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 االستاذ الدكتور حميد صابربقلم مقدمة 
 

رحلة العامري ا١تسرحية ىي رحلة الفكر وا٠تطاب ا١تعريف وا١تواجهة مع الباطل يف شىت      
أشكالو  واختبلؼ أزمانو وىي أيضا رحلة اٞتماؿ يف اٞتملة الشعرية الدرامية والصور 

مع العامري ترحل مع االرواح التواقة الداللية يف ٖتوالهتا ورموزىا وفيض اشراقتها االنسانية.. 
اىل عامل أكثر سعادة عرب مشاىد ا١تعاناة والتطهَت والتنوير والتجديد يف بنية الكتابة 
الدرامية، وقد كاف قدر االستاذ ا١تبدع عبد الكرَل العامري اف يكوف الشاىد وا١ترىص 

واالمة  يف كاروؾ  االنعطافية يف حياة الشعب  ثللمتغَتات يف القيم الكربى واالحدا
ابريل، وىو االنساف الثائر والداعي للحرية يف عمارة نصوصو يصور  9وحفلة من اجل 

 واآلمنا آالمو، وحركة روحو التائقة دوما ٨تو اٟترية وا٠تَت والسعادة يف زمن اصبحت في
 اللعبة ا١تسرحية شوكة يف اعُت الظا١تُت ومرتزقة السياسة وادعياء النضاؿ.

صوص العامري ٧تد البناء األرسطي والربخيت يف ىارمونية قل وجودىا و٧تد أيضا يف ن      
اٟتبكة الدرامية تلتحم يف دائرة التشظي  وكأننا يف مسرح الواقعة يف صياغة حوارية شعرية 
مكثفة يف صورىا الفلسفية  واليت ال ٗترج عن ٤تور القيمة الدرامية. فالعامري ينطلق من 

يف أعماؽ ا١تشكلة العقدة ومع شخصياتو ا١تغرقة يف واقعيتها ومآسيها  موقع ا١تبصر الكائن
بعيدا عن ا١تباشرة، تتناغم مع ا٢تم االنساٍل يف ٤تلية صارخة حادة، لكنها عذبة كأغنية 

 على شاطيء الفرات وشط العرب واٟتداء العريب اٟتزين.
الىثا وراء اٟتدث ال ف االديب الفناف عبد الكرَل العامري يؤسس ٠تطاب مسرحي إ      

بصفة تسجيلية كا١تسرح التسجيلي لكنو يكشف ويعري وينقد وخطابو ا١تعريف خطاب 
مسرحي بوعي تارٮتي شامل منطلقا من ادراؾ الواقع اليومي اذ يرتقي بو اىل ذرى درامية 
    وعوامل تعبَتية صوفية مفتوحا على ا١تمكن تنأويا ارىاصيا ويف اكثر نصوصو من مسرحية 

 وغَتىا.  (يف راسي بطل) و( كاروؾ )و( دار   قيد )
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الشك اف عبد الكرَل العامري عبلمة بارزة يف مسرحنا اٟتديث وا١تعاصر فهو يف لغتو        
الدرامية يصنع  عا١تا يف فضاء يتفرد ويتجسد يف واقعية االحداث ا١تتشابكة لكنها دائما يف 

 أفق التأويل واألمل القادـ.
                                     

 
 أ.د. حميد صابر                                                
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 كلمة نقيب الفنانين في البصرة
 الفناف فتحي شداد المياحي

 
 

عاما وكنت أرى فيو  30عاصرت الكاتب ا١تسرحي عبد الكرَل العامري منذ اكثر من      
٫تـو وطنو وشعبو من خبلؿ كتاباتو ا١تسرحية فهو ينتقي من الواقع ما ٯتكن الكاتب اٟتامل 

 تقدٯتو للمسرح ٢تذا استحوذ على اىتماـ النقاد واٞتمهور على حد سواء.
يف مسرحية جعباف اليت قدمت يف مهرجاف ا١تسرح العراقي األوؿ ضد اإلرىاب على      

ي واخرجها الدكتور حاـز عبد اجمليد كنت خشبة ا١تسرح الوطٍت ببغداد واليت كتبها العامر 
مشرفا عاما على العرض وكنا نعمل حينها كخلية ٨تل من أجل رفع اسم البصرة عاليا 
وبالفعل حصلت ا١تسرحية على اٞتائزة الكربى يف ا١تهرجاف وىو ما يشَت اىل اف النص 

ما ٧تح فيو ا١تخرج الذي كتبو العامري ٯتتاز بقدرة وفاعلية لتقدٯتو على خشبة ا١تسرح وىو 
 الصديق الدكتور حاـز عبد اجمليد.

ذ نقدـ كتاب مسرحيات والذي ٭تتوي على ٕتربة الكاتب ا١تسرحي عبد الكرَل إ٨تن       
العامري لتكوف مرجعا للدارسُت خاصة وقد كتبت يف مراحل متفرقة ٛتلت ٫تـو الوطن 

ري ا١تسرحي نصا ٤تليا او موغبل وا١تواطن كما ٛتلت ا١تأساة اإلنسانية فلم يكن نص العام
باحمللية ا٪تا ٚتيع النصوص ٢تا امتداد انساٍل حيث قدمت بعضها يف دوؿ عربية وترٚتت 

 بعضها اىل اللغة اإل٧تليزية واالسبانية ما يؤىلها لن تكوف نصوصا عا١تية.
 أبارؾ للصديق العامري ىذا اإل٧تاز مع ٘تنيايت لو با١توفقية.      
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 قبو فتح اىظتارورقت 

 
 الى مسرحيي العراؽ الذين تحملوا وزر السنوات الماضية..      

 من مات منهم ومن ينتظر.. 
 الى مسارحنا المظلمة وىي تنتظر النهار..     
 الى اصدقائي يـو كانت المقاىي تلملم شتاتنا..     
      ا الى مقهى "سيد ىاني" يـو منحني زاوية من زواياه نزفت فيها شعر     

 ومسرحيات ورواية..
 لي في زمن القهر وخاصمني في زمن الديمقراطية.. الى من كاف صديقاً     

 اليكم، يا من حضرتم عروض مسرحياتي اـ لم تحضروا..
 

 عبس اىنزيٌ                                                                                                    
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 اُ مْتٌ تبحثىُ عِ اىربش                              

 فابسأوا باىبحث عِ ٍظزحنٌ اىضائع

 

وسط اىتزازات كبَتة ٕتتاح منطقة الشرؽ األوسط يف االنظمة وااليديولوجيات،         
مهما اىتز الكوف فلن  بأٝتاء ا١تضاءةوسقوط عروش واٝتاء يأيت يـو ا١تسرح حامبل قناديلو 

 تسقط ابدا..
السابع والعشروف من مارس/آذار مثابة األلق االنساٍل ومبتغاه، ليس يوما عاديا ولن     

يكوف، وليس عيدا ٔتا ٭تملو العيد من معاف ولن يكوف، ا٪تا ىو اٟتياة باكملها بكل ما 
وٝتوات متشابكة  ٖتتويو من اياـ واعياد، افراح ومآس، وجوه وأقنعة، عوامل متداخلة

 االلواف..
السابع والعشروف من مارس/آذار ٟتظة سائحة من قعر التأريخ، خيط من الضوء       

ليجعلها اكثر ٚتاال وكماال.. ٨تتفي بو، مدججُت هبواجسنا وأحبلمنا  باألرواحيتغلغل 
و وانكساراتو، وليالينا وأيامنا ا١تاٟتة.. ٨تتفي ىذا العاـ، وىو عاـ ال يشبو كل االعواـ، بقلق

نوقد يف حضرتو افكارنا، نأتيو ومعنا كل الشخوص الذين عاشوا ٟتظات والدات نصوصنا، 
 نستحضرىم من بئر الذاكرة ليحتفوا معنا..

ىذا العاـ ٭تتفل ا١تسرحيوف يف كل بقاع الدنيا بالسابع والعشرين من مارس/آذار،      
افة، ومنارا لرقي الشعوب.. ويف العراؽ،  فا١تسرح واف تنوعت ٕتاربو يبقى رافدا مهما للثق

كانت ٕتارب ا١تسرحيُت على مدى عقود من الزمن مثمرة، ناضجة، أخذت بناصية 
٣تتمعنا ٨تو التألق برغم ٤تاولة احتواء السلطات الغامشة لبعضها..فيما تصدت كثَت من 

الناس  النصوص والعروض ا١تسرحية لعملية تتدجُت الشارع وا١تثقف على حد سواء وصار
                                                           

   لمنشورة في موقع المسرحي العراقياـو المسرح العالمي غير الرسمية يعبد الكريم العامري لكلمة 
 .2011صباح االنباري عاـ 

http://www.sabahalanbari.com/theatreday/2011A.htm 
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يتداولوف تلك النصوص مثل منشورات سرية، يومها مل يغب ا١تسرح عن حياة الناس، 
شاطرىم ٫تومهم وعاش آما٢تم وٛتل تطلعاهتم ٨تو اٟترية اليت دفع من أجلها الكثَت.. وكل 
متتبع ٠تط سَت ا١تسرح العراقي وجد بذور الدعوة للتغيَت ومناىضة القمع يف حقوؿ عروض 

 يا وتركت شرخا كبَتا يف جسد اٞتبلدين.أحدثت وعيا ٚتع
ا١تسرح العراقي الذي كاف ينكأ ّتراحاتو ما زاؿ يئن، حىت بعد اف حدث التغيَت عاـ      

، مل يتنفس الصعداء بعد اف كتمت أنفاسو زمر ا١تتطفلُت، ومل تستطع ا١تؤسسة 2003
الثقافية اف ٘تنحو االوكسجُت الكايف النعاش حياتو، فغدت التجارب ا١تسرحية ما بعد عاـ 

ة متشبثة بقليل من النصوص اليت مل ترض طموح ا١تسرحيُت، فكارىو التغيَت تزحف كسيح
اٟتياة مل يكفهم تشويو ثقافتنا ليطاؿ خراهبم ا١تسارح بعد اف ايقنوا اف ا١تسرح قادر على رد 

 الروح واٞتماؿ ٟتياتنا.
"إننا ٤تكوموف باألمل، يقوؿ سعد اهلل ونوس، وما ٭تدث اليـو ال ٯتكن أف يكوف هناية      

تاريخ" وما زاؿ بصيص األمل ٭تدو بنا و٬ترنا حيث النهارات الطويلة وضوء مشس ال ال
٭تجبها غرباؿ.. وٯتنحنا ثقة التعبَت ْترية بعيدا عن رقباء األمس و٥تربي اليـو السريُت، 
واألمل باؽ بقاء ا٠تشبة اذ تفتح للعامل نوافذ لبلبداع، من خبللو )األمل( تبقى روح ا١تسرح 

ة، برغم ترجل كثَت من القامات ا١تسرحية العراقية، فما مر عاـ دوف اف متقدة، شاخص
تسقط ورقة خضراء من شجرة ا١تسرح، ومنذ عاـ مضى فقدنا من تركوا بصمات واضحة 
يف كتاب ا١تسرح الكبَت، ففي مدينة السليمانية غادرنا ا١تبدع الكبَت ٤تيي الدين زنكنو يف 

بينما تويف يف  2010و خليل يف تشرين الثاٍل والفناف ا١تسرحي الكوردي ط 2010آب 
وغادرنا يف الناصرية  2010برلُت ا١تسرحي منذر حلمي )ابو سبلـ( يف تشرين الثاٍل 

ويف البصرة غيب ا١توت كامل السعد يف ايلوؿ  2010ا١تسرحي ثائر خضَت يف آب 
الو ، ٯتوت ا١تسرحيوف على مساحة الوطن، من مش2011وقاسم علواف يف آذار  2010

ٯتوتوف بصمت وىدوء يف بلد قلما ٕتد فيو بقعة ىادئة، يغادروف أحبتهم تاركُت  اىل جنوبو،
رثا مسرحيا كبَتا من نصوص وعروض.. ٯتوتوف ويكتفي اصدقاؤىم بالرثاء بينما مؤسساتنا إ
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الثقافية مل تعر لرحيلهم اىتماما.. ولعمري اف رحيلهم كاف احتجاجا على كل خفافيش 
 وكارىي اٟترية واالبداع والتميز يف عراؽ كاف مهدا للحرية واالبداع والتميز.الظبلـ 

حري بنا اف نتوقف عند حجم خسارة ا١تسرح، ا٠تسارة فادحة، فا١تسرح مل ٮتسر      
صاالت العرض فحسب ا٪تا خسر ٚتهوره ايضا، ذلك اٞتمهور الذي كاف ٯتؤل تلك 

نت العروض تستمر لساعات متأخرة من الصاالت، وا١تسرح خسر لياليو أيضا حُت كا
الليل، ليس يف بغداد العاصمة وحسب ا٪تا يف كافة احملافظات، الصغَتة منها والكبَتة.. ٙتاف 
سنوات مضت ومسرحنا يعاٍل من موت سريري اذا استثنينا بعض التجارب الفردية اليت تعد 

 قطرة يف ْتر..
معروفة ومنها ا٢تيمنة )ا١تيليشياوية(  واذا كاف اٞتمهور قد ىجر ا١تسرح ٖتت ضغوط     

على اٟتياة العراقية يف وقت الحق من زمن تغيَت النظاـ السابق فقد غادره قبل ذلك 
ا١تبدعوف من الرواد واالجياؿ التالية ٖتت وابل التهجَت القسري ما سبب ركودا وموتا سريريا 

 ورات ونتائجها..ال ٯتكن احياؤه اال بثورة مسرحية شاملة رغم اننا مللنا الث
ىيمنة السياسي ألغت اىل مدى كبَت دور ا١تثقف العراقي وا١تسرحي ركيزة مهمة يف      

جسد الثقافة العراقية..٢تذا خرج من بقي من مسرحيينا يف ساحة التحرير، يف اواخر شباط 
كم، ا١تاضي، مع الناس الذين كانوا ٯتؤلوف ا١تسارح ليقولوا للمؤل: اف ا١تسرح غَت بعيد عن

فهو لكم ومنكم، واف كنتم تبحثوف عن ا٠تبز فابدأوا بالبحث عن مسرحكم الضائع.. 
اعطٍت خبزا ومسرحا، يقوؿ لينُت، اعطيك شعبا مثقفا، فمن أين ٧تيء ٔتن يقتنع اف اٟتاجة 

 للمسرح ال تقل ا٫تية عن حاجتنا للخبز..؟
لذات بعد اف لوثتها  ليكن يـو السابع والعشرين من مارس/آذار يوما لتنقية ا      

مدخبلت زمن ردئ، ولنعط كل ذي حق حقو ونضعو يف ا١تكاف ا١تناسب، ولنبعد ا١تتطفلُت 
والشوائب الذين دخلوا يف غفلة منا عن مسرحنا ونعيد لو ألقو بعد فًتة مظلمة، ونضع 

( عن وجوه نتمٌت اف يعود بياضها، كل االقنعة، أقنعة Pratinasجانبا أقنعة براتيناس  )
الليل والنهار، أقنعة السلطة واالحزاب اليت ٮتوفها ا١تسرح، أقنعة ا١تتطفلُت والكارىُت 

 للجماؿ.
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ا١تستقبل للمسرح حىت واف غاب عنو مبدعوه رغما عنهم، هتجَتا او موتا، وا١تستقبل آت 
 حىت لو حطموا ا٠تشبة واحرقوا الستار، ومنعوا النصوص ا١تسرحية عن التنفس..

خبلؽ، وقادر على نفض الغبار عن جناحيو ليحلق ثانية بعيدا عن كل قوى ا١تسرح العراقي 
 الظبلـ والقبح والكره.
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 ة:ػػػػػػػمقدم
يف زمن ما.. ويف مكاف ما من ىذا العامل القميء.. كاف ىناؾ مصور جواؿ.. يدور       

 كالناعور يف الطرقات باحثا عن خبز حبلؿ.. 
يف زمن ما.. ويف مكاف ما من ىذا العامل الردئ.. كانت ىناؾ ذئاب تًتصد      

 اٟتركات.. وٙتة مرايا تعيد الصور آالؼ ا١ترات.
 ذئاب.. لكنو وثق آخر فك يقضم منو قوت عيالو!مل ينج ا١تصور من فكوؾ ال 

 الشخوص:
 ا١تصور  -
 الزوجة  -
 صاحب الفندؽ  -

 المكاف: 

غرفة يف فندؽ قدَل، شبو معتمة استخدمت كغرفة ٖتميض األفبلـ الفوتوغرافية ومناـ،   
سرير كل ما عليو مبعثر.. جهاز لتحميض األفبلـ يف اٞتانب )الرجر( وأحواض ببلستيكية 
واشرطة ألفبلـ متدلية من خيط ٯتتد بُت جدارين.. صور ٥تتلفة لصقت على اٞتدراف ١تباف 

  وأخرى ألطفاؿ يضحكوف أماـ الكامَتا. مهدمة ووجوه لشيوخ 

)يخرج ورقة تصوير من الحوض البالستيكي ويحاوؿ أف يجففها مما بقي  المصور:  
ىو ذا آخر وجو ٮترج من ىذا اٟتوض   فيها من محلوؿ التظهير.. يحدؽ بالصورة قليال(

يداَي ا١ترٕتفتاف اشعر بالغثياف وأنا التقط ا٠توَؼ من بعض وجوه األطفاْؿ  ا١تلل يهصرٍل ، و 
 )يبتسم(..أكلهما احمللوؿ... يا لَك من ٤تلوؿ !  مل يبَق وجو مل يَغتسل فيك.. 

: ارتدي قفازا كي ال يصهر ىذا احمللوؿ ( من خلف ستار الظلمة)  : صوت الزوجة 
 .يديك 
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ال يصلح أبدا   ملتفتا حيث الظلمة وصورة الزوجة المعلقة على الجدار( :(المصور
 مثلك بالضبط! ضاحكا( (فهو يعيق يدي وأنا أشعر إف الصورة ال تظهر إال ٔتداعبة مٍْت ! 

 أرجعنا للسخف؟!  )تخرج من ستار الظلمة( )بغنج(: : الزوجة
 ىل يشعر ىذا اٞتسد بيدي و٫تا يف القفازين..؟  )مقتربا منها ومالطفا( المصور:
 فأنا مازلت مريضة  )بميوعة(أصرب !!  أصرب يا أخ ... )ضاحكة( الزوجة:

 ما عدت كذلك، أنت اآلف بأحسن حاؿ )مصرا( المصور:
 لوالؾ ١تت  )بأسى( الزوجة:

 لو طلَب مٍت القلب ألعطيتك إياه !  )مالطفا( :المصور 
أف يلتصق  )يقترب منها أكثر حتى يكاد  وأنا فرح إذ جزء مٍت صاَر معك...            

 آه لو يقدر أىل الطب أف ٬تعلوا ىذين اٞتسدين جسدا واحد.  بها(
 مل افهْم ...!  )متظاىرة بالغباء وىي تبتعد( الزوجة:

 ال بأس ... دعيٍت أحلم  )يغمض عينيو( المصور:
 أحبلمك زادت ، إال يكفيَك بأٍل معك .. ؟  الزوجة:

 أخشى أف أفقدؾ  )يجلس على كرسي( المصور:
 أتشك يب ؟  قبالتو()تقف  : الزوجة

 أحساس يشعرٍل إف الدنيا ستضيق، سأفقد أشيائي..  المصور:
 أالنك أعطيتٍت كليتك ؟!  )غاضبة( :الزوجة 
لو عاىدتيٍت بأنك  )مترددا(أعطيك روحي لو ....  )ينهض ويقترب منها( : المصور

 وحيدا..  تبقُت معي وهتديٍت طفبل يشبهٍت... ولد .. واٝتيو وحيدا .. فأبوه قد عاشَ 
 بالوحدة .. ف تشعرَ أ٨تن معا .. وسنبقى معا .. ومادمت معك ال ٯتكن  الزوجة:

 )يغمض عينيو(ال ادري شئ ما يقلقٍت،أ٘تٌت إف ال أغمَض عيٍت فأفقدؾ !  المصور:
لو عافَك كل الكوف فأنا  تتجو حيث المكاف المعتم حتى تختفي في الظالـ(:) الزوجة

 ال ٯتكن إف أفعل!
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 )أصوات طرقات على الباب( 
ىا قد  بعد إف يتأكد((أتراىا ذىبت ..؟ )يبحث في العتمة عن زوجتو(  : المصور

 )صوت طرقات على الباب( عافتٍت ثانية؟ 
 من ذا يأتيٍت يف ىذا الوقت..؟

 أفتح يا ىذا .. أفتح..  )صوت صاحب الفندؽ من الخارج(
    ل ... يف ىذا الوقت ا١تتأخر ال مهرَب ىا قد جاء عزرائي )مقتربا من الباب( المصور:

 منو ! 
 )يفتح الباب ويدخل صاحب الفندؽ( 

 أكنت هتذي مع نفسك ، ىذا أوؿ باب ٞتنونك، ظننتك مت..  صاحب الفندؽ:
 ىل يشعرؾ مويت بالراحة ..؟  المصور:

أٝتع يا ىذا.. إف كنَت تظن أنك با١توت ستهرب عن دفع  )غاضبا( : صاحب الفندؽ
 ديونك فأنَك غلطاف..؟ ىو ذا الشهر الرابع قد مر .. أما آَف لك أف تدفَع إ٬تاَر الغرفة؟ 

 أمنحٍت يوما آخر..  )يتوسل(: المصور 
ـَ ىنا كأنك يف ملك  صاحب الفندؽ: )بهستريا( يـو آخر ؟! كم يـو مر وأنت تنا

ـَ.. وجهك يًتاءى كاٟتا كلما ٫تمت أبيك..؟  أتعر  ؼ انك تذْتٍت، تستنزؼ مٍت األيا
 بفتح خزانة نقودي.. 

 أصرب يا عم.. أصرب.  المصور:
 صربت كثَتا ! من يدفع عٍت قائمَة ا١تاء وقوائَم أخرى؟ بصوت عاؿ( ( : صاحب الفندؽ

 مل أنكْر أنك تطلبٍت .. سيفتحها اهلل وتأخذ ما تطلب..  )متلعثما(: المصور 
)يضع ىل ينزؿ لك صكا من ٝتاوات اهلل ؟  )ساخرا( يفتحها اهلل ؟! صاحب الفندؽ:

سيفتحها يف وجهك وأنت ىنا ٖتبس نفسك  كا٠تائف من شئ ما  أصابعو قرب عينيو(
 وهتذي كاجملنوف! 

 أتشك بأٍل مل أدفع؟  المصور:
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مىت ؟ مىت تدفع ؟  الشهر يروح ويأيت اآلخر وأنَت تطمئنٍت أف اهلل  صاحب الفندؽ:
 سيفتحها بوجهك أشك بأف اهلل يعرفَك 

وىل يعرفك أنت؟ ٘تلك أمبلَؾ سليماف وتأتيٍت ٓترب ال )بعد إف نفد صبره( : المصور 
 يرحم؟ 

. أٖتسدٍل ؟ أٖتسد أمبلكا أطفأت عليها مشعَة شبايب ٚتعتها فلسا . صاحب الفندؽ:
 فلسا ..؟! الحق ألحد فيما أملك.. 

 أتعيد إليك شبابك تلك األمبلؾ؟  )بالمباالة(: المصور 
 أعطتٍت اٞتاه ! صاحب الفندؽ:

 واألوالد ؟ المصور:
أمل ٗتربٍل بأف لك امرأة  بهمس((ما نفع األوالد ببل ماؿ ..  صاحب الفندؽ: )مصدوما(

 وولدا من قبل..؟ أينهما اآلف .. ؟ ىا.... ؟ أبعتهما يف سوؽ ا٠تردة؟ 
 صو يا جربوع..  )غاضبا( : المصور

أنا جربوع ؟ ليتك تأكل ما يأكلو اٞتربوَع!  )بعد اف اشفى غليلو(  :صاحب الفندؽ
أٝتع يا فناف ..  اصحا()نجربوع أنا .. أنا جربوع ؟ ألٍل أبصرؾ باٟتق صرت جربوعا..؟ 

لو بعَت تصاويرؾ تلك وعشَت كمن يعرؼ حق العيش ستعرؼ كيَف يفكر ذلك اٞتربوع 
 )يشير إلى نفسو(..

 المصور: )يكتفي بالجلوس على كرسي قريب( 
أٝتيتٍت جربوعا ، وأقبل ىذا منك..  لكنك لن  )واقفا بالقرب منو( :صاحب الفندؽ

 تفلَت من يد اٞتربوع !!! 
صاحب الفندؽ بينما يبقى المصور صامتا( .. )أصوات كركرات األطفاؿ  )يخرج 

 تسمع من جديد( 
كيف سأفلت   يضحك بهستريا()لن تفلت مٍت .. لن أفلت منك  )يضحك(: المصور 

منك  وأنت سددَت علي األبواَب وجعلَت فضاَء الغرفة كغطاء من نار! آه لو رأيَت ما 
 رأيت ، أكنَت تبحث عن ماؿ زائف؟ 
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وجوه غضة وأيد كأيدَي مبلئكة اهلل طرية وناعمة ٭تملها  )ينهض مقتربا من الصور(  
 ا١توت على   أكفو ا٠تشنة ىل أطلب منها ٙتَن التصوير كي ادفَع لك؟ 

مل يبَق إال تلك األشباح تركوا أحبلـَ طفولتهم تأكلها اللوكيميا  )يشير الى بقية الصور(
 رب ! والسل وأمراض ال عد ٢تا، تبا للح
 ٨تملها مثَل الصلباف على الظهر 

 ندور ويف فمنا الصرخات 
 من يسمع ذاَؾ الصوَت ا١تخبوَء يؤرقنا 

 من يعرؼ ما يؤمل ىذا الطفل وذاَؾ الشيخ 
 يسخر منا ا١توت ونسخر منو 

 لكن ا٠تاسر فينا ىو اإلنساف .. 
كانت يل زوج وولد..  ولد خرَج من صلب اٞتوع، مل ٘تنحٍْت   )يقف قبالة صورة زوجتو(

فرصَة أف أ٘تتَع هبما مل أمنْحها خبزا يشبعها، يايل من ٥تدوع .. كانت ٘تطرٍل بكبلـ  
لو عافك كل الكوف فأنا ال  )يقلد صوتها وطريقتها في الكالـ(معسوؿ، كبلـ زائف 

ا  فأستفحَل فينا .. صرنا نشك ٯتكن اف افعل )صارخا(  وصَل الزيف اىل لب عواطفن
ال تشعر بالوحدة بعد اآلف...ىا قد رحلْت عٍت   )يقلدىا(بأحب الناس ألينا وأقرهبم ألينا  

طفلي أنا !! قالوا  )مؤكدا(أتذكر يوـَ أتى الطفل  )مستذكرا(تركتٍت حيث الوحدة وا٠توؼ 
زوجتو ويطلب منها  يلتفت إلى صورة)مربوؾ.. ولد كالطَت رأوه ىم.. لكٍت مل أَر ولدي

 تعايل.. تعايل نعيش معا .. أف تأتي(
نعيش معا؟  أقاٝتَك البطَن الفارغَة و تصاويَر ال  )صوت زوجتو من المكاف المعتم(

 ٕتلب عافية..
 من حقك أف تفخري يب .. عملي ىذا.. المصور:
 عمل ال ٬تلب إال اٟترماف .. أتسميو عمبل..؟ الزوجة:

 يـو  لكنو ٬تلب قوتَ  المصور:
 أنعيش ليـو واحد ؟  الزوجة: 
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 ىي نفس األياـ ندور وإياىا ٨تملها ثقبل على أكتاؼ أرىقها الدىر  المصور:
 غَتؾ ٭تلم باآليت وأنَت تعيش ليومك  الزوجة:

 مل يبَق درب مل أمش بو .. أو رزؽ مل أسَع إليو فجميع األبواب موصدة  المصور:
 ذاؾ ألف مفاتيَحك قد صدأت ودروَبك ال تنفع..  الزوجة:

 دليٍت أنت .. دليٍت ،إف كانت عيناي ٗتونانٍت وساقي تقودانٍت إىل اجملهوؿ؟  المصور:
ما بالك أنَت وتلك الناس ؟  تبحث يف زاوية مهملة عن وجو ٣تذور  )بغضب(: الزوجة 

يصلح للتصوير  تدفع من قوت البيت وتنسى َمْن يف البيت ! تأتيٍت بوجوه أتلفها العمر 
وأخرى قد عبَث ا١توت هبا من يعطيَك األجَر.. ىا ؟  عزرائيل ؟ ىذا الذي ال يعطي ابدا 

 بل يقطف منا العمر 
 ٍت أف أستجدي؟أتريدين المصور:
 حقك أف تأخَذ اتعاَبك ..  الزوجة:

 حقي إف اثبَت للعامل مأساَة العصر  المصور:
ومأسايت أنا .. من ذا ينقلها للعامل .. مأساتك أنت .. ومأسايت ..  وقدور  الزوجة:

 الطبخ ا٠تاوية .. ما فكرت هبذا .؟ 
 فكرت ٔتا ٯتؤل ىذي الدنيا خواء .  المصور:

 الدنيا ..؟! عاؿ(الزوجة: )بصوت 
 ما بالك والدنيا .. ما بالك والغَت .. ؟           
 من يطرؽ بابك ويسأؿ عنك ؟           
 من يعطيَك أف احتجَت ومن يأويك ؟           
 ال رغبَة يف أف يأويٍت أحد ويسأَؿ عٍت .. المصور:
 أنا خاصمت الكوف !          
ـَ الكل تناسى الكل .            .مادا
 مذ حَط ا١توت جناحيو علينا           
 األخوة صاروا أعداء           
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 يتعاطوَف الشَر ببل ىدؼ .           
 أتريدينٍت أف أصبَح شيطانا أحـو ببل ىدؼ؟           
 إف كاف ا١تاؿ يشيطنَك فكْن شيطانا ! الزوجة:

 حقاَ ! المصور:
 ما شيطَن تلك الناس سوى ا١تاؿ ..           
 يغويهم حيث دياجََت الوحشة          
 ٯتسخهم !          
 ٬تعل من كل قلوهبم حجرا            

 يا فلسفَة العوز ! الزوجة: )ساخرة(
 ستحط بَك يف ىاوية اليأس           
 ما كانت أفكارؾ ىذي من قبل، ما غَتؾ ؟           

باألمس وقد زرت ا١تشفى شاىدت األطفاؿ يتلووَف ، كانوا مثَل نسيم  المصور: )بأسى(
باغتو الدخاف..من بَُت أصابعهم ينفتق ا١توت، ٬تردىم من حلم عاشوه، ومن أمل صاَر 

 سرابا! 
 يف كل زماف ٙتَة أمراض، وٙتَة موتى وقبور  الزوجة:

... كل قبور الدنيا !كأف  لكننا يف زمن صرنا ٨تمل فيو قبوَر الدنيا على كواىلنا المصور:
 ا١توَت ىنا قد ثبَت مسمارا ،ال أحد ينجو يف ىذا الوطن القرب . 

أنت ٕترجٍت لليأس معك ، تقحمٍت يف عزلتك الفاٛتة الرعناء  ما ذنيب أنا .. ما  الزوجة:
 ذنب الطفل؟ 

 ما ذنب األطفاؿ ٚتيعا؟  المصور: )صارخا(
 لكنك ٖترمنا من عيش مقبوؿ ! الزوجة:

ما كنت أنا األوؿ ٦تن يشعر بالذؿ، ىناؾ كثَتوف، يتلووَف على أرصفة العوز ْتثا  مصور:ال
 عن أيد بيض.. من أين أجئ بيد بيضاء ٘تنحك العيَش ا١تقبوؿ..وسواد الدنيا يغلفٍت ..! 

 أهترب منا ؟  الزوجة:
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 أىرب من نفسي ! المصور:
 األمارة بالسوء ؟! الزوجة: )بسخرية(

)يمد يديو حيث تقف السوء وجدناىا، تلك ا١تعجونة بالبلوى ... ليتنا ب المصور:
 أجلسي.. أف حديَث النفس يقتلٍت، لنتحدَث يف اٟتب كما كنا!  الزوجة(

 اٟتب ... ىل بقي حب ..؟  الزوجة: )مبتعدة(
 أعرؼ أف اٞتوَع يقتل حىت اٟتب لكننا قد ننتصر اآلف إذا عفنا ا٢تم.  المصور:
 م وقد صاَر لباسا ال يسًت ؟كيف نعوؼ ا٢ت  الزوجة:

 ننساه ... أو ... أو نتناساه ! المصور:
 لكن صراخ الطفل يؤرقٍت..  فكرت بأف أنسى، الزوجة:

 أىو ٚتيل ؟  المصور:
 ..... !  الزوجة: )تنظر لو بأسى(

 يشبهٍت .. ىا .. ؟  المصور: )ينهض مقتربا منها(
 الزوجة: )تبعد نظرىا عنو( 

ولدي ؟    غا..غا..غا..غا.. أسكت يا  )مع نفسو(ىل صار يناغي ..؟  المصور:
 ملَ ملْ تأتيٍت بو ؟ )يلتفت إلى الزوجة(سأىديَك كامَتيت، تصور أحبلمك .. تصورٍل ! 

يوما يوما صار الربعم أصفر، يبحث يف صدري عن خصب، ال شئ سوى القيح  الزوجة:
.. يصرخ .. ال أحد يسمعو سواي، .. يصرخ يف الظلمة ، كسجُت يندب حظو!  يصرخ

 بأصبعو كاف يشَت إيل .. 
 مل مل تأتيٍت بو ؟  المصور: )بصوت عاؿ(

 ماذا ستعطيو ..؟ أحبلما فارغة ... أوىاما ..؟  الزوجة:
 أعطيو األمن ...! المصور:
ىل تقدر أف ترجَع  )صارخة باكية(ىل تقدر..؟ ىل تقدر إف تبعَد عنو ا١توت،  الزوجة:

 إليو الروح ؟ 
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 ماذا ............؟ المصور: )باستغراب شديد(
لياؿ عشت، وأنا أبعد عنو شبَح ا١توت،كاف ا١توت  الزوجة: )تسقط على الكرسي(

يراقبٍت، ينتهز الفرصَة كي يقطَف روحو..مل أترْكو ٟتظة .. كنت أغطيو ّتسد مل ٭تميو !ال 
يعبث فيو..كانت عيناه جاحظتاف ويداه ذابلتاف يكتم يف  ادري كيف غفوت وتركت ا١توتَ 

 صدره صرخَة كل الكوف !
آه ... ما أخبَث ىذي الدنيا  تفتح بابا، لتغلَق   المصور: )واضعا رأسو بين ساقيو متألما(

 كَل األبواب. 
 ما أخبثنا ٨تن ..  نبحث وسَط ركاـ الروح عما يسعدنا فنتيو.  الزوجة:

 الولد ... وضاعت كل األحبلـ  ىا قد ضاعَ  المصور:
 من .. من ضيعو .. من ؟ الزوجة: )بغضب(
 لست أنا ! .. لست أنا! )صارخا(لست أنا ...  المصور:)متلعثما(

 حتى يقع  )لست أنا )الزوجة تدخل في الستار المعتم بينما المصور يصرخ(
 على األرض..ينظر حيث تقف الزوجة ال يجدىا(

يب...مل تًتْؾ يل أحدا ! ماذا لو وفرت اٟتزَف ليـو آخر...ليَس يا عبَث الدنيا  المصور:
يا دنيا .. مَل صَّتتٍت فقَتا ..  ..)صارخا(اآلف، فيَب من حزف الكوف ما ٯتؤل ىذا الكوف

وغلقت األبواب، ماذا ٭تدث لو أعطيتٍت شيئا ،ىل ينقلب الكوف...؟ بعض قمامة أولئك 
ـ..عائلة تبحث عما يسكت ىذا الداء...يا قد تكفينا ..قد تنجي طفبل من موت ٤تتو 

 عاَر العار ... يا أىَل الدنيا ..كيف يوصيكم باٞتار وتناموف على خَت ىو من عند اهلل ..
 )أصوت طرقات متالحقة على الباب( 

 ىل طلَع الفجر، ليتو مل يطلع! المصور: )منتبها(
 )يذىب حيث النافذة وينظر إلى الخارج(

 مازاَؿ الليل يغلفنا ! )يغلق الستارة( ٛتدا هلل 
 )أصوات الطرقات على الباب تزداد( 

 ىل جاء ا٠تباز يطلب أجره ..؟أـ جاَء ا٠تضار، ما أثقل ىذا الدين !
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 أفتح يا سيد..  )صوت صاحب الفندؽ من الخارج(:
الويل!  سوؼ يهددٍل إف مل ادفْع إ٬تاَر  الغرفة فالويل )ىازئا(ىا قد عاد ثانية..  المصور:

 سوؼ يقوؿ يل: ظننتك مت..
 إفتح يا سيد، أعرؼ أنك ما مت... )الصوت يزداد حدة(:

 )يفتح الباب ويدخل صاحب الفندؽ(قد خيب ظٍت ىذا ا٠تائب  المصور مستغربا:
 أتًتكٍت أطرؽ بابك .. من كنت تظن سيأيت غَتي..ومن  صاحب الفندؽ:

 يسأؿ عنك غَتي ؟ 
 أْؿ عٍت، سؤالك يقتلٍت ..ليتك مل تس المصور مع نفسو:

 صاحب الفندؽ: ماذا..؟ 
 أمهلٍت يومُت، طلبت ا٢تدنة منك سأدبر أمري .. المصور:

 ما جئت ٢تذا ...  صاحب الفندؽ: )ضاحكا(
 ما ... ماذا ...؟  المصور: )أكثر استغرابا(
 أنا قصرت كثَتا يف حقك.. أعرؼ ما كنت تعاٍل  صاحب الفندؽ: )بدىاء(

 أطلب منَك الصفَح فهل تعذرٍل؟ أكثر()يقترب منو 
 ال يا سيد .. أنا من يطلب منك الصفح..  المصور: أعذرؾ .؟!

أعًتؼ إٍل كنت لئيما.. أحسست هبذا.. أشعر إف الذنَب ٭تاصرٍل  صاحب الفندؽ:
 فناف مثلك ما كاف علي إف آتس حقو  )بخبث(

 .....! المصور: )صامتا(
تعرؼ أٍل ما أعرؼ يف  )بدىاء وخبث(من حقك أف تسأؿ: ما غَّتٍل  صاحب الفندؽ:

الفن كثَتا ...أنا عشت حيايت يف البحث عن ا١تاؿ، حيث يكوف ا١تاؿ أكوف مل أدخْل 
 ٢تذا .. كنت أواري النقَص ٔتا أٚتع من ماؿ .  مدرسة يف عمري،

 واآلف عرفت الفن ؟  المصور: )بسخرية(
 .. عرفتك أنت ! عرفت الفناف  صاحب الفندؽ:
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 يف اللحظة ىذه ... كيف ؟  المصور: )باستغراب(
  !)مستدركا(ال تستغرب، فصداقتنا قد جاءت من بعد عداء صاحب الفندؽ:

 رغما أٍل ما كنت عدوا لك . 
 وإ٬تار الغرفة .. وا٢تدنة ؟  المصور:

 أنت تقرر ذلك.  )صمت(اتركها لك ..  صاحب الفندؽ:
 أشعر أف ىنالك أمرا يشغلك أتراٍل طرفا بو ؟  ا(المصور: )ينظر اليو ملي

قالوا أف حدَس الفناف كبَت ...ىا انذا أقرأه فيك يا سبحاف اهلل!  صاحب الفندؽ: )بدىاء(
 ال اعرؼ أف اقرأ شيئا إال ىذا!
 ألك حاجة عندي غَت اإل٬تار  المصور: )مبتسما بسخرية(

( ال .. ال يشغلك اإل٬تار..ال حاجة يل بو )محاوال اإلفالت من سؤالو: صاحب الفندؽ
 .. الغرفة لك .. أقعد حيث تشاء ال أطلب منك شيئا... 

 معقوؿ ما اٝتعو منك !أنت تقوؿ ىذا ؟  المصور:
(: صاحب الفندؽ   وأؤكد لك .. أتريدٍل أف أكتب صكا يف ىذا ...؟  )بحـز

 يا سبحاف اهلل !أيف حلم أنا أـ أنت ؟  المصور:
أنت صديقي .. وجاري وقالوا قدٯتا : حق اٞتار على  ؽ: )يضحك بخبث(صاحب الفند

 اٞتار !
 اخربٍل بأمرؾ  المصور: )يتحرؾ حيث المكاف المظلم(

جئتك ٔتفاتيح الدنيا تفتح أبواب الرزؽ الواسعة... سأعقد  صاحب الفندؽ: )متوددا(
 وإياؾ صفقة عمرؾ، تسدد ديونك ، وتدر عليك الربح! 

 أأعمل عندؾ .. كأجَت عما يف الذمة .  (المصور: )ىازئا
كالسيد كيف   )مستدركا(ال يا سيد ال ..ٕتلس يف الغرفة كالسيد  صاحب الفندؽ:

 ...ال... بل كأمَت ال ىم لو.. 
 وال أدفع شيئا .،؟ المصور:
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 بل تدفع ! صاحب الفندؽ:
 تعرفٍت .. ال شئ لدي ادفعو..  المصور:

 بل عندؾ .. صاحب الفندؽ:
 عندي ماذا ؟  المصور:

 شئ ال ٮتطر على الباؿ ... كليتك...  صاحب الفندؽ:
 ماذا ؟  المصور: )وكأنو ال يسمع(

 )بدىاء( عمل أنساٍل.. يدر عليَك ا١تاؿ، ٮترجك من عوزؾ.. صاحب الفندؽ:
 أجننت ..؟ ٮترجٍت من عوز ويدخلٍت يف ألسقم!. المصور:

 أنت بكامل عافيتك..  صاحب الفندؽ:
 لكنٍت أعطي جزءا مٍت..  المصور:

 ألبن أخي، شاب يف مقتبل العمر .. ٭تتاجك أنت..  صاحب الفندؽ:
 أألٍل مديوف لك تطلب ىذا مٍت ؟ المصور:

ال يا سيد ... ال .. قلت لك أنَس اإل٬تار .. أعرؼ أنك تشعر بالناس  صاحب الفندؽ:
 وتفكر بالغَت، ٖتمل كل مآسيهم يف غرفتك ىذي ... 

أبن  )مقتربا منو(أليست تلك تصاوير الناس؟  لصور المعلقة على الجدار()يشير إلى ا
 أخي ٭تتاج إليك ، ٭تتاج ١تروءتك يا سيد !

 وأنا .. من أحتاج إليو ..الكل أداَر الوجَو عٍت، وصرت وحيدا !  المصور: )بغضب(
 لست وحيدا .. ٨تن معك، أىلك ٨تن وأحبابك..  صاحب الفندؽ:

 يل أىبل ، أينكم باألمس ..؟  اآلف تصَتوف المصور:
ألتمس فيك اإلنساف، اإلنساف الطيب، )بتوسل( لننسى األمس..  صاحب الفندؽ:

 الفناف ! لو كنت أشك بأنك ترفض ما كنت أتيت!
 ........! )حائرا(ا١تصور 
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سندفع لك عشرة مبليُت، بل مئة مليوف دينار إف  صاحب الفندؽ: )يقترب منو أكثر(
 مر ستعرؼ أٍل أريد ا٠تَت لك ..وافقت، فكر يف األ

)يتركو في صمتو ويخرج ... المصور ينهض من مكانو حزينا،  يدور حوؿ نفسو    
 ينظر إلى الصور المعلقة على الجدار .. يتحدث مع نفسو(

ىذا  )بسخرية(عاىرة ىذه الدنيا، ال تعطي أبدا، ماذا لو حكم التجار العامل...  المصور:
ىل أعطي جسدي كي أصبَح  )صمت(رنا كقطيع وسط ذئاب أف مل ٭تكموا بعد! لص

حُت مرضت امرأيت... كنت كمن صار ىشيما،  )يستذكر(مقبوال...؟ ىل يكفي ذلك؟ 
أعطيتها عضوا مٍت فجازتٍت با٢تجر، تركتٍت! تركت يل ٫تا مل أسطع ٛتلو، ٔتاذا سيجازيٍت 

يا أىل األرض .. أىل  )يصرخ(األغراب ؟ ا١تبليُت تكفي كي ارحل عن ىذي الدنيا..؟ 
 الدنيا 

 ىذا مزاد لبيع األعضاء !
 مزاد ... مزاد 
 مزاد ... مزاد 

 من ذا يشًتي اٞتسد الرخو 
 من يشًتي رأسي .. قدمي .. كبدي .. عيٍت 

 مزاد ... مزاد 
 من يدفع يل شيئا ويأخذ قليب ..؟
 يا أىل األرض .. يا أىل الدنيا 

 أعطيت لكم روحي .. روح الفناف 
 من ذا ٯتنحٍت العيش ا٢تانئ 

 )يرفع الصور واحدة بعد أخرى ويبدأ بتمزيقها(
 من ٯتنح تلك الصور الروح 

 تلك األشباح اٞتاٙتة فوؽ الصدر 
 ترسم خط ا١توت 
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 ٖتاصرٍل 
 ال مهرب منها 

 ال مهرب من كل نوافذنا ا١تفتوحة للريح 
 العتمة تكتسح األرض 

 األرض تدور .. تدور .. تدور 
 مزاد.. مزاد! مزاد..

 )يسقط فوؽ الصور الممزقة( 
)الزوجة تدخل وسط كركرات األطفاؿ وصياح الديكة تغطي جسد المصور بقماش 
ابيض بينما يدخل صاحب الفندؽ من جانب اخر يغطي جسد المصور بقماش 

 أسود.. المصور يتحرؾ  بهستريا(
 لضحك أال اآلف ... اهلل ..! اهلل ما أحسست برغبة يف ا المصور: )من تحت الغطاء(

 )يضحك بصوت عاؿ وبهستريا ويمتزج ضحكو مع ضحكات األطفاؿ( 
 العتمة تدغدغٍت ... 

 واألياـ تبحث يف أحشائي عن عضو مل أبعو ألحد ... 
 )يضحك ... ويضحك ... ويضحك(

 
 

  -أظالـ -                      
 
 

 2001البصرة /                                                          
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 جْاطي
 

 من أوراؽ الخيبة
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 امرأة واقفة في منتصف المسرح.. تصرخ:
 واضيعتاه... واضيعتاه

 لتذىب التيجاف للجحيم
 ال خَت فيمن قد ٘تسك بالعروش

 لتذىب العروش للجحيم
 مْذ صارت الكراسي يف الببلد

 قد ضاعت الببلد
 واضيعتاه... واضيعتاه

 ٘تسكوا باألرض
 واتركوا الكراسي الدخيلة

 فاألرض ال تطَت... ال تطَت
 لكنما الكراسي قد تطَت!

 )مجموعة من المهرجين يدخلوف... يقف احدىم خطيبا بهم(
 أنٍت.... استنكر ىذه الفعلة الشنعاء الخطيب:
 عاء...عاء...عاء )يرددوف صدى المفردة األخيرة( الجمهور:
 واشجب ىذا التصعيد ا٠تطَت الخطيب:
 طَت...طَت....طَت الجمهور:
 أيها الشعب العظيم الخطيب:
 ضيم...ضيم...ضيم الجمهور:
 انو فعل جباف الخطيب:
 باف....باف.....باف الجمهور:

 جباف من يبكي على ماض وىل صوت منفرد:
 و٣تد ماَت وصاَر ترابا

 ١تاذا يا اوالد الشيطاف......١تاذا؟ امرأة:
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 أنٍت امُت على مصَت االبناء  الخطيب:
 قتلوا ولدي :1صوت
 قتلوا أبنائي :2صوت
 قتلونا ٚتيعا :3صوت
 ١تاذا يا أوالد الشيطاف ....١تاذا؟ امرأة:

 انٍت أؤكد على وحدة الصف الخطيب:
 ٚتعونا صفوفا وأطلقوا علينا النار :1صوت
 ؽ صفصف تساقط فو  :2صوت

 اهنارت كل الصفوؼ... مل يبق صف
 ١تاذا يا اوالد الشيطاف....١تاذا؟ امرأة:

 إننا مطالبوف... الخطيب: )ينظر اليهم وكأف االمر ال يعنيو(
 بوف...بوف...بوف الجمهور:
مطالبوف جدا..جدا..جدا.. مطالبوف أيها األخوة واألخوات.. مطالبوف أيها  الخطيب:

 )يصرخ حتى يبح صوتو(بوف السادة والسيدات... مطال
 لقد بح صوت الرجل :1صوت
 ١تاذا يا أوالد الشيطاف....١تاذا..؟ امرأة:

 اال يكفيكم ىذا الدمار
 أكاف علينا اف ندفع مهر األرض من دماء األبناء وانتم تنظروف

 يتساقط األطفاؿ كالنجـو وانتم تنظروف
 ٖترؽ البيوت

 تدنس اٟترمات وانتم تنظروف
 ؟اىل من تنظروف

 اىل العار الذي يطويكم..
 اىل ا١توت الذي يتوعدكم يا امة العدؿ وا١تيزاف..؟
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 أي عدؿ تعرفوف
 أمن العدؿ اف ٪توَت أماـ أعينكم

 أمن العدؿ اف نشرد من الديار
 وانتم تطبلوف وتزمروف...

 
 –قطع  -

 ) مشهد في إيواف الملك، طبوؿ ومزامير، ثمة مهرج يقف قبالة الملك(
بلغٍت أيها ا١تلك السعيد، وباٍل اجملد التليد، اف امرأة من رعيتكم تستصرخكم  المهرج:

 وتندب جبللتكم...
 تستصرخٍت...تندبٍت...١تاذا يا فأر الببلد..؟ الملك: )ثمال(

 تقوؿ اهنم سرقوا دارىا المهرج:
 طيب أكمل.. وماذا بعد الملك:

 تقوؿ أهنم قتلوا زوجها.. المهرج:
 .. أكمل.. وماذا بعد..؟ال يهم، طيب الملك:

 تقوؿ أهنم شردوا عيا٢تا المهرج:
 ال يهم..طيب، أكمل..أكمل وماذا بعد..؟ الملك:

 تقوؿ أهنم راودوىا عن نفسها... المهرج:
ماذا..؟ أعطتهم شرفها...؟! اكتب يا ىذا: أنا السلطاف ، ملك  الملك: )منتفضا(

 بل طلوع الفجر..الزماف، وحامي البلداف، آمركم اف تأتوٍل برأسها ق
 )أصوات جلبة ومزامير...إظالـ( 

 -قطع-
 مل تعد ا١تنازؿ آمنة.. اخرجوا اىل القفار صوت:
 ١تاذا.. يا اوالد الشيطاف...١تاذا؟ امرأة:

 اف قبور الرجاؿ هتتز فرط العار
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 وسيف صبلح الدين يستغيث
 من ٬تروء اف يستل السيف من غمده ويصرخ: اهلل اكرب

 اهلل اكرب... اهلل اكرب اصوات:
 منذ سنُت و٨تن نكرب...فلم تكرب اال مصائبنا وعزلتنا رجل:
 مل يستجب الدعاء وال النداء ما دمنا ال نؤمن اال بأنفسنا امرأة:
 آمنا يا امرأة...لكن الرصاص ىو الغالب رجل:
 اهلل ىو الغالب... ما اٟتديد والرصاص اال ىباء امرأة:
 قي طعم الرصاصىذا النك مل تتذو  رجل:

 الرصاص يسكت األلسن وٯتحو اإلرادة
 ذقتو يا رجل...يف بلدي وعلى يد إخوة يل! امرأة:

 -قطع-
 )االمرأة في مكاف مظلم يقف قبالتها المحقق(

اف النساء يف بلدنا خلقن للمطبخ والسرير، ما لك وىذه األمور يا امرأة.. ما   المحقق:
 ورات يف الطرقات واالزقة..كاف على ىذه اليد الطرية اف توزع منش

 مل افعل ذلك.. امرأة:
 )يقرأ(وىذه...؟ أليست لك..؟ أتريدينٍت اف أقرأىا لك.. حسنا،  المحقق: )يخرج ورقة(

ىل أكمل..؟ ماذا  )ينظر لها(اف ا١ترأة يف بلدنا مطالبة بفرض إرادة الشعب على الػػػ..... 
 تسمُت ىذا.؟ أليس ىذا ىو ٖتريض على االنقبلب..؟

 مل أحرض...ا٪تا ىي مطالب مشروعة.. حراـ علينا اف نكوف أحرارا..؟ امرأة:
اية حرية تلك اليت تطالبُت هبا..؟ اتريدين اف تكوٍل رجبل..؟ حسنا، سأحقق  المحقق:

لك ما تريدين.. سأحلق شعر رأسك لتكوف لك صلعة تليق بسياسي...واقلع أظفارؾ 
ارات الرنانة... واصنع لك شاربا من قيطاف لتكوف ألناملك حرية أكثر يف كتابة الشع

 حذائي وىذا ما يؤىلك لتكوٍل حاكما للببلد..!
 ال اطمع بذلك.. امرأة:
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آه...أراؾ قد قرأت ذلك يف رواية ما وأردت اف ٕتريب أحداثها... أكاف احملقق  المحقق:
 ويرعاىا!٭تًـت األنوثة )يقترب منها أكثر فأكثر( يف تلك الرواية مثلي، شاب انيق..

 ابتعد عٍت أيها الوحش امرأة: )تدفعو(
ىا... كاف وحشا.. مل يكن ىادئا مثلي.. أىذا ما تريدين..؟ سأكوف  المحقق:
اف مل يفعلها  )يضحك(ىل مزؽ وحش روايتك ثياب ا١ترأة ا١تناضلة..)يتأملها( وحشا..

 فعلتها أنا..
 )ينقض عليها بوحشية ، تطلق صرخة قوية، إظالـ(

 -قطع - 
 مل يعد ا١تكاف آمنا.. خبئوا أوالدكم ونساءكم.. وت:ص

 ١تاذا.. يا أوالد الشيطاف.. ١تاذا..؟ امرأة:
انتظرناه طويبل..زمن الرجولة، ١تا تزؿ الدماء تسيل حىت غدت اهنارا.. خضبنا رؤوسنا بالدـ 

ليصحو وأيدينا وأرجلنا..خضبنا أعمارنا وأحبلمنا.. يا زمن الرجولة ىبل نبشت قبور األولُت 
اآلخروف.. ىبل أتيت يا زمن ا٠تصب واٟتياة.. آه، ما أقسى اف ترى قاتلك يشحذ سكينو 

 ليغرزىا يف قلبك وأنت تنظر اليو..
 اطمئٍت فالرجاؿ كثَتوف.. رجل:
 وا٠تبلفات اكثر، تفقأ العيوف وتبقر البطوف وتفصل اٞتسد الواحد ليصبح اشبلء.. امرأة:

 اتقصدين اٟتدود..؟ خطوط و٫تية سرعاف ما تزوؿ.. رجل: )ضاحكا(
تزوؿ الدنيا وال تزاح تلك ا٠تطوط اللعينة.. لوالىا ما ضاعت االرض وال  امرأة: )غاضبة(

اهنارت ىيبة الرجاؿ.. خطوط موت لنا تلك الغرؼ ا١تسيجة باالرىاب.. غرؼ اـ دوؿ 
غرؼ االخرى، ونغمض اعيننا  تلك اليت ٭تشروننا فيها.. نصم آذاننا كي ال نسمع صراخ ال

 كي ال نرى شيئا.. أخطوط و٫تية تلك..؟
 ماذا نفعل..؟ ىذا ىو االمر الواقع! رجل: )بخنوع(

نفعل..نفعل! أيرضيكم اف ٯتوت الناس بينما أولئك يبنوف  )تصرخ(بل نفعل..  امرأة:
 عروشهم فوؽ ٚتاجم ابنائنا..الفقراء يعانوف واجملد كل اجملد لؤلغنياء!
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 اخفظي صوتك يا امرأة.. رجل:
ال استطيع.. قل يل بربك: من بٌت االىرامات العظيمة.. الفراعنة ا١تلوؾ أـ بنيت  امرأة:

على أجساد الفقراء من العبيد...؟ واٞتنائن اليت يسموهنا معلقة أمل يعلق على أسوارىا فقراء 
األمة...؟ أىذا ىو اجملد الذي يتغنوف بو... لعمري اف وراء كل ٣تد ٟتاكم اهنار من دماء 

 احملكومُت!
... اٝتعي، ما جئت كي اٝتع منك ىذا...دعي يومنا ٯتر  رجل: اللعنة! ىذا يـو مشؤـو

 بسبلـ!
 يًتاكضوف اىل السبلـ ...وال سبلـ صوت:

 األرض ضاعت، يا سبلـ
 األىل تاىت، يا سبلـ

 ال شيء ٪تلك يف الببلد سوى الكبلـ!
 سنرد كيد عدونا! :1مهرج
 االرض وا١تاء لنا.. :2مهرج
 نا..!! ٨تن ىنا..!!٨تن ى :1مهرج
ايها ا١تشاىدوف ، طابت ايامكم، ولياليكم.. من قناة  : )يقف قبالة الجمهور(2مهرج

 )ىنا( الفضائية ننقل لكم ما توصل اليو قادتنا يف مؤ٘تر القمة......
 يا رب.. ارفع ىذي القمة عن ىذي االمة! امرأة:
 لي خلفوؾ!على قلبك وقلب ال : )يصرخ في وجهها وبلهجة عامية(2مهرج
قاؿ الراوي والعهدة على الراوي، ما انفقو قادتنا يف مؤ٘ترىم من  : )بصوت عاؿ(1مهرج

امواؿ تكفي ١تلء بطوف االمة لعاـ كامل...وما انفقوه من كبلـ وتصر٭تات يكفي ١تلء 
 بطوف كتب ا١تكتبات العامة وا٠تاصة!

 صوت: االرض ضاعت..يا سبلـ
 االىل تاىت... يا سبلـ

 لك يف الببلد سوى الكبلـ!ال شيء ٪ت
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 واضيعتاه.. واقلة ناصراه! امرأة: )صارخة(
 ىل من ناصر ينصرنا .. ىل من ناصر ينصرنا اصوات متداخلة:

ما من احد يسمعكم ما من احد ينصركم، خَت لكم اف تتحملوا من اف تذلوا  امرأة:
 انفسكم..

 مل ينصره احد صوت راو:
 على مقربة من ا١تاء

 حاصرتو اٟتشود
 ٚتع عيالو، مثلما ٚتع ظمأه

 كاف ا٠توؼ حاضرا
 والعطش يفتت كبده

 لكنو صرب.. وصرب
 وكاف الظفر.

 أر٭توا الرجل...أر٭توه.. ما بالكم تنظروف اليو.. :1رجل
 ليس لنا اٞترأة يف ذلك... اف يف عينيو بريقا ٮتذلنا!: 2رجل
 اٗتافوف رجبل أثخن باٞتراح واهلل ألقعدف على صدره واحتز رأسو بسيفي.. :1رجل

 اهلل اكرب... اهلل اكرب امرأة: )تصرخ(
 مذ خذلتموه خذلتم انفسكم
 من ٭تمل رأسو على رمح فاز

 من يصرخ يف وجو ا١توت فقد فاز!
 االرض ضاعت ... يا سبلـ مهرج:

 األىل تاىت.... يا سبلـ
 ة الكبلـ!ال شيء ٪تلك غَت ثرثر 

 أنت تنبش يف اٟتطاـ.. أنت ٖترجنا! رجل:
 ٤ترجوف دائما... تتبعوف خطى الشيطاف بأقداـ مرٕتفة خائبة.. امرأة:
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.. تتلمذمت على أيدي نسائكم .. اال لعنة اهلل على.............. مهرج:  يا قـو
 كفى هتر٬تا.. دعنا نعرؼ مآرب ا١ترأة..  رجل:
بكم... ٗتشوف ا١توت وىو قريب.. اما حدثتم أنفسكم ماذا خَت لكم اف تعرفوا مآر  امرأة:

 سيقوؿ األبناء عنكم؟
 ٛتدا هلل... مل أتزوج بعد! مهرج:

 اضحك كما تشاء لكنك ستبكي بعد حُت... وستذرؼ دما.. امرأة: )تصرخ في وجهو(
 ما أنت فاعلة بنا..؟ رجل:
افجع.. بكيتم على األولُت  ما انتم فاعلوف بأنفسكم... سرَؽ منكم الكثَت واآليت امرأة:

 فمن سيبكي عليكم..؟ اىل مىت ىذا الضياع..؟
 ما ضاع منا احد... رجل:
 لكنكم ضيعتم الكثَت. امرأة:

 -قطع-
 شهر أو شهراف :1مهرج
 رٔتا عاـ كامل :2مهرج
 رٔتا أكثر :1مهرج
 مل يأت يوسف :2مهرج
 بل جاء اىل البلدة يف الليل :1مهرج
 مل يأت :2مهرج
 بل جاء :1مهرج
 مل يأت :2مهرج
 انا من رآه، جاؤوا ْتقيبة دفاتره ألقوىا عند الباب وغابوا.... :1مهرج

 -قطع-
 )األـ تمسك حقيبة مدرسية ، ابنها األكبر قريب منها(
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 وا خيبيت من ٭تمي النساء األـ:
 ومن يصوف األرض والسماء

 قالوا رأينا كوكبا مضاء
 قلت ىنيئا ولدي قد جاء!

رأيتو خلف جدار، يف صدره ثقباف ينزاف دما، ما بُت يديو مقبلعا مل يرمو..   ا(الولد: )باكي
 كاف باٝتا..

 ىي ابتسامة الظفر... ٯتوت الصغار بينما اآلخروف يغفوف على أرائك اجملد! األـ:
 مل ٯتت يوسف.. سأٛتل مقبلعو ثانية..)يحمل مقالع أخيو( مل ينتو األمر بعد..  الولد:
 ما أخرؾ عن ذلك..؟ أتريد الثار ألخيك..؟ األـ:

لو كاف الثار ٮترجٍت ما خيبت ظنونك يب لكن فتح الدـ أمامي طرقا أخرى..دـ أيب  الولد:
 وأخي ودماء الشعب.. شعب يًتبص للموت وينتزع اجملد من بُت ٥تالبو!

 وا١توت... اال ٗتشى منو؟ األـ:
كانت أصوات الناس والرشقات تبلحقٍت،   ما عاد ٮتوفٍت...حُت خرجت اىل الشارع الولد:

قدماي تتعثراف بأحجار مؤلت كل األرجاء، ما بُت الدخاف وزجاجات ا١تولوتوؼ رأيت 
كم كنت )باكيا( صديقا يل أخجلٍت ا١تشهد دبت يف جسدي الروح، أحسست هبذا، 

 جبانا يا امي...!
.. فرؽ ما بُت ما كاف جبانا... كاف خوافا..ىا..ىا..ىا. : )من جانب آخر(1مهرج

اٞتنب وبُت ا٠توؼ.. ىكذا قالت العرب، ما قالوا ىذا اال كي يربروا ٞتبنهم.. ىم يقولوف 
 أف ا٠توؼ شجاعة ٢تذا ٕتدىم خائفُت!

 ىا قد بدأت حلقة الرقص... لنرقص معا..  :2مهرج 
 لنوحي لآلخرين أننا مل ٩تَش أحدا... :1مهرج

 نيف.. يتفرؽ الراقصوف()تبدأ حلقة الرقص... رقص مع أصوات قصف ع
 ىذا ال ينفع...ال ينفع.. ا٠توؼ يبلحقنا حىت يف الرقص :1مهرج
 أنبحث عن ٥ترج آخر...يقولوف أف البكاء يطرد ا٠توؼ :2مهرج
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 أجدىا طريقة مبلئمة خاصة وأننا أىل للبكاء! :1مهرج
 اذف لنبكي!! :2مهرج

 )الجميع يبكوف... يتوقف أحدىم ، االخر ينظر لو(
 ملَ توقفت..؟ ابك .. ابك :1مهرج
 بكيت كثَتا، ال طاقة يل بعد..اشعر اف فمي بدا يتقيح.. :2مهرج
 ال بد من البكاء... واجبنا اف نبكي :1مهرج
 ىل ينفع البكاء يف حل قضيتنا...؟ :2مهرج
 رٔتا، يف البكاء منافع ال يعلمها اال البكاؤوف..! :1مهرج

 لمهرجين إيوانا للملك..()صراخ امرأة في الخارج، وتشكل مجموعة ا
 وا سيداه... وا قلة ناصراه... المرأة: )من الخارج(

 ما ىذا الصوت أيها اٟتاجب..؟ الملك:
 امرأة تستصرخكم يا موالي المهرج:
 أمل آمر بقطع رأسها؟ الملك:

 قطعناه يا موالي.. ىذه امرأة أخرى.. المهرج:
 امرأة أخرى..؟ ما باؿ النسوة ىذه األياـ يستصرخن ويندبن..؟ الملك:

 ىي من ببلد ما وراء النهر .. وتعرؼ يا موالي اف تلك الببلد احتلت... المهرج:
 ال حاجة لنا هبا، لنا من األراضي ما يكفي.. ماذا تريد ىذه..؟ الملك:

 تطلبكم يا موالي إلنقاذ أىلها.. المهرج:
 ؿ ىناؾ..؟اال يوجد رجا الملك:

 موجودوف يا موالي لكنهم ينتظروف إعانتكم.. المهرج:
ال إعانات.. وال جيوش اخربوىم بذلك.. وآتوٍل بالزمارين  الملك: )منتفضا(

 والراقصات..
 المرأة: )من الخارج ... تصرخ(
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 وأغلقوا فم تلك ا١ترأة قبل اف اقطع رأسها.. الملك:
 والراقصوف والطبالوف أيضا....ليدخل الزماروف  المهرج: )واقفا مناديا(

 )طبوؿ تمتزج مع صراخ المرأة .....اظالـ(
 -قطع -

 من ٤تطة )ىنا( الفضائية ننقل لكم ما جرى ىناؾ...... : )واقفا(1مهرج
 أوقفوا البث... أوقفوا البث.. أوقفوه.. :2مهرج
 كيف نوقفو، ٨تن على ا٢تواء، ا١تشاىدوف ينتظروف..  :1مهرج
 يا ٠تيبتنا... ينتظروف ماذا..؟ :2مهرج
 ا١تقررات يا سيدي.... ا١تقررات... :1مهرج
 وىل ىناؾ مقررات... نفس الكبلـ، نفس ا١تزمار، يا ٠تيبتنا... :2مهرج
 ولكن اٞتمهور ينتظر... ماذا سنعرض ٢تم..؟ :1مهرج
 اخًت ٢تم من األرشيف ما تشاء... وليكن بياف النكسة! :2مهرج
 أية نكسة..؟ النكسات كثر، اية نكسة ٩تتار..؟ :1مهرج
 من كل نكسة اقتطع شيئا....... :2مهرج

 -قطع -
 )جندي عربي بمالبس رثة، ثقف قبالة صحفية لتجري حوارا معو(

 ىا.... وماذا بعد...؟ الصحفية:
كنا تسع جنود بتسع بنادؽ ال تعمل أعطونا عتادا ال يقتل، حاولنا عدة مرات   الجندي:

.. كاف اآلخر يقًتب منا...حوطنا اٞتند بأسلحة فتاكة، وبنادقنا كا٠تشب ا١تنخور، لكن..
ميتة جوفاء ايدينا، مل نًتؾ موضعنا، مل نًتؾ حىت ا٠تشب ا١تيت كي ال يسخر منا 
اآلخر....كنا نرتل آيات تنجينا من أسلحة ال ترحم...وصرنا كقرود منبوذين..مل ٮترجنا 

 لرمل، ذاؾ ا٠تندؽ صار قربا ٬تمعنا...احد من تلك اٟتفرة غطونا با
 دفنوكم أحياء..؟! الصحفية: )باستغراب(
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دفنوا تسع جنود ببنادؽ جوفاء، مل يصرخ احد منا، كنا نبلقي ا١توت بصمت  الجندي:
 والرمل يغطينا...ال اعرؼ كيف خرجت ومن انقذٍل!

 أنت شجاع... بطل.. الصحفية:
...! وضعوٍل يف قبو مظلم، قالوا: جباف من يًتؾ ما قالوا عٍت بطبل يف التحقيق الجندي:
 موضعو..!

 قلت: دفنت فيو..
 أنت تكذب... -
 ال مل اكذب -
 كيف خرجت سليما..؟ -
 مل اخرج بعد... ليتٍت مت ىناؾ ومل اشهد ىذا.. )باكيا(مل اخرج.. -
 أنت تسب نظاـ اٟتكم... -
 مل اشتم أحدا.. مل اشتم اال نفسي! )غاضبا( -

 يف القبو ٜتس سنُت وقالوا متخاذؿ! مل يسمعٍت احد، ألقوٍل
 ألك زوجة.... أوالد؟ الصحفية:
الزوجة تشحذ يف الشارع واألىل نياـ..انا آخر جندي شهد النكسة وأوؿ  الجندي:

 جندي مات وعاد!
 -قطع -

األرض ضاعت... يا سبلـ،األىل تاىت.... يا سبلـ،ال شيء ٪تلك يف الببلد  مهرج:
 سوى الكبلـ

من خيمة ٠تيمة، من ملجأ ١تلجأ قد يكرب األطفاؿ يف ا٠تياـ، ويكرب األطفاؿ يف  المرأة:
ا١تبلجئ وتكرب األحبلـ يف ا١تبلجئ، وتشمخ الرؤوس يف ا١تبلجئ،أشياؤنا اٞتميلة.. واهلل لن 

 ٘توت،أحبلمنا ..آمالنا... واهلل لن ٘توت
و،اىل مىت التهجَت والضياع،من قتلوا ما كنا ٨تلم ب)يصمت( قتلوىا أوالد الػػػػ........ رجل:

 بلد اىل بلد، مطاردوف ..خائفوف..ضائعوف..
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 مىت ٬تيء ىذا الذي يسًتجع البلد..؟ مىت ٬تيء..؟
 أيها ا١تشاىدوف ا١تتعبوف من قناة )ىنا( الفضائية ننقل لكم تصر٭تات........ مهرج:

ه كفى..كفى.. لقد سئمت الكبلـ.. ىذ  المؤلف: )ممسكا بعدد من األوراؽ(
 االسطوانة ا١تشروخة مزقت أذٍل..كيف اهني النص والشارع يلتهب..؟

 عفوا سيدي ا١تؤلف...أنت صاحب النص اهنيو كما تشاء.. مهرج:
 لست صاحب النص... المؤلف:

 لكنك خلقت األحداث ووزعت األدوار علينا.. مهرج:
ىذا اٞتسد األدوار وزعت خلف الكواليس والسكاكُت وزعت ىناؾ ليقتطعوا من  المؤلف:

 ما يشاءوف..
 وا١تسرحية...؟ مهرج:

ما ٨تن اال مهرجوف نتباكى على أ٣تاد ولت ومستقبل ٣تهوؿ... بينما الصبية يف  المؤلف:
الشارع يصنعوف لنا اجملد..ماذا نفعل يف مكاف ضيق كهذا والدماء اٟتقيقية ىناؾ... ىناؾ 

 يف الشارع..
 لتسقط ا١تسرحية وليعيش الشارع! مهرج:

 
 
 

 ستار -إظالـ                            
 
 

 2001حزيراف  14                                                          
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 ّيظاُ 9حفيت طَز ٍِ أجو 
 

 الى روح سعد اهلل ونوس..
 الى روح األمة العربية التي كانت مجيدة!
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 :البد منهاكلمة 
ال أعرؼ مَل تذكرت الشاعر خليل حاوي وأنا أرى دبابة أمَتكية ٕتوب شوارعنا        

ا١تمزقة، ساعتها أحسست باٞتنب ٕتاه ما أرى، لعنت الزمن الذي أعيش فيو وأنا أشهد 
تراب العراؽ الطاىر الذي سالت فوقو اطهر دماء ألبناء امتنا العراقية تداس بالبساطيل 

 اإلنكلوامَتكية.. 
كل صباح يبزغ فاترا اسأؿ نفسي: ١تاذا مل نفعل ما فعلو الشاعر خليل حاوي حُت        

فتح نافذتو ورأى الدبابات اإلسرائيلية وىي تقدـ على الدخوؿ لبَتوت عندىا استل 
 مسدسو ليودع رصاصة يف رأسو ليحييو واىل األبد؟

علو حاوي، أو على اقل ١تاذا مل تكن لنا الشجاعة ٨تن أدباء العراؽ اف نفعل ما ف     
تقدير ما فعلو ونوس ٕتاه النكوص العريب..أمقدر علينا أف نصفق ٢تذا وذاؾ حىت لو جاء 
لذْتنا وذبح عيالنا؟ أمقدر علينا أف يسلمنا ظامل اىل ظامل آخر؟ أمقدر علينا اف نشهد 

 جبننا و٨تن نرى مدننا ٘توت ٖتت وابل الرصاص األمَتكي؟
 كلمة يف الذي صار، والذي ٭تدث يوميا، والذي سيصَت الحقا؟١تاذا إذف مل نقل       
أننتظر اٞتنود الغازية اف تكسر علينا أبوابنا لتنتشلنا من ٥تادعنا وتنتهك أعراضنا،      

 وتغتصب أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا أماـ أعيننا؟
كية الناعمة كل شيء مباح فينا، الدـ والعرض وا١تاؿ، ما داـ بعضنا يقبل اليد األمَت       

ا١تلطخة بدمائنا.. كل شيء مباح ىنا، مادمنا ٩تشى ا١ترور قرب مقربة اإل٧تليز خشية اف 
تلتهمنا أجداث أجدادىم التعسة.. كل شيء مباح ىنا، ما داـ الغرباء يؤسسوف لزمن 

 العهر، بعدما وىل زمن الفضيلة ٔتوت الضمَت العريب..
ر من أجل بغداد، البصرة، ا١توصل، األنبار، نيساف..حفلة ٝت 9حفلة ٝتر من اجل      

النجف، كرببلء..... ومدف عراقية جر٭تة أخرى..حفلة ٝتر من اجل النكوص العريب 
بعدما أهند عرش بغداد ليأيت دور مدف أخرى، دمشق، بَتوت، القاىرة، 
طرابلس...و..و... واخرى ما زالت يف الئحة الثأر األمَتكي الوحشي.حفلة ٝتر من أجل 

 كباتنا ا١تتبلحقة.. وخيباتنا اليت مل تغط عورات أنظمتنا ا١تستبدة..ن
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 حفلة ٝتر من اجل القتل اٞتماعي، وا٢تروب اٞتماعي.. والزواج اٞتماعي!!     
 حفلة ٝتر من اجل الذؿ، والقنوط، والضياع العريب.     
 اليكم مع التحية.     

