
?*"طز*!!وررأ-ء**عي"ء.رع

ثيةدر

:لشخوصا

امجوزا

االمراة

مجوزلا

االمرأذ

العجوز

اارأذا

رجالثلاثة-ا

نساءثلاث-2

أطفالاربعة-3

عجوز-،

ابنف-5

تخى.-6

:الاولالمنظر

كرةءأبوابعدةعليهتطل..الارجاءواسعفضاء1

برشتقوم،عجوزالفصاءوسطتظهر،مننقابلة

.الكتانهـنبرزنةما!سحةتعقبهثم،با!اءالمكان

غيى-،الفناءء!و.فمونيروحوناطالثلاثة

.(المسحعنوقوورف،منهمالعجوزلتبرممكترثين

حسثةنظفتكلما4ا،طفالهؤلاءمنأف51000-:

فبهاعاثواقدالاولىوجدتأخرندالىواتجهت

..عليهابيديامررلمكانوسخا

بالتنظيف(مكلفتهاوهيالاولىالمرأذتظهرل

أيتطااراكمالي(فاحصةبنظرةالفناءتعقب).:

بعد؟التنظيفينتهولماقاعدةالعجوز

هـ..كاناذااناحيلتيما:

برجعهفيعبث.المراةابنوهو،طفليمر)

فيالتنظيف(العجوزتستعملهاالتئالمنشفةعلى

ةأنظري..سبدتبىياانظري

حتىلىقوليالعملعلىقادرةغيركتاذا:

..هه.ثانيةامراةعن.ابحث

...لكن..المراةإيتهامقصرةلىتانا:

بكاتلمولحني(اعجوزاحديثمنمتبرمة):

ذلك!لتفهمي.والراحةللدعة

اللانةالاعئفلليخرت....طبوقىدقاتتسمع)

.(راكضين
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هبث!ة.رربودم!1

..سيدتيامرك:اعجوزا

العمل(وتستأنف..تقوم)

خلالقد!الاخفالعنباحثةالمكانمتفحصة)

؟تربدياذهبوااينالى.ضجيجهممنالمكان

(خالخارمنالطبولقلتذتتوالى)

نشيطةانك500ا(المكانمتفحصةتعودل:االمراة

..العجوزايتها

.السيدةأيتهااطفالكمالىالففليعود:العجوش

؟..كيف:االمراة

حهـيةلىتزكوالقد(التنظيفمنتفرغتكاد):العجوز

.جعودييعوقواولمالتنظيف

(الخارخىنيأتياطبلا!وت)

.العجوزأيتها"فثملم؟..جهودكيعوقوالم:ا!ةالمم

أفححت؟هلا

الخاريم؟م!تأتىالتيالعبولادقاتاتسحمعبا)عءضوز

(الطبولدقاتتسمعإ

؟بذلكيقوممث.أسمعهاانياجلاالمراذ

..بوهـعديةانه:احجوزا

لتطلللفناءالخلرجيئالبابالىتهرول!..اه:ااهـاذا

خفلةوإنابهمولعةكنتكم(يوسعديةعلى

،بالتفرجالاطفالاغرىانهشكلا...صغيرة

...ويسربراحةعملكتكملمينتركوكلذلك

متحلننونالاطفالانأنظري..انظرياصمت)

وجوههم.علىطافحالزهوان..به

افعمتلقد،اجل(المرأةتطلحيثمنتطل):العجوز

.الحالهذايستمرلو..؟ه..وربالسرقلوبهم

تقصدين؟ماذا(العجوزتلحظ)أ!يستمراالمراة

يستمرلوتمنيت..سيدتئياواضحقصدي:العجوز

...حتىا.لحيزيارةفيالرجلهذا



ةألمرا

أةلمرا

ة،لمرا

ة؟لمرا

اةلرا

لح!صوا

ةألمرا

ةألمرا

ةالمرا

ةالرا

ةألمرا

!ارلما

-حرلصا

ةأ3الم

ا!ر!جم!أ

ذألمرا

ةالمرا

%أرلما

المر؟ة

ءـ،مال!س-ؤ.؟.الم!فيفيب?رثرل..؟جىل:

ذلك؟ىتيكف)والعملما(خمت)..جدا

(الاولمكانهماالىتعودان)

فيتفتش!)؟ذ!بوااينالى.؟.الاولادأين:

.(الفنلء

..خرجوالقد:

هسذدما..(صمت)؟أينالى..اخرجو:

دقاتهاأاسمعالتىالطبول

انظري.بالخروجالاطفالأغرتالتيهيانها

بنفسك.الحقيقةلتريالبابكوةخلالمن

(البابالى2المراةتتجه)

أين..سعاد..سعاد(فتيهاغر!تتخرج):

ذهبت؟

.خرجت(والتنطيفج!السالاتجممت!جهوهي!:

ص-تابثزرلعجوزاتلحظ)..جتخر

؟العجوزايتهانتة(ص!متل.؟.أخرجها

.الخروجسببلتعلميخارجاانظريها:

خادمتك.لانها.عنهاتدافعينانك(اللمرأةا:

..جارتجبمايامخطئةتت..كلا..كلا:

كمأنظري..تعاني(البابعتبةعلىواقفة):

..سعداءالاصئفال

الىخلاا"مطتنظر..البابإخوالمراذتهرول)

!..الخارت

..الرجا!هذامنأذىي!يبه!أنخى:

إؤدىلا3م!،لالر-!ل.هـيدتىياتخثيلا

..يؤذلمماأحدا

(المرأتانتعود)

..اليومكهذايفرحوالمأولادناانحقا:

د-!ذت:يم،ا!ص..عملى،!!عح!افرإمد!ذأالمر).

؟فاالانصر

...ذلكيمك:ك

!ض.ال!جو"حبوبمأ

الئافي:المنظر

امحنبادل!صن8،تمجةاكوة.الاولاخظربن)

.(..الحديرت

هـ!ذيالاغالببومكهذا؟بدابالراحةأتمتعلم:

..امارصرتوجتلىأنمنذ-جاتي

..بهذاشعرناكلنا:

لىب!عةعمياننفرغتلحدالعجوؤحتى

كانالذيالاسنوعهذاخوالفيهااعهدها

شك.بلااختباو3فصر

الامر.اولفيئبهاذرعاضقتلقد.أختادياحقا:

غادمةاولوالستنداإطرده،علصلمث!اححتملالما:؟المراة

..نشيلة!خرى

لئلبكاذعونوكدت..ذلكليقلتلقدأجل:االمراة

.اليومجمذالول!العملكلتواولمحفها

واستغلال.احذفالناان!ىالذيلبعديةبولولا:؟+المر

العملفىقدرتهالاظهارالظرفلهذاالعجوز

..المجيتهذامهضالعاردت

بعد،جميعارضاناعاىوحازتتانتصرلكنها:3المراة

خمولمها.منصئزازثاوالشعنهانفورنا

حديثكما.خلالمنذلكيبدواالمراة

..لكذللمثانهااجل:؟المراة

...أيضاوائا:3المراذ.

فيماخلبيلكمالاجدداذنالفهـ!ةهذد.اغتنبم:االمراة

خادمنالتحنبحاستخدامهافيرغبتمااذا

تعددمشكلتفاديناقدنكونوبهـذا..جميعا

فىنحنعداعالناسيجلبناللاصيالخادمات

رأبكما؟مل.عنهغى

بذللثتبلتأنا.:؟الر؟!

.ذلكلنبلغهاطلبهافيلنردسل:3المرأذ

هذاوؤبولكما.شكبلاكثيراستفرحانها2المراة

كأببردبيوتالهاانفياشقولعمتتكفسيجعلها

..خدمتها-نجتظر

ججبعا!يفحكن)

ؤ.--،خعا!.ت،الص-ونرلجلسبفيلالارساشبل:آ6ةالمرا

،قبولك!عا..تظفرلعلثافكرةبالي

..يهاأذحس:االمراة

هذايسترلوةفسيؤرارةفيمقلتلقد؟أقهالمر

باجتماعى،تفتصنااننافعيلريانالا..ةايىرم

دوناز!،ت؟فنيهلؤفحعنلنا3تيرةأشياءاقلىوهذا

التغيير.بهذا.الاخرىأناشعرت)قدةحقاة3إر؟ذا

بمف!االا-وددبئفكرةلكانأفثم21للمر؟ةءعاا+المه

لحي؟نحا..عنلها

؟حهت)

تشدوفكرتيلكنش.ذالمظ؟نكرلاالحقيقةفي:2المر:ذ

متحبلةاتمق..)!ممتامانوعامستحيلة.

