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DEDICATION
TO MY MOST BELOVED PLACE 
IN THE METROPOLITAN AREA OF CAIRO 
THAT IS SAINT GEORGE CHURCH OF AGOUZA 
WHERE A HOPE OF LOVE WAS FIRST PRODUCED AND PERFORMED 
To her … 
I DEDICATE   A HOPE IN LOVE 



إهـداء
إلـى أحـب مـكـان إلـى روحـي
فـي الـقـاهـرة الـكـبـرى
كـنـيـسـة مـار جـرجـس بالعجوزة
حـيـث تـم عـرض  رجـاء مـحـبـة  لـلـمـرَّة الأولـى …
إلـيـهـا …
أهـدى   رجـاء مـحـبـة
 
 
 
 
 
THIS IS THE COMPLETE SCRIPT OF THE PLAY
 
a Hope in Love
 
 
FIRST REHEARSAL PRODUCED AND HOSTED BY
 
                                    GRADUATE MEETING OF ST GEORGE CHURCH AGOUZA
 
AUTHORED AND FIRST DIRECTED BY
 
                                    C. Mark              
 
ACTING FIRST REHEARSAL
 
                                    MARY MOMTAZ                AS Ragga         
                                    SAWSAN GEORGE                                       AS IMAN 
                                    HANY ABDELMASEEH                          AS THE ANGEL     
                                    EMAD ANWAR                  AS THE SATAN    
                                    RANDA HANY                                                      AS DINA
                                    MEDHAT MAURICE                                    AS THE PRIEST 
 
WITH
 
                                    SHAHINAZ SHAWQY                                              DECORATION 
                                    SUZIE WADIE                                                     MUSIC       
                                    BASSEM RAMZY               LIGHTING
                                    NEVINE VICTOR               MAKE UP
 
IHAB ABDU AND SHERIF SAMIR  RENDERED MANY BASIC HANDS.
IHAB SUPERVISED THE DECORATION AND SOUND SYSTEM, 
AND SHERIF PAINTED THE BACKGROUND AND CHANTED THE OPENING  HYMN
 
GIRGIS MIKHAEL VOLUNTEERED TO PHOTOGRAPH THE FIRST REHEARSAL
 FEW MINUTES BEFORE THE OPENING.
 
 
 
 
                           
هـذا هــــو الــــــنـص الــــكــــــامـــــل لــمـــســـــرحـــــيــة
 
رجــــــــاء 
مــحــبــــة
 
أخـرجـهـا لأول مــرة اجـــتـمـاع الـخــــريـــجـــيـــن بـكـنـيـسـة مــــار جـرجـس بـالــعــجـــوزة
 
 
 
 
الـشـخـصـيـات بـتـرتـيـب ظـهـورهـا :- 
 
 
       رجــــــــــاء             فــتـاة شـــابـــة خـــــادمــــة بالـكـنـيــســة
       إيـــمــــــان              مـــثــــل رجـــــــــــاء     
       الملاك
       الشيطان
       ديـــنــــــــا               مـــثـل رجــــــــــاء
       الــكــاهــن
 
 
      الــمــشــهــــد        زمـــن الــمــشــهــــد
 
 
       المشهد الأول                 25   دقـيقـة
       المشهد الثاني                13   دقـيقـة
       المشهد الثالث                8    دقــائق
       المشهد الرابع                14   دقـيقـة
       المشهد الخامس              تحديد الوقت غير هام 
 
 
مــلــحـــــوظـــات
لــلإخــــــــــراج
 
 
 
+ الأداء الأمــثــل لــهـــذه الــمـســـــرحــــــيـة يـكــون بــدون  إغـــــلاق لــســـتــائـر الـمـســـرح  طــــوال مــدة الـعــرض و يــراعـــى أيــضــــا ألا يـــظــــلم الــمــســـرح لأكــثــر مــن ثــــــــوان   مـــعــــدودات و يتـم تـغـيـيـر الديكور كما هــو موضــح في المــتــن ..
 
+ الديـكـور فـي هـذه الـمـسـرحـيـة يـعـتـبـر مـمـثـل أسـاسي و يـنـبـغي الحـرص عـلى تـنـفـيـذه بـدقـة ..
لاسـيـمـا الإكـسـسـوارات مـثـل الـسـاعـة و الكـتـاب الـمـقـدس الـضـخـم و صـورة الـمـسـيح الـمـصـلـوب ..
 
 
+ يفـضـل أن تـبـدأ الـمسـرحـيـة في السـاعة الـثـامـنـة لـتـتـوافــق سـاعـة الـمـتـفـرج مـع الـسـاعة الـمـوجـودة بـالـمـسـرح و هـو مـا يـوحـي لـلـمـتـفـرج أن سـاعـة الامـتـحـان الـذي سـتـخـوضـه رجــاء ستـأتي عليه هو أيـضـاً وسـيـخـوض الامـتـحـان مـعـهـا ..
 
+ يـحـــســــن أن تــبـدأ الــمـســـــرحـــــيـة بــمــطـــلــع تـرتـيــلــة  " دق بـــــاب الــقــلـب يــومـــــــا "   قبــل فــتــح الـســـتــار وتــخـــتــم بـتــرتــيــلــــة " لــــم تـعـد تــقـــرع " مـع إغــلاق الـســـــتــــار ..
 
+ يجب التنبيه على المتفرجين بعدم مقاطعة العرض بالتصفيق لعدة أسباب ..
أولا طبيعة الحوار تحتاج للتركيز و المتابعة الجادة .. و ثانيا ارتباط الحوار بالوقت لا يسمح بالمقاطعات غير المحسوبة ..
 
 
 
 
 
الـمـشـهـد الأول
 
 
 
 
تـــــدق الــــســـــاعـــــة ثــمـــــانـــي دقـــــــات ويـــفــــتـــح الــســــتــار مـع الــدقــة الــثــالــثــة 
و يـفـضـل تــرتــيــل مــطـــلـــع قـــصـــيــدة " دق بـــــاب الــــقــــلــب يـــــومـــــا"
قــــــــبــــــــل دقــــــــــــــات الــــــــســــــــــــــاعــــــــــة ..

يـــفــتــح الـــســـتــار عــلـى رجـــاء مــتــخــذة وضــع الــصــلاة   في صــالـــة مــنــزلـهـا أمــام صـورة الــمــســيــح الـمـصلوب ..
 
بــالــصـالــة سـاعـة واضـحـة لـلجــمـهـور تــشــيــر لـلـثـامـنـة ..
 
بـالـيــمــيـن مــنــضــدة عــلــيــهـــا كــتــاب مــقــدس ضـخم بـشـكـل لافـت لـلـنـظـر و بـجــوارهـا مقعدان ..

بــالــيـــســار بــاب الــشــقـــة و يــفــتـح نـاحـيـة أسـفـل الـمـسـرح بحيث يكون الواقف بالباب ظاهرا للمتفرجين .. 
 
 


رجاء
                مـش هــصلّـى مــن أجـــل نــفـــســى يـــا رب .. أنــا واثـــقــة إنــه حـــتـــى مــن غـيـــر
                مـــــا أطـــلـب لــــروحــــى يــــا رب إنـــــك  هــــتـــنـجــحــنــى .. وتـــرفـــعـــنــى ..                 
                فـــوق .. فــــوووق.. لـكـن أنــا هــطــلب مـــن أجـــل غـــيــــرى .. حــــتــــى لـــــو كــــان 
                غـــيـــرى ده بــيــحـــقـــد عـلـىّ و بــيــكــرهـــنــى .. مــــعـــلـــهــــش .. أنـــــــا 
                مـــســـــامـــــحـــــة يـــــا رب ..
 
يــــــدق الـــــبـــــــــــــــــاب
 
رجاء
                ( تــلـتــفـت لـمــواجــهــة الــجـمـهـــور بــحــدة ) مـافـيـش  فــايـدة في عــدو الــخــيـر ..  
                مــــش مـســـتـــحـــمـــل الــصـــلاة .. لازم يــقــطـــعـــهــــا ..
 
تـفـــتـــح الـــــــبــــــاب فــــتـــدخـــــل إيـــــمـــــــان
 
رجاء
                (مــرحــــبـــــة )  إيــــمــــــــــان ..
 
إيمان
                رجـــــــاء ..
 
الإثــنــتـــان تــتــحـــــاضــنـــان و تــقــــولان بـمـرح و  بــصــــوت واحد: مــحـــــبــة
 
رجاء
                إيــمـــــان حــبـــيــبــة قــــلـــبـــى .. إتــفــضـــلــى .. 
                أقــعـــدى .. إنــتــى لــســة واقــفــة ؟ ..
 
إيمان
                أنــــا لا هــــقــــعـــــد و لا هـــقــــف .. أنــــا لازم أمـــشــــى بـــســــرعـــة  ..  ورايـــــا   
                خــــــدمــــة مــــهــــمــــة و الـــــوقـــــت مـــتـــأخر .. لــكـــن فــيــه مــوضــوع شـخـصـى                    
                بـــصــراحــة مـــتـــرددة أكـــلــمـــك فــيــه .. تــزعــلــى لـو فــتــحـــتـه  مـعـاكـى ..

رجاء
                طــب أســــمــع الأول .. 
 
إيمان
                ديــنـا يــا رجـــــــاء ..
 
رجاء
                ( بغضب ) إنـتـى قـــلــــتــى مـــيــن ؟ ..
 
إيمان
                ديــنـــــا ..
 
رجاء
                مــالــهــــا ؟ ..
إيمان
                هي مــالــهــــا و إنــتــى مــالـك .. اللـى بـيـحـــصــل ده مـــا يــرضــيــش  ربـنـا  يـا
                رجــــــاء .. مـــا عــدنــــــاش نـســــتــحـــمــل بــعـــض لـــيــه ؟ ..
 
رجاء
                إيـــمـــان ..أرجــــوكـــى .. وفــــرى الــوعــظــــة دى لــنــفــســـــك ..
 
إيمان
                أنــــــا أســـــــفـــة ..
 
رجاء
                أنـــا اللـــى أســــفـــة يــــا إيــمـــــان .. مــــا قــصــدتــش .. أنـــا أقــصــد وفــــرى      
                الــــوعـــظـــــة دى لــديـــنــــا .. هي اللـــى مــحـــتــاجــة تـســـمــعــهـــا مــش أنــا ..   
                شــفــتــى .. شـــفـــتــى مــجــــرد ســـيــرتــهــا خــلــت الــقــعــدة إتــقــلــبــت إزاى ؟ ..
 
إيمان
                إن أخــطــــأ إلـىّ أخـــى .. أعـــمــــل إيـــه يـــــــا رجـــــــاء ؟ ..

رجاء
                ( بـنـفـاد صـبـر ) أذهــــب و أعـــــاتــبـــه ..
 
إيمان
                و إيـــه رأيـــك لــــو هـــوّ اللـــى جــــه لـحــد عــنــدك ؟ ..
 
رجاء
                لــو ديــنــا عـــايــزة تــجـــى لـــى .. يــبــقــــى تــيــجــــى تــعــتــذر مــش تــعـــاتــب ..
 
إيمان
                و لا نــعـــتــذر و لا نــعــــــاتــب .. نــتــصــــالــــح .. أنـــا فــكــــرت بــعـــد إذنـك يـــا  
                رجــــاء أجــمــعــــك مــع ديــنـــا في جــلــســــة صــلــح .. أعــتـــقــد ديــنــا مــش
                 هــتــمــانــع تــجــى لـك .. و كــمـــان أقــتـــرح أبـــونـــا يــوحـــنــا يـــكــون مــوجـود ..
 
رجاء
                (بـقـلق) هــو أبــونـا يــعــرف حـاجـة ؟ .. أنـا مـــش عـايــزة حــاجـات تــافــهة زى دى تـوصل لـه ..  
             
إيمان
                و فــــيـــهــــا إيــه لـمـــا يــعــرف يــــا رجـاء .. ده أبـــونـا .. و بــعـــديـن  مـا شـافـكـمـش         
                و إنـــتـــو بــتــتــخـــــانــقــــوا يــشــــوفـــكــم و إنــتــوا بــتــتــصــالـحـوا ..
 
رجاء
                إنــتــى بــتــتــكــــلــمـــى زى مــا أكــــون وافــقـــت عــلــى الــمــقـــابــــلــة .. فــيــه    
                حــــاجــتـــيـــن عــــايـــزاكـــــى تــعـــرفـــيـــهـــم يـــــــا إيــمـــــان .. أولا إتــــــأكـــدى 
                إن أنــــا مـــش شــــــايـــلـــة في قــــلـــبـــى حـــــاجــــة مــــن نـــاحـــيـــة ديــنــا ..
                ده حــتــى إســـمـــهـــا عـــلـــى لـــســـانــــى في كـــــل وقــــفـــة قـــصــــاد ربــنــــا ..
                ثــــانـــيـــا .. (تــنــقــلــب فـــجــــــأة لـلـغـضـــب) أنـــا مــــابــرتــحــش في الـتـعـامـل
                مــعــاهـــا .. يـــبــقـــى أفـــضــل حـــل إن أنــا أتــجــنـــبـــهـا  مــــش  أقــــابـــلـــهــــا ..  
                مـــقــابــلــتــنـا حــتــزود الــمــشــاكـل مـش  هــتــحـلها .. أنـا مــســتــعـدة أدفــع نـــص    
                عــمــرى في مــقـــابــل  إنــى مـــــاشــــفــــش وش الــبــنــت دى .. 
                فــاهـــمـــة يـــعــنـــى إيـــه ؟ .. نـص عـمـرى ..

إيمان
                مــش قـــادرة أفــهــمـــك يـــا رجــــــاء .. مـــنـــيـــن مـــش شــــايــلـــة مــنــهــــا 
                حـــاجــة .. و بــتــصــــلــى لــــهـــــا .. و مــنــــيــــن بـــتـــقـــــولـــى الــكـــلام 
                الــصـــعــب ده عــنــهـــا ؟ ..
 
رجاء
                ( بـعــنــــاد و نــفــــاد صـــبـــر ) هــــو كـــده .. إيـــه ده .. إنـــتـــى لـــســة  واقــفـة ؟ ..  
                ( تـسـحـبـهـا مـن يـدهـا و تـجـلـسـهـا ) .. أنا هـعـمل لك  عـصـيـر بـرتـقـان يـروّقـك .. 
                تـشـربـيـه و تـسـيـبـك مـن الـمـوضـوع ده .. أصلـ ..
 
إيمان
                ( مــقــــاطــعـــة )  لا يـــــــا رجـــــــــاء .. أنــــــا ..
 
رجاء
                ( مــقـــاطـــعــة ) عــيـــب يــــا إيــمـــان .. إنـــتـــى طــول عـــمـرك كـــريـــمـة مـعـايــا ..
                و أنـا عــصـيــر الــبــرتـــقــان ده مــعــمــلــهــوش غــيــر لـلـنـاس  الـلـى أحـــبــهـم قـوى ..
                ده أنـا هـعــصـــرهـــولـك بـنـــفـــســـى .. ( تـكـمـل و هي تـتـحـرك لـلـخـارج ) إنـتـى  
                حــســاســة قــوى يــا إيــمـان و مــزودة الأمـور  ..  (تــخـــرج و تــكــمـل مــــن الــخـــارج ) 
                ســـيـــبـــك مــن الــمـــوضـــوع ده و مـــــا  تــبـــقـــيــش غـــلــســـة ..

