف القديم بيتنا يف الصالة يف واقف أبويا املرحوم ُشفت كابوس، جايل بالليل
الهوا، يف مرفوعة إيده وُشفت إيه، عملت ماعرفش الخوف، من باتِرِعش ُقصاُده واقفة
وعىل لفوق، إيده راِفع الهول أبو الهول. أبو ام ُقدَّ الهَرم يف نفيس ِلقيت يت بَصِّ وبَعدين
عارفة مش وأنا ترِجمي، وبيقولويل واقفة كتري وناس بالهريوغليفي. كالم مكتوب الحجر

أكرب. هللا بتقول وهي الفجر سمرية صوت عىل وصحيت كلمة، وال أترِجم
النهار طول عنِّنا؛ ِمسرتيَّحني بتاِعتها واملجموعة سمرية إن عزَّة يا تعريف بسيمة:
هو ما السجن؛ برَّه زيِّ السجن وجوَّه بسيطة، عندهم املسألة قرآن. ويقروا يصلُّوا والليل
فرق مافيش وبيصلوا، برضه قرآن وبيقروا البيوت يف نفسهم حابسني هم السجن برَّه
تانية ناس وبيشوفوا بعض وبيكلِّموا أكرت، ُحرِّية فيه شوية أحسن السجن يمكن خالص،
أحسن السجن لساملة وبالنسبة وغريهم. والزبَّال واملدير، واملأمور، الشاويشة، وزيِّ زيِّنا،

تعبانني. اليل احنا لكن بيتها، من أحسن هنا األكل وكمان بالتأكيد، بيتها من
كان اليل برَّه حياتنا بعد صعبة ده العنرب يف الحياة بسيمة، أستاذة يا فعًال عزَّة:
ازَّاي عارفة مش أنا ومؤتمرات. وسفر وندوات وعمل وكتابة ولجان ونشاط حركة كلها
وال قلم وال ورقة وال مزِّيكة، وال راديو أسمع وال جورنال أشوف ما غري من عايشة أنا

خالص. حاجة وال كتاب
إن يل يتهيَّأ ساعات ِتعبت. خالص أعصابي أنا أحسن عزَّة يا اسكتي بسيمة:

السجن. يف قوي سهلة مسألة الجنون
ينا. وتقوِّ عينا ِتشجَّ عاوزينك إحنا ده بسيمة، أستاذة يا ال عزَّة:

ِخِلص. البنزين خالص أنا إيه؟ وأقوِّي إيه ع أشجَّ بسيمة:
ونضحك. ده الكالم نفتِكر ونبقى نخُرج وبكره أستاذة، يا كتري لسة ال، ال عزة:

حد. وال حاجة ِمخيلِّ مش الراجل عزة. يا خروج لنا باين ما وهللا بسيمة:
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تاني. للتشاؤم نرجع بالش عزة:
منه. أكرب كبري وربنا معانا ربنا حاجة، وال تشاؤم ال بسيمة:

إيه ربنا، ربنا حاجة كل دول اليومني إنت بسيمة، أستاذة يا ال (باسمة): عزَّة
وتخرجي حجاب، تلِبيس شوية بعد خايفة أنا كده. واحدة مرة عليكي نِزل اليل اإليمان

يعرفك. وماحدِّش بة ُمنتقَّ هنا من

لتكتُم فِمها عىل يَدها تضع بسيمة الضحك. تشاركها بسيمة تضحك. (عزَّة
الضحك.)

الضحك إن تقولك ِتسمعك سمرية أحسن بتضحكي وانت صوتك وطِّي بسيمة:
الَفِرحني! يحبُّ ال هللا وإن حرام

من تخرج زوبة سيجارة. تُشعل بسيمة فِمها. عىل يَدها وتضع تضحك (عزة
املياه.) دورة

بسيمة. ماما يا بََقه سيجارة ادِّيني الفل، زي بِقت الدورة زوبة:

ن.) تدخِّ تِقف تُشِعلها، زوبة سيجارة. تُعطيها (بسيمة

حاجة وال أرشب وال آُكل ال جنيه. مليون تساوي عندي دي السيجارة أهي زوبة:
سيجارة. أرشب بس خالص،

زوبة؟ يا بس سجاير (باسمة): عزَّة
دي الحجات من باخد مش أنا اتنني. برشامة، ربنا، عليه يقدَّرني واليل زوبة:
الليلة يف تاُخد منهم الواحدة ماكس. يرضبوا الليل طول العنرب يف عندنا البنات إنما كتري،

حرام. والد كلهم أصلهم الربشام. غري ماكس سنتي ٩ الواحدة

منها.) وتقرتب تنَهض (ساملة

ده؟ املاكس هو إيه ماك؟ إيه بتقويل دهشة): (يف ساملة

ة.) بحدَّ ساملة يف تشُخط (سمرية
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فارغ! كالم أسمع عاوَزة مش اسكتي! بس! حدَّة): (يف سمرية
ماما! يا تقول): وهي الحوش خارج إىل (تجري زوبة

الحوش.) باب ناحية قاِدمًة الشاويشة (ترى

وكل املية، ودورة والحوش العنرب هنا، من أخرج عشان فوفو ماما يا افتحييل زوبة:
الفل. زيِّ بَقت حاجة

عليهم. أقِفل والزم أربعة بَقت الساعة زوبة. يا بتِّ يا جَدعة الشاويشة:
ستَّات. يا التمام

يُسمع القضبان. خالل من لهم تقول وهي وتُغِلقه العنرب باب الشاويشة (تشدُّ
دورات.) ثالث يدور املفتاح صوت

جماعة. يا خري عىل تصبَحوا الشاويشة:
فهيمة. ستِّ يا أهله من وانت الجميع:

حاجة؟ عاوزين مش الشاويشة:
شاي غري من نعيش مانقدرش فايض. الوابور أحسن الجاز ماِتنسيش بسيمة:
سجاير. غري من أعيش ِتخلصوماقدرش قرَّبت بتاعتي السجاير فهيمة. ست يا والسجاير

بسيمة. ستِّ يا حارض الشاويشة:

ثالث يدور املفتاح صوت يُسَمع الحديدي. الحوش باب تُغِلق (الشاويشة
يقرأن امُلسِلمات األخوات ة. األِرسَّ عىل أو مراتبهن عىل يرُقدن الجميع دورات.
ساِهمًة الباب ُقرب جلست التي اعتدال عدا ما يُصلني، أو يُسبِّحن أو القرآن

القضبان.) بني من تنظر

ِدلوقِت؟ من ِننام معقول ضيق): (يف لبيبة
حاجة. نعِمل تعالوا مديحة:

إيه؟ نعِمل عزَّة:
والَّ التاريخ، يف أو السياسة يف شويَّة تكلمينا بسيمة أستاذة يا رأيك إيه مديحة:

بوقتنا. ِنستفيد الزم هو ما فرنسا، مؤتمر عن شوية لنا احكي عزَّة يا انت
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األخراني. بتاعي البحث عن أتكِلم ة ُمستعدَّ أنا عزَّة:
لوحدك؟ كده قاعدة مالك معانا، اسمعي نجاة يا تعايل خالص، كويس مديحة:

تبكي.) وحَدها، جالسة (نجاة

نجاة. يا مالك مديحة:
أمي. افتكرت حاجة، وال أبًدا نجاة:
تعايل. جنبنا، هنا تعايل مديحة:

بجوارهن.) وتجلس تنَهض (نجاة

ِجسمها عضالت الحديدي. الباب بجوار األرض عىل اعتدال ترتَمي (فجأًة
وقدَميها بيَديها ترُفس اإلغماء، تُشِبه حالٍة يف تردِّد وهي هيسرتيا يف تتقلَّص

الوعي.) عن وتغيب األرض عىل

تدريجيٍّا.) الوعي إىل تعود وتفويِقها. إلنقاذها يُِرسعن (الجميع

ه. يامَّ آه تقول): وهي (تَبكي

كولونيا.) زجاجة أنفها من تُقرِّب (مديحة

وغضب): حدٍَّة يف وتقول أنفها عن بعيًدا الزجاجة تشدُّ (سمرية

َمناخريها! عن دي اإلزازة ابعدي سمرية:
تفوَّقها. كولونيا دي مديحة:

حرام. الكولونيا سمرية:
حرام. مديحة:

خمرة. يعني كحول فيها أيوة سمرية:
بس؟ ها بتشمَّ دي حترشبها؟ وهي مديحة:

الرشب! مثل االستنشاق سمرية:
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تقول): وهي بيديها رأسها تُمسك (لبيبة

حتنِفجر! رايس! يا آه لبيبة:

يرُقدن.) أو ويجلْسَن مراتبهنَّ إىل يَُعْدن (الجميع

تدريجيٍّا.) يزَحف (الظالم

وتنام.) مرتبتها عىل ترُقد (لبيبة

كاِمل.) وصمٌت وسكوٌن (ظالم

فقط.) لحظاٍت بضَع والصمُت الظالم (يستمرُّ

هللا ترصخ): وكأنها التامِّ السكون يف الحاد العايل سمرية صوت يَرنُّ (فجأًة
أكرب! هللا أكرب،

مفزوعة.) نوِمها من لبيبة (تهبُّ

إيه! فيه إيه! فيه فَزع): (يف لبيبة

رشيدة وقَفت خلِفها ومن الحائط ناحيَة وجُهها ، تُصيلِّ واقفًة سمرية (ترى
هللا أكرب، هللا واحد): صوٍت يف الجميع وراءها. يُصلِّني باٍت ُمنقَّ واعتدال ونفيسة

أكرب.

أنام. عارفة مش أنام، قادرة مش معقول! مش غضب): يف رأسها (تُمِسك لبيبة
دي! امُلفِزعة األصوات عىل أصحى معقول مش

دي كافرة، يا ُمزِعجة أصوات مش دي غضب): يف وتقول إليها (تستدير سمرية
إبليس. ُحضن يف نايمة أنت ما بَدل وصلِّيت ُقمِت كنِت بصحيح ُمسِلمة كنِت لو لربنا. صالة
ُحضن يف والَّ إبليس حضن يف أنام ماصليش، أصيل ُحرَّة أنا غضب): (يف لبيبة

دعوة. مالكيش عزرائيل
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عاوزة. أنا ما زي أصيل ُحرَّة كمان وأنا غضب): (يف سمرية
فيه واطي؛ بصوت صيلِّ بس سمرية، يا الصالة من َمنِعك ماحدِّش (تنهض): عزة

تَعبانة. ناس وفيه نايمة ناس
َزعيق الصالة عىل يقول حدِّ عايل. بصوت تكون الزم الجماعة الصالة سمرية:
أحسن مافيش هللا. بيذكر صوت عىل يصحى الواحد إن حاجة أحىل دي ُمفِزعة. وأصوات

هللا. اسم من
دي. بالطريقة مش بس وراسنا ِعينَّا عىل هللا اسم عزَّة:

زنزانة والَّ عنرب تشوفَلها عاِجبها مش واليل الوحيدة طريقتنا دي هي سمرية:
لوحَدها.

عال.) بصوٍت وتُصيل أعىل إىل يديها ترَفع الِجدار. ناحية تستدير (سمرية

أكرب. هللا أكرب، هللا سمرية:

للصالة.) يَستعِدْدَن واقفاٍت خلفها من واعتدال ونفيسة (رشيدة

منهم.) بُعٍد عىل وحَدها للصالة تَستِعدُّ (هادية

جماعة. معانا صيلِّ هادية يا تعايل هادية): (تُخاِطب رشيدة
لوحدي. حصيلِّ أنا أل، هادية:

جماعة. تصيلِّ الزم تنفَعش، ما الفرد صالة رشيدة:
تنَفعش؟ ما الفرد صالة إن قال مني غضب): (يف هادية

قال. اليل بتِّ يا ربنا رشيدة:
قالش. ما ربنا هادية:
قال. ربنا أل رشيدة:

قالش. ما ربنا أل هادية:
سيبيها رشيدة، يا لوحَدها تصيلِّ سيبيها بَقه؟ وبعدين غضب): يف (تستدير سمرية

فرامويَّة! أصَلها لوحدها. تصيلِّ
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علوية! يا خومينية يا فراموية أنا هادية:
املجانني. رساية يف احنا سجن، يف مش احنا وهللا بسيمة): أذُن يف (تهمس عزة

واإلرهاق.) التعب عليها يبدو سيجارة. وتُشِعل تنَهض (بسيمة

يل َجْت أو القلب عندي يكون خايفة أنا مكتوم، وصدري ثقيل جسمي بسيمة:
صدريَّة. ذبحة

شاي. كوباية أعملك حاقوم بسيمة، أستاذة يا عنك الرش بعد عزَّة:
النََّفس. ِبتقَطع السجاير
شاي. باعمل أنا مديحة:

مقطوع. أصله والنَفس بسيمة:
عىل خالص، ِتبطِليها أو السجاير تقلِّيل ريت يا بس حاجة، وال مقطوع ال عزَّة:

السجن. يف األقلِّ
غري من عارفة مش يني. وبتنسِّ بتسليني، السجن يف السجاير دي بالعكس، بسيمة:

إيه. أعمل كنت سجاير
ماكس. ِتَرضبي أو برشام تاخدي كنِت (تضحك): عزَّة

بيِدها.) فَمها وتُغطِّي تضحك (بسيمة

خري. عىل هنا من يخرَّجنا ربنا مشاكل، عاوزين مش صوتك؛ وطِّي بسيمة:
َعملتيها. حاجة آخر عن شوية تكلِّمينا عاوزينك سوا. الشاي ِنعمل لبيبة يا تعايل عزَّة:

خالص. لحاجة ِدماغ ماعنديش لبيبة:
امبارح. إيه حِلمِت ُقوليلنا طب عزة:

هو. هو الكابوس لبيبة:
وُمخِلص. ُمتقدِّمة أفكاره رجل زوجك الزمة. مالوش وتشاؤم َقَلق كله وهللا عزة:

ُمخِلص. اسمه راجل فيه هو لبيبة:
أكرت. يحِرتمك بالعكس عليه، يأثَّر السجن دخولك ُممكن مش كان مهما عزة:
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خيايل. كالم ده لبيبة:
ميش اليل كويس يبقى لقيتهوش ما وإذا بها، كان وَلِقيتيه، خرجِت إذا وهللا عزة:

منه. واسرتيَّحِت
هو البنت. عشان بس فاتت اليل السنني طول معاه قاعدة أنا ُمِهم، مش هو لبيبة:
اليل هي ي أُمِّ العموم عىل بنته. أصحاب للبنات يبُصِّ بَقه ودلوقِت ِبصباص، عمره طول

ِبنتي. مع الَغلطة نفس هاعمل وكنت حياتي، حطَِّمت
بسيمة. أستاذة يا بناِتك كلنا عزَّة:

لتأُخذ مديحة من تقرتب اعتدال القرآن. يقرأن وجلسَن الصالة، أنهنَي (األخوات
اإلبريق.) من شايًا

دلوقِت. اعتدال يا ازَّيك مديحة:
كويسة. هلل الحمد ضعيف): (بصوٍت اعتدال

شويَّة. جنِبنا هنا اقُعدي تعايل مديحة:

بجوارها.) تجلس اعتدال الشاي. لها تصبُّ (مديحة

يف هنا أنا إني عرفت لو حاجة لها يْجرى خايفة ي؛ أُمِّ عىل قوي قلقانة أنا اعتدال:
السجن.

وتالقيها تخُرجي وبكره حاجة، لها حيجرى مش ماتقلقيش، أبًدا، أل مديحة:
خالص. كويسة

ربِّنا. منِّك يسمع اعتدال:
الحلوة. ابتسامتك كدة أيوه ابتِسمي. مديحة:

املالك. زيِّ ها وشَّ قوي؛ اعتدال ابتسامة باحبِّ أنا عزَّة:

الرسور.) عليها ويبدو تبتِسم (اعتدال

السجن. يف أحالمنا عن بنِحكي كنَّا عزَّة:
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كوابيس. السجن يف أحالمي كل اعتدال:

تضحك.) (عزة

بتاِعتنا. الكوابيس غري الزم بتاعِتك الكوابيس عزَّة:

الشاي.) تَرشب (اعتدال

ُفستان عىل الدكاكني يف يل تدوَّر ماشية أمي إن واحد، ِحلم أحلم ليلة كل اعتدال:
تِعبْت وأنا قوي ِتعِبت ي أمِّ وأخريًا مافيش، مافيش، يقولنَّا دكان نروح ما كل الفرح.
ُفستان ماعندناش قالولها مافيش؟ بس ليه قالت أمي مافيش، قال دكان آخر وَدخلنا

السجون! لخرِّيجة فرح

خجول.) خافٍت بصوٍت الضحك تُشاركهما اعتدال ومديحة. تضحك (عزة

اعتدال؟ يا الفرح بفستان بتحَلِمي إنت دهشة): (يف عزَّة
ز. واتجوِّ البيت يف حاقُعد يبقى املدارس يف النِّقاب منعوا كان إذا هو ما اعتدال:

عيل. قايل اإلخوة من واحد فيه
اإلخَوة؟ من مديحة:

ز أتجوِّ يمكن ال اإلخوة. من واحد إال ز أتجوِّ يمكن ال اإلخوة. من طبًعا أيوه اعتدال:
ربنا. مايعرفش راجل

ياعتدال. خسارة مش واملدرسة عزَّة:
يعذِّبني ربِّنا إن من أحسن مش املدرسة، داهية ستِّني يف خسارة، خسارة اعتدال:

القرب. عذاب وكمان النار، يف واتِحِرق
القرب؟ عذاب دهشة): (يف مديحة

القرب عذاب وبعد القرب، يف تتعذِّب ِنقاب ماتلِبسِش اليل هو ما إيه؟ ال أمَّ اعتدال:
كمان. جهنَّم تروح

واحد. عذاب مش يعني عذابني ساتر! يا عزَّة:
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يمكن عذابني، من أكرت كمان يمكن ده عذابني، طبًعا عذابني، ال، أمَّ أيوه، اعتدال:
وناره، عذابه وأخاف ربِّنا بخاف أنا وعذاب. عذاب عرشين عرشة، ستة، خمسة، أربعة تالتة
يف ِمستخَرساكم وأنا والحرق، النار يف نفيس باستخَرس وكمان والحرق. النار من بخاف
باهلل. موحدِّين ُمسلمني أنتم شعركم؟ وتغطُّوا بتصلُّوا مش ليه القرب، وعذاب والحرق النار
بيصيل، فيه ماحدِّش بيت يف اتوَلْدت لكن باهلل، دة وموحِّ ُمسلمة أنا صحيح مديحة:
أمي أبو جدِّي لكن مسلم، أبويا أبو جدِّي جدِّي. وال ِجدِّتي، حتى وال ي أمِّ وال أبويا ال

ِقبطي. كان
كافر؟ كان جدِّك قبطي؟ اعتدال:

املكان.) وترتُك تنَهض واأللم. بالضيق تشُعر نجاة نجاة. إىل تنظر (مديحة

اعتدال؟ يا لتيها زعَّ كده مديحة:
ِمسيحية. إنها خالص نسيت أنا مصيبتي، يا اعتدال:

تتِنيس؟ حاجة ودي مسيحية، إنها عارفة إنت نسيتي؟ إيه يعني غضب): (يف لبيبة
واحد كل ِكذب. بربِّنا أحِلف يُمكن وال ِنسيت، العظيم وهللا وألم): حرج (يف اعتدال

زيِّنا. ُمسِلمة عليها يقول يشوفها اليل أبًدا. ِقبطيَّة مش شكَلها كمان وهي بينىس
زيِّنا. آدمني بني مش إيه؟ شكلُهم بيبقى دول واألقباط غضب): (يف لبيبة

حاجة؟ ُقلت أنا آدمني، بني طبًعا وحرج): ضعيٍف (بصوت اعتدال
كافرة. إنها قلِت غضب): (يف لبيبة

كريم. واملسامح وتُفوت غلطة معلهش. اعتذار): (يف اعتدال

من تتابع كانت املصحف، يِدها ويف تُسبِّح مكانها يف جالسة وهي ل تتدخَّ (سمرية
حاد): غاضٍب بصوٍت وتقول تنَهضفجأة، لكنها ل، تتدخَّ أن دون الحديث بعيٍد

غري مافيش إن قال ربنا ياعتدال؟ ازَّاي غلطة غلطة! مش أل غضب): (يف سمرية
املسيحيني أيوة ربنا، كالم ي تغريَّ عاوزة األنبياء، آخر السالم عليه محمد وسيدنا اإلسالم
جهنَّم حريوحوا ربِّنا عارفني مش اليل كمان وامُلسلمني هللا، شاء إن جهنَّم وحريوحوا كَفَرة
فارغ. كالم يف وقتك تضيَّعي قاعدة أنت ما بَدل القرآن اقري اعتدال يا هنا تعايل الحمرا.

تقرآن وهما ونفيسة رشيدة جوار إىل لتجِلس وتذَهب ألٍم يف تنَهض (اعتدال
معهما!) تقرأ ثم صاِمتًة حزينًة جوارهما إىل تجِلس القرآن.
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صمت.) يف دموعها تمَسح صامتة، جالسة وحَدها (نجاة

جوارها.) إىل وتجِلس إليها تذَهب (مديحة

معاكي، كَفَرة كلنا احنا هنا، كافرة اليل بس انت مش نجاة، يا ماِتزعليش مديحة:
كافر. مش ده أو كافر ده يقول ُممكن اليل هو بس ربنا ربنا، كانت هي يعني ك، يهمِّ وال
من بتاِعتنا. الصالة بصيلِّ أنا مديحة، يا كافرة مش أنا ألم): يف تبكي (وهي نجاة

أحد. يوم كل ي أمِّ مع الكنيسة بروح وأنا صغري
ممكن اليل هو بس ربنا ، بتصيلِّ وال الكنيسة برتوحي َمُكنتيش لو وحتى مديحة:
بيقرا أو بيصيلِّ بيتنا يف حدِّ ُشفت ما عمري بصيل، مش مثًال أنا أل، والَّ كافرة انت يقول
مدرسة لوني دخَّ . مكرسَّ بتاعي العربي وحتى الفاتحة، غري القرآن يف ماعرفش قرآن.
عربي. ماتعلِّمِتش لكن أملاني، حتى وإنجليزي فرنساوي اتعلمت صغرية، وأنا فرنساوي
عليِكي يقولوا بيقدروا مش مديحة، يا ُمسِلمة أنت األقل عىل دموعها): (تمسح نجاة

كافرة.
مش أنت شعري. ومعرِّية بصيلِّ مش عشان برضه كافرة َعيلَّ بيقولوا مديحة:

كَفَرة. علينا تقول والليل النهار طول سمرية بتسمعي
يل ت بصِّ مرَّة دي عني. كالمها غري عنكم كالمها برضه لكن مديحة، يا أيوة نجاة:
حأقول واحد، عنرب يف معاهم أعيش أستحِمل قادرة مش خالص أنا منها. ُخفت أنا ة، بصَّ

لوحدي. زنزانة يف ينِقلني للمأمور
دول بينَّا. اليل املشاكل يعرف حدِّ عاوزين مش نجاة؛ يا كده تعميل أوعي مديحة:
بعض، مع نتخاِنق عشان مخصوص بعض مع حطِّينا دول مشاكل، ِتحصل إنِّ نفسهم

بعض. ي ونصفِّ
ازَّاي كافرة وأكرت، أكرت بتِتعبني دي كافرة وكلمة مديحة، يا تعبانة كمان أنا نجاة:
مسيحي أبويا لقيت اتولدت أنا القدس. والروح واملسيح بربنا مؤمنة أنا ربي. يا بس
هو ربنا مسيحية. نفيس عملت اليل أنا هو مسيحية. أكون عاوزني ربنا مسيحية. وأمي

ربنا. إرادة حاخالف كنت يعني مسيحية، عملني اليل
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اإلسالم، اختارت منهم واحدة فيه هي يعني مسلمني، عملهم اليل هو وربنا مديحة:
مسلمة. بقت ُمسلم أبوها لقت اتولدت منهم واحدة كل

دي. الحكاية أقول عمري طول مسلم. أبويا لقيت اتولدت كنت ريت يا نجاة:
عني، بيبعدوا والبنات لوحدي، دايًما وكنت أنا، إال مسلمني البنات كل كان املدرسة يف
عمري طول أنا ده دي؟ الكلمة اسمع مديحة يا مرة أول هي برضه، كافرة عيلَّ ويقولوا

مكتوم). خافت بصوت تبكي نجاة، (تبكي اسمعها
بالش نجاة، يا تعايل هوا، شوية نشم الحوش يف شوية نخرج تعايل تعايل مديحة:

قلبك. توجعي
أو يكلمنا حدِّ همومنا، ننعي كده قاعدين احنا ما بَدل حاجة نعمل تعايل عزة:

واقف. ي ُمخِّ إن حاسة أنا شوية؛ نا ُمخِّ تحرك محارضة تقولنا
جماعة، يا قوي طالت املسألة همدان، كله ِجسمي إن حاسة أنا بس، ُمخنا بسيمة:
خارجة مش البلد باين هنا، من هانخرج مش باين وكمان. كمان حاطوِّل عليها وباين

دي. األزمة من
الناس ممكن مش بخري، والناس بخري لسه البلد بسيمة، أستاذة يا ممكن مش عزة:

ممكن! مش ده، الظلم عىل تسكت
أهه. ساكتة هي ما بسيمة:

ساكتة؟ إنها قالك مني ساكتة! مش أل عزة:
واحنا ومشاكلها. حياتها يف َملهيَّة الناس كل حاجة، قال حدِّ سامعني مش بسيمة:

