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ميظقل.مخارجمممممممممممممترتاتماظؾدأؼة

مصوتوعوغؿاجم

 القمر ادلكتمل حيتل كامل الشاشة.. -
 :ممعرادصوتم

مععاهمحيتمظومثواغيم..اظؼؿرمدهمزاػرةمشرؼؾةممجدًام،معشمممؽنمتشوصهمعنمشريمعامترطزم

ماظؿعؾريمسنمحاظؿهم..مسؾىسـدهمضدرةمسفقؾةم

 شاطئ البحر و القمر ادلكتمل يعكس إضاتو الفضية على ادلياه و ادلوج دير إبنسيباية وىدوء ..-
م:معرادصوتم

ممباهلدوءم..ماظروعاغلقةم..ماظلالمم..داساتمضبللكم

 الصحراء اليت خييم عليها الصمت ..ش بقاع من النور األصفر وسط القمر الذىيب يفر   -
م:معرادصوتم

مومداساتمضؾقمومتوترم..م

 قرص القمر األمحر الدامي حيتل الشاشة .. -
مصوتمعرادم:

 مأومحؿىمشضبمومسـفم..م

 لصخور بقوة  ..ترتطم اب أمواج البحر تعلوا و تنخفض و
مصوتمعرادم:

مػوماظؾيمبقاثرمسؾىماٌدموماىزر..

 يف حالة من السكوف .. البحر و خلفيتو القمر
مصوتمعرادم:

مومػوماظؾيمبقكؾقهمؼفدأم..م..مومؼـورممبػوماظؾيمبقكؾيماظؾقرمؼغض

 حقل قمح حيركو اذلواء إبنسيابية 
مصوتمعرادم:

مغلقمم..مؼؽونػوماظؾيمبقأثرمسؾىماهلوام..ماعؿىم

 مث عاصفة رملية يف الصحراء ..
مصوتمعرادم:

مساصػةم..ممؼؽونممومأعؿى

 و من حولو النجـو ساطعة ..يظهر القمر 
مصوتمعرادم:

م..األسظممؽرمانماظؼؿرمػومإظهماظؽونمأصؿمرحؾؿهمإلطؿشافماًاظقعؽـشمشرؼبمأبدًامانمدقدغامإبراػقمميفمبدأؼةم
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 ردود أفعاؿ سلتلفة إبيقاع خيلق نوع من التوتر ربت ضوء القمر يف ألشخاص يف حاالت مزاجية سلتلفة و شوطات عديدة وسريعة ،
 ..أماكن سلتلفة و األشخاص )سلويت( 

مصوتمعرادم:

م..ماظؾيمػؿامجزءمعـفامسؾىماظؾشرممبقأثرموزيمعاماظؼؿرمبقؼدرمؼأثرمسؾىماألرضمبطؾقعةمايال

مم،مردودمأصعاهلمم....مبقغريميفمعزاجفممومدؾوطفمم،مإغػعاظؿفمم

ارع ، جنازة تسَت نزوالً من على اتبة عالية و يف رجل يقتل بضربة سكُت عنيفة يف ظهره ، دبلة زواج تسقط على رصيف يف الش
 خلفيتهم القمر ادلكتمل ..
مصوتمعرادم:

مباظؼؿرميفماظوضتماظؾيممبعدالتمحدوثماىراؼممومحاالتماظطالقمومأسدادماظوصقاتمومسالضؿفامفامسالضةمقوميفمدراداتمطؿريمظ

م.م 44ومبدرم..مأومباٌصريمضؿرمبقؽونمصقهميفمأضربمعؽانمعنماألرضمومػوميفممتاعهمومإطؿؿاظهم..موػ

م ضطع

م.داخؾيظقلمممممممممممم(4عشفدم)

مدؽـدرؼةماظصقراويمررؼقمعصرمأ

 و ىو يتوسط الطريق .. لقمر بلونو األصفرطريق مصر األسكندرية الصحراوي يف بدأية ظهور ا
مصوتمعرادم:

مزيماظـفاردةم..

يستمع ألغنية اي  ويقود سيارتو على الطريق الصحراوي و ىو  يبدو متأنق( ، حسن ادلظهر ،سنة ، على قدر من الوسامة  82ايسُت )
 يتابع القمر ادلكتمل يف السماء ..ىو و  عاشقة الورد 

مضطعم

مظقل.داخؾيمممممممممممم(2عشفد)

م)شرصةمساظقا(مساظقابقتم

قدر من اجلماؿ ، رشيقة القواـ تقف أماـ ادلرآة تضع القليل من ادلكياج و تنظر لنفسها لتتآكد من ح سن  سنة ، على 34 عاليا
 مظهرىا و يف تلك األثناء تدخل عليها الدادة عفاؼ ..

مدادةمسػافم:

معنيماظؾتمايؾوةماظؼؿرمديم..م

 فتبتسم عليا و تلتفت للدادة و ىي تشَت على نفسها ..
مساظقام:

م..؟ذؽؾيمطوؼسم

م:مدادةمسػاف

مربـامؼلعدكمؼامحؾقؾيتم..م..م44ضؿرم

 ..يف خجل تبتسم و تنظر ذلا  عاليا
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م:مساظقا

ماآلطلمأدؿوىم..؟مم..موصةسمحؾقيبمؼا

مدادةمسػافم:

مطلمحاجةمجاػزةم،مػؿأطؾوامسؾىماظلػرةمومالمصوقم..؟

مساظقام:

مصوقمأحلنم..عؿفقاظيم

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(3شفدم)ع

ماظصقراويم)دقارةمؼادني(اظطرؼقم

( و Aliyaمن الطريق الصحراوي و جيري إتصاؿ و نرى إسم ادلتصل على شاشة السيارة )سيارة قبل مدخل ايسُت يهدأ من سرعة ال
 ..و يتحوؿ صوت اذلاتف لسماعات السيارة تتوقف األغنية 

مصوتمساظقام:

معؿؼوظشمإغكموصؾتم..؟

مؼادنيم:

ماؼهمجقتمبدريم..؟

مصوتمساظقام:

مالم..مدهماظغرؼبمإغكمجقتميفمعقعادكمعشمعؿأخرمداسؿنيم..

 ايسُت يضحك ..
مؼادنيم:

مألم،معامػومعشمطلماٌواسقدمبقـػعمغؿأخرمسؾقفام..م

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممممم(4عشفدم)

مساظقام)اظرووفم(مبقت

وقد شعرت خبجل نوعا ما و من الفخار يف حائط القبة اليت تتوسط الرووؼ و ىي تتحدث مع ايسُت  فجوةتشعل مشعة داخل عاليا 
 ..ىي تبتسم 

مساظقام:

معاذيم..معواصؼةم..ماغتموصؾتمصنيمبؼىم؟م

مص.ؼادنيم:

معرتم..مم544-444ومعاذيمبؼاظيمتؼرؼؾًامماظؾيمضوظؿقؾيمسؾقهمدخؾتماظقؿنيمخالصمأغا

 ى و تشعلها أثناء ادلكادلة  ..تتحرؾ عاليا ذباه مشعة أخر 
م
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مساظقام:

بقكمومبعدؼنمػؿؿدخلممينيم،مومػؿػضلمعاذيمبراحةمسؾشانماظطرؼقمممظلهم،ماغتمػؿػضلمعاذيميدمعاماظطرؼقمدهمطبؾص

معؿؽلرممذوؼةم،مومسؾشانمغوضفماظظرفموماًػةمعنمأوهلامطدةمبابامػوماظؾيمعلؿيماظػقالمعشمأغام..م

معاظقام..ماظقفامبقتمعؽؿوبمسؾطدهمم signػؿالضيم

 .. وىي متجهة حنو السور  يضحك فتبتسم عاليا ىي األخرىايسُت 
مساظقام:

مؼاالم،معلؿـقاكم..

مص.ؼادنيم:

ميفمبقتماظعاظقام..م؟

مساظقام:

ممأهمؼامخػةم..م

 .. القامتو يظهر من خلفها القمر ادلكتمل بلونو األصفر كبَتة عاليا تغلق اذلاتف و على وجهها إبتسامة تنم عن سعادة  
مضطعم

 ظقل.خارجيمممممممممممم(5عشفدم)

مساظقامصقالأعامم

ة لقطة عامة لفيال عاليا من اخلارج ، الفيال مبنية على طريقة ادلهندس حسن فتحي حيث طريقة القباب و ادلواد الطبيعية يف البناء و سيار 
 و على ذلك نسمع صوت ادلشهد القادـ ..ايسُت مركونة أماـ ادلدخل 

مؼادنيم:ص.م

معؽـؿشمصاػممإصراركمإغكمسؿركمعاػؿلقيبماظؾقتمدهم،مبسمبصراحةمسـدكمحقم.

مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(6عشفد)

مصقالمساظقام)اظرؼلؾشن(م

مساظقام:

مسفؾكم..؟

مؼادنيم:

مجدًام،مبقتمحؾومومزوضهمحؾومومعرؼحم..م

 ي حلديقة الفيال ..عاليا و ىي تفتح ابب مؤد
مساظقام:

م..ضؾلمعامورقماظعـبمبؿاعمصوصةمؼربدممومبعدػامغطؾعمغؿعشى أخرمحاجةمبؼىميفماىوظةم

 وىي تشَت حنو خنلة كبَتة تتوسط احلديقة .. 
م
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مساظقام:

مديمبؼىمؼامدقديماظعاظقام،مصقؾةماظؾقتمومأغاماظؾيمأتلؿتمسؾىمأمسفام..

 ايسُت ينظر ذلا بتعجب ..
مؼادنيم:

معنيم..؟مػي

مساظقام:

ماظـكؾةمديم..

 يبتسم يف تسأؿ ..
مؼادنيم:

مإؼهمدهمأزايم؟

مساظقام:

وضتمعامباباماهللمؼرغبهمأذرتىماألرضمديمطاغتمصقراءمومصقفامبقتمبدويمصغريمومجاغؾهماظـكؾةمديمومطاغتمػيماظعالعةمبؿاسةم

سؾشانمػيمأسؾىمطاغومعلؿنيماٌؽانمدهماظعاظقامم..مـااظؾدوماظؾيمطاغومساؼشنيمػم،اظؾقتمومبعدؼنمبابامسرفمإنماألػاظيماظؼدامم

شبؾةميفماٌـطؼةمديمطؾفامصعفؾهماألدم..مومبعدمسشرؼنمدـةمبعدمعامبـاءماظؾقتمسؿلماظقاصطةمديم،محوظتمأسرتضمصؼاظيمػوم

مبقتماظعاظقامعنمضؾلمعاماغيتمعامتؾؼىمساظقام..

مؼادنيم:

مجبدم..م

مساظقام:

م..مبسمدهمعامميـعشمأغيمغرجلقةمذوؼة

مؼادنيم:

مويم..دهماغيتمضؾؾكمأدودمأ

مساظقام:

متمغرجلقةمومضؾيبمأدودم..قينمبؼؼعمطؿانم..

مؼادنيم:

مبصرحةم..

 بتحفز مصطنع كدعابة .. و يصمت فتنظر لو عاليا 
مساظقام:

مػاهم..مأتػضلمضولماظصراحةم..ممؼارؼتم..

 ايسُت و ىو ينظر ذلا حبب و على و جهو إبتسامة صافية ..
مؼادنيم:

مأحؾىمعنماظعاظقامذكصقًامم....ممحاجةميفماظؽوطباغيتمأحؾىماظصراحةم..م

 فتنظر لو إببتسامة هبا بعض اخلجل  ..
مضطع
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مظقل.داخؾيمممممممممممم(7عشفد)

مرووفمبقتمساظقا

عليو  لتشغلها على مساعات موضوعة بركن ابلرووؼ يغلب  Sound cloudعفاؼ ربمل أطباؽ الطعاـ بينما عاليا زبتار أغنية من 
غسيل اليد بعد الطعاـ و  ياهالطابع البدوي و طاولة خشبية تتوسط ادلساحة ، ايسُت قادـ حنو عاليا و ىو ينشف يده من آاثر م

 عكس حركتو عفاؼ احلامل بعض األطباؽ ..
مؼادنيم:

م،مأحؾىمورقمسـبمطؾؿهميفمحقاتيم..مةوصتلؾممإؼدكمؼامس

مدادةمسػافم:

مؼلريمميريم..بأظفمػـاءمومذػاءم..معطرحمعام

 عاليا اليت تتابع احلديث من مكاهنا إببتسامة و ايسُت قادـ حنوىا ..
مساظقام:

مأدخؾيمبؼىمسؾقهمباظؾلؾودةم،مأدؼؾهماظؼاضقةم..مومأغامػصبماظشايم..م

الزجاج ادلزغرؼ دبياه  مث تتجو حنو ترابيزة جانبية موضوع عليها صنية حناسية كبَتة تتسم ابلطابع العريب و عليها براد حناسي و كوبُت من
 الذىب ادلنحوت من الوسط بدوف قبضة و طبق زجاجي موضوع عليو أوراؽ نعناع طازجة و سكرية و تبدأ يف صب أكواب الشاي ..

مساظقام:

معنمأحؾىماياجاتماظؾيمأتعؾؿؿفامعـكمأنماظشايمعقؿشربشمشريميفمطوباؼةمأزازم..

 ايسُت ينظر ذلا حبب ..
مؼادنيم:

متؼرؼؾًام..مأتعؾؿتمعـكمغصماياجاتماظؾيمأسرصفاميفمحقاتيم..أغامبؼىم

 عاليا تبتسم لو فيبادرىا بسؤاؿ ..
مؼادنيم:

مػـؿفوزمأعؿىم..؟

 عاليا سبط شفتيها دبعٌت )مش عارفة ( و ىي ربرؾ نظرىا حنو الشاي بنوع من توتر اخلجل ..
مؼادنيم:

م..؟ومغعؾنمظؾـاسمعقعادماظػرحممسبددػـاماظـفاردةمسؾشانمإؼهماٌػفأةم،م؟معشمإحـاماٌػروضم

 عاليا و قد إنتهت من صب الشاي ذبلس يف صمت لثواين و ىي تنظر لو ..
مساظقام:

ماغتمصؽرتمطوؼسم..؟

مؼادنيم:

مؿاجةموضتمظؾؿػؽريم..اغيتماظؾيمطـيتمرب..ماغيتمسارصةمإغيمواخدمضراريمعنمزعانم

مساظقام:

معاعؿكمإؼهمرأؼفام؟
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مؼادنيم:

مومبؿقؾكم..عؾلورةمومصرحاغةم

 تنظر لو عاليا يف تفكَت ..بينما أتيت دادة عفاؼ من العمق حاملة صنية حلوايت .. 
مدادةمسػافم:

ماظؾلؾودةموصؾتم..

 فيلتفت ذلا ايسُت يف ود .. 
مؼادنيم:

متلؾممإؼدكم..م

  ..رى و تنصرؼ و تتابعها عاليا حىت تبتعد مث تنظر لياسُت مرة أخ تضع عفاؼ صنية احللوايت على الطاولة
مساظقام:

مومأخوكم..مم

مؼادنيم:

مػوماغيتمػؿؿفوزؼينموالمػؿؿفوزيماظعقؾةمطؾفام..م

مساظقام:

معشمعواصقم..؟

مؼادنيم:

ممظهمحقمؼؿدخلميفمحقاتـام..ومالميفمحدمأصاًلمشريغاممأخوؼامعؾوشمايقمأغهمطبؿارظيمحقاتيم..

م..م؟موصؾـاظهمبعدمدـةمتػؽريممعشمدهماظؾي

 ..يصمت قليالً و ىو ينظر لعينيها 
مؼادنيم:

ماغيتمظلهمعرتددة..؟

 تتنهد عاليا مث تشَت برأسها ابلنفي و ىي شبو شاردة ، مث تثبت نظرىا يف عينينو و تبتسم فيبتسم ىو األخر .. 
مساظقام:

مُطلمعنماظؾلؾودةمديمألغفامصعاًلمهػةم..م

 البسبوسة ..ايسُت ينظر ذلا لثواف مث ديسك ابلشوكة و يتذوؽ 
مؼادنيم:

م..حؾومجدًاماظؾلؾودةم

 ايسُت يعجبو مزاقها ابلفعل و يتناوؿ قطعة أخرى ..
ممؼادنيم:

مػـؿفوزمأعؿىم..؟جدًام..م

 فتنظر لرقم ادلتصل و ذبيب ادلكادلة .. هاصوت جرس ىاتف و يقطعها فتضحك عاليا
م
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مساظقام:

معنماظصؾحمظقهم؟مم Facebook.ممتامم،مألمعدخؾؿشمسؾىم..ألم.إؼهمؼامغوغوم..محؾوةم..مألم

م..م linkـيفمإؼهمؼامغورم؟مخربمإؼهم،معاذيمأبعؿقؾيماظ..مألمرؾعًامعشمسـديم

 منتظر رسالة من صديقتها ..   What’s appتغلق عاليا اذلاتف و على و جهها إستفهاـ و ىي تفتح اؿ
مؼادنيم:

ميفمحاجةم؟

م:مساظقا

مبؿؼوظيميفمخربمسقزاغيمأضراهم..عشمصاػؿةم،مغورم

 صوت وصوؿ الرسالة ، تفتح عاليا الرابط ادلرسل إليها و تفتح اخلرب ..
( و أسفلو صورة ذبمع بُت عاليا و ايسُت و ىي واضعة لسوء سلوكها عميد كلية الفنوف اجلميلة يطالب بشطب دكتورة نص اخلرب )

 ر كاًل منهم لألخر يف مكتبة الكلية .. يديها على كتفيو و ىو جالس وىي واقفة خلفو و ينظ
 .. ذلك  عاليا تتغَت مالزلها و يالحظ ايسُت

مؼادنيم:

ميفمإؼهم؟

اليت إحتبست الدموع يف عينيها فيكتم إنفعالو  عاليا تعطيو التليفوف مفتوح على اخلرب يف صمت فيقرأ اخلرب و ىو ينظر للصورة مث لعاليا
 ..وىو حياوؿ أف يكتم إنفعالو دثها هبدوء بو حدة وىو يضع التليفوف على الطاولة و حي

مؼادنيمم:

ممؼؼولمايمحاجةمػومساؼزمؼؼوهلام..م..معؿكؾفمومضذرم..مرظمصقهبينمآدمماغيتمسارصةماغهم

 عاليا تفرؾ جبهتها يف زلاولة إلخفاء دموعها .. ايسُت ينهض من مكانو و جيلس جوارىا .. 
مؼادنيم:

مأغامصاػممأنمطالممزيمدهمؼضاؼقم،مبسمعقـػعشمتضاؼؼيمغػلكمسؾشانمواحدمزيمدهم..مومعشمػـلؽؿؾه..م

مساظقام:

مغؿكاغقمومغؽربماٌوضوعموميفماألخرمػؿؾؼىممسعيتمأغاماظؾيمزيماظزصتم..

مؼادنيم:

مألم..مػـأخدمحؼـام..مألغكمعشمدقؽةماظلؾوكم..ماغتمدتمبؿقبمراجلمومػؿؿفوزهم..

فتنسحب من جوار ايسُت و تلتقط  ها فتنظر لرقم ادلتصل لتجده آدـيرف ىاتف و يف صمت و عينيها تنساؿ منها الدموع ..عاليا تنظر ل
 أنفاسها لتتمالك ىدوئها و ذبيب ادلكادلة ..

مساظقام:

مأظوم..