إيمان
                ( تــقـــوم مـــن مــقـــعـــدهــــــا ) الــكـــلام ده صـــحـــيـــح ؟ ..
                عــدم الــمــحــبــة أمـر طـــبــيــعـى ؟ ..لــمـا مــحــبــتــنـا تــهــتــز يــبـقــى شئ تافـه ؟ ..
                هــــل الـــوضــع الــطـــبـــيــــعـــى إن الــنـــــاس .. جــوة الــكـــنــيــســـة .. تـكـــره  
                بــعــض  و تــحـــقـــد عــلــى بــعــض عــلـــى أهــــون الأمـــــور .. أو حـــتــى أهـمـهـا ؟ ..
                و الــمــحــــبــة تـــبــقـــى عـــمـــلـــة نــــادرة ؟ .. 
                هـــل صـــحــــيــح يـــا إيــمـــان إنـــك   مــــزوداهــــــا ؟ .. 
                و لاّ عــــــايـــزة تــــصــــلـــحــــى الـــكــــون ؟ .. 
                و لا بـتــتــدخــــلــى في شــــئـــون غــيـــرك بــدون لـــزمـــة ؟ ..
                ولاّ طـيـبـة لدرجة الهـبل و بـتـطـلـبـى الـمـسـتـحـيـل ؟ ..
                ( يــتــزايـــد إنــفــعــــالــهــــا و يــقـــتـــرب مـــن الـــبـــكـــاء ) ..
                الـمـحـبـة بـقـت مـسـتـحـيـل ؟ .. و الـلـى يـــدور عـــلــيــهـــا يــبــقـــى طــيــب و أهــبــل و 
                مــزودهـــا و غـــلس و كــل حــاجــة وحــشـة فـــيــه ؟ .. آااه يــــــا ربــــى يــســــوع .. 
                مـــش هــصـدق الــنــاس .. هـــصــدقــك إنـت يــا ربـــى .. بــهـذا يــعـرف الـجــمــيـع أنـكـم 
                تــلامــيــذى إن كـــان لــكـــم حــــب بــعــضـــكـــم نــحـــو بــعــض .. ده الـلـى هـصــدقــه 
                و مــش هــصـــدق الــنـــاس حــتــى لـــو قــــالـــــوا إن أنـــــا طـــفـــلــة صــغـــيــرة و مــش
                فــاهــمـــة الــدنـــيـــا .. وإن كـــــــانـــت الـــدنـــيــــا يــــا رب    إن  .. 
                ( بتــشــديد ) تـلامــيــذك .. يــشـــيـلـوا مــن بــعــض ..  و الــنـاس مــا يــعــرفـوش ولادك  
                مـــن  ولاد الـــعـــالــم فـــأنـــــا مــــش عـــــــاوزة أفـــهـــــم الـدنــيـــــــا دى .. 
                مــش عــــــــاوزة أفـــهـــمـــهـا ..
 
 تــدخــــل رجـــــاء مـــع الــعـــبــــارات الأخــــيـــرة لإيــــمــــــان 
فــتــســـــرع بـــوضـــع الــصـــيـــنــيــة عــلــى الـــمــنــضــــدة و تــســـــرع بــإحــــتــضــــان إيـــمــــــان
 
رجاء
                إيــمـــان .. مـــالـك يــــــا حــبــيـــبــتـــى .. إيــه الـلـى جـــــرا عــلــشـــــان ده كــلــه ؟ ..

إيمان
                أنـــا أســـــفــــة يـــــــا رجــــــاء .. يــجــــوز أنــــا بــحــــاول أخــد دور مــش دورى ..
                لـــكــــن أنــــــــا مـــتــــأكــــدة مـــن حـــــــــاجـــة .. إنــتـــى بــتـــقــــولــى 
                مــســتــحــيــل أقـبـل ديــنـــا .. و هي بــتــــقــــول مـــش مــمــكــن .. لــكـــن غــيـــر 
                 الـــمـــســـتـــطـــاع عـــنــد  الــنــــاس مـــســــتـــطـــاع عـــنــد الله .. إزاى مــعـــرفــش ..   
                أنــــا حــــــاولـــــت و فـــشــــلــــت لـــكـــن ربــنــــــا هــــيـــتــدخــــل ..                
                أنــــــا مـــتـــــــأكــــدة ..
 
رجاء
                لا يـــا إيــمــــان .. إنــتــى مــا فـشــلــتــيــش .. إنـتــى عــــارفـــة أنــــا بـحــبـك     قـد إيــه 
                و مــش مـمــكــن تـخــرجـــى مــن عــنــدى زعـــلانــة .. الـلــى يــرحــــيــك إعــمــلــيــه ..      
                وأنـــا هـــقـــبـــلــه بـــدون مــنـــاقـــشـــــة .. ده إنــتـــى غــــــالـــيــة  عــلــىّ قــــوى  ..
 
إيمان
                يــعــنــى تـــوافـــقــى تــســـتــقــبــلــى ديــنــا ؟ ..
 
رجاء
                في أى وقــــت ..
 
إيمان 
                و أبــونـــــا يـــوحـــــنــا ؟ .. 
 
رجاء
                و أبــونــــا يــوحــــنـــا .. وأمـــنـــا إيــمـــــان كــمــان .. مــقـــدرش أتــحــــمــل إنـــك 
                تــروحـــى خـــدمــــتــك و إنــتـــى زعــلانــة مــنـــى .. إنــمـــا خــــدمــة إيـــه الـلـى بــعــد 
                الــســـــاعــة تــمـــانــيــة في عـــز الــشـــــتـــا ؟ ..
 
إيمان
                ( تــقــبّــلــهــا )  هي الــخـــدمــة دى .. و هــو فـــيــه خــــدمــة أهـــم مـــن  دى ؟  . .   
                (تــخـــرج مـسـرعـة مـن الـباب ) ..

رجاء
                الــبــنــت دى حـــســـاســـة زيـــادة عــن الـلــزوم .. و عــامــلــة مــن الــمــحـــبـة قــبــة ..        
                وآدى الـلـى نــابــنـى .. تــوريــطـــة مــالــهـــــاش أى لــــزمــة مــع الــســـت ديــنـــا .. ده 
                غــيــر مــــقــــاطـــعــــة الـــصــــلاة .. 
                ( تــعــود لـــوضـــع الـــصــــلاة  ) أنــا مـســامــحــــهــا يــا رب .. مـســامــحـــة
                ديــنـــا يــــا رب .. عــلــشـــــان خـــــاطــرى .. عــلــشــــان خــــاطـــرى ســامــحـــهــا
                إنـت  كـــمـــان .. غـــصـــب عــنــهـــا يــــا رب صــدقـــنـــى .. إنــهــــا لا تـــدرى مــــاذا 
                تــفـــعــــل .. جــــاهـــلــــة .. نــــور لـــهـــــا قـــلــبـــهــــا يــــارب عـــلـــشـــان 
                تــعـــرف هي بـــتـــغــــلــــطـ  في مــيـــن ..
 
يـــدق الـــبـــاب ثــــلاث دقـــــــات
 
رجاء
                ( تــتــجـــه لـلـبـــاب بــضـــيــق ) مــيــن تــــانــى ..
 
الملاك
                ( مــــن الــخــــارج ) أنـــــا .. مــــلاك ..
 
رجاء
                مـــلاك مـــيــــن ؟ أنــــا مــعــــرفــــش حــــد بــالإســـــم ده ..
 
الملاك
                مـــلاك ده مــــش أســمــى .. ده شـــغـــلــتــى .. 
                إفــتــحــى مـــن فـــضــلــك يـــا  أخـــــت رجـــــــــاء ..

رجاء
                أنــت عـــرفــــت أســـمــى مــنــيــن ؟ .. أنـــا مــعــرفــكــش ..
 
الملاك
                أنــا عـــارفـــك و مـــعـــايــــا لـــيــكــى رســـــالــــة مــن ربــنـــــــا ..
                رســـــــالـــة  حــــيـــــاة .. أو مــــوت .. و إلا .. مـــاكـــنـــتـــش قــطــعــت صــلاتــك ..
 
رجاء
                لأ شــــاطــر .. إنــت فـــــاكـــر لــمــــا تــقـــولـلـى إن أنـــا كــنــت بــصـــــلــى .. 
                أصـــدق إنــــك مـــلاك ..كـــل الــنــاس عـــارفــيــن إن رجــــاء وحــيــد أغـــلــب
                وقــتــهــــا صــــلاة و تـــراتـــيـــل .. لا يــمــكــن أن تــخـــفــى مــديــنــة كـــائــنــة 
                عـلــى جــــبـــل يـــــــا أســـــتــــاذ مــــلاك ..
 
الملاك
                طــــب إزاى تـــصــــدقــــى إن أنــــا مـــــلاك ؟ ..
 
رجاء
                إســمــع  .. أنــــا مــفــتــحـــش لــحــد مــعــرفـــوش .. ثــم إن الــمـــلايــكـــة مــــا  
                يــخــــبــــطــــوش عــلـــى الأبـــواب .. لـــو أنــت مـــلاك بــصــحـــيــح تــظـــهــر لـــى و 
                أنـــــا بـــصـــلــى ..
 
الملاك
                فــيــغــمــى عــلــيــكــى و عــلــى مــا أفــوقـــك تــكــون نــص ســـاعــة راحــت ..
                و الــوقــت مــهـــم زى مـــــا قــــلــت لـــك ..
 
رجاء
                يــغــمــى عــلـىّ ! .. لــيــه ؟ مـــا شــفــتــش مــلايــكــة قــبــل كـدة ؟ ..
 
الملاك
                يــعــنـى لـــو دخـــلــت دلـــوقـــت .. مــش حــتــخـــافــى ؟ ..

رجاء
                لأ مــش هــخـــــــاف ..
 
الملاك
                ( يــدخـــل ) طــب أنــــا دخــــلــت فــعــلا .. 
 
رجاء
                إنــت الــظـــــــاهـــر فــــــــاضـــى .. لــكــن أنــــا مـــش .. 
                (تــلــتــفــت فـــتــفــــاجــأ بــه فــتــرســــم عــلامــة الــصـــلــيــب ) .. 
                بســـــــم الــصــلــيــب ..
 
الملاك
                (يـــرفـــع يـــده مــطــمــئــنـا ) مــا تــخـــافـــيـــش يـــا رجـــــــاء ..
                أنـــــا جــــــاى لـــك بــرســــــالــــة ســــــلام ..
 
رجاء
                ( تــشـــيــر لـلــبــــاب مــســـــتــفــهــمــة ) ..  
 
الملاك
                ( يــشــيــر لــمــكـــــانــه مــبــتــســـــمــا ) ..
 
تـتــطــلــع رجـــــاء لـــه في فــضـــول و خــــوف و تــبــدأ في الــدوران حـــولــــه 
و عـــنــــدمـــا تـــقــتــرب إلــيــه تــبـــتـــعـــد بــســرعــه حــتــى تــصــل لـلـمــنــضـــدة
 
رجاء
                إتـ .. إتــفــضـــل .. عـــصــــيــر .. أنـــــا عــصــــراه بــنــفـــســــــى ..
 
الملاك
                ( يــهــز يــديــه رافــضـــا بـــإبــتــســــــام  ) ..
 
رجاء
                ( تــكـــمــل دورتــهـــــا حـــول الملاك ) أمـــــال فــيــــن الــ .. الــ .. 
                ( تــمــثــل بــيــديــهــــا جـــنــاحـــيــن ) ..

الملاك
                ( ســــــاخـــرا ) آه .. الـــجــــنــــاحـــيـــن .. مــــا هي تـــونــيــــا بـــيـــضــــا أهــى ..
                و تـــــــاج .. مـــش كـــفــــايــة و لاّ إيــه ؟ ..
 
رجاء
                أصـــل أنـــــا بــشـــــوف الــمــــلايــــكـــــة صـــحـــــابـــك لــيــهـــم جـــنــــاحـــيـــن ..
 
الملاك
                شـــفـــتـــى مــلايـــكـــة فــيــن قــبــل كـــــدة   ؟ ..
 
رجاء
                في الــكـــنــيــســــة .. بيبيقققق .. بــيــبـــقـــوا مـــرســــومــيــن .. ( بلهجة طفولية)
                الملاك مــيــخـــائـــيــل بــيــبــقـــى لـــه جـــنـــاحـــيــن و مــــاســـك ســــيــف .. 
                و الملاك غــبــريـال  بــيـــبــقــى لـــه بــرضــه جـــنــاحــيــن و مـــاســـك غــصــن أخـضـر ..
 
الملاك
                و إنــتــى عــاوزة مــلاك مــن دول بــجـــنــاحــيــن .. عــلــشـــان تــتــصــورى مـعــاه ؟ .. 
 
رجاء
                أمـــا فــكــرة .. إنــت مــســـتــعــد تـــتــصـــور مــعــــايــا ؟ ..  
                دى تـــبـــــقــــى صــــــورة ماحصلــ ..
 
الملاك
                ( مــقـــاطـــعــــا بــيـــده ) مــشـــكــــلــة .. مــشـــكــــلــة يــــا رجــــــاء ..
 
رجاء
                ( بــتــعــجــب و إعـتـراض ) أنــــا مــعــنــديـــش مــشــــــاكــــل ..
 
الملاك
                مــا هي دى الــمــشـــكـــلــة .. إنــك فــاكــرة إنــك مــعــنــدكــيــش مــشــاكــل ..

رجاء
                لــحــظــة مــن فــضــلــك .. إنــت مــتــأكــد إنــك مــبــعـــوت لـــى أنـــــا .. 
                بـــس أنــــا أنــســـانــة خـــــاطـــيــة مـــن راســـى لـــرجـــلـــى ..  
                ما أســتــحــقــش  إن مـــلاك يــظــهــر لــــــى ..
 
الملاك
                يــبــقــى الــعــنــوان صـــح .. مـــــا هــــو ربــنــا بـــعــتــنــى عــلــشــــان نــشـــوف حــل
                في الــخــطــيــة الــلــى مــالـــيـــــاكــــى دى .. 
 
رجاء
                ( بــغــضــب ) بــتــقــول إيه ؟ ..
 
الملاك
                زعــلــتــى لــيــه ؟ .. أنـــا مــقــلــتــش أكــتـر مــن الـلــى إنــتــى نــفــســك  قــلــتــيـه .. 
 
رجاء
                أنــــا أقــــول مــعــلـــهــش ..
 
الملاك
                ( مــقــــاطــعــــا  ) رجـــــاء .. رجـــــاء وحـــيــــد .. خــــادمـــة نــشـــيــطـــة ..
                مــســيــحــيــة غــيــورة .. مـــا بــيــفــوتـــهـــــاش قـــداس .. بــتــدفــع الــعــشـــور .. 
                و أكـــتــر مـــن الــعــشـــــور .. صــــوم .. صـــــلاة .. صـــلاة مــن أجـــل الــغــيــر ..                      
                كــتـــاب مــقــدس .. شــعـــارهـــا .. إن لــم يــزد بــرّكــــم عـــلــى الــكـــتــبــة و 
                الــفــريــســيــيــن لــن تــدخـــــلــــوا مـــلــكـــوت الــســـمـــوات ..
                تــفـتـــكـــرى كــــل ده مــكــــــافـــــأتـــه إيــه يــــا رجــاء ؟ ..
 
رجاء
                مــلــكـــوت الــســــمـــوات .. 

الملاك
                هــــو ده هـــدفــــك ؟ ..
 
رجاء
                أكـــيــد ..
 
الملاك
                و مــســتــعــدة إن أعــمــالــك .. تــمــتــحــن بــنــار ؟ ..
 
رجاء
                ( بــحـــمــــاس ) مــســــتــعــدة ..
 
الملاك
                مــن إمـــتــى  ؟ ..
 
رجاء
                مــن دلــوقـــتـــى ..
 
الملاك
                ده إيـــمــــــان ؟ .. 
 
رجاء
                إيــمـــان و أعـــمــــال  .. 
 
الملاك
                كــلامــك رائـــع يـــا رجـــــاء ..
 
رجاء
                ده مـــش مــجــرد كـــــلام ..

الملاك
                يــعــنــى لـــو قــلــنـــا إن الإمــتـــحـــــان الــكــبــيــر الـلـى إنــتــى مــســتــنــيــاه .. 
                الـلـى عــلــى أســــاس نـتــيــجـــتــه هــتــتـحــدد قــيــمــة كــل إيــمــانـك و أعــمــالـك ..
                لــو قــلــنــا الأمــتــحـــــان ده قـــرب  ( يــقــتــرب خــطــوة  )  .. قـــرب قــــوى يـــا
                رجــــــاء ( يـــقــتـــرب مــنـــهــــا أكــثــر )  تــقـــولــــى إيه ؟ ..
 
رجاء
                ( تــتــقــــافـــز فــــرحـــة )  أقـــول لــى إشــتــهــــاء ان أنــطــلــق و أكـــون مــــع
                الــمــســيــح ذاك أفــضـــل جــدا .. إمــتــى ربــنــــا هــيــنــقـــلــنــى مـــن الـعـــالــم ده ..
                قــــولـلـى إمـــتــى .. إمــتــى الإمــتـــحـــــــــان ؟ ..
 
الملاك
                إمــتــحـــــانــك الــكـــبــيـــر الــســـــاعـــة .. تــســـعـــة ..
 
تـــدق الساعة  8,15
 
رجاء
                هــشـــوف الــعـــدرا .. و هــشــــوف مــارجــرجــس ..
 
تــبدأ في الــحــركــة حــول الملاك  بــنــشـــوى و هـيـســتــريــا
 
الملاك
                رجــــــــــــــاء ..
 
رجاء
                و هــشــــوفــــك أنــت كــمــان .. إنــت مـــش بــتــــقـــول إنــك مــلاك .. 
                يــبــقــى هــشـــوفــك فـــوق ..
 
الملاك
                رجــــــاء .. مــــن فــضـــلــك إســمــعــيـنى ..

رجاء
                هـــانــت .. فـــاضــل أقـــل مــن ســـاعـة و ربــنــا يــســـوع يــيــجــى بــالأكــالــيــل ..
              و أعـــيــش مــعــــاه عــلــى طــــول .. أمــيـــن تــعــــال أيــهــــا الـــرب يــســـــوع ..
 
