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على شاشة سوداء
صوت جرس باب
صوت ساعى البريد
بوسته
بعد لحظات نسمع صوت فتح الباب
صوت "مختار"
قوللى إن هو المرة دى؟؟
صوت ساعى البريد
برضه الء ..ده جواب من الست كاملة
معلش ..الغايب حجته معاه
صوت "مختار"
المهم بعد كل ده ..يكون عنده حجه!.
_____________________________________________________________
ن/خ

أ.ت1/
شاطئ ..االسكندرية
لقطات جمالية على الشاطئ والبحر وتقلب األمواج مصاحبها صوت كاملة.
 v.oصوت كاملة
أنا عارفه إن هيجى يوم وترد عليا تانى زى األول ..وبفرض إن اليوم ده ماجاش
أنا برضه عمرى ما هبطل أبعتلك وأحكيلك كل يوم بيعدى فى حياتى من غيرك عامل ازاى
عارف ..من كام يوم صحيت من النوم متلجة لدرجة ان افتكرت ان عزرائيل
واقف على باب أوضتى وكل اللى كان فى بالى ان اقوله استنى ماتقبضش روحى

دمج لصوت كاملة مع المشهد القادم.
_____________________________________________________________
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ن/د

أ.ت2/
منزل مختار ..غرفة مختار

داخل منزل يطل على كورنيش االسكندرية يبدو عليه القدم يجلس مختار داخل غرفته على كرسى
هزاز مواجه للنافذة التى يسطع البحر من ورائها وهو يرتدى فانلة حماالت وبنطلون بيجامة ويمسك
بالجواب الذى استلمه توا ً يقرأه ..بحيث نرى برواز كبير لمديحة زوجة مختار معلق على الحائط.
 v.oصوت كاملة
غير لما أكتبلك جواب أخير..أقولك فيه ان ألخر لحظة فى عمرى ..ماحبتش حد غيرك ..بس بعدها
أكتشفت ان الدفاية فصلت وانا نايمة وانت عارف الساقعة عندى هنا
عاملة ازاى فى الشتا
يضحك فى حينها مختار بسخرية.
أكيد بتضحك عليا دلوقتى ..وبتقول ان رغم العمر اللى جرى بيا
ولسه عبيطة زى ما أنا ..ع العموم أنا عارفة انك لسه صاحى ومابتحبش الكالم
الكتير زى عادتك قبل ما تاخد الدش وتشرب قهوتك ..سيب الجواب دلوقتى وأبقى كمل قرايته بليل
عشان فى حاجة حصلت امبارح مهمة عايزة احكيلك عليها والزم يكون
مزاجكك رايق
مختار فى ابتسامة يطبق الجواب ويضعه داخل الظرف مجددا ً ويقوم من على كرسيه ويضعه فى
صندوق كبير ممتلئ بالجوابات المرسلة من كاملة ويخرج من غرفته.
(مختار عبد الحى فى أول الستينات  ،طويل القامة ،ذقنه بيضاء خفيفة ،ساخر ،يمتاز بخفة الدم).
_____________________________________________________________
ن/د

أ.ت3/
منزل خالد ..غرفة نومه

داخل غرفة خالد تمر الصورة على كمود موضوع عليه خطاب عمل وفوقه دبلة خطوبة وعلبة دواء
مضاد لإلكتئاب بحيث نستطيع أن نقرأ ما مدون بالخطاب (مجموعة شركات الفردوس لإلستيراد
والتصدير ..يرجى العلم إنه قد تم إنتداب السيد /خالد وفيق الدسوقى لفرع الشركة باإلسكندرية لمدة
شهر بدأ ً من يوم  3/1الى  3 / 31للعام  2222وباألسفل توقيع مدير الشركة )
خالد يجلس على سريره وهو يمسك بالالب توب ويتصفح أحد جروبات االيجار على الفيس بوك
ويتوقف عند اعالن إليجار غرفة فى شقة على البحر باإلسكندرية ويبدو عليه األهتمام الشديد.
(خالد  32سنة ،كالسيكى المظهر ،هادئ الطباع ،انطوائى بعض الشيئ).
_____________________________________________________________
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ن/د

أ.ت4/
منزل مختار (الحمام /الصالة /غرفة مختار)
فوتو مونتاج

 داخل الحمام نرى من وراء ستارة البانيو يقف مختار ويأخذ دش وهو يدندن أغنية دخلت مرةفى جنينة ألسمهان.
دمج لألغنية من صوت مختار وهو يدندن لصوت أسمهان الذى يعمل فى الخلفية
 فى الصالة تتحرك الكاميرا من  p.o.vمختار من على برواز كبير يجمعه هو وزوجته أثناءزفافهم بحيث يتوقف مختار مرتدى روب االستحمام أمام سبرتاية ويقوم بعمل القهوة وينظر
الى زوجته وهو يبدو عليه الحزن الشديد.
 فنجان القهوة على سور البلكونة المواجه للبحر وقد فرغ بينما مختار يقوم برى النباتاتالموجودة بالبلكونة وهو مازال يدندن مع أسمهان ويقطف بعض الورود من شالية عنده.
 يتوقف مختار أمام التسريحة وهو قد أرتدى مالبس الخروج الكالسيكية ويبدو فى كامل اناقتهوينزع قبعة من على الشماعة ويحدفها ألعلى فى مهارة لتنزل على رأسه ومن ثم يقوم بتعديلها
ويحمل عصاية أنيقة معلقة على الشماعة ومازال يدندن مع صوت أسمهان.
 يخرج مختار من الشقة وهو يحمل بوكيه به الورد الذى قطف من النباتات التى يزرعها بالمنزللتبقى الصورة على الجرامفون الذى يعمل على أغنية أسمهان ليكتب أسم الفيلم.

(لإليجار)
نهاية األفان تيتر
_____________________________________________________________
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ن/د

م1/
منزل خالد ..غرفة نومه
على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم  22فبراير 2222

خالد يقوم برص مالبسه داخل شنطة مالبسه ويضع مجموعة من كتبه "روايات لنجيب محفوظ وبعض
الكتاب االخرين ليلمح يخرج من وسط رواية منهم طرف ورقة فيسحبها ليجد مدون عليها بخط اليد
أنت حبيبى وبس ..بالش تغير عليا بالشكل ده تانى" فيطبق الورقة بعصبية ويرمى بها بعيدا ً ويضع
الكتاب داخل الشنطة ويضع فوقهم خطاب العمل ومن ثم يغلق شنطة مالبسه ويحملها لخارج الغرفة
ومن ثم يعود مجددا ً ويأخذ علبة دواء االكتئاب من على الكمود.
_____________________________________________________________
ن/خ

م2/
طريق سريع ..سيارة خالد

خالد يقود سيارته كادليك قديمة للغاية على طريق سريع لنلمح الفتة يمر من جانبها مدون عليها
االسكندرية  02كيلو وينظر الى كلب لعبة صغير موضوع على التابلوه يهز رأسه بأستمرار.
_____________________________________________________________
ن/خ/د

م0/5/4 /3/
مدافن /منزل مختار ..غرفة النوم/المطبخ/الحمام

يقوم مختار بوضع بوكيه الورد رفقة صورة زوجته وهى فى شبابها ومن ثم يجلس على كرسى خشبى
سهل الطى أمام لحد زوجته التى لم نستطيع أن نتبين أسمها بوضوح وال ديانتها على اللوحة الرخامية.
مختار
 8سنين 8 ..سنين وأنا لسه بصحى كل يوم وأدخل المطبخ
وعندى أمل ان اشوفك تانى وانتى بتحضرلنه الفطار
وتزعقيلى زى عادتك لما أفتح التالجة واشرب منها من غير ما اقولك
صباح الخير
فالش باك ..فى لقطات تتداخل كا لطيف وهو مختار يتحدث لزوجته.
 مختار يستيقظ من نومه. يدخل المطبخ وزوجته تقوم بتحضير الفطار بينما هو يفتح الثالجة ويشرب منها وهى تزعقله بينما هو يضحك بسخرية.
عودة للمقابر بحيث يتحدث مختار لزوجته فى تأثر شديد.
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مختار
 8سنين عدوا عليا زى مايكونوا تمن تالف سنة
هعترفلك بسر  ..الحياة من بعدك انطفت وبقت زى األكل الماسخ
اللى مالوش طعم
أنا حاولت أكتر من مرة أستعجل قدر ربنا
عشان أجيلك ..بس أتضحلى ان أنا أضعف من كدة بكتير
فالش باك ..فى لقطات تتداخل كا لطيف وهو مختار يتحدث لزوجته.
 مختار يحاول أن يشنق نفسه داخل غرفة نومه فى محاوالت يائسة. مختار يجلس فى البانيو وهو يمسك بموس ويهم بأن يقطع شريانه ولكنه ال يقدر على ذلكويرمى بالموس بعيدا ً وهو يبكى.
مختار
ماخبيش عليكى كل مرة كنت بضعف عشان لسه عندى
أمل انه هيرجع أو حتى على األقل يطمنا عليه ..بس يظهر
ان ده حتى بقى حلم وصعب المنال
مختار يحاول أن يمسك دموعه ويتماسك ويغير الكالم وهو يضحك ساخرا ً
مختار
صحيح أنا بقيت بعرف أعمل ملوخية بالجمبرى أحلى
من اللى كنتى بتعمليها ..كان نفسى اجيبلك منها معايا
وأدوقهالك ..بس ماتقلقيش مش هقول لحد ان بقيت
اعملها احسن منك عشان عارف انك بتزعلى
فاكرة اليوم اللى عملتى فيه صنية كوسة بالباشاميل وباظت
وأنا قعدت اتريق عليكى وكنتى بتهددينى انك هتسيبى البيت
لو ماسكتش
أقولك حاجة لو رجع بيا الزمن ماكنتش هتريق عليكى
وأقولك تسلم أيدك
يصمت للحظات وهو يبدو عليه التأثر ويكاد أن يبكى ومن ثم يكمل حديثه وهو يضحك بسخرية تخفى
حزنه ودموعه.
بس لو جيتى للحق كان طعمها وحش أوووى
سامحينى مش قادر أكذب ..دى أوحش حاجة عملتيها فى حياتك
ويضحك بسخرية الى ان تمر بجانبه سيدة تزور قبر قريب لها وتنظر اليه فى تعجب وهو يضحك بشدة
فيلتفت اليها وهو يبدو عليه الحرج الشديد ويحاول أن يكتم ضحكه ويفشل فى ذلك.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م7/
كورنيش االسكندرية ..سيارة خالد

خالد يقود سيارته على كورنيش االسكندرية وعينه من وقت لألخر تنظر الى الكلب اللعبة الموضوع
على التابلوه ويهز رأسه ..ليجد فجأة فتاة فى أواخر العشرينات جميلة للغاية ترتدى فستان أبيض يجعلها
كالمالئكة وتتحدث فى الهاتف تعبر الطريق ويكاد أن يصتطدم بها فيتوقف بينما هى تنظر له شذرا ً
ومن ثم تعبر الطريق بينما هو ينظر الى الكلب ويمسك رأسه بغيظ لكى يتوقف عن هزها ،ال يرى خالد
وجهها بوضوح.
_____________________________________________________________
ل/د

م8/
منزل مختار ..السلم أمام باب الشقة
يتوقف خالد أمام باب شقة مختار ويقوم برن الجرس.

صوت عبد العزيز
أنا عبد العزيز حسين فنان تشكيلى
_____________________________________________________________
ل/د

م2/
منزل مختار ..الصالة

تمر الصورة على عبد العزيز فى أول االربيعنات وكريم فى أول العشرينات حتى تصل الى خالد الذى
يجلس برفقتهم ويجلس أمامهم مختار وتشعر انهم جالسين فى انترفيو بحيث يكمل عبد العزيز تعريف
نفسه لمختار.
عبد العزيز
من القاهرة ..متجوز وعندى بنت
مختار
وسايب مراتك وبنتك وجاى تعمل ايه هنا؟؟
عبد العزيز
زهقت من الزحمة والدوشة بتوع القاهرة والشغل اللى الواحد مابيحبوش
ده غير خناقاتى الكتير مع رضوى مراتى عشان رافضة ان اسيب الشغل
فصحيت من النوم وقررت ان اهرب من كل حاجة
واجى اسكندرية قعد فيها كام شهر ..أنفس فيهم وارجع ارسم تانى
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الحاجات اللى بحبها مش اللى مفروضة عليا
مختار فى سخرية
بقى سايب مراتك وبنتك وشغلك وجاى اسكندرية هربان منهم
عشان تاخد نفسك وترجع ترسم اللى بتحبه
عارف يابنى اللى مابيعرفش يواجه وبيفضل انه يهرب
ده بيتسمى أيه ..انسان جبان
مختار يحتد عليه.
بس انت مش بس جبان
انت انسان انانى وكل اللى همك نفسك
وايكش يولع الباقى ..ولو هانت عليك مراتك
مفكرتش فى بنتك
يقاطعه عبد العزيز فى انفعال شديد.
عبد العزيز
بقولك ايه أنا ماسمحلكش تتكلم معايا بالشكل ده
أنا لو ساكت لحد دلوقتى  ..ساكتلك بس عشان انت
راجل كبير ..مش كفاية مستحمل التحقيق اللى انت فاتحهلنا ده
وكأنك هتجوزنا بنتك مش هتأجرلنا أوضة
مختار فى عصبية
أتفضل أطلع برة
عبد العزيز
انت بتطردنى كمان ..الء ده انت باين عليك راجل سايكو
وعايز تتعالج
مختار
برة
عبد العزيز يخرج من الشقة.
عبد العزيز
برة ..برة ..ياراجل يامجنون
يخرج عبد العزيز من الشقة ويبدو التوتر على خالد وكذلك كريم بينما يستعيد مختار هدوءه ويجلس
مجددا ً أمام خالد وكريم.
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مختار لكريم
وأنت جاى تاخد األوضة ليه أنت كمان؟؟
كريم فى قلق
الء أنا خالص صرفت نظر عن الموضوع ده
مختار
ولما صرفت نظر قاعد ليه ..اتفضل حصل المهزأ
اللى مشى( ..ينهره) أتفضل.
يتسحب كريم فى خوف ويخرج هو األخر من الشقة ليتبقى خالد الذى يتبادل النظرات مع مختار وهو
مازال يحتفظ بهدوءه.
مختار
بتعرف تعمل قهوة؟؟
خالد فى استغراب
أيه!!.
مختار
بتعرف تعمل قهوة وال الء؟؟
خالد
بعرف أعمل قهوة
مختار وهو يتحرك من مكانه نحو الحمام ويشاور له على السبيرتاية وعدة القهوة.
مختار
طب مستنى أيه ..انا بشربها بن تقيل مع ربع معلقة سكر
عا بال ما أدخل الحمام وأرجعلك
ويتركه ويذهب للداخل بينما خالد يبدو عليه التعجب الشديد ويتحدث لنفسه.
خالد
بداية مشرقة بالتفائل
صوت مختار من الداخل
أنت لسه قاعد مكانك ليه ..عايز اطلع من الحمام االقى القهوة جهزت
خالد يأخذ انفاسه ويتحرك نحو عدة القهوة وهو يبدو عليه الضيق الشديد.
_____________________________________________________________
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ن/د

م12/
منزل مختار ..البلكونة

يجلس مختار رفقة خالد فى البلكونة ناظرين الى البحر وهم يشربون القهوة ..بحيث يرتشف مختار
شفطة من الفنجان ويتحدث لخالد ساخراً.
مختار
هو صحيح انا بشربها تقيل ..بس مش أوى كدة
ده أنا مش قادر أمسك الفنجان من كتر البن اللى فيه
ويضحك بصوت عالى بينما خالد يكتم ضحكته ويبتسم فقط فينظر اليه مختار متعجباً.
مختار
الء شوف بقى ..أنا مابقعدش حد دمه تقيل معايا
فلما ارميلك افيه ترجم معايا وأضحك علطول حتى ولو كان وحش
خالد
السؤال بس ..هو مين قالك ان انا قررت أقعد معاك
مختار
أنا مش قولتلك أعملنا قهوة وأنت عملت ..يبقى ده معناه أيه
خالد ال يرد ،بينما يكمل مختار ساخراً.
مختار
إيجاب وقبول ..مبروك يا عروسة
خالد فى ضيق
بدرى أوى الهزار ده على فكرة
ده اللى يشوفك وانت مقعدنا برة يقول انك ظابط مباحث
وقفشنا واحنا قاتلين واحد وبتستجوبنا
مختار
شوف يابنى ..أنا راجل داخل ع الـ  02ومن نظرة واحدة
أقدر أقرا البنى أدم اللى قدامى ..زى ما منظرك بيقول كدة
انك جاى هنا مش بكيفك ومش مطول
خالد يترك فنجان القهوة على سور البلكونة.
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خالد
ده انت مش بس دمك خفيف ..ده أنت كمان طلعت ساحر
وبتعرف تقرا الناس ..طب خد شوفلى الفنجان بتاعى مكتوب فيه أيه
وهو يقدم الفنجان له مازحاً.
مختار ينظر له فى صمت لثوانى ومن ثم يبتسم.
مختار
طب ما انت بتعرف تأفى أهو ..بس مش حلوة ودمها تقيل
ماتقولش حاجة زيها تانى عشان ماقفلش منك ..وأنا لو قفلت منك يبقى حظك فى الدنيا
دى قليل ..قولتلى انت اسمك أيه؟؟
خالد
خالد
مختار
وبتشتغل أيه بقى ياعم خالد
خالد
محاسب فى شركة استيراد وتصدير ومنقول لفرع الشركة هنا لمدة شهر
بدل زميل لينا أتوفى من كام يوم لحد ما يعينوا موظف جديد
مختار
أتوفى ..يا ساتر يارب ..أيه الشغلة الشؤم دى
ما ليك حق يبقى دمك تقيل
قوم معايا أفرجك الشقة وأوريك األوضة اللى هتقعد فيها
يقف مختار ويذهب للداخل فيتوقف بدوره خالد ويذهب ورائه وهو تبدو عليه الحيرة من أمر مختار.
_____________________________________________________________
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ن/د

م11/
منزل مختار ..الحمام
يتوقف مختار رفقة خالد بالحمام.
مختار
ده الحمام ..زى ما أنت شايف نضيف ازاى
أوعى تكون من الناس اللى بتسيب نقط صفرة على غطا القاعدة
خالد
ودى حاجة استنتجتها برضه من قرايتك ليا
مختار
الء يالمض ..بس قولت احذرك عشان الموضوع ده أنا ماعنديش
فيه ياما أرحمينى
خالد ساخرا ً
الء مش عايزك تقلق أنا بعرف أرفع غطا القاعدة
مختار
وكمان لما تقفل الحنفيات ماتقرصش عليها أوى عشان
القلب مايفوتش
خالد
هو القلب بيفوت لما بتقرص عليه
مختار وهو يذهب للخارج.
مختار
أومال أيه ..شكلك ما بتعرفش تتعامل مع القلوب وهتغرقنا.