 
 2006الثاني  البصرة/ تشرين                               

 
 شخوص المسرحية

 (4،3،2،1المهرجوف )-1
 الراوي-2
 رجل -3
 امرأة-4
 المنادي-5
 (3،2،1رجاؿ ) -6

 مدخل:
 على يبابك، يفتح العاقوؿ فما، يسع الكوف..

 ويف طرقاتك، ينصهر اٟتديد،
 وتكتظ البيوت بارامَل شىت..

 ما كاَف عهدنا بك،
 اف تلتقَط انفاسَك خائفا..

 موتَك واٟتياة فشتاف ما بُتَ 
 يا موغبل بفم الزماف ساعيا للخبلص..

 حسبناَؾ تنجو من ٥تالب الذئاب
 وما ٧توَت.

 أي ذنب ٟتَق بَك الرزايا وقاَد أىلك للدمار..
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 دار.. دور.. نار.. نور
 ال داَر فيك استوت

 يف ٞتة اٟتروب..
 وال سفينة.

 مل تبَق اال النار تأكل من عظامك..
 خيلتشرفَت با١توت مثل الن

 وما ا٨تنيت..
 تبارى عليك األراذؿ..
 وكنَت انقى من بياض.
 مذ وطأ اٞتند روابيكَ 

 ىل ماَت طهر الدنيا ٔتوتك ؟
 أـ الدار فر منها ا٠تائنوف ؟

 يف عاـ الفيل األمريكي الراوي:
 تناىَب الوا٫توَف اٟتصاد

 غرىم ضعف ابداننا
 وقصر ايادينا 

 من سٍت اٟتصار..
 فاستفحلوا يف الببلد

 استعبدوا العبادو 
 وحالوا اخضراَر الروايب سواد !

 عاـ مرىوف بالوحشة ال داَر أيب سفياَف تقينا النارَ 
 وال بيت الضاد..

 جراد.. جراد.. جراد
 ينهش عظمنا الناتئ
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 ٯتضي.. ّتنائزنا حيث ٗتـو الوحشة واألحقاد
 يف عاـ الفيل األمريكي

 ماَت ضمَت األنساف...
 ا١تهرجوف يلتفوف حوؿ نار

 يا سادَة ىذا الكوف :1مهرج
 لنشرَب ٩تَب ضمائرنا 

 ا١تختومة باألوىاـ
 نشرب ماذا؟ :2مهرج

 ال ٜتَر نعتقو وال مار..
 اتسمي ا٠تمَر شرابا :1مهرج

 ٨تن يف القرف اٟتادي والعشرين
 ال نشرَب اال الدـ.

 الدـ... أه الدـ... ما اعذبو :2مهرج
 يذكرٍل بليايل الكيف اٟتمراء !

 أما أنا يا ساديت يا كراـ.. :3مهرج
 يذكرٍل الدـ بلباس الغيداء

 صاحبة العينُت الزرقاوين
 ما أتعس حظي.. :4مهرج

 ىذا اللوف يذكرٍل بالغرؼ اٟتمراء
 غرؼ ٛتراء؟ يا سعدؾَ  :1مهرج
 مآلنة ّتثث ٛتراء :4مهرج

 ٟتروب أدخلنا فيها جبناء
 ليكن ىذا النخب طريقا للحرية :1مهرج
 حرية من؟ :2مهرج
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 ليَس لدينا الوقت لكي نبحث يف كتب التاريخ :1مهرج
 ما أغبانا !: 3مهرج

 كنا نظن بأف التاريخ مفازات خبلص
 أتشك بتاريخ األمة..؟ :3مهرج
 أمة من...؟ :2مهرج

 أتسمي شرذمة أمة؟
 لسنا سوى حطب ١تواقد أسياد الغرؼ اٟتمراء !

 نفَخ النار..؟انظْر....ىي ذي بغداد، َمْن أشعَل فيها النار... ومن 
 أباألمة ننجو.. وقد أكلت تلك النار األوالد..؟

 لنشرَب ٩تَب األوالد :1مهرج
 )لغط وىرج(

 قطع
 أمرأة: )تنعى باللهجة العراقية(
 يوليدي اٞتفػػن ما يغمػػػض اليـو

 ردتػػك يالػولػػد يبنػػػػػي إلػي دـو
 دارؾ خالية وبس تنعى بيها البـو

 ا٢تمـورد شػػػوؼ الوكت خبليل 
 يوليػػػػػػدي انتفض من موتك كـو

 وفري دموعك ليـو آخر رجل:
 ىل تستطيع..؟  امرأة:
 ليتٍت استطعت ... ولكن.... رجل:

 امرأة:  )تصمت(
 دموعك تلك ٖتطمٍت... رجل:
 ومن اغلى منو كي ابكيو.. ولدي ! أمرأة:
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 ىناؾ ما ىو اغلى وأعز منو... رجل:
 من ولدي ؟ مرأة: )مستغربة(ا

 منا ٚتيعا... رجل:
 وفري دموعك سيديت

 قد يأيت يـو يضيع فيو اٞتميع..
 ألآلف مل نضع...؟ امرأة:
 رٔتا ضعنا ولكن ٙتَة أمل قريب.. رجل:

 امرأة: توعدوننا باألمل وقد مللناه..
 اين ذاَؾ األمل الذي تتحدثوف عنو..؟

 أين ىو..؟
 بعدما صار األخ يأكل من ٟتم اخيو

 بالببلء..؟املزموَف ٨تن 
 املزموَف ٨تن بالعويل والبكاء..؟

 ملزموَف ٨تن بالرفض.. رجل:
 ا !      ٢تذا طعنّ 

 ) قطع ( 
 المهرجوف في ذات المكاف

 لنشرَب ٩تب الرفض :1مهرج
 لنشرَب ٩تَب الرقص :2مهرج
 عيب يا إخواف... العريب ال يرقص.. بل يرفض ! :3مهرج
 يرفض ماذا...؟ :2مهرج
 يرفض ما ٯتكن اف يرفض..  ال أدري.. :3مهرج
 يرفض ما يؤخذ منو فينسى.. :1مهرج
 أنسيت أنت..؟  :3مهرج
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 نسيت األىَل ، والصحبَة، واألوطاف.. :1مهرج
 لنشرَب ٩تَب األوطاف... وننسى ما كاف..  : )ثمال(2مهرج

 ) ينشد(قد بدا اٟتفل..! 
 موطٍت... موطٍت...

 ضائعا مضيعا، وصابرا مفجعا
 والدمار... يف رباؾ وىواؾا٠تراب 

 موطٍت... موطٍت
 )المهرجوف يشكلوف كورس وينشدوف(

 قطع
 كاف يا ما كاف،  الراوي:

 يف بلد األحزاف،
 آالؼ من أجداث األوالد،

 تركت يف الصحراء..
 فوؽ الكثباف الرملية ..

 تبحث عن أىل وحبيبات 
 ما زلَن يقفَن على عتبات الوحشة

 عل الغائب يأيت.
 كاف،كاف يا ما  

 يف البلد ا١تخذوؿ 
 ٙتة موتى ما زالوا ينتظروف 
 واحياء يقتحموَف الوقَت 

 يف مركز تسليم الشهداء...
 توابيت مآلى برفاة األوالد..

 ارقاـ ال حد ٢تا...
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 ووجوه مل تًتْؾ اال ا١توت
 )مجموعة المهرجين تحمل أكياسا تنفخ فيها(

 انفْخ.. انفْخ.. انفخْ  :1مهرج
 ستلتهب األرض

 دونكمو األخشاب..  :2جمهر 
 ليست أخشابا، تلك توابيت فيها رفات اٞتند.. من حرب األمس.. :3مهرج
 حرب األمس...؟ :1مهرج

 سبلما يا حرَب السنوات ا١ترة... )ينفخ ويتوقف(
 سبلما يا سنوات ا١توت... 

 جند ٣تهولوف، لفظتهم نار اٟترب.. :2مهرج
 حسنا.. حسنا..  : )مستهزئا(1مهرج

 ليًتجَل فرساف األمس من تلك األخشاب.. 
 وبيعوىا !

 ليصنَع منها النجاروف أسرَة نـو للعرساف..
 وماذا سنصنع برفاة ا١تغدورين؟ :2مهرج
 مغدوروف؟ ! :1مهرج

 مل نرسْلهم ٨تن للحرب.. حىت نبتلي هبم..
 اٟتي ابقى من ا١تيت..خذوا تلك األخشاب والقوا برفاة ا١توتى 

 )قطع(
 حَُت ىب اٞتراد وغطى العيوف الراوي:

 بدأ الزرع يئن كاـ ثكلى..
 يا زمن الفرىود

 رفقا باألرض وبالناس..
 ما عاَد لنا يف األرض مقاـ
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 وكروش جبابرة الزمن ا١تشؤـو
 تنتفخ مثل كرة الثلج.
 انفْخ يف الصور ويف البلوى.. صوت من الخارج:

 انفخ.. انفخ.. انفخ  أصوات:
 )أصوات جلبة(..

 ن يأتيٍت بعشرة لَتات من ذىبم: 1رجل
 ٖتمل عشَق الطُت

 وبلوى األىل..
 سنأتيَك ببحر ال يهدأ :2رجل

 ورجاؿ ٘تؤل عَُت الشمس
 أسد يف قفص ٦تلوء بالعز:3رجل

 ٖتاصره من كل بقاع األرض عيوف
 أمض يا شعبلف... :1رجل

 فما برَح ا١توت بيوَت األىل
 أترضوَف بذؿ بساطيل األغراب :2رجل

 النفس إذا رضيت بالعار..خسئت ىذي 
 شعبلف أغثنا...شعبلف أغثنا ! أصوات:

 ذئاب الليل ٖتـو صوت منفرد:
 وما ملكت ايدينا االؾَ 

 أتبقى يا أسد العز أسَتا..؟
 ىاتوا بعشرة لَتات من ذىب صاؼ :1رجل

 سيلقوَف ٛتَم األرض
 وبراكَُت اآلفاؽ تزاٛتهم!
 بس ال تتعذر موش آنا امرأة: )بلهجة عراقية(
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 حطوٍل ْتلكة وقلت آنا رجل: )بلهجة عراقية(
 صوت من الخارج: )بلهجة عراقية(

 كركي قتل زعفراف يا أىل السويكة عزلوا !
 تتداخل األصوات: 

 ىم قتلوىا.. تلَك العارية اليدين، فغطى سواد الليل السوؽ. (1)
 دونكمو الطوب.. ىبوا مثل خناجر مسمومة..( 2)
 رَض وأنَت بعيديا شعبلف.. من يسقي األ (3)
 من ٯتؤل ىذا الفجَر قسطا وعدال..؟( 4)
 لمجاميع تدور مثل ناعور وسط المسرح( ا)
 األرض تدور.. رأة:ام

 وزماف ا١تكر يدور..
 ستخضر األرض ، وينكفيء البور..

 ستخضر األرَض .. وينكفيء البور.. المجاميع تردد:
 قطع..
 لنشرَب ٩تب البور.. لنشرَب ٩تَب زماف ما زاَؿ يدور.. :1مهرج

 يف زمن الفيل األمريكي الراوي:
 مل تبَق دار آمنة

 َمْن دخَل دارَة بوش فهو آمن!
 َمْن دخَل ا١تنطقَة ا٠تضراء فهو آمن!

 َمْن ساَر بدرب الفقراء ال نعرؼ ىل يرجع للبيت
 أو يؤتى بو!!

 )قطع(
 ت ضحايا حرب الثمانينيات()المجموعة ما زالت أماـ توابي

 خذوا كل األخشاب، وارموا أرقاـ اٟترب بعيدا :1مهرج
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 مللنا اٟترب..وىي تدور كرحى ال هتدأ :2مهرج
 ىل نصنع من أخشاب ا١توتى سبلملَ للمجد..  :3مهرج
 بل نصنع منها أبوابا لزمن الفرىود.. :1مهرج
 :  )يضحك بهستيريا(2مهرج
 يضحكك.؟الذي ما  :1مهرج
 غريب حقا، ٤تتل وفرىود..! :2مهرج
 َمْن فرىَد َمْن؟ ٨تن أـ ىم؟ :1مهرج
 ىل ننسى السَت بَتسي كوكس؟ أـ ننسى ٞتمن؟  :3مهرج

 داسوا ببساطيَل معفرة باٟتقد تراَب األىل
 وىا ىم أحفاد األغراب يدكوَف األرضَ 

 صوت ا١تنادي: يا أىَل بغداد..
 ما جئناكم فاٖتُت.. 
 بل جئنا ٤تررين...!

 )أصوات ضحك متكرر، ولغط في الشارع(
 ٤ترروف.. ٤ترروف.. ٤ترروف!

 ىل ٝتعتم آخر طرفة؟ :1رجل
 !قلها أخزاَؾ اهلل : )ضاحكا(2رجل
 يف زمن ما، اصدَر وايل البلداف ا١تمهورة بالذؿ فرمانا: :1رجل

 بأمر الوايل، لؤلعور درىم صوت المنادي:
 ولؤلعمى اثناف

 دراىممن يأتينا بأعورين لو ٜتسة 
 فغاَب العوراف والعمياف.. :1رجل

 مل يبَق يف البلداف احد منهم!!
 لو كنت ىناؾ، لفقأَت عينيَك  : )ىازئا(2رجل
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 ورْتت الدرىم..
 بل قل نفقأ أعيننا ونربح دينارا أو إثنُت:3رجل

 )يضحكوف جميعا(
 )قطع(

 مختلفة ( اتجاىات)المهرجوف يدخلوف من 
 آه يا زمن ا١تخدوعُت :1مهرج

 كض خلَف الدينار نر 
 وننسى أف كرامتنا أوىل

 لنشرَب ٩تَب كرامتنا!  : )ضاحكا(2مهرج
 كرامتنا.. كرامتنا.. 
 )يضحك بصوت عاؿ ثم يتوقف(اشربوا واضحكوا.. 
 ١تاذا ال تضحكوف؟

 أتستحوف؟
 منذ سنُت والناس تضحك علينا...

 لنضحك يف العمر مرة!
 )يضحك بهستيريا(

 : )ينشد( 1مهرج
 أوطاٍل من الشآـ لبغداف ببلد العرب

 المهرجوف ينشدو خلفو وىم يغلقوف الستار
 

 ستار -ختاـ                           
 2006البصرة / تشرين الثاني                                              
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 اىَشهس األوه

 )في ردىة مستشفى المجانين( 
 ٕتمعوا.. ٕتمعوا.. يا بلهاء الدنيا، عندي لكم حكاية.  األوؿ:

 اوووه.. ىذا ا١تعتوه يوقظنا فجرا..  الثاني: )من خلف الستار(
 اي فجر ىذا..؟ الشمس اشرقت، والدنيا اضيات.. وانتم نائموف كا٠تراؼ..  األوؿ:

 صو يا ىذا.. ال ٕتعلٍت أكمم فمك ّتواريب..  الثالث: )من خلف ستار آخر(
حىت أنت أيها الننت.. حىت أنت.. تكمم فمي ّتواربك.. حسنا افعلها وسًتاٍل   األوؿ:

كيف البس جواربك وال اعطيك اياىا.. ىا.. سكت.. اال تفعلها.. يلو.. افعلها.. لو  
 كاف لديك جوراب ١تا قلت ىذا.. 

 اـ.. قلنا لك اسكت.. دعنا نن الثالث:
 ٪تتم كثَتا.. وقد حاف موعد ايقاظكم..  األوؿ:
 ما تراؾ فاعل بنا ايها اٞتربوع.  الثاني:
 جربوع؟ أنا جربوع...  األوؿ:
 جربوع ونص!!  الثاني:
 اخطأت ايها ا١تعتوه ما أنا ّتربوع.. لو كنت جربوعا اين ذيلي...  األوؿ:
 ذيلك يف مؤخرتك....  الثالث:

 اف( )الثاني والثالث يضحك
تضحكاف علي ألٍل جربوع.. حسنا أنا جربوع رضيت بذلك.. ويل ذبل.. وىو  األوؿ:

 يف مؤخريت.. ىا.. رضيتم هبذا..؟ 
 ما الذي تريده منا..؟  الثاني:
 طلب مٍت ا١تدير اف اوقظكم.. وىا انا افعل ما امرت بو..  األوؿ:
 . ا١تدير..؟ ا١تدير ثانية.. اللعنة عليك وعلى مديرؾ. الثالث:
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ىو ليس مديري انا فقط.. ىو مديركما انتما ايضا.. واللعنة سًتتد  األوؿ: )يضحك(
 عليكما حتما.. 

 اغرب عنا يا ىذا..  الثاني:
اغرب؟ اىل أين؟ انت تعرؼ جيدا أف ال أىل لنا.. لقد ولدتنا امهاتنا و٨تن يف ىذه  األوؿ:

 القاعة.. 
 يظهر انك ْتاجة اىل من يلقنك درسا لن تنساه ابدا..  الثالث:
 درس.. أي درس.. انا احب الدرس.. وأحب العرس ايضا..  األوؿ:
 اتركو يا أخي.. ىذا ٣تنوف..  الثاني:
 ٣تنوف؟ انا ٣تنوف..؟ ما ىذا، وانتما صاحياف اكثر مٍت..  األوؿ:
 أووووؼ.. سالكمك بقبضيت وافرش انفك..  الثالث:
  )يضحك(تفرش انفي؟.. أكثر من ىذا الفرش..  األوؿ:
 من أألفضل أف نعلمو كيف يكوف األدب..  الثاني:
 اذف تعاال وعلمانٍت كيف يكوف األدب.. ىذا اف ٟتقتما يب..  األوؿ:
 ىل سًتكض..؟  الثالث:
تعرفٍت جيدا كالنعامة.. أنا سليل بيوت العرب، ٨تفر مث هنرب.. وهنرب مث نتوسل  األوؿ:
 ا... وىكذ
 أرأيت.. انو يريد اف يغيظنا..  الثاني:
 ىذا ا١تعتوه يغيظنا.. معقولة.. ىو أكثرنا جنونا واخبلنا!!  الثالث:
 اف كنتما تستطيعاف اللحاؽ يب فافعبل.. سًتوٍل حتما يف غرفة ا١تدير..  األوؿ:
 اذىب انت ومديرؾ اىل اٞتحيم....  الثاني:
٢تا من مفردة ٦تتعة.. اشتقت اىل اٞتحيم اين ىو.. الربد اٞتحيم....!! يااااااه.. يا األوؿ:

 ىنا يقرص جسدي ا٢تزيل.. اين اٞتحيم.. اريد جحيما.. 
 حقا أف من يعيش وسط اٞتحيم ال يراه..!  الثاني:
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 ماذا..؟  األوؿ:
 انت ابلو..  الثاني:
حسن ومن قاؿ لك انا ذكي..اٝتع يا صاحيب.. أنت اذكى مٍت، وافضل مٍت.. وا األوؿ:

 مٍت.. واٝتن مٍت.. واشجع مٍت.. ولكن ىل تستطيع اف توقظٍت فجرا مثلما فعلت بك.. 
 اثرتٍت يا ٥تبوؿ.. اثرتٍت..  الثاني:

 األوؿ: اذف اف استطعت فاخرج يل .. 
 )الثاني والثالث يخرجاف من خلف ستارتيهما ويطوقاف األوؿ( 

 ىا آنذا امامك فما انت فاعل...  الثاني:
 ٯتو ٟتكيٍت.........................!  )صارخا(األوؿ: 

 
 اىَشهس اىثاّي

ىكذا اذف، تتعاوناف علي.. بسيطة.. يل معكما يـو سًتياف   األوؿ: )بمالبس ممزقة(
كيف اجركما من ذيليكما واقذؼ بكما اىل ا١تزبلة.. مل أقصد اذيتهما.. ما باؿ الناس 
يعاملونٍت ىكذا.. أنا احب اف اكوف ظريفا، ولطيفا، ونظيفا،و.... شريفا.. لكنهم ال 

زا هبم.. حىت ىؤالء، اصحايب.. يعطونٍت الفرصة.. كلما تندرت معهم ٭تسبونٍت استه
يظنوٍل إتسس عليهما لصاحل ا١تدير.. مدير ا١تستشفى.. اجملنوف الوحيد يف ىذا ا١تبٌت 
البائس.. انا ما عملت بأمره اال لكي يفتح يل شباؾ الردىة، ألنظر اىل العامل اآلخر.. أريد 

سيارات وبنات!!  أف أرى أناسا.. اريد اف أرى حدائق.. وطيور وببلبل.. أريد اف ارى
صو.. ال يسمعك احد.. بنات شنو أنتو ما تستحي.. قل آنسات! ىذا افضل.. أريد اف 
ارى كل ذلك ولكن ٬تب علي اف ادفع ٙتن ذلك.. اف إتسس على ناسي. واىلي.. 
واصحايب.. وعندئذ يفتح يل ا١تدير ا١تعتوه ستارة النافذة ألرى ما اراه واحيانا ال ارى شيئا..  

 ٍلء.. كم انا د
 )يدخل الثاني(  

 ىا... أما زلت ىنا.. مل تنظف ا١تكاف بعد.. تنتظر ماذا..؟ ايقظتنا فجرا.. أتراؾ  الثاني:



62 

 

 تبحث عن شيء ما ٯتكن اف نكوف قد خبأناه يف الردىة.. 
 شيء..؟ اي شيء ؟ أنا ال اريد شيئا، انت مل تفهمٍت.. مل تفهم ما ابتغيو..  األوؿ:
. يعرفك اٞتميع ىنا.. امل تر اهنم يسكتوف كلما دخلت.. ذلك كي اعرفك جيدا. الثاني:

 ال تذىب جلودىم اىل الدباغ... 
 الدباغ..؟ من ىو الدباغ..؟  األوؿ:
 الذي يطهو الناس..  الثاني:
 يطهوىم..؟ كيف..؟ ومن يأكلهم..  األوؿ:
 ياكلهم صاحبك ا١تدير..!  الثاني:

ارجوؾ.. ىو ليس صاحيب.. ا١تدير ليس صاحيب.. انت صاحيب .. وذاؾ  األوؿ:)صارخا(
 صاحيب.. واآلخر صاحيب.. اما ا١تدير فهو ليس صاحيب.. 

ا١تدير الذي يفتح لك النافذة لًتى منها ما تشتهي ليس صاحبك..؟ عجيب..!  الثاني:
 امل تقل لنا انت ذاؾ اليـو انو صاحبك.. وىو يبلطفك.. 

.. اشهد اٍل قلت ذلك.. لكن مل اقل أنو صاحيب.. انا قلت انو نعم.. نعم األوؿ:
 يبلطفٍت فقط ومل اقل أنو صاحيب.. 

 يبلطفك دوف اف يكوف صاحبك..؟ كيف..؟  الثاني:
 كيف...!! ماذا كيف...؟ اقوؿ لك يبلطفٍت اال تفهم..   األوؿ:
 مىت....؟  الثاني:
 ىل انت جاد بسؤالك..؟  األوؿ:
 مىت..؟ ىيا قل ..  الثاني:
 مىت ماذا...؟  األوؿ:
 مىت يبلطفك ا١تدير..؟  الثاني:

 استح يا فىت الناس يسمعوف!!  األوؿ: )بحياء(
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 اىَشهس اىثاىث

 )في غرفة المدير( 
 )الثالث يجلس في كرسي المدير..( 

آه.. يا لو من مكاف ىادئ.. حيث ال قيل وال قاؿ.. مللت حياة الردىة.. آه..   الثالث:
 كم ٨تن بلهاء اذ نعيش ٖتت سلطة ىذا ا١تدير.. 

 )يدخل األوؿ( 
 سيدي ا١تدير.. سيدي ا١تدير...  األوؿ:
 ماذا..؟  الثالث:

 انت ليس سيدي ا١تدير..  األوؿ: )ينظر لو(
 ت..؟ انا السيد ا١تدير.. من ان الثالث:
 خادمك ا١تطيع سيدي..  األوؿ:
 ليس لدي خادـ.. قل .. من انت..؟  الثالث:
 قلت لك أنا خادمك ا١تطيع سيدي ا١تدير..  األوؿ:
 خادمي ا١تطيع.. حسنا.. ماذا تريد...؟  الثالث:
 ولكنك ليس ا١تدير..!  األوؿ:
 ىل جننت..  الثالث:
 . لست ٣تنونا.. لكنٍت مل ارؾ ىنا من قبل. األوؿ:
 مل ترٍل..؟  الثالث:
 رٔتا وجهك مألوؼ يل.. ولكن لست يف ىذا ا١تكاف..  األوؿ:
 أين.. اين رأيتٍت..  الثالث:
رٔتا خلف تلك النافذة.. أو خلف تلك الصورة.. ال..ال.. اعتقد اٍل رأيتك يف  األوؿ:

 الردىة.. 
 الردىة..؟ اية ردىة..؟  الثالث:
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 ردىة اجملانُت..!  األوؿ:
 أجننت..؟ انت رأيتٍت يف ردىة اجملانُت..  الثالث:
 رٔتا أنت سيدي أو شخص يشبهك.. لكٍت متأكد جدا أٍل وجدت أحدا مثلك..  األوؿ:
 ليس غريبا فهذه األياـ كثرت اشباه الرجاؿ..  الثالث:
  )يضحك(رٔتا كثرت أيضا اجهزة اإلستنساخ..!  األوؿ:
 ىيا قل.. ماذا تريد؟  الثالث:
 لدي ما يسرؾ سيدي.. ىناؾ من يتآمر على جنابكم..  األوؿ:
 يتآمر علينا.. من ىذا ا١تعتوه الذي ٬تروء على ذلك..  الثالث:
 أنا......!  األوؿ:
أنت....؟! انت تتآمر علينا.. أيعقل ىذا.. مثلك ٣تنوف يتآمر علينا.. أين  الثالث:

 جنودؾ.. وعتادؾ.. وأسلحتك.. 
 .. ىنا يا سيدي.. ىنا األوؿ: )يشير الى فمو(

 اين..؟ يف فمك..؟  الثالث:
كلهم ىنا يف فمي.. جنودي لساٍل.. واسلحيت اسناٍل.. وعتادي بصاقي..   األوؿ:

 باستطاعيت اف اغرقك وابيك حىت تعلن استسبلـ ٦تلكتك.. 
 مؤامرة.. مؤامرة.. مؤامرة..  الثالث: )ينهض صارخا ويركض باتجاه الخارج(

 امل أقل لكم أٍل استطيع...!  رسي ذاتو(األوؿ: )يجلس على الك
 

 اىَشهس اىزابع                               

 )في ردىة المستشفى( 
امل اقل لك ال ينفع معو شيء.. انو مثل اخطبوط ٯتد اذرعو بإتاه ما  الثالث: )مع الثاني(

 يرغب فيو.. 
 اعرفو.. ىذا الذي مل يدع شيئا دوف اف يقضمو.. وحش كاسر..  الثاني:



65 

 

 وظنناه ابلها.. ٨تن البلهاء دوف اف ندري..  الثالث:
ال ندري.. ندري جيدا لكننا كنا ننفذ لو ما يريد بغية أف ٪تؤل البطوف ْتشو ال  الثاني:
 ينفع.. 
..  الثالث:  مؤلنا بطوننا بينما فرغنا رؤوسنا من كل شيء اال ا٢تمـو
 ماذا عسانا أف نفعل..؟  الثاني:
 قل انت.. ماذا عسانا أف نفعل..؟  الثالث:
 اسألك وتسألٍت.. اال تعرؼ ماذا عسانا أف نفعل..؟  الثاني:
 ال.. ال استطيع اف اقوؿ..  الثالث:
 ١تاذا..؟  الثاني:
 انت ىو............!  اخشى اف تكوف الثالث:
 حقا..؟  الثاني:
 حقا..!  الثالث:
 رٔتا يكوف ىو انت..!  الثاني:
 حقا...؟  الثالث:

 الثاٍل: حقا..! 
 )يدخل األوؿ.. وينادي الثاني( 

 سبلـ خذ.......!  الثاني:
 خذ ما تشاء فلم يعد األمر يهمنا..  الثالث: )يؤدي التحية(

 
 ستار                                   

                              
 2007تشرين الثاني  3البصرة                                                  
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 الشخوص:

 قاطع التذاكر )الموظف( -1 

 المسافر -2

 المرأة -3

 مجموعة روبوتات -4

 شباؾ التذاكر:
 مل يبق اال قطار ا١توتى . عليك األنتظار يومُت آخرين الموظف:
 انتظرت كثَتا وما ٝتعت منك غَت ىذا الكبلـ المسافر:
 ال يهم انتظر الموظف:
 !األنتظار تملل المسافر:

 قلت انتظر وكفى الموظف: )غاضبا(
 مىت يأيت القطار اآلخر؟ المسافر:
 ليس قبل يومُت الموظف:
 انا ْتاجة اىل مساعدة منك.. ساعدٍل أرجوؾ المسافر:
 ..؟اساعدؾ؟ كيف الموظف:
 احجز يل مقعدا يف ىذا القطار المسافر:
 قطار ا١توتى؟ الموظف:
 ال يهم موتى أـ احياء.. ا١تهم أف اصل  المسافر:
 ٥تالف للقانوف ىذاالموظف:
 لكنو عمل انساٍل المسافر:
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 ال ٯتكنٍت اف اٖتايل على القانوف الموظف:
 اعطيك سعر تذكرتُت.. ال بل اربعة.. وبالسعر الذي تريده المسافر:
 رشوة؟ الموظف:
 ليست كذلك.. اعتربىا ىدية المسافر:
 ومن قاؿ لك اٍل اتقبل ا٢تدايا الموظف:
 لكنك ال تقبل اف ٕتعلٍت يف موقف حرج المسافر:
 وما شأٍل بك.. أنا أطبق القانوف الموظف:
 جد يل منفذا المسافر:
 اٖترضٍت للتمرد على القانوف الموظف:
 بل اشجعك اف تكوف انسانا المسافر:
 ماذا؟ الموظف:
 اقصد اف تساعدٍل المسافر:
 اذىب وعد بعد يومُت الموظف:
 كل يومُت ٗتربٍل اف اعود بعد يومُت مىت ٭تُت موعد اليومُت  المسافر:

 ! بعد يومُت الموظف: )دوف اف ينظر لو(
 اتوسل اليك .. ساعدٍلالمسافر:
 ..؟كيف  الموظف:
 اف تقطع يل تذكرة يف ىذا القطار المسافر:
 ىذا قطار ٥تصص للموتى وليس لؤلحياءالموظف:
 اعتربٍل ميتاالمسافر:
 ؾ ميتا عليك أف تأتيٍت بشهادة وفاة أواللكي اعترب الموظف:
 ..؟من أين أجيء لك بشهادة وفاةالمسافر:
 ! تلك مشكلتكالموظف:



71 

 

 ٍت على طريقة أخرى ألشغل ىذا القطاردلّ  المسافر:
 أنا؟ الموظف:
 ليس سواؾ من يعينٍت وٮتلصٍت من األنتظار المسافر:
 انتظر خَت لك من أف ٘توت الموظف:
 زوجيت ىناؾ ستضع مولودا ،ولكٍت تأخرت المسافر:
 ال شأف يل بذلكالموظف:
 ك زوجة؟ديأل المسافر:
 !كانت  الموظف:
 طلقتها؟ المسافر:
 ىي واحدة من ركاب ىذا القطار الموظف:
افعل يل  )بتوسل(ىا فهمت.. قطعت ٢تا تذكرة يف قطار ا١توتى باعتبارىا ميتة  المسافر:

 !ا وخلصٍت يا سيد٢تمثلما فعلت 
 ؟ا افعل بك ماذ الموظف: )بتعجب(

 مثلما فعلت بزوجتك المسافر:
 كيف؟  الموظف:
 !تلك شغلتك المسافر:

 ..؟ماذا تريدٍل أف افعل الموظف: )صارخا(
مثلما فعلت بتلك ا١تسافرة أطن اهنا اآلف ٕتلس يف مقعد مريح حيث ال ضجيج  المسافر:

٢تذا فأنت أرسلتها  ،ر عليهااىا حقا أنت تغ ؟وال نظرات.. أنت تغار عليها أليس كذلك..
، .. ال اطمئنيبقطار ا١توتى حيث ال أحد يعاكسها.. اتظن اٍل سأعاكسها.. ال يا سيد

 طيلة الرحلة وكأٍل غَت موجود يف العربة. غمض عيٍتّ أأكوف جثة ببل حراؾ وسس
توقف  ربؾ ميتا فعليك أفت لك مفى.. اف كنت تريدٍل اف اعتقل الموظف: )غاضبا(

 لسانك الثرثار
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 ا٘تازحٍت يا سيدي.. حسنا اقبلها منك.. مزحة لطيفة )ضاحكا(ماذا؟  المسافر:
 اجئت تسخر مٍت؟ الموظف:
)يخرج بل جئتك لتساعدٍل.. زوجيت ٖتتاجٍت ىناؾ ووالدهتا عسَتة .. انظر  المسافر:

 برقية جائتٍت منها تطلب مٍت اٟتضور فورا.. برقية من جيبو(
 فورا؟ الموظف:
 فورا المسافر:
 ! برقيتك وغادر احملطة حاال اطوِ  الموظف:
أنت ٘تثل اٟتكومة وتطردٍل.. ىذا يعٍت اف اٟتكومة تطرد ا١تواطن..  ؟أتطردٍل.. المسافر:

 ؟يعقل ىذا..أ
 انت تعرقل عملي الموظف:
 عرقل عملكم يا سادة.. ماأنا كي أومن  ؟انا اعرقل عمل اٟتكومة.. )غاضبا( المسافر:

نا بالنسبة لكم .. أوىا يف القمامة.. من منا اال ورقة رْتتم من خبل٢تا با١تناصب وقذفتأ
 قاؿ لكم نعم فقلتم لو ال..... ،مواطن بسيط من الدرجة العشرين

 ..عقباىاثرثرتك ىذه ستجرنا اىل عاقبة ال نعرؼ  الموظف:
 ىلو ْتاجة اليو..أنا بثرثار.. لست سوى مسافر أانا اثرثر.. ال يا سيد .. ما  المسافر:
 ؟ماذا تريدٍل اف افعل الموظف:
وؿ طفل يل.. احجز يل أخدمة بسيطة ١تواطن بسيط ٖتقق فيها رغبيت يف رؤية  المسافر:

 .مكانا يف ىذا القطار
 !قلت لك ال ٬توز ذلك.. ىذا قطار موتى الموظف:
 لٍت اىل أجل غَت مسمى.. اجّ أ١توت احشرٍل معهم فأنا واحد منهم لكن ا المسافر:

افتحوا ٢تذا اجملنوف ا١تيت باب العربة العاشرة وخلصوٍل  الموظف: )يصرخ بصوت عاؿ(
 منو!

 )اظالـ(                              
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 العربة العاشرة في قطار الموتى
)أجساد لفت بالكفاف تمأل المكاف.. المسافر في منتصف العربة.. كل جسد يحمل  

 تأريخا.. صوء خافت..(
حرب اخرى كي ٘تتؤل العربات  ؟ٜتس ساعات ومل يتحرؾ القطار.. ماذا ينتظروف المسافر:

)يضرب النافذة كل النوافذ مغلقة واألبواب ايضا..   )يحاوؿ فتح النافذة(ْتصادىا.. 
موت يف ىذا ا١تكاف الننت.. مل أاختنق.. افتحوا النوافذ.. س أف تحوا النوافذ اكاداف بيده(

 اغيثوٍل يا ناس! )يصرخ(.. الكريهةعد احتمل ىذه الرائحة أ
ال احد يستجيب لصراخك اسكت يا رجل ودع ا١توتى يهنأوف  )امرأة من تحت الكفن(:

 بنومهم األزيل..
 ؟..من اين ٬تيء الصوت المسافر: )فزعا(

 !قلت لك اسكت يا رجل قبلما يسمعك اٟتراس امرأة:
 اٟتراس؟ المسافر:

 .قـو اشداء تستفزىم األصوات ويغبضهم األحياء امرأة:
 أحدا.ما جئت كي استفز  المسافر:

 ..!يكفي انك حي لتغيضهم امرأة:
 ..ال شأف يل بأحد ميتا كاف او حيا المسافر:

 .و٢تم شأف بك إف وجدوؾ ٤تشورا بُت رعيتهم األموات امرأة:
 وانت؟ المسافر:

٤تشورة ىنا منذ أكثر من ٜتسُت عاما.. ردت يل الروح يف ىذه العربة فابقوٍل ىنا  أمرأة:
 ليتأكدوا من مويت..

 مل تفكري با٢ترب؟أ المسافر:
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بكل حركة او  ال مهرب من ىذا ا١تكاف.. لديهم من األجهزة ما ٬تعلهم يعرفوف امرأة:
 ..٫تسة

 ..؟اتظنينهم عرفوا بوجودي المسافر:
 ٢تذا قلت لك اسكت كي ال يسمعك اٟتراس! امراة:

 وماذا بعد؟ المسافر:
 ستكوف انيسي يف رحليت الطويلة امرأة:

 ..!نيسك؟ وزوجيت اليت تنتظرٍلأ المسافر:
 ..د أف يفكر باآلخرينحال ٭تق أل ىيف عامل ا١توت امرأة:

 !لكنٍت حي المسافر:
 ..اىل اف ٬تيء موتك ستكوف رىينة ا١تكاف امرأة:

 مستحيل المسافر:
 ا١تستحيل اف ٗترج ثانية امرأة:

 انا ال اقبل بذلك ابدا المسافر:
 ال حق للموتى الرفض او القبوؿ امرأة:

 !ىذه جرٯتة المسافر:
 ..ما يضمره األحياءليست اكثر جرما ٦تا رأيتو أنا.. اهنم يستنطقوف ا١توتى ليعرفوا  امرأة:

 انت تثَتين الفزع يف نفسي.. ما عبلقة ىؤالء بأولئك؟ المسافر:
 ا١توتى اكثر صدقا منهم امرأة:

 انت تتحدثُت بلغة ا١توتى المسافر:
 حُت ٖتشر مع ا١توتى ال تتحدث اال بلغتهم امرأة:

 المسافر: )ينظر الى ساعتو(
 ال تنظر اىل الوقت.. ٤تظور ىنا معرفة الوقت امرأة:

 الساعة ال تعمل) يضرب بيده على زجاج الساعة( الوقت توقف.. المسافر:
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ال ٕتعل عقلك يعمل ايضا.. ليتوقف فيك كل شيء فاٞتميع ىنا ٮتضعوف إلرادة  امرأة:
 ٣تلس حكم القطار

 ٣تلس حكم؟ المسافر:
 ال حق ألحد اف يتفوه بكلمة.. كل شيء ىنا يسَت وفقا لرادهتم..  امرأة:

 والقطار .. مىت يتحرؾ؟ المسافر:
 امرأة: )تصمت(

 ىل سيبقى القطار جاٙتا يف مكانو طيلة الوقت. المسافر:
 امرأة: )تصمت(

 اخربيٍت يا امرأة.. مىت يتحرؾ ىذا القطار اللعُت؟ المسافر:
كن قطارنا لن يتحرؾ قد يتحرؾ كل ٚتاد يف ىذا الكوف، اٞتدراف.. األشجار.. ل امرأة:

 ..دابا
 لن يتحرؾ؟ كيف؟ وىذه األجساد ا١تتفسخة أتظل يف عربتها ا٠تانقة ىذه.. المسافر:

خرى ىي دورة أجساد أمرت على ىذه العربة اجساد كثَتة وكلما تفسخت جيء ب امرأة:
 األموات عشتها ٟتظة بلحظة.. عليك أف تتحمل ذلك وهتيء نفسك لعا١تك اٞتديد..

 !سحقا ٢تذا العامل الننت المسافر:
 ..تيتو برضاؾ اما انا فقد جيء يب قسرا بعد اف ٛتلٍت ا١توتأ امرأة:

سجن يف ىذه العربة أٍل سأعرؼ أكنت مضطرا فزوجيت ىناؾ تنتظر.. ما كنت   المسافر:
 .النتنة

 ..وماذا كنت ترجو من قطار ال ٭تمل اال األجداث امرأة:
 .ا١تهم أف اصل ال عبلقة يل ٔتا ٭تملو.. المسافر:

 ومن قاؿ لك أنو يصل... امرأة:
اٟتراس..  )مؤكدا(نت تعرفينهم أعواما ىنا؟ اذف أنك عشت أمل ٗتربيٍت أ المسافر:
 ليس كذلك.. توسطي يل عندىم كي ٮترجونٍت..أتعرفينهم 
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 ال ينفع ذلك امرأة:
لظروؼ توسلي هبم.. من اجل زوجيت.. ىي امرأة مثلك تنتظر زوجا قذفتو ا المسافر:

 بعيدا عنها..
قلت لك ال ينفع ذلك.. اولئك ال ٭تملوف يف صدروىم اال اٟتجارة.. ال قلوب ٢تم  امرأة:

 وال عواطف أو مشاعر.. قـو آليوف ٭تركهم ٣تلس حكم القطار ٔتا ٮتدـ مصاٟتهم
 اية مصاحل تلك يف عامل كهذا ليس فيو اال الرائحة النتنة اليت تكاد ٗتنقٍت المسافر:

 ا١تهم اهنم يشعروف بسيادهتم امرأة:
 سادة على ا١توتى .. أي جنوف ىذا؟ المسافر:

دعوؾ أف أماف ٢تم.. ىم يقولوف ذلك.. وألجل ىذا أحياء ال أخَت اف تكوف سيد امرأة:
 تصمت فالكبلـ ىنا للسادة فقط.. ىل تستطيع؟

 على ماذا؟ المسافر:
 أف تصمت امرأة:

 ما نفع الكبلـ يف مقربة كهذه.. المسافر: )يائسا(
 اياؾ اف تسميو مقربة.. ىذا قطار امرأة:

 ال اجد اختبلفا المسافر:
ستجد صعوبة يف التأقلم على ا١تكاف يف أيامك األوىل ىذه لكنك حتما ستتعود  امرأة:
 عليو

 ..راءد على ماذا؟ ا١تكاف ا١تظلم أـ الرائحة النتنة أـ األجساد الباردة الصفتعوّ أ المسافر:
 !تتعود على اف تغلق فمك كي ال تثَت ا١تتاعب امرأة:

 ..اف كانت ىناؾ متاعب فمتاعيب مع نفسي المسافر:
 ..حذرتك مرتُت قبل ذلك وال عبلقة يل بك يف الثالثة امرأة:

 ..لنخطط معا لنجد طريقة يف ا٠تروج من ىنا المسافر:
  !ال طرؽ للنجاة امرأة:
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ما تعودت على اليأس منذ اف أجربت على استبلـ الوظيفة يف تلك ا١تدينة  المسافر:
جد طريقة تنقذنا أ٬تب اف  )مؤكدا(البعيدة فقدج عرفت اشياء مل اكن اعرفها من قبل.. 

 ..من ىذا السجن
 ال تشركٍت معك امرأة:

 أخائفة؟ المسافر:
 لو كنت رايت ما رأيتو أنا ما فكرت هبذا..امرأة:

 ت تشلُت تفكَتيان المسافر:
 وانت تريد تدمَتي امرأة:

 أراضية انت بوجودؾ ىنا؟المسافر:
 يهمك ىذا؟أ امرأة:

 ليس أقل من أىتمامي بنفسي المسافر:
حُت تكوف على مقربة من ا١توت وىو مبلقيك كن اكثر استعدادا لو من تشبثك  امرأة:
 .باٟتياة

 علينا أف نؤثث حياتنا كما نشتهيالمسافر:
 ما يشتهوف!بل ك امرأة:

 ماذا يريدوف مٍت؟ المسافر:
 قل انت ماذا تريد منهم امرأة:

 ريدأريدىم اف يوصلوٍل حيثما أ المسافر:
 يف ىذا القطار؟ امرأة:

 عليهم اف ٭تركوا عجبلتو المسافر:
 وعليك أف تصمت امرأة:

 الصمت ثانية المسافر:
 كل كبلـ قلتو اآلف مسجل لديهم  امرأة:



78 

 

 ليكن.. مل اخف منهم المسافر:
 انت أٛتق.. لديهم من وسائل الدمار  ما ٬تعل فمك يف مؤخرتك امرأة:

 لدي من القدرة ما ٬تعلك صلباالمسافر:
 جل ماذا؟أمن  امرأة:

 ؟ىلي. وانت .. اال يكفي ذلكأزوجيت. و  المسافر:
 سيبطشوف بك امرأة:

 اٖتداىم! المسافر:
 ..؟واثق انتأ امرأة:

 المسافر: )يصمت(
رغبت فيها منية أأنا مثلك.. يل أحبلـ واماف، مثلك ٘تاما، كل حلم حلمتو أو  امرأة:

 ..خبأهتا يف صدري
 اىل مىت ٩تبئ امانينا يف الصدور .. اماف ال اوؿ ٢تا وال آخر المسافر:

 فضلأوسيلة الفقراء ٟتياة  امرأة:
 حىت تلك ٭تاولوف تشويهها المسافر:

 مل نر شيئا بعد امرأة:
 يتأاكثر ٦تا ر  :المسافر

 قد تلعن اللحظة اليت ولدت فيها امرأة:
 ال تستطيعُت اف تنايل من عزمي المسافر:

 ال مصلحة يل يف ذلك امرأة:
مصلحتك معهم.. اعتدت على حياة ٭تركونك فيها كما يشاؤوف.. مل يعد العامل  المسافر:

جل أصحيح.. من يشغلك اكثر ٦تا يف ىذه العربة من اكفاف وأجساد.. تعملُت معهم.. 
 اف يبقونك حية.

 مل تعرفٍت بعد  امرأة:
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حديثك معي يكشف ما تضمرين..أنت تو٫تينٍت أف ٢تم قدرات خارقة واجهزة  المسافر:
تنصت ووسائل تدمَت.. تو٫تينٍت أف ٢تم القدرة على التصرؼ ٔتصائرنا دوف أف تكوف لنا 

 ارادة فيما نريد، اتظنينٍت صدقت كل ما ٝتعتو منك؟
امرأة: انت بدأت اٟتديث معي، أنت حر يف ما تصدقو او ال.. اما أنا فقد صدقت حيايت 
طيلة السنوات اليت قضيتها يف ىذه العربة، استطيع اآلف أف احدد عمر موت كل جثة.. 

 ىذه عمرىا ٜتسوف، وتلك عمرىا عشروف، وتلك عشرة.. )تؤشر الى واحدة(انظر 
 يف ريعاف ا١توت! المسافر: )ىازئا(

مثلما للحياة عمر وسنوات فللموت كذلك.. انت ال تصدؽ ورٔتا ال تثق اف ا١توتى  امراة:
 يتصرفوف ْتياتنا..

غسلوا راسك بافكار غريبة.. ورضيت بالصمت.. وما عادت تشغلك حركة  المسافر:
 القطار.. ال بد أف يتحرؾ ىذا اٞتسد اٟتديد.. ال بد اف تسخن تلك القضباف الباردة..

  بد اف تتحرؾ اٞتثث اوال..ال امرأة:
 ليس قبل اف يتغَت ىواء العربة.. سأكسر النافذة المسافر:

 ال تفعل امرأة:
 لن ٘تنعينٍت عن ذلك المسافر:

 سيزحف الدود اىل ا١تدينة ويأكل الزرع والضرع وٯتؤل األفواه واالنوؼ والعيوف.. امراة:
 ال يهم.. ال يهم المسافر:

 عنهم ىناؾ.. واآلف... قبل قليل كنت تدافع امرأة:
 احرض الدود على القتل! المسافر: )يكمل(

 يضا..أنت أو٘توت  امرأة:
 خَت من أف ابقى وسط ىذه العربة النتنة المسافر:

 انت اخًتت حياتك ىذه امرأة:
 واآلف غَتت الرأي المسافر:
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 هبذه السهولة؟! امراة:
 لن ٕتربينٍت على البقاء المسافر: )بصوت عاؿ(

 صو...! ىم يسجلوف كل كلمة تفوىت هبا! امرأة:
 لن ٗتيفينٍت المسافر: )بصوت أعلى(

 ويسجلوف كل حركة قمت هبا.. سيأتوف عما قريب وحينها لن ينفعك ندمك.. امرأة:
 مل اندـ يف حيايت على شيء قدر ندمي على ما انا فيو اآلف المسافر:

 !سًتى العجب امرأة:
 عجب من ىذه القمامةأليس  المسافر:

 سك يابس!أر  امرأة:
 سك ننت!!أر  المسافر:

 على األقل انا افكر من أجلك امرأة:
 )يضحك قليال ثم يصمت(من اجلي انا..  المسافر:

 مل ضحكت؟ امرأة:
 ال ادري المسافر:

 ولكنك ضحكت امرأة:
 ضحك آه.. ضحكت.. ضحكة خرجت مٍت دوف اراديت المسافر:

 ىذا تأكيد على أنك دوف ارادة امرأة:
 كلمة مهملة يف قاموس  المسافر:

 وانتظرمن العربة(  ما)تشير الى جهة اف ٕتلس، خذ كفنك من ىناؾ من خَت لك  امرأة:
 ؟اىل مىت المسافر:

 اىل أف تسًتد ارادتك امرأة:
 يف ىذا القرب المسافر:

 ىذه عربة.. حذرتك قبل ىذا.. ال تسميها قربا امراة:
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 العربات تسَت وىذه..... المسافر:
 ..وىي ليست كذلك متوقفةنت تظنها أليس كذلك.. أ.. متوقفة امرأة: )مقاطعة(

 تظنينها تسَت ؟أ المسافر:
 متوقفةمثلما تراىا انت  امرأة:

 جنوف... ىذا جنوف المسافر:
 ا١تتعة يف اٞتنوف امرأة:

 وال عتب المسافر:
 ماذا؟ امرأة:

 اجملنوف يكسر النافذة!   ال عتب على ٣تنوف.. المسافر: )يهم بكسر زجاج النافذة(
 )صوت ارتطاـ قوي يمتزج وصراخ المرأة(                 

  
 خيمة األكفاف

نها لربوتات أصوات كأ)المسافر وسط الخيمة واألكفاف تحاصره من كل جانب..  
 تردد(

 من يعكر صفو العربات أألصوات:
 ٭تبس منفردا

 يف قبو األموات
 وفقا للمادة الرابعة والعشرين

 المسافر: )يجلس القرفصاء(
)اشباح بوجوه ممسوخة كالب وخنازير وقطط.. تدخل وتدور حولو.. األصوات ما 

 زالت تردد ما رددتو في البدء(
 تبا ٢تذه القيود المسافر:

 عليك أيها الغريبب أف تصمت األصوات:
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 فعل ما يسئ ألحدأمل  المسافر:
 ساخًتقت القوانُت وحق عليك عقاب اجملل األصوات:
 لتقي بزوجيتأمل افعل شيئا.. كل ما رغبت فيو ىو أف  المسافر:

 خطاءأدخلت ا١تكاف ا٠تطأ وعليك اف تتحمل ما ارتكبت من  األصوات:
 وجدتو قطارا قد يوصلٍت اليها المسافر:

 ليست كل القطارات سواء األصوات:
 مل اعرؼ ذلك! المسافر:

 واآلف عرفت وعليك دفع ٙتن خطأؾ األصوات:
 شيءيف ارموٍل خارجا ولن يضركم ذلك  ر:المساف

 سرار ٣تلسناأطلعت على أنت أال ٯتكن ذلك..  األصوات:
 تفوه بشيءألن بأٍل عدكم أ المسافر:

 مر قد ينسف كل ما بنيناهألن نغامر يف  األصوات:
 !عدكم بشريفأ المسافر:

 ال نعرؼ من تكوف فكيف نصدقك األصوات:
 قلت لكم بشريف!  المسافر:

 مامك طريق واحدةأال يعٍت يف ٣تلسنا الشرؼ شيئا ..  األصوات:
 شرط أف ٗترجونٍت من ىنا المسافر:

 لست يف موقف يسمح لك بالتشرط.. علينا تأىيلك اوال األصوات:
 وعلي اف اخرج من ىنا المسافر:

 من يدخل بارادتو ال ٯتكنو أف ٮترج اال بارادتنا األصوات:
 ىذا احتجاز المسافر:

 وامر قادتنا.. علينا بتأىيلك اوال...أوىذه  األصوات:
 اظالـ
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)المسافر في داخل بالوف شفاؼ متعدد األلواف يتضح انو يصرخ وال يسمع صراخو.. 
 يؤشر بيديو .. تدخل المرأة بثيابها البيضاء(

ىيلو .. قبل اف نبدأ عليك بالتخلص من  أقالوا يل عليك ت ة: )تنظر لو.. تقترب منو(أالمر 
 ل عيوب عا١تك اليت ٛتلتها اىل عا١تناك

 المسافر: )ما زاؿ يصرخ في الداخل وال يسمع صوتو(
 الكذب والسرقة واٟتسد أوؿ سطر يف عيوب عا١تكم القميء امرأة:

المسافر: )يحاوؿ أف يجد منفذا ويشق البالوف ويخرج منو.. ينجح في ذلك.. 
 يحاوؿ الهروب لكنو يتوقف(

 يزيد من ٤تنتككل خطأ تقع فيو   امرأة:
 نتأمعهم  المسافر:

 ال خيار امرأة:
 لنعقد اتفاقا المسافر:

 معي؟ امرأة:
 معك.. المسافر:

 داة تنفيذأبدا .. لست سوى أال سلطة يل  امرأة:
 لنهرب معا المسافر:

 !!ٖتريض امرأة:
 نت عليو اآلفأفضل ٦تا أستعيشُت حياة  المسافر:

 !ٖتريض امرأة:
 وتتذوقُت طعم اٟترية المسافر:

 : ٖتريض!!امرأة
 ال حياة لك بعد بُت األموات المسافر:

 !امرأة: ٖتريض
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 كفى .. كفى.. مللتكم ٚتيعا  المسافر:
 كل خطأ تقع فيو يزيد من ٤تنتك.. كل كلمة تتفوه هبا تسجل  امرأة:

 اذف.. ال ٥ترج المسافر:
 ال ٥ترج امرأة:

 طيعأوعلي اف  المسافر:
 أف تطيع امرأة:

 نا فيوأرضى ٔتا أو  المسافر:
 نت فيوأوترضى ٔتا  امرأة:

 ولكن .. اىل مىت؟ المسافر:
 دراف عا١تكأحىت تتخلص من  ة:أامر 

 لست سيئا كما تظنُت المسافر:
 عا١تكم سيءامرأة:

 ال وجود لعامل فاضل المسافر:
 عا١تنا فاضل امرأة:

 ا٠تَت والشر يف كل مكاف المسافر:
 اال ىنا امرأة:

 وماذا تسمُت ما تفعلونو يب؟ المسافر:
 ٨تن نؤىلك امرأة:

 شر! المسافر:
 و٩تلصك من األخطاء امرأة:

 !شر المسافر:
 لتكن مواطنا صاٟتا امرأة:

 !: شرالمسافر
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جلك تظنو شرا.. علينا باستئصاؿ الشر منك.. يداؾ أرأيت؟ كل شيء نفعلو من أ ة:أامر 
 وعيناؾ ولسانك وقلبك.. 

 )اظالـ(
 قاطع التذاكر:مكتب 

)مكاف خارج العربة ، صوت قطار قادـ يسمع من بعيد.. المسافر نائم على أريكة  
 قريبة من قاطع التذاكر.. قاطع التذاكر يقترب منو ويصيح بو(

 أما زلت ىنا؟  الموظف:
 ىذا انت؟ المسافر: )ينظر لو بتعجب(

 فاتك القطار  الموظف:
 ؟فاتٍت القطار أي قطار.. ؟ماذا.. المسافر: )ينظر ىنا.. وىناؾ(

 القطار الذي رغبت يف الصعود فيو الموظف:
ذىب أل اف فضّ أريد ذاؾ القطار اللعُت.. أريده.. ال أكبل.. كبل.. ال   المسافر: )بخوؼ(

 دخل ٥تترب التأىيل ثانية..أسَتا على األقداـ من اف  
 )ينهض وسط دىشة قاطع التذاكر ويسير..(

 ىناؾ امرأة استقلت القطار تقوؿ اهنا زوجتك.. (الموظف: )يناديو من بعيد
 المسافر: )يلتفت نحوه وتسقط من يده حقيبتو صارخا(

 زوجيت يف القطار.. اعيدوىا يل.. اعيدوا يل زوجيت.. اعيدوىا........... 
 ستار -اظالـ                                            
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 في رأطي بطو

 
 !..كيف تكوف بطال وكل ما فيك خاو
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 :الشخوص
 بمالبس حمراء :االوؿ
 بمالبس زرقاء :الثاني

 جحر مظلم بال نوافذ :المكاف
 آخر ساعة من عصره :الزماف

 )كرسياف وضعا عكس بعضيهما، األوؿ والثاني يجلساف عليهما(
 ...؟ ال حاجة للتفكَت ، األمر واضح..زلت تفكرأما  : األوؿ
 أنت تسد علي طرقا وفضاءات ..مل أَر وضوحا : الثاني
 اتبعٍت وستنجو! : األوؿ
 ؟...أتبعك : الثاني

 !..وستنجو األوؿ: )مؤكدا(
 !..لكنك ستحفر يل حفرة مويت :الثاني
 ؟..أتشك : األوؿ
 !..ال ادري )حائرا(  :الثاني
 ..انك ساعتها كنت تناـ مع امرأتكأخربىم  : األوؿ
 ؟..امرأيت )مستغربا( :الثاني
 ..ذاؾ سيخلصك منهم :األوؿ
 ؟.ملَ اثق بك :الثاني
 ..ال أحد لك االي :األوؿ
 ؟...وأنا :الثاني
 ؟...أنت :األوؿ
 !...ناأ :الثاني
 ..ما أنت اال بركة ساكنة :األوؿ
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 ..لكنك كنت تنادمٍت حُت أكوف وحيدا :الثاني
 ..ذاؾ لٍت مل احظ بغَتؾ :األوؿ
 ؟..منذ مىت ورأيك ىذا يب : الثاني
 ..عرفتك ...مذ صرت فيك  :األوؿ
 ..لكنك وافقت على اف العب معك اللعبة : الثاني
 ..وندمت : األوؿ
 ماذا؟  :الثاني
 أننا أحيانا ٩تتار و٩تلق ميزاف عبلقتنا لكننا قد نتربأ ٦تا اخًتناه! : األوؿ
 ؟..١تاذا : الثاني
 ؟..ألست كنت تقوؿ ىذا ..ما دائم اال وجو اهلل )ىازئا( :األوؿ
 ..لكنك بدلت قناعتك يب : الثاني
 ..أعطٍت فرصة إقناع واحدة : األوؿ
 ؟..كيف  :الثاني
 اف تتبع ما خططتو لك! :األوؿ
 ..ٗتطيط أعمى ٬تعلٍت طوع يديك  )غاضبا( :الثاني
 ؟..ألك حل آخر : األوؿ

 دعٍت أفكر.. الثاني:
 فكرت كثَتا، لكنك مل تستطع اف تفعل شيئا األوؿ: )بغضب(

 أفعل ماذا..؟ شيئا..؟ أتورطٍت يف اللعبة ثانية..؟ الثاني:
 أنت بدأت اللعبة ولست أنا األوؿ:
 ..دفعتٍت أنت... وغَتت كثَتا منها حىت أوقعتٍت يف ورطة الثاني:
 أنا...؟ األوؿ:
 !..أنت الثاني:
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 )يفكراف(ر معا... حسنا..حسنا.. لنفك األوؿ:
 ماذا لو قلت ٢تم ما أخربتك بو..؟ )يهمس في أذنو (

 ماذا..؟ الثاني:
 اخربىم انك ساعتها كنت تناـ مع امرأتك.. األوؿ:

 امرأيت ..؟ كيف..؟ وأنا مل أتزوج بعد! الثاني: )مستغربا(
 من يعرؼ ذلك غَتي..؟ األوؿ:
 كل األوراؽ لديهم..أنسيت..؟  الثاني:

 بيانايت يف اٟتاسوب!ستظهر كل 
 تبا للحاسوب..! األوؿ:
يف ضغطة زر تنفتح األبواب ٢تم.. يكتشفوف دواخلنا.. كل حياة عشناىا مسجلة  الثاني:

 يف اٟتاسوب!
 سنطعن يف اٟتاسوب! األوؿ: )ببرود(

 من يقدر اف يفعل ذلك..؟ الثاني:
 أنا.. األوؿ:
 أنت..؟ الثاني:
 أتشك يف ذلك..؟ األوؿ:
 ف..؟كي  الثاني:
 سنرشوه ويسكت األوؿ:

 نرشو اٟتاسوب! الثاني: )مستغربا(
 ونسكتو!! األوؿ:
 نرشو آلة..؟! كيف..؟ قد يقبل أنساف رشوة لكن اٟتاسوب......!الثاني:
 ىا أنت وصلت... األوؿ:

 أتقصد إنساف اٟتاسوب.. الثاني: )مفكرا(
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 اآلف فهمت األوؿ:
 أتعرفو...؟ الثاني:
 من....؟ األوؿ:
 إنساف اٟتاسوب.. الثاني:
 عرفو.... مثلما أعرفك أعرفو..أ األوؿ:
 أتظن سيقبل..؟ الثاني:
 ما داـ قد قبلها من قبل وزجك يف اٞتحر .. أظنو سيقبل.. األوؿ:
 ماذا..؟ الثاني:
 اللعبة مل تنتو بعد... علينا أف ٧تد ثقبا ٩ترج منو...! األوؿ:
 ٩ترج من ثقب! الثاني:
 )يضحك(ننسل معا... األوؿ:
 أ٣تنوف أنت..؟ كيف سنخرج من ثقب..؟ الثاني:
 أْتث عن ثقب وستعرؼ..! األوؿ:

 الثاني: )يدور في المكاف المظلم بحثا عن ثقب(
 األوؿ: )ينظر إليو ويضحك ىازئا(

 أهتزأ يب..؟ الثاني: )يلتفت نحوه(
 وتريدٍل أف اتبع خطوؾ .. وأنت تصدؽ ذلك..؟ األوؿ:

 ماذا...؟ أصدؽ الثاني: )مستغربا(
 الثقب!! األوؿ:

أنت تلعب يب... ىي ذي لعبتك .. أعرفها...  الثاني: )يتقدـ منو ويمسكو بقوة(
 أخرجٍت يف اٟتاؿ واال....

 وإال.....؟ األوؿ:
 أنا يف ورطة...! الثاني: )يتركو ويجلس على الكرسي(
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 بل انك واىم... األوؿ:
 ألٍل تبعتك...! الثاني:

 بالضبط..! األوؿ: )ساخرا(
 سيجيئوف اآلف و٨تن مل ٧تد حبل... الثاني:

 ىل قلت شيئا...؟ األوؿ: )كأنو لم يسمعو(
 ماذا..؟ الثاني:
 أنا ال أٝتعك ! األوؿ:
 الرٛتة يب... حاوؿ اف ٕتد حبل... الثاني:

 ما بالك تفتح فمك كاألبلو...؟ ىل تنوي إخباري شيء.... األوؿ: )كأنو لم يسمعو(
 يا للمهزلة...أنت ٕتنٍت... )غاضبا(الثاني: 
 أنا ال أٝتعك.. ىل كنت تقوؿ شيئا...؟ األوؿ:
 أحقا ما اٝتعو..؟ الثاني:
 أنا ال اٝتع...! األوؿ:
 خلصٍت من ىذا أو اخلص منك! غاضبا ويمسكو بقوة()الثاني: 

 ماذا تريد مٍت..؟ )يدفعو(اتركٍت يا أبلو... انك ٗتنقٍت..  األوؿ: )ضاحكا بسخرية(
ماذا أريد..؟ أنت تقوؿ ىذا...؟! اللعبة .. خلصٍت منها... مْذ  الثاني: )مستغربا(

 اقتادوٍل اىل ىذا اٞتحر وأنت تلعب يب..
 أما قلت أفكر...؟ األوؿ:
 كيف أفكر يف ىذا اٞتحر..؟  الثاني:

 اعذرٍل... سوؼ أناـ..! األوؿ: )يتمدد على األرض(
 تناـ....!! الثاني:
 من أجلك. األوؿ:

 من اجلي... لثاني:ا
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 ألحلم يف حل يرضيك.. األوؿ:
 ٖتلم..؟ يف ىذا ا١تكاف ا٠تانق....؟ الثاني:
 ما شأنك أنت... األوؿ:
 ما شأٍل..؟ الثاني:
 أف األحبلـ مفاتيح ١تغاليق كثر...! األوؿ:
 ولكٍت سأبقى وحدي.. الثاني:
 أٗتاؼ......؟ األوؿ:
 مذ وطأت قدماي ا١تكاف وا٠توؼ يبلزمٍت...! الثاني:
 سأناـ جنبك.. األوؿ:
 ال يكفي لطرد ا٠توؼ.. الثاني:
 أٗتاؼ حقا... األوؿ:
أرواح كثر تدا٫تٍت... تسلبٍت النـو والتفكَت... وجوه رمادية ٗترج من ٖتت  الثاني:

 األرض... تعبث يب.
 أزح عنك األوىاـ.. األوؿ:
 ليست أوىاما ... صدقٍت! الثاني:
 آه ما أتعسك... األوؿ:
 كنت أرى يف اللعبة بعض خبلص، لكن ا٠توؼ ازداَد وازداد اليأس!  الثاني:

 سيجيئوف ايل.... خلصٍت!
 لتلعب معهم... األوؿ:
 كيف.....؟  الثاني:
 أعطهم ما رغبوا فيو... وتنجو! األوؿ:
 وأطمعهم يب...؟ الثاني:
 بل تطمع فيهم... األوؿ:
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 أوؿ درب للهاوية خطوة! الثاني:
 اتبعهم... لن تسقط األوؿ:
 من يضمن ذلك....؟ الثاني:
 أنا...... األوؿ:
 أنت...؟ الثاني:
 صدقٍت لن ٗتسر شيئا... األوؿ:
 : وأعطيهم رأسي....؟الثاني

 ال فرؽ ىناؾ... اف مل تعطهم ٬تزونو منك... األوؿ:
 بالقوة..؟ الثاني:
 طبعا.... األوؿ:

 معي أـ معهم...؟ الثاني: )مفكرا(
 معك.... معك بالطبع..! األوؿ: )متلعثما(

 وتطلب مٍت ذلك...؟ الثاني:
 لن ٗتسر شيئا.. األوؿ:
أقنعتٍت اف اخسر أشيائي، شيئا شيئا.... ىل بقي شيء مل اخسره غَت  الثاني:

جل أ.. من ي.الرأس؟شباب كنت أمنيو ْتياة رائعة، وأحبلـ ذابت كالشمع، ذبت أنا كلّ 
 من..؟ ىل تسعفك الذاكرة وتبحث يف األمس...

 إش.....إشػػػػ....إشػػػػػ.....ش!! األوؿ: )محذرا(
 أٗتاؼ....؟ الثاني: )مستغربا(

 للحائط آذاف...! األوؿ: )يلتفت يمينا وشماال(
 ولنا ألسن... أنلجمها عن قوؿ اٟتق...؟ الثاني:
 أي حق ىذا...أف لسانَك ىذا سَتتد عليك...! األوؿ:
ٝتعتها مرارا منك.. مذ صرت معي... وكنت ترقص على إيقاع اٟترب... مل تنم  الثاني:
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أبدا، آه ما أطو٢تا أياـ اٟترب... كنت أراؾ تلعق دـ القتلى، ويصطبغ وجهَك بالدـ... 
 وجهك أٛتر...! وكنت تغٍت وأنَت تلوؾ اٞتثث العفنة...

 الوجو األسود اٛترت شفتاه )مغنيا( األوؿ:
 اللذة يف الدـ...

 ما أٚتل تلك األرض ا١تزروعة باٞتثث...
 كفى...كفى...سئمتَك يا ىذا...  الثاني: )غاضبا(

 ما مل تستطع ٖتقيقو حققتو لك! أما كنت تشعر بطعم اللحم وأنا آكلها...؟ األوؿ:
 حىت امتؤلت بطٍت قيحا.. تف على ساعة عرفتك فيها! الثاني:

 تف عليك... غَتَؾ كاَف يتمٌت لو مل تنتو اٟترب... وأنت تكفرىا!! األوؿ: )بغضب(
.. الثاني:  ساعة شـؤ
 ساعتَك !.. لو كنت أخذت بنصيحيت لصرَت كبَتا... األوؿ:

 واصغر يف عيٍت..؟ الثاني: )مستغربا(
سب أف لك عينا تبصر؟... أعمتَك فضيلتَك الرعناء... عينك...؟ أٖت األوؿ: )يضحك(

 لو أعطيت زمامَك يل ١تا كنَت اآلف ىنا!
 أنبقى ٧تًت الكلمات والوقت يدا٫تٍت..؟ الثاني:
 ذكرتٍت فيها..! )بفرح(أنت ذكرت اٟترب...  األوؿ:
 أتظن أف اٟترَب انتهت اآلف...؟ الثاني:

 اٟترب ابتدأت... )بصوت عاؿ(
حُت يعود ا١ترء اىل البيت يرى اٟترَب واقفة عند الباب... يراىا يف ا١تاعوف  يف كل مساء

الفارغ ، وسرير ال لذة فيو!... يراىا يف الشارع ، يف ا١تقهى واألحبلـ... تلك ىي اٟترب ، 
 فكيَف أكوف كبَتا وىي تنازعٍت وتأكلٍت..؟

 األوؿ: )يضحك ويضحك ويضحك(
 اضحك... لكٍت لن اتبعك... الثاني:

 ستندـ... األوؿ:  )ضاحكا(
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 يف العمر بقية.. الثاني:
 ستندـ... األوؿ: )بإصرار(

 خَت من أف أشقى... الثاني:
 سيجيئوف إليك... األوؿ:
 ليجيئوا... الثاني:
 وماذا ستخربىم...؟ األوؿ:
 ما مل تقدر اف تنطقو أنت! الثاني:
 سيجزوف رأسك.. األوؿ:
 لن ٭تصلوا على ما فيو.. الثاني:

 ما ٗتسره أعظم ٦تا فيو... األوؿ: )ضاحكا(
 لو كنت عرفت ١تا ثرثرت. الثاني:
 وا٠توؼ...؟ األوؿ:
 منك! الثاني:
 مٍت...؟ األوؿ:
 منك! الثاني:
 لكنك لن ٗتلص مٍت.. األوؿ:
 سأنزعك.. مثل ثوب قدَل! الثاني:
 إٔتروء....؟ األوؿ:
 أمامي اال ذلك... بعد اف نسفت كل اٞتسور، وأحرقت سفٍت، مل يعد الثاني:
 ستجن..... األوؿ:
 يكفي ما ولدتو اٟترب من عقبلء...! الثاني:
 وسًتجع ثانية... األوؿ:
 ىذا اف رجعت.. الثاني:
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 سأكوف معَك يف القرب.. األوؿ:
 القرب...؟ الثاني:

 ويف اآلخرة أيضا...! األوؿ: )ضاحكا(
األرض... ! وأخَتا احصل على قرب يعٍت  )مفكرا(أيعطونٍت قربا...؟ تتصور...؟  الثاني:
 ارض!!
 طبعا قرب...أتراىم ٭تتملوف جيفتك بعد ا١توت وقد احتملوىا وأنت حي؟ األوؿ:
 وأنت...؟ أٖتتمل ذلك...؟  الثاني:

 األوؿ: )يصمت(...
كنت عالقا  يب.. مل استطع التملص منك، كلما ىربت  الثاٍل: احتملتك كل ىذي السنُت

أراؾ خلفي عالقا يب كظلي... كرىتك حينا وأحببتك حينا آخر... صرت ال اعرفٍت اال 
بك.. دخلت لعبتك ٣تربا ، كنت تسَتٍل يف دروب مل تطأىا قدماي... وٗترجٍت من مأزؽ 

.. لكنك اآلف ٗتذلٍت ، لتدخلٍت يف أخرى... وأ٧تو، وننجو معا  )كالشعرة من العجين(
ٖتاوؿ اف تفلت ّتلدؾ.... وتًتكٍت أسَتا بُت ٥تالب ال عد ٢تا... ملَ...؟ مَل ٗتذلٍت اآلف 
بعدما أكلت رأسي بفتوحاتك ا١تذىلة..؟ صورت يل اللعبة كاٞتنة وىي جحيم... أىذا ما 

 أردتو مٍت..؟ اف أقَع فيهصرٍل الناس ويقولوف ٣تنونا....
 اللعبة اف ٗترَج يف الشارع عاريا!ما كاف يف  األوؿ:
 لكنٍت خرجت... وسط ذىوؿ الناس وأنياهبم! الثاني:
 مل عذرؾ... األوؿ:
 أي عذر ينفع.. والسياط خلفت بصاقها على جسدي.... الثاني:
 أنت تسد الطرقات...... خَت لك اف تنسى. األوؿ:
على مرأى منك.... وأنت ترقب موتك تستعر الذاكرة فيك... وتكوف السنوات  الثاني:

نفس اللحظة ىذي مرت يب... وأنا أتلقف صوت ا١توت بأذٍل واٝتع صرخات اٞتند.... 
وسرؼ الدبابات تدوس ا١توتى واألحياء.. كانت ساعتها ٖتفر يف ذىٍت السنوات نفقا.... 
يف ا١توضع كاف دعاء أمي يسليٍت... أٖتسس حرزا كانت قد أعطتٍت إياه.. يدفع عٍت ببلء 
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أأنسى .. ... فنجوت ، ال بسبب اٟترز... ولكن ا١توت يبغضٍت فابتعد عٍت!اٟترب.
ذلك...؟ أنسى أٍل اذ عدت من النار ألرى أمي تقتل يف القصف..عدت ويف رأسي أٍل 

، يد ستصفق يلأظن اف ىناؾ أوكنت ، بطل، تتهامس كل النسوة يف ىذا البطل العائد
والي ١تا انتعشت..انتزعت مٍت الفرحة تلك اليت ل، لكنها يا للبؤس صفعتٍت..لطمتٍت

 )يصرخ(انتصرت تلك األيدي وىزمت أنا.... )يتأوه(بالنصر..؟  فرحي)يصمت( بالنصر!
)أصوات وقع ىزمت أنا يف السلم.... أنا ... أنا.. أنا البطل العائد من آتوف ا١توت....