مضطع

م
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مظقل.خارجيمممممممممممم(7عشفد)

م+مصقالمساظقاماظرووفمشارعم)مدقارةمآدمم(اظ

، منمق ، حليق الذقن منتصف األربعيناتيقودىا آدـ يف  زايد تسَت سيارة دفع رابعي حديثة و أنيقة الرئيسية ابلشيخيف أحد الشوار 
 .. يتحدث يف ىاتفو أثناء القيادة ..،

م

مآدمم:

مأؼوةمؼامساظقام..مساعؾةمإؼهم؟

مساظقام:

ممتاممايؿدهللم..

 يدخل يف ادلوضوع مباشرًة ..آدـ بنوع من احلدة 
مآدمم:

 إؼهمعوضوعماظعؿقدمدهم؟مػو

مساظقام:

معشمسارصةم..

مآدمم:

 معشمسارصةمإؼهم..؟معشمسارصةمأنماظعؿقدمراصعمدسوةمظشطؾكمعنمػقؽةماظؿدرؼسمومالمعؿعرصقشمإؼهمحؽاؼةماظوادماظؾيميفماظصورةم..

 ما .. نوعاً عاليا وقد توترت 
مساظقام:

معشمسارصةمػومبقعؿلمطدهمظقهم؟ألم..م

مآدمم:

مطدهمظقهم..ماٌفمماغيتمػؿعؿؾيمإؼهم..؟عشمعفممػومسؿلم

مساظقام:

معشمسارصةم..م

مآدمم:

م..ممصقايفمؼؽؾؿكمدظوضيتمتـزظيمخربمتؽذؼبمومػومػقلاسدكمتؼوظيمإؼهأغامػكؾيمعاذيم..م

 .. و زبتفي من أماـ ايسُت عاليا تقف على السلم ادلؤدي من الرووؼ لألسفل
مساظقام:

مأطذبمإؼهم..؟

مص.آدمم:

ماظعؿقدم!!طالممتؽذبيم

 عاليا تصمت للحظات و كأهنا تستجمع شجاعتها .. 
م
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مساظقام:

مبسمأغامصعاًلمسؾىمسالضةمباظشكصماظؾيمععاؼاميفماظصورةم..

مآدمم:

مغعمم..؟

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(8عشفد)

مرووفمصقالمساظقا

 بعض التعليقات على الشاشة .  ايسُت شلسكاً ىاتفو و ىو يتابع اخلرب و التعليقات وىو يف حالة من الضيق و تظهر
 أان مش فامهة فُت ادلشكلة ؟ الصورة مفيهاش أي حاجة على فكرة ..، عانس و بتتسلو..  -
 حاجة مقرفة .. -
 طبعاً حيب الدكتورة يبقى معيد ىي دي مصر اي عبلة .. -
 بس الدكتورة موزززز قوي الصراحة ، و الواد زلتاج واحدة خربة .. -

 يزفر يف ضيق و ينظر حنو السلم حبثاً عن عاليا ..ايسُت يًتؾ ىاتفو و ىو 
مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممممم(9عشفد)

م+مررؼقماحملورممؿرمأعاممشرصةمساظقااٌصقالمساظقام

مساظقام:

مصقفامإؼهم؟معشمعنمحؼيم؟

 آدـ خيرج من الشيخ زايد لطريق احملور ..
مآدمم:

مومتؼوظقؾيمحؼكم؟مأووزتيمومخؾػيتمطانمزعانمإبـكمصاحؾهم!!ظومطـيتمحؼكم..؟مػومإؼهماظؾيمحؼكم..؟متؿفوزيمسقلم

 عاليا و قد كاف وقع اجلملة قاسياً عليها ..
مساظقام:

مدـةمؼامآدمم..م28واحدمسـدهممعؽـؿشمػكؾفألم..م

 آدـ يف عصبية .. 
مآدمم:

م..؟مؼامساظقامدـةمدهمرؾقعيمم 28دـةمتؿفوزمسقلمسـدهمم 43ؼعينمواحدةمسـدػام

مص.ساظقام:

مأغامحرةم..م

مآدمم:

محرةمدهمظومعؾؽقشمأػلم..مظومعػقشمحدمؼؿضرمبلؾبمصضاضبكم..م
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مساظقام:

مصضاضبيم..؟ماغتمذبـونم؟مأغتمسارفماغتمبؿؼولمإؼهم..؟

 ..  سيارة آدـ تتوقف يف إشارة
 ابهبا عليها ..  عاليا وقد دخلت غرفتها و تغلق

مص.آدمم:

متؾؼىمصضققةم..مدـةمم46-م45ـمواحدمأصغرمعـفامبمبؼولمايؼقؼةمؼامساظقام..ميفمبؾدغامواحدةمهب

 عاليا و قد أختنقت الدموع يف عيناىا .. 
مساظقام:

مأتربامعينمؼامآدمم..مخؾيماظصقاصقنيمبؿوسكمؼـزظوامخربمأغيمعشمأخؿكمومأغامػأطدماًربم..م

 اإلشارة ت فتح أماـ سيارة آدـ ..
مص.آدمم:

م.اغيتماظؿػاػممععاطيمبؼىمعلؿققلمؼامساظقام.

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممممم(44عشفد)

ماظرووفم

 .. تصعد س لم الرووؼعفاؼ حاملة يف يدىا صنية عليها زجاجات مياه و علبة شيكوالتو دادة 
مسػافم:

م..؟ممراحتمصنيممساظقاممػي

مؼادنيم:

مغزظتمبؼاهلامذوؼةم..مممؽنمتشوصقفامصنيم..؟م

مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(44عشفد)

مشرصةمساظقام

 عاليا جالسة على طرؼ السرير و ىي تبكي حبرقة .. تسمع صوت خبط على الباب فتلتفت حنوه و تسمع صوت عفاؼ من اخلارج .
مسػافم:

ماغتمػـامؼامساظقام..؟

 مث تفتح الباب و تقًتب من عاليا اليت رباوؿ أف تدارى دموعها .. 
مسػافم:

مدةمػـامظقهم..؟؟مداؼؾةماظراجلمظوحدهموضاسمإؼهمحصلمإؼهم

 تالحظ عفاؼ بكائها .. 
م
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مسػافم:

معاظكمؼامبـيتمجرامإؼهم..م

 و ىي ذبلس جبوارىا حبناف أـ فتنظر ذلا عليا ابكية و ربتضنها .. 
ممضطع

مظقل.داخؾي.خارجيممممممممممم(43عشفد)

م+معؽؿبمسؿرممؼوظقوم26ربورم

 دعاية و إعالف ديتلكها ..أواخر الثالثينات ، حسن ادلظهر جيلس خلف مكتبو بشركة عمر 
مسؿرم:

مخالصمؼامآدممعؿؼؾؼشمأغامػؼػلمععاكمومأطؾؿفام..م

مآدمم:

موماغتمصاػممدهمباظـلؾاظيمم..ذبؾسماظشعبمخؾصينمعنماٌوضوعمدهمؼامسؿرم..ماظؾيمأخؿكمبؿعؿؾهمدهمػقضرغيمومػقضقعمعينم

م..ممظومدهمحصلمومصاػؿفامأنمسؿريمعامػلؿقفامإؼهم..

مسؿرم:

مماظؾيماغتمساؼزهم..مكػكؾقفامتعؿؾومعؿؼؾؼشم..ماغتمسارفمأنمعػاتقحمساظقامععاؼامؼامسمم

مبسمأػدىماغتمومعؿؽؾؿفاشمتاغيمتلكـفامأطرتمموترجعمتؼوظيمبؿؼػشم..

مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممممممممممممممم(44عشفد)

ممعؽؿبمسؿرم+مشرصةمساظقا

 دث بينها و بُت آدـ .. الدادة عفاؼ ربدثها حبسم و قد حكت ذلا عاليا ما ح
ماظدادةمسػافم:

معؾوشمدسوةم..مػوماغيتمعؿفوزتقشميدمدظوضيتمظقهم.؟معشمسؾشانمطـيتمضاسدةمبأبوطيماهللمؼرغبهمومطانمػومعلاصرميفمطلم

محؿةمذوؼةم..مطلمواحدمصقفممذافمعصؾقؿهم..ماظؾيمؼؾدمسؾقؽيمأسؿؾقهم..معؿػؽرؼشمصقدمسؾشانمربدشمػقػؽرمصقؽيم..

و قبل أف هتم ابلرد عليها أيتيها صوت ىاتفها معلناً عن مكادلة عمر األخ تنظر لعفاؼ و ىي رباوؿ أف سبسك دموعها  اليتعاليا 
 مث تنظر لعفاؼ .. األصغر فتتنهد عاليا 
مساظقام:

م..ممأرؾعيمظقادنيمؼامسوصةم،مضوظقؾهمدضقؼؿنيمومرؾعه

مسػافم:

معاذيمؼامحؾقؾيتم..م

 تنهض عفاؼ و زبرج من الغرفة مغلقة الباب خلفها .. عاليا ترد على اإلتصاؿ بنوع من احلدة .. 
مساظقام:

مأؼوةمؼامسؿرم..م
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مسؿرم:

ممأزؼكم..؟يتأؼهمحؾقؾ

مساظقام:

معشمطدهم..؟مم postعؽؾؿينمسؾشانماظـ

مسؿرم:

مهيبمغؿؽؾممبعدؼنم؟؟..طوؼلةم..ممأرؿنمإغكألم..مبؽؾؿكمسؾشانم

 دأ و تشعر أهنا كانت حادة مع عمر بال ذنب .. عاليا اليت هت
مساظقام:

مجدًام..مسصؾين..مأغامأصؾيمظلهمضاصؾةمععمآدممومأدبـؼـام..ممألمؼامحؾقيب

مسؿرم:

مؼعينمػيمشرؼؾةمسؾقهم؟!ماغيتمعشمصاطرةمباباماهللمؼرغبهمطانمعلؿقهمإؼهم..؟

 عاليا تبتسم يف آسى ..
مساظقام:

ماظؿورماظـطاحم..

 يصحح ذلا ..  عمر يضحك و ىو
مسؿرم:

ماظؿورماظرصاصم..

 عاليا تضحك للحظات مث يتملكها اذلم من جديد .. 
مساظقام:

ماهللمؼرغبهم..مواحشينمأويم..

مسؿرم:

ماهللمؼرغبهم..م

 يسود الصمت لثواف مث تقطعو عاليا .. 
مساظقام:

ماغتمإؼهمرأؼكمؼامسؿرم..؟م

مسؿرم:

ميفمإؼهم..؟

مساظقام:

مػقؽونميفمإؼهمؼامسؿرم..

مسؿرم:

مرأيمأغامعشمعفممخاظصم..مومالمأغاموالمشرييم..اٌفمماغيتمؼامساظقام..مصؽرتيمطوؼسم..؟

 عاليا تؤمي برأسها و كاهنا أتكد لنفسها ..
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مساظقام:

مصؽرتم..

مسؿرم:

موسـدكمإدؿعدادمتوجفيمطلماظؾيمصؽرتيمصقهم..؟

 عاليا تصمت لثواف ..
مساظقام:

م..مصؽرتمومػومجـيبميفماظعربقةمأنمممؽنمذقاتةميفماظشارعممكطرظكمسؾىمباظعشمسارصةم..!مصؽرتميفمطلمحاجةمممؽنمدب

مػيمعاعؿكمسفوزةمظقهمومباباكمألم..مموالمبـؿـامػقلأظوهمبــاتؼوظيمربـامطبؾقؾكمابـكم،مصؽرتمأنمظومخؾػـامصقابما

مؽرتماغهمممؽنميفمؼوممضبسمبػرقمصؽرتمصقهمػوم..مرشممأغيمعؿأطدةمأغهمبققؾينمومسارصةمضدمإؼهمػومراجلمومضدماٌلؽوظقةمبسمص

ماظلنمومؼزػقمومميشيم..صؽرتميفمطلمحاجةم..مومعشمسارصةمإنمطـتمػلؿقؿلمدهموالمألم..

مبسماظؾيمعؿأطدةمعـهمإغيمحبؾهمومصعبمسؾقامأبعدمسـهم..محبسمععاهمبأعانمسؿريمعامحلقؿهمشريمععمأبوؼام..

مسؿرم:

مرتمعـهمذوؼؿنيم..؟ايبمدهمػقكؾقؽيمتلؿقؿؾيمطلماظؾيمصؽرتيمصقهمومأط

 عمر يقاطع نفسو و يربر موقفو .. 
مساظقام:

مأغامعشمضدمايبمدهم..مومالمضدمأيمسالضةمربرتعةمبنيمأتـنيم..مبسمصدضقينمؼامساظقامإحـاميفمذبؿؿعمعؾريغبشم..م

مػقؽرػوطيميفمحقاتكمبـظارتفممومخؾـفممومتدخوهلمم..ماًطوةمديمالزممتؿقلبمطوؼسم..

مضطعمم

مظقل.خارجيمممممممممممم(45عشفدم)

مصقالمساظقام)اظرووف(

 ايسُت وقد أصابو ادللل يلقي هباتفو على الطاولة و ينظر ذباه ابب الرووؼ ..
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(46عشفد)

معؽؿبمسؿرم+مشرصةمساظقام

مسؿرم:

مريمطوؼسميفماظؼرارمدهمم..ساؼزةمرأيم..؟مػؿؿعيبمؼامساظقام..مبسميفماألخرمدهمضراركم..مبسمأرجوطيمخديموضؿكموصؽ

موميدمعامدهمعامضبصلمأسؿؾيمألخوطيماظؾيمػومساؼزهم..

 عاليا إبستغراب ..
مساظقام:

مأطذبمحؼقؼةم..؟مومبعدؼنمأضررمإؼهمبؼىم..؟مأضررمأسؾنماظؽذبةم..؟

م
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مسؿرم:

مػؿػفممأيمحاجةمشريمأنمطالممأصفؿقينمبسمؼامساظقام،مصدضقينمأغامسارفمأغامبؼوظكمإؼهمطوؼسم..مظومصرحيتمبايؼقؼةماظـاسمعشم

م..مثاغقًامأخوطيمصارفمصؾوسمطؿريمأويميفماإلغؿكاباتمديموماغتمسارصةمأنمرولمسؿرهمػقؿوتمسؾىماظراجلماٌؿكؾفمدهمصحم

ماظؽرديمدهم..ومعوضوسكمرشممأنماغاموماغيتمسارصنيماغهمعقكصشمحدم..مإالمانمخصوعهمػقعرصوامؼلؿغؾوامايؽاؼةمديمضدهم..م

مبؿـػعميفمبالدغاموماغيتمأطقدمسارصةمطدهم..اياجاتمديم

مساظقام:

مم..؟ماغتمذاؼفمطدهم..؟ممومبسممربمومأغامرظم..؟ماٌفممآدممومأغؿكؾاته

مضطعمم

مظقل.خارجيمممممممممممممم(47عشفد)

مصقالمساظقام)اظرووف(

قم عاليا فيظهر أمامو أف يف زىق و غضب و يتصل بر   Facebookايسُت يقلب يف األخبار و يتابع التعليقات مث يغلق الػ
 الرقممشغوؿ فيظفر يف نفاذ صرب .. 

مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(48عشفد)

مصقالمساظقام)شرصةماظـوم(

 عاليا مازالت يف مكادلتها مع عمر .. 
مساظقام:

مسؿرم..مدالمم..مؼامعاذيم

 فتتمالك نفسها بصعوبة و ذبيب ادلكادلة..عاليا تنهي ادلكادلة مث تنهار يف البكاء .. يرف ىاتفها فتنتبو لرقم ايسُت 
مساظقام:

مأدفمؼامؼادنيماتأخرتمسؾقكم..مدضقؼةمواحدةمورؾعاظكم..م

عاليا سبسح دموعها فتجد يف يدىا أاثر ادلسكرة اليت ساحت من الدموع فتتجو حنو ادلرآة و سبسح ادلكياج من على وجهها و الدموع 
 تنساؿ منها بال توقف ..

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(49عشفدم)

مصقالمساظقام)اظرووفم(

 ايسُت واقفاً أماـ عاليا و ىي جالسة و يبدو عليو اإلندىاش .. 
مؼادنيم:

مؼعينمإؼهم..؟

 عاليا هتز رأسها و ىي ضمة شفتيها ..
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مساظقام:

معشمضادرةمأخدماظؼرارم..م

 ايسُت يف أسف ..
مؼادنيم:

محبؾكم..ألمؼامساظقام..مػوماغتمعشمضادرةمهؾقينمزيمعام

 تنظر لو عاليا للحظات يسود فيها الصمت .. 
مساظقام:

مؼارؼتمطانمسـديمذكماغيمحبؾكمظومواحدميفماٌؾقونم..مطـتمعشقتموراهمومرضبتمغػليم..م

 ايسُت جيلس أمامها يف وضع القرفصاء و يواجها بنظراتو .. 
مؼادنيم:

محؾـامأػمم..مصدضقينم..مؼؾؼىمرظميفمطلمحاجةم..م

مساظقام:

ماٌوضوعمباظـلؾاظكمدفلم..مبـلؾاظيمأغامألم..مرظمبـلؾاظكمميؽنم..مأغامػؼولمرظمإلؼهم..؟مظشغؾيماظؾيمودطمرؾؾةمعشمػقؾطؾوام

مطالمموالمرظميفمطلمسنيمػؾؼىمذقػاػامبؿؾصؾيميفمطلمحؿةمغروحفام..؟م

مؼادنيم:

مغلقبماىاععةم..مغلاصرم..م

 عاليا تبتسم يف ىم .. 
مساظقام:

مشمأخؾفميفماظلنمدهم..؟مػؿؼؾلمبؽدهم..مأصرضمرؾعتمعؼدر

مؼادنيم:

معشمساؼزمحاجةمشريكماغيتم..م

مساظقام:

مبؿؼولمطدهمالغكمظلهمصغريم..م

مؼادنيم:

مأغامصعاًلمعشمساؼزمشريكم..محبؾكمؼامساظقامومعؿأطدمأغكمبؿقؾقينم..م..معشمصققحألمؼامساظقام..م

 عاليا هتز رأسها يف نفي و الدموع قرابة عينيها .. 
مساظقام:

معشمغاصعم..م

مؼادنيم:

معػقشمحاجةمأمسفامعشمغاصعم..مربدشمبقػرطميفمحؾهمطدهم..

 عاليا تغمض عينيها و ىي تتنهد .. 
م
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مساظقام:

مخالصمؼامؼادنيم..معوضوسـامخؾصم..م

مؼادنيم:

مألم..مؼامساظقام..مألمم..ماظؾيمبقـامعشمداػلمطدهم..مم

 عاليا تضع يدىا على جبهتها و ىي تفركها يف آمل و تدارى عينيها من نظرتو ذلا .. 
مساظقام:

مظوممسقتمؼامؼادنيم..مأغامعشمضادرةمأتؽؾمم..م

 ينظر ذلا لثواف مث ينهض و ىو يف حالة من اليأس و الدموع متحجرة يف عينيو ..ايسُت 
مؼادنيم:

مصدضقينمحؾـامؼلؿاػلماغكمتػؽريمتاغيم..مصؽريمتاغيم..م.مبسمعشمػؾطلمأحؾكم.مػؿشيم..ذيمؼامساظقام..اع

 ايسُت ينصرؼ عنها يف خطئ مهزومة بينما ذبهش عاليا ابلبكاء .. 
مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(24عشفد)

ماألدؽـدرؼةماظصقراوي(م+م)إدؿدؼومبرغاعجماظؼاػرةمومغادفا(مم–)ررؼقماظؼاػرةم

ي و يبدو عليو اذلم ، ىاتفو يعلن عن مكادلة فيضعو على الوضع الصمت دوف رد حىت تنتهي ايسُت يقود سيارتو على الطريق الصحراو 
 ادلكادلة مث يعاود الرقم نفسو اإلتصاؿ فيغلق ايسُت اخلط فيعاود اإلتصاؿ من جديد فيجيب ايسُت على ادلكادلة بنوع من احلدة .. 