يخرج مختار بينما خالد يتوقف وهو يضحك على تعليقه.
_____________________________________________________________
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ن/د

م12/
منزل مختار ..المطبخ
يتوقف مختار مع خالد بالمطبخ وهو يريه كل شيئ به.
مختار
ده بقى المطبخ
خالد
والله ..ده أنا كنت بحسبه الصالون.
مختار يلتفت اليه فى ضيق
وبعدين بقى ..خفة دمك دى هتقفلنى منك
طبعا ً مش محتاج أقولك ان مش هقبل بأى شكل من األشكال
االقى طبق واحد مش مغسول ..وطبعا ً كل حاجة ترجع
مكانها بعد ماتستخدمها علطول ..واللى يخلص تجيبه أول بأول
عشان أنا موتى وسمى أجى أعمل أكلة وماالقيش زيت وال ملح مثالً
يومى كله بيقفل
خالد يكتم ضيقه.
خالد
حاضر ..اوعدك كل يوم أعمل جرد للمطبخ
وأشوف أيه الناقص وأجيبه
مختار
تعجبنى
مختار يفتح له البوتجاز.
مختار
لما تشغل الفرن خد بالك عشان الشواية ممكن تهب فيك وانت بتولعها
وأنا مش عايز جثث محروقة فى البيت
خالد
ربنا يطمنك
مختار وهو يشاور له على حنفية الحوض.
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مختار
طبعا ً مش محتاج أفكرك ان ماتقرصش على الحنفية
خالد يكمل له
عشان القلب مايفوتش
مختار
ايوة كدة الله يفتح عليك ..ما انت شكلك بتفهم أهو
أومال مخوفنى منك ليه بس
ويذهب للخارج ومن خلفه خالد.
_____________________________________________________________
ن/د

م13/
منزل مختار ..الصالة
يتوقف مختار رفقة خالد وسط الصالة ويشاور له على مكتبة مليئة بالكتب.
مختار
المكتبة دى فيها كتب من كل لون ..مفيش مشكلة
تستعير منها اللى عايزه ..بس أوعى تكون من الناس اللى بتتنى الورق
أو بتاكل على الكتب
أو يوزك شيطانك
وتضرب على حاجة منها

خالد يتفحص الكتب ليجد ان مختار يقرأ لبول استرا وتشيخوف واجاثى كريستا وماركيز وكذلك نجيب
محفوظ واحسان عبد القدوس ويجد من بينهم رواية األسود يليق بك فيمسك بها مازحا ً وهو يلوح
له بها.
خالد
وأيه اللى جاب دى هنا!.
مختار
ماتفهمنيش غلط ..دى اللى قبليك نسيتها
وممكن تضرب عليها عادى
يضحك خالد ويضع رواية األسود يليق بك مكانها مجدداً.
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مختار
مش محتاج أقولك اياك تلمس الجرامفون
عشان دى ملكية خاصة مش تبع االيجار
ولما تحب تشغل التلفزيون الصوت مايعالش عن حدود ودنك
وكمان انا مابحبش برامج االخبار والذى منها
خالد ضاحكا
ماليش فيها ما تخفش
مختار
األهم من كل ده بقى ..ممنوع منعا ً باتا ً دخول أى واحدة كدة وال كدة الشقة
التدخين والذى منه ممنوع تماما ً حتى لو فى أوضتك
وطبعا ً الصوت العالى أو أى ازعاج فيها طرد علطول حتى لو فى نص الليل
خالد يبدو عليه الضيق
على فكرة انا كل اللى هقعدوا معاك شهر واحد
وأوعدك انى مش هعمل أى حاجة تضايقك
أنت صحيح ماقولتليش هتاخد منى كام
مختار
 8تالف جينه
خالد متفاجئ
كام!!.
مختار ضاحكا ً
ماتخفش كدة ..انا بهزر ..هما  2222جنيه بس
من غير باسورد النت ..وال أقولك بى  ..عشان
تعرف ان مختار مش حارمك من حاجة
خالد
مع انه كتير ..بس أنا موافق ياعم مختار
مختار
صحيح أنا مابحبش حد يقوللى ياعم مختار
خالد
وأناديك بأيه؟؟
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مختار
مختار عادى
خالد
حاف كدة ..من غير أى القاب
مايصحش يعنى
مختار
مايصحش أيه ..هو أنا بقولك أشتمنى ..وال أسمى لوحده
فيه حاجة عيب ..مختار ..مختار ..سهل أهو
خالد
تمام يا ..مختار ..أوضتى فين بقى؟؟
يشاور له على غرفته.
مختار
هى األوضة دى
خالد ينظر لغرفة أخرى مغلقة.
خالد
سؤال بسيط بس يا مختار ..هو فيه حد تانى قاعد معانا فى األوضة دى
مختار
الء ..األوضة دى مش لإليجار ..وأوعى تيجى جنبها
أو تدخلها فاهم؟؟
خالد فى تعجب
فاهم!!.
يحمل خالد شنطته ويدخل لغرفته بينما يتوقف مختار ناظرا ً الى الغرفة األخرى المغلقة وهو يبدو عليه
الحزن الشديد.
_____________________________________________________________
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ن/د

م14/
منزل مختار ..غرفة خالد
خالد يفتح شيش البلكونة لنرى البحر من خلفها بحيث يفتح ذراعيه وييستنشق الهواء فى سعادة.
 خالد يأخذ الكتب الخاصة به من شنطته ويضعها على مكتب صغير موجود بالغرفة. -يأخذ مالبسه من الشنطة ويرصها فى الدوالب.

 يفتح درج يضع به شراباته ومالبسه الداخلية ليجد طرف صورة يتدلى منه فيخلع الدرجويسحب الصورة ليجدها لليلى تشبه الفتاة التى كاد أن يصتطدم بها على الكورنيش ..حيث
تتوقف على البحر مرتدية فستان أبيض فاردة يديها وتضحك ..يمسك خالد بالصورة ويتأملها
فى اعجاب شديد.
 فالش باك لمشهد  7ويخيل له إنها ليلى حيث تنظر الى خالد بعدما كاد أن يصتطدم بها. يقوم خالد بوضع الصورة فى منتصف الكتاب الذى أخذ منه الورقة وقطعها قبل ان يسافر._____________________________________________________________
ل/خ

م15/
كورنيش إسكندرية /بلكونة غرفة مختار
لقطات على كورنيش اسكندرية يتخللها صوت الست كاملة.
صوت كاملة
الفترة األخيرة كنتى شاكة إن مراد يعرف واحدة تانية عليا
لحد ما قفشته بيكلمها امبارح وهو قاعد فى الحمام وموطى صوته
قال يعنى مفكرنى مش هسمعه
الصورة تنتقل الى بلكونة غرفة مختار بحيث يجلس ممسكا ً بالجواب ويقرأه.
صوت كاملة
وقررت استغل الفرصة دى وأوجهه واقوله ان خالص
مابقتش قادرة أعيش معاه أكتر من كدة ..وكفاية سنين الغربة
والبعد اللى شوفتهم معاه  ..فى األول قعد ينكر معرفته
بواحدة تانية بس أنا كنت عاملة حسابى وسجلتله كل المكالمة
ومن بعدها أنفجر فيا زى مايكون مخزن طوال العشرين سنة
اللى فاتوا وقاللى انه عارف ان لسه مابطلتش أحبك وببعتلك
17

كل كام يوم جواب وانى مارضتيش اخلف منه عشان
عندى أمل ان ارجعلك ..عايز الحق انا لما طلع اللى كاتمه
جواه ده كنت هطير من الفرحة ومش مصدقة ان البعيد أخيرا ً فهم
وبقى عنده دم واتفقنا ان أحنا ننفصل فى هدوء وبدون أى مشاكل
وهو يروح للى ماشى معاها وأنا أرجع مصر وأرجعلك
نقضى اللى فات من عمرنا ..رغم ان عدم ردك عليا السنتين
اللى فاتوا وكأنى بكلم نفسى ..بس لسه عندى أمل ومتأكدة
انك بتقرا كل اللى ببعتهولك ولسه مستنينى زى ما أنا مستنياك بالظبط
بحبك وهفضل أحبك ألخر يوم فى عمرى ..على أمل رؤياك قريباً.
ينتهى مختار من قراءة الجواب وهو يبدو عليه الضيق.
مختار
ياريتك تعرفى ان كل حاجة اتغيرت..ومفيش
حد يستاهل كل حبك ده يا كاملة حتى ولو أنا.
_____________________________________________________________
ن/خ

م10/
شاطئ

يتوقف خالد على الشاطئ نهارا ً وقدماه فى الماء ممسكا ً بمسدس ويصوبه نحو رأسه ويبدو عليه التردد
الشديد وهو ممسك المسدس ويده وجسده يرتعشوا بقوة حتى يستطيع فى األخير أن يهم بالتصويب
على نفسه.
_____________________________________________________________
ل/د

م17/
منزل مختار ..غرفة خالد

يستيقظ خالد من نومه فى فزع شديد وهو يأخذ أنفاسه ومن ثم يهدأ قليال بحيث نرى البلكونة مفتوحة
والهواء يحرك الستائر التى تظهر من خلفها البحر ويسمع صوت الجرامفون يعمل فى الخارج بصوت
عالى على أغنية أسمهان (رجعتلك يا حبيبى) فيبدو عليه الضيق الشديد.
خالد
بقى بالذمة حد يرجع لحبيبى فى وقت زى ده!.
يقوم من على سريره ويذهب للخارج.
_____________________________________________________________
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ل/د

م18/
منزل مختار ..الصالة

من  p.o.vخالد نرى الجرامفون يعمل على أغنية أسمهان رجعتلك يا حبيبى بينما ال يتواجد مختار فى
الصالة ،ينظر خالد الى السبرتاية التى مازالت تعمل فيبدو عليه الذعر ويجرى نحوها ويقوم بإطفائها
ليسمع صوت بكاء مختار يأتى من داخل الغرفة المغلقة فيذهب ويتوقف أمام الباب ويضع أذنه على
الباب ليسمع مختار وهو يبكى بحرقة شديدة ،فيهم أن يفتح الباب عليه ولكنه يتراجع عن ذلك ،ليتفاجئ
بمختار يفتح الباب وهو يحمل فنجان القهوة فارغا ً فيبتعد للخلف فى حرج شديد ،بينما مختار يدارى
دموعه ويمسح عينه ويغلق باب الغرفة من خلفه حتى ال يرى خالد ما بداخلها.
مختار
أنت واقف ورا الباب كدة بتعمل أيه؟؟
خالد فى حرج
أنا..أنا صحيت مفزوع من صوت أسمهان العالى
وبعدها سمعتك وأنت بتعيط وقلقت عليك ..هو فى حاجة
مزعالك وال أيه يا عم مختار؟
مختار فى ابتسامة
هو أنا مش قولتلك مابحبش حد يقوللى ياعم مختار!.
خالد مازحا ً
أفهم من كدة انك بتهرب من سؤالى يا مختار
مختار ساخرا ً
طب ما أنت بتفهم أهو
يذهب مختار ويغلق الجرامفون بينما خالد ينظر اليه فى استغراب شديد.
مختار
وأدى أسمهان وسكيتهالك عشان تعرف ترجع تتخمد
خالد
أتخمد  ..مقبولة منك يا مختار ..مش ناوى تقوللى كنت
بتعيط ليه برضه
مختار ينظر اليه فى سخرية ومن ثم يتركه ويذهب نحو غرفته وهو يدندن بأغنية أسمهان التى كانت
تعمل (رجعتلك يا حبيبى) بينما خالد ينظر اليه فى حيرة شديدة من أمر مختار ومن ثم يدخل غرفته،
بحيث تقترب الصورة على باب الغرفة المغلقة التى خرج منها مختار.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م12/
كورنيش االسكندرية
على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم  1مارس 2222

الساعة ال تتعدى الثامنة صباحا ً ونرى لقطات متفرقة على حركة المارة والكورنيش حتى يمر خالد
على الرصيف المقابل للكورنيش ويسأل أحد المارة على عنوان الشركة ويشاور له الرجل بإنها على
بعُد خطوات.
_____________________________________________________________
ن/د

م22/
مكتب خالد ..الشركة

الصورة تنزل من على برواز كبير معلق على الحائط به صورة أبيض وأسود لـ حسين الموظف الذى
انتحر حتى تصل الى خالد الذى يجلس على مكتب متوسط الحال وأمامه الكثير من الملفات الورقية
التى يمر عليها بعينه ليلمح صور كثير لحسين تحت زجاج المكتب ومن بينهم صورة يتوقف بها على
البحر ويضحك لمن يصوره ببراءة شديدة فيتأملها خالد وهو يتذكر فى لقطات سريعة الكابوس الذى
آتاه وهو يضرب النار على نفسه وان مالمح الشاطئ تشبهه بشكل كبير ويبدو عليه التوتر الشديد حتى
يدخل الكادر يد عبد الحميد بكوب شاى ويضعها أمامه على المكتب فيبدو الفزع على خالد الذى ينظر
الى عبد الحميد ( محاسب ،فى أواخر العشرينات ،كثير الكالم والمزاح ،فضولى).
عبد الحميد
الشاي يا عم خالد ..شوفه كدة محتاج سكر
يأخذ خالد شفطة من كوب الشاى وهو ينظر الى المكان الذى نلمح به ثالث مكاتب أخرى بحيث تجلس
مدام عائشة فى أواخر الخمسينات وهى ترتدى المالبس السوداء وتقوم بالعمل بينما على مكتب اخر
تجلس ابتسام فى أواخر العشرينات محجبة ترتدى األسود وتمسك بمصحف تقرأ منه القرآن وعيناها
تدمع وهى تنظر لصورة حسين ..بينما خالد يضع كوب الشاى ويومئ برأسه لعبد الحميد بإنها مظبوطه.
خالد
مظبوطة ..تسلم أيدك يا..
عبد الحميد
لحقت تنسى أسمى ..عبد الحميد ..لو فى أى حاجة عايز
تسأل عليها فى الشغل قوللى وأنا أجاوبك عليها علطول
خالد
هو فيه بصراحة سؤال شاغلنى من ساعة مادخلت المكان
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ويشاور له لصورة حسين الذى أنتحر.
خالد
هو أنتحر ازاى؟؟
هنا ينظر له مدام عائشة و ابتسام فى ضيق شديد ويتحول عبد الحميد فى الحال لشخص أخر تماما ً
وينظر الى خالد فى انفعال.
عبد الحميد
أظن ان دى حاجة ماتخصكش ومش مسموحلك تسأل فيها أبدا ً
وبعدين هتفرق معاك فى حاجة هو الله يرحمه أنتحر ازاى أو ليه أصالً!!.
خالد ينظر له ولعائشة وابتسام فى تعجب شديد من رد فعلهم المفاجئ من سؤاله.
خالد
أنا أسف ..ما كنتش أعرف ان السؤال هيضايكم كدة
عبد الحميد
لو عايز تبقى ضيف خفيف علينا الشهر اللى هتقعده
ياريت ماتشغلش بالك بالموضوع ده وال تفتحه تانى
وكل ماعينك تيجى على صورته ابقى اقراله الفاتحة وأترحم عليه
خالد ينظر الى صورة حسين ويقرأ الفاتحة ويترحم عليه.
خالد
الله يرحمه
عبد الحميد يتركه ويذهب ويجلس على مكتبه بحيث تعاود مدام عائشة العمل فى الملفات التى امامها
وتكمل ابتسام قراءة القرآن بينما عبد الحميد يفتح موبايله يتصفحه.
خالد يتأملهم فى حيرة شديدة.
_____________________________________________________________
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ن/د

م21/
منزل مختار ..غرفة خالد
يفتح مختار دوالب الغرفة ويتفحص مالبس خالد.