 أقداـ تقترب(
 األوؿ: ىا قد جاؤوا... عليك بتدبَت األمر...

 ستذىب... ىا.....؟ ملتفتا نحوه(الثاني: )
 ليس بعيدا! األوؿ:
 واللعبة....؟ الثاني:
 مل تنتو بعد... األوؿ:
 خذ لعبتك وارحل.....)يصرخ بو(ما زلت تضحك... علي تضحك... الثاني:
 وأنت..... األوؿ:
حيث يكوف العري أكوف أنا.... ال حاجة يل بك... وبقمامتك... أغرب عٍت...  الثاني:

  )يجلس على الكرسي متهالكا(اغرب....اغرب... 
 يحمل كرسيو ويخرج من جانب()األوؿ: 

 )تدخل مجموعة بمالبس سوداء يغطوف الثاني ويقتادونو إلى الخارج(         
                    

 ستار -إظالـ
                                

 2001كانوف األوؿ   25البصرة 
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 شخوص المسرحية

 النجار -
 االبن -
 األـ -
 المعلم -
 المجنوف -
 سعيد -

 مدخل:
 أيا ليل كانوف، حُت اد٢تم الردى
 اكًتاثوراح الغراب يدؽ البيوتات دوف 
 أما كنت تدري باف الصبايا نياـ؟

 واف العراؽ الذي مل ينم،
 على شاطئيو يرؼ السبلـ..؟

 وجئت كذئب ىوى من سحاب
 تزوغ طريدا.. غريبا

 بكفيك ٬تثو اليباب.
 تفزز حلم العذارى و٘تسح ٧تما تراءى لنا باوؿ غيث

 ٪تا كالضباب
 ىنا، نبض قلب العراؽ

 ىنا، نور وجو ا١تبلؾ
 تدنو!فإياؾ 

*   *   * 
 



104 

 

 يا خشبا يتناثر كالثلج، من أي بقاع قطعتك األيدي..؟ االبن:
 كنت شجَتات ٖتمل زقزقة الليل ورفرفة األجنحة البيض ١تبلئكة

 ما نزلت اال لنفخ الروح يف بدف الطفل..
 )واقفا ما بين التابوت والكاروؾ(

 يا خشبا كن تابوتا
 كن حطبا ، لعبا 

 كن موتا يف زي حياة!
 )ينظر الى صورة جده المعلقة على الجدار(

 يا خشب اٞتد ا١تفتوف بلغة الضوء
 ىل اسرجت حصاف الشهوة ومنحت االبناء

 ٫تـو الوطن الدار..؟
 جدي!

 يا رائحة البارود و٩توة )فدعة(
 يا رايات الثوار ا١تبتلُت ٔتوج الدـ!

 وخبز الفقراء ، دموع األـ يكفكفو )الكاروؾ( ا١تهتز...
 )تهز الكاروؾ برفق( المرأة: 

 من ىذا )الكاروؾ( ستحبو.. يا ولدي
 تكرب كالشجر النابت يف األرض

 أرضعك الصرب
 الصرب ا١تنقوع بنار التنور

 أرضعك الغَتة..
 كي تبقى عيناؾ ٖترس ىذي الدار..

 يا ولدي:
 األرض )شيلة( أمك فأحفظ شرؼ األرض
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قاتلنا يف كل اٞتبهات كخلية ٨تل ال ، حرسنا ىذا الشرؼ الطهر شرؼ األرض..؟! االبن:
 هتدأ يوما او تغفو!

 من ىذا الكاروؾ ينبثق الورد المرأة: )تمسد الكاروؾ(
 ويزحف آالؼ اٞتند ، ٭تتضنوف ا١توت ويلوكوف النار بأصابع فوالذ.. االبن:

 أعرؼ تلك النار وذاؾ ا١توت.. )مؤكدا(أعرفهم 
 تتباىى بالنار وبا١توت..؟ المرأة:
ـَ ْتجر ا٠تشب الصاج االبن: حىت آخر ليل من زمن الغضب ا١تمتد ، مذ أوؿ مسمار نا

 على طوؿ ببلد اهلل . أتباىى..
 يف أيامي البيضاء وأيامي السوداء! ، أتباىى باٞترح الغائر يف صدري

 يا لـؤ األياـ السود...نزفتم ما ٯتؤل ىذا الكوف دماء المرأة:
 نشد الروح على فوىة ا١تدفع كنا ما كنا ندافع عن وطن حسب! االبن:

 كي يبقى ىذا الكاروؾ معاىف..
ما زاَؿ معاىف.. أحفظو لديك اىل اف يأيت مثل خيوط الفجر ٯتؤله لعبا  المرأة: )بإصرار(

 وصراخا..
 دنيا!! االبن:

 ٩ترج منها بصراخ آخر مطعوف.، ندخلها بصراخ يهتك لب القلب
 يا للدنيا.. ما أعطت للمرء أمانا !

 آدـ من جنات ا٠تلد .. مذ أنزؿَ 
 )يمسك الكاروؾ بقوة(

 يا كاروؾ..
 اعٍت عليَك وأنبأٍل

 ماذا ٮتيبء ذاَؾ الغد..؟
 نتشبث بالدنيا وا١توت قريب

 يأخذنا اليـو ليـو آخر..
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 نركض خلَف توابيَت األياـ وال ندري أف غبار السنوات كثيف
 مثل غبار اٟترب!

 يا ولدي.. ظننتَك قد خلفَت اٟترب وراءؾ.. النجار:
 ما بالك تذكرىا ثانية

 لو مل تًتؾ أثرا ما كنت سأذكرىا! االبن:
 تؤمل نفسَك يا ولدي وتؤ١تٍت. النجار:
 ىل أنسى )ياسو( االبن:

 أـ أنسى اٞتمَر ا١تخبوَء بصدري..؟
 ابنة عمك ما عادت لك! النجار:
 لٍت ا١توت كثَتاأجّ  لكنها يل. االبن:

 حىت عرفت كيَف يكوف اٟتب أماـ ا١توت..
 صارت زوجا.. النجار: )مؤكدا(
 بل قل جارية ٗتدـ سيدىا العاجز عن طرح رجولتو االبن: )ساخرا(

 أعرؼ ياسو.. أعرفها..
 )ممسكا بالكاروؾ( 

 لو كانت يل المتؤل الكاروؾ بطفل ٭تمل اٝتي واٝتك!
 ىل كاَف يشك أخوؾ بأٍل سأحِت..؟

 آه. ما أقبحو!
 انَس يا ولدي.. انَس ياسو! النجار:

 أأدفن أيامي يف ىذا التابوت االبن: )أماـ التابوت(
 وأقيد قليب يف منفى ال رجعة منو..؟

 لو كاَف التابوت ينسيٍت ياسو لفعلت!
 النجار: حاولت كثَتا أف أمنع ذاَؾ األمر..

 آه يا طمع النفس..
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 ماذا لو حقق مرواف أمانيو وٖتسس طعَم اٟتب
 كاف لو اف يشعَر بالنصر بعد سٍت ا١توت..؟  أما

 ىل يف العمر متسع ألرى ابنك..؟
 ىل يف العمر متسع ألشهَد حربا أخرى..؟   االبن:

 حرب أخرى..؟ النجار: )غاضبا(
 االبن: نقتص فيها ٦تا علق فينا من أدراف 

 نقتص فيها من أنفسنا 
 من أغربة غطتنا حىت اليافوخ!

 أىذه حربك..؟ النجار:
 حرب مبليُت الضعفاء يف مدف األرض البن:ا

 حرب الغافُت على أرصفة العوز
 وتنانَت األىل الباردة ا١تهجورة

 ٟتبك تثأر يا ولدي وأنت ٛتيت الدار؟ النجار: )مؤنبا(
 لكٍت مل اقدر اف اٛتي ما كاف يسر القلب االبن:

 ال نتحكم باألقدار النجار:
 ىل قدَر للمرء أف يبقى طريدا طوؿ العمر االبن:

 ٮتشى من ظل يتبعو
 أو صوت ٯتنحو اليأس..؟

 أقدر ىذا ٬تعلنا اف نفتح أرصدة يف بنك ا١توت..؟
 آه.. مل يغلق باب التسجيل لرحلة جهنمنا الصغرى..

 أجننت....؟ النجار: )صارخا بو(
 من أجل ٗتاريف تصرخ..؟

 المعلقة(االبن: )يشير الى صورة جده 
 ذاَؾ ا١تكوار الشاخص يف اٟتائط ىل كاف ٗتاريف..؟
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 وذاؾ الوجو احملفور على صدر التاريخ،
 وحوافر خيل الثوار هتز األرض..

 أكاف ٗتاريف..؟
 ىل نوقد نارا يف كتب األمس كي نكشف زيف حقائقنا..؟

 ىل نفعل يا أبيت..؟
 تلك جذور ٘تنحنا الزىو يا ولدي.. النجار:
 ا ٧تهل أنفسنا..لكنن االبن:

 ونفتش ما بَُت قمامات الزمن اآلسن عن نفس أخرى
 صرنا مثل شظايا ال تعرؼ يف اي مكاف تسقط!

 ىل نستغٍت عن خبز التنور..؟ النجار:
 ىل نستغٍت عن صوت آذاف يدعونا..؟

 ىل نستغٍت عن )اهلل با٠تَت( والتمر الربحي..؟
 ىل نستغٍت يا ولدي..؟

 ُت األشياءما عدت أميز ما ب االبن:
 فالكل سواء..

 حىت هنارايت مل تسعفٍت كي أتلمس دريب!
 خذ درب ا٠تشب، النجار: )ممسكا بقطعة خشب(

 وستعرؼ انك مل ٕتنح لليأس.
 االبن: امتؤلت رئيت بنشارتو ؤتنظر ىذا التابوت

 صرت أدؽ مسامَت يف رأسي
 المجنوف: )يدخل، يضرب بعصاه األرض(

ـْ...دـْ  ـْ...د  د
 ىذا أوؿ صوت 

 واآلخر يأيت
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 )يهز الكاروؾ( 
 دواليب عبيداف..دواليب عبيداف

 راح عيد... و)اجى( عيد
 يا دوالب الطفل الباكي

 افًت...افًت
 وزع أفراحك على كل األطفاؿ

 افًت يا دوالب العيد
 أغلق فم ٝتاواتك يف وجو الصاروخ ا١توت

 يا دوالب العيد:
 كم عيد مر ومل تأت الطفلة

 مر ومل تأت نور!كم عيد 
 قالوا: اف لرحلتها يف الصف نشيجا

 يسألٍت الشارع عنها
 ومبلبسها يف الكنتور

 )نفنوؼ( العيد ودميتها وشرائط ٛتراء توزع بسمتها
 يف كل األ٨تاء

 كيف يكوف البيت اآلمن قربا ٬تمع أىل البيت..؟  )يصرخ(
 يا دوالب العيد..دواليب

 جاء لَتحل!يا فرح الكاروؾ بطفل  )يهز الكاروؾ(
 الكل يروح النجار:

 علينا اف نعرؼ وجهتنا ال اف ٩تتار!
 االبن: ىم ٮتتاروف طرؽ ا١توت لنا

 المجنوف: )يتمدد داخل التابوت(
 يا موت!
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 ىو ذا جسدي
 أمتو

 ال حاجة يل بو
 يا موت!

 ىذا اٞتسد ا١تنخور ال حاجة يل بو
 خذ منو ما يرضيك

 ويطفئ نار الغضب ا١تتأجج يف الصدر
 موت!يا 

 خذ عمري. وأعْد لعيايل الروح
 ضحكتهم، نور البيت

 )صمت(
 ىل كاف علي اف اٛتَل وزر الكوف؟

 اهنض واستغفر ربك النجار:
 استغفرت كثَتا ومل ترجع نور! المجنوف:

 ما نفع السقف إذا مل ٭تم أىل الدار!
 )صمت(

 انطبق السقف عليهم
 راَح الناس يدوسوَف على رمم األشبلء

 كثَتااستغفرت  
 من يغفر لؤليدي وىي ٘تيت األبناء!

 )يمسك الكاروؾ(
 ٣تنوف يا نور

 قالوا عٍت ٣تنونا..
 أي جنوف ىذا وا١توت على األبواب
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 يطرؽ بابا بابا
 يًتكهم مثل اللحم ا١تثرـو
 أي جنوف ىذا يا نور..؟

 فَػَقَد البيت ومن فيو النجار:
 أرأيت كيف يكوف اٟتب..؟ االبن:

 الجد()ينظر الى صورة 
 جدي... أرأيت..؟

 كم قاس ىذا الزمن ا١تر
 يدحرجنا ككرة الثلج ويقذفنا

 جدي!
 اف الصبح تغَت

 والليل تغَت
 وتغَت حىت اإلنساف!

 سعيد )يدخل، مقتربا من االبن/ مرواف مستخدما كرسي للمقعدين(
 َمْن..... مرواف..؟!
 مل أرؾ منذ سنُت..

 اله ، ما بُت ا٠تشب وا١تسمار االبن:
 ال أنسى أنك أنقذت حيايت سعيد:
 ال أنسى أنك كنت تغٍت يف ا١توضع االبن:

 أصرت تغٍت..؟
 مل أر وجهك يف التلفاز!!

 ىل يبدو وجهي تلفازيا؟! سعيد: )مبتسما(
 الناس تريد وجوىا بيضاء طرية

 اما وجهي فتيبس مثل الصفصاؼ!
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 وجهك كاف يضيء الليَل و٨تن يف الساتر االبن:
 الليل! كاف يضيء  سعيد:

 أما اآلف فصار أكثر عتمة
 يصحبٍت العود وأشدو وحدي

 وحدؾ..؟! االبن: )مستغربا(
 وأـ البيت..؟

 ىا الزمن التعبافغَتّ  سعيد:
 تعبت مٍت! )متأوىا(

 كنت سعيدا معها.. ما غَتىا؟  االبن:
 ما تفعل برجل عاَد من اٟترب ببل ساقُت سعيد:

 ما تفعل يب..
 )صمت(

 كانت ٖتنو علييف األياـ األوىل،  
 كانت ٘تطرٍل بالعطف

 ٗترجٍت للنزىة
 تشاركٍت ا٢تم اليومي..

 )صمت(
 كانت كل األياـ ٘تر بطيئا

 بطيئا جدا
 حىت أبطأ تيار القلب

 راحت تبتعد عٍت
 كأف اٟتب ملح ذوبو عجزي!
 ورحت أقضي الليل وحيدا..

 وعرفت أف الفشَل صاَر يغطينا بعباءتو السوداء
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 )صمت(
 وراحت!

 آه، لو تعرؼ تلك ا١ترأة كم ضحى ىذا الرجل  )مع نفسو( االبن:
 ما عافتو وحيدا..

 أتعبٍت ىذا الكاروؾ النجار:
 لكن ا١ترأة تستأىل ىذا التعب

 أتدري، مل يصرخ يف اٟتي طفل منذ سنُت
 ىذا أوؿ طفل يأيت من بعد العقر

 وأوؿ كاروؾ ٮترج من ضلع التابوت!
 أترى ىذي اليد...؟
 ٢تذا الكاروؾاف مل يبَق خشب 

 علقتها بو!
 مذ ماتت أمي بسرطاف الدـ االبن:

 وأنت ويف يل و٢تا، ولؤلخشاب
 مل أنَس ٟتظة أخربٍل الدكتور ٔترض ا١توت النجار:

 أوصتٍت بك
 قتلوىا.... االبن:

 ذاَب اليورانيـو بدمها مثل النار
 أي غراب حط على رأس الدنيا

 فازدادت شؤما
 وأهنار ا٠تمر ندفع موتانا حيث اٟتور العُت،

 ندفعهم يف درب الصد وما رد..!
 ما خربنا أحد عن تلك اٞتنة

 لكن جهنَم نعرفها ٨تن األحياء!
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 اف كنا حقا أحياء النجار:
 ال أعرؼ أين اختبأت المجنوف: )صارخا(

 ال أعرؼ أين...
 معها نور

 اختبأت، ال أعرؼ أين
 لكن الناس تقوؿ

 اختبأت ٖتت السقف
 ال بل بالسقف

 )صمت(
 السقف تداٌل واختبأ ٖتت عباءهتا

 )صمت(
 ىل ٮتتبئ السقف وينزؼ

 انظروا، ىذه نور!
 من ٯتلك تلك الضحكة كيف ٯتوت

 )يركض صارخا(
 من ٯتلك تلك الضحكة كيف ٯتوت؟!

 المعلم:)يدخل، منهكا(
 يا لضريبة ىذا العمر

 ندفعها قسرا
 تعبت أقدامي من لف الطرقات
 كنت أعارض من كاَف يدخن

 الدخاف على كل الناس صرت أبيع
 )صمت(

 عرفت اآلف كيف يكوف جبُت ا١ترء كجذع يابس
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 اصرب، ما زاؿ ا٠تَت ىنا.... النجار:
 الكل يقوؿ اصرب... المعلم:

 وأنا أيضا كنت أقوؿ سأصرب!
 ما نفع الصرب اذا كاف ا٠تنجر مغروزا يف الصدر

 )صمت(
 لو كاف ا٠تنجر فردا لرضيت

 لو كاف ببل أمل لرضيت
 سنوايتآه يا 

 مل يبَق جزء من جسدي مل ٘تسسو النار
 ما زلت عظيما  االبن:

 أحد الطبلب، كاف كسوال، وكنت اوٓتو المعلم:
 قلت لعل التوبيخ يشده للدرس

 عاَؼ ا١تدرسَة ومن فيها
 )صمت(

 باألمس راَح يعَتٍل
 أوقف سيارتو الفارىة السوداء

 ورمى يل قطعَة نقد:
 أنا!أتتذكرٍل، طالبك الكسبلف  -

 قاَؿ ومد اصابعو يف عيٍت
 كمن يرمي كلبا
 صرت كلبا..!

 ما نفع الكلب اذا شاخ!
 أنت بنيت قصورا من علمك النجار:
 اْتث عمن ٯتنحٍت قربا! المعلم:
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 يكفيك انك اعددت رجاال النجار:
 ومنهم ذاَؾ الكسبلف المعلم:
 ال ننكر حقا لك النجار:

 أما ذاؾ اٞتاحد فالوطن منو براء
 ىل صار الوطن فانوس عبلء الدين المعلم:

 ٭تقق ما طاَب من متع الدنيا
 أما كاَف عليو أف يعدؿ

 أف يفصل بُت االبن البار وبُت االبن الضاؿ
 ىذا صعب النجار:
 صعب أف نعرؼ من يعشق حد النزؼ المعلم:

 وبُت رياء اٟتب
 صعب أف نتفحَص وجوَه الناس لنعرؼ من اكلتو النار

 أين ىو الصعب..؟
 َُت يعَتٍل من فشل يف الدرس بعلم ال ٬تلب اال اٞتوع!أـ ح

 ىذا ىو الصعب؟
 حُت تضيعٍت األسواؽ

 اصيح بأٝتاء أجهلها لعلب ال فائدة منها
 ىذا ىو الصعب!

 أف أرجَع للبيت أعد النقدَ 
 يتلبسٍت كابوس اال٬تار وقائمة األوالد

 من كتب، أحذية، اقبلـ
 الصعب!وديوف تأكل ىذا الرأس... ىذا ىو 

 )صمت(
 كاف اذا وقف يف الساحة  االبن:
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 ىز األرض!
 كم وج للدنيا، 

 آه، لو كاَف بيدي....
 آه لو كاف!

 من ٯتنحٍت ساقيو التبعها..؟ سعيد:
 تتبعها..؟ االبن:
 فر القلب مٍت حُت ابتعدت سعيد:

 كنت أراىا ٘تشي يف الشارع
 قلت لتبعها..

 من ٯتنحٍت ساقيو ألتبعها..
 )صمت(
 أريدىا أف ترجعما كنت 

 لكْن.... حق ا١تقتوؿ على القاتل!
 لو كاف القاتل يعرؼ ىذا اٟتق االبن:

 ما صارت أرواح ا١توتى تفسد طهر األرض
 أي عقاب ىذا يؤمل لب الروح؟ سعيد:

 ما كنت جبانا..
 لو كنت........ ما بًتت ساقاي!

 أي عقاب ىذا ، يؤمل روحي
 تؤ١تٍت الوحدة والكرسي

 وىو ٮتط على صدري هنارايت العرجاء!يؤ١تٍت الليل 
 دعك من ىذا.. االبن:

 اف الناَس تعرفك بطبل
 ساقاه عجبلت سعيد:
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 يقتات على ذكرى ال تنفع...
 ىذا اٞتسد ا١تقعد كاف ذئبا االبن:
 ماذا اقوؿ ٠تيبات العمر سعيد:

 ىذا البطل ىجرتو امرأة
 الرجل يقاس ٔتاضيو أيضا االبن:

 اف كاف اٟتاضر ال يسعف!
 اتذكر تلك الصوالت،

 كاف ا١توت هبا ٨تملو على االكتاؼ
 ندحرجو ٖتت بساطيل اتلفها ا١تلح

 من يفهم ىذا ..؟ سعيد:
 تفهمو امرأيت وىي تعوؼ الدار لرجل عجز عن غسل يديو

 واللحظة تلك ، من ٬تعلها تفصح عن امل كاف ْتجم ا١توت..
 اللحظة تلك ، كانت ٖتمل ثقل الكوف!  االبن:

 يف الشق وال نعرؼ ىل ٩ترج منو ثانيةنتخندؽ 
 أـ يأكلنا الدود..

 ىل هتزمك أمرأة يا ذئب..؟
 ما كنت اصدؽ أٍل أراؾ ضعيفا..!
 سعيد: اف فقَد ا١ترء ساقيو سيضعف

 أي عقاب ىذا.....!
 )صمت(

 يا اىل األرض المجنوف:
 ىل مر عليكم طَت ابيض

 ّتدائلو اشرطة بيضاء
 ىل مر عليكم ىذا الطَت..؟
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 )صمت(
 ١تاذا...؟

 ١تاذا خلقت اذف..

 لكي أزداد عذابا..
 ١تاذا...١تاذا....١تاذا...؟ 

 )صمت(
 أرجوؾ، أرجعهما يل

 من أجل صبلة صليتها
 من أجل صدقة تصدقت هبا

 ارجعها من اجلي
 انسانك أنا..!

 خليفتك!
 دعٍت ا٘تتع هبما كباقي خلقك

 قل للسقف: ارفع ثقلك عن تلك األجساد
 سيكوف خفيفا

 فيفا على تلك األجساد النائمة!خ
 أرجوؾ!

 قل للنار: كوٍل بردا وسبلما على أىل الدار
 ستكوف ثلجا
 وستغدو أمنا!

 أرجوؾ...
 )صمت(

 أرجوؾ، ملَ ال تأمر عزرائيل أف يتوقف عنا!
 الرٛتة يا رب!



120 

 

 )صمت(
 يا أىل األرض

 ىل مر عليكم طَت أبيض..؟
 كم من اآلالـ ٨تملها..؟  االبن:

 لوال اآلالـ ما كاف الصرب عظيما النجار:
 كم من الصرب ٨تتاج حىت نصل  االبن:

 ابق عينا ٖترسك النجار:
 واألخرى ٗتًتؽ الزمن البعيد

 امسْك زمنَك اآليت بيد من حديد
 كي ال تفلت!

 واياَؾ تفرط
 االبن: ما فرطنا يف شيء أبدا

 أال يكفي ما أىدرناه من عمر يف سوح اٟترب؟
 ؟!مىت ٗتمد ىذي النار

 انظر خلفك النجار:
 قوافل أىلك

 وبرؽ سيوؼ ٛتراء
 أولئك أجدادؾ يا ولدي

 فرساف اٟترب
 )يمسك الكاروؾ(

 ٨تارب يا ولدي من أجل ىذا...
 أال يستحق منا الدماء..؟

 من بقايا خشب التابوت صنعت كاروكا االبن:
 خشب ٭تمل ىذا... وذاؾ النجار:
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 من اين أجيء بنصف آخر سعيد: )لوحده(
 جسدي ا١تيت ..؟نصف 

 من يأتيٍت ويعوضٍت ساقي
 من أين أجيء بساقُت

 كاف علي اف أموَت معهما
 مع تلك الساقُت!

 كيف ٘توت الساقاف ويبقى الرأس حيا...؟
 ىل تعرؼ تلَك الناس أف الزائَر للقرب صاحبو..؟

 أف الباكي على ىذا القرب ، صاحبو...؟
 ردي أيتها الساقاف...

 ردي
 مصَت ا١ترء بساقيو...؟أٯتكن أف يكوف 

 -قطع - 
 يا للبشرى! النجار:

 ىذا الكاروؾ سيحمل طفبل
 سيأيت الطفل!

 طفل كالضوء يشق الليل..
 -قطع - 

 أتدري يا ولدي  المعلم: )الى االبن(
 أقسى ما يؤ١تك اف تتربأ أصابعك منك

 فاخًت أنت: ما بَُت البًت وبُت ا١تنة!
 لقططكنت تقوؿ لنا: اف أصابعنا كا  االبن:

 حُت نروضها للخَت
 تفعل خَتا..
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 لكنها قد تًتؾ أثرا يف وجهك المعلم:
 لقد روضت أصابعي على التقاط ا١تسامَت وا١تطرقة وا١تنشار وا٠تشب االبن:

 اشعر اف يدي ٗتشبتا
 خشبنا البحث وراء ا٠تبز! المعلم:
 أحببت ابنة عمي... وأحببت وطٍت االبن:

 خسرت األوىل فهل اخسر الثانية؟
 ال شيء سيبقى اف كنت ستخسرىا! المعلم:

 –قطع  - 
 لقد اخًتت طريقي سعيد:
 ال شيء أمامك اال الصرب االبن:
 طريق البلعودة! سعيد:
 أي ضعف ىذا... االبن:

 جاىدت وقاتلت ١تاذا....؟
 ومن اجل من...؟

 من أجل طريق البلعودة..؟
 ال حل لدي غَته.. سعيد:
 يك... ماذا تقوؿ للذئب..؟وماذا تقوؿ لذاؾ البطل ف االبن:
 ال تذكرٍل بو. سعيد:

 ما عدت أطيقو
 الذئب ماض مات

 اف مات الذئب فسوؼ ٪توت ٚتيعا! االبن:
 -قطع -

 أغلقوا األبواب المجنوف:
 ال تنظروا اىل السقف
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 ا١توت يأتيكم من سقف الدار
 انتبهوا يا أىل الدار

 أغلقوا كل نوافذكم ...واألبواب
 نور!

 يا نور!
 يف العيد يأيت األطفاؿقالوا 

 ١تن أعطي عيدية ىذا العيد
 من يأخذىا مٍت...؟

 يا أىل األرض!
 من يأخذ عيدية نور مٍت..؟

 )صمت(
 سرَؽ الصاروخ آخر أحبلـ طفولتها

 فانطبق السقف على األرض
 وصاَر البيت ترابا

 والوجو الطفل ترابا
 واٟتلم ا١تخبوء بصدر األـ ترابا!

 )صمت(
 يا تراب البيت!

 ملَ عفرت جدائلها اٟتلوة..؟
 يا سقف البيت!

 أكنت تريد ا١توت لنور
 أـ كنت تريد تقبيلها فهويت..؟!

 قتلوؾ يا نور...
 صرفوا مبليُت الدوالرات كي )يهجموا( بييت.. 
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 كي يقتلوا نور!
 )صمت(

 مل أبك نور
 لكٍت ابكي ضعفي

 نور!
 ما كاف بيدي رد الصاروخ
 ما كاف بيدي رفع السقف

 يدي مسك )الطيارات( ا١توتما كاف ب
 مل ابك نور، لكٍت ابكي ضعفي!

 يا أىل األرض:
 اشربوا ٩تب القتل، و٩تب العار!

 -قطع -
 ىل ولد الطفل..؟ االبن:

 ٦ترضة الردىة قالت سيجيء النجار:
 وأنا ما بُت القلق ا١تعجوف برائحة ا٠توؼ

 أدعو الرب..
 يا رب، خلصها من أمل يكسر عظم الروح

 أين أجيء بنخلتك الفرعاءيا رب، من 
 لتحجَب عنها الطلق..؟

 ىزي بالنخلة يا مرَل
 ىزي باٞتذع فبل خوؼ من اآليت

 ي يساقط منو ا٠توؼىزّ 
 ي يا مرَل!ىزّ 

 يا بنت اٟتي
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 قد سأـ اٟتي العقر!
 مذ آخر طفل مات بصاروخ غادر

 مل تَر طفبل ٯتسح وجو الليل
 يا مرَل!

 يصبو اٟتي إليك
 وء!فامتشقي الفرخ ا١تخب

 يا فرح اٟتي هبذا الطفل المعلم:
ـَ اٟتي طويبل االبن:  صا

..؟  ىل تكسر مرَل ىذا الصـو
 اىتز يا كاروؾ! النجار: )الى الكاروؾ(

 اىتز وأمؤل كل األرض فرحا
 اىتز واكشف عن فرح سًتتو الدنيا
 كنا نوزعو باجملاف على كل ا٠تلق.

 وحرمنا منو!
 تبا ٠تفافيش الليل االبن:

 بالكاروؾ أذىلن تلحق 
 فالكاروؾ ىنا يف ىذا الصدر!

 )قطع(
 كنت ىناؾ  المجنوف:

 مل يدخلٍت أحد كي أرى نور
 يا باب ا١تشفى

 يا قفصا منع األحبلـ كي ال تسري اىل قليب
 يا باب ا١تشفى
 كنت ىناؾ..
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 سألوا عن والد تلك الطفلة:
 ال لست أنا.. لست أنا! -

 ىذا الوجو احملروؽ بنار ا١توت
 ا١تغرب ليس لنور! ىذا الشعر
 )صمت(
 ! نور حلوة

 وجهها كالبدر وعيناىا كالنجم
 شعرىا كالليل

 قالوا: خْذ ىذا الصندوؽ وأمض
 .......أين؟

 أمضي اىل أين....
 اىل أين...؟

 )صمت(
 أمضي اىل القرب

 كيف سأدفن ٟتمي...؟
 كيف سأدفن قليب...؟

 ماذا أقوؿ لضحكتها وأنا ألقي ترابا فوؽ اٞتسد الغض
 أقدر....؟ىل 

 ستأيت نور ثانية النجار:
 و٭تمل ىذا الكاروؾ من األطفاؿ ما ٯتؤل عُت الدنيا!

 يا أىل اٟتي
 )واقفا أماـ الكاروؾ(

 طفل اٟتي سيحضنو الكاروؾ بدؼء األـ
 من بُت يدي خرج الكاروؾ سعيدا
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 سيأيت الطفل ٤تموال بُت ذراعيها
 مرَل بنت اٟتي!

 اىتز يا كاروؾ الفرح اآليت
 ..اىتز.

 اىتز....
 انفض عنَك غبار ا٠تشب ا١تًتوؾ

 انفض عنك غبار األمس
 يا كاروؾ

 قد ىيأناَؾ ليـو جاء
 ستًتؾ صمتك!

 وتكركر كالطفل الفرحاف بثدي األـ
 )صمت(

 كم كاروؾ ٚتدت فيو الروح ومل يهتز
 اىتز يا كاروؾ اٟتي، اىتز، اىتز....

 المرأة: )قبالة الكاروؾ(
 يا ولدي..

 يا لب القلب
 ىيأت لك الليل غطاء وهنارا أبيض

 ىيات لك العمر لتغفو يف حجر آمن
 كم ليل مر وأنت تتوسد أحشائي

 خططت لك اٟتب مع أوؿ نبض يا ولدي!
 أتاملك تكرب ... تكرب

 تصبح كالطود رجبل ٭تميٍت و٭تمي الدار
 -قطع -



128 

 

 يا عار خفافيش الليل المجنوف:
 سقط السقف عليهم

 سقط السقف
 الليل! يا عاَر خفافيش

 الًتاب يكفنها .. تراب السقف
 كفن مغرب كا١توت!

 -قطع -
 آه، يا ولدي االـ:

 قالوا: جاء
 أحسست بو ينزلق كالفجر

 ٯتسك سرتو بيديو
 لن يًتكٍت

 لن يًتؾ أحشائي
 يصرخ كالرعد... اذا ز٣تر ترتج لو أركاف ا١تشفى

 فتَح عينيو بعيٍت 
 وصاَح: ١تاذا..

 ١تاذا...
 ١تاذا....؟

 -قطع -
 ىناؾ.... االبن:

 على ضفة النهر
 رأيناه بَُت يديو الضياء

 أيا هنر ىبل رويَت الطفولة..؟
 رويت الرضيع...!
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 فهذي اٞتيوش ٖتاصر كل ا٠تياـ
 فلم يبَق االؾ : سر غاضبا.

 -قطع -
 النجار: ىل رأيتم دموَع الرضيع

 رضيع البيوت اليت مل تنمْ 
 ىل رأيتم ضياء ٯتوت..؟!

 )صمت(
 طفلك مرَل!لقد ماَت 

 ال... مل ٯتت األـ:
 فكاروكو أبيض كاٞتناح

 عيوف تسرب منها الذىوؿ االبن:
 ٝتاء تشظت دخانا

 مياه من اٞتمر صارت تسيل
 دروب من التيو واالحتضار

 كأف القيامة صارت ىنا!
 
 
 
 

 2001كانوف الثاني   20البصرة                             
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 مىٍيسيا عزاقيت
 

 اىداء: الى صديقي المخرج د. حميد صابر.
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 الشخوص
 1مهرج  -             
 2مهرج -             

 )جميع الحوارات تنفذ قبل فتح الستار(
 مدخل:

 أكوف ، قد أكوف!
 لكٍت دوَف األرض 

 ال أكوف.
 دوامة الوجود والعدـ

 تكشفتوٟتظة 
 عن ٟتظة الندـ!
 أراؾ تستغيث،

 وال أرى يف الكوف من مغيث..
 يزيح عن تارٮتك الًتاب
 ويغسل الدماء والعذاب

 فيا وطن،
 ًل ىادئا

 ًل ىانئا..
 )المشهد األوؿ(

المهرجاف يقفاف أماـ الجمهور، في صدر المسرح ، األوؿ ينظر الى الثاني بانزعاج 
ما زاؿ صامتا، لكن أألوؿ يحاوؿ استدراجو بالكالـ منتظرا منو أف يبدأ حواره، الثاني 

محرجا وعندما لم يحصل على نتيجة يتقدـ منو ويهمس في إذنو بينما ينظر الى 
 الجمهور راسما ابتسامة عريضة:

 ىيا ابدأ ! األوؿ:
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 ابدأ أنت.. الثاني:
 دورؾ أنت.. األوؿ: )يلكزه(
 بل دورؾ أنت.. الثاني : )يلكزه(

 دأقلت لك اب األوؿ:
 مشهد سخيف مل اعد أستسيغو، قرأتو عشر مرات ومل استفد منو! الثاني: )منزعجا(

 علينا اف نقدـ ما مطلوب منا واال سوؼ ال ٧تد عمبل أفضل من ىذا.. األوؿ:
 أفضل من اف نكوف مهرجُت ؟! الثاني:
 ىذا فن وال عيب فيو.. األوؿ:
 اقطع لساٍل اف صدقَنا أحد..! الناس يف القاعة يضحكوف بينما ننزؼ ٨تن.. الثاني:
 ٨تن نكشف ا١تستور.. األوؿ:
 أي مستور كشفناه و٨تن نقدـ عوراتنا للجميع!! الثاني:
 مل نعط حق النص.. األوؿ:
ومن يعطينا حقنا ٨تن..؟ منذ سنُت و٨تن ٪تثل.. مثلنا دور السلطاف والصعلوؾ..  الثاني:

 ا دور السجاف وا١تسجوف..مثلنا ببطوف فارغة وأجساد خالية من الروح..ومثلن
 رسالتنا ىذه وعلينا اف نستمر.. االوؿ:
ومن يوقف ا١تهزلة..؟ ٨تن نسَت وا١تهزلة تتعمق فينا.. أي ٚتهور يستحق منا األرؽ  الثاني:

وى عد)يتأوه( والعرؽ؟ ٚتهور ال يفكر اال بالضحك ال يدري كم يأخذ منا الدور..
 التمثيل تفشت فينا، صرنا ٪تثل يف البيت والشارع وا١تقهى.. والزوجات ٯتثلَن ايضا..!

 دور اٟتب.. االوؿ:
تستحقرٍل يف ا١تخدع، )يصمت قليال وبألم (  بل دور البلوى.. الثاني: )صارخا(

تستحقرٍل.. يف تلك الليلة كن أمثل واياؾ دور السلطاف ، اذبح ىذا واسجن ذاؾ، لكٍت 
 ا بت وحيدا يف الشارع اذ غلقت يف وجهي الباب الزنديقة!!ليلته

 وتسميها زنديقة..؟ االوؿ:
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اتصدؽ ، ال  )ينظر الى االوؿ(قالت اذىب فمكانك التهريج بعيدا..  الثاني: )يكمل(
 سلطة يل ابدا يف البيت فكيف أخاطب عقوؿ الناس .. كيف أقنعهم..؟

ما شانك أنت وعقوؿ  )يضحك(! قلت عقوؿ الناس..؟ )يضحك(الناس..؟  األوؿ:
!  الناس..؟ ٨تن ٪تثل، ٨تن ندغدغهم كي ٩ترج منهم تعب اليـو

 يا بؤس الدنيا! بؤس ا١تخدوعُت باقبلـ مأجورة..! الثاني:
 أية أقبلـ مأجورة.. ٨تن نؤدي الدور فحسب..! )يضحك(مأجورة..؟  األوؿ:
عاش الشعب.. ! عاش الوطن عاَش السلطاف.. و  )ىاتفا(ونردد ما ٯتلى علينا..  الثاني:

 ا١تقسـو كخبز العوز.. عاش التجار والفجار وراقصة اٟتي!!
 أنت تسيء األدب! األوؿ:
 وما نفع األخبلؽ يف وطن قد صلبو البناء؟! الثاني:
 صرت ٥تيفا .. اسلوبك ىذا سَتمينا يف الشارع.. األوؿ:
 بعد سٍت ا٠توؼ، صرنا ال هننأ يف العيش اال با٠توؼ، ٖتكمنا الغلظة وعصا السيد! الثاني:
 زمن مر... األوؿ:
والقادـ أتعس... باألمس تعبنا و٨تن نرضي اللقطاء، نو٫تهم أف أباىم خَت عبيد  الثاني:

 دين!اهلل، وامهم العفة! غنينا ليزيد وابن زياد وقدمنا الشمر على األخواؿ واألعماـ وأىل ال
 ىذا يكفي! ولنبدأ ما ينتظره الناس منا.. ىيا ابدأ.... األوؿ:

 موالي.. يا موالي...! الثاني: )الوزير( )يبدا بالتمثيل ، يتقدـ من األوؿ وينحني لو(
 ماذا عندؾ يا وزير..؟ األوؿ )السلطاف( :

 اخًتؽ العداء اسوار ا١تملكة يا موالي! الوزير:
 لساحة.. واعط الفارس منهم نوطي شجاعة!ليقاتلهم جندي يف ا السلطاف:

 لكن العداء اخًتقوا الساحة ايضا يا موالي..! الوزير:
 الساحة ايضا !! السلطاف: )متعجبا(

 الساحة يا موالي... الوزير:
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 ليقاتلهم جندي عند البواب التسعة، واعط الفارس منهم عشرة أنواط..!! السلطاف:
 واألبواب تداعت يا موالي..! الوزير:

 كم باب ظل؟  )يصمت مفكرا(األبواب ايضا..؟. ىا...  السلطاف: )متعجبا(
 مل يبَق اال ىذا الباب، بابك يا موالي!! الوزير:

ماذا..؟ مل يبَق اال بايب..؟ حسنا .. حسنا.. قاتل أنت دفاعا عٍت فأنا موالؾ  السلطاف:
 وخذ األنواط والشارات وما ترغب فيو..!

 ا موالي اذا كاف ا١توت يدؽ علينا الباب..؟ما نفع أألنواط ي الوزير:
اقصد انك ستصبح رمزا وطنيا لؤلجياؿ! )مستدركا( ال تفتحو..! السلطاف: )ببالىة(

 وسيذكرؾ التاريخ ويعرفك القاصي والداٍل!!
ماذا..؟ أموت انا ليذكرٍل التاريخ ..؟ ال يا موالي... ال حاجة يل  الوزير: )صارخا بو(

 اؿ..!بالتاريخ وال باألجي
 تتمرد يا ىذا ..؟ السلطاف : )غاضبا(

 كنت وفيا لك يا موالي ولكن ال ارغب يف أف أذَكَر يف التاريخ....  الوزير:
 وتًتكٍت اآلف.... السلطاف:

كم حذرتَك يا موالي... ونبهتَك يف شر اٟتاشية ا١تعجونة باٟتقد.. أخربتك أف   الوزير:
 الناَس جياع وجيوب الشعب فارغة...

 أتشاركٍت ملكٍت..؟! السلطاف:
 ىذا ما كنَت تقوؿ مرارا.. ولكن يا موالي، أتدري اف ا١تلك هلل..؟! الوزير:

 والناس..؟ ما أخبار الناس..؟ مل اٝتع منهم أي ىتاؼ..؟! السلطاف : )كأنو لم يسمع(
 ىتفوا يا موالي... ىتفوا... أمل تسمع تلك األصوات..؟ الوزير:

 عَب ويف...أعرؼ أف الش السلطاف:
 مل يهتفوا لك يا موالي!! الوزير:

 ماذا....؟! السلطاف: )يفاجأ(
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ىتفوا للفوضى وىي تعم ببلدؾ يا موالي... ىتفوا للجوع ولسرقة األمواؿ...  الوزير:
 أخربتك يا موالي أف الناَس جياع!!)مؤنبا( 

 )أصوات في الخارج وضربات متعددة في باب قصر السلطاف حتى ينكسر....(
   -اظالـ -                         

 )المشهد الثاني(
 -نفس المكاف ، أماـ الستار - 

 المهرج الثاني يضحك ضحكا متواصال..
مل ٯتت بعد..  )يصمت(كش ملك... مات ا١تلك... كش ملك... مات ا١تلػ....   الثاني:

ىو يعشعش يف صدورنا مثل يـو كريو.. يعشعش يف رؤوسنا.. معي، معي يعيش اينما 
يا ساديت، طلب مٍت  )يتوقف(ذىبت.. رغم انتهاء اٟتكاية اال أنو معي، مل ٯتت ابدا..! 

ا١تخرج اف أكمل دور وزير ٥تدوع.. وآلف النص طويل قمنا باٟتذؼ، حذفنا دور جواري 
القصر، ودور مغٍت القصر، وأبقينا دور السياؼ ، فموالي ا١تلك ا١تنصور  القصر ، وغلماف

حفظو اهلل ٭تب السياؼ، فهو ٬تد فيو القوة وا١تتعة ايضا.. قالت يل مواليت زوج ا١تلك 
وما قالت  )بهمس(ا١تنصور حفظو اهلل: اف السياؼ يشاركها ا١تخدع.. ىي قالت ذلك! 

ذلك أماـ اٞتمهور... كبل ..كبل.. بل ٫تست يف أذٍل بعد خروجي اىل الكالوس... 
ولكن.. ما اخربٍل السياؼ بو أكثر  )يصمت(مسكُت موالي ا١تلك ا١تنصور حفظو اهلل!! 

فهو يقضي الليل مع ا١تلك ا١تنصور.. ما اخربٍل ذلك أماـ  )بهمس(من عجيب.. 
 الكالوس!! مسكُت يا كالوس كل خفايا الدنيا فيك... ما  اٞتمهور... كبل..كبل.. بل يف

 ولكن، اين ىو السياؼ؟! )يصمت(كنت اظن ابدا اٍل يف ٦تلكة السياؼ! 
 )صوت طائرات يسمع في الفضاء(

ىل بدؿ سياؼ ا١تملكة ثوبو ببدلة مارينز..؟ ىل بدؿ سيفو بدبابة عصر الغزو..؟  الثاني:
.. ما زاؿ لصيقا يب..! أووووه... يا للدور ا١تشؤ )يصمت(  اخرج يا ىذا من  )مع نفسو(ـو
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                                                 رأسي ودعٍت أحيا بعيدا عن هتريج ا١تسرح.. مللت التهريج.. مللت التهريج!
 -إظالـ-

 
 )المشهد الثالث(

 نفس المكاف أماـ الستار
 ) حقائب في جانبي المسرح وفي فضائو( 

 أتظنو جاد يف أمره..؟ :الثاني
 قرأت عينيو، كأف مصابا جلبل أحل بو... رايتو مثل عصفور يدور يف قفص ! األوؿ:

)إظالـ تدريجي، األوؿ يمثل دور المخرج والثاني يمثل دور الممثل.. بقعتا ضوء 
 عليهما.. المخرج يضع في حقيبتو كتبا( 

 فكر ثانية يا سيد... الممثل:
 ء اىل تفكَت ٮترجو من نار تتلظى..ىل ٭تتاج ا١تر  المخرج:
 ستنطفئ النار... الممثل:

 ويوقدىا اآلخر... المخرج:
 ٪تنعو..! الممثل:

 ٪تنع من..؟ قطرة ماء ال تطفئ حريق غابة! المخرج:
 صرت ضعيفا... الممثل:

 لست بأضعف من عصفور ّتناحُت! المخرج:
 لن ٕتَد عشا يف الغربة أدفأ من وطنك.. الممثل:

 األمن ىناؾ... المخرج:
 والدؼء ىنا.. الممثل:

 ا١توت ىنا!! المخرج:
 لنعطهم الفرصة.. الممثل:
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فرصة موت األىل.. وقتل الصحبة..؟ كم قرب ٨تتاج إليو كي نرسي األمن..؟ كم  المخرج:
  )يهمس(موت نتجرعو كي نبٍت وطنا من حب..؟ كم حنجرة ٨تتاج لكي نصرخ..؟ 

نصرخ... بوجو من نصرخ... بوجو من.. والواحد صار كثَتين.. والشيطاف اٞتامث فينا صار 
 شياطُت..!

 يكفي انك موجود.... ضوؤؾ يكشف كل الشر.. الممثل:
 لست سوى نقطة ضوء يف عتمة... )يضحك(أنا..؟  المخرج : )مستغربا(

 ستكرب يا سيد... الممثل:
 ة سفره(يغلق حقيب)أحبلمك أكرب!!  المخرج:

 ولكن اىل أين...؟ الممثل: )يقترب منو ويمسك حقيبتو(
 ال ادري... المخرج:
وتًتكٍت مثل يتيم أجرب، تًتكنا.... من يبقى إذف يف الدار الفارغة ا١تفجوعة  الممثل:

باآلالـ...؟ أنسيت كبلما كنت تردده باألمس، الغابة لن تصبح غابة دوَف اسود وضباع 
 و٪تور وطيور..؟

 ٙتة قانوف يف الغابة... المخرج:
وأنت قوي... ٘تنحنا القوة كلما دا٫تنا الضعف.. أتذكر يا سيد تلك الدوار  الممثل:

 ا١تشحونة بالثورة...
 المخرج: )مع نفسو وبلهجة عراقية(

 العاش عمره برد 
 تًتجى منو دفو

 والشبع جلده دبغ
 شتفيده جلمة عفو

و... ايو... ىووووو... عرفتها.. عرفتها... قيد اي يقفز وبحركات بهلوانية()الممثل: 
تعاؿ.. تعاؿ وارسم  )يقـو باداء دور من مسرحية قيد دار(.. (1)دار.. ىذه قيد دار 
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وجو مدينتنا من جديد... تعاؿ اكسر كل الفزاعات ا١تليانة ىوا... اكسر ىاي... واكسر 
 ذيج...وذيج...وذيج....

 ا بعدما كثرت الفزاعات... ومل يعد اآلخروف ايضا...لكنو مل يعد... مل يعد ابد المخرج:
 سيعودوف يا سيد... حتما سيعودوف..! الممثل:

من أجل ماذا يعودوف..؟ ومن أجل من..؟ من أجل خراب ال ينفع..؟ من اجل  المخرج:
 أيد هنبت حىت ملت ومن مث حرقت..؟ من أجل ماذا يا مهرجي العزيز..؟

... ومل أكن... افهمٍت يا سيد... أنت صَتتٍت ىكذا... مل اعد مهرجا الممثل )صارخا(:
 وأعددتٍت ىكذا... لكنك اآلف مثل اٞتميع مل تصدقٍت...!

 ومثلك أنا... اْتث عمن يسمعٍت... المخرج: )يقف(
لكن يا  )يجثو على ركبتيو أمامو(يكفي أننا نسمعك... ال شأف لك بالغَت...  الممثل:

 سيد ال ترمينا لكبلب األرض..!
 لن أبقى يف وطن ٖتاصره الكبلب وا٠تنازير! المخرج:

مل  (2)أرأيت.. أرأيت يا سيد..؟ ىذه كاروؾ الممثل: )يقف فرحا وبحركات بهلوانية(
 ) يقـو بأداء افتتاحية )مسرحية كاروؾ(تنسها... ىا أنت ذا تردد ما رددناه يف ا١تسرح 

 أيا ليل كانوف حُت اد٢تم الردى
 البيوتات دوف اكًتاثوراح الغراب يدؽ 

 أما كنت تدري بأف الصبايا نياـ
 واف العراؽ الذي مل ينم

 على شاطئيو يرؼ السبلـ..؟
 يكفي ىذا... يكفي... المخرج: )صارخا بو(
 الممثل: )يتوقف(...

 أنت تقيٍت باألمس..! المخرج:
 وأقيدؾ باٟتاضر وا١تستقبل.. الممثل:

 !اٟتاضر دمار .. وا١تستقبل مبهم المخرج:
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)يؤدي اٟتاضر أنت... وا١تستقبل أنت و٨تن... ولنًتؾ ذئاب ا١تعمورة تعوي..  الممثل:
 حركات بهلوانية ويعوي في جانبي المسرح(

 صرت ذئبا...! المخرج: )يضحك(
أىي كاروؾ يف راسك ثانية..؟ أٖتب أف تراىا  الممثل: )يقترب منو ويهمس في أذنو(

ادخلوا يا أبطاؿ كاروؾ... لنبدأ  تفع وينادي()يقف فوؽ مر اآلف..؟ حسنا... حسنا... 
 بالنجار وابنو...

 )اظالـ تدريجي ، المهرج األوؿ يتقمص دور النجار بينما الثاني يتقمص دور االبن(
 ىل يف العمر متسع ألشهد حربا أخرى..؟ االبن:

 حرب أخرى...؟ النجار: )غاضبا(
 نقتص فيها ٦تا علق فينا من أدراف  االبن:

 ا من أنفسنا..نقتص فيه
 من أغربة غطتنا حىت اليافوخ...

 أىذه حربك...؟ النجار:
 حرب مبليُت الضعفاء يف مدف األرض.. االبن:

 حرب الغافُت على أرصفة العوز..
 وتنانَت ا٢تل الباردة ا١تهجورة...

 ٟتبك تثأر يا ولدي وأنت ٛتيت الدار...؟ النجار: )مؤنبا(
 لكٍت مل اقدر اف اٛتي ما كاف يسر القلب... االبن:

 ال نتحكم باألقدار... النجار:
 ىل قدر للمرء اف يبقى طريدا طوؿ العمر... االبن:

 ٮتشى من ظل يتبعو
 أو صوت ٯتنحو اليأس

 اقدر ىذا ٬تعلنا نفتح أرصدة يف بنك ا١توت
 آه.. مل يغلق باب التسجيل لرحلة جهنمنا الصغرى...
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 أجننت...؟ بو( النجار: )صارخا
 من اجل ٗتاريف تصرخ..؟

 االبن: )يشير الى صورة جده المعلقة في الحائط(
 ذاؾ ا١تكوار الشاخص يف اٟتائط

 ىل كاف ٗتاريف
 وذاؾ الوجو احملفور على صدر التاريخ

 وحوافر خيل الثوار هتز األرض
 أكاف ٗتاريف..؟

 ىل نوقد نارا يف كتب األمس كي نكشف زيف حقائقنا..؟
 فعل يا أبت..؟ىل ن

 تلك جذور ٘تنحنا الزىو يا ولدي.. النجار:
 لكننا ٧تهل أنفسنا... االبن:

 ونفتش ما بُت قمامات الزمن اآلسن عن نفس اخرى
 صرنا مثل شظايا اٟترب

 ال نعرؼ يف أي مكاف نسقط...!
 ىل نستغٍت عن خبز التنور...؟ النجار:

 ىل نستغٍت عن صوت أذاف يدعونا..؟
 )اهلل با٠تَت( والتمر الربحي..؟ىل نستغٍت عن 

 ىل نستغٍت يا ولدي...؟ 
 ما عدت أميز ما بُت األشياء... االبن:

 فالكل سواء
 حىت هنارايت مل تسعفٍت كي أتلمس دريب!

 خذ درب ا٠تشب النجار: )ممسكا بالخشب(
 وستعرؼ أنك مل ٕتنح لليأس..
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 امتؤلت رئيت بنشارتو ؤتنظر ىذا التابوت.. االبن:
 أدؽ مسامَت يف رأسي...صرت 

)اظالـ تدريجي ومن ثم بقعة ضوء تظهر المخرج وىو يحمل حقيبتو بينما الممثل 
 يتبعو مشدودا بخيط يخرج من الحقيبة..(

 حررٍل منك، اقطع ىذا ا٠تيط ا١تلعوف ودعٍت اذىب... المخرج:
 لن اترؾ روحي..! الممثل:

 ال ارغب يف ايذائك، لكنك قد تنسى... المخرج:
 ىل تقدر اف تنسى أنت...؟ مثل:الم

 المخرج : )يصمت(......
 أرأيت..؟ لن تنسى.. أجـز انك لن تنسى.... الممثل:

 ا١تخرج: تبا لًتاب يرشدنا حيث ا١توت...
 يا لعنة من ألبسنا اللعنة الممثل: )بهستيريا(

 من دؿ خطاؾ علينا...
 من أرسى دعائمك يف ىذي األرض..؟

 .مللنا ٨تن غياب األبناء..
 مللنا ا٢تجرة والتجواؿ بعيدا يف مدف األرض...

 مللنا القتل...
 أخلقنا للقتل وللهجرة...

 اخلقنا للموت..؟
 يا رب!

 -اظالـ -
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 )المشهد الرابع(
 المهرجاف يقفاف في نفس مكاف المشهد األوؿ

 ىل نبدأ يف الفصل الثاٍل....؟ األوؿ:
 مل تبق تكملة للدور.... الثاني:
 لنكملو ٨تن... األوؿ:
 كيف....؟  الثاني:
بعد رحيل السلطاف، انقسمت ٦تلكة السياؼ.. والسيف تشظى، صار سيوفا  األوؿ:

 والقتل مباح..!
 وماذا بعد..؟ الثاني:
 ال شيء.... ال اعلم ! األوؿ:
 اذف، لنبدأ... ولكن ماذا عن ا١تخرج...؟ الثاني:

 !ما زاؿ ىنا... أنو ىنا األوؿ: )يشير الى رأسو(
 لنفتح الستار ويبدأ العرض.... الثاني:

)يفتحاف الستار ويكشفاف عن مدينة محطمة ينبعث منها الدخاف وتتكدس فيها 
 أألموات.. إظالـ تدريجي والمهرجاف يحشراف جسديهما بين الحطاـ(

 -ستار-
 

  2003أيلوؿ  20البصرة                             
------------------------- 

 ىامش:
قيد دار: مسرحية لعبد الكريم العامري وإخراج د. حميد صابر وتمثيل د. مجيد  (1)

 1998حميد قدمت في مهرجاف المونودراما الثاني ببغداد عاـ 
كاروؾ: مسرحية لعبد الكريم العامري إخراج د. حميد صابر قدمت في مهرجاف  (2)

 2001المسرح العراقي الخامس ببغداد/ مسرح الرشيد عاـ 
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 لشخوص:ا
 (1مسلح ) -
 (2مسلح ) -
 مسخ -

المسرح خاؿ.. اال من عدد من البدالت العسكرية المعلقة بحباؿ.. صوت لمارشات 
 عسكرية تسمع من بعيد.. شاب ببلدة سوداء، حاؼ.. يتلفت يمينا وشماال.. 

ال..  )صمت(فرغت البلدة.. مل يعد ىناؾ ما ٯتنع اف ٪تؤل اٞتيوب والبطوف..  الشاب:
اٞتيوب أوال ومن مث البطوف.. وبعدىا... بعدىا ماذا..؟ آآآآه يا ولد.. أما زلت تشتهي 
تلك األجساد.. ؟ أمل تشبع منها..؟ ىكذا أنت، ما بُت )صيغة( و)صيغة( ىناؾ 

الصيغة(.. ونبدأ با١تفلطح، وا١تربرب وما تستطع )صيغة(!!.. لنسدؿ الستار على اياـ )
)يضحك بصوت عاؿ(..)ينظر الى أعلى.. يتقرب من البدالت اٯتانك يا..... يا سافل 

أما زلت ىنا.. معلقة كذاكرة عفنة..؟ تذكرينٍت بأياـ الفرار والسطوح اليت  العسكرية(
.. ال ذئب بقى وال إجاؾ ذيب.. إجاؾ واوي. )باللهجة العراقية(أدمنت اعتبلءىا.. 

واوي.. خلت البلدة منهم ومل يعد يف ا١تكاف سوى أجساد ٦تسوخة.. إف مل تأكل تؤكل! 
دع أنيابك شاخصة.. و٥تالبك.. أنت يف مرماىم كما ىم يف مرماؾ.. ألف عافية عليك 

 يا عراؽ!
)اصوات جلبة في الخارج.. مسخ يختفي خلف البدالت العسكرية.. يدخل ثالث 

 ن(من المسلحي
 أمل أقل لكم.. كل شيء على ما يراـ..  :1مسلح 
 النهار شارؼ ينتهي وانت تقوؿ كل شيء على ما يراـ..  :2مسلح
 اصرب يا صاحيب.. سيأتيك الرزؽ..  :1مسلح
 ين ىذا الرزؽ..أينو..؟أ :3مسلح
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حىت أنت تشاطره اليأس..؟ عملنا يا صاحيب ال ٭تتمل القنوط.. سنحصل على  :1مسلح
 .. صيد ٝتُت 

 مل يبق تاجر يف البلدة حىت نصيده..  :2مسلح
اخرج قائمتك واقرأىا جيدا.. ما زاؿ ىناؾ الكثَت لكنهم صاروا أكثر حرصا ..  :1مسلح

 ىذه لعبتنا.. لعبة القط والفأر!
... :3مسلح  جيوبنا فارغة و٨تن نتظر ما أدرانا أننا سنحصل على واحد ىذا اليـو
 ورٔتا أربعة..بل قل اثنُت أو ثبلثة  :1مسلح
 ما شاء اهلل أنت متفائل جدا! :2مسلح
 أمل أقل لكم.. أنظرا.. : )ينظر خلف المالبس العسكرية ويرى مسخ(..1مسلح

 ينظراف الى مسخ(  3و 2)مسلح
 ىا .. ماذا تنتظراف.. اجلباه اىل ىنا... :1مسلح

 )المسلحاف يتقدماف نحوه لكنهما سرعاف ما يتوقفاف(
 ما بكما.. ١تاذا توقفتما..؟ :1مسلح
 يظهر أف ال قسمة لنا بو...! :2مسلح 
 ال قسمة لنا بو..!!  :1مسلح
 أنو .. أنو..  :3مسلح 
 انو ماذا...؟ :1مسلح
 صاحبك القدَل.... مسخ..: 3مسلح 
أنت.. يا مسخ.. أخرج..  )يتقدـ نحوه(مسخ؟! ما الذي أتى بو اىل ىنا..؟  :1مسلح
 اخرج..

 بالمالبس العسكرية.. يضحك بصوت عاؿ(مسخ: )يتعلق 
 ما الذي يضحكك..؟ :1مسلح

 ٝتعت كبلمكم كلو.. مسخ : )من وراء المالبس(
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 ما الذي يضحك بكبلمنا.. ىا.. قل..؟ :1مسلح
 صيد ٝتُت... رزؽ كبَت...!! أنا.. أنا صيد ٝتُت.. أتراٍل صيدا.. ؟ مسخ: )بسخرية(

 تعاؿ وكلمٍت رجبل لرجل..ال تسخر منا..  :1مسلح
 )مسخ يخرج من خلف المالبس العسكرية(

 كنت هترب منها واآلف تتخفى هبا.. سبحاف اهلل!: 1مسلح
 لكل زماف حاؿ..  مسخ:
 أمل تفكر فيما عرضتو عليك..؟ :1مسلح
 .!اٝتع يا صاحيب.. انا ال يهمٍت يف ىذا الكوف اال ثبلث.. جييب ومعديت و.... مسخ:
 وماذا..؟ :1مسلح
 و..و..و.. مسخ:
ىا.. عرفتو.. وماذا لو قلت لك أف تلك الثبلثة اليت هتمك ستحصل عليها دفعة  :1مسلح

 واحدة... 
 كيف...؟  مسخ:
 إف شكلنا حزبا سنضمن ما نرغب فيو... :1مسلح
 حزب..؟ حزب ثانية.. سنوات واٟتزب يطاردٍل مث أٞتأ اليو... مسخ:
لكل زماف حاؿ.. ىذا  )يشير الى المالبس العسكرية(..مثلما ٞتأت اىل تلك  :1مسلح

 كبلمك..
 حزب من أربعة أفراد...؟ مسخ:
 )يرفع سالحو في وجهو( ليس لوحدنا.. معنا ىذه..  :1مسلح
 وميليشيات أيضا....؟ مسخ:
 لكي نضمن مستقبلنا.. :1مسلح
 أرى اف شغل التسليب أفضل من تشكيل حزب.. مسخ:

 ملَ ال ٧تمع اإلثنُت... :1لحمس
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 اٝتع يا ىذا.. ابعدٍل عن السياسة.. ودعٍت أحصل على ما أريد بطريقيت... مسخ:
 ومن سيحميك..؟ :1مسلح
 ٛتي نفسي..أنا أ مسخ:
 قالوىا قبلك.. اعقل يا ابٍت أنت هتدر فرصة عظيمة... :1مسلح

 حسنا دعٍت أفكر الليلة.. مسخ: )يفكر مع نفسو(
ثانية...؟ الوقت ٯتر وانت تريد اف تفكر.. حينها تكوف الفرصة قد تفكر  :1مسلح

 ضاعت.. اتعرؼ ٤تجوب..؟ 
 بائع السكراب.. ؟ مسخ:
 لو رأيتو ١تا عرفتو.. خدـ وحشم وٛتايات... :1مسلح
 من أين جاءت لو تلك األشياء..؟ مسخ:
فرصة قطفها وراح ٯتؤل جيوبو وبطنو و.......! فانوس عبلء الدين بأيدينا ومل  :1مسلح

 يبق اال نطلب ما نشاء.... ستكوف انسانا وليس مسخا كما أنت...
 لكن الناس يعرفونٍت مسخا.... مسخ:
 ستعميهم ٔتا لديك.. سيصفقوف لك.. ويهتفوف..ويطبلوف مثلما طبلوا لغَتؾ.. :1مسلح

 بعيد( ) أصوات تسمع من
 بالروح بالدـ نفديك يا عظيم...! األصوات:

 )تطفأ أضواء المسرح.. بقعة ضوء على مسخ(
 أٍل أرى رؤوسا قد أينعت وحاف قطافها..  مسخ: )يعتلي منصة.. يلوح بيديو للجماىير(

 بالروح بالدـ نفديك يا عظيم.... األصوات:
الوف.. واحتزوا ما ال حاجة لنا افتحوا األبواب وليدخل ا١تمسوخوف والسيافوف والطب مسخ:

 بو .
 ػػػ ختاـػػ 

 2008آذار  16منفى ما... -العراؽ                            
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 اىى ٍِ يهَٔ األٍز
 

 )قبل الطبعة األولى(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 

 

 الشخوص
 مدير التحرير: رجل في األربعين من عمرهجواد   -1
 عفاؼ : صحفية في مقتبل العمر  -2
 المرأة : عجوز  -3

 المكاف: 
 يتغير بتغير الحوارات..

)مدير التحرير يقف في وسط المكاف ويدؿ مظهره على انو قلق.. يتحرؾ يمينا 
 وشماال وينظر بين الفينة واألخرى الى ساعتو والى ساعة الحائط(

ىذا  )ضجرا(ا مقفل.. ال.. أين تراىا ذىبت ؟ اتصلت هبا أكثر من مرة وىاتفه :جواد
أمر ال ٯتكن السكوت عنو.. اٞتريدة يف ا١تطبعة وا١توضوع مل يصلٍت بعد.. أوووه.. أين 

 ذىبت ىذه العفريتة..؟
 )يتحرؾ مرة أخرى من مكانو وىو ينظر إلى ساعة يده (

ما بك  )مع نفسو(أرجو أف ال يكوف قد حصل مكروىا ٢تا كما يف ا١ترة ا١تاضية.. أوووووه 
يا جواد .. ال تكن متشائما.. أال تدري أف ٣ترد التفكَت بالشـؤ ٬تلب العاصفة.. أعرؼ 
اف عفاؼ جريئة .. وجريئة جدا.. لكنها تستطيع اف تتجنب الكوارث وتنجو بنفسها.. 

قاؿ يل ا١تصور الذي   )يتذكر(ىذا ألهنا كارثة.. قطة بسبع أرواح!! )يضحك مع نفسو( 
درسة األبتدائية ، حُت اقتحمت النار ا١تدرسة ، مل يرىا خائفة كاف يرافقها يـو كارثة ا١ت

مثل غَتىا، ا٪تا اقتحمت ا١تكاف وراحت ٖتمل يف يديها الصغار مثل اـ حانية.. أيو، كنت 
أين أنت اآلف، تأخرت   )ينظر الى ساعتو(مثاال للصحفية ا١تخلصة يا عفاؼ.. ولكن... 

ؿ .. ينتظر قليال فلم يفلح في الحصوؿ يخرج ىاتفو النقاؿ ويحاوؿ االتصاكثَتا )
  ..؟مغلق... مغلق... ماذا جرى لك عليها(

 )تدخل عفاؼ على عجل(
 ىل تأخرت يا أستاذ ... عفاؼ:
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 : )ينظر لها دوف أف يتكلم(جواد
 اعرؼ انك غاضب علي عفاؼ:

 : لست غاضبا يا عفاؼ...جواد
 ال.... أنت غاضب حقا عفاؼ :

 قلت لك لست غاضبا.. : )بصوت عاؿ(جواد
 أوووووووه... أنت غاضب يا أستاذ ! عفاؼ:
 ماذا جرى لك يا عفاؼ ؟ جواد:

 اآلف دخلنا يف صلب ا١توضوع... أمل اقل لك  أنك غاضب .. عفاؼ :
 : بعد ٟتظة سأكوف غاضبا وعندىا...... جواد

 ستحدث الكارثة .. أليس كذلك؟! عفاؼ: )مقاطعة بابتسامة(
 اردة يا عفاؼ!!: كم أنت ب جواد

 ىذا ألٍل أعمل على النظاـ الشتوي!! عفاؼ: )ضاحكة(
 بدأنا با٢تزؿ.. : )ضجرا( جواد

ىل زعلت حقا يا أستاذ.. ىػػا... أراؾ زعبلنا ... حسنا أنا آسفة...  عفاؼ: )معتذرة(
 آسفة حقا.. فقط أردت اف ألطف اٞتو قبل اف أريك مفاجأيت..

 مفاجأتك ؟! : )مستغربا( جواد
 شيء من ىذا القبيل... اؼ:عف

: وىل يسمح وقتنا للحديث عن مفاجأتك .. أال تدرين أف ا١تطبعة بانتظار  جواد
 موضوعك واٞتريدة متوقفة عليك..

 إذف أنت تؤكد كبلمي بأف كل شيء يتوقف على عمل ا١ترأة !! عفاؼ:
 : مل اقل ذلك يا عفاؼ.. جواد

 . أال يعٍت ىذا باٍل مهمة؟إذف ١تاذا تتوقف اٞتريدة علي. عفاؼ: )بلطف(
 : مل اقل لك بأنك غَت مهمة ، بالعكس اف عمل ا١ترأة يكمل عمل الرجل  جواد
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 ولكن ا١ترأة ٢تا اٟتظوة يف ىذا.. عفاؼ:
 : قويل ما تشائُت وخلصيٍت.. ا١تطبعة باالنتظار.. جواد

 أعرؼ ىذا يا أستاذ .. واعرؼ أيضا أف أمامنا أكثر من ساعة.. عفاؼ:
 : إذا كنت تعرفُت ذلك ىل جلبت موضوعك؟ جواد

 إذا كاف ىذا ىو الذي يؤرقك يا أستاذ فاعلم اف ا١توضوع معي.. عفاؼ:
 : معك..؟ أين.. أعطيٍت إياه... جواد

 سًتاه يا أستاذ... عفاؼ:
 : ال تقويل يل ىو ا١تفاجأة..؟ جواد

 عفاؼ: )تهز رأسها إيجابا(
 : ماذا ؟جواد

 ىو ا١تفاجأة.. عفاؼ :
 اقصد مفاجأتك..)مستدركا( : أمل ٭تن الوقت بعد لًتيٍت موضوعك  جواد

 حسنا يا أستاذ .. انظر................ عفاؼ:
 )إظالـ تدريجي ... بقعة ضوء تظهر في وسطها امرأة عجوز(

 مل ٬تربٍل أحد يف قوؿ اٟتق... كاَف زمانا أردأ من ثويب ىذا..  المرأة:
 ن بصري بعد ضياع العمر!أصعب من عمري ىذا ... أظلم م

 ) بقعة ضوء أخرى تظهر فيها عفاؼ وىي تكتب ما تردده العجوز(
 قويل يا خالة ما ٭تلو لك... عفاؼ:
 عمْن أٖتدث ؟  المرأة:

 عن عمر ضاَع وصاَر ىشيما..
 عن أوالد قطفوا من شجرة البيت ومْل يرجْع منهم احد.. 