الملاك
                رجـــــــــاء .. رجـــــــــاء ..
 
رجاء
                أكــمـــلـــت الــســــعــى .. حــفــظـــت الأيــمــــان .. 
                و أخــيـــرا وضــع لــى إكــلــيــل   الـبــر ..
 
الملاك
                أنـــا مــكــمــلــتــش الــرســـــالـــة .. إنــتــبــهـــى لـــى يــــا رجـــــــاء ..
 
رجاء
                لــى الــحـــيــاة هي الــمــســـيــح و الــمــوت هـــو ربـــح .. 
                أنـــا قــد غــلــبــت     الــعالم ..
 
الملاك
                ( صــــارخـــــا ) رجــــــــــاء ..
 
رجاء
                ( تــفــيـق مــن نــشــــوتــهــا )  أنـــا أقــصــد إن الــســيـد الــمــســـيـح غــلــب الــعــالـم .. 
                و أنــــــا كــــمــان بــنــعـــمــتــه غــلــبــت الــعـــالــم .. مــن يــغــلــب فــســـأعــطـــــيــه 
                أن يـــجــــلــس مــعــــى في عـــرشــى كـــمــا غــلــبــت أنــــا أيــضــــا و جــلــســـت 
                مـــع أبـــى في عــرشـــــه ..
 
الملاك
                مــســـكــيــنـــة  يــــا رجــــــاء .. مــتـــأكــدة مــن الـلــى بــتــقــــولــيــه ؟ ..
رجاء
                تــقــصــد إيــه ؟ .. مــش إنــت بـنــفــســك قــلــت إن ربــنــا قــبــل جــهـــادى  و       
                أعــمــالـــى و جـــــاى يــكــــافـــئـنـــى .. و الــيـــوم أكــون مــعـــه في الــفـــردوس ؟ .. 
 
الملاك
                أنـــا مــقــلــتــش حــاجـــة .. إنــتــى مـــديــتـيـنــيـــش فـــــرصة أقــول أى حــــاجــة ..
 
رجاء
                ( بـــتــخـــــاذل ) أنـــــا أســــــفـــة .. إتـــفـــضـــل قــــــول ..
 
الملاك
                إنــتــى داخـــلــة عــلــى أهــم إمــتــحـــــان في حــــيــاة الإنــســــان يـــا     رجاء .. 
                و الــتــلــمــيــذ مــهــمــا كــان شـــــاطـــر لازم يــراجــــع قــبــل    الإمــتــحـــــان .. 
                وأنــا رســــالــتــى لــيــكــى مــش بــس أبــلــغــك بــمــيـــعـــاد    الإمــتــحــــان .. 
                إنــمـــا أراجـــع مــعــــاكــى .. ده طــبــعـــا إذا    وافــقــتــى .. مــوافـــقــة يــا رجـــاء ؟ ..
 
رجاء
                أكــيــد مــوافــقــة .. الــكــتــاب بــيــقــول : الــهـــفــوات .. مــن يــشــــعــر بها ؟ .. 
                أكــيــد فــيــه هـــفـــوات فــــاتــت عــلــى ّ.. مــن فــضـــلــك راجـــع مــعــــايـــا .. 
                عــــايـــزة أقـــــابـــل الــمـــســـــيــح و أنــــا كــــــامــــلـــة مـــن كـــــلــه ..
 
الملاك
                فــيــه شــــرطــيــن عـلــشــــان مــســـــاعــدتــى يــبــقــى لــهـــا قــيــمــة يـا رجــــاء ..
                الــشـــرط الأول تــفــتــحــى ودانــك و تــســــمـعــيــنــن بــإصــغــــاء تــــــام   .. 
                تــســـمــعــى كــل كــلــمــة .. كــل كــلــمــة يــا رجــاء ..  
                مـن لــه أذنــان لـلـســمـع فـلـيـسـمـع ..
 
رجاء
                ( بــإهــتــمــام )  ســـــامــعـــاك ..

الملاك
                الــشــرط الــتـــانــى هــو الــصـــدق الــتــــام .. الــصــدق مــع الــنــفــس .. 
                إفــتـكــرى إن إلــهـــنـا فـــــاحـــص الــقـــلـــوب و الــكـــلــى .. و مــــابــيـتــضــحـــكــش 
                عــلــيـه بــالــكــلام .. إتـــفــقــنــا قــبــل مــا نــبــدأ ؟ ..
 
رجاء
                إتــفــقــنــا .. إتــفــضــل إبــدأ .. 
 
الملاك
                الـســؤال الـلـى مــافــيــش إمــتــحـــان يــخــلــو مــنـه .. بـكــلامـك تــتـبــرر ( تـقـتـرب 
                مـنه في ثـقـة ) .. وبــكــلامــك تــدان ( تــتـراجـع أمام هـذه الـعـبـارة ) .. نــبـدا بــالآيــة  
                الـلــى طـــول عــمــرك  تـردديــهــا و تــتــأمــلــى فــيـهــا .. 
                إن لــم يــزد بــركـم عـــلــى الــكــتـــبـة و الـفــريــســيـيــن لــن تــدخــلــوا مـلــكــوت 
                الـســمــوات .. تــفــتــكـــرى يــــا   رجـــاء إيـــه هي مــشـــكــلـة  
                الــعــبـادة الــفــريــســــيــة ؟ ..
                
رجاء
                ( بــلــهــجـــة الــمــعـــلـم ) فــســــــاد الــهـــدف .. هــدف عــبــادتــهــم مـــاكــــنــش                
                إرضـــــاء ربـــنــــا .. كــــــان تــمــجـــــيــد الـــــذات ..
 
الملاك
                نــقـــدر نــقـــول إنــه عـــدم مــحـــــبـــة ..
 
رجاء
                إزاى ؟ ..
 
الملاك
                لــو بـيـحــبـوا ربــنــــا هــيــكـــون هــدفــهــم إرضــاؤه .. 
                و لو بيحبوا الناس مايحملوهمش أحمال عسرة علشان يتمجدوا على حسابهم .. 

رجاء
                تفسير حلو .. علشان كدة المسيح مع كل رقته و تحننه 
                كان بيعدد لهم الويلات .. 
 
الملاك
                هـــــايــل يـــا رجـــــاء .. و نــقـــدر نــقـــول إيــه كــمـــــان عــن الــفــريــســـــيــة ؟ ..
 
رجاء
                إعــتــداد بــالــذات .. و إفــتــخـــــــار بــالــنــفــــس ..
 
الملاك
                و دى كـــمـــــان .. عــدم مــحــــبــة ؟ ..
 
رجاء
                بــرضــــه إزاى ؟ ..
 
الملاك
                الـمـحــــبــة لا تــتــفــاخـــر و لا تــنــتــفــخ .. 
                الــعــلـم يــنــفـخ والــمـــحــبــة .. تــبـنـى ..
 
رجاء
                تمام .. كمان الفريسية مظهرية .. 
                (بإحتقار) إهتمام بالمظهر على حساب الجوهر و بالحرف على حساب الروح .. 
 
الملاك
                إنــتــى مــــذاكـــــرة كـــــويــس يــا رجــــــــاء ..
 
رجاء
                مــش قـــلــت لـك .. لــى إشــــتـــهــاء أن أنــطــــلــق..

الملاك
                بــرضــه ؟ .. ده إحـــــنــا لــســــة بــنـــقـــول في إفــتــخــــار الــفــريــســيــيــن  و 
                مـظــهــريـتـهـم .. إلا قــولــى لـى يــا رجــاء .. 
                مــمـكــن الـلى في قــلـبـه مـحـبـة حـقـيـقـيـة يـتـظـاهـر ؟ ..
 
رجاء
                هي إيــه حــكـــــايــة الــمــحــــبــة مــعــــاك ؟ ..
                تــكــونــش إيــمـــان هي الـلـى بـــاعــتـــاك ؟ ..
 
الملاك
                الـلــى بـــيــتــظـــــاهـــر .. بــيــتـــظــــاهــر لــيــه ؟ ..
 
رجاء
                عـــلــشـــان يــبــان أحـــســن مــمــا هــو فــعــلا .. و الــنــاس يــتــخــدعــوا فــيــه ..
 
الملاك
                يــبــقـى كـــده بــيــحـــبـهـــم ؟ .. الـلـى بــيــحـــب يــخـــدع ؟ ..
 
رجاء
                و في دى كــمــان إنــت مــعــــاك حـــق .. تــعــرف .. لــو ده ســـؤال في         
                الإمــتــحـــان فــده مــضــمــون 100 % .. أنــا مــثــلا .. مــعــنــديــش الــتــظــاهــر ده .. 
                و لا الــخــداع ..  يـعـنـى مـمـكــن أقـــول لـلأعــور إنــت أعــــور في عــــيـــنــــه .. 
               لــكــن مــن وراه مـــا أمــســكـــش ســيــرتــه زى الــنـــاس. . لأ .. أصــلــى مــن أجــلــه .. 
               يــعــنــى بــأنــفــذ الــوصـــيــة بــالــقــلــب مــش     بــالـلـسـان ..
 
الملاك
                خــدى بــالــك يـــا رجـــــاء .. أخــطــر أنــواع الــتـظـــــاهــر هــو الــتـــظـــــاهـــر 
                أمـــــام الــنــفـــس .. في مــثــل الــفــريــســــى و الــعــشـار ..

رجاء
                ( مــتــراجــعــه أمـــامــه و مــقـــاطــعــة ) لــحـــظــة لـــو ســمــحــت .. إنــت عــــايــز
                تــطـــلــعــنــى فـــريــســــيــة قــصــــاد نــفــســــى ؟ .. دى فــلــســـفــه أنــا 
                مــفــهــمــهـــاش ..  أنــــا كــنــت قــســــم عــلــمــى يـــــا حـــضـــرة الـمـلاك  و 
                مــــادرســتــش فــلــســــفـة ..   الــفــريــســــيــة هي الــتــظــــاهــر قــصــــــاد 
                النـاس .. ويــل لــكــــم أيــهــــا الــكـــتــبــة و الـفــريــســيــون .. هــكــذا أنــتــم أيــضـــا        
                مـن خــارج ..  ســـــامـــع .. مـــن خــــــارج .. تــظـــهـــرون لــلـنــــاس .. 
                لـلـنــــاس .. أبــــــــرارا .. 
                و لــكــنــكــم مــن داخـــل مــشــحــونــون ريـــاء و إثــمـــا ..   هي دى الـفــريــســــيــة 
                بـالـحــرف .. و بــيــنــى و بــيـنــك الــكــتـــاب الـمــقــدس ..
 
الملاك
                بــالـحــرف ؟ مــش دى لــغـــة الــفــريــســيــيــن بــرضـــه ؟ ..
 
رجاء
                ( تــهــم بــالإعــتــراض و لــكــنـهــــا لا تــجــد مــا تــقـــولـــه) ..
 
الملاك
                و مــع كــده بــيــنــى و بــيــنــك الــكــــتــاب الـمــقــدس .. 
                طــلــعــى مــثــل الـفـريـسـى و الـعـشــار ..
 
رجاء
                ( تـمـســك الــكـــتــاب بــإرتــبــــاك )  هـــو في الــ ..  
                ( بـلـهـجـة مـن يمـــزح ليخـفـى خـجـلـه )  الــعــهــد  الــجــديــد ..    في إنـــجـــيـــلـ ..
 
الملاك
                لوقا 18 عدد 9 يا رجاء ..

رجاء
                ( تــبــدأ في الــقـراءة ويـظـهـر في نغـمـة صـوتــهــا رضــاها عـمـا تظن أنه يـؤيــدهــا 
                وصـدمــتـهـا  فــيــمـا يـديـنـهـا ) .. 
                " و قــال لــقــوم واثــقــيــن بـأنـفـســهـم أنـهــم أبــرار و يـحــتـقـرون الآخـريـن هذا الـمـثل ..
                إنـســـانــان صــعــدا إلـى الـهــيــكـــل لـيــصــلـيــا واحـــد فــريـســـى و الآخـــر عـشـــار ..
                أمــــا الــــفــريــســـى فــــوقـــف يــصـــلــى في نـفــســــه هــكـــذا ..
                الـلـهــم أنـــــا أشــــكــرك أنــى لــســـت مــثــل بـــاقــــى الـنـــــاس 
                الـخــــــاطــفــيــن الــظــــالـمـيـــن الــزنــــاة و لا مـــثــل هــذا الــعـــشــــار ..
                أصــــوم مــرتــيــن في الأســــبــوع و أعــشـــر كـــل مـــا أقـــتــنــيــه ..
                و أمـــا الــعــشـــار فــوقــف مــن بــعــيــد لا يــشــــاء أن  أن يــرفــع عــيــنــيــه نـحــو  
                الـســمـاء ..  بــل قـــــرع عـــلـى صـــدره قــــــائـــلا : 
                الـلـهـــم ارحـــمــنــى أنـــــا الـخـــــاطـــئ ..
                أقـــــول لــــكــم إن هـــذا نـــزل إلـى بـيــتــه مــبــررا دون ذاك ..
                لأن كـــــل مـــن يـــرفــع نــفــســــه يــتــضــع و مـــن يــضــع نــفــســـه يــــرتـــفـــع" ..
 
الملاك
                فــهــمــتـى الــدرس يــا رجـــاء .. الـلــى يــرفــع نــفــســه .. حــتــى بــيــنــه و    بــيــن 
                نــفــســه .. و يــديــن غــيــره .. حـــتــى في ســــره .. يــخـــرج غــيـــر مــبــــرر .. 
                مــشـــكـــلــة الــفــريــســـى ده يــــا رجـــــاء إنــــه كــــان بــيــخــدع بــفــريــســيــتــه 
                نــفــســه مـــش غــيـــره .. إقـــرى مـــن فــضـــلــك عـــدد 11 تـــانــى يـــا رجـــاء ..
 
رجاء
                ( بــخــــزى ) أمــــا الــفــريــســــى فـــوقـــف يــصـــلـــى في نــفــســـه ..

الملاك
                في نــفــســــه .. هــو ده الــلــى يــخـــوف يــا رجــــاء .. مــش هــطــول عــلــيـكــى
                لأن الــوقــت غــــالــى .. عــــايــز أوصـــل يــا رجــــاء إن حــب الــــذات ..
                الــتــظــــاهــر .. الإفــتــخــــــار الــبــاطــل .. الــبـر الــذاتــى و خــــداع  الــنــفــس .. 
                كــل ده يـــا ســبــب عـــدم مــحـــبــة .. يــا نــتــيـجـــة عــدم      مــحـــبــة ..
                عـــــارفـــة الـفــجــــوة الــســـودة يـــا رجــــــاء ؟ ..
 
رجاء
                ( تــتــعــجــب و يــبــدو عــلــيــهــــا عــدم الــفــهــم ) ..
 
الملاك
                إنــتـى مــش كــنــتــى قــســـم عــلــمــى بــرضـــه ؟ ..  دى نــجــــم عــظـــيــم جــــدا ..
                بــلــغ مــن قـــوة جـــاذبــيــتــه إنــه بــيــجــذب لـنـفـسـه حــتــى .. أشــــعــة الـنــور 
                الـلى خــارجــة مــنــه .. 
                و بــالــتــــالـــى الــنـــــاس مــــا يــشــــوفــــوش فــيــه غـــيــر ظـــــلام      دامـــس .. 
                ( بــحــســــرة ) رغـــــم إنـــه كــــتــلـــة عـــظـــــيــمـــة مـــن الــنــــور ..
                لــمـــا تـــلاقـــى إن حــبــك مــا بـيــوصــلــش لــكــل الــنــاس إعــرفــى إنــه مـــخـرجـش            
                عــن حــدود ذاتــك .. الــذات لــمــا تــتــضــخــم بــتــجــذب   الـمـحـــبــة الـلـى 
                خــــــارجـــة مـــنـــهــــــا .. لــنــــفــســـــــهـا ..
 
رجاء
                أنــا بــدأت أفــهــم إنــت عــــــايــز تــوصــــل لإيـــه .. عــــــايــز تــقــــول إن      أمــر 
                تــــافــــه زى خــــلافـــــاتـــى مـــع ديــنــــا مــمــكـــن يــوصـــلــنــى لــكـــل 
                الــمــشــــاكــل دى ؟ .. 
                أنــا مــش هــضــحـــك عــلــى نــفــســى و أقـــول إن أنـــا بــحــبــهــا .. 
                لــكــن رغــم كـــدة أنـــا ثـــوبـــى كـــلــه أبــيــض ..
                إعــتــبـر دى نــقــطــة ســـوداء واحـــدة ..
                نــقــطــة ســـودة في ثـــوب نــاصــع الــبــيـــاض .. 
                ضــعــف إنــســـــانــى .. هـــو الإنــســـــان إيـــه ؟ .. 
                مــش مــســمـــوح لــــه  يــكــــره .. مــــش مــســــمــــوح لــــه يـغـلـط  ؟ ..

