
نعدام ا  احلكيم، تشهد ملرارة مسرحية "لكل جمتهد نصيب" لتوفيق
 .الكفاءة يف العمل يف بالدان

 لاملنظر األو 
حجرة يف إحدى املصاحل ، هبا مكتب واحد.. جيلس إليه موظف  "

واحد.. واملكتب ليس فوقه أوراق ، ولكن فوقه فنجاانً من القهوة وكوابً 
من املاء ، وعليه سجاير.. واملوظف امسه )شعبان أفندي( يدخن ، 

طالع صحف الصباح ابهتمام.. وعندئذ يسمع نقر على الباب.. مث وي
 "...يفتح ويظهر الساعي

 
 ..! "الساعي : ) معلناً ( األستاذ "مرسي عبد اجلواد

 ..شعبان : ) بسرعة ( يتفضل..يتفضل
 (الساعي يفتح الباب ، ويدخل الزائر ) 

 .. مرسي : ) داخاًل ( سالم عليكم
 ؟أهاًل وسهاًل.. قهوة ؟ .. سيجارة شعبان : )انهضاً مسلماً( 

 (.. يقدم العلبة ) 



مرسي : ) وهو يتناول سيجارة بعد أن جلس قرب املكتب ( سيجارة 
 . فقط ال غري

 ..!"شعبان : ) وهو يشعل السيجارة ( مربوك اي"مرسي
 .. مرسي : )ابمساً( اي "مرسي بيك" من فضلك

 ..شعبان : طبعاً الدرجة اخلامسة
 ..قلم. طويل عريض مرسي : ورئيس

شعبان : ) مشرياً إىل اجلريدة فوق املكتب ( حركة واسعة.. بسم هللا ما 
 .. شاء هللا

 " مرسي : مشلت كثرياً من إخواننا .. ولقد حبثت عن امسك اي " شعبان
 ..شعبان : ال تتعب نفسك.. امسي غري موجود

 ..مرسي : سهو غري مقصود
 .. ة مل تشملين والسالمشعبان : مقصود، غري مقصود.. احلرك

 ..مرسي : والسبب ؟
 ..شعبان : سبب ؟.. تسألين أان عن السبب ؟

 .. مرسي : قليب عندك



شعبان : مل ينفع سجودي وال صاليت.. منذ أن ظهرت اإلشاعة عن 
إعداد مشروع احلركة.. وأان أتوضأ كل يوم مخس مرات.. وأصلي يف اليوم 

اً وانفلة.. كل ذلك ألصل إىل عشرات الركعات.. فرضاً وسنة ، واجب
الدرجة السابعة .. ترى ماذا يفعل أولئك الذين يريدون أن يصلوا إىل 

 ..السماء السابعة ؟
 ..مرسي : أان أقول لك

 ..شعبان : قل يل بسرعة من فضلك
مرسي : قبل كل شيء جيب أن تتذكر احلكمة املأثورة: لكل جمتهد 

 ..نصيب
 ؟شعبان : وهل أان كسالن 

 ..! : هللا أعلم.. ولكن الظاهر للعني أنك ال تؤدي عماًل مامرسي 
 ؟شعبان : ما أدراك 

 .. مرسي : أدراين مكتبك هذا الذي ليس عليه ورقة واحدة توحد هللا
شعبان : هل املسألة مظاهر ؟ .. تعال هنا وانظر !.. ) يفتح درجاً يف 

 (املكتب...



 ..مرسي : ) يطل وينظر متسائاًل ( ما هذا ؟
 .. عبان : ثالثون ملفاً.. وارد اليومش

 ..مرسي : مل تنجزهنا ؟
 .. شعبان : بل أجنزهتا كلها يف

 ..مرسي : أجنزهتا كلها ؟
شعبان : ليس اليوم فقط .. كل يوم أان على هذا احلال يرد يل يف 

املتوسط حنو ثالثني ملفاً فال يهدأ يل ابل ، وال يطمئن يل خاطر، وال 
أنكب عليها انكباابً، وأعمل فيها بكل قويت يرضى يل ضمري، حىت 

ومهيت ، إىل أن أجنزها ، وأفرغ منها .. وأجلس بعدها كما ترى ، خالياً 
مراتحاً، أشرب قهويت ، وأدخن سيجاريت بلذة ، ومتعة .. وقد أديت 