مؼادنيم:

مأؼوةم..معنيم..؟م

ٌٌعدم: مص.ما

مأؼوةماألدؿاذمؼادنيمصاحلم..؟م

مؼادنيم:

مأؼوةمعنيمععاؼام..م

ٌُعدم: مص.ا

محلنماظوطقلمُععدمبرغاعجماظؼاػرةمومغادفام،مطـامربؿاجنيمعـكمعدخؾةمخبصوصماًربماٌـشورمسـكمأغتموماظدطؿورةمساظقامسزامم

 ايسُت بنوع من اإلستفزاز الذي يداريو .. 
مؼادنيم:

مأويم..مأويم..

 ايسُت يتوقف ابلسيارة على جانب الطريق و يفعل وضع اإلنتظار .. 
 من خالؿ كامَتا برانمج القاىرة و انسها يظهر مسَت الديب يف مكانو ادلخصص لتقدمي الربانمج .. 

 مسَت )منتصف اخلمسينات ، أصلع ، شلتلئ بعض الشئ ، يبدو عليو إنفعاؿ شديد أثناء احلديث ( .. 
م
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ممسريم:

مرأؼؽمميفمعوضوعمزيمدهم..!!مومساؼزمأررحموجفةمغظرمجدؼدةممتاعًام،مربدشمأبدًامأتعرضؾفام..مماغؿومإؼه

معاذامطانمضبدثمإذامطانماٌوضوعمباظعؽسم..مدطؿورمػوماظؾيمساعلمسالضةمععمراظؾةم..؟مطاغتماظدغقامػؿؿؼؾبمسؾقهمومالمطـام

مألدؿاذمؼادنيماٌعقدمأومراظبماٌاجلؿريمزيمعاموصػهماظعؿقدم..ػـفدمبردهمأصواتمبؿداصعم؟مرقبمأغامبقؼوظوظيمانمإحـامععاغاما

مؾشانمتوضحمظؾفؿفورمأصلمايؽاؼةم.أظوووم..مأدؿاذمؼادنيمأػاًلمبقكمععاغاميفمبرغاعجماظؼاػرةموغادفامس

مؼادنيم:

مأحبمبسميفماألولمأضولمأغيموصؼتمسؾىماٌداخؾةمعشمسؾشانمأثؾتمأومأغػيمسالضيتمباظدطؿورةمساظقام..

ميفمايؼقؼةموصؼتمسؾىماٌدخؾةمسؾشانمسـديمدؤالمساؼزمأررحهمسؾقكمومسؾىماظلادةماٌشاػدؼنموماظـاسماظؾيمبؿعؾقمسؾىممأغا

مممؽنم..؟ممSocial media اٌوضوعمسؾىمال

ممسريم:

ماغتماظؾيمػؿلألم..؟م

مؼادنيم:

مدهمبعدمأذغكم..م

ممسريم:

مأتػضلمرؾعًام..م

مؼادنيم:

مأغؿومعاظؽومأصاًلم..مإؼهماٌػقدمأومإؼهماًربميفمأنمأتـنيميفمبقـفممحاجةمومالمعػقشم..؟مػؿلؿػقدوامعنمدهمبإؼهم..؟م

مبؿؽؾؿوامسؾىمصرقمدنم..؟مػومدهمعوضوسؽوام..مرئقسمصرغلامأووزماٌدردةمبؿاسؿهمسؾىمصؽرةم،مومدهمراجلمساضلمومربرتممبدظقلم

موؼنيمعؾـاشمدسوةمبقفمم..مػومعشمدقدغامربؿدمردولماإلدالممعشمإووزمواحدمأطربمعـهمأغهمبؼىمرئقسمصرغلام،مبسمدولمصرغل

مألتـنيماظؾيميفماظعالضةمديمومبسم..مطلمواحدمسـدهمبعشرؼنمدـةم..م،ماغؿومعاظؽوامداخؾنيمظقهميفمتػاصقلمعؿكصشمحدمشريما

مؼػؽرمومؼؼررمظـػلهم..ممؼؼدرمسؼل

 مسَت و ىو يبتسم ..
ممسريم:

معنمطدهمإنميفمصعاًلمسالضةمبقـكمومبنيماظدطؿورةمزيمعامضالماظعؿقدم؟!ؼعينمغػفمم

مؼادنيم:

مألم..مأصفممعنمطدةمأغكمعؾؽشمدسوةم..م

مضطع

ممظقل.خارجيممممممممممممم(24عشفد)

مذرؼطماظؼطارم–اٌـقام

 القمر ادلكتمل حيتل الشاشة و يتحوؿ لونو من األصفر إىل اللوف األمحر الدامي ..
العشرينات ، مخرية اللوف ، على قدر من اجلماؿ ( تعرب طريق السكة احلديدية و ىي تتلفت خلفها و تسَت خبطئ مرمي ) منتصف 

 سريعة ..
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مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(22عشفد)

موضود(اظورذةمإصالحماظؼطاراتم)زبزنم

القطارات ربتوي على سرير صغَت يقف  الغرفة عبارة عن جزء مبٍت خبشب األبلكاش يف ركن من سلزف الوقود اخلاص بورشة إصالح
و  سفر موضوعة على السرير حقيبةجيمع أغراضو يف أمامو إبراىيم )بدأية الثالثينات ، على قدر من الوسامة رغم مظهره ادلتواضع ( 

بو لصوت و يتضح عليو اذلم و الضيق ينتيبدو عليو أثر مشاجرة ذراعو ملفوؼ برابط ضاغط و على وجهو بعض الكدمات البسيطة 
ر و الزيوت و خبط على ابب ادلخزف فيزفر يف ملل و ىو يغلق حقيبتو مث خيرج من الغرفة للمخزف ادلكدس بقطع الغيار و براميل السوال

 متجهاً حنو ابب ادلخزف و يفتحو ليجد مرمي أمامو فينظر ذلا و يسود الصمت للحظات حىت يقطعو إبراىيم .. ىو يسَت يف خطى بطيئة
مإبراػقمم:

م..؟ممإؼهماظؾيمجابكمػـامؼامعرؼم

 مرمي و الدموع متحجرة يف عينيها ..
معرؼمم:

مجقتمأدؾممسؾقكمضؾلمعاممتشيم..

 إبراىيم يبتسم بنوع من اإلستنكار .. 
مإبراػقمم:

م..مم.مطرتمخريكمؼامديتمذؽرًا؟.ميواظؾف

 مرمي تنظر لو يف أسف و يسود الصمت رلدداً فيهرب إبراىيم من نظرة عينيها.. 
مإبراػقمم:

مساؼزةمحاجةمتاغيم؟م..

معرؼمم:

مأغامأدػةمؼامإبراػقمم..م

مإبراػقمم:

مأدػةم..؟!!م..مأعشيمؼامعرؼمم..م

 .. وتظل انظرة لو يف حب تنساؿ الدموع من عيٍت مرمي 
مإبراػقمم:

مأدػةمسؾىمإؼهم..؟مسؾىماغيمأضربتموماتفـتم..؟مومالمأدػةمسؾىماظؽدبم..م

معرؼمم:

م،مومٌامسرصتمطـتمأتـقؾتمومحؾقؿكم..مواهللمعامطـتمأسرفم

 إبراىيم يبتسم يف آسى .. 
مإبراػقمم:

مصؿلؾقينمسؾىمسؿاؼةم،مأتعؾقمبقؽيمومأحؾكمومأسقشمضصةمومخقالموماغيتمسارصةمأغهمعقـػعشم..مومجاؼةمتؼوظقؾىمأدػةم..؟
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 مرمي تتنهد يف وجع .. 
معرؼمم:

م..مؼامابراػقمممعؽـؿشمضادرةمأبعدمسـكم..مطـتمحؾقؿكحاوظتمعؼدرتشم..

 إبراىيم يبتسم يف هتكم و يبدو عليو األسف .. 
مإبراػقمم:

م..م!!ومأخرتفامأػهمضداعكم

 ينظر كل منهم لألخر لثواف و الدموع سلتنقة يف عيٍت كليهما ..
مإبراػقمم:

مروحيمياظكمؼامعرؼممومأغامػروحمياظيم..م

معرؼمم:

مععماظلالعةمؼامإبراػقمم..

فتالحظ رلموعة من الرجاؿ يعربوف شريط السكة احلديدية فتستدير مرة أخرى يف سرعة و تلحق إببراىيم قبل  تستدير مرمي لإلنصراؼ
 أف يغلق الباب .. 
معرؼمم:

مإبراػقمم..م

 فيلتفت إليها .. 
معرؼمم:

م..دخؾينميفمغاسمجاؼنيمسؾىمػـاميدمصقفممؼؾؿقينم

 إبراىيم يسمح ذلا ابلدخوؿ و يغلق الباب و يقف ورائو يف صمت و كاًل منهم ينظر لألخر .. 
مإبراػقمم:

مظقهمؼامعرؼمم..؟معػؽرتقشميظةمصقام..؟معشمصاطرةمطاممعرةمضوظؿؾكماغيمعؼدرشمأسقشمعنمشريكم..؟مدؾؿقـامسبؾممظقهم..؟..

 مرمي تنظر لو حبب .. 
معرؼمم:

معـهم..مطانمغػليمعاماصوضشمسؾشانمطانمحؾممحؾوم..م

 إبراىيم و ىو ينسحب بعيداً عنها ليتابع ادلارة من خالؿ فتحة الشباؾ .. 
مإبراػقمم:

م..م؟!مطانمحؾوم؟..مومعؽـؿقشمسارصةمأغهمػقؼؾبمبؽؾوسم

 إبراىيم ينتبو لقدـو ادلارة حنو ادلخزف .. 
مإبراػقمم:

ماظـاسمدولمجاؼنيمسؾىمػـام..م

 مرمي يف توتر .. 
م
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ممم:عرؼ

مػـامصنيم..؟م

 يف اخلارج و ىو يتحدث يف ىاتفو. لصوت أحد رجاؿ اجملموعة  نصتافو مها يإبراىيم يتحرؾ بسرعة حنو الباب و يغلق الًتابس يف حذر 
ماظرجلم:

مضرم..ماإحـامضدامماظؾقتمأػوهم..مربدشمػقدخلمومالمػقكرجمشريمٌامتقفيم..مح

 الرجل يقًتب من أحد الشبابيك ..
ماظرجلم:

ممطلماظشؾابقكمسؾقفامحدؼدم..ألم..

الرجل يفتح بيده خشب الشباؾ من بُت فتحات احلديد و ىو حياوؿ النظر ابلداخل و يف تلك األثناء يسحب إبراىيم مرمي من يدىا 
 .. ليقفوا ملتصقاف ابحلائط حىت ال يتمكن من ابخلارج من رؤيتهما و مها يف حالة من الفزع ، إبراىيم حيدثها بصوت منخفض 

مإبراػقمم:

ميفمحدمذاصكموماغيتمجاؼةمسؾىمػـام..؟م

فيفزع كليهما من جديد مث يشَت إبراىيم دلرمي أبف زبفض من نفسها و مرمي هتز رأسها يف نفي بينما يفتح الرجل شباؾ يف اجلهة األخرى 
 م أحد من خالؿ الشبابيك ..تسَت ورائو جبانب احلائط حىت يصالف إيل مكاف ليختباف بو خلف براميل الوقود حىت ال يراى

مإبراػقمم:

مظومخرجـاهلممػقؼؿؾوطيم..م

 مرمي هتز رأسها دبعٌت نعم و ىي يف حالة من الرعب ..
مإبراػقمم:

مجاؼزمؼؾؼوامعشمعؿأطدؼنمأغـامػـامومؼزػؼوامومميشوام..م

معرؼمم:

مأغامخاؼػةمؼامإبراػقمم..

 إبراىيم ينظر ذلا يف حناف و ديسك يدىا ..
مإبراػقمم:

مػؿعديماغشاءماهللمػؿعديم..عؿكاصقشم..م

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(23عشفد)

مئاظؾطأدقوطم–ررؼقمعصرم

عادؿ منتصف الثالثينات طويل القامة يرتدي مالبس كاجوؿ يقود سيارتو الربع نقل ذات الكبينتاف بسرعة كبَتة و جبواره والده أواخر 
 اخلمسينات يرتدي الزي الصعيدي التقليدي ، عادؿ يشعل سيجارة و ىو يف حالة من الغضب الشديد .. 

مسادلم:

مرؼفمسؾىماألخرم..ععؾشمؼامأبوؼامإغيمبوظعمضداعكمبؼىمبسمعؼ
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 األب يسحب من يده السيجارة .. 
مواظدمعرؼمم:

موظعؾكمواحدةمتاغقةم..م

 األب يسحب نفس من السيجارة و ينظر للخارج يف ىم .. 
مواظدمعرؼمم:

مؼاربمؼطؾعواماظؾؾؾغوكمطدابنيم..م

 دبعٌت )انت اللي مش عايز تصدؽ( و ىو يشعل سيجارة جديدة .. عادؿ ينظر لو
مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممم(24عشفد)

مأعامماٌكزنم

 تصل سيارة عادؿ للورشة و يتوقف هبا أماـ ادلخزف ، يفتح اتبلوه السيارة و خيرج مسدسو فيمسك األب بيده ..
ماألبم:

معشمجاؼزمؼؽونماظوادمومعباسؿهمدقرغؾفام..؟

مسادلم:

مظلهمعؽػؿؽشمايـقةمععاػامم؟..ػرتصعمسقـكميفماظـاسمازايم..؟مػؿؼوهلممبـيتمعلقورةمومرحتمأترعتميفمحضنمسازبمعشم

معنمعؾؿفام..؟

 والد مرمي و الدموع قرابة عينيو .. 
مواظدمعرؼمم:

مشؾوتفاميفمضؾيبمطؾريةمبـتماظؽالبم..م

 عادؿ يبتسم مستهزاائً ..
مسادلم:

ماتيموماظوادمومغـزلمسؾىمعصرم،موذوفماغتمػؿقصؾـامومالمػؿعقشمبعارػام..مخالصممنشيم..مأغامػأخدمعر

مواظدمعرؼمم:

مؼعينمظومأغامدؾؿفامسؿاعكمػقلؾوػامومالمػقلؾوغام..؟

 مث يرفع يده من على ادلسدس و يًتكو لعادؿ وىو حياوؿ سبالك نفسو من البكاء .. 
مواظدمعرؼمم:

مأغزلمؼامابينم..مأغزلم..

 ينزؿ عادؿ من السيارة بينما يبقى األب يف السيارة يف حالة من احلزف .. 
 عادؿ يتجو حنو ادلخزف و ىو يضع ادلسدس يف جانبو و يستقبلو رجالو فيمر بينهم حىت يصل للباب و يطرؽ عليو بقوة .. 

مسادلم:

مأصؿحمؼامابراػقمم..مأغامسارفمإغفامسـدكم..م
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 لباب يف غضب .. عادؿ يزيد من قوة الضرابت على ا
مسادلم:

ماصؿحمؼامابراػقممأحلـؾكم..

مضطعم

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(25عشفد)

ماٌكزن

 مرمي و إبراىيم يف مكاف إختبائهم يف حالة من الرعب وسط الضجيج الذي يفعلو عادؿ .. 
مص.سادلم:

مقكماغتمطؿانم..مخرجفاظـامومربدشمػقؽؾؿكمؼامابراػقمم..مظومزبرجؿفاشماظؾيمػقصرمسؾقفامػقصريمسؾ

 مرمي تنظر إلبراىيم و ىي تبكي ..
معرؼمم:

مػكرجؾفممأغاماغتمعؾؽشمدسوةم..م

 هتم مرمي ابلوقوؼ فيمسك إبراىيم يدىا و يستوقفها و ىو يشَت ذلا ابلصمت و حيدثها بصوت منخفض .. 
مإبراػقمم:

متؾقػوغكمصنيم..؟م

معرؼمم:

مأبوؼامخدهم..

مص.سادلم:

ماغؿوماألتـنيم..محطمسؼؾكميفمرأدكمومخرجفؾـامؼامابراػقمم..ظومزبرجؿفاشمػؼؿؾؽوام

 و ىو يف حالة من التوتر ..إبراىيم 
مإبراػقمم:

مخؾقؽيمػـامعؿؿقرطقشم..م

معرؼمم:

مػرتوحمصنيم..؟م

مإبراػقمم:

موغيم..مػفقبمتؾقػ

 إبراىيم يتسحب يف خطى حذرة ذباه حجرتو .. 
مضطعم

مظقل.خارجيمممممممممممم(26عشفد)

ماٌكزنأعامم

 عادؿ يف اخلارج يتفحص حديد الشبابيك يف غضب عاـر .. 
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مسادلم:

مرؼوظيمبفاميامماظشؾاكمدهم..مػاتوامعرزبةم

مأحدماظرجالم:

م..مماومتعاظبم..مضوظهمانمأغاماظؾيمساؼزػمعرزبةجاريمسؾىمسؿادمايدادمروحمػاتم

 ينطلق الرجل يف سرعة .. 
مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممممم(27عشفد)

مكزناٌ

 وصوت عادؿ يف خلفية ادلشهد .. إبراىيم جبوار مرمي يف مكاف إختبائهم يتحدث يف ىاتفو بصوت منخفض ..
مص.سادل:

ممأغامػعرفمأزايمأخرجؽوام..مػؼؿؾكمؼامعرؼمم..وماغتمػلؾكؾكمجؾدكمؼامأبنماظرعةمؼامجؾانم..م

مإبراػقمم:

مأؼوةمؼامأصـدمم..مورذةمإصالحماظؼطاراتمباٌقـام..

 إبراىيم يف خنق و توتر .. 
مإبراػقمم:

مؼامأصـدممصدضينم..ميدمعامحضرتكمتؿأطدمومتؿقرىمػقؽوغوامعوتوغام..مألم..مألماًطمعشمعلفلمبأمسيم..م

مطانميفمعشؽؾةمحصؾتماظصؾحمبقينمومبنيمأػؾفامومروحـاماألعنماظؼوعيمحضرتكمممؽنمتؿأطدمبـػلكم..مآهمجـيبم..

 ..  إبراىيم يناوؿ اذلاتف دلرمي
معرؼمم:

مساؼزمؼؽؾؿكم..م

 مرمي تلتقط اذلاتف ..
معرؼمم:

مأظووم..