 عن بيت ىد على ما فيو من األشياء...
 األوباش بو الفرىود!!وصاَح 
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 عمْن أٖتدث وأنا ال املك  غَت بقايا الروح؟!
 نبدأ فيك يا خالة.... عفاؼ:
 أنا............؟ المرأة:
 )بلهجة عراقية(  

 ريت اللي شفتو أسنُت ما مػػػػر على الناسْ 
 ظيم أو ظلم وا٫تـو غطػػػػت على الراسْ 

 شحجيلج إبنييت... )باكية( 
 ... القصة كاملة...القصة يا خالة عفاؼ:

 القصة..؟ المرأة: )بلهجة عراقية(
 أكو غَت الظيم....

 آآآآآآآآه من الظيم.........
 )تختلف ألواف اإلضاءة مع استرجاع المرأة لقصتها( 

 يف الليل، حَُت تناـ الناس 
 اردد : قْل أعوذ برب الناس

 يًتصدنا ا٠تناس...
 بعيوف من نار...
 بيت ٝتوه وكر...

 ىدؼ القناص ! وضعوه يف
 أي وكر ذاؾ..؟
 أي وكر ىذا ؟

 ) تتمشى في المكاف(
يف الليل تفتيش ويف الفجر..أخذوا ولدي األوؿ وقالوا سنرجعو لك..أخذوا ولدي الثاٍل 

 وقالوا سنرجعو لك..اخذوا ولدي الثالث وقالوا سنرجعو لك..
 أخذوا.......
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 أخذوا.......
أخذوا  )باكية( ت احد يل ومل ٮترْبٍل عنهم احد..أخذوا.......وقالوا سنرجعهم لك..مل يأ

 األوالد وليتهم أخذوا عمري ومنحوىم بعَض حياة !
 عنهم؟ يأمل تبحث عفاؼ:

 المرأة: )تنهض من جديد.. تحمل بقجة وتدور في المكاف(
فدوة ٯتو... جيت اشوؼ اوالدي... فدوة ٯتو.. جيت اشوؼ عباس وجاسم وحسن.. 

ال...ال.. ال مو مثلكم، اكيد مو مثلكم..  )تتراجع(فدوة دلوٍل عليهم.. شباب مثلكم.. 
بس ابعمركم.. اتبلثة.. اوليدايت.. اخذتوىم وما رديتوىم.. كالويل عدكم بالفرقة.. موش 

 ىيو ىاي الفرقة؟ 
. آنو ابكد أمك.. فدوة.. بس جيبلي خرب عنهم.. أنطيك مية.. ميتُت.. اتلث ٯتو فدوة.

 ميو.. بس جيب يل خرب عنهم.. ٯتو اوالدي.. احزاـ ظهري.. ما عندي غَتىم..
 ىل جاءوا هبم لك ؟ عفاؼ:
 )تشير إلى جانب من المكاف(ىناؾ  المرأة:

 يف مقربة خلف السور العايل..
 كانوا أكثر من ٜتسُت ..

 ـ من قتلى مظلومُت!!أكوا
 أكاف أوالدؾ من ضمنهم؟ عفاؼ:

 عباس وجاسم وحسن... عرفتهم جارتنا.. لكٍت أحسست  المرأة: )باكية(
 بأٍل يف ذات القرب أناـ..  

 …ما أعظم صربؾ يا خالة عفاؼ:
 ما أعظم ٫تي!! المرأة:
 سيقرأ قصتك كل الناس  عفاؼ:
 قصة ماض أ٘تٌت أف ال يرجع..  المرأة:
 لن ننسى أبدا إف األـ العراقية قد ضحت.. عفاؼ:
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 وما زالت .. لكن ا١تستقبل مفتوحا.. أليس كذلك؟  المرأة:
 نعم يا خالة! عفاؼ:
 ؟ىل اذىب... المرأة:
 قبل أف أعرؼ إٝتك.. ىو.. ماذا اكتب ؟ عفاؼ:
 أمرأة من زمن الضيم!!     المرأة:

 بو عفاؼ()إظالـ تاـ ومن ثم يظهر مدير التحرير وتقف إلى جان
 امرأة من زمن الضيم ؟ : )غاضبا( جواد

 ىي أرادت ذلك.. عفاؼ:
 أمل نتفق اف يكوف موضوعك عن ا١ترأة العصرية.. : جواد

 أقر بأننا اتفقنا على ذلك ولكن.............. عفاؼ:
 ولكن ماذا..........؟ : )مقاطعا( جواد

  الدموع حيث أسرهتن تلك ا١ترأة رمز لنساء ببلدي.. وعشرات ىناؾ ٭تملنَ  عفاؼ:
 منتظرات اآلباء واألبناء واألزواج الذين لن يعودوا أبدا..

 وأنت : جواد
 ما يب...؟ عفاؼ:

 أال توجد لك بعض األحبلـ.. : جواد
ومن قاؿ لك ال توجد لبنات اليـو أحبلـ.. أنظْر... ففي وطٍت مبليُت النسوة  عفاؼ:

 ٭تملَن أحبلمهن.،.
 حسن.. اكتيب تلك األحبلـ... ولكن قبل الطبعة األوىل... :جواد

 )عفاؼ تهز رأسها إيجابا.. إظالـ ..(       
                            

 ػػ ستارػػ 
 10/12/2004البصرة في                  
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 خوص المسرحية:ش

 جحا -1

 زوجة جحا -2

 ابو دالمة صديق جحا -3

 المشهد األوؿ:

 جحا يدخل في داره بينما تنظر لو امراتو..

ىا قد عدت يا رجل.. مل ٯتض على خروجك اال ساعة.. مل ىذا التقاعس  زوجة جحا:
يف العمل.. اسبوع كامل وانت على ىذا اٟتاؿ ٗترج لتعود ٓتفي حنُت.. امل تفكر 

 ٔتعيشتنا.. ماذا ناكل... ماذا نلبس...؟
 جحا: ال يتكلم 

ال جواب لديك.. اعرؼ ىذا.. ولكن اتدري ١تاذا اقوؿ لك اف ال جواب  زوجة جحا:
 لديك...؟

 جحا: يكتفي بالنظر لها
ألف عقلك صار جامدا.. أو باألحرى نزعت عقلك عنك... أي ال عقل  زوجة جحا:

 لك.....
 لو كاف يل عقل ما ٖتملت كبلمك... جحا:

َتا... ما شاء اهلل...٬تب عليك اف تشكرٍل ألٍل ٖتملتك ىا انت نطقت أخ زوجة جحا:
 وٖتمل خيبتك...

 ما اكثر خيباتنا..! جحا:
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ال... ال يا رجل... ما أكثر خيبتك انت... انا لست خائبة مثلك... لو   زوجة جحا: 
 كنت خائبة ١تا ارحت اٟتمار اسبوعا كامبل...

 ليتٍت صرت ٛتارا...! جحا: 
٠ترجت بك للشغل منذ الفجر... وشغلتك طوؿ النهار... ليس كما تفعل  زوجة جحا:

 أنت مع ٛتارؾ.. يا ٢تذا اٟتمار ا١تدلل..
 اٖتسدين اٟتمار...؟ جحا:

زوجة جحا: أحسده على داللو... ليتك تعطيٍت من ىذا الدالؿ .. تر٭تٍت طوؿ النهار وال 
 تسمعٍت ما يعكر مزاجي...

 مزاجك...؟! جحا: )ضاحكا(
نعم أنت تعكر مزاجي... وتسلبٍت راحيت... منذ عشرين عاما وانت تعاملٍت  جة جحا:زو 

 بقسوة...
 مل اقس عليك... جحا:

 صمتك ىذا ىو القسوة بعينها... وماذا تريد بعد... تضربٍت... توٓتٍت...؟ زوجة جحا:
 ال افعلها ابدا.. ابدا... جحا:

 وتريد اف تفعلها ايضا...؟  زوجة جحا:
 يتكلم...جحا: ال 

حسنا... ال تريد اف ترد... ىذا يعٍت اف كبلمي ال يعجبك... واف ٘تردؾ ىذا  زوجة جحا:
 ٯتنحٍت اٟتق يف اف اطالب بكامل حقوقي .. ما فات منها وما سيأيت...

 أنا احق من يطالب هبذا اٟتق..! )مع نفسو(افعلي ما تشائُت.. ودعيٍت لشأٍل..  جحا:
 اظالـ                                     

 المشهد الثاني
 جحا وصاحبو ابو دالمة

 ما يل اراؾ صامتا يا جحا..؟ ابو دالمة:
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 شبعت من الكبلـ يا صاحيب... جحا:
 تقصد انك شبعت من كبلـ امرأتك...؟ ابو دالمة: )ضاحكا(

ال أدري.. واهلل ال ادري.. ىي ال تتوقف عن الكبلـ منذ عشرين عاما.. منذ يـو  جحا:
 الدخلة!!

 ٖتدث معها انت يا اخي.. اخربىا اف تقلل من الكبلـ... ابو دالمة:
واهلل يا ابا دالمة اذا بدأت ٔتوضوع ال ٗترج منو اال بعد اف تفتح كل أفرعو.. ال تدع  جحا:

 صور، مل تنَس حىت صغائر األمور ولو مضت عليها اعواـ..شيئا منو دوف اف تذكره.. ت
 أحسدىا على ىذه الذاكرة... ابو دالمة:

 تصور.. أنا اٞتالس أمامك لو سألتٍت ماذا اكلت البارحة ١تا تذكرت... جحا:
 ىذا ألف مشاغلك كثَتة... ابو دالمة:

 بريئتُت.. مشاغلي...؟ ليس لدي سوى اٟتمار... أجلس معو.. ينظر يل بعينُت جحا:
 يريد اف يقوؿ شيئا لكنو مل يستطع... آه لو نطق اٟتمار..!

 اٖتسد اٟتمار يا جحا..؟ ابو دالمة:
آه لو )مع نفسو( نعم، احسد اٟتمار.. ليتٍت أٛتل جزءا من صربه.. وٖتملو..  جحا:

 استطيع التحمل مثلو...
 أتريد اف تصَت ٛتارا..؟ ابو دالمة:

 ليتٍت استطعت..  جحا:
أتذكر اف أحدىم أخربٍل انو استطاع أف ٬تد عقارا ينقل من خبللو عقل ىذا  دالمة: ابو

 لذاؾ..!
 ماذا....؟ عقار ينقل العقوؿ..؟ جحا:

بل قل تبادؿ العقوؿ... ٔتعٌت اف نتبادؿ أنا وأنت عقلينا... أنا افكر بعقلك  ابو دالمة:
وأنت تفكر بعقلي... ٢تذا فأف كل اشيائك تنتقل يل.. ذاكرتك وماضيك وقدرتك على 

 الصرب والتحمل...
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 اٯتكن اف ٭تصل ىذا...؟ جحا: )يفكر(
 ىذا ما اخربٍل بو الرجل.. ابو دالمة:

 . حقا.. استطيع اف ابدؿ عقلي..؟حقا يا ابا دالمة. جحا:
الرجل الذي ذكر يل ٕتاربو تلك يقوؿ ال صعوبة يف ذلك واألمر ال ٭تتاج اىل  ابو دالمة:

جراحة.. ما عليك سوى أف تشرب انت نصف العقار بينما يشرب من تريد التبادؿ معو 
 النصف اآلخر... وهبذا تكوف أنت ىو ويكوف ىو انت...!

 ذا ٚتيل وعظيم... ىذا ىو اٟتل...ٚتيل.. ى جحا: )فرحا(
 اٟتل....؟ اي حل يا جحا...؟ اتفكر يف تبديل عقلك بعقل زوجتك...؟ ابو دالمة:

 ال ... ىناؾ من ىو اىم منها.... جحا:
 من.......؟ ابو دالمة:

 سأبدؿ عقلي بعقل اٟتمار..    جحا:
 )اظالـ(

 

 المشهد الثالث

 )جحا لوحده مفكرا(

منذ زمن بعيد وانت تنظر يف عيٍت ياٛتاري اللطيف.. كأٍل بك ٗتفي خلف تلك  جحا:
العينُت الربيئتُت اسرارا كثَتة.. أو رٔتا تفكر مثلما أفكر فيو.. يف أف تكوف بشرا.. أنا احلم 
يف اف أكوف قادرا على التحمل والصرب مثلك ٘تاما.. أنت اكثر صربا وٖتمبل مٍت أيها 

دة.. ما الذي جنيتو يف حيايت وسط ىذه الغابة ا١تخيفة.. آه لو تدري اٟتمار.. وأكثر فائ
ما الذي يفعلو البشر ببعضهم.. آه لو عرفت مقدار اٟتقد والكراىية اليت يضمروهنا 
لبعضهم.. ساعتها لن تفكر يف اف تكوف بشرا.. خَت لك اف تبقى ٛتارا من أف تكوف 

 اٟتمَت، أكثر نببل منا.. وأكثر انسانية!!أنتم ، معشر  )ينهض.. ويتأمل الحمار(بشرا.. 
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 المشهد الرابع

 )زوجة جحا لوحدىا أيضا(

ما الذي جرى للرجل.. منذ يومُت وىو ال ٭تدث أحدا.. والغريب أنو يرمقٍت  زوجة جحا:
بنظرات غريبة.. كانو يراٍل ألوؿ مرة.. عجيب امرؾ يا جحا.. عجيب انت وغريب.. أقوؿ 
لك ١تاذا ال ٗترج للشغل.. يصمت وال يتكلم ابدا.. العيش مع ىذا الرجل ال يطاؽ.. 

 صامت.. كأنو حجر.. او كأنو ٛتار!!! مللت اٟتياة معو.. كيف اعيش مع رجل

 المشهد الخامس

 )جحا يأكل برسيما تدخل عليو زوجتو(
 ما ىذا الذي اراه.. جحا..  زوجة جحا:

 ىا..... جحا:
 ما ىذا....؟ زوجة جحا:

 جحا: )يرفع البرسيم في وجهها (
 ىذا...؟ جحا:

 نعم ىذا.. زوجة جحا:
 وجبة غذائية دٝتة..! جحا:

 وجبة دٝتة...؟ ىذا الربسيم وجبة غذائية دٝتة..؟ جب(زوجة جحا: )بتع
 ستكوف دٝتة لو خلطنا معها بعض اٟتشيش... جحا:

 حشيش...! اي حشيش ىذا...؟ زوجة جحا:
 ال تغضيب سيديت.. اٟتشيش الذي ياتيٍت بو زوجك... جحا:

سيديت..... زوجك.... ما ىذه األلفاظ يا جحا... ىل  زوجة جحا: )مستغربة جدا(..
 فقدت عقلك..؟
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 عذرا سيديت.. جحا مل يفقد عقلو.. ىو ما زاؿ بكامل قواه العقلية... جحا:
 يقوؿ بكامل قواه العقلية.. وىذا ما أراه.. أين ىو عقلك يا زوجي.. زوجة جحا:

 زوجك.. أنا زوجك..؟ جحا: )ينظر لها مستغربا(
 أترى أنت عكس ذلك..؟ زوجة جحا:

 جحا: أأنت أـ جحش..؟
 )تقترب منو وتمسك البرسيم وتقذفو بعيدا(جحش.. سخم اهلل وجهك..  زوجة جحا:

 ىل وصل اٟتاؿ بك اىل اف تنعتٍت بأـ جحش ايها اٟتمار...؟
 اٟتمد هلل ناديتيٍت باٝتي الصحيح.... جحا: )ضاحكا ومصفقا(

 ٛتار...؟ أٖتب أف اناديك ٛتار..؟ زوجة جحا:
 واألفضل اف تناديٍت بأيب صابر...! جحا:

 المشهد السادس

 )زوجة جحا مع صديق جحا أبو دالمة(
 اخربٍل أنت يا ابا دالمة.. ما الذي اصاب زوجي... زوجة جحا:
 مل يصبو سوء..  ابو دالمة:

شيش والربسيم بدال من لكن عقلو ٥تتل.. تصور يا ابا دالمة ىو ياكل اٟت زوجة جحا:
 االيداـ..

 كلنا ىكذا، نشتهي الربسيم ونأكلو..  ابو دالمة:
 ويعتربه وجبة غذائية دٝتة...! زوجة جحا:
 ىذا ١تا يف الربسيم من منافع للصحة..  ابو دالمة:

 وال يرضى اف أناديو اال بأيب صابر أو ٛتار... زوجة جحا:
 ! ٛتار... ىكذا ٛتار على طوؿ..! ابو دالمة:

 ويناديٍت أنا زوجتو.. بأـ جحش....! زوجة جحا:
 ىل ٪تت معو..؟ ابو دالمة: )يقترب منها ىامسا(
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 !ف...امرت زوجة جحا: )تهز راسها ايجابا(
)يقترب منها كاف اهلل يف عونك... أتقولُت أنك ٪تت معو مرتُت؟  مرتاف...!  ابو دالمو:

 وىل اختلف يف ا١ترتُت عما كاف عليو من قبل..؟ اكثر(
 صلحت السرير مرتُت فهو يرفس وينهق كحمار!أكثَتا.. تصور لقد   زوجة جحا: )بخجل(

 ابشري يا زوج صديقي ّتحش صغَت!! ابو دالمة:
 المشهد السابع

 )جحا اماـ حماره(
ف يقبض اعتقٍت يا جحا.. لقد مللت.. ما الذي فعلتو يب.. اشعر أف الكو  جحا:

أنفاسي.. ١تاذا ابدلتٍت بك.. وجعلتٍت يف وعائك.. ىذا الوعاء االنساٍل ا١تتعب.. ال أريد 
 عدٍل ٛتارا فحياتكم ال تطاؽ.. أعدٍل اىل ما كنت عليو.. أاف أكوف انسانا 

 )يصمت قليال وينظر لو(
لك ابدا.. ماذا..؟ ماذا قلت...؟ اتريد اف تبقى ٛتارا وتسجنٍت انا يف جسدؾ..؟ ال اٝتح 

علينا اف نعيد األمور اىل نصاهبا.. انت تعود انسانا وأنا أرجع ٛتارا.. وأعدؾ بأٍل ال افشي 
 امرؾ ابدا...ىااااا.. ماذا قلت...؟

 )تدخل زوجة جحا(
 ما بك يا جحا.. صوتك يسمع يف الشارع..  زوجة جحا:

 الالالال.. أنت ىنا....؟ جحا: )ينظر لها(
قلت أعدؾ اف ال افشي سرؾ.. ىا... قل يل، ما ىو ىذا السر.. نعم منذ اف  زوجة جحا:

 ومع من كنت تتكلم.. 
 )يشير الى الحمار(كنت اكلم ىذا..   جحا:

 تتكلم مع اٟتمار.. اجننت..؟ زوجة جحا:
 ال بد اف تعرؼ اٟتقيقة... جحا: )مع نفسو(

 عٍت...؟ ث نفسك....؟ ىيا قل يل .. ما الذي ٗتفيوأٖتدّ  زوجة جحا: )تقترب منو(
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 أنا... لست زوجك..... )متلعثما(اٟتقيقة ... اٟتقػ....ػيػ...ػقػة... أنا...  جحا:
 مػػػػػػػاذا......؟! لست زوجي...؟ زوجة جحا: )بتعجب شديد(

 جحا: )يكتفي بهز رأسو(
 نت.. ؟أاذا مل تكن زوجي فمن تكوف  زوجة جحا:

 اياؾ أف تسخري مٍت... جحا:
نت.. ىيا قل أسخر منك.. من تكوف أي وتريدٍل اف ال تقوؿ لست زوج زوجة جحا:

 يل...
 أنا ٛتار زوجك.......!!! جحا: 

 انت ٛتار جحا.. ؟ زوجة جحا:
 نعم.. أنا ٛتاره... جحا:

 ال تقل يل أف ىذا اٟتمار ىو أنت......! زوجة جحا: )تشير الى الحمار(
 نعم.. اف ما تشَتين لو ىو انا... زوجك.. جحا...... جحا:

 زوجي ٛتار...؟!! وجة جحا:ز 
 ال لست ٛتارا، بل ىو يف بدف ٛتار... لكن عقلو ىو ىو كما كاف... جحا:

 بدف ٛتار....؟ وأنت أيها اٟتمار يف جسد زوجي...؟ أليس كذلك..؟ زوجة جحا:
 ما شاء اهلل.. أراؾ تفهمُت سريعا ليس كعادتك... جحا:

 ذلك ألٍل لست انا.... زوجة جحا:
 لست انت...؟ ومن تكونُت.....؟ جحا:

 انا العنزة اليت اشًتيتها البارحة...... زوجة جحا: )تضحك ساخرة(
 عنزة....؟ أنت عنزة....؟ جحا:

 لتكتمل الصورة.. الزوجة عنزة بينما الزوج ٛتار......! زوجة جحا:
 كل األزواج ىكذا...  جحا: )مع نفسو(

 جع لرشدؾ فأنا مضطرة لطلب الطبلؽ...اٝتع يا ىذا اذا مل تر  زوجة جحا: )غاضبة(



169 

 

تطلقي من ىذا ولست مٍت.. انا اٟتمار ولست زوجك... أنا  جحا: )يؤشر الى الحمار(
 اٟتمار... أال تفمهي..؟

 أووووووؼ... اللعنة عليك وعلى ٛتارؾ......!  زوجة جحا:
 )تخرج غاضبة(

 ر.... ٛتار...ٛتااااااااار!ال أحد ٬تربٍل أف اكوف انسانا... أنا ٛتا جحا: )مع الجمهور(
                                    
 

 2009آب  1السليمانية 
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 الطويل الوردي،شعرىا مخملها الفضفاض، ثوبها وفتنتها، بجمالها شهرزاد)تدخل 
 قطعت القصر، لنساء رؤوس اربعة أماـ تقف.. الذىب من طوؽ يرصعو المرسل
 لتؤشر تتوقف.. الضوء بعض يتخللها عتمة عليو تجثم الذي المكاف في وعلقت

 ( المتدلية الرؤوس حيث
ف، تتدىل حوؿ ٥تدعك االثَت،لتزداد ارقا وفتنة..ما كاف الضع على النصر شواىد :شهرزاد

 ٥تدعك ىذه ترصع الغالية فتوحاتك..بالقتل نزاىتك لوال اٞتبلد، ، للهوؾيستجيب 
 ٯتنعك احد ال خوفك، ٣ترات عرب ٯتتد صراخها الضجرة، قهقهاتك ٯتؤل دماؤىا..ا١تكتئب

 تطفو وتركتها نزواتك فيها علبت ليلة كم.. بالضجيج مولعا دمت ما تلك فتوحاتك عن
 اجملدبة استكشافاتك من انتهيت أما اٞتماؿ بايذاء ا١تتمرس ايها القاحلة، مياىك يف

 بتأوىات يتلذذ الذي الراعي ايها لؤلنُت، شرىا دمت ما للراحة ٗتلد لن ؟..خانعة ألجساد
، أرقك نزيف إليقاؼ تكفي ال الدـ من قطرة الرعية، لن تفعل! و  ٠تطيئة، تأسف مل احملمـو

 من خفي ما الستكشاؼ محاولة وكأنها)تتحرؾ قليال، تنظر في أرجاء المكاف 
 (االوؿ المتدلي الرأس عند تقف.. أسرار

 تأمر ذا ىا أنت ىذا الرأس، حدقيت يف ملتصقة زالت ما مبل٤تك شهريار،بصمتك األوىل، 
وشفتُت مل  تتدفقاف شبابا بوجنتُت صغَت رأس يأسك، ٙترة ليقطف األسود جبلدؾ

 يا أمانك( تضحك)..األمافوتنشداف  الرباءة تبعثاف وعينُت..ٯتسسهما اإلمث
 توسبلتك تفد مل..  ا١تسكُت ايها( المتدلي األوؿ الرأس عن مبتعدة تهمس)!!شهريار
 تصطدـ. )األبدية براحتك لتنعم ا١تقرؼ ىذا ا١تكاف يف تتدىل ذا أنت وىا اآلمث ّتبلده
كالشرر  تطايرت أحبلـ أية أيضا، وىذا (نحوه تؤشر فيو، تحدؽ المتدلي الثاني بالرأس

 وشك على االبتسامة انظر،... ٬تف لن الذي ذنبك بل شهريار، الثانية، بصمتك.. منو
 تلك ا١تعلقة الرؤوس وكل ايضا، ترحم أنت..انبثاقها أوقفت جبلدؾ رٛتة لكن تنبثق اف

 (بأناملها تتحسسو اف تتأملو،تحاوؿ)تلتفت حيث الرأس الثالث المعلق، ! رٛتتك دليل
 اصطادؾ أمَتؾ ىا ىو ذا ؟..أمَت قلب عرش على الًتبع يف حلمك ىل حققت صديقيت،

 ا١تدف حيث العريب فرسو صهوة على يأخذؾ مل حلمت، كما يفعل مل لكنو األواف، قبل
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األماٍل  ليت (بألم تبتسم) ٥تدعو يف التديل شرؼ رأسك ٯتنح ذا ىا ىو..احبلما ٘تتؤل اليت
تتحقق كما نشاء، ال كما تشاء! كم من األحبلـ ا١تؤجلة ْتاجة اىل اعادة نظر..؟ فيما 

 ٖتلمي اف..للصغَتات شـؤ ٣تسات األحبلـ اف شهرزاد،مضى كانت جديت تقوؿ يل: يا 
 والثوب مصَت والقبلدة ضائعة، فأنت بسيف ٖتلمي او.. يتبعك قدرا اف فمعناه بفارس
 ٢تذا بالصغَتات، تليق ال شهرزادد... قالت جديت: األحبلـ يا جدي عمر والكفن كفن،
) ..ا١تيتة ألحبلمي مقربة أضحت حىت.. وساديت يف وادفنو حلما اقتل ليلة كل يف كنت
 تنظر تقهقو ،)..زفايف لليلة ادخرتو واحد حلم اال يتبق مل..ألفا األحبلـ من قتلت( تبتسم

يت، أمل تدخري حلما لليلة زفافك..؟ جديت صغَت  يا وأنت( المعلق الرابع الرأس الى
 رأسي أما..ورىبة فزع فهوتقوؿ: الرأس ا١تقطوع ، يف اٟتلم طبعا، حكمة...اما يف الواقع 

 ال..ال..ا٠تليفة ىذا ٥تدع يف يتدىل اف أريده ال... أنا...  ال( راسها بيديها تتحسس)..
وخ حقَت أعظم من كل ك (للحظة تفكر).. الزماف أكلها كتحفة معلقا أريده ىكذا،

!)تجلس تراقب قصور ا٠تليفة شرط اف يكوف رأسي يف مكانو،ٚتيبل يتوج جسدي
 حُت طرؽ اٟتاجب بايب، كنت أعد مائدة أليب... الرؤوس المتدلية(

 خلف جسدي خبأت..خلويت يقتحم عزرائيل كأنو (بفزع الباب،تنظر تنهض،تفتح)
رسل بطليب..تصوروا، ا٠تليفة يرسل أ ا٠تليفة اف حينها عرفت اليو، وٖتدثت الباب

، كل العامة ترددىا اليت اٟتكايات كل تذكرت ساعتها ىذه،بطليب..أية مفاجأة   عن يـو
 فرصة اٟتاجب ٯتهلٍت مل.. الزفاؼ ليلة يف بدمائهن اصطبغن البليت ا٠تليفة زوجات
ظننت اف  حىت وإرباؾ، عجل على كاف أشيائي، توديع او مبلبسی لتغيَت حىت او للتفكَت،

 عٍت يبتعد بييت أرى كنت اٞتَتاف ذىوؿا٠تليفة يقبع ٖتت عمامتو يًتصدٍل.. اقتادٍل وسط 
 مل ادري ال.. باردة بأكف يل تلوح اٞتدراف خبلؿ من أبصرهتا وأشيائي..فشيئا شيئا

 ينمو كاف عندىا.. للعيد أضحية ليقدمها يـو ذات أيب اقتادىا اليت الشاة تلك تذكرت
كثيف.. وتدلت أذناي واستطاؿ انفي وجحظت عيناي ومشيت   صوؼ جسدي على

على أربع! مل احتفظ اال بصويت وانا اتبع اٞتزار حيث يريد، كانت أضحية العيد آخر من 
 مارد مثل ا٠تليفة بدا بينما متوسبل، راكعا، أيب، وجدت وىناؾ،ودعٍت عند باب ا٠تليفة، 
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رود والكبلب وا١تشردين... رائحة ا٠تطيئات للق بزنزانة أشبو ا٠تبلفة ودار ٓتطاياه اغتسل
 ينظر ا٠تليفة كاف ذئب بعيٍت.. أواهناتنبعث من زوايا ا١تكاف وبقايا أنُت لرؤوس قطفت قبل 

 أيب يعر ليديو،مل اٟتاجب سلمٍت اف بعد الكثَت، منها تساقط أسناف عن مكشرا ايل
بعد حُت ٟتمة طرية تتوسط  أكوف ال كي بذلك تظاىر ورٔتا يعرفٍت، مل كأنو يب، اىتماما

 وارتطم األرض على ا٠تليفة بو قذؼ الذىبيةمائدة ا٠تليفة الشره.. كيس من الدنانَت 
من  أعظم حقارة اية يعادلٍت،..شهرزاد يعادؿ كيس( تضحك)ٙتٍت، كل ىو..أيب بقدمي

..! لقد فعل ايب خَتا اذا مل ٯتسك الدنانَت قمامة من بكيس اإلنساف يعادؿ اف ؟..ىذه
 اف اال.. ٓتس بثمن للخليفة يبعٍت مل انو اعًتؼ..بقدمو يبعده راح ا٪تا بيديوالكيس 

 ىا قد( بهدوء تجلس)..اللعبة خطوط ٥تيلتو يف راٝتا شرائی على اهلل،اصر ا٠تليفة،أصلحو
 اخلع.. الذئب أيها تعاؿ.. (وتومئ أماـ الى يدىا تمد..)والذئب الشاة لعبة اللعبة، بدأت
 ال (راقصة وبحركات تنهض..)بلفة، لن تتعشى يب قبل اف أتذوؽ طعمكا٠ت عمامة عنك

 مستسلمة الواجفتُت عيٍت تغمض ٥تالبك،وسكاكينك، تنتظر الشاة باف تفكر االف انك بد
 يصفقوف انفكوا ما الذين حاشيتك بُت اآلف أنت بقدرىا، راضية وجربوتك، ٢توسك،
! ال بد لساف يسعهاوا لك أقاويل ال اضمر  لكنهم.. لرعونتك للوفھوی وبطشك لرجولتك

 ىيأوا جباىهم وغلمانك.. الضائعة انوثتهناف جواريك عطرف جسدؾ ا١تنتفخ بطرا بسمـو 
 حيث ينتظر، األثَت ٥تدعك.. ا١تتمرد ذئيب يا تعاؿ( ببطء أناملها تحرؾ)..خفيك لتلميع

أنا اليت )بتأكيد( نا...أ( تتوقف)..ابدا تبدأ لن واظنها بعد تبدأ مل لعبتك..القادمة الضحية
 ٖترؾ ا١تتدلية الرؤوس من تقًتب..)اللعبة بھسأبدأ اللعب.. انا اليت سأقحمك يف غيا

 تبارح مل التفاحة (بهمس) ىذا تذكر للمأساة، سببا آدـ يكن مل( باآلخر ليصطدـ واحدا
 ذئيب... يا...اوال التفاحة قطفت اليت يھ حواء..جيدا ذاھ تذكر.. حواء يد أصابع
 اشهدوا الربيئة، الرؤوس أيتهاوأنت  ..)تضحك بجنوف، تنظر الى الرؤوس المتدلية(ا١تتمرد
 متنافراف، قطباف يتكافآف، اال ٢تما قدر ميزاف كفتا.. القذرة للعبة األخَت ا١تشهد معي

 الليلة ا١تنطفئة، الشموس أيتها وعتمة، وحجر،ضوء ريشة مظلم، سدَل بينهما باعد ثقبلف
على الساحر، وتتمرد االرواح لتعلن بداية السقوط لزوبعة الرؤوس ا١تتدلية...  السحر ينقلب
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سيبدأ تارٮتكن ا١تضمخ بالرباءة..الليلة ستشمخ أحبلمكن بلوف  )تقف منتصبة(الليلة 
 لزفاؼ الطبوؿ ستقرع الليلة.. رأسو قطع الذي بزمانكن ا١تكاف سيمتلئ الليلة ا٢تزيع،

ايا وتسدؿ الستار على أرؽ أزيل طا١تا راود اآلدميوف ا٠تط لكل الثأر خضابو سرمدي
 افتحن( فواحد واحدا وتحرؾ الرؤوس من تقترب) ا٢تبلؾالقابعوف خلف عروش تنتظر 

 صاغرا، ذليبل،.. حواء قدمي ٖتت آدـ سيجثم.. احملنطة كالعصافَت ا١تعلقات أيتها أعينكن
د يف قمقمو العفن، الليلة يا األسو  السياؼ وسينكمش... ٬تدىا لن اليت الرٛتة متضرعا

 الرقة وتنتصر القبح، على اٞتماؿ ينتصر الليلة اٞتنوف، ثنايا بُت من شهرزادحبيبايت ستولد 
 ا٠تائبات أيتها معي، كن (كالعقد رقبتها حوؿ وتعلق الرؤوس تجمع)..اٞتربوت على

 .. القادمة باللعبة لنحتفي
 

 )تجمد، اظالـ(
 

 ستار
 

 1996/ البصرة 9/10                                         
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 :الشخوص
 الزوجة-1
 الزوج-2
 موناليزا-3

 المكاف:
)مشغل صغير للرسم داخل البيت، عدة لوحات معلقة على الجدار، في زاوية منو  

مكتبة صغيرة، منضدة خشبية تتوسط المكاف عليها أوراؽ مبعثرة ، كرسياف صغيراف، 
 علب مختلفة ألصباغ متنوعة عدة الرسم في جانب منها..(

ين من عمرىا، الزوجة )تدخل وىي تحمل مكنسة للتنظيف،امرأة في الخامسة والثالث
 تقـو بتنظيف المكاف،ترفع االوراؽ المبعثرة من المنضدة، تحدؽ بها، تبتسم ساخرة(
يا ٢تا من خطوط غريبة، شبكة من ا٠تطوط ا١تتقاطعة،عمود ىنا وآخر ىناؾ... ىكذا 

)تصمت قليال انت، كل أشيائك تبدو مستقيمة، حىت افكارؾ، تبدأ بنقطة وتنتهي باخرى 
ومشاجراتك  )تضحك(ذا فعبل، األفكار، تبدأ بنقطة وتنتهي بأخرى آه، ىي ىك وتفكر(

بل  )تستدرؾ(أيضا، تبدأ بنقطة وتنتهي باخرى، عامل غريب عا١تك، لكنٍت تعودت عليو 
تصوروا، ال يشرب  )ترفع قدح الشاي الموجود على المنضدة(ارغمت على تقبلو 

ىكذا  تضحك()زوجيت العزيزة ضعي عليو يا  تقلده()الشاي اال باردا.. ورٔتا قاؿ يل 
لكنو اف غضب )تنظر الى القدح( قطعة من الثلج.. )تقلده ثانية(يناديٍت اف احتاج شيئا، 

تصوروا، احتملتو سنينا لكنو  )تمسك رأسها وتتحسسو(يقلب الدنيا على رأسي ويقعدىا 
مل يستسغٍت ساعة.. رٔتا مزاجو الفٍت ٬تربه على ذلك.. نرجسيتو يف رؤية عا١تو ا٠تاص 

  )تضحك(
)صوت ارتطاـ شيء في الخارج، تركض الزوجة حيث الصوت لكنها لن تخرج من 

 المكاف(
ي الزوج:)يدخل غاضبا، يمسك نظارتو الطبية بيده وىو يمسحها بمنديل، رجل ف
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قلت لك ألف مرة ال  االربعين من العمر، ينظر الى الزوجة، يضع النظارة على عينيو(
 تضعي االشياء يف طريقي..

آسفة يا عزيزي ما حسبتك تنهض مبكرا..قلت أبدأ بتنظيف ا١ترسم اوال الزوجة:)معتذرة(
 اما اواٍل ا١تطبخ فًتكتها لوقت آخر...

 ىيا اذىيب وارفعي بقايا اقداحك ا١تهشمة...وىا انذا مل ابق لك شيئا للغسل،  الزوج:
 ماذا...؟ ىل كسرت ٚتيعها..؟ الزوجة:

 ٛتدا هلل مل تكسر ساقي ايضا.. الزوج: )ساخرا(
 الزوجة:)تركض الى داخل البيت(

و٤تكومييت مل  )يضحك(ليكن اهلل يف عوٍل، عشروف عاما  يتأمل المشغل()الزوج:
 يا ٢تا من سعادة طافحة!)ساخرا( بامن العز  تنتو..يقولوف اف ا١تتزوجُت اكثر سعادة

انظر لفعلتك، حقا مل تبق يل شيئا  الزوجة:)تدخل وبيدىا بعض االقداح المكسورة(
 اغسلو...

 أمل اقل لكم اف ا١تتزوجُت اكثر سعادة.... الزوج)ضاحكا(
 دع حكمتك جانبا واجبٍت... الزوجة:)مقاطعة(

 ٔتاذا اجيبك يا زوجيت العزيزة..؟ الزوج:)ساخرا(
 أتسخر مٍت..؟ىذه مكافأتك يل حملافظيت على بيتك..؟ الزوجة:)بعصبية(

 بييت..؟! الزوج:
 بػ..بػ.. بييت و... بيتك! الزوجة : )تستدرؾ(

 ىذه معاددلة اٟتياة الزوجية الرجل يكسر وا١ترأة تصلح! الزوج:)ضاحكا(
 يدة، واالف، قل يل مىت ستعوض ما كسرتو..؟حسن اعًتفت وىي فضيلتك الوح الزوجة:

 الزوج:)يفكر(....
 وتفكر ايضا، ىل من داع للتفكَت..؟ الزوجة:)مستغربة(

بالتأكيد انت مل  )يبتسم(الشيء نفعلو دوف تفكَت واال ما ا٫تية ما نفكر فيو  الزوج:
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 تفهمي شيئا، ولكن ال عليك، بعد اف التقيها ساعوض كل شيء...
 تلتقيها....؟! اؿ(الزوجة:)بانفع

 واحدثها يف أمر يعنيٍت.. الزوج:
 يا ٠تيبيت، بعد كل ىذا العمر تكافأٍل بضرة..؟ الزوجة: )صارخة(
ينٍت بببلىتك.. ىذا كل ما تفكرف فيو، معشر ئبل انت اليت تكاف الزوج: )ضاحكا(

النساء، ابتسامتنا تعٍت لكن اف ىناؾ امرأة اخرى، عزلتنا تعٍت لكن اننا نفكر هبا، وهتندمنا 
ليكن اهلل يف عوٍل وعوف من )يضحك( يدؿ على موعد غراـ..سيل من الكبلـ الفارغ 

 مثلي..!
رية، قل انك مللت مٍت، قلها، بل غطيها.. غطي فعلتك الشنعاء بالسخ الزوجة: )ثائرة(

قل انك مل تعد تطيقٍت، يا٠تيبتك مٌت، ىذا ىو قدرؾ يف اف تقضُت ما بقي من عمرؾ 
 وحيدة، بعيدة عن كل شيء...

 ما ىذا يا زوجيت اللطيفة، انا امزح معك... الزوج: )يمسح على رأسها مواسيا(
١ترة، زوجي واعرفك، اعرفك حُت بل مل ارؾ صادقا اال يف ىذه ا الزوجة: )تبعد يده عنها(

تسخر، واعرفك حُت تكذب، و٘تزح...وحُت تكوف صادقا.. وكبلمك ىذا ال يعٍت اال 
 ىناؾ ضرة يف مكاف ما...)بصوت عاؿ( شيئا واحدا...

مكاف ما..؟! يا لسذاجتك....أين..؟ انا معك يف ىذا البيت ومل اغادره اال لقضاء  الزوج:
 امرأة ثانية يف مكاف ما...؟ طلباتك، كيف استطيع اف اخفي

 رٔتا تلتقيها عرب ا٢تاتف..! الزوجة: )ببكاء مصطنع ومبالغ فيو(
بربك ىل ٝتعيت اف احدا تزوج عرب ا٢تاتف..يا ٢تا من ز٬تة مذىل..زوج  الزوج: )ضاحكا(

يصلح عنوانا لفلم درامي.. اشكرؾ عزيزيت على ىذه الفكرة  )يضحك ساخرا(عرب ا٢تاتف 
ج عرب ا٢تاتف..ال يكلف شيئا سوى قائمة اجور ا٢تاتف وكل ثبلثة اشهر الرائعة..زوا 
سعادة ٣تانية، ال اوامر، ال طلبات، اف طلبت مٍت شيئا اخربىا اف الصوت  )مبتسما(

)مؤكدا( مشوش ومل اٝتعها، زواج سهل، يكفي اف ابدؿ رقم ىاتفي ليحدث الطبلؽ..
ر يف ىذا ايضا.. قد ٮترجٍت من الرتابة حسنا يا زوجيت العزيزة سافك)يضحك( وبالثبلث...
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 اليت اعانيها منذ سنوات...
 وأنػػػػػػا...؟ الزوجة: )غاضبة(

ولكن...عرب  )يصمت ومن ثم بتحذير(ادعك تتزوجُت غَتي الزوج: )ضاحكا(
 )يضحك(ا٢تاتف..اكرر، عرب ا٢تاتف فقط 

نفسك.. تطعنٍت كفى، كفى، اال ٗتجل من الزوجة: )ترمي االقداح على االرض غاضبة(
 وانا زوجتك..؟

لنًتؾ الشجار ا١تمل ولندخل يف  )يقترب منها ويالطفها(حاشاؾ يا حيايت،  الزوج:
 ا١توضوع، ساغَت طقم االواٍل ٚتيعو..

 مىت ماذا...؟ أتزوج..؟ الزوج: )ضاحكا(
 قد افقد صوايب و........ الزوجة: )بغضب شديد(
ما اٚتلك وانت غاضبة، اٛترار وجنتيك وبريق عينيك وانفبلؽ  الزوج: )مقاطعا وبغزؿ(

 شفتيك عن مفردات عذبة...غَتتك تسحرٍل تبدين كموناليزا...
 اللعنة على كل لوحاتك..! الزوجة:

 ولكٍت مل ار موناليزا ..اين ىي..؟ الزوج: )ينظر في المكاف(
 رميتها ىناؾ..يف ا١تخزف.. الزوجة: )بكبرياء(

 ا راكضا حيث المخزف(يتركه) الزوج:
معقولة..! ىي ذاهتا موناليزا..تلك اليت يتحدث عنها وتشغلو، اذف،   الزوجة: )مع نفسها(

كاف يسخر مٍت.. حسنا يا زوجي العزيز ضريت معي يف بييت لتجعل مٍت معتوىة ... 
أعلنت اٟترب أنت وعليك اف تتحمل )تقف منتصبة( حسنا، انتظر مٍت ماال تتوقعو ابدا.. 

 )تذىب الى الداخل(ارىا.. أوز 
الزوج: )يعود حامال لوحة موناليزا وقد رسمت بالحجم الطبيعي، يضعها على 

معذرة ساحريت، تركتك بعض الوقت ىناؾ، ا١تسكينة  المنضدة، يتأملها، يجلس قبالتها(
ٟتظة من  )يصمت قليال(زوجيت ال تعرفك جيدا.. رٔتا ىي تغار منك ايضا.. فاعذريها..! 



182 

 

ينهض حيث الشمعة الموضوعة في ركن المشغل، )أوقد مشعتك حاال.. فضلك، س
البارحة ٖتدثت واياؾ عن شيء اٝتو يوقدىا، يطفئ أنوار المشغل، يعود الى مكانو( 

اٞتماؿ، لكن ا١تسكينة زوجيت قطعت علينا خلوتنا، وباغتتٍت بتساؤالهتا اليت ال تنقطع 
 لنصلح ما افسدتو زوجيت..! واآلف، ىل لك بعض الوقت )يغمض عينيو ويتأمل(

 موناليزا: )تخرج من اللوحة وتقف بجانبو(
 الزوج: )يفتح عينيو مستبشرا(

اٞتماؿ يا سيدي موجود يف كل مكاف، يف أنفسنا ٙتة ٚتاؿ، يف أشيائنا ىناؾ  موناليزا:
ٚتاؿ.. يف أمكنتنا اليت ٨تبها وتلك اليت نكرىها ٙتة ٚتاؿ.. يف مبل٤تنا ايضا، اٞتماؿ 

)تمسك بعض األوراؽ من زادنا اليت ٨تتفي هبا، نعانقها، نتشاجر معها، ٨تبها، ٪تقتها شهر 
بُت خطوطك ا١تتشابكة ىذه ٙتة شيء يرتقي للجماؿ، احبارؾ، أوراقك، المنضدة( 

فرشاتك، اصباغك ا١تلونة، اشياؤؾ ا١تتناثرة ىنا وىناؾ ٢تا ٚتا٢تا.. كبلمك واٯتاءاتك، 
تسخة، أناملك حُت تتشبث بشبق ٣تنوف ٢تا ٚتاؿ.. اٞتماؿ يا نظراتك، ثيابك النظيفة وا١ت

 سيدي شيطاف يغوينا ويستدرجنا هبدوء القًتاؼ أعظم اآلثاـ والفضائل!
 الزوج: اذف اٞتماؿ ٭تتويننا، وال مفر منو، كما ال ٣تاؿ للقبح فينا..

 موناليزا: )تبتسم، تقترب من الشمعة حيث تضيء نصف وجهها ليتناثر الضوء بين
 القبح يا سيدي ىو نده السقيم.. خصالت شعرىا(

 )صوت الزوجة يسمع من الخارج(
 الزوج: )ينهض مستعجال ويضيء المشغل(

 موناليزا: )تختفي في اللوحة(
)تنظر جلبت لك الشاي..  الزوجة: )تدخل حاملة ابريق الشاي، تضعو فوؽ المنضدة(

اخربتك اف التبذير ٮتل ٔتيزانيتنا، ربع دزينة من الشموع  الى الشمعة التي ما زالت تضيء(
تكفي لشهرين وىا أنت ذا تستهلك واحدة دوف أي مربر.. أال يكفيك ضوء اهلل كلو لتوقد 

 مشعة..؟
الزوج: )يضحك وىو يتناوؿ ابريق الشاي ليمأل القدح القريب منو وسط استغراب 
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نفسها.. مثلك ٘تاما حُت تشتعلُت غضبا ومل مل اوقدىا ابدا، رٔتا ىي اليت أشعلت  الزوجة(
 تك يل يد يف اشعالك....!
 يا ا٢تي، فعلت ما مل تفعلو طيلة وجودؾ معي.. الزوجة: )باستغراب شديد(

 صدقيٍت مل اشعلها.. ىي اليت اشتعلت بنفسها..! الزوج:
 ال اكلمك عن الشمعة.. بل اٖتدث عنك.. الزوجة: )غاضبة(

 ما يب..؟تتحدثُت عٍت..؟  الزوج:
ارتباكك جعلك تفقد صوابك لتفعل ما مل يكن من ضمن عاداتك..أال  الزوجة: )بدىاء(

 ترى انك تصب الشاي بنفسك دوف اف تطلبو مٍت..
حسنا يا زوجيت العزيزة، لكي  الزوج: )ينظر الى القدح المملوء، بضحكة مصطنعة(

 احًـت عادايت ضعي أنت قطعة الثلج يف قدحي...
)بثقة اخَتا تذكرت، انك ٘تسرح اخطاءؾ، تظنٍت مل اكتشفها، تأكد يا عزيزي  الزوجة:
 اف يل حاسة لن ٗتطئ أبدا.. واصرار(

 ليتك تسخرين حاستك ألشياء ٨تتاجها ال ألشياء تافهة.. الزوج: )ساخرا(
وتسمي حرصي على مستقبل حياتنا  الزوجة: )تضع قطعة من الثلج في قدح الشاي(

 فهة..؟الزوجية امورا تا
 رٔتا ىكذا تبدو، مصطلح شائع عن حياة كهذه..! الزوج: )مستدركا(

ٝتعت من زوج مناؿ ابنة أخيت ذات يـو أنو يعيش حياتو الزوجية شهر عسل دائم  الزوجة:
 رغم مرور ٜتس سنوات على زواجهما..

ف ىكذا كنت أظنها أنا أيضا حىت السنة العاشرة، لكٍت بعد فوات األوا الزوج: )ضاحكا(
 اكتشفت اٟتقيقة..

 أوووه..مل يزؿ ىناؾ متسع من الوقت كي ٗترؼ.. الزوجة: )تنفجر غضبا(
 وأنت... امل تكتشفي بعد اٟتقيقة..؟! الزوج: )يحتسي الشاي(

 ثرثرتك ىذه ايها العزيز ٕتعلٍت اكتشفها حقا.. الزوجة:
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اعًتاؼ خطَت من زوجيت  الزوج: )يضع قدح الشاي على الطاولة وينهض مهلال(
العزيزة... ما نشيت ٓتط عريض أٛتر، الزوجة تكتشف بعد عشرين عاما خدعة 

!... ..برررـر ..بررـر  زوجها..بـر
الزوجة: )تنظر الى لوحة موناليزا وتقترب منها ، تحدؽ فيها، تتحسسها بهدوء وروية، 

 ى(تمسح شعر موناليزا بيدىا اليمنى بينما تصفف شعرىا باليد األخر 
 ٚتيلة.. أليس كذلك..؟ الزوج: )يراقبها، ينهض ويقف خلفها دوف اف تنتبو لو(

 ىا... ليست أكثر ٚتاال مٍت حُت كنت بعمرىا..! الزوجة: )بارتباؾ(
 بشباهبا.. الفرؽ بينكما أنك كربت بينما احفظت موناليزا الزوج:

 حُت... ٣ترد لوحة... خطوط وألواف قد تفقد رونقها بعد الزوجة: )بغيرة( 
 لكنها لن تفقد أ٫تيتها أبدا.. الزوج: )مؤكدا(

 زوجة من...؟! الزوجة: )تحدؽ في اللوحة أكثر(
 االبداع.. ال أحد سواه، رٝتها دافنشي..  الزوج: )ساخرا(

 ىل ىو صديقك...؟ الزوجة:
 رٔتا سيكوف صديقي لو عشت معو يف روما، لكن مل ٭تالفٍت اٟتظ يف ذلك أيضا.. الزوج:
ىا قد عدت لسخريتك، سا٤تك اهلل، أنا ذاىبة، انتظرؾ يف  ة: )تبتعد عن اللوحة(الزوج

 )تذىب(الداخل... 
الزوج: )يهز راسو موافقا وىو يبتسم... ينهض، ينظر الى الخارج ليتأكد أف زوجتو لن 

ماذا افعل..  تراقبو، يعود الى اللوحة، يخرج منديال ويمسحها..يتحدث مع اللوحة(
)يذىب كي  ولكن ال تنزعجي سيديت، ىذه ا١ترة سأغلق الباب با١تزالج.. أهنا تقض خلويت

 .. أنت ثانية....؟يغلق الباب لكنو يفاجأ بدخوؿ الزوجة(
 ىل من ضَت يف ذلك..؟ الزوجة:
 حللت أىبل ونزلت سهبل..)يبتسم( ضَت..؟ ال...ال يا عزيزيت  الزوج:

 جاء يب الشوؽ اليك..!! الزوجة: )بدلع(



185 

 

 ىدوء يسبق العاصفة.... )مع نفسو(الزوج: 
 ماذا قلت يا زوجي العزيز...؟ الزوجة: )بغنج(

 ىا... حقا ، حقا.. يب من الشوؽ أنا أيضا اليك ما يكفي ٟترؽ غابة... الزوج:
 نفاؽ ليس إال.... ليتك قلتها بصوت عاؿ.. الزوجة: )مع نفسها(

 ماذا قلت يا زوجيت العزيزة...؟ الزوج:
 .ىا.... قلت أف لؤلشواؽ مذاقا غريبا...قلت... الزوجة:

 تذوقتو قبلك فتقيأت! الزوج: )ضاحكا مع نفسو(
 ا١تزاح ال يليق برجل ٕتاوز االربعُت مثلك.. الزوجة: )تسترؽ السمع لو وتسخر منو(

 وىل يليق بك عزيزيت..؟ الزوج:
 )واثقة( طبعا يليق يب ذلك ألنو أي ا١تزاح ينسجم وعمري.. الزوجة:
)مقتربا من لوحة موناليزا، ينسجم..! آه ينسجم.. مَل ال ينسجم..  )ساخرا(الزوج: 

 يتأملها...(
تعاؿ ىنا.. خَت لك اف تنظر يل بدال من شراىتك  الزوجة: )تتبعو، ثم تمسكو من يده(

وأنت  )تشير الى اللوحة(البائسة.. مثذ اىداؾ زمبلؤؾ يف ا١تدرسة ىدية التقاعد ىذه 
 مرة أراؾ كأنك تراىا ألوؿ مرة..ٖتدؽ فيها... ويف كل 

..  الزوج: )دوف اف ينظر الى الزوجة( اصبت يف ىذا أيضا..موناليزا ىذه تتجدد كل يـو
 اشراقتها ال تقف عند حدود، كل يـو أراىا بوجو جديد ؤتبلمح اسطورية..

 ىكذا أنت اف اقتنعت بشيء ال تًتكو حىت يفقد مبل٤تو بُت الزوجة: )تتظاىر بالالمباالة(
 يديك..
 اال موناليزا...التأمل فيها يزيدٍل ألفة ويزيدىا اشراقا.. الزوج:

من يسمع كبلمك ىذا يظنك ٣تنونا.. ىل تنقصك األلفة يف بيتك كي تزيدؾ  الزوجة:
 ىذه الفة...؟

 حدقي هبا، و٘تعٍت ولكن.... اياؾ وغَتة النساء ا١تقيتة.. الزوج: )محاوال اغاضتها(
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غَتة...؟ أنا أغار من ىذه... ليست سوى لوحة يكسوىا الزيت .. أما  الزوجة: )عابسة(
 أنا أمرأة من عنفواف..

 ابليس.. واعوذ باهلل منك... الزوج: )مع نفسو(
 ماذا قلت يا عزيزي..؟ الزوجة: )تدنو منو اكثر وتسترؽ السمع(

شحنة من شباب  أقبل ما قلتيو، موناليزا ٣ترد لوحة من زيت.. اما انت امرأة تتدفق الزوج:
 ورقة وعذوبة..

 الزوجة: )تبتسم الطرائو فتنكس رأسها خجلة(
موناليزا ٣تموعة ألواف وخطوط رتبت بعناية فائقة أما أنت فشيء آخر  الزوج: )يكمل(

 ٘تاما .. شيء ٮتتلف كثَتا عنها..
 واين ىذا الكبلـ اٞتميل منك... أين كاف ٥تفيا.. الزوجة: )بميوعة ال تليق بها(

 ىنا...بقليب..وىنا، ّتوارحي! وج: )بتمثيل(الز 
 حسنا انتظرٍل ىنا ريثما اعود.. الزوجة: )ما زالت خجلة، تهم بالخروج راقصة(

 لكٍت مل انتو بعد.. الزوج:
 )تخرج فرحة(دقيقة واحدة فقط..  الزوجة: )مستعجلة(

أوووؼ... زوجة ساذجة.. سنوات وأنا استمع  الزوج: )كأنو ينفض عن كاىلو حمال(
 السطوانتها ا١تشروخة...

ىذا ما يسميو  موناليزا: )تخرج من اللوحة، تقترب منو باسمة دوف اف يراىا الزوج(
 بعض العارفُت هبارات اٟتياة الزوجية..

 الزوج: )يلتفت لها مندىشا(
ياىا أنت ١تا صار ٢تا أتدري أيها السيد.. اف مل تكن اٟتياة مثلما ٖت موناليزا:

 طعم...وستكوف حياة رتيبة.
من ىذه الناحية كوٍل مطمئنة سيديت فحيايت أصبحت كمأدبة ىندية ال  الزوج: )ضاحكا(

 ٭تتملها غَتي نار تأكل األخضر واليابس..
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 ٙتة نار ٗتتلف عن نار أخرى.. موناليزا:
أترين ىذا الشعر  الى رأسو()يشير وناري أنا ال وجود ٢تا يف ىذا الكوف اال ىنا  الزوج:

طبخة نارية من تلك البهارات )يضحك( األبيض ىو ضريبة حيايت اليت ال مفر منها..
 سببت يل الكارثة..
 كارثة..؟! لو انك رأيت الكوارث ٟتمدت ربك وشكرتو كثَتا  موناليزا: )تضحك(

أكثر من ىذه..؟ صدقيٍت سيديت ىنا يقبع  الزوج: )يؤشر الى خصالت شعره األشيب(
 زلزاؿ أرعن وفيضانات ٣تنونة وبراكُت ثائرة وعواصف ال حدود ٢تا..

سا٤تك اهلل يا سيد.. انت تتهم ا١ترأة باثارة  موناليزا: )تضحك وىي تقعد على الكرسي( 
 عواصفك وبراكينك لكنك تتناسى أنك قادر على اف توقف زحف تلك االعاصَت..

 أوقفها...؟ كيف..؟ الزوج: 
لو   موناليزا: )تنظر لو بعطف، تنهض وتتحرؾ داخل المشغل، تتأمل موجوداتو(

 أعطيت امرأتك اىتمامك بقدر ما هتتم بأشيائك ما حدث لك كل ىذا...
 أكثر من ىذا االىتماـ..؟ عشروف عاما مل أرد ٢تا طلبا.. الزوج:

أنت تؤدي خدمات ألناس تعرفهم، قد يطلب لكنك ما كنت يوما مهتما هبا..  موناليزا:
منك متسوؿ أف تعطيو شيئا.. فتعطيو، أو تطلب منك امرأة ما أف تساعدىا يف ٛتل حقيبة 

 فتساعدىا، ىذا ال يعٍت اىتماما با١تعٌت الذي أقصده..
 الزوج: )يجلس مفكرا(

نسجاـ كنا نتحدث عن اٞتماؿ، أليس اال  موناليزا: )تدنو منو أكثر وتهمس في اذنو(
ٚتاال.. ؟ اىتم يا رجل بزوجتك اىتمامك بفرشاتك حيث ٘تسكها برفق وٖتركها هبدوء 

 وتنظفها اف اتسخت...
 وأبد٢تا حُت تشيخ!! الزوج: )ضاحكا(

 موناليزا: )تضحك(
 ىي اٟتقيقة سيديت حيث ال مفر من اٟتقيقة.. الزوج:

، بل ىي كتلة من  تلك خصوصيات األشياء وزوجتك ليست شيئا كالفرشاة موناليزا: 
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 األحاسيس وا١تشاعر وا٢تواجس لكن ىناؾ ٥ترج واحد لتعاملها كالفرشاة....
 )يضحك(ىي أف أمسكها برفق وأحركها هبدوء واغسلها اف اتسخت.. الزوج:

 ىي أف تبث فيها من روحك ومشاعرؾ وتأمبلتك.. موناليزا:
 كيػػػػف..؟  الزوج:

 و عنو..!ىذا ما ال أجيب موناليزا: )تصمت قليال(
الزوج: )ينهض، يقترب من علبة وضع فيها بعض أأللواف وفرشاة، يمسك الفرشاة 

 بيده.. يتحسسها باناملو(
 موناليزا: )تجلس بعيدا عنو(

الزوجة: )تدخل وقد غيرت مالبسها وتانبت وصبغت وجهها بمكياج مبالغ فيو، تنظر 
 ىا قد عدت اليك يا زوجي اللطيف... باتجاه الزوج دوف اف تنتبو لوجود موناليزا(

الزوج: )ما زاؿ ممسكا بالفرشاة يلتفت لها، يندىش، يوزع بصره بينها والفرشاة.. 
 يرمق موناليزا بنظرة تساؤؿ، يلقي بالفرشاة جانبا ، يقترب من الزوجة، يتأمل وجهها(

أنا )تدور حوؿ نفسها وىي ما زالت تضحك( ماذا أصابك..؟  الزوجة: )ضاحكة(
 زوجتك.. أمل تعرفٍت..؟

 آه زوجيت.. عليها اللعنة... )يضحك مالطفا(زو...زوجيت  الزوج: )بدىشة وسخرية(
 الزوجة: )تتوقف بدىشة(

 ذاكريت... عليها اللعنة... نسيت! الزوج: )مستدركا(
 نسيت ماذا..؟ ال تقل يل أنك نسيتٍت... الزوجة:

 دتو اٍل نسيت نفسي..ىا...ال..ال أقصد ذلك.. ما قص الزوج: )مرتبكا(
 واآلف، قل يل، كيف أبدو..؟ الزوجة: )تدنو منو أكثر حتى تلتصق بو(

 الزوج: )يحدؽ بها ثم يرمق موناليزا بنظرة كأنو يقارف ما بين االثنتين( 
 اعذرٍل يا حبييب كنت ٥تطئة حُت تركت شؤوف البيت تنسيٍت اىتمامي ّتمايل.. الزوجة:

 ين عاما يف صبغة واحدة..! تبدو كمهرجة سَتؾ..اصباغ عشر  الزوج: )مع نفسو(
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 غسلتو بأفخر أنواع الشامبو.. الزوجة: ) تمسك خصلة من شعرىا وتقربها من أنفو(
 الزوج: ) ينظر الى موناليزا مبتسما(

 موناليزا: )تبادلو النظرات( 
)تنظر ىيا اعطٍت رأيك.. أريد رأيك أنت... ألست أٚتل من لوحتك تلك..  الزوجة:

وىنا يف بييت.. يا  ىذه أنت.. ث اللوحة تفاجأ بوجود موناليزا، تتأملها، تقترب منها(حي
 لوقاحتك..!

 كفى.. ىي مل تأت أنا الذي دعوهتا..  الزوج: )محتجا(
وتقو٢تا بلسانك... أمل تستح.. رجل بينو والقرب  الزوجة: )تسرع الخطى باتجاه الزوج(

)تصمت، تلتفت خطوة يتصرؼ ىكذا...يا ا٢تي ىب يل من رٛتتك ما يعينٍت يف ٤تنيت 
 وأنت... ما الذي أجربؾ اف تدخلي بييت.. حيث تجلس موناليزا، تشير اليها بسبابتها(

 أنت... موناليزا:
 ساذجة أنت اـ تضحكُت علي..  الزوجة:
٘تعن بزوجتك يا سيد.. ستكتشف  )تنظر الى الزوج(لست ىذه وال تلك..  ا:موناليز 

اشياءؾ اليت طا١تا ْتثت عنها .. اقًتب منها أكثر، دع عينيك تسرحاف بعينيها ستجد 
 فضاءؾ الرحب الذي مل تكتشفو من قبل..

 الزوجة: )تصغي لها بدىشة(
 انظر ٢تا.. وتأمل ىذه الوردة اليانعة.. موناليزا:

 الزوج: )يقترب من الزوجة( 
ا١ترأة يا سيد ليست مطبخا او سريرا وال وعاء تنفض فيو اتعابك مىت رغبت وىي  موناليزا:

ليست رغبة زائلة.. ا١ترأة يا سيد نصفك الذي دونو ال يكمل كيانك.. وىي وجهك الذي 
ا١تنسي يف ٖتملو اينما ذىبت وبيتك الذي ياويك يف لياؿ موحشة .. ا١ترأة يا سيد كوكبك 

 ٣ترات حياتك .. اقًتب منها وستجد يف بريق عينيها موناليزا اليت شغفت هبا..
 الزوج: )يغمض عينيو ويسرح( 
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موناليزا اليت أحببتها  موناليزا: )تقترب من الزوجة حتى تلتصق بها وتختفي في جسدىا(
ُت يديك وعشت واياىا لياؿ تبلطفها وٖتدثها وتستخرجها من اطارىا األزيل لتجلس ب

 ىادئة.. موناليزا يا سيد ىي ...... 
ىي أنا.. زوجتك واعلم اف  الزوجة: )تكمل بصوتها وقد اختفت موناليزا بجسدىا(

 لكل رجل موناليزا وأنا موناليزاؾ األزلية..
 
 

 ستار -اظالـ                              
 

 1996سبتمبر  11البصرة                                   
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 ٍناتيب

 
 مونودراما
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 توضيح:
ىذه المسرحية ىي أوؿ اطروحة تخرج في كلية الفنوف الجميلة جامعة البصرة • 

قدمها الطالب الفلسطيني يزف سعود حيث اف الكلية درجت على تقديم النصوص 
العالمية حصرا كأطاريح للتخرج.. وجاءت بعدىا اطروحة تخرج الطالب احمد عبيد 
في مسرحيتي أيضا )في رأسي بطل( ومن ثم اطروحة تخرج الطالب محمد العامري 

( وعدد من الطلبة فيما بعد.  في مسرحيتي )دارؾ روـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 

 

اؽ، يمزؽ واحدة تلو مكاف مليء بالنفايات، يجلس في وسطها شاب ممسكا بأور 
األخرى ويرميها بعيدا عنو، يأخذ ورقة أخرى ويحاوؿ الكتابة فيها بواسطة عود 

 ثقاب..
أنا ٓتَت يا أمي، ٓتَت... ٓتَت... ٓتَت، أجلس يف شقة ال مثيل ٢تا، شقة كبَتة،   الشاب: 

.. كتلك القصور اليت كنت ترٝتينها يف حكاياتك، ىنا الرزؽ مبسوط ،والناس لطفاء جدا
كذبت عليك يا أمي!   ..)يسكت، يتأمل الورقة ثم يمزقها بعنف ويرميها بعيدا(أمي

القصر الذي أعيش فيو ىو أنقاض بناية خربة.. أْتث ككلب جائع وسط قمامات 
الغرباء.. كذبت عليك كثَتا يا أمي، كتبت لك عن اوىاـ تغريٍت بيـو ىادئ، ال خبز ىنا 

صحبة صاروا اعداء! أمي، أحلم يف اف اغفو ْتجرؾ، وال أناسا لطفاء.. الليل مقيت وال
 أشم رائحة )شيلتك( واٝتع دندنة االمس منك...

 دللوؿ يالولد يا ابٍت... دللوؿ.. صوت االـ: 
من دللٍت غَتؾ..؟ من زؽ يب اٟتب سواؾ..؟ أخجل اف اخربؾ بضياعي، ما   الشاب: 

كنت راضية بذىايب لكٍت خرجت واحرقت سفن العودة خلفي.. لآلف أرى دمعتك وانت 
 تنتظرين عند الباب..

 ولدي.. تعوؼ امك..؟ االـ: 
 بل اترؾ حظا بات يؤرقٍت... الشاب: 
 ال حاجة يل با١تاؿ، احتاجك أنت... االـ: 
 وأنا احتاجك أيضا لكٍت ال ارغب يف اف اصبح كالشجر اليابس... الشاب: 

 أنت ٙتريت...وأنا عبد زمٍت، أعدؾ أٍل سآيت اليك با٠تَت... االـ:
 ومن يأتيٍت بك..؟ مات أبوؾ وأنت طفل فصرت اباَؾ وأمك وربيتك حىت كربت.. االـ:

نيت غَت ولد ٮترج وخيبت ظنك...حاربت ألٛتيك وعدت ألطعمك فماذا ج الشاب: 
عمي تريد عامل.. صباغ،  )يدور في مكانو( للمسطر يف الفجر يتوسل ىذا او ذاؾ 

كناس، كل شي اشتغل، بس فدوة ال تردٍل ببلية شغل.. امي بالبيت تنتظر.. تنتظر ابن 
( ٛتار شغل... )يصرخشاغوؿ.. عمي فدوة طلعٍت وي عمالك.. اصَتف لك ٛتار شغل! 
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ار يلكو شغل او يلكو عربانة ٬تر بيها وآنو اٟتمار الوحيد ا١تالكو ٛتار شغل.. حىت اٟتم
 شغل...

 )يمسك بورقة أخرى ويكتب(
أمي، مل ٮتتلف األمر، فاٟتمار الذي كنتو ىناؾ صار جرذا ىنا...يدور من قمامة اىل 

 أخرى، شريدا، خائفا...
 البارحة حاصرٍل الربد وأنا احشر جسدي يف صندوؽ ضيق..

 رباء انتزعوا معطفي، اخذوه مٍت...ثبلثة من الغ
 )ينهض من مكانو(

 اتركو يا رجل.. اترؾ معطفي...
 معطفك او روحك.. -
 ىو كل ما بقي يل من ذكرى بلدي -
ألديك بلد يا متشرد... مىت كاف للمتشردين وطن؟ ىيا اخلعو..  )يضحك(بلدؾ؟  -

 اخلعو قبلما اخلع قلبك من صدرؾ!
 صفقة. حسنا.. لنعقد )بخوؼ(حسنا  -
 ال صفقات.. اعطٍت معطفك.. -
 ال ينفعكم ىذا ا١تعطف فانتم ثبلثة وا١تعطف واحد.. -
 نريده غطاء وىو يكفينا.. -
 وأنا...؟! -
 ًل يف ىذا الصندوؽ حىت الصباح.. )يضحك(أنت  -

 )يجلس حائرا وىو ممسك بالورقة ويكتب..(
)ينظر الى ليلتها تدفأت بذكرى لياؿ عشتها ٖتت سقف البيت... ىذا حايل يا أمي 

يكفيك وأنت تكتب..كتبت كثَتا بأصابع  الورقة ويمزقها من جديد ويرميها... ينهض(
ثلج، وروح تطوؼ الفضاءات البعيدة... َمْن ٭تمل ما تكتبو اىل أىلك.. ال قلم عندؾ وال 

أعرؼ أف حرويف لن )يجلس(  قصاصات جرائد ٦تزقة.. اوراؽ، تكتب بعيداف الثقاب يف
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يقرأىا أحد، حىت أنت يا أمي... أعرؼ ذلك لكٍت اصرب نفسي بالكلمات.. ا١تدينة ضيقة 
يا أمي، كل ما فيها ضيق وكريو! سرقوٍل منك يا امي، بل سرقت نفسي منك.. ما ندمت 

أنا التائو يف أرض ببل  كل العيوف تًتصدٍل،  )يصمت(على شيء قط لكنٍت اآلف........ 
بوصلة.. ال أوراؽ تشَت ايل وال تأريخ.. كنت تقولُت يل ال أحد ٮترج من ثقب اٟتائط.. 
ىا آنذا ذاؾ ا٠تارج من ثقب اٟتائط.. ال أحد يعرفٍت وال أعرؼ أحدا... ال أحد يفتح يل 

)يلتفت خائفا وأصوات قصف عنيف بابا .. أنا أموت ببطء... أموت ببطء يا أمي! 
، قاـو يا أخي فلن أدعك ٘توت.. لقد أبليت ببلءص حسنا  ورصاصات ىنا وىناؾ( قاـو

.. .. قاـو .. ال تغمض عينيك.. قاـو  ، ال ٘تت يا أخي.. قاـو
 ما عدت أستطيع... -
 سأٛتلك اىل ربية قريبة، ىناؾ سنكوف بعيدين عن النار.. -
 ولكنك جريح أيضا... -
من العار أف اتركك يف العراء وسط ىذا ا١توت.. جرحي بسيط، استطيع أف اساعدؾ..  -

.  قاـو يا أخي .. قاـو
 )يقدـ لو قرص ىوية من تلك التي يحملها الجنود في الحروب(

 خذ ىذه اف مت فتذكرٍل هبا.. تذكرٍل اينما قادتك قدماؾ اف ٧توت من نار اٟترب...  -
ت.. مل ٖتن ساعتك بعد يكفيك من الكبلـ يا أخي، قاـو فقط..ال ٘تت... اياؾ اف ٘تو  -

 ىناؾ الكثَت لتفعلو.. قاـو يا أخي..
 سأكوف مطمئنا اف مت بُت ذراعيك..... -
 لن اتركك ٘توت... لن اتركك ٘توت... )صارخا( -

 )صوت قذيفة قوي.. الشاب جالسا وىو ما يزاؿ يكتب(
أماف  ليتٍت استطعت انقاذؾ...ليتٍت مت معك، آه ايتها اٟترب كم أكلت منا من الشاب:

وصحبة، ما اسرعها تلك االياـ، ٘تضي وال تعود، ليتٍت عدت اىل احضانك يا امي، كم 
ْتر يفصلٍت عنك، كم بلد، كم هنار، كم أمل، كم خدعة ظننتها حقيقة لًتميٍت يف ىذه 
القمامة.... اآلف يا امي عرفت أف حقيقة ا١ترء بوطنو...بأىلو... واف حصَتة عندكم ىناؾ 
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قارات العامل...أمي، من يعيدٍل اليك ، من يعيدٍل اىل أىلي بعدما  أفضل عندي من كل
فقدت الطريق... اعيدوٍل.. اعيدوا ما فرحت ألجلو وما سئمت.. اعيدوا يل قبح مدٍل 
اليت مللت منها وخذوا مدف الضباب والشعارات الزائفة، خذوا كل شيء، لست جديرا 

 الدنيا!بو.. اعيدوٍل لبيت ال ٯتكن أف تعوضو كل قصور 
 )يلتفت جانبا(

 ىا أنت ذا ترجع ثانية.. اآلخر:
 ألٍل سئمت.. ىو:

 بل ألف راسك الصغَت مل يعد قادرا على الثبات... اآلخر:
 من أين ٬تيء الثبات يف أرض ال قرار ٢تا..؟ ىو:

 وملَ القرار والنار تستعر يف الصدور ، أال تعرؼ..؟ اآلخر:
 أعرؼ ماذا...؟ ىو:

 ..انك ىزمت. اآلخر:
.. ىو:  ما كنت منتصرا  كي أىـز

 لكنك ىزمت وتلك جيوشك منكسرة... اآلخر:
 تلك ليست جيوشي.. ىم اعدائي! ىو:

اعداؤؾ نفسك...تبٍت حولك جدارا صلدا، قربا من نار وخراء!.. أنت خطوت ،  اآلخر:
 وخطوت، فبل ترجع اىل خطوتك األوىل!