يتفحص مختار كتب وأشياء خالد الذى رصهم على المكتب ويمسك بدواء االكتئاب وينظر اليه فى
اهتمام ومن ثم يتركه مكانه ويتفحص الكتب حتي يصل الى الرواية التى وضع فيها خالد صورة ليلى
التى وجدها داخل الدوالب ويلمح طرف الصورة فيخرجها من الرواية ويمسك بها وينظر اليها.
_____________________________________________________________
ن/د

م22/
المكتب ..الشركة

يجلس خالد على مكتبه ويعمل بحيث يدون بعض البيانات الموجودة فى الملفات الورقية على أحد برامج
المحاسبة على الحاسب األلى.
تمسك ابتسام بملف ورقى أخر وتضعه أمامه على المكتب بحيث ينظر خالد اليها فى ابتسامة.
خالد
انسة ابتسام مش كدة
تومئ له ابتسام برأسها بنعم ومن ثم تعود سريعا ً الى مكتبها ،فينظر اليها خالد متعجبا ً بينما يعاود العمل
مجددا ً لتقاطعه مدام عائشة.
مدام عائشة
عارفة ان الشغل اللى قدامك كتير ..بس لسه قدامك شهر
بحاله تخلصه فيه على مهلك
خالد ينظر اليها فى ابتسامة وهو ينظر الى كمية الملفات التى أمامه مازحاً.
خالد
ده واضح انه مركون من  5شهور فاتوا ..بس ماتقلقيش
يامدام عيشة ..أنا سريع جدا ً  ..فى ظرف اسبوع
هكون مخلصه كله ان شاء الله
مدام عائشة
لما نشوف ..ع العموم أنا من بكرة واخدة اجازة شهر عشان بنتى بتولد
ومسافرة لها بره
فلو فيه حاجة وقفت معاك ممكن تبقى تسأل فيها عبد الحميد أو ابتسام
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ينظر خالد الى عبد الحميد الذى يتصفح موبايله وابتسام الممسكة بالمصحف وتقرأ منه وعيناها من
وقت ألخر تطالع صورة حسين ومن ثم يومئ لمدام عائشة برأسه فى ابتسامة سخرية.
_____________________________________________________________
ن/خ

م23/
كورنيش االسكندرية

يسير خالد على الرصيف المقابل للكورنيش كى يذهب الى سيارته المركونة بأحد الشوارع الجانبية
وفجأة تمر بجانبه سيارة تقودها ليلى لينظروا الى بعض قبل أن تمر ليلى على بركة مياه وتغرق خالد
وتكمل فى طريقها بينما خالد ينظر الى السيارة فى حيرة شديدة وهو ينفض المياه من عليه.
_____________________________________________________________
ن/د

م24/
منزل مختار..أمام باب الشقة
يتوقف خالد أمام باب الشقة ويرن الجرس أكثر من مرة.
خالد فى ضيق
ده مات جوة وال راح فى انى داهية بس
ومن ثم يخرج الموبايل ويطلب رقم مختار الذى يرد عليه بعد ثوانى.
صوت مختار
ألو.
خالد
ايوة يا مختار ..خالد معاك
صوت مختار
خالد مين؟؟
خالد يكتم غيظه .
خالد
خالد اللى انت أجرتله االوضة امبارح يا مختار
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صوت مختار
أيوة ..أيوة ..افتكرتك ..عايز أيه يا خالد؟؟
خالد
أنا نسيت المفتاح جوة الشقة ..هو أنت قدامك كتير
صوت مختار
قدامى ساعتين ..تالته ..ممكن تنزل تتمشى ع الكورنيش شوية عابال ما أجى
خالد فى ضيق
أتمشى على أيه بس يا مختار ..أنا تعبان ومانمتش من أمبارح
بسببك وبسبب صوت أسمهان
صوت مختار
هو أنت تنسى المفتاح وتجيبها فيا أنا وأسمهان
ولو مستعجل على دخول الشقة أوى
ممكن تعدى عليا تاخد المفتاح
خالد
أجيلك وأمرى لله ..طب انت موجود فين
صوت مختار
هبعتلك اللوكيشن على الواتس ..وياال سالم بقى
عشان فى أيدى حاجة مهمة وانت معطلنى
خالد ينهى المكالمة وهو يتحدث لنفسه ساخرا ً من مختار.
خالد
هبعتلك اللوكيشن ع الواتس ..راجل اسمارت أوى
_____________________________________________________________
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ن/خ

م25/
قهوة بلدى على شاطئ البحر بالمكس

يجلس مختار على القهوة وأمامه يجلس توفيق رجل عجوز يلعب معه الطاولة ويبدو ان مختار منتصر
عليه.
خالد يبحث بعينه على القهوة عن مختار حتى يجده يلعب الطاولة مع عم توفيق حتى يصل اليهم
ويتوقف بجانبهم.
مختار يرمى بالظهر ويأتى بدش ينهى الجيم تماما ً ويغلق الطاولة فى وجهه.
مختار
وأدى الدُش وصل ..اتعلموها األول قبل ماتتنيلو وتلعبوها
توفيق فى عصبية
والله بتقرص ع الزهر وبتخم فى اللعب
مختار
اهو انتوا كدة لما بتخسروا مابنخدش منكم غير هوهوه وخالص
قوم يا تيفا كن فى حفرتك ..وسيب الراجل يقعد
يذهب توفيق وهو يبدو عليه الغيظ الشديد بينما مختار يضحك عليه وخالد ينظر اليه فى انتظار الحديث
معه.
مختار
ماتقعد يابنى واقف ليه
خالد
الء معلش أنت ممكن تدينى المفتاح عشان مانمتش وتعبان جدا ً
مختار
يابنى ماهو انت كدة عايز تقعدنى أنا فى الشارع
خالد
ليه مش فاهم؟؟
مختار
ماهو أنا هديك المفتاح وأنت هتروح وتدخل فى سابع نومه
وأنا أقعد بقى ع السلم أفضل أرن ع الجرس زى العيال الصغيرة
وماتقوليش هسيبلك المفتاح تحت عقب الباب
عشان دى اسهل طريقة ألى حرامى مبتدى يقشط بيها الشقة وجنابك نايم
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خالد
وانت ماكنتش عامل حسابك لكل ده قبل ما اجيلك عشان
أخد منك المفتاح ..كنت على األقل وفرت عليا المشوار
مختار
أهدى بس األول وأقعد ..مايصحش تفضل واقف كدة
خالد يكتم ضيقه ويجلس.
خالد
أدينى قعدت
مختار
سخن وال ساقع
خالد
متشكر ..مش عايز أشرب حاجة
ممكن تدينى المفتاح وأنا هفضل صاحى لحد ما تيجى
مختار
أيه يابنى فيه أيه مايبقاش طلقك حامى كدة
هو أنت صحيح مش معاك عربية؟؟
خالد
أيوة
مختار وهو يتلفت حوله وال يجد سيارات متوقفة بجانب القهوة.
مختار
أومال هى فين مش شايفها يعنى
خالد
ما أنا ركنتها جنب القهوة اللى على الطريق بره
عشان كنت بحسبك قاعد عليها
مختار
طب ياسيدى استنا معايا شوية ..فى واحد هيجيلى يدينى أمانة
هاخدها ونتحرك مع بعض
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خالد
وقدامه كتير اللى جايلك ده
مختار وهو يفتح الطاولة ويشاور له على أن يلعب معه.
مختار
مسافة العشرة اللى هتاخدها دى هيكون وصل
خالد
ومين قالك ان عايز العب أصالً
مختار وهو يرص القواشيط فى الطاولة.
مختار
الء ماهو مفيش حد بيقعد مع مختار هنا ومايدقش منه
خالد ضاحكا ً وهو يمسك بالقواشيط.
خالد
لعيب أوى أنت يعنى
مختار
طب بتزق ليه من أولها ..ألعب وأنت تشوف
الساعة معلقة على الحائط بالقهوة تشير الى الواحدة وربع.
Jump cut
الساعة معلقة على الحائط بالقهوة تشير الى الرابعة والنصف.
خالد يستطيع ان يكسب مختار وسط متابعة من توفيق وبعض العواجيز الذين يشمتون فى مختار.
خالد
وأدى التطبيقة راحت عليك يا حلو
توفيق لمختار
أومال عامل علينا أحنا لعيب بس ..وانت شايلها خارصة
مختار
حظ ..حظ ..تقولش ساحر للزهر
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خالد ساخرا ً
أيوة جيبها فى الحظ والزهر بقى ..مش قد اللعب ماتلعبهاش
ومافيش حد مابيدقش وقاعد تسخنى ليه بس أنا مش فاهم
توفيق
الله يفتح عليك يابشمهندس ..أنت أول واحد يكسبه
ع القهوة هنا من سنين كتير ..أخيرا ً حد خالنا نعرف نشمت فيه
مختار لتوفيق
الء ياحبيبى ..ده عشان بس ضيفى مارضيتش
ابهدله  ..وبعدين فضيناها سيرة بقى ..كل واحد على حفرته ياال
مابتصدقوا جنازة وتشبعوا فيها لطم ..يخربيت اشكالكم
يذهب الجميع ويعود الى مجلسه على القهوة وهم يسخرون من مختار ،بينما مختار ينظر الى خالد فى
حنق شديد.
مختار
اللى يشوفك يقول عليك طيب ومالكش فيها ..بس
طلعت مش سهل ومحترف قهاوى ولعب
خالد
الء والله ظلمنى ..كل الحكاية ان أبويا الله يرحمه لما تعب
وقعد فى البيت كنت بلعب معاه عشاه أسليه ..وعشان كدة
تالقى مستوايا عالى حبتين تالتة
مختار
بس باين عليه الله يرحمه كان حريف أوى عشان كدة
أنت طلعله
خالد
الله يرحمه بقى
مختار
أومال أنت صح عايش مع مين دلوقتى فى مصر
خالد
بعد ما ابويا مات أمى حصلته بعدها بمفيش أسبوع
أصلها كانت متعلقة بى أوى ..وكنت دايما ً أسمعها تقوله
أنا ماقدرش أعيش من بعدك ساعة واحدة
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مختار مازحا ً
أهى عاشت أسبوع بحاله مش ساعة واحدة ..مفيش ست تقدر
تاخد منها كلمة أبداً.
خالد ينظر اليه بضيق شديد من مزاحه ،فيبدو على مختار الحرج.
مختار
بهزر معاك ماقصدش ..ربنا يرحمهم
عارف ..دايما ً كنت بقول لمراتى ربنا يجعل يومى قبل يومك
بس ربنا ما استجبش لدعوتى بقى
مكنتش قادر أتصور أزاى هعيش يوم واحد بس من بعدها
أمك الله يرحمها وعدت ابوك ووفت ..بس أنا طلعت أى كالم
ولسه ماسك فى الدنيا
خالد
ربنا يديك طولت العمر يا مختار
مختار
وأنت عايش لوحدك دلوقتى بقى على كدة
خالد
أختى كانت عايشة معايا بس اتجوزت وسافرت دبى
مع جوزها ..ومن بعدها بقيت مقطوع من شجرة
مختار
واضح ان الشجرة دى ناس كتير أوى مقطوعين منها
خالد ينظر الى ساعته وهو بدا عليه الزهق.
خالد
هو أحنا هنبات هنا وال أيه
مختار
الء صاصا زمانه على وصول
خالد
ويطلع مين صاصا ده
_____________________________________________________________
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ن/خ

م20/
سيارة خالد ..طريق الكورنيش

خالد يقود سيارته على الكورنيش ويبدو عليه االنفعال الشديد وهو يتحدث لمختار الذى يجلس بجانبه
ويتأمل الكلب اللعبة الموضوع على التابلوه وهو يهز رأسه.
خالد
أنا مش قادر أتخيل ان مستقبلى كله ممكن يروح فى ثانية دلوقتى
لو وقفنا فى لجنة بسببك ..جايبنى ومقعدنى كل ده على القهوة معاك
عشان أوصلك بالمصيبة دى
مختار فى زهق يرد عليه فى برود شديد ساخراً.
مختار
أنت عارف احنا لو وقفنا فى كمين دلوقتى هنتمسك
بسبب عمايلك وتوترك ده ..وضيف عليهم عربيتك االنتيكة دى
اللى اكيد رخصها منتهية من أيام الخديوى اسماعيل
ويضحك ساخرا ً بينما خالد يجن جنونه أكثر.
خالد
أنت ليك عين تهزر فى الموقف الزفت اللى انت حاططنى فيه ده
أقسم بالله لو دخلنا على كمين هبلغ عليك وأقولهم
الراجل ده معاه صوباع حشيش فى جيبه
مختار
يابنى فى أيه لكل ده؟؟ معرفش ان قلبك خفيف أوى كدة
ده صباع حشيش مش كيس بودرة وال هيروين يعنى
وبعدين أنت اللى جيتلى القهوة عشان تاخد المفتاح
يعنى أنا ماضربتكش على أيدك.
وأقولك حاجة لو هتفضل مشغل االسطوانة دى نزلنى على أى جنب
وروح البيت واستنانى لحد ما أجى بالمفتاح بقى
ويخرج مفتاح الشقة من جيبه ويلوح به فى وجه خالد وهو يستفزه بضحك ،بينما خالد ينظر اليه فى
انفعال شديد.
خالد
أنا مش عارف أنت جايب المراوح اللى على قلبك دى منين بصراحة
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مختار
من التوحيد والنور ..لما أروح تانى أبقى أجيبلك معايا
ويضحك بسخرية بينما الصورة على الكلب اللعبة وهو يهز رأسه وكأنه يضحك معه على خالد.
_____________________________________________________________
ن/خ

م27/
أمام عمارة مختار
لقطة عامة على العمارة من الخارج ،وعلى سيارة خالد المركونة أمام البيت.

 Overlapصوت خالد وهو يتحدث فى انفعال
أنا بجد مش قادر أفهم واحد فى سنك ده بيشرب حشيش ويعرض
حياته واللى فاضل من عمره للخطر والبهدلة ليه؟؟
_____________________________________________________________
ن/د

م28/
منزل مختار ..الصالة

يتوقف خالد أمام مختار بالصالة ويدور مابينهم حوار حاد بحيث يبدو االنفعال على خالد بينما مختار
يتعامل مع الموقف بهدوء.
مختار
يمكن عشان كنت مغفل وأنا فى سنك ومش فاهم الحياة صح
خالد
ولما كبرت وشربت حشيش بقيت فاهمها دلوقتى!.
مختار
مش الحشيش يابنى اللى خالنى افهمها ..الحشيش مش أكتر من مسكن
بيصبرنا على الزفت اللى بنشوفه
زيه زى حاجات كتير فى حياتنا بتصبرنا على كل البالوى
اللى بنعيشها
خالد فى ضيق
ممكن لو سمحت تدينى فلوس االيجار اللى دفعتهالك
وأخصم منها حق اليوم اللى قعدته ..عشان فعالً مش
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هقدر استنى هنا أكتر من كدة
مختار وهو يمسك صوباع الحشيش ضاحكاً.
مختار
فلوسك يادوب كفت
وهو يقدم له الصوباع.
مختار
بس لو عايزه خده وبيعه ورجع فلوسك
خالد ينظر اليه وهو يكاد أن ينفجر من الغضب.
خالد
عارف ..عارف لوال انك راجل كبير كان زمانى
ليا تصرف تانى معاك مش هيعجبك
مختار فى وجه مغاير ينفعل عليه.
مختار
عارف أنت بقى لو أنا دماغى صغيرة زيك ..كنت عملت
فيك أيه دلوقتى ..بس أنا هستحملك عشان كل ده معتبرك
ضيفى ..وع العموم األوضة والشقة تحت أمرك ألخر الشهر
خالد
طب أسمع بقى ..من النهاردة مالكش عندى غير ان
أحافظلك على الشقة واسيبلك االوضة زى مادخلتها
ومش عايز أسمع منك حتى صباح الخير
مختار ينظر اليه ويضحك فى سخرية ومن ثم يتركه ويذهب للداخل وهو يدندن أغنية ياصباح الخير
ياللى معانا.
مختار
يا صباح الخير يا اللى معانا ..الكروان غنى وصحانا
بينما خالد يتوقف ناظرا ً اليه فى حيرة وضيق شديد من برود مختار.
_____________________________________________________________
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ل/خ

م22/
كورنيش االسكندرية

لقطات على كورنيش األسكندرية ليال.
_____________________________________________________________
ل/د

م32/
منزل مختار ..الصالة

تفتح الصورة من على الجرامفون الذى يعمل على أغنية (جواب حبيبى) لليلى مراد  ..بحيث ال يتواجد
أحد بالصالة وتتحرك الصورة من أمام غرفة خالد وتصل نحو الحمام.
_____________________________________________________________
ل/د

م31/
منزل مختار ..الحمام

يجلس مختار فى البانيو الممتلئ بالمياه والصابون ودخان سيجارة الحشيش يعبأ المكان حادثا ً شبورة
كبيرة حوله بينما مختار يأخذ نفس من السيجارة وشفطة من فنجان القهوة وصوت ليلى مراد يأتى من
الخارج بحيث يدندن معها وهو شبه فاقد الوعى.
_____________________________________________________________
ل/د

م32/
منزل مختار ..غرفة خالد

خالد يجلس على المكتب وهو يطالع صور لخطبيته ياسمين التى تركته على الموبايل ويمسحها وهو
يكاد أن يدمع بينما صوت أسمهان يأتى من الخارج فى الخلفية.
تتداخل لقطات فالش بالك لكل صورة يمسحها خالد من على الموبايل بشكل سريع كالطيف.
 خالد يلتقط له صورة سيلفى مع ياسمين فى أحد الكافيهات وهم يضحكون. خالد يلتقط صورة لياسمين وهى تتحدث فى الهاتف وتنظر له بضيق كى ال يصورها. ياسمين تجلس على سيارة خالد الذى يلتقط لها عدة صور.خالد ينتهى من مسحه للصور ويترك الموبايل على المكتب وهو يبدو عليه الحزن الشديد.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م33/
كورنيش االسكندرية ..أمام الشركة