الملاك
                يــا ريــت .. يـــا ريــت عــدم مــحــبـة إنــســان واحــد كــان مــجــرد نــقــطــة سـودا ..
                يـــا ريــت ثــوبـــك كــلــه أبــيـــض .. عـــدم مـــحـــبــتــك لـــديـــنــا يــا رجاء رقــعــة 
                قــديــمــة  في ثــــوب جـــديـــد .. بـــوابـــة لــلــشــــيــطــــان ..
                يـــدوب تـــدخــــلــه .. 
                لــكــن لــمـــا يــدخــــل هــيــمـــزق الــثـــوب كـــلــه ..  بــلا رحــمــة ..
                نـقــطـة ســـودا صــحــيـح .. لــكــن بــتــفــرش عــلــى الــثــوب كــلــه و تـصــبــغــه                  
                بــلــونــهـــا .. مــش مــصــدقــــانــــى ؟ ..
                إرجـعــى بــذاكـــرتــك مــعـايــا لأى يــوم حــد الــصـبــح و إنــتــى رايــحـة الـكـنيـسـة ..
 
يــبـدأ الملاك و رجــــاء في الإنــســـحـــاب مــن الــمــســــرح تــدريــجــــيـا  مـن جــهــتــيــن مــخـــتـــلــــفـــتـــيــن .. 
رجـــاء مــن الــيــمــيــن و الملاك مــن  الـيـســـار .. 
تــبـدأ الإضــــــاءة في الإظـــلام تــدريــجــــيــا ..
يــخــتــفــى الــديــكـــور تــدريــجــيــا .. 
تــنــزل مـن الــيــســـار لــلــيــمــيــن سـتــارة تــحــمــل مــنــظــر كــنــيـســـة مـن الــخــارج تــدريـجــيــا .. 
تــضـــيــق ســـتـــائــر الـمــســـرح قـــلــيــلا و بــالــتــدريــج .. 
أثـنـاء ذلـك  يـتـرد صــوت جــرس كــنــيـســـة  ..
 
الملاك
                ( أثـنـاء الـتراجع ) الـحـد الـلـى فـــات .. أو الـلـى قــبــلــه .. 
                شـــوفــى إنــتــى نـــازلــة مــن    بــيــتــك  بـــأى روح و أى فــــكــــر .. و الـشـيـطـان 
 
عــنــد هــذه الــكــــلــمــة يــكـــون الملاك و رجـــــاء قــــد خـــرجـــا مــن الــمــســـرح  
و يدخل الشيطان من نــــاحــــيـــة الملاك
 
الملاك
                زرع فــيــكــى أى روح و أى فــكــر .. و إســـألــى نــفــســــك لــيــه ؟ .. لــيــه ؟ .. 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
المشـهد الـثـانـي
 
 
 
يــضــيــئ الــمــســـرح إضـــــاءة زرقــــاء بـــــاهــتـــة و يــتــحـــرك الـشـيـطـان بــهــيـــاج عــبــر الــمــســـرح 
و هـــو مــمــســكــــا بــكــيــس ثــم يــلــقــيــه بــعــنــف عــلــى الأرض مـع بـدايــه كـــــلامــــه ..
 
 

 
 
 
الشيطان 
                لــيـه ؟ .. لــيـه ؟ .. لــيـه يـــا بـشـــر يــطــلــع مــنــكـــم ده  كـــله ؟ ..
                مــعــنـدكــمــش رحــمــة ؟ ..
                يــا مــظــلــوم مــع الـبــشـــر يـــا شـــط شـــط يـــا حــبــيــبــىلا ..
                ( يــتــوقــف فــجــــأة و يــلــتــفــت لـلـجــمــهـــور ) ..
                يـــا أهـــلا .. هــو أنــتــو مــشــرفــيــن .. أهــو ده الـلـى إنــتــو فــالــحــيــن فــيــه .. 
                مــســرحــيــة تــمــلـوا الــكــنــيـــســة .. إنــمــــا قــداس !! .. ألاقـــى الـــكــــنــيــســــة
                فــــاضــيــة .. إيــه الــجــيــل الــكــســــلان ده ؟  .. 
                مـــا وردش عــلــيــنــا الــكــســــل ده قــبــل كــدة .. دى تــبــقــى مــصــيــبـة ســــودا
                لـــو إتـــعــديــنــا مــن كــســـلــكـــم يـــا بــشـــر ..
                حــكــم إنــتـــو في الــقــداديــس صــنــفــيــن .. 
                الــصــنــف الــكــســـلان ..
                و الــصــنـف الــســـرحــــان .. 
                مـــرة وقـعـــت مـــع واحـــد مــن الـصــنـف الـكـسـلان .. 
                كـــان رايــح الــكــنــيـســـة بــدرى .. قــلــت لـــه نــــام لـــك نــص ســـاعـــة كــمـــان .. 
                لــســــة بــدرى و الــدنـــيــا بــرد يـــا أخــــى ..    و لــســـة نـــايـــم لــدلــــوقـــت ..         
                الــكــــلام ده كــــان مــن كــذا ســــنـة ..  
                شـــوفـــوا فــــات كــــام حـــد .. يــيــجـــى صـــاحــبــنــا كــل حــد الـصــبـح يــقــول :
                الله يــجــــازيــك يــا شــط شـــط و يــنــــام تـــانــى ؟ .. عــلــمـــا بـــإنــى              
                مـــــارحــــتــلــوش مــن ســـــاعــتــهــــا .. ذنــبــى إيــه أنــــا ؟  ..
                نــهـــــــايــتــه ..
                 ده صــــنــف .. و الــصـــــنــف الــتـــانــى ..
 
يـرتـفـع صـوت وقــع أقـــدام .. يــمــكـــن أيــضـــا ســمــاع صــوت زقــزقـــة عــصــــافــيـر  أو نـبـــاح كـــــلاب

الشيطان
                الـصــنــف الـتـــانــى شـــرف .. بــعــد إذنــكــم أشـــوف شـــغــلــى مــعــاه ..
                لـحــســــن الــواحــد لــو إســـتــحــلـى الــكــلام مــعـــاكــم و كــســـل و ركــن
                جــنــبــكــم ده يــبــقــى .. الـشـر بـرّه و بـعـيـد .. بــنــى آدم ..
 
يــتــجـــه لـلـكـــيـــس الـمــلــقــى و يـخــرج مــنــه مــعـــطــف أبــيــض و تـــاج و
يــرتــديــهـــمــا و هــو يــضـــحــــك بــخــبــث
 
الشيطان
                عـدة الــشــــغـل ..
                (يــتــخــذ وضــعــــا خــشــــوعــيــا ثــم يــبـدوا عــلــيــه الــرضــا عـن نـفـسـه ) ..
                أجــنــن و أنـــــــا مـــلاك ..
 
تــدخــل رجــــــاء فــيــضــئ الــمــســــرح إضـــاءة كــامــلــة و يــتــوقــف صــوت وقــع الأقــــدام
 
الشيطان
                تــبـــارك الله .. تــبــــارك الله .. و نــعـــم الــخـــــادمــــات ..
 
رجاء
                ( تـبــتــســـم ســــعــيــدة بــإطـــرائــه ) حــــضــرتــك تــعــرفـــنــى ؟ ..
 
الشيطان
                هــو فــيــه حـــد مـــا يـــعــرفــكــيــش .. ده الــكــنــيــســــة كـــوولــهـــا بــتــتــكــلـم 
                عــنــك ..  ده إنــتــى ســيـرتــك عــلــى كـــل لـســــان .. بــالــخــيــر طــبــعــــا .. 
                مــش الأخــــت ..
 
رجاء
                رجـــــاء .. رجـــــاء وحـــيــد ..
 
الشيطان
                ( بـضــيــق ) أيــوه عــــــارف .. ( يـكـــلــم نــفــســـه ) الإســم ده حــراق قـوى .. 
                قــــال رجـــــاء قــــال .. ( يــلــتـــفــت لـهـا ) ..
                إنــمــــا إيــه الـلـى أنـــا شـــــايــفــه ده ؟  يـــا .. يـــا إســـــمــك إيــه إنــتــى ..

يــدور حــــولــهــــا بــتــطــلــع خــبــيــث
 
رجاء
                ( بــدلال ) شـــــــايـــف إيــــه ؟ ..
 
الشيطان
                إيــمــــــان جـــــبــار .. شـــمـــوخ روحــــى ..
                ( بـضـيـق ) حـد يـيـجـى الـكــنـيــسـة بـدرى كــده ؟ ..
               ( يــســــتــدرك ) ده إنــتــى حــتــى جـــــايــة  قــبــل الــشــــمــــــامــســـــة ..
                ربــنــــا يــحــفـظــك يــــا بــنــتــى مــن الــبـر الــذاتـــى .. و مــن عــدو الـخـــيــر .. 
                أحــســــن ده مــش ســــهــل .. ده مــكـــــار قــــوى ..
 
رجاء
                بــس أنــا مـاســتــهـلــش ده كـلـه .. أكــيـد فــيــه نــاس كــتــيـر جـم الـكـنـيــســة قـبلى ..
 
الشيطان
                أيــوه .. صــحــيــح .. ( بــإســــتــهــــانــة ) فــيــه شــــويــة نــــاس جـم ..
                (بــضــيــق ) و يـــــا ريــتــهــم مـــــا جــم ..
 
رجاء
                ( بــريــبــة ) بــتــقـــول يــــا ريــتــهـــم مـــــا جــم ؟ ..
 
الشيطان
                ( بــأســــى ) إنــتــى عـــــارفة هــمـــّا جــم لــيــه ؟ ..
                ربـنــا يــحــفــظــك يــا بــنــتــى مــن عــدو الــخـــيــر ..
                أصــل أنــتــى طــيــبـة و مـش دريــانــة بــحــاجـة .. 
                فــيــه واحــدة الــنــهــــــاردة مــثــلا كـــــانــت أول واحــدة تــدخــــل الــكـــنــيـــســــة .. 
                الـلـى يــشـــوفــهــــا يــا بـنــتــى يــتــخــدع فــيــهــــا .. جــــايــة أول واحـــدة  .. 
                قـــاعـــدة في الــصــــف الأخــيــر .. أى حــد يــشـــوفـــهــــا يــقــــول يـــامــا هــنــا
                يــامــا هـنــاك .. لــكــن لـلأســـف كـــل ده عــلــشـــــان إيــه ؟ .. 
                حــاجـات تــافــهــة كــلـها .. تــخــدع أبــونــا فــيــمــســكــهـا مــســـئـولية كــبــيـرة ..
                تــلــفــت نــظــر الــخـــدام و إنــتــى عــــارفــة الـشـــغــل ده كـــويـــس ..

رجاء
                ( بـغـضـب ) و أنـــــا أعــرف الــشــــغــل ده مــنــيــن ؟ ..
                و بــعــديــن أحــنــا مـــالــنــا ومــال الــنـاس ..  عـن إذنــك ..
 
تــســـتــديــر لــتــنــصــرف نــــاحـــيـة بــــاب الــكــنــيـســة
 
الشيطان
                مــا هــو لـــو تـعــرفــى مــيــن دى الـلـى بــكــلــمـك عــنــهــا ..
 
رجاء
                ( تــعــود بـلــهــفـة )  مــيــن ؟ ..
 
الشيطان
                مــــافـيــش داعــى ..
 
رجاء
                أرجـــوك إتــكــلــم ..
 
الشيطان
                مـــا لـــوش لــزمـــة ..
 
رجاء
                مــن فـضــلــك قــول لــى هي مــيـن ؟  إســـمـهــا إيــه ؟ ..
 
الشيطان
                إســـمــهـــا إيـه يــا شـــط شـــط .. إســـمــهــا أيــه يـــا شـــط .. أخ .. يــا مـــلاك ..يــا
                حـلــويــا  قــمــور.. إســمــهــا زى مــا يــكــون كـده .. ديـنـاصــور .. ديـنــامــيـت ..  
                ديـنـونـة ؟ ..

رجاء
                ( بــإنــدفـــاع ) ديــنـــا ..
 
يــعــود الـمــســـرح لـلأضـــاءة الــزرقــــاء الــبــاهــتــة
 
الشيطان
                هي ديـنـا .. الأطــفــال الـلـى مــعــاهـــا كـــانــوا بـيــقــولــولــهـا يـا طــنــت تــيــنــا ..
 
رجاء
                أطــفــــال إيــه الـلـى مــعــــاهـــا ؟ ..
 
الشيطان
                مــا هي بـســـلامــتـهــــا جـــايــبــة الــفــصـل الـلـى بـتـخـــدمــه
                 في مــدارس الأحـد مـعــاهــا الـقــداس ..
 
رجاء
                بـصــراحــة بــرافــو عــلــيــهــــا .. إزاى أنـــا مــقــصـــرة في الــمــوضــوع ده .. 
                عــن إذنــك ألــحـــق أجــيــب أطــفــال فــصــــلــى ..
 
الشيطان
                 لأ .. لأ .. تــلـحــقـى إيــه ؟ .. هــو أنـــا نــاقــص فــصـــــلــك ..
                ( يــشـــيـر لــبــــاب الــكــنــيـــســة ) مــش كــفـــايــة الـنــاس الـلـى فـلـتـت و دخــلـت .. 
                ( يـشـــيـر لـلـجـــمــهــور ) و لا الــهـــوانــم و الــبـهـــوات الـمـشـــرفــيــن ..
 
رجاء
                و إنـت إيــه الـلـى قـــالــقــك في كـــدة ؟ ..
 
الشيطان
                دى كــلــهـــا مــظــــاهــر يــا بــنـــتـى .. بــقــى تــعــمــلـى عــقــلــك ..
                ( يـشــيــر بــيــده عــلامــة الـكبرياء ) عــقـلــك .. بــعــقــل واحــدة تــافــهـة زى ديـنـا ؟ .. 
                و تــلــفـى الـصــبـح بـدرى عــلــى الــبــيــوت زى بــتــوع الـلـبــن .. 
                و يـمـكــن حــد يــقــفــل الـبــاب في وشـــك .. أو يــقــولــك كــلــمــة مــالـهــاش لـزمـة .. 
                و تــوصـــلــى الــقــداس تــعــبـــانــة .. مـــا تــعــرفــيــش تــصــلــى ..

رجاء
                لــكــن دى خــــدمــة  ..
 
الشيطان
                لــو قــلـبــك صـحــيـح عـلـى الـخــدمـة مـــا تـســـلــمــيــهـــاش بــســـلـبـيـتـك لـعــنـاصــر
                خــــربـــانــة زى ديـنــا .. لازم صــوتــك يــبــقــى أعــلــى مــن صـــوتــهـــــا ..
                لازم تـســحــبــى الأرض مــن تــحــت رجـــلــهـــــا .. تــبــقــى صـــــاحــيــة لــهــا فــى
                أجــتــمـــاعــات الــخــدمــة .. مــش تــتــصـــدرى في الــحـــاجـــات الــهــــايــفــة الـلـى 
                زى الإفــتــقــاد و خـــدمــة الأطـــفــال .. كــفــايــاكــى ســــلــبــيــة في الــخـــدمــة ..
                تــســـمــحــى تــقــولــى لــى مــيــن نــظــم حــــفــلــة عــيــد الــنــيــروز ؟ ..
                الــحـــفـلـة الــكــبــيـرة الـلـى كــــل الــنــــاس بــتــحــضــرهـــــا ..
 
رجاء
                ديــنـــــا ..
 
الشيطان
                و إنـتــى .. كــــان دورك إيــه ؟ ..
 
رجاء
                مـــا كــنــلــيــش دور ..
 
الشيطان
                شــفــتــى .. جـــالـك كــلامــى .. أهــو شـــويــة شـــويــة و تـــزيــحـــك مـــن الـخـــدمــة
                خـــالـص .. تـســـمــحــى تــقــولــى لــى الــحـــفــلــة فــشـــــلــت لــيــه ؟ ..
 
رجاء
                بــس الـحــفــلـــة مـــا فــشــــلــتــش ..
 
الشيطان
                لأ .. فــشــــلــت .. عــلــشـــــان مــش أنــتــى الـلــى مــســكـــــتــيــهــــا ..

رجاء
                دى عـجـــبــت كــل الـنـــاس ..
 
الشيطان
                نــاس تــافــهــيـن زى الـلـى نـظــمـت لــهـم الــحــفــلـة .. عـــارفـة ســبـب فــشــل الـحــفــلـة
                إيــه ؟ ..عـــــارفــــة فــشـــــلــهـــــا ده ذنــب مــيـــن ؟ ..
 