 لكنو الطريق ا٠تطأ. ىو:
 كل طريق ىكذا.. لكننا ٧تعلو صحيحا ٓتطواتنا الواثقة..  اآلخر:

اعًتؼ أٍل أخطأت حُت تركت صاحيب ٯتوت يف العراء... مثلما أخطأت حُت تركت  ىو:
 أمي وحيدة..

 )صمت.. ينظر في الورقة ويبدأ بالكتابة(
مدت أمي... أين انت اآلف.. بل أين انا، أنا الطريد الشريد يف دنيا ال ترحم.. ال مدريد 

يل يدا وال باريس.. وال برلُت وال نيويورؾ.. وال كل عواصم العامل الزائفة بعدما فقدت 
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عاصمة نفسي.. الغربة سيف يا امي ٭تز رأسي كل مساء.... وحُت يدب الليل وٯتضي يب 
 ٖتت ٝتاء جليدية اتذكر ٝتاء بلدي الدافئة الصافية...
 )صوت قصف قريب.. يركض في المكاف صارخا( 

اختبئي يا أمي، اختبئي، السماء تشتعل نارا، ىا قد عاد الغرباف! القصف يشتد يا أمي، 
احتمي يب فقد تعود جسدي الشظايا.. أهنم يضربوف البيوت.. و٭ترقوف ا١تزارع.. اختبئي يا 

مل أمت ىناؾ.. فيا موت أجلٍت حىت أعود.. أجلٍت.. أجلٍت يا موت  )صمت(  امي....
أمي.... أتسمعينٍت يا أمي..؟ أتسمعُت  )ينهض ويصرخ( كما اجلتٍت يف حربُت!

 صراخي...
 دللوؿ.. يالولد يا ابٍت دللوؿ... عدوؾ ذليل وساكن اٞتوؿ.... صوت األـ:

                 ....         .............      ...... 
 )مع الترنيمة يهبط حتى يستلقي على األرض ويغفو اغفاءتو األخيرة(

 
 

 ارست -اظالـ
 2002نيساف  10                         
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 شخوص المسرحية
 الشيخ-1
 بن ملجم -2
 1رجل/-3
 2رجل/-4
 3رجل/-5
 الكبير-6
 االوؿ-7
 الثاني-8
 الثالث-9

 ابو طالب-10
 فاطمة بنت أسد-11
 المثـر-12
 زيد-13

 :ىامش
 ....)مجموعة من المسخ تدور حوؿ المكاف، تحمل سيوفا، وعصي، وبنادؽ

 يقف كبيرىم فوؽ مرتفع، ينظر ىنا وىناؾ..(
 قتلوه؟ :األوؿ
 قتلوه؟ :الثاني
 اخربنا، ىل قتلوه؟ :الثالث
 ...ليس بعد :الكبير
 ؟..اال ٯتكن اف ننظر معك :األوؿ
 ..عُت واحدة تكفي :الكبير
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 ...إْٝتْعنا شيئا :الثاني
من ىناؾ، حيث اقتطاع النسل  ..موجة الدـ آتية ال ريب ..ال تستعجل يا غيب :الكبير

 ..الطيب من األرض، والتشبث بالظلمة اليت ال تستجيب
 أنكوف قد أْدرَْكنا الضبع؟ :الثالث
 ينجو ال ...أْدرَْكنا ابليس يوسوس يف األرض، كل األرض، ال شيء سوى إبليس :الكبير

 ..منو سوى ضبع أرقط
؟ :األوؿ  ماذا سنفعل إف أغرقَنا التيار؟ ىل نأوي اىل جبل يعصمنا، أـ ننتظر ا١توت احملتـو
 ..حىت ذاؾ الوقت، كونوا شهوَد إثبات على ا١تهزلة الكربى :الكبير

 )اصوات تسمع من بعيد(
 َمْن يل غَتَؾ أسألو كْشَف ضري :اصوات

 والنظَر يف أمري
 علي حكما اتبْعت فيو َىوى نفسيأجريَت 

 ومل احًتْس فيو من تزيُت عدوي
 فغرٍل ٔتا اىوى واْسَعَده على ذلَك القضاء

 فتجاوزت ٔتا جرى علي من ذلَك بعَض حدودؾَ 
 (1)وخالفت بعَض اوامرؾ

 ...ىيا )يترجل من الصهوة( :الكبير  
 اىل اين؟ :األوؿ
 حيث ال نرى عهرا!! :الكبير

 ويتبعو اآلخروف()يخرج الكبير 
 (اظالـ)                                      

 :آية الفوز 
 )خمس دوائر ضوء أخضر وسط المسرح، تتداخل فيما بينها..(
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 ...ما خلقت السماوات واألرض اال ٢تؤالء :صوت
 ما خلقت السماوات واألرض اال لهؤالء( :)تتداخل األصوات مرددة ذات الجملة

 يا علي ...يا علي ...يا علي :أصوات من الخارج
 ...شيخ بسيف وقرطاس قديم داخال المكاف

 يا علي ...يا علي ...يا علي:األصوات ما زالت تردد
 صار خديعة! ..بعدؾ ما غدا السيف سيفا :الشيخ يضع السيف جانبا

 خدعوؾ يا علي! :أصوات
 ...خدعوؾ يا علي، مث جاءوا اليك جاٙتُت :الشيخ

 !...عليا٧تدنا يا  :أصوات
 ..ال ٧تدة ١تن دس طمع الدنيا ٥تالبو يف ثناياه :الشيخ

 ...يا دنيا غري غَتي :صوت قوي
 )ابن ملجم في جانب معتم من المسرح(

 ..من غَتىا ٘تنحنا اللذة :بن ملجم
 ألك لساف ينطق يا قاتل طهر األرض؟ :الشيخ

 ..األرض لنا، ٨تن وارثوىا، بلذهتا، ومتعها :بن ملجم
 تذ بدماء أىل بيت النيب؟أتل :الشيخ

 ...مل افعل :بن ملجم
 ..بل فعلت :الشيخ

 ...مل افعل :بن ملجم
 ...بل فعلت :الشيخ

 فعلتها يا بن الغانية!! :اصوات
 أرحتو فيما كاف القـو يتهافتوف عليو! ..قدر اهلل على خلقو :بن ملجم

 ..شلت يداؾ يا عدو اهلل :الشيخ
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 أقلت عدو اهلل؟ )يضحك( ..عدو اهلل ..اهللعدو  )يضحك بهستيريا..( :بن ملجم
 ...ليتها املصتك من فرجها العار قبل أف نشهد ما فعلتو بعلي:الشيخ

 ..مل ٮتطئ سيفي أبدا :بن ملجم
 وأنت؟ :الشيخ

 وفعلت ..قويا ما دمت نويت على قتلو:بن ملجم
 يا عار العار، أيقتل منبوذ مثلك ركَن الدنيا؟ :الشيخ

ٔتنبوذ، حُت رأيت عليا يدخل باب ا١تسجد، كاف علي أف أثبت للكوف لست  :بن ملجم
 بأٍل قوي!

 من قاؿ بأف الغدر بطولة؟:الشيخ
 ....ومن قاؿ بأٍل مل أكن بطبل :بن ملجم
 ..بئس البطولة أف تكيَد لسيد، كل الوجود لعزمو يتهيب :أصوات

 ..قتلت عليا ..قتلت عليا )صائحا( :بن ملجم
 ..قتَل علي ..قتَل علي :اصوات
 ..انتابنا الضعف حىت غدونا ضائعُت، ما كاف عليو أف يفعل، لوال موت ضمائرنا :الشيخ

 ..أيقتل علي يف وقت ٭تيا فيو البلهاء :رجل
 ...أيعقل ذلك :رجل آخر
 !...قتلت عليا ..قتلت عليا )صائحا( :بن ملجم
 ..اجهزوا عليو :أصوات
 ضربة بضربة، إف ٧تا فلو! :الشيخ

 ؟..أينجو منافق :رجل
 يف زمن تافو حقَت ال ينجو اال ا١تنافقوف! :رجل آخر

اغسلوا خطاياكم بلحظة وداع، قد ال ٕتدوا ما يقيكم شر أنفسكم، استقوا منو ما :الشيخ
 ينفعكم ، سيجيء زمانكم األمرد حيث ال يطيق ا١ترء نفسو!
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 أنسأؿ؟ :رجل
 اسالوه قبل اف تفقدوه! :الشيخ

 ..زٛتة التيو فقدناه يف )باكيا( :رجل آخر
 ؟..َمْن يرَد لنا النقاء :رجل ثالث

  ضاقت بنا الدنيا فهل من خبلص؟! :رجل
 ..اسألوه قبل أف تفقدوه :الشيخ

 ...قتلت عليا ..قتلت عليا )صائحا( :بن ملجم
 ..صوائح وبعدىن نوائح :صوت
 يف اٟترب أنت ا١تستحم من الدما :آخر

 (2) والسلم أنَت التُت والزيتوف        

 آالؤَؾ البيضػاء طوقت الدنا :ثالث
 (3)فلها على ذمم الزماف ديوف       

 يا علي أغثنا! ...ملَ رحلت ...ابا تراب، ما حاَف وقت الرحيل  :الشيخ
 يا علي أغثنا! ..يا علي اغثنا :اصوات متداخلة

 ...ال طعَم للعيش دونك ..٥تضبا بدمكليتنا كنا ترابا قبل اف نراؾ  :الشيخ
 ..احذروا السيف فهو مسمـو :بن ملجم

 يا بن ملجم اما سألت نفسَك قبل اف تفلَق ا٢تامَة الكرٯتة، اي رجل كرَل سأقتل؟ :الشيخ
 وىل ىناؾ من ال يعرؼ عليا؟ :بن ملجم

 ؟..أي نفس لئيمة ٛتلتها يا بن الغانية :الشيخ
 ٬تتمعاف!الطهر والدنيا ال  :بن ملجم

 (...)اظالـ تدريجي
 :آية النور

 )صحراء مترامية األطراؼ، المثـر بن رعيب بن الشيقناـ جالسا(
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ىل يل ْتاجة  ..يا رب، عبدتك مائة عاـ ومل اطلب حاجة )متضرعا الى اهلل( :المثـر
اراه يف عمري ىذا،انا العابد لك، الذليل يف  ..أرٍل وليا لك ..اطلبها اآلف، يا رب

 )يدخل ابو طالب( ..الراغب يف حكمك، الطامع يف رٛتتك حضرتك،
 ..ما بالك شيخ، أراؾ ٖتدث نفسك :ابو طالب

 ..ما يل حديث اال هلل، أسألو حاجيت :المثـر
 ؟..سبحاف رب العزة، اهبذا العمر :ابو طالب

 من أنت يرٛتك اهلل؟ )ينظر لو( ..مل يبق يل من العمر اال قليبل :المثـر
 ..من هتامةرجل :ابو طالب

 من أي هتامة أنت؟ :المثـر
 ..من مكة :ابو طالب

 ٦تن من مكة؟ :المثـر
 من عبد مناؼ :ابو طالب

 من أي عبد مناؼ؟ :المثـر
 ...من بٍت ىاشم :ابو طالب

 ..اٟتمد هلل الذي اعطاٍل مسأليت فلم ٯتتٍت حىت ارى وليو )ينهض مقبال رأسو( :المثـر
 ..أ٢تمٍت إ٢تاما فيو بشارتك ابشر يا ىذا اف العلي االعلى قد

 ما ىو يا شيخ؟ )مستغربا( :ابو طالب
ولد ٮترج من صلبك وىو ويل اهلل تبارؾ وتعاىل، وىو إماـ ا١تتقُت،ووصي رسوؿ  :المثـر

اف ا١تثـر يقرؤؾ السبلـ، وىويشهد  :اهلل،فاف ادركت ذلك الولد فاقرأه مٍت السبلـ، وقل لو
و وأف ٤تمدا عبده ورسولو، وانك وصيو حقا، ٔتحمد تتم اف ال الو اال اهلل وحو الشريك ل

 ..النبوة وبك تتم الوصية
 ما اسم ىذا ا١تولود؟ )باكيا( :ابو طالب

 ...علي :المثـر
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 )اصوات متداخلة(
 ..ابشر يا ابا طالب بعلي وليا ووصيا ..علي ويل اهلل ..علي ويل اهلل ..اٝتو علي :الصوت

 )أصوات متداخلة وجلبة(
، قوموا بآ٢تتكم اىل ذروة جبل قبيس حىت نسأ٢تا أف يسكنوا ما نزؿ  :1رجل ، يا قـو يا قـو

 بكم وحل بساحتكم... 
 اية آ٢تة تلك اليت انكبت على وجوىها.. اآل٢تة تتساقط واحدة تلو األخرى.. :2رجل 

 قوموا اىل ذروة جبل قبيس لنسأ٢تا... :1رجل
 ض بهم()يصعدوف واحدا تلو اآلخر.. بينما تهتز األر 

 ما ىذا، ال طاقة لنا ٔتا حل بنا... :2رجل
 ادعو لنا ربك يا ابا طالب قبلما تنفلق األرض.. :1رجل

يا ايها الناس، اف اهلل تبارؾ وتعاىل قد احدث يف ىذه  ابو طالب: )من الجانب اآلخر(
يسكن ما الليلة حادثة، وخلف فيها خلفا اف مل تطيعوه ومل تقروا لواليتو وتشهدوا بإمامتو مل 

 بكم وال يكوف لكم بتهامة مسكنا...
 يا ابا طالب اننا نقوؿ ٔتقالتك.. :1رجل

ابشروا، فقد ظهر يف ىذه الليلة ويل من أولياء اهلل فيو خصاؿ ا٠تَتوٮتتم بو  :ابو طالب
الوصيُت، وىو إماـ ا١تتقُت وناصر الدين، وقامع ا١تشركُت وزين العابدين ووصي رب 

و٧تم عبل ومصباح دجى ومبيد الشرؾ والشبهات وىو نفس اليقُت العا١تُت، إماـ ىدى 
 ...ورأس الدين

 فاطمة في الجانب البعيد يسمع صوتها( ..)نور أخضر يدور في المكاف
رب اٍل مؤمنة بك، ؤتا جاء من عندؾ من رسل وكتب، واٍل مصدقة بكبلـ جدي :فاطمة

بٌت ىذا البيت، وْتق ا١تولود الذي يف ابراىيم ا٠تليل، وأنو بٌت البيت العتيق، فبحق الذي 
 ..بطٍت ١تا يسرت علي والديت

يا سبحاف اهلل، انفتق جدار الكعبة، وىا ىي ذي فاطمة بن أسد  )صارخا( :زيد بن قعنب
 ...تدخل بإذف هلل
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 لوال انا نعرؼ فاطمة لقلنا ىي ذي مرَل بنت عمراف قد عادت من جديد.. :1رجل
 ىزي بالنخلة يساقط عليك رطب جنيا.. مجموعة تدخل وىي تردد:

 مبلؾ ىذا أـ ماذا..؟ :2رجل
 وليد مبارؾ.. :1رجل

 ىذا بن خَت عباد اهلل كلهم المجموعة:
 ىذا التقي النقي الطاىر العلم                  

 اذا رأتػػو قريش قػػاؿ قائلػػػها :1رجل
 (4)اىل مكاـر ىذا ينتهي الكـر                    

يا ابا طالب، انو ولد طاىر مطهر، ال يذيقنو حر اٟتديد يف الدنيا اال على يد  :صوت
 ...رجل يبغضو اهلل ورسولو ومبلئكتو السماوات واألرض واٞتباؿ والبحاروتشتاؽ اليو النار

 من ىذا الرجل؟ :ابو طالب
 ........ابن ملجم ا١ترادي :صوت

 !..لت علياقت ..قتلت عليا ...قتلت عليا )صائحا( :ابن ملجم 
 )اظالـ تدريجي حتى تختفي األصوات(

 )مجموعة المسخ تدخل المكاف(   
 ..الكبير يحمل بوقا كبيرا، األوؿ والثاني يمشياف خلفو

 ؟...ماذا يا كبَت، أمل نتو :األوؿ
 (...)ال يرد :الكبير
 ؟..ىو، ماذا قلت :األوؿ
 (...)ال يرد :الكبير
 ..كبَتنا يفكرماذا حل بك،   )يلكزه بقوة( :الثاني
 ؟..؟ ٔتَنْ ...يفكر :األوؿ
  ..صو )يلتفت يمينا وشماال( :الثاني
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 ؟..ٔتن يفكر الكبَت ..أجبٍت :األوؿ
 ؟..ٔتَْن قتلو :الثاني
 ..كلنا مسؤولوف عن ذلك ..أنا، وأنت، والكبَت ..ال ٖتتاج ا١تسألة اىل تفكَت :األوؿ
 ؟..؟ اتتهمنا بالقتل...ماذا :الثاني
اهنا  ..وقع ليس خطأ ذاؾ الذي )مستدركا(..ال..فرد منا يتحمل ا٠تطأ، الكل  :األوؿ
 ..ا٠تطَت جرٯتة من اٟتجم ...جرٯتة

 )يتنحنح( :الكبير
 ..قد عاد :الثاني
 ..أمامو شوط كبَت حىت ينطق :األوؿ
 ..ال بد انو شوط األشواط ..نعم، أمامو شوط كبَت :الثاني
 ؟..نفسوأٯتكن اف يتهمنا الكبَت دوف  :األوؿ
 !..ال أظن ..ال..ال..ال )بخوؼ( :الثاني
 ..مل اجْد كبََت قـو يعًتؼ بأخطائو :األوؿ
 !..وال انا :الثاني
 ..انت تؤيد ما قلت :األوؿ
 ببل ..ببل :الثاني
 ...وتعًتؼ بذلك اماـ الكبَت :األوؿ
 !..ال ٯتكن اف ٭تدث ىذا ...أووه )خائفا( :الثاني
 ؟..قوؿ ىذا، أليس كذلك ليس ا٠توؼ ٬تربؾ على :األوؿ
 ...اتركٍت حىت يبدأ كبَتنا بالكبلـ ..كم أنَت مزعج يا ىذا ..أوووووه :الثاني
ال بل ىو أمر  ..اذا كاف الكبَت سينصف من قتل غدرا، فذاؾ امر ليس با١تستطاع :األوؿ

 )الشيخ بسيفو يقف المكاف نصف المضيء، بينما الكبير ما زاؿ يفكر(    مستحيل!
 اال من يعطي للزىراء حقا بات مستلبا : الشيخ
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 أمػن قػاؿ للتأريخ ما انصفػػػػَت يا أدبا         
 )أصوات تردد ما قالو الشيخ وبشكل متقاطع(                

 يا اسد الدنيا، يا علي، أال نقتص من ذاؾ اٞترذ.. :1رجل
 أعطنا األذف ْتز رأسو.. :2رجل

 !..إف ٧تا فلو..ضربة بضربة :الشيخ
 ..لست انا ..لست انا :بن ملجم

 ..اتنكر قتلك لعلي :الشيخ
 !..ال أنكر ىذا، بل أجـز أف الناَس تقتل عليا كل يـو :بن ملجم

 احذروا الدٍلء.. :1رجل
احذروا بن ملجم... احذروه! يريد بكم السوء، يقتل اوالدكم، ويهتك أعراضكم،  :2رجل

 ويبث بينكم الفرقة، ال تعرضوا عنو.. اقتلوه بالسيف او بالرصاص!
 من رضي على ما ىو عليو أْشبَع ذال... الشيخ:

 ماذا تقوؿ يا شيخ، ىا ىو ذا بُت يديك، وٖتت سلطتك، ما تقوؿ فيو... :1رجل
 !..إف ٧تا فلو..ضربة بضربة :الشيخ

 )اصوات متداخلة، ترد ما قالو الشيخ(
 !......ضربة بضربة، إف ٧تا فلو :األصوات

 )الشيخ يحمل سيفو، يخرج ومعو الرجالف(
 ستار                             -إظالـ

 2007تموز  10الشارقة 
 ىوامش:

---------------------- 
 ( دعاء كميل1)
 ( من قصيدة )الى أبي تراب( للدكتور الشيخ أحمد الوائلي )رحمو هلل(. 3)(و2)
 ( من قصيدة الفرزدؽ في حق االماـ علي زين العابدين )ع(4)
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 الشخوص:
 الرجل

 الشاب
 الخطيبة

البيوت، الرجل بلحيتو الكثة يقف في مكاف منزو ، غرفة في الطابق االعلى من احد 
 الى جواره شاب في مقتبل العمر..

 أنت مفخرة األمة، لوال حب اهلل لك ١تا اخًتناؾ ٢تذا العمل اٞتهادي.. الرجل:
 أال توجد طريقة أخرى غَت ىذه..؟ الشاب:
الرجاؿ االشداء ال يصلحوف اال للشدائد... أمل تقرأ على قدر أىل العـز تأيت  الرجل:

 العزائم..؟
 لكنٍت سأموت..! الشاب:
بل قل ستحيا، حياة مل ٭تييها أحد اال الرسل والشهداء والصاٟتُت من ىذه  الرجل:
 األمة...
 أين....؟ الشاب:

 كرَل...ىناؾ، مقامك ٤تفوظ عند رب   الرجل: )يشير الى السماء(
أال نؤجل ا١تهمة ما بعد زواجي، مل يبق عليو سوى يومُت.. ا٠تميس ا١تقبل ىو  الشاب:

 زواجي يا شيخ...
 سنحظى باالطهر واألٚتل واألنقى، حور عُت مل ٘تسسها يد.. الرجل:

وا١ترأة اليت انتظرتٍت طواؿ تلك السنوات.. وٕتملت كثَتا من أجل أف أقنع أىلها  الشاب:
 ...للزواج مٍت.

طبعا ستفخر بك وبفعلك اٞتهادي وستحدث األخريات عنك وعن تقواؾ  الرجل:
 وبطولتك.. الدنيا يا ولدي قد ملئت جورا وهبتانا ومنكرات..
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أال توجد طريقة أخرى لتطهَتىا من الرجس كما تقوؿ غَت ىذه الطريقة...؟ اف  الشاب:
 فعلت سيموت من ىو أكثر اٯتانا باهلل مٍت...

ف شهيدا ىذا الذي ٯتوت خطأ ويف قلبو االٯتاف، مثلك ٘تاما.. اٝتع يا ولدي سيكو  الرجل:
، ٨تن  يد اهلل   -معشر ا١تصلحُت يف األرض –مذ اخًتناؾ للجهاد كنا هنيأؾ ٢تذا اليـو

 فيها، اف اعوج فرع يف األرض قطعناه...
 أال نستطيع اف نصلحو بغَت لغة ا١توت والدـ...؟ الشاب:
 ضعف اإلٯتاف، اٝتع يا ولدي، ال ٯتكننا اف نوعظ ذئبا...أراؾ ٘تيل أل الرجل:

 ال بد ىناؾ من يسمع... الشاب:
ال صوت ىنا اال صوت ا١توت، اياؾ والضعف فهو البداية لطريق  الرجل: )غاضبا(

 واآلف، ىيئ نفسك لتلقُت ا١ترتدين درسا يف اٞتهاد .. )يشير اليو بأصبعو(الكفر... 
 )الرجل يترؾ الشاب(

الشاب: )يتلمس الحزاـ الناسف الذي شد صدره( )صوت ضحكات لخطيبتو من 
 الجانب اآلخر، الشاب يلتفت حيث الصوت، بقعة ضوء على الخطيبة(

 اصرب، مل يبق اال اسبوع، اال تقدر...؟ الخطيبة:
 كم ىو طويل ىذا االسبوع...  الشاب:

عده األحد مث االثنُت والثبلثاء اليـو اٞتمعة، وغدا السبت وب الخطيبة: )تعد على اصابعها(
 واألربعاء وبعد ذلك يأيت ا٠تميس، أمل أقل لك اف ا٠تميس قاب قوسُت منا..

 اخشى اف ال أدرؾ ا٠تميس.... الشاب:
اسم اهلل عليك، أمامنا سنوات مليئة باٟتب والسعادة، دع عنك تلك االفكار  الخطيبة:

 تريد أف تفلت مٍت كعادتك... اليت ال تسر.... واآلف أال تشعر باٞتوع أـ أنك
 ما دمت معي ال اشعر باٞتوع أبدا.. الشاب: )مبتسما(

 طريقة أخرى للهروب من الدفع... الخطيبة:
 كل عمري أدفعو لك..  الشاب:
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... الخطيبة: )ضاحكة(  تريد أف تطعمٍت حبا، ىيا..ىيا.. قم، ال تفسد ىذا اليـو
 )الخطيبة تختفي الظلمة، الشاب لوحده(

أفسد يومك، كيف ومل يبق يل اال ساعات ، يا رب أي ببلء ىذا،  الشاب: )مع نفسو(
 أي طريق تسلكها كي تنجو..؟

 ) الرجل من الجانب اآلخر يظهر في العتمة(
اخًت سوقا مزدٛتة ، واطلق روحك وسط االجساد، كلما كثر القتلى كنت األقرب  الرجل:

 اىل اهلل...
  اهلل....؟ كيف أكوف قريبا منو وأنا اقتل الناس باٞتملة...أقرب اىل من....؟! اىل الشاب:
 قاؿ تعاىل يف كتابو الكرَل واعدوا ٢تم ما استطعتم من قوة ومن رباط ا٠تيل..... الرجل:

 ىذا لبلعداء.. الشاب: )مقاطعا(
 ىم اعداؤؾ... الرجل:

 اطفاؿ ونساء اعدائي..؟ الشاب:
 النساء يدفعن ازواجهن وابناءىن ليقوضوا جهادنا.. الرجل:

 ما ذنب االطفاؿ اذف.... الشاب:
 اذا ما مات طفل حرقنا ٔتوتو قلوب ا١ترتدين والكفرة... الرجل:

 )يختفي الرجل في الظالـ بينما تسمع اصوات كركرات الطفاؿ وتظهر الخطيبة(
لك اننا ْتاجة اىل فريق كرة  دزينة أطفاؿ...؟ ىذا جنوف.. من قاؿ الخطيبة: )ضاحكة(

 قدـ...؟
 احتاجهم ألشد هبم أزري ... الشاب:
لست ْتاجة اىل ىذا العدد، يكفينا ثبلثة أو قل أربعة كحد اقصى وبعدىا نغلق  الخطيبة:

 باب اال٧تاب....
 اقنعي امي اذف... الشاب:
 االمر ال يعنيها... الخطيبة:
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 جو واحد منهم اف استعر التنور..ىي تقوؿ، اكثروا من االوالد كي ين الشاب:
 أي تنور ىذا الذي يأكل األوالد.. الخطيبة:
 تنور أكل منها اثنُت بينما ٧توت أنا.. الشاب:
 لكن التنور ٜتدت ناره، وبرد رماده ايضا.. الخطيبة:
النار يف صدر امي مل ٗتمد، ما زالت تأكل ايامها ولياليها، ىي تقوؿ خرج  الشاب:

اف بعدما اخذوا روحيهما، كل صباح تقف امي قبالة صورىم، تقوؿ ٢تم، احملتلوف االمريك
صبحكم اهلل با٠تَت، تعد ٢تم الفطور، تضعو على ا١تنضدة، تأتيهم با٠تبز اٟتار، ٫تا ٭تباف 
ا٠تبز اٟتار مع القيمر، تصيح هبما، تعاال يا نبض قليب، فطوركما جاىز.. ٕتلس امي اماـ 

٢تا امي كفاؾ انتظارا لقد رحبل ولن يعودا ابدا، تصرخ يب، ٚتاد صورتيهما، تنتظر، اقوؿ 
سيعوداف، واهلل سيعوداف، بالعباس ابو الراس اٟتار سيعوداف، نذر علي اف عادا اوزع خبزا 

 وٟتما طريا... مذ رحبل وىي تًتؾ االبواب مشرعة يف الليل والنهار..
اٞتيوب بانتظار الغائبُت، يا لظيم امهاتنا وعذاباهتن، لطمن ا٠تدود ومزقن  الخطيبة:

 يأكلهن العوز والفاقة،صبلهتن دموع ودعائهن بكاء...
 أنت تقولُت ىذا...؟ غريب ما اٝتعو منك.. الشاب: )مستغربا(

لست كما تظن، كل شيء ىنا يتلظى، كل مل ينجو بيت من يد ا١توت، كثَتوف  الخطيبة:
 غابوا... وىناؾ من ينتظر..

 بينما من الجانب االخر يظهر الرجل()تختفي الخطيبة في العتمة 
 اياؾ اف تنتظر، نفذ امر اهلل هبم، اولئك الذين ارتضوا الذؿ النفسهم... الرجل:

 وىل سربضى عٍت....؟ الشاب: )يلتفت حيث جهة الرجل(
رضاء تاـ ىو رضا اهلل عنك وعن اجملاىدين ما دمت تطفئ بؤر الفساد يف  الرجل:

ارضو...اٝتع يا ولدي الطريق اىل اٞتنة سالك لك والخوتك اجملاىدين، ىناؾ يف العليُت 
يستقبلك االنبياء وا١ترسلوف والشهداء، ستتمتع باٞتنة، بكل ما فيها، ٙتارىا وحور عينها، 

 خرة خَت لك من االوىل....الدنيا يا ودي دار فناء واال
 ٨تن الفانُت هبا... الشاب:
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 بل ٨تن ا١تصلحُت... الرجل:
 بالكلمة الطيبة ٯتكن اف نصلح ما فسد ال با١توت... الشاب:
 اف عظم الفساد ال تصلحو اال ىذه الطريقة.. الرجل:

 يف كل مكاف ٙتة عهر وفضيلة، ا٠تَت والشر يف كل زماف يا شيخنا.. الشاب:
 قلب ا١تؤمن ال يرحم الفاسقُت.. الرجل:

 قلبو مليء بالرٛتة والعفو.... الشاب:
 تكاد تنزلق، عد اىل رشدؾ وامتثل لنداء اهلل...... الرجل:

 )الرجل يختفي بينما تظهر الخطيبة من الجانب االخر(
 عد اىل رشدؾ، اعتقد اف اٟتب افقدؾ اتزانك.... الخطيبة: )ضاحكة(

 لكننا ٥تطوبُت.. الشاب:
 قلت لك من قبل لن تناؿ شيئا قبل الزواج الرٝتي..   الخطيبة:
 لست ْتراـ علي.. الشاب:
ال ترتكب خطأ آخر يا  )تضحك(حـر ادـ من اٞتنة الستعجالو بقطف الثمرة،  الخطيبة:

 ادـ ٮترجك من جنتك...
 الثمار العالية ٖتتاج اليد طويلة... الشاب:
 )تضحك(لديك يد اطوؿ من حرب البسوس  الخطيبة:
 لكنها ال تصل حيث الثمار.... الشاب:

 ستقطفها، اصرب، جرعة من الصرب تكفيك.. الخطيبة: )بغنج(
 جرعة من القلق تأكل رأسي... الشاب:
 اعرؼ كل ما يدور يف رأسك، الرجل الشرقي رأسو مكشوؼ....  الخطيبة:
 وا١ترأة الشرقية..؟ الشاب:
 يدنو منو..... بئر من االسرار ال احد قادر اف الخطيبة:

 )الخطيبة تختفي في العتمة بينما يظهر الرجل(
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 اياؾ والبوح بسرؾ... الرجل:
 أال تريدٍل اف اودعها.... الشاب:
لكننا قد نسمح لك اف ٗترج معها يف )مستدركا( وداعك ٢تا قد يكشف خطتنا  الرجل:

 نزىة لتشبع رغبتك فيها..
 ١تاذا أنا...؟ الشاب:
 الهنم قتلوا شقيقيك.. الرجل:

 االمريكاف قتلو٫تا.. الشاب:
 كانوا اداة تنفيذ..  الرجل:

 قالوا اف قتلهما كاف خطأ واعًتفوا بو.. الشاب:
 وىل صدقت... أي خطأ ىذا الذي ينتزع الروح..؟ الرجل:

 قد نرتكب نفس ا٠تطأ.. الشاب:
 .ال أخطاء يف عملنا، ٨تن ٩تتار ا١تكاف والوقت ا١تناسب. الرجل:

 والناس ىناؾ..؟ الشاب:
 اسئلتك كثرت، ال وقت لديك للبحث عن اجابات السئلة فارغة... الرجل:

 خلق اهلل االنساف ليكوف خليفتو يف االرض، يبنيها ويعمرىا.. الشاب:
 و٬تتث منها الفساد.. الرجل:

أي اسطوانة مشروخة ىذه، الفساد....؟ أال ترى قتل الناس دوف ذنب فسادا يف  الشاب:
 االرض..؟

 أراه هني عن ا١تنكر.. الرجل:
 ا١تنكر الذي تراه يراه غَتؾ معروفا.. الشاب:
 ليتٍت مل اخطأ فيك.... واسئلتك تلك ليست ٘تردا منك وخرجا عن طاعة اهلل... الرجل:

 كاف خطأي...  الشاب:
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لجهاد الشباب اجملاىدوف الذين نفذوا عملياتنا قبلك ما كانوا مثلك، كانوا سباقُت ل الرجل:
اٝتع يا ولد، ىذا اٟتزاـ الناسف ا١تشدود يف صدرؾ لن  )بنبرة زاجرة(والذود عن الدين.. 

 تستطيع خلعو، ال ٕتعلنا نفجره ٨تن بك...
لن استغرب ما تفعلونو يب، ما ٝتعتو منك من اجابات ٕتعلٍت ال اشك بأٍل كنت  الشاب:

ور عُت واهنار ٜتر تغرروف هبا ٥تطئا، شبعت من الزيف ومن الوعود ّتنة ال حدود ٢تا وح
الشباب... يا رجل، افعل ما شئت فهذا كاؼ كي يكفر عن يـو قادتٍت فيو قدماي لربج 

 الشيطاف ىذا....
 ما كنت ارغب يف اف ٭تدث ىذا او اٝتع منك ىذا.. لكن اهلل شاء..... الرجل:

 )الرجل يختفي في العتمة بينما تظهر الخطيبة(
قل اف شاء اهلل، ال نستطيع اف نرد الببلء اال ٔتشيئتو.. قلها.. قل اف  الخطيبة: )ضاحكة(

 شاء اهلل وسيكوف زفافنا زفافا مل تشهده ا١تدينة من قبل.....
 )صوت انفجار قوي وسط صراخ واصوات لسيارات االسعاؼ(

                           
 ( اظالـ) 

 
  2012شباط  14البصرة                                       
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 شخوص المسرحية:
 من جنود سبايكر( -االوؿ )شاب في مقتبل العمر -1
 يل لالوؿ وىو من جنود سبايكر(مالثاني )ز  -2
 الرجل-3
 المرأة -4
 االبن -5

 )المشاىد تتغير تبعاً للوحات(
 اللوحة األولى:

المشهد: خوذة كبيرة مثقوبة تتوسط المسرح، إضاءة خافتة، أجساد تخرج من الخوذة 
 بحركة إيقاعية وكأنها تخرج من رحم.. صوت من الخارج مع خروج األجساد..

 الصوت: 
 يا ليل، أما زلت تنسل عرب بايب

 حامبلً كوابيسك ومراياؾ..؟
 أما زلت تبحث يف فراغايت 

 عن فرصة سا٨تة
 تغرز يف صدري خناجر عتيقة..؟

 أما زلت تقّلب أوراقي
 ْتثاً عن أٝتاٍء غادرت ذاكريت..؟

 أما زلت تسقي شجر العمر بسوادؾ..؟
 يا ليل مىت تنتهي

 مىت تفتح شبابيكي لنهار جديد
 مىت تشرؽ مشسي اليت مل أرىا

 مىت ٯتؤل الغائبوف الدار
 مىت..؟
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)األجساد يقلبوف الخوذة ويصعدوف فيها وىم يجذفوف يمينا وشمااًل وكأنهم في سفينة 
 ببحر متالطم االمواج..(

 ىل وصلنا..؟ األوؿ:
 ما زاؿ ا١تكاف بعيداً.. قاـو ىذا التيار، مل يبق اال القليل.. الثاني:
 الطوفاف قادـ.. األوؿ:
 سننجو... اجذؼ، اجذؼ.. مل يبق شيئاً.. الثاني:

حُت ينقشع الليل تنقشع معو كل ا٠تفافيش، ال تنظر للخلف..ىناؾ ٙتة من ينتظرنا،  وؿ:األ
 آباء وأمهات وأطفاؿ ينتظروف..

 يداي ال تعينانٍت على التجذيف، لننتظر حىت شروؽ الشمس.. الثاني:
 ٨تن من يأيت بالشمس، كن قوياً فهناؾ من يتلهف لرؤيتنا بعد ىذا التيو.. األوؿ:
و ثانية، نعيش بالتيو والوىم.. سنوات و٨تن نشكو أمرنا ١تن بيده األمر اف ٮترجنا تي الثاني:

..  من ىذا التيو، سنوات عجاؼ تتبعها سنوات أشد بؤساً، حىت صارت أبوابنا مًتعاً للشـؤ
 ال تيأس يا صاحيب، كي تصل ال بد من ٙتن.. األوؿ:
مؤلت سقف السماء، أال تشبع  دفعناه من شبابنا، وأحبلمنا، دفعناه من أرواح الثاني:

 السماء من أٙتاننا..؟ 
 أصوات من الخارج: 

 طويل ليلك ايها الغريب، بطوؿ غربتك وحنينك لنخلة مثقلة بالعذوؽ..
 بارد ليلك ايها الغريب، برودة ا١توت الذي يًتصدؾ..

 )صوت أمواج متالطمة، تخيم العتمة في المكاف..(
 اللوحة الثانية:

في جانب المسرح، بينما الرجل يذىب ويجيء في مساحة قصيرة  )امرأة توقد شمعة
 ممسكاً جهاز الموبايل ويبدو القلق عليو واضحاً...(

 أمل يتصل...؟ المرأة:
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 انقطع ا٠تط.. حاولت كثَتاً لكٍت مل أفلح.. الرجل:
 ىل خرج من سبايكر... المرأة:
 ال أظن، الطريق طويلة حىت يصل للمدينة... الرجل:
استحلفك باهلل يا أـ البنُت، بدـ شهيد كرببلء، ردي إيّل فلذة كبدي، مل أخرج يف  المرأة:

 ىذه الدنيا اال بو..
لن ٗتذلنا، لن ٗتذؿ األوالد ا١تلفعُت باٟتياة، سيأتوف مثل الفجر، بيض الوجوه ويف  الرجل:

 أكفهم رائحة اٞتنة...
 المرأة: )تحمل شمعتها وتدور في المكاف(:  

 أعينيٍت .. 
 يا ٝتاء الرعد : أعينيٍت ..! 
 مل أحِص انكسارايت بعد 
 فالعاصفُة آمنةٌ  

 رغم أهنا آتية ال ريب ..
 ما حاَف وقُت اٟتصاد

 مِلَ السنابل ترٕتف ...؟ 
 مِلَ البيوت تغلُق أبواهبا 

 يف وجوه السائلُت..؟
ُت للبيوت استحلفك باهلل بكاؤؾ ٯتزؽ كبدي، مل أعد أرى إال وجوىًا اشغلها اٟتن الرجل:

 اآلمنة.. 
 تباً لبيوت مل تأِو أقماراً، تباً لزمٍن غّدار... دع عنك لومي فقلب األـ بوصلة لؤلبناء..  المرأة:
قلت لك سيأيت، البد اف يأيت، فالرب يرى ويسمع سيبسط كفيو لؤلوالد ويأيت هبم  الرجل:

 اىل أحضاف أمهاهتم...
 تضع مل يبق حضن ٯتنحهم الدؼء، مل يبق اال دمع يشوي كاٞتمر األحداؽ.. ) المرأة:
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ومزّقت بردتِك  واصطادت عصافَتِؾ  أيُّة يٍد ألقت حصاىا عليكِ   الشمعة على األرض(
 تلَك اليُد الصفراء ؟! أِمَن الغيِم ُمدَّْت .. ا٠تضراء..؟ 

يبتو، المرأة خلفو تحمل )إظالـ ، في جانب المسرح يظهر شاب )األوؿ(.. حامال حق
 ماعوناً فيو ماء(

 ىذا ماء وضوئي، ماء ٦تزوج بدعائي.. اٛتل منو رذاذا ينجيك من البلوى.. المرأة:
 لن أتأخر، سأعود  .. الشاب:
ستعود، حتمًا ستعود، مل ٮتطأ قليب مذ عّمدتك ٣تبواًل بالضوء، ستعود بعد لياٍؿ  المرأة:

 عسر.. ستعود...
 ء على الشاب والمرأة كل على جانب()إظالـ وبقعتا ضو 
 كل صباح، تدندف أمي.. ستعود بعد لياٍؿ عسر..    الشاب )لوحده(:

بيوتنا مليئة بصور الغائبُت، صور باألسود واألبيض، بوجوه تصبغها  المرأة )لوحدىا تكمل(:
 اٟتَتة واألرؽ..

مازالت سكينتك تأد أحبلـ االوالد، اوالدنا ، أعمارنا ، مل تعد ساكنًا اٞتوؿ، ومل تعد عليبلُ 
 األرض.٘تشي على 

 احنا مشينا للحرب(- 1980)صوت في الخلفية لواحدة من اغاني معركة 
 أمل تقل ، إحنا مشينا للحرب حىت الوطن سامل يظل ٞتيالنا

 حىت الطفولة واللعب ما ٖتًتؾ يـو ابلهب عدوانو
 عايل ٯتس ٤تبوبتوىذا العراقي من ٭تب يفٌت وال 

 امل تشبع احملبوبة بعد من أجساد أكلتها النار
 أمل تشبعي بعد..؟

 )اظالـ(
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 اللوحة الثالثة
 )الرجل في جانب المسرح يجلس مهموما(

 ما أطوؿ ىذا الليل، الرجل:
 كأٍل واٞترذاف ٗترج من ٥تبأىا

 باحثة عن عرؽ فينا
 ٘تتص أرواحنا...

 نظّنها مأوًى للخَتجرذاٌف ٗترج من بيوت كنّا 
 بيوٌت من حقد أسود، تصرخ:

 دونكم واٞتنوب ا١تضيء
 اطفئوا أنواره

 افقأوا أعُت صبيتو
..  من ذا ٯتدُّ يداً ينتشل االوالد من ْتر الشـؤ

 ايتها العيوف اجملبولة بالكره
 أما اكتفى اىلوؾ من اضراـ النار بأجسادنا

 أما اكتفيِت من لؤمك..؟
)  )ينهض وبحـز

 اّف قدر ا١ترء ال مهرَب منوأعرُؼ 
 يتبعو كظّلو

 لكٍت ما زلُت اعّلُق كّفيَّ بربج اهلل
 )يدعو بصوت عاٍؿ(

 يا ٤تيي ا١توتى و٦تيت االحياء
 يا من تسمع ماال نسمعو

 وتعلم ماال نعلمو
 انزؿ غضبك فوؽ شياطُت الدنيا
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 انزؿ غضبك
 اف مل تنزلو اآلف سُنْشِبُع موتاً !

       متالطمة(أصوات أمواج  -)اظالـ
 اللوحة الرابعة :

)أصوات امواج متالطمة وريح شديدة.. االوؿ والثاني وسط السفينة وقد انهكهما  
 التعب(
 ا١تسافة ٘تتد و٘تتد والقوة تذبل وخفافيش الليل تتبعنا.. االوؿ:
 ليتٍت استطيع اختزاؿ ا١تسافة وامسك بيدّي الذابلتُت اٞترؼ اآلمن.. الثاني:
ؼ اآلمن..؟ أيُّ جرٍؼ آمن وتلك خفافيش ا١توت تدور..وكل الدروب اليت اٞتر  االوؿ:

 اهنكتنا تغصُّ هبم..
 وما اٟتل اف مل نصل..؟ الثاني:

.. االوؿ: )يفكر(  لننزؿ يف ا١تاء مث نعـو
 وىل نستطيع...؟ الثاني: )مستغربا(

 ّتسدين ىزيلُت وامواج متبلطمة وعيوف تًتصدنا..
 ىل نستطيع..؟

 أقل لك أنك لن تستطع معي صربا..!أمل  االوؿ:
 عن أيِّ صرٍب تشَت والطرقات مل تعد آمنًة..؟ الثاني:

 عن أيِّ صرٍب تشَت واٞتموُع ١تلمت اشتاهتا وبانت نيوهبا..
 مذ بدأَ الليُل يغّطي النهار و٨تُن نعوـُ ببحٍر ال قرار لو..

 ٘تنيٍت با٠تبلص وىو بعيد..
 أنت تراه بعيداً وىو قريب.. االوؿ:
 قريب..؟ تفصلنا عنو لياٍؿ اكثر عتمة وتقوؿ قريب..؟ الثاني:

 تفصلنا عنو أهناٌر من قهٍر ودموٍع وتقوؿ قريب..؟
 أيُّ قرٍب ىذا يا صاحيب..
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االوؿ: اف تكوف على مرمى ا٠تبلص، ٖتلُم بالبيت اآلمن، واالمهات البليت يعّلقَن أعينهن 
 ظار الغائبُت.. على االبواب بانت
 ىو ذا القرب..! 

 اف ترى الولداف وىم ٭تملوف االرواَح على اكّفهم ويرٝتوف خطوطا للسائرين يف ٞتّة التيو..
 ىو ذا القرب..!

كأّنَك ال ترى ما ٨تن فيو، دع عنك ،  ٣ترد احبلـ ٗتيطها ٓتيوط ال تنجد احداً  الثاني:
البليت عّلقن أعينهن على األبواب سيجف األحبلـ، ا٠تفافيش على مرمى حجر.. األمهات 

أرواحهم على األكف صاروا  دمعهن ويذبل فيهن حلم عودة الغائبُت..والولداف الذين ٛتلوا
 وذابت ارواحهم يف ملكوت اهلل..تلك ىي احبلمك، فيما ٨تن ٪تضي اىل اجملهوؿ.. تراباً 

 كنت اظّنك أقوى من اف يأخذَؾ اليأس.. يا ليأسك..! االوؿ:
صرنا سلعًا للبيع، باعونا بثمٍن ٓتٍس، باعونا ٠تفافيش الليل وسرّاؽ االحبلـ، باعونا  ني:الثا

للذؿ وىم اكثر ذال.. مكتوٌب اف نشقى يف الدنيا ٨تن الفقراء وىناؾ، ٙتة من ندفع عنو ، 
 وندافع عنو.. ٨تن جيل البارود والنار..

يف الطرقات، او اٗتذ زاويًة يف  قبل اف أجيء، كنت اٛتل صندوقًا لبلحذيِة، أدور االوؿ:
الشارع.. انظر للناِس ٯتّروف بأحذيٍة شىّت.. أنا، صبّاُغ االحذيِة، ال انظر للوجوه فالوجوه ال 
تعنيٍت، باٝتًة او غاضبة، مًتعة با٠تَت او مشحونة بالشر.. ال تعنيٍت. ما يعنيٍت ىو اٟتذاء ! 

 لذا كتبت على صدر الصندوؽ، قيمة ا١ترء ْتذائو..
أما أنا، قبل أف اجيء، كنت أْتث عن عمل، فكرت كثَتا يف ا٢تجرة اال اف االرض   الثاني:

كانت تشّدٍل اليها، بقيت شهوراً، اطبع وجهي يف اٟتيطاف، الشيء لدي سوى اوراؽ مزّقها 
الوقت.. كانت هنارايت مًتعة بالدوراف، اجوب ا١تدف ا١تكتظة بالسائلُت والغافُت على أرصفة 

صرُت واحدا منهم.. ياخذٍل رصيٌف لرصيٍف آخر.. وزقاٌؽ لزقاٍؽ آخر، ٯتتدُّ يب العوز.. 
 النهار لليٍل طويل، مل ٮتطْر ببايل اّف القدَر يلملُم أشيائي.. ليضعٍت ىنا، يف زاويِة ا١توت !

 
 2015البصرة                          )اظالـ(                                 



230 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



231 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اىىضع تحت اىظيطزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 

 

 الشخوص
 صحفي -1
 الزوجة -2
 رجل أمن -3
 مجموعة مقنعين -4

 
 المكاف:

)منزؿ شناشيل شبابيكو تطل على حارة قديمة، صور مختلفة وضعت على 
الحائط دوف انتظاـ، طاولة عليها كاميرا وراديو وبعض االوراؽ وشمعة تضيء 

 عتمة المكاف.(
 العتمة تقتلٍت، اوقدي مزيدا من الشموع.. الصحفي:

 مل يبق سوى اثنتُت سابقيهما للغد رٔتا سنبقى دوف كهرباء الياـ عدة. الزوجة:
 عن اي غد تتحدثُت..؟ وىل ىناؾ غد آخر..؟ الصحفي:

ما ىذا الشـؤ يا رجل.. كأنك مقدـ على خبلصنا.. كن صبورا مل تبق اال  الزوجة:
 ساعات ويبزغ الفجر.

 تبا للفجر الذي ال ٬تيء اال بعد ظلمة قاتلة. الصحفي:
 الزوجة: قلت لك اصرب يا رجل..

صربت كل تلك السنوات على أمل اف تنقضي اياـ ا٠تطف والقتل  الصحفي:
 جسادنا مثل سيوؼ صدئة.لكنها استفحلت فينا ومضت يف ا

ىا انت ذا تعود السطوانتك ا١تشروخة، كأنك مل تعش تلك الظروؼ..  الزوجة:
 يا رجل ! عش يومك وانعم بو. )مؤكدة(

 يـو رديء يقودٍل اىل اياـ اكثر تعاسة.. الصحفي:
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سينصلح اٟتاؿ، تاكد ال شيء يبقى على حالو، ستتغَت االياـ وستطوى  الزوجة:
 بة وتصبح شيئا من الذكرى ..ىذه الظروؼ الصع

 مكتوب علينا اف تكوف ذكرياتنا مؤ١تة. الصحفي:
 تذّكر يـو زواجنا يا رجل.. ىل كاف مؤ١تا ىو اآلخر..؟ الزوجة:

صرت اّٝتي االياـ السعيدة يف حيايت اياـ شواذ! يـو فرح تليو اياـ حزف  الصحفي:
رحيل أيب باٟترب كاف ال يطاؽ ..موت امك بالسرطاف كاف بعد زواجنا باسبوع..و 

 بعد زواجنا بشهرين..أّي ذكرى تريدينٍت اف استعيدىا يف ىذا ا١تكاف ا١تظلم..
 العتمة تغنيك عن رؤية ما مل ترغب يف رؤيتو.. الزوجة:

والضوء يفتح كل مسامات اٟتياة.. لست دودة كي اقضي حيايت يف  الصحفي:
 العتمة..أنا بشر..

ف على رؤية كل شيء .. تلك الصور اليت انت صحفي وعيناؾ قادرتا الزوجة:
 تركتها يف خزانتك ٖتكي قصصا مل يسمعها احد..

كنت حريصا على اف اكوف صوتا للمظلومُت يف زمن ْتت بو االصوات   الصحفي:
وابتلى الناس بانفسهم..أرأيِت صورة ذاؾ الشيخ ذو اللحية البيضاء ا١تتهدلة على 

و بعد اف اصابتو قذيفة ٣تنونة، ٛتلتو صدره..؟ استطعت اف اخرجو من حطاـ بيت
 على كتفّي، كاف حينها يتمتم بكلمات مل افهمها.

 حسنا فعلت اذ انقذتو من ا١توت. الزوجة:
لكٍت مل استطع اف انقذ طفلة كانت تتشبث باٟتطاـ والدخاف كأنٍت يف  الصحفي:

 ىذا قد انقذت ا١تاضي ومل ا٘تكن من انقاذ ا١تستقبل.
 اهلل.. ىذه ارادة الزوجة:

مل تكن ارادتو ! اهلل لن يقتل الطفولة.. تلك ارادة القتلة ،  الصحفي: )غاضبا(
 ارادة البلعبُت بالبارود ، ٕتار اٟتروب، البلعقُت دـ االبرياء بنشوة خبيثة.

 ليس بايدينا اال الدعاء.. الزوجة:
 ذاؾ فعل اٞتبناء.. الصحفي:
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 بل فعل ا١تؤمنُت الراضُت بارادتو.. الزوجة:
ليست ارادتو.. ليست ارادة الرٛتن الرحيم.. تلك افعاؿ  الصحفي: )بغضب اشد(

 ا١تمسوخُت والشياطُت..
ال تغضب يا رجل.. اعرؼ ثقل االمل الذي ٖتملو ، كل ما عليك ىو نقل  الزوجة:

 اٟتقيقة اىل العامل ليوقف ىذا النزيف..
ى اال ما يرغب يف العامل امّي ال يقرأ.. اصّم ال يسمع.. أعور ال ير  الصحفي:

 رؤيتو..
. الزوجة:  اذىب اىل سريرؾ انت ْتاجة اىل النـو

بانتظاري نـو طويل ال استعجلو.. نـو رٔتا يوقف شريط الذكرى ال  الصحفي:
 تستعجلينٍت على شيء ال ارغب فيو.

وىل نقضي ليلنا بالثرثرة واللطم على ما فات..؟ ىل ٨تن من ٭تمل وزر  الزوجة:
ما ٭تدث..؟ ما ٨تن اال واحدة من آآلؼ العائبلت ا١تبتلية بالضيم، ليس بايدينا 
عصا موسى لنفلق اليأس و٧تعلو أمبل للضعفاء والصابرين.. وليس بأيدينا كرامات 

ورفاه أمل وفرح بكاء وضحك  عيسى لنغَّت الناس.. ىذه ىي سّنة اٟتياة ، بؤس
 حزف وسعادة.. ال نستطيع اف نغَّت اٟتياة والعامل.

 ومن يستطيع فعل ذلك..؟ الصحفي:
 اهلل ! اهلل ىو الوحيد الذي يستطيع اف يغَّت االحواؿ.. الزوجة:

ىذا ما يقولو العاجزوف.. ال انكر اف اهلل قادر على كل شيء لكنو  الصحفي:
 واحاسيس وقاؿ اعملوا هبا كما تشاؤوف.. وضعنا ىنا ومنحنا عقوال

 ىو اختبار لنا ، ٧تحنا او فشلنا ، ىو اختبار ليس اال.. الزوجة:
ٮتتربنا الرب يف دنياه و٨تن عاجزوف عن ١تلمة اشبلء االطفاؿ..! ٮتتربنا  الصحفي:

الرب و٨تن فرحوف ٔترازيب الدـ وعويل الثكاىل..! ٮتتربنا الرب و٨تن نرقص على 
 ..؟وب واجملازر..! أّي رب يرضى بذلكاٟتر ٛتم 

 استغفر ربك يا رجل.. الزوجة:
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ليت استغفاري يعيد البهاء لتلك الوجوه الكاٟتة وليتو يعيد الفرح لتلك  الصحفي:
 البيوت ا١تظلمة..

 بدأت الشياطُت تلعب بك، ال اقوؿ غَت ىذا.. الزوجة: )تستغفر(
شياطُت االنس تلك اليت ال تعرؼ اهلل، ال ٕتَت ا١تساكُت، وال ترحم  الصحفي:

الضعفاء، مّكناىم علينا واستوطنوا فينا وىا ٨تن ندفع الثمن ، ٙتن ضعفنا ورضانا 
 ٔتن استطالت رقاهبم وانتفخت كروشهم من ٟتمنا وقوتنا..

 ال تدفع االٙتاف ىكذا اال اذا كنّا مقتنعُت هبم..! الزوجة:
 من قاؿ ىذا..؟ الصحفي:

أنت قلتها يـو اشعلت ايامنا قلقا، وجعلت ساعاتنا حرائق.. رضيت اف  الزوجة:
 تكوف لعبة بايديهم..

اللعبة اليت تتحدثُت عنها قهرىا جوعك، انت من دفعٍت اىل نارىم، ىل  الصحفي:
نسييت ذلك؟ عتبك اليومي وثرثرتك اليت مل تنطفئ وانت تلومينٍت على عزليت 

للعمل يف صحف وقنوات تلفازية ال تقّدـ اال وجبات دٝتة للقابعُت يف  وتدفعينٍت
 بروج التخمة..

قلت لك اعمل...مل اقل لك كن واحدا منهم.. فأنت صحفي معروؼ  الزوجة:
ومن البؤس اف ٗتفي نفسك يف ذاؾ الدىليز البائس بُت صور ما تزيدؾ اال 

 اضطرابا..
.؟ كل تلك الصور اليت التقطتها اْتث عن الصدؽ.. أين ىو الصدؽ. الصحفي:

وٚتدت فيها تلك الوجوه اليت ٖتمل آيات من الصدؽ ليس من االنصاؼ اف تنشر 
 بُت اعبلنات ا١تطاعم وا١تراقص وعارضات االجساد..

وما الذي يهمك من عارضات االجساد، تلك اخبارىم ال شأف لك هبا  الزوجة:
 ١تاؿ..وال ٖتسب عليك، ما يهمك ىو اف تقبض حّقك من ا

ا١تاؿ...؟ تلك ىي ا١تشكلة!  اف اقبض حقي من  الصحفي: )ىازئا(
ال شيء غَت ا١تاؿ، قد تركع الكرامة اماـ ا١تاؿ وتركع )يضحك بسخرية( ا١تاؿ...
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االخبلؽ اماـ حفنة من الدنانَت .. ىي مشكلتنا اذف، ا١تاؿ.... أال لعنة على ا١تاؿ 
يف بقايا بيوت الشناشيل ا٠تانقة .. الذي لّوث البشر.. ا١تاؿ الذي جعلنا نعيش 

 أتقولُت ا١تاؿ..؟ انظري، اىل اين اوصلنا ذاؾ الوسخ..
 ىناؾ من يشًتي سعاداتو ٔتا تسميو الوسخ.. الزوجة:

 وىناؾ من يكوف سببا لتعاستو ىو ا١تاؿ.. الصحفي:
اوووووووؼ، ىكذا أنت، تنظر اىل االشياء بالسالب، كن ا٬تابيا  الزوجة: )متأففة(

رجل ! عش حياتك كما يعيشها االخروف ، ٘تّتع بيومك فاليـو الذي ٯتضي لن  يا
 يعود..

 ىل تتذكرين صديقي مقداد..؟ الصحفي:
 رٛتو اهلل، صاحبك الصحفي الذي اختطفوه وقتلوه.. الزوجة:

 قتلوه ألنو قاؿ اٟتقيقة.. كلمات حق قا٢تا مل تعجب االخروف.. الصحفي:
 اآلخر..؟ وتريد اف تُقتل انت الزوجة:

 أريد اف اعيش من اجل اف اكمل مشوار اٟتقيقة واف كلفٍت حيايت.. الصحفي:
يا لبؤسي!! أي قدٍر ىذا.. لو نطقت اخشاب ىذا البيت  الزوجة: )نادبة(

 لسمعت منها ما مل تسمعو من أحد..
أتريدينٍت اف اٗتّفى خلف تلك الشبابيك ا١تزركشة، ارى ما يدور ىناؾ  الصحفي:

 وال استطيع اف افعل شيئا..
اذف انزؿ للشارع وخذ عصاؾ واضرب هبا كل من ٯتر امامك لكي  الزوجة: )ىازئة(

 تعدؿ ميزاف اٟتق..
يبدو اننا ْتاجة اىل عصا، عصا غليظة تعيد التوازف اىل من  الصحفي: )مع نفسو(

فقد توازنو وا٧ترؼ مع التيار.. ال بل ٨تتاج اىل نيب ينفخ يف تلك الوجوه اليت 
اصطنعتها السلطة وتناست ماكانت عليو.. ٨تتاج اىل نيب يقوؿ ايّاكم والفقراء فاهنم 

 احباب اهلل! 
 قد وىّل، الفجر على االبواب سأخلد للنـو  احلم كما تشاء فعصر االنبياء الزوجة:
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 قبل انطفاء الشمعة االخَتة..
)الزوجة تذىب بينما الصحفي يكتفي بالنظر لها ، يذىب الى المنضدة حيث 

 جهاز الراديو، يمسكو ويشغلو(
نسيت اف اذاعات ىذا الزماف تناـ يف الليل كما الناس، لكن رٔتا ىناؾ  الصحفي:

 يستطيع اف يلتقطها ىذا ا١تذياع الصغَت ..٤تطات من دوؿ اٞتوار 
)يبحث في الراديو عن محطة وتسمع واحدة وىي تذيع تقريرا عن حقوؽ 

 االنساف(
األمم ا١تتحدة للًتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(  منظمة قالت صوت الراديو:

تعرض  إىلتتواجد يف مرمى النَتاف يف شىت أ٨تاء العامل. ... ويشَت التقرير  الصحافة إف
متزايد من البلداف ، ٦تا يهدد قدرهتم على نقل  عدد جسدية ولفظية يف الصحفيُت العتداءات

 2012صحفيا حوؿ العامل ما بُت عامي  030قتل األنباء وا١تعلومات إىل اٞتمهور وقد 
صحفيا.  120يف ا١تنطقة العربية، تليها دوؿ أمَتكا البلتينية ٔتعدؿ  191، من بينهم 2012و

 % من اٞترائم ا١ترتكبة ضد الصحفيُت.90حُت تفلت من العقاب يف 
كنا ننقل االخبار فصرنا   الصحفي: )يضع الراديو جانبا بعد اف يخفت صوتو(

خربا.. ىذا ما يريدوف، ال نعرؼ من ىم فهم كثَتوف، يتخفوف بوجوه شىت تكاد اف 
ت الرائحة اليت ال ٘تيز بُت حقَتىم و٥تدوعهم فهم سواء.. ذات اللحى الوسخة، ذا

تزكم االنوؼ ، ذات العيوف الشرىة لبلجساد الطريّة الناعمة، ٭ترموف و٭تللوف 
ٔتزاجيتهم، رهبم ا١تغاًل ودينهم القتل، ٚتّدوا الزماف ورمونا اىل الوراء لقروف اكل 
الدىر عليها وشرب، ىم ٮتدعوف الناس اف ما جاءوا بو ىو التقوى وما عداه 

اف اهلل يف االرض ويده اليت يبطشوف هبا وعينو اليت يراقبوف فسق، يو٫توهنم اهنم لس
ال بل ٮتادعوف انفسهم باهنم ىم ظل اهلل يف االرض، أّي زماف )مستدركا( فيها، 

 ىذا...؟ يتجسسوف على بيوت الفقراء، يقتحموهنا مىت شاؤوا .. 
 )يعود الى الراديو/ المذياع ويبحث عن محطات اخرى يتوقف عند احداىا(
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جيش االحتبلؿ االسرائيلي ٯتنع ا١تصلُت من دخوؿ  المذيع بالراديو: صوت
 األقصى ويصيب اربعة فلسطينيُت جروح بعضهم خطَتة..

)يدفع بالراديو بعيدا وىو غاضب، ينهض وينظر حيث الراديو وكأنو يكّلم 
 بسخرية(المذيع 

ٖتت الوضع ٖتت السيطرة، ىذا ما يقولوف، صغَتىم وكبَتىم، الوضع  الصحفي:
 )ضاحكا بسخرية(السيطرة.. كيف..؟ ٖتت السيطرة واألنوؼ ٘ترّغ بالًتاب.. 

ٖتت السيطرة واالوالد ٮتشوف الذىاب اىل ا١تدارس كي ال تباغتهم رصاصة قّناص 
من اولئك الذين ٬تعلوف من اجسادنا ىدفا..! ٖتت السيطرة والببلد ضاعت 

الذؿ والقتل والتهجَت، الوضع  والعباد انتشروا يف كل بقاع العامل سفراء لسنوات
 ٖتت السيطرة ، حسنا.. حسنا.. من يسيطر على من؟ 

 )يجلس على الكرسي وىو يقّلب بعض االوراؽ الموضوعة على الطاولة(
مرة قاؿ يل عامل يف مقهى شعيب، انتم معشر الصحفيُت ال تنقلوف  الصحفي:

تلك ا١تعاناة، اعذره ألنو  معاناتنا جيدا.. اعذره طبعا، ألنو ال يعرؼ بأننا جزء من
تأثر باولئك ا١تطبلُت لسبلطُت الليل وٕتار اٟتروب، عامل ا١تقهى واحد من كثَتين 

 يف قاع ىذه ا١تدينة اختلطت عندىم االمور، ال يفرقوف بُت الصاحل والطاحل..
 )صوت ديكة في الخارج (

ج الفجر، انببل )يكررىا بسخرية(تلك ديكة الفجر تعلن عن انببلجو،  الصحفي:
أي فجر ىذا..! تلك الديكة ا١تسكينة تصيح منذ زمن بانتظار الفجر الذي لن 
٬تيء، اخفت صوتك ايتها الديكة فالفجر بعيد، وعباءات الليل لن ترفع، لن 
تستطيعي اف ٘تزقيها بصوتك وصراخك ايتها الديكة، ليلنا ال يشبو تلك الليايل، 

والندماء والشاربُت، ليلنا طاعن بالعتمة، ليس كليل العاشقُت ، ليس كليل السّمار 
  )ينهض صارخا(نيوبو حادة شرىة، ٮتفي بُت جوا٨تو مصائب الطاعنُت بالبلوى.. 

 يا ليل ! مىت تنقضي..
 يا ليل! مىت ترحل..
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 يا ليل ! مىت ترفع اثقالك عن كاىل ا١تتعبُت..
 مىت تعيد لنا وجو الصباح البهي..؟

 يقظها صراخ الصحفي()تدخل الزوجو مذعورة بعدما ا
ما بك يا رجل؟ ىل جننت..؟ صوتك وصل اىل آخر الدنيا وانت  الزوجة:

تصرخ.. قلت لك اخرج اىل الناس وال تعّذب نفسك.. طريقتك ىذه بالتعامل مع 
 الوضع ال تسّر احدا..

ألف الوضع ٖتت السيطرة..! اسكت يا امرأة، انت يف عامل وانا يف عامل  الصحفي:
 آخر، اتركيٍت وشأٍل..

 دع ا٠تلق للخالق..! :ةالزوج
 وىل تركوه وشأنو..؟ الصحفي:

 تركوا من..؟ الزوجة:
 ا٠تالق...! ىل تركوه وشأنو..؟ اهنم ٮتوضوف يف كل شيء.. الصحفي:

ىا ٨تن نعود اىل اسطوانتك ا١تشروخة.. وندور يف حلقتك الفارغة ..مىت  الزوجة:
 تنتهي منها.
يبدو اف ال انتهاء من كل ما ٭تصل، اعلمي انو مىت ما أرىقت النفوس  الصحفي:

 وتعودت على الذؿ ال ٯتكنها اف تستعيد عافيتها..
بنفسك ىا انت ذا تقو٢تا بلسانك ومل ٬تربؾ احد على ذلك، احتفظ  الزوجة:

 الزكية ودع االخرين وشأهنم..
واخويت الذين راحوا..؟ أتدرين كم عدد الصحفيُت الذين اغتيلوا والذين  الصحفي:

 غيبوا ومل نعرؼ عنهم شيئا حىت االف..؟
اذف، انت تنوي الثأر الصحابك! ١تن ستثأر منهم، واحد اثنُت عشرة  الزوجة:

د الياسُت اـ الطوار..؟ ىم كثَتوف، مئة..؟ ١تن ستثأر..؟ ١تقداد اـ ٞتماؿ اـ لسع
واسألك يا زوجي الثائر، ىل يعيد الثأر من  )بامتعاض(سيكلفك ذلك كثَتا.. 

 رحلوا..؟
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الثأر جرٯتة ال تقل قبحا عن القتل، ىو استنزاؼ لكل القيم ولعنة ابدية  الصحفي:
 تعقبها كوارث..

 ؟أي طريق ستسلكها ما دامت كل الطرؽ موصدة امامك.. الزوجة:
لست وحيدا يف ىذا ا١تخاض، ىناؾ كثَتوف مثلي ينتظروف ٟتظة  الصحفي:
 ا٠تبلص..

 أين ىم..؟ مل أرىم.. مل أر ااّلؾ يف ىذه ا١تعمعة.. الزوجة:
سًتينهم يـو يبدأ الزحف لكنس كل الشياطُت والديداف اليت علقت  الصحفي:

 ىم..بالببلد حينها ستتفتح القلوب وتنتصر ارادة ا١تغلوبُت على امر 
 أنت تشعرٍل با٠توؼ..! صحفي أنت اـ سياسي.. الزوجة:

قبل اف اكوف صحافيا، انا انساف من ٟتم ودـ يشعر بالبلوى ويؤ١تو  الصحفي:
 معاناة الناس..

 ياااااااه، صرت اخاؼ اكثر.. الزوجة:
ليس اكثر من ا٠توؼ الذي يعيشو الناس، ىنا كل البيوت مستباحة، ال  الصحفي:

 ارىم.احد يفلت من ن
 )اصوات طرقات شديدة عند الباب(

 من ىذا الذي يطرؽ الباب يف ىذه الساعة..؟ الزوجة: )بخوؼ(
انو القدر الذي ننتظره..أمل اقل لك مل تعد البيوت  )بسخرية(القدر  الصحفي:

 آمنة..؟
 ىل افتح الباب ألرى..؟ الزوجة:

 وىل توقفهم مغاليق ابوابنا، سيكسروهنا.. الصحفي: )ضاحكا بسخرية(
 )يكسر الباب وتدخل مجموعة من الملثمين يتقدـ رجل يحمل جهاز ارساؿ صغير(

 سيدي، اقتحمنا الوكر.. الوضع ٖتت السيطرة.. الرجل: )بصوت عاؿ(
 اظالـ/ ستار                         
   2018آذار/ مارس  27العراؽ/البصرة                         
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 شخوص المسرحية:
 1جسد/ -1
 2جسد/ -2
 3جسد/ -3
 1الرجل/ -4
 2الرجل/ -5

 
غرفة زجاجية محكمة مضاءة بألواف خافتة، في الخلفية ثمة مالمح لوجوه باوضاع 

بالزجاج/الجدراف، دخاف كثيف في الخلف، ثمة جسداف يقفاف في مختلفة ملتصقة 
منتصف الغرفة، الجسداف يبدآف الرقص االيقاعي في داخل الغرفة الزجاجية، األلواف 
تتنوع في الداخل، الجسداف خالؿ رقصهما يتقدماف من فتحة صغيرة في الجانب 

ويتدحرج في  1ذؼ الرجل/األيمن من الغرفة الزجاجية، يومآف بأنهما يفتحاف بابا، يق
 وسط الغرفة، الرجل يبدو بمالبس محترقة، يقف مذعورا، يدقق في المكاف.

أنا الذي رأى كل شيء، ونسى كل شيء، انتهى معي كل شيء.. أي متاىة  :1الرجل/
ال، مل أكن ىناؾ..بل   )يشير الى جهة اليمين(ىذه، وأي ضياع.. قبل برىة كنت ىناؾ 

ضيعت كل االٕتاىات  )يمسك راسو متألماً(آآآه ،  ة اليسار()يشير الى جهكنت ىناؾ 
)يقترب من الجدار الزجاجي بوصليت ال تعمل.. أي مكاف ىذا الذي أنا فيو، أين أنا.. 