على المشاهد القادمة تمر األيام على ورق النتيجة التى تظهر على يسار الشاشة من يوم  2مارس
الى  8مارس . 2222
لقطة عامة على خالد وهو يدخل مقر الشركة.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ن/د

م34/
مكتب خالد  ..الشركة

خالد يجلس على مكتبه منهمك فى العمل ويأتى عبد الحميد ويضع أمامه العديد من الملفات لينظر اليه
خالد فى ابتسامة تدارى ضيقه.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ن/د

م35/
منزل مختار ..الحمام

خالد يستحم فى الحمام فجاة يفتح عليه مختار الباب فيصرخ به خالد ليغلق مختار الباب سريعاً ،بحيث
ينفخ خالد من الضيق الشديد.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ن/د

م30/
منزل مختار ..باب الشقة

مختار يفتح الباب لساعى البريد وهو يسأله عن الجواب الذى ينتظره فيومئ له ساعى البريد برأسه
بـ ال  ..ويعطيه جواب جديد من كاملة ،يأخذه منه مختار وهو يبدو عليه الحزن.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
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غ/د

م37/
منزل مختار ..غرفة خالد

خالد يتوقف فى البلكونة ناظرا ً الى البحر فى وقت الغروب ليلمح ليلى تتوقف على سور الشاطئ وهى
ناظرة الى البحر وفاردة ذراعيها فيترك مج النسكافيه ويتحرك مسرعا ً لكى يلحق بها ..تستمر الصورة
على ليلى ليمر بعض المارة يحجبوا الرؤية عنها ويظهر خالد بحيث ينظر للمكان التى كانت تتوقف به
وقد أختفت فيلتفت يمينا ً ويسارا ً باحثا ً عنها بعينه ولكن ال اثر لها.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ل/د

م38/
منزل مختار ..غرفة مختار

تمر الصورة على جواب كاملة الجديد مغلق كما هو وموضوع على الكمود بالغرفة ،بينما مختار يقوم
برى النباتات وهو يبدو عليه الشرود والحزن.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ل/د

م32/
منزل مختار ..غرفة خالد

خالد يجلس على مكتبه ويأخذ من حبوب األكتئاب ومن ثم يفتح الكتاب المتواجد به صورة ليلى التى
وجدها فى دوالب الغرفة ويتأملها فى حيرة شديدة.
موسيقى مناسبة تصاحب الصورة
_____________________________________________________________
ل/د

م42/
منزل مختار ..الصالة

خالد يخرج من الغرفة وهو يبدو عليه االنفعال ويقوم بغلق الجرامفون ..ليسمع صوت بكاء مختار
داخل الغرفة المغلقة فيضع أذنه على الباب ومن ثم يبتعد وهو يبدو عليه الحيرة من أمر مختار والغرفة
المغلقة ويدخل غرفته.
الموسيقى تتوقف
_____________________________________________________________
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ن/خ

م41/
شاطئ

يتوقف خالد على الشاطئ نهارا ً وقدماه فى الماء ليرى بجانبه على بعُد خطوات يتوقف حسين ممسكا ً
بمسدس ويهم أن يقتل نفسه وهو يبكى بشدة ليصرخ به خالد كى يتوقف عن قتل نفسه ويجرى نحوه
وقبل أن يصل اليه يطلق حسين طلقة على رأسه ليقع قتيالً فى الحال.
_____________________________________________________________

ن/د

م42/
منزل مختار ..غرفة خالد
يستيقظ خالد من نومه فى فزع شديد وهو يأخذ أنفاسه ومن ثم يهدأ قليال .

_____________________________________________________________
ن/خ

م43/
أمام شركة خالد

لقطة عامة على الشركة من الخارج.
_____________________________________________________________
ن/د

م44/
مكتب خالد ..الشركة
خالد يجلس على المكتب ناظرا ً الى صور حسين الموجودة تحت الزجاج.
عبد الحميد تأتى له مكالمة على الهاتف فيرد على خطيبته.
عبد الحميد
أيوة ياروحى ..الء انسى ازاى بس ..استنى معايا ثوانى
أطلع من المكتب

ويذهب خارج المكتب ليتبقى خالد وابتسام التى تجلس على مكتبها ممسكة بالمصحف وتنظر الى صورة
حسين ..ينظر اليها خالد وهو يتردد فى الحديث.
خالد
أنا شفت حسين النهاردة فى الحلم وهو بينتحر
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وحاولت أمنعه ..بس ما لحقتش
ابتسام تنظر اليه فى صمت وصدمة شديدة.
خالد
هو حسين ضرب نفسه بالنار؟؟
تنفجر فى حينها ابتسام فى البكاء وتخرج مسرعة خارج المكتب ،بينما خالد يبدو عليه االرهاق والتعب..
لحظات ويأتى عبد الحميد من الخارج وهو يبدو عليه األنفعال الشديد.
عبد الحميد
هو يابنى أدم انت أنا مش قولتلك لو عايز تفضل ضيف خفيف
ما تسألش فى اللى مالكش فيه ..عجبك كدة ..اهى البت الغلبانة
مقطعة عنيها من العياط برة ..لو جرالها حاجة هيبقى
ذنبها فى رقبتك
خالد
أنا سألتها عشان شفت حسين وهو بينتحر فى المنام
عبد الحميد ساخرا ً منه فى انفعال شديد.
عبد الحميد
شوفته فى أيه ..الء يا خويا ابقى استغطى كويس بعد كدة
قبل ما تنام ..وألخر مرة هقولهالك  ..ماتفتحش السيرة دى تانى
وال من قريب وال من بعيد ..عشان بعد كدة مش هيحصل كويس
عبد الحميد يخرج من المكتب وهو يسخر من خالد.
عبد الحميد
قال شوفته فى المنام قال!.
خالد ينظر الى صورة حسين المعلقة فوقه والتفكير يشغله.
_____________________________________________________________
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ن/د

م45/
منزل مختار ..غرفة مختار

يجلس مختار على الكرسى الهزاز وجهه مقابالً للبحر الذى يظهر من بلكونة الغرفة ويقرأ خطاب
كاملة.
صوت كاملة
عارفة ان اللى هقوله ده هيزعلك ..مراد رجع فى كالمه
ومرضيش ننفصل زى ما أتفقنا ..لسه بعد العمر ده كله العند راكبه
ومش عايز يسيب اللعبة اللى خدها منك زمان
األهبل مفكر انك انت اللى بتحرضنى عليه
وبتخطط لكل ده.
ده حتى الباسبور بتاعى خده وخفاه ..عشان معرفش أهرب
منه وأسافر ..أنا بجد خالص مابقتش طايقة العيشة معاه
أكتر من كدة ..أنت مش عارف انا عملت أيه عشان أعرف
أبعتلك الجواب ده ..معلش سامحنى عارفة انى ضاغطه عليك
بكالمى ده ومشيالك همى ..بس انت عارف انى ماليش
غيرك فى الدنيا دى ..انت الحاجة الوحيدة اللى مخليانى
لسه عايزة أكمل فى الحياة ..أنا بس نفسى تطمنى ولو مرة
واحدة عليك وترد عليا بجواب بس حتى تقوللى فيه
انك لسه فاكرنى ومستنينى ارجعلك ..مخبيش عليك
سكاتك ده ساعات بيوجعنى أكتر بكتير من كل اللى مراد
بيعمله فيا ..لو ليا خاطر عندك ولسه بتحبنى زى زمان
أبعتلى جواب مكتوب فيه ان شالله أسمك وأسمى بس
عشان اطمن ..وأنا عندى وعدى ليك ان مهما السنين خدتنا
هنبقى لبعض فى األخر.
مختار يطوى الجواب وهو يبدو عليه الحزن الشديد.
_____________________________________________________________
ن/خ

م46/
أمام شركة خالد

يخرج خالد من الشركة ويذهب نحو سيارته ليخرج خلفه من الشركة عبد الحميد ويلحق به وهو يود
أن يصالحه عن انفعاله عليه.
عبد الحميد
خالد ..أنت ياعم
خالد يلتفت اليه فى ضيق.
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خالد
أيه فى حاجة تانية عايز تقولهالى عشان ماجبش
سيرته الله يرحمه
عبد الحميد
ياعم مايبقاش خلقك ضيق كدة ..أنا عارف ان زودتها
معاك حبتين تالتة ..فعشان كدة جيت أصالحك
خالد
خالص مفيش حاجة
عبد الحميد
مسامحنى بجد وال لسه شايل
خالد
ماقولتلك خالص مفيش حاجة
عبد الحميد
طب عشان أضمن انك سامحتنى ..أقبل عزومتى ليك
ع الغدا يوم االجازة اللى جاى ..هأكلك أكلة سمك
هتدعيلى بعدها
خالد
معلش ..أنا فى يوم األجازة بحب أقعد فى البيت
عبد الحميد ضاحكا ً
أيه ده ..أنت طلعت زى حسين الله يرحمه
كان زيك كدة بالظبط ..بيقضى االجازة اللى كلنا بنستناها كل أسبوع
فى األوضة اللى كان مأجرها
خالد ينتبه لحديثه فى اهتمام شديد.
خالد
هو حسين ما كنش من اسكندرية أصال
عبد الحميد فى ضيق
تانى هتفتح معايا كالم فى حسين
خالد
انت اللى جبت فى سيرته دلوقتى ..مش أنا
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عبد الحميد
الله يرحمه أديه راح للى خلقه ..وأحنا بعد موته شبه واخدين عهد
على نفسنا مانجبش سيرة اللى حصله تانى حتى مابين نفسنا غير بالخير والرحمة عليه
المهم قبل ما أمشى دلوقتى ..عشان أتأكد انك سامحتنى
الزم تقبل عزومتى
خالد وهو يبدو عليه التفكير فيما قاله عبد الحميد عن حسين يهز رأسه بالموافقة لعبد الحميد كى يرحل.
_____________________________________________________________

ن/د

م47
منزل مختار ..الصالة

الجرامفون يعمل بصوت عالى على أغنية ألسمهان.
يفتح خالد الباب ويدخل ناظرا ً الى الجرامفون والى السبرتاية ويذهب نحو غرفة مختار.
_____________________________________________________________
ن/د

م48/
منزل مختار ..بلكونة غرفة مختار

يجلس مختار وأمامه على سور البلكونة فنجان القهوة ويمسك برواية من القاتل يقرأها ..يدخل خالد
عليه فتبدو الخضة على مختار من دخوله المفاجئ.
مختار
أيه ياعم الدخلة دى ..خضتنى
خالد
هو كان فيه حد قاعد فى األوضة قبلى أسمه حسين؟؟
مختار
يعنى أنت داخل عليا زى نوة المكنسة ..عشان تسألنى
السؤال ده ..وأنا اللى أفتكرتك جاى تصالحنى
وتطمن عليا
خالد فى انفعال
لو سمحت ..ممكن تجاوب على سؤالى من غير
كالم كتير
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مختار
أنا مابقتش قادر افهمك يابنى ..ولو على سؤالك
مفيش حد قعد باألسم ده عندى قبل كدة
خالد
طب ما تفتكر كويس ..يمكن كان قاعد عندك
وأنت ناسى
مختار ساخرا ً
صحيح أنا كبرت فى السن ..بس مخى لسه شباب وبيلعب كورة كمان
ومش هنسى بسهولة حد دخل بيتى ونال شرف
القعدة معايا.
وهو يقدم له فنجان القهوة.
مختار
تشرب قهوة؟؟
خالد ال يجاوبه وهو ينظر اليه فى عدم تصديق.
مختار
انت الخسران ..حد برضه يرفض يشرب قهوة
من أيد مختار.
ويأخذ مختار رشفة من فنجان القهوة.
مختار
وبعدين يطلع أيه حسين ده اللى انت جاى ملهوف أوى بالشكل ده
عشان تسألنى عليه؟؟
خالد
مش مهم ..مش مهم
ويتركه ويذهب للخارج ..بينما مختار يتابعه بنظره فى حيرة شديدة.
مختار
هو أيه اللى مش مهم ..ده مجنون ده وال أيه
توب علينا يارب
ومن ثم يمسك بفنجان القهوة يأخذ منه رشفة ويعاود القراءة مجددا ً فى الرواية
_____________________________________________________________
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ل/د

م49/
منزل مختار ..غرفة خالد

خالد يجلس على سريره وهو يبدو عليه الزهق الشديد ..يمسك بالموبايل ويفتح أكونت الفيس بوك
ويكتب بوست (أنا موجود فى اسكندرية ألخر الشهر ..لو حد حابب نتقابل ونخرج شوية يقوللى).
ومن ثم يمسح البوست وهو يبدو عليه الضيق الشديد ويرمى بالموبايل على السرير.
يقوم من على السرير ويذهب نحو المكتب ويأخذ من دواء األكتئاب وهو يضع علبة الدواء تصطتدم
يده بالرواية التى بها صورة ليلى وتقع على األرض وتخرج منها صورة ليلى فيمسك بها خالد وهو
يتأملها فى حيرة.
_____________________________________________________________
ل/د

م50/
منزل مختار ..غرفة مختار
مختار يجلس على كرسى أمام التسريحة ويمسك بورقة وقلم ويكتب جواب لكاملة.
صوت مختار
الى كاملة من أحبتها ولم أحب غيرها
عارف انى جوابى ليكى ده أتأخر كتير أوى ..يمكن عشان
خايف أوعدك بحاجة ممكن ما قدرش أعملها ..يمكن عشان
ماكنتش عايز أعلقك بأمال دايبة ..بس المؤكد ان جوابى ليكى
أتأخر الوقت ده كله ..عشان لسه بحبك
عشان لسه مش عايزك تشوفينى أضعف منك وانى ماتمسكتش
بحبى ليكى ..كنت عارف ومتأكد ان مراد لسه ماشلنيش من دماغه
ساعات كتير بتمنى انى اعرف اسافرلك وأخدك منه بالقوة
زى ماهو عمل بالظبط زمان ...ان شالله حتى أقتله
بس حتى ده كمان مش فى ايدى انى أعمله
أنا لسه بحبك يا كاملة ..ولسة مستنيكى ..وعمرى مافقدت
األمل ولو لثانية ان أحنا هنكون لبعض فى نهاية المطاف

يتوقف مختار عن الكتابة قليالً وهو يفكر ومن ثم يعاود الكتابة مجدداً.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م51
كورنيش االسكندرية

لقطة عامة على البيت من الخارج.
_____________________________________________________________
ن/د

م52/
منزل مختار ..المطبخ

يتوقف خالد فى المطبخ ويصنع الفطور لنفسه بحيث يقلى البيض ويقوم بوضع قطعة من الجبن فى
طبق ويقطع عليه الخيار والطماطم.
يدخل عليه مختار وهو يتثائب.
مختار
صباح الفل ياعم خالد
خالد ينظر اليه متفاجئ من استيقاظه مبكرا ً ويرد عليه فى زهق.
خالد
غريبة يعنى ..أيه اللى مصحيك بدرى كدة
مختار
ريحة البيض اللى انت عامله
خالد يكمل فى تقطيع الخيار والطماطم على الجبن وهو يحدثه.
خالد
ما أنا كل يوم بقلى بيض فى الفطار ..مش معنى يعنى
صحيت على ريحته النهاردة
مختار وهو يبدو عليه انه محصور ويريد ان يذهب الى الحمام.
مختار
يمكن عشان كنت سايب باب االوضة مفتوح ..قولت
عشان لو دماغك هفتك تيجى تسألنى على حد تانى
ماتكسرش عليا الباب وأنا نايم وال حاجة ..وتدخل علطول
بقولك أيه هخش الحمام عشان مش قادر ..أعمل حسابى
معاك بقى
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ويتركه ويذهب الى الحمام بينما خالد يتوقف عن تقطيع الخيار والطماطم وهو ينفخ من شدة الضيق.
خالد
كان يوم ال يعلم بى اال ربنا ..يوم ما قعدت معاك
فى المخروبة دى
_____________________________________________________________
ن/د

م53/
منزل مختار ..الصالة

يجلس مختار وخالد على السفرة يتناولون الفطور ..بحيث يأكل مختار بنهم شديد بينما خالد يتأمله فى
كثير من االستغراب.
مختار
الء بجد تسلم أيدك ..البيض عظيم ،عظيم يعنى
خالد
بألف هنا
مختار
هو أنت صح ليه جيت سألتنى عن حسن وال حسين ده
خالد
مش أنت ماتعرفوش ..يشغلك فى أيه بقى دلوقتى
أنا بسأل عنه ليه؟
مختار
عندك حق ..أنا شاغل نفسى ليه فعالً
ينتهى مختار من تناول الفطور ويقوم من على السفرة.
مختار
بجد تسلم أيدك ..بقالى كتير مفطرتش فطار حلو كدة
أنا هدخل أغير هدومى عشان تاخدنى على سكتك
وأنت رايح الشغل
ويتركه ويذهب للداخل بينما خالد ينظر اليه وهو ممسك بلقمة فى يده ويبدو عليه التعجب الشديد منه.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م54/
سيارة خالد ..كورنيش االسكندرية
خالد يقود السيارة وينظر فى حيرة الى الجواب الممسك به مختار الذى يجلس بجانبه.
مختار
بقولك أيه صحيح ..ماتعدى عليا ع القهوة بعد ماتخلص
شغل عشان أخد بتارى منك
خالد
لحقت خلصت الصوباع ..وعايزنى أجى معاك
تجيب التموين الجديد
مختار ضاحكا ً
الء ياسيدى ..ماتقلقش لسه الصوباع بخيره ..نقص عقلة واحدة بس
ويخرج صوباع الحشيش من جيبه.
مختار
حتى شوف
خالد ينظر الى الصوباع فى صدمة شديدة.
خالد
ينهار اسود ..انا اللى غلطان ان ركبتك معايا العربية تانى
يتوقف خالد بالسيارة على جانب الطريق ويشاور لمختار بالنزول.
خالد
أتفضل أنزل
مختار فى انفعال
بس أنا لسه مشوارى قدام مش هنا
وبعدين مايصحش تنزل واحد فى سن أبوك من عربيتك
بالشكل ده
خالد فى أنفعال
ماهو مايصحش برضه واحد فى سن أبويا يعمل اللى أنت
بتعمله ده
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مختار ينظر اليه فى ضيق ومن ثم يرمى بصوباع الحشيش على الرصيف.
مختار
أدى الصوباع اللى مضايقك ياسيدى ..كدة أنت أرتاحت
ينظر اليه خالد متعجباً ..بينما مختار فى انفعال يطلب منه ان يتحرك.
مختار
ما تيال أتحرك ..واقف تانى ليه
يتحرك خالد بالسيارة وهو ينظر الى مختار فى حيرة شديدة.
_____________________________________________________________
ن/خ