خالص. واتنسينا السجن يف اترمينا خالص
قليلني احنا هو فاكرانا، كلها الناس نتنيس، يمكن ال إحنا بسيمة، أستاذة يا أل عزة:

واحتجاجات. اعرتاضات فيه الزم البلد، يف
سالم يا الساذج، التفاؤل عىل سالم يا مظاهرات، كمان وجايز سخرية): (يف بسيمة

السذاجة. عىل
فاهمة أنا ساذجة، مش أنا السذاجة. ماتقوليش أرجوك أل الغضب): من (بيشءٍ عزَّة

كويس.
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منك. أكثر خربة وعندي منك أكرب أنا فاهمة؟ مش اليل يعني وأنا بسيمة:
مش وكمان عقيل، وعندي بافهم برضه أنا لكن أستاذتي، حرضتك صحيح عزَّة:
لغاية بعض ع نشجَّ عاوزين بيضِعف، ده التشاؤم اللزوم، عن زيادة تشاؤم عاوزين
أمال هنا، من حنخرج طبًعا هنا، من حانخرج ورضوري حتُمر، ورضوري تمر، ما األزمة

هنا؟ حانموت يعني
هنا هاموت إني ة حاسَّ خالص أنا عيلَّ كان إن وانهيار): كامٍل ضعٍف (يف لبيبة

شاردة). أمامها تنظر وهي لحظة (تسكت

صامتات.) وجوم، يف (الجميع

ميت.) عىل والولولة النسوة رصاخ يُشِبه الخارجي الفناء يف صوت (يُسَمع

يُرى القضبان. خالل وينُظرن الباب إىل يُِرسعن ومديحة وهادية وساملة (اعتدال
معهن.) تجري زوبة الصوت. ناحية يَجرين بعضمسجونات الخارجي الفناء يف

القتاالت. عنرب يف ماتت واحدة ماتت، واحدة الخارجي): الفناء يف (وهي زوبة

وصمت.) وجوٍم يف ويَجلسَن الباب يرتُكن ومديحة وهادية وساملة (اعتدال

السجن. عذاب من ريَّحها ربنا حزين): (بصوت هادية
ريَّحها. ربنا أيوه، (بحزن): اعتدال

أهي. خرجت وأهي السجن، من عليها تاب ربنا هادية:
املأمور. من ترصيح غري من خرجت اعتدال:

أيًضا.) تضحك ساملة فجأة. تضحك (مديحة

عليا! أوامر وال مديحة:

كأن يَدها وتحرِّك ة امُلتكربِّ العام املدير ِمشية تقلِّد وهي وتسري تنهض (ساملة
عصا.) معها
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فوق. من قرار وال ساملة:

قصد دون بيدها وتشري ة امُلتكربِّ املدير حركة وتقلِّد فوق إىل يديها ترفع (ساملة
العلوية.) الصورة إىل منها

هنا. من تخرَّجني ما ربِّ يا ُعقبايل بَختها، يا اعتدال:
اعتدال. هي حتخرج فينا واحدة أول ياعتدال، حتُخرجي هللا شاء إن مديحة:

الرسور.) من فجأًة تقِفز تكاد الرسور، عليها يبدو (اعتدال

السما. لباب ك بُقِّ من ريت، يا والنبي، اعتدال:

بني من رأسها وتُخرج القضبان عىل قدمها تضع الباب، عند واقفة (ساملة
وتقفز.) تلعب كأنها الُقضبان

حنُخرج. ناس أول وهي وأنا اعتدال، مع حاخرج كمان أنا ساملة:

رأسها.) حول يتناثر طويل شعرها الباب، قضبان عىل (تقفز

امُلعتادة. أماكِنهن يف مراتبهن فوق الباب عن بعيدات جالسات (األخريات
ت انضمَّ وقد ونفيسة أيًضا، ورشيدة القرآن، تقرأ جالسة البعيد ركنها يف سمرية
القرآن.) تقرأ منهن قليل غري بُعٍد عىل تجلس وحدها هادية اعتدال، اآلن إليها

ذراعيها وتحرِّك الباب أمام تلعب الطفويل املَرح من حالٍة يف تزال ال (ساملة
الخفيفة.) الرياضية الحركات ببعض تقوم كأنها وساقيها،

عال.) بصوٍت وتضحك األرض عىل (تقع

غضب.) يف ساملة إىل تنظر امُلصحف. فوق من فجأًة رأسها ترفع (سمرية

القرآن بنقرأ واحنا عايل بصوت الضحك إن عارفة مش انت (بغضب): سمرية
الباب قصاد كده وواقفة الباب؟ طول طويلة وانت األطفال زيِّ تتنطَّطي وعمالة حرام؟

عريان! وشعرك
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وال مدير ال رجالة، مافيهوش فايض الحوش الحوش؟ يف رجالة فيه وهو ساملة:
الزبالة. بيشيل اليل الجدع محمد الواد حتى وال املباحث، ضابط وال مأمور،

محمد. اسمه الزبالة بيشيل اليل الجدع هو دهشة): (يف سمرية
النبي. اسم عىل اسمه كمان؟ اسمه ماله محمد، اسمه أيوه ساملة:

محمد. اسمه إن اسمع مرة أول سمرية:
دي؟ حاجة فيها محمد اسمه أل، ساملة:

ازَّاي؟ اسمه عرفت منني؟ اسمه عرفت إنت حاجة، فيها أيوة غضب): (يف سمرية
الجدع ان عرف فيكم جماعة يا حدِّ اسمه. عرف ماحدش العنرب يف هنا معاكي كلنا احنا

محمد؟ اسمه

صامتات.) (الجميع

رجالة؟ بنكلِّم احنا هو منني؟ اسمه وحانعرف رشيدة:
وهو الحوش يف واقفة كنت أنا ده الة؟ رجَّ بكلم اليل أنا ويعني غضب): (يف ساملة

صباح. البت بيكلم كان
القتالة؟ والَّ الحرامية فيهم؟ مني صباح اعتدال:

بتقوله وسِمعتها بيكلِّمها واقف كان الشحاتة. امُلتسوِّلة صباح دي، وال دي ال ساملة:
والَّ كفرت محمد؟ يا بتقوله سِمعتها ملا يعني كفرت محمد، يا بتقوله سِمعتها محمد. يا

وداني. أسدِّ والَّ وداني أسدِّ كفرت؟
ليه الحوش يف ِتَقفي لكن ودانك، سدِّي قالك ماحدِّش ودانك، ماتسدِّيش أل سمرية:

الحوش؟ يف راجل وفيه
الحديد والباب بتاعنا، الحوش يف وأنا برَّه، اليل الكبري الحوش يف كان ده ساملة:

مقفول.
يف واقفة وانت يشوفك يقَدر ماهو بت، يا مسدود الباب وهو غضب): (يف رشيدة

الحوش.
كمان وضهره أشوفه، وال يشوفني ُممكن مش خالص، عنِّي بعيد كان ده ساملة:

ناحيتنا. كان اليل هو ه وشُّ مش
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ممكن ومش خالص عنك بعيد هو ملا ازَّاي ضهره وُشفتي سخرية): (يف رشيدة
تشوفيه؟ وال يشوفك

عليكي. ويبُصِّ ر وَّ يدَّ يقدر هو ما ناحيتنا اليل هو ضهره كان وإذا نفيسة:
علينا. بتُمر الحوش يف بتُمر اليل الرجالة كل ويبُص. ر وَّ يدَّ يقَدر طبًعا رشيدة:

علينا. البصِّ غري شغلة مالُهمش نفيسة:
ومافيش حريم، كله السجن ده ناس؟! يا الحوش يف بتُمر الة رجَّ فيه هو ساملة:

بيميش. راجل
مش ده محمد، اسمه اليل ده الزبالة بيشيل اليل الجدع ال أُمَّ سخرية): (يف رشيدة

راجل؟ مش والَّ راجل
واحدة. مرَّة الحوش يف يُمر ملا أيام أربعة كل لكن راجل، طبًعا ساملة:

تعدِّي قاعدة الزم أيام، أربعة إنهم عرَّفك واش أيام؟ أربعة كل سخرية): (يف رشيدة
بت. يا األيام

خمسة يمكن أيام، أربعة قلت أنا رشيدة، يا حاِعدَّها اليل إيه أيام ألم): (يف ساملة
حدِّ ملا وحني حني كل إنه أقول قصدي باحِسب، وال باِعدِّ ال أنا عرشة، يمكن ستَّة، يمكن

الحوش. يف يشوفه
قرآن، آيتني وتقريلك تقعدي ده الفارغ الكالم بدل ساملة يا لك أحسن مش سمرية:

عليكي. يتوب وربنا اآلخرة يف ينفعوكي جايز

املصحف.) يف معها وتنُظر هادية جوار إىل وتجِلس تنَهض (ساملة

ده! فيه احنا اليل الهمِّ من احنا علينا يتوب ربِّنا امتى بسيمة): أذُن يف (تهِمس لبيبة
طوِّلت املسألة علينا. هايتوب مش إنه باين وهللا سيجارة): تُشِعل أًىس (يف بسيمة

وتِعبت. ِزهقت خالص وأنا قوي،
ده، بالشكل ينسونا ممكن مش برَّه، اليل الناس يف أَمل عندي ه لسَّ أنا عزَّة:

ينزاح. الزم والكابوس
حاجة. نعمل تعالوا مديحة:
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واحد، كتاب غري العنرب يف مافيش نقرا. كتاب وال نكتب قَلم ال إيه؟ نعمل لبيبة:
القرآن.

قرآن. نقرا تعالوا مديحة:
حاجة. اقرا عاوزة مش شخصيٍّا أنا انت، اقري بسيمة:

موضوع. أي يف بسيمة أستاذة يا كلِّمينا طب عزَّة:
واحدة حاجة واملحارضات. الكالم من تعبت أنا اتكلم؛ عاوزة مش وكمان بسيمة:

النوم. السجن يف حاجة أحسن أنام. إني وهي عاوزاها، أنا

كالمها): تواِصل ن. تُدخِّ وهي مرتبتِها عىل بسيمة (ترُقد

إيه، أد ِتعبت تتصوروش ما يوم. كام ِهربت يمسكوني ما قبل (شاردة): بسيمة
السجن، يجيبوني عشان استعِجلهم وبقيت نفيس، سلمتهم اليل أنا نفيس. وسلِّمت وُرحت
وال حاجة، يف حافكر وال نوم، حانام املرتبة عىل رايس أحط ما أول سالم يا لنفيس وقلت

عنها. مسئولة مش نفيس حتى خالص، حاجة عن مسئولة حاكون
واهرب قلت: لكن خالص، طريقي يعرفوش وال خالص أهرب ُممكن كان أنا عزَّة:
كل مننا َخدوا يعملوه. يعملوه واليل كده، هو ورأيي رأيي قلت أنا إيه؟ عملت أنا هو ليه
ومافضلش فينا حاجة كل خدوا وفلوسنا، وظايفنا خدوا وطفولتنا، شبابنا خدوا حاجة،

ربنا! وال ده ده! إيه ده كمان؟ رأينا نقول عاوزنا مش هو رأينا. نقول احنا إن غري
ربنا! وال وهللا صحيح أىس): (يف مديحة

يظِلم. ممكن مش ربنا ربنا، من أكثر غصب): (يف لبيبة

األرض.) إىل وتُطِرق بيديها رأسها تُمِسك (لبيبة

الجميع.) عىل يُخيِّم ووجوٌم (صمٌت

يديها.) يف بحة السِّ تُحرِّك وهي لنفسها وتهِمس تُسبِّح (سمرية

الجميع. فوق هللا الجميع، فوق هللا الجميع، فوق هللا سمرية:
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تُرصخ.) وهي سمرية تنتِفض (وفجأًة

تصيح.) وهي مفزوعًة اعتدال (تهبُّ

راجل؟ واالَّ رصصار إيه! فيه إيه! (تصيح): مديحة

(ظالم.)

األول.) الفصل (انتهى
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كامل.) صمٌت كامل، (ظالٌم

خشبي.) باٍب عىل عنيفة اٍت دقَّ صوت (يُسَمع

الباب.) يَنكِرس حتى ُعنًفا تزداد ات (الدقَّ

برسعة.) األرض عىل تجري سميكٍة جلديٍَّة أحذيٍة وقِع (صوت

ا.) جدٍّ برسعٍة تلَهُث أنفاس (صوت

أل. وقوي): حادٌّ امرأٍة (صوت

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

قليلة.) أيام عمُره مولود طفٍل رصخِة (صوُت

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

رسيعة.) تُعد لم لكنَّها األرض عىل الثقيلة األحذية (صوت

تماًما.) ينعِدم حتى الصوت ويضُعف يضُعف بطيء. األقدام (وقع

كامل.) وصمت (ظالٌم

ينفِتح.) حديديٍّ باب رصير دورات، ثالَث الباب يف يُدور مفتاٍح (صوت
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كامل.) وصمٌت (ظالٌم

بطيئة.) األرض عىل ثقيلة أقداٍم (وقع

كامل.) وصمت (ظالم

ينفتح.) حديدي باٍب رصير دورات. ثالَث الباب يف يُدور مفتاح (صوت

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

ينغِلق.) حديدي باب رصير دورات، ثالَث الباب يف يدور املفتاح (صوت

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

وبطيئة.) األرض عىل ثقيلٍة أقداٍم (وقع

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

ينغِلق.) حديديٍّ باب رصير دورات. ثالَث الباب يف يُدور مفتاح (صوت

ينعِدم حتى تدريجيٍّا الصوت يخفُّ وبطيئة. األرض عىل ثقيلة أقداٍم (وقع
تماًما.)

كامل.) وصمٌت (ظالٌم

األول.) الفصل يف امَلنظر نفس عن بالتدريج الظالم (ينقِشع

السجن.) يف (العنرب

شوقي. إبراهيم عليَّة هي جديدة سجينٌة امُلغَلق الحديدي العنرب باب عند (واقفة
ترتدي قصري. غزير شعُرها الغضب. عليها يبدو ممشوقة شابَّة القامة، طويلة
بعينيها العنرب ل تتأمَّ أبيض. يٍد منديل يِدها يف وعاديٍّا. بسيًطا أبيض ثوبًا

اذتني.) النفَّ تنَي الحادَّ

بات. امُلحجَّ األخوات ترُقد األيمن الجزء ويف العنرب. يقِسم زال ال الغسيل (حبل
األخرى.) املجموعة ترُقد األيرس الجزء ويف
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نائمات.) (الجميع

دهشة.) يف منها تقِرتب عليَّة. وترى تنَهض (ساملة

انت؟ مني ساملة:
دلوقِت. جيت شوقي، إبراهيم عليَّة أنا علية:

منني؟ جابوكي ساملة:
منني؟ جابوكي وانت بيتي. من عليَّة:

خدوكي وأنت ِمسكوني. أمي أزور رايحة الشارع يف ماشية كنت الشارع. من ساملة:
ازَّاي؟ بيتك دخلوا بيتك؟ من

يخبَّطوا. سيبتهم يخبَّطوا، وفضلوا خبَّطوا، األول ودخلوا. الباب كَرسوا عليَّة:
الباب. لهم يفتح حدِّ معقول ساملة:

وال القضاء، من وال املحكمة من وال النيابة من رسمي أمر معاهم وماكانش عليَّة:
حاجة. أي وال قانون

اعمل ما غري من طول عىل كده مسكوني ده خالص، حاجة بيقولوا هم ساملة:
جريان، فيه ماكنش البيت؟ يف حدِّ معاكي ماكنش وانت الشارع. يف ماشية وأنا حاجة،

تصوَّت؟ واالَّ ق تزعَّ كده ناس
ملا ورضبوهم عليهم ت اتلمِّ كلها الحارة كانت البيت؛ من خادوني ُجم كانوا ريتهم يا
السجن، واخدينِّي انهم قالويل لو وتعريف ومسكوني. الشارع يف ماشية خلُّوني إال موِّتوهم.

إيه؟ قايلِّ الضابط تعَريف عيلَّ. ِكذبوا إال الشارع، عليهم وملِّيت صوَّت كنت
إيه؟ قالك عليَّة:

رايحة له: قلت شاطرة؟ يا فني رايحة انت قال: األطفال): سذاجة يف (تبتِسم ساملة
له: قلت كلمتني. منك حناخد األول بس ألمك، نودِّيك واحنا معانا تعايل طيب قال: ألمي.
كانوا ما وهللا وهللا كده لوال تعريف العربية. لني مدخَّ وراح بس. كلمتني قايل: إيه؟ كلمتني
ناس، مليان الشارع قوي، كتري والناس الناس، عليهم ألمِّ أنا ده أبًدا؛ ياخدوني يقدروا

ناس. مليانة وحارتنا

راقدة.) وهي رأسها ترفع (سمرية
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ساملة؟ يا مني تكلِّمي واقفة تشكُّك): (يف سمرية
جديدة. مسجونة واحدة دي ساملة:

الباب.) عند واقفًة تزال ال عليَّة عليَّة. نحو وتسري تنهض (سمرية

مسيحية؟ والَّ ُمسلمة انت سمرية:
عمري كان سنة. تالتني من ده السؤال سألني ماحدِّش قوي. غريب سؤال عليَّة:

عليه. أجاوب ومعرفتش ده، السؤال سألتني والناظرة سنني، سبع ست
مسيحية. الزم ضيق): (يف سمرية

أل. عليَّة:
ُمسلمة؟ إيه؟ ال أمَّ سمرية:

أل. عليَّة:
مصيبتي! يا فَزع): (يف سمرية

مفزوعة.) نوِمها من تنَهض (لبيبة

ده! الزعيق عىل نصحي يوم كل معقول، مش غضب): (يف لبيبة

األخرى.) هي تنَهض (عزة

دي. املرَّة راجل واالَّ رصصار إيه، فيه إيه عزَّة:
أرَحم. كان راجل كان لو ده راجل، مش أل سمرية:

الحمد! وهلل جميعه من كافرة جديدة، مسجونة لنا جت

عليَّة.) ترى (عزَّة

معقول! مش علية! فرح): (يف عزَّة

عليَّة.) وتُعاِنق وتجري عزَّة (تنَهض

مكانها.) يف وتجلس تنهض (بسيمة

ينهضن.) (األُخَريات
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معانا. جيتي إنِّك قوي مبسوطة أنا عزَّة:
ملا زِعلت أنا وهللا السجن؟ يدُخل حدِّ ملا يتِبسط حدِّ شيخة، يا إيه مبسوطة بسيمة:

ُشفتها.
ريت يا باحبَّها. وأنا صاحبتي علية أكذب. ماقدرش زِعلتش، ما أنا برصاحة عزَّة:

هنا. معايا يكونوا باحبُّهم اليل كل
عزَّة. يا منِّك أنانية دي بسيمة:

أنانيَّة. فعًال مديحة:
رصاحة. دي أنانية، مش أل عزَّة:

الرصاحة. باحبِّ وأنا رصيحة، عزَّة عليَّة:
حاجة فيه بس السجن، عىل اليق مش ِكده وشكلها عاجباني عليَّة الست أنا ساملة:

منها. الني مزعَّ واحدة
هي؟ إيه علية:

تضحك.) علية علية، أذن يف تهمس (ساملة

ِقبطي، أبوها أبو وجدَّها ُمسلمة وأمي مسيحي، أبويا أبو وجدِّي ُمسلم أبويا عليَّة:
إيه؟ أنا يبقى

ُمسلم. أبوكي دام ما ُمسلمة تبِقي ساملة:
بََقه. ماِتزعليش ستِّي يا خالص علية:

والحمد ِمستخَرساكي، وكنت قوي، عاجباني كده أصلك زعالنة، خالصمش ساملة:
مسلمة. ِطلعِت هلل

املياه.) َدورة وتدُخل تسري (ساملة

عزَّة.) جوار إىل تجلس (عليَّة

دي؟ ومسيحية ُمسِلمة حكاية إيه عليَّة:
ُمرستان. يف احنا سجن، يف مش هنا احنا اسكتي عزَّة:

والُحزن.) األلم عليها يبدو عليَّة عليَّة. إىل تنظر (عزَّة
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ُقريب. والدة لسه انت ده ابنك؟ يف إيه وعملِت إيه؟ فيكي َعَملوا علية، يا وانِت عزَّة:
دلوقِت؟ كام عمره هو

يوم. وأربعني أربعة يبقى بُكرة ألم): (يف عليَّة
حد؟ مع وسيبتيه قوي، صغريَّ لسه ده خَرب! يا عزَّة:

مارجع. لغاية والدها مع عندها أخِدته كويِّسة جارة يلَّ عليَّة:

ألم.) يف تصِمت (عزَّة

ِبنتك؟ مع إيه ِعملت وانت عليَّة:
نفسها. من بالها تاخد وتعرف كبرية كانت مهما بنتي عزَّة:

ناحية وتسري تنَهض لبيبة تُساِعدها. نجاة شايًا. لتعمل الوابور تُولِّع (مديحة
حقيبتها فتحت بسيمة القرآن. ويقرأن يُصلِّني امُلسلمات واألخوات سمرية الباب.
فهيمة الشاويشة تظهر وصابونة. فوطًة تُخِرج والصابون. الُفَوط بعض تُخرج

الخارجي.) الفناء يف

الباب.) عند واقفة وهي تراها (لبيبة

جايَّة. الشاويشة لبيبة:

برسعة.) الحقيبة تُغِلق (بسيمة

تشيلها. حاجة معاها اليل جاية، الشاويشة بسيمة:

إىل تدُخل الثالث. املفتاح َدورات صوت يُسَمع الحوش. باب الشاويشة (تفتح
املباحث.) ضابط قدوم عن خارجة وهي تُعِلن العنرب، باب تفتح ثم الحوش،

فيه يكون جايز بالكم خلُّوا شوية. كمان لكم جاي املباحث ضابط الشاويشة:
عيَّان الراجل وسايبة تعبانة النهاردة أنا تشيلها. حاجة معاها واليل الوابور، خبُّوا تفتيش.
تُغِلق ثم مفتوًحا، العنرب باب (ترتك دماغ وَجع عاوزة ومش َوْجعاني دماغي البيت. يف

وتخرج). الحوش باب
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ده الراجل هو دماغ. وَوَجع وقَرف َعكنَنَة ده. من يوم كل أهو ضيق): (يف عزَّة
إيه؟ واالَّ غرينا ُشغلة مالوش

شاردة.) صاِمتة (عليَّة

هدوم. غري من جايَّة إنت حاجة. وال شنطة معاكي شايفة مش أنا بسيمة:
وترجعي اتنني ساعتني وقايل كذب والضابط الباب كَرسوا ده إيه؟ هدوم عليَّة:

البيت.

دورة وتدُخل وصابونة فوطًة تحِمل الرُّكن. يف وتضعها حقيبتها تُغِلق (بسيمة
املياه.)

الفوطة تمزِّق وفوطة. جلبابًا منها تُخِرج صغرية حقيبًة تفتح تنهض. (عزَّة
ِنصفني.)

واحدة، فوطة وعندي واحدة، وانا واحدة إنت جلبيتني، عندي أنا عليَّة. يا ُخدي عزَّة:
تبعت ويمكن حاجات، شوية يلَّ بَعِتت أُختي لكن عيلَّ كذبوا كمان أنا نص. وانا نُص إنت
برة، من ممنوع واألكل أل، تانية حاجة وأي لنا دخولها املسموح هي بس الهدوم تاني. يل

تقِرف! حاجة وبس. السجن أكل عندنا

شاي.) كوب عليَّة تُناِول (مديحة

السجن رة ُمتصوِّ كنت أنا ده شاي، فيه إن كويس العموم عىل (تبتِسم): عليَّة
شاي. حتى وال خالص حاجة مافهوش

سيجارة.) تُشِعل املياه، دورة من بسيمة (تخرج

وسجاير. شاي عزَّة:

لحظة.) عزَّة (تسكت
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واسفكس! وماكس وبرشام وسجاير شاي عزة:

الضحك.) تُشاركها عليَّة تضحك. (عزَّة

الدِّعارة. عنرب لزوم حاجات دي عزَّة:
البول؟ جردل واالَّ هنا مية دورة فيه ترى ويا عليَّة:

ُمِهم! مش إيه؟ هي لكن امليَّه، دورة اسمها هي بسيمة:
دش. آخد أو ويش أغسل ميَّه فيها امُلهم عليَّة:

التلج. زيِّ باردة ميه بسيمة:

املياه.) دورة نحو وتسري والجلباب الفوطة ومعها عليَّة (تنهض

رة ُمتصوِّ كنت أنا ميه. فيه إن كويس الباردة. امليه عىل واخدة أنا باردة. باردة عليَّة:
ميَّه. مافيهوش السجن

خلَفها.) الباب وتُغِلق املياه دورة إىل (تدخل

تلمحها رجل. خلِفها ومن تسري، وهي الخارجي الفناء يف الشاويشة (تظهر
العنرب.) باب ُقرب القرآن تقرأ جالسة وهي نفيسة

راجل! ترصخ): وهي برسعٍة (تنَهض نفيسة

وعباءتها.) ِنقابها وترتدي تجري منهنَّ واحدة كل امُلسِلمات، (األخوات

الباب. قضبان خالل من وتنظر رأسها حول برسعٍة طرحتها تلفُّ (ساملة
الرجل.) خلِفها ومن الحوش باب تفتح تزال ال الشاويشة

املباحث! ضابط ده ساملة:

سخرية.) يف تضحك وهي تُردِّد (ساملة
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جماعة! يا راجل مش املباحث ضابط ده ساملة:

وتشكُّك.) غضٍب يف إليها تنظر (سمرية

املعلومات. منك ياخد جاي قوي، مبسوطة مبسوطة، طبًعا، سمرية:
إيه؟ معلومات دهشة): (يف ساملة

مننا. بتجمعيها اليل املعلومات سمرية:
إيه. بتقويل إنت فاهمة، مش أنا وألم): ضيق (يف ساملة

مسكينة! يا حاجة بتفهمي انتي هو سخرية): (يف سمرية

السوداء.) النظارة نفس يرتدي الحوش. يف لحظًة ينتظر املباحث (ضابط

موجود. املباحث ضابط بات، ُمنقَّ يا بنات يا البسني جماعة، يا جاهزين الشاويشة:

والحجاب النقاب ُمرتِديات جاهزات الجميع الباب. من الشاويشة (تُِطلُّ
الوابور أخفِت مديحة امُلعتادة. أماكنهن يف جالسات األخريات والعباءات.
جوار إىل جالسات ونجاة ولبيبة عزة سيجارة. أشعلت بسيمة الشاي. وأكواب

بعد.) تخُرج لم املياه، دورة يف تزال ال عليَّة بعض.