مضطعم

مظقل.خارجيممممممممممممم(28عشفد)

مذرؼطماظلؽةمايدؼد

 .. ية كبَتةحديدمرزبة و بيده مهروالً يعرب رجل عادؿ السكة احلديدية 
مضطع

م

م
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مظقل.داخؾيمممممممممممممم(29عشفد)

ماٌكزن

 إبراىيم أيخذ اذلاتف من مرمي بعد أف أهنت ادلكادلة .. 
مإبراػقمم:

مضاظكمػقؾعؿؾـامندةم..؟

 مرمي هتز رأسها دبعٌت نعم ..
مإبراػقمم:

مػقفوامومػقكرجوغامعنمػـامعؿكاصقشم..م

 يفزع كليهما .. زبة على احلديدر صوت ضرابت ادل
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(34عشفدم)

مأعامماٌكزنم

 عادؿ يف عصبية أيخد ادلرزبة من رجلو .. 
مسادلم:

مأوسىم..م

 عادؿ يضرب ابدلرزبة على حديد الشباؾ بعنف ضرابت متتالية و ابلفعل يفك حلاـ أحد أسياخ احلديد ..
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(34عشفد)

ماٌكزن

 إبراىيم يراقب ما حيدث و ىو يف مكاف إختبائهم .. 
مإبراػقمم:

مدؼدماظشؾاكم..مبقؽلروامح

 مرمي تنهض .. 
معرؼمم:

مػطؾعؾفممؼامإبراػقمماغتمعؾؽشمذغبم..م

مإبراػقمم:

مبطؾيمجـانم..مػقؿوتوطيم..ماظـفدةمػؿقفيمومػؿكرجـامعنمػـام..م

 صوت الطرقات مستمر يف خلفية ادلشهد .. 
معرؼمم:

مطدهمطدهمعقؿةم..مماظـفدةمعشمػؿعؿؾيمحاجةمؼامإبراػقمم..مػروحمصنيمعنمأػؾىم..مدقؾينمأخرجمأغا
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 إبراىيم ديسكها بقوة .. 
مإبراػقمم:

معشمػلقؾكم..م

 فتوحة و مسنود عليها سلم عمودي .. مإبراىيم يتلفت حولو مث ينظر ألعلى حيث صندرة 
مإبراػقمم:

متعاظيم..م

 ك هبا و يتجو حنو السلم يف حرص حىت يصالف أماـ السلم فيشَت دلرمي ابلصعود .. إبراىيم ديس
م:مإبراػقم

مأرؾعيم..ماظصـدرةمديمصاضقةمػـلؿكؾىمصقفامومػـلقبماظلؾممععاغاميدمعاماظـفدةمتقفيم..م

مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(32عشفد)

مأعامماٌكزنم

 عادؿ مازاؿ يوجو الضرابت و ينجح يف إسقاط السيخ األوؿ و يف تلك األثناء تقًتب رلموعة جديدة من ادلخزف .. 
م(م:4رجلماجملؿوسةم)

مإؼهمؼامسادلم..؟مإحـامعشمخؾصـام..مجايمسـدماظراجلمتاغيمظقهم..؟

 عادؿ يلتفت حملدثو .. 
مسادلم:

مظقامسـدهمحاجةمومجايمأخدػام..م

 مث يستدير مرة أخرى و يضرب احلديد ابدلرزبة من جديد ..
م(م:2رجلماجملؿوسةم)

موماظؾيمظقهمحاجةمبقؽلرماظشؾابقكم..

 خالؿ الشباؾ و يستدير للرجل .. عادؿ يف نرفزة يلقي بسيجارتو من
مسادلم:

مساؼزمإؼهم..م؟

م(م:4اظرجلم)

مإؼهمؼامسمماظؾيماغتمبؿعؿؾهمدهماغتمذبـونمبرتعيماظوظعةميفمزبزنمجازم..

 عادؿ يف غضب يضرب الرجل بكلتا يديو يف صدره .. 
مسادلم:

مؼوظعمؼامسمماغتمساؼزمإؼهم..م

 بيبو ..يًتنح الرجل من ضربة عادؿ فيمسكو األخر من تال
م
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م(م:2اظرجلم)

مإؼهمؼامسادلماغتمػؿؾؾطجمسؾقـام..

 ( ..8األب من السيارة يتابع ادلوقف مث يفتح اببو و ينزؿ مهروالً ذباىهم بينما خيرج عادؿ مسدسو و يضع يف رأسو الرجل )
مسادلم:

مأهمػؾؾطجمسؾقكمومسؾىماظؾيمؼؿشددظكم..م

 بينما يصل إليهم األب ..  ( مسدس ىو األخر ويضعو يف رأس عادؿ1فيخرج الرجل)
م(م:4اظرجلم)

مإؼهمعػقشمحدمععهمدالحمشريكم..؟

مواظدمعرؼمم:

مبسمؼامابينماغتمومػوم..مغزلمدالحكمؼامسادلم..م

 عادؿ ينزؿ سالحو فينزلو األخر بدوره زلداثً االب ..
م(م:4اظرجلم)

ماغتمعشمذاؼفمابـكمبقعؿلمإؼهم..؟م

مواظدمعرؼمم:

مجوهم..مومدهمسارمعػفاشمعلققيمومعلؾممديمطؿانم..ظقـامحقمؼامابينم..مبـؿـام

م(م:2اظرجلم)

م.مػومذغؾهمإؼهمػيماظؾيمجؿؾهميدمعؽاغهم.ربموم

 والد مرمي يشعر ابآلسى من وقع اجلملة ..
مواظدمعرؼمم:

مإحـامساؼزؼنمبـؿـام..ػوم..موماحـامعشمساؼزؼـهم

م(م:2رجلم)

مإحـامػـكرجفاظكم..م

 يح بصوت مرتفع .. يتجو الرجل حنو الشباؾ و ىو يص
م(م:2اظرجل)

مإبراػقمم..معؿكاصشمؼامإبراػقممإحـامواضػنيمومربدشمػقفيمجاغؾكم..مخرجؾفمماظؾتمؼامإبراػقمم..م

مضطعم

مظقل.داخؾيمممممممممممممممم(33عشفد)

ماٌكزنم)داخلماظصـدرة(

 إبراىيم شلسكاً دبرمي داخل الصندرة ادلضئة بنور كشاؼ ىاتف إبراىيم .. 
مإبراػقمم:

مميوتوغيمععاطيمعشمػلقؾكمؼامعرؼمم..

م
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م(م:2ص.اظرجلم)

مأصؿحمؼامإبراػقممأغامسزتم..مبؼوظكمأصؿحمومعادبػشم..م

مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(34عشفد)

مأعامماٌكزنم

 عادؿ يف حنق يلتقط ادلرزبة و يتجو حنو الشباؾ من جديد .. 
مسادلم:

م..م؟ؼعدمغـاديمرولماظؾقلمػـ

م(م:4اظرجلم)

ماظؾيمعأطدظكمأغهمجوهم..ممومعني

 عادؿ ال جييبو و يضرب ابدلرزبة على احلديد .. و يف تلك األثناء تصل سيارتُت النجدة فيقف اجلميع بينما يتصدر ادلشهد والد مرمي ..
 ينزؿ الضابط و من ورائو عدد من األمناء ..

ماظضابطم:

 اغؿومواضػنيمطدهمظقهمؼامباذاماغتموػوم..؟

 والد مرمي يتقدـ اجملموعة يف مواجهة الضابط .. 
مواظدمعرؼمم:

معػقشمحاجةمؼامباذام..معؿشغؾشمغػلكم..م

م) يف حسم(ماظضابطم:

مػومإؼهمدهماظؾيمعشغؾشمغػليم..؟ماغؿوامواضػنيمضداممزبزنمبؿاعمايؽوعةم..مؼالمؼامعباسةمظوممسقؿوامطؾهمميشيمعنمػـام..

 راقب ما حيدث و ىو يتحسس مسدسو .. عادؿ يف خلفية ادلشهد ي
مواظدمعرؼمم:

مبـؿـامجوهمؼامباذام..مػـكدػاموممنشيمسؾطولم..

ماظضابطم:

مبعدمأذغكمؼامسؿدهمخدماظـاسماظؾيمععاكمدولمومأخرجوامبرهمحرمماحملطةمخاظصم..مأغامعؾقشمدسوةمباظؽالممدهم..م

مأغامعلؽولمسنمتأعنيماٌؽانمدهمومبسم..م

 صوت مرتفع و ىو متجو حنو شباؾ ادلخزف .. عادؿ حيدث الضابط ب
مسادلم:

مخالصمؼامباذامػـؿشيم..مػؼوهلممحاجةمومبعدػامػـؿشيم..م

 يقًتب عادؿ من الشباؾ ..
مسادلم:

مساؼزمأخيتمؼامابراػقمم..؟مخدػامععاكمسؾىمجفـمم..م
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 حولو و على آثر أحدى الطلقاتخيرج عادؿ مسدس يف سرعة و يضرب عدد من الطلقات على براميل الوقود وسط ضجيج من 
 حيدث إنفجار مدوي ..

مضطعم

مظقل.داخؾيمممممممممممم(35عشفد)

ماٌكزنم)اظصـدرة(

 مرمي و إبراىيم داخل الصندرة يًتحناف من وقع اإلنفجار ، مرمي يف رعب .. 
معرؼمم:

مإؼهمدهم..م

 إبراىيم يفتح ابب الصندرة قليالً لَتى النَتاف يف كل األرجاء .. 
مقمم:إبراػ

ماٌكزنمبقوظعم..مػـؿوتمؼامعرؼمم..م

 مرمي تنظر لو يف حب شديد .. 
معرؼم:

مربـامؼشفدمإغيمحؾقؿكم..مومػومساملمباظيميفمضؾيبم..

 األدخنة السوداء تتخلل الصندرة و صوت النَتاف يقًتب ..
مإبراػقمم:

مومأغامسؿريمعامحؾقتمشريكم..مومعؿأطدمأنمربـامعؾقعؼؾشمسؾىماحملؾةم..م

 األدخنة السوداء الكثيفة ربوؿ بينهم و ربجب الرؤية .. 
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(36عشفد)

مأعامماٌكزنم

 النَتاف تلتهم ادلبٌت من اخلارج ..
Transitionم

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(37عشفد) 

معـزلمأػلمغادؼةم

التلفزيوف حيث يعرض اخلرب الربانمج السابق نفسو )القاىرة و انسها ( يتحوؿ ادلشهد السابق للنَتاف و ىي تلتهم مبٌت ادلخزف إىل شاشة 
 وعليو نسمع صوت مسَت ..

ممسريم:م

مأػومدهماٌكزنمزيمعامحضراتؽومذاؼػنيم..مزبزمممؿؾئمباظوضودم..مإؼهمدؾبمايرؼقم..؟مإػؿالم..؟م

مومالمسنمسؿدمومالمإؼهمايؽاؼةمباظظؾطم..؟مايؽاؼةمػـعرصفامبعدماظػاصلم..؟م
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و جبواره زوجتو ىاجر )يف أواخر األربعينات ، جيلس على كنبة أماـ التلفزيوف   بعض الشئ (منتصف اخلمسينات ، شلتلئ ) كماؿ 
بيضاء البشرة ، قصَتة القامة ، ترتدي نظارة طبية ( و على الكرسي اجملاور ذبلس اندية )منتصف العشرينات على قدر من اجلماؿ ( 

 ا يف حوار كتايب ..شلسكة هباتفها يبدو أهن
 كماؿ معلقا  على اخلرب يف التلفزيوف وىو يلتقط قطعة كيك من على الطاولة أمامو ..  

مطؿالم:

مرؾعًام..متالضقهمايارسمعربذممومرعىمدقفارةمومالمزصتم..مومالمتالضقهمعاسمطفرباءم..

 مث يشَت حنو الكيك ابلقطعة اليت يف يده .. 
مطؿالم:

محدمؼشقلماظؾؿاسةمديمعنمضداعيمػؿؿوتينم..م

 كماؿ أيكل منها بتلذذ ..
مػاجرم:

مباهلـاموماظشػام..مسؿاؼلمغادؼةمديمؼامدقديم..م

 كماؿ يلتفت حنو اندية .. 
مطؿال:

متلؾممإؼدكمؼامغوديم..م

 اندية تنتبو فتخفض اذلاتف .. 
م:مغادؼة

مسفؾؿكم..؟م

مطؿالم:

مبؼوظكمبؿؿوتينم..مم

 اندية تبتسم ..   
مغادؼةم:

مباهلـاموماظشػامؼامحؾقيبم..مأسؿؾكمذايم..؟

مطؿالم:

مؼارؼتم..م

 ..  تنهض اندية و ىي ربدث األـ
مغادؼةم:

مذايمؼامعاعام..؟م

مػاجرم:

مألمؼامحؾقؾيتمذؽرًام..

 تدلف اندية للطرقة ادلؤدية للمطبخ و بيدىا ىاتفها .. 
مضطعم
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مظقل.داخؾيممممممممممممممم(38عشفد)

معـزلمأػلمغادؼةم)اٌطؾخ(

 اندية تستكمل حوارىا الكتايب داخل ادلطبخ أثناء إعداد الشاي و يظهر احلوار على الشاشة .. 
م)غادؼة(..ماغتمذبـونمػؿقفيمطدهمعنمشريمعقعادم..م

م)ذرؼف(م..مأغامعشمبأخدمرأؼكم..مأغامأصاًلمبرطنموراظعم..

مبؼاظيمادؾوعمبؽؾؿهمعؾريودشم..

 ا التوتر رغم السعادة الواضحة يف عينيها .. اندية يظهر عليه
مضطع

مظقلم.مداخؾيمممممممممممم(39عشفد)

مأعاممبابمعـزلمأػلمغادؼةم

 شريف ) منتصف العشرينات ، حسن ادلظهر ( يقف على الباب حاماًل بيده ىدية و يضرب اجلرس الباب و يقف يف إنتظار الرد .. 
مضطع

مظقلم.مداخؾيممممممممممممم(44عشفد)

معـزلمأػلمغادؼةمم

 كماؿ يف إستغراب .. 
مطؿالم:

معنيماظؾيمجاؼؾـامدظوضيتم..؟

 ينهض متجهاً حنو الباب و يفتحو ليجد شريف أمامو فيمتعض و جهو .. مث 
مطؿالم:

مأػاًلمؼامذرؼفم..أػاًلمؼامأبينم..

مذرؼفم:

ممتاممؼامأغؽلمايؿدمهللم..م

 كماؿ بعد حلظات من الصمت ينظر لشريف إبستفهاـ .. 
مطؿالم:

مخريمؼامأبينم..؟م

مذرؼفم:

مطلمخريم..محضرتكمعشمػؿؼوظيمأتػضلم..م

 كماؿ يبتسم يف ضجر ..، 
مطؿالم:

مألم..مأزايمػؿؿػضلمرؾعًام..مثاغقةمواحدةم..م
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كماؿ يدخل برأسو ليشَت لزوجتو ابلدخوؿ فتنهض و ىي رباوؿ معرفة الضيف القادـ فيشَتذلا دبعٌت بعدين و ينتظر حىت زبتفي 
 ابلداخل مث يعاود النظر لشريف و ىو يفسح لو اجملاؿ للدخوؿ .. 

مطؿالم:

مأتػضلمؼامذرؼفم..م

فة اذلدية اليت بيده على الطاولة فيجلس كماؿ يف مكانو على يدخل كماؿ يف خطى بطيئة بنوع من ادللل و خلفو شريف الذي يضع ل
 الكنبة و يشَت لو ابجللوس فيجلس شريف جبواره فينظر لو كماؿ و ىو مبتسم لثواف .. 

مطؿالم:

مإؼهمؼامحؾقيبم..مباباممتامم..؟

م

مذرؼفم:

مايؿدمهللممتامم..

مطؿالم:

مومعاعامومطؾهمخبريم..؟

مذرؼفم:

 مأهمايؿدمهللم..

 شَت إىل لفة اذلدية .. كماؿ ي
مطؿالم:

مظقهمتعبمغػلكمومجاؼبمحاجةميفمإؼدكموماغتمجايم..؟

مذرؼفم:

مومالمتعبمومالمحاجةمؼامأغؽلمدهمبقيتم..

 كماؿ ينظر لو إببتسامة سخيفة ..
مطؿالم:

مخريم..؟م

 شريف يشَت على رأسو .. 
مذرؼفم:

مأغامحؾؼتمذعريمحضرتكمزبدتشمباظكم..؟

 كماؿ بدىشة مفتعلة ..
مطؿالم:

معربوكم..آهمتصدقمزبدتشمباظيم..م

 يقًتب منو شريف و ىو يشَت على رقبتو .. 
مذرؼفم:

مومعلقتماظؿاتوم..م
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 نهد يف زىق .. تكماؿ ي
مطؿالم:

مبراصوووم..م

مذرؼفم:

مؼعينمحضرتكمعواصقم..؟م

 كماؿ ينظر لو دوف رد مث يلتفت للتلفزيوف و قد عاد الربانمج من جديد .. 
مذرؼفمم:

م..................سؿؾتماظؾيمحضرتأغام

 كماؿ يقاطعو .. 
م

مطؿالم:

مععؾشمؼامذرؼفمبسمساؼزمأطؿلماظربغاعجم..

 ريف يشعر ابحلرج و يظل صامتاً بينما يتابع كماؿ خرب حريق ادلخزف يف إىتماـ كبَت أو ىكذا يدعي .. ش
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(44عشفد)

م(عـزلمأػلمغادؼةم)اظطرضةم+ماٌطؾخ

من خلف الستار الفاصل بُت شلر احلجرات و الصالة حيث جيلس كماؿ و شريف تراقب ىاجر ما حيدث مث تستدير و تتجو حنو 
 ادلطبخ و تدخل على اندية اليت إنتهت من صنع الشاي و تقف على الباب صامتة و ىي تنظر لنادية حبدة .. 

مغادؼةم:

مػومعنيماظؾيمجاظـام..؟

مػاجرم:

مرصقشمعنيماظؾيمجاظـام..؟واظؾفيم..؟معؿع

 اندية سبط شفتيها يف نفي .. 
مغادؼةم:

مػعرفمعـنيم..؟

مػاجرم:

معؼؾؼقشمأغهمجايم..؟مػؿلؿفؾؾيم..؟..مإؼهماظزصتمبؿاسكم

 اندية يف أتفف .. 
مغادؼةم:

مألمؼامعاعامعؼؾقشم..مومبعدؼنمظقهمزصتم..؟مظقهمبؿؽرػوهمطدهم..؟م

م
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مػاجرم:

مسؾشانمباردمومععـدوشمدمم..م

 اندية ال ذبيب و ىي تضع أكواب الشاي على الصنية و جبوارىا السكرية و بعض أوراؽ النعناع األخضر .. 
مػاجرم:

مدقيبماظشايمدهمأغاماظؾيمػطؾعوهم..م

 اندية تًتؾ صنية الشاي و زبرج من ادلطبخ يف غضب تتجو حنو غرفتها .. 
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(42عشفد)

معـزلمأػلمغادؼةم

 ج ىاجر مرتدية حجاهبا و ىي حاملة صنية الشاي و تضعها أمامهم على الطاولة .. زبر 
مػاجرم:

مأزؼكمؼامذرؼفم..م

 شريف يبتسم بنوع من اخلجل .. 
مذرؼفم:

مايؿدهللم..مممتاممؼامرـت

مطؿالم:

مأذربماظشايممععماظؽقكمديمػؿعفؾكمأويم..م

 ىاجر تعود للداخل بينما يعود كماؿ دلشاىدة الربانمج و مسَت ادلذيع ينهي احللقة .. 
ممسريم:

مطـامسببمغـفيمايؾؼةمخبربمأحلنمعنمطدهمبسمػومدهماظواضعماظؾيمزػؼـامعـهم..مأرجومأغـامغالضيمحلمظؾؿوضوعمدهم..م

مػقةم..معصرمؼامدادةمالمتعرفماظطائػقةم..مغلؿقفامصؿـةمرائعشمطلمذوؼةمهصلمذبازرمومطوارثمبلؾبمأتـنيمعراػؼنيم

مغبىماهللماظورنمعنمطلمذرموماظلالعومسؾقؽممومإظبمظؼاءميفمايؾؼةماظؼادعةم..متصؾقوامسؾىمخريم..م

 بينما يبقى كماؿ انظراً حنو التلفزيوف أثناء نزوؿ التًتات .. 
مذرؼفم:

مخؾصماظربغاعجمؼامأغؽلم..م

 فيلتفت لو كماؿ .. 
مطؿالم:

مقديمطـامبـؼولمإؼهم..؟مػامؼامد

مذرؼفم:

مطـامبـؼولمإغيمحؾؼتمومذؾتماظؿاتومومعؾؼؿشمزيماظعقالماًـاصسم..مومطـتمبلألمحضرتكمطدهممتامم..؟معواصقم..؟

مطؿالم:

مجبدمواظؾفيم..معؾؿزػؼشم..؟مؼعينمأغامأسرفمواحدمؼؿؼدممعرةمصقرتصضمصقؿؼدممتاغيمذرؼفمحؾقيبم..مػوماغتمعؾؿزػؼشم..؟م
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مؼؿؼدممومؼرتصضمعرتنيمطؿريمبسمعاذيم..مظؽنماغتمبلمماهللمعشاءماهللمطلرتماظرضمماظؼقاديم..مديمرابعمعرةمؼامذرؼفم..عاذيم..م

مذرؼفم:

معامػومحضرتكمعرةمضوظتمٌامدبؾصمجاععةم..مخؾصتم..مومعرةمضوظتمعشمػفوزمبـيتمظعارلمأػؾهمبقصرصهمسؾقهمومأنمطلماظؾيم

مسؾىماظرادؼومم5براعجميفماظؿػزؼونمومم3يفمدعاشكمديمأوػاممومعشمػلؿـاكمتؾؼىمنقبمربػوزمم،مبؼقتمبشؿغلمُععدمومسـديم

مومسـديمدخلمأضدرمأصؿحمبقهمبقتم،مضوظتمعشمػفوزمبـيتمًـػسمبشعرمومداضقمتاتوم..ومأدؼينمأػوهمعنمشريمالمذعرمومالمتاتوم..