رجاء
                لـــــو كــــــانــت فــشـــــلــت ذى مــــا بــتـــقــــول يــبــقــى ذنــب ديــنـــــا ..
 
الشيطان
                لأ .. ذنــبــك إنــتــى ..
 
رجاء
                ذنــبــى أنـــا ؟ ! ..
 
الشيطان
                أيــوة ذنــبــك .. هــتــروحــى مــن ربــنــا فــيــن .. بــتــخـــفــى وزنـــاتــك ..
                مــا بـتــســـتــغــلــيــش الــذكـاء و الـحـكــمــة الـلـى ربــنـا مــيــزك بـيــهـم عـن غــيرك ..
                هي دى الــخـدمــة يـا بـنـتـى .. مــش تـلــمــى لـك كــام عـيــل تـجــيــبــيــهـم الـقــداس ..
                وهــمــا الأطـــفـــال يــفــهــمــوا يــعــنـى إيــه قــداس ؟ ..
                ســيــبــيـهــم نــايـمـيـن هـمـا .. و أهـالـيـهـم .. 
                أنـــا مــش عــــايــز أعــطــلــك .. أدخــلــى صـلــى يـــــا بــنــتــى .. 
                و ربــنــــا يــحــفــظـــك مــن عــدو الـخـــيـر ..

رجاء
                ( تـهـز رأســهـا ) مــتــشــكــرة خــالــص .. بــعــد إذنــك .. ( تــســتــديـر لــتــدخـل ) ..
 
الشيطان
                 إلا قــولـــى لـــى .. إنـتــى بــتــقــعــدى فــيــن في الــكــنــيــســة ؟ ..
 
رجاء
                في أى مــكـــــان .. إيــه الــفـــرق ؟ ..
 
الشيطان
                أنـــا قــلــبــى أنــفــتــحــلـك يــــا بـنـتـى .. و هــانـصــحــك نــصــيــحــة تــوديــكـى
                بــعــيـد .. بـعــيــيــيــيــيـد قـــوى .. ســــيــبــك مــن الــقــعــدة ورا جــنــب ديــنــــا ..
                الـلـى قـاعـدة ورا عــلــشــــان تــتــفــرج  عـلـى الـلـى داخـــل و الـلـى خــــارج .. و تـشـــوف
                دى داخــلـة لابـســـة إيــه .. ودى جـــــايــة مــع مــيــن .. و دى حـاجـات مـش بـتـاعـتـك
                إنـتـى .. إنـتـى خـلـلـيـكى قـاعـدة قـدام .. قـــــــــدااام خــــالــص ..
 
رجاء
                لـــيــه ؟ ..
 
الشيطان
                لأســبـاب كــتــيـر .. أولا مـــا يــبــقــاش فــيـه حـــد قــدامـــك يــشــغــلك عــن الـصــلاة ..
                و ثــانــيــــا يــبــقـى كــل الـنـاس شــــايــفــيـنــك ..
 
رجاء
                شـــايــفــنــى ؟ .. و هــاعــمــل إيــه بــالـنـاس لـمــا يــشـــوفــونــى ؟ ! ..
 
الشيطان
                هـمــا الـلـى هــا يــعــمــلــوا بـيــكـــى ..
                لا يـوقــدون ســـراجــا و يـضـــعـونــه تـحــت الـمـكـــيــال ..
                لازم الـنــاس تـشـــوفــك و تــتــعـلـم مــن وقــفــتـك في الـكــنــيــســة و إنـتى بـتـصـلـى ..
                و أوعــى تـنـســى تــصــلــى مــن أجـــل ديـنــا .. دى حــــالـتــهـــا الـروحـــيــة 
                مــتــدهــورة خـــالـــص .. و مـحـــتــاجـــة لــصــلــواتــــك ..

رجاء
                مــن غـيــر مــا تــقــول .. أنــــا دايــمــــا أذكــرهــــا في كــل وقــفــة قـصــــاد ربــنــــا ..
 
الشيطان
                شــوفــى أنــتــى بــتــصــلــى لــهــا و هي .. الــكــلام مــش هــيــخـــلــص ..
                أدخــلــى يــا بــنــتــى قــداســــك .. و طـــول مـــا إنــتــى في الـكـــنــيــســـة عــايــزك
                تــفـكـرى في كـلامــى .. و تــقــعــدى تــفـكـرى .. و تــقــلـبــى فــيـه مـن الأول لـلآخـر ..
                و مــن الآخــر لـلأول .. لـحــســن عــدو الخير لــو لــقــى دمـــاغـك فـــاضـــيـة يــمـــلاهــا
                بــأفــكــــاره الـشـــريــرة و يــضـــيــع عـلــيــكــى الـقــداس ..
 
تســتــديــر رجــــاء لـدخــول الـكــنـيــســــة و يـرفـع الـشـيـطـان يـده بــالــدعـــــاء
 
الشيطان
                ربــنـــا يــحـــفــظــك مــنــه يــا بــنــتـى ..
 
تـخــتــفــى رجـــــاء فـيــصــنـع الـشـيـطـان بــيــديــه عــلامـة الـرضـــا عــن الـنـفــس وهـو يكـمـل
 
الشيطان
                لـحــســـن ده مــكــــار .. ( يـخـــلـع مـلابــس الـمـلاك ) ..
                آدى الـصـــنــف الـتــانــى يـــا حــضــــرات .. يــبــقــى واقــف في الــقـــداس  راكــبــه 
                مــيــت بــنـى أدم .. فــلان شــــايــفــنــى و عــلانــة مــــاجــتــش الـنــهـــاردة إلـى آخـره .. 
                و بـعــديــن تــمــســـحــوا كــل ده فــيــنــا ..
                ( يـشــيــر لـمــلابـســـة الـســـوداء ) هي دى أســــودت مــن شــــويــة ؟ ..
                يـــا بـشـــر يـــا ظــلــمــة يــالـلـى بـتــكــــرهـــوا بــعــض .. طــب دى .. إحــنـــا
                مـــابــنــعــمـلــهــــاش .. ده الـشـيـطـان مـنــنــا لـمــا يــرجــع لإنــســـــان كـــان
                ســـــاكــن فــيــه و يــلاقــيــه مــكــــنــوس و مــزيــن .. يــروح يــعـــزم ســـبــعــة مــن
                زمـــايــلــه الـشــــيــاطــيــن يــيــجــــوا يـســـكــنــوا مـعــــاه ..
                دى مــوجــودة عــنــدكـم في الــكـــتــاب .. 
                و لا أنـتــم بـــايــن عــلــيــكــم مــابـتــقــروش .. طــب ده أنــا اللى بــتـســمـونى شــيــطــان
                قـارى الـكـتـاب .. و حـافـظـه .. 
                هـا .. قـلـنـا يـعـمـل إيـه الـشـيـطـان ؟ .. 

                يــعــزم زمــايـلـه على الـبـنـى آدم اللى بـيـســكـنـه .. مــش يــكــوّش على كــل حــاجــة
                لـوحده .. نـهـايـتـه .. بــالإذن ..
                أروح أشــــوف لــي حــد زعــلان مــن أخـــوه ألــعــب بــيــه شـــويــة .. 
 
يــعــود قــبــل أن يــخـــرج
 
الشيطان
                راجـــع لــكــم عــلــى طــــول .. هـــو أنـــا ورايــــا غــيــركــم ..
 
 
إظــــــــــــلام
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
المشـهد الـثـالـث
 
 
 
يــضــئ الــمــســـرح عــلى صـــــالــة مــنــزل رجــــاء .. يــقــف الـمـلاك في وضـــع مـــواجــــهــة
  مـــع رجــــــاء و قــد أطــرقــت رجــــاء بــرأســهـــا و بــدا عــلــيـــهــــا الإنــهـــــاك ..
 
 

 
 
 
الملاك
                إدانــتــك لأخــتـك .. مــش دى فـريــســــيــة .. 
                إهــتــمــامــك بــمــجــد ذاتــك .. مــش ده فــريــســيــة ؟ .. 
                وقـفــتـك في الـكــنـيــســـة و مــا فــيــش في ذهــنـك غــيــر إن الــنـاس شـــايــفـيــنـك ..  
                ده مــش مــظــهــريــة ؟ .. كــونــك أقــرب   واحــدة لـلـذبـيـحـــة بـالـجــســـد ..
                و أبـعـد واحــدة عــنــهـــا بــذهــنـك .. ده مـش فـســاد هـدف ؟ .. 
                ( بـسـخـريـة) ده غـيــر إن حـتـى لــو هــتــتــحـــاســـبــى بـمـنـطــق الــفــريــســيــيــن .. 
                يــبـقــى مــش حــتـتـحــســـب لـك الـصــلاة .. و مــش هــتــتــحــســب لـك الـخــدمــة .. 
                صــلاة مــن غـيـر حـــرارة .. و خــدمــة مــن غــيــر ثــمــر ..
 
رجاء
                ( بــلــوعــة  و  حـــدّ ة ) كــفــــايـة ..
 
الملاك
                حــتــى بـر الـفــريــســيــيــن .. الـلـى مــا يـدخــلــش الـمــلــكــوت ..   
                ماحـصـلـتـيـهـوش يـا رجــاء .. 
 
رجاء
                حـــرام عــلـيـك .. إرحــمــنــى .. كـــفــــايــة ..
 
الملاك
                عـلـى الأقـــل الــفــريــســيــيــن كــــانــوا نـشـــيــطــيــن في فــريـســيــتــهــم ..
                إنــت كـســـلانــة تــجــيــبــى فـصــلـك الـكـــنــيــســة ..
 
رجاء
                جــــاى تــقــول لـــى الــكـــــلام ده .. دلـــوقــــت .. وبــعــديــن ؟ ..
 
الملاك
                خــــلاص ..
 
رجاء
                خــــلاص يــعــنــى إيــه ؟ هـــأهــلـك ؟ ..
الملاك
                أنــــا قــلــت خــــلاص .. خــــلاص مــش هـــــلاك ..
 
رجاء
                و هــــايــيــجـــى مـنــيـن الــخـــلاص .. ده مـن أخــطــأ في واحــدة فــقــد صــــار مـجــرمـا 
                في الـكـل .. و إنـت مـطــلـعـنـى مـخــطـأة في الـكـــل مــن الأســاس .. أنــت يــأســتــنى ..
 
الملاك
                الــرجــــــاء يـــا رجــــــاء ..
 
رجاء
                أنـــا يــأســـت مـن كــل شــئ ..
 
الملاك
                و الـمـحـــبـة .. تـرجـــو كــل شــئ .. ده إنــتــى لـــو جــــاوبــتــى ســـؤال المحبة                
                لـــوحــــده تـــاخـــدى الــدرجـــــة الــنــهـــــائــيــة ..
 
رجاء
                مــا تــضــحــــكــش عـلـىّ ..
 
الملاك
                أضــحــــك عــلــيــكــى ! ؟ ..
                بـقــى إنــتــى مــش عــــارفــة إن مــن أحــب غــيــره فــقــد أكــــمــل الـنـــامــوس ..
                و أن الـمـحـــبــة هي تــكـــمــيــل الـنــــامــــوس .. رومــــيـــة 13 ..
                و أنـنـــا إنـتــقــلــنـا مـن الـمــوت لـلـحــيـاة لأنـنـا نـحــب الإخـــوة .. يــوحـــنـا الأولـى 3 ..
 
رجاء
                ولـــو .. فــيـه آيــة بــتــقــول كــل مــن لا يــفــعــل الــبــر فــلــيــس مـن الله .. 
                و إنــت مــطــلـع كــل بــر عــنــدى بــر ذاتــى  وبــر زائــف ..
الملاك
                طــيــب أكــمــل لـك الأيــــة .. كـل مــن لا يــفــعــل الــبــر فــلــيــس مــن الله ..
                و كـــذا .. مـــن لا يــحــــب أخــــاه .. 
                يــبــقــى الــمــحــــبــة .. 
                وكـوووول الـبـــر .. 
                حــــاجـــة واحـــدة .. 
                و دى إنــتــى مــجـــربـــاهــــا بـنــفـســــك ..
                إفــرضــى يـــا رجــــاء إن الـلـى دخـــلـت الــكــنــيــســـة قــبــلـك كــــانـت إيــمــــان  مــش 
                ديــنــــا .. كــــان قــدر الـشـيـطـان يــقــنـعــك بــأفــكــاره الــمــســــمــمــة ؟ ..
 
رجاء
                أكــيـد لأ .. 
 
الملاك
                لــيـه ؟ ..
 
رجاء
                عــلـشــان أنــــا بـحــب إيــمـــان و مــش مــمــكــن أصــدق عــلــيــهـــا حــاجـة وحــشــة ..
 
الملاك
                يــعـنـى لــو كــنــت بـتــحــبـى ديــنـــا كـمــــان .. مــش كــنــتــى ريـحــتـى نــفــســـك
                مــن ده كـــلـه .. و ريـحـــتــيــنــا مــعــــاكــى ؟ ..
 
رجاء
                عـــــايــزنــى أحــب ديــنــا كــأخــت و قــريــبـة و هي مــش مــلــتــزمــة بــحـــقــوق
                الأخــــوة و الــقــــرابــة ؟ ..
 
الملاك
                ( بـلـوم رقـيـق ) تـــانــى يـــــا رجــــــاء !! ..
رجاء
                تـــانــى و تــــالــت و رابــع .. أنــت عــــايــز تــنــزلـــنـى مــن الــســــمـــاء للأرض 
                و أسـكـت لك ؟ ..
                جـــــاوب الــســــؤال ده .. مـيــن هــو قــريــبــى ؟ .. هـه ؟ .. مـن هـو قـريـبى ؟ ..
 
الملاك
                و أمــــا هــو فــــإذ أراد أن يــبـــرر نــفــســــه قــــال لـيــســــوع و مــن هــو قــريــبــى ..
 
رجاء
                ( بـتـحـد ) ده مـــيـــن ده ؟ ..
 
الملاك
                ( بـصـبـر ) ده الــنــــامـــوســــى الـلـى قــــــام يــجـــــرب الـمــســــيــح ..
 
رجاء
                و الـمــســـــيــح رد قـــــال لـــه إيــه ؟ ..
 
الملاك
                حــكــــالــه مــثــل الــســـــامــرى الـصــــالــح .. 
 
رجاء
                ( بإنـتـصـار ) و طــلــع مــيـن قــريــب الــراجــــل الـمــطـــروح ؟ ..
 
الملاك
                الــســـــامــرى الـصـــــالــح الـلــى صــنــع مــعـــــاه الـرحــــمـة ..
 
رجاء
                أديـك قــلـت الــرد الـلـى أنـــا عــــايـــزاه ..
                ديــنــــا مــــا صــنــعــتــش مــعـــايـا أى رحـــمـة تـــبــقـى مـــش قــريــبــتــى ..
الملاك
                يــعـنــى إنـتــى يــــا رجــــاء عــــايــزة تـــاخــدى دور الــراجــــل الـلـى تـــركـــه 
                الـلـصــــوص  مـــا بــيــن حـــى و مـيــت .. مـســـتــنــيـة الـلـى يـصـــنـع                
                مــعــــاكــى الــرحــمـة .. في حــيــن  إن الـمــطــلــوب مــنــك إنـك تــكــونى الـســـامــرى 
                الـصـــالــح الـلـى بـيــبـــادر بـصــنـع الـرحــمـة ..
 
رجاء
                ( تــرفـع يــدهـــا بـغــضــب و لـكـــنــهــــا لا تــجـــد مـــا تــقــــولــه ) ..
 
الملاك
                ( بــبــســـــاطــة )   الــكــــتـــاب .. لــوقــــــا 10 : 25 ..
               