بيه. يا اتفضل الشاويشة:

واحدة كلِّ عىل يدور وِدقة. بربود واحدٍة كلِّ إىل ينظر املباحث. ضابط (يدُخل
إليها.) وينظر فيهن

شوقي؟ إبراهيم عليَّة الستِّ فني ال أُمَّ املباحث: ضابط

عليه.) تردُّ واحدة (وال

شوقي. إبراهيم عليَّة عال): بصوٍت (ينادي املباحث ضابط

عزَّة. من أخذَته الذي الطويل الحجاب ترتدي املياه، دورة من علية (تخرج
طويلة قامتها بارًدا. ا ُدشٍّ أخذت وقد مبلول شعرها الفوطة. نصف كتفها عىل

والتحدِّي.) والقوَّة النشاط عليها يبدو مرفوع رأسها ممشوقة.
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بُعد عىل تُصِبح حتى املباحث ضابط من وتقرتب واثقة، بطيئٍة بخطواٍت (تسري
بالقوة ميلءٍ هادئ بصوٍت تقول ثم وقوية، واِثقًة نظرًة إليه تنظر منه. خطوٍة

بالنفس.) والثقة

شوقي. إبراهيم عليَّة أنا عليَّة:
ستِّ يا ف ُمتأسِّ امُلزيَّف): التأدُّب أو األدب من نوع فيه بارد املباحث(بصوٍت ضابط

ناقصة. بيانات شوية حرضتك من آُخد أحب بس عليَّة،
معقول! غري ناقصة؟ بيانات انِدهاش): (يف عليَّة

ليه؟ معقول غري املباحث: ضابط
برَّه. من وخرباء تكنولوجي، اكتشاف آخر حديثة، أجهزة عندكم سخرية): (يف عليَّة

وغطاه. البري عارفة يعني حرضتك غيظ): (يف املباحث ضابط

إليه.) تنظر ثم العنرب يف حولها تنظر (عليَّة

األرض! تحت بري بصحيح، البري ده هو بس! البري عارفة ال عليَّة:
هنا. الجوِّ من مبسوطة مش عليكي باين املباحث: ضابط

الجو من أحسن هنا الجو بالعكس، حولها): ت وتتلفَّ العنرب يف تتمىشَّ (وهي عليَّة
ُصور. وال جرايد مانشوفش األقلِّ عىل برَّه،

العلوية.) امُلعلَّقة ورة بالصُّ عيناها تصطدم اللحظة هذه (يف

لحظة.) الكالم عن (تتوقف

كمان. هنا دي الصورة هي علية:
ورانا؟! ورانا األرض وتحت األرض فوق

عليَّة؟ ستِّ يا فني ساكنة حرضتك املباحث: ضابط
فيه. مسكتوني اليل البيت يف عليَّة:

ُمتزوِّجة؟ حرضتك و… و… ف، ُمتأسِّ آه، املباحث: ضابط
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أل. عليَّة:
ُمتزوِّجة؟ غري حرضتك املباحث: ضابط

أل. عليَّة:
أرملة؟ حرضتك املباحث: ضابط

أل. علية:
ُمطلَّقة؟ المؤاخذة حرضتك املباحث: ضابط

… إنما ُمطلَّقة، مش أل عليَّة:
فندم؟ يا إيه إنما دهشة): (يف املباحث ضابط

الالم. بكرس ُمطلِّقة، علية:
فندم؟ يا إيه يعني الالم! بكرس الضابط:

به. املفعول مش الفاعل يعني علية:
عارف. ماكنتش ف متأسِّ آه، املباحث: ضابط

معه.) اليل الورقة يف (يكتب

فندم؟ يا إيه به املفعول اسم ترى ويا به. املفعول مش الفاعل املباحث: ضابط
االسم. ُمتذكرة مش عليَّة:

أوالد. عندك وحرضِتك ف. متأسِّ آه املباحث: ضابط
أل. عليَّة:

بكرة يبقى عمره طفل عندك إن عندي مكتوب أمال دهشة): (يف املباحث ضابط
والكمال. بالتمام يوم وأربعني أربعة

ليه؟ بتسألني والساعة، باليوم البيانات كل عندك وملَّا عليَّة:
االسم بالكامل، اسمه عاوزين إيه؟ ابنك اسم ترى ويا ف، ُمتأسِّ آه، املباحث: ضابط

الثُّالثي.
ليه؟ بالكامل اسمه تعرفوا وعاوزين عليَّة:

اسم األم، اسم األب، اسم تتِميل، الزم عندنا خانة بيانات. ُمجرَّد دي املباحث: ضابط
وهكذا. الجدِّ اسم الزوج، اسم االبن،
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عارفة! ماُكنتش فة، ُمتأسِّ آه، كالمه): طريقة يف املباحث ضابط (تقلِّد عليَّة
إيه؟ االسم ُمنتظر، أنا أيوه، الضابط:

الرد. عن ُممتِنعة وأنا أنا، وملكي أنا، ني تخصِّ حاجة بالذات ده االسم عليَّة:
أسمعها. باحبِّ مش كلمة دي ُممتِنعة هدوء): (يف املباحث ضابط

أقولها. باحب وأنا عليَّة:
أسمعها. باحبِّ مش وأنا املباحث: ضابط

أقولها. باحب وأنا عليَّة:
مش بعدين أعصابي، ماسك أنا معاكي؟ وبعدين ضيق): (يف املباحث ضابط

طيب. حيحصل
إيه؟ واالَّ تهديد ده عليَّة:

وأميش؛ ُشغيل أخلَّص عاوز أنا بس حاجة، وال تهديد ال ف ُمتأسِّ املباحث: ضابط
كتري. غريك ورايا

حد! خليتو انتو قوي، كتري عليَّة:
بيأدِّي واحد ُمجرَّد أنا السجن. حدِّ لت دخَّ ماكنتش أنا عيلَّ كان إن املباحث: ضابط

عليه. اليل الواجب
فة. ُمتأسِّ آه! كده؟ عليَّة:

السجن كأن السجن، لتك دخَّ اليل أنا كأني ِبتعامليني إنت ضيق): املباحث(يف ضابط
بتاعي! ده

مني؟ بتاع ده السجن ال أُمَّ دهشة): (يف عليَّة
ربِّنا! بتاع مني! بتاع معرفش وزهق): غضب (يف املباحث ضابط

سجون؟ عنده ربنا هو ربنا، بتاع إنه عارفة ماكنتش ربنا، بتاع آه، برود): (يف عليَّة
بََقه! خلصيني سجون، عنده ربنا أيوه ضيق): (يف املباحث ضابط

عال): حادٍّ بصوٍت وتصيح غضٍب يف جلستها من تنتِفض (سمرية

كل من العظيم هللا استغِفر وعصبية): غضٍب يف يديها تحرِّك غضب، (يف سمرية
الظالم، بتاعة دي السجون سجون؟ عنده ربنا إن أستاذ يا تقول ازَّاي عظيم. ذنٍب

ربنا! بتاعة مش الظالم، الظالم، بتاعة السجون
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إىل بعصبيٍة تتحرَّك وهي يُدها تُشري قصد ودون غضب. يف بيديها ح (تشوِّ
العلوية.) الصورة

الظالم. الظالم، الظالم، (تردِّد): سمرية

وتتشنَّج تبكي ثم الظالم كلمة تردِّد وهي هيستريية عصبيٌة حالٌة سمرية (تنتاب
إليها.) يُِرسعن األخوات بعصبية،

شيخ. يا بََقه كفاية كده، أعصابنا تتِلف تيجي يوم كل حرضتَك غضب): (يف عزَّة
حاجة. ُقلت أنا املباحث: ضابط

زيَّك واحد إن يِصحِّ بَقه سجون؟ عنده ربِّنا هو بَقه ُقلت، أيوه غضب): (يف رشيدة
ربنا! استغفر أخي يا ده؟ بالشكل ربنا عن يتكِلم

إنتم العظيم، هللا أستغِفر ربنا. عىل حاجة ُقلت أنا هو ارتباك): (يف املباحث ضابط
العظيم. هللا أستغفر ربنا عىل حاجة ُقلت أنا هو إيه؟ واالَّ َدريان مش وهو الواحد روا حتكفَّ
أنا منكم. أكثر قوي، كويس كويس، ربنا عارف أنا الزمن؟ آخر عىل روني تكفَّ عاوزين
يف إيمان اإلسالم يلبسهاش. ما أو يلِبسها الواحد هدوم مش اإلسالم وأكثر. زيكم مسلم
ربنا إن ُقلت أنا بالعكس، خاِلص. ربنا تمسِّ حاجة ماُقلتش أنا ثم بالعقل. وإيمان القلب،
هو وتعاىل ُسبحانه ربنا دلوقِت. عليها واقف أنا اليل األرض حتَّة حتى حاجة كل يملك
عليها وما األرض من جزء مش والسجون عليها، وما واألرض كلها السماوات بيملك هللا،

واألرض؟ السماوات ملكوت خارج السجون إن تقولوا عاوزين واالَّ
إن عاوزين خالص. حاجة عاوزين مش إحنا محمد أستاذ يا وهللا غضب): (يف عزَّة
يوم كل السجن، كفاية مش غضب) (يف فيه احنا اليل كفاية حالنا، يف تسيبنا حرضتك

روحنا. طلَّعت بَقه كفاية بيانات، بيانات
االسم قالت لو روحي، طلَِّعت اليل هي واالَّ ُروحكم طلَّعت اليل أنا املباحث: ظابط

االسم؟ بس إيه فيه زمان. من ِخلصنا ُكنَّا
رضيع طفل تاني؟ ابني من إيه عاوزين ليه؟ االسم وعاوزين غضب): (يف عليَّة

تاني؟! إيه عاوزين غضب) (يف تاني؟ إيه عاوزين أمه! من انتزعوه مولود

سمرية حتى الجميع، عىل يخيِّم ووجوٌم سكوٌن كله. العنرب عىل يُخيِّم (صمٌت
شاردة.) هاِدئًة جالسًة أصبَحت
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لكن برضه، ف ُمتأسِّ أنا إيه، أقول عارف مش وأَلم): اعتذاٍر (يف املباحث ضابط
وهللا واتحاسب. ُشغيل يف ُمقرصِّ أبقى وإال مَلهاش ما ماقَدرش تتميل، الزم دي الخانة

فيها. يتِخرب بيتي وممكن أتحاسب، العظيم

امَلسكنة.) من بيشءٍ لحظًة (يسكت

فيكم واحدة مافيش أظن العيش، لُقمة لوال دي. غالنة الشُّ عاجباني أنا ِفكركم يعني
ذ بينفِّ واحد مجرَّد أنا الطحني. يف وال الطور يف مالوش زيِّي واحد عيش تقَطع إنها ترىض
دي، البيانات أجيب دي البيانات هات حارض. كده ماتعملش حارض، كده إعمل أوامر،
بدخول نسمح األكل، بدخول لهم اسمح دي، البيانات بالش يبقى دي البيانات بالش
األهل، بزيارات نسمح األهل، بزيارات لهم اسمح األكل، ممنوع يبقى األكل، ممنوع األكل،
حارض عكنَنَة، شوية تكدير، فرتة حارض تكدير، فرتة األهل، ممنوع يبقى األهل، ممنوع
لكم. أزعَّ وال لوني تزعَّ داعي ومافيش الرصاحة. ِبُمنتهى كده الحكاية هي عكننة. شوية
ربنا ما لغاية خري عىل تُفوت بعض مع سوا قعدناها احنا اليل دي الفرتة خلوا وأرجوكم

زيكم. برضه محبوس أنا هو ما كمان؛ أنا عني ويفرج عنكم يفرج
اليل ومني إيه؟ يف محبوس وانت سذاجة): يف منه وتقرتب برسعٍة (تنَهض ساملة

حابسك؟

فوق.) إىل يديه يرفع الضابط والحرج، االرتباك وبعد (صمت.

ربنا. الضابط:

امُلعلَّقة.) العلوية الصورة إىل يده تُشري قصٍد دون (عن

طبًعا تاني، رني تكفَّ سمرية األُخت أحسن ف، ُمتأسِّ آه الخطأ): تدارك الضابط(وقد
حاِبسكم. اليل هو حاِبسني اليل حد، بيحِبس مش ربنا

حاِبسنا؟ اليل مني وهو سذاجة): يف أكثر منه (تقرتب ساملة
خري. عىل يفوت اليوم خيل أسئلة، كفاية ساملة يا اقعدي الضابط:

عليَّة.) ناحية (يتَِّجه
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عليَّة؟ ستِّ يا بَقه نخلَّص كويس، نفيس حت وضَّ أكون إني أرجو الضابط:
إيه؟ تخلَّص عليَّة:

إنكم أُقِسم كده وبعد ناقصة اليل بس خانة االسم، بس ناقص البيانات، الضابط:
هنا. تاني ويشِّ تشوفوا ما

عليه.) تردُّ ال صامتة (عليَّة

ُممتِنعة؟ لسة الضابط:

ترد.) ال صامتة (عليَّة

من حاجة عاوزين مش احنا بيانات. استكمال ُمجرَّد املسألة إن لك أقِسم الضابط:
وأفراد أبًدا، األرسة أفراد من بحدِّ دعوة مالناش األوالد؟ ومال مالنا إحنا خالص. ابنك
عن مسئول واالبن نفسها عن مسئولة والزوجة نفسه، عن مسئول واحد كل مالهم؟ األرسة
أطفال، عندنا كلنا ماحنا األطفال، وخصوًصا يمكن، ال األوالد، نمس يُمكن ال احنا نفسه،
النهاردة ولغاية أسابيع، تلت من اتولد تاني وطفل سنني، تلت عنده طفل عندي أنا
سويف. بني وأروح الشغل أسيب وماقدرتش التليفون يف كلموني ماشفته. وهللا ماشفته،

هنا؟ أقعد غاوي أنا يعني
حاجة عارفني مش اليل احنا لكن وتسأل، التليفون ترَفع بتقَدر األقل عىل عزَّة:
بالها وواخدة البيت يف مراتك شوية؛ ن مطمِّ أنت وبرضه خالص. حاجة أي عن خالص

أب. حتى وال لحظة) (تسكت … أم ال خالص لوحُدهم والدنا احنا لكن والدك، من
(يسكت وسياسة واستقالل، شغل، عاوزين كده، عاوزين اليل إنتم هو ما الضابط:

فوق. فوق، فوق، ومرة السجن، يف مرَّة كده، هي والسياسة لحظة)

الصورة.) إىل ويشري يَده (يرفع

الصورة.) إىل فوق، إىل وتنظر بعينيها يَده تُتابع (ساملة

حاجة دي فوق، فوق، فوق، حاجة كل هو ياخويا اعتدال): أذُن يف (تهِمس ساملة
الدماغ. تقلب
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تحت، اليل واالَّ فوق اليل ومال مالك إنت بتِّ يا اسكتي كِتفها): يف (تلِكزها اعتدال
خالص. اسكتي

أنا خالص، بالسياسة بيه محمد يا دعوة ماليش أنا مؤدَّب): محكوم (بانفعال لبيبة
ماعملتش أنا الحكاية، كل آدي رأيي، قلت رأيي، سألوني مكتبي، يف قاعدة عادية، موظَّفة

حاجة.
احنا حاجة؟ عملنا اليل لبيبة يا احنا ويعني أيًضا): محكوم انفعال (يف بسيمة
النتيجة وآدي الديمقراطية. مارسنا ديمقراطية، فيه لنا قالوا برصاحة، رأينا ُقلنا ناس

شايفها. حرضتك اليل
اليل اإلنساني الكالم مقدَّرين إحنا بيه محمد يا أيًضا): محكوم انفعال (يف مديحة

نهاية. لها عارفني ومش طالت املسألة برصاحة لكن دلوقِت، قلته حرضتك
األوامر ُمنتظرين احنا وهللا، عارف مش كمان أنا الزهق): عليه بدأ (وقد الضابط

الجديدة.
وظائفنا، من رفدونا كفاية ومش السجن، كفاية مش تاني، جديدة أوامر فيه عزَّة:

ماعملوهاش؟! حاجة فاضل هو تاني؟ إيه أوامر

عليَّة.) إىل يتَِّجه الساعة، يف (ينظر

ُممتِنعة. ة لسَّ تكوني ُممكن مش ده كل بعد أظن الضابط:

عليه.) تردُّ ال (عليَّة

أرجوكي. عيلَّ ردِّي عليَّة، ستِّ يا الضابط:

ترد.) ال (عليَّة

ُممتِنعة؟ ة لسَّ بسيط): الضابط(بغضٍب

ترد.) ال (علية

ُممتِنعة؟ يسألها): وهو بالتدريج الضابط غضُب (يزداد
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حاجة مافيش شديدة): ُمفاجئة قسوٍة عن كَشف وقد شديد غضٍب (يف الضابط
عندنا حاجة مافيش تقويل! بالعافية تقويل! بالذوق تقويل! الزم ُممتنعة! اسمها عندنا

ماحصلش! امتنع، حدِّ إن كده قبل ماحصلش أبًدا، أبًدا، أبًدا، عندنا ُممتِنعة اسمها

الباب.) نحو ويتَِّجه الساعة يف (ينظر

قوي؛ كويس فكري بقول عليَّة. ستِّ يا قوي كويس وفكري عليَّة): الضابط(ُمحذًرا
من ي، حقِّ من دي كويسة. مش إجراءات أتَِّخذ إني تضطرنيش ما للمشاكل، داعي مافيش
أخرى، وسائل كل استخِدم إني ي حقِّ من تكلمتيش ما وإذا تتكلِّمي. أخليكي إني ي حقِّ

عليكم. سالمو عارفينها، كلكم األخرى، الوسائل أقول داعي ومافيش

اضطراب. يف تهرِول الشاويشة خلِفه من وتخُرج ُمِرسًعا، املباحث ضابط (يخرج
العنرب.) إىل تعود ثم الحوش باب وراءه تُغِلق

اني، رشَّ راجل ده كده! فيه تعِميل عليَّة ستِّ يا بس ليه مصيبتي! يا الشاويشة:
زوبة البت برياقب بعيد من واقف كان امبارح ده عارفاه، اليل أنا عارفينه، مش وإنتم
حتى خالني وفتشتها. َملط قلَّعتها خالني فتِّشيها. وقايل ِمسكها عندكم. من خارجة وهي
َلِقيت لو عارفني معاها، حاجة مالِقتش هلل والحمد جوه، من مؤاخذة ال جسمها، أفِتش
الحمد داهية. يف رحتم كمان وأنتم داهية، يف ُرحت وأنا داهية، يف راحت كانت معاها،
أحسن والنبي إوعوا برَّه، تهرَّبها وَرقة واالَّ جواب تدُّوها إوعوا حاجة. معاها ماكانش هلل
عنكم. ومسئولة عليكم قافلة اليل أنا داهية. يف حرتوح واحدة أول أنا داهية، يف تودُّوني

رحمة. قلوبهم يف مافيش ناس ودول أنا حيسألوني حاجة لقوا ولو

الشاويشة.) حتى الجميع عىل يُخيِّم ووجوٌم (صمٌت

التأديب عىل أخِدك حاجي التأديب. يها ودِّ يقويلِّ بكرة عليَّة): (تُخاطب الشاويشة
الة رجَّ لك حايجيبوا عليكي مقدرتِش أنا وإذا حارضبك، ارضبيها قايلِّ وان طول، عىل
ومافيش سجن، السجن إن بالك يف ُحطِّي يرضبوكي، منِّي، أجَمد الرجال، ِسجن من
بصوٍت وتهِمس عليَّة من (تقِرتب معاكم. رصيحة وأنا كويسة، الرصاحة ارحميني. يامه
أقطع عاوزة مش أنا معاكم. مش أنا إني أعمل امهم ُقدَّ الِزم لكن معاكم، أنا ده عال)
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البيت يف وقاعد عيان والراجل الوالد منني ياكلوا ربي؟ يا بس منني ياكلوا واألوالد عييش،
مابيشتغلش؟

قوي، غلبانة غلبانة، واحدة أَرضب خلوني مرَّة دموعها): تمَسح (وهي الشاويشة
عارفة كنت ورضبتها، ورضبتها، دي، يوم كل بتشوفوها اليل الشحاتة صباح من أغَلب
البيت وروَّحت سامحني، رب يا وقلت رضبتها إيه، أعمل رضبتها، لكن مظلومة إنها
إحنا ده آدمني؟ بني مش احنا هو وتسكت) دموعها (تمسح أسبوع فيها َرقدت عيَّانة،

كمان. أكثر ويمكن وهللا، زيُّكم آدمني بني

الحوش. إىل وتخرج تستدير ثم أمامهم، واقفة وهي وتسكت دموعها (تمسح
يف دوراٍت ثالث يُدور املفتاح صوت يُسمع باملفتاح. الحوش باب وراءها تغلق

الباب.)

سيجارة.) تُشعل بسيمة ووجوم. العنرب يف (صمت

مافيش ده. بالشكل مشاكل لنفسك تسبِّبي جايز عليَّة؛ يا عليكي خايفة أنا بسيمة:
مستاهلة. مش املسألة بسيطة. حاجات عىل كده األول من معاهم معارك ِتعميل داعي

شوية. «فليكسبل» خليكي عليَّة، يا ِفعًال مديحة:
إيه؟ يعني فليكسبل ساملة:

باإلنجليزي. «مِرنة» يعني فجأة): (تضحك عزَّة
إيه؟ يعني مِرنة مرنة؟ ساملة:

ناشفة. مش راسها يعني مِرنة؛ يعني عزَّة:
املشاكل تجيب ودايًما الحجر، زي ناشفة راسها عمرها طول عليَّة غضب): (يف لبيبة

معاها. واليل لنفسها
يف حاجة يعِملوا ُممكن إنهم متهيَّأيل مش ابنك؟ يف حاجة يعملوا خايفة إنِت نجاة:

كده. من أكثر حاجة يعملوا ُممكن مش أمه. من حرموه كفاية أيام. عمُره طفل
حاجة كل ُممكن. مش اسمها عندهم حاجة مافيش أَلم): يف شاِردة (وهي عزَّة
وغضبهم إيه شكلهم دول الناس نجاة يا فكرة ماعندكيش إنِت ُممكنة، حاجة وأي ُممكنة،

أنا. اسأليني إيه، شكله
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ين؟ الصغريَّ الوالد ومال مالهم دهشة): (يف نجاة
علينا ماقدروش وإذا ين، الصغريَّ عىل يتشطَّروا الكبار عىل مايقَدروش ملا عزَّة:
وإذا ِدعارة، زينب يرضبوا القتَّالة زينب عىل ماِقدروش إذا منَّا، األضَعف عىل يقدروا

ماشية. الدنيا وهكذا، امُلتسوِّلة، زينب يرضبوا ِدعارة زينب عىل ماقدروش
مني؟ يرضبوا القتَّالة زينب عىل ماقدروش وإذا (تضحك): بسيمة

بنتها! يرضبوا عزَّة:
مني؟ يرضبوا هنا عليَّة عىل ماقدروش وإذا بسيمة:

ساملة. أو اعتدال أو نجاة يرضبوا أصغر، واحدة يرضبوا عزَّة:
عملت أنا هو كمان! يرضبوني مصيبتي يا فَزع): يف صدرها عىل (ترضب ساملة

حاجة!