 .. كماؿ يتنهد يف ملل و ىو يفكر يف رد
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(43عشفد)

معـزلمأػلمغادؼةم)اٌؿرمبنيماظغرف(

 اندية وقد إرتدت مالبس تصلح دلقابلة الضيوؼ و وضعت حجاب على رأسها تتجو حنو اخلارج فتستوقفها األـ .. 
مػاجرم:

مخديمتعاظيمػـام..ممغادؼةم..

 اندية تتجو إليها بنوع من التحدي .. 
مغادؼةم:

مأؼوةمؼامعاعام..م

مػاجرم:

مراضبةمصنيم..؟م

مغادؼةم:

مرؾعةمأضعدمععاػمم..م

م:مػاجر

مومدهمعنمأعؿىمدهمإغشاءاهللم..؟مم

 اندية تتأفف دوف إجابة .. 
مػاجرم:

مأدخؾيمأوضؿكمؼامغادؼةم..

مغادؼةم:

مأغهمطبصينمأطرتمعامطبصمأيمحدمتاغيم..ماعام..مسؾشانماظؾيمبققصلمبرهمدهمأسؿؼدألمؼامع

 حبدة و عنف ..األـ 
مػاجرم:م

مغادؼةم..مأحرتعيمغػلكم..م

مغادؼةم:

مأغامربرتعةمؼامعاعامومػطؾعمأضعدمععاػمم..م

مػاجرم:
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معاذيمؼامغادؼةمعـكمظؾاباطيم..مػومؼؿصرفمععاطيم..م

مغادؼةم:

مأوطيم..م

 تستدير اندية و تتجو حنو الصالة .. 
 ضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(44عشفد)

معـزلمأػلمغادؼة

 كماؿ يتحدث مع شريف أثناء خروج اندية .. 
مطؿالم:

مؼامأبينمعؿؿعؾشمضؾيبمبؼىمععاكم..مضوظؿؾكمعشمعواصقمأشـقفاظكم..

 كماؿ ينتبو خلروج اندية فينظر ذلا مستفهماً بينما ينظر ذلا شريف مبتسماً .. 
مغادؼةم:

مبابامبعدمأذغكمأغامساؼزةمأضعدمععاطوام..م

  ذلا ابجللوس .. ينظر ذلا كماؿ للحظات مث يشَت
مذرؼفم:

مأضدرمأسرفمدؾبماظرصضماٌرةمديمؼامأغؽلم..م

 كماؿ بضيق صدر .. 
مطؿالم:

معنمشريمدؾبم،مأغامحرم..مأغامعشمساؼزمأجوزكمبـيتم..م

 شريف يصاب ابإلحباط بينما تتدخل اندية .. 
مغادؼةم:

مغؼؿـعم،مأومسؾىماألضلمأغامأصفممظقهم..؟حضرتكمممؽنمتؼوظـامظقهم..مأطقدمحضرتكمسـدكمدؾبم..مجاؼزمإحـامطؿانم

 كماؿ ينظر ذلا إبندىاش .. 
مطؿالم:

 ضوعيمػاتقؾيمدفاؼريمعنمجوهم..جاؼزمتؼؿـعيم..؟!!!

 اندية تظل يف مكاهنا لثواين تواجو والدىا حىت تستسلم لنظرتو القوية ذلا و تنسحب للداخل ..
مذرؼفم:

ميمومعشمػرجعمتاغيمشريموماظلؾبمدهمعشمعوجودم..مإؼهمدؾبمرصضكماٌرةمديمؼامأغؽلمومأغامػؼوممأعش

كماؿ ينظر لو لثواف دوف رد مث يويل وجهو بعيداً عنو و ىو يزفر يف زىق بينما تعود اندية حاملة سجائر والدىا و تناوذلا لو فينهض 
 متجهاً حنو الشرفة وىو يتحدث لشريف .. 

م
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مطؿالم:

مأصؾيمعؾدخـشمجوهماظؾقتم،مظومظلهمسـدكمحاجةمتؼوهلامتعاظبماظؾؾؽوغةم..مألغيمػشربماظلقفارةمديمومػدخلمأغامم..م

 ينهض شريف و ىو ينظر لنادية مث يتبعانو للشرفة .. يشعل كماؿ سيجارتو مث ينظر لنادية ..
مطؿالم:

 ػوماغيتمجاؼةموراغامظقهم..؟

 طر عليو و تستجمع شجاعتها .. اندية يبدو عليها توتر رباوؿ أف تسي
مغادؼةم:

مسؾشانمساؼزمأمسعمردمحضرتكم..م

 كماؿ ينظر ذلا بقوة و حيدثها بنربة حادة .. 
مطؿالم:

مساؼزةمتلؿعيمردمحضرتيم..؟م

 و ىو يواجهها بنظرة قاسية ترتبك منها فيسًتسل .. 
مطؿالم:

مساؼزةمتلؿعيمرديمؼامغادؼةم.؟م

 مث يلتفت لشريف .. 
مطؿالم:

مععـدؼشمبـاتمظؾفوازم..م..مؼامأبينمػدؼؿكمومأتؽلمسؾىماهللخدم

 شريف يف إنكسار شديد و الدموع قرابة عينيو .. 
مذرؼفم:

ممظقهم..م؟محؼيمأصفممظقهم..مػيمحؼفامتػفممظقهم..؟

 كماؿ يضرب كف على كف .. 
مطؿالم:

مممخاظصم..؟أغامعشػؿشمبرودمطدهم..ماغامرردتكمؼامابينم..معامأخدتشمباظكم؟!!موالمعػقشمد

 شريف يهز رأسو ابلنفي .. 
مذرؼفم:

مألم..ميفمدممظألدفمسـديمدمممومحبسمبإػاغاتمحضرتكميفمطلمعرةم..مبسمحبؾفام..مومظومعؽـؿشمحبؾفامعؽـؿشمػلؿقؿلم

مومسارفماغيمسؿريمعامػعوضفامسؾشانمطدهمعشمػلقؾفامومأجريمسؾشانمطرعيتم..ررؼؼؿكمعنمأولمعرةم..مبسمحبؾفام

 نظر لوالدىا إبستعطاؼ .. اندية اليت ت
مغادؼةم:

مومأغامحبؾهم..

 كماؿ بعصبية شديدة وىو يشعل سيجارة جديدة من السيجارة اليت إنتهت بيده و حيدثها إبنفعاؿ شديد .. 
م
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مطؿالم:

مخالصمروحيمأووزؼهم..مبسمعنمشريمأػلم..مأغامػؼولمأغيمععـدؼشمبـاتم..مبسمعفؿامحصلمعرتجعقشماظؾقتمدهمتاغيم..م

 اندية تنساؿ منها الدموع .. 
مغادؼةم:

مبسمضوظـامظقهم..؟ظقهمطدهم..؟محضرتكمسارفمأغيمعشمػعؿلمحاجةماغتمعشمعواصقمسؾقفام،م

مذرؼفم:

محضرتكمضوظيمعشمسفؾكمصقامإؼهم..؟مصدضينماظؾيماغتمػؿؼوظهمأغامػعؿؾهم..م

 عر بتنميل .. ىو يشكماؿ حيرؾ معصمو يف آمل و 
مطؿالم:

مخالصمؼامأبينمأعشيم..م

 مث ينظر لشريف و قد بدى عليو التعب و ىو حيرؾ يده على كتفو األيسر يف تدليك.. 
مطؿالم:

ماظلؾبماظؾيمبقكؾقينمأرصضكمعشمػؿعرفمتغريهم..مأعشيمظوممسقتمألغيمجبدمتعؾتم..م

 شريف ينظر لو لثواين و يبتسم يف آسى .. 
مذرؼفم:

مسؾشانمأعيمممـؾةم..مصح..؟م

 و قد زاد عليو التعب جيز على أسنانو و ىو يشَت لشريف ابإلنصارؼ .. كماؿ 
مطؿالم:

مأعشيمؼامذرؼفم..م

مذرؼفم:

مػومدهماظلؾبم..؟مجبدم..؟مذاؼػـامأزايم..؟م

مطؿالم:

معظؾوطم..مػومدهماظلؾبم..مادرتضبتم..مأتػضلمبؼىمأعشيم..م..مأهمأهمؼامذرؼفم..م

 بكتفو يف آمل بينما يظل شريف انظراً لو يغل .. كماؿ ديسك 
مطؿالم:

مأغامصالحمؼامدقديم..معؿكؾفمؼامدقيتم..مبسمعشمػفوزمبـيتمظواحدمذػتمأعهمبؼؿقصماظـوممبدلماٌرةمسشرةم..م

مأبوهمباظـلؾاظيمراجلم....م

 .. و قد ظهر عليو التعب بقوة ديسك كتفو األيسر  وينظر لشريف
م:طؿالم

ممتعؾانم..ممؼىمطػاؼةميدمطدهم..مأعشيم..أعشيمؼامابينمب

يف فزع و يتسمر شريف و تظهر عليو تشنجات و ىو يصرخ شلسكاً بقلبو و يسقط على ركبتيو فتجري عليو اندية كماؿ يتآمل بقوة .. 
 يف مكانو .. 



41 | P a g e  8 2/0 7 /8 0 0 2 

 

مضطعم

مظقل.خارجيمممممممممممممم(45عشفد)

ماظشارعم)أعاممسؿارةمأػلمغادؼة(

من ادلسعفُت حيمالف كماؿ على انقلة اإلسعاؼ و تركباف معو يف السيارة ىاجر و اندية بينما يقف شريف أماـ ابب اإلسعاؼ يهدأ  8
 من روع اندية .. 
مذرؼفم:

مػقؾؼىمطوؼسمإغشاءاهللمعؿؼؾؼقشم..مػاجيموراطيم..م

 األـ يف عصبية شديدة .. 
مػاجرم:

م..متقفيموراغامتفؾبمإؼهم؟!م..مساؼزممتوته

مظـامؼامأخيمحراممسؾقكم..محليبماهللمومغعمماظوطقلمصقكم..ماحـمدقؾـامص

 ىاجر تغلق ابب السيارة اليت تتحرؾ ابلفعل و يبقى شريف دبفرده يف الشارع يتابع إبتعاد السيارة و يف خلفيتو يتضح القمر ادلكتمل ..
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(46عشفد)

م(يضرؼةمأصدضاءمضبسنيماظلكـةم)

 القمر ادلكتمل وقد عاد لونو إىل اإلصفرار رلدداً يعكس ضيئو على البحر اذلادئ يف القرية .. 
مضطع

مظقلم.مداخؾيمممممممممممم(47عشفد)

مذاظقهمأصدضاءمضبي

 Estimationحيي )بدأية الثالثينات ، طويل القامة ، حاد ادلالمح ( جيلس وسط رلموعة من األصدقاء على طاولة يلعبوف لعبة الػ
.. حيي يلعب دوف تركيز شلا يثَت غضب وليد أحد األصدقاء ادلشارؾ يف  PlayStationأبوراؽ الكوتشينة و رلموعة أخرى تلعب 

 ..  Estimationلعبة الػ
موظقدم:

مؼامسمم..ممonly winnerطؾعهمؿإؼهمؼامضبيمدهمعامتؼطعمؼامأخيمأغامعدؼكممتقدم،مػ

مضبيم:

مؼاموظقدمعشمعرطزمأغامخاظصم..مععؾشم

 وليد يف زىق .. 
موظقدم:

م..مؼامسممإؼهماًرامدهمؼامسممعشمعرطزمعؿؾعؾشم

 يطيح دبا يف يده من أوراؽ يف وجو وليد ..  بغضحيي يف  
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مضبيم:

مخالصمؼامسممعشمالسبم..م

 وليد إبنفعاؿ بعد رمي اوراؽ اللعب يف وجهو .. 
موظقدم:

ماغتمػؿكقبمؼامضبيم..؟..م؟؟!!ؼامسمماهلؾلمدهمإؼهم

 حيي يف عصبية .. 
مضبيم:

معاماغتماظؾيمساؼزمتؼػشمسؾىمظعبمأسؿؾكماؼهم..؟

 ..من اجلالسُت على ترابيزة اللعب  يكسر حاجز الصمت من حوذلم صديق أخر
مزطرؼام:

مإحـامعشمصغريؼنم..طدهم..مإبهمجدسانمسقبم..مسقبمؼامجدسانم

 حيي يف زىق و أسف .. 
مضبيم:

م..مقدظسةمأغامعؼرؼفمصشخم..معؿزسؾشمؼاموععؾشمؼامعبا

 ..  PlayStationمث يلتفت ألحد أفراد اجملموعة ادللتفة حوؿ ماتش الػ
مضبيم:

متعاظبمأغزلمعؽاغيمؼامصالحم..م

مزطرؼام:

مصاضلمروغدؼنمؼعينم..م..مأضعدمؼامضبيمطؿلماظؾوظةم

 حيي و ىو ينسحب .. 
مضبيم:

معؾقشمغػسموماظؾفيمعشمضادرم..م

        و يدلف بداخلها ..ينسحب حيي حنو بلكونة الشاليو 
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(48عشفد)

مذاظقهمأصدضاءمضبيم)اظشرصة(

 و يلتقط منها سيجارة سلدرة ملفوفة و يشعلها و جيلس يتناوذلا يف صمت .. يدخل حيي للشرفة ادلطلة على البحر خيرج علبة سجائره
Jump Cut 

 دلخدرة يف هنايتها ، يطفئها يف منفضة السجائر أمامو مث حيدؽ يف فراغ السماء و القمر ادلكتمل يف منتصفها .. سيجارة حيي ا
Jump cut 

 حيي يبكي يف آمل .. 
Jump cut  
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  ..وىو يفكر يف أمر ما مث ينظر لسيارة يف األسفل )سيارة عزمي ( ,حيي يشعل سيجارة و قد جفت دموعو 
Jump cut  

 السيجارة و ينتوي أمر .حيي يطفئ 
Jump cut  

 حيي خرج من البلكونة و أصبحت فارغة ..
مص.ضبيم:

مػأخدمسربقؿكمؼامسزعيم..م

مص.سزعيم:

ماٌػاتقحمجـبماظؿالجةم..م

Jump cut  

 من خالؿ البلكونة نرى سيارة عزمي تتحرؾ من مكاهنا حىت زبتفي يف عمق الشارع .. 
مضطعم

مظقل.خارجيمممممممممممم(49عشفد)

مممصقالمأعقـةومداخلمأعامم

ار السيارة و ىو يراقب الفيال ..   يتوقف حيي بسيارة صديقو يف مكاف غَت ظاىر مقابل لفيال أمينة و يبطل احملرؾ و يغلق أنو  -
 قو مث يفتحو من جديد ..غالإمث يفتح اتبلوه السيارة و خيرج منو خنجر جيش أمريكي يفتحو و ينظر لو للحظات مث يعيد 

سيارة أمينة أماـ ادلنزؿ و تنزؿ منها و معها والدهتا )منتصف اخلمسينات ، حسنة ادلظهر ( و آسر )منتصف الثالثينات تتوقف  -
 ، رايضي اجلسد ، حسن ادلظهر ( حيي يفتح ابب السيارة و يهروؿ ذباىهم .. 

مضبيم:

مآدرم..م

حالة من الصمت من ىوؿ ما حدث و حيي ينظر لألـ شزراً  فيلتفت لو آسر فيطعنو يف صدره ابخلنجر بينما تقف أمينة و والدهتا يف
 فتصرخ .. 

و نفهم أف ما حدث كاف يف خيالو يفرد ظهر الكرسي قليال و يرجع برأسو ليصبح يف وضع أكثر نعود ليحي يف مكانو السابق  -
 راحة و ىو مازاؿ يراقب مدخل الفيال و يلعب ابخلنجر ادلفتوح يف يده ..

مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(54عشفد)

 دقارةمآدر(-اظؼرؼةم)ذارعمصقالمأعقـة

و جبواره والدتو )منتصف الستينات ، حسنة ادلظهر ، تشبو والدة أمينة إىل حد كبَت( و  الس خلف عجلة القيادةداخل سيارة آسر اجل
 يف اخللف ذبلس أمينة و والدهتا ..  

مآدرم:

مؼامبـيتمعامتقفيمععاغام..م
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مأعقـةم:

م..ممصرػدتمعشمضادرةخالصمألم

مآدرم:

مأتعشيمععاغامومأرجعيمغاعيم..مم..غؿكقؾكمذوؼةمضدامماظؿؾػزؼونميدمعامغشويمإحـامتعاظبمأ

مواظدةمأعقـةم:

ماظصؾحمزيماظـفاردةم..مم8ظوممنيتمدظوضيتمػؿالضيمغػلكمصاحقةم

مواظدةمآدرم:

مخالصمؼاموالدمدؾوػامسؾىمراحؿفام،مػعؿؾكمرؾقمسؾشانمظومجوسيتمبؾقلم..م

 لسيارة و يتابعها للحظات فتفتح أمينة ابهبا و تنزؿ ..آسر يتوقف ابلسيارة أماـ ابب فيال أمينة و حيي من مكانو يالحظ و قوؼ ا
مواظدةمآدرم:

م..تصؾقيمسؾىمخريمؼامغوغةم

م:مأعقـةم

موماغيتمعنمأػؾهمؼامدودوم..م

 ..صمت يتابعو حيي يف يتحرؾ آسر ابلسيارة و 
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممممم(54عشفد)

 اٌفـددنيم)ذارعمجاغيب(م-صالشمباكم

 من خالؿ كامَتا فيديو أثناء التسجيل نرى حيي يف سيارتو و جبواره شاب يف سن متقارب و حيي بيده كيس ىداية خيرج شئ من داخلو  
مص.أعنيماظشررةم:

ميفمإؼدهمحشقشمؼامباذام..م

 تنزؿ القوة من سيارة ميكروابص و يتجهوف حنو سيارة حيي الذي يرتبك من حركتهم السريعة حنوه ، الضابط يفتح ابب حيي .. 
ماظضابطم:

مأغزظيمطدهمباظشـطةماظؾيمععاكمديم..م

مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(52عشفد)

مأعاممصقالمأعقـة)دقارةمصدؼقمضبي(

 تجو يف سرعة حنو ابب فيال أمينة ..حيي يضع اخلنجر يف جنبو و ينزؿ و ي
 ضطع

م

م
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مظقل.خارجيمممممممممممممم(53عشفد)

مصقالمأعقـةم)ايدؼؼة(

مضبيم:

مأعقـةم..م

 فلتفت أمينة تقف للحظات حىت تدرؾ أف حيي ىو ادلنادي فتهروؿ حنوه و ربتضنو بينما يبقى ىو يف مجود .. 
مأعقـةم:

مواحشؿينمأويم..