تــتــجــــه رجـــــاء لــلــكــــتــاب دائـخـــة ثـم تــقــرأ إلــى عــدد 37 
  و يــبــدو و كــــأن الــعــدد الأخـــيــر كـــــان مــفــــاجــئـــا لــــهــا
رجاء
                " و إذا نــامــوســـى قـــــام يـجـــربــه قــــائـلا يـــا مـعـلـم مـــاذا أعـمـل لأرث الـحــيـوة 
                الأبــديــــة .. فــقـــال لــه مــــا هــــو مــكــتــوب في الــنــامــــوس .. كـــيــف تــقــرأ ..
                فــــأجـــــاب و قــــال تـحــب الــرب إلـهــك مــن كــل قــلــبــك و مــن كــل نـفـســــك 
                و مــن كـــل قــدرتـــك و مـــن كـــل فــكــرك و قـــريــبــك مــثــل نــفــســـك
                فـــقــــال لــــه بــالــصــــواب أجــــبــت .. أفــعــل هــــذا فـــتـــحـــــيــــا ..
                و أمــــا هـــو فـــــإذ أراد أن يــبــرر نــفــســـه قــــال لــيــســـوع و مـــن هـــو قـــريــبـى ..
                فــــأجـــاب يــســـوع و قــــال .. إنــســـان كـــان نـــازلا مــن أورشـــلــيـم إلــى أريـــحـــــا 
                فــوقــع بــيــن لـصـوص فـعـروه و جــرحــوه و مـضــوا و تــركـــوه بــيــن حـــى و مــيــت ..
                فــعــرض أن كــــاهــنــــا نــزل في تــلــك الــطــــريــق فـــرآه و جـــــاز مــقــــابــلــه ..
                و كــذلــك لاوى أيــضــــا إذ صـــــار عــنــد الـمـــكــــان جــــــاء و نــظــر و جـــــاز
                مــقـــابــلــه .. و لــكـــن ســـامــريـــا مــســـــافـــرا جــاء إلــيــه و لـمــــا رآه تـحـــنــن
                فــتــقــدم و ضــــمــد جــــراحـــــاتـــه و صــب عــلــيـــهـــا زيــتــا و خــمــرا و أركــبــه 
                عـلـى دابـتـه  و أتــى بــه إلــى فـنـدق و إعـــتــنــى بــه ..
                و في الــغـــد لــمــــا مــضــى أخــرج ديــنــاريــن و أعــطـــاهــمـا لــصــاحـب الــفــنــدق 
                وقــــال لـــه اعــتــن بــه ومــهــــمـــــا أنــفــقــت أكــثـــر فــعــنــد رجـــوعـــى أوفــيـــك .
                فــــأى هـــؤلاء الــثــلــثــة تـــرى صـــــار قــــريــبــــا لـلـذى وقــــع بــيــن الـلـصـــوص .
                فـــقــــال الذي صـــنــع مــعــه الــرحــــمــة . فــقـــال لــه يــســــوع اذهــب أنـت أيـضـا 
                و اصـنـع هـكـذا " ..  
 
الملاك
                آخـــر آيــة تــــانــى يــــا رجــــاء  مــن فــضــــلـك ..
 
رجاء
                ( بـخـجـل و تـأمـل ) فــقــــال لــه يــســــوع إذهــب أنــت أيــضــــا و اصــــنــع هــكـــذا ..
 
الملاك
                صـــنــعــتــى هــكـــذا يــــــا رجـــــاء ؟ ..
 
رجاء
                ( بـحـســـرة و خـجــــل ) لأ .. 
الملاك
                إحــنــا كــل ده يــــا رجـــــاء بـنــتــكـــلـم عـن مــحـــبـة الــقــريــب .. 
                لــكــن فــيــه وصــيــة أعــمــق بــتــقــول أحـــبــوا أعـــداءكــم .. مـــاتــخــــافــيــش ..
                و دى كــمــــان ســهــلــة ..
                عــدوى أصــنــع مــعــــاه الـرحـــمــة .. يــبــقــى إيــه ؟ ..
 
رجاء
                قـــريــبــى ..
 
الملاك
                و الــوصــيـة بــتــقــول إيــه عــن الــقــــريــب ؟ ..
 
رجاء
                تــحــــب قـــــريــبــك كــنــفــســـك ..
 
الملاك
                حــبــيــت قــريــبــى كــنــفــســـى .. أبــقـــى عــمــلــت إيــه في الــنــــامــوس ؟ ..
 
رجاء
                أتـمــمـت الـنــــامــوس ..
 
الملاك
                نـــــامــوس الـــروح .. نــــامـــوس الــحــــريــة ..
                الــحـــريــة مــن الــبــغــضــة و  الـكــراهــيـة ..
 
رجاء
                و أرث الـحــــيــاة الأبــديــة ؟ ..
 
الملاك
                بــالــصــــــواب أجـــبــتــى .. إفــعــلــــى هــذا فــتــحـــــيــى ..
رجاء
                لــكــــن إزاى ..
 
فـــى هــذه الـلـحــــظــة تــدق الـســـــاعــة 8,45
 
رجاء
                ( بــهــلــع ) إزاى أحـــب في ربــع ســـــاعــة واحـــدة كــرهـــتـــهــــا كــذا ســــنـة ؟ ..
                مـــــش هــــقــدر ..
 
الملاك
                أنــا كــده رســالــتــى إنـتــهــت .. 
                مـــا أقــدرش أقــدم لـك أكـــتــر مـن كــدة غــيـر الـصـلاة  .. 
                الــدور عـلــيــكـى إنــتــى .. يــا تــحــبـى ديـنــا زى نـفـســـك و تـنـجـحـى بــإمــتــيـاز  .. 
                يــــا إمــــــــا .. 
 
رجاء
                ( بـجـــزع ) مـــــا تــكــمــلــش .. هــحــــبــهـــــا .. هــحـــــبــهــــا ..
 
يــبــدأ الـملاك في الإنـســــحــــــاب و هــو مـــاداً ذراعـــيــه مـثــل الـصــــلــيــب
 
رجاء
                إســتــنــى .. مــــاتـســـبــنــيــش  ( تــنـدفــع نــحـــوه ) ..
 
الملاك
                ( يــوقــفــهـــا بـيــده ) مــــا تــخــــافــيــش .. ســـلام يـــا رجـــاء .. هــصـــلــى
                مــن أجـلـك .. و مــن أجـــل إن أحــنـــا نــتــقـــابــل في مــلــكـــوت الـســــمــوات ..
                 ســــلام و رجـــــــاء و مــحــــــبــة ..
 
يـمــكــــن في الــعــبــــارة الأخــيــرة أن  يـخـــفــف الـنــــور تــدريــجـــيــا   
حـتى يــصــل إلــى ربــع الإضــــــاءة
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 



  المشـهـد الـرابـع
 
 
 
يـعــود الـمـســرح لـلإضــــاءة الــكــــامـلــة تــدريــجــــيــا .. 
يــمـكـــن بــدلا مــن ذلـك إظـــلام الـمـســرح تـمــامـــــا و تـســــلـيــط دائــرة ضـــوء ثـــابـتــة عــلــى الـســـــاعـــة .. 
ودائــرة ضــوء تــتــحـــرك مـع رجــــاء طــوال الـمــشــــهـد  .. 
أو تــنــقــيـل دائــرة الــضــــوء بــيــن رجــــاء و الـســــاعـــة حـســــبــمـــا يـقــتــضــى الـمـشــهــد  .. 
رجــاء تـنـقــل بـصـرهـــا بـيـن صـــورة الـمـســيـح الـمــصــلــوب و الـبـــاب بــمــزيــج مـن الأمــل و الـجــزع  .. 
تـســـرع رجـــــاء إلـــى أحـــد الـمــقـــــاعــد و تــنــقــلـــه لــتــســــد بــه الــبــاب  .. 
تــفــعـــل نــفــس الــشـــئ مــع الـمــنــضـــدة و لـكـــنــهــــا تــتــوقــف أمـــام صــورة الـمـســيـح الـمـصـلـوب .. 
 


 
 
 
رجاء
                إيـه الـلـى بـتـعـمـلـيـه ده يـــا رجــــــاء .. يــســــوع يـفــتـح و لا أحـــد يــغــلــق .. 
                و يــغــــلق و لا أحــد يــفــتــح .. و إنــتــى بــتـســـدى الـبـــاب قـصـــاده بـكـــرســى و 
                تــرابـيــزة ..  ( تــتــجـــه لـفـــتــح الــبـــاب ) لا يــــا رب .. 
                 هــتــيــجــى تــلاقـــى الــبــاب مــفــــتــوح ..
                ( تــفــتــح الــبـــــاب )  أنـــــا هــفــتــح قــلــبــى يـــا رب .. 
                و إنــت زى مـا مــلــيــت قــلــب الـلـص الــيــمــيــن بــالــتـــوبـة في لــحـــظـــات عـمـره 
                الأخــيــرة إمــلا قـــلـبــى مـحــبـة في الــدقـــــــايـــق الـلـى فـــــــاضــلالـــى ..
                ( تــكـــون قــد عـــــادت لـلـصـــلــيــب و تــضـــم يــديــهـــا بــقــــوة تــحــــتــه )
                ســـــامــحــنــى يــا ســــيـدى .. 
                إنـت عــــارف ضــعــف الإنـســــان و قــلــة حــيــلــتــه و فـســاد ذهـنـه .. 
                إمــلا قـــلـــبــى مـحــــبــة يـــا رب لــيـك و لـلـكـــل و لـديــنــا 
 
الشيطان
                ( مــن الــخــــارج ) عـلـى مــهــلـك يـــا رجــــاء .. إنــتــى مـســـتـعــجـلـة عـلـى إيـه ؟ .. 
                لـســـة بــدرى .. ده ربــنـــا خـــلــق الــدنــيـــا في ســـت أيــام .. الــوقــت مــعــاكـى ..
 
رجاء
                ( تــنــظــر لـلـســــاعة و تــقــول بـحــســـــم ) الــوقــت مــقــصــر .. 
 
الشيطان
                ( مــن الــخــــارج ) يـــا بـنــتـى .. أنــــا قــلــبــى إنــفــتــح لــك   ..
                إســمــعــى نـصـــيــحـــــتــى و إنـســــى الـســـــاعـــة دى خـــــالــص ..
رجاء
                أســـكـت خـــــالـص .. مـش عــــــايــزة أســـــمـع صــوتـــك ..
                تــعـــاود الـنــظـــر لـلـســــاعة فــتــبــدأ في الإرتــعــــاش ) ..
                و بــعــديــن يـــــا رجــــــاء ؟  .. الله يــريــد أن الـجـــمـيـع يـخـــلـصـــون ..
                مــا متـخــــافــيــش  .. 
                الـرجــــــاء يــــا رجـــاء .. ربــنــــا يـســــوع جــاى يـخــلـصــك مــش يــهـــلــكــك .. 
                هــكــذا أحـــب الله الــعــــالـم حــتـى بــذل إبــنــه الــوحــــيــد ..
                لــكــى لا يــهــلـك كــل مـن يــؤمــن بــه .. بــل تـكـــون لــه الـحــيــــــاة الأبــديــة ..
                لا يــهــلـك كـــل مــن يـــؤمــــن بـــه .. لا يــهـــلـك  .. مــــا تــخــــــافـــيــش  ..
                هــكــذا أحـــب الله   .. أحـــب .. أوعـــــى تــنــســـى يـــــا رجــــــاء .. 
                إنــتــى في أخــتــبــار مـحــــبـة..    إنــتــى بــتــتــرعـشـــى كــده لــيــه ؟ 
                مــــا تــثــبــتـى زى الــرجــــــالــة  ..   الــمـــوضـــــوع بـســـــيــط  .. 
                حــــبــى ديــنــــا و إربــحـــى الأبــديــة .. حـــبــيــهـــا بــس بــســـرعـــة شـــويــة  .. 
                ( تــنــظـــر لـلـســــاعــة )  .. الــوقــــت مــقــــــبـــول ..  لــكــن الـــوقـــــت مــقــصـــر .. 
                حــبــيــهـــــا و إخــلــصـــى .. مــــا تـحـــبــيــهـــــا بــقـــى ..
                طـــب و دى تــتــحــب إزاى ؟ .. إلا مـــــا فـيــهــــا حـــــاجـــة تــتــحــب ..
 
الملاك
                ( مـــن الــخــــــارج ) الـمــحــبــة لا تــقــبــح يــــا رجــــــــاء ..
 
رجاء
                ده مـــش عـــــدل .. أنـــــا قــــــاعـــدة أحـــب فــيـــهـــا دلـــوقــت  ..
                و هي يـــــا عــــــالــم بــتــدبــر لــى إيــه ؟ ..
 
الملاك
                ( مـــن الــخـــــارج   ) الـمــحــــبــة لا تــظـــن الــســـــوء ..
رجاء
                ســـوء إيــه .. لــــو فــيــه عــدل كــــان لازم ديــنــــا تــتــحـــــط في الأخــــتــبـــار 
                ده قــبــلــى  دى بـــتـــكـــــرهـــنــى أضـــعــــاف مــــا أنــــا مـــــابـــحــبــهـــاش ..
 
الملاك
                ( مــن الــخـــــارج )  الـمـحــــبــة لا تــطـــلــب مـــالــنـفــســـــهـــــا ..
 
رجاء
                ده كــــابــوس فــظــيــع .. أكــيــد فــيــه حــاجــة غــلــط .. ربــنــــا نــيــره  هـــيــن ..
                و حـــمـلــه خــــفـــيــف .. لـــكــن نــيــر ديــنــــا ده تـــقــيــل قـــــوى ..
                فـيـه حــاجــة غـلـط .. يـا تـرى الـغـلـط فـيـن ؟ .. في و لا في ديـنـا ؟ .. و لا في الـمـلاك ؟ .. 
                أنــا فــهـمــت دلـوقــت .. فـهـمـت كــل حـــاجــة .. ده خــداع شــيــطـــانـى ..
                الــشـيـطـان عــايـز يـيـأســنـى قــبــل الـمـســـيـح مــا يـجـى لـى .. 
                فـظـهـر  لـى في صــورة مــلاك ..أنـــــا فـــهــمــت .. فــهـــمـــت ..
 
الكاهن
                ( مــن الـخــــارج ) الــكـــتــــاب بــيــقــول عـلـى فــهــمــك لا تــعــتــمــد ..
 
رجاء
                أنـــا مــش فـــاهــمــة حــاجــة خـــالــص .. يـــا رب أرحــمــنــى .. بـقـى مـعـقـول كـل 
                تـعـبـى و جـهـادى يــقــف عــلــى واحــدة زى ديـــنــا ؟ ..   تــطــلـع مــيــن ديــنــا دى ؟ ..
 
الملاك
                ( مــن الـخـــــارج ) الـمــحـــبــة لا تــتــفــــاخــــر و لا تـــنـــتــفــخ ..
 
رجاء
                مــــا عــدتـــش قــــــادرة أقـــف .. أنــــا بـــأنــهـــــار ( تــركـــع لـلأرض ) ..
الكاهن
                ( مــن الــخـــــارج ) الـمــحـــــبــة تــبــنــى ..
 
رجاء
                الـدنــيــــا مـضــلــّــمـــة حـــوالــيـــــا .. مــش قــــادرة أشــــــوف ..
                ( تـــعــود رجــــــاء لـلــوقـــــوف ) ..
 
الكاهن
                ( مــن الـــخــــارج ) عــــالــمــيــن أنــنـــا إنــتــقــلــنــا مـن الـظــلــمــة إلــى الــنــور 
                بـمـحـبـة الإخــوة ..
 
رجاء
                ( تـعــود الأضـــاءة ) و لـمــا الإخــوة دول يـكــونـوا مـزعــجــيـن يـتــحــــبـوا إزاى بــس ؟ ..
                ( مـســتــدركـــة ) إيــه .. إيــه .. إيــه الـلـى بـتـقـولـيـه ده بــس يــا رجـــاء ؟ ..
                ديـنــا مــزعـجــة ؟ بـقـى ده كـلام ؟ .. دى لـطـيـفـة خــالـص .. دى دمــهــا شــربـــــات ..
                يــتــشـــرب شــــرب .. ده حتى أنا طول عمرى نـفسى أشرب مـن دمـهـا.. 
                دى عــلـيــهـــا خــفـة دم .. مـــاوردتــش .. بــس إنــتــى الــلــى مــش واخــدة بــالـك .. 
                بـلاش حــكــايــة خــفــة الــدم دى   .. مــش قــــادرة أعــديــهـــا .. 
                و إفــرضــى يــا رجــاء إن دمـهـــا تـقـيـل .. ده يـزعـلـك في إيـه ؟ ..
                هي طـول عـمـرها دمـهـا تـقـيـل .. ربـنـا خـلـقـهـا كـدة .. هـتـعـمـلـيـلهــا إيــه إنـتـى ..
                ثــم أنـتـى حـتـحــبـيـهــا و لا حــتــحــبــى دمـهــا ؟ ..
                الـمـهـم إنـهــا بـنــت ربــنـــا و قــديــســة .. مـلاك طــاهــر ..
                بـصـراحــة هي أحــســن مـنـك يـا رجــاء ..
 
الشيطان
                ( مـن الـخــــــارج )  هـــو فــيــه حــد أحــســن مــنـــك يـــا رجــــاء ..
 
رجاء
                دايــمـــا ألاقــيــهــــا في الـكــنــيــســـــة قــبــلــى ..
الشيطان
                ( مــن الـخـــارج ) دى كـــلــهــــا مــظــــاهـــر يــــا بـنــتــى ..
 
رجاء
                دايــمــــا واخـــدة الـمــقــعــد الأخـــيـــر ..
 
الشيطان
                ( مــن الــخـــــارج ) بــتــخـــدع الــنــــاس ..
 