صامتة، جالسة وهي القرآن وتقرأ تُسبِّح التي سمرية عدا ما يضحكن (الجميع
لساملة.) تنتِبه فجأًة ثم

مش الناس كل رضبوا لو إنت! ماتخافيش أل وسخرية): ضيق (يف سمرية
إنت. حيرضبوكي

بتوعهم. الناس يرضبوا ما عمرهم لحظة) (تسكت
حاجة كل أستحِمل أنا الرضب، إال سمرية): كالم تفهم لم ورسور سذاجٍة (يف ساملة
ملا رضبوني أمي وجوز ي وأمِّ أبويا الرضب، من ِمستويَّة كمان وأنا الرضب، إال الدنيا يف

قلم! حتِّة اإليه، بنت عليها مابتشوفش، اليل دي العجوزة ستِّي حتى بس، يا قالوا

كاألطفال.) تضحك (ساملة

والضيق.) الكآبة عليهن يبدو األُخَريات (جميع

املأكوالت.) بعض منها وتُخرج تفتحها، حقيبتها، تُمِسك (بسيمة

مديحة. يا شاي لنا اعميل بسيمة:

لتُساِعدها.) معها تنَهض نجاة الشاي، لتعمل تنَهض (مديحة
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بسيمة؟ األستاذة غري كمان شاي عاوز حدِّ مديحة:
أنا. أيوة مديحة): إىل (تجري ساملة

الضيق.) من بيشءٍ إليها تنظر (بسيمة

ساملة. يا إنِت العنرب يف شاي بترشب واحدة أكثر بسيمة:
مش زيادة؛ ُسكر شوية مديحة يا وُحطِّييل قوي، الشاي باحبِّ أنا أصيل ساملة:

ُمر. وهو الشاي باحبِّ

منها.) تأكل بسكوت ِعلبة يِدها يف ترى بسيمة. ناحية تنظر (ساملة

باجوع. أنا أصل معاكي، اليل من حاجة بسيمة أستاذة يا يني ادِّ ساملة:
والنبي. واحدة كمان ادِّيني قوي، لذيذة دي هللا،

وتلتهمها.) برسعٍة فِمها يف تضعها ساملة كمان. واحدة تُعطيها (بسيمة

كوبها ُممِسكة ساملة الشاي. تعمل وهي مديحة بجوار لتجلس ساملة (تجري
لهفة.) يف الشاي لتأخذ ة ُمستعدَّ يِدها يف

رشاهة! عليها عزَّة): أذن يف (تهمس بسيمة
تمام سنها يف بنتي حاجة. لكل الرشاهة سن هو ده السن سنة. ستارش عندها عزَّة:

ورشيقة. رفيعة تكون عاوزاها األكل؛ منها أخبِّي ساعات الرشاهة. نفس وعندها

فمها.) يف والطعام تضحك (بسيمة

أمها. زي بسيمة:
برضه! رشيقة لسه أنا أل، ليه (تضحك): عزَّة
يحزنون. وال رشاقة ال خالص أنا بسيمة:

كويس. يفَضل َقوامي عاوزة كتري، باكل مش بايل، واخدة أنا أل، عزَّة:
مش الزمن! دين يلَعن كمان؟ مانكلش يعني حاجة، وال بايل واخدة ال أنا بسيمة:

األكل! إالَّ فاضل

الباب.) ناحية وتسري تنَهض (عليَّة
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فني؟ رايحة عليَّة؟ عزَّة:
الحوش. يف هوا شوية أشم عليَّة:

لك. وأحصَّ شعري َحلفِّ عزَّة:

حواجب.) وقلم ومرآة الشعر ت» «روالَّ به الكرتون. الزينة صندوق تفتح (عزَّة

خطر السياسيات عنرب يف القلم إن ر أتصوَّ كنت ما ُعمري بسيمة): (تخاطب عزَّة
ِتكتبي جايز وتقويل الحواجب، قَلم منِّي تاخد عاوزة كانت الضابطة تصوَّري ده. بالشكل
برضه وُقلت الحكاية يف فكرت وبينك وبيني حواجب. بقَلم أكِتب معقول لها ُقلت بيه.

لبنتي. وأبعتها معاكي، اليل السجاير ِعلب ورقة عىل كلمتني بيه اكتب ُممكن
أنا ده ازَّاي؟ بيه تدُخيل سابوكي منني؟ ده الحواجب قلم ِجبت وانِت مديحة:

وامِللقاط. الحواجب قَلم حتى حاجة، كل منِّي وخدوا جيت ما أول فتِّشوني
زوبة. بتاع ده قَلِمي؟ هو عزَّة:

القتالة. زوبة واالَّ الحرامية زوبة (ضاحكة): بسيمة
من واحدة بقلم حواجبي بارِسم الزمن آخر عىل ِدعارة! زوبة أل (ضاحكة): عزَّة

بتاعتها. الشعر ت وروالَّ بتاعتها، كمان واملراية الدِّعارة. بتوع
وتعديكي! جلدي مرض عندها يكون ممكن بالك، خيل بس تحذير): (يف لبيبة

التناُسليَّة. األمراض غري ناِقصنا مش ِتكَمل، عشان تعديني، تعديني (ضاحكة): عزَّة

القلق.) عليها يبدو تضحك، ال (لبيبة

شعرنا نلفِّ رضوري مش بتاِعتهم. من حاجة أمِلس يُمكن ال شخصيٍّا أنا لبيبة:
ما ساعة من مراية يف ويشِّ يف تش مابصِّ أنا حد. بنشوف احنا هو هنا؛ حواجبنا ونعمل
الزيارات فتحوا إذا يخوِّف. بَقه شكيل إن يل متهيَّأ إيه؟ ويشِّ شكل حتى نسيت جيت.

هأقابلُه. مش يزورني جوزي وجه
وماعنديش زمان من بجوزك ُمعجبَة شخصيٍّا أنا ستِّي. يا أنا أقابله (ضاحكة): عزَّة

أقابله! أنا وأروح هنا أنِت تفَضيل مانع
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ُمجرَّد زوبة، رأي وعىل تأبيدة. فيِك وتاخد تقِتلك كانت لبيبة دي (ضاحكة): بسيمة
القتَّاالت. لعنرب السياسيات عنرب من بَقه دي املرَّة بس بسيطة، نقلة

ِغرت ما وُعمري صاحبتي عزَّة عزَّة؛ أقتل ُممكن مش أل بغضب): (باِسمًة لبيبة
منها.

ِوِحش؟ شكيل ِكده أد منِّي؟ ِغرِت ما ُعمرك بََقه ليه ُمفاجئ): غضٍب (يف عزَّة
ُممكن إنك يت حسِّ ما ُعمري قصدي لكن حاجة، وكل حلوة إنِت أبًدا، أل، لبيبة:

لك. يبُص ُجوزي أو لجوزي، تبُيصِّ
ِوحشة؟ واالَّ ِوحشة يبُصليش؟ ما وليه (ضاحكة): عزَّة

يل. بص ياما جوزك بََقه وبرصاحة املراية! يف أهو القمر زي أنا ده
ِكرب ملا ودلوقِت ه، أمُّ يعتقش ما كبري، ِبصباص هو العموم عىل ضيق): (يف لبيبة

بنته. قد اليل للبنات يبُص بَقه
الالم بكرس مطلِّقة، قصدي ليه؟ ُمطلَّقة بَقيت يعني أنا ال أُمَّ كده. كلهم عزَّة:
ُمطلِّقة، أنا حاقول أبًدا، الالم بفتح ُمطلَّقة أقول ُممكن ِمش ورايح هنا من أنا (تضحك)

عليَّة. يا إيه واالَّ كده مش به، مفعول مش فاعل الالم، بَكرس

تسمعها.) ال الحوش يف تتمىشَّ (عليَّة

التعب لبيبة عىل يبدو تضحك. وال تكرشِّ لبيبة تضحك. بسيمة تضحك. (عزَّة
والقَلق.) والعصبيَّة

القرآن.) قراءة أو الصالة يف ُمستغِرقات وسمرية (األخوات

تَضع بسيمة هامٍس. حديٍث يف ُمستغرقاٍت الشاي يَرشبَن وساملة ونجاة (مديحة
فِمها.) عىل يَدها

يحبُّ ال وهللا حرام، الضحك أحسن صوتك، وطِّي ِضحك، بالش عزَّة يا بسيمة:
الفِرحني!

عليَّة. مع شوية الحوش يف خارجة أنا عزَّة:

الحوش.) إىل عزَّة (تخرج
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بيديها.) رأسها تُمِسك لبيبة لبيبة. إىل تنُظر (بسيمة

لبيبة. يا قوي تعبانة عليكي باين بسيمة:

د.) وتتنهَّ يديها تفكُّ (لبيبة

رب يا أقول صاحية الليل طول أستحِمل. قادرة مش قوي، قوي تعبانة لبيبة:
ِزهقت ما آِخر نهاية. ملهاش حاجة ِسجن، جوَّه ِسجن جوَّه ِسجن ده بََقه. هنا من خرَّجنا
بَطَّلتش ما االمتحانات. أيام وبالذات أصيلِّ كنت ُعمري طول وصلِّيت، يت اتوضِّ ُقمت
الواحد وعاوزة تشجيع، عاوزة والصالة بيصيلِّ ِمش أصلُه جوزي؛ اتجوِّزت ملا غري صالة

تنقطع. أو تستمر ممكن عادة برُضه عادة الصالة عليها، يتعوِّد
تبتِسم). لبيبة تضحك. (بسيمة زمان من انقطعت عندي العادة أنا بسيمة:

ع نشجَّ الزم لبيبة؟ يا إيه هانعمل نفسنا. عىل ونهوِّن شوية نضحك الزم بسيمة:
خالص. السياسة يف مالكيش أنِت واحدة، أول تخُرجي انِت وجايز نخرج، ما لغاية بعض

أقراها. بطَّلت الجرانيل حتى خالص، بحاجة دعوة ماليش أنا لبيبة:
إن هنا حاجة أحسن وهللا تنقري. بَقت الجرانيل وهيَّ ساِخرة): (ضاحكًة بسيمة

تُغم! حاجة جرانيل، بنشوف مش احنا

تضحك.) ال لبيبة بسيمة. (تضحك

يف فكري كويسة. حاجة يف وفكري ِسجن يف إنك انيس لبيبة. يا بَقه اضَحكي بسيمة:
من تُخُرجي ملا األقل وعىل فيهم، تفكري وجوز بنت عنِدك أنِت األقلِّ وعىل جوِزك، يف بنِتك،
حاوَحش مش أنا أنا، لكن واحشاه، وانِت يشوفك ونفسه ِمستنيكي، حد حتالقي جن السِّ

حد.
واحنا َوحْشني. هو وال جوزي، وحشت ما ُعمري أنا أنا. وال بحرسة): د (تنهُّ لبيبة
زماني كان … زماني كان أنا البنت لوال الِبنت. وعشان خانات، تسديد بس، كده عايشني

ُمطلقة.
عليَّة. رأي عىل الالم بكرس فضِلك من ُمطلِّقة (باسمة): بسيمة

االبتسام.) عن فجأًة بسيمة ف (تتوقَّ
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ماكنش مشاكل. ناقصني مش احنا مشاكل. لنا تعمل عليَّة خايفة أنا بسيمة:
تستاِهلش. ما املسألة ده؛ بالشكل رأيها م تصمِّ إنها أبًدا رضوري

ناشفة. راسها عليَّة ضيق): (يف لبيبة
معاها ناس يف لكن معلهش، كان لوحدها كانت لو لنفسها. ناشفة راسها بسيمة:
امتنَعت هي فاهمة مش ونرتاح. ِنهدا عاوزين واحنا كلنا، مشاكل لنا تُجرِّ جايز تانيني.

منهم. ابنها عىل خايفة جايز لحظة) (تسكت بس ليه
بيخاف. اليل النوع من مش هي بتخاف. مش علية خايفة. إنها يل متهيَّأ مش لبيبة:

تعرفها. عزَّة ما قبل أعرفها أنا
األقل. عىل ابنها عىل تخاف الزم بسيمة:

يف إيه حيعملوا حاجة. فيه يعلموا ُممكن مش إنهم ُمتأكِّدة هي لكن جايز، لبيبة:
ناقص مش أمه. عن يفِصلوه يعملوه يُمكن ما أقىص يوم؟ وأربعني أربعة عمره طفل
يف ة لسَّ ماحناش لكن قانون مافيش صحيح يحصل. يمكن ال وده يموِّتوه، إنهم إال حاجة

غابة!
حاجة عىل ِدماغها تحكِّم يعني الزم كان ابنها عىل خايفة مش هي وملا بسيمة:

فارغة؟
مبدأ. مسألة تكون جايز لعليَّة بالنسبة لكن لنا، بالنسبة فارغة تكون جايز لبيبة:

بسهولة. تخَضع تحبِّش ما هي
يعني. بصعوبة تخَضع الزم (بسخرية): بسيمة

يُمكن ال سنة، وعرشين خمسة من أعَرفها أنا . تتغريَّ يُمكن وال عليَّة دي هي لبيبة:
دماغها. يكرس حدِّ

الِحيط! يف بقى دماغها تكرس الِحيط، غري امها ُقدَّ مافيش دلوقِت ضيق): (يف بسيمة

مًعا.) الحوش يف يان يتمشَّ وعزَّة (عليَّة

زينب هي املسجونات، من أخرى امرأة ومعها الحوش باب تفتح (الشاويشة
لها ولكن عاديَّة امرأة زينب سجاير. وعلب شاي أكياس تحِمل زينب القتالة.

الطبيعي.) الكربياء من ونوع وكرامة، قويَّة شخصية
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بسيمة؟ الست فني الكانتني. من والسجاير الشاي لكم جابت زينب الشاويشة:
فهيمة. ست يا العنرب يف جوَّه عزَّة:

وثقة.) طبيعي كربياء فيها واِثقة، بخطواٍت العنرب إىل الشاويشة زينب (تسِبق

لها.) تتأمَّ (عليَّة

شخصيَّة. لها باين دي الستِّ عليَّة:
ده السجن ده امُلتسوِّلة، صباح حتى شخصيَّة، لهم هنا اليل املسجونات كل عزَّة:
الشاويشة ُمساعدة تقريبًا هي القتَّالة. زينب هي دي َدخِلت واليل لوحده. تاني عالم
تَِثق يُمكن ال كلها السجن وإدارة الشاويشة. يساعدوا ُممِكن اليل ُهمَّ بس القتَّاالت فهيمة.
يمسكوا القتَّاالت لكن والكنس، املسح يف لوهم يشغَّ ُممكن الدِّعارة بتوع قتَّالة. واحدة يف إالَّ

تغيب. ملا الشاويشة بدل نوبتشية يمسكوا العنابر، يمِسكوا الكانتني،
إيه. بيقولوا أسمع عاوزة العنرب؛ ندُخل تعايل عليَّة:

العنرب.) تدخالن وعزَّة (عليَّة

بسيمة مرتبة فوق الشاويشة، جوارها وإىل بسيمة جوار إىل جالسة (زينب
ونجاة مديحة تجلس حولِها ومن كربيت، وعلب السجاير وعلب الشاي أكياس
يدها يف وتُسبِّح، قرآنًا تقرأ ركنها يف سمرية منهم. بالُقرب جالسة لبيبة وساملة.
تقرأ جاِلسة هادية يقرأن. بعض جوار إىل واعتدال ونفيسة رشيدة السبحة.

منهن.) بالُقرب وحَدها

بسيمة. ست يا مضبوط كده الحساب القتالة: زينب
مضبوط. أيوة بسيمة:
زينب. يا اسمعي عزَّة:
عزَّة. ستِّ يا نعم زينب:

ِمنِّك. مبسوطة جديدة مسجونة معانا عزَّة:
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عزَّة. ستِّ يا رايق مش وَمزاجي النهاردة تعبانة أنا زينب:
رايق. ومزاِجك تضحكي دايًما إنِت ده زينب؟ يا بََقه ليه عزَّة:

كويسة. مش برَّه من أخبار لها جت النهاردة الشاويشة:
الرش. هللا كفى إيه عزَّة:

يعاِلجها. عارف حد ومافيش قوي عيَّانة بنتها الشاويشة:

هللا.) وتخاطب فجأة فوق إىل يَديها ترَفع (زينب

بيك! حاكُفر خالص أنا ماتت دي البنت لو وهللا، أهو زينب:
جماعة يا معلهش زينب. يا بتِّ يا هللا استغفري العظيم. هللا أستغِفر الشاويشة:
تأبيدة؛ وأخدت بنتها عشان جوزها َقتَلت دي قوي. عندها غالية دي البنت أصل سامحوها

دي؟ اللحظة يف األوضة جوزك عىل تُدُخيل الزم كان زينب يا بتِّ يا يعني
وما قالتيل، اليل هي البتِّ ده حاجة؟ ُشفت واالَّ دخلت أنا هو حرسة): (يف زينب
وماحبِّش شعنونة عمري طول أنا أصل حاكم أمها، زي مجنونة بتِّ ُقلت صدَّقتهاش.
ة صغريَّ ة لسَّ وأنا خايب لراجل زني جوِّ أبويا الخايب. إال ملهاش والشاطرة املايل، الحال
ِجبت ِحتت. اقطَِّعك ِسبتيه لو يل قال أبويا فني؟ هاروح معاه؛ ِعشت ماَجتنيش. والعادة
وأقلع أزَرع الِغيط أروح اليل أنا كنت البنت. ِحتِّة غري فضلش ما ماتوا عيال، سبع منه
أبوه أصل ألبوه. طالع الرسقة؛ إال ومايحبِّش الشغل، مايحبِّش خايب راجل كسالن. وهو
راحت يدومش، ما الحرام إنما أرض. يشرتي وبَقه الناس، غيطان من يرسق حرامي، كان
ل. واملعسَّ الُجوزة يف إال ومالوش مايل وحاله خايب أصله السبب. هو ده وجوزي األرض،

فهيمة؟ ستِّ يا ليه جوزها َقتَلت وهي الشاويشة): أذُن يف (تهِمس مديحة
أبوها. مع البتِّ ضبَِطت األول، يف قالت هي ما الشاويشة:

زينب؟ يا َقتلتيه اليل وأنِت دهشة) (يف مصيبتي! يا أبوها؟ مع فزع): (يف مديحة

فيهما.) وتنظر يديها تفِرد (زينب

عينيها) عىل (تُشاِور دول، ِبعنيَّ ُشفتُه ملا بس دي، بإيديا قتلته، اليل أنا أيوة زينب:
زمان فجأة) (تضَحك البحر يف وَرميتُه شوال يف وحطِّيتُه ِحتَت وقطَّعتُه بالفاس، رضبته

فجأة). (تنَهض بََقه عليه، خلَّص السمك
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زينب؟ يا فني رايحة عزَّة:
عيَّانة، والبت حيلتي اليل عىل خلَّصوا الدكاترة خالص ِبنتي، أشوف رايحة زينب:
غريها، ماحيلتيش حيلتي، اليل هي بنتي، أشوف رايحة يعني، فني حاروح تموت. وقرَِّبت

أشوفها. رايحة
بصحيح، بنتها تشوف رايحة إنها يفتِكر يسمعها اليل وتنهض): (تضحك الشاويشة
الجواني. الصعيد يف الصعيد! يف الدنيا! آخر يف فني، بنتك ده هنا؟ بنتك هي زينب يا بتِّ يا

الحوش.) إىل يَخُرجان والشاويشة (زينب

مني َخد ربنا ولو فاضل. اليل هو ربنا هللا. عىل كله أهو برَّاني، وال جوَّاني ال زينب:
بيه. أكفر أنا دي البتِّ

ِحتَت. وتقطَّعك تقتِلك سمرية الستِّ أحسن ُكفر، بالش بتِّ يا بس الشاويشة:
دي مني هي وتحدٍّ): غضٍب يف الشاويشة إىل وتنظر فجأًة الحوش يف (تجلس زينب
دي زينب؟ يقِتل يقَدر حد فهيمة؟ يا زينب يقِتل يقَدر حدِّ ِحتت؟ وتقطَّعني ِتقتلني اليل
زينب، يا عليكي يقَدر ماحدِّش كله والسجن كلها الدنيا ياني! آه ماقدرتش. كلها الدنيا

حِيقتلني. اليل هو خالص عيَاها اليل دي البتِّ ِحتِِّة إال مافيش

وتبكي.) بيديها رأسها تُمِسك (زينب

أحسن زينب يا قومي حيشفيها، ربنا قومي، زينب يا بتِّ يا قومي الشاويشة:
يف (تهمس التأديب زنازين عىل جاي رايح املباحث وضابط فايت، مش باين النهاردة
ُشفتي فاضية، زنزانة وال مافيش الجديدة، السياسية للمسجونة زنزانة عىل ر بيدوَّ أذنها)

الجديدة؟ املسجونة
فيهم؟ أنهي تساؤل): (يف زينب

عليَّة اسمها الحوش، يف عزَّة الست مع داخلني واحنا واقفة كانت اليل الشاويشة:
عليها. النبي صالة شوقي، إبراهيم

حد؟ قتِلت إيه؟ عملت ليه؟ التأديب يف يحطَّها عاوز ده والراجل زينب:
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زينب يا إنت جدعانتك وال جَدعة ست فيه. عملته اليل عىل اسُكتي الشاويشة:
َشمَخة وعليها رأسها رافعة وهي ِكده وتقولُّه منك. أجدَع أقول املالمة لوال والنبي قتَّالة. يا

به.» املفعول مش الفاعل «أنا شموخ) يف راسها وترَفع عليَّة تقلِّد (الشاويشة
األرضوعَزقت فَلحت ياما برُضه؛ الفاعل أنا ما فهيمة، يا بتِّ يا وأنا زينب(تنَهض):

الَفَعلة. زي ضهري وعىل رايس عىل وِشلت
زينب يا بتِّ يا باين الستَّات. كلِّ وال ستِّ دي اسُكتي، بتِّ يا إيه الفَعلة الشاويشة:

عارف. وَلحدِّش القتَّاالت من أجدَع السياسيات يف ناس فيه
فهمية! يا عينك ِتمال فيهم واحدة وال ِخرعني، كلهم دول هم، بال اسكتي زينب:

زيِّك. وفالحني َفَعَلة مش زينب يا بتِّ يا هوانم الشاويشة:

الشاويشة.) وتُخاِطب الحوش يف تتوقَّف انفعاٍل يف (زينب

مدام خالص؟ الفالحني من مابقتيش وأنت؟ شاويشة؟ يا الفالحني مالهم زينب:
آه بس ناس، أحسن الفالحني والنبي دول، الُعجر رشايط التالت كتافك عىل َحطيتي

زمن! يا

ذابلة.) أصبحت والتي الحوش يف املزروعة الجرجرية وترى زينب (تنُظر

خالص. حتموت الجرجرية، يرووا حتى مقدروش بتوعك الهوانم شويف زينب:

الشاويشة.) أذُن يف زينب تهِمس زينب، تراها لبيبة. الحوش إىل (تخرج

عليها؟ بتقويل اليل الجديدة املسجونة دي هي زينب:
دي. مش أل، الشاويشة:

والرتدُّد.) الحَرج من بيشءٍ زينب من تقِرتب (لبيبة

زينب. يا صغرية حاجة منك أعرف عاوزة كنت لبيبة:
لك. عيني زينب:
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… مع شفتيه ملا قصدي … مع … جوِزك ُشفتي ملا لبيبة:
عارفة. الناس كل ما رس؟ هو يعني إيه بنتي؟ مع زينب:

بإيه؟ حسيتي يعني قصدي لبيبة:
طول. عىل قتلته أنا بحاجة. ماحِستش زينب:

ناحيتها. بحاجة ماحستيش وبنتك؟ طب لبيبة:
إيه؟ يعني زينب:

ِبنتك؟ من غرية ِغرية، زي بحاجة ِكده يتي حسِّ مثًال يعني لبيبة:
دي بنتي دي بنتها؟ من تغري أم فيه مصيبتي! يا صدرها): عىل (ترضب زينب
خلفتيش، وال متزوجة أنِت ماجربتيش. عليكي باين تروح. روحي بنتي راحت لو روحي.

متجوزتيش؟ لسة والَّ
زينب. يا بنتك زي بنت وعندها زة متجوِّ لبيبة الست الشاويشة:

عرش جوزي أقتل دي بنتي عشان أنا ده بَقه. كالمي تفهمي تبقي أم مدام زينب:
بنته؟ من يِغري حد مصيبتي يا أقتلهم، الة رجَّ عَرش متجوزة كنت وإذا مرَّات.