)يجلس بل من أنا..؟  )يصمت(اين أنا..  ويحاوؿ النظر عبره لكنو ال يرى شيئا(
 بز مٍت وجاء يب اىل ىنا..؟قبل برىة كنت أٛتل ا٠تبز لعيايل، من سرؽ ا٠ت مستسلما(

يحاصرانو، يدور حوؿ  1)الجسداف يتحركاف برقصات ايقاعية ، يقترباف من الرجل/
 نفسو، يقذفو الجسد األوؿ باتجاه الجسد الثاني، يتالعباف بو..(
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أوقفا ىذا اللعب، اوقفا ا١تهزلة..أال تكفيكم مهاز٢تم..؟ أما شبعتم من اللعب  :1الرجل/
يتها يف متاىة لتقودٍل ١تتاىات أخرى حىت قذؼ يب اىل ىذه ا١تتاىة، أي ىناؾ..؟ سنوات قض

 حظ سيء ىذا..؟
)قرع طبوؿ تتصاعد رويدا رويدا، الجسداف يتراقصاف حولو، يضع يديو على أذنيو 

يحاوؿ  1للتخفيف من حدة الصوت، قرع الطبوؿ يزداد والرقص يشتد ويشتد..الرجل/
 و اينما ذىب(االفالت من الجسدين لكنهما يتبعان

من ٮتلصٍت من ىذا العذاب، عذابايت مل تنتو، ما الذي فعلتو كي اتعذب ىكذا..  :1الرجل/
 كفوا عٍت، اذىبا بعيدا..  )يحاوؿ ابعاد الجسدين(

 )الجسداف يجمداف ، ينظر اليهما، يحدؽ بالجسد االوؿ(
ر يف مرآة، ىل كأٍل أنظ)يتفحصو اكثر واكثر( كأٍل رأيتك من قبل، ىل تعرفٍت   :1الرجل/

 بل أنت أنا قبل أف يشتد عودي..)يتفحصو( أنت أنا، كأنك أنا.. 
 ما زاؿ يحدؽ بو ويستذكر( 1وؿ يتحرؾ بايماءات بطيئة، الرجل/)الجسد اال

ىذا أنا، يـو كنت أحب اٟتياة، يـو كنت أظن أف اٟتياة تفتح أبواهبا امامي..  :1الرجل/
مل أكن أفكر بشيء سوى االستمتاع ْتيايت،  يتبعو(بينما الجسد األوؿ  1)يتحرؾ الرجل/

أف أحصل على أكرب قدر من ا١تتعة، كنت أحلم بالسفر، أف اسافر وأزور كل مدف الدنيا، 
)الجسد األوؿ أدخل كل أزقتها، انتزع منها كل النساء، الشقراوات وا٠تبلسيات أيضا.. 

يف شبك، ال ا١تدف اليت  لكن أحبلمي تبددت، مثل ىواء  (1يتمطى بالقرب من الرجل/
كنت أحلم هبا زرهتا وال ٪تت يف احضاف النساء..ىكذا بُت ليلة وضحاىا ألقي يب يف حضن 
اٟترب..حرب مل تنتو، ا١تدف اٞتميلة اليت حلمت هبا صارت سواتر نار، والنساء اٞتميبلت 

 البليت انتظرهتن صرف شظايا ٢تب.. 
 ) الجسد يتحرؾ بشدة ليصور الحرب(

 راحت اٟترب تقذفٍت من مكاف اىل آخر، من خرمشهر وديزفوؿ اىل سيف سعد  :1الرجل/
 )يتحرؾ في كل اتجاه وقصر شَتين..من مل تطأىا اال بساطيل اٞتند وسرؼ الدبابات..
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 أنا الذي رأى كل شيء، ومل ينس أي شيء صرت ىدفا للرماة القناصُت..صارخًا( 
 ينظر اليو بحزف( 1الرجل/)الجسد األوؿ ينزوي خلف الجسد الثاني، 

ىا أنت ذا تنزوي بعيدا، خسرت ايامك ولياليك، خسرت سنواتك، كنت تعد ايامك بعدد 
 الشظايا اليت نامت يف جسدؾ..

)الجسد الثاني يتحرؾ راقصا ويشاركو الجسد االوؿ في الرقص، يقترباف ويبتعداف عن 
يتدحرج على األرض حتى ،  2، يفتح الباب ثانية ويقذؼ الى الداخل الرجل/1الرجل/

ينظر الى  1يستقر في وسط الغرفة الزجاجية، الجسداف ما زاال يرقصاف، الرجل/
 الذي قذؼ قبل قليل..( 2الرجل/
 أنت...أنت( 2: )الى الرجل/1الرجل/
 : )يصمت(2الرجل/
 أال تسمعٍت.. )يقترب منو(أال تسمعٍت..  :1الرجل/
 ما زاال يؤدياف رقصهما االيقاعي(: )ينظر لو مندىشا بينما الجسداف 2الرجل/
غَت ٣ترب على ٝتاعي.. لكن وجودؾ ىنا سيجربؾ على اف تسمعٍت وٖتدثٍت  :1الرجل/
 أيضا..
: )ما زاؿ خائفا، ينهض ويركض الى جانب المسرح بقصد الخروج اال انو 2الرجل/

يصطدـ بالجدار الزجاجي، يركض الى الجهة األخرى ويصطدـ بالجدار..يتوقف عند 
 جدار الزجاجي االمامي (ال

لن تستطيع ا٠تروج أنك ٤تاصر ىنا ما بُت  : )ينظر لو ويضحك بصوت عاؿ(1الرجل/
 تلك اٞتدراف الزجاجية، ال تستطيع أف ترى ما ٬تري يف ا٠تارج لكنهم يرونك..

 : )يتوقف عن يجلس مستسلما(2الرجل/
 )الجسداف ما زاال يتراقصاف( 

 النفاذ من ىذا ا١تكعب الزجاجي..؟ أمل أقل لك ال تستطيع :1الرجل/
 : )يحدؽ فيو(2الرجل/
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 رٔتا سيمتلئ ا١تكاف بأشخاص آخرين.. :1الرجل/
 ١تاذا أنا..؟ :2الرجل/
قل يل، ما ىي  ..)يقترب منو(و١تاذا أنا أيضا..؟ ىذا سؤاؿ ال ٪تتلك اجابتو :1الرجل/

 قصتك..؟
ملُت، كانوا يًتكونٍت معلقا مع  يف غرفة باردة كهذه، علقت من ساقّي يومُت كا :2الرجل/

كلب جائع، يقفز بُت ٟتظة وأخرى ٨توي، ينهش فروة رأسي، ٭تاوؿ ايذائي، كانت عيناي 
ٖتدقاف بعينيو الشرىتُت، أرى اسنانو وىي تتوثب لتمزيق ٟتمي..كنت اٝتع اصواهتم ا١تمزوجة 

ت معلقا أنزؼ بصراخ آخرين غَتي يف الغرؼ ا١تعتمة، اٝتعهم يضحكوف ويضحكوف بينما كن
 دماً..

 )الجسداف يؤدياف في الخلف حركات ايقاعية(
 يا للهوؿ، ما الذي فعلتو كي تعذي ىكذا.. :1الرجل/
 ما الذي بيدي اف افعلو، ال شيء لدي كي أعذب بطريقة مل ٗتطر على باؿ.. :2الرجل/
 من قاـ بتعذيبك..؟ :1الرجل/
صوب العينُت، اختطفونٍت من مكتبيت، ال علم يل ٔتن عذبٍت، مل ارىم، كنت مع :2الرجل/

شعرت هبم وىم يبعثروف الكتب وٯتزقوهنا، اظنهم اخذوا بعضا منها معهم، وضعوٍل يف 
صندوؽ السيارة ومضوا يب اىل مكاف غَت بعيد، ٝتعت االبواب وىي تفتح وتغلق، ٝتعت 

 صراخاً ونباح كبلب واشتتمت رائح الدـ وىي تنبعث من تلك الغرؼ.. 
 كيف ٗتلصت منهم..؟  :1الرجل/
مل اٗتلص منهم ابدا، أكاد أشعر بسياطهم وىي تنهش جسدي وأصواهتم وىي  :2الرجل/

 تتبعٍت..أكاد أراىم وىم يطفئوف اعقاب سجائرىم يف ظهري.. 
)الجسداف ما زاال يؤدياف حركاتهما االيقاعية، يتقدماف الى أماـ، كل منهما يواجو 

 بالرقص( شخصا وكأنهما أماـ مرآة، يستمراف
ابتعد  : )يتحدثاف بصوت واحد، ووجو كل واحد منهما الى الجسد(2والرجل/ 1الرجل/

عٍت ايها اٞتسد ا١تتفحم، ال طاقة يل بك، من أنت.. وما الذي تريده مٍت، تتبعٍت كظلي، 
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ابتعد...ابتعد...أنا ال أطيقك أبدا، ال ارغب فيك، افتح يل األبواب كي أعود ٟتيايت وبييت، 
)الرجالف ٖتشرٍل يف ىذا القفص الزجاجي..١تاذا تسجنٍت ىنا..قل يل، ١تاذا تسجنٍت ىنا ١تاذا 

 يهزاف الجسدين بقوة فيما الجسداف ال يبالياف بهما(
)ريح قوية تقتحم المكاف، الرجالف يقاوماف الريح، الجسداف ال تشغلهما الريح بل 

 يكتفياف بالرقص. الرجالف يسقطاف على األرض..(
أين ٨تن ْتق السماء..من أين جاءت ىذه الريح اذا كنا ال نستطيع النفاذ من  :2الرجل/

 أال ٗتربٍل أين ٨تن اآلف وما ىذا ا١تكاف.. (1)الى الرجل/اجملهوؿ..
 ٨تن عالقاف، ال أحد قادر على اخراجنا.. :1الرجل/
 البد من حل وإال سيقضى علينا ىنا.. سنموت ىنا ونتعفن وال أحد يعلم بنا.. :2الرجل/
 ومن قاؿ لك انك لست ٔتيت..! :1الرجل/
ميت...؟ أنا ميت..؟ كيف..؟ مل اكمل مشواري بعد، ىناؾ الكثَت لكي أقـو بو،  :2الرجل

.. ورجل ىـر مل أنو كل شيء، لدي أناس ينتظرونٍت ىناؾ، ابنيت اليت مل تكمل عامها الثاٍل
 ساقو القدر ايّل بعدما تركو االبناء وا٠تبّلف على قارعة الطريق.

 اطمئن..لن تعود اليهما.. :1الرجل/
كيف أكوف ميتًا وأنت تراٍل أمامك..؟ ىل يستطيع ا١تيت اف يقف على قدميو   :2الرجل/
 مثلي..؟
جى ىناؾ أماـ لست واقفًا على قدميك، ٮتّيل اليك أنك واقف، أنت اآلف مس :1الرجل/

 أىلك بينما روحك ٖتـو حوؿ جسدؾ..
أكاد ال استوعب ما تقوؿ..أنت ٘تزح، ىا، قل بأنك ٘تزح، أرجوؾ قل يل أنك  :2الرجل/
 ٘تزح..

ٯتكنك أف ٘تزح يف كل شيء لكنك ال تستطيع أف ٘تزح با١توت، ا١توت ليس  :1الرجل/
 مزحة!

ىم، من للرجل ا٢تـر والطفلة اليت لست ميتا..قلت لك أنا لست ميتاً، أنت وا :3الرجل/
 تركتها يف الدار، اذا كاف ىذا قدري فمن ٢تما وما ذنبهما..؟
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ىدئ من روعك يا رجل وقل كيف استطعت ا٠تبلص من أولئك الذين عذبوؾ،  :1الرجل/
 من خلصك، مىت حدث ذلك، ما آخر شيء تتذكره ...قل يل ىل لديك اجابة..؟

 : )يصمت(2الرجل/
ت..؟ أنت ال تتذكر شيئا من ىذا ألف دماغك قد توقف..وخبلياؾ أرأي :1الرجل/

 ىذا ىو ا١توت..!)مؤكدا( ماتت..وروحك انسلت من جسدؾ..
 أيعقل أف أكوف قد مت معلقا يف السقف..؟: 2الرجل/
 ا١توت واحد واف تعددت أسبابو.. :1الرجل/
 لكنٍت ال أريد أف أموت.. : )متوسال(2الرجل/
 وال مهرب منو.. ىذا ىو قدرؾ :1الرجل/
 ال اريد أف أموت.. : )مصرا(2الرجل/
عزرائيل ال يأخذ رأيك يف تشبثك باٟتياة او ا١تضي اىل ا١توت.. ينتزع روحك دوف  :1الرجل/

 استئذاف، أمل تر من قبل أحدا ٯتوت..؟
كيف مل أر ذلك..؟ مل يكن واحدا، كانوا حزمة من شباب تناثرت اشبلؤىم يف   :2الرجل/

 ريب من مكتبيت، ٚتعناىم يف اكياس النايلوف واودعناىم عند عزيز مقتدر..ا١تقهى الق
 أرأيت...؟ ىل كانوا يعلموف ٔتوهتم..؟ :1الرجل/
ليس ىم، ىناؾ من كاف يعلم بذلك، الرجل الذي فجر نفسو كاف يعرؼ اف كل  :2الرجل/

 من حولو سيموت معو.
 )الموسيقى تتصاعد والجسداف يؤدياف حركات ايقاعية(

 لكنو مل يكن يعلم كم واحٍد سيموت، كم فرٍد سيكنسو العصف.. :1الرجل/
أنت تبدد وقيت دوف فائدة ، سأفكر يف طريقة للعودة وا٠تروج من ىذا القفص،  :2الرجل/

اخرجوٍل من  )يقترب من الجدار الزجاجي(أرىقٍت النظر يف ىذا اٞتسد الذي صار كظلي 
اخرجوٍل  )يتحرؾ من جدار الى آخر( من ىنا اخرجوٍل )يتحرؾ الى الجدار االخر(ىنا 

 يبدو اف ال احد ىناؾ يسمعٍت.. )حين ييأس يجلس على االرض(من ىنا 
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ال فائدة يا صاحيب من صراخك وصياحك، ال أحد يسمعك، أنت تنفخ يف قربة  :1الرجل/
 مثقوبة..اٞتسد الذي يرىقك وجوده قد ٯتكنو اخراجك من ىنا برمشة عُت..

من..؟ ىذا..؟ كيف..؟ اخربٍل كيف اقنعو اف يعيدٍل  (1)يركض نحو الرجل/: 2الرجل/
 اىل حيايت.

 )الجسداف يؤدياف حركاتهما االيقاعية دوف توقف، يقترباف من الرجلين(
أنت ايها الظل الذي ال يتعب من مراقبيت،  ويصرخ بو( 2: )يقف اماـ الجسد/2الرجل/

)يحاوؿ االمساؾ من ىنا. اخرجٍت من ىنا  ىل تستطيع اخراجي من ىنا.. ارجوؾ اخرجٍت
 )يحاوؿ مرة اخرى االمساؾ بو اال اف يديو ال تصالف لو(ما ىذا..؟  بو لكنو لم يستطع(

أعرؼ أنك  )بعد اف ييأس من مالمستو(أي ٥تلوؽ أنت..؟ أي قوة تلك اليت لديك..؟ 
 االقوى لكنك لن تستطع التحكم يب..لن تستطيع ذلك..

ا رجل، ال تؤذي نفسك، لن تستطع االمساؾ بو ولن يسمعك ايضا..ال اسًتح ي :1الرجل/
 يسمعك ىنا احد غَتي، أنت عالق ىنا..

 مايل أراؾ غَت مهتم مثلي، ىل أنت منهم..؟ :2الرجل/
 أنا من ىذين..؟ )يشير الى الجسدين(أنا منهم..؟  : )ضاحكا(1الرجل/
 القفص..مل أرؾ قلقاً كأنك استمتعت بوجودؾ يف ىذا : 2الرجل/
مستمتع جدا..أتعرؼ ١تاذا..؟ ألف ىنا ال أحد يسخر مٍت، ال أحد  : )بسخرية(1الرجل/

 يستطيع أف يسرؽ حقا من حقوقي..
 وماذا عن حقك يف اٟتياة..؟ أمل يسرقونو منك..؟ :2الرجل/
كيف ستقتنع أنك غادرت حياتك..؟ اٝتع يا رجل، مل نعد حيُت، لقد غادرنا   :1الرجل/

 رناىا اىل غَت رجعة، أننا االف يف عداد االموات، ثق يب أنك لن تستطع العودة..اٟتياة، غاد
كلكم وا٫توف، ال   )يشير الى الجسدين(مل أعد أثق بأحد، ال بك وال هبذين..  :2الرجل/

ٯتكن اف أبقى عالقا ىنا مثل جرذ اختبار، ال ٯتكنٍت االستمرار فقد تعودت على اٟتركة 
 والسَت ١تسافات طويلة، اذىب واعود ماشيا لعملي..
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اقتنع يا رجل انك لن تستطع بعد االف الذىاب لعملك، ال عمل لك  : )غاضبا(1الرجل/
 خذونك اىل مستقرؾ..انس كل ما فات..ىنا، ما عليك اال االنتظار سيأتوف ويأ

كيف أنسى..؟ ىل أنسى ذلك الصراخ الذي يأتيٍت من الغرؼ اجملاورة..؟ ىل   :2الرجل/
..؟  انسى األمل الذي ٕترعتو وانا معلق من ساقي..؟ ىل أنسى تلك الوجوه اليت اراىا كل يـو

 ..؟أتريدٍل أف أنسى، عّلمٍت أنت كيف أنسى..ىل نسيت أنت تفاصيل حياتك
 أنا راض بقدري..! :1الرجل/
وأنا يف ا١تكاف ا٠تطأ.. اقتادوٍل خطأ، وعّلقوٍل من ساقّي خطأ، وعذبوٍل خطأ،  :2الرجل/

 وجئت اىل ىنا خطأ..
 ٨تن ٤تّملوف باالخطاء، مكبّلوف هبا.. :1الرجل/

 )صوت من الخارج مع ريح قوية(
ر ما فات وانظر اىل أماـ، ىناؾ يا بن آدـ، يا من ال يرضى على شيء، ال تقتفي اث الصوت:

قد ٕتد ما ضاع منك، قد ٗتسر ايامك وأنت تلوؾ اٟتسرات، قد ٘تضي وحيدًا ببل ذاكرة، 
ٖتمل أخطاءؾ على ظهرؾ ا١تنحٍت، تبحث عن وجوه غادرتك ببل استئذاف، مل تعد أنت كما 

 أنت..ليس سوى ذرة يف فضاء شاسع..
ي ويدخل الجسد الثالث، يدور حوؿ )الريح تشتد وتشتد ، يفتح الجدار الزجاج

المكاف، ريح وموسيقى صاخبة، يلتحق الجسداف بو ويشكالف كتلة واحدة ، يبدأوف 
 بتقييد الرجلين(

دعوٍل وشأٍل، اىل أين أنتم ذاىبوف يب، اتركوٍل..دعوٍل أعود اىل حيايت، أنا راض  :2الرجل/
 ييت..بكل ما فيها من أمل..أرجوكم، فكوا قيدي، دعوٍل أعود لب

)األجساد تسحب الرجلين الى خارج الغرفة الزجاجية من باب آخر وسط اصوات 
 ، يقترب من الجمهور(1)اظالـ لفترة قصيرة ، ثم بقعة ضوء يظهر فيها الرجل/ (2وصراخ الرجل/

 سواء اقتنعتم أو مل تقتنعوا...تلك ىي كل اٟتكاية.. :1الرجل/
 ستار -اظالـ                       

 5/5/2016البصرة                                               
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 ىييت اىقبض عيى صالح اىسيِ
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 شخوص المسرحية:
 (1)ـ     1مجنوف  -1
 (2)ـ     2مجنوف  -2
 (3)ـ     3مجنوف  -3
 المطرب -4
 مدير المصحة -5
 المسؤوؿ -6
 )صالح الدين األيوبي(الممثل  -7
 شرطي المرور -8

 المكاف:
قاعة في مصحة األمراض العقلية، نزيالف ينظفاف المكاف لتهيئتو لحفل تخرج عدد من 

 الذين حصلوا على شهادة الشفاء من الجنوف..
 مل يبق وقت طويل ما ىي إال ساعة ويبدأ اٟتفل. :1مجنوف
 السيد ا١تسؤوؿ..كل شيء جاىز، مل يبق إال كرسي فخامة : 2مجنوف
 كرسي فخامة ا١تسؤوؿ! وىل يًتؾ فخامتو كرسيو لنا...كارثة بشريف!  : )باندىاش(1مجنوف
 إشششش...ال يسمعك أحد ويعيدوننا لردىة اجملانُت.. : )بخوؼ(2مجنوف
 مل أقل ما يغيض أحداً.. :1مجنوف
 والكرسي؟؟ :2مجنوف
 ما بو..؟ :1مجنوف
بسبب الكرسي، أنت ال تعرؼ ما الذي ٬تري يف يغيض كثَتين، كل طبليبنا  :2مجنوف

 ا٠تارج، مذ أودعوؾ يف ا١تصحة العقلية وأنت منقطع عن العامل..
 لست منقطعا عن ا٠تارج..أنا اٝتع األخبار من الراديو.. :1مجنوف 
 الراديو... يا سبلـ، كلها كبلـ جرايد.. :2مجنوف 
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 يل ما تسمع من الراديو..لكنك كنت تصدؽ األخبار من قبل، كنت تنقل  :1مجنوف 
كنت حينها ٣تنونا واآلف عقلت..تلك األخبار ال يصدقها إال اجملانُت، يا أخي ال :2مجنوف 

 تصدؽ اال ٔتا تراه عيناؾ والباقي القي بو يف الزبالة..
 أي زبالة تقصد..)الزبايل( كثَتة..! :1مجنوف 
 أنت تثَتٍل يف يـو ٗترجي من ىذه ا١تصحة العفنة، دعٍت انعم بيـو ٚتيل .. :2مجنوف 
 من يسمع بك يقوؿ أنك ستتخرج من جامعة ىارفولد.. :1مجنوف 
 ىارفولد قسم اٟتواسم... : )ضاحكا(2مجنوف 
 يكفيك ضحكا واشتغل.. :1مجنوف 

 ( 3)يدخل مجنوف/
 ىاااا..أمل ينتو عملكم..؟ :3مجنوف 
 يبق شيء، اطمأف كل شيء ٘تاـ..حىت الفرقة ا١تسرحية جاىزة..مل  :1مجنوف 
 وماذا عن ا١تطرب الذي سيحيي اٟتفل.. :3مجنوف 
 موجود..نظفناه وىندمناه وىيأناه للطرب ما عليك اال ضغط الزر وسيلعلع صوتو. :2مجنوف 
مطرب ىذا أـ مسّجل، اٝتعا مدير ا١تصحة يريده حفبل متميزا ألنو أوؿ حفل  :3مجنوف 

 ٭تضره مسؤوؿ..
 سيكوف كذلك، سيكوف كذلك اطمأف .. :1مجنوف 
وأخربٍل حضرة مدير ا١تصحة اف تلتزموا الصمت ْتضور ا١تسؤوؿ، إياكم أف  :3مجنوف 

منا يف كل األمور مث انو  تتحدثوا معو، كل شيء يقولو ا١تسؤوؿ ال اعًتاض عليو، ىو افهم
 سيكرمنا أفضل تكرَل..

 ال أقبل إال بنوطي شجاعة...! :2مجنوف 
 كأنو خارج من معركة..  )ضاحكا(نوطا شجاعة  :3مجنوف 
معركة الصحوف الطائرة..أال تتذكر، يـو قلب ا١تطبخ رأسا على  : )ضاحكا(1مجنوف 
 عقب..؟
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.. :3مجنوف   ٛتدا هلل انو مل يغـر
 ومن يغـر ٣تنونا..؟ ىناؾ سرقات فّرغت البلد وفلت السرّاؽ منها.. :2مجنوف 
ُأص...كبلـ كبَت ىذا، فرؽ كبَت بينك وبينهم..أولئك أولياء نعمتك ومن حقهم  :3مجنوف 

 يفعلوف ذلك..
 من حقهم اف يسرقوٍل ىا...أين ىو العدؿ..؟ مل اكسر اال عشر صحوف.. :2مجنوف 
 بة.. تكسر صحوف ا١تصحة من أجل ذبابة..عشر صحوف من اجل ذبا :3مجنوف 
 وىل تريدىا اف تشاركٍت ٔتاعوٍل..؟ ذبابة مشاكسة نالت عقوبتها مٍت.. :2مجنوف 
 لكنها مل ٘تت ذبابتك ا١تشاكسة.. :1مجنوف 
 ال مل ٘تت، أمسكت هبا ووضعتها يف ماعوف صاحيب.. :2مجنوف 
 وما ذنب صاحبك، تنجو أنت ليتضرر صاحبك.. :3مجنوف 

 ىذا ىو حاؿ الدنيا.. :2نوف مج
ال تقل أنك وضعتها ٔتاعوٍل..تبا لك يا حقَت، اآلف عرفت ملَ يلتم الذباب علّي  :1مجنوف 

 ليثأرثوا لصاحبتهم، عليك اللعنة..
 كفى، اتركوا النزاع واشتغلوا.. شبعنا من النزاعات..: 3مجنوف 
ٜتس نساء مقابل ذبابتك لكنها جرٯتة، اذا ٘ترضت فأف عشَتيت ستقتص منك،  :1مجنوف 

 العفنة..ٜتس نساء فصل أمل تسمع بالفصل العشائري..
 ٜتس نساء فصل مقابل ذبابة..ىل أنت ٣تنوف..؟ :2مجنوف 
إياؾ أف تطارد  (2)الى ـقلت لكما كفى نزاعا، اتركوا الكبلـ الفارغ، وأنت  :3مجنوف 

 الذباب ثانية..
 ..؟حىت واف كانت ذبابة فخامة ا١تسؤوؿ :2مجنوف 
فخامتها ذبابة فخامة ا١تسؤوؿ غَت مشاكسة يا أبلو، فخامتها تعرؼ األتكيت  :1مجنوف 

أفضل من فخامتو نفسو، إف طنطنت فهي تطنطن ٔتا فيو خَت األمة، وإف دخلت يف أذنك 
 فهي تريد اف ٗتدمك..
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 وإف دخلت يف فمي..؟: 2مجنوف 
تقطع لسانك، يكفيك ىذراً إف دخلت يف فمك الكريو فهي تريد أف  : )بغضب(3مجنوف 

 أنت تريد اف تفسد علينا يومنا.. 
ىل بقي يـو مل يفسده علينا صاحبك فخامة ا١تسؤوؿ أنت تدافع عنو كأنو أخوؾ  :2مجنوف 

 الذي مل تلده أمك..
 يا لبؤسك، تبقى ٣تنونا حىت لو حصلت على شهادة ٗترجك من ا١تصحة.. :3مجنوف 
 وأين أعّلق تلك الشهادة..؟ يف بييت..؟ كي يعرؼ من ال يعرؼ بأٍل ٣تنوف.. :2مجنوف 
 ال هتتم بذلك، أمل تسمع أف اٞتنوف فنوف، يعٍت أنك صرت فناناً..! :1مجنوف 
قلبت ا١تثل يا ٣تنوف، الفنوف جنوف، وىل بقي فن يف ىذا  : )يضحك بهستيريا(2مجنوف 
 البلد..؟
 تبقى ٣تنوناً..تباً للحظة اليت عرفتك فيها..اىتما بعملكما.. :3مجنوف 

 ( 3)يخرج مجنوف  
 أرأيت..؟ زعل صاحبنا.. :2مجنوف 
 يزعل ىو خَت من أف نزّعل اٟتكومة.. :1مجنوف 
 وما عبلقة اٟتكومة هبذا.. :2مجنوف 
 كانت سبباً يف إدخايل ا١تصحة العقلية..   :1مجنوف 
ء تلقوف بو يف رأس اٟتكومة، حىت مشاكلكم الزوجية تلقوهنا ىكذا أنتم كل شي :2مجنوف 

 على اٟتكومة..
 أليست ىي ا١تسؤولة عنا..؟ :1مجنوف 
 مسؤولة عنا، لكنها مل تلق بك اىل ا١تصحة العقلية ومل تتسبب ّتنونك.. :2مجنوف 
 اٟتكومة يا صاحيب قالت أهنا ستصدر كهرباءنا الفائضة وأنا صدقتها...  :1مجنوف 

 كومة قالت اهنا ستشغل العاطلُت عن العمل وأنا صدقتها..اٟت
 اٟتكومة قالت أهنا ستلغي ديوف ا٢تاتف وا١تاء والكهرباء وانا صدقتها..
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 اٟتكومة قالت أهنا ستحل مشاكل الناس وأنا صدقتها..
 اٟتكومة قالت أهنا ستضيف موادا اىل اٟتصة التموينية وأنا صدقتها..

 العزّاب وأنا صدقتها.. اٟتكومة قالت أهنا ستزوج
 اٟتكومة قالت اهنا ستصلح الشوارع وأنا صدقتها..

 اٟتكومة قالت أهنا .......
 يكفي ىذا....ىل أنت ٣تنوف كي تصدؽ كل ذلك..؟ : )صارخا بو(1مجنوف 
 أرأيت.....؟ أنت قلت بعظمة لسانك أف من يصدؽ كبلـ اٟتكومة ىو ٣تنوف.. :1مجنوف 
ألـو نفسي ألٍل ضيعت وقيت مع ٣تنوف مثلك، اٟتفل سيبدأ وأنت  : ال ألومك لكٍت٣2تنوف 

 تسرد علّي أفكارؾ البائسة...تعاؿ معي نضع منصة اٟتفل..
 )يتقدماف نحو منصة قريبة يحمالنها حيث جانب المسرح(

 منذ مىت وأنت نزيل ا١تصحة..؟ :1مجنوف 
 ال أدري رٔتا قبل سنة الفرىود، جاءوا يب وألقوٍل ىنا.. :2مجنوف 
 أنت أقدـ مٍت إذف، وأسعد مٍت أيضاً، ألنك مل تعش ا١تأساة.. :1مجنوف 
 أكثر من ىذه ا١تأساة...أين؟ :2مجنوف 
 ىناؾ...خارج ا١تصحة، مآٍس يشيب ٢تا شعر رأس الطفل.. :1مجنوف 
 أ٢تذا اٟتد ىي اٟتياة متعبة يف ا٠تارج.. :2مجنوف 
ستخرج وترى، كل شيء تغَت يف البلد اال الشوارع وا١تناطق ىي نفسها مل تتغَت ال  :1مجنوف 

 بل صارت خرائب. 
 ىذا شيء جيد ألٍل سوؼ أصل لداري وال أضيعو.. :2مجنوف 
عليها ا١تغًتبوف.. رٔتا خطة اٟتكومة ىكذا، اف تبقى ا١تناطق كما ىي كي يستدؿ  :1مجنوف 

 اآلف فهمت، مسكينة أنت أيتها اٟتكومة كانت نيتك ىذه و٨تن اهتمناؾ بعدـ اإلعمار..
 والناس، ماذا عنهم.. :2مجنوف 
 أووووه ىم الوحيدوف الذين تغَتوا.. :1مجنوف 
 أكيد أكيد ٨تو األحسن.. :2مجنوف 
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ثر، أبواهبم مشرعة للغريب، نعم ٨تو األحسن، صاروا متحابُت أكثر، متعاونُت أك :1مجنوف 
 إذا سألتهم أجابوؾ، وإف طلبت منهم خدمة يتقاتلوف مع بعضهم كي ٮتدموؾ.

 وماذا عن النساء..؟ :2مجنوف 
 صرف أكثر حرية ومساواة.. و٭تكمن البلد.. ستخرج وترى بعينك.. :1مجنوف
ورحت  أتدري، كاف اٞتنوف فرصة يل للهروب من اٟترب، يف البدء تركت داري :2مجنوف

اقضي هنارايت يف الشوارع، كانت األياـ األوىل صعبة وأنا أتظاىر باٞتنوف، الصغار يركضوف 
خلفي ويرموٍل باٟتجر حىت أدموا ظهري وعجيزيت، ويـو بعد آخر نسيت عقلي ونفسي 

 وصرت ٣تنوناً رٝتياً حىت ألقوا يب يف ىذه ا١تصحة اليت ازددت هبا جنوناً.. 
 نصة ويحاوؿ أف يقلد المسؤوؿ(يقف أماـ الم 2)مجنوف 
أنتم شر٭تة  )مقلداً(سيقف ا١تسؤوؿ ىنا بعد قليل ويتفلسف يف رؤوس اجملانُت، : 2مجنوف 

مهمة يف اجملتمع، عليكم تقع مسؤولية كبَتة، ٨تن نثق بكم، ال يصلح الوطن إال بكم 
 )يضحك(.وبعقولكم النَتة.... 

  ىاجرت قبل اعتمادىم على عقولنا..عقولنا النَتة، ليعيدوا العقوؿ اليت :1مجنوف 
إششش....أمل يقوؿ لنا مدير ا١تصحة أف ال نعارض ا١تسؤوؿ بأية كلمة يقو٢تا،  :2مجنوف 

 ليقل ما يقل ٨تن نسمع فقط وال نناقش..
 أهنينا حياتنا باالستماع فقط ومل يسمعنا أحد.. :1مجنوف 
 نستمع ونرضى ٔتا يقولوف خَت من أف يعيدوننا اىل الردىات.. :2مجنوف 

 )يدخل المطرب غاضباً(
 ال ٯتكن أف ٭تدث ىذا، أهنم يقيدوف حرياتنا، أنا حر..أنا حر... المطرب:
 ٖتيا اٟترية..ٖتيا اٟترية.. : )يصفق ويهتف(1مجنوف 
 إصمت يا ىذا، ماذا تظن نفسك .. :2مجنوف 
 ا١تطالبُت ْترياهتم.. أنا أتضامن مع :1مجنوف 
 ما الذي عرفت كي تتضامن، لنستمع لو.. :2مجنوف 
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 يا لبؤس االستماع، حىت ىذا نستمع لو مىت يستمع اآلخر لنا.. :1مجنوف 
 ما بك وعن أية حرية تتحدث..؟ )إلى المطرب(أنت  :2مجنوف 

منذ إسبوع وأنا أهتيأ للحفل، أعددت أٚتل األغاٍل، وحفظت الكبلـ واللحن  المطرب:
١تاذا..؟ ألف سيادة ا١تسؤوؿ ال يستمع  وحىت الرقصات ليأتيٍت من ٮتربٍل أف فقريت مت حذفها..

 للغناء.. ىل ٝتع صويت لكي يقرر..؟
 ال تبتئس سنسمعك ٨تن حُت يذىب ا١تسؤوؿ..  :1مجنوف 

 ؟ وما الذي سيدخل جييب...أنا أريد ا١تسؤوؿ فهو من سيدفع..تسمعونٍت.. المطرب:
سنجمع لك من ا١تاؿ ما يوازي ما تتوقعو من ا١تسؤوؿ، الفلس اٟتبلؿ أبقى من  :2مجنوف 
 اٟتراـ..

ال أريد..ال أريد..الف ا١تسؤوؿ ىو طريقي للنجومية، سأطلب منو أف أسجل أغنية  المطرب:
 ى طريق الشهرة..  للتلفزيوف، والتلفزيوف سيضعٍت عل

 لكنهم أخربوؾ أنو ال يستمع للغناء.. :1مجنوف 
١تاذا...؟ ىل ىو أصم..؟ ىل ىناؾ يف الكوف من ال يستمع للغناء..الغناء  المطرب:

 وا١توسيقى غذاء للروح..
 يا أخي ىناؾ من يعتربه حراماً.. :2مجنوف 

حسنًا ..حسنًا سأكتفي  )يفكر(حراـ...! الغناء حراـ.. وما ىو اٟتبلؿ إذف..؟   المطرب:
 بالرقص رٔتا سيعجب السيد ا١تسؤوؿ..

 : قلت الرقص..؟ ىذا كارثة..!1مجنوف 
حراـ أيضا أليس كذلك..؟ ماذا تقًتحاف علي أف أفعل..؟ ال بد أف يراٍل ا١تسؤوؿ  المطرب:

 وأنا أقدـ مواىيب..
 ..مواىبك ىذه ال تعجب فخامة ا١تسؤوؿ..اْتث عن شيء آخر :2مجنوف 

 ال أعرؼ غَت الغناء والرقص، ماذا أفعل..؟ المطرب:
 ال تفعل شيئاً اجلس يف ا٠تط األخَت واسًت على نفسك.. :1مجنوف 
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أسًت على نفسي..نعم، نعم، سأسًت على نفسي خَت من أف يلقى يب  المطرب: )مع نفسو(
 ثانية يف ىذه ا١تصحة..

 )يخرج المطرب( 
 (1مجنوف)يلتفت الى ٭ترموف و٭تللوف كما يشاؤوف  أمر ال ٯتكن السكوت عنو، :2مجنوف 

وتريد أف تقنعٍت أف اٟتاؿ يف خارج ا١تصحة أفضل، تقوؿ يل أف النساء ٖتررف والناس صاروا 
 متعاونُت.. ىل كنت تكذب علي..؟

 ما قلت لك إال اٟتقيقة وعليك أف تتأكد حُت ٗترج إىل بيتك.. :1مجنوف 
و 1بينما مجنوف  3حة يركض ويتبعو مجنوف )أصوات ضجة في الخارج، مدير المص

    يتجهاف الى جانب المسرح..المسؤوؿ يدخل ومعو مدير المصحة و  2مجنوف 
 (3مجنوف 
 مرحبا بسيادة ا١تسؤوؿ، شرفت ا١تصحة.. المدير:

وقتنا ضيق لدينا كثَت من األعماؿ وألنكم ٖتتفلوف اليـو بضخ عقوؿ جديدة للبلد  المسؤوؿ:
 وافقنا على رعاية حفلكم..

 اهلل ٮتليك للبلد ذخرا وخيمة.. المدير:
 أقصد أف يعيننا اهلل على ذلك. )مستدركا(ا٠تيمة تكلف كثَتا ال نريدىا  المسؤوؿ:

حة، عدد من النزالء يجلسوف على )يجلس المسؤوؿ على الكرسي وبجانبو مدير المص
 يتجو نحو المنصة( 3مجنوفالكراسي الخلفية، 

يشرفنا اف تكوف بيننا سيادة ا١تسؤوؿ و٨تن ٩ترّج فئة مت تصفَت عقو٢تا من جديد  :3مجنوف
 وكأهنا خرجت تواَ من ا١تصنع..تفضل سيادة ا١تسؤوؿ بإلقاء كلمتكم..

 )المسؤوؿ ينهض ويتجو نحو المنصة(
 شكلو ال يوحي بأنو مسؤوؿ، ىل اختلفت أشكاؿ ا١تسؤولُت أيضاً.. )بهمس( :2مجنوف 
 كلهم ىكذا نسخة واحدة، يتشاهبوف بالشكل واٞتوىر!: 1مجنوف 

 إخواٍل أنا ىنا من اجل اف استمع لكم ال أف أتكلم.. المسؤوؿ:
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 أرايت ىو جاء ليستمع..  :1مجنوف 
وير بلدنا رٔتا ىناؾ من لو رأي ٮتتلف عنا جئت استمع ١تقًتحاتكم لتط المسؤوؿ: )مستمراً(

 وىذا أمر طبيعي يف ظل الدٯتقراطية اليت نعيشها..
 قاؿ الدٯتقراطية... شيء رائع.. ما أعذب كبلـ ا١تسؤوؿ.. :2مجنوف 
 أمل أقل لك من قبل، صار بلدنا دٯتقراطياً.. :1مجنوف 

 من لديو رأي فليقلو..أنا استمع.. المسؤوؿ: )مستمراً(
 ال رأي بعد رأيك سيدي اٟتاج.. ر:المدي

 اٟتاج...؟ ىل ىي رتبة حكومية...؟ :2مجنوف
صارت كذلك، النظاـ اٞتديد استبدؿ كل التسميات، صاروا يكنوف باٟتاج  :1مجنوف

 واٟتاجة والزاير والزايرة والعلوية..
أريد أف استمع لؤلخوة فهم أخوتنا بالوطن.. مثلما ٭تتاج وطننا للعقبلء فهو  المسؤوؿ:

 ٭تتاج للمجانُت أيضا..
 وصفنا باجملانُت.. :2مجنوف 
 بعد حصولنا على الشهادات سنكوف ضمن العقبلء..إصرب..! :1مجنوف 
 كل شيء ىنا ٘تاـ، الرعاية والنظافة..  المدير:
 ب.. الذباب يا سيدي ينتشر يف كل مكاف..باستثناء الذبا : )صارخا(2مجنوف 

 )المدير ينظر لو بشزر(
أنا أرى أف انتشار الذباب عكس ما يراه البعض بأنو حالة مقززة، ال وألف ال، أنا  المسؤوؿ:

أراه بأنو حالة ا٬تابية ويدؿ على ا٠تَت الوفَت، فاألمكنة اليت ال ينتشر فيها الذباب والنمل 
 ة شح ا٠تَت فيها...أمكنة ال خَت فيها، أمكن

 )يصفق الموجودوف بحرارة(
 : )يهتف(3مجنوف 

 يا ابن آدـ شرّع األبوابا 
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 واستقبل البعوض والذبابا
 والنمل اف غاب ىنا وذابا

 )يصفق الموجودوف بحرارة(          فاقرأ على أمتنا ا٠تطابا
أحسنت..أحسنت، أنت تقرأ أفكاري.. وألف وقيت ضيق سأكتفي باستبلـ  المسؤوؿ:

 مقًتحاتكم ٔتكتيب.. شكراً لكم..
 يعود الى المنصة( 3)تصفيق حار ويعود الى كرسيو، مجنوف 

 يبتدئ اآلف العرض ا١تسرحي... :3مجنوف 
 )تصفيق، يدخل الممثل بزي صالح الدين االيوبي واضعا سيفو بغمده(

لساحات وال ْتَتات، كل اؿ اٟتياة تغَتت ىنا، كل شيء تغَت، ال شجر يف اما ب الممثل:
 )يدخل شرطي المرور من جانب آخر(       شيء مات..

 أنت...أنت.. الشرطي:
 الممثل: )ينظر اليو باندىاش(..

 ما بك، أال تسمع.. الشرطي:
 أنت تسألٍت.. الممثل:

 اٟتائط.. وىل ىنا أحد غَتؾ، طبعا أسألك وال اسأؿ الشرطي:
 ما الذي تريده مٍت..إسأؿ.. الممثل:

أنت أوقفت حصانك يف مكاف غَت مسموح بو الوقوؼ.. وشددت اٟتبل يف عمود  الشرطي:
 إشارة مرورية..

 ما ىذا الكبلـ الغريب، أال تعرفٍت..؟ الممثل:
 واحد من ٣تانُت البلد، ىيأتك تدؿ اىل ذلك.. الشرطي:
 أنا ا١تلك الناصر... الممثل:

 وأنا العريف ناصر.. الشرطي: )بسخرية(
 أنا ٤ترر القدس.. الممثل:
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 وأنا ٤ترر بيوت اٟتواسم، مل تبق ساحة اال سيجتها وسجلتها باٝتي.. الشرطي: )بسخرية(
 أنت من أتباع ريتشارد قلب األسد..؟ الممثل:

 ال أنا من أتباع عبود أبو الشلغم..! الشرطي: )بسخرية(
 سخر من سيدؾ.. كلمة أخرى وسأحز رأسك...ما ىذا، أنت ت الممثل:

 ىذه ٥تالفة أخرى، ٖتمل سبلحا غَت مرخص.. الشرطي:
 أي ترخيص ىذا، أنت ٣تنوف رٝتي، أال تعرؼ صبلح الدين األيويب..؟ الممثل:

 رأيتو يف السينما ومل يعجبٍت دوره.. الشرطي:
تقد أٍل جئت يف الزماف ما ىذه الكلمات الغريبة..مل أٝتع بالسينما من قبل..اع الممثل:
 ا٠تطأ..

 زماننا مليء باألخطاء، أتريد أف تقنعٍت أنك جئت من ا١تاضي.. الشرطي:
 ألسنا يف القرف الثاٍل عشر..؟ الممثل:

مل أر يف حيايت ٣تنونًا مثلك.. صبلح  ..)يضحك(٨تن يف قرف الثور الشرطي: )مستهزئاً(
الدين األيويب، يقوؿ صبلح الدين األيويب.. اٝتع يا ىذا،خذىا مٍت نصيحة سأتغاضى عن 

 تغرٯتك شرط اف تغادر ا١تكاف حاال وخذ معك حصانك واربطو يف مكاف بعيد..
ا، أنا قائد أنت تثَت غضيب، أنا أحكم ىذه الببلد، أنا أمَتىا وويل أمرى الممثل: )غاضبا( 

 معركة حطُت وانتزعت القدس من أيدي مغتصبيها..
اهلل اهلل اهلل، وحررت القدس، مىت..؟ مل أٝتع بيانًا عسكريًا يشَت اىل ما تقولو،  الشرطي: 

 القدس يا رجل، القدس مرة واحدة..؟ 
وجعلتها  واليمن وهتامة واٟتجاز والشاـ مصر ليس فقط القدس، أنا من وحدت الممثل:

. الشرطي: كبلـ كبَت ىذا، اعرؼ اف اجملانُت يف بلدي ال يعرفوف اال الشارع الذي ٖتت راييت.
يناموف فيو.. كل تلك الببلد توحدت ما شاء اهلل، يعٍت استطيع اآلف السفر بدوف جواز 

 سفر..
 وما ىو جواز السفر ىذا..؟ الممثل:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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ال ٯتكن اف تضع قدمك جواز يسمح بو بالدخوؿ للبلداف اليت ذكرهتا وغَتىا ودونو  الشرطي:
 يف أي بلد.

 ْتصاٍل ذاؾ أجوب البلداف وجواز مروري سيفي.. الممثل:
لقد ضّيعت وقيت معك، أتقوؿ أنك صبلح الدين األيويب بلحمو ودمو وجئت من  الشرطي:

 غابر الزماف لزماننا..
 نعم أنا ىو..دخلت مغارة وخرجت منها اىل ىنا.. الممثل:

 د والعباد..؟وأنت من وحد الببل الشرطي:
 نعم أنا ىو.. الممثل:

ببلدؾ يا سيدي مل تعد كما ىي، صارت شتاتاً، عصف فيها الربيع العريب وحو٢تا  الشرطي:
 اىل قبائل وعشائر يقتل بعضهم بعضا، والراية اليت تتحدث عنها صارت رايات بألواف ٥تتلفة..

 والقدس مل تعد بأيدينا..
 ا ال أدري..يا للهوؿ، كل ىذا حدث وأن الممثل:

عد يا سيدي اىل مغارتك رٔتا ستقودؾ اىل زمن آخر غَت زماننا، زمن تتوحد فيو  الشرطي:
الرايات واألمم.. خذ حصانك وسيفك واذىب بعيدًا قبل أف يلقى القبض عليك وتودع يف 

 مصحة عقلية أو سجن وما أكثرىا يف ىذه الببلد..
)يخرج الممثل، مل أآسف على شيء يف حيايت قدر أسفي على ضياع ببلدي.. الممثل:

 يقف الشرطي أماـ الجمهور(
مت إلغاء وصل الغرامة الصادر ْتق صبلح الدين األيويب اعتزازا بدوره يف توحيد  الشرطي:

 )تصفيق(          ألمة..ا
 ىل فهمت شيئا...؟ :1مجنوف 
 ال مل أفهم.. :2مجنوف 
 يقف خلف المنصة( 3)مجنوف   حىت أنا..وال :1مجنوف 



267 

 

نظرا لضيق وقت سيادة ا١تسؤوؿ فهو يعتذر عن تقدَل شهادات التخرج من  :3مجنوف 
 )ينهض المسؤوؿ ويتبعو مدير المصحة(          ا١تصحة العقلية..

 سأصدر أمراً بإلقاء القبض على صبلح الدين.. المسؤوؿ:
 صبلح الدين..؟  المدير:

 ىذا الذي يتبجح بأنو وحد الببلد والعباد، سأرى كيف استطاع اف يقـو بذلك.. المسؤوؿ:
صانو ويباعا لصاحل خزينة ومن ٝتح لو بالدخوؿ لببلدنا دوف جواز سفر وسنصادر سيفو وح

 (3)يخرج المسؤوؿ..بينما ينادي المدير مجنوف             الدولة.
اذىب واخرب صبلح الدين األيويب أف يرحل ألف أمرًا صدر بإلقاء القبض عليو  المدير:

 ومصادرة حصانو وسيفو..
 ١تاذا..؟ :3مجنوف 
 ألنو دخل الببلد دوف جواز سفر وىذا ٥تالف للدستور.. المدير:
 ليس سوى ٦تثل قاـ بالدور.. :3مجنوف 
ين األيويب، ما الذي تريدٍل أف سعادة ا١تسؤوؿ لديو قناعة كاملة بأنو صبلح الد المدير:

 أقوؿ..ىل تريدٍل أف أكّذبو..؟
 ال حاشاه من الكذب.. :3مجنوف 
إذف أذىب لو قبل أف نتهم ٨تن بتشكيل خلية انقبلبية يقودىا صبلح الدين  المدير:
 األيويب..
   و 1)يذىب بشكل سريع، المدير ينظر الى مجنوف حسناً...حسناً... :3مجنوف 
 (2مجنوف 
 بحالة  2ـو 1)يخرج المدير ويبقى ـ أنتما...نظفا ا١تكاف وامسحا دليل اٞترٯتة.. المدير:
 اندىاش(
 أٝتعت ما يقوؿ.. :1مجنوف 
 عن أي جرٯتة يشَت.. ىل ارتكب ا١تسؤوؿ جرٯتة..؟: 2مجنوف 

 ػػػػػ ستار ػػػ
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 الشخوص:
 امرأة في عقدىا السادس/ نخلة -1
 الزوج -2
 سكرتير االبن 1الرجل/ -3
 نزيل مع الزوج في السجن 2الرجل/ -4
 اإلبن    -5
 رجاؿ حماية       -6

)منزؿ بسيط جدا، ساعة جدارية على الحائط توقفت عقاربها عند السابعة وعشرين 
أسفل الساعة، نخلة تقف اماـ الصورة وتخط بقلم في دقيقة، صورة قديمة للزوج علقت 

 الحائط الذي مألتو الخطوط التي تشير الى الزمن(
عشروف عاما مضت وأنا أضع أيامي أمامي خطوطا داكنة، ىذا كل ما بقي يل،  نخلة:

صورتك وساعة توقفت عقارهبا مع توقف دقات قلبك.. ىي ذي ساعتك عابسة كأيامي،  
، حىت النهار ٬تيء وٯتضي سريعا، يغلفٍت الليل بكوابيس ترىق كل شيء توقف بغيابك

رأسي، أقضيو على وسادة كأف حزف الكوف فيها، ٘تضي السنوات تباعا، ال أحد يطرؽ بايب 
اال يد ٖتمل الصدقات، تصفعٍت ببل ذنب، ٕتلدٍل عيوف اٞتَتاف وىي ترمقٍت بعطف، 

 خطّية، وبعد رغٍد تعاسة.صرت بعد عزٍّ  )تجلس(خطّية.. ىذه النخلة خطّية، 
 بهنداـ جميل يقف أمامها ويقدـ لها كيس نقود( 1)بقعة ضوء، يظهر الرجل/

 ىذا ما يبدد تعاستك :1الرجل/
 ىا انت ذا تعود ثانية.. نخلة: )تنظر لو(

 )يشير الى الكيس(  ألعطيك ىذا.. :1الرجل/
 صدقة تتلوىا صدقة نخلة:

 ىذا من فضل اهلل :1الرجل/
 حاشا اهلل اف يرضى بذيّل.. نخلة:
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 من قاؿ ذاّل..؟ىذا من فضلو ! :1الرجل/
 ٜتسة أعواـ وأنت تأتيٍت بصدقاتك حىت دوف اف اعرفك.. نخلة:

 ما أنا اال عبد مأمور.. :1الرجل/
ال تقل يل اهلل ألنو قادر على اف يعطيٍت دوف حاجة لك او )تصمت( من يأمرؾ.. نخلة:

 لغَتؾ..
 كلنا ٨تتاج لبعضنا..  :1الرجل/

 ذكرتٍت با١تاضي يـو كنا نعطي دوف أف نأخذ، نعطي كي نثبت انسانيتنا.. نخلة: )مبتسمة(
 اعطيناؾ وال ننتظر اف نأخذ منك شيئا.. :1الرجل/
كل صدقة تأتيٍت هبا تطّوؽ عنقي حىت اف كانت كلمة عطف، آه لو تعرؼ ما أنا عليو   نخلة:

 صدقات وجحيم الكرامة الخًتت النار..اآلف، لو خَّتوٍل بُت جنة ال
 ليست صدقات يا خالة.. :1الرجل/
لست هبذا الغباء كي تقنعٍت، حُت اشتد علي ضنك العيش تعلمت الكثَت، آه لو  نخلة:

تعلم كم ىصرتٍت االياـ وفتكت يب كل عرؽ يف يدّي ىاتُت رٝتتو السنوات بدبابيس توجع 
 ناؾ من يبذؿ مالو لوجو اهلل.اٟتجر، وتقوؿ ليست صدقات، تو٫تٍت اف ى

 )يمد لها الكيس(استحلفك اهلل يا خالة خذي ىذا مٍت : 1الرجل/
 من ىو..؟ نخلة: )تدفع يده(

 : )صامتاً(1الرجل/
 إرجعو اليو.. نخلة:

 أعرؼ كم اخذ منك الزماف يا خالة، لكنو جزء من التعويض عما فات.. :1الرجل/
تعويض زوجي، ىل يعيد يل ولدي، ىل يعيد ايامي تعويض عن ماذا..؟ ىل يعيد يل ال نخلة:

اليت قضيتها وانا اتنقل من سجن اىل سجن حىت عرفٍت كل السّجانُت، وراحوا يتندروف كلما 
 جئت اسأ٢تم: ىا قد جاءت ٩تلة، يا ٩تلة مىت نتذوؽ رطبك..؟

وات قضيت شبايب وانا أطوؼ ا١تدف ، من مدينة اىل أخرى، ذبل عودي وانا أنتظر، سن     
 عنطويلة من االنتظار.. ىل تذوقت يوماً مرارة االنتظار..؟ سنوات وانا أْتث، أنا الباحثة 
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 رأس خيط يدّلٍت عليهما.. ىل عرفت اآلف كم أخذ مٍت الزماف..
 : )صامتاً(1الرجل/
يف كل مرة ٕتيء إيّل فيها كنت احبس روحي يف نفق األياـ، اقنع نفسي أف القادـ  نخلة:

 يرّد إيّل الروح، وحُت ٘تضي يلّفٍت القلق وٯتضي األمل بعيدا.. سيأتيٍت ٓتربٍ 
 يا ٢تذا الصرب.. :1الرجل/
 ٣تربة على اف اصرب، كل ٟتظة فيو تفتت عظامي.. نخلة:

 خذيو ىذه ا١ترة يا خالة وأعدؾ أننا سنفكر ٔتا ٬تعل حياتك أفضل.. :1الرجل/
 مل يبق اال القليل أنا راضية ٔتا اراده اهلل.. نخلة:

 لكن ىناؾ من ىو غَت راض.. :1الرجل/
 من ىذا الذي ٮتالف إرادة الرب..؟ نخلة:

 : )صامتا(1الرجل/
 دع ا٠تلق للخالق.. نخلة:

 : )يضع كيس النقود على الطاولة ويغادر(1الرجل/
 )اظػػػػالـ(

 د امامو()بقعة ضوء، الزوج يحمل كتبا ويضعها في موق
 ىات بقية الكتب.. الزوج:
 مل يبق اال القرآف..أٖترقو ايضا!! نخلة:

 الزوج: )يتوقف(
كنت اقوؿ لك ما حاجتنا لكل تلك الكتب، اذا كانت لديك حاجة بالقراءة اذىب   نخلة:

 اىل ا١تكتبة العامة واقرأ ىناؾ..
 ىذه الكتب ال يضعوهنا يف ا١تكتبات.. الزوج:
 أليست كتبا.. نخلة:
 الكتب ا١تمنوعة ال مكاف ٢تا يف مكتباهتم. الزوج:
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 عجيب أمر الكتب، ٯتنعوف بعضها ويسمحوف ألخرى.. نخلة:
الكتب مثل االقفاؿ وا١تفاتيح، ىم ٯتنعوف مفاتيح الكتب بينما تلك اليت تقفل العقوؿ  الزوج:

 يشيعوهنا..
 مل أفهم ! نخلة: )تفكر(

 ساعديٍت على حرقها وستعرفُت.. الزوج:
الكتب اليت ٨ترقها ىي مفاتيح وليست أقفاؿ. أليس   لة: )وىي تضع الكتب في الموقد(نخ

 كذلك..؟
 تنَت العقوؿ وتفتحها، نتذوقها ٨تن كالعسل فيما مفعو٢تا كالسم لآلخرين.. الزوج:
 ومن ىم اآلخروف..؟ نحلة:

 ستعرفينهم..؟ الزوج: )يتوقف قليال وينظر لها(
أوووؼ، كلما استفسرت عن شيء ٕتيبٍت بكلمة ستعرفينهم ، لديك كل  نحلة: )تنهض(

 تلك ا١تفاتيح كما تقوؿ واجاباتك طبلسم..
 ال أريد أف أشغلك معي. يكفيك ما أنت عليو.. الزوج:

 ٩تلة: ٨تن يف مركب واحد يا زوجي، اما اف نعيش سوية او نغرؽ سوية..
 نعيش سوية وال نغرؽ.. الزوج: )يرمي آخر كتاب في الموقد(

 مِلَ ال تًتؾ كل ىذا وهتتم بولدؾ، ال ٯتكنك تغيَت العامل. نخلة:
 ىناؾ كثَتوف مثلي. الزوج:
 ال تكن طيباً، من ىو معك اليـو سيكوف عليك غداً.. نخلة:
 ىذا أمر يعنيٍت. الزوج:
 بوؾ عنا..ويعنيٍت أنا ايضاً، البلد يلتهب وعيوف ا١تخربين تًتصدؾ، ماذا لو غيّ  نخلة:
 اطِو خوفك واىدأي، ما ترٝتو األقدار لنا ال ٯتكن اف نلويها.. الزوج:
 لكنها ستلوينا، وتشتت ىذه الدار.. نخلة:

 بيت ٩تلة باٍؽ.! الزوج: )باسمًا(
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ما نفع البيت ببل أنفاس، ما نفع اٞتدراف غَت اهنا مقابر تعّلق عليها وجوىاً بابتسامات  نخلة:
ة اف مل ٖتمل دؼء األجساد. ما نفع األبواب اف مل تطرقها أيٍد. ما جامدة. ما نفع األسرّ 

 نفع الشبابيك اف مل تزرىا العصافَت وضوء الشمس..
 بيوت كهذه ُيشار ٢تا يف كل زماف، يشار ألىلها.. الزوج:
أىلها..؟ ىم ىناؾ. يف تقاطعات الطرؽ ٯتّدوف ايديهم للمارّة، ٮتفوف ماء وجوىهم  نخلة:

ؼ ذنباً، ىناؾ نساء بعباءات غَّتت لوهنا الشمس، يبست جلودىن وصرَف حطبا مثل من اقًت 
 يف زمن ال يرحم. ىناؾ أطفاؿ ببل مدارس ماتت طفولتهم وضاعوا.

 فرٌؽ بُت ما ترينو وبُت ما يسجلو التاريخ ٢تم.! الزوج:
ما يتناسى تبا للتاريخ ! أي قلم ٮتط تاريخ اولئك البؤساء ، تاريخ ٯتّجد ىذا وذاؾ في نخلة:

 البسطاء وقود انتصاراهتم الزائفة.
 )بقعة ضوء على نخلة(

ىا انت ذا مثلما أحرقت كتبك أحرقت قليب، ما زالت نظراتك وأنت ملقى  نخلة: )تكمل(
بُت ايدي ا١تخربين ملتصقة يب، آخر تلك النظرات كانت قبل أف يعصبوا عينيك ويغلقوا علّي 

 ع عمري.ابواب العافية، ضعت حقا بغيابك وضا 
 )تدور في المكاف، يغيب الزوج(

كل شيء ىنا يذكرٍل بك، أكاد أف أراؾ يف كل جدار، عيناي ملتصقتاف يف الباب لعل 
الزماف يعيدؾ إيّل، سنوات تأكل سنوات والباب ال يطرؽ. كرىت أيامي وليايّل ونظرات 

ذكرؾ أحد. صرمت الناس، أين ذاؾ التاريخ الذي صّدقتو. ضّيعوؾ كما ضّيعوا اصحابك ومل ي
 سبلمل تسّلق عليها اآلخروف.

 ثم تضعو في حقيبة قريبة منها( 1) تفتح الكيس الذي تركو الرجل/
خوص ٩تلتك اليت  )تمسك بعض خوص النخلة المزروعة بباب دارىا(ال حاجة يل بو 

زرعتها دخل كل دار، أظفره وأزينو وأبيعو، مصدر رزقي اٟتبلؿ، ٩تلتاؾ ما زالتا تنتظراف، أما 
شّدؾ اٟتنُت لدارؾ..اف كنت حيّا، من غيّبوؾ غابوا وأنت مل تعد، من حاصروؾ رحلوا، 

 دارت عليهم الدوائر، واف كنت ميتا فلماذا مل تزرٍل روحك..؟
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اب، نخلة تنظر الى الباب بفرح، تركض نحوه لكنها تفاجأ )صوت طرقات على الب
 ، تنظر لو بذىوؿ( 2بدخوؿ الرجل/

 : )واقفا امامها ويقدـ لها كيساً(2الرجل/
 صدقة أخرى..؟يا اهلل، كم من الذؿ اٖتملو.. نخلة:

 ما جئت أتصّدؽ.. :2الرجل/
 يكفي ألعيش..تؤ١تٍت نظرات العطف كثَتا، لست ْتاجة اىل أي شيء، لدي ما  نخلة:

 لدّي أمانة لك وعلي رّدىا.. :2الرجل/
 ىل رأيتو..؟ نخلة: )تنظر بداخل الكيس ثم الى الرجل(

 كنت معو يف قاعة واحدة..: 2الرجل/
 ١تاذا مل يأت معك..ما الذي أّّخره..؟ نخلة: )بفرح(

 كل مساء كاف ٭تلم أف يطرؽ بابك، حّدثٍت عنِك كثَتاً، عن صربِؾ وقّوتِك..  :2الرجل/
 مل أعد قويًّة كما كنت، وصربي بدأ ينفد.. نخلة:

قاؿ يل، قد ينفد ماء البحر وصربىا ال ينفد، صربت كثَتاًف ٖتملت قلقي وغيايب  :2الرجل/
َل.. طا١تا حّدثتٍت عن خوفها من ا١تستمر، مل تسألٍت عن ذلك أبداً رغم أٍل أقرا قلقها ا١تستد

  ..)يصمت(اآليت وكنت أقوؿ ٢تا ٣ترد أحبلـ
 تلك األوىاـ صارت حقائق..وا٠توؼ ٕتّلى بغيابو.. نخلة:

 لعَن اهلل سنوات ا٠توؼ ما كنت أظن أهنا ستمضي.. :2الرجل/
مل  ىا...قل يل، ١تاذا)تنتبو وكأنها تتذكر( مضت لكنها أخذت أعمارنا وأحبابنا... نخلة:

 يأِت معك..؟
يف ليلة ماطرة جاء السجانوف واخذوا أربعة منّا، كاف ىو واحد منهم، ذىبوا هبم  :2الرجل/

 ومل يعودوا..
 قتلوه الكبلب..! نخلة: )تجلس يائسة(

 كنت أظن أهنم أطلقوا سراحو وعدت أعيد اليو أغراضو..  :2الرجل/
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 أنا ْتاجة اليو وليس ألغراضو.. نخلة:
ْتاجة اليو، مل أَر رجبًل يزرع األمَل يف النفوس مثلو، حُت يباغتنا اليأس كلنا   :2الرجل/

ونتذكر األىل بعد وجبة تعذيب كاف يفتح أمامنا أفقًا من ضوء، يشد من أزرنا ويسرد علينا 
 حكايات مليئة بالعرب والدروس، مل أَر رجبلً ٔتثل شجاعتو وقوتو..

 (2ل/) إظالـ، يظهر الزوج وىو في السجن مع الرج
اف وضعت قدميك على الطريق فكن واثقا انك ستصل، ال تًتدد يف خطوؾ، ال  الزوج:

 تلتفت اىل الوراء، ىناؾ من ٭تاوؿ إيقافك، لن يتمكن منك ما دمت ٘تتلك اإلرادة.
 ليتٍت استطعت.. :2الرجل/
 وما الذي ٯتنعك..؟ الزوج:
٨تن معشر الفقراء مكتوب علينا اف ال تعرب احبلمنا خط ا٠تبز، كل احبلمنا  :2الرجل/

 تتجلى يف البحث عن قوت ٬تنبنا اآلخر..
 لن يأتيك ا٠تبز وأنت قاعد تتفرج، عليك اف تنهض.. الزوج:
 من اثقلتو االياـ وٛتّلتو ما ال طاقة لو بو كيف يستطيع اف ينهض.. :2الرجل/
 منك، لكٍت هنضت.. مل أكن بأحسن حاؿ الزوج:
 هنضت..! وجاؤوا بك سجينا.. :2الرجل/
 وأنت ايضا جاؤوا بك وعذبوؾ ومل ينفعك قعودؾ.. الزوج:
ألف القدر أراد يل ىذا، وإال كيف يلقى ّتثٍة يف باب داري واكوف متهما  :2الرجل/

كذا بالقتل..؟ مل تنفع معهم شهادة اٞتَتاف وىم يعرفوف اٍل ال أقوى على ذبح دجاجة، ى
 ٛتّلوٍل وزر جرٯتة مل اقًتفها، ألصقوا اٞترٯتة يب..

القدر الذي تتحدث عنو صنعتو بيديك، ىذا ليس قدراً، ىو الظلم بعينو.. وما دمت  الزوج:
راضيا بو فلن يتغَت اٟتاؿ، ولن تتغَت الببلد، عليك اف تبدأ خطوتك بارادتك كي ال تلقى 

 جثتك يف ا١ترة البلحقة بباب دارؾ..!
 (2نخلة ما زالت مع الرجل/ -)اظالـ
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كاف زوجك قويّا وعنيداً، وىذا ما شّجعٍت على اف أصرب حىت أرى ٩تلتو   : )مكمال(2الرجل/
 اليت صارت حكاية الف هنار وهنار وارى قوهتا وبأسها..

من تراىا أمامك فيها من الضعف ما ال تتوقعو..سنوات الصرب أكلت من جرؼ  نخلة:
 لق واالنتظار يبست روحي.. ليتهم مل ينتزعوه من داري، ليتهم تركوه..حيايت، ما بُت الق

السلطة ال ترغب فيمن يعارضها حىت لو يف اٟتلم، زرعوا عيونًا يف قلوبنا ٩تشاىا،  :2الرجل/
لن نقدر اف هنمس مع أنفسنا بكلمة تغيضها، كانوا يريدوننا اتباعا، نصفق ٢تم وىم 

وننا اف نكوف كبلب حراسة ٢تم، ٣ترد كبلب، نركض خلف ا٠تطّاؤوف، نتبعهم صاغرين، يريد
 من يطعمنا بذؿ..

 ىذا ليس كبلمك.. نخلة:
كبلمو ىو..زوجك، زرعو يف رأسي وانتشيت بو مقتنعا، ىو مثل الضوء يبدو جليا   :2الرجل/

 يف العتمة يبدد حلكتها و٭تيلها اىل هنار..
 أىيم يف لياٍؿ طويلة مل تنتو، تنتابٍت يبعث الضوء يف الصدور ويًتؾ يل العتمة، تركٍت نخلة:

 فيها الكوابيس مثل دبابيس مؤ١تة..
ترى أين ىو  ..)يلتفت يمينا وشماال(مل يوص أحداً بكما غَتي، ٘تٌت اف يرى ابنو :2الرجل/
 ابنك..؟

 فكوؾ الزمن التعس اف اختارت احداً ال تًتكو اال وىو صريعا.. نخلة:
 أخذوه ىو اآلخر..؟ :2الرجل/

يف ذاؾ الزمن النحس، ىناؾ من يُغّيب وىناؾ من يغيب.! ضاع مٍت، مل أره منذ  لة:نخ
 سنُت، حُت ينفرط عقد األب ينفرط معو اٞتميع..

 اف مل يأخذوه فلماذا مل يسأؿ عنك..؟ :2الرجل/
 لكّل غائٍب عذر.. نخلة:

 أي ولد ىذا، أمل يكن لو قلب، ما ذنبك وانت تتحرقُت شوقا لرؤيتو.. :2الرجل/
 قلوب االبناء مثل اشرعٍة تتقاذفها الريح، ٘تيل حيثما ٕتد متكئاً آمناً.. نخلة:

 وىل ىناؾ مكانا آمناً أفضل من حضن األـ...؟ :2الرجل/
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 مري..ليتو اآلف يف مكاٍف آمٍن، ىذا كل ما أطلبو من ريب، ىو بقّية ع نخلة:
)أصوات سيارات شرطة تسمع في الخارج، يدخل رجال حماية مرتدياف زيا عسكريا  

 وىما مدججاف بالسالح(
)تشير الى ذات الوجوه اليت رأيتها قبل عشرين عاما، أرأيتهم..  نخلة: )تنظر اليهم(

 (2الرجل/
 أنت....اخرج من ىنا..( 2رجل الحماية: )الى الرجل/

 الى نخلة ومن ثم يخرج(: )يكتفي بالنظر 2الرجل/
أما كفاكم ما أخذمت مٍت، زوجي واعدمتموه، ولدي وضيعتموه..مل يبق يل احد غَت  نخلة:

 تلك النخلة يف باب داري..
 ( 1)يدخل االبن ومعو الرجل/
 أنت مرة أخرى، أمل أقل لك من قبل اف ال تأيت..؟ (1نخلة: )تنظر الى الرجل/

 عث ا١تاؿ..ذاؾ الذي ٬تعلك تعيشُت بكرامة..أمرتيٍت اف آيت اليك ببا :2الرجل/
 ما عرفت الكرامة بصدقاتكم، كلما انساىا تعود أنت لتذكرٍل بالذؿ.. نخلة:

 )االبن يتقدـ نحوىا ويرفع نظارتو(
)تنظر الى من أنت..؟  )تدور حولو وتتفحصو(كأٍل اعرفك..   نخلة: ) تحدؽ بو(

أليس كذلك..؟ ىو صاحب ا١تاؿ، ىا.. قل يل ىل   ىو الذي كاف يتصدؽ عليّ  (1الرجل/
 ىو ىذا..؟

 ما كنت ارسلو ليست صدقات..ذاؾ كاف مالك..وحقك.. االبن:
حقي يف ماذا..؟ٖتطموف حيايت لتدفعوا يل، أي ماؿ تدفعوف يعوضٍت عن كل  نخلة:

خسارايت..لست ْتاجة اىل وساخاتكم وعطفكم..لست ْتاجة لكم ، تقطعوف جذور 
 توٍل با١تاؿ..أي بشر أنتم..؟سعاديت لتأ

 كاف حقك علّي، أنا ابنك..  االبن:
 ابٍت.... ابٍت من..؟ نخلة: )تصمت وتنظر لو بذىوؿ(
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 سيادة الوزير ىو ابنك يا خالة.. :1الرجل/
 أنت وزير..؟ نخلة: )الى االبن(

أنا ابنك  )يتقرب منها وىو يخرج جنسيتو لكنها تبتعد عنو(بل ابنك يا امي..  االبن:
 وىذه جنسييت..!

أتراٍل احتاج ٞتنسية لكي اعرؼ ابٍت..؟ اٞتناسي ال تغَت شيئا، اٝتاء واوراؽ خلت من  نخلة:
اٟتب والصدؽ والوفاء..انا ال اعرفك..لست ابٍت، بوصلة قليب ال تشَت اليك..ال يًتؾ االبن 

 امو تعاٍل.. لو كنت ابٍت ١تاذا مل تزرٍل..؟
 ىي الظروؼ يا امي.. االبن:
ال تقل يا امي... سيادة الوزير ! اية ظروؼ منعتك من اف ٕترب ما انكسر يف حيايت..  :نخلة

)تشير الى اية ظروؼ منعتك من اف تطفئ نار قليب ا١تشتعلة منذ عشرين عاما.. انظر 
تلك خطوط ايامي الداكنة، أرأيتها، كنت اعد  خطوط السنوات التي خطتها على الحائط(

احصي االياـ والليايل، ذرفت دموعا من نار، وتأتيٍت لتقوؿ يل اللحظات ٟتظة تلو أخرى، 
الظروؼ..أية ظروؼ ىذه اليت تنسيك بيتك الذي حبوت ومشيت فيو، أي قلب ٖتملو وأنت 

 ترسل يل ما يشعرٍل بالذؿ واالىانة..
 انس يا امي، وتعايل معي ستعيشُت عزيزة كرٯتة.. االبن:
اترؾ انفاس احبيت يف ىذه الدار، اترؾ النخلة اليت العز ذىب مع اىلو..أتريدٍل اف  نخلة:

اٝتع سعادة الوزير، انا مزروعة يف ىذه  )بسخرية(زرعناىا وشهدت كل ٟتظات انتظاري.. 
 الدار اليت ٗتجل من العيش فيها..