مضبيم:

م..وماغيتمطؿانمواحشؿقينم

 أمينة تضمو إليها بقوة و ىي تتنهد على صدره فيستسلم حلضنها للحظات مث يبعدىا عنو بلطف لتبقى يف مواجهتو .. 
مضبيم:

مساؼشةمحقاتكممتاممومعؾلورةمومطلمحاجةم؟؟!!

 يرتسم احلزف على وجو أمينة و ىي هتز رأسها ابلنفي .. 
مأعقـةم:

م.مبسمطـتمساؼزغيمأسؿلمإؼهم؟!مأصضلمأجرىموراكمعنمضلممظلفنمومأسقشمودطمألم..مومالمساؼشةمحقاتيمرؾقعيمومالمعؾلورةم.

ماٌـازرماظؾيمذوصؿفامديم..؟م..مسرصةماغيماٌػروضمأضفمجاغؾكميفمأيمزروفمبسمصعاًلماظقومماظؾيماغامجؿؾكمصقهمدهمأغامذوصتم

مضرفمسؿريمعامذػؿهم..

مضبيم:

مدـنيم..م3اظشفرمدهمإحؿؿالمأروحمأضعدمععاػممدـةم،ممؼوممومأخرم45اظؼرفماظؾيماغتمذػؿقهمدهمأغامسشتمجواهم

 أمينة يف أسف و بصوت سلتنق ..
مأعقـةم:

مسارصةم..مومعشمسارصةماٌػروضمأسؿلمإؼهم!!م..مصعاًلمعشمسارصةم..م

مضبيم:

مطؾهم..مدهمإبنمخاظؿكمػوماظؾيمعؾؾلينمايوارومسارصةمانم

 أمينة إبندىاش ..
مأعقـةم:

م..؟دهمإؼهم..موماظػقدؼوماٌؿصورمآدرمأزايم

مضبيم:

مؾكم..ميفماىـقـةمومإغكمخاؼػةمومساؼزاهمؼرجعمإغكمداععةمصوتمحدمػؿعريفم..مبسمطؾؿقهم،مضوظقؾه

 أمينة تنظر لو للحظات يف إستفهاـ ..
مأعقـةم:

مساؼزمتعؿلمإؼهمؼامضبيم؟..ظقهم؟..م
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مضبيم:

مومػؿػفؿيمطلمحاجةم..مخؾقهمصبيم

 إعًتاض ..  أمينة هتز رأسها يف
م

مأعقـةم:

معػقشمحاجةمأمسفامطدهمصفؿينمإؼهمسالضةمآدرمباٌوضوعمومغػؽرمومغشوفمممؽنمغعؿلمإؼهم..ألم..

54-A –ليل .-ي()مكتب احملامفالش ابك  
 من وجهة نظر حيي و ىو جالس أماـ احملامي )منتصف الستينات ، أمسر ، قوي البنية ( .. 

ماحملاعيم:

مةم..ملم..مظومجؾؿؾكمدـةمطأغيمجؾؿؾكمبراءاألومسؾشانمأطونمصرؼحمععاكمعن

 نعود لفيال أمينة و حيي ينظر ذلا يف زىق .. 
مضبيم:

مطؾؿقهم..م

مأعقـةم:

مؼامضبيم....ماغتمعشمغاضصمعشاطلممرؾعًامعشمػؽؾؿهمأل

 حيي يبحث بعينيو يف أغراض أمينة .. 
مضبيم:

متؾقػوغكمصنيم..م

 حيي حياوؿ جزب احلقيبة من يد أمينة اليت تتشبث هبا .. 
مأعقـةم:

مدقبماظشـطةم..م

 حيي يشد الشنطة بقوة أكرب .. 
مضبيم:

مساؼزمتؾقػوغكم..م

فتحدث بينهم فتنقض عليو أمينة مرة أخرى يف زلاولة إلسًتجاع احلقيبة يتمكن حيي من أخذ احلقيبة و يبحث بداخلها عن اذلاتف 
ب زلوايت احلقيبة أبحدى يديو و ضم فخذيو حوؿ خصرىا و يقلحيي بقوة و جيلس هبا على األرض و حيكم حركتها ب مشادة فيكتفها

 ..  و ىي رباوؿ اإلفالت من قبضتو عليها يف عصبية شديدة دوف جدوى ينجح حيي يف الوصوؿ ذلاتفها حوؿ عنقها ىألخر و ا
مضبيم:

مػيمػيم..؟موالمأتغريتم..؟م Passwordاظـ

54-B -()غروب .-شاطئ البحر 
 من وجهة نظر حيي و ىو جالس على األرض و ينظر ألمينة و ىي واقفة تنشف شعرىا ابلفوطة ..

مأعقـةم:
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م27-42-47

 حيي ينتهي من كتابة الرقم و ي فتح اذلاتف .. 
مأعقـةم:

معؿغريتشمصحم..؟

 يتوقف عن البحث يف األمساء و ينظر ذلا .. حيي 
54-c -( شاطئ)غروب .-البحر 
 وجهة نظر أمينة و ىي واقفة تنظر ليحي اجلالس و يف يده اذلاتف ..   من

مصم.مأعقـةم:

معشمسارفمإؼهماظرضممدهم..م

 حيي يفكر لثواين .. 
 حيي يف الزمن احلاضر يهز رأسو ابلنفي .. 

مضبيم:

مألم..معؿغريشم..م

51-D -()غروب .-شاطئ البحر 
 من وجهة نظر حيي ..

مأعقـةم:

مدهمأولمؼوممضؾؾؿكمصقهمؼامعغػلمأصـديم..م

 من وجهة نظر أمينة .. حيي يبتسم يف خجل .. 
مضبيم:

مأغامعغػلمأصـديم..

 حيي يبحث يف األرقاـ حىت يصل لرقم مسجل أبسم آسر و يتصل .. 
مأعقـةم:

مبالشمؼامضبيمظوممسقتم..م

 حيي يضع يده على فمها ليكتم صوهتا و ىو يف إنتظار تلقي رد .. 
م.آدرم:ص

مإؼهمؼامعقـومشريتيمرأؼكموالمإؼهم..؟

مضبيم:

مأظوم..

مص.آدرم:

معنيم..؟

مضبيم:

مأغاماألعنمؼامباذام..ماألدؿاذةموضعةميفماىـقـةمتؼرؼؾاميفمطلرمأومحاجةم،مغطؾبماإلدعافمومالمتودؼفامحضرتكماٌلؿشػيم..؟
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مص.آدرم:

مإحـامجاؼنيمحااًلم..م

 التحدث فيزيد من ضغطو عليو ..أمينة رباوؿ اإلفالت من قبضة يده و 
مضبيم:

معؿؼؾؼشمؼامباذامخريمإغشاءماهللم..

 يغلق حيي اخلط مث يًتؾ أمينة اليت آتدلت بشدة من ضغطو .. 
مضبيم:

مأدفم..م

 تنهض أمينة يف إنفعاؿ و تركلو بعنف و ىي تتحسس عنقها يف آمل .. 
مأعقـةم:

ماغتمإؼهم..؟ماوــتم..؟م

 فينظر ذلا يف أسف .. 
م:مضبي

مأدفم..

 يتبادالً النظرات لثواف حىت هتدأ أمينة .. 
مأعقـةم:

مضوممظوممسقتمؼامضبيمأعشيمضؾلمعامؼرجعوام..مسؾشانمخطريمعؿعؿؾشمعشاطلمومضوممأعشيم..

 فيشَت ذلا ابجللوس .. 
مضبيم:

 أغامعشمػلقبمحؼيم..أضعديمأغيتمؼامأعقـةم..م

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممممم(54عشفد)

ممذاظقهمأصدضاءمضبيم

 اجملموعة أثناء اللعب ..
موظقدم:

معاذيمؼامسممػقطمغػليمعؽاغهم..معؽـؿشمػؾؼىمسارفمإغيمممؽنمأضؾؾفامػـام..مععرصشمأغفممسـدػممبقتمػـام..؟

مصالحم:

مدهمػومأصاًلمسرصفامومػومػـام..

مزطرؼام:

مواظؾفيمغبريمأغؿوماألتـنيم..مسارفمأغهمممؽنمؼؼؾؾفامػـام،مومأزؼدكمعنماظشعرمبقتم..مممؽنمؼؾؼىمأصاًلمواصقمصبيمععاغامسؾشانم

مغػلهمؼشوصفام،مبسمدبقلماغتمبؼىمأغهمأولمعرةمؼشوصفامبعدمعامأهؾسمبلؾؾفامؼالضقفامععماظوادماظؾيمحؾلهمومبؿضقكمومعقةمعقةم..

م.م.؟!عشمػؿضاؼقمظومعؽاغهم
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مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(55عشفد)

م+مايدؼؼةمصقالمأعقـةأعامم

 تتوقف سيارة آسر أماـ ابب الفيال و ينزؿ منها مهرواًل للداخل و من ورائو والدة أمينة ..
 ينتبو ليحي و ىو واضعاً اخلنجر فوؽ رقبة أمينة و يشَت لو ابإلقًتاب ..فإىل منتصف احلديقة  آسر يصل

مضبيم:

مامحؾقيبمتعاظبم..متعاظبمؼ

 والدة أمينة تنتبو ذلم من على بعد فتصرخ ، فينفعل حيي زلداثً آسر .. 
مضبيم:

مخؾقفامدبرسمومتقفيمتؼفمػـام..م

 آسر يهز رأسو بتفهم وىو يشَت لو ابذلدوء .. 
مآدرم:

مأػديمظوممسقيتمأػديم..موم..مـتؼامرتعاظيمػـام

 ليقف اجلميع يف صمت للحظات .. 
مآدرم:

مساؼزمإؼهم..؟مػاهم..

 حيي بنوع من اإلستهزاء ..
مضبيم:

ممذوؼةم..مـطساؼزمأدردشمععاكماغتمومت

 آسر هبدوء .. 
مآدرم:

مغدردشمزيمعاماغتمساؼزمبسمممؽنمتشقلماظؾؿاعمدهمعنمسؾىمرضؾؿفام..؟م

مضبيم:

معشمسؾىمعزاجكم..مأغامألم..معامأحـامػـدردشمسؾىمعزاجيم

و يصور نفسو مع أمينة و ىو واضع اخلنجر فوؽ  live videoمث يفتح  Facebookتح حيي خيرج ىاتفو احملموؿ من جيبو و يف
  حيي يتحدث لكامَتا ىاتفو األمامية ..  رقبتها ..

مضبيم:

معلاءماًريمؼامعباسةم،مظومحدمعقعرصـقشمومػقشوفماظػقدؼومدهم..مأغامأمسيمضبيمصاروقم..معفـدسمعدغيممبرتبمطققانم،معنمم

م..محشاشمزؼكمأومزيمأخوطيمأومزيمصاحؾؿكم..مغصماظؾؾدمحشاذنيمؼامعباسةمبالشمطدبم..،م،أرضماظؾوءم..حشاشم

م..اظؾـتماظؾيمأغامحارطمخـفرمسؾىمرضؾؿفامديمأطرتمحاجةمأغامحؾقؿفامومأمتـؿفاميفمحقاتيمبسمسؾشانمأغاميفمغظرمعاعؿفامذقاتم

مصؼرارتمتػشكؾيمحقاتيم..

 آسر يف دىشة .. 
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م

مآدرم:

مػوماغتمبؿعؿلمإؼهم..م

مضبيم:

موماظصوتماظؾيماغؿوممسعقـهمدهمصوتمأبنمخاظؿفام،محؾقبمأعفامومأعهم..م

 حيي يلف الكامَتا ليظهر آسر يف الفيديو ، آسر بنوع من اإلستهزاء .. 
مآدرم:

مألمؼامراجلم..!!

 حيي حبده و ىدوء .. 
مضبيم:

معشمػؿلؿقكمظومذاصتمبـوتؿفامايؾوةممومتـطمػدحبفامضداعكم..آدرمعؿؿؽؾؿشمتاغيمعنمشريمعامأضوظكم..مسؾشانمػؿعصؾينم

مبؿدبحمضدعفام..

 آسر ينظر ألمينة اليت تبدو يف حالة من الرعب فيلتـز الصمت و يهرب من نظرات حيي ادلتحجرة .. حيي يوجو الكامَتا حنو والدة أمينة 
مضبيم:

مومديمبؼىمأمماظعرودةم..

مواظدةمأعقـةم:

ممساؼزمإؼهمومتلقؾفامحااًلم؟ساؼزمإؼهمؼامضبيم..م

 حيي يلف الكامَتا ليظهر ىو و أمينة .. 
مضبيم:

مومػقؾؼىمبإؼدطواماغؿومتـؼذوػامأوممتوتوػام..ماظؾعؾةمديمإمسفامممـوعماظؽدبم..مػـؾعبمظعؾةمسـقػةمذوؼةم..م

م..ماظرابعةمعشمػعدم..م3ظـمم4اظؿاظؿةمعنم م5ظـمم4شمايؼقؼةمػدحبفام،متاغيمطدبةمعنموظومعؼوظؿم44ظـمم4أولمطدبةمػعدمعنم

معلفؾفاظؽممخاظصمأغامأػوهم..مسؾىماهللمبؼىمتعرصوامعامتؽدبوشم..م

مآدرم:

مصؽكمعاماظؾيمبؿعؿؾهمدهمؼامضبيم..مسؾشانمعشمصحم..

 حيي ينظر لو بغل و حيرؾ اخلنجر على وجو أمينة اليت تتحرؾ يف فزع .. 
مضبيم:

م.مومأغامعشمػعوركمشريمظومايؿارمدهمأتؽؾممتاغيمعنمشريمعامؼؿوجفؾهمطالمم..مألم..معؿؿقرطقشمسؾشانماًـفرمحاعيمومػقعوركم.

 مث ينظر لوالدة أمينة .. 
مضبيم:

م..؟مقعؿؾوظيمطؿنيمومالمألمب..مطـيتمسارصةمأغفممممؼامتـطغؾدأمبقؽيمأغيت

 .. للحظات و حيي يًتقبها مث هتز رأسها دبعٌت نعم أمينة و األـ تتباداًل النظرات و األـ تفكر 
م
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مضبيم:

مأهمإؼهم..مطـيتمتعريفمأنمآدرمبقعؿؾيمطؿنيمسؾشانمؼلفينم..؟م

 األـ و ىي يف حالة من الرعب ..
مواظدةمأعقـةم:

مأؼوةم..م

 حيي دييل على أمينة .. 
مضبيم:

مرشممأنمعاعامذرؼرةمإالمإغفامبؿقؾكم..منربمععمآدرم..

 آلسر للحظات..مث ينظر 
 55-A -() هنار .-مكتب وكيل النيابة 

 من وجهة نظر حيي وكيل النيابة على مكتبو .. 
م

موطقلماظـقابةم:

مؼظفرمإغكمذدتمععماظظابطم..مسؿؾكمربضرمزيمعاماظؽؿابمعامضالم..مػاتؾكمرباعيمطوؼسماٌوضوعمعشمبلقطم..

 حيي يف الزمن احلاضر ..
مضبيم:

مسؾقام..؟تعرفماظظابطماظؾيمضؾضم

 آسر يف إرتباؾ .. 
مآدرم:

معنيماظظابطماظؾيمضؾضمسؾقكمومأغامأضوظكمأغاماسرصهموالمألم..؟

 من رقبة أمينة .. حيي ينظر آلسر بغضب مث يبتسم و يقرب اخلنجر 
مضبيم:

م2-4ػومبؼىمعؾققؾؽقشم..م

 آسر يقاطعو .. 
مآدرم:

مصنيماظؽدبمدظوضيتم..؟م

مضبيم:

مم6م–م5

مآدرم:

مأسرصهم..مأسرصهم..عشمدهماظؾيماغتمساؼزغيمأضوظهم..؟محاضرم..م

 حيي يف غضب .. 
م
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مضبيم:

مضولمايؼقؼةمعشماظؾيمأغامساؼزكمتؼوظهم..مأغامعؼوظؿؾؽشمتؼولمإؼهمبطلموداخةم..متعرصهم..؟

مآدرم:

مأسرصهم..

مضبيم:

مصاحؾكم..؟م

مآدرم:

مأهم..م

مضبيم:

مرضؾتمتؾقػوغيمومػومسؿلماظواجبم..مصحم..؟اهمسؾشانمتؾؾلوغيماظؼضقةم..؟ماغتمأتػؼتمعع

 حيي يدير اذلاتف عليو .. 
ميم:ضب

مأصلماألدؿاذمعدؼرمطؾريميفمذرطةمإتصاالتم،مومعلؽولمبشؽلمعشمرمسيمرؾعًامأغهمؼرطبمتؾقػوغاتماظعؿالءماظؾيماٌؾاحثمساؼزم

ممتوصؾفمم..

مآدرم:

ماظؾيماغتمبؿعؿؾهمدهمعشمػقػقدكميفمحاجةمسؾىمصؽرةم..م

مضبيم:

مجاوبمسؾىماظلؤالمومبسم..ممؾؽشمدسوةم..مع

 آسر ينظر لو و يزفر يف ضيق .. 
مأعقـةم:

مػقؿوتينم..م..شمامسارصةمضبيمطوؼسمػومدظوضيتمعؾقفزرأغمردمؼامآدرم..مضولمايؼقؼةم..

 آسر يف عصبية .. 
مآدرم:

محؼقؼةمإؼهم..؟م

مضبيم:

مراضؾتمتؾقػوغيموالمألم..؟م

 آسر يزفر يف ضيق .. 
مآدرم:

ماغتمساؼزمتوصلمإلؼهمعنماظؾيماغتمبؿعؿؾهمدهم..؟م

مضبيم:

مومأغامبعدمبلرسةمممؽنمعؿؾقؼـقشم..م..مبسمم5ػعدميدم..مماظؾيمجاؼةساؼزكمتعرتفمومعنمشريمعامأدأظكم..مومخدمباظكماظؽدبةم

 آسر ينظر ليحي للحظات .. 
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مآدرم:

ماغتمساؼلمطدابمؼاالم..موالمتعرفمتدبحمصرخةمحؿىم..

 بتحدي و يقرب اخلنجر من رقبة أمينة .. حيي ينظر لو 
مضبيم:

م-4-2

 والدة أمينة يف رعب .. 
مواظدةمأعقـةم:

معؾؽشمدسوةمبقهمأغامػؼوظكمطلمحاجةم..م

 حيي و ىو مازاؿ ينظر آلسر يف ربدي ..
مضبيم:

مم3-4

مواظدةمأعقـةم:

ممػومأتػقمععماظدؼؾرمموسؿؾوظكمطؿنيم..