علينا؟ضتحاعرعا،:3ذلمراا

..تتحققانيمبرلا..لا..؟واداةالمر

؟قولاأن.أريدكنتماذاف!يتوءل2المرأة

..خبعا:االمراذ

؟،تالتحفحيلةسم!تهيكمرايتهل:2المر"ة

نجل.ا0.جق؟:ا؟ألمرا

لم.حنمتقفرةا

يختلف!ممي.فالامر:شسيئافهمتهماقدكنتمااذا:3ة؟لمرا

يكونلااليومهذاملثلتكررانمعيئتربتألا:االمرأة

احي؟االىلعديةبومجيءبتكرارالا
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لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

لمر

ة3

ةا

ة3

ة2

ةا

ذ؟

ةا

ة؟

ذا

3ةألمرا

؟ةلمراا

اذلمراا

العجوز

االمرأة

؟المرأة

3المراة

العجوز

2المراة

دهل.؟مرهذاا؟ت..ن7افهمتلقد:

!أسيل:

فكرةلاعتئنانكونما؟خ!دـاحوبميا؟!ىت:

..علينايتكرراليومهذاتجعل

ولينسن!ااتفاقامكانيةفيتكمنالمسماا":

بوسعديطن.

بذلك؟يقوموهن..اتفاق:

..فكرذلي:

لسماعها!تتلهفان)

فصحي.01.فصحيا:

عي.أب..ليقو..يها:

أاشفناءفيغاديةرائحةتدور..متفكرة)

.العجوز..اجل..العجوز

؟العجوز:

بالي.عنغابتلقد.اجل..العجوز:

افححا...أفهمكمالم:

تخدمنانأنعلىقنولناالعجو؟نبلغحينما:

بوسعدية.معتتفقانعليهانعرض!

منلهايا؟معهاتفاقبابرامالعجوزتقومأن:

.!صمت)!شيطانيةفكرد

الثالتالمتد

العص!نركدخل33و؟المراتان10المراةبيت"

.(العادم

(2الفنافيوكلهتتوقفالذىالحديثتستأنف):

القسامعلى3ـالعجوزهذفياقدرةااتتوسمان

؟المعاهدةهذهبابرام

الىجهد.تحتاجلابسيطةاتفاقيةانها؟لاولم:

حيثمقىالعجوزعليهتحضلث-فوهذا:

.تدريلا

بالتعب(متطلهرة..العجوزتدخل)

.حضرتقدالعجوزذيهيها

اذاتلمتر؟فلا.الصضورفبماصعتلقد:

هه...عليكنابطأت

الخير.عجوزيالكبلائماتنحنما:

بببهن(يجلسنها)

.العجوزايتهلرسولتناأنت:

اخترناكانناجارتيقالتهماارطاضيفكما:

تتقيلينفصاعدااليومفمئ،جعميعاخادمتنا

.وهناكهناالمبعثرةالاخرىأعمالكمن

..عغيملشرفانه..وخادمة..رسولة:

ذلك!ديشرحتنهلا

علىامامكالموجوداتالثلابننحئاًتفقنالقد:

بوسعدية.والرجلنحنبيننارس!ولةاختيارك
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لصحوز

المراذ

2لمراذ

3لمرإة

المراة

لعجوز

3ذلمرا

لمجوز

المراة

لمر.تات

ولم؟..ر،س!!ديةنيي5بينبر:

(حهت)

ليبر.(سمت).بسيطت!ثيلرببدورليقوم:

يكون.هكذانسميهانلآجازاذامهرجا

يزعجونا.لاكأىإولادناانشغالمصدر

الذيالمهرجبهذامنشفلينأولادنايكونوعندما:

براحتنا،اننتمتحعلينايسل.بوسعديةيدعى

.هذ؟قعدتناو

الذيبعملكلتقوميالجوأنتاكيخلوحصما.