 امي لقد تغَتت اٟتياة وما مضى لن يعود.. االبن:
لقد اخطأت العنواف سعادة  )تشير الى صدرىا(لكنٍت احتفظ بو يف صدري، ىنا  نخلة:

 الوزير، عد من حيث أتيت، ٩تلة باقية يف دارىا بانتظار ابنها الغائب..
 ستأتُت معي.. االبن:
 ىل ستجربٍل على ذلك..؟ آه صحيح، نسيت انك صرت سلطة.. نخلة:

 قلت لك كل شيء قد تغَّت.. االبن: )بصوت عاؿ(
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 اال السلطة ىي ذاهتا لن تتغَّت.. نخلة:
 اال ترغبُت يف رؤية ٩تلة الصغَتة، حفيدتك..؟ االبن:

 نخلة: )تنهار باكية(
 تعرؼ عنك كل شيء، ٖتمل مبل٤تك وضحكتك.. االبن: )مكمال(

 ال تستغل ضعفي، دعٍت الفظ آخر انفاسي يف ىذه الدار.. نخلة:
حسنا يا أمي، سأعود ومعي ٩تلة الصغَتة رٔتا تستطيع اف  االبن: )يعيد نظارتو الى موضعها(

 تقنعك..
 ..)تتقدـ نحو حقيبة وتقدمها لو(قبل اف تذىب خذ معك ىذا نخلة:
 ما ىذه..؟ االبن:
ا١تاؿ الذي كنت ترسلو يل يف السنوات السابقة حفظتو لك، كلو يف اٟتقيبة، خذىا  نخلة:

 وخّلصٍت من سنوات الذؿ..
الذي يقـو بأخذ  1)يشير الى الرجل/وأقوؿ من اين جاء العناد لنخلة الصغَتة  االبن:

 الحقيبة(
 سأعود يا أمي.. االبن:
اف كنت تفكر يف العودة ثانية، عد ابنا يل وليس مسؤوال، منذ اف انتزعت السلطة  نخلة:

 زوجي وابٍت كرىتها..
 )االبن يخرج ويتبعو رجاؿ الحماية(

 تذىب الى الحائط وتؤشر يوما جديدا(نخلة: )تبقى لوحدىا، 
                             

 )اظػػػالـ(  ستار
 12/1/2016البصرة في                                           

 
 



282 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 
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 شخوص المسرحية:
 الملك -1
 الملكزوجة  -2
 الوزير -3
 قائد الشرطة -4
 كاتب المملكة -5
 المهرج -6
 بائع الدجاج -7
 زوجة بائع الدجاج -8
 العّراؼ -9

 منصور صديق العّراؼ -10
 1رجل -11
 مجموعة جنود -12
 مجموعة من الناس -13

 
 المشهد االوؿ

 )في بالط الملك(
 

الملك واقفا وىو في حالة قلق، فيما يقف الوزير خلفو وىو ينظر اليو، الملك يتحرؾ 
 المسرح والوزير يتحرؾ خلفو، الملك يتوقف..في مساحة 

 أما زلت تقف امامي وال تفعل شيئا..؟ الملك:
 أرسلت قائد الشرطة للبحث عنو.. الوزير:

 أين ذىب ذلك ا١تعتوه..؟ الملك:
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 ال تقلق يا موالي سيأتوف بو.. الوزير:
كن اف يغيب أحد يوماف وأنا انتظر..كيف مل تتمكنوا من ا٬تاده..؟ يف ٦تلكيت ال ٯت الملك:

 عن عيوف حراسي.. كل شيء ٬تب اف اعرفو قبل اف تعرفو الناس..
 لكنها اشاعة يا موالي.. الوزير:

 اشاعة..؟ ال يوجد دخاف بدوف نار..الملك: )ينظر لو بغضب( 
 ألقينا القبض على بعض مروجيها.. الوزير:

 أريده ىو..ال اريد غَته، آتوٍل بو..ذلك العرّاؼ البائس.. الملك:
.. الوزير:  سيجدونو موالي، سيجدونو..وسيكوف بُت يديك اليـو

 اليـو وليس غداً..! الملك: )محذرا(
 سأذىب بنفسي اآلف ألْتث عنو.. الوزير:

 ال تأت اال وىو معك وإياؾ أف تزجره او هتينو، عاملو بلطف.. الملك:
 مرؾ مطاع يا موالي..أ الوزير:

 الملك: )يكتفي بالنظر اليو بينما يخرج الوزير مسرعا(
دجاجة سوداء بريشة بيضاء واحدة، تبيض كل عاـ بيضة واحدة تعيد  الملك: )مع نفسو(

إيّل الشباب...أين أجدؾ ايتها الدجاجة..؟ ١تاذا مل ٮتربٍل العراؼ بذلك..؟ ١تاذا أخفى عٍت 
 العامة..؟أمر الدجاجة ألٝتعها من 

 )يدخل الكاتب(
 موالي، كل الرسائل اليت طلبتها للبحث عن العراؼ ارسلتها لبلقاليم.. الكاتب:
 حسنا، ومىت تصل اليها..؟ الملك:

لن تصل رسالة االقليم الشمايل قبل سبعة اياـ، اما االقليم اٞتنويب فستصل ٢تم بعد  الكاتب:
 يومُت..
 اذف خصصوا جناحا للعراؼ سيقيم معنا، وجناحا ملكيا للدجاجة.. الملك:

 جناحا للدجاجة.. الكاتب: )بذىوؿ(
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لدجاجة ا١تلكية ستحل علينا ضيفة.. شددوا اٟتراسة على جناحها وليكن  الملك: )مؤكدا(
 اٟتراس من حراسي الشخصيُت.
 أمرؾ يا موالي.. الكاتب: )ما زاؿ غير مقتنع(

 الطبوؿ وا١تزامَت سيحتفل شعيب شهرين كاملُت ٔتقدـ الدجاجة ا١تلكية..ىيأوا ٢تا  الملك:
 حسنا يا موالي، طبوؿ ومزامَت.. الكاتب:
 اكتب ىذا وارسلو اىل كل االقاليم، حىت االقليم الغريب..! الملك:

 الغريب ايضا يا موالي..؟ الكاتب: )بذىوؿ(
 اكتب ٢تم ايضا.. الملك:

 لكنو اقليم استقل قبل عاـ و٭تكمو اخوؾ يا موالي.. الكاتب:
 ساستعيده...سأجند اٞتيوش الستعادتو اىل ملكي.. الملك:

 لدينا معهم وثيقة شرؼ واتفاؽ.. الكاتب:
 ٔتقدـ الدجاجة ا١تلكية ستلغى كل االتفاقيات.. الملك:

 الكاتب: )يقف مذىوال(
 ا اخربتك بو..ما بك..؟ ال تنظر يل ىكذا، اذىب واكتب م الملك:

 أمرؾ يا موالي. الكاتب: )يستسلم ألمره(
 )يخرج الكاتب(

كيف مل ٮتربٍل ذلك العراؼ ا١تعتوه بأمر الدجاجة..١تاذا اخفاىا عٍت..؟   الملك: )مع نفسو(
ىل يعقل اف يعرؼ اٟتمالوف والنجاروف والفبلحوف وبقية الرعّية بأمرىا قبلي..؟ يقولوف أهنا 

، ال ٯتكن اف ٗترج من ذاؾ ا١تعتوه اشاعة..جربتو باشياء كثَتة ومل اشاعة، ىي ليست اشاعة
 )يدخل المهرج( يقل اال الصحيح..

 ىل يسمح يل موالي بالدخوؿ..؟ المهرج:
 تعاؿ يا عصفور.. الملك: )ينظر لو(

 )يضحك(ا اـ ماشيا ر طائ المهرج:
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 قلت تعاؿ واال قطعت لسانك.. الملك: )زاجرا(
مابك يا موالي، روحي فداء لك، أراؾ  لك بطريقة بهلوانية(المهرج: )يقترب من الم

 منزعجا..ما الذي يزعجك..؟
 كلمة اخرى منك واقطع لسانك..  الملك: )بغضب(

 كّلي لك يا موالي، أنا ولساٍل..  المهرج:
 الملك: )يبتسم( 
ىا... أرأيت يا موالي، ابتسامتك أشرقت كأهنا الشمس، إف ضحك موالنا  المهرج: )فرحا(

 ا١تلك ضحكت معو كل األقاليم..!
 يا لك من ساذج..ال أعرؼ من جاء بك إيّل.. الملك:

 إف نسيت اذكرؾ يا موالي.. المهرج:
 تذكرٍل ٔتاذا..؟ الملك:

عن بعد وأعجبت بغنائي  يـو كنت أرقص واغٍت يف حفل تتو٬تكم ا١تبارؾ، شاىدتٍت المهرج:
 ورقصي وحركايت..
 من قاؿ لك اف غناءؾ أعجبٍت..؟ الملك: )مبتسما(

 كيف..كيف يا موالي..؟ ألست أنت من أطلق علّي اسم عصفور..؟  المهرج:
 اطلقت عليك ىذا االسم ال لغنائك وال لرقصك.. الملك:

 ىا...اذف ٟتركايت البهلوانية.. المهرج: )يفكر(
 رتك وغبائك..!بل لثرث الملك:

 ىا..نعم، نعم أنا غيب اعًتؼ بذلك.. ) ينظر الى الملك(لغبائي..؟  المهرج: )بصدمة(
كل من أقرّبو إيل ال بد اف يكوف غبيا.. من السهل اف تقنع غبيا ومن السهل ايضا   الملك:

 اف تقطع رأسو وال حيف يف ذلك، لن يكلفٍت كثَتا..
..لكن ارجوؾ اف تبقي رأس عصفور فبدونو ال ٯتكن كلنا طوع أمرؾ يا موالي لكن.  المهرج:

 اف اسعدؾ وانسيك ٫تومك..
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 بقاء رأسك موقوؼ على اآليت من األياـ.. الملك:
 طوع أمرؾ يا موالي ما ذىب من أياـ وما ىو آت.. المهرج:
 الدجاجة ا١تلكّية.. ضيفةاٝتعٍت جيدا، ستحّل بيننا  الملك:

 دجاجة!! المهرج:
 دجاجة ملكّية.. الملك: )مؤكدا(
 المهرج: )يفكر(

 ستكوف أنت ندٯتها.. الملك: )مستمرا(
 ندَل لدجاجة..؟ المهرج:

 دجاجة ملكّية..٢تا ما لنا، طاعتها واجبة.. الملك: )مؤكدا(
 طبعا، طبعا..كيف ال وىي دجاجة موالي ا١تلك.. المهرج:

لكّية وغَت ىذا االسم قلت لك دجاجة ملكّية، ىذا ىو اٝتها، الدجاجة ا١ت الملك: )غاضبا(
 ال يسمح بو ابداً..

 وماذا عن ليلة اٞتواري يا موالي..؟)يصمت قليال مفكرا( طوع أمرؾ يا موالي..  المهرج:
ما اف تصل الدجاجة ا١تلكّية فستلغى كل اٟتفبلت.. سيضع لك كاتبنا خطة يومية  الملك:

 وعليك تنفيذىا.. ال تنسى اف بقاء رأسك ٤تكـو براحة الدجاجة ا١تلكّية..  
 )يخرج الملك ويبقى المهرج لوحده، يتحدث مع نفسو(

 احصل على أي أي دجاجة تلك..؟ دجاجة ملكّية..! أعواـ وانا ىنا يف الببلط مل المهرج:
امتياز فيما ٖتصل عليها دجاجة..!اي دجاجة تلك..؟ تلك الليايل احملببة اىل قلب موالنا 
ا١تلك مل يلغها حىت يـو وفاة احدى زوجاتو ويلغيها من اجل دجاجة..؟أي دجاجة تلك..؟ 

 ماذا لو تبادلنا االدوار..أنت عصفور وأنا دجاجة..! )يفكر(أحسدؾ ايتها الدجاجة.. 
                     

 –اظالـ -
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 المشهد الثاني
 )خربة في المدينة(

 )العراؼ يقف قلقا ويتحدث مع نفسو(
ما الذي فعلتو بنفسك..؟ كنت عرافا ٤تًتما يف الببلط ٭تًتمك الوزير والغفَت واالف  العراؼ:

مطارد بسبب كلمة.. أال تدري اف التندر ٔتثل ىذه االمور سيلقي بك يف غياىب 
السجن..كلمة تناقلتها االلسن، من لساف اىل لساف..كربت واتسعت وصارت اشاعة.. قلت 

احدة يف كل عاـ وىي البيضة اليت تعيد اليك كل ألحدىم اف دجاجتك ستبيض بيضة و 
شبابك وقوتك لكن ا١تسكُت قاؿ يل آه لو اخربتٍت بذلك يا عراؼ قبل اف تكوف ببطٍت.. 
لقد أكلها، أكل الدجاجة..! ما الذي افعلو والشرطة تبحث عٍت، من أين آيت ٔتثل تلك 

 الدجاجة وقد أكلها الغيب..
 )يدخل منصور وىو صديق العراؼ(

 أما زلت ىنا..؟ ما الذي اّخرؾ..؟ عليك اف ترحل يف اٟتاؿ.. نصور:م
 اىل اين اذىب والطرؽ مآلنة بالشرطة وأبواب ا١تدينة مغلقة..؟ العراؼ:
 حاوؿ اف تتنكر بزي آخر.. منصور:
 أنا يائس يا صاحيب، يائس..سيقضى علّي.. العراؼ:
 حسناً، لنجد حبل آخرا.. منصور:
 ف لديك..عّجل بو اف كا العراؼ:

 ىا.. اٝتع، عليك اف تذىب اىل القصر.. منصور: )مفكرا(
 أي قصر تقصد..؟ العراؼ:
 قصر ا١تلك.. منصور:

 أتريدٍل أف اذىب اىل ا١توت برجلّي..؟ العراؼ: )بفزع(
اٝتع وال تقاطعٍت، تذىب اىل قصر ا١تلك وٗتربه انك كنت مريضا  منصور: )يحاوؿ اقناعو(

 ومل تستطع اٟتركة اال انك ما اف ٝتعت اف موالنا يطلبك تغلبت على مرضك وجئت اليو..
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 وماذا عن الدجاجة..؟ العراؼ:
 مرىا ولكن اياؾ اف ٗتربه اف الغيب اكلها..أ: تلك ورطتك..! ىا اٝتع اخربه بمنصور

 ن أجي هبا..؟من أي العراؼ:
قل لو اف ىناؾ دجاجة يف مكاف ما من ا١تملكة، يف واحد من االقاليم وهبذا  منصور:

 ستخلص نفسك..
 أتراه سيقتنع هبذا..؟ العراؼ: )مفكرا(

مثلما اقتنع بنبوءتك لتوليو أمور ا١تملكة، أنسيت..؟ حددت لو شهرا واحدا وبالفعل  منصور:
 مات ا١تلك األب وصار ىو ملكا..

حدث ذلك صدفة، بل قل ساعدٍل اهلل هبا، اما الدجاجة فأمرىا ٥تتلف.. ا١تلك  راؼ:الع
 داىية غريب االطوار ال يقتنع بسهولة..

سيقتنع، حتما سيقتنع.. ىؤالء االغنياء بطوهنم ٦تلوءة وعقو٢تم فارغة..! وما داـ  منصور:
 ا١تلك يهتم بشبابو وقوتو سيقتنع..

 حاوؿ اقناعو.حسناً سأ العراؼ: )بعد تفكير(
 

 المشهد الثالث
 )في بالط الملك(

 )الوزير وقائد الشرطة ينتظراف مقدـ الملك(
 أين تراه قد ذىب..؟ الوزير:

 ْتثنا عنو يف كل مكاف ومل ٧تده، فص ملح وذاب ! قائد الشرطة:
 وماذا سنقوؿ ١توالنا ا١تلك..؟ الوزير:

 نطلب منو فرصة اخرى للبحث عنو، رٔتا غادر ا١تملكة اىل احد االقاليم.. قائد الشرطة:
 كيف ٮترج والبوابة موصدة..؟  الوزير: )بغضب(

 رٔتا استعاف با١تهربُت.. قائد الشرطة:
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استعاف با١تهربُت..؟ أنت تقوؿ ىذا، أمل تقل من قبل أنك قضيت  الوزير: )مستغربا(
 عليهم..؟

يتناسلوف كالدود، كلما قضينا على زمرة منهم خرجت زمرة ىم كثَتوف،  قائد الشرطة:
 أخرى..
وىل تريدٍل أف أخربه هبذا..؟ كنا يف ورطة وصرنا بورطتُت..ماذا اقوؿ لو، اخرجو  الوزير:

 ا١تهربوف من ا١تدينة..
.. قائد الشرطة:  قلت رٔتا ومل أجـز

عذرؾ ىذا سيزيد من الطُت بلة.. ال بد من عذر مقنع ال اعتقد اف موالنا ا١تلك  الوزير:
 سيملها وقتا آخرا..

حسناً، ما رايك أف نقنعو أف العرّاؼ لو القدرة على االختفاء دوف أف يراه أحد  قائد الشرطة:
 وموالنا أطاؿ اهلل بعمره ال يشك بقدراتو..

 س هبا..ىا.. ىذه فكرة ال بأ الوزير: )مفكرا(
وىذا سيجعل موالنا أطاؿ اهلل بعمره اف ٯتنحنا وقتا آخرا لنتمكن من الوصوؿ  قائد الشرطة:

 اليو..
 عندىا ستأتينا اخبار األقاليم، رٔتا ىو ىناؾ.. الوزير:

 أرجوؾ سيدي الوزير كن معي وال ٗتذلٍت.. قائد الشرطة:
 أخشى اف ٗتذلٍت انت يا قائد الشرطة..! الوزير: )بدىاء(

 اذف اتفقنا.. قائد الشرطة: )بابتسامة(
 )يدخل الملك وينحني لو الوزير وقائد الشرطة(

 ىا قد عد٘تا بدونو.. الملك: )بغضب(
 ما زاؿ البحث جاريا عنو.. الوزير:

 اىل مىت..؟ الملك:
 اىل أف نأيت بو بُت يديك يا موالي..مل يبق وقت حىت نضع ايدينا عليو.. قائد الشرطة:
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 أين تراه اختفى..؟ الملك:
 أنت قلت يا موالي اختفى، نعم ىو اختفى بالفعل وأنت تعرؼ قدراتو تلك.. الوزير:

 اختفى ..؟ كيف..؟ الملك:
 للعراؼ طرقا عديدة لبلختفاء، بقبعة او برداء..! الوزير:

 ١تاذا مل ٮتتف قبل ىذا..؟ الملك:
 ألنو يا موالي كاف مستفيدا منك.. الوزير: )بمكر(

 وىل قطعت عنو العطايات وا٢تبات وا١تكرمات..؟ : )بغضب(الملك
 حاشا موالي اف يفعل ىذا، ما زلت تغدؽ على اٞتميع بكرمك.. الوزير:

 أنت موالنا، ملكنا، نفديك بارواحنا ! قائد الشرطة:
 أريد حبل.. ما ىو اٟتل..؟ الملك:

 ا تنتشر يف كل مكاف..امنحنا مزيدا من الوقت يا موالي وسنأتيك بو قواتن قائد الشرطة:
 خذوا يوما او يومُت، اْتثوا عنو يف كل زاوية من ا١تملكة وال تًتكوا حىت ا١تزابل.. الملك:
 سنفعل يا موالي.. الوزير:

 اذىبا االف.. الملك:
 )الوزير وقائد الشرطة يذىباف(

قبعة اختفاء، أيعقل ىذا..؟ أٮتتفي ىذا ا١تلعوف، يعٍت انو مطلع على كل  الملك: )مع نفسو(
 شيء ٬تري ىنا، كل شيء..أٯتكن اف يكوف قد اطلع علي وأنا يف فراشي..؟

 )تدخل زوجة الملك(
 أما زلت تفكر بالفراش يا موالي..؟ الزوجة: )بغنج(

 الفراش..؟ أي فراش..؟ الملك: )ينتبو لها(
 ٝتعتك وانا داخلة تقوؿ فراشي..اذا كنت ترغب يف شيء انا طوع أمرؾ.. الزوجة:

 ال..ال اريد شيئا.. الملك: )مترددا(
 أمل أقل لك لنستدعي طبيبك كي ٮتلصك ٦تا أنت فيو.. الزوجة:
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 أتريدين اف يطلع الطبيب على سّر أخفيتو سنينا.. الملك:
 لكن ا١تملكة ْتاجة اىل ويل عهد.. الزوجة:
 ال تفكري هبذا سأجد حبل.. الملك:
 كل مرة تقوؿ ىذا واالياـ ٘تضي..  الزوجة:

 اعرؼ اٍل خذلتك كثَتا، سيأيت اليـو الذي ال اخذلك فيو.. الملك: )مؤاسيا(
 يقولوف اف العسل خَت عبلج.. الزوجة:
 وىل بقي عسل يف ا١تملكة مل اتناولو..! الملك:
نسيك كل ما تفكر بو. ١تاذا ال ٩ترج يف اذف تعاؿ معي، لتنعم بصفاء الذىن..سأ الزوجة:

 نزىة بعيدا عن مشاغلك..
ال استطيع اف اترؾ ا١تملكة يف ىذا الوقت العصيب، تركتها مرة واستقطع أخي  الملك:

 الصغَت اقليما منها، ماذا لو تركتها اياما رٔتا ينقض عليها اٟتاقدوف والطامعوف..
ف اكوف جديرة بك، تعاؿ يا حبييب، اخاطبك كزوج وليس ملكا، من واجيب ا الزوجة:

 استطيع اف افعل لك الكثَت..
 ىي لعنة رافقتٍت كثَتا، وانا ادفع ٙتن ما قمت بو.. الملك: )بألم(

 مل تقم اال ما تراه صاٟتا، وما قاـ بو اخوؾ الصغَت كاف غلطة.. الزوجة:
لكة واحدة مل تكن تلك رغبة والدي، كاف يريدنا اف نكوف معا متعاونُت يف ٦ت الملك:
 وقوية..
 فعلت ما ٬تب عليك فعلو لكن اخاؾ مل يرض، اقتطع منك اقليما ومل ترد عليو.. الزوجة:
 وىل تريدينٍت اف احارب اخي..؟ الملك:
 اردت فقط اف تفاوضو، ٕتلس معو وتقنعو بالعودة.. الزوجة:
 وماذا افعل للرأس اليابس!! الملك:
..االف دعك من كل ىذا اٟتديث ا الزوجة:  لذي يقلق، تعاؿ معي، اراؾ اكثر صفاء اليـو

 لو حدث ما انتظره اليـو سًتيٍت ٥تتلفا، وسأ٧تح.. الملك: )بابتسامة مفتعلة(
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 )تخرج الزوجة(اذف انتظرؾ..ىا.. ال تتأخر.. الزوجة: )بغنج(
أي عاىة تلك اليت ٘تنعٍت عنك، لياؿ  الملك: )مع نفسو قلقا وىو يراقب خروج زوجتو(

طويلة من ا٠تذالف، ا١تلك الذي مل ٮُتذؿ يف حروبو الكبَتة خذؿ يف فراشو، أي لعنة ىذه، أي 
أمل ينتابٍت كلما خذلتها، وىا ىي ذي صابرة معي، كلما أىم هبا تشرئب الرؤوس اليت قطعتها  

١تلك الذي كنت تسعى اليو، ما ىذا ىو ا )مؤنبا نفسو(تبحلق يف وجهي، ٖتيلٍت حطاما.. 
الذي خلفو لك غَت القلق والتعاسة..؟ ملك ببل سعادة، أي ملك ىذا..؟ حىت حارسك 
اكثر سعادة منك، الفقراء من رعيتك اكثر سعادة منك، آه..اف مل تستطع اسعاد زوجتك 

 فكيف ستسعد رعيتك..؟!
 )اظالـ(                                           

 
 هد الرابعالمش

 )سوؽ المدينة قريبا من محل بائع الدجاج(
)مجموعة من الباعة وىم يتذمروف لقياـ افراد الشرطة بالعبث في محالهم التجارية، قائد 

 الشرطة مع افراد شرطتو يبحثوف عن العراؼ بين البضاعة، بائع الدجاج محتجا(
ما ىذا يا قائد الشرطة، ىذه ا١ترة الرابعة وانتم ٗترجوف بضاعتنا واغراضنا اىل  بائع الدجاج:

 الشارع، كل يـو تبحثوف ىنا يف السوؽ، أال ٗتربنا ما الذي تبحثوف عنو لنكوف عونا لكم..؟
 ىذا أمر غاية يف السرية وال يعنيكم.. قائد الشرطة:
 لكن رزقنا توقف بسببكم..بائع الدجاج:
 رزقكم توقف..؟ قل يل بربك ما األىم عندؾ، رزقكم أـ أمن ا١تدينة..؟ :قائد الشرطة

٨تن ال يهمنا اال رزقنا وأمن ا١تدينة أمر يهمكم أنتم، ما الذي اعطتنا ىذه  بائع الدجاج:
 ا١تدينة كي ننسى رزقنا وهنتم بأمنها..؟

 كبلمك خطَت، اذا كررتو ألقيت بك يف السجن..  قائد الشرطة: )غاضبا(
الدجاج: لكن ال شيء ىنا يبدد أمر ا١تدينة، ولديكم عيوف يف كل مكاف أمل ٗتربكم ٔتا بائع 

 تبحثوف عنو..؟
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 ٨تن ننفذ آمر موالنا ا١تلك. قائد الشرطة:
يعيش موالنا ا١تلك..يعيش..يعيش..  )يهتف(موالنا ا١تلك..؟  بائع الدجاج: )بخوؼ(

ة اية مساعدة، ٨تن يف خدمة موالنا أيريد قائد الشرط)يقترب من قائد الشرطة ىامسا لو( 
 ا١تلك..!

 دع الشرطة يعملوف واكرمٍت بسكوتك.. قائد الشرطة: )يزجره(
حسنا، سأغلق فمي، واذا اردتٍت اف اخيطو سأفعل ولن تسمع مٍت كلمة  بائع الدجاج:

 تغضبك..
 أتعرؼ شيئا..؟ قائد الشرطة:
 و..؟!ال ..ال اعرؼ اال ما علمتنا بو.. ما ى بائع الدجاج:
 أنت تثرثر كثَتا وقانوف ا١تملكة يقضي بقطع ألسن ا١تثرثرين.. قائد الشرطة:

.. بائع الدجاج: )متحسسا لسانو(  أعدؾ يا سيدي بأٍل ال اثرثر بعد اليـو
 وال تسأؿ أي سؤاؿ.. فضولك ىذا سيكوف وباال عليك.. قائد الشرطة: )محذرا(

 بعد االف( بائع الدجاج: )يكتفي باالشارة ي انو لن يتكلم
 كن ىكذا افضل لك ولنا..  قائد الشرطة:

 )احد افراد الشرطة يقترب من قائده(
 ال شيء ىنا يا سيدي.. الشرطي:

 ىل ْتثتم فوؽ السطوح..؟ قائد الشرطة:
 ْتثنا يف كل مكاف .. مل ٧تد شيئا.. الشرطي:

 )ينصرؼ قائد الشرطة مع شرطتو( حسنا لننصرؼ.. قائد الشرطة:
ما الذي ٬تري يف ا١تدينة، افراد الشرطة ٯتؤلوف االزقة، ما الذي  )مع نفسو( بائع الدجاج:

يبحثوف عنو..؟ ىل سندخل حربا أخرى..؟ حرب تأكل االخضر واليابس مثل اليت 
سبقتها..ما الذي حصدناه من حروهبم غَت ا١توت وا٠تراب.. ٮتوضوهنا الشباع رغبة ٕتار 

 الدـ، حرب ال ٖترؽ غَت الفقراء..
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راؼ من جانب المسرح في طريقو لقصر الملك، يتخفى خلف جدار محل بائع )الع
 الدجاج(

 ىيو..أنت، ما الذي تبحث عنو.. بائع الدجاج: )يراه من بعيد(
 ما جئت ألْتث عن شيء، كنت مارا من ىنا.. العراؼ:

أتراؾ )مفكرا( لكن تنسل بُت اغراضي، الطريق من ىنا وليس داخل دكانيت.. بائع الدجاج:
 جئت لتسرؽ..؟

 أنا أسرقك..؟ معاذ اهلل اف فعلت ىذا..جئت اشًتي منك دجاجة.. العراؼ:
بعتها كلها، مل تبق واحدة، ىجم الناس على دكانيت واشًتوا كل ما عندي  بائع الدجاج:

 بعدما سرت االشاعة..
 أية اشاعة..؟ العراؼ:

الدجاجة السحرية أمل تسمع هبا، دخلت كل بيت وأنت مل تسمع بأمر  بائع الدجاج:
 وبيضتها الوحيدة..

 ومن يقوؿ ذلك.. العراؼ:
 غريب كيف مل تسمع هبا.. ...)يضحك(كل ا١تدينة تعرؼ بأمرىا اال انت  بائع الدجاج:

 وىل صدقت ما يقولوف..؟ ليس كل ما يقولو العامة صحيح.. العراؼ:
 ما يقولو عراؼ ا١تلك ال بد اف نصدقو.. بائع الدجاج:

 عتها أنت من العراؼ..وىل ٝت العراؼ:
 كيف يل اف اٝتعها منو وانا مل ألتقيو..ٝتعتها من الناس..   بائع الدجاج:

 ليس كل ما يقولو الناس صحيح.. العراؼ:
أتعرؼ، كنت اظن أنا الوحيد الذي يشك بأمر الدجاجة لكنٍت وجدت رجبل  بائع الدجاج:

آخرا يشك بأمرىا مثلي.. لكنها كانت اشاعة رائعة، خلصتٍت من كل الدجاجات اليت يف 
 دكانيت..

 مصائب قـو عند قـو فوائد..! العراؼ: )مع نفسو(
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 ماذا قلت..؟ بائع الدجاج:
 اجة..قلت ليتٍت أحصل على تلك الدج العراؼ:

 أتدري لو انك حصلت عليها يقولوف انك ستستعيد شبابك وقوتك.. بائع الدجاج:
 )اظالـ(  ال أريد كل ذلك، فقط اريد اف احافظ على رأسي..! العراؼ:

 
 المشهد الخامس

 )في دار بائع الدجاج(
)زوجة بائع الدجاج جالسة أماـ وعاء وىي تنتف ريش دجاجة كانت قد ذبحتها قبل 

 قليل..تتحدث مع نفسها وىي تنتف الريش(
أي قدر ألقى بك اىل ىذا الدرؾ االسفل من اٟتظ..أي نصيب ىذا، ٖتسدٍل  الزوجة:

النساء على عيشة ال يعرفنها، ألٍل زوجة بائع الدجاج كاف علي اف اٗتم بأكل الدجاج، 
اٍل أنا األخرى الفطور والغداء والعشاء من مشتقات الدجاج..زوج مهووس بالدجاج، رٔتا ير 

مثل دجاجة..دجاجة كبَتة، نعم ىو ىكذا، كلما أراد أف يدلعٍت يقوؿ يل تعايل يا دجاجيت 
يا رب، خّلصٍت من الدجاج.. أشعر احيانا  )ترفع يديها للسماء وتتضرع(الكبَتة.. يا رب 

 أنو يهتم بدجاجاتو أكثر مٍت.. 
 )يدخل بائع الدجاج، الزوجة تنظر لو باندىاش(

ما يل ارى يديك فارغتُت، ال دجاجة  )تحدؽ بو اكثر(: ما شاء اهلل، عدت مبكرا، الزوجة
 وال غَتىا..

 بعت كل الدجاجات.. بائع الدجاج: )بفرح(
 بعتها كلها، كيف..؟ الزوجة:

رزؽ من اهلل وقد جاء ىل ارده..؟ ٛتدا هلل بعت كل شيء حىت تلك اليت مل  بائع الدجاج:
 تصل بعد مع القافلة ا١تقبلة..

 بعتها وىي يف الطريق..؟ أحقا ما تقوؿ..؟ اكاف اف ال اصدؽ.. الزوجة:
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انا مثلك مل اصدؽ نفسي، كأٍل يف حلم، تعايل اقرصيٍت رٔتا استيقظ من  بائع الدجاج:
 ترب منها اكثر(..)يقحلمي...تعايل 

ابتعد عٍت.. أنا ال اصدقك، مثل ىذا االمر ال ٭تدث اال بارادة ملكية، اذا  الزوجة: )تدفعو(
 قاؿ ا١تلك للناس أمرا فعلوه وىذا مل ٭تدث..!

 واهلل بعتها كلها، اشاعة انتشرت يف ا١تدينة تسببت يف رزقي.. بائع الدجاج:
 أي نوع من االشاعات..؟  الزوجة:
يقولوف اف ىناؾ دجاجة تبيض بيضة واحدة، تلك البيضة ٢تا مفعوؿ سحري  جاج:بائع الد

 تعيد الشباب والقوة ١تن يتناو٢تا..
تعيد الشباب..؟ يا اهلل، أين  الزوجة: )تقف مبهورة وتنظر الى الدجاجة التي نتفت ريشها(

 تلك الدجاجة و١تاذا مل ٗتربٍل من قبل..؟
الناس افواجا واشًتوا دجاجايت.. ا١تبلعُت مل يقولوا يل  اليـو عرفت حُت جاء بائع الدجاج:

 ذلك اال بعد اف اشًتوىا كلها..
 ١تاذا مل تبق لنا واحدة..؟ الزوجة:

 ليس كل الدجاج، ىناؾ دجاجة واحدة.. بائع الدجاج:
 وكيف نعرفها بُت كل تلك الدجاجات..؟ الزوجة:

 يقولوف اهنا دجاجة سوداء بريشة بيضاء واحدة يف جنحا االٯتن.. بائع الدجاج:
يا اهلل، ما الذي فعلتو  الزوجة: )تنظر الى الدجاجة في القدر والريش العالق في يديها(

 يب..
 ما عبلقيت هبذا، ما انا اال بائع دجاج.. بائع الدجاج: )باندىاش(

 القدر، ذْتتها ونتفت ريشها.!! الدجاجة اليت وصفتها ىنا..يف ىذا الزوجة: )بحسرة(
 
 

 )اظالـ(                                           
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 المشهد السادس
 ) بالط الملك( )الملك جالسا ويقف أمامو الوزير وقائد الشرطة(

أمل احذركما من قبل، ويلكما من عقايب! تفشبلف يف ا٬تاد بشر واحد فكيف  الملك:
ساعتمد عليكما يف اٟتفاظ على أمن ا١تملكة..؟ كيف أئتمنكما على ملكي..انتما فاشبلف، 

 اثبتما فشلكما وعليكما ٖتّمل العقاب الذي سأقرره..
 لو ياذف يل موالي ا١تلك.. الوزير: )بخوؼ(
 منك ما يكفي، شبعت من اعذارؾ أنت وىذا الصعلوؾ.. ٝتعت الملك: )غاضبا(

 ولكننا يا موالي ال نبحث عن بشر عادي.. الوزير:
وىل كنتما تبحثاف عن جٍت، أتريد أف تقنعٍت بعذرؾ التافو، قبعة ورداء سحري..؟  الملك:

 أتريدٍل أف اصدؽ ىذا..
الي، وعددنا ال يكفي، ىنالك مسالك كثَتة يف ا١تدينة يا مو  قائد الشرطة: )بخوؼ شديد(

 أنت أمرت بتقليص اعداد الشرطة للزمة االقتصادية اليت ٘تر هبا ا١تملكة..
 أنت تعرؼ أىم تلك ا١تسالك اليت تؤدي اىل خارج ا١تدينة ..ألست قادا للشرطة..؟ الملك:
 اقًتح يا موالي أف نعلن ذلك للعامة، ٩تصص جائزة ١تن يأيت لنا بالعراؼ.. الوزير:

٩تصص جائزة..؟ من اين نأيت با١تاؿ..؟ ولو افًتضنا خصصنا  ىازئا وبغضب(الملك: )
اٞتائزة أتريد أف يعرؼ الناس بذلك، وتنتشر االشاعة يف اف عراؼ ا١تلك قد ىرب..أي عار 

 سيلحق بنا لو عرؼ الناس هبروب العراؼ..؟
 اعطنا فرصة اخرى، اٞتائزة ستكوف من مرتيب ومرتب قائد الشرطة.. الوزير:

 قائد الشرطة: )ينظر الى الوزير غير راض(
 خَت من اف ٪توت..! الوزير: )يندس قائد الشرطة ىامسا(

 نعم ، نعم يا موالي.. كل ما املكو سأقدمو فداء للمملكة.. قائد الشرطة:
 ال مكاف للفاشلُت بُت يدي.. سأسجنكما لقاء فشلكما.. الملك: )ما زاؿ غاضبا(

 الملك ويتوقف عن الكالـ، الوزير تنفتح اساريره()يدخل العراؼ، ينظر لو 
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 من فشلتما با٬تاده ىا ىوذا يأيت بقدميو.. الملك:
 طوع أمرؾ يا موالي.. العراؼ: )منحنيا للملك(

 تغيبت طويبل، اين كنت ايها العراؼ..؟ الملك:
كدت اف أموت يا موالي، دا٫تٍت مرض عافاؾ اهلل وابعد شره عنك جعلٍت طريح   العراؼ:

 الفراش اياما..
 كاف عليك اف ٗتربٍل بذلك..  الملك:
ا١ترض ال ٯتهل يا موالي، مل اجد احدا اعتمد عليو واثق بو كي يوصل لك خرب  العراؼ:

 مرضي يا موالي لكٍت حُت استطعت الوقوؼ على قدمي جئتك مسرعا..
 .!أرأيت يا وزيري الذكي، كاف العراؼ مريضا وليس ٥تتفيا. الملك: )الى الوزير(

 كيف اختفي عن ويل نعميت وموالي..  العراؼ:
 كانت اعذارا مل اقتنع هبا..وعليو....  الملك:

 الرٛتة يا موالي.. الوزير: )مقاطعا(
 ملكنا رحيم وسيعفو اف كاف ىناؾ ٣تاال للعفو.. العراؼ:
 اكراما بعودة العراؼ عفوت عنكما.. الملك:

 ١تلك..اطاؿ اهلل بعمر موالنا ا قائد الشرطة: )فرحا(
 سأبقى وفيا لك يا موالي ما حييت.. الوزير: )فرحا(

اغربا عن وجهي االف ريثما التقط انفاسي، عفوت عنكما لكن ال ٯتكن اف ٯتر االمر   الملك:
 كما تظناف، سيكوف يل معكما تصرؼ آخر كي ال ٭تدث ما حدث ثانية..ىيا اذىبا..

 )الوزير وقائد الشرطة يخرجاف(
أتعرؼ ما العذر الذي اراد الوزير اف اقتنع بو حُت فشل يف الوصوؿ  العراؼ(الملك: )الى 

 اليك..
 كاف يقنعك يا موالي بأٍل اختفيت...  العراؼ:

 ىا...كيف عرفت..؟ الملك: )باستغراب(
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 ألست عرافك يا موالي.. وكل صغَتة وكبَتة اعرفها..؟ العراؼ: )بدىاء(
 البيضة الواحدة..االف اخربٍل ما حكاية الدجاجة و  الملك:
حكايتها يا موالي حُت اشتد على ا١ترض واخذت اٟتمى مٍت مأخذا كنت اىذي  العراؼ:

وال اعرؼ ما الذي خرج مٍت من ىذياف اال اٍل عرفت اليـو مثلك ٘تاما من عامة الناس بأٍل 
 أشرت اىل الدجاجة..

 أىي حقيقة..؟ الملك: )بفضوؿ(
 رٔتا تكوف حقيقة.. العراؼ:
 لت رٔتا..؟ ورٔتا ليست حقيقة..ق الملك:
 ليس كذلك يا موالي، مثل تلك الدجاجة ال ٭تصل عليها اال احملظوظوف.. العراؼ:

 وأنا ٤تظوظ..! الملك: )بثقة(
 أنت سيد احملظوظُت.. العراؼ:

ىل  )بهمس(قل يل، ما ىو مفعوؿ تلك الدجاجة..؟  الملك: )مقتربا من العراؼ اكثر(
 تعيد يل قويت الػ.....

 تعيدىا يا موالي بقوة أسد.. العراؼ: )ينظر لو مقاطعا(
 عظيم، عظيم جدا..! الملك:
 وىل يعاٍل موالنا من ضعف ما.. العراؼ:
أي سؤاؿ ىذا..؟ ال اعاٍل من أي شيء.. من أين يأتيٍت الضعف ..أال ترى كيف  الملك:

 يهابٍت اٞتميع..
 ف الذي ىو فيك..أنا ال اقصدؾ ملكا ا٪تا اقصد االنسا العراؼ: )بخبث(

اياؾ اف تتجاوز حودؾ  )ينتبو لنفسو وبغضب(وما الفرؽ..؟ أال تراٍل انسانا..؟  الملك:
 معي..

 عذرا يا موالي، ارجوؾ ال تغضب فالغضب يضر بصحتك وقوتك.. العراؼ:
 الملك: )يكتفي بالنظر لو(
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 العراؼ: )مستمرا( القوة ٘تنحك السعادة يا موالي..
 سعاديت....قويت!ا١تلك: وىذا سر 

 واضح ..واضح جدا يا موالي.. العراؼ:
 الملك: )ينظر لو باندىاش(

 )اظالـ(                                     
 

 المشهد السابع
 )دار بائع الدجاج(

بائع الدجاج: )جالسا على االرض وامامو صحن وضعت فوقو الدجاجة، وىو يتناوؿ 
 رٔتا ىذه آخر دجاجة نأكلها اف مل تصل القافلة الثانية.. الطعاـ(
 بقيت لدينا دجاجة واحدة يف القن. الزوجة:

 لديك واحدة..؟ بائع الدجاج: )باستغراب(
 احتفظت هبا لوقت اٟتاجة.. الزوجة:

 )صوت في الخارج ، تنتبو الزوجة وتنهض مقتربة من النافذة(
لك من لديو دجاجة سوداء بريشة بيضاء واحدة ليأت يا أىل ا١تدينة بأمر موالي ا١ت الصوت:

 هبا اىل القصر ا١تلكي ليحصل على جائزة ملكنا ا١تفدى..
 )يتكرر الصوت عدة مرات وينخفض تدريجيا(

 سنحصل عاى جائزة ا١تلك.. )بفرح(أٝتعت..؟  الزوجة:
لو مل ابع  آه)مؤنبا نفسو( أمل تسمعي شروطهم، من أين نأيت بدجاجة سوداء  بائع الدجاج:

 تلك الدجاجات، كانت لدي اربع منها سوداء..
 ال يهم يا زوجي العزيز، لدينا واحدة يف القن.. الزوجة:

 أىي سوداء..؟ بائع الدجاج:
 بيضاء خالصة.. الزوجة:
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 ا١تلك يريدىا سوداء وأنت تقولُت بيضاء خالصة.. بائع الدجاج: )ضاحكا بسخرية(
جي ستعرؼ كيف تتحوؿ الدجاجة البيضاء ىل سوداء عندما تشغل دماغك يا زو  الزوجة:
 داكنة..

 بائع الدجاج: )يفكر(
 نصبغها ونًتؾ ريشة بيضاء واحدة فيها.. الزوجة:

 يا لدىائك..كيف فكرت هبذا..؟ بائع الدجاج: )ضاحكا(
 بعدىا نسلمها للملك ونأخذ اٞتائزة مث نرحل ف ا١تدينة.. الزوجة:

 .؟هنرب من ا١تدينة. بائع الدجاج:
 ألف االصباغ ال تدـو طويبل واذا ما فقدت الدجاجة لوهنا سنفقد ٨تن رأسينا..! الزوجة:

 
 )اظالـ(                                          

 
 المشهد الثامن

 )غرفة نـو الملك(
 )الملك جالسا على فراشو وقد ادار ظهره لزوجتو(

 قلت لك يا حبييب ال بد من مراجعة الطبيب الزوجة:
 لست ْتاجة اىل طبيب..فقط اصربي الملك:
ومن قاؿ لك اٍل لست صابرة..ما يهمٍت ىو سعادتك وراحتك، كلما اراؾ يف ىذه  الزوجة:

 اٟتاؿ اتأمل..
لست مريضا، انو القلق، كل شيء يف ا١تملكة يدعو اىل القلق..الوزراء واٞتند  الملك:
 والرعية..
 بارادة ملكية تستطيع اف ٖتقق ما تريده..فكر قليبل ٔتا تريد فعلو وال تًتدد.. الزوجة:
 مل افعل شيئا وترددت فيو انت تعرفينٍت جيدا..لوال قويت وشدة بأسي ١تا استطعت اف  الملك:
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 اسيطر على ثورة اٞتياع يف االقليم اٞتنويب..
 نفر ضاؿ يا زوجي، لكن والء االقليم كلو لك.. الزوجة:
مل ا٘تكن منهم كلهم ىناؾ من ىرب وما زاؿ ٭ترض الناس، أي ثورة تلك وأي  الملك:

جياع..؟ كل ا٠تَت الذي اوفره ٢تم وىم جياع ما الذي افعلو ٢تم كن يقنعهم ىل اسلم ا١تملكة 
 للخونة..؟

 خفف من الضرائب وسيفرحوف ٓتطوتك.. الزوجة:
 الضرائب حق ا١تملكة، ىم يريدوف يسرحوف وٯترحوف كيفما شاءوا.. ملك:ال

)تقترب منو خفف من غضبك، ال يستحقوف اف تشغل فكرؾ هبم  الزوجة: )تحاوؿ تهدئتو(
انس كل ذلك، اـر كل ٫تومك وانت تدخل ٥تدعك، التفكَت يف امور ا١تملكة يشغل اكثر( 

 عقلك وٯتنعك عن سعادتك..
 (الملك: )ينظر لها

 ىذا ليس مكانا للحديث بالسياسة، ىذا ا١تكاف وجد السعادؾ.. الزوجة:
 خضت حروبا كثَتة خرجت منها منتصرا، يف ىذا ا١تكاف فقط اشعر باهنزامي.. الملك:

 
 )اظالـ(                                          

 
 المشهد التاسع

 )بالط الملك(
وكل منهم يحمل دجاجة، الوزير وقائد  )مجموعة من الناس يقفوف في طابور طويل

 الشرطة والكاتب وبعض الشرطة يقفوف يتفحصوف الدجاج(
من نستلم دجاجتو سيسلم وصبل باالستبلـ وال ندفع لو ا١تكافأة اال بعد اف تأكد من  الوزير:

 بيضة الدجاجة..
 ىذا ظلم سيدي الوزير رجل:
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ىذا ىو شرط موالنا ا١تلك ومن تعاد اليو دجاجتو الهنا خارج ا١تواصفات عليو اف  الوزير:
 يدفع ما صرؼ عليها من ماؿ خبلؿ مدة بقائها يف القصر..

 ندفع للحكومة..ما ىذا..؟ رجل:
 ىذا ليس كل شيء، كل واحد منكم نفحص دجاجتو عليو اف يدفع اجور الفحص.. الوزير:
 ىذا صعب، خففوا عنا ا١تصاريف!! رجل:

 من يعًتض وغَت راض بالشروط ليأخذ دجاجتو ويغادر القصر قبل اعتقالو.. قائد الشرطة:
 ىات دجاجتك أنت يا صاحب اللساف السليط.. الوزير: )الى الرجل(

، امشط ريشها  رجل: )يتقدـ( دجاجيت مدللة أطعمها من أجود اٟتبوب، اغسلها كل يـو
 وأزينها..

 )الى احد الشرطة(كلهم يقولوف ىذا، يغسلوف ويزينوف فيما تزكم رائحتها أنوفنا..   وزير:ال
 خذىا منو وافحصها..

 )الشرطي ياخذ الدجاجة ويقـو بفحصها(
 عليك دفع إجور الفحص.. الكاتب:

 من أين آيت باالجور، كل ما لدي ىذه الدجاجة.. رجل:
 ي..خارج ا١تواصفات سيد الشرطي: )يعيد الدجاجة(

 ىا..دجاجتك خارج ا١تواصفات خذىا وغادر.. الوزير:
أي مواصفات يا سيدي..؟ قلتم دجاجة  ىا ىي ذي دجاجة وقلت سوداء وىا ىي رجل:

 سوداء..
 تنقصها الريشة البيضاء، قلنا دجاجة سوداء بريشة بيضاء أفهمت..؟ الوزير:
 ريشة واحدة..؟ بسبب ريشة أعود اىل داري ٓتفي حنُت..؟ رجل:

 بدوف الريشة لن تصبح دجاجتك ملكية..البد ف وجود الريشة البيضاء.. لوزير:ا
يا سبحاف اهلل، ريشة تغَت االحواؿ من حاؿ اىل حاؿ، وبشر ال يستطيعوف القياـ  رجل:

 بشيء..
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 ماذا قلت..؟ قائد الشرطة:
 ال مل أقل شيئاً، كنت أندب حايل.. رجل:

 ىذا ىو القانوف رضيت أـ ابيت.. قائد الشرطة:
)يدخل بائع الدجاج وبيده دجاجة سوداء برية بيضاء، يحملها وقد ارتدى قفازات 

 يدوية(
اٝتعوا، من كانت دجاجتو خارج ا١تواصفات ليأخذىا ويغادر، ليس  قائد الشرطة: )مستمرا(

 لدينا الوقت الكايف لفحص كل دجاجاتكم..
 بائع الدجاج لوحده( )لغط بين الناس، يخرجوف ويبقى

اآلف بقيت لوحدؾ، ستناؿ جائزة ا١تلك وحدؾ، مل يبق اال أنت،   بائع الدجاج: )مع نفسو(
كن يقظاً، ولكن ما ىذه القفازات بيدي، تقوؿ زوجيت اياؾ اف ٗتلعها، ال اعرؼ ١تاذا.. ا١تهم 

 .ال تقل االصباغ، سيسمعونك. )يتلفت يمينا وشماال(رٔتا ٢تا عبلقة باالصباغ 
 أنت...تعاؿ ىنا.. الوزير: )ينادي عليو(

 أنا..؟ بائع الدجاج: )بخوؼ(
 ومن غَتؾ ىنا..؟ الوزير:

 انتم معي يا سيدي.. بائع الدجاج:
 ىل جئت لتسخر يا رجل..؟ الوزير:

 ..)يشير الى الدجاجة(سألتٍت فاجبت.. جئتكم البيع ىذه بائع الدجاج:
 حّسن ألفاظك يا رجل أنت لست يف سوؽ.. قائد الشرطة:

 ىذه ألفاظ الباعة، كن مؤدبا يا رجل.. الوزير:
ٗتتلف االلفاظ تبعا لبلمكنة، امر غريب، اذا كنا ٨تن الباعة  بائع الدجاج: )مع نفسو(

 نسمي ىذه دجاجة..فماذا يسموهنا ىنا..؟
 اقًتب لنفحص دجاجتك واعط رسم الفحص للكاتب.. قائد الشرطة:
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مل ٗتتلف، ىناؾ دجاجة وىنا دجاجة..امة توحدىا  ئع الدجاج: )كأنو اكتشف شيئا(با
 دجاجة أمر يدعو للفخر..

 أ٣تنوف أنت..؟ٖتّدث نفسك وتأيت بأفعاؿ غريبة، من الذي أدخلك ىنا.. الوزير:
 تذكرة دخويل اىل عا١تكم.. )يشير الى الدجاجة(أدخلتٍت ىذه  بائع الدجاج:
 ا١تنا، ما ىو عا١تكم أنت..؟تقوؿ ع قائد الشرطة:
حاجة بدر٫تُت..حاجة بدر٫تُت..  )يصرخ(عامل كلو ضجيج، صياح وصراخ،  بائع الدجاج:

يأخذنا النهار وال يردنا اال الليل، نناـ كأننا أموات ليبدأ هنار آخر ال ٮتتلف عن الذي 
 قبلو..ىذا ىو عا١تنا متشابو يف كل شيء..

 تناموف كاالموات..؟ ال كوابيس وال غَتىا..؟ الوزير:
حُت اضع رأسي على الوسادة انسى كل شيء ما دمت قد اطعمت دجاجايت  بائع الدجاج:

وأمنتها من الذئاب..ىذا ىو عا١تنا، بسيط مثلنا، نركض خلف فتات قوتنا، بيوتنا فارغة، 
 بائسة، تشكو أمرىا اىل اهلل..

 و ربك اف ٭تفظ موالنا ا١تلك تشكوه هلل..بدال من اف تدع الوزير: )بغضب(
مل أقل ذلك، لقد خانٍت التعبَت، قلت نشكو حالنا وفقرنا  بائع الدجاج: )مترددا بخوؼ(

 اىل اهلل..
 ىا انت ذا تكررىا ثانية.. الوزير: )يزداد غضبا(

 ومن لدى الفقَت غَت اهلل.. بائع الدجاج:
 .؟وموالنا ا١تلك، أليس ىو ويل نعمتك. الوزير:

 بائع الدجاج: )يصمت(
تبا لكم، اعرفكم جيدا كلكم ىكذا، ٕتحدوف بويل نعمتكم، تنكروف ا٠تَت لذي  الوزير:

 يأتيكم، تنسوف كل ذلك..غَتكم ٭تمد ربو ويشكره اذا جعل لكم ملكا مثل موالنا..
 ليس ىناؾ من ىو أقرب الينا من اهلل. بائع الدجاج:
 دجاجتك وارحل..أجئت لكي تتذمر ؟ ىات  قائد الشرطة:
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 بائع الدجاج: )دوف اف يرد يتقدـ ويضع الدجاجة في المكاف المخصص للفحص(
 ىذه ىي، دجاجة سوداء بريشة بيضاء.. قائد الشرطة: )يتفحصها وينظر الى الوزير(

 كل بضاعيت اصلية ال نتعامل با١تقلد..  بائع الدجاج:
 )يشير الى القفازات(ما ىذه اليت ترتديها  الوزير:

 قفازات وضعتها بيدي كي ال ألوث الدجاجة.. بائع الدجاج:
سيدي ١تاذا ال  ..)يقترب من الوزير ويهمس لو(حسنا..حسنا..أمرؾ غريب قائد الشرطة:

 نكرمو ٨تن ونبقي مكافأة موالنا ا١تلك لنا..؟
 ىل تضمن صمتو..؟ الوزير: )مفكرا(

 اعطيو دينارا وسيفرح بو كثَتا.. قائد الشرطة:
 دينار واحد..؟! الوزير:

ألف مربوؾ يا رجل دجاجتك ىي ا١تطلوبة بعد  قائد الشرطة: )يقترب من بائع الدجاج(
فحصها تأكد لنا ٔتا ال يقبل الشك اهنا ىي وعليو سنعفيك عن اجور الفحص و٪تنحك 

 )يخرج كيسا ويعطي البائع دينارا(ا١تكافأة 
 ؟ما ىذا.. بائع الدجاج: )ينظر الى الدينار(

 مكافأتك.. شرطة:قائد ال
دينار واحد..؟ ما ىذا، لو بعت الدجاجة يف السوؽ ٟتصلت على دينارين،  بائع الدجاج:
 ىذا ىو ٙتنها..

 اٝتع يا رجل، دينار من موالنا ا١تلك بركة.. الوزير:
 أي بركة وأنا اخسر فيها..؟ بائع الدجاج:

ج من خزينة ا١تملكة لرجل من ىذا الدينار احفظو يف دارؾ كربكة، ىذا اوؿ دينار ٮتر  الوزير:
 عامة الناس..
 وأين تذىب كل تلك االمواؿ وامواؿ الضرائب..ظ بائع الدجاج:

 انت تتجاوز حدودؾ، خذ دينارؾ وانصرؼ.. الوزير: )غاضبا(
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 حسنا..حسنا سانصرؼ. بائع الدجاج: )مستسلما(
 )يخرج بينما الوزير وقائد الشرطة ومن معهم يتابعونو(

 يتوقف في منتصف المسافة( بائع الدجاج: )
 ١تاذا توقفت..؟ قائد الشرطة:
 أريد وصبل باستبلـ الدجاجة.. بائع الدجاج:
 ليس لدينا وصوالت.. قائد الشرطة:
 وكيف ساقنع زوجيت اف دجاجتها قد ذىبت اىل قصر موالنا ا١تلك..بائع الدجاج: 

 لمتها للمملكة..حُت تعود اليها وبيدؾ دينار ستعرؼ انك س قائد الشرطة: )بغضب(
 لكنها ستطالبٍت با١تكافأة.. بائع الدجاج:

 اعطها الدينار لتحتفظ بو.. الوزير:
دينار يف اليد خَت من رأسي يف  بائع الدجاج: )ينظر الى الدينار الذي بيده، مع نفسو(

 ا١تقصلة..!
 قائد الشرطة: )يدفعو الى الخارج(

 أنت دجاجة سعدي..! الوزير: )يقترب من الدجاجة، يحملها ويقبلها(
                                         

 )اظالـ(
 

 المشهد العاشر
 )منزؿ بائع الدجاج(

ال..ال ٯتكن اف يكتشفوا االمر  )تفكر(تأخر كثَتا، اخشى انو اكتشفوا أمرنا،  الزوجة: )قلقة(
أين تراه قد ذىب، قلت لو ال  )تنظر من الشباؾ(بسهولة..لكٍت صبغتها جيدا ريشة ريشة، 

تتأخر، ال ٕتلس يف ا١تقهى ومعك مكافأة ا١تلك، ىناؾ كثَت من اللصوص وقطاع الطرؽ 
قلت قطاع الطرؽ! كيف مل انبهو، قبل اسبوعُت سرقوا منو دجاجتُت  )تصمت مفكرة(
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قد أين تراؾ  )تنظر من الشباؾ(فكيف ال يسرقونو ثانية وىم يرونو حامبل مكافأة ا١تلك.. 
 ذىبت، أخشى أنك خلعت القفازين ومسكت الدجاجة..أنت تفعلها يا زوجي الفضويل..

 بائع الدجاج: )يدخل(
ٛتدا هلل قد عدت سا١تا غا٪تا..بّشرٍل ىل استلموا  الزوجة: )تلتفت لو وتركض نحوه فرحة(

 منك الدجاجة..؟
 استلموىا مٍت دوف وصل.. بائع الدجاج:

 ما الذي نفعلو بالوصل ا١تهم اهنم استلموىا.. الزوجة:
 بائع الدجاج: )يهز رأسو ايجابا(

 ما يل أرى يديك فارغتُت.. أين مكافأة ا١تلك..؟ الزوجة: )تتفحصو(
 ىذه..! قالوا يل احتفظ هبا كربكة.. بائع الدجاج: )يقدـ لها الدينار(

 دينار واحد.. الزوجة: )تأخذ الدينار(
 دينار بركة..  حا(بائع الدجاج: )مصح

 كنت اظنهم سيمؤلوف دارنا بالدنانَت وٕتيئٍت بدينار واحد..  الزوجة: )مولولة(
 دينار بركة..! بائع الدجاج: )مكررا(

ما الذي افعلو بالربكة..؟ وأية بركة تأتيٍت من حاكم يداه مغلولتاف اىل عنقو..دينار،  الزوجة:
 دينار واحد يا رجل..؟
 دينار بركة..!! بائع الدجاج: )مكررا(

 بركة..بركة..بركة.. اقنعوؾ هبذه الربكة. الزوجة:
 بركة يف اليد خَت من اف يضعوا رأسينا يف ا١تقصلة.. بائع الدجاج:

 ا١تقصلة..ال..ما الذي فعلتو كي يضعوا رأسي يف ا١تقصلة..؟ الزوجة: )تتحسس رأسها(
 الغش قد يؤدي اىل ا١تقصلة.. بائع الدجاج:

 ليضعوا رؤوسهم يف ا١تقصلة ازال فهم الغشاشوف والسراؽ ٬توعوف شعبهم مث يقتلونو.. الزوجة:
 البارحة كنت تعتربينهم اولياء نعمتك، ا١تلك والوزير واٟتاشية، واليـو تنعتينهم  بائع الدجاج:
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 بالغشاشُت والسراؽ..ما الذي تغَت..؟
 ليـو فقد عرفت مدى ٓتلهم..البارحة كاف يل أمل يف اف نعيش كما البشر اما ا الزوجة:

وما بُت البارحة واليـو تغَتت ا١تواقف..آه لو تعلمُت ماذا ىيأوا لدجاجتنا،  بائع الدجاج:
 غرفة ملكية وخدـ وحشم ىذا افضل من اف تعيش معنا يف ذلك القن الوسخ..

 ليتهم يعاملوننا مثلما يعاملوف أي كلب حراسة يف قصرىم.. الزوجة:
 ىم مسؤولوف و٨تن شعب ىذه ىي سنة اٟتياة. بائع الدجاج:

 بل سنة ا٠تائبُت أمثالنا.. الزوجة:
 وما الذي تريدينٍت اف افعل اخرج بسيفي واحرض الناس على الثورة..؟ بائع الدجاج:

ما أنت اال بائع دجاج..من يصغي اليك والناس نياـ، ىم راضوف على وضعهم،  الزوجة:
 ٯتكن اف يرى غَت الذؿ..٥تدروف، من قضى حياتو ذليبل ال 

 ىذا ىو اٟتاؿ، من اين نأيت ٔتخلص يستطيع القياـ ٔتعجزة..؟ بائع الدجاج:
كل ملك يأيت ندفع لو برؤوسنا، ا١تلك االب قتل والدي النو قاؿ ال للذؿ وا١تلك   الزوجة:

 االبن أذلنا، لكن هنايتو بدت قريبة..
 كبلمك ىذا ٮتوفٍت..  بائع الدجاج:

وؼ الذي جعلنا ىكذا، بينما ٯتوت الناس جوعا يبحث ا١تلك عن دجاجة ىو ا٠ت الزوجة:
 وبيضة تعيد لو شبابو، يا لبؤسنا..

 أراؾ قد حزمت كل اغراضنا.. بائع الدجاج: )ينظر الى المكاف(
 أمل أقل لك أننا سنرحل.. الزوجة:

 قلت نرحل اذا كانت ا١تكافأة ٣تزية وكبَتة.. بائع الدجاج: )مستغربا(
 نعم وىي كذلك.. الزوجة:

 دينار الربكة..؟ بائع الدجاج:
 ما مل يستطع الشعب القياـ بو ضد الفاسدين ستقـو بو دجاجة..! الزوجة:

 ىل فقدت عقلك..؟ )يضحك(دجاجة..؟!  بائع الدجاج: )مستغربا(
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 اخلع ىذين القفازين وارميها يف ا٠تارج.. الزوجة: )تشير الى يديو(
 ١تاذا ألبستيٍت القفازين..؟ و(بائع الدجاج: )ينظر الى يدي

سأخربؾ اٟتقيقة..لقد عجنت االصباغ ومزجتها بالسم، من ٯتسك الدجاجة بيديو  الزوجة:
 او يأكل بيضتها سيسري السم بعروقو..

 أ٣تنونة أنت..كدت تقتلينٍت.. بائع الدجاج: )بخوؼ شديد(
 ٢تذا طلبت منك اف ال ٗتلع القفازين.. الزوجة:

 يا ٢تا من كارثة..! )ينهار ويجلس على االرض(بائع الدجاج: 
 )أصوات في الخارج وضجة كبيرة(

 االصوات: مات الملك..مات الوزير..
                                                

 ستار )اظالـ(
                                            

 2016-1-18البصرة  
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 الشخوص:
 الزوج  -1
 الزوجة -2
 المستعصم باهلل -3
 الحاجب -4
 مجموعة جنود -5

 
المكاف: صالة في داخل منزؿ، نافذة مغلقة تتوسط الجدار، باباف احدىما في اليمين 

صغيرة واالخر في اليسار، مكتبة صغيرة تحتوي على بعض الكتب المختلفة، منضدة 
 تتوسط الصالة، المكاف معتم، ثمة خيط ضوء يخترؽ المكاف من النافذة.

أصوات لطائرات حربية تحلق في السماء مع صافرة انذار متقطعة تمتزج بصوت مؤذف 
 يسمع من مسجد قريب.

بعد انتهاء صوت المؤذف تدخل الزوجة وبيدىا قطعة قماش لتنظيف المنضدة.. أصوات 
 ع.الطائرات ما زالت تسم

أما كفاىم النهار  الخارج( الزوجة: )تنظر الى اعلى بخوؼ، تقترب من النافذة وتنظر الى
حىت يغَتوا يف الليل، ا١تبلعُت ٭تلقوف فوؽ رؤوسنا كالغرباف الىم ٢تم سوى بث الرعب يف 

 )تحاوؿ اضاءة مصباح قريب منها وتفاجأ اف الكهرباء مقطوعة، تصرخ غاضبة(نفوسنا 
اٟتمد هلل ما زاؿ ٤تتفظا )ترفع قنديال وتتأكد من وجود الزيت فيو( رباء اللعنة على الكه

ابق على ما انت عليو فبل حاجة  )توقده بعود ثقاب ثم تنظر الى المصباح الكهربائي(بزيتو 
الثامنة والنصف ومل يأت، أين  )تدور في الصالة ثم تنظر الى ساعة الحائط(لنا ٠تدماتك 

ساعتاف واعود )تغير نبرة صوتها بقصد تقليد صوت زوجها( ة تراه قد ذىب يف ىذه الساع
انتظريٍت يا عزيزيت سأكوف يف ا١تنزؿ قبل السابعة مساء  )تضحك ىازئة(اليك ٤تمبل بالطعاـ 

ىذا ما قالو يل لكنو تأخر، تأخر   )تضرب المنضدة بقطعة القماش بقوة تعبيرا عن غضبها(
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ا لو سقط السقف على رأسي وأنا وحدي يف ىذا ماذ )تدور في الصالة حائرة، تفكر(كثَتا 
البارحة ٚتّعوا أشبلء جارتنا ١تيعة، مل ٬تدوا ٖتت االنقاض سوى طرؼ  )بأًس(ا١تنزؿ ا٠تاوي، 

آه ايها السقف كأنك  )تنظر الى السقف(لعنهم اهلل، ا١تبلعُت  )غاضبة(واحد وبقايا احشاء 
أنا خائفة، أين تراؾ قد ذىبت، أمل ترىم يدوروف  )تتأفف متضجرة(تتوثب لبلنقضاض علّي 

حوؿ منازلنا، أمل تفكر بأف لك زوجة يف ا١تنزؿ تنتظر، سا٤تك اهلل، ستجيء و٘تطرٍل بأعذارؾ 
 .)تشغل نفسها بتنظيف المكاف( اليت مل أعد احتملها 

)صوت صرير الباب، يفتح، يدخل الزوج وىو يحمل مجموعة من الكتب وكيسا فيو 
 بز(.بعض الخ

 الزوجة: )تنظر لو مستغربة(
 الزوج: )يضع الكتب على المنضدة ويقدـ كيس الخبز الى الزوجة(

 الزوجة: )تنظر الى الكيس، تتأملو(
 ىذا كل ما استطعت اٟتصوؿ عليو.. الزوج: )معتذرا(

 أتظنو يكفي..؟ الزوجة: )تنظر في الكيس(
 على األقل ٢تذه الليلة..! الزوج:

 وغدا..؟ الزوجة: )باندىاش(
 يفتحها اهلل ! الزوج: )متأففا(

 اعتقدت اف تأخرؾ ىذا سيوفر لنا طعاـ اسبوع على االقل. الزوجة: )بعصبية(
اسبوع..؟! اٟتمد هلل اٍل جئت يف الوقت ا١تناسب، لو كنت  الزوج: )ضاحكا بسخرية(

 تأخرت دقيقة واحدة لظننتيٍت اٍل سأجلب لك شاحنة من الطعاـ..
 كاف عليك اف تعتذر ال اف تستهزئ يب..  ؿ غاضبة(الزوجة: )ما تزا

 أنا أمزح معك.. الزوج:
 ال وقت للمزاحن أمل تر الطائرات..؟ الزوجة:

 )مفكرا ثم الطائرات..؟ ىا، الطائرات... نعم، نعم الطائرات..رأيتها..  الزوج: )باندىاش(
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 ما هبا..؟ ملتفتا لها(
 ما هبا..؟ تسألٍت ما هبا..؟ أال تدري ما الذي تفعلو الطائرات.. الزوجة: )بغضب(
دعيها وشأهنا، ال تشغلي فكرؾ هبا، لو فكرنا طوؿ النهار بالطائرات ١تا  الزوج : )ببرود(

 ٖتركنا حركة واحدة..
 ولكٍت أخافها.. الزوجة: )بخوؼ(
 فك..وىي ٗتاؼ منك أيضا.. ال ٕتعلي الطائرات تعرؼ خو  الزوج: )بسخرية(

وماذا تريدٍل اف افعل....ىا.... اصعد اىل السطح واومئ ٢تا اف تقًتب، اقوؿ لك  الزوجة:
 طائرات من نار وحديد ٖتلق فوقنا، أمل ٗتف منها..؟ )بصوت عاؿ(طائرات.. 

 ال شيء لدي أخاؼ عليو، مل يبق يف ا١تنزؿ شيئا مل أبعو. الزوج:
 شرا..؟أال ٗتاؼ على نفسك.. علّي، ألسنا ب الزوجة:
كوٍل مطمئنة، ال ٯتوت االنساف اال بأجلو.. واذا جاء اجلهم ال يستأخروف ساعة وال   الزوج:

 يستقدموف.
 )هبدوء( ونعم باهلل، لكنٍت خائفة. الزوجة:
تناويل ىذه  )يفتح الكيس ويقدـ خبز لها()ساخرا( ىذا من فرط جوعك.. ىيا  الزوج:

 وستشعرين باالماف.
 أنت تثَت دىشيت، أين عقلك يا رجل..؟ (الزوجة: )تضحك مستهزئة

 ا١تهم اف قليب معك. )يهمس لها(تركتو يف ا٠تارج، ىناؾ  الزوج: )ضاحكا(
ال مزاج يل كي اٝتع ىذه الكلمات ما داـ ا١توت يًتصدنا، موت ىنا وآخر  الزوجة: )بدلع(

 ىناؾ.
 لنحاربو باٟتب.. باٟتياة. الزوج: )بخطابية(

 لنفسك، دعنا من كبلـ ال يشبع،،احتفظ هبتافاتك  الزوجة:
 لنمارس اٟتب رغم انوفهم وليكتشفوا اننا معشر  الزوج: )يقترب منها اكثر ويهمس بأذنها(

 الفقراء ال نأبو هبم! أمل يقولوا اف اقمارىم االصطناعية ترصد افعالنا، لنمارس اٟتب أماـ 
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 انظارىم لنغيظهم.
 ىل أنت عاقل..؟ الزوجة: )تنظر لو مستغربة(

 بل ٣تنوف ْتبك ايتها ا٠تائفة.. الزوج: )يقترب منها حتى يلتصق بها(
 الزوجة: )تتخلص منو بقوة، تنظر لو باستغراب(

اتعلمُت ما الذي يفعلو ا٠توؼ بك، ٬تعل وجنتيك مثل تفاحتُت ناضجتُت،  الزوج: )يكمل(
 دعيٍت اتلذذ هبما ما دمت مل اذؽ طعم التفاح منذ اعواـ! 

 وووؼ ..أنت تثَتٍل.ا الزوجة: )بغضب(
 وأنت تثَتينٍت أيضا..! الزوج: )بهمس(

 الناس تتضور جوعا وانت ال ىّم لك اال بكبلـ فارغ.. الزوجة:
 )يضحك(اذا فرغت البطوف عمرت القلوب  الزوج:

 الزوجة: )تهم برفع الكيس وتحاوؿ االنصراؼ(
 اىل أين..؟ الزوج: )ينظر لها مندىشا(

 اعد لك بعض االطباؽ الفارغة.. الزوجة: )ساخرة(
 ىا انتذا بدأت تفهمينٍت.. الزوج:

أمل تكن تلك تعليماتك، اف ٧تلس على طاولة الطعاـ اماـ االطباؽ الفارغة عل اهلل  الزوجة:
 يرحم من يف ا١تنازؿ ا٠تاوية وٯتؤلىا..