 تواجيب على أكمل وجه، وأبسرع وق
 ..! مرسي : ) بدون وعي ( محار

 ..؟شعبان : ) مأخوذا ماذا تقول 
مرسي : ال تؤاخذين اي " شعبان " إمنا أان أرثي لك ، ولقد وضعت يدي 

 ..اآلن على سر خيبتك



 ..شعبان : خيبيت ؟
 .. مرسي : بدون شك

 ..شعبان : هل أان مقصر يف عملي ؟
 .. مرسي : ابلعكس

 ؟شعبان : ألست موظفاً متفانياً يف الشغل 
 .. مرسي : مضبوط .. محار شغل

 ..ال أترقى إذن ؟شعبان : وملاذا 
مرسي : ألنك محار شغل.. وحيث أن الشغل ليس هو أساس الرتقية 

 .. فبعملية حسابية بسيطة : اطرح الشغل من محار شغل يكون الباقي
 .. شعبان : محار فقط
 .. مرسي : حضرتك

 ..شعبان : شيء غريب .. كيف مل أفطن إىل عملية الطرح هذه ؟
 .. مرسي : غريك هو الذي فطن

 ! بان : أان إذن محارشع
 .. مرسي : واحلمري ال تظهر يف حركة الرتقيات



 ..شعبان : معقول
 ؟مرسي : فهمت اآلن حقيقة موقفك 
 "شعبان : فهمت .. واحلل اي "مرسي

مرسي : احلل بسيط جداً .. ما عدد امللفات اليت ترد إليك يومياً ؟ قلت 
 . يل : حنو ثالثني

 .. شعبان : نعم، حنو ثالثني
 .. رسي : أجنز منها ثالثة فقطم

 ؟شعبان : والباقي 
 .. مرسي : الباقي سبعة وعشرون .. أليس كذلك ؟.. اتركها لليوم التايل

 .. شعبان : ولكن اليوم التايل سريد يل فيه ثالثون ملفاً أخرى
 .. مرسي : مفهوم

 .. شعبان : يتبقى سبعة وعشرون أخرى
 .. السابقمرسي : أضفها إىل ما تبقى من اليوم 

شعبان : سيكون الباقي يف يومني سبعة وعشرين وسبعة وعشرين .. أي 
 . أربعة ومخسني



مرسي : أضف إليها أيضاً ما سيتبقى يف اليوم الثاث والرابع واخلامس .. 
 ..وهلم جراً 

شعبان : ما هذا الكالم ؟ لن ميضي على هذا احلساب شهر إال وتكون 
 .. لفاتهذه احلجرة قد امتألت أبكوام امل

 .. مرسي : عليك نور
شعبان : ) صائحاً ( نور .. أتريد أن "ترفتين" ؟ أتريد أن أحال إىل 

 ؟جملس أتديب 
 .. مرسي : امسع كالمي

 .. شعبان : اللهم أخزك اي شيطان
 .مرسي : افعل ما قلت لك وأنت ترى النتيجة

. .شعبان : النتيجة معروفة .. عيب اي " مرسي " أان صديقك وزميلك 
أيرضيك أن تراين مفصواًل .. مطروحاً على قارعة الطريق ؟.. أال يكفي 

 ؟ما أان فيه اآلن من أتخر وحرمان ونسيان 
مرسي : أنت حر اي " شعبان " لقد نصحتك، وأنت أدرى 

 ..مبصلحتك



 ؟شعبان : أراكم الشغل على الشغل 
 ؟مرسي : شغل زائد شغل .. كم احلاصل 

 ؟شعبان : كم 
 ؟يكون احلاصل محاراً على أية حال.. أليس كذلك مرسي : لن 

 .. شعبان : ال أدري .. هذه العمليات احلسابية بدأت " تلخبط" عقلي
 .. مرسي : تشجع واعمل برأيي .. اسأل من جرب

 ؟شعبان : أو جربت هذا 
 .. مرسي : طبعاً 

 .. شعبان : ) يضع رأسه بني كفيه هامساً: اللهم أخزك اي شيطان
 
 

 الثايناملنظر 
 

احلجرة السابقة عينها بعد مضي شهر.. وقد تراكمت أكداس  " 
امللفات فوق مكتب )شعبان أفندي( .. ويف أركان املكان .. وهو واقف 



 ".بني أيدي املفتشني
 

 املفتش : ) وهو يدون مالحظاته يف ورقة ( قل يل اي " شعبان " أفندي
.. 