م55/
أمام صندوق بريد

يتوقف مختار أمام صندوق بريد ويضع به الجواب الذى يرسله الى كاملة.
_____________________________________________________________
ن/د

م56/
مكتب خالد ..الشركة

يجلس كالً من عبد الحميد وابتسام على مكاتبهم ويبدو عليهم االنهماك فى العمل على عكس عادتهم.
يدخل خالد وهو يبدو عليه التأخر الشديد عن ميعاد العمل.
خالد
صباح الخير
عبد الحميد يلتفت أليه ومن ثم يلتفت الى الساعة المعلقة على الحائط والتى تشير الى التاسعة وربع.
عبد الحميد
صباح الفل ..أتأخرت ليه كدة ..رئيس مجلس االدارة الجديد موجود ومكهرب الدنيا
زى ما انت شايف
ويشاور له على الملفات التى أمامه.
وسأل عليك أكتر من مرة ..وحاولت أكلمك تليفونك مقفول
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خالد وهو يذهب ويجلس على مكتبه ويرمى بالمفاتيح والموبايل فى ضيق على المكتب.
خالد
نسيت أشحنه قبل ما أنام وفصل منى وأنا فى الطريق
وحد يعرف نظامه أيه فى التأخيرات
عبد الحميد
المعروف عنه من الشركة اللى كان فيها قبلنا انه ماعندوش ياما أرحمينى
بس أنا فهمته إن أنت أول مرة تتأخر وملتزم فى الشغل جدا ً
خالد
عبد ..مش عارف أقولك أيه والله
شكرا يا ُ
عبد الحميد
ماتقولش حاجة ..أحنا فى المكان هنا ستر وغطا على بعض
وأشتغل بقى عشان مايدخلش علينا فجأة
ويالقينا قاعدين بنتساير فينشنا جزا أحنا األتنين
وأنا مش ناقص
يومئ له خالد برأسه ومن ثم ينظر الى الملفات فيلمح صورة حسين تحت الزجاج فيدفع الملفات فوقها.
خالد
منك لله يا مختار
_____________________________________________________________
ن/خ

م57/
الكورنيش

يتوقف مختار عند المكان الذى رمى به صوباع الحشيش ويلتقطه من األرض وهو تبدو عليه السعادة
الشديدة.
مختار
كنت هزعل أوى لو حد عتر فيك
ويضعه فى جيبه ويذهب فى طريقه.
_____________________________________________________________
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ن/د

م58/
مكتب خالد ..الشركة

يبدو على خالد وعبد الحميد وابتسام التركيز الشديد فى العمل ..يدخل استاذ منصور غنام رئيس مجلس
االدارة فى (أول الخمسينات وحاد المالمح) ومن خلفه شفيق مدير الفرع بحيث يتوقف منصور أمام
مكتب خالد الذى ينظر اليه فى ابتسامة.
منصور
أنت خالد المنقول من فرع القاهرة مش كدة
خالد
بالظبط يا فندم
منصور
وبتتأخر برضه فى فرع القاهرة زى هنا
خالد
الء يافندم أنا أول مرة أتأخر لظروف خارجة عن ارادتى
أوعد حضرتك ان ده مش هيتكرر تانى
مدير الفرع أستاذ شفيق يتدخل.
شفيق
الشهادة لله يا فندم خالد من أول يوم لى هنا فى فترة االنتداب
وهو مثال للموظف الذى يحتذا به.
خالد ينظر الى شفيق شاكراً.
خالد
متشكر يا استاذ شفيق
منصور ينظر اليهم فى صمت ومن ثم ينظر الى خالد وهو يتحقق من وجهه.
منصور
الء ..مش معقول
ليبدو القلق على خالد والجميع ومن ثم يتحدث منصور الى خالد.
منصور
مش ممكن الخالق الناطق هو
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أنت ابن وفيق الدسوقى الله يرحمه مش كدة
خالد
أيوة يا فندم ..أنا أبنه
فتتغير مالمح منصور الجادة الى النقيض تماما ً ليصبح شخص ودود ومرح للغاية.
منصور
وسايبنى اتعامل معاك بالوش الخشب كل ده ..ده أنا كنت
ناوى انشك جزا يخليك عبرة لمن ال يعتبر
خالد
ما أنا معرفش ان حضرتك تعرف والدى ..خاصة ان هو
كان بيشتغل محامى مش فى الشركة هنا يعنى
منصور
أبوك الله يرحمه كان أخويا الكبير ..بس لما سافرت
المانيا زمان وانت لسه صغير الحياة خدتنا وانقطعت اتصالتنا
ولما رجعت عرفت بقى ان ربنا أفتكره
وزعلت عليه جداً ..أبوك جمايله كانت مغرقانى يابنى ونفسى اردله
أى حاجة منها.
وهو يلتفت الى عبد الحميد وابتسام وشفيق الذين يتابعون الموقف فى دهشة شديدة.
منصور
فى حد مضايقك هنا وأنا أرفدهولك حاالً
خالد ينظر اليه ساخرا ً منهم.
خالد
الء يافندم الزمال هنا شايلنى على كفوف الراحة
دول حتى علطول بيحاولوا ياخدو منى شغل يخلصوه مكانى
منصور يخرج له الكارت الخاص ويعطيه له.
منصور
على العموم ده الكارت بتاعى يا خالد ..لو أحتاجت أى حاجة
فى أى وقت كلمنى علطول ..انا كل اللى وصلتله يابنى كان بسبب
أبوك الله يرحمه ،،لواله هو مكنتش عرفت اسافر برة مصر وال أوصل
ألى حاجة فى حياتى
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خالد ينظر اليه فى حرج.
منصور
سعيد جدا ً انى شوفتك يا خالد ..ولما ترجع القاهرة
ابقى عدى عليا فى مكتبى
خالد
ان شاء الله يا فندم ..ان شاء الله
منصور
ياال اشوفك على خير
خالد
نورت وفرصة سعيدة يا فندم
منصور ينظر اليه فى سعادة
وفيق الخالق الناطق ..سبحان الله
ويذهب ومن خلفه شفيق ..بينما يجلس خالد وهو ينظر الى الكارت وتبدو عليه الحيرة.
خالد
غريبة ..ابويا عمره ماجابلى سيرته ..وبعدين
أنا أصالً مش شبهوا خالص
عبد الحميد ينظر اليه مازحا ً.
عبد الحميد
ده أنت طلعت واصل أهو ياعم خالد وأحنا مش عارفين
رئيس مجلس االدارة بنفسه كان صاحب أبوك ..ماتنساش توصى علينا بقى
لما تمشى
خالد ينظر اليه ضاحكاً.
خالد
عبد
والله أنا متفاجئ باللى حصل زيى زيك يا ُ
_____________________________________________________________
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ن/خ

م59/
المقابر

يتوقف مختار أمام مدفن زوجته وهو يضع الكثير من زهور الفل والياسمين حولين المقبرة ومن ثم
يتوقف ويتحدث لها.
مختار
حاوطتلك المطرح كله بالفل والياسمين اللى بتحبيهم
يا عالم بقى لما ربنا يفتكرنى واجى ارقد جنبك
مين هيبقى يجيلنا بالصبار حتى
صحيح مش مصباح الكهربائى مات من يومين
أمانة عليكى لو شوفتيه قوليلوا ياريت تسامح
مختار عن شتيمته وضربه ليك زمان ..ده لو كان فاكرهم لسه
أصل هو قبل ما يموت جاله زهايمر وماكنش فاكر حتى أسمه
ويضحك وهو يحكى عن مصباح الكهربائى.
لدرجة انه قبل ما يموت بكام يوم نزل من بيته وتاه فى العطارين
وفضل يوقف خلق الله ويقولهم أنا عايز أرجع بيتى ..أنا مش عارف مين خطفنى
وجابنى هنا ..رجعونى بيتى ..يقولوله فين بيتك يا عم الحج
يقولهم مش فاكر.
يبدو التأثر الشديد على مختار ويتبدل حاله من الضحك للحزن واالنكسار.
لحد ما واحد فى شارعنا شافه ورجعه البيت ..وماعداش يومين
بيفتحوا عليه باب الشقة لقوه ميت على فرشته
مختار يمسح دموعه ويحاول أن يدارى حزنه ويتحدث ضاحكا ً مرة أخرى.
مختار
عارف انك مابتحبيش االخبار الكئيبة دى
وزمان شاغلك هو أنا ليه اتشاكلت مع مصباح زمان ..عشان مرة ياستى
وديتله راديو يصلحه ..وبعد ما خدته منه لقيته مابيشغلش غير محطة واحدة
فرجعتله ونزلت فيه ضرب وقولتله رجع باقى المحطات اللى سرقتها من جوه
الراديوا يا حرامى ..وهو يحاول يفهمنى انى اللى بقوله ده عبط وأنا فضلت
ماسك فى رقبته وأقوله رجع باقى المحطات ياحرامى ..كنت لسه صغير ساعتها
ومغفل أوى
ويضحك بشدة على حديثه لزوجته.
_____________________________________________________________
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ن/د

م60/
الشركة ..مكتب خالد

المكتب ال يتواجد به أحد والساعى يغلق باب المكتب بعد ذهاب جميع الموظفين.
تتحرك الصورة من على صورة حسين المعلقة على الحائط لتنزل على مكتب خالد وتمر على صور
حسين الموضوعة تحت الزجاج حتى تصل الى مفتاح البيت وقد نساه خالد على المكتب قبل ذهابه.
_____________________________________________________________
ن/د

م61/
منزل مختار ..امام باب الشقة
يتوقف خالد وهو يبحث فى جيبه عن المفتاح وال يجده وينفخ من الضيق.

خالد
راح فين الزفت ده بس
_____________________________________________________________
ن/خ

م62/
القهوة

يجلس مختار على المقهى يلعب الطاولة مع رجل عجوز يدعى عوض والكثير من عواجيز القهوة
يتابعوهم وعلى رأسهم توفيق.
مختار يرمى بالزهر ويستيطع ان يتغلب على عوض.
مختار
يال اللى بعده
عوض فى ضيق
أنا مش عارف انت مشغل معاك عفاريت يجيبولك الزهر
اللى انت عايزه وال أيه
مختار
ابتدينا بقى فى الوصلة اللى مابتشبعش منها
فى حينها يأتى خالد فينظر اليه توفيق فى فرحة شديدة.
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توفيق
أهو اللى بيعرف يروقك وصل
مختار ينظر الى خالد متعجبا ً من مجيئه بينما خالد يعتذر عن عدم اللعب.
خالد
معلش أنا مش جاى ألعب
توفيق
ده كالم بابشمهندس ..والله ما هتمشى من هنا غير لما تروقه
مختار
ماتقعد ألعب وال خايف
خالد
أنا جاى أخد منك المفتاح عشان نسيته فى الشغل
مختار
سالمة عقلك يا بنى ..طب أقعد نلعب عشرة وبعدين نتحرك مع بعض
خالد
ياسيدى أنا مش عايز ألعب ..ادينى المفتاح وقعد العب انت براحتك
توفيق
ماهو مش هنسيبك تمشى يا بشمهندس غير لما تقعد وتروقه
مختار
قعد بقى ..عشان خاطر الناس العشمانين فيك دول ..عشان
أوريهم انها جات معاك حظ وانك مالكش فيها زيهم بالظبط
خالد ينظر اليه ويضحك بسخرية
طب أنا كنت عايز أخللى شكلك حلو قدام الناس
بدل ما أبهدلك تانى قدامهم
مختار
قعد ألعب من غير كالم كتير بس
يجلس خالد أمام مختار ويبدو الحماس الشديد عليهم وعلى العواجيز الذين يلتموا حولهم.
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توفيق ينادى للقهوجى
يا جمعة تعالى نزل هنا مشاريب ع الخسران
(ناظرا ً لمختار) أخيرا ً جه اليوم اللى هنشيلك فيه المشاريب
الساعة فى القهوة تشير الى الثالثة والنصف.
Jump cut
الساعة قد أصبحت الثامنة والليل قد دخل ومازال مختار وخالد يلعبون ويبدو عليهم الحماس الشديد فى
الدور األخير فى التطبيق بحيث يأكلون من القواشيط ليرمى مختار بالزهر الذى يأتى له بدبش يستطيع
أن يكسب به لتبدو الحسرة على خالد وشلة العواجيز بينما مختار ينظر اليه ساخراً.
توفيق
أيه يابشمهندس اللى جرالك ..وأحنا اللى قولنا خالص
فى حد عرف يوقفه
خالد
حظه عالى ..لوال الدبش اللى جاله كنت زمانى مبهدله
مختار ضاحكا ً
حتى انت هتعمل زيهم وتجيبها فى الحظ
عشان تعرف بس ان مرضيتش أتك عليك واكسفك فى أول زيارة ليك
ناظرا ً الى توفيق فى سخرية.
مين بقى كان طمعان ان أشيل المشاريب ال مؤاخذة
خالد يقوم وهو يبدو عليه الضيق الشديد ويهم بالذهاب.
خالد
ممكن المفتاح عشان عايز أروح
مختار وهو يقف هو األخر.
مختار
أنا قايم مروح معاك
_____________________________________________________________
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ل/خ

م63/
سيارة خالد ..الكورنيش

يقود خالد السيارة ويجلس بجانبه مختار الذى ينظر الى الكلب اللعبة الموجود على التابلوه ويهز رأسه
بإستمرار مع الحركة ويتحدث ساخراً.
مختار
هو الكلب ده مابيتعبش من هز دماغه كدة
دى حاجة تجيب التهاب فى المخ
خالد ال يلقى له بال بينما مختار ينظر اليه.
مختار
ما خالص بقى يابنى ..ما انت كسبتنى المرة اللى فاتت
وال انت زعالن ع الفلوس اللى دفعتها فى المشاريب
خالد ينظر اليه وال يرد عليه.
مختار
فى أيه يابنى ..انت الخسارة خليتك اتخرصت وال أيه
خالد فى ضيق.
خالد
أنت عايز أيه منى دلوقتى
مختار ضاحكا ً وهو يلمح سيدة تشوى درة.
مختار
عايزك تقف هنا حاالً
_____________________________________________________________
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ل/خ

م64/
الكورنيش
يتوقف مختار رفقة خالد على الكورنيش مواجهين للبحر ويأكلون من الدرة.
خالد
عارف إن مش قادر أفهمك لحد دلوقتى
مش قادر أمسكلك بوصلة ..ساعات بحس انك عايش حياتك
على كيفك ومش فارق معاك حاجة ..وساعات بحس انك
مدارى حاجات كتير أوى جواك وقافل عليها ومش عايز تطلعها لحد
مختار يأكل من الدرة وهو يبدو عليه الحزن ويغير الموضوع.
مختار
الست دى بقالها أكتر من عشرين سنة بتقف فى نفس المكان صيف شتا
لدرجة انى لو فى يوم عديت ومالقيتهاش هبطل أكل درة تانى
خالد ضاحكا ً
ايش معنى يعنى ..مافى ناس كتير بتشوى درة على البحر وأحلى
منها كمان
مختار
يمكن عشان مابحبش الدرة المشوى أصالً ..وأتعودت أكله
من أيدها هى بس
خالد
مش بقولك ساعات كتير ما بفهمكش
مختار
فى حاجات كتير فى حياتنا يابنى يمكن نكون مابنحبهاش أوى
بس بنتعلق بيها عشان بتربطنا بناس بنحب نشوفها ،بنحب نطمن بوجودهم
ناس بتحسسنا ان أحنا لسه عايشين
خالد
هو أنت مالكش أى حد فى الدنيا دى يسأل عليك يا مختار
مختار
ليا ..بس لألسف بطل يسأل ..وماتسألنيش ليه ..عشان معرفش
ويمكن لسه واقف معاك على رجلى عشان عايز أعرف ليه
بطل يسأل
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خالد ينظر اليه وهو يالحظ تأثره ومن ثم يواصل الحديث معه.
خالد
هو أنت كنت بتشتغل أيه صحيح يا مختار؟؟
مختار ينظر الى البحر ضاحكاً.
مختار
فى قلب البحر
خالد ضاحكا ً
كنت بتشتغل سمكة يعنى
مختار يضحك بشدة.
مختار
أول مرة تقول أفيه يضحكنى من ساعة ماشوفتك
رغم انه مش حلو برضه
Cut to
يسير مختار وخالد على الكورنيش وفى يدهم أيس كريم يأكلون منه.
مختار
 33سنة فى شغل البحر ..ماسبتش مينا اال ورسيت عليها
بس دايما ً كنت ببقى مستنى أرجعلها بفارغ الصبر
خالد
اللى هى مين فى كل الستات اللى عرفتهم فى كل الدول
اللى زرتها دى
مختار ضاحكا ً
ستات أيه يابنى ..أنا بتكلم عن اسكندرية
خالد يضحك ومن ثم يتحدث اليه ساخراً.
خالد
أه أنت من بتوع ماشربتش من نيلها والكالم ده
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مختار
أنت سافرت برة قبل كدة
خالد
الء ..بس بفكر
مختار
طب لما ترجع مصر "القاهرة" ..هتالقى اسكندرية خالص بتجرى فى دمك
وهتالقى نفسك من وقت للتانى رجلك بتسحبك ليها وبتقول شا الله يامرسى يا أبو العباس
خالد ضاحكا ً وهو يأكل من األيس كريم.
خالد
أنا ممكن أجى بس عشان أكل من الجيالتى ده تانى
مختار
أومال هتعمل أيه للكبدة اللى هأكلهاك دلوقتى
خالد
هى لسه فيها كبدة ..ده أحنا هنحتاج نركب تاكسى
عشان نوصل للمكان اللى راكنين فيه العربية.
وهما يعبروا الطريق للرصيف المقابل للكورنيش.
مختار
تاكسي ايه يابنى اللى هنركبه ..اسكندرية أتخلقت عشان
تمشية البحر
خالد
أنت عايزنا نرجع كل ده مشيى تانى
مختار
أهو انتوا كدة يابتوع مصر "القاهرة" ..حياتكوا كلها بتضيعوها
فى الجرى ..بس أحنا هنا مزاجنا رايق ومش مستعجلين على حاجة زيكم
_____________________________________________________________
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ل/د