 وف أف يبايل بوالدة أمينة .. حيي يًتؾ أمينة و يتجو حنو آسر يف غل د
مضبيم:

معشمخاؼفمسؾقفام..؟مخافمسؾىمغػلكمؼامدطرم..م

 حيي يقف يف مواجهة آسر و ىو موجهاً اخلنجر دلعدتو و ىو مستمر يف التصوير .. 
مضبيم:

مأغامساؼزمأمسعمعـكماغتم..مػاتماظؾيميفمبطـكمطؾهمؼامأعامػشؼكمحؿؿنيمومععاكماغتمػعرفمأدبحمسفلم..م

 آسر ينظر لو يف خوؼ .. 
مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممممم(56عشفد)

مذاظقهمأصدضاءمضبي

 ..  PlayStationأحد األصدقاء الغَت مشاركُت يف اللعب يتابع ىاتفو جبوار رلموعة الػ
مسزعيم:

مومساعلممنرةم..ممFacebookسؾىممLiveإؼهمدهم..م؟!مؼامجدسانمضبيمراظعم

 ن عزمي و يلتفوا حوؿ ىاتفو الذي يعرض بدأية الفيديو .. األصدقاء ينتبهوف و يقًتبوف م
مضطع

مظقل.خارجيممممممممممممم(57عشفد)

مصقالمأعقـةمايدؼؼة

 حيي يبعد اخلنجر عن رقبة آسر ، ..  
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مضبيم:

مأغامصعاًلمعؼدرشمأضؿلمومالمحؿىمأضدرمأبؼىمعؤذيمزؼكم..م

 الكامَتا على وجهو ..حيي ينظر لو بغل و ىو يبتعد و مازاؿ التصوير مفعل يدير 
مضبيم:

مسارفمأنماظؾيمسؿؾؿهمدهمعؾوشمضقؿةمضدامماظؼاضيماظؾيمػققؽمميفماظؼضقةم..ومسارفمأنماظؿلفقلمدهمظومبقدؼنمحدمصفومبقدغيم

مأغام،معشمساؼزمحاجةمشريمإنمأػؾيمومصقابيمومزعقؾيميفماظشغلمؼصدضوامإنمأغامأتظؾؿتم..م

 حيي يتجو حنو أمينة .. 
مضبيم:

م..موماتلفـتممـتماٌؿـؿـؿشمشريػاميفمحقاتيمتصدقماغيمأدؿاػلمحؾفامومأدؿاػلمتلؿـاغيمظومحصلساؼزماظؾ

 أمينة تنظر لو حبب و ىي تقًتب حنوه .. آسر يف سرعة خاطفة ينقض على حيي و ي قع بو على األرض و تدور بينهم مشاجرة طاحنة..
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(58عشفد)

مماحملطةماإلذاسقةم)ممرات(م

 شريف يف يده أوراؽ يسَت يف شلر غرؼ ابحملطة اإلذاعية على عجلة من أمره يلتقي أبحد العاملُت ابحملطة .. 
ماظعاعلم:

مإؼهمدهمؼامأدؿاذمذرؼفمذعركمراحمصنيم..

مذرؼفم:

مجايموراؼام..م

 شريف يتجاوز العامل و يكمل طريقو حىت يلتقي أبسامة )منتصف الثالثينات ، سلرج إذاعي ، ريفي اللكنة ( .. 
مأداعةم:

مإؼهمؼامجدعماغتم،ماغتمعنيم..؟مراحمصنيمذعركم..؟م

مذرؼفم:

موضعمعنماًػةمؼامأسم..

 شريف يصافح أسامة .. 
مأداعةم:

مومالمتؼلم..؟ؼةمظؼؾلماهلوامبربعمداسةمخػةمؾوماغتمعأخرماي

مذرؼفم:

مععؾشمؼامأداعةمػؾققمعرادمبقفامأغامدظوضيتمسؾىمرولم..ممػومصنيم..؟

مأداعةم:

مربمومعشمحاببمتؿطؾعينمسؾقفامؼعينمطدهمبصػيتمبشؿغلمععاطواميفماظربغاعجمدهمزبرجم..؟

مذرؼفم:

موغؼراػامععمبعضم..ممبمتعاظبمغروحؾهم..قر
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مأداعةم:

ماؼام..مػروحمأجقبمضفوةمومأجيم..مأجؾؾكمعع

 أسامة ينتبو دلكاف التاتو ..
مأداعةم:

ماهللم..مدهماظؿاتومطؿانموضعمعنماًػةم..

 شريف ينظر ذلا و يبتسم بسخافة ..
مأداعةم:

مراجعمععمايؾؼةميدمعامأجقؾؽمم..ممروحؾهميفمأوضةماإلسدادمعلؿـقكم..

مضطع

ممظقل.داخؾيممممممممممممممم(59عشفد)

ماحملطةماإلذاسقةم)شرصةماإلسداد(مم

، يرتدي نظارة طبية ، لو حلية خفيفة بيضاء ، يرتدي نظارة طبية عاج ، مالبسو  مراد ) منتصف الستينات ، شعره أبيض ابلكامل 
شاىده من على ىاتفو يف جزء مل نجيلس دبفرده على رأس ترابيزة اإلجتماعات يف غرفة اإلعداد و ىو يشاىد فيديو حيي كالسيكية ( 

 قبل أثناء إعًتاؼ آسر و اخلنجر على رقبتو .. 
مآدرم:

مأهم..مرطؾتمتؾقػوغكمومسؿؾؿؾكمطاعنيمومدفـؿكم..ػؿعرفمتؼؿؾينم..؟

 يف تلك األثناء يدخل شريف على مراد الذي ينتبو لوصولو و يال حظ التغَت يف شكلو فيبتسم و يقف الفيديو ..
مذرؼفم:

معمذعريمبعدمأذغكمؼامعرادم..عشمضادرمحدمتاغيمؼعؾقمسؾىمعوضو

 مراد يضحك ..
معرادم:

ميفمغاسمطؿريمسؾؼواموالمإؼهمم؟..

مذرؼفم:

معصرماحملرودةمسؾؼتم..ممسعتمطلمحاجةم..

معرادم:

مومأغامألمظقهم..؟

 فيضحك شريف .. 
معرادم:

محؼيمبؼىم..معاػيمظومطلماظـاسمضاظتمحاجاتمعنمحؼيمأغامطؿانمأضولمعرةم..مدهمإنمعؽاغشمأطرتمحبؿكماغـامصقابم..م

مذرؼفم:

مسـدكمحقم..مضولمؼامأدؿاذمأتػضلم..م
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معرادم:

محدمضاظكماظؾيمػيمبؿاسةماغتمسؽلتمبـتمايالقمومالمإؼهم..؟م

 شريف يضحك .. 
مذرؼفم:

مألمديمجدؼدةماظصراحةم..م

م:معراد

مأػوهمذػتم..

 شريف يصمت للحظات و مراد يراقبو بنظرات متفحصة .. 
مذرؼفم:

مايؾؼةماٌؿعدظةم..م

معرادم:

مرحؿؾهم..؟

 شريف يؤمي برأسو دبعٌت نعم بنوع من اإلمتعاض .. 
معرادم:

موحصلمإؼهم..؟

مذرؼفم:

مجؾؿؾهمجؾطةم..م

 مراد يضحك بينما يسًتسل شريف .. 
مذرؼفم:

مصقؾممظؾلةمضؿقصمرؾعمعشؽؾؿهمانمأعيمممـؾةمومأغهمذاصفام..مومتؼرؼؾًامػومطؿانمجؾؾيمجؾطةم..ممجؾطةمصعاًلم..محبقمومحؼقؼيمجؾؿؾهم

مغومم..مم

 حيي يتنهد يف حرقة .. 
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممم(64عشفد)

ماحملطةماإلذاسقةم)شرصةماهلواء(

للجمهور و أمامو حائط زجاجي  ميكرفوانت اإلذاعة اليت تنقل صوت مرادعليو  غرفة اذلواء صغَتة احلجم اليت تتكوف من مكتب صغَت
 حيث جيلس كل من مهندس الصوت و أسامة و شريف ..ي شرؼ على الكونًتوؿ 

م:مداعةما

مػـؾدأماظؾداؼةماظؾيمأغامضوظتمسؾقفام..مبؿؾصميفمذاذةماٌوباؼلمضدمإؼهمومبؿشوفموشمإبـكمضدمإؼهم.؟م

ماألولم..مسؾشانماظـاسمتـشدمعن

 مراد يشَت لو دبعٌت سباـ ، أسامة يلتفت لشريف .. 
م
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مأداعةم:

مالزممايؾؼةمتؾدأمبلؤالمدكنم..م

 شريف يؤمي ابدلوافقة و ىو يكتم ضحكو من أسلوب أسامة ..
مأداعةم:

مسشرمثواغيمسؾىماهلواءمؼامأدؿاذمعرادم..مؼاالم..

 لثواف ..  شردي مراد  يعتدؿ يف جلستو يف إستعداد مث
مص.ماٌكرجم:

5-4- 

 مراد يضغط على زرار تواصل بينو و بُت الكنًتوؿ أثناء عد ادلخرج للثواف ادلتبقية ..
معرادم:

مأغامػغريمعوضوعمايؾؼةم..م

 ..  ساعة اليت تعلن عن اثنيتُت متبقيتُتادلخرج ينظر لل
ماٌكرجم:

م..م؟مصاضلمثاغقةمسؾىماهلواءمتغريمإؼهم

 رأسو ..  مث ينظر للساعة يف و ىو يضرب
ماٌكرجم:

On Air  

 مراد بنصف إبتسامة حىت ال يالحظها ادلخرج ..
معرادم:

ماظؼؿرم..ممعوضوعمحؾؼؿـاماظـفاردةمسنأػاًلمبؽلمعلؿؿعقـام..م

 ادلخرج يف الكنًتوؿ روـو ينظر دلهندس الصوت يف تعجب .. 
معرادم:

مععاهمحيتمظومثواغيم..اظؼؿرمدهمزاػرةمشرؼؾةممجدًام،معشمممؽنمتشوصهمعنمشريمعامترطزم

معفـدسماظصوتم:

مؼامحؾقيبمسؾىماظروعاغلقةم..م

ماٌكرجم:

مػومبقؼولمإؼهمدهمضؿرمإؼهمومبؿاعمإؼهم..؟

 مراد منهمك يف رواية ما حيكيو عن القمر ..
معرادم:

مػوماظؾيمبقاثرمسؾىماٌدموماىزر..مػوماظؾيمبقكؾيماظؾقرمؼغضبمومؼـورم..مومػوماظؾيمبقكؾقهمؼفدأم..م

ماظؾيمبقأثرمسؾىماهلواءم..ماعؿىمؼؾؼىمغلقممومأعؿىمؼؾؼىمساصػةم..معؽـشمشرؼبمأبدًامانمدقدغامإبراػقمميفمبدأؼةمرحؾؿهمػوم

مإلطؿشافماًاظقمؼػؿؽرمانماظؼؿرمػومإظهماظؽونماألسظمم..

ممضطع
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مظقل.خارجيممممممممممممم(64عشفد)

مأعاممصقالمأعقـةم

 يظهر القمر ادلكتمل يف عمق الكادر وقد عاد إىل لونو الطبيعي ..سيارات الشرطة تقف أماـ ابب فيال أمينة و 
 داخل فيال أمينة .. خيرج دبصاحبة البوليس من حيي

مص.عراد:

مأشؾبمحاالتماألغػصالموماظطالقموماٌوتماظعارػيمسؿوعًامبؿقصلميفماظوضتماظؾيمبقؽونمصقهماظؼؿرميفمأضربمغؼطةمعنماألرضم

م..م 44ومػوميفممتاعهمومإطؿؿاظهم..موػومبدرم..مأومباٌصريمضؿرم

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(62عشفد)

مصقالمأعقـةم)ايدؼؼة(

 آسر مصاب يف كتفو بطعنة صغَتة و والدة أمينة دبساعدة أحد رجاؿ أمن القرية تضمم اجلرح و ضابط ادلباحث يتحدث ألمينة ..
مأعقـةم:

مؿػؼنيم..معؽـشمخارػينم..مطـامع

 ضابط أخر يقًتب من آسر .. 
ماظضابطم:

مإؼهممتامموالمساؼزمتروحماٌلؿشػىم..؟

مآدرم:

مألم..ممتامم..م

ماظضابطم:

مربمتعاظبمععاغام..م

 آسر بثقة .. 
مآدرم:

مػقصؾكم..مػغريمػدوعيمبسمومأخدمدشمومأجقؾكم..م

ماظضابطم:

مألمؼامباذامدشمإؼهم..مدهمعدؼرماألعنمبـػلهمعلؿـقكمؼؿعرفمسؾقكمومسؾىمصقابكم..م

 آسر ينظر لو يف تفكَت و ىو يؤمي برأسو يف تفهم ..
مضطع

م

م

م
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مظقل.داخؾيمممممممممممم(63عشفد)

ماحملطةماإلذاسقةم

 ية ..إىل ىدفو من ادلقدمة اإلرذبال للوصوؿيفكر يف طريقة وىو شريف يتابع مراد على مكتبو 
معراد:

م،مظلهمعنمأضلمعنمسشرمدضاؼقمم44اظـاسماظؾيمعؿابعنيماظلوذقلمعقدؼاموماألسالممطانمسـدغاماظـفاردةمحاالتمطؿريمعنمضقاؼامضؿرم

مومػومبقفددمبؼؿلمحؾقؾؿهماظؾيمأهؾسمبلؾبمحبمظقفاميفمعؼابلمأنماألممومأبنممFacebookسؾىمم liveيفمذابمطانمراظعم

مأخؿفامؼعرتصوامأغفممظػؼوظهمضضقةمإوارميفماٌكدراتم..مودهمرؾعًامسؾىمحلبمطالعهماظؾيمعـؼدرشمنزممبصقؿهمعنمسدعفامالغهم

معشمدورغام..مبسماظلؤالماألػممبعقدًامسنمبشاسةماظظؾمماظؾيماتعرضمظقهماظشابمدهمجملردمأغهمبققبم..!!م

 مراد يتنهد 
معرادم:

مايبمأطربمبؽؿريمعنمطلمدهم..ممطاصةمعؼابلمايبميفمطاصةمتاغقةم..؟ػلمؼـػعمأغـامسبطماظػؾوسميفم

معرادم:

مربـامدؾقاغهمومتعاظبمٌاموصفماظعالضةمبنيماظراجلموماظلتميفماظؼرآنماظؽرؼمموصفمسالضةمايبمديمبوصفمرائعم،مذدؼدم

مظٌَََؿِلؽـُُوامإظقفامومَجَعَلمَبِقـَُؽممعََّودًَّةمومماظرضيموماظؾلارةم..مربـامضالم)ومعنمآَؼاِتهمَأِنمَخَؾَقمَظُؽممعٌََِنماغػلؽممازواجًا

مَرِحَؿًةمِإنٌَمِصيمَذِظكمآلؼاتمظَِّؼِوٍممَؼَؿَػؽَُّروَنم(مصدقماهللماظعظقمم..مم

 ادلخرج و مهندس الصوت كل منهم ينظر لألخر بنوع من اإلعجاب دبا يقولو مراد .. 
معرادم:

مػيمبقؿكموماغتمغباؼؿفامطلمواحدمصقؽوامظؾؿاغيمدؽنم..مسارفمإؼهمععـىماظلؽنممأغامعشمساملمدؼنمومالمبؼرأمعنمتػلريم..مبس

مومورنمومسؾشانمدهمضبصلمطانمأػممذئماٌودةموماظرغبةماظؾيمػؿامايبمعشماظػؾوسم..مويفمذظكمآلؼاتمظؼوممؼؿػؽرونم..م

م..مربـامصبعؾـامعـفممعنماظؾيمبقؿػؽروامومؼؿدبروامأعورػممباإلحلانمعشمباىشعموماظطؿع

مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(64عشفد)

مربطةمتصؾقحماظؼطاراتم

 ادلخزف متفحم من اخلارج و مياه سيارات ادلطافئ تغمره و مازاؿ الدخاف األسود يتصاعد ..
مص.عرادم:

موظدمومبـتمعنمدؼاغاتمزبؿؾػةمحؾوامبعضم..مراحمأػلماظؾـتمحرضواماٌكزنماظؾيمصقهمدؽنماظوظدموماظؾـتمعلؿكؾقةمسـدهم

مؾقرؼقم..وماظوظدمضقاؼامظوراحواماظؾـتم

مضطع

م

م

م
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مظقل.داخؾيمممممممممممم(65عشفد)

ماحملطةماإلذاسقةم

معرادم:

مبسمحصلمظؾسمصغريمبلؾبماألمساءمأصؿؽروامانمعرؼممػيممبلرسةماظربقم..مومرؾعًاماإلسالممغؼلماًرب

ماظؾيمعلقققةمومأبراػقممػوماظؾيمعلؾمموميفمحؼقؼةماألعرمعرؼممػيماٌلؾؿةمومابراػقممػوماٌلققيم..ممم

ن ادلخرج يف غرفة التحكم ينزع السماعة من على أذنو زلداثً مهندس الصوت الذي يرفع السماعة حىت يسمعو و صوت مراد خيرج م
 السماعة .. 

ماٌكرجم:

ماممػومطؿانم..معرادمذؽؾهمػقكؾطم.أغامػؽؾممأدؿاذمساصممأذوصهمبقلؿعموالمإؼهماظـظ

معرادم:

ميفمدؼـهمحرامموميفمدؼـفامحراممومايرامموماياللمبنيماظعؾدموربهمػوماظؾيمبققادبمسؾقهم،مبسمحلبماظعاداتموماظؿؼؾقدميفم

ماظؾؾدماظؾيمػؿامصقفام،مظومطاغتمعرؼممومابراػقممحؿىمعنماظـػسماظدؼنمومػربتمعنمأػؾفاموراحتمبقتمحؾقؾفامطاغوامػقؼابؾوام

مغػسماٌصريم..بسمرؾعًامحلادقةماإلخؿالفماظدؼينمػؿزودماٌوضوعمحؾؿنيموميفماظػرتةمعامبنيمغشرماًربماظغؾطمومتصققحماًربم

ميفمغاسمسؾؼتمسؾىماًربميفماظؾداؼةمأغفام)ضصةمحبمتؼؿؾفامؼدماظؿعصب(مدهمميمومرائػيمجدًام..أتضقؾيمأغـامبؼقـامذبؿؿعمسـصر

مرؾعًامٌامطاغوامصاطرؼنمأنمأبراػقممعلؾممومعنمحؼهماظزواجمعنمعلقققةمحلبمدؼـهمومذرسهمػوم..ومعنمغاحقةمتاغقةمتالضيمغاسم

ماظشؾابمسؾىماظؾعبمبعؼولمبـاتـامظلؿدراجفممظإلدالممومبعدمعامؼؿممتؼوظكمدهمإغؿفاكميؼوضـامومسؼقدتـامذقوخفممػؿاماظؾيمحرضوام

م..صققحمومؼدخلميفمصؿتمروؼلبؿاعمضصةمايبمومدهمؼعؿلمغػلهمضالمؼعينمععرصشمباظؿم postتصققحماًربم..مدهمميلحماظـم

 يف وحدة التحكم ادلخرج يتحدث يف ىاتفو لرئيس احملطة و يف اخللفية صوت مراد مستمر ..
م:ماٌكرج

مأدؿاذمساصمماغتمصنيم..؟

مص.ساصمم:

مدضاؼقمومابؼىمسـدكم..ميفمحاجةم..م5عزغوقميفماظزغبةم..م

ماٌكرجم:

معرادمبقكرفم..شريمعوضوعمايؾؼةمضؾلماهلواءمبعدتنيمومسؿالمؼؼولمايمدبرؼفمومدخلمدظوضيتميفمرائػقةمومعلؾؿنيموم

معلقققنيمومبالمأزرقمسؾىمدعاشهم..

مص.ساصمم:

مربمعامتوضػهم..م

ماٌكرجم:

معاماغتمسارفمعرادمؼامأدؿاذم..م

مص.ساصمم:

مضوظهمظومعغريتشماٌوضوعمػؼػلمسؾقكمومأذغلمأشاغيم..