 .. شعبان : أفندم سعادة البك
 ..د امللفات اليت ترد إليك يف اليوم الواحد ؟املفتش : ما عد

 .. شعبان : حنو ثالثني
 ..املفتش : تنجز منها كم يومياً ؟

 .. شعبان : ثالثة
 ..املفتش : ثالثة ملفات ؟

 .. شعبان : تستكثر هذا العدد اي سعادة البك ؟.. إي وهللا ثالثة
 .. املفتش : من قال إين أستكثر ذلك ؟.. ابلعكس

ثالثة ملفات قليلة .. ألراجع ما فيها ورقًة ورقًة.. وأنفذ شعبان : أ
أتشريات الرؤساء بدقة وعناية .. حىت ال أقع يف السهو أو الغلط الذي 

 ؟يضر مبصلحة العمل 



 ؟املفتش : أال ميكنك اي شعبان أفندي أن تنجز أربعة ملفات يف اليوم 
ت بك، أنشعبان : إين أصنع ما يف أقصى جهدي .. وثق اي سعادة ال

سيد العارفني، أن أقصى جهد للموظف النشيط ثالثة ملفات يومياً .. 
 .ال تزيد ورقة .. وال تنقص ورقة

املفتش : فاهم .. فاهم .. أعرف ذلك طبعاً .. ولكين كنت أمتحنك 
 .. .. إذن أنت على هذا االعتبار مرهق جداً ابلعمل

تش سعادة البك املف شعبان : ) مشرياً إىل أكداس امللفات ( كما ترى اي
 .. .. وعينك كلها نظر

املفتش : ) وهو يتأمل أكوام امللفات ( معلوم .. أنت مظلوم اي شعبان 
 ..أفندي

 .. شعبان : وأي ظلم .. ربنا شاهد
 .. املفتش : سأقرتح على وجه السرعة تعيني موظفني ملعاونتك

 .. شعبان : ربنا ما حيرمنا من عدلك اي سعادة البك
: قل يل اي شعبان أفندي .. تعتقد كم من املوظفني يلزمك املفتش 

 ..إلجناز هذه األعمال ؟



 .. شعبان : أظن ال أقل من اثنني أو ثالثة
 ؟املفتش : ثالثة موظفني 

 ؟شعبان : ) خبوف وتردد ( كثري 
 .. املفتش : بل قليل جداً 

 .. شعبان : )غري مصدق( قصد سعادتك
 .. ساباملفتش : يظهر أنك ضعيف يف احل

شعبان : فيما مضى اي سعادة البك .. ولكين اآلن قد مترنت ، وتفقهت 
 . يف عمليات اجلمع والطرح

 .. املفتش : ونسيت عملية القسمة
 ؟شعبان : القسمة 

املفتش : نعم .. أقسم ثالثني ملفاً وهي الوارد اليومي على ثالثة ملفات 
 ..ن احلاصل ؟، وهي أقصى ما يستطيع املوظف إجنازه .. كم يكو 

 !! شعبان : ) يف تردد ( عشرة
 املفتش : ابلضبط عشرة موظفني .. هذا هو العدد الذي يلزم ملعاونتك

.. 



 !شعبان : ) كمن ال يصدق أذنيه ( عشرة موظفني يل ؟
 .. املفتش : حذار أن تطلب فيما بعد أكثر من هذا العدد

 .. شعبان : ال اي سعادة البك
ال لن أقرتح يف مذكريت موظفاً واحداً أكثر من املفتش : إين على كل ح

 . هؤالء العشرة
 .. شعبان : نعمة من هللا .. ولكن

 ..املفتش : لكن ماذا ؟
شعبان : هل سيوافق سعادة الوكيل، أو معايل الوزير على تعيني هذا 

 ؟العدد من املوظفني اجلدد 
 ..املفتش : وما املانع من املوافقة ؟

 .. هذا جمرد خاطرشعبان : ال أدري .. 
املفتش : اطمئن .. ستأيت املوافقة أبسرع مما تظن .. طالب الوظائف  

كثريون .. وكل وظيفة تنشأ هي ابب من أبواب الفرج قد فتح .. وكل 
 . هذا طبعاً ملصلحة العمل

 .. شعبان : طبعاً .. طبعاً .. هذا ملصلحة العمل



 ! شعبان أفندي املفتش : إايك أن تشكو بعد اآلن من اإلرهاق اي
 .. شعبان : أبداً اي سعادة املفتش

 املفتش : ابدر مبجرد تعيني معاونيك بتوزيع امللفات على اجلميع، وتنظيم
 .. العمل على أكمل وجه