م65/
منزل مختار ..الصالة
يفتح مختار باب الشقة ويدخل ومن خلفه خالد وهم يضحكون بشدة.
مختار
جدى ده بقى ده كان طول وعرض وطولى مرتين
وعنده هيبة تخض السبع ..ولى شارع متسمى بأسمه فى بحرى
عارف أتجوز كام مرة
خالد
أكيد مش أكتر من خالك
مختار
خالى ده جنبه كان راهب ..جدى أتجوز رسمى بس
أكتر من  38مرة  ..بقولك كان طولى مرتين
خالد
 38مرة ..وماتسجلش فى موسوعة جينس
مختار
جينس مين ياعم خالد ..على أيامه ما كنش لسه أخترعوا القلم الجاف
خالد
أومال أنت مش طالعهم ليه يا مختار

مختار يتوقف عن الضحك وهو ينظر بحب شديد وحزن الى صورة مديحة زوجته المعلقة فى الصالة.
مختار
ساعات كدة ربنا بيرزقك بست تنسيك كل اللى قبلها
وتخليك ماتفكرش فى واحدة بعدها
خالد يلتفت الى صورة مديحة المعلقة على الحائط ويتوقف عن الضحك.
خالد
الله يرحمها ..شكلها كانت طيبة وبتحبك أوى يا مختار
مختار ضاحكا ً
وعرفت منين ..مكتوب على وشها فى الصورة وال هى جاتلك فى الحلم وقالتلك ؟؟
59

خالد
اللى بيحب حد بيبان فى عنيه ..وأنا متأكد ان انت كنت واقف
جنب المصور وهو بياخدلها الصورة دى
مختار
وليه ماتقولش ان أنا اللى مصورهلها ..ماهو خالى اللى حكتلك عنه
كان عنده استوديو تصوير وكنت بحب اروحله كتير ..وكنت من وقت
للتانى أخدها هى والواد عماد وهو لسه صغير وأخدلهم كام صورة انتيكا
كدة للذكرى ..كان ساعتها لسه ما اخترعوش الموبايل والذى منه بقى
خالد
ويطلع مين عماد ده يا مختار
مختار فى حزن شديد يحاول أن يهرب من السؤال.
مختار
عماد ..عماد ..هو أنت مش عندك شغل الصبح بدرى
يعنى يادوب تلحق تنام
خالد يفهم إنه يتهرب من السؤال.
خالد
أنا بقول كدة برضه ..مكنتش عارف ان اليوم هيجرى معاك كدة
أعمل حسابك الصبح فى الفطار وال
مختار يبدو عليه السرحان والحزن الشديد وينظر الى الغرفة المغلقة.
مختار
الء ..ماتعملش حسابى
_____________________________________________________________
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ن/خ

م66/
أمام منزل مختار
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خالد يخرج من باب العمارة صباحا ً ويركب السيارة.
_____________________________________________________________
ن/د

م67/
مكتب خالد ..الشركة
يجلس خالد على مكتبه ويبدو عليه التركيز فى العمل بحيث يقاطعه عبد الحميد.
عبد الحميد
ما شاء الله عليك ..عندك ضمير فى الشغل يحرج أى حد واالله
خالد ينظر اليه والى ابتسام الذى تجلس على مكتبها وتطالع صورة حسين ويعلق عليه ساخراً.
خالد
الء باين عليكم فعالً ..لدرجة انى بدأت أشك ان حسين الله يرحمه
أنتحر من كتر الشغل اللى بتشيلهوله
عبد الحميد
وبعدين بقى ..هو اللى هنقوله هنعيده ونزيده
بقولك أيه أنا طالع اشترى بسكوت وعصير من الكشك اللى برة
أجبلك حاجة معايا
خالد
الء ياسيدى متشكر
عبد الحميد
على كيفك
ويتركه ويذهب لينظر اليه خالد فى استغراب شديد ويعود للعمل فى الملفات التى أمامه مجددا ً.

_____________________________________________________________
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ن/د

م68/
منزل مختار ..الصالة

مختار يأخذ فنجان القهوة ويدخل الغرفة المغلقة ويقفلها من ورائه.
_____________________________________________________________
ن/د

م69/
مكتب خالد ..الشركة

خالد يجلس على مكتبه منهمك فى العمل ليجد ابتسام تتوقف أمامه مترددة فى الحديث اليه بينما هو
ينظر اليها فى حيرة.
ابتسام
هو انت شوفت حسين فى المنام بجد
خالد
وتفتكرى دى حاجة هكذب فيها ليه؟؟
ابتسام
طب ما سألكش عنى ..ماقلكش أى حاجة تخصنى يعنى
خالد
فى الحقيقة أنا مالحقتش أتكلم معاه( ..ساخراً)بس أوعدك لما يجيلى مرة
تانية أبقى أسأله
ابتسام تنظر اليه فى ضيق شديد بينما هو يتحدث فى بعض االنفعال.
خالد
انسة ابتسام ..هو ليه كل ما أسأل عن حسين أنتحر ازاى
كلكم بتتهربوا من االجابة ..هو أيه اللى حصل يعنى
عشان يخليكم مش عايزين تتكلموا كدة
ابتسام
أسكت ..أنت مش فاهم حاجة
خالد
أيوة بقى أيه هو اللى أنا مش فاهمه بالظبط

62

ابتسام
مش مهم ..مش مهم
خالد فى انفعال
الء بجد انتوا أكيد مجانين
ده لو أنتوا اللى قاتلينوا مش هتعملوا كدة
ابتسام فى غضب شديد تنفجر به.
ابتسام
قولتلك أسكت ...اسكت ..أنت أيه مابتفهمش
وتنفجر فى البكاء وتخرج من المكتب بينما خالد ينظر اليها وهو يحاول أن يسيطر على أعصابه.
_____________________________________________________________
ن/د

م70/
منزل مختار ..المطبخ

يتوقف مختار بالمطبخ مرتدى مريلة المطبخ ويقوم بالطبخ كاشيف محترف وهو يدندن مع صوت
أسمهان الذى يعمل فى الخارج على الجرامفون.
_____________________________________________________________
ن/خ

م71/
سيارة خالد ..الكورنيش

خالد يقود سيارته ليلمح ليلى تسير على الرصيف فيتوقف بالسيارة فى الحال وينزل منها مسرعا ً نحوها
من ظهرها وهى تسير ويوقفها.
خالد
أخيرا ً لقيتك
لتلتفت الفتاة فى انفعال شديد ليكتشف انها تشبه ليلى وليست هى.
الفتاة
هو أنت تعرفنى
خالد يبدو عليه الحرج الشديد ويعتذر لها.
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خالد
أسف ..أسف ..كنت بحسبك
الفتاة فى انفعال
بتحسبنى أيه بس ..الء خد بالك بعد كدة ..قلة أدب صحيح
وتتركه وتذهب بينما هو يتوقف ناظرا ً اليها فى حيرة شديدة ومن ثم يخرج علبة الدواء من جيبه ويأخذ
منها.
_____________________________________________________________
ن/د

م72/
منزل مختار ..الصالة

خالد يفتح باب الشقة ليجد أسمهان تعمل بصوت عالى على الجرامفون والسفرة مليئة بالكثير من
أصناف األكل فيبدو عليه التعجب ليجد مختار يخرج من المطبخ وهو يحمل طاجن ويدندن مع أسمهان.
خالد
أيه ده كله ..أنت عازم األميرة ديانا وال أيه؟؟
مختار
األميرة ديانا ..ده أنت قديم أوى
خالد ضاحكا ً وهو ينظر الى اصناف األكل الكثيرة الموجودة على السفرة.
خالد
ماهو األكل اللى بالشكل ده مايطلعش ألى حد ..ده أنا من ساعة ماسكنت
معاك ماشفتكش عملت صنية بطاطس حتى
مختار
ال ..ما هو األكل ده مايطلعش غير للغالى
خالد
الء واضح ان هو غالى أوى أوى كمان ..ويطلع مين ياترى المحظوظ ده
مختار
القبطان فاروق.
خالد
مش الملك فاروق يعنى
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مختار
يابنى قولتلك ماتهزرش كتير ..عشان ايفهاتك بترفعلى الضغط وأنا مش ناقص
القبطان فاروق ده عشرة العمر والسفر جاى مصر زيارة خفافى وقال يعدى يزورنى
وحالف ياكل من أيدى زى زمان
خالد
أومال مش شايفك عامل سمك ..لزوم اسكندرية وأكلها يعنى
مختار
هو صحيح حياته كلها كانت فى البحر ..بس ماكنش بيحب السمك
خالد
شكله انسان غريب زيك بالظبط
مختار
شكرا ً ياسيدى ..صحيح أنا هطلب منك طلب سخيف شوية
خالد
زى أيه؟؟
مختار
القبطان فاروق مايعرفش انى مقعد حد معايا باإليجار
خالد
أيوة يعنى ..مطلوب منى أعمل أيه؟؟
مختار ينظر اليه فى حرج شديد.
_____________________________________________________________
ن/د

م73/
منزل مختار ..الصالة

تفتح الصورة على مختار وهو جالس على السفرة ويقطع فرخة الى نصفين ويضعها فى طبق القبطان
فاروق (فى أواخر السبعينات ،وسيم ،محافظ على رشاقته ومظهره ،يربى شعره وذقنه ويدخن البايب).
مختار
حتة من الشومرت بقى
القبطان فاروق
كفاية بقى يا مختار ..أنا صحيح كان واحشنى أكلك ..بس كدة
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األكل ممكن يكبس على نفسى ومالحقش الحلو
مختار
الء يكبس على نفسك أيه ..ده أنا ماصدقت أشوفك تانى
القبطان فاروق يزور وهو يأكل ويبحث عن الماء على السفرة.
القبطان فاروق
ما تنادى على الحيوان اللى انت مشغله عندك ده يجيبلنا ميه
ألحسن هموت
مختار
أه ..أه ..يا خالد ..أنت يا ولد يا خالد ..هات ميه من عندك بسرعة
خالد يأتى من الداخل حامال زجاجة مياه ويضعها أمامهم وهو يبدو عليه الضيق الشديد ،بينما فاروق
ينظر اليه فى انفعال.
فاروق
أنت ماعندكش نظر يابنى ..فيه أكل يعنى الزم يبقى فيه ميه
وال الزم سيدك مختار يندهلك يعنى
خالد ينفخ من الضيق ويومئ له برأسه بينما مختار يبدو عليه القلق الشديد من الموقف.
فاروق
شوف الولد بيعمل بوشه ازاى يا مختار ..الء لو مش عجبه
الشغل مشيه يا مختار وجيب واحد تانى
خالد
أه والله ..ياريت
مختار
الء ده خالد ده سكرة بس هو عنده شوية ظروف مش مخلياه مركز بس
فاروق
ظروف أيه بس يا مخ ..وبعدين قولتلك ميت مرة طيبة قلبك دى
بتطمع الناس فيك
وينظر لخالد.
فاروق
أدخل يابنى حضرلنا الشاى
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خالد ينظر الى مختار فى ضيق شديد ومن ثم يتحرك نحو المطبخ.
فاروق
الء ..الء ..شوف حركته تقيلة ازاى ..ده زى مايكون مش طايقنا
مختار
زى ..ويضحك بسخرية
_____________________________________________________________
ل/د

م74/
منزل مختار ..بلكونة مختار
يجلس مختار وفاروق فى البلكونة ويقوم خالد بوضع القهوة على ترابيزة صغيرة بينهم.
خالد ينظر اليهم فى ضيق شديد.
خالد
حاجة تانية
فاروق
الء ..وأفرد وشك شوية
خالد يكتم غيظه وال يعقب عليه ويذهب للداخل بينما فاروق يتابعه بنظره.
فاروق
أنا مش عارف انت مستحمله ازاى
مختار ضاحكا ً
هو شكله كدة ..بس هو طيب ..سيبك منه وأحكيلى عنك شوية
بتقضى حياتك ازاى دلوقتى بعد ما بقيت أرمل زيى
فاروق
هو أنا ماقولتلكش ..مش أنا أتجوزت تانى
مختار
بجد ..وده حصل أمتى
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فاروق
وأنا بقضى اجازتى فى ابيزة السنة اللى فاتت قابلتها
ووقعنا فى غرام بعض من أول نظرة
مختار
طول عمرك سريع ومابتضيعش وقت
فاروق
هى الحياة بقى فيها وقت أصل عشان نضيعه يا مختار
وبعدين أنا مش من بتوع جمعية الوفاء واألمل اللى أنت عضو فيها دى
مختار
أنت بس تالقيك مكنتش بتحبها أوى زى ما أنا كنت بحب مديحة
فاروق
مين قال ..بس الحب حاجة ..والدلع حاجة تانية خالص
يضحك األثنان.
وبعدين سيبك منى وطمنى أنت عليك ..مالك
مش حسك مختار بتاع زمان اللى كان األفيه مابيغادرش بوقه
مختار
ماخبيش عليك يا فاروق ..من بعد مديحة أنكسرت أوى
فاروق
وعماد لسه مافيش أى حس أو خبر عنه
مختار
الء ..بس أملى الوحيد فيك أنت دلوقتى
فاروق
مش فاهم؟؟
مختار
مش أنت قولتلى انك رايح ايطاليا بعد زيارتك لمصر
فاروق
أيوة
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مختار
أنا لسه عندى عنوان شغله القديم فى جنوة ..لو مش هتقل عليك
يعنى تحاول تروحله وتشوف فين أراضيه
فاروق
ماشى ياسيدى ..أنا كدة كدة راجع بعد بكرة
وأوعدك انى هعمل كل اللى فى وسعى
مختار
تعيش يا فاروق ..تعيش
_____________________________________________________________
ل/د

م75/
منزل مختار ..الصالة
فوتو مونتاج يصاحبها صوت أسمهان التى تعمل على الجرامفون.