معرادم:

مديمأمسفامرائػقةم،مذبردمدؤاظكمظشكصمسنمدؼـهمديمسـصرؼةم،مذبردمتصـقػكمظشكصمبدؼـهمديمسـصرؼةم..م
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 صل ..مراد يصمت وىو ينصت لصوت ادلخرج يف مساعة التوا
معرادم:

مععؾشمؼامعباسةمالزممغؼػلماٌوضوعمدهم..مإحـامعشمسـصرؼنمخاظصم..إحـامطوؼلنيمضويم..مسؾشانماٌكرجمبقفددغيمأغهم

مػقؼػلمسؾقاماهلواءمومؼشغلمأشاغيمم..مػـؽؿممسؾىماٌوضوعمطاظعادةمبدلمعامغعاىهمعنمجذورهمومغأخدمبؾـامأحـامبـربيمومالدغام

مػـؽؿممسؾىماٌوضوعم..م..مألم..مأزايمم

معرادم:

معؿصورةمحارةمإؼدػامسؾىمخؾقـاميفمعوضوعماظدطؿورةماىاععقةماظؾيماظعؿقدمبقطاظبمبشطبمأمسفامعنمػقؽةماظؿدرؼسمسؾشانم

مراظبمعاجقلؿريم..مطؿفم

مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممم(66عشفد)

مصوتوعوغؿاج

 فيال عاليا )غرفة النوم( .. ليل 
 سريرىا و ىي ضمة ركبتيها إىل صدرىا و مستندة برأسها للوراء يف شرود و ىم .. ذبلس عاليا يف منتصف 
مص.عرادم:

ماظشابمطانميفمعدخؾةمتؾقػوغقةميفمبرغاعجمحواريمومردمجبؿؾةمصقفامذػاءمظؾؿفؿؿعم..مضالمعؾؽشمدسوةم..مربدشمظهمدسوةم

مقهمظدرجةمإغكمساؼزمتعرفموصوهلامظلنماظقأسمػقؽونماغتمعاظكمصعاًلمعرطزمظمبؿـنيمبققؾوامبعضم..مطلمواحدمطبؾقهميفمحاظهم..

ممػومسـدهمطاممدـةمومؼامترىمظومخؾػوامعشمسارفمإؼهم..!!!ماغتمعالمحضرتكم..؟مظقهمبؼىمسـدغامسادةماغـامعاذنيمغػؿشميفمبعضم..

  .. ليل شرفة منزل ايسني
 ايسُت يدخن سيجارة يف شرفة منزلو يف حالة من احلزف ..

مص.عرادم:

مومصبرحمظقهمبؼقـامجراحنيمطدهم؟!مظقهماظـاسمبؿقدفمبدبشم،مطالممؼوجعممسقاظؽوامسؾىمايبمعشمسؾىمطرهماألخؿالفم..ربوام

مبدونمإحلاسمومػومعلؿكيبموراءمذاذةم..؟

  .. ليل (النومفيال عاليا )غرفة 
 عاليا تعتدؿ يف جلستها و تنظر حنو ىاتفها يف تردد .. 

مص.عرادم:

مومعؿكاصشم..محبم

 تتأخذ القرار و سبسك هباتفها و تبحث عن رقم ايسُت ..  عاليا
 شرفة منزل ايسني .. ليل 

 ايسُت يرد على ادلكادلة و قد دلعت عينيو ابلفرحة يتلقى منها مجلة ال نسمعها تسَت يف نفسو الفرح ..
مص.عرادم:

م..مؼؼؿلمحؾكممحدعؿلقؾشم

 .. ليل  احملطة اإلذاعية
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 الزجاج .مراد ينظر لشريف من خلف 
معرادم:

مساصرمسؾىمضدمعامتؼدرمسؾشانمحؾكمؼعقشم..

 .. لو بدوره مث يصمت قليالً و ىو يبتسم  شريف ينظر لو مبتسماً يف آسى ..
معرادم:م

م..مرؾعًامعوضوعماظؼؿرمومتأثريهمسؾىماظؾشرمدهمطانمعنمععؿؼداتماظؼرونماظودطىم

 طريق العني السخنة السويس ..
 الشرطة جالساً متقابالً و كل منهم ينظر لألخر ..حيي و آسر داخل بوكس 

م:معرادص.

م..ماألصؽارمماٌؿكؾػةموماىفلممػؿاماظؾيمبقؿوتوامايبم..مؼؿلمايبممعمػوماظؾيمبقظؽنمايؼقؼةمانماجملؿؿ

 .. ليل  احملطة اإلذاعية
م:معراد

م..ميفمغاسمبؿؼاوممومغاسمبؿلؿلؾمموميفماظـفاؼةم

 يتابع خروج شريف و يصمت قلياًل مث يتحدث بنوع من اآلسى .. ، مراددوء شريف ينسحب من الغرفة يف ى
مضبيم:

مومأغامطـتمواحدمعنمدولمأوممبعـىمأضقمظلهمواحدمعنمدولم..م

مضطع

مخارجيظقل.مممممممممممممم(67عشفد)

مطورغقشماألدؽـدرؼةم

 ادلرتفعة ..لقطة عامة لكورنيش األسكندرية و القمر عاد للونو الفضي يضيئ البحر أبمواجو 
م:عرادص.

مزعانمأتفزعتمضداممرشؾةمأػؾيميفمأغيمأخؾفمومأجقبمسقالمميؾومسؾقفمماظؾقتم..

مضطع

م

م

م

م

م

م
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ميظقل.خارجممممممممممممم(68عشفد)

 تقطيع متوازي
مم+ماحملطةماإلذاسقةممذؼةمعـالم)شرصةماٌعقشةم(

ستمع ( ذبلس يف غرفة ادلعيشة يف منزذلا و ىي ت ادلالمح ، رقيقة  على قدر من اجلماؿ ، معتدلة اجلسد، اخلمسيناتمناؿ )منتصف  -
 إىل الراديو إبنتباه شديد ..

م:معراد

مأدؿلؾؿتمومإغػصؾتمسنمعراتيمبعدماٌوضوعمدهمعامضؾبمحقاتـامجققمم،معؽـشمسـدػاماظؼدرةمسؾىماإلنابم..

مجوزغام..دـنيميفمحقاتيمػؿامدـنيمم5بسمطانمسـدػاماظؼدرةمدبؾيمطلمحاجةمحؾوةم..مأحؾىم

مومبعدػامخؾصتمايؽاؼةمعؼدرتشمأووزمبعدػامومالمخؾػتم..مومدظوضيتمبؼىمحاهلامعنمحاظيمبعدمعامجوزػاماظؿاغيمأتوصىم..

مػيمطؿانمبؼتمظوحدػام..ومعؿأطدمأغفامطاغتمبؿقؾينم..

 لثواين مث يضحك ضحكة بسيطة ..  مراديصمت 
م:عرادم

مسارفماغكمبؿلؿعقينمدظوضيتم..م

 .. بنوع من اإلندىاش مناؿ تلمع عينيها 
م:عرادمص.

معنمضؾلمعامأسرصكم..مم..،،معؿـلقشمأغفامصدؼؼيتأخؿكمضاظؿؾيم

معـالم:

مؼامبـتماىذعةم..

م:معرادص.

مرؾعًامذؿؿؿقفامباألبموماألمم..

 مناؿ تبتسم .. 
 احملطة اإلذاعية ..
معرادم:

معوزةمادؽـدرغقةمظلاغكمصاظتمعـكمم..

 ت .. مراد يصمت للحظا
معرادم:م

م..مػقـػعم..؟مبؽؾؿكماغيتم..دـةم..؟مم44عنمماتػؿؽروامؼـػعمأصؾحمشؾطمسؿؾؿف

 يف ىذه األثناء يدخل عاصم مدير احملطة يف غرفة التحكم و ىو يتحدث للجميع ..
مساصمم:

مػومبققؽؾـامضصةمحقاتهمظقهم..؟

 يقًتب عاصم من ادلايك الذي ديكنو من التحدث يف مساعات مراد .. 
م
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مساصمم:

مأرؾعمصاصلمؼامعرادم..م

 مراد ينتبو لعاصم فيشَت لو ابلصرب و يسًتسل .. 
معرادم:

مسؿوعًام..مأغامػاجيمزيمزعانمأضفمهتمذؾاطكم..مومػلؿـاطيمترضيم..مإغشاهللمأسقشمهتمذؾاكمومؼؼوظوامسؾقامأوذبم.م

 مناؿ و على وجهها حالة من السعادة و اإلرتباؾ ..
معـالم:

مركمذبذوبمإؼهماىدؼدم..؟عاماغتمرولمسؿ

 عاصم يف ملل .. 
مساصمم:

مؼامعرادمػؼػلمسؾقكمومػقؾؼىمذؽؾكموحشم..م

معرادم:

معلاصةماظطرؼقمومجايم..م

 مث يبتسم لعاصم و بشَت لو دبعٌت سباـ ..
معرادم:

مأسؿبمسؾىماظؼؿرم....مالمتعؿبمسؾقامصوتمأحؾىمعنمصوتيمبؽؿريمايؼقؼةمععمأسزائيماٌشاػدؼنم،مأغامراضبؾفام..مومػلؾؽوا

مصريوز..ععمجارةماظؼؿرم

مضطع
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مظقل.داخؾيممممممممممممممم(69عشفد)

معـزلمعـال

و تندف  تبتسم يف سعادة تستمع لألغنية و ىيصوت فَتوز ينطلق من خالؿ الراديو )أغنية ال تعتب عليا أعتب على القمر( ، مناؿ 
 مع صوت فَتوز .. 

مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممم(74عشفد)م

ماحملطةماإلذاسقةم

 مراد يلملم أشيائو من على مكتبو بينما يقف أمامو عاصم و من وراء زجاج غرفة التحكم يتابعهم الباقُت .. 
معرادم:

مصؽرمصقفامبسمػؿالضقفامحؾوةم..؟مومػؿعؿلمذغلمطوؼسمومػؿفقبمإسالغاتم..مغزلمسؾىماظصػقةمبؿاسةماحملطةمسؾىماظقوتقوبم..

مؼامععؾمم..مم viewsسؾىماهلواءمظؽيمؼؾؿؼيممبقؾوبؿهم..مومأتػرجمبؼىمسؾىماظـمخربمطدهم..اٌذؼعمؼـصرف

مساصمم:

مؼامدالمم..معرادمعػقشمحاجةمأمسفامطدهم..مػؿؼعدمومػؿؽؿلماظربغاعجم..م

معرادم:

مدـةمعشمػقـػعمأتاخرمأطرتمعنمطدهم..مم34صدضينمعشمػقـػعم..مأتاخرتمسؾقفام

 عاصم يضحك إبستهزاء .. 
مساصمم:

مدـةمومداسةماإلمربعماظربغاعجمطبؾصموروحمؼامأخيمعؽانمعاماغتمساؼزم..مم34ععؾشمتعاظبمسؾىمغػلكمومخؾقفام

 مراد حيمل حقيبتو بعض أف وضع هبا أشيائو ..
معرادم:

مععؾشمؼامساصممعشمػقـػعمأتاخرمتاغيم..م

مساصمم:

ماغتماوــتمرمسيم..م

 مراد يتخطى عاصم يف طريقو للباب .. 
معرادم:

ماغتمأولمعرةمتعرفم..ممؼعين

 عاصم حياوؿ إستيقافو بنربة حادة .. 
مساصمم:

مظومعشقتمػرصدكمومػؼاضقكم..مػورؼكمساصمماظوحشم..

 يلتفت لو مراد .. 
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معرادم:

مألم..معؿؼوظشمطدهماغتمعبقلمؼامساصمم..مدالمم..

 ضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممم(74عشفد)

معـزلمعـالم

مناؿ أماـ خزانة مالبسها تنتقي أحد الفساتُت و زبرجو مث تضعو على جسدىا و ىي تنظر لنفسها يف مرآة ابب اخلزانة مث تنظر لوجهها 
 يف ادلرآة تتحسس التجاعيد أسفل عينيها و شعرىا ادلمتلئ ابخلصل البيضاء .. 

مصوتمعـالماظداخؾيم:

مػومإؼهماهلؾلماظؾيمبعؿؾهمدهم..م

و زبتفي حالة السعادة من على وجهها مث تلقي ابلفستاف يف أرضية اخلزانة و تغلقها بعنف و تتجو حنو سريرىا ذبلس تشحب مالزلها 
 وىي يف حالة من احلَتة .. وعلى طرف

مضطعم

مظقلم.خارجيممممممممممممم(72عشفد)

ماألدؽـدرؼةماظصقراوي–ررؼقماظؼاػرةم

 ..بسرعة كبَتة األسكندرية الصحراوي  –سيارة مراد تسَت على طريق القاىرة 
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممممم(73عشفد)

ماظطرؼقماظصقراويم)دقارةمعراد(

 مراد يقود سيارتو و ىو يستمع إىل أغنية شط أسكندرية لفَتوز و يغٍت معها يف حالة من السعادة العارمة .. 
مضطع

مظقل.داخؾيمممممممممممممم(74عشفد)

معـزلمعـال

 ..يف شرود و ىي تفكر مناؿ يف شرفة منزذلا تتأمل القمر 
مصوتمعـالماظداخؾيم:

مدـةمػؿشاورمصأجريمسؾقكم..؟!!مصاطرماغيمظلهمحبؾكم؟!م34صاطرمأغكمبعدم

 مناؿ تتنهد .. 
مصوتمعـالماظداخؾيم:

موتمأزايمعشمظلهمػـقب..أهم..مظلهمحبؾكم..مبسماظؾيمصاضلميفماظعؿرمعشمغبلمحبموموجعمضؾبم..مدهماظؾيمزؼـامبقػؽرمػقؿ

مذاشؾةمباظكمظقهم..؟مطأغكمعلؿعؿقشمومطأغهمعؼؾشم..مم
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 تنهض مناؿ من مكاهنا و تدلف للداخل و تغلق ابب شرفتها .. 
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(75عشفد)

مطورغقشمأدؽـدرؼةم

 يصل مراد إىل كورنيش األسكندرية و يتوقف بسيارتو أماـ عمارة مناؿ و ينزؿ منها ليقف أماـ شرفتها ادلغلقة يف ترقب .. 
مصوتمعرادماظداخؾيم:

مأرؾعؾفام..؟مؼامترىمعلؿعؿشمايؾؼةموالمعشمساؼزةمتػؿقؾيمبابفامعنمتاغيم..؟م

مراد ينظر لساعتو اليت تشَت للساعة الثالثة بعد منتصف الليل فيًتدد لثواف مث خيرج ىاتفو يفتحو و يكتب كود زلافظة األسكندرية و ىو 
 يعصر عقلو لتذكر رقم ىاتف منزذلا حىت يتذكره و جيري اإلتصاؿ .. 
مضطع

مظقل.داخؾيممممممممممممممم(76عشفد)

معـزلمعـالم

فًتتبك و تتسارع ضرابت قلبها و  اتفاذل رنُتصوت لف زجاج شباكها وسط ظالـ الغرفة حىت ال يراىا تسمع مناؿ تتابع مراد من خل
بعد حلظات تتجو حنو اذلاتف و تضع يدىا على السماعة مث تًتدد يف اإلستجابة للمكادلة حىت تنتهي لقرار عدـ الرد و تنزع فيشة 

 اذلاتف ..
مضطع

مظقل.خارجيمممممممممممم(78عشفد)

مطورغقشماألدؽـدرؼةم

 مراد يستمع لصوت اجلرس يف إنتظار إستجابتها للمكادلة حىت ينتهي اإلتصاؿ فيزفر يف زىق و حياوؿ مرة أخرى .. 
مضطع

ماخؾيظقل.دممممممممممممم(79عشفد)

معـزلمعـال

مناؿ تقًتب من الشباؾ رلدداً و تنظر ذباه مكاف وقوؼ مراد فال ذبده فتبحث عنو بعينيها لتدرؾ أهنا قد رحل فتقفل مالزلها و تبتسم 
يف أيس تلتقط سجائرىا من على الكمود اجملاور للسرير و تشعل واحدة منها و يف سخرية و تغلق ستارة الشباؾ و تتجو حنو سريرىا 

ىا تدخن سيجارهتا و تزفر دخاهنا و ىي تتنهد و بعد حلظات تسمع صوت جرس الباب فتبتهج مالزلها بينما ذبلس على طرؼ سرير 
 تظل يف مكاهنا .. 

مضطع

 م
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مظقل.داخؾيمممممممممممم(84عشفد)

م+ماظصاظةممأعاممبابمذؼةمعـال

 ابلداخل.. يقف مراد أماـ ابب الشقة يرف اجلرس و ىو ينظر للشراعة الصغَتة اليت تعلن عن إضاءة 
معرادم:

معـالم..مسارفماغكمعشمغاميةم،مسؿركمعامبؿعريفمتـاعيمشريموماظشؼةمضؾؿةمطقلم..معـالم..معـالمأصؿقيم..م

 مناؿ واقفة أماـ ابب غرفتها تتابع حديث مراد و دقات قلبها تتسارع و يبدو عليها احلَتة .. 
معرادم:

ممايؾؼةم،مزيمعامأغامعؿأطدماغكمظلهمبؿقؾقينمزيمعامأغامعؼدرتشمأغلاطيممباماغيمسارصكمأطرتمعنمغػلكم،مصأغامعؿأطدماغكممسعيت

معلؿـقؽيميفمعؽاغامبؿاعمزعانم..مؼوممبسمطاظعادةمبؿؼوحيم..ماٌرةمديمعشمػلقبماظعـدمؼؾعدغامتاغيم..م

مومعشمػؿشيمشريمٌامتقفيم..ماغشاهللمأعوتمومأغامعلؿـقؽيم..مبسمعشمػلقؾكمتاغيم..

 ينصرؼ مراد من أماـ الباب .. 
مضطعم

مظقل.ذروقم.خارجيممممممممممم(84عشفد)

مطورغقشماألدؽـدرؼةم

 القمر خيتفي تدرجيياً مع بدأية الشروؽ .. 
مراد يف مكاف شليز على شاطئ األسكندرية يف إنتظار مناؿ و ىو يغالب النـو بصعوبة ، يتلفت حولو من حُت ألخر على أمل أف يراىا 

 ها مث يفرد جسده على الرماؿ و بعد حلظات يغفوا رغماً عنو و يستسلم للنـو .. عند قدوم
 مرور وقت 

  فيستفيق و يفتح عينيو على وجو مناؿ اليت تنظر لو ابمسة فيعتدؿ يف سعادة عارمة ..  جهوانئم سباماً يشعر بيدىا تتحسس و مراد 
معرادم:م

مدهمحؾمم!!موالماغيتمجبدم..؟م

معـالم:

مٌنيمسؾشانمتؿأطدمأغكمعامبؿقؾؿشم..؟هبمأطؾكمآ

 يضحك مراد ..
معرادم:

مواحشؿينمضؾةمأدبكم..

 مناؿ تبتسم يف خجل .. 
معـالم:

مومأغامواحشينمجـاغكم..م

 مراد يقرب يده من يدىا ادلتكة على الرماؿ و يتحسسها برقة فتتنهد وىي تنظر لو يف حب .. 
معرادم:
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مػـروحمظؾؿأذونمأعؿىم..مومالمغضربمورضةمسريفم..؟م

 مناؿ تضربو يف كتفو دبداعبة و ىي تضحك فيضحك ىو األخر و كل منهم ينظر لألخر إبشتياؽ و حب .. 
ماظـفاؼةم