لنا.خادمةلكبقبولنامراتثلانطتضاسف

فمت؟هل:

فكرتلقد.؟جل(مغتبطة،فرحةل..اجل:

بهمفاتحتكنعلىاجرؤلمولكننيكلههذافي

.الطردمنخوفا

نط7وا.العجوزالمرأةإيمهاخيرحصللقد:

العمل؟بثذاجديردانتهل

.مهضيفيانجحلمماذلكازعملا:

الساعة.هذدعنرسولةنفسكاتبري:

أيخصا.لناوخادمذ(واحدبصوت):3و؟

الرابع:المنظر

فيبغع!بث..الاناثمنمقفرةتكونتكا:غرد1

(شجبرهإضنالى،اكوم

:زمجول

لشاب

لعجوذ:

لماب:

لعجوز:

لشاب:

لعجوز:

علىبقد!حثهاتصكه.انثابالىتمذ-ي)

رثاااستيقظ.!رامذعوقفينتفتطتهخرمؤ

لمو؟ير.1*،؟قم.صم..أطلك!والدلوا

فيا(منحلقايبقىالشاب)

انهخى...انهس

اارت!أنمدسنو؟(الاضطجاعالىلعودل

أمي.هيالتيالعجوز

كلا!حئدتلقد.قم(برجلهابهتخر)..قم

..لسماءا!سقطت.ئغةسالقمة

فىعليهاتعثريأولم؟!السماءمن(ينهى)

الارفس؟

..الابلهيثااتيماتسخرلا

(دينارمئةتساوينقديةورقةتخر)

..خذ

النقدية،الورقةيأخذ).؟.هذهما(يقف)

وسخية.كريمةعهدتكما(جيدايتفقدها

تحدقتلماالسمماءمنلكتهب!لملو..حقا

..عليبا

طبلالناوابتعالسوقالىاًخرت..هذراكفى

..كبيرا



هه!؟بهنفعلماذا..مممم..؟لا...طاشابا

حسبتكلقد(النقديةاورقةاالىناظرا)

يدنو)..شكمنما(صمتل..عحيتنيها

تمزحيق!انكشك!حئما(منها

الذيالولد"يهااقولفيماجادةاني..كلا:المحجوز

ابني.هو

عليه.ال!هـبيجيدمناناولا.نتلا..لكن:الشاب

كأسمنينهـرنمعدمهأوالتهـب.ذنكيم،زالع!محو

عليها.المتفقالشروت

تتعلقشروطهتاثهل؟عليئهاالمتفقالعثروط:الشاب

احلبل؟ابهذا

..أجل:العجوز

لي؟ذكرتهاهلا:الشاب

ملوابنعالسوقالىاذهب..الآنلي!العجوز

..هيا..به؟مرتك

بهذانفعلماذا(البابعنديتوقفثم.ذاهبا):ال!عصاب

إنتفيماجيدافكرتهل(لعود)؟انغبل

هه.؟علي!اينتتصدقلالماذا؟عليهمتهدمة

بكلمة(تنبسأندونشزرااليهتنظرالعجوز)

(البابعنديتوقفثمثيمضي).تشائينكما

.الترددفيتضيعهأنينبغيلاثمينوقتناان:الكجسز

..نقودكخذي(يضطجع.مكانهالىيعودل:الشاب

الولد؟ايهااصابكالذيما:العجوز

كلفييتركدوننيالسريونالشرحذةرجال:انشاب

ذهبتلوقبنتهممنانجوأخالنيفلا.مكان

.السوقالى

الطبلدع.هذاعنس!وتلقد..صحيحالعجوز

به.ساكلفكآخرلشيءاستعدولكن.لى

..بشرط:الشاب

.؟.هوما:العجوز

..امنااليهتدفعيننياسذيا،نالمكيكونان:الشاب

إكثرفأناةنسقا-ثئانىيحتاتلاالموفوعهذا:العجو-

..ا؟ن%ذهبأنا(صمت)..حذرامنك

(بالخروجتهم)

عليه.تطلعينيلمشيءثمة..انتظري:الشاب

..افهملست:العجوز

امي؟هيالتيالعجوزأيتها.دورييتمثلبم:الثاب

ابني.هوالذيالارعنأيها..خبال:العجوز

.(صمتإ

التطبيلةمهنةأحسنلا)كني..امحبال:الش،ب

ناتستطيع"لا.منك؟ف.!جرفيعيللقدامحجوزا

3ـخلهرعلىتخبف)..هكذا؟..هكذاتفعل

.(بطبلذلكتفعلكانهامراتعدة

.فههت..فهمتلقد.كفى..كفى:لشابا

متوجعا(ل

لعجوز

لشاب

لعجوز

لشاب

اسجوز

لشاب

لعجوز

لشاب

لعجوز

لشاب

اعجوز

لنعحاب

المرأة

؟لمرأق

لعجوز

3لمراة

امجوز

المرأة

لعجوز

؟لمرأة

لعجوز

2ةلمرأ

ذلك؟علىأتقاضىكم

عنيقللن،امنمئنلكنةالثمنعلىأتفقلم:

.دينارمنة

ما.قطبهذاأحلماكنلمآدـ..أديارمئة:

.يقبلوناخالهم

؟..من:

معهم.الاتفاقتمالذين:

..منكأبلههومنثمة..؟بله:

بالضحك.تغريخرفة(ضحكامنفحبرالم:

..الحقيقةهيبل:

فقط.واحدلشيءالااضحكلاانا:

وهوأ:

الذيالعالمهذافيالوحيدالابلهلستاني:

.الحذاقفيهكثر

التيالممةمنلتتهربكافياالمبررهذاإخاللا:

.(تخرح).للعملاستعد.بهاكلفت

هذهبهأنبأتنيماأصدقأكادلااني!وحيدا):

يصدعأنيريدمنثمة؟يوجد.الخرفةالعجوز

..لكن.؟.نظامدونالطبولعلىبالقرعراسه

الىويذهبتشيءكلنينهر..أوووه

ذلكعنمنقطعاثم..ضاحكا)..الجحيم

.(النومالىيعود)!دينارالمعةحسبي(فجاذ

الخامس:المنكل

(.البمز،النلاثا!نسوة)

الصبر(نافداتيسعقبلنهاإ

؟مسعاكإثمرهلتايه:

وجهكعلىطافحةالفرحعلاماتارى:

..اتتعجوزيا

يللتخصنيهأتدخلامرمنما.صدقتلقد:

يثمر.ولا

؟اذننجحت:

بصنوبة.ولكنتاجل.

رفض؟هل:ذلكيعنيماذا

ثقيلةشرومهكانتوانمايرفضلم.كلا:

احتمالها.يمكنلا،مانوعل

الشروهـ؟هذءعنتنا؟نبلهلا:

تجراتاذ،عليكناخفيلا(خائفةشبه):

تلمننيلا.معقولاأظنهعلىشرهـ.معهبالاتفاق

ثصةكانلانهللقبولمخمطرةكنت،ذاكعلى

السروطبكلوالقبول:عليهيزاحمنيمن

قيد.دون

عنا)عزفقداتراه:
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األرأة

؟المر'ذ

العجوز

3المراة

العهجوز

01.المر!ذ

إعجوزا

3ذالمرا

لعجوزا

س!المراة

العجؤز

االمراذ

3أةالر

2ةألمرا

العجوز

2المرأذ

العجوز

االمرأة

العجوز

3المرأه

العجوز

االمراة

اعجؤزا

؟المزاة

لمجوزا

االمراة

يقيللماذ.أصصا!رجككانلتد.ظر..كنز؟

قبنولاشترهـو"بم،لهآحرضىىت؟ي!صماع

معي.ذسك

فعلاةاصيلرجلمنلهيا:

صجوزتخا.ياثسلخلالاىأذير

..8،ا".لط.اخرشيءثمة:

..ايادأسمعينا:

انهأبلمغ!ت.اناخبرنىعوكيلنكنانيعلمحين:

حراتفدذتن..بثرتجهللقبوليضخركنلا

معيتفقلاكاناذاا)سواءعلىنبذه%وبقبوله

المادية.قدرتكن

الختصى،لعذدعلىوهونترف!نرفخراننانخنلا:

.الحميدة

فقط-بداو،دنايعتنيانهوالوحيدهمنا

اذافتذات.كبدإنفييفزطمفلهرجؤا-محاللا:

منكن.عيتهعلىامن

.صبريأ!دلقد.لمثرط.؟)خاذكرىأ:

له.بهافتصبتماابلغكنأنالخروريكان.منة

المث!هـ.على.أطلعكنأنميصصوريفيوالآن

عي.اسر..اووودـة:

النتنبصل0مفخةمنيحح!لانهعنكنيغربلا:

...يوميادينارالفقدرهبماوالرقص

؟دينارافأ:

إحسثه،الناجرجيزو..كثير..كثيرهذا:

عليها.يححمل

عل!ثالحصوليمكنهزوجىلا..؟ظنأيضاوانا

كناعته.منالمبلغهذا

الطوبةفردت.انبللتنااللطوبةالحجرةاتقا:

ضاعةوحمص.تجارةكانتاذاإ.اصبرانا:قائلة

فكيف.المبلغهذاعلىتحصلانلازوجيكما

المسكين؟المثقفزوجىينالها

المبلخ؟هذااضتزهـعنيكنانهمنقالومن:

اخر؟شرتثمةهل:

اجل.:

العقل.حخيفةعجوزمنلكيا:

حنىيتقاضادـيومياالذقيالمبلغلكمذكرتلقد:

ثهـمحذه.تسمعنحينقناعتهمنتتأكدن

كم؟..ايه:

..فقطدينارمضة:

فقط...فقط:

طفيف.حرشرهـ2مع:

فه.؟هوما:

شصموته.ووث!بمأىصله!4تدهـنان:

عناما.سعلأمرفبذا،وورربهمأكله!ن:

.05كسوته

07

العجو!

2المر.ة

لعجؤزأ

االمر؟ة

إحجوزا

يغسوذا

لعجوزا

ا!جوزا

الشاب

العجوز

النتحاب

لسجوزا

الننحاب

اصجوزا

لشابا

العح!وز

الشاب

العجوز

سابلثا

لعجوزا

لشابا

عجوزلا

لشابا

.لصك..نر.لا
س!حمعهر-.

جهتيئ.منقلالاعلى.ذلكفيلف-رلا:

عنيغربفلات!ثالثكعذاعليهتستكثرنلا:

يوميا.دينارألفيتقاضىكانانهبالكئ

..بىهـوفهتدا-قوا!تساورفيلض-كتثة:

وهوالمثرهـاليسيربهذايرضىكيفأفهملا

عنه؟غنىفي

بعى-،،تيمائد!تايخيرمخثونةاقمةان:

هذاحمت!تاعدهل!حمت).شديدت

؟بالثطركأ-ى

..أجل(احدسهـرتفيمعا):التصث

.!تخر).تحبول!تاذنابلكا"

حمس.الصمادالمذنلر

(رسابواام!ونرا)

دتج...ثلم(افهرهفيلعه!صثه).

.(تحرجل.حمهيا.للعملاستعد:

.(للنؤميعودل..العجوزخرفت:

ابىس..خذ(الثيابوبخر.طبلاحاملة)

.الثيابهذه

..الكبيرالطبلوهذا(الطبلالىينظرل:

قم....العملأداة:

الالةةهذهعلىالقرع%حسنلالكني

.تعملكيفسأريك.اخرس(الحبرفدذنا)

ا!يفعل).الحزاملياربط(اللبلتأخذ

الطبلعلىتقرع)..جيدااليانتبه(به!مرته

منظرفيالرقصوتنخرهـفيةنظامبغير

.(ساخر

!عجوزياجصيلةتندينكم(ضاحكاينفجر):

التنكريةالثيابهذهارتد،الانخذ.اخرس:

مثله.تبدوحتى

هة!؟منمثل:

اخنكرية.االثيابيرتدي).بوسعديةمثل

..ا؟ناقرع(0.الطبلحزاملهتربط

ومنحك(،مزعجبصوتال!ابلعلىيقرع)

....احسلاانيلكقلتأما

.الاطفالاليكوارسلالآنساذهب..اخرس

.(تخرجل

...مجنونةعجوز(الرتحصعنيتوقفلما:

يخائحب).منكآه(النقديةالورتهيخرج)

ولوشيءكلافعلاجلك!ن(النقديةالووقة

.(ويغنييرقص).طبالا



السابع:المنظر

شص(بعد.الثح!النسوة)

؟مخرتمناما..حالناتآزمتلفد:االمراة

؟ماذابعد..مخرج:؟المرأة

.؟أولادناجنانبعفمخرجأي:3المرإة

..غفلةفيونحتىشهر:االمرأ.