 .. شعبان : طبعاً اي سعادة البك .. لكن
 ..املفتش : لكن ؟

شعبان : هؤالء العشرة ؟ أين سيجلسون ؟.. هذه احلجرة أميكن أن 
 ..لعشرة .. موظفني ؟ تتسع

املفتش : ) جييل نظره يف الغرفة ( صدقت .. هذه احلجرة ال تكفي .. 
 .. ال بد لك من حجرات إضافية

شعبان : جياورين هنا حجرة كبرية يشغلها الفراش أبدوات القهوة والشاي 
والقرفة والزجنبيل من املمكن أن خيليها لنا .. وينزل الدور األول جبوار 

 .. اهدورة املي
 .. املفتش : فكرة .. فلينزل الفراش إىل دورة املياه، بقرفته وزجنبيله

 .. شعبان : يلزمنا بعد ذلك املكاتب



املفتش : هذا ال شأن لك به .. إدارة املخازن والتوريدات ستقوم ابلالزم 
 . مبجرد صدور القرار ابلتعيينات

ذه يت هشعبان : أال ترى األنسب اي سعادة البك أن تضع يف حجر 
 ؟مكتبني فقط، والباقي يف احلجرة التالية 

املفتش : هذا أمر ترتبه أنت فيما بعد، حبسب ما يتضح لك من نظام 
 . العمل

 ؟شعبان : وماذا يسمى هذا الوضع اي سعادة البك 
 ؟املفتش : أي وضع 

شعبان : عمل هام كهذا يقوم به عشرة موظفني .. عشرة غريي أان .. 
 . ة حجرتني كاملتنييشغلون يف املصلح

 ؟املفتش : ماذا تقصد 
شعبان : أمل جير العرف املصلحي ابعتبار العمل الذي له هذه األمهية 

 ؟قلماً من أقالم اإلدارة 
 ؟املفتش : وما املانع 

شعبان : موافق سعادتك على إطالق اسم القلم على عملنا هذا املرهق 



 ..؟
 .. املفتش : سأقرتح هذا يف املذكرة

 .. : بقيت مسألة أخرية اي سعادة البك شعبان
 ..املفتش : ما هي ؟

 ..شعبان : ) يف تردد ( اللقب
 ؟املفتش : أي لقب ..

شعبان : لقب " رئيس قلم " أليس من حقي أن أمنح هذا اللقب؟.. 
 ؟وأان الذي أشرف إشرافاً فعلياً مباشراً على أعمال عشرة موظفني 

ن حقك اي شعبان أفندي، وهلذه املفتش : ) بعد تفكري ( أظن هذا م
 .. املسألة سوابق

 ..! شعبان : سوابق كثرية
 .. املفتش : سأنظر جدايً يف األمر

 ..شعبان : رئيس قلم ؟
املفتش : ) ينهض ليتصرف بورقه ( إن شاء هللا .. قريباً جداً .. اترك لنا 

 . املوضوع ، واستمر أنت يف عملك ونشاطك واجتهادك



 
 

 ثاملنظر الثال
 

احلجرة السابقة عينها .. ولكن مكتب شعبان أفندي قد تصدر  " 
مكتبني آخرين : أحدمها عن ميينه ، وحيتله موظف جديد امسه رشاد 

أفندي ، والثاين عن يساره وحيتله موظف آخر جديد امسه كمال أفندي 
 ." .. وقد غطت امللفات مكاتبهم .. وحيتسون القهوة ويدخنون

 
 ؟ار شعبان : ما هي األخب

 . كمال : كل خري .. رمبا أمضي قرار الرتقية اليوم
 ..شعبان : متأكد ؟

 .. كمال : مائة يف املائة
 .. شعبان : زدين اطمئناانً اي كمال أفندي

 .. كمال : وكيل الوزارة وعد خايل عضو اجمللس



 ؟شعبان : وعده مباذا 
 ! كمال : وعده برتقييت إىل الدرجة السادسة

 ؟ك شعبان : أنت وحد
كمال : وأنت أيضاً ابلضرورة .. ألن ترقييت ال بد أن جتر إىل ترقيتك، 

 ! فأنت رئيس القلم .. وغري معقول أن ترتك وأنت األقدم
 ! شعبان : هللا يبشرك ابخلري

 ! كمال : ) مشرياً إىل رشاد ( رشاد أفندي أيضاً عنده أخبار
 .. رشاد : علمت فعاًل أن هناك قراراً سيمضى قريباً 