الحديث.) من األخري الجزء تسمعان الحوش. إىل وعزَّة عليَّة (تخرج

بنت حتِّة عندها زينب يا لبيبة أصل لبيبة! الزم بنته؟ من بيغري مني (تضَحك): عزَّة
الستات، صحابها كل من وتغري الطاير، الهوا من تغري ُعمرها طول ولبيبة القمر. زي
ُمهم مبدأ عندي كمان وأنا كربياء) يف رأسها (ترفع زمان! من صاحبتها إني مع أنا، حتى

ز! ِمتجوِّ لراجل أبص يُمكن ال حياتي، يف
عليهم! نغري احنا إن يستاهلوا الة الرجَّ ُهمَّ إيه؟ ونيلة إيه ِغرية بيديها): ح زينب(تشوِّ

عليَّة.) إىل تنظر (زينب

كمان؟ إنِت بتغريي إنِت حلوة، يا ستِّ يا وإنِت زينب:
جديد. جت اليل عليَّة الستِّ دي الشاويشة:

لُها.) وتتأمَّ عينيها يف تنظر طويًال. عليَّة ل تتأمَّ (زينب
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التأديب، يف ِمستخرساها أنا بس وعاجباني، خالص كويسة عليَّة الستِّ الشاويشة:
التأديب. يف يحطَّها ِكده زيَّها واحدة عيلَّ هاين مش

شاويشة؟ يا إيه تأديب عليَّة:
التأديب؟ من بتخايف مش إيه؟ الشاويشة:

وماحدِّش ِقدر، ماحدِّش تأديب! اسمها حاجة من ُخفت ما ُعمري أخاف؟ عليَّة:
كمان. السجن جوَّه وال السجن برَّة وال كبرية، أنا وال صغرية وأنا ال حيقَدر،

من ماتخافش اليل الناس بحبِّ أنا ده! الحلو الكالم ِنسمع عاوزين كده، أيوة زينب:
مرَّة وكل مرَّة. ِمية ييجي املوت شفت أنا ده إيه! موت املوت! من وال باخاف مش أنا حد.
أنا أصل العفريت! زيِّ تاني صحيت وأالقييني خالص، ُمتِّ زينب يا بتِّ يا خالص أقول

أمي. رأي عىل أرواح بسبع

عليَّة.) عيني يف أخرى مرَّة تنظر (زينب

َزيِّي. أرواح بسبع عليكي باين وإنِت زينب:
ُمتعلِّمة عليَّة الست زينب؟ يا بت يا إيه َزيِّك ظهرها): عىل زينب (تِرضب الشاويشة
ده، الراجل بهَدلة من عليها خايفة أنا كويسني، ناس بنت عليها وباين شهادات، وعندها
التأديب زنازين عىل جاي رايح ده النور، إال تشوف ما عينك واحدة، من ينغاظ ملا أصله

امَلرسوع. زي
وال النار يف يُفوت مايخافش اليل يعني، إيه لها حيعِمل مرسوع! مرسوع زينب:
أنا ده إيه، وتعذيب إيه ورضب إيه تأديب له. يطَلع العفريت من يخاف واليل يتحرقش.
واالَّ إيد ناقصة أهو، امكم ُقدَّ وأديني الوالعة، النار يف ُفتِّ أنا ده وتأديب، تعذيب ُشفت ياما
ُقلت ما عمري آي. حقول مش برضه ودراعاتي إيدي قطعوا لو وحتى ِرجل؟ واالَّ دراع
زمان بََقه، يرحمه هللا (تضحك) جوزي زي اليل الخايبني الة الرجَّ يقولها دي آي أبًدا، آي

اآلخر! عىل أكلُه السمك
الهوانم تَّات السِّ لكن زيِّك واليل إنِت زينب، يا قا الشَّ عىل واخدة إنتي الشاويشة:

إيه! شكلُه هنا اليل التأديب ما التأديب. عىل مايقدروش دول

الحديث.) يف وتشِرتك برسعٍة تُقِبل (ساملة
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كل كنت السجن، أدخل مرَّة أول وِقف. رايس شعر أنا شاويشة؟ يا إيه شكله ساملة:
عفاريت، فيها َضلمة أوضة السجن جوَّه إن كده يل يتهيَّأ أخاف، السجن كلمة اسمع ما
الكلب زيِّ ينِرسع الواحد وتخيلِّ تُعض مرسوعة كالب فيها تعابني، فيها فريان، فيها

هب. هب، ويقول املرسوع

الحوش.) يف وتقفز تضحك وهي الكلب مثل تَُهبِهب (ساملة

عصا.) معها كأنَّ يَدها وتهزُّ امُلدير حركات تُمثِّل (الشاويشة

السجن عىل يَِقي بترتَّ إنِت ِبت، يا ساملة بتِّ يا إنِت ُمتغطِرس): (بصوٍت الشاويشة
أحطِّك وأقَدر رشايط، تالت كتايف من ِكتف كلِّ وعىل الشاويشة إني عارفة ِمش إنِت بت، يا

التأديب. يف حاًال دلوقِت

بيِدها.) توِقفها الشاويشة الشاويشة. من تقِرتب (ساملة

أمتار تلت بُعد عىل واقفة وأنِت إالَّ تكلِّميني مفروض مش عندك! اَقِفي الشاويشة:
الاليحة عارفة مش انتي األقل، عىل األقل، عىل ونُص أمتار تلت بتقول السجن اليحة ونص،

بت؟ يا إيه بتقول
يعني الراديو، مانعني انتوا هو ما فني؟ ده الكالم بتقول دي والاليحة ساملة:

فني؟ نسَمعها

يضحكون.) (الجميع

أتعلم نفيس حاجة، كل أعرف نفيس شاويشة؟ يا كمان إيه بتقول والاليحة ساملة:
عيلَّ. يضحك ماحدِّش عشان حاجة كل

السجن إنَّ الفصحى) العربية باللغة (تتكلم … إن كمان بتقول الاليحة الشاويشة:
وتأديب. تَهذيٌب

يؤدِّبونا؟ عاوزين ساملة:
تطول يوم وكل طولِت، ضواِفرنا إن حصل واليل أظافرنا. ويقلِّموا (ضاحكة): عزَّة
ممنوع وامِللقاط ممنوع امَلقص هو ما مقص. مافيش عشان أظافرها) إىل (تنظر أكثر،

ممنوعة. الحادَّة األدوات وكل ممنوعة وامِلراية
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ة. حادَّ أدوات كلها الزينة أدوات إن يظَهر عليَّة:
الرجال. بها لنقتل كالسهام حادَّة (تضحك): عزَّة

الحنان.) فجأة عليها يبدو تضحك، القتالة (زينب

كويسني، الة رجَّ فيه الة؛ الرجَّ كل تقتلوا بالش والنبي أل ة): رقَّ (يف القتَّالة زينب
. حننيِّ وقلبُهم

كده؟ حنِّيتي مالك زينب؟ يا الحكاية إيه عزَّة:
له تبعت يوم كل الة، الرجَّ سجن من واحد بتِحبِّ بسالمتها أصلها الشاويشة:

سنة. كمان زوا يتجوِّ ويمكن بجواب، عليها ويرد جواب،
شهر. كام قويل بََقه؟ سنة وليه زينب:

بتِّ يا حكومة دي وأكثر. سنة تأخد األقل عىل بتِّ يا اإلدراة موافقة الشاويشة:
ماتوافقش. أو توافق كمان وجايز بسنة. الحكومة ويوم

دي الحكومة هي إيه؟ دخَلها الحكومة بيحبِّني. وهو باحبُّه أنا غضب): (يف زينب
حاجة؟ كل يف مناخريها

أخرى.) مرًَّة الحوش إىل تدُخل ثم الحوش، من زينب (تخرج

حاروح وعياها. البت نسيتوني عندكم، غري النهاردة ضحكت ما أنا والنبي زينب:
مش بس السجن، يف وخسارة كويسني، ناس إنتم والنبي تاني. لكم وأرجع أشوفها

واحدة. حاجة غري منكم لني مزعَّ
زينب؟ يا هي إيه عليَّة:

فالحة أصيل أنا يموت؟ الزرع يسيب حدِّ ليه؟ بريويها ماحدِّش دي الجرجرية زينب:
تعالوا ترويهم. يوم كل ميَّه ُكبَّاية جرجري. ُعودين ودول يموت، الزرع أشوف وماقدرش
حاجة. وكل وطماطم وفجل وملوخية وفول جرجري كله زارعاه أنا بتاعنا، الحوش شوفوا

ِذراعها.) من عليَّة تشد (زينب
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شوفيه! معايا تعايل زينب:
تجيبليش ما ده. الباب برَّه يخرجوا إنهم ممنوع زينب! يا سيبيها الشاويشة:

الكالم!
زينب؟ يا بإيه بتزَرعي وأنِت القضبان): بني من زينب (تكلم عليَّة

يعني؟ بإيه هازرع بالفاس، زينب:
فاس. ماعندناش إحنا عليَّة:

الفاس. لك أجيب أروح كده، بس الفاس، لك أجيب زينب:
كمان. ممنوع الفاس زينب؟ يا إيه فاس الشاويشة:
فاس؟ تجيبي عاوزة ممنوع، امِللقاط كان إذا عزَّة:

ليه؟ ممنوع والفاس ساملة:
بالفاس. التانية تَرضب واحدة جايز الشاويشة:

فاس؟ عندهم والقتَّاالت ساملة:
القتَّاالت. من أخطر السياسيات الشاويشة:

الفاس معقولة، مش حاجة دي الطبنجة! من أخطر والقلم والورقة (تكمل): عزَّة
املسجونات وكل والقتاالت واملخدرات الدعارة العنابر، كل يف والورقة والقلم القتاالت، عند

إحنا. إال بعض، ويزوروا بعض يكلِّموا
القتَّاالت بس؟ السياسة ومال مالكم كان حاجة. أخطر السياسة هو ما الشاويشة:

زينب؟ يا بتِّ يا إيه واالَّ كده مش ضهرها) عىل زينب (ترضب غالبة، دول
املساجني كل حاجة؛ حيقول ماحدِّش فهيمة. يا الفاس لهم أجيب حاروح أنا زينب:

أحواشها. ِبتزَرع
هوانم. دول بصحيح؟ هيزَرعوا وهم الشاويشة:

غري من ِكده أقُعد ماقَدرش أنا الحوش. حنزَرع شاويشة. يا هوانم مش أل عليَّة:
أتحرَّك. الزم حاجة، أعمل الزم ُشغل.

والنبي. وأنا عليَّة): من وتقرتب (تقفز ساملة
عليَّة؟ ستِّ يا كده قبل زَرعتي تزَرعي؟ حِتعَريف إنِت عليَّة ستِّ يا الشاويشة:
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تعليم؟ عاوزة الزراعة وهي زينب:
بهيَّة تي عمِّ والد مع الغيط أنزل كنت شطا، كفر بلدنا يف صغرية، وأنا زرعت عليَّة:
الحاجة ستِّي إن لوال فالح يطلع ُممكن كان ووالدي فالحني، كلهم اتي عمَّ معاهم. وأزرع
فاطمة زي حة فالَّ زماني كان التعليم لوال والده. علَّم وهو وعلمته، بتاعها الخلخال باعت

تي. عمِّ بنت
شبَّهت ُشفِتك ما أول من أتاريني فالحة؟ تك عمِّ أنِت بََقه وفرح): حماس (يف ساملة
أحسن وحلوة، لحظة) (تسكت كويسة كانت تفيدة، تي عمِّ من َشبَه فيكي والنبي عليكي،

ُرْخَرة راِحْت لكن أبويا، من
كده؟ وهانم حلوة كانت تفيدة تك عمِّ بقه الشاويشة:

تك؟ عمِّ ساملة يا فني وراحت عزَّة:
البلد. ماِتسيبيش ة عمَّ يا قولِتلها مارجعتش. دلوقِت لغاية البحرين راحت ساملة:
الرِّزق بيقول وابني شغل، وال زراعة وال أرض ال ساملة؛ يا إيه أعمل البلد يف حاقُعد قالت

كتري. البحرين يف
عليَّة. يا الفاس لك أجيب حاروح أنا يشتغل. عاوز ليل حتَّة كل يف الرِّزق زينب:

بت؟ يا حاف ِكده عليَّة الشاويشة:
أبًدا، ستِّ يا أقول ماعرفش كمان وأنا زيِّنا. فالحة أصلها هي ما حاف؛ أيوة زينب:
وعمِرك إيه؟ واالَّ كده مش فهيمة؟ ستِّ يا لك قلِت عمري تيه. يا وال بيه يا أقول أعرف وال
تقِتل اليل هي بيه؟ يا تقول تقِتل اليل هي أبًدا، بيه؟ يا املأمور أو للمدير أقول ِسمعتيني

منها! تخاف اليل هي الناس ده تخاف؟

تجري.) وهي القضبان بني من عليَّة (تخاطب

ازَرعي عاوزة، أنِت ما زي الحوش وازَرعي الفاس، لك أجيب الروح والنبي زينب:
ويَرعَرع. يخرضِّ كده وخلِّيه الحوش

فول عىل بقدونس عىل جرجري عىل ملوخية تقاوي شوية هاتي والتقاوي، عليَّة:
ِحراتي.
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قوي. الحراتي الفول بحبِّ أنا أيوة فرح): يف (تقفز ساملة
الحرامية. زينب البتِّ من التقاوي باخد أنا عليَّة): وتُخاِطب وتستدير زينب(تتوقَّف
ناس أغنى ناس، أغنى امُلخدرات بتوع أصل امُلخدرات. حوش من التقاوي بترسق هي
عندهم ده (تضحك) عندهم. تالقيها حاجة أي اطلبي عندهم. حاجة كل وبرَّه، جوَّه
زينب البتِّ حاخيلِّ أنا عندهم. أتفرَّج بروح أنا (تجري) ن ملوَّ تليفزيون تليفزيون، كمان

حلوين. تقاوي شوية لك تجيب الحرامية

الشاويشة فيهم بما الحوش يف من جميع العنرب. داخل من تنبِعثرصخٌة (فجأة
حَدث.) ما ِلمعِرفة فات ُمتلهِّ ُمرسعاٍت يدُخلن

االنهيار أو اإلرهاق أو اإلغماء عليها يبدو األرض، عىل مرتبتها عىل راِقدة (رشيدة
ونجاة. ومديحة وهادية واعتدال ونفيسة سمرية حولها من الشديد، املفاجئ

منها.) بعيدة غري مسافة عىل أيًضا، جوارها إىل ولبيبة بسيمة

كولونيا.) زجاجة يدها يف (مديحة

بزجاجِة يِدها مدَّ تُحاِول مديحة بامُلصحف. رشيدة وجه عىل تهوي (سمرية
الكولونيا.)

الكولونيا. بالش ُقلنا ِحدَّة): (يف سمرية

األرض.) عىل الكولونيا زجاجة تضُع (مديحة

برسعة. الدكتور انَدهي والنبي شاويشة، يا الدكتور، نجيب ِنبَعت طيِّب مديحة:
حاًال. حاًال، حارض، حارض، الشاويشة:

دكتور. عاوزة ِمش هي شاويشة، يا تعايل سمرية:

ف.) تتوقَّ (الشاويشة

عليها. يكشف راجل تخيلِّ رشيدة ُممِكن مش سمرية:
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راجل؟ الدكتور وهو دهشة): (يف الشاويشة
راِجل؟ طبًعا راِجل؟ مش يعني ال أُمَّ غضب): (يف هادية

تموت؟ تسيبوها يعني الشاويشة:
شاويشة؟ يا ستِّ دكتورة عندكم مديحة:

مش أصلها النهاردة؛ َجت تكون رب يا فوقية، الدكتورة عندنا أيوة الشاويشة:
اناديلها. حاروح يوم، كل بتيجي

الرفض.) عالمة راِقدة وهي ضعٍف يف يَدها ترفع (رشيدة

حاجة. تقول عاوزة رشيدة فهيمة، ستِّ يا استنِّي سمرية:

املرتبة.) عىل جوارها إىل وتجلس رشيدة، من تقرتب تتوقف، (الشاويشة

حد. عاوزة مش … عاوزة … مش … أرجوكي ضعيف): (بصوٍت رشيدة
مش وهللا، ستِّ ست. العظيم وهللا راجل! مش ستِّ دكتورة دي الشاويشة:

برضه؟ ستَّات عىل بتنِكِشفي

الرفض.) عالمَة يَدها تهزُّ (رشيدة

حد. عاوزة مش كويِّسة، أنا ا): جدٍّ ضعيٍف (بصوٍت رشيدة
كويس. دوا حتدِّيكي والدكتورة رشيدة يا قوي تعبانة إنِت مديحة:

حد. عاوزة مش ا): جدٍّ ضعيف (بصوٍت رشيدة
تشويف والزم ِسجن يف ِبنتي يا إنِت ده بس؟ ليه رشيدة؟ يا بس ليه الشاويشة:

ست. دكتورة عندنا هلل والحمد تك صحِّ
يشوفني. حد عاوزة مش ضعيف): (بصوٍت رشيدة

عليكي. تكشف الدكتورة الزم رشيدة. يا معقول مش مديحة:
عيلَّ. يكِشف حد عاوزة مش (بضعف): رشيدة

طول. عىل يشفيكي دوا لك وتكِتب تشوفك تيجي أهي الكشف، بالش الشاويشة:
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هللا. عند من الشفاء سمرية:
يساعد. برضه الدوا لكن حاجة، ماقلتش أنا هللا، عند من الشفا طبًعا الشاويشة:

بيساعد. اليل هو ربنا مساعدة، ِمحتاج مش ربنا هادية:
العجب. تشويف ياما فهيمة يا وهللا حرام؟ الدكتورة (تنَهض): الشاويشة

ربنا. كالم ده عجب. مش ده أل غضب): (يف هادية
دكتور؟ بالش قال ربنا هو ضيق): (يف الشاويشة

وتعاىل سبحانه هللا بإيد الشفا يعني هللا؟ عند من الشفاء إيه يعني أيوة، هادية:
تخفِّ عاوزها مش وربنا دوا اها إدَّ الدكتور أو الدكتورة لو يعني الدكتور، بإيد مش

حتِخف؟
… جماعة يا لكن عاز، ربِّنا إذا إال حتِخف مش الشاويشة:

آمنت لو بس. بربنا تؤمني إنك يعني فهيمة؟ ست يا إيه يعني بربنا اإليمان هادية:
باهلل. «ُمِرشكة» تبقي تانية بحاجة

«مرشكة» مش باهلل دة وموحِّ مؤمنة يَختي أنا العظيم، هللا استغِفر الشاويشة:
باهلل. والعياذ

مش رشيدة حيشفي اليل هو ربنا إن تؤمني إنك بََقه الحقيقي اإليمان هادية:
ِرشك. تبَقى ربنا غري قوَّة بأيِّ إيمان أي الدكتورة،

الدكتور. استشارة حتى الشاويشة:
حدِّ إن لك يتهيَّأ يعني إيه؟ يعني باهلل الرشك هو ما الدكتور، استشارة حتى هادية:

عليه. مايقدرش هو اليل عىل يقدر أو منه، أقوى تاني

الباب.) ناحية تسري (الشاويشة

لورا برتجع الدنيا هو كده، بيقولوا ماكنوش أمي وأم ي أمِّ أنا ده ياختي الشاويشة:
أطلع شوية بعد معرفش باهلل، ُمرشكة طِلعِت دلوقِت أحسن هنا من هاميش أنا إيه؟ وال
أنا ال دي، الحكاية من فهيمة يا بت يا اطلعي الحوش) إىل تخرج وهي نفسها (تكلم إيه؟
وتسكت) لحظة (تفكر بصحيح، يطَلع كالمهم أحسن دكتورة، وال دكتور أنادي رايحة
اخزيك اللهم ثوبها) فتحة يف (تبُصق باهلل! ُمِرشكة الزمن آخر عىل هاطلع مصيبتي يا

شيطان. يا

الخارجي.) الفناء من عليَّة عىل تُنادي الفاس. ومعها القتَّالة زينب (تظهر
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عليَّة. يا عليَّة، يا القتَّالة: زينب

ساملة.) خلِفها ومن الحوش إىل تخرج (عليَّة

األرض افتَِحي الحرامية. زينب البت من حاًال جايه والتقاوي أهو، الفاس زينب:
وخَرى وصخر حَجر كلها عنك. بعيد أرضسجون زراعة، أرض مش أصلها قوي، غويط

الكالب. زي السجن يف الناس يرمي واليل الكالب، أبو يلعن هللا كالب.
دول الجماعة مع تقُعدي ما والزراعة الفاس بَدل عليَّة، ستِّ يا ياختي الشاويشة:
هللا استغِفر باهلل. ِرشك الدكتور استشارة إيه قال شوية، ينفِتح ُمخهم خيل تكلِّميهم،
والنبي، بالكالم ُمخهم عليَّة ستِّ يا افتحي لحظة) (تسكت عظيم ذنٍب كل من العظيم

لورا. بِرتجع الدنيا هي
بالفاس. ُمخهم افتحي مانِفعش الكالم وإذا زينب:

الستِّ زينب، يا بتِّ يا زيِّك قتَّالة عليَّة الستِّ هي ليه رب. يا ساتر يا الشاويشة:
دي، الرَّْمية يف هنا ِمستخرساها أنا بس قوي، عاجباني السياسيَّات، كل وال سياسية، عليَّة
والنبي التأديب. يف زنزانة عىل لها ر يدوَّ ال عمَّ اليل ده الراجل من قوي عليها وخايفة

خري. عىل تُفوت أيامك خيلِّ تعانِديه؛ بالش عليَّة ستِّ يا

وتخرج.) الحوش باب تُغِلق (الشاويشة

واخَدة مش أنا شويَّة، انفتَِحت نفيس شوية، والنبي الفاس يني ادِّ حماس): (يف ساملة
دي. السجن قعدة عىل

شوية. حتفَحت فينا واحدة كل لكن ساملة، يا أنا وال عليَّة:
ماحدِّش كلها، دي الحتَّة حفَحت أنا دي، الحتَّة حاخد أنا الحوش، م نقسِّ ساملة:

غريي يفَحتْها
ِدي. الحتَّة حاخد وأنا عليَّة:

ميَّة أجيب تانية، حاجة أعمل ُممكن لكن أفحت، حاقدر مش شخصيٍّا أنا عزَّة:
مثًال. وأروي

الحوش.) يف األرض عىل جالسًة كانت تقرتب. (مديحة
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يف الِجنينة بازرع اليل أنا كويس. التقاوي يف بافهم أنا التقاوي؛ عيلَّ وأنا مديحة:
بيتنا.

العمل يدبُّ بقوة. األرض يف الفاس وتِرضب جلبابها، أكمام ر تُشمِّ (عليَّة
داخل إىل تجري واحدة شيئًا، تعمل فيهنَّ واحدة كل الحوش. يف والنشاط
تجمع واحدة الحوش. يف الزبالة تكنس واحدة ماء. بجردل وتعود العنرب
تقِفز ساملة وحماس. ونشاٌط حركٌة القمامة. صفيحة يف وتكوِّمه والزََّلط الطوب
خارج بها وتُلِقي الزلط ِقَطع بعض وتجمع الحوش يف تجري وهي الحماس من

الشائكة.) األسالك تعلوه الذي العايل السور فوق من الحوش

من وتُلقيه الزَّلط تجَمع وهي ترُقص تكاد ساملة راِقصة، مِرحة، (موسيقى
السور.) فوق

والكآبة.) الضيق عليها يبدو العنرب. من لبيبة تخرج (فجأًة

دي. عاملينها إنتم اليل والدَّوشة الهيصة إيه لبيبة:
يف ساملة (ترتاقص حراتي فول حناكل حراتي. فول هانزرع فرح): (يف ساملة

رسور).
حانقُعد احنا هو ليه؟ علينا تفوِّيل عاوزة شيخة، يا يلَعنك هللا كآبة): يف (تردُّ لبيبة

يطَلع؟ الفول ما لغاية السجن يف

بسيمة.) جوار إىل وتجلس العنرب، داخل إىل لبيبة (تعود

ن.) تدخِّ سيجارة يِدها يف مفتوحة، الحقيبة أمامها (بسيمة

يطَلع. الزرع ما لغاية هنا حانقعد احنا إن رين ُمتصوِّ امَلجانني، تصوَّري لبيبة:
وضيٍق رشوٍد يف ن (تُدخِّ آخر، لها باين مش لبيبة؛ يا حتطول املسألة باين بسيمة:
لنا يحَصل جايز لنا. يحصل ُممكن اليل إيه عارفة مش قوي، قلقانة كمان وأنا وقلق)

الرب. تجيبها عاوزة مش وعليَّة كده، من أكثر حاجات

ونجاة.) ومديحة وعزة ساملة مع الحوش يف تضحك وهي عليَّة صوت (يُسمع
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وعمره ده؟ بالشكل ابنها تنىس أم فيه ابنها. نسيت خالص عليها باين بسيمة:
ُعمري أنا معرفش! اتجننت. كنت يمكن أنا كنت لو أنا ده الجريان! مع وسابته أيام؟

لبيبة؟ يا إيه واالَّ كَده مش ِكده. تكون الزم األم ِمتهيَّأيل لكن أم، كنت ما
عمرها. طول كده هي حاجة. أي تنىس ُممكن عليَّة لبيبة:

نفسها؟ تنىس ُممكن مش بس بسيمة:
ماعرفش. لبيبة:

طول قوي، نفسها بتِحبِّ هي نفسها؛ تنىس يُمكن ال عليَّة أعرف، أنا ال بسيمة:
وال ِحزب تدُخل ما ُعمرها كده وعشان وفرِديَّة، أنانية، إنها أحسِّ عمري طول كده، عمرها
ماتحبِّش مشاكل، تعمل مجموعة مع اشتغلت لو مجموعة. مع تشتغل تعرف وال لجنة،

وبس. ها ُمخَّ يف اليل حد، كالم ِتسمع يُمكن ال رئيسة. وال رئيس لها يكون
شويَّة. مغروَرة هيَّ لبيبة:

اليل عىل تقدر إنها فاكرة غريها، مافيش إن فاكرة كتري. بس؟ شويَّة بسيمة:
كلنا ما مشاكل. ناقصني مش واحنا املشاكل، لنا حيجيب ده وغرورها حد. عليه مايقدرش
تعِمل هيَّ الزم شكلية. حاجات مجرد وغريه. والطليق والزوج األب واسم البيانات ينا ادِّ

األطفال. ِعناد زيِّ وِعناد كذابة، ِعزَّة غرينا؟ تانية حاجة إنها
الِحيط. يف راسها تخبط عمرها. طول عنيدة هي لبيبة:

بصحيح، هنا الِحيط ده ِسجن، يف احنا ده حاجة! ماشِفتش هي إيه؟ ِحيط بسيمة:
كل دخلت التكنولوجيا تكنولوجيا، للتأديب. جديدة وسائل عندهم ده وبس! حيط مش
لكن نفسها، يف ُحرَّة هي العموم عىل وأنِفها) فِمها من الدُّخان (تنِفث السجون حتى حتَّة

مشاكل. علينا تُجر عاوزينها مش احنا

وتجري برسعٍة تملؤه املياه. دورة إىل تجري جرَدل. ومعها العنرب تدُخل (ساملة
سة.) وُمتحمِّ وفرحة سعيدة وهي الحوش إىل

وفصلها إيه وأصلها إيه، هي عارف حدِّ ال ساملة، اسمها اليل دي البتِّ واالَّ بسيمة:
ازَّاي ِتتنَطَّط شويف هابلة. واالَّ لئيمة هي فاهمة، مش واالَّ فاهمة هي عارف حدِّ ال إيه،
نعيش نا خالَّ اليل الزَّمن يلَعن هللا رشاهة! عليها األكل. غري ُشغلة ومالهاش املجانني زيِّ

دي. زيِّ أشكال مع وننام وناكل
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يف تعييش إنك تتخيَّيل ُممكن كان الصفرا، الرساي يف احنا سجن، يف مش احنا لبيبة:
حيجنِّنوني. خالص، أنا باهلل؟ ِرشك الدكتور استشارة إن يقولوا ناس مع واحدة نوم اوضة