..فيناىسرالذيالسقممنشهر:2المرإة

.(ويغنونيرتجحوبئوهمالاولاديدخل)

عنها(يعزفلكنهتحتضثنه)..مرادابنيهذا:االمرإة

.(3و؟المراتانتحاكي)يعرفنيلاانه

أين؟..العجوزينبخ:3ذالمرأ

الزوايا(احدىمنتخرجالعجوز)

سيدتي؟تريدينماذا..أنذاها:العجوز

!جرىماذا.؟.لاولادناجرىماذا(بعحبية):؟المراذ

يجرلم(تقدرلملكنهاالمرأةمقانتخلصتريد)العجوز

.الفرحانه..شيءلهم

فرحا؟تسمينهالجنون؟الفبرحاالمرا"

واحدشيءكلاهماةتماماالجنونمثلا)قرحةالعجور

(ويغنونيرقصوناعفللالا).ئفيفنجارقمع

!إالفرحنثوةانها

سيغردنيةةسيللقني؟لزوجىاقولماذا:3المرإة

نجاتصفعني(الطفليح!فعهال.رشيد..ابني:؟إلمراة

يسقط).افطن..افطن(صفعةلهتسدد)

..ابني..ابني.(يرقصوهو.الارضسعلى

.(خارجةالبابنحوالعجوزتمضي)ليهلم

؟الخرلىةالعجوزايتهااينالى..قفي2واالمراتان

مكرودـلابني.حدثلويدىمنتفلتيلن:؟المرأة

(زاعجوادتعو)

مثلكن.؟نا؟ناجريرتىوما:العجوز

ذاهبة؟كنتاينالى:االمرأة

..اليهالعجوز

..الي:..احضريه:االمر(ة

.فورااح!هـيه..عيالص..عيالص:؟المرأة

.!معرولةالعجوزتخرج)

لمحم.ابنىياقم(الارضعلىمنابنهاتنهخى)2المر!5

...واكارثتاد:االمرأة

.(طبلعلىصرعيسمعل

..ابىاب:جوتجري)..جاءلقد!هو:3المرأة

بوسعديةزيفيمتنكراالشابدخولفتصادف

!إس!مديةبو(ويرقصالطبلعلىيقرعوهو

.(القهقرىتعودل

.(ويرصححوتالاولادبهيلتف)ههناأنتهها:امثعابا

.يردلاا0قل!هه؟لاولادثاؤملتماذا:3المرأة

.(الرقصفييتمادى

؟اهذاما:األرجل

.الجنونهذامن+نقذنا..أسعفنا.رابحتعال:االمراذ

؟المجضونالرجليهاهناتفعلماذا:االرجل

الرقص(فيمستمراوينقىيخحاتالشاب)

!مجنون

؟ارىماذا!والاولاذالشابفيمبحيلقا):2الرجل

..مجنون..مجنون:2نالمرا

هه!؟بالدخولا"سمحتموكيف(داخلا):3الرجل

نحوةدخلانه(اخراجهويحاوليفسكه):االرجل

.بحبه(لالثيمارعالىبهلحذفسأ.ءعلىالنسل

.الشابمنيتقدم).انتظر.عانتظر2الرجل

.ثك.بلاخطررجل(جيدافيهيتفرل!

..الاليس/عديةبولصا)رجلانه:3الرجل

فقط.زيهفيمتنكرانهبل:؟ارجلا

؟الآنالعملما:االرجل

أ+!ا.الرقيحمد.اعنا،منرجالسآخنرانا:2الرجل

المستشفى.الىالاولادلتأخذ(3للرجلا؟نت

وأنل؟:اارجلا

ئة.بالثأعود.حتىالم!ختالهذااحرس؟الرجل

.(يخرجون)

الرجل2

خيلثسا

جلا)؟ا

امحيلثمرا

:لشابا

البهـحى

جل؟لرا

صىثرا

الرجلا

البهـصي

الرجلا

الرجل3

الرجل؟

لثامن:االمن!

فيالرجل،مقيدالشاب.ال!عابقالمكانعبت)

-فيانقرطنفاقدالنلاثالنسوةاما،حراست

(.البكاء

هفقضل(الععرطهرجالىإحدبححبةيدخل):

.(الشابمنالفرطىيدنو).ليدي

هه!..اخيراوقعت:

اتعرفه؟:

طالما.جيداويعرفني.مأعرفهاننياجل:

وله.ليهـ!حاالشوارعكانت

شيئا....افعللم

تقلتلن.خطررجلفأنت.يكنمهما:

..هذدـالمرة

أسيدييامحتالأهو(لل!ف!طيا:

..وحدهليسانه:

له؟هـ،عدينأيوجد:

.نهارليليولدونكأنهم..كثيرون

.(3الرجليدخل)

اخبارهم؟ما:

برفنرةيمرو!بالاحرى؟وتخطرفيهم:

حياتهم.فيء!يبة

نجفححعثمنتيجةكانتماذا:
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مسمما.شيئاتناولواانهمتزعمالنتاثجالاولى3الرجل

..مخدراقل:صياف

؟فهم.لست؟..مخدر:االرجل

..سيديياالمخدراتاصىيتمارجلانه:اثسطي

..إلعجوزخدعضنا:االمرلة

..اخرلي(زوجتهيحفع):االرجل

..سيدييااهدا(االرجلدمسكا):الشرطي

؟العجوزهاتهمن(للمرأةا

خادمتنا(السؤالعنومجيبةمتدخلة):2المرأة

..سيدييا

..اجل:3المرأذ

دارها!يعرفمن:احيالثر

.(أحديردلاا

.السؤالعناجبن(للنساءؤ1الرجل

.(منهنواحدةتردلاا

الخا..المجوزتتالقد(النافذةمنمطلا):3الرجل

.البابعند

هيا...النسوق/-وىيبهت*.،جميعاختفوا:الشرصي

.(الجمبعيختفي)

.ايختفيلشيءيكنلمكأناستقبلنها(للنساءؤ

أراكنمالي(التلاثالخسوةفيمتفرسةؤ:العجوز

..؟متبرمات..واجمات

..اولادنا:االمرأة

بخير.انهم؟بهمما:العجوز

علت؟كيف؟بخير:2المراة

.مدبرةعمليةكانتلقد.."وءالعجوز

تحنين؟ماذا:3المراة

يختبرحتىيتمارضوااناولادكنمنطلبلقد:العجوز

فيه.ثقتكن

منافقة!منلكيا؟فيغشنا:االمرأة

ملكأن(صمت)؟نفاخاالاختباركانومتى:العجوز

في!تثقنتعدن

ماذاوالان:تقولينكمافقطاختبارمجرد:3المراة

تريدين!

...والسلاميبلغكمبوسعدية:العجوز

حاجة؟قضاءيريداو؟السلاململذا:االمراة

حديقةانهيقولخمشروعتنغيذعلىمقدمانه:العجوز

..لاطفائكن

الحديقة؟وبعدخايه:؟المراة
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رفضتنانتشهرإجرةحئلبالحاجةاقتخست:العجوز

سلفة.عددناهاذئك

..ذلكمنايعلبلملكنه:االمر%ة

.المشروعهذاعنلناواعتذرجاءلقد:3المراق

.(بالخروجتهم)؟ذلكصالىهو:العجوز

..الحرباءايتهاانتطريالثرمحي

التاسع:المنظر

بالرب؟لمصحوباالمخبمنالثركليخرج)

(..مقيدالشاب،الثلالة

..المزيف(سعديةبو)..ابنكهوذاها:النرحي

منوقعنالقد.اميهيانتيالهجوز%يتثا:الشعاب

فرهـغباوتك!

شيعا.فعللم..بريئةأنا:العجوز

المستشفى؟فيهمينالفواـولادنا:االرجل

.المناففانأيهامعيهيا(وابنهاالعجوزيقيد):الثرحذي

.(يخرج)

.(الثلاثنساؤهمومعهماثلآنةاالرجاليبقى)

ابيك.بيتالىلاوصلكاستعدي(اللمراةل:اايرجل

فياخرىساعةتمكثيلن..ايضاوانت:2الرجل

.(لروجهاالبيتحذا

.استعدي..هيا:االرجل

عليهأستحقشيعاافعللم..بريئةانا:؟المرأة

.الطرد

..خدعت:االمراة

.(تبكيان)

ايضاأانتاستعددتهلا(3الممرأء)وأنت3الرجل

.(والعويلالبكلءتنخرهـفي)...؟انا:3المراة

النسوغ..للخروجالثلاثةالرجاليتاهب)

.(بهميتعلقنالثلاث

المستشفى.الىذاهثوننحن:االرجل

شاغراالبيتنجدنعودحينماانتاهذايعني:2الرجل

..منكن

..أبداهنامكانلكنيعدلم.3الرجل

.(يخرجون)

.(..يبكين.الثلاثالنسوةتبقى)

(ستار)