 ؟شعبان : من أين علمت 
رشاد : عمي كما تعلم مهتم ابملوضوع ؛ ألين عندما عينت هنا يف هذه 

الوظيفة ، مل يظن أهنا يف الدرجة السابعة ! وملا أخربته بذلك غضب 
واحتج وقابل أوىل األمر يف الديوان العام، فأكدوا له أن قراراً سيعد يف 

 . لسادسةأقرب وقت لتصحيح الوضع ، ومنحين الدرجة ا
 ..شعبان : وأان ؟

رشاد : ال ختف ! ال بد أن ترقيتنا كما قال اآلن كمال ستجر إىل 



 ! ترقيتك
 ! شعبان : نعم .. جروين معكم من فضلكم

 ! كمال : ابلعكس ! حنن نريد لك الدرجة اخلامسة على األقل
 ؟شعبان : أشكركم 

 .. رشاد : هذا ابلطبع من مصلحتنا
 ؟شعبان : يف مصلحتكم 

رشاد : جيب أن يكون يف هذا القسم درجات خامسة حىت يتسع أمامنا 
 . جمال الرتقية فيما بعد

كمال : نعم فيما بعد جيب أن يكون لك وكيل يف الدرجة اخلامسة . 
 . وأن ترفع درجة رئيس القلم أي درجتك أنت إىل الرابعة

 ! شعبان : هللا يسمع منك
.. ألن هذا هو الوضع  رشاد : سيحصل هذا يف املستقبل القريب

الطبيعي لألمور ، هل يرضيك اي شعبان أفندي أن نعترب يف قلم ليس فيه 
 ؟درجات أعلى 

 ؟شعبان : يعجبين هذا التفكري 



 ! رشاد : إين أشعر هنا كأين مقبور
 ! شعبان : ومل ميض عليك هنا شهر

كمال : أيريدون منا أن نعمل كاحلمري يف هذه امللفات ، وال خنرج من 
 ؟الدرجة السابعة 

 ؟شعبان : تنجزون ملفاً واحداً كل يوم وتقولون إنكم محري 
 .. كمال : من رأيك أننا يف غاية االجتهاد

 ! شعبان : ) يف هتكم خفي ( جداً 
رشاد : احلمد هلل .. إننا نرهق أنفسنا يف العمل ، على الرغم من الظلم 

عاً الهثاً ، مندف الذي حاق بنا " يفتح الباب فجأة .. ويدخل الساعي
 " صائحاً 

 ! الساعي : أعطوين البشارة
 ! شعبان : ) بلهفة ( قل لنا اخلرب
 ! الساعي : معي بشرى للقلم كله

 .. شعبان : انطق .. بسرعة
 .. الساعي : ال أنطق إال إذا قبضت



 ؟كمال : صدر القرار 
 .. الساعي : ) ميد يده ( قبضوين أوالً 

 .. يشعبان : قبضه اي كمال أفند
 . كمال : ) خيرج من جيبه قطعة ( خذ .. ها هو ذا شلن

 .. رشاد : ) يضع يده يف جيبه وخيرج قطعة ( ومين شلن
شعبان : ) وهو يرى الساعي ينظر إليه منتظراً وقد قبض من املوظفني ( 
ومين شرحة وأمري إىل هللا .. ) يعطيه شلناً ( .. تكلم اآلن .. أبقصى 

 .. سرعة
اآلن أحد السعاة من الديوان العام يقول : إن سعادة  الساعي : وصل

الوكيل دخل عند معايل الوزير ، وخرج ابملوافقة على قرار منح موظفي 
 . القلم درجات سادسة

 ؟شعبان : وأان 
الساعي : سعادتك ستمنح الدرجة السادسة وتربط على الدرجة 

 ! اخلامسة
 ؟شعبان : سأربط على اخلامسة 



 ؟لك إن هذا هو الوضع الطبيعي لألمور رشاد : أمل أقل 
الساعي : ) وهو خيرج مهرواًل ( عن إذنكم .. سأذهب ألبشر احلجرة 

 ." التالية . خيرج مسرعاً 
 ! كمال : معقول درجة سادسة اآلن .. مؤقتاً .. إىل حني .. معقول

شعبان : ) مضطرابً من الفرحة هاتفاً ( معقول !.. مربوك اي إخواين ! 
 ..! د نصيب اي إخواين !.. لكل جمتهد نصيبلكل جمته