 مختار وفاروق يجلسون ممسكون بألبوم صور قديم ويقلبون به وهم يضحكون بينما خالد يضعأمامهم أطباق الحلو.
 مختار وفاروق يقومون بلعب الكوتشينة. مختار وفاروق يتوقفون بجانب الجرامفون ويغنون بصوت عالى مع اسمهان بينما خالدينظر اليهم وهو يضحك ويندمج معهم ويحرك شفايفه بكلمات األغنية معهم.
_____________________________________________________________
ل/خ

م76/
بحر اسكندرية

الصورة على البحر مصاحبها صوت أسمهان ويردد من ورائها مختار وفاروق وخالد حتى يتالشى
الصوت قليالً فقليالً ليبقى صوت الموج فقط.
_____________________________________________________________
ل/د

م77/
منزل مختار ..غرفة خالد

خالد نائم على سريره ليفتح الباب ويدخل حسين وهو يتسحب ليستيقظ خالد ويعمل نفسه نائم وهو يتابع
بعينه حسين ويبدو عليه الرعب الشديد ..حسين يجلس على المكتب ويمسك بورقة وقلم ويكتب ومن ثم
يمسك القلم فى غضب شديد ويحفر به فى رجل المكتب ..ومن ثم يقوم ويتحرك نحو خالد الذى ينظر
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اليه فى رعب ويقوم بإخراج مسدس من جيبه ويصوبه نحو خالد ومن ثم فى حركة سريعة يقوم بضرب
نفسه بالنار.
يستيقظ فى حينها خالد من النوم وهو يأخذ أنفاسه ليتضح لنا ان هذا كان كابوس.
يهدأ خالد يقوم من على السرير ويذهب للمكتب ويضئ االباجورة ليجد كل شيئ مكانه ومن ثم ينظر
الى رجل المكتب ليجد محفور أسم إبتسام فتبدو عليه الصدمة الشديدة ..ويبدو عليه التوتر ويمسك بعلبة
الدواء ويأخذ منها أكثر من قرص.
_____________________________________________________________
ن/د

م78/
منزل مختار ..غرفة مختار

مختار يجلس فى البلكونة يطالع كتاب ..يدخل عليه خالد وهو يضع أمامه فنجان القهوة ويمسك بأخر
ويسحب كرسى ويجلس أمامه.
مختار
حانن عليا النهاردة يعنى وفكرنى بالقهوة ..مش عادتك
خالد ينظر اليه فى صمت لثوانى ومن ثم يتحدث اليه.
خالد
هو فيه حاجة انت مخبيها عليا ومش عايزنى أعرفها يا مختار
مختار ينظر اليه ويترك الكتاب من يده ويمسك بفنجان القهوة ويأخذ منه رشفة.
مختار
الله ..أول مرة تعملها حلوة كدة
خالد مبتسما ً بسخرية.
خالد
مختار ..طريقتك فى لف الكالم دى أنا فهمتها خالص
ممكن تقوللى ايه اللى مخبيه عليا؟؟
مختار ينظر اليه وهو ينتابه بعض الضيق.
مختار
ممكن أفهم ..أنت أيه اللى مخبيه عليا
خالد يأخذ أنفاسه من شدة الضيق ومن ثم يبدأ ينفعل قليالً فى حديثه.
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خالد
برضه مش عايز تبطل طريقتك دى ..بس لو عايز تعرف أيه اللى مخبيه عليك
أقولك ..أنا من ساعة مادخلت شقتك وأنا بشوف كوابيس مش طبيعية ..أخرها
ان حسين اللى انتحر جالى أمبارح ولقيته حفر اسم زميلة ليا فى الشغل على رجل المكتب
والغريب بقى ان لما صحيت لقيت أسمها محفور فعالً وكأنه حقيقة مش كابوس
مختار ينظر اليه فى ريبة شديدة ،بينما خالد يكمل فى الحديث له.
خالد
ده غير الصورة اللى لقيتها فى الدوالب وصاحبتها كل شوية
بتظهرلى وتختفى فى كل حتة وكأنها عفريت ..حتى أنت نفسك
مش فاهمك ..تقدر تقوللى األوضة اللى بسمعك بتعيط فيها علطول
دى مخبى فيها أيه
مختار ينظر اليه وهو يبدو عليه الضيق ويقاطعه فى جدية بالغة.
مختار
شوف يابنى لحد هنا وينزل مقص ..أظن أنت جيت أجرت منى األوضة
عشان تقعد فيها وبس ..ما أفتكرش ان أجرتلك كمان حياتى عشان تبرطع فيها على كيفك
وبالنسبة للكوابيس والصور وكل الهالوس دى ..مش ممكن تكون بسبب الحبوب
اللى أنت بتلبعها
خالد ينظر اليه فى صمت وهو يكتم غيظه ومن ثم يقوم ويذهب من الغرفة بينما مختار يبدو عليه
الضيق الشديد.
_____________________________________________________________
ل/د

م79/
منزل مختار ..غرفة خالد

يجل س خالد على مكتبه وهو فاتح جهاز الالب توب ويبدو عليه األكتئاب الشديد ويكتب بوست على
الفيس بوك ( حابب أشارككم بحاجة تخصنى يمكن عمرى ما أتكلمت فيها مع حد ..أنا بقالى فترة كبيرة
عايش فى لغبطة كبيرة أوى فى حياتى للدرجة اللى خليتنى أروح لدكتور نفسى وأخد دوا لعالج االكتئاب
الحاد وده مابيمنعش من وقت للتانى انى بفكر فى االنتحار عشان أرتاح من كل اللى أنا فيه ده ..أنا
بقيت حاسس انى خالص ماليش أى حد فى الدنيا دى أو حاجة تستاهل أعيش عشانها ..بحاول طول
الوقت أبان طبيعى وماشيلش حد همى أو أخوفه عليا ..بس بجد أنا تعبت ومابقتش قادر أتحمل أكتر من
كدة ..أنا قررت) ..
يتوقف خالد عن الكتابة وهو ينظر ألعلى ويكاد أن يبكى ومن ثم يقوم بغلق شاشة الالب توب ويمسك
بعلبة الدواء ويأخذ منها بعض الحبوب.
موسيقى مناسبة للحالة تعمل فى الخلفية
_____________________________________________________________
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ن/خ

م80/
شاطئ ..اسكندرية

لقطة عامة على الشاطئ أثناء الشروق ..على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم
 22مارس . 2222
موسيقى مناسبة للحالة تعمل فى الخلفية
_____________________________________________________________
ن/د

م81/
مكتب خالد ..الشركة

يجلس خالد على مكتبه وتضع ابتسام بعض ملفات العمل أمامه بينما يتبادل خالد معها نظرات مصاحبها
الكثير من األسئلة حتى تتهرب ابتسام من نظراته وتعود الى مكتبها.
موسيقى مناسبة للحالة تعمل فى الخلفية
_____________________________________________________________
ن/د

م82/
منزل مختار ..الصالة

مختار يتوقف أمام السبرتاية وعدة القهوة وهو مرتدى الروب ويتأمل صورة زوجته فى حزن شديد
وتبدأ عيناه تدمع حتى تفور القهوة وهو غير منتبه لها.
موسيقى مناسبة للحالة تعمل فى الخلفية
_____________________________________________________________
ن/د

م83/
مكتب خالد ..الشركة

خالد يجلس على مكتبه منشغل بالعمل ليأتى إليه إتصال على الموبايل من مختار فيتوقف عن العمل
وينظر الى الموبايل فى تعجب ومن ثم يتجاهله ويكمل عمله ليجد مختار يرسل له فويس على الواتسب
أب ..فيفتح خالد الفويس.
صوت مختار
ألحقنى يا خالد أنا تعبان أوى وشكلى بموت
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خالد يبدو عليه الصدمة ويترك كل شيئ ويذهب مسرعا ً بينما ينظر اليه إبتسام وعبد الحميد فى تعجب
ويجرى ورائه عبد الحميد.
عبد الحميد
يا خالد ..أنت ياعم أستنى ..فيه أيه اللى حصل
ويذهب ورائه خارج المكتب بينما يبدو القلق والتوتر على ابتسام التى تنظر الى صورة حسين.
_____________________________________________________________
ن/د

م84/
منزل مختار ..غرفة مختار

مختار نائم على السرير ويبدو عليه التعب الشديد وال يقدر على الحركة أو الحديث بينما خالد يتوقف
رفقة عبد الحميد والطبيب على باب الغرفة.
الدكتور
الضغط عنده عالى جداً ..هو الوالد بيعانى من أى أمراض
مزمنة أو عنده مشاكل فى القلب
خالد ينظر اليه وهو يهز له رأسه داللة على انه مايعرفش.
خالد
مش عارف
الدكتور فى تعجب
مش عارف ازاى ..هو أنت مش أبنه
عبد الحميد يتداخل فى الحوار.
عبد الحميد
الء مش أبنه ..هو قاعد معاه بس بشكل مؤقت
الدكتور
ممم ..طب ع العموم هو محتاج رعاية اليومين دول ويفضل
يروح مستشفى يعمل فيها كل التحاليل الالزمة ..وياريت يبعد عن
شرب أو أكل أى حاجة ممكن تعلى لى الضغط ..ده غير
وهو يبدو عليه الحرج ويخفض صوته.
ده غير إنه بيشرب حشيش وده خطر جدا ً علي اللي في سنه
73

عبد الحميد تبدو عليه الصدمة.
عبد الحميد
حشيش!.
خالد يتحدث بسخرية بصوت عالى وهو ينظر الى مختار.
خالد
والله قولتله كتير يا دكتور الحشيش ده خطر عليك
وهو مابيسمعش الكالم ..تقول أيه بقى قلة العقل لما بتحكم
الدكتور ينظر له فى ريبة ويكتب له روشتة بها بعض األدوية ويعطيها له.
الدكتور
دى أدوية الزم ياخدها فى مواعيدها ..ده غير انه محتاج رعاية طول الوقت
يومئ له خالد برأسه ويخرج فلوس من جيبه فيوقفه عبد الحميد.
عبد الحميد
حط ايدك فى جيبك ..هات الروشتة دى أنا هوصل الدكتور وأجيب الدوا وأرجعلك
ينظر له خالد فى ابتسامة شاكراً ،بينما عبد الحميد يشاور للدكتور للذهاب.
عبد الحميد
ياال بينا أحنا يا دكترة عشان نلحق الصيدلية
الدكتور ضاحكا ً وهو يسير معه لخارج الشقة.
الدكتور
ده على أساس ان الصيدلية هتدور وتمشى مثالً
عبد الحميد
مافيش حاجة بقت مضمونة فى األيام دى يا دكترة
بينما يتوقف خالد ناظرا ً اليهم وهو يبتسم على حوارهم.
_____________________________________________________________
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ن/د

م85/
منزل مختار ..غرفة مختار
يجلس خالد على كرسى بجانب مختار النائم على سريره ويبدو عليه التعب الشديد.
خالد
أدى أخرة الحشيش وشرب القهوة
مختار
ده لوالهم هما كنت وقعت من زمان ..أنت مش فاهم حاجة
خالد
مافيش فايدة فيك أبدا ً يا مختار ..وبعدين الدكتور قال انك الزم
تروح المستشفى عشان تحلل وتعمل رسم قلب
مختار
أنا عندى أموت هنا ..وال انى أعتب مستشفى أبدا ً

خالد ينظر اليه فى حيرة بينما عبد الحميد يأتى معه األدوية ويتوقف على باب الغرفة وينادى عليه.
عبد الحميد
خالد ..يا عم خالد
يتحرك أليه خالد ويأخذ منه الدواء.
خالد
مش عارف أقولك أيه على وقفتك دى
عبد الحميد
ماتقولش حاجة دلوقتى ..لما ترجع القاهرة أبقى وصى عليا
وخليهم يدونى الترقية المتأخرة دى
خالد ضاحكا ً
وأنا اللى بحسبك بتعمل كل ده لله
عبد الحميد
ياسيدى ماهو كل بثوابه ..وبعدين فى حاجة كدة عايز أقولك عليها
خالد
خير؟؟
75

عبد الحميد وهو يسحبه من يده بعيدا ً عن باب الغرفة حتى ال يسمعه مختار.
عبد الحميد
الراجل ده اللى كان قاعد معاه حسين الله يرحمه قبل ما يموت
خالد
قديمة ..عرفت من زمان
عبد الحميد ساخرا ً
عرفت من زمان ..طب خد بالك بقى ال تحصل حسين ..وأحنا
مش ناقصين كآبة فى أم المكتب بصراحة
عبد الحميد يضحك بينما خالد ينظر اليه فى حيرة من حديثه.
_____________________________________________________________
فوتو مونتاج على المشاهد القادمة
موسيقى مناسبة تعمل فى الخلفية
م .. 86/غرفة مختار  ..ن/د
يضع خالد صنية بها األكل أمام مختار الذى يجلس على السرير ويقوم بإطعامه.
م .. 87/غرفة مختار  ..ل/د
خالد يقوم بإعطاء مختار الدواء.
م .. 88/كورنيش االسكندرية  ..ن/خ
لقطة عامة على كورنيش االسكندرية ..على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم
 24مارس . 2222
م .. 89/منزل مختار ..الصالة  ..ن/د
خالد يفتح باب الشقة ليجد ساعى البريد يعطى له جواب مرسل من كاملة فيمسك به فى حيرة.
م .. 90/غرفة مختار  ..ن/د
خالد يجلس بجانب مختار النائم على سريره ويقوم بقرأة رواية له ..بينما نلمح جواب كاملة موضوع
على الكمود.
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م .. 91/مكتب خالد .الشركة  ..ن/د
يجلس خالد على مكتبه يتابع عمله ..على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم 20
مارس . 2222
م .. 92/الحمام ..منزل مختار  ..ن/د
يتوقف خالد أمام باب الحمام بحيث يخرج مختار وهو يبدو عليه بعض التعب ليسنده خالد لداخل الغرفة.
م .. 93/بلكونة غرفة مختار  ..ن/د
يجلس خالد رفقة مختار بالبلكونة وقد استعاد مختار الكثير من عافيته وأمامهم صنية بها فنجان قهوة
وشوب عصير برتقال ..يمد يده مختار ويمسك بفنجان القهوة من أمام خالد الذى يصفعه على يده برفق
ليترك الفنجان ويشاور له على العصير ..على ورقة نتيجة تظهر على يسار الشاشة يكتب تاريخ اليوم
 27مارس . 2222
_____________________________________________________________
ن/خ

م94/
شاطئ ..اسكندرية

خالد على شاطئ البحر يمسك بالمسدس الذى قتل نفسه به حسين ويسدده على رأسه وقبل أن يدوس
على الزنات تظهر له ليلى وهى تفرد ذراعيه مثل الصورة التى عنده وتضحك له فينزل المسدس
وينظر اليها وكأنها هى طوق النجاة الذى أردعه عن قتل نفسه.
يتداخل صوت جرس الباب فى نهاية المشهد
_____________________________________________________________
ن/د

م95/
غرفة خالد ..منزل مختار

يستيقظ خالد من النوم والحلم الذى كان يراه بالمشهد السابق على صوت جرس الباب.
_____________________________________________________________
ن/د

م96/
منزل مختار ..الصالة
جرس الباب يرن ..يأتى خالد من غرفته ويفتح الباب ليجد فى وجهه ليلى فتبدو عليه المفاجئة.
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ليلى
مختار موجود
خالد يفرك عينه وهو يشعر انه مازال نائم.
ليلى تنظر اليه فى تعجب وتكرر سؤالها.
ليلى
مختار موجود؟؟
خالد
أيوة موجود ..أقوله مين
_____________________________________________________________
ن/د

م97/
منزل مختار ..بلكونة غرفة مختار
تجلس ليلى مع مختار وخالد الذى ال ينزل عينيه من على ليلى بينما هى تنظر اليه فى ريبة.
مختار
عارفة ان حاولت أتصل بيكى كتير ودايما ً موبايلك مقفول
لدرجة إن قلت خالص انتى انشغلتى فى حياتك ونستينى زى اللى قبلك
ليلى
أخس عليك يا مختار ..بقى أنا برضه بتقارنى بمعظم العرر اللى سكنوا عندك
خالد يبدو عليه الضيق بينما ليلى تكمل حديثها له.
أنا بس بعد ما بابا مات سافرت وشيلت مسؤولية الشغل كله مكانه
والموبايل اللى كان عليه رقمك ضاع ومعرفتش أكلمك أطمن عليك
ليلى تنظر الى خالد الذى ال ينزل عينه من عليها.
أسفة يا مختار ..هو مين األستاذ اللى مانزلش عينه من عليا من اول ماجيت
مختار
ده خالد ...اللى مأجر منى األوضه دلوقتى
خالد يبدو عليه الحرج ويقوم ذاهبا ً للمطبخ.
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خالد
أنا هقوم أعمل حاجة أشربها ..حد يحب أعمله حاجة معايا
ليلى تهز له رأسها بـ ال.
مختار
لو فنجان قهوة تبقى عملت السليمة
خالد يهز له رأسه بالموافقة بينما ينظر الى ليلى التى تنظر اليه فى ريبة شديدة بينما خالد يدخل للمطبخ.
ليلى
ماله ده يا مختار بيبصلى كدة ..هو مجنون وال أيه؟؟
مختار
تقريباً ..سيبك منه وطمنينى على عالقتك بأمك دلوقتى عاملة أيه
ليلى
بعد موت بابا والحيوان اللى اتخللى عنى فى أكتر وقت محتاجله فيه
الدنيا أتغيرت تماما ً وعالقتنا بقت أحسن كتير ..المفاجئة بقى اللى عملهالك
ان أنا قدرت أقنعها كمان ان أحنا نيجى نعيش فى إسكندرية علطول
مختار فى سعادة
فاكرة لما كنا بناكل درة وقولتك اللى يجرب يعيش فى اسكندرية مرة ..الزم يرجعلها تانى
مهما مرت األيام
تضحك ليلى.
ليلى
ودى حاجة تتنسى برضه ..على فكرة ساعتها كنت بهاودك وباخدك
على قد عقلك
مختار ضاحكا ً
أهو الجيل بتاعكم ده ياليلى كله كدة ..فاكر ان هو اللى بياخدنا على قد عقلنا
مع ان العكس هو اللى بيحصل
ليلى
ده على أساس ان أحنا عندنا عقل أساسا ً
يضحك مختار هو وليلى.
ليلى
عارف ان األوضة وحشتنى أوى ..ونفسى أدخلها
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مختار
بسيطة
(يقوم بالنداء على خالد)
خالد ..يا خالد
_____________________________________________________________
ن/د

م100/
منزل مختار ..غرفة خالد
ليلى تتوقف فى الغرفة وهى تتأملها بعينها فى حنين بينما خالد يتوقف ناظرا ً اليها.
ليلى
كل حاجة فيها زى ماهى ..كأن لسه سايباها من مافيش
خالد
ليلى هو أحنا ما تقبلناش قبل كدة
ليلى تنظر اليه فى تعجب وهى تتحقق من وجهه فى ضحك.
ليلى
ما أفتكرش
خالد
بس أنا متأكد إن أحنا أتقابلنا أكتر من مرة
ليلى ساخرة
يمكن ..بس فى الحلم

وتتركه وتذهب خارج الغرفة ..بينما خالد يتوقف وهو يبدو عليه الحيرة الشديدة.
_____________________________________________________________
ل/د