ركنها يف سمرية ونفيسة. هادية تجِلس جوارها وإىل تنام راقدة (رشيدة
عىل تتفرَّج الحجاب رأسها وعىل الحوش إىل خرجت اعتدال قرآنًا. وتقرأ تسبِّح
باب من تخرج هدوء. يف تبتِسم وهي إليهم تنظر بنشاط. تعَمل التي املجموعة
ُمغلق.) الحوش باب الحوش، باب حتى تسري إليهم، تنظر الحوش، إىل العنرب

التقاوي.) به كيٌس معها الحراميَّة زينب الحوش باب وراء من (تظهر

فيه كيس، يف لوحده نوع كل دي. التقاوي لكم باعتة القتَّالة زينب الحرامية: زينب
بس تانية حاجة ُعزتُم وإذا ناشف، وفول وبقدونس، ملوخية، وتقاوي جرجري، تقاوي

طول. عىل أجيلكم وأنا الحرامية، زينب وقولوا نادوا

دهشة.) يف إليها تنظر الكيس. منها تأخذ (اعتدال

زينب؟ يا بصحيح حرامية وإنِت اعتدال:
بهزار! أل الحرامية: زينب

الناس؟ من بصحيح بتَِرسقي اعتدال:
لكن الدنيا، ماُشفِتيش عليكي باين حبيبتي؟ يا ليه السجن يف هنا أنا ال أمَّ زينب:

ده. الكَفن يف نفسك ملفِلفة وإنتي ازَّاي حتشوفيها
(تشري ده شعرك إن املفروض ربنا، حجاب ده كفن، مش ده ضيق): (يف اعتدال
يبانش ما ده شعرك إن املفروض املنكوش) األكرت القصري الحرامية زينب شعر إىل بيِدها

الة. رجَّ عىل
فيه كان لو هو الرجالة، فني هم الة؟ رجَّ صدرها): عىل (ترضب الحرامية زينب

السجن. يف هنا بقيت أنا ُكنت شاطرة يا الة رجَّ
الة. الرجَّ عشان مش بتَرسقي، عشان السجن جيتي إنِت اعتدال:

الزم أنا عيلَّ. يِرصف راجل مالِقتش عشان السجن جيت أنا أل الحرامية: زينب
االبتدائي املدرسة من طلَّعني أبويا امي. ُقدَّ الرسقة غري ومالِقتش نفيس. عىل أِرصف
معاهم. وخُدوه راحوا حرام، قرشني كانوا قرشني معاه عجوز لراجل زني يجوِّ عشان
ِعيال تالت غري الجوازة من مانابني ي. أمِّ رأي عىل كناس الناس وبتاع ماينفعش، الحرام
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اشتَغل ماقدرتِش البهدلة. عىل واخدة ومش كويس وعايشني كويس أبويا وكان يتامى.
كنش ما لو سوا. االتنني وفقر، بهَدلة البيوت، يف الِخدمة إال امة. خدَّ وال البيوت يف الة غسَّ
واالَّ أُستاذة واالَّ ُمدرِّسة دول، الهوانم زيِّ بَقيت زماني كان املدرسة، من طلَّعني أبويا
املدرسة. من طلعني أبويا لكن املاكينة، عىل أُدقِّ سكرترية، حتى واالَّ ُمحاميَّة واالَّ دكتورة
عاملة مالك بنتي يا وأنِت هنا. بتاعتي الرَّْميَة يف السبَب إنت له ُقلت كنت عايش كان لو

عايش؟ أبوكي ليه؟ كده نفسك يف
أيوة. اعتدال:

املدارس؟ يف وبيعلِّمك عليكي بيِرصف يعني وكويس؟ الحرامية: زينب
املدرسة. يف وأنا املدارس، يف اخواتي كل أيوة، اعتدال:

اليل هو وأبوكي أبوكي، زيِّ أب لهم البنات كل ريت يا بختك، يا الحرامية: زينب
ده؟ الكَفن ملبِّسك

منِّي زعالن أبويا حتى ده دعوة. ملوش وأبويا ربنا، لبس ده كفن؟ مش ده اعتدال:
يف حينفعوني ي أمِّ وال أبويا ال لكن موافقة، مش ُرخَرة ي وأمِّ الحجاب، عىل موافق ومش

حاتعذِّب. اليل أنا بدايل، يتعذِّبوا أو اآلخرة
ة؟ لسَّ حاجة عملت إنت بنتي؟ يا ليه وتتعذِّبي الحرامية: زينب

حرام. العريان الشعر اعتدال:
بنتي؟ يا الجوع إال حرام ما إيه؟ حرام زينب:

أنا ده ده. بالشكل بختَها يميِّلوا وذكيَّة شاطرة كانت زيِّي واحدة إن إال حرام ما
طلَّعني أبويا كنش ما لو إيه؟ أعمل بس واحدة، أشطر املدرسة، يف واحدة أشطر كنت

دي. الحلوة الهانم الست دي، هناك واقفة اليل الستِّ زي بَقيت كنت املدرسة، من

مديحة.) إىل (تشري

الحزن.) عليها يبدو ها. بكمِّ عينيها تمَسح الحرامية (زينب

ِمتلطَّمني. ِعيايل زمان األربع، يوم إفراج حاخرج زينب:
زينب؟ يا إيه حِتعميل تُخرجي ما وبعد اعتدال:
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غريها. ِمهنة ماعنديش اتعلمتها، اليل ِمهنتي دي تاني. حاَرسق إيه؟ هاعمل زينب:
غريها. ِمهنة علمني ماحدِّش

السجن. ويجيبوكي تاني وهيمسكوكي اعتدال:
وأرجع، بخرج أنا ما وماله؟ الفناء): يف وحَدها وتسري اعتدال ترتك (وهي زينب
(تضحك) الشحاتة، صباح رأي عىل ويجيبوها، ويودُّوها ويودُّوها يجيبوها واخرج، وادخل
وهوَّ واحدة، أشطر كنت إني مع املدرسة، من خرَّجني أبويا عشان ده كل فني؟ حاروح
شطارة، عاوزة قة الرسِّ دي نفسها) (تكلم حرامية؟ بِقيت كنت شاطرة كنتش ما لو انا

رسور). يف بيديها ق (تُصفِّ الحرامية ناس أجدَع الحرامية، ناس وأشطر

ساِهمة، شاردًة، الحديد، الباب ُقضبان بيديها ُممِسكًة واقفًة تزال ال (اعِتدال
حزن.) يف تفكر

فاٍض.) جردل ومعها أخرى، مرًَّة الحرامية زينب إليها (تعود

باعَرف برضه أنا حد. ل أزعَّ َمبحبِّش أنا ِلك. زعَّ كالمي يكون إوِعي الحرامية: زينب
إيه حتشوف لكن شعري، بتشوف الة والرِّجَّ زيك، شعري مغطِّية مش بصحيح ربنا.
(تشري كده ده شعري كان ِسنني؛ تالت من شوفيني كنِت شعر؟ يفَّ بَقه أنا هوَّ حرسة، يا
بسافر أيامها ُكنت ر. ومنوَّ ر مدوَّ ويشِّ وكان طويًال) كان شعرها أنَّ يُفَهم بما ظهرها إىل

بورسعيد. سافرت كتري، بورسعيد يف الرسقة قالويل ناس بورسعيد.
بورسعيد؟ يف إيه ورسقت اعتدال:

ماحدِّش بيدِّي اليل هو ربنا اني، ادَّ ربنا بارسق؟ أنا هو حاجة. مارسقتش زينب:
بيدِّي؟ ربنا غري حدِّ بيدِّي. غريه

هللا. عند من الرزق أل، طبًعا اعتدال:
وُقلت وصلِّيت يت اتوضِّ ببورسعيد املهم ال. أمَّ الكالم كده أيوة الحرامية: زينب
تاني صلِّيت كلهم، راحوا َرصفتُهم، جنيه. ِمية ِمدِّيني ربِّنا راح جنيه، ِمية يني ادِّ رب يا
غال الدنيا أصل رصفتهم. جنيه، ِمية كمان ِمدِّيني ربِّنا راح جنيه. ِمية كمان رب يا وُقلت

تاني. أَرسق فايدة مافيش ُقلت جاعوا، والِعيال الفلوس، كل راحت نار، نار،
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ربنا فلوس فاتت؟ اليل املرَّات زي تاني يديكي ربنا من ماطلبتيش وليه اعتدال:
زينب؟ يا حرام الرسقة إنما حالل،

يعني أنا هو ربنا. من انكسفت ربنا. من تاني أطلُب انكَسفت الحرامية: زينب
من باختيش باختيش. العظيم وهللا برضه، باخِتيش أنا ده اختشيش؟ ما حرامية عشان
غري مافيش ميَّه. مافيش لكن وصلِّيت، يت اتوضِّ كنت العنرب يف َميَّه عندنا كان ولو ربنا،

عندكم. من ده الجردل والنبي املييل ميَّه، عندكم انتو البول. جرَدل

إىل تدخل الجردل. منها تأخذ ثم األرض عىل التقاوي كيس تضع (اعتدال
وتجري منها تأخذه زينب باملاء. مليئًا بالجردل تعود املياه. دورة إىل ثم العنرب

بعيًدا.)

منها.) تقِرتب ساملة تفكر. ساِهمة شاِردة واقفًة تظلُّ (اعتدال

كان الدم شوية. عروِقك يف الدم جرِّي معانا؛ تشتغيل صباح يا تيجي ما ساملة:
األرض؟ عىل اليل ده وإيه األرض) عىل الكيس إىل (تنظر القعدة، من عروقي يف حينَشف

تقاوي. دي اعتدال:
وتجري. األرض من الكيس ساملة (تخِطف التقاوي التقاوي، فرًحا): (تقفز ساملة
فوق من به وتلِقي والزََّلط الطوب تجمع عزَّة ونشاط. بقوٍَّة األرض تفحت تزال ال عليَّة
من لتمأله تجري بالجردل ُممِسكة نجاة بيديها. األرض تسوِّي مديحة العايل. السور

املياه). دورة

شاِردة.) وهي تراِقبهنَّ األرض. عىل وتجلس نحوُهنَّ تسري (اعتدال

وتفتحه.) ساملة من التقاوي كيس تأخذ (مديحة

الفول. ي ينقِّ حدِّ عاوزين مديحة:
الفول. ي أنقِّ أنا اعتدال:

الكويِّسة والفولة تطلع. ُممكن مش انزَرعت لو ارميها؛ املسوَِّسة الفولة مديحة:
ده. الكيس يف ُحطيها
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حارض. اعتدال:

الفول.) تنِقية وتبدأ األرض عىل اعتدال (تجلس

املصحف.) يِدها ويف الِحجاب ترتدي العنرب، من تخرج (هادية

القرآن.) وتقرأ اعتدال جوار إىل (تجِلس

نفيسة الحائط. ناحية وجهها تصيلِّ راكعة سمرية العنرب. داخل نائمة (رشيدة
امُلصحف.) يِدها يف تفكر وحَدها جالسة

الشاي.) يرشبان لبيبة، جوارها إىل تجلس راقدة (بسيمة

باين حد. مع تتشاكل ما وعمرها وهادية عاقلة فيهم؛ اليل هي دي نفيسة بسيمة:
ناس. بنت عليها

لبيبة.) إىل تنظر أيًضا نفيسة نفيسة. إىل تنظر (لبيبة

َسمعانا. عليها وباين برتاِقبنا هي بالك خيلِّ لبيبة:
ناس. بنت عليها وباين وهادية عاقلة ِبنت إنها بقول أنا حاجة. بقول وأنا بسيمة:

كويسة. كمان اعتدال لبيبة:
يتشاكلوا. وسمرية هي ملَّا إال صوت وملهاش كويسة وهادية بسيمة:

برأي. فيهم واحدة كل لبيبة:
حامل َمسكينة املالك. زي حلو ها وشَّ قوي. عاجباني رشيدة إن تعَريف بسيمة:

قوي. ِتتَعب ممكن دي هنا؛ تولِد إنها خايفة أنا عيلَّ، صعبانة اليل وهي وعيَّانة.
قوي. كتري عليها فاضل لسه ده كمان؟ تولد هيَّ ملَّا وحانقُعد لبيبة:

وضجيج.) نسوٍة وأصوات يولد، طفل صوت يُسَمع (فجأة

غري ناقصني مش كمان يعني ولِدت، الزم هات األمَّ عنرب يف جارتنا واحدة بسيمة:
كمان. بيولِدوا واليل العيال رصاخ
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إحساس جايل معرفش بيتولد. طفل صوت عىل بالليل ِصحيت يومني من لبيبة:
برَّه اليل العالم نسيت وتصوَّري هنا. أموت وها هنا اتوَلدت أكون ما زي قوي. غريب
بنتي، شكل ونسيت جوزي شكل ونسيت فيه. كنت ما عمري كأني خالص! السجن

بيتنا. شكل ونسيت
يف نُخرج تعايل بس. متهيَّألك ده شيخة يا ال سيجارة): تُشِعل أَلم (يف بسيمة

مكتوم. صدري أنا هوا؛ شوية نِشم الحوش

الحوش.) إىل وتخُرجان (تنَهضان

للحائط.) ووجُهها راكعًة تزال ال (سمرية

بالحوش.) الجميع نفيسة. إال بالعنرب أحَد (ال

امُلصحف.) يِدها يف (نفيسة

الورقِة يف الكِلمات بعض تدوِّن وورقة، قلًما وتُخرج عباءِتها داخل يَدها (تدسُّ
القرآن وتقرأ امُلصحف تفتح ثم العباءة، يف القَلم وتخفي أخرى مرَّة تُخفيها ثمَّ

مكانها.) يف جالسة وهي

الحوش. باب الشاويشة تفتح زوبة. خلِفها ومن الفناء يف الشاويشة (تظهر
أخرى.) مرًَّة الباب الشاويشة تُغِلق زوبة. تدخل

الهدوم، واغِسيل امليَّه، ودورة العنرب امَسحي القضبان): خالل (من الشاويشة
أنا هنا. يلقاك ييجي الرجال سجن من يرَجع املباحث ضابط عاوزة مش واستعجيل؛
حاتيجي تشوفه ما أول البوابة؛ عند القتَّالة وزينب بايل، واخدة الشجرة تحت برَّة قاعدة
عن تاني يكلمني املأمور عاوزة مش شغلك؛ خلَّيص يالال أنِت بس طول، عىل تقويلِّ

مفهوم؟ النظافة.
فوفو. ماما يا مفهوم ميوعة): (يف زوبة

الحوش.) يف والزراعة الفحت يف ُمنهِمكني الجميع ترى (زوبة
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الدنيا؟ يف جرى اليل إيه دي؟ ة الِهمَّ إيه ده زوبة:

تسوية يف ة بِهمَّ تشتِغل وهي تلَهث منها، العرق تصبََّب وقد حماٍس يف (عزَّة
البذور.) وتبذُر األرض

تحصل. حاجة الزم تيجي عليَّة وملا جت. عليَّة عزَّة:
جديدة؟ واحدة زاد عددنا إن زوبة يا عرفِت مديحة:

أقولك عزَّة ماما يا تعايل تستخبى؟ ده السجن يف حاجة فيه هو ِعرفت، طبًعا زوبة:
كلمة.

بعيًدا ركنًا بها ى تتنحَّ العنرب. داخل إىل تأخذها زوبة زوبة. من تقِرتب (عزَّة
صغرية.) ورقًة صدِرها من وتُخرج

ة.) بِدقَّ تالحظهما القرآن. تقرأ جالسة (نفيسة

ِبنتك. من جواب ده (تهِمس): زوبة
برسعة. قولييل، اهولك؟ ادَّ مني ازَّاي؟ جالك والنبي؟ الفَزع): من (تقِفز عزَّة

ُخديه اهويل. ادَّ اهويل ادَّ واليل بََقه. جايل ما زي جايل صوتك. وطي (تهمس): زوبة
ِيجوا أحسن طول؛ عىل تحرقيه الزم احَرِقيه. ِتقريه ما وبعد املية، دورة جوَّه برسعة اقِريه

داهية. يف أروح اليل أنا وإالَّ معاكي يالقوه اوعي معاكي. يالقوه يفتِّشوا
لكن منكم، بيخافوا السياسيني. من بيخافوا هم حاجة. انتُم لكم هيعمل ماحدش

بيبهِدلونا. … احنا … احنا

املياه.) دورة داخل وتجري يِدها يف الورقة عىل تقِبض (عزَّة

تُمِسك للغسيل. استعداًدا العنرب ركن يف الطشت يف وتضعها الهدوم تلمُّ (زوبة
العنرب.) وتكنس ة املقشَّ

تأثر. يف دموعها تمَسح وهي الفرح من تقِفز املياه. دورة من تخرج (عزَّة
وامتنان.) سعادٍة يف وتقبِّلها زوبة تُعاِنق
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إيه لك اعمل عارفة مش كويسة، وهي كويسة، حاجة كل هلل؛ الحمد هلل، الحمد عزَّة:
إيه؟ أعمل عارفة مش طول. عىل كده أبوسك أبوسك عاوزة زوبة. يا

بس. واحدة شاي كوباية عاوزة خالص، حاجة عاوزة مش زوبة:
حاًال. كده؟ بس عزَّة:

ترشبان الشاي. من كوبني لهما تصنَع اإلبريق. عليه وتَضع الوابور (تشِعل
صدِرها.) من تُخِرجها سيجارة ن تُدخِّ زوبة جالستان. وهما مًعا الشاي

عزَّة؟ ماما يا ني بتدخَّ مش انتي زوبة:
عن أستغِني الزم أبطَّل، الزم لنفيس قلت هنا لكن السجن، برَّه ن بادخَّ كنت عزَّة:
نفس حتى أو سيجارة عشان ضعفوا كويِّسني مساجني عن دايًما باسمع كنت السجاير،

سيجارة. من
سيجارة. عشان بنتي أبيع سيجارة، عشان أمي أبيع عزة، ماما يا كده أنا أهو زوبة:

بنتك؟ عزَّة:
ياسمني. بنتي إال أل أل زوبة:

نازلة دموعي بقت امليَّه، دورة يف جوَّه وأنا بنتي خطِّ ُشفت ما أول أنا تعَريف عزَّة:
ما عمري إيه، أعمل عارفة ومش الفرحة، من أنط عاوزة وفرحانة، اقرا، شايفة ومش

ده. بالشكل فرحت
خالص. وماتخافيش قوي تخايف قوي، وتحَزني قوي تفرحي السجن، ده هو زوبة:

حلو. طعمه بنرشبه اليل ده امُلر األسود الشاي حتى طعم، لها السجن يف حاجة كل
حياتي. يف ِرشبتُه شاي طعم ألذ شديدة): بلذٍَّة الشاي (ترشب عزَّة

بنتك. بجواب فرحانة عشان زوبة:
الحركة. قلة من اتصلَّب كان جسمي واشتغلت. جسمي حرَّكت إني وفرحانة عزة:

أكسجني. فيه بقى السجن وكأن جديدة، وقوة جديد بنشاط كده ة حاسَّ

املياه.) دورة نحو تتَّجه عَرًقا. تتصبَّب العنرب إىل عليَّة (تدخل

122



الثاني الفصل

ُدش. آخد الزم عليَّة:
ساقعة. امليَّه بس ده، العَرق بعد ُدش آخد كمان أنا نفيس عزَّة:

تتعوِّدي. وبعدين شوية، شوية واحدة، مرة امليَّه تحت ِتنزيل رضوري مش عليَّة:
بشكل! ق بتفوَّ الباردة امليَّه ده قومي، قومي، ياال

وصابونة.) الفوطة نصف حقيبتها من تُخرج تنَهض. (عزة

ِينشف. عَرقي ما لغاية شوية حاقعد أنا عزَّة؛ يا األول أنِت ادخيل عليَّة:

ُمرتدِّدة.) وهي املياه دورة تدخل (عزَّة

شوية. شوية، شوية، هاحاول، لكن الدافية، امليَّه عىل متعوِّدة أنا عزَّة:

املياه.) دورة باب من تدُخل وهي لنفسها وتُغنِّي تميش، وهي (ترتاَقص

لنيش. ماتزعَّ مهلك عىل حاسب شوية، شوية، شوية، وترُقص): (تغنِّي عزَّة
أغِسله. ِغيارك هاتي ي ِتستحمِّ ما بعد عليَّة): (تُكلم زوبة

بإيدي. هدومي أغسل متعودة أنا، حاغِسله أنا خريك، كرتَّ عليَّة:
يغسلِّك؟ حد ماعندكيش ليه؟ زوبة:

أل. عليَّة:
بيوت زي شفتيه، لو سالم يا وبيتي بيتي. يف هدومي غسلت ما ُعمري أنا زوبة:
إنما سيجارة، حتة عشان ده وكل باغسل، اليل السجن يف بس هنا تمام، الهاياليف الناس

مزاج. صاحبة أصِيل أنا بََقه، للمزاج إيه تعميل
كمان. أنا مزاج صاحبة وأنا عليَّة:
بَقه؟ إيه ومزاجك والنبي؟ زوبة:

تضحك.) ثم لحظة، زوبة (تسكت

اسفكس؟ واالَّ ماكس واالَّ برشام واالَّ سجاير ترى؟ يا إيه مزاجك زوبة:

زوبة.) الضحك تشاركها ا. جدٍّ مرحة تضحك (عليَّة
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إيه؟ عليَّة:
بصحيح؟ إيه مزاجك زوبة:

باحب الشمس، باحب السما، باحب الدنيا، باحب الدنيا، مزاجي مزاجي؟ عليَّة:
الناس. باحب الهوا،

سجاير؟ نِت دخَّ ما عمرك زوبة:
ليه؟ ن وأدخَّ أل، عليَّة:

ليه؟ ن بادخَّ أنا ال أمَّ زوبة:
تانية. عادة أي زي عادة، عليَّة:

ازَّاي؟ ها يغريَّ الواحد والعادة زوبة:
لحاجة يُمكن ال إرادة، عنده ويكون م يصمِّ ملا اإلنسان مي. تصمِّ إنك املهم عليَّة:

ِتهزمه.
ازَّاي؟ م يصمِّ والواحد زوبة:

ليه؟ ني بتدخَّ انِت نفسك تسأيل عليَّة:
ليه؟ ليه؟ ن بدخَّ زوبة:

ساِهمة.) طويلًة لحظًة تِرشد (زوبة

تدخني. غري من أعيش ماقَدرش عشان ن بدخَّ زوبة:
واحدة. سيجارة عشان نفيس أبيع سيجارة. عشان كله ده الغسيل كوم أغِسل

نفسك؟ تبيعي عليَّة:
وِبعت نفيس ِبعت خالص. ِبعتها أنا ما إيه؟ ده نفيس نفيس، أبيع طبًعا زوبة:
ِبعت إنِّي أنىس عشان ليه؟ الربشام وباُخد ليه؟ ن بادخَّ أنا ال أُمَّ راح. راح واليل جسمي،

نفيس. أنىس عشان ن بادخَّ ن) تُدخِّ وهي لحظًة (تِرشد نفيس
مثًال. سيجارة مالقيتيش إذا نتيش؟ دخَّ ما وإذا عليَّة:

إني نفيس، طايقة ومش الدنيا طايقة مش إني أحس مخنوقة. أنا إني أحسِّ زوبة:
الدنيا. من أكثر نفيس وكارهة كلها الدنيا كارهة
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نفيس. أكره يُمكن ال زوبة يا مكانك لو أنا كده؟ حلوة ونفسه نفسه، يكره حدِّ عليَّة:
قوي. حلوة نفسك ألن نفيس؛ أحبِّ الزم

األرض.) عىل فِمها من السيجارة وتسُقط فجأًة تقِفز (زوبة

دي. الحلوة الكلمة أسمع مرَّة أول والنبي؟ ُمفاجئ): فرٍح (يف زوبة

مرًَّة واأللم الُحزن إليها يعود فمها. يف وتضعها األرض من السيجارة (تأخذ
أخرى.)

لكن ة، صغريَّ وأنا زمان يمكن حلوة. حاجة يفَّ فاضل كان ريت يا ألم): (يف زوبة
أنا إني ة حاسَّ كنت حلوة. ِعيشة وأعيش أتعلِّم نفيس كان ة صغريَّ وأنا خالص. دلوقِت
بس، مزوَّقة فينا الواحدة دلوقت دلوقِت. زي مش بحقيقي، حلوة يعني قصدي حلوة،
أهو ُدخان. مليان جوه ومن ق مزوَّ برَّه من الشحاتة، صباح رأي عىل مفيش. حالوة لكن
حاجة زمان زمان، لكن دخان، كله صدري جوَّه ومن مزوَّق برَّه من دلوقِت، كده أنا

كويِّسة. كنت تانية،
كمان. دلوقِت زوبة يا كويسة وأنِت عليَّة:

لحظة) (تسكت كويسة؟ الدِّعارة عنرب يف واحدة عىل يقول حدِّ كويسة؟ أنا زوبة:
وتبكي). دموعها (تمسح نفسها وباعت رشفها، باعت ساقطة، واحدة

ه لسَّ إنك بتتألِّمي لسه إنك نفسك، مابعتيش إنك معناها زوبة يا دي الدموع عليَّة:
إنِت والهوا. الشمس يف برَّه وتطلعيها األرض تحت من نفسك تشدِّي عشان بتصارعي
تفتكري الزم ماتنسيش. عشان نيش ماتدخَّ إنك واملفروض ده، األلم تنيس عشان ني بتدخَّ
برَّه وتطلعيها نفسك تشدِّي عشان تصارعي الزم وإنك سجن، يف إنك األرض، تحت إنك

والهوا. الشمس يف

زوبة.) عينَي يف طويًال تنظر (عليَّة

وحلوة وكويسة طيبة إنسانة زوبة يا وأنِت عينيهم، من الناس باعرف أنا عليَّة:
يحب يقَدر قلب عندك لسه إنسانية، عندك لسه نفسك، مابعتيش لسه أنِت جوه. من قوي
يمكن ال زوبة؛ يا أنانية مش أنِت أنانية. وال بُخل غري من غريه ويدِّي غريه يساعد ويقَدر

جعانة. جنبك العنرب يف زميلة ولك تنامي
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عنها، استغنى أقَدرش ما اليل السيجارة حتى ده أبًدا، يمكن ال جعانة؟ زوبة:
نفس. تاُخد فينا واحدة كل وهي، أنا باقِسمها

ألي رأيك تقويل وممكن بتخايف، ومش جريئة إنك باحسِّ أنا كده، بس ومش عليَّة:
حد. أليِّ رأيك تقويل ماتخافيش قصدي حد،

ورضبوني التأديب خدوني مرَّة ده عينه. يف أعور لألعور بقول أنا دي؛ إال زوبة:
رضب!