رجاء
                دى أنــشـــــط  مـنـى كــــتــيــر في الإفــتــقــــاد و الـخـــدمــــة ..
 
الشيطان
                ( مــن الـخـــــــارج ) عــــايـــزة تــظـــهــــر عــلــى حــســـــاب الـخــــدمــة ..
 
رجاء
                لأ ديــنــــــا حـــــلــوة .. حـــــلــوة ..
 
الشيطان
                ( مــن الــخــــارج ) لأ .. ديــنــــا وحــشـــــة ..
                أنـــا قــلــت وحــشــــة تــبــقـــى وحــشــــــة .. 
                و ما حــدش بــيــحــــبــهــــا .. إشـمـعـنـى إنـتـى تـحــبــيــهــايـعـنـى ؟ ..
                هي كــانـت بـتـحـــبـك قــوى ؟ ..
 
رجاء
                لأ ديــنــــا حـــلــوة خـــــالــص .. و بــتــحــــبــنــى كــمــــان .. أنــــا لـــو ركـــزت 
                كـــويــس هـكـــتــشـــف إنــهــــا بـتــحــبــنــى و أنـــــا مــش واخــدة بـــالــى .. 
                و يــامــا عـمــلــت في خــيــر .. 
                إيـــه الـــخـيـر الـلـى عــمــلـــتــه مــعـــــــاكــــى يــــــا رجــــــاء ؟ .. إيــــه يــــــا 
                رجـــــــاء ؟ .. و هي دى الـلـى يــشـــــوفــهـــــا  يـشـــوف خـــيـر ؟ .. 
                ( تـســـتــدرك   ) أقــصــد هــو يــيــجــى مـنـهــا غـيــر كـل خــيــر ..
                ده خــيــرهـــا  مـغــرقــنــى ..
                أيــوه أخــيــرا إفــتــكــرت حـــاجـــة مــن خــــيـرهــــا .. الـلـى غــرقـــنــى ..
                هي مــش لـــمــا مــســكــوهــا حـــفـلـة إجــتـمـاع الـخـريـجـيـن رشــحــتـنـى بــدالــهـا .. 
                و إتـنــازلـت لـى عـن كـل مـســــئـولـــيـتـهـــا في الـحـــفـــلـة بـمـنـتـــهــى الـمـحـــبـة .. 
                إزاى بــــقـــى أنـــا أنــســـى الـجــمــيل ده ؟   .. مــش عــيـب يـــا رجـــاء تــنــســـى دى .. 
                طــب دى الـحــفــلــة دى بــالــذات لا يــمـكــن تـتـنــسـى .. لـــيـه بـقى ..  أصـل ظـروف 
                الـحــفــلـة دى كـــانــت غــيــر طــبــيـعــيـة و فـيـهــا مـشـــاكـل كـتـيـر .. و ..  
                و .. آاااه .. 
                بــقـى كـده ؟ .. بـقـى إنـتـى يــا ســت ديـنـا كـان عـــنـدك خـلــفــيـة عـن الــمــشــاكل دى .. 
                ده إن مــاكـنـتـيـش إنـتـى الـلـى ورا الـمـشـاكـل فـدبـســتـيـنـى في الـحـــفـلـة دى عـلـشــــان  
                تـحـرجــيـنـى .. أتـارى ..
                و بــعــد كــــدة في حــــــفـلـة عـــــيـد الــــنـيــروز .. الـحـفـلـة  الـــــكــبـــيــرة  .. 
                قــالـــوا رجــــاء مـــالـــهــاش في تــنــظــيــم الــحــفــــلات و مــســـكــتــهــا هي  .. 
                طــب صـــبــرك عـلـىّ لـمــا أشـــوفــك .. أنـــا وراكــى و الــزمــن .. 
                ( تــنــظــر لـلـســـاعـة ) ..
                ( بـجـزع ) الــزمــن مــش طـــويــل .. الــوقــت بــيــجــرى و الـبــنـت دى مــش نــافــعـة  
                مــعــاهــا أى طـريـقـة .. 
                هي نـكـدت عـلـىّ دنـيــا .. كــمــان هـتــنـكــد عـلـىّ آخــرة ؟ ..
                ( تـعـود لـلـصـلـيـب ) مـن فـضـلـك يـا رب .. آخـــر طـــلـب لــى في الــــحـــيــاة ..
                إبـعـت لـى ديـنـا دلـوقـتـى .. عــلـشـــان أســتــســمــحـــهــا و أصـفـى مـعـــاهـــا كــل 
                حـــاجــة .. لـســة فـيـه وقـت .. مـقـبـول .. 
                و أنــت قــــادر عــلــى كــل شـــئ .. 
                أنــا مـســتــعــدة أدفـع نـص عـمرى قـصـاد أن أنـا أشــوفــهـا و لـو لــثـانـيـة واحدة دلـوقـت .. 
                ( ســـكــوت ) .. غــريــبــة يـــا رجــــاء .. مـن شــويـة كـنـتـى مـسـتـعـدة تـعـمـلـى نـفـس 
                الـشـئ  عــلـشـــان مــاتــشــوفــيــهـــاش خــــالــص ..
                 كــنــت غــلــطــانــة و مــش فـــاهــمــة حــاجــة .. 
                ( تـنــظـر لـلـســـاعــة فــتــشـــهــق بـجــزع ) .. 
و مــن هــذه الـلـحــظـة يـبـدأ صــوت عــقـرب الـثــوانـى  في الأرتــفـــاع 
و يـســتــمــر حــتـى يــرتــفــع جــــدا في أخــر الـمــشــــهــد 
و يــكـــون صــوتــه   عــنـــيـــفـــــا عـــنــدمـــــا تــدق الــســــــاعــــة الــــتـــــــــاســــــعــة
 
  رجاء
                أتـــوســـــل إلــيــك يــــا رب ..
                أتـــوســـــل إلــيــك عــلــشـــــان خــــاطــر الــعــدرا يــدوب تــبــعــتــهــا دلـــــوقــــت ..
                مــــعـــادش فـــــيــــه وقــــت .. دى عــــلــــى مـــــفــهّــمــهــــا إن أنـــا بــحــبــهــــا و
                هي أصــــلا مـــــا بــتــفــــهــــمــــش بــســـــرعــــة ..
                ( تــشــــوح بــيــديــهـــــا بــيــــأس و تــحــــنـى رأســـــهـــــا ) ..
                أنـــا تـعـبـت الـظــاهــر مـــا فــيــش فـــايــدة .. أنــا ســـقــطــت في الإمـتــحــــان ..
 
الملاك
                ( مــن الـخــــارج ) الـمـحــــبــة لا تـســــقــط أبــدا ..
 
رجاء
                ( بـيـــأس و عــجـــز ) مــش قــــــادرة أحــــبــهـــــا ..
 
إيمان
                ( مــن الـخــــارج ) أنـــا مــتـــــأكــدة مــن حــــاجـــة .. 
                غـيـر الـمـســـتـطــاع عــنــد الــنـــــاس .. مــســـــتـــطــــاع عــنــد الله
 
رجاء
                ( تــرفــع رأســـــهــــا بــإشــــراق و تـلـمـع عــيـنـاهـــــا ) صــحــــيــح ..
                قــد عـــلـمــت أنــك تـســــتــطــيــع كـــل شــيــئ و لا يــعــســــر عــلـــيــك أمـــر ..
                أنـــا أفــتــح قـــلـبــى و إنــت تـمــلاه مـحــــبــة .. ( تــتــجـــه لـلـصـــلــيــب ) ..
 
الشيطان
                ( مــن الـخــــــارج ) لأ ..لأ ..إحــــنـــــا مـــــتــفــقـــنـــــاش عـلـى كــده ..
رجاء
               ( تـلـتـفـت نـحـو الـصـوت ) أنــا مــتـّـفــقــتــش مــعــــاك عـلـى حــــاجـــة ..
 
الكاهن
                ( مــن الــخــــارج ) مــالــكــيــش دعـــوة بــيــه يـــا رجـــاء .. و إرجــعـــى لـلـصـــلـيــب ..
 
الشيطان
                ( مــن الـخـــــارج ) إنــتــى فـــــاكــرة الـمــوضـــوع ســــهــل و لا إيـــه ؟ ..
                عـــــايــزة تـحـــبــيــهـــــا بـالـبـســـــاطــــة دى ؟ ..
                ده إنــتــو قــعــدتــوا تــكــرهــوا بــعــض ســنــيــن ..
                عـــايـزة تـحـــبــيــهــــا في دقـــــايــق ؟ .. 
                كـــــان غـيــرك أشـــــطــر .. الـــوقــــت فــــــات يــــــا شـــــــاطـــــرة ..
 
رجاء
                ( بـحــنـق ) أنــت الـلـى بـتــقـــول الـــوقـت فـــــات ؟ ..
                مــش إنــت الـلـى لـســــه قـــــايــل إن الــوقــــت بـدرى ؟ ..
 
الشيطان
                ( مـن الـخـــــارج ) هـــا هـــا هـــا .. و أنــتــى أى حـــاجــة تــصـــدقـــيــهــــا ؟ ..
                كـــنـت بـضـــحـــك عــلــيــكــــى .. زى مــــا طـــول عــمـــرى بـضــحــــك عـــلــيــكــى ..
                ( يــواصـــــل الـضـــحــك ) ..
 
رجاء
                ( بــرعــب ) يــبــقــى بــتــضــحــك عــلــى الـمـــرة دى كـــمــــان ولـســــة فــيــه وقــت ..
 
الشيطان
                ( مــن الـخـــــارج ) الـمــرة دى لأ .. بـصـــى في الـســاعــة كــدة ..
                عــلــشــان بــس مـاتــقــولــيــش كــداب .. يــا مـــا أنـــا مـظــلــوم معــــاكــم ..
رجاء
                ( بـفـزع و آلـيـة )  أنــا بـحــب ديــنـــا .. بـحـــبــهـا  ..  بـحـــبــهـا .. أيــوة بـحــبــهـا ..
 
 
يــرتــفــع صــــوت الـمــــوســــيــقــى الـتـصــوريــة الـتــى تـحـــاكــى عــقــرب الـثـــوانـــى
إرتــفـــــاع مـلـحــــوظ مـع كـــلام رجـــــــاء الأخـــــــيــر
 
الملاك
                ( مـــن الـخــــارج ) إلـهــــنــــا فـــــاحـــص الــقــــلـــــوب و الــكــــلـــى ..
                مــــــا بــيــتــضـــحـــكــش عــــــلــيــه بــالــكــلام ..
 
الشيطان
                ( مــن الــخـــــارج ) تــمـــــام زى مـــا قــالــك كــدة ..
                إنـتـى بـتــضــحـــكــى عـلـى روحــك يــا شــــاطـرة ..
 
الكاهن
                ( مــن الـخــــارج ) لا تــعــطــوا إبــلــيــس مــكـــــانـــــا ..
 
رجاء
                أنـــــا خــــــايــفــة يـــا رب .. أنـــــا خـــــــايـــفـــة ..
 
الكاهن
                ( مــن الــخـــــارج ) الـمـحــــبــة الــكــــامــلـــة تـطــرد الـخـــــوف خـــــــارجــــــــا ..
يــرتــفــع صــــوت عــــقــرب الــثــوانـــى إلــى قــمــتــة ..
يـتــردد صــــوت جــــرس الــســـــاعـــة بــشـــكـــل خـــفــيــــض و إيــقــــاع ســــريــع ..
تـتـداخــــل الأصــــوات الـخــــارجــــــيــة كـــــالأتـــى :--
 
الكاهن
                ( يــكــرر ) إرجـــعــى لـلـصـــلــيــب يــــا رجــــاء .. لا تـعــطــوا أبــلــيــس مــكــانـــا ..
 
الملاك
                ( يــكــرر ) مـــــا تـخــــافــيــش يــــا رجــــــاء .. الــرجــــــاء يــــا رجــــــاء ..
 
الشيطان
                ( يــكــرر ) كـــــان غــــيـرك أشـــــطــر .. الــوقــــت فــــــات يـــــا شــــــاطـــرة ..
 
إيمان
                ( تــكــرر ) غــيـر الـمـســـتــطـــــاع عــنــد الـنــــاس مـســــتــطـــــاع عــنــد الله ..
 
رجاء
                ( تـمـســك رأســهـــا بـقــوة و تـجــرى يـمــيــنـــا و يـســـارا بـتــرنـح ثـم تــصـــرخ )
                آااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ..
                (   تــتــوقــف الأصــــوات و يــســـــود الـســـكــون لـثــــوان فــتــعــــاود الـصــــــراخ )
                مابـحـــــــبــهـــــــــاااااااااااااااااش ..

تـدق الـســـاعــة تـســع دقـــــات قوية 
و يـظـــلــم الـمـســـــرح و يـدق الـبــــاب ثــلاث دقــــات هـــــــادئـــة
 
رجاء
                لأ .. لأ .. لأ ..
رجــــــاء
يــعــود صــــوت طـــرق الـبــــاب ثـلاث طــــرقـــــات هــــــادئــة و يــفــج 
نــور هــائــل مـــن خــلــف الــبــاب الـمــفــتــوح و يـنــفــتـح الـبـــاب حــــوالــى 60 درجــة 
و يــعــلــو صــــوت رجــــــاء مـصـحـوبـاً بـصـدى بـطــريــقــة play back و يــبــدو الـصــــوت  كأنه  آتـيــــا مــن الأعـــمــــــاق
 
رجاء
                إهــلـكــنــى يــــا رب .. وقــع عــلــىّ جــبــل و أخـــفــيــنــى .. 
                حـــاســــة إنــى مـكــشــــوفــة و كــل الـنــاس بـتــتــفــرج عـلـى قـلـبــى الإســــود .. 
                عــذبـنــى بــأى طــريــقــة يــارب لـكـن إخـــفــيـنـى مــن قـــدامـــك .. 
                مــش مـســتـحــــمــلــة أواجــــه قــلـبــك الـمـتـحــنـن الـمـحــب بـقـلـبــى الإســـود .. 
                هـــو ده الـعــذاب الـحــقـيــقــى .. مـن فـضــلـك إرحـــمــنـى مـن في الـلـحــظـة دى .. 
                مـش هي دى الـلـحــظــة الـلـى إنـتـى طــول عـمـرك مـســـتـنـيـاهــا يــــا رجـــــاء .. 
                أهـــو رب الـمـجــد واقــــف قــصــــادك .. إرفـعــى راســـك .. قـــومــى شـــــوفـــيــه .. 
                مــالـك مــش قـــادرة تــقـــومـى ؟ .. إيــه الـلـى مـكــتـفـك و مــركـعـك ؟ .. 
                مـكـســـوفــة ؟ .. أيــوه مـكـســـوفـــة يــــــا رب .. 
                و خـايـفـة نــور مـحــبــتــك يــا رب الـمـجـد يـكـشــف ســواد قـلــبـى قــصـاد كل الـنـاس .. 
                نـفـســى أقـــوم  أرتـمــى عــلــيــك يـــا ربــى لـكـن مـش لاقـيـة حـــاجـــة أقــولـهــا لـك  ..
                أقــولـك نـفـســـى أتــأمـــل في جـــراحــــاتـك مـن أجـــلــى .. 
                مــا هي الـجـــروح دى كـــانــت مـن أجــل ديـنـــا بـرضــه .. 
                الـلـى أنـا مــقــدرتــش أحــبــهــــا ..
                أبــرر لـك إزاى عـدم مـحــبـتــى لـهـــا .. أقــول لـك أنـهـــا وحــشــة و بـتــكــرهـــنـى .. 
                طــب و أنـت يــــا رب الـمـجــد لـمـــا حــبــيــتــنـى .. كــنــت أنــــا حــــلــوة قـــوى ؟ .. 
                و لـمــا تــقــول لـى إن أحــبــبــتــم الــذيــن يـحــبــونــكـم فــأى فـضــل لـكـم أقــول إيــه ؟ .. 
                و إزاى أقــــوم يـــــا رب .. بــــأى ثــقـــة و أى وجــــه أواجـــــهــــك .. 
                إزاى أقــول لـك إن أنـا بـحــبــك و الذي يـحـب الـوالــد يـحــب الـمــولـود مــنـه أيــضـا .. 
                و أنــا مـحــبــتــش أخــتــى الـمــولــودة مــنــك .. 
                ( تـردد بـتـفـكيـر ) الـمــولــودة مــنــك .. 
                يـــــااااه .. يـــــااااه يــــا رب الـمـجــــد .. 
                أخــيـرا لـقـيــت الـلـى أنــا بـدور عــلــيـه .. 
                لـقــيـت الـســبـب الـلـى يـخـلــيــنـى أحــب أخـتى .. 
                أنــــا كـــنـت بـدور عـلـى أســــبــاب و طــــرق كــــتــيـر عــــلـشـــان  أحــب أخـــتـى ..
                لـكـن كــلـهــا طـرق مــاتـوصـلـش .. و سـبـتـك أنـت الـطـريـق الـوحـيـد الـلـى يـوصـل .. 
                أنـــا بـحـبــهــــا عـلـشـــان بـحـــبــك أنــت يـــــارب مــش عــلــشــــان أى حـــــاجــــة .. 
                بـحــب صـــورتــهــــا عــلــشـــــان هي صـــورتــك و مـثـــالــك .. 
                بـحـــبـهــــا إلــى الـمــنــتــهـــى كـمـــا أنــت أحــبــبــتــنــــا إلــى الـمــنــتــهــى .. 
                بـحـــب الـكــنــيــســــة عــلـشــــان بـحـــبـك .. 
                و بـحـــب وصـــايــاك عـلـشــــان بـحـــبـك ..
                و بـحـــب إيـمــــان .. و ديـنــــا .. عــلـشــــان بـحـــبــك .. 
 