)يصمت  ستمتلئ، صدقيٍت سيأيت اليـو الذي تصرخُت فيو أ١تا من معدتك ا١تتخمة.. الزوج:
 أرايت ديك اٞتَتاف..؟ وكأنو يتذكر(

 اياؾ وديك اٞتَتاف، مل ٪تؤل بطوننا باٟتبلؿ كي ٪تؤلىا حراما.. الزوجة: )باستغراب محذرة(
 أقوؿ لك رأيتيو..؟ الزوج:

 نعم رأيتو ...ما بو؟ الزوجة:
 قضى ليلة البارحة بالصياح.. الزوج:

 ٢تم حىت اٟتيواف مل يسلم من حصارىم..ا١تسكُت يصرخ من جوعو ىو اآلخر، تبا  الزوجة:
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مل يكن جائعا، بل عاشقا، كاف على موعد مع عشيقتو الدجاجة لكنها أخلفتو.  الزوج:
 )يضحك(

ىا...ىا...ىا... تغيضٍت ببلمباالتك، ليتٍت امتلك قلبا مثل  الزوجة: )تضحك ساخرة(
 قلبك.
 ال مانع لدي اف اعَتؾ قليب. الزوج:

 بسخرية وتنصرؼ(الزوجة: )تنظر لو 
)ينهض ويحمل كتبو من مسكينة زوجيت، اردت تسليتها فانزعجت  الزوج: )مع نفسو(

 المنضدة ويعيدىا الى المكتبة القريبة، ينظر الى الكتب(
ايو يا صديقي الفراىيدي، اردت بيعك كرىا واٟتمد هلل مل يشًتيك احد، وأنت ايها اٞترجاٍل 

بودلَت ايها  )يتوقف عند كتاب ثالث(رات زوجيت ا١تتطفلة اما ساعدتٍت على ٕتاوز احملنة ونظ
العزيز، عذرا اذا كانت الشمس قد احرقتك فهي االخرى كادت اف تفجر رأسي.. ثبلثة اياـ 

 ..)يعيد الكتاب الى المكتبة(وانا اضعك على الرصيف وال احد يقًتب منك
 لى اعداد ا١تائدة..اال تساعدٍل عالزوجة: )تدخل وىي تحمل بعض االطباؽ، تنظر لو(

 اعيدي االطباؽ حيثما كانت، ال حاجة يل للطعاـ، اشعر بالتعب! الزوج:
 تشعر بالتعب..؟ قبل قليل كنت تسخر مٍت وهتزأ يب و........ الزوجة: )مستغربة(

 مل اىزأ بك بل كنت االطفك.. الزوج: )مقاطعا(
 مل تكن تلك عادتك.. الزوجة:
 ىتم لشيء ما دامت االشياء ال هتتم يب..علمتٍت اٟتياة اف ال ا الزوج:

 حسنا سأعيد االطباؽ.. الزوجة:
 وانا ساسًتيح ىنا، لدي بعض الكتابات ا١تؤجلة. الزوج:

 كتابة أيضا..؟ لو تركت قلمك ا١تلعوف ىذا لصرنا باحسن حاؿ.  الزوجة:
 الزوج: )يرمقها بنظرة مشوبة بالعتب(

 زمن الكتابة وىل، ٨تن يف زمن البحث عن ا٠تبز، قل يل بربك تلك كتبك  الزوجة: )تكمل(
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 تأخذىا كل يـو اىل السوؽ من يشًتيها..؟
 الزوج: )مفكرا(

 زماننا ٭تتم علينا اف ٪تؤل بطوننا ال اف ٪تؤل بيوتنا بالكتب. الزوجة:
 أتقصدين أف اكوف ٛتاراً..؟ الزوج: )ساخرا(

 بل اف تكوف رجبل.. الزوجة:
نعم اف اكوف )يهز رأسو( أف أكوف رجبل.. نعم   الزوج: )ينظر من مكانو ساخرا ومفكرا(

 رجبل..مل مل افكر بذلك من قبل، مل نسيت ذلك..؟
 كف عن ا١تزاح يا رجل.  الزوجة:

رجل...؟ كرريها ثانية، رجل...أمل تقويل رجبل..نعم انت  الزوج: )وكأنو اكتشف شيئا(
 )يدور حوؿ نفسو ويقف كالمهرج(ًتاؼ منك، اذف انا رجل قلتيها..نعم ٝتعتك وىذا اع

 ىل ابدو غَت ذلك..؟
 اووووؼ...انا ذاىبة الناـ. الزوجة: )وىي تحمل االطباؽ(
 ليلة ىانئة. الزوج: )ضاحكا وغير مكترث(
 الزوجة: )ترمقو بنظرة وتنصرؼ(

 منضدة(الزوج: )ما زاؿ ضاحكا، يهم باخراج عدد من االوراؽ يضعها امامو على ال
)يجلس، يتأمل االوراؽ، يكتب بعض الكلمات وىو اعتقد اٍل وجدت موضوعا اكتب فيو 

يدندف مع نفسو، يمزؽ ورقة بعد اخرى، ينهض من مكانو وبيده آخر ورقة، اصوات 
 في الخارج ، الستارة تتحرؾ بقوة.. اظالـ ( رياح شديدة

 اهلل(المستعصم ب–)بقعة ضوء على رجل يرتدي زيا لخليفة عباسي 
 ىل ستمزؽ االخرى..؟ المستعصم: )ينظر الى الزوج(

 الزوج: )ينظر الى الورقة التي ما زالت بين يديو ومن ثم الى المستعصم(
 قلت ىل ستمزؽ الورقة اليت بُت يديك..؟ المستعصم: )مؤكدا(

 كأف عقلي جّف، ال أفكار لدي..  الزوج:
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 وكيف ذلك واالفكار بُت يديك..المستعصم:
  استطع االمساؾ هبا..مل الزوج:

 حاوؿ ثانية ستجدىا طوع امرؾ.. المستعصم:
 وأنت، من تكوف.. ومن أين أتيت..؟ الزوج: )وكأنو ينتبو(

 أنا منك وفيك.. المستعصم:
 أتكوف واحدا من شياطُت كتابايت.. الزوج:

 لست كذلك، أنا يا سيدي األديب ا١تستعصم باهلل.. المستعصم:
 قلت ا١تستعصم باهلل؟ تقصد ا٠تليفة العباسي..؟ الزوج: )مفكرا(

 ىو أنا.. المستعصم:
 كيف دخلت منزيل..؟  الزوج: )بدىشة(

 مل أدخل كما تظن، أنا موجود قبل اف تكوف.. المستعصم:
 ال افهمك. الزوج:

 موجود فيك، ٖتملٍت اينما ذىبت.. المستعصم:
 الذي سّلم بغداد ٢توالكو..؟آه فهمت، فهمت، ألست ا٠تليفة  الزوج: )بعد صمت قصير(

 ما كانت غلطيت.! )بصوت خافت( المستعصم:
 بل ىو ذنبك. الزوج:

 ال احد ال ٭تمل ذنباً ما دامت النزوات تغّلف بصائرنا.. المستعصم:
 عذر أقبح من فعل.. الزوج:

 )أصوات في الخارج لتكبيرات وصهيل خيوؿ(
 موالي..يا موالي! الحاجب: )يدخل راكضا(

 ما خطبك ايها اٟتاجب..؟ :المستعصم
.. الحاجب:  أتيتك بأمر ما كنت الصدقو حىت اكده يل ثقاة القـو

 آت خربؾ.. المستعصم:
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 بلغٍت أف الوزير مؤيد الدين ما زاؿ موجودا يف بغداد.. الحاجب:
 ماذا..؟ المستعصم: )مستغربا(

 كما ٝتعت يا موالي..  الحاجب:
 الكو..وعدٍل انو سيعيد الصلح مع ىو  المستعصم:

 لو يأذف يل موالي، أرى يف االمر خيط خيانة.. الحاجب:
 ابن العلقمي مل يعص يل أمراً.. المستعصم:

لكنو فعلها يا موالي وجند ىوالكو يقًتبوف من االسوار بينما االشاعات ٘تؤل  الحاجب:
 اٟتارات، اننا ٤تاصروف يا موالي!

 ٤تاصروف..؟ المستعصم:
 وا١تغوؿ يرموف نبا٢تم احململة بالنار حىت دنت من شرفات ا١تنازؿ. الحاجب:

 )يقاطعو( ىذا يكفي، انصرؼ االف.. المستعصم:
 الحاجب: )ينصرؼ(
 المستعصم: )قلقا(

 أتثق بو..؟ الزوج: )بفتور(
 المستعصم: )يكتفي بالنظر اليو(

 قلت أتثق بوزيرؾ ابن العلقمي..؟ الزوج:
 المستعصم: )صامتا(

 صمتك ىذا يعٍت أنك ال تثق.. الزوج:
 لو كنت أعلم ذلك ١تا أبقيت رأسو بُت كتفيو.. المستعصم: )غاضبا(

 لكنو فعلها.! الزوج:
 من ذا الذي يستطيع اعادة التاريخ.. المستعصم: )مستسلما(

 ال احد يستطيع القياـ بذلك، لكن ما حدث لبغداد يتكرر ثانية. الزوج:
 ات وصهيل خيوؿ وصليل سيوؼ تمتزج بصافرات )االصوات تعود من جديد، تكبير 
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 االنذار وازيز الطائرات الحربية(
 اهنم يعودوف!! الزوج: )يرفع رأسو الى اعلى(

ايها اٞتند، حّصنوا االسوار، اصربوا وصابروا وال تًتكوا ثغرة ٘تّكن  المستعصم: )بلهجة آمرة(
 ىوالكو وجنده منكم!

 اهلل اكرب...اهلل اكرب...اهلل اكرب اصوات متداخلة للجند:
)اضواء متداخلة، حركات جند يتراكضوف باتجاىات متفرقة وىم يحملوف سيوفا 

 وبنادؽ(
 ىوالكو يقتحم االبواب، يدخل ا١تدينة.. صوت من الخارج:

 اهنم ٭ترقوف ا١تنازؿ ويستبيحوف حرمتها.. صوت آخر:
 كتبات..امتؤلت دجلة بالكتب، اهنم يتلفوف ا١ت صوت ثالث:

 : قتل ا٠تليفة ..قتل ا٠تليفة..اصوات متداخلة
)اظالـ تاـ، تختفي الحركة، الهدوء يخيم على المكاف، بقعة ضوء حمراء على الزوج 

 وىو اماـ المنضدة(
اىل كل  الزوج: )يمسك باالوراؽ وينشرىا باتجاىات مختلفة، يدور حوؿ نفسو صارخا(

قَتا او غنيا، متورطا او بريئا، اٝتعوا وعوا، يف زمن ما من يهمو األمر، صغَتا كاف او كبَتاً، ف
 من القرف العشرين.......
 )تدخل الزوجة مسرعة(

 ما الذي ٬تري ىنا..؟ الزوجة:
يف ىذا الزمن االغرب كما يف االزمنة الغابرة، كانت بغداد أسَتة،  الزوج: )ما زاؿ يردد نداءه(

 يستبيحها اٞتناة القتلة..
 أمل أقل لكم انو يفقد عقلو.. الجمهور(الزوجة: )مع 

خذ ىذا النداء، وانت تعاؿ خذ ىذا،  الزوج: )ما زاؿ يوزع االوراؽ على شخوص وىمية(
 اٛتوا مدنكم، نساءكم، اوالدكم، الزماف يعود، الزماف يدور!!
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 كاف اهلل يف عوٍل.. وعونكم..  الزوجة:
ا كاف ال بد من ا١توت بكرامة فمرحبا اذا كاف ال بد من اٞتوع بشرؼ فمرحبا بو...اذ الزوج:

 بو..
 ىا ىوذا يتقيأ كتباً.. الزوجة:

سعد باشا، رشيد عايل الكيبلٍل، عمر ا١تختار،  الزوج: )يقف بشموخ ويمد يده الى اماـ(
عبد القادر اٞتزائري،عبد الكرَل ا٠تطايب، شعبلف ابو اٞتوف، انفضوا غبار السنوات العجاؼ 

 عن جسد األمة..
أيها ا١تشاىدوف الكراـ بعد ىذا الفاصل ستاتيكم نشرة االخار الكاملة،  )ىازئة( الزوجة:

..  فاصل ونعود..بـر بـر بـر
لقد ألقوا يوسف يف اٞتب وابيضت عينا يعقوب وقد قميصو  الزوج: )يضحك بصوت عاؿ(

 من دبر وامتلك خزائن االرض وردت بضاعتهم اليهم..ىي ارادة الرب!!
ويشخر  )تحدؽ بو ثانية(انو نائم  تنظر لو، تهز جسده بيديها( الزوجة: )تقترب منو،

 اصح يا رجل..اصح.. ايضا..)تهزه بقوة(
 الزوج: )ينتبو لها( 

 أمل اقل لكم.. الزوجة:
 أين ىم..؟ الزوج: )يبحث في المكاف(

 الزوجة: )تحدؽ بو باندىاش(
 أين ذىب ا١تستعصم باهلل..أين ذىب اٞتند.. الزوج:

 تعصم ىذا..؟أي مس الزوجة:
 ا٠تليفة العباسي، كاف ىنا، ىنا أمامي.. الزوج:

 أنت ٖتلم يا زوجي العزيز.. )تشير الى الكتب(ا٠تليفة العباسي ىناؾ  الزوجة:
 كاف ٭تدثٍت، رأيتو وىو يقاـو اٟتصار عن بغداد..  الزوج:

 حصار آخر...؟ لعن اهلل اٟتصار..حىت احبلمك ٤تاصرة.. الزوجة:
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 ما، بل كاف حقيقة، كاف يقف امامي.مل يكن حل الزوج:
 (ثانية ر الى الكتبي)تش: لقد عاد صاحبك اىل ٥تدعو ىناؾ الزوجة

 الزوج: )يجلس متعبا يضع رأسو بين يديو(
 أمل أقل لك يا عزيزي ابتعد عن الكتب.. الزوجة: )تقترب منو مواسية(

 سأتبعو واخلص بغداد من ىوالكو.. الزوج: )يرفع رأسو(
 ٣تنوف أنت، تتبع رجبل مضى على موتو مئات السنوات.. )مستغربة(الزوجة: 

 لكن بغداد مل ٘تت، ما زالت باقية.. الزوج:
 ا١تدف تبقى والناس ٯتوتوف.. الزوجة:
 اجسادىم ٘توت وافعا٢تم تبقى.. الزوج:

ونعم ما قلتو، باهلل عليك كيف ٗتلص بغداد من يد ىوالكو ذاؾ وقد بادت  الزوجة:
 عظامو..

لواله ١تا كانت  )يخرج قلما من جيبو(لكل عصر ىوالكو، ساقاومو هبذا  الزوج: )ينهض(
 اال٣تاد!
 ولوال ا٠تبز ما عاش انساف..! الزوجة:
 أمل يقولوا، ليس با٠تبز وحده ٭تيا االنساف.. الزوج:

 واآلف أمل ٭تن الوقت لتناـ.. الزوجة:
 ما زلت أعمل.. الزوج:

ل لكن اياؾ اف ٖتلم، ال ٕتعل اٞتَتاف يدفعوف ضريبة اعم الزوجة: )قبل اف تنصرؼ(
 )تنصرؼ(احبلمك.. 

 الزوج: )ينظر لها، يجلس متأمال اوراقو..(
 

 ستار -اظالـ                                      
 1999-5-15 البصرة                                                             
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 ٍيسيا

 )محاكاة لمسرحية يوربيدس ميديا(
 
 
 
 

                                                           
  ناقشها الكثَت من الذين يدرسوف يف ىذا اجملاؿ ١تا اثارتة  ىي مسرحية تراجيدية يونانية كتبها يوربيديس، وقد: ميديا

من بلبلة بسبب شخصية ميديا األجنبية القوية كما صورىا يوريبيديس وقد ترٚتت ىذة ا١تسرحية إىل فيلم، وقصتها ىي  
اليت ساعدت كالتاىل: ميديا واليت يعٌت اٝتها)ا١تاىرة( وذلك ألهنا كانت ماىرة يف السحر وىي ترجع إىل قصة ميديا 

ياسوف حبيبها يف اٟتصوؿ على اٞتزة الذىبية من وطنها بل وقدمت تضحيات كثَتة من اجلة فقد قتلت اخاىا وقطعت 
جثتة والقت هبا يف البحر لينشغل والدىا ا١تلك ّتمع اشبلء اٞتثة، وهترب ىي مع ياسوف ليتزوجوا يف كورنثة، وىناؾ 

دأ يبحث عن تأمُت وضعة األجتماعى فهو يعترب منفيًا وليس لو أي حقوؽ تزوج منها وا٧تبوا ثبلثة اطفاؿ. وىناؾ ب
سياسية أو مدنية، لذا كاف ٬تب أف ٭تصل على ا١تواطنة من كورنثة. فيتزوج من ابنة كريوف ملك كورنثة ليؤمن مركزة 

 لتضحية با٠تيانة.األجتماعى و٭تصل على الثروة والسلطة.ولذلك تغضب ميديا من ياسوف الذي ينكر اٞتميل ويقابل ا
وتقرر ميديا اف تنتقم منة وحدث ذلك فعبًل ولكن بعد أف اتفقت مع ا١تلك أ٬تيوس العقيم على اف تعطية دواء 
يساعدة على األ٧تاب مقابل اف يضمن ٢تا ملجأ عنده  بعد تنفيذ جرٯتتها.اليت قامت فيها بقتل زوجة ياسوف بأف 

ة حىت ال يشكوا يف األمر ؤتجرد اف ارتدت الثوب اشتعلت فيها النَتاف وجاء ارسلت ٢تا ثوبا مسحورا مع أطفا٢تا الثبلث
والدىا لينقذىا فأحًتؽ معها. اما اٞتزء الثاٍل من األنتقاـ فكاف اشد فقد قامت بقتل اطفا٢تا الثبلثة الذين ىم اطفاؿ 

بٌت عليهم كل احبلمة.وىي بذلك ياسوف ،وىم أيضاً ٙترة ىذا اٟتب ا١تزيف، وقتلتهم لكي تدمر مستقبل ياسوف فهو ي
ترفض اف تضحى باٟتب وا٢تدوء العائلي من اجل األماف ا١تادى، فمن الصعب عليها اف تكوف ابنة ملك وضحة بكل 

 ىذة األشياء وىف النهاية تكوف الكافأة ىي ا٠تيانة.
 عن ويكيبديا العربية -
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مكاف ما خارج المدينة القديمة، ساحة شبو معتمة، ثمة نار تنبعث من شعلة في جانب 
المسرح، شجرة يابسة تتدلى منها أغصاف ُكسر بعضها، أنقاض أعشاش غادرتها 

جذع الشجرة اليابسة ليتقاطع معها في زاوية الحمائم فلم تعد آمنة، فأس كبيرة تخترؽ 
حادة، ثمة عربة مغطاة بقماش أبيض تناثرت فيو بعض األلواف، اللوف األحمر يبدو 
واضحًا بينما تمتزج األلواف لتشكل كرنفاال في بقعة منو، العربة تتدلى في الهواء، 

من العربة/  الساحة مقفرة ليس فيها سوى امرأة تجلس القرفصاء بثوب فضفاض بالقرب
المهد، شعرىا يغطي جزءا كبيرا من جسدىا، عواء بعيد، قطط تموء، ريح تئن، تنهض 
المرأة )ميديا( متثاقلة، عيناىا جاحظتاف، يداىا تعبثاف في شعرىا، ترتجف دوف أف 
تتحرؾ من مكانها، شعلة النار تضيء جزءا من وجهها، تنظر الى خلف ثم الى أماـ تمد 

 قريب، تداعبو بكراىية، تتمتم: طرفيها نحو صولجاف
مل يبق منك أيها الصوٞتاف ا٢تـر اال نزوة كريهة، عّمتك بآالمي، اصطفيتك ىذيانا  -

 مل ينقطع، إحِن راسك ا١تعقوؼ ٖتت قدمي جبلليت.
 تمسك الصولجاف بقوة، تقربو من شفتيها، تتحسسو بلسانها، تبصق بغضب:

تها اإلفعى: أما آف لك أف تقدمي ١ترارتك طعم السنوات اليت كّفنت سعاديت، أي -
 صنيعا يل ألىبك اٟترية..؟

تبعد الصولجاف عن وجهها وىي ما زالت ممسكة بو، تشير الى األفق متأملة اشياءىا 
 المفقودة..

ىناؾ، بعيداً عن الروح، ترقد روحك يف ْتر ٥تيف، أخي.. سلبتك ما ظننتو  -
 .سعاديت، روحك..اخًتت ٢تا البحر فاختارت يل اٞتحيم

 تسحب الصولجاف نحو جسدىا، تنظر لو بحقد..
تبا لك أيتها العاىرة، أنت تثَتين غضيب بسخريتك ىذه، ال خلود لك ما دمت  -

 ٤تاصرة ما بُت اصابعي..
 ترفع احدى يديها أماـ وجهها تنفرط اصابعها باضطراب..
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ار ) ترمي الصولجاف بعيدا تعتدؿ بوقفتها تقترب من النأصابعي ا١تورقة بالرىبة  -
وأنت.. يا ثعلبيت ا١تاكرة ، ا١تراوغة، ْتق العناصر اليت  تمد سبابتها نحوىا(

اصطفتك جحيما ومنحتك قلبا من ٢تب وعيونا من رماد، اما ا٨تنيت مليكتك، 
ىنا عرشك  )تشير الى صدرىا(اىل مىت ٖتملُت ىذا اٞتربوت..؟ ىنا ..ىا ىنا 

٨تن نشبو بعضنا،  ت قليال()تصمرٔتا أنا مثلك  )تستدرؾ(ا٠تالد، مثلي أنت 
نشبو شيئا ال يشبهنا إطبلقا.. وعاءاف ال يرثا شيئا، أواه يا ثعلبيت ا١تاكرة، هتربُت مٍت 

توقفي. ستندمُت، حتما ستندمُت ما دامت  )تصرخ(كثور ٛتل عار سيده، توقفي 
)تقترب أكثر من النار، تتوقف، تتأمل جسدىا، تتفقده خطاياؾ تفًتس ىدوئي. 

أنا ميديػػػا... ميديا، ابنة الشمس اليت عمدهتا اآل٢تة  )تصرخ(أنا ميديػػػػػػا..  بأناملها(
وغسلتها ٔتداد األساطَت، أىكذا أ٢تث عند باب شؤمك دوف بوصلة تعينٍت النتقاء 
مسارايت..؟ أنا ميديا ..ميديا.. سليلة العناصر ا١تبجلة، وريثة العرش ا١تكلل 

)تتقدـ خطوة مصَت ال التماس فيو..؟ توقفي ايتها ا٠تائبة بالكربياء، أ٣تربة على 
نحو النار، تتعثر باذياؿ ثوبها، تسقط، تتلقى األرض بكفيها، تمسك حفنة من 

وأنت أيضا أيها الًتاب، يا تراب البؤس ما زلت تشّدٍل  التراب تنثره أماـ وجهها(
ا..؟ ما أنت اال تراب اليك كلما ٫تمت بالطَتاف، أكنت تريد أف ال تبقي ١تيديا شيئ

تدوسك أقداـ الكبلب والعبيد والفاجرات، يا تراب البؤس، ال يهمٍت ما قالتو 
 ، العرافة الساذجة، تلك الغبية اليت ادعت ما ليس ٢تا حقا، ا١تولعة باٟتصى والنجـو
ا١تولعة بك، ال يعنيٍت امرىا كما أنت، وددت لو قتلتها مرتُت وثبلثة لكنها اكتفت 

)تنهض دة، ال يعنيٍت أحداً، أنا ميديا، ما دمت احتفظ بانوثيت وجربويت ٔتيتة واح
)تضرب االرض بقدميها ال تعنيٍت أنت.. أنت  دوف أف ترفع بصرىا عن التراب(

)تتوقف، تلتفت الى تبا لك من حقَت، تبا لك..تبا لك.  بجنوف وىي تصرخ(
أيتها  ة تصرخ(خلف، ترفع يديها، ثوبها الفضفاض تطّيره الريح، بلهجة آمر 

الريح، آمرؾ، أنا ميديا، سليلة ا١تلوؾ، آمرؾ أف تشتيت اشبلء ىذا اٟتقَت، الًتاب 
)تصمت. تغمض عينيها وكأنها القميء، آمرؾ ايتها الريح اف تشتيت اشبلءه 
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اشبلؤه..؟ أين أنت أيتها األشبلء..؟ أشبلء أخي.. ألي ْتر  تذكرت شيئا(
١تاء. ا١تاء. ال شيء غَته، ا١تاء، ىل ٕتروء ٛتلتك األمواج والظلمات، مدفنك ا

األٝتاؾ واٟتيتاف على نتفك..؟ يف أي قاع تراؾ اآلف..؟ أيتها األشبلء أما زلت 
تلعنُت تلك اليت منحتك األبدية.؟ أخي، خطيئيت. ىا آنذا أ٥تر عبابك ا١تخيف، 

لى )تدور حوؿ نفسها وقد أفردت يديها اأعظم خطاياؾ ايتها الذات ا١تستذئبة. 
تعاؿ أخي. تعاؿ. نلعب ثانية يف مراع خضر، ال تعكر صفو طفولتنا  الجانبين(

) تركض كطفلة حوؿ دائرة نزوة أو قدر، نعدو خلف غزاؿ ٚتيل، نعدو..نعدو.. 
امسكو..امسكو يا أخي، امسك ىذا الغزاؿ، ال تدعو يعرب اٞتدوؿ،  صغيرة(

تفي خلفها برىة ثم )تقترب من الشجرة تخامسكو يا أخي، امسكو من قرنيو 
لنكن يا أخي كما كنا، نتيو يف ضباب كثيف حيث التشارين اليت شّرعت  تظهر(

ابواهبا للمطر، آه. مل تستطع األمطار أف تغسل أحزاننا كما مل تعد قادرة على أف 
أتذكرين يا اشبلء أخي؟  ىامسة بألم(أتذكر يا أخي..؟ ) )بابتسامة(توقف أفراحنا 

)تجلس اغمضتهما بربود  )تغمض عينيها(فاجأيت.. اغمض عينيك ألريك م
)تفتح عينيها وترفع أية خطيئة قادتٍت اليك  )تبكي(مث مل تفتحهما أبدا  نادمة(

ايها البحر ا١تخيف. ا١تظلم. اترؾ اخي، ىبل تقيأت  يديها الى اماـ. تنهض(
ب اشبلءه لتعود اليو الكركرات، اف دموع ا٠تطايا مهما اسودت ال تطفئ نار اٟت

اٟتب  )تمسك الشجرة بحنو ثم تنزلق رويدا رويدا ، اصابعها تتشبث بالجذع(
الذي قدمت لو القرابُت واسلمت الروح بُت طياتو، ايها ا١تتمرس على ايذائي مل 
أؤذؾ بعد، جيسوف، مل ابدأ معك، ستتجرع سم غضيب مثلما تلذذت ّتسدي. 

مل ىتكت  )تتمطى كقطة(ملو أواه ايها اٞتسد ا١تبتلى بالفراغ، مل اسًتخيت النا
 )تمسك شفتيها(صمتك يا جسدي وامتثلت لصراخو، كل ١تسة ساقتطعها منك 

)تبحث في وجهها اللعنة عليك يا شفتاي سأتلف ما علق بك من لعنات 
وأنت ايتها العينُت يا من ْتثت عن ٣تهوؿ يف زمن مل يغفر  وتتلمس عينيها(
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)تصمت. تترنح لقي بك يف البحر خطاياؾ، ال يكفيٍت اقتبلعك ٔتخاليب، سأ
البحر/اخي، لعنيت االزلية، ًل يف قرارؾ لتحرسك اآل٢تة والعناصر  وتنظر الى بعيد(

( الرٛتة. )تصرخا١تبجلة، أتراٍل أدفع ٙتن الببلء أـ أدفع اخطاء القلب... ال... 
)تضع يديها على الرٛتة يا عناصري ا١تبجلة، يا سحري العظيم، الرٛتة.. الر.... 

 فمها، تصمت، ترفع رأسها وىي تبعد يديها، تنظر الى اماـ وكأنها تتذكر(
بوليكس، بوليكس ىذا أنت..؟ تعاؿ. تعاؿ يا بوليكس، ادف مٍت ألخربؾ ما مل 
يعرفو غَتؾ، حىت ياسوف، زوجي ياسوف، مل يكن يعرؼ ذلك. ىيا، ىيا يا بوليكس 

كاف عهدي بك أٗتاؼ مٍت..؟ ما   )تتقدـ عدة خطوات(.. ىيا.. اقًتب 
)تمد يديها رقيا ، عاشقا  )تخفف من لهجتها(ىكذا..عرفتك ذكيا، شجاعا 

تعاؿ يا طفلي اٟتبيب، بوليكس، تعاؿ يا طفلي ا١تدلل،  نحوه محاولة استدراجو(
بوليكس، تعاؿ.مل تعد ا١تسافة ما بيٍت وصاحبك كما ىي، تعاؿ ال ٗتف من 

د رباطا، صار سرابا، ىا...ىل فكرت غضبو. الرباط ا١تخادع الذي يربطٍت بو مل يع
باالمر؟ اذف ادف مٍت، سامنحك اجملد الذي طا١تا ْتثت عنو، والعمر الذي اردتو اف 

)تمد يدىا منتظرة اف يرتمي بين احضانها لكنها بعد اف تفقد ٯتتد يا بوليكس 
 )تضحك مكشرة االسناف كلبوة جريحة(اخائف أنت..؟ ٦تن..؟  االمل تتراجع(

)تتقدـ خطوة وتعقبها نت خائفا فأنا ليس كذلك، ساقًتب أنا منك حسنا اف ك
 باخرى تحاوؿ اف تحضنو فتشتبك يداىا ببعض، تضغط على شفتيها باسنانها(
يا لك من رجل زئبقي يا بوليكس، تبدو كصاحبك ، كلكم سواء، معشر الرجاؿ. 

باصبعها )تشير ما كانت رجولتكم اال مشاعة تعلقوف عليها خساراتكم ورعونتكم 
بوليكس. ارفع رأسك وحّدؽ يف عيٍّت، ىل ٕتروء على رفع بصرؾ..؟  نحوه(

من الغباء اف ال تنفذ ما آمرؾ بو . أنا ميديا، أتعرؼ ميديا..؟  ىامسة(بوليكس )
ولّية نعمتك، ميديا اليت صَّتتك، من الغباء اف ال تكوف ٢تا..ما دمت تتنفسٍت، 

)تقف لكي، انت ملك يل كما األشياء تتنفس ىوائي وتقطن يف اركاٍل فأنك م
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بوليكس. اية سخرية أراىا  معتدلة القامة وترفع رأسها بشموخ. تنظر لو بحقد(
ايتها االرواح  )ترفع يديها الى السماء صارخة(على وجهك..؟ أتسخر مٍت..؟ 

ا١تباركة، ايتها العناصر ا١تبجلة، تأمركم ميديا اف تقتصوا من ا١تعتوه بوليكس. 
بل أنا من سيقتص منك  تنظر خلفها، تتراجع خطوة وبصوت ىامس()تتوقف، 

)تقترب من الشجرة تحاوؿ اف تمسك الفأس، يدىا ترتجف، تحاوؿ اف تقّرب 
بوليكس.  اصابعها من الفأس لكنها لم تستطع، تلتفت حيث يقف بوليكس(

)تنظر الى الفأس أتسلط شياطينك على سيدتك..؟ اىل اٞتحيم أنت وشياطينك 
أيها الفأس ، آمرؾ أنا ميديا، ملكة اٞتهات، ابنة اآل٢تة مشس، انفض  بغضب(

عنك سباتك الطويل وانقّض على رأس ا٠تائن بوليكس. ىّشمو، ىيا.. ٖترؾ يا 
)تصمت. تنظر بذىوؿ الى الفأس ومن ثم الى جهة بوليكس، فأس..ٖترؾ 

ا اآل٢تة ، من أنت ْتق السماء..؟ أنت ٗتذلٍت. ٘تزقٍت. أواه ايتهتقترب خطوة( 
ألست  )تشير باصبعها نحو بوليكس(ايتها العناصر ا١تبجلة، ما الذي ٭تدث..؟ 

بوليكس الذي اعرفو..؟ بوليكس الذي ا٨تٌت يل ذات يـو ، ما بك ال 
حىت اف كنت كذلك سأجعلك ترابا.. ترابا  )مترردة(تستجيب..تبدو كحجر 

دوائر باصبعها،  ) تصمت. تنظر لو، تجلس على االرض راسمةتبعثره الريح 
انظر....ىذا وجهك...انظر لو..كم يبدو  تتوقف، ترفعبصرىا حيث بوليكس(

اغرب عن  )تنظر لو واقفة(ٚتيبل، يا ألساي اف حطمت وجها كهذا، ولكن 
وجهي، ىيا، ىيا اغرب عٍت قبل اف ٖتل عليك لعنيت. ىيا. اغرب. اغرب. اغػػػػ.... 

تتحسس وجهها ثم تمسك جديلتها )تصرخ وىي تدور حوؿ نفسها، تتوقف، 
اشهدي ايتها اٞتديلة، اف القادـ من اياـ ليس اقل عتمة ٦تا  تضعها اماـ عينيها(

مضى، الشباب مل ينتو، ما زاؿ ىناؾ وقت للمتعة، تذكري يا جديليت اليد اليت 
)تترؾ الجديلة تترنح حوؿ عنقها( انتشت بك وخانتك، ال بد ٢تا من اف تقطع 

ر لك فعلتك. ىجرت أرضي وأىلي من أجل من..؟ قطعت حباؿ جيسوف. لن اغف



335 

 

وصلي وايامي من أجل من..؟ مل اخسر ابدا، ما زالت لدي القوة، مل ٮتمد بركاٍل 
بعد. احببتك ، ال انكر ذلك، منحتك قويت واطلقت الوىن ّتسدي، وىبتك ىذا 

هوؿ، مل اكن اٞتسد فوىبتٍت الدمار، مل تعد ذاؾ ا١تغامر الذي التقطٍت يف طريق اجمل
جارية لك، سيدتك أنا. وعبدي ا١تتمرد أنت. ماذا كنت تنتظر مٍت غَت ذلك، 
أأحتفي بك؟ بزواجك..؟ بطبلقي..؟ اذف يا جيسوف )فليشبو طبلقي اياـ زواجنا 
االوىل ٔتا يصاحبو من ا١تذابح واشبلء القتلى، فلتكن هناية اٖتادنا الذي ٘تزقو 

بك يا عزيزي. جبلوكي: خذي وشاحا خفيفا  خيانتك شبيهة ببدايتو(* سأحتفي
وعصابا من الذىب اجملدوؿ . اغتسلي بناري. ٘تتعي ّتيسوف ذاؾ الذي مل يستطع 
اف ٬تمع رمادؾ. وشاح خفيف مبل٤تو سخط وموت و٥تالبو هنايتك. سيسيل 
الذىب اجملدوؿ كزيت مغل ليمحو ١تسات جيسوف عن جسدؾ ا٢تزيل. كيق ارتضي 

شيئا..؟ جبلوكي.. يا رماد سخطي، سيكوف ألبيك مًتعا  ألحٍد اف يسرؽ مٍت
)تضحك خصبا يف النار اليت اشعلتها باجزائك. ناما هبدوء ٖترسكما لعنيت االبدية. 

بصوت عاؿ وبجنوف. تتقدـ من العربة، تتأملها ، تنحني وبلهجة عطف وحنو( 
فردوسي، يا فلذة   ناموا هبدوء..ٖترسكم اآل٢تة يا أطفايل ا١تدللُت، ناموا واخلدوا يف

كبدي. لو مل اكن اعلم انكم ستخلدوف ١تا منحتكم ا٠تلود، حلقا باجنحتكم يف 
ال..ال  )تنهض غاضبة(دنياي وساعدوٍل على ايقاد النار يف قلب من خاف امكم 

تقولوا ذلك. جيسوف مل يكن أبا..مل يكن أبا ابدا، االبوة يا أوالدي من غادر 
امبل و٤تبة. أما جيسوف فبل.. لقد باعٍت. باعنا  نزواتو من اجلكم، من كاف لكم

ٚتيعا من اجل نزوة استبدت بو، ليحصد شر فعلتو ويلقى مصَته بوجو مكفهر 
  )تلتفت الى يسار(تعصف بو االقدار وتسخط عليو اآل٢تة والعناصر ا١تبجلة. 

جيسوف. انظر.. انظر.. اهنم يرقدوف، دعهم ينعموف بالسبلـ ما دمت قد سلبتٍت 
اه، دعهم جيسوف وعد حيث النزوات اليت ٚتحت برأسك. كانوا آخر ما يربطٍت اي

بك ومل يكن أمامي من حل غَت ىذا.. ىل كانت ميديا طفلة ضائعة يف غابتك 
ا١توحشة..؟ اـ كانت ٪ترة غاضبة ٕتوؿ يف مرتعك ا٠تصب..؟ أال يكفي اٍل 
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.أال يكفي سخرت لك اآل٢تة وعناصري ا١تبجلة كي ترفع من مقامك السفلي.
ذلك..؟ لتًتكٍت يف زاوية حياتك ا١تظلمة، وحيدة، تتشبث باالمل ا١تفقود تشبث 
الغريق بقشة واىنة. أواه يا جيسوف كم تبدو غبيا بعد فعلتك السيئة. اذىب.. 
اذىب لعروسك واقبض بكفيك على طوؽ النار الذي أكل رأسها. مل تعد تعنيٍت 

 ) تضحك بصوت عاؿ(د سخطي ايها الفأر، ساسخر منك وانت تلعق صدي
آه يا صغاري، يا  ) تضحك بهستيريا وتقترب من أطفالها الثالث(لست ٣تنونة 

عصافَت الصباح، رفرفوا باجنحتكم عند قبايب ورطبوا مناقَتكم بالندى والرحيق، 
اخربوا كل من يذىب او ٬تيء اف امكم، ميديا، مل تكن ٣تنونة ومل تفرط بكم اال 

ثأر  )تجلس على االرض وترفع رأسها الى أماـ(تها خلودكم الهنا اشًتت بتعاس
حواء ىذا، ثأرؾ يا ميديا، ىا آنذا اقتلع القلب وارميو بعيدا... القلب، لعنة اآل٢تة 

 يف عصر ال يرحم ولتذىب كل العواطف وا٢تمسات وا١تخادع اىل اٞتحيم!
 
 
 

 1996آب/اغسطس  25  يالبصرة ف                                                 
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 قطع غيار
 

 ) ىل يعقل اف نكوف قطع غيار لالخرين..؟(
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 شخوص المسرحية :
 في الخمسينيات من عمره –الرجل  -1
 في االربعينيات من عمرىا –المرأة  -2

 
نافذة، وباب بالقرب منها، المكاف: منزؿ بسيط في منطقة منعزلة بأطراؼ المدينة، ثمة 
 فيما وضعت منضدة فوقها راديو وأمامها كرسي وسط المكاف.

الرجل الخمسيني يجلس وحيداً في المنزؿ بينما يسمع صوت عاصفة قوية في الخارج، 
 الريح تحرؾ ستارة النافذة، ينهض الرجل من مكانو باتجاه النافذة ليغلقها..

ن مثل مغرمة بالريح كلما أوصدتك تنفتحُت، منذ يومُت يا لك من نافذة لعينة، تبدي الرجل:
)يذىب نحو الباب يفتحو وينظر والعاصفة مل هتدأ.. ستجعلٍت سجُت ا١تنزؿ حىت تتوقف.. 

العاصفة تشتد وتزداد عنفا، اقتلعت الشجرة اليت قضيت سنينا يف  الى الخارج ثم يغلقو(
فيها.. مىت تنتهي العاصفة..؟ حىت رعايتها وخربت حديقيت اليت كنت أقضي ساعات العصر 

)يذىب حيث الراديو واف انتهت من اين يل القدرة على اعادة اعمار ما خربتو العاصفة.. 
ياااه، حىت االذاعات غيبتها العاصفة،  يحاوؿ أف يلتقط محطة اذاعية لكنو لم يفلح(

 ٯتكن أف أكوف اللعنة، اآلف صرت منقطعا ٘تاما عن العامل، أي عاصفة ىذه وأي ببلء..؟ ال
)يذىب نحو ٤تاصرا بُت أربعة جدراف، ال بد من الذىاب اىل السوؽ ٞتلب الوقود والقوت.. 

مل هتدأ.. ما زالت يف أوجها.. يبدو أٍل  النافذة، يزيح الستارة قليال وينظر الى الخارج(
قدَل،  ىذا يذكرٍل بفيلم )يضحك(سابقى حبيس ا١تكاف لبضعة أياـ، سأبقى وحيداً يف ا١تنزؿ 

Home Alone ماكويل كولكُت، الذي يلعب دور كيفن مكاليسًت، سأكوف  للممثل
مثلو، الفرؽ الوحيد أنو كاف يف الثامنة وأنا ٕتاوزت ا٠تمسُت من عمري، ىو لديو عائلة 

( ال يهم، بدأت اىذي واستذكر افبلـ األمس.. أنا اآلف يف اقامة جربية يصمتوانا.....)
فرضتها علي ارادة العاصفة، بل ىذا سجن اجباري.. الطبيعة أحيانا ٕتربؾ على تغيَت 

)يجلس على الكرسي مسارات حياتك، رٔتا ىو أمر جيد ألهنا ٗترجك من ٪تطية العيش.. 
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ياؿ طويلة، عرفت كل ا١تذيعُت وا١تذيعات، ىذا كاف جليسي يف ل وىو يحدؽ بالراديو(
أحيانًا أطلق العناف ٠تيايل ألرسم صورة مذيعة األخبار، شابة بفم كحب الرماف، وحاجب  
كا٢تبلؿ، وعينُت ناعستُت ٖتدقاف ْتروؼ ا٠ترب..مرات اٗتيل ا١تذيع، أحاوؿ أف اعيد صورتو 

ن ا١تذيع اآلخر الذي يقدـ يف خيايل، من صوتو يبدو رجبل ضخمًا بشاربُت كثُت ٮتتلف ع
الربامج الصباحية أٗتيلو قريبا من األنثى وىو يلوؾ كلماتو..اٟتقيقة كاف كل أولئك يؤنسونٍت 
يف ىذا ا١تكاف ا١تنعزؿ.. آسف جدا ألٍل ثرثرت كثَتاً، يف مكاف منعزؿ عن العامل ٖتلو الثرثرة، 

ى األقل استطيع اآلف أف اعيد ولعلمكم، الثرثرة ليست باألمر السيء خاصة يف مثل حاليت عل
 تاثيث أفكاري، وأنظم حسابايت..

مل تكن حيايت )ينهض من كرسيو مقتربا من جدار وضعت فيو صور لو بأماكن مختلفة( 
مثَتة ١تن ال يعرفٍت، أبدو كرجل بسيط أليس كذلك..؟ رٔتا وجهي مألوؼ لبعضكم ذلك 

اف البعيد عن ا١تدينة.. جرّبت عددا من ألٍل عشت يف أماكن كثَتة قبل أف أنزوي يف ىذا ا١تك
ا١تهن، يف شبايب كنت ْتارا قضيت عقدين من عمري يف البحر، زرت عواصم ومدنا مل يزرىا 
غَتي، تعرفت على أناس كثَتين، أحببت البحر كثَتا لكنو مل ٭تببٍت يوما، البحر ال يعرؼ 

تلعهم البحر، كانت ليلة صديقا، أكل احبلـ كثَتين وكدت اكوف واحدا من أولئك الذين اب
ليبلء بعاصفة كهذه ٛتلت سفينتنا اىل اعلى مث ألقت هبا بعنف وتناثرنا ما بُت ا١توج، القدر 
وحده اخرجٍت من تلك احملنة، عندىا كرىتو، كرىت البحر ومل أعد اليو ثانية.. ىكذا رجعت 

ببلد صغَتا مث كربت ٕتاريت للرب واشتغلت بالتجارة، ٕتارة ا١تواد الغذائية، بدأت مثل كل ٕتار ال
يف أياـ القحط، صرت بُت ليلة وضحاىا سيد السوؽ وعراهبا، كانت سوقا سوداء لكنها 
ليست سوداء بالنسبة يل ما دامت تدر علي با١تاؿ، كانت ابيض من القطن، حصلت 

مل فيهاعلى أمواؿ طائلة، وىكذا وجدتٍت سجينا يف دائرة ا١تاؿ، كل شيء يف حيايت كاف ا١تاؿ، 
اىتم لنفسي قدر اىتمامي با١تاؿ، ا١تاؿ يأيت بالسعادة مثلما كاف يقوؿ أيب قبل اف ا٩ترط 
باالكادٯتية البحرية، ا١تاؿ يأيت بالسعادة، با١تاؿ تستطيع اف تشًتي كل شيء، العقارات 
والسيارات وذمم الناس أيضا، اشًتيت الناس ٔتايل وكنت أظن أف الرياح ٕتري كما تشتهي 

كنو القدر ىذه ا١ترة قادٍل لؤلفبلس، ىبطت اسعار السوؽ ىبوطا حادا، ىبطت معو السفن، ل
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احبلمي يف تأسيس امرباطورييت، خسرت كل شيء، ا١تاؿ الذي يأيت بالسعادة والناس أيضا..  
كل من كاف حويل فلت مٍت، الذين كانوا يسبحوف ْتمدي ىربوا، صرت وحيدا اماـ فكوؾ 

ا٢تروب، ا٢تروب بعيدا وتغيَت اٝتي، صرت أىيم من مدينة اىل  الدائنُت، مل يكن أمامي اال
أخرى حىت استقر يب اٟتاؿ يف مشاؿ الببلد، ىناؾ، كاف القدر أيضا يف مواجهيت، اشتعلت 
اٟترب بُت فصيلُت متناحرين على ادارة ا١تنطقة، يف البدء مل أكن طرفا يف تلك اٟترب حىت 

ها مقابل حفنة من الدوالرات، قاتلت ضمن فصيل قذؼ يب القدر اىل آتوهنا، صرت طرفا في
ال أعرؼ اال اٝتاءىم، أنا البحار السابق والتاجر ا٢تارب صرت مقاتبل أٛتل بندقية وبضع 
رصاصات، أصبت بطلق ناري يف ساقي وكانت آخر ٟتظايت مع تلك اٟترب اليت ال ناقة وال 

أف حيايت مل تكن بسيطة،  أمل أقل لكم )يصمت قليال ثم الى الجمهور(ٚتل يل فيها.. 
حيايت عبارة عن عواصف متتالية وقدر يتبعٍت أينما حللت، القدر الذي حاولت أف إٔتنبو 

)صوت العاصفة يزداد، يباغتٍت يف صور ٥تتلفة، قدري الذي ال استطيع اإلفبلت منو.. 
رقات )الطالعاصفة تطرؽ بايب مل يكفها الفضاء الواسع لتدخل بييت..  طرقات على الباب(
ال..ىذه ليست طرقات العاصفة، من تراه يطرؽ بايب يف ىذه الساعة  تزداد على الباب(

من يف  )يصمت قليال والطرقات تستمر(من الطارؽ..؟  )يقترب من الباب( النحس..؟
)الطرقات تستمر وتستمر، يفتح الباب وتنسل اإلمرأة بسرعة الى الداخل، ا٠تارج..؟ 

 الرجل ينظر لها بدىشة( 
 : أنت..أنت ما الذي تفعلينو..؟رجلال

 : ساعدٍل يا رجل، ال مكاف أٞتأ اليو اال منزلك..المرأة
 : ال أحد ىنا غَتي ..الرجل
 : ال يهم..المرأة
 : وماذا سيقولوف عنا..؟الرجل
 : مل أر منزال يف اٞتوار، منزلك يف مكاف منعزؿ..المرأة
 : أحب أف أبقى بعيدا عن الناس..الرجل
 خَت ما فعلت ال يأيت من الناس اال ا١تشاكل..: المرأة
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 : كيف ستبقُت مع رجل عازب..الرجل
 لليلة واحدة أو اثنتُت اىل أف هتدأ العاصفة.. :المرأة
 : رٔتا تستمر العاصفة اىل هناية الشتاء..الرجل
 )تجلس على الكرسي، تحدؽ في المنزؿ(: قلت لك حُت هتدأ العاصفة سأرحل المرأة

 منزلك ٚتيل يا سيد..
 : عبد اٞتبار، اٝتي عبد اٞتبار..الرجل
 : عاشت األسامي، تشرفت بك..المرأة
 عاماً، مل اتزوج قط.. 05: عمري الرجل

 لك طوؿ العمر يا سيد عبد اٞتبار .. المرأة: )تبتسم(
يت، : ىا...أردت أف تسألينٍت ١تاذا مل أتزوج رغم أف عمري ٕتاوز ا٠تمسُت، حسنا سيدالرجل

 فأنا رجل مزاجي مل تدخل أية أمرأة يف مزاجي..
وأين ستجد ا١ترأة اليت تدخل مزاجك ما دمت سجينا يف ىذا ا١تنزؿ  المرأة: )ضاحكة(

 ا١تنعزؿ..
الرجل: مل أكن ىنا من قبل، كنت ْتارا، زرت بلدانا كثَتة، ذىبت اىل الصُت واسبانيا وايطاليا 

 وزرت الدوؿ اإلفريقية ايضا..
 : ومل تدخل امرأة يف مزاجك...ىا..؟المرأة
 : كلهن مل يدخلن مزاجي..الرجل
 : رجل غريب..!المرأة
 : وأنت إمرأة غريبة، تدخلُت منزيل وتستجوبينٍت بطريقة استفزازية..الرجل

 مل استفزؾ..أنت من بدأ اٟتديث.. المرأة: )ضاحكة(
 : وأنت من اقتحمت منزيل..الرجل
فتحت يل الباب، مل يكن امامي اال منزلك، دخلتو ومل أعلم  : وتسميو اقتحاما، أنتالمرأة

 اف فيو رجبل عازبا..
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 : وماذا كنت تظنُت..؟الرجل
 : كنت أظن أٍل سأرى فيو عائلة، اطفاؿ ونساء..المرأة
 : وأي عائلة تعيش يف ىذا ا١تكاف ا١تنعزؿ..؟الرجل
 : ال يهم ا١تكاف ما دانت السعادة ىي ا٢تدؼ..المرأة
 ل وجدتيٍت سعيدا..؟: وىالرجل
 : ال أعنيك أنت، أنا أعٍت العائلة وأنت فرد ببل عائلة..المرأة
 : مقطوع من شجرة..؟الرجل
 : لو مل تكن مقطوعا من شجرة ١تا رميت نفسك يف ىذا ا١تكاف..المرأة
 : وأنت...ما الذي جاء بك اىل ىذا ا١تكاف ا١تنعزؿ..؟الرجل

 وتنظر الى خارجها( المرأة: )ال تجيب، تتحرؾ نحو النافذة
 مل ٕتيبينٍت، ما الذي ٮتيفك..؟ الرجل: )مستغربا(

 : ما الذي ٬تعلك اف تظنٍت خائفة..؟المرأة
 : أمرؾ غريب..اسالك سؤاال وٕتيبينٍت بآخر..الرجل
: ألف اسئلتك ببل مفاتيح، مثل حياتك، أراىا ىائمة ببل مستقر، تبتعد عن الناس دوف المرأة

١تاذا أنت ىنا..؟ ما الذي يبعدؾ عن  ..)تصمت قليال(اطراؼ ا١تدينةسبب وتتخذ منزال يف 
 الناس لتعيش وحيدا، أال تؤ١تك الوحدة..؟ كيف تقضي وقتك بُت اربعة جدراف دوف انيس..؟

توقفي..توقفي..أنت ٘تطرينٍت باألسئلة ..ما بك..؟  الرجل: )يحاوؿ منعها عن الكالـ(
 اعطي نفسك فرصة للتنفس..

 ظر لو بدىشة(المرأة: )تن
: رضيت بوجودؾ ىنا على مضض، قبلت أف تدخلي اىل منزيل، لكٍت ال اٖتمل الرجل

أسئلتك الغبية..من قاؿ لك أٍل وحيد يف ا١تنزؿ، لست وحيدا، معي كل تلك األمتعة 
وأألثاث، معي ذاؾ الراديو، معي تلك الصور..مع ىذا الكرسي وا١تنضدة..كل ىذا وتعتربينٍت 

 وحيدا..
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 المرأة: )صامتة(
: بعت نصف عمري لآلخرين، اعطيتهم سنوات شبايب، اعطيتهم قويت، ما الذي الرجل

 اعطوٍل..؟ قويل يل، ما الذي اعطوٍل غَت القلق والكوابيس..
 المرأة: )ما زالت تحدؽ بو(

: وتأتينٍت أنت يف آخرة النهار لتفتقي ذاكريت وتنبشي فيها بأسئلة ال جدوى منها.. الرجل
لكنو ليس ذنبك، بل ىو ذنيب ٟتظة )يصمت قليال( لُت وتسألُت وال تتوقف اسئلتك تسأ

 فتحت لك الباب وٝتحت لك بالدخوؿ..
 غاضب أنت ألنك فتحت يل الباب.. المرأة: )بعصبية(

 : لست غاضبا من ىذا..الرجل
 : أمل أقل لك أنك رجل غريب..المرأة
 : أتذكر ما قلتيو، ال حاجة باعادتو..الرجل

غريب ألنك ٗتاطب امرأة ٓتشونة بدال من أف ٘تنح  مرأة: )تنهض وتتمشى في المكاف(ال
مشاعرؾ فرصة للتعبَت، لوكنت ٔتكانك أقصد لو كنت رجبل  ١تا تصرفت كما تتصرؼ معي 

 أنت..
 الرجل: )ينظر لها مستغربا(

ف كانت تصرفاتك : رٔتا ىي ا١ترة األوىل اليت تدخل بيتك امرأة، وستكوف ا١ترة األخَتة االمرأة
 ىكذا..
 : وكيف تريدينٍت أف أتصرؼ..؟الرجل
 : فكرة رائعة..! لنتبادؿ األمكنة والشخصيات، أنا رجل وانت امرأة..المرأة
 : يا اهلل، ما ىذا..أتريدينٍت أف اصبح امرأة..؟الرجل

أيها الشرقي ا١تتعجرؼ، ما الذي ٭تدث لو اصبحت امرأة لساعة  المرأة: )بسخرية(
 ؟واحدة..

 : فكرتك ال تروقٍت..الرجل
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 : ليست سوى فكرة، ننفذىا، ال يراىا أحد وال يسمعها غَتنا.. ٧ترهبا لًتى الفرؽ..المرأة
 أنا رجل وانت امرأة..)يشير الى جسده وجسدىا( : أي فرؽ اكثر من ىذا..الرجل
 : قلت نتبادؿ األدوار..المرأة
 أف أصبح امرأة..: وقلت ال ٯتكن أف ٭تدث ىذا، كيف تريدينٍت الرجل
 : لساعة واحدة..المرأة
 : وال لدقيقة واحدة..الرجل
 : أرأيت، ىا أنت ذا تتهرب مٍت ومن فكريت..المرأة
 : فكرتك سخيفة، ما الذي ساجٍت منها..؟الرجل
 : على األقل ستقتنع أف تصرفك معي ما كاف الئقا..المرأة
 منزيل..( تذكري أنك يف محذرا: عدنا ثانية لئلىانة.. )الرجل
 : مل يعد منزلك وحدؾ..أنا معك.المرأة
 : يا اهلل، أتريدين أف تشاركينٍت ا١تنزؿ أيضا، أي مصيبة أنت..؟الرجل

 المرأة: )ضاحكة( 
 : وتضحكُت..؟الرجل
: ألنك وصفتٍت با١تصيبة..أنا مصيبة.؟ وىل ىناؾ مصيبة أٚتل مٍت..؟ قواـ ٦تشوؽ المرأة

 ووجو ٚتيل..ىل ىو مصيبة.؟
 )يضحك( الرجل:
 : ىا أنت ذا تضحك..المرأة
( ومل يكن تصريف يضحك: اضحك لٍت مل أنصف الوجو اٞتميل والقواـ ا١تمشوؽ )الرجل
 الئقا..
 : أنت تسخر مٍت أـ ىذا اعًتاؼ منك ٓتطأؾ..المرأة
 : ال ىذا وال ذاؾ..الرجل
 مساؾ بك..: حَّتتٍت يا رجل.. ما ىذا، من أي مادة خلقت..كانك زئبق ال ٯتكن االالمرأة



346 

 

ىا آنذا أمامك، امسكي يب كما تشائُت، ىاؾ يدي امسكيها لتتأكدي  الرجل: )ضاحكا(
 بأٍل لست زئبقا..
)تقترب منو وتهمس ما شاء اهلل دمك خفيف..أنت تضحك أيضا وتتندر المرأة: )ساخرة( 

 وفّر تندرؾ للقادـ من أحداث.. بو(
 جودؾ معي..؟وىل ىناؾ ما ىو أغرب من و  الرجل: )يبتعد عنها(

 : تضرّع اىل اهلل أف ال ٬تدوا ٥تبأؾ ىذا أقصد منزلك..المرأة
 الرجل: )ينظر لها ثم يتقدـ نحوىا(

 : أوصد الباب جيدا والنوافذ..كانوا يطاردونٍت لوال العاصفة لسقطت بأيديهم..المرأة
 : أىاربة أنت من اىلك..؟الرجل
 : ال أىل يل، عشت طفوليت يف ملجأ ..المرأة
 : ١تاذا ا٢تروب اذف..؟ أمل تكن حياتك يف ا١تلجأ سعيدة..؟الرجل
: من يعيش يف ملجأ لؤليتاـ كيف يكوف سعيدا..مل يكن ملجأ كاف معتقبل ووعاء المرأة

لتفريغ شهواهتم ونزواهتم واٟتصوؿ على متعهم ينتقوف ما طاب ٢تم من أجساد مث يبيعوهنا  
 كاألغناـ اىل ٕتار البشر..

 أنت تكذبُت صح.. أف ال يصدقها( الرجل: )يكاد
 : ما فائدة الكذب على رجل ال اعرفو..المرأة
 : أين ىو القانوف..؟ ١تاذا مل تلجأي للشرطة..؟الرجل
 : القانوف.. ىو كذبة، القانوف ٢تم وليس المراة ضعيفة مثلي..المرأة
 : وما العمل اآلف..الرجل
 : اغلق الباب جيدا..المرأة
 تورطيٍت يف امر ال عبلقة يل بو..: ىا أنت ذا الرجل
 : أنا ْتاجة اىل رجل ٭تميٍت..المرأة
 : جئت للرجل ا٠تطأ..ال مكاف لك ىنا..الرجل
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 : أتطرد امرأة تستنجد بك..؟ اين مروءتك ورجولتك..؟المرأة
: ال مروءة مع ا٠تطر، أف تضعينٍت يف فك ا٠تطر، ما اٗتذت ىذا ا١تكاف سكنا اال لكي الرجل

 ١تشاكل..ابتعد عن ا
: أي بشر أنت.. أخربٍل أين رجولتك ايها الشرقي ا١تتعجرؼ، أمل تقل يل من قبل أنك المرأة

 رجل وال يليق بك أف تكوف امرأة لدقيقة واحدة..؟ لقد خيّبت ظٍت..
: وما كاف ظنك يب.. تأتينٍت بكل مصائبك وتريدينٍت أف أوافقك على كل شيء، ال الرجل

لتقنعينٍت بأنك مطاردة من قبل ٕتار البشر، أي ٕتارة تلك والببلد أعرؼ أي مصيبة ارتكبتيها 
مليئة بالقوادين والعاىرات ..اذا كنت صادقة فيما تقولُت كاف بامكاف مطارديك اٟتصوؿ 
على اٚتل النساء يف اماكن كثَتة دوف اف يكلفوا انفسهم بالبحث عنك ومطاردتك، اذا كنت 

ت النساء وعرفت أساليبهن يف استدراج الرجاؿ وااليقاع تظنينٍت ساذجا فأنت وا٫تة، فقد خرب 
 هبم..

اصمت...اصمت يا رجل.. أتظنٍت جئت الستدرجك وأوقع بك..ومن  )تصرخ بو(ا١ترأة: 
 تكوف انت..؟

 )صوت رعد قوي وعاصفة في الخارج(
: ما انت اال نقطة سوداء يف ىذا ا١تكاف ا١تهجور، كائن أكل الدىر عليو وشرب ومل المرأة

يعد قادرا على مواجهة الناس.. من انت ْتق السماء، اقنعٍت بانك بشر، اقنعٍت بانك ٘تتلك 
 ا١تشاعر واالحاسيس ، اقنعٍت بأنك لست قطعة من نفايات الزماف..

: عليك اف تقنعينٍت أنت أوال أف أولئك الناس مغرموف بك حد ا٠تروج يف العاصفة الرجل
 والبحث عنك..

ًتى كيف يلقموف فمك ترابا عندىا ال ينفع البكاء على حليب : ليتهم ياتوف لالمرأة
 مسكوب..

 تعايل انظري.. الرجل: )يذىب حيث النافذة وينظر الى الخارج ، يلتفت نحوىا(
اغلق  ) تركض الى الداخل(ذاؾ واحد منهم  المرأة: )تركض نحو النافذة وتنظر بحذر(

 النافذة وابتعد عنها..
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 ماذا لو طرؽ الباب..؟ ترب من المرأة(الرجل: )يغلق النافذة ويق
 : دعهم يطرقونو وال تفتح ٢تم رٔتا سيظنوف اف ا١تكاف مهجور..المرأة

 يا ٢تا من ورطة أخرى..كيف سنخرج منها..؟ الرجل: )متذمرا(
 : ألديك حل..؟المرأة
 : أنت من ادخلٍت ٢تذا الشرؾ وعليك اخراجي بسبلـ..الرجل

 تبئ فيو..ىل لديك قبو ٩ت المرأة: )تفكر(
 : اختبئ وانا يف منزيل..؟ يا اهلل، ما ىذا..؟الرجل
 : ال بد من االختباء..ىل لديك حل آخر..؟المرأة
 : لست ٣تربا على مساعدتك اف جاءوا اسلمك ٢تم واخلص من ا١تشاكل..الرجل
 : وىل تظن انك ستتخلص مٍت هبذه الطريقة ا١تبتذلة..؟المرأة
 أنا..: ىم يريدونك انت ولست الرجل
: لكنهم سيضطروف ١تسح آثار اٞترٯتة وىذا قد ٬تعلهم اف يفكروا بقتلك او المرأة

 اختطافك..
 : انت ورطة حقيقية..الرجل
 : جد لنا مكانا ٩تتبئ فيو..المرأة
: ال يوجد أي مكاف لبلختباء، مل افكر يوما اٍل سأختبئ ٢تذا كل شيء يف منزيل الرجل

 واضح..
 .: انت تعقد االمر.المرأة
 : انت من عّقدت حيايت وغَتتيها، أي قدر رماؾ علي..الرجل
 : ال وقت لديك للندـ، ىم قادموف، سيقطعوف اعضاءؾ عضوا عضوا ويبيعوهنا..المرأة
 : يبعوف اعضائي..؟ وىل بقي يّف عضو يصلح للبيع..؟الرجل
 : قلبك وكليتاؾ وعينك ورٔتا ىناؾ عضو صاحل آخر ٖتت ثيابك..المرأة

 اطمأٍل متوقف منذ سنوات..! )بسخرية(الرجل: 
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 كلهم يقولوف ىذا لكن ساعتها يتعنًتوف ويشتد بأسهم..  المرأة: )تنظر لو بشفقة(
 الرجل: )يذىب حيث النافذة ، ينظر الى الخارج(

 : ىل ما زاؿ ىناؾ..المرأة
 : صاروا اثنُت..الرجل
 : سيتكاثروف اف مل تطردىم العاصفة..لقد انتهينا..المرأة

 : واخَتا تستسلمُت..جلالر 
 : النك مل ٕتد حبل..المرأة
 : سينزؿ ا١تطر غزيرا استغلي الفرصة واخرجي دوف اف يرونك..الرجل
 تعاؿ تفحصها..)ترفع ثوبها( : قدماي ال تعينانٍت، اال تراىا تنزؼ دما المرأة

 لدي ىنا ضماد.. الرجل: )ينظر لساقيها(
 لك..أنا انزؼ..سأموت يف منز  المرأة: )بغنج(

)يذىب حيث صندوؽ االسعافات االولية يخرج ضمادا وعلبة دواء لن ٘توتُت  الرجل:
 ال بأس عليك ستكونُت ٓتَت.. يتقدـ نحوىا ويمسك ساقها يحاوؿ شد الضماد(

 : ىل انا ٓتَت حقا..المرأة
: جرح بسيط سببتو لك بعض االشواؾ..ال بد من تنظيف ما علق بساقيك من الرجل

 اشواؾ..
 تمد ساقها اماـ وجهو(: نظفها يا رجل..)المرأة

 الرجل: )يتأمل الساقين، يقـو بمسحها(
 ة: )تغمض عينيها(أالمر 

 ما بك...ىل آ١تك..؟ الرجل: )ينظر لها(
 يداؾ يا رجل.. ة: )بغنج(أالمر 

 : ما هبما..؟الرجل
 ر يدين ناعمتُت وباردتُت كيديك..أ: باردتاف..مل المرأة
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 الرجل: )يبعد يديو بقوة(
 : ١تاذا توقفت..استمر، استمر يا رجل..دلكهما يل، اشعر بالتعب..المرأة

 لقد انتهيت..ليس سوى جرح بسيط ال يستدعي القلق.. الرجل: )ينهض(
 عيناؾ براقتاف.. ..)تقف امامو وتنظر في عينيو(لكٍت قلقة المرأة: )بغنج(

 من انت ْتق السماء...؟ الرجل: )يبعدىا بقوة(
 قلت لك..أنا قدرؾ.. منو حتى تكاد اف تلتصق بو وتهمس في اذنو(المرأة: )تقترب 
  )يمسكها بقوة(انت تتبلعبُت يب..ما الذي تريدينو مٍت. من ارسلك يل..  الرجل: )يبعدىا(

كل ما قلتيو يل كذب يف كذب..صح.. كلو كذب أليس كذلك..؟ مل يطاردؾ احد..مل هتريب 
كذبا أليس كذلك.. حىت اولئك الذين ىم يف من مأوى االيتاـ..صح.. كل ما قلتيو كاف  

ال احد ىناؾ، اين ذىبوا. مل  )يذىب الى النافذة(ا٠تارج ليسوا حقيقة.. كانوا و٫تا انظري 
 يكونوا حقيقة أليس كذلك ..ال تصميت..تكلمي..اخربيٍت من تكونُت. ١تاذا انت ىنا..

 )صوت رعد قوي وبرؽ يمأل المكاف ويشتد صوت العاصفة(
 من أنت ْتق السماء...من أنت..: الرجل

 )الضوء في الداخل يأتي متقطعا.. اظالـ تاـ مع صوت العاصفة(
 الرجل: )لوحده بينما تغيب المرأة ويسمع فقط صوتها(

 انا قدرؾ..)تضحك( انا قدرؾ...انا قدرؾ.. صوت المرأة:
 اللعنة..قدر ال ٭تمل اال القلق. اغريب عن وجهي عليك  الرجل: )يضع يديو على اذنيو(

)موسيقى تتصاعد مع صوت الريح ثم تسود حالة صمت، الرجل ساقطا على األرض. 
ينهض، ينظر في المكاف وال يجد أحداً، يذىب حيث النافذة ينظر الى الخارج ومن ثم 
يركض نحو الباب يفتحو وينظر الى الخارج. يغلق الباب، يتقدـ نحو الكرسي ويجلس، 

 بعث من الراديو..(يقلب الراديو. صوت المرأة ين
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اىل ٚتيع ا١تستمعُت الكراـ، اغلقوا أبوابكم ونوافذكم وال  صوت المرأة ينبعث من الراديو:
تفتحوا لغريب.. الغرباء ينسلوف من النوافذ واألبواب.. اقداركم بُت ايديكم حافظوا على 

 اعضائكم..
 )يرمي الراديو بعيدا(الرجل: ىذا أنت.. عليك اللعنة. 

 
 

 ستار( -)اظالـ                                              
 
 

 البصرة 1-6-2016                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



352 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أعشاع اىعصافيز

 مسرحية لالطفاؿ
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 شخوص المسرحية:
 مجموعة العصافير -1

 العصفور القائد -
 الصغيرالعصفور  -
 1عصفور/ -
 2عصفور/ -
 3عصفور/ -

 مجموعة الغرباف -2
 الغراب الكبير -
 الغراب المتمرد -
 1غراب/ -
 2غراب/ -
 3غراب/ -

 االرنب الحكيم -3
 االرنب الصغير -4
 الشجرة الطيبة -5
 الحطاب -6

 المشهد األوؿ
المكاف/ غابة صغيرة، يعيش فيها مختلف الكائنات واألشجار، اعشاش خربة سقطت 

 من اعلى االشجار..
العصافير تقف منذىلة وىي ترى أعشاشها وقد سقطت على االرض وبيوضها  مجموعة 
 ُكّسرت..

 ما ىذا، خراب آخر..من ذا الذي ٮتّرب أعشاشنا..؟ العصفور القائد:
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 ال ٯتكن أف ٭تدث ىذا، ال بد من معرفة من قاـ هبذا العمل الشرير.. :1عصفور/
 رٔتا الريح اسقطت اعشاشنا.. :2عصفور/

 الريح ليست قوية، ال ٯتكن اف تسقط اعشاشنا وهتدمها.. القائد:العصفور 
 ا٠تراب كبَت، كيف خرّبت األعشاش ىكذا.. من يا ترى قاـ هبذا العمل..؟ :1عصفور/
ال أحد ٬تروء على الدخوؿ اىل ىنا.. ال ٯتكن أف يكوف عصفور منا قاـ هبذا  :2عصفور/

 العمل الشرير.
 ال استطيع ٛتل قشة! أنا أصغركم سناً  العصفور الصغير:
 ومن اهتمك أنت ايها الصغَت..؟ ىناؾ من ٭تاوؿ طردنا من الغابة.. العصفور القائد:

 ىذا مكاننا وتلك اشجارنا ال ٯتكن ألحد أف ٮترجنا منو مهما فعل.. :1عصفور/
 ىذه ىي ا١ترة الثانية اليت ٗتّرب فيها األعشاش.. العصفور القائد:

 عل سيكوف ىناؾ خراب آخر..اف مل نعرؼ الفا :2عصفور/
 يا اهلل لقد تعبنا.. نبٍت وٮتربوف، نبٍت وٮتربوف..اىل مىت نبقى ىكذا.. العصفور الصغير:
 الفاعل يريدنا اف نتعب لكي نرحل. العصفور القائد:

 للتو تعرفت على صديقيت الشجرة كيف سأتركها..لن ارحل..لن ارحل.. العصفور الصغير:
بقى معها، وسنبقى ىنا مهما كلفنا األمر، لن نًتؾ أصدقاءنا يف لن تًتكها، ست :3عصفور/

 الغابة..واىم من يظن اننا سنًتؾ ا١تكاف..
 العصفور الصغَت: أنا نعساف أريد أف أناـ..اين أناـ والعش خرب..؟

اذىب ىناؾ اىل صديقتك الشجرة ، ًل على غصنها وحُت تعود سًتى كل  العصفور القائد:
 ..شيء قد عاد كما كاف

 لكن كيف اترككم تعملوف وأنا نائم..؟ العصفور الصغير:
 أنت صغَت وال طاقة لك على العمل، أمل تقل انك ال تستطيع ٛتل قشة..؟ :1عصفور/

كلكم تقولوف ىذا وال ٘تنحونٍت فرصة ١تساعدتكم..لست صغَتا لدرجة   العصفور الصغير:
 أٍل ال استطيع اف اشارككم..
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 نا يا صغَتي ال تزعل..حسنا، حس العصفور القائد:
أنا احتقر نفسي ألٍل ال اساعدكم، اراكم تعملوف وال أعمل شيئاً، أقف  العصفور الصغير:

بعيدا أنظر لكم وأنتم ٕتهدوف انفسكم من أجل بناء اعشاشنا وأنا ال اقـو بشيء يشعرٍل أٍل 
 واحد منكم..

، العمل لنا ٨تن الكبار اما العصافَت الصغار يا صغَتي غَت مكلفة بالعمل العصفور القائد:
أنتم ليس لكم اال اللعب وا١ترح يف فضاء الغابة، ٨تن نعمل يا صغَتي من اجلكم وغدا 
ستغدوف كبارًا وستعملوف مثلنا ٘تامًا وستكوف ىناؾ كثَت من العصافَت الصغَتة ٖتلق حولكم 

 بأجنحتها وىي ٘ترح وتغٍت..
ك يف العمل.. ىذه ىي سنة اٟتياة ايها اآلف يا عزيزي عرفت ١تاذا ال نشرك :2عصفور/

 الصغَت، كل منا عليو واجبات ولو حقوؽ.
 اذف سأٚتع اصدقائي وننظف ا١تكاف بعدما تنتهوف من العمل.. العصفور الصغير:

 سنشارككم أيضا يف التنظيف ألف نظافة ا١تكاف ىي واجب اٞتميع.. :1عصفور/
 أنا سعيد..أنا سعيد.. راقصاً()يخرج سعيد جدا بواجيب  العصفور الصغير:
 علينا أف نعيد األعشاش اىل أماكنها حااًل.. العصفور القائد:

 اظالـ( -)موسيقى                                       
 

 المشهد الثاني
المكاف: في الجانب اآلخر للغابة، مجموعة الغرباف مجتمعة بعدما وصلهم خبر اعادة 

 بناء اعشاش العصافير..
 سحقاً للعصافَت، سحقا ٢تم.. ثانية يعيدوف البناء.. لغراب الكبير:ا

 ماذا نفعل، كلما خربنا أعشاشهم اعادوىا، أي إرادة تلك..؟ :1غراب/
 سيتعبوف.. حتماً سيتعبوف. الغراب الكبير:

 وسنتعب ٨تن أيضاً ألف ٗتريب األعشاش يأخذ منا وقتاً وجهداً.. الغراب المتمرد:
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 ٨تن ال نتعب ابداً، العصافَت تتعب ألهنا ضعيفة وعندىا ستغادر