م101/
منزل مختار ..الصالة
فوتو مونتاج

يجلس مختار رفقة ليلى وخالد يتناولون العشاء بحيث يتناول مختار وليلى الحديث ويضحكون بينما
خالد يتأمل ليلى فى حيرة.
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تتوقف ليلى مع مختار أمام المكتبة ويعطيها مختار كتاب األسود يليق بك وهو يضحك معها بينما
خالد يتابعهم.
يودع مختار ليلى بينما خالد يسلم عليها وهو يبتسم لها وهى تنظر اليه فى تعجب وتضحك له.
أغنية أسمهان " دخلت مرة فى جنينة" تعمل فى الخلفية
_____________________________________________________________
ل/د

م102/
منزل مختار ..بلكونة مختار

يجلس مختار فى البلكونة ناظرا ً الى البحر ويشرب القهوة ..يدخل عليه خالد ويجلس أمامه وهو ممسك
بصورة ليلى.
مختار
دى صورتها اللى انت لقيتها فى األوضة وخبيتها منى
خالد
مين ليلى دى بقى؟؟
مختار
ليلى ..بنت حلوة أتحدت أهلها عشان واحد كانت بتحبه لدرجة
انها سابت كل حاجة وجات هنا عشان تعيش معاه وفى األخر هو سابها
وأتخللى عنها
خالد
عارف يا مختار ان طول الوقت كنت بشوفها فى كل مكان حواليا
حتى فى الحلم كانت بتظهرلى
مختار
األرواح بتتالقى يابنى ..بس شكلك أتعلقت بيها
خالد فى خجل
مش للدرجة يعنى
مختار
مش للدرجة ..عليا أنا برضه يا واد
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خالد
طب وليلى وعرفت جزء من حكايتها ..أيه بقى كاملة اللى بتبعتلك علطول جوابات دى
وكأننا لسه فى التمنيانات ..ده أنا كنت فاكر الجوابات دى أتلغت أصالً
مختار
كاملة دى بالنسبة لى زى ليلى بالظبط بالنسبة لك
خالد
أيه هى كمان كانت قاعدة فى األوضة قبليا ونسيت صورتها
مختار
مش بالظبط ..وبعدين أنت أسألتك بقت كتير ليه كدة
مش طبعك يعنى ..ده أنا ساعات كنت بحسبك أتخرصت عشان
مابتفتحش بوقك خالص
خالد ينظر اليه ضاحكاً.
خالد
يمكن عشان خالص مابقاش فيه وقت كتير فاضللى معاك هنا
فحبيت أعرفك كويس قبل ما أمشى
مختار
طب ياسيدى ودلوقتى خالص عرفتنى كويس
خالد
هو أنت ليه كذبت عليا يا مختار وقولتللى ان حسين ماكنش قاعد
فى األوضة قبلى وانك ماتعرفوش
مختار
عشان فعالً ما عرفوش ..هو لما فجأة فقد الحاجة اللى كانت كل
شيئ فى حياته بقى واحد تانى ماعرفوش.
خالد
وأيه اللى كنت تعرفه عنه األول
مختار
حسين ما كنش لى أهل وال صحاب وال أى حد فى الدنيا دى
غير ابتسام ولما سابته ماستحملش الوحدة من بعدها وحصل
اللى حصل
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خالد
مش قادر أصدق ان فى حد ممكن يضحى بحياته بالسهولة دى
عشان حد سابه.
مختار
كل واحد فينا عنده حاجة لسة مخلياه متمسك بالحياة
متمسك ببكرة ..ولو راحت منه الحاجة دى ممكن يضعف
وينكسر وماتقوملوش قومة تانية
خالد
ويا ترى أيه الحاجة اللى أنت لسة عايش عشانها يا مختار
مختار ينظر اليه فى صمت ومن ثم يتحرك للداخل فيذهب من ورائه خالد.
_____________________________________________________________
ن/د

م103/
منزل مختار ..الغرفة المغلقة

خالد يتوقف رفقة مختار فى الغرفة المغلقة المليئة بصور لعماد أبنه فى مراحل مختلفة من حياته.
مختار
لسه عندى أمل يرجع وأعيش معاه اللى فاضل من عمرى
خالد ينظر الى صور عماد ومن ثم ينظر الى مختار وهو يبدو عليه الحزن الشديد.
_____________________________________________________________
ل/د

م104/
منزل مختار ..غرفة خالد

يجلس خالد على سريره ممسك بصورة ليلى ويتأملها فى حيرة شديدة ومن ثم يضعها على الكمود
بجانبه ويطفأ نور االباجورة لتصبح الصورة سوداء ومن ثم يجد فجأة حسين يقوم بإضاءة اباجورة
المكتب وهو يجلس عليه ويمسك بورقة ويكتب بها بسرعة بالغة ومن ثم يقوم بوضعها فى علبة حديد
قديمة ويضعها فوق الدوالب ويعود الى المكتب ويغلق نور االباجورة لتسود الصورة مجددا ً ليقوم خالد
من النوم مفزوعا ً ويضئ االباجورة التى بجانبه ...يأخذ أنفاسه حتى يهدأ ويقوم من على السرير ويمسك
بكورسى ويتوقف عليه وينظر أعلى الدوالب ليجد علبة حديد يأخذها وينزل على األرض ينفض التراب
من عليها ويقوم بفتحها ليجد بداخلها ورقة يمسك بها ويفتحها ليجد بها مكتوب من أولها ألخرها "كمل..
كمل ..كمل ...كمل ...كمل" فتبدو عليه الحيرة الشديدة.
_____________________________________________________________
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ن/د

م105/
مكتب خالد ..الشركة

يجلس خالد على مكتبه وأمامه الكثير من الدوسيهات بحيث يجلس عبد الحميد على مكتبه يلعب على
الموبايل ..ينظر خالد الى ابتسام التى تجلس على مكتبها وتقرأ فى المصحف ..يكتب خالد على ورقة
ومن ثم يحمل بعض الملفات ويذهب ويضعها أمام ابتسام وعليها الورقة ..تنظر ابتسام الى الورقة لتجد
مكتوب بها حسين جالى امبارح فى الحلم وسابلى رسالة ليكى ...ممكن نتقابل بعد الشغل.
فتنظر ابتسام الى خالد وتومئ له برأسها بالموافقة.
_____________________________________________________________
ن/د

م106/
منزل مختار ..الصالة
جرس الباب يرن بشكل مزعج ليأتى مختار من الداخل وهو يبدو عليه الضيق الشديد.
مختار
أيوة يا حيوان يا اللى ع الباب جاي

يفتح الباب ليجد يتوقف أمامه ياسين "فى منتصف الخمسينات ،حاد المالمح" لتبدو المفاجئة على مختار.
مختار
ياسين
ياسين
ليه عملت كدة يا مختار
مختار
عشان ده اللى كان الزم يحصل من زمان
كاملة ما تستهلش منك كل دة يا ياسين
ياسين فى انفعال
أنت ازاى أصالً تدى نفسك الحق انك تدخل فى حياتى وتفتح الجوابات
اللى كانت بتجيلك منها ..كانت غلطة عمرى يوم ماجيت قعدت عندك
فى يوم من األيام
مختار
وأنا اللى بحسبك كنت هتيجى تشكرنى عشان حافظتلك على الخيط
اللى لسه مابينك وبينها
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ياسين
أشكرك على أيه ياراجل يا مجنون أنت ..أشكرك على مراتى اللى شافت
الرسايل على الموبايل اللى بعتتهالى كاملة وسابتلى البيت ومشيت
وال كاملة اللى أطلقت من جوزها ورجعالى عشان أتجوزها
وكل ده بسببك أنت
مختار
هو أنت كنت بتحب كاملة فعالً
ياسين
كاملة باب فى حياتى وقفلته من زمان
مختار
بس هى لسه مش قادرة تقفله هى كمان
ياسين
بقولك أيه ..أنا كلمتها وفهمتها كل حاجة ..وفهمتها كمان ان ماقرتش
وال جواب منها من اللى بتبعتهم من أكتر من سنتين ..وياريت
تطلع من حياتى ..ألحسن قسما ً بالله هتشوف منى تصرف هيزعلك
ومن ثم يدفعه بيده بقوة ويذهب ..بينما مختار يبدو عليه األنكسار الشديد.
_____________________________________________________________
ن/خ

م127/
كافيه على البحر
يجلس خالد رفقة ابتسام على كافيه مواجه للبحر وينظرون الى بعض فى صمت.
خالد
وبعدين بقى ..هو أحنا جايين نقعد هنا كمان نبص لبعض بس
تخرج فى حينها ابتسام ورقة مكتوبة بخط حسين من شنطتها وتضعها أمام خالد.
ابتسام
دى أخر حاجة سابها حسين قبل ما ينتحر ..مكتوب فيها
انه أنتحر عشان ماوافقتش أرتبط بى

خالد ينظر الى الورقة المكتوب بها بخط حسين " أنا كنت عايش فى الدنيا دى لسه عشان عندى أمل
أنك تحبينى زى ما بحبك وماتتخليش عنى ..بس أتضحلى ان أنا ما قدرش أعيش يوم تانى من بعد ما
85

أعترفتيلى انى ماليش مكان فى قلبك وال فى حياتك ..ورغم ده كله الزم تعرفى انى أخر حاجة هنطقها
قبل ما اسيب الدنيا دى ..هو أسمك ..ابتسام".
إبتسام
أنا وحسين كنا مرتبطين وأنفصلنا ..عشان ماكنتش قادرة أفهمه
طول الوقت كان ساكت لدرجة خوفتنى منه ..وماعداش كام يوم على
أنفصالنا وحصل اللى حصل ..ومن ساعتها وأنا حاسة بالذنب وكأنى
أنا اللى قتلته ..والورقة اللى قدامك دى كان سايبها على مكتبه قبل ماينتحر
واللى يعرفوا الحكاية دى الزمال فى المكتب واحتراما ً ليا ولمشاعرى
قرروا مايفتحوش سيرة ألى حد أبدا ً عن الموضوع ده تانى
خالد يطبق الورقة ويعطيها إلبتسام وهو يبدو عليه الحرج الشديد.
خالد
أنا أسف يا إبتسام لو ضايقتك بسؤالى عن اللى حصل
إبتسام
هو حسين لما جالك تانى فى المنام ماقلكش أى حاجة عنى
خالد وهو يبدو عليه التردد.
خالد
قاللى ان هو هيستريح لو رجعتى تعيشى حياتك بشكل طبيعى
وانك مش السبب فى اللى حصله
إبتسام فى سعادة
بجد حسين قالك كدة؟؟
خالد
وأنا هكذب عليكى ليه بس
إبتسام فى سعادة
أنت مش عارف انت ريحت قلبى ازاى دلوقتى
خالد يبتسم لها.
_____________________________________________________________
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ن/د

م128/
منزل مختار ..بلكونة مختار
يجلس مختار في البلكونة ويفتح جواب كاملة األخير ويطالعه.

صوت كاملة
طبعا ً أنت فاكر ان هكتبلك جواب أشتمك فيه عشان كشفتلى فيه
ان كنت عبيطة ومعلقة نفسى بواحد نسينى من زمان وإنك كنت بتاخدنى على قد عقلى
بس الحقيقه يا مختار أنا بكتبلك الجواب ده عشان أقولك متشكرة ..متشكرة انك
خلليتنى السنين اللى فاتت دى كلها لسه عايشة على أمل حلو وحاجات
كتير لسه مخليانى متمسكة بالحياة بكل مافيها ..أنا صحيح أكتشفت
إن مش كل حاجة فى الحياة هتمشى زى ما الواحد عايز ..بس كمان
أكتشفت ان فيه ناس لسه زيك عندهم استعداد يستحملوا يسمعوا حد زيى
ويدولوا أمل وحاجة يتمسك بيها فى الحياة ..يمكن أنخدعت فى ياسين
بس أحب أقولك أنك كنت السبب اللى خالنى أتمسك ألخر لحظة ان ماكملش مع حد زى مراد
وأعرف فى النهاية أنفصل منه وأرجع أعيش حياتى من جديد ..أنا هرجع مصر قريب
ولو تسمح يعنى ..أنا هعزم نفسى عندك على الغدا عشان أشوفك وأتعرف عليك
عن قرب ..الى لقاء قريب ..كاملة.
يمسك مختار بالجواب بعد قرأته ويبتسم.
_____________________________________________________________
ن..ل/د..خ

م122/
فوتو مونتاج
(منزل مختار /المكتب ..الشركة)

على الفوتو مونتاج تمر األيام على ورق النتيجة التى تظهر على يسار الشاشة من يوم  28مارس
الى  31مارس . 2222
خالد يجلس على سريره فى الغرفة ممسك بالالب توب ويكتب بوست على الفيس بوك " الحياة لسة
فيها حاجات كتير حلوة تستحق اننا نكمل عشانها " وينشر البوست وتبدو السعادة عليه.
خالد يجلس على مكتبه فى الشركة وتجلس أمامه ابتسام وقد غيرت مالبسها السوداء والضحكة عرفت
طريق وجهها من جديد وتقوم بالعمل فى همة شديدة ..بينما عبد الحميد يجلس ويعمل هو األخر بنشاط
على الملفات التى أمامه.
خالد يتوقف فى غرفته وقد لم جميع أشيائه ويمسك بالكتاب ويخرج منه صورة ليلى ويتأملها فى حب
شديد ومن ثم يعيدها فى الكتاب مرة أخرى ويضعه بالشنطة ويغلقها ويخرج لخارج الغرفة ومن ثم
يعود ويمسك بعلبة الدواء من على المكتب ويفتح باب البلكونة ويرمى بها وهو يبتسم ويفتح ذراعيه
للبحر فى سعادة.
_____________________________________________________________
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ن/د

م112/
منزل مختار ..الصالة
يتوقف خالد فى الصالة وشنطته بجانبه أمام مختار وهو يعانقه.
خالد
رغم كل اللى شوفته معاك فى الشهر ده ..بس عايز أقولك انك هتوحشنى
أوى يا مختار
مختار
ياسيدى العنوان مايتوهش ..أول ما أوحشك تعالى علطول
صحيح كنت هنسى

ويخرج له من جيبه ظرف به أموال ويعطيه لخالد ..بحيث ينظر خالد اليه فى عدم فهم وهو يمسك
بالظرف .
خالد
أيه الفلوس دى يا مختار
مختار
دول األلفين جنيه اللى أنت دفعتهم فى اإليجار
خالد
بس دول حقك وأنا مش عايزهم
مختار
يابنى أنت لسة برضه لحد دلوقتى مافهمتنيش ..أنا يا خالد يابنى
اللى بحتاجه من إيجار األوضة
حاجة أهم بكتير من الفلوس
خالد ينظر اليه ويبتسم له فى حب شديد.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م111/
كورنيش اإلسكندرية
لقطة عامة على كورنيش اإلسكندرية وعلى عمارة مختار من الخارج مصاحبها صوت مختار.

صوت مختار
وأنت بقى جاى تأجر األوضة ليه يا درش
_____________________________________________________________
ن/د

م112/
منزل مختار ..الصالة

يجلس مختار أمام ثالثة أشخاص مختلفين يريدون تأجير الغرفة كا أول الفيلم ويجرى لهم أنترفيو.
فجأة يجد خالد يفتح باب الشقة ويدخل وهو ممسك بشنطة مالبسه وجواب يحمله فى يده فيلتفت أليه
مختار وهو يضحك.
مختار
أول مرة ما تنساش المفتاح يعنى
خالد
أوعى تكون أجرت األوضة لحد تانى ..عشان أنا خالص
نقلت شغلى هنا فى اسكندرية علطول
وهو ينظر الي الثالثة الذينا يجلسون أمامه ضاحكاً.
مختار
لسه كنت بستجوبهم
خالد وهو يلوح له بيده بالجواب الذى يمسكه فى يده.
خالد
انا قبلت البوسطجى وخدت منه الجواب اللى بقالك سنين مستنيه
مختار ينظر اليه متفاجئا ً وهو يبدو عليه السعادة الشديدة.
_____________________________________________________________
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ن/خ

م113/
المدافن
يجلس مختار أمام مدفن مديحة زوجته ممسكا ً بخطاب عماد أبنه ويفتحه ويقرأه.
صوت عماد
وحشتونى أوى أوى ..وعارف ان أى اعتذار عن عدم ردى عليكم
السنين اللى فاتوا مش هيكفى ..أنا حصلتلى حاجات كتير أوى فى الغربة هنا
محتاجة ألف جواب عشان أعرف أحكيهلكم ..بس كل اللى عايزه دلوقتى
انكم تطمنوا عليا وأوعدكم انى هاجى أزوركم فى أقرب فرصة

مختار يمسك بالورقة وهو يبكى من الفرحة وينظر الى مدفن مديحة فى سعادة.
_____________________________________________________________
ن/د

م114/
منزل مختار ..غرفة خالد

يجد خالد موجود على المكتب ورقة مدون بها بخط مختار "ده رقم ليلى كلمها وأفتح صفحة جديدة فى
حياتك ..أنا عارف انك مش راجع عشانى وال عشان اسكندرية ..أنت راجع عشانها ..ماتضيعش
الفرصة وكلمها يا حمار".
يمسك خالد بالورقة ويضحك.
_____________________________________________________________
ن/د

م115/
منزل مختار ..الصالة
يقوم خالد بتشغيل الجرامفون على أغنية أسمهان رجعتلك يا حبيبى.
تبقى الصورة على الجرامفون وهو يعمل على أغنية أسمهان يظهر أسم الفيلم.

لإليجار
إهداء الى صوت أسمهان و المدينة التى علمتنى الحب والحياة "االسكندرية"
ولكل إنسان مثل مختار وخالد

_____________________________________________________________
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