يــدق الـــبـــــاب ثـــلاث طــــرقــــــات هــــــادئــــة و يـســــلــط عــلــى رجــــاء دائــــرة الـضــــوء
 
رجاء
                يــــااااه عـلـى تـحـــنــنــك يــــا رب .. لـســـة واقـــف عــلــى الـبـــاب تـخـــبــط يـــا رب .. 
                مــــا تــقــفــش عـلــى الــبـــــاب ..
 
صـــوت مــن الـخــــارج يــؤدى مــطــلــع تــرتــيــلــــة  " لـــم تــعــد تــقــرع "
 
رجاء
                ( تـــقــــوم و تــتــحـــرك بــنــعــومـــة و هي مــغـمــضــة )
                آمـيــن .. تــعـــــال أيــهـــــا الـــــرب يــســــــوع .. 
                                                 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
المـشـهد الخـامـس
 
  
 
يـضــئ الـمــســـرح إضـــاءة كـــامــلــة بـشــكــل فـجـــائــى
 و تـدخـــل ديـنـــا و تـقــف بـمـــواجــهــة رجــــاء ..
 


 
 
 
رجاء
                تـعـــال يــــا فــــــا .. ديــنـــــا ..
                ( تـنــظــر لـديـنــــا غـــيـر مـصـــدقــــة في لـهــفــة و تـحـــتــضــــنـهـــــا ) ديـنـــــا
 
دينا
                ( مـحـــرجـــة ) أنـــا آســــفــة يـــا رجـــــاء .. جــــيـت مــن غـــيــر مــيــعـــــاد ..
 
رجاء
                إزاى مــن غــيـر مــيــعــاد .. ده هـــو ده مــيــعــــادك بـــالــظــبــط ..
 
دينا
                أصـــل إيـمـــان فـــــاتــت عـلـىّ دلـــوقـــت و قـــــالــت لـــى ..
 
رجاء
                ( مـقـــاطــعــة ) ديـــنـــــا حــبــيــبــة قــلـبــى ..
 
تـحـــتــضـــنــهـــا و تـبـكـى بـحـــيـث تـكـــون ديــنــــا في مــواجــــهــة الـجـــمــهــور و 
تـبـســـط يـديـهــــا مـتـعـجــبـة و تـرفـــع حـــــاجــبــيــهــــا مــتــنــكــرة 
 
دينا
                ( مـتـشـــكــكــة ) رجــــــااااء !! ..
 
رجاء
                ( بـمــودة ) ديــنـــــا ..
 
دينا
                ( تـســـحــب نــفــســـــهـــــا مــن حــضــن رجــــاء ) مــن إمــتــى ؟ ..
 
رجاء
                مـش مـهــم مـن إمــتــى .. الـمـهـم لإمـتـى ..
 
دينا
                طـب لإمـتــى يـــــا ســــت رجـــــــاء ؟ ..
رجاء
                الآن و كـــل أوان و إلــى إنـقـضـــاء الـدهـــر ..هـــاحــــبــك و أفــضــل أحــــبــك ..
 
دينا
                هـــايـل الــفــيــلـم الــديــنــى ده يـــــا رجـــــاء .. ( تــصــفــق لـهــــا ) بــرافـــــو ..
 
رجاء
                ( بــإحـــــبـــــاط ) ده مــش فـيــلــم ..
 
دينا
                مـســرحـــيـة .. مـــا تـبـقــى تـخــرجــيــهـــالـنـــا في حـــفـلــة عـيــد الـقــيـــامــة ..
 
رجاء
                بـشــرط .. تــاخــدى دور الـبــطــــولــة .. مــــا تــــاخـديــنــيــش في الـكــــلام ..
                إتــفــضـــلـــى إســـتـــريـحــى عـلــى مــا أجـــهــزلـك عـصــيــر بـرتــقــــان .. 
                هــعــصــرهــولـك بـنـفـســى ( تـخــرج مـن الـمــســــرح ) ..
دينا
                إمـمـم .. هـتـديـنـى دور الـبـطـــولـة .. يـعـنــى نـــاويـــة تـفــــرج الـنـــــاس عــلــىّ .. 
                و كــمـــان هــتــعــصــرلـــى بــرتــقـــان .. هي هــتــعــصــرلــى و لاّ هــتــعــصـــرنـى .. 
                مــــا أبــقـــــاش ديــنـــا إن مــــاكــنــش ده مــقــلــب مــن مــقــالــب رجــاء إيـــاهــا .. 
                بــس أنــــا أول مـــــا دخــــلــت و حــضـــنــتــنــى حــســــيــت إنــهــــا بــتــحـــبـنــى
                فــعــلا ..دى تـقــريــبــــا كــــانــت بـتــبــكــى .. تــكــونــشــشــش ؟ ..
                تــكــونــش خــــايــفــة إن أنـــا أوصـــل  لأمــيــن الـخـــدمــة الــكـــلام الـلـى غــلــطــت و
                قـــالــتــه قــصــــادى الـجـــمــعــة الـلـى فـــاتـت ؟ .. 
                بــس أنــــا وصـــلــت الـكـــلام فـعــلا .. 
                أيـــا كــــان الأمــر دى مــش رجــــاء الـلــى أنـــا أعـــرفــهــــا .. 
                بــابـهــا الـلـى ســيـــبــاه مـفـتـوح و الـصــالـة الـمــدربـكــة دى  و الـفـيـلـم اللى بـتـمـثـلـه ..
                هي بـعـتـت لـى إيـمــان عـلـشــان عــارفـة إن أنــا مـحــبـش أكـســـفـهــا..
                و وسـطــتــهـا تـقـنـعـنـى أجـى هنا و بـعـديـن .. 
                أهـو بـعـديـن ده هـو الـلـى أنــا خــايـفـة مـنـه ..
                أنــــا أحـــســــن حـــــاجــــة أنــفــد بـجــــلـدى مــن هـــنــــا ..
                ( تــتــجـــه لـلـبــــاب و تــفــتـــحـــه ثــم تـســـتــديــر تـجــــاه الـصـــــالـــــــة ) ..
                مـــــا أعــطـــلـــكــيـش يـــــا رجــــــــاء ..
                ( تـلـتـفـت لـلـجــمـهــور ) زى مـــا أنـتــم شـــايـفــيــن .. الـنــــاس كــدة ..
                مـا يـجــوش غـيــر بـالـضــرب ..
 
تـخـــرج ديـنـا ثـم تـدخـل رجــاء حــــامـلــة أكــــواب الـبـرتـقــــال
 
رجاء 
                الـنـــاس يـــا دنـدونــة يـــاحـــبــيــبــتــى مــــا يـجــــوش غـيــر بـالـحــب ..
                مـش إنـتــى شـــايــفــة كــدة بــرضــه .. إيــه ده .. هي راحـــت فــيــن ؟ ..
                ديــنــــا .. دنــدن .. لـكــون زعــلــتــهــــا في حـــــاجـــة مــن غــيــر مــــا أقــصــد ..
                ( تـضــع الـصــيـنــيــة و تــأخــذ وضـع الـصــلاة الـمــعــتــــاد لـهــــا ) ..
                ســـامـحــنـى يــا رب .. أنــا مــقــصــدتــش أزعـلــهـــا .. أصــل أنـــا دايـمـــا كــدة ..
                جـــاهــلــة .. لا أدرى مــــاذا أفــعــل .. مــن فـضــلــك يـــا رب .. مـن فـضـلـك ..
                مـــاتـخـــلــيــهــــاش زعـلانـــة مـنــى ..
يدق الـبـــاب
 
رجاء
                أكـيـد هي .. أشـكــرك يـــا رب إنـك رجــعــتــهــا لــى ..
 
تـفـتـح الـبـــاب فــيــدخــل الـكـــاهــن ثـم إيـمـــان و مـعــهـــا ديــنـا
 
رجاء
                أبــونــــا يــوحـــنـــــا .. ســــلام يــــا أبـــونــــــا ..
 
الكاهن
                ســــلام يــــا رجـــــــاء ..
 
إيمان
                إزيــك يـــــا رجــــــاء ..
 
دينا
                ( بـبـرود )  أهــلا  ( تــقــف بــجــــوار الــكـــــاهــن ) ..
 
الكاهن
                ( مـشــيــرا لــديــنــــا بــجــــانـبــه ) مـزعــلــة الــقــمــورة دى لـــيــه ؟ ..
                أحـــنـــــا ظــبـطـــنــاهـــا مــزوغــة مــن عــنــدك ..( يــداعــب ديــنــــا بـالـصــلـيـب ) ..
 
إيمان
                ( تــنــتــحـــى بـرجــــاء جـــانــبــــا و تــهــمــس لـهــــا ) أوعــى تـكـــونــى 
                مــتـضــــايــقــة .. أصــل أنــــا مــصــدقــتــش أول مــا أنــتــى وافــقــتــى تــقـــابـلــى
                ديــنـــا فــقــلــت أحــســن حـــاجـــة الـطــرق عـلـى الـحــديـد و هــو ســـاخـن فـجـريـت
                عـلـى ديـنــا بـعــتـّـهــــا لـك و رحــت أجـــيــب أبــونــــا يــوحــــنـــا ..
رجاء
                أتــضـــايــق ؟! .. طـب صــدقــيــنــى يـــا إيــمــــان أنـــا مـن ربـع ســــاعـــة كـــان أعــز
                أمـنــيــة عــنــدى إنــى أشـــوف ديــنــا ( تــبــتــســـم ديــنـــــا مـتـغــصــبـة ) ..
                و كــمــــان أبــونـــا يـــوحـــــنــــا جـــه في وقــتــه ..
                ( تـلــتــفـت لـلـكــاهـن ) أبــونـا .. أقـــول لـقــدســك حــاجــة غــريــبـة و تـصــدقــنـى ؟ ..
 
الكاهن
                أكـــيـد .. الـمـحــــبــة تـصـــدق كــل شـــئ ..
 
رجاء
                أنــــا مــن قــيــمــة ســـــاعـــة جـــــالــى مــــلاك ..
 
الكاهن
                مـــــا أنـــــا عــــــارف ..
 
رجاء
                عــــــارف !! ..
 
الكاهن
                ( بـبـسـاطـة ) آه عـارف ..مــش إيـمـــان جــــات لـك مـن ســــاعــة ..
                مـــا هي إيـمــــان مــلاك .. مــلاك ســــلام بــيــنــك و بــيــن ديــنــــا ..
 
رجاء
                الـمـلاك الـلـى بـتـكــلـم عـلـيـه يــا أبـونـــا مـلاك مـن الـســـمــا ..
                جـــالــى بـرســـالــة مـن ربـنــــا ..
 
الكاهن
                و مــالـــه .. مــــا هي إيـمـــان كـــــانــت جــــايــة لـك بـرســـالــة مــن ربــنــــا .. 
                هي رســــالـــة الـمـحـــبــة مـن مـيــن غـيــر ربــنــــا ؟ ..
رجاء
                ده مـــلاك مــن الـلـى بـيــطــيـــروا ..
 
الكاهن
                مــا هي إيـمــان جــات لــى طــيــران مـن عــنــدك .. و مــالـحــقــتــش تـشــم نـفـســـهـا ..
 
رجاء
                يـــا أبــونــــا ده قــــالـلـى إن فــيــه إمــتــحـــــان هــواجــهــه الـســــاعــة تـســــعــة ..
 
الكاهن
                مـظــبــوط  .. إنــتــى كــنــتــى في إمـتــحــــان الـســـــاعة تـســـعــــة ..
                و الـســــاعـــة تـســـعــة و خـــامـســـة .. و في كــل وقــت ..
                في كــل وقــت الإنـســـان عـــايــش في أمـتــحــــان و لازم يـبــقــى مـســتــعــد ..
                لـلإجــــــابــــة في أى لـحـــظــة ..
 
رجاء
                بـس الـمـلاك الـلـى بـكـــلـم قـدســـك عـنـه قـالـلـى حـــــاجــــة صــــعــبــة .. 
                أنـــــا فــهــمــت مــنــه إن الـمــســـيـح جــــاى لــى الـســــاعـــة تـســــعــــة ..
 
الكاهن
                و ده كــمـــــان حـصـــــل ..
 
رجاء
                حـــــصــل ؟ ! ..
 
الكاهن
                ( مـشــــيـــرا لـديـنــــا ) بـنـت مـيــن دى ؟ ..
 
رجاء
                بـنـت الـمـســـيــح .. 

الكاهن
                صــورة و مـثـــال مـيــن ؟ ..
 
رجاء
                الـمـســـيــح ..
 
الكاهن
                و هي عـضــو في جــســـد مــيــن ؟ ..
 
رجاء
                الـمـســــيــح ..
 
الكاهن
                و مـيــن الـلـى حـــمـلـهـــا مـن بـيـتـهـــا في الـطــريــق لـحــد مــا وصــل
                مـعـــاهـــا بـــاب بــيــتــك ؟ ..
 
رجاء
                الـمـســـيــح ..
 
الكاهن
                يـبــقــى مـيــن الـلـى خــــبــط عـلـى بــــابــك الـســـــاعـــة تـســـعــة ؟ ..
                مــش مـهــم يـــا رجــــاء إذا كــــان الـمـلاك جــه طــــايــر و لا مــــاشـــى ..
                مـش مـهــم إذا كـــــان فـيــه مــلاك مــن أصـــلــه و لا لأ .. 
                الـمــهــم ..إتــعــلــمــتــى إيــه ؟ ..
 
رجاء
                وصـــيــة جــديــدة .. أن تـحــبــوا بــعــضــكــم بــعــضــا كــمــــا أحــبــبـــتــكـم ..

الكاهن
                طــيــب نــمــتــحــنــك يــــا رجــــاء .. إخــتــبــــار تــداعــى الأفــكـــــار ..
                أنــا أقــول لــك كـــلــمــة .. و إنـتــى تـجـاوبــى بـأول إجـــابــة تـخــطــر عـلـى بـالـك ..
                الـلـه ( يـشــيــر بـالــصـلـيـب لأعــلــى ) ..
 
رجاء
                مـحـــبــة ..
 
الكاهن
                ( يـربـت بالـصـليــب  عـلـى الـكـتـاب الـمـقـدس ) و الــنــــامـــوس .. و الـــوصـــايــــا ..
                و الـكـــتــــاب الـمــقــدس كــلــه ..
 
رجاء
                مـحــبــة .. مـحــبــة .. مــحـــبــة ..
 
الكاهن
                ( مـشــيــرا بـالـصــلـيــب إلـى صـورة الـمـســيـح الـمـصـلـوب ) و الـصـــلـيـب ..
 
رجاء
                أعــظــم حــب .. 
                لـيـس لأحـد حــب أعـظــم مـن هــذا أن يـضــع أحــد نـفــسـه عــن أحــبــائـه ..
 
الكاهن
                يـبـقـى مـش فـــاضــل غـيــر كــلــمــة واحــدة .. لــو رديــتــى عـلــيــهــــا صــح ..
                تــنــزل الـســـتــارة .. تـقــولـى إيـيـيـه .. لــو قـــلــت لــك .. رجـــــــاء ..
 
رجاء
                ( تـبـســط يــديــهــــا عــن آخــرهــمــــا تـمـهـيـداً لإحـتـضـان إيــمـــان و ديــنــــا )
                مــــــــحــــــــــبـــــــــة  ( يـتردد صـدى الـصـوت )
                ( تـحــتــضــن إيــمـــان و ديــنــــا ) ..


يُـخـــالِــف الــكـــاهــن بــيــديــه ( عــلامــة الـصــلــيـــب ) 
وتـكـون هــذه إشــارة إنــزال الـســـــتـــار .. 

(يـمــكــن هنا أداء مـطـــلــع تــرتــيــلــة "لـم تـعـد تـقــرع"  مـع أنـــزال الـســــتـــــار)