ليه؟ ورضبوكي عليَّة:
وقالت شاتماني الضابطة راحت الحوش يف ماشية كنت وهللا، هايفة حاجة زوبة:
املأمور من بتخاف هي العظيم وهللا جبانة. اليل أنِت لها وقلت عليها ردِّيت جبانة. يا يل
هي الرعشة) شكل عىل يديها (تحرك كده. تِرتِعش بعيد من جاي تشوفه وملا منِّي، أكثر
وكلهم الكبري، املدير من يِرتعش واملدير املدير، من يِرتعش واملأمور املأمور، من تِرتِعش
الحوش يف شفتُه مرة (تضحك) منه. بيخافوا كلهم املباحث، ضابط إال بعض، من بيخافوا
بطوبه. رمياه وُرحت الحيط ورا استخبيت خالص، وحشة شتيمة عندنا من واحدة بيشِتم

حاجة. عىل ناويلك إنه سِمعت خالص وِحش ده الراجل
أحب أنا عينه. يف أعور لألعور وأقول باخاف، مش زوبة يا زيِّك برضه أنا عليَّة:
يخافش، وال رأيه يقول يقَدر اليل هو عندي اإلنسان أقوله. أحب صح غلط رأيي. أقول

رشيفة. إنسانة إنسانة، تبقي تخافيش وال رأيك تقويل بتقدري ومدام
رشيفة؟ عيلَّ يقول ُممكن حدِّ رشيفة؟ ألم): (يف زوبة

من نفسك تشدِّي عشان وتتألِّمي بتصارعي كده وعشان زوبة، يا رشيفة إنِت عليَّة:
يمكن ال الطني. يف إنك تنيس عشان ني بتدخَّ فيه. رموكي اليل الطني ومن األرض تحت
والهوا الشمس يف لربه وطلعيها نفسك تشدي يإما يمكن. ال رصاع، تبطيل يمكن ال تنيس،
يف باين تنِهزمي؛ ُممكن مش تموتي، ُممكن مش وإنِت بتصارعي. وإنِت تموتي يإما

قوية. إنك عينيكي
ِمسكتُه ومرة مرِّتني. ُطويل جوزي الراجل يغلبني. ماحدِّش أنا حماس): (يف زوبة
داهية يف نفيس اودي القتل. يستاهلش ما قلت لكن هاقتله، كنت مرَّة وغلبتُه. رضبته
ِمستحملة ومخلِّيني الطني يف رميني اليل إيه ِوسطي؟ قاِسم اليل إيه تعَريف ليه؟ عشانه

تربية. أحسن وأربِّيها تعليم، أحسن أعلِّمها الزم ِبنتي. هي الطني؟
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ألم) (يف األم إحساس واعرف كالمك، وافهم تمام، زيِّك أم أنا زوبة، يا اسمعي عليَّة:
السجن يف أفضل ومستعدَّة تحدي) (يف السجن، وجيت وسيبته أيام عمره ابن عندي أنا
ما إيه؟ وعذاب إيه سجن لنفيس أقول ممكن كان كده؟ باعِمل أنا ليه السجن. يف وأموت
عاوزين بيقولوا الناس كل رشود) (يف كده، بيقولوا الناس كل ابني، وأربي بيتي يف أفضل
لغاية الشاويشة أول من أوالدنا، نربي عاوزين يقولوا كلهم الناس بتسمعي أوالدنا. نربِّي
واحد تقابيل العام. املدير فوق فوق واليل العام واملدير واملدير، املباحث، وضباط املأمور،
غري تاني رأي يقول أو رأيه، يقول قادر ومش خايف وتشوفيه وفاهم وُمتعلِّم ُمحَرتم
أكل إيه؟ دي الوالد تربية هي غضب) (يف والدي. أربِّي عاوز يقولك ليه؟ وتسأليه رأيه،
بيطَلع رأيه يقول قاِدر ومش جبان أبوه بيشوف اليل الولد مدارس؟ ومصاريف وهدوم
بالفلوس، رأيه بيبيع أو نفسه بيبيع أبوه بيشوف اليل الولد رأيه. يقول يقدريش وما جبان
إنِت هو نفسه يبيع اليل اإلنسان إن زوبة يا تفتكري بالفلوس. ورأيه نفسه يبيع بيطَلع
وعقلها رأيها تبيع ناس وفيه الفلوس، عشان جسمها تبيع ناس فيه غلطانة. تبقي بس؟
ودول دول وألن العقل؛ بيع من أخف الِجسم بيع يمكن بعض. زي واالتنني بالفلوس،
بني كنت السجن برَّه وأنا لحظة) (تسكت زيهم. يطلعوا والدهم الزم والدهم يربُّوا ملا
أم مافيش السجن. ودخلت نفيس أبيع ماقدرتش السجن. أدخل يا رأيي أبيع يا حاجتني،
ابنته. أو ابنه يربِّي بيقَدر نفسه باع أب ومافيش بنتها. أو ابنها تربِّي تقَدر نفسها باعت
واليل بنفسه، بريبي الواحد بإيه؟ ويربي إيه؟ معاه يفَضل زوبة يا نفسه يبيع اليل هو
بليون عنده كان وإن الدنيا، يف حاجة ومالوش بيها، يربِّي حاجة مالوش نفس مالوش

جنيه.
السجن. يف وتموتي طول عىل السجن يف ِتفَضيل ُممكن ده ألم): (يف زوبة

بصارع، ه لسَّ إني أحسِّ السجن جوَّه األقل عىل السجن. برَّه أموت ما أحسن عليَّة:
برَّه لكن والهوا، الشمس يف واطلَّعها األرض تحت من نفيس بيها أشدِّ قوَّة عندي لسه
ومالوش ميِّت زيِّي يطلع وابني للشغل، البيت من جايَّة رايحة وأفضل هاموت كنت السجن

رأي.

األرض.) إىل ُمطِرقة وهي تفكر شاِردة، صامتة (زوبة

ونشاط.) وحيويٍَّة بانتعاٍش تشعر مبلول. شعُرها املياه دورة من عزَّة (تخرج
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لكن ارتَعش، وِجسمي ُخفت األول يف بشكل! ُمنِعشة الباردة امليه سالم! يا عزَّة:
وشوية الثاني، الدراع وبعدين األول، دراعي شوية. شوية شوية امليَّه تحت نفيس حطِّيت

دافية. لقيتها باردة، امليَّه إن ماحسيتش شويَّة بعد امليه. تحت كيل نزلت شوية

عليَّة.) إىل وتنظر رأسها ترفع (زوبة

الناس الدِّعارة يف الدعارة. عنرب يف واحنا السياسة عنرب يف أنتم كده وعشان زوبة:
جسمها. تبيع

السجون. يف يحبسوهم يقوموا رأيها تبيع ترفض أو رأيها، تبيع السياسة ويف عزَّة:
السياسة. يف فِهمت ما عمري أنا زوبة:

رأيه يقول واحد كل الزم رأيك. تقويل إنك السياسة زوبة؟ يا إيه السياسة هي عزَّة:
… يقول واحد كل الزم حاجة، كل يف

مثًال؟ إيه يقول زوبة:
القي مش تاني وواحد ماليني عنده يبقى واحد إن معقول مش إن مثًال يقول عزَّة:
نفسها تعرض وُممكن إنسانية وعندها وذكيَّة حلوة زيِّك واحدة إن مثًال يقول ياكل.
بسيجارة هدوم كوم تغِسل زيك واحدة ازَّاي بنتها. من جواب ألمِّ تجيب عشان للرضب
فه يبقى حصل وإذا يحصل، مفروض مش يشء ده بنتها؟ تعلِّم عشان نفسها تبيع أو

الدنيا. يف غلط حاجة
والرشيف ويكسب، يعيش اليل هو ويكذب يرسق اليل غلط، يف غلط كلها الدنيا زوبة:
بنات فيه السجن. بتدخل واحدة كل مش بتاعتنا امِلهنة يف حتى تجوع. والرشيفة يجوع
وحتى السجن، برَّه وتفَضل لهم، تدفع شوية كل تدفع، شوية كل البوليس. مع مربَّطة
وهنا، هنا بتدفع أصلها تخرَّجها؛ املحكمة طول، عىل تخرج ماتطولش، السجن دخلت إذا
فلوس، فلوس، عاوزة كلها الدنيا كلها. للدنيا وتدفع للقايض، وتدفع للمحامي تدفع
فلوس معاها واليل فلوس عاوز الكل السجن. برَّه زيِّ السجن وجوَّه فلوس، عة بالَّ الدنيا
وعندها املِلكة زي السجن يف عايشة امُلخدَّرات، عنرب يف شلبية الحاجة زي ملكة، تعيش هنا

… ملون تليفزيون التليفون، حتى حاجة، كل
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فيه الدِّعارة وعنرب راديو، ويسمع تليفزيون يشوف امُلخدَّرات عنرب سخرية): (يف عزَّة
معكوسة هنا الدنيا كتاب، وال جورنال مايشوفش السياسيات وعنرب وكتب، وأقالم وَرق

ومشقلبة.
السجن يف لكن السجن، برَّه مشقلبة هي بالعكس، سخرية): يف (تضحك عليَّة
بالطة، عىل حاجة كل السجن جوَّه لكن ِمتغطِّية، األمور السجن برَّه شوية، معدولة
ُدخان فيه صباح، رأي عىل دخان، مليان جوَّه ومن مزوَّق برَّه من مافيش ِزواق، مافيش

دخان. فيه جوَّه ومن برَّه من
دخان. اتمىل وصدرنا أسود ُدخان علينا تحِدف النهار طول السجن َمدخنة عزَّة:

أوضح. األمور شايفة برَّه. من أحسن نفسيِّتي السجن يف أنا عزَّة؟ يا تعريف عليَّة:
الزِّواق شايفة بغربة. حاسة كنت تعبانة. تعبانة كنت السجن برَّه أكثر. الحقيقة شايفة
اسكتي، شيخة يا يقولويل حواليا واليل شايفاه، أنا اليل وبقول جوَّه من والدخان برَّه من
ليه؟ زعالنة إنِت مبسوطة. كلها والناس وحلوة مزوَّقة كلها الدنيا ده حاجة؟ شايفة إنِت
قوي وأبص كويس، شايفة مش جايز وأقول عيني، يف أشك كنت أحيانًا بغربة. يت وحسَّ
ُزواق ده أبًدا؛ يقولويل ُدخان، شايفة أنا وأقول وجوَّه، برَّه األسود الدُّخان وأشوف ق، وأدقَّ
االنتصارات، ده األفراح، صواريخ ده أبًدا؛ يقولويل دخان ده أقولهم تمام. حاجة وكل
أكثر ويشقوا أكرت يتعبوا ة ُمدَّ وكل وشقيانة تعبانة الناس ِدي أقولهم تمام. حاجة وكل
والخري وفرحانة ومبسوطة مسرتيحة الناس دي أبًدا؛ يقولويل ويِقل. ويِقلِّ بيقلِّ والخري

ويزيد. بيزيد بيزيد
أربعة، تالتة عند بيزيد كان الخري ناس. عند ويقلِّ ناس عند بيزيد كان الخري عزَّة:

مليون. عند ويِقل

حاد): عاٍل بصوت وتقول ناحيتهم تلتفُت تُسبح. أو تُصيل كانت (سمرية

ربنا. عند من الخري سمرية:

جردًال.) تحمل الطويل، جلبابها رت شمَّ وقد نشاٍط يف تجري اعتدال (تدخل
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الفول. حاروي اليل أنا حماس): (يف اعتدال

الشاي.) يرشبَن وعزَّة وعليَّة زوبة (ترى

شاي. كباية يف نفيس أيوة اعتدال:
جوار إىل اعتدال (تجلس معانا تعايل اعتدال، يا شاي اإلبريق يف فاضل تعايل، عزَّة:

عزَّة).
قوي. ومستخرساكي قوي طيب وقلبك قوي عاجباني إنك تعريف اعتدال:

إيه؟ يف ومستخرساني عزَّة:
القرب. عذاب يف اعتدال:

بَقه؟ ليه القرب! عذاب عزَّة:
ومابتصليش. شعرك معرِّية عشان اعتدال:

قوي. ومستخرساكي قوي، وذكية قوي، عاجباني إنك ياعتدال تعريف وأنِت عزَّة:
ترى؟ يا إيه يف اعتدال:

عليكي حرام النقاب. عشان املدرسة وتسيبي التعليم من نفسك تحِرمي إنك يف عزَّة:
طلعوا صغرهم يف التعليم من انحَرموا اليل البنات شفتي كده. نفسك يف تعميل شيخة يا

إيه؟
بقيت زماني كان ده، الراجل جوزنيش وال علمني أبويا كان لو (تضحك): زوبة

السياسة. عنرب يف معاكم بقيت كنت الدعارة عنرب وبدل كبرية، أستاذة
أخالقي. وعىل عيلَّ يحافظ ربنا، يعرف كويس راجل حاتجوز أنا اعتدال:

عليكي؟ ويِرصف زوبة:
امراته. عىل يِرصف الراجل عيب عيل؟ يِرصف ملا وماله اعتدال:

دايًما الرشيف الراجل كفاية. فلوس معهوش افريض لكن عيب، مش أل زوبة:
طلَّقك، افريض تانية، واحدة عليكي ز اتجوِّ لكن فلوس معاه افريض فلوس. معاهوش
إيه تعميل عيال، ُقرطة لك وساب أوتومبيل رضبه أو ربنا موتة مات مات! افريض
صباح زيِّ عليهم ِتشَحتي األبواب عىل ي تِلفِّ واالَّ حرامية واالَّ الة غسَّ تشتغيل شاطرة؟ يا

امُلتسوِّلة؟
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كل يف أفكر وليه املياه): دورة ناحية وتتَّجه الجردل وتُمِسك فجأة (تنَهض اعتدال
دي؟ املصايب

وكويسني فا ُرشَ الة رجَّ ياما يوم. كل حياة حبيبتي يا دي مصايب؟ دي هي زوبة:
تشتغل الواحدة ملَّا وماله وتساعدهم. تشتغل الواحدة وعاوزين فلوس، معاهومش بس
وأربعة. وتالتة واثنني واحدة مراتها عىل ز بتتجوِّ الة رجَّ وياما ورشيفة. محرتمة ُشغلة
وياما تانية، واحدة امراته عىل ِعشق الراجل أو سبب، غري ومن بسبب بتطلق رجالة وياما
ر تدوَّ برَّه بتسافر رجالة وياما أوتومبيل، بتطسها رجالة وياما ربنا، موتة بتموت رجالة
ضامن حدِّ يوم، كل حياة حبيبتي يا دي … وياما وياما وياما ترَجعش، وال ِرزقها عىل
يحَصل اليل إيه أو لجوزها، يحصل اليل إيه تضَمن أو جوزها ِتضَمن واحدة فيه حاجة؟

بكرة؟

الجردل.) لتمأل املياه دورة تدخل وهي (اعتدال

هللا. عىل الرزق يرُزقني، ربنا يبقى يعيش، مني ترى يا هللا، عىل الضمان اعتدال:
يف يقُعد الواحد إن ماقلش ربنا معاك. اسعى وأنا عبد يا اسعى قال ربنا لكن زوبة:

السما. من ينزل والرزق حتَّة

الجردل.) ومعاها املياه دورة اعتدال (تدخل

اعتدال.) عىل تُنادي وهي ساملة (تدخل

اليل ده عال! وهللا زوبة): تخاطب القرآن تقرأ جالسة وهي غضب (يف سمرية
اميش هنا، تدخيل ممكن مش إنت البنات! عقل تبوَّظ تقُعد زوبة يا زيِّك واحدة إن ناقص،

برَّه. اطلعي
سمرية؟ ستِّ يا بتُطرديها ليه حصل؟ اليل إيه دهشة): (يف ساملة

تتكلمي؟ عني ولك كمان؟ أنِت جاسوسة يا مالك وأنِت ضيق): يف (ترصخ سمرية
وأطردها. أطردها حرة، أنا

سمرية نحو تسري تنَهض عليَّة سمرية. صوت عىل العنرب يدخلن (الجميع
منها.) وتقرتب
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العنرب لوحدك، بتاعك مش ده العنرب حرة؛ مش إنِت سمرية، أستاذة يا أل عليَّة:
العنرب يف هنا عاوزاها مش أنِت كنتي إذا زوبة. تطُردي إنِّك ك حقِّ من مش كلنا. بتاعنا
بيحرتمها. غريك فيه بتحرتميها ومش عليها صوتك برتفعي كنِت إذا عاوزها، غريك فيه
الرصاصري؟ لك وتموِّت امليه، دورة لك وتمسح العنرب، لك وتمسح هدومك، لك بتغسل اليل

بس؟ أنا بتاعي العنرب هو بس؟ أنا يلَّ بتمسح وهيَّ سمرية:
تُطردي إنك ك حقِّ من مش كده وعشان بس؛ أنِت بتاعك مش العنرب أيوة، عليَّة:

تخرج. واالَّ تفضل زوبة نقرَّر اليل كلنا واحنا كلنا، بتاعنا العنرب منه. زوبة

الحوش.) وخارج العنرب خارج برسعة تجري (زوبة

عليها.) وينادين وراءها يَجرين ونجاة ومديحة واعتدال (ساملة

زوبة. يا تعايل ساملة:
زوبة. يا تعايل اعتدال:
زوبة. يا تعايل مديحة:
زوبة. يا تعايل نجاة:

عليها.) وتُنادي الحوش إىل تخرج أيًضا (عزَّة

زوبة. يا تعايل عزَّة:

العنرب. إىل العودة وترُفض الحوش يف تجِلس زوبة يِدها. من زوبة تُمِسك (ساملة
صمت.) يف وتبكي ركبتيها بني رأسها تُخفي

داخل يحُدث ما ليتاِبعن العنرب ويدُخلن تبكي الحوش يف جالسة (يرتُكنها
عىل جالسة بسيمة تتكلم. تزال ال سمرية. مواجهة يف واقفة عليَّة العنرب.
يُتاِبعن الجميع جالسة. مديحة جوارهما وإىل جوارها إىل لبيبة ن. تدخِّ مرتبتها

هادية.) بجوار جالسة ساملة وانتباه، صمٍت يف يحُدث ما
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ُممكنة، تُهمة بأبشع العنرب يف لنا زميلة تتهمي إنك كمان ك حقِّ من مش ثم عليَّة:
جاسوسة؟ تكون إنها

اليل احنا وماتعرفيهاش، جديد جاية لسه أنِت جاسوسة. ساملة أيوة سمرية:
جاسوسة. إنها عارف العنرب كل عارفينها،

دهشٍة يف العنرب يف زميالتها جميع إىل وتنظر العنرب يف حولها ت تتلفَّ (عليَّة
وتساؤل.)

األستاذة أهه. موجودين كلكم أنتم جماعة يا عارفة؟ مش أنا مني؟ العنرب؟ كل عليَّة:
سمرية؟ األستاذة رأي زيِّ رأيها فيكم مني جاسوسة. ساملة إن بتقول سمرية

األخرى.) إىل واحدٍة كل تنظر صامتات، (الجميع

الكالم.) بسيمة تبدأ ثم يطول (الصمت

الوقت طول فيها. يشكِّ حدِّ أيِّ تخيلِّ فات ترصُّ لها كان ساملة برصاحة بسيمة:
بطبيعتي وأنا فيها، أشك أنا خلتني برصاحة فات ترصُّ ودي وهابلة. ساذجة تعمل تحاول

إدانته. تثبُت حتى بريء امُلتَّهم إن رأيي يف حد. يف أشكِّ ماحبش
بريئة ساملة يبقى إدانته، تثبُت حتى بريء امُلتهم مدام بسيمة أستاذة يا طيب عليَّة:
إنها عىل يدل دليل أي أو سبب أي شايفة مش دلوقِت لغاية وأنا إدانتها. تثبت حتى
عشان سبب مش فده بتقويل، ما زيِّ هابلة أو ساذجة فات ترصُّ لها كانت إذا جاسوسة.

ساذجة. تكون يُمكن ال الجاسوسة بالعكس، فيها. نشك أو نتهمها
نفسها. عىل تغطي عشان السذاجة تدَّعي ممكن الجاسوسة بسيمة:

مش صحيح تكون ممكن بحقيقي؟ ساذجة ساملة ماتكونش ليه لكن ممكن، عليَّة:
حاجة. عارفة

الحديث.) يف فجأًة ل تتدخَّ (نفيسة

ده؟ الكالم علينا ليه؟ السجن يف هو عارف مش حد (بغضب): نفيسة
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بالسياسة اشتغلت ما عمري أنا السجن. يف ليه أنا عارفة مش شخصيٍّا أنا عليَّة:
هنا أنا معرفش أنا رأيي. ُقلت مجرد سيايس. نشاط أي يلَّ وال لجنة وال حزب دخلت وال

ليه.
ليه. هنا أنا معرفش كمان وأنا عزَّة:

أنا. وال مديحة:
أنا. وال نجاة:
أنا. وال اعتدال:

الشعب، حقوق عن للدفاع نفيس وهبت ألني هنا أنا ليه، هنا أنا عارفة أنا أل، بسيمة:
أنا األرض. تحت أو الرسِّ يف باشتغل مش غريي. زيِّ زيِّي العَلن يف بالسياسة باشتغل أنا

الوطن. تجاه كبرية ومسئولية كبري دور يلَّ ألن هنا
كلُّه عالم يف ربنا وعارفة ربنا باعبد ألني هنا أنا ليه. هنا أنا عارفة وأنا سمرية:

ربنا. ومايعرفوش كَفَرة

يدور.) ما تتابعان صامتتان وهادية (لبيبة

باهتمام.) يدور ما تُتاِبع لكنها اليشء، بعَض مريضة تزال ال راِقدة (رشيدة

جماعة يا ليه. هنا هم عارفني مش تقريبًا نا نُصِّ هنا، واحدة اتنارش احنا عليَّة:
إيه واالَّ كده مش دالئل. بدون كده كبرية بتُهمة ساملة زي لنا زميلة نتِّهم معقول مش

إدانته. تثبت حتى بريء املتهم بسيمة؟ أستاذة يا
بكالم ووشوشها كلنا امنا ُقدَّ جنب عىل َخدها املباحث ضابط دالئل؛ فيه أيوة سمرية:
اليل وهو أرسارنا، له وبتنقل أرسار، املباحث ضابط وبني بينها عليه. تقولنا مارضيتش

هنا. مشغلها
دول الجميع. ُقصاد كده يكشفها كان جماعة يا هنا لها مشغَّ كان لو وهو عليَّة:
وطُرق وكفاءات إتقان فيه بََقه دلوقِت وخصوًصا كويس. شغلُهم وعارفني ُمدرَّبني ناس

علميَّة.
تكون يُمكن ال ساملة إن باعتقد شخصيٍّا أنا أبًدا. دليل ده يكون يمكن ال عزَّة:
حاجة أي مافيش لكن اللزوم، عن زيادة وساذجة كتري كالمها هي صحيح جاسوسة.

صايف. وقلبها طيبة بنت ساملة إن رأيي أنا ِضدَّها.
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اللبن. زيِّ صايف قلبها اعتدال:
بصحيح. أيوة نجاة:

سيئة. ظروفها بس طيبة ساملة مديحة:
كويس عرفتها شخصيٍّا وأنا ا، جدٍّ كويسة بنت هي لكن صعبة، ظروفها فعًال هادية:

همومنا. لبعض وبنِحكي بعض، جنب بنَّام ألننا

جوارها.) ساملة يَد تُمِسك (هادية

يمكن ال ساملة إن شايفني العنرب يف ُمعظمنا إن سمرية أستاذة يا يل متهيَّأ عليَّة:
لك. زميلة برضه هي جاسوسة؛ إنها عنها تقويل إنك داعي مافيش جاسوسة. تكون

جاسوسة. إنها أعتقد حافضل وأنا زميلتي، مش هي أرجوك، غضب): (يف سمرية
يقني. عىل أنا ذلك، من يقني عىل أنا

منني؟ جالك سمرية أستاذة يا ده واليقني عليَّة:
ربنا. من تُسبح): (وهي سمرية

جاسوسة؟ إنها قالك اليل هو ربنا دهشة): (يف عليَّة
قلبه مؤمن إنسان ألي يقول دايًما ربنا كتري، حاجات بيقويل ربنا ربنا، أيوة سمرية:

ربنا. باعرف ألني غلط؛ وطلعت حاجة قايل ربنا ما عمر ونقي. صايف
ربنا. بنعرف كلنا العنرب؟ يف ربنا بتعَريف اليل بس أنِت هو عليَّة:

كلكم. مش أل (بِحدَّة): سمرية
ده. بالشكل ساملة بتظلمي وإنِت الظلم، يحبِّ ُممكن مش ربنا عليَّة:

باظِلمها. مش إني ُمتأكدة أنا باظِلمها، مش أل سمرية:

بني وجهها تُخفي األرض. إىل ساملة تُطِرق هادية. جوار إىل جالسة (ساملة
وتبكي.) ركبتيها

سمرية. يا بتظلميها إنِت أل (بغضب): هادية
ُمتأكدة. أنا باظِلمها، مش أل، حدة): (يف سمرية

لك. أكِّد اليل وإيه هادية:
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جاسوسة. إنها يوم بعد يوم يل بيأكد ربنا ربنا، سمرية:
جاسوسة. مش إنها يوم بعد يوم يل بيأكد ربنا إن بَقه رأيك وإيه هادية:

الصح. هو يل ربنا كالم سمرية:
ربنا بس، أنِت بتاعك ربنا هو الصح؟ هو أنا يلَّ ربنا كالم مايكونش وليه هادية:

بتاعك. هو ما زيِّ بتاعي ربنا كلنا. بتاعنا
أنا. بتاعي ربنا أل، (بغضب): سمرية

أنا. بتاعي ربنا أل، هادية:
ربنا. عرفت أنا سمرية:
ربنا. عرفت وأنا هادية:

ربنا. ماشفتيش إنِت ربنا، شفت أنا سمرية:
كمان. ربنا شفت أنا ربنا؟ ماشفتش أنا إني قال مني هادية:

قبلك. ربنا ُشفت أنا سمرية:
قبلك. ربنا ُشفت اليل أنا أل هادية:

فراموية. إنِت خالص؛ ربنا ماشفتيش أنِت شديد): غضب (يف سمرية
وعلوية. خومينية اليل أنِت أشد): غضب (يف هادية

التي زوبة وتكلم الحوش، باب تفتح الخارج من الشاويشة صوت يُسمع (فجأة
الحوش.) يف جالسة كانت

حاًال وجاي البوابة عىل واقف املباحث ضابط الراجل اضطراب): (يف الشاويشة
فايت. مش النهاردة داهية. يف ينا يودِّ هنا ليشوفك اجري دلوقت.

وتختفي.) برسعٍة تجري (زوبة

واضطراب.) رسعٍة يف العنرب إىل تدخل (الشاويشة

جهز إيه. له جرى عارَفة مش الراجل دلوقت. جاي املباحث ضابط الشاويشة:
حاجة ماشفنا عمرنا فيها. يجهز جاي رايح قوي. غريب تَجهيز التأديب يف زنزانة
السجن يف سنة عرشين يل بقى رشار. بتطقِّ تكون ما زيَّ وعينيه راكبه الرش ده. بالشكل
التأديب. يف دي األجهزة ُشفت ما وعمري ده، بالشكل اني رشَّ راجل ُشفت ما ُعمري ده
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عىل واقف والسجن ُشفناها، ما ُعمرنا حاجات ِيشيلوا خارجني داخلني بتوعه الرجالة
بيتنِفض. كله ِجسمي أنا خايفة. كلها الناس رجله.

عليَّة.) إىل ينُظرن الجميع عليَّة. إىل تنظر (الشاويشة

وخالص. عقله قد عىل تطاوعيه ُكنت مش عليَّة ستِّ يا يعني الشاويشة:
أنا. مش الغلطان هو شاويشة، يا ازَّاي أطاوعه عليَّة:

معاه اليل هو لكن تحت، ومن فوق من راكبه والغلط غلطان، هو أيوة الشاويشة:
مستخرساكي. وأنا يكرسك، يقَدر هو عليكي، خايفة أنا القوة،

ماكرسنيش. يرحمه هللا والدي شاويشة. يا حياتي طول يكَرسني قِدر ماحدِّش عليَّة:
مرَّة. يكَرسني عاوز كان الكبري أخويا

قَلم رضبني وأخويا سنني عَرش عندي كان يكَرسني. حاول أخويا ة صغريَّ وأنا مرَّة
والدي وملا عليها. تتمدِّ إيدك إياك عايش أنا ما طول وقاله قَلم رضبه والدي راح ، ويشِّ عىل
ألنِّي ماقِدرش؛ يكَرسني، جوزي وحاول ز. واتجوِّ سافر كان وأخويا كربت أنا كنت مات
دايًما وكان ماقدروش. يكَرسوني حاولوا الشغل ويف غريه. من أعيش وقِدرت أسيبه قِدرت
يفَضل أبوه من يخاف واليل ينكرسش، ما ينكرس، ما عمره أبوه اليل الطفل يقويلِّ والدي
ضابط؟ حتَّة من أخاف عاوزاني أبويا، من ماُخفتش شاويشة يا أنا خايف. عمره طول
إذا ضابط؟ حتَّة من أخاف عاوزاني . حدِّ من ماُخفتش عشان هنا السجن جيت أنا ده

منه؟ أخاف عاوزاني منه، أكرب اليل من ماُخفتش كنت

عليَّة.) وتُعاِنق تقِفز (ساملة

حد. من باخاف مش كمان أنا بحبِّك. أنا والنبي ساملة:

الشاويشة الحوش. إىل وتدُخل خائفًة تجري الحرامية زينب الحوش يف (تظهر
تطُردها.)

جاي. املباحث ضابط هنا، من بتِّ يا اخرجي الشاويشة:
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عىل ناويلها وإنه منه خافتش وال امه قدَّ وقفت علية الستِّ بيقولوا الحرامية: زينب
الرش.

الحوش. برَّه بتِّ يا اطَلعي طب الشاويشة:

وتدخل.) الحوش نحو تجري أيًضا القتالة زينب (تظهر

يف تودِّيني بالش دلوقت، جاي الراجل برَّه؛ اطلعي زينب يا والنبي الشاويشة:
داهية.

بَقه التأديب؟ يف عليَّة يحطِّ ده الراجل ازَّاي ده؟ الفارغ إيه كالم القتالة: زينب
زيُّه. راجل مليون يساوي ُضفرها ده عليَّة؟ غري مالقاش

الحوش جوَّه منكم واحدة يشوف عاوزاه مش برسعة، اخرجي طب الشاويشة:
عندهم. يُخش حد ممنوع بتاعهم،

حبيبتي. دي عليَّة دي خارجة، مش ازَّاي؟ أخُرج القتالة: زينب

الباب.) غلق وتُحاِول الحوش، خارج زينب تدفع (الشاويشة

تعُرج صباح امُلتسولة، صباح بينهنَّ من األُخَريات املسجونات بعض (تأتي
الحوش.) نحو اضطراٍب يف وتجري

تُغنِّي): (وهي امُلتسوِّلة صباح

مرميَّة، السجن يف الحالل بنت
كيفه. عىل بيتحكم الهيفة وابن

انجرِّي اميش بتِّ يا نفس؟ لك عارجة يا صباح يا بتِّ يا كمان وأنِت الشاويشة:
هنا. من

تمنعها.) الشاويشة لتدخل. الحوش باب تدَفع املسجونات (إحدى

فيهم؟ مني ؟ هيَّ مني عليَّة، الست نشوف عاوزين املسجونة:

العنرب.) إىل وتدُخل الباب وتغِلق تدفعها (الشاويشة
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الحوش. باب قضبان يُمِسك بعضهن الخارجي. الفناء يف واقفات (املسجونات
وزينب اتة الشحَّ وصباح زوبة أيًضا بينهن أخريات، وغريها بينهم القتَّالة زينب

وغريهن.) الحرامية

زيُّه. راجل مليون يساوي ُضفرها دي وسطهن): (تقول القتَّالة زينب

الجميع ومكهرب. مشحون كلُّه الجو اضطراب. يف العنرب إىل تدخل (الشاويشة
غاِضب.) بعضهن خائف، بعضهن واجمات. صامتات

وتحدٍّ.) وإرصاٍر بثقٍة العنرب يف تتمىشَّ (عليَّة

يديها ترفع هادية أيًضا. تبكي اعتدال تبكي. ساملة غضب. يف واقفة (عزَّة
هللا.) وتدعو

السكة. يف جاي وهو ه يُطسُّ بأوتومبيل ارُزقه رب يا هادية:
حريزقه ربنا البوابة، عىل وواقف السجن جوَّه هو كان إذا إيه؟ سكة الشاويشة:
البوابة. عىل واقف وهو يموت يطبِّ قلبيَّة بسكتة يرُزقه ربنا قويل هادية؟ يا فني بأتومبيل

رب. يا قويل
رب. يا يديها): (ترفع هادية

سمرية.) تُخاطب (الشاويشة

منها. أكرت لدعوتك يستجيب يمكن ربنا سمرية؛ ستِّ يا أنِت كمان ادعي الشاويشة:
أمثاله. وياُخد ياخُده ربنا سمرية:

رب. يا ياخُده ربِّ يا اعتدال:
تأخده. إلهي ضعيف): بصوٍت راقدة، وهي فمها (تفتح رشيدة

له نبعت رئيس مالوش غريه؟ مافيش يعني إيه؟ ده الراجل هو غضب): (يف عزَّة
احتجاج. أو شكوى

مذلَّة. هللا لغري الشكوى هادية:
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شكوى. نبَعت الزم أيوة ساملة:
قَلم. وال ورقة ال معانا ال إيه؟ عىل وال بإيه الشكوى ونكتب مديحة:

ي. ألمِّ جواب أكتب عشان امبارح يلَّ جابتهم زوبة وقلم، ورقة معايا أنا اعتدال:

وقلًما.) ورقًة عباءتها من (تُخرج

كلنا. بأسامينا عليها نميض وكلِّنا الشكوى حاكِتب أنا أيوة، عزَّة:
احتجاج. أيِّ وال ورقة أيِّ عىل هاميض مش أنا أل، سمرية:

سمرية؟ يا ليه عزَّة:
لطاغوت. طاغوت أشتكي ال أنا سمرية:
طواغيت. كلهم أنا، وال أيوة، نفيسة:

لها يُفِسحن املسجونات الضابطة. تظهر بالخارج. كبرية ة ضجَّ (يُسمع
الطريق.)

فوًرا حاحطَّها دلوقت عنربها حرتوح مش اليل عنربها. تروح واحدة كل الضابطة:
التأديب. يف

تدخل للضابطة. الباب وتفتح تجري الشاويشة برسعة. يتفرَّقن (املسجونات
أيًضا.) والخوف االضطراب عليها يبدو العنرب. الضابطة

نفيسة؟ فني الضابطة:

الجميع.) عىل واملفاجأة الدهشة تبدو برسعة. تنَهض (نفيسة

برَّه. عاوزك املباحث ضابط نفيسة يا تعايل الضابطة:
التأديب يف حيحطِّني الزم إيه؟ عملت أنا هو ليه؟ مصيبتي! يا فَزع): (يف نفيسة

زيِّنا. اليل الصغريين عىل يتشطَّروا دايًما كده هم ما علية؛ الست بَدل
حاجة. عملت أنِت ليه؟ التأديب يف هيحطك نفيسة، يا ماتخافيش الضابطة:

الضابطة.) نحو تسري (عليَّة
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جاهزة. أنا دلوقِت، أنا ُخديني التأديب. يروح غريي حدِّ إن أوافق يمكن ال أنا عليَّة:
متستعجليش بيخلَّصها. ه لسَّ حاجات عنده دلوقت؛ عاوزك مش هو أل، الضابطة:
ما قبل ومرتاحني هاديني كنا ده؟ بالشكل السجن تقلبي الزم كان يعني عليَّة. ستِّ يا
ناقصني كنا يعني إضايف. ُشغل يوم كام دي حكايتك يف حاناخد عارفني ومش لنا، تيجي

شغل؟

يشء، منها يظهر ال النقاب مرتدية نفيسة وتخرج، نفيسة تأخذ (الضابطة
أخرى مرة يتجمعن املسجونات بعض الحوش، باب بعدهما تغلق الشاويشة

الضابطة.) اختفاء بعد

يرضبوها. خايفة نفيسة، عىل خايفة أنا ألم): (يف هادية
حاجة؟ عملت هي ليه؟ حيرضبوها الشاويشة:
شاويشة؟ يا ليه خُدوها ال أمَّ قلق): (يف اعتدال

زيارة. لها يمكن الشاويشة:
ممنوعة. الزيارات زيارات؛ مالناش احنا ده عزَّة:

وحالته عيَّان عندهم حدِّ يمكن مستعجلة. حاجة واالَّ جواب لها يمكن الشاويشة:
رة. متأخَّ

رب. يا نفيسة يا يساعدك ربنا هللا): (تدعو ساملة
وارحمنا. ارحمها، رب يا رب، يا هادية:

رب يا ارحمنا، رب يا تردِّد): وهي فوق إىل يديها وترفع األرض عىل (تركع هادية
ارحمنا. رب يا ارحمنا،

حولها ومن الكبرية العلوية الصورة إال املرسح عىل يَظهر ال كله، املرسح يف (ظالم
غاضبتان، عينان له وواضح. ظاهر الصورة داخل الرجل وجه النور. ملبات
حركاٍت يف اهتزازاٍت ة عدَّ الصورة تهتزُّ عريضة، ابتسامًة تبتِسمان شفتاه لكن
أجشُّ خِشن صوٌت يُسَمع غاضب. الصورة داخل الوجه كأن غاضبة، تشنجيَّة

الصورة.) يف الرجل فِم من يخرج
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أرحم. لن أجش: خِشن صوٌت

أعىل إىل تنظر راكعة. تزال ال العنرب يف هادية تظهر أخرى. مرًَّة املرسح (يُيضء
هو ربنا، بكلم أنا شيخ؟ يا بكلمك أنا هو غضب): يف الصورة وتكلم غضٍب يف

ربنا؟ أنت هو ربنا؟ أنت

املضيئة.) هي فقط الصورة تزال ال أخرى. مرًَّة كله املرسح (يُظِلم

وهي نفيسة عن يكشف صغري ضوء يظهر املرسح من ا جدٍّ البعيد الرُّكن (يف
عليها يبدو يشء. وجهها من يظهر ال النقاب. ُمرتديًة تنتظر وحَدها واقفة

والخوف.) االضطراب

تليفون.) عليه صغري مكتب جوارها (إىل

هللا.) تُناجي وكأنها فوق إىل يديها (ترفع

يقف سوداء نظارة عينيه عىل املباحث ضابط يظهر بيشء. لنفسها (تهِمس
هللا.) ُمناجاة يف ُمستغرقًة تزال ال بعد. تره لم نفيسة خلفها.

نفيسة؟ يا حدِّ بتكلِّمي ترى يا املباحث: ضابط
ربنا. بكلم أبًدا، اضطراب): يف برسعٍة (تستدير نفيسة

إن ه حقُّ من إنسان كل حاجة. أي لربنا تقويل ك حقِّ من طبًعا، املباحث: ضابط
لكن ربنا، وبني بينك ل يتدخَّ زيِّي واحد إن أبًدا ومشرضوري عاوزه، هو اليل لربنا يقول
احنا خالص ك؛ وشِّ عىل من ده البتاع وشييل إيه؟ لربنا بتقويل كنت قولييل كده برسعة

شايفك. وماحدش لوحدنا

املباحث ضابط يقرؤها معها، كانت التي الورقة تُعطيه النقاب، تخلع (نفيسة
جيبه.) يف يضعها ثم برسعٍة

مش وأنا مشاكل، يل وبيسبب أنا بيتِعبني الناس من ده النوع املباحث: ضابط
نفيسة. يا إيه فيها أعمل عارف مش مشاكل. ناقص
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كله. العنرب يف مشاكل عاملة دي فوًرا، التأديب يف ُحطَّها نفيسة:
أي ماعنديش ليه. حطتها يقولويل التأديب يف أُحطَّها خايف املباحث: ضابط
يقولويل التأديب يف ماحطتهاش إذا وجايز السياسيني. تأديب بخصوص واضحة أوامر
تحَصل التأديب يف أُحطها خايف وبينك وبيني إيه. أعمل عارف مش ليه، ماحطتهاش
هناك الجنايات؛ مباحث ينقلوني طلبت أنا ميَّه. رشبة يف أنا وأروح عنهم، ويفِرجوا حاجة
السياسيِّني مع الشغل إنما رجيلَّ. من رايس وأعرف واضح، والقانون واضحة املسائل

داهية. يف أروح وجايز الدماغ، توجع حاجة
العنرب قلبت دي نفسك؛ وخلَّص التأديب يف ُحطها حاجة، وال داهية وال نفيسة:
شخصيٍّا أنا غريك، مسئول ماحدش املسئول، وإنت كمان، كلُّه السجن تقِلب وُممكن كله

بحاجة. دعوة ماليش
بأزمة بنُمر احنا برَّه. بيحصل اليل إيه دريانة ومش معاهم محبوسة إنِت الضابط:
معاه، مش الناس إن شك عنده كبرية؛ بأزمة بيُمر هو أعىل) إىل (يشري هو قصدي كبرية،

معاه. الناس إن عنده اليل كلها البيانات إن مع
الحقيقة. ويبلَّغوه الناس وسط وا بيندسُّ ناس له نفيسة:

مصيبة. تبقى الضابط:
نحطَّها الزم املصايب تحصلِّنا ما وقبل مصايب، كلها الدنيا واحدة، ُمصيبة نفيسة:

التأديب. يف
كده؟ رأيك إنت الضابط:

واحدة أخطر هي واحدة، واحدة وعرفتُهم معاهم عايشة أنا رأيي. ده أيوة نفيسة:
فيهم.

فيهم. واحدة أخطر هي فعًال الضابط:
بََقه. العنرب حارجع أنا نفيسة:

ليه؟ عاوزك كنت أنا حتقويل بالك. خيل الضابط:
مات. أبويا عشان (تضحك): نفيسة

أب؟ كام عندك أنت مرة. عرشين من أكثر مات أبوكي ده الضابط(يضحك):

تماًما.) رأسها وتُخفي النقاب ترتدي (نفيسة
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يتعب. يعدِّ اليل ماتعدش، كتري، نفيسة:

املرسح.) عىل كامل (ظالم

كما العنرب داخل الجميع والحوش. العنرب يظهر أخرى. مرًة املرسح (يُيضء
تحاول الشاويشة امُلغلق. الحوش باب أمام عات ُمتجمِّ املسجونات كانوا.
تدخل أن بمجرد العنرب. إىل الشاويشة تدخل الباب. عن يبتِعدن طردهن.
العنرب. داخل الباب عىل أخرى مرًة املسجونات ع تتجمَّ العنرب إىل الشاويشة
ضابط قدوم ينتِظرن الجميع والتوتُّر. واالضطراب الخوف يسوُده كلُّه الجو

التأديب.) إىل عليَّة ألخذ وأخرى لحظٍة بني املباحث

واجمات صامتات الجميع متحدية. قويٍة واثقٍة بخطواٍت العنرب يف تتمىشَّ (عليَّة
عزة دموعها. تمسح اعتدال تبكي. ساملة مختلفة. بعيون عليَّة إىل ينظرن
تُمِسك لبيبة حزينة. مديحة حزينة. صامتة نجاة هللا. تدعو هادية غاضبة.
. تصيلِّ وراحت للحائط وجهها أعطت سمرية ن. تدخِّ بسيمة بيديها. رأسها
يِدها يف مكانها يف جالسة موجودة أيًضا نفيسة ُمتعبة. راِقدة تزال ال رشيدة
اضطراٍب يف الحوش إىل العنرب من وتجيء تروح الشاويشة قرآنًا. تقرأ ُمصَحف

أمامهن.) املغلق الحوش باب عن املسجونات إبعاد تحاول

كامل.) صمت (لحظة

وهَرج ة ضجَّ تُسَمع رصاص. أو ِمدفع طَلَقات صوت الجو يف يرنُّ (فجأًة
ومَرج.)

رضبوه. تُرصخ: امرأٍة صوت

األنوار تنطفئ فجأة ُمضيئة. تزال ال الصورة لحظة. كله املرسح ينطفئ (ظالم.
تظهر أخرى. مرَّة كله املرسح يُيضء املرسح. من الصورة وتختفي حوَلها
املسجونات تهرول. الفناء إىل وتخرج الحوش باب وتفتح تجري الشاويشة

وفزع.) ودهشٍة اضطراٍب يف وراءها يُهرولن الباب عند واقفاٍت كنَّ الالئي

وتساؤٍل دهشٍة يف الحوش ناحية ينظرن جميًعا يِقفَن العنرب داخل (املسجونات
وفزع.)
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إىل تدخل اضطراب، يف وتلَهث تجري وهي الشاويشة تعود لحظات (بعد
حولها.) عن يتجمَّ الجميع العنرب،

السكة. يف جاي وهو رضبوه (تلهث): الشاويشة
َرضبه؟ مني واحد): نفس (يف الجميع

ماحدِّش عليَّة ستِّ خالصيا (تلهث) ة. لسَّ مني مانعرفش ناس، (تلهث): الشاويشة
إفراج. إفراج، وكلكم التأديب، ياخِدك جاي

وساملة.) وهادية اعتدال ترُقص (فجأة

الجسم.) ضعيفة تزال ال وهي الرَّقص وتشاِركهن رقدِتها من تنَهض (رشيدة

تقول): وهي األرض عىل تركع (بسيمة

رب. يا أحمدك رب، يا أحمدك بسيمة:
رب. يا أشكرك هلل): تصيلِّ كأنها تركع (أيًضا لبيبة

فرح.) يف عليَّة تُعانق (عزَّة

عليَّة. يا مربوك عزَّة:
عزَّة. يا مربوك عليَّة:

مع ويشِرتكن العنرب إىل يدُخلن املسجونات العنرب. من ُمرسعًة تخرج (نفيسة
والفرح.) والغناء الرقص يف الجميع

إفراج. إفراج، واحد): صوت (يف الجميع

تام.) صمٌت تام. (ظالٌم

لحظات.) بضَع والصمت الظالم (يستمرُّ

ومن املرسح، أعىل ُمعلَّقة آخر لرُجٍل أخرى صورٌة أخرى. مرًة املرسح (يُيضء
صغرية.) ملبات حولها

عليَّة.) إال املسجونات جميع من خاليًا العنرب (يظهر
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ُمغَلق.) العنرب باب العنرب. يف وحَدها (واقفة

القضبان بيديها ُممسكًة الباب وراء واقفة امُلتسوِّلة صباح ُمغَلق. الحوش (باب
تغنِّي.)

يف الصرب وبلبل كيفه، عىل كان اليل لوع اليل الزمن آدي (تغنِّي): امُلتسوِّلة صباح
عىل بيتحكم الهيفة وابن مرميَّة السجن يف الحالل بنت وآدي كيفه، عىل وسقاه الفنجان
واصرب دخان، مليان جوَّه ومن مزوَّق برَّه من بان، أهو شبك واليل ِحَكم كله الصرب كيفه،

بأوان. يشء كل ده عني يا

يُسَمع الحوش. باب تفتح الكبريان. املفتاحان ومعها فهيمة الشاويشة (تظهر
مرَّات.) ثالث الباب يف املفتاح دوران صوت

بََقه. حتموتي مش بت يا أنِت صباح، يا بت يا تاني جيتي الشاويشة:
ويجيبوها. يخُدوها امُلتسوِّلة: صباح

ويودُّوها. ويجيبوها
غريها. ُشغلة مالُهمش

حاًال. دلوقِت جاي املباحث ضابط أحسن هنا من انجرِّي اميش بت يا الشاويشة:

فيه.) الصغري الشقِّ من وتُطلُّ العنرب باب الشاويشة (تفتح

مشاكل، عاوزة مش املمنوعات، خبُّوا دلوقِت، جاي املباحث ضابط الشاويشة:
العيال. أربِّي عاوزة

حركاته لكن جديد، آخر ضابط سوداء. نظارة يرتدي املباحث ضابط (يظهر
السابق.) الضابط تُشِبه ومشيته

كما شامخًة العنرب وسط يف واقفة عليَّة الشاويشة. خلِفه ومن العنرب إىل (يدخل
(. تتغريَّ لم كانت
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لها. أكمِّ الزم ناقصة بسيطة بيانات شوية ف، ُمتأسِّ املباحث: ضابط

جيبه.) من وقلًما ورقًة (يُخرج

إيه؟ االسم فندم يا أيوة املباحث: ضابط

(. وتحدٍّ غضٍب يف إليه تنظر ترد، ال (عليَّة

ُمنتظر. أنا إيه؟ االسم أيوة، الضابط:

ترد.) ال (عليَّة

ماتعبتيش؟ أنِت بَقه تقويل الزم ده كل بعد أظن الضابط:

ترد.) ال (عليَّة

ماتعبتيش؟ أنِت بسأل أنا الضابط:

ترد.) ال (عليَّة

أنِت تِعبت، أنا إرهاق) يف (يردِّد تِعبت. أنا تِعبت، أنا اتكلِّمي، أرجوكي، الضابط:
ماتعبتيش؟

ماتعبتيش؟ إنِت
إيه؟ إنِت
إيه؟ إنِت

إيه؟ من مصنوعة
الفوالذ؟ من

الفوالذ. من أقوى شديد): بهدوءٍ (تردُّ عليَّة
الفوالذ؟ من أقوى الدنيا يف حاجة فيه دهشة): الضابط(يف

أيوة؟ عليَّة:
؟ هوَّ إيه تساؤل): الضابط(يف

147



اإلنسان

اإلنسان. عليَّة:

الكراون.) (صوت

ظالم.) (صمت،

املرسحية.) (انتهت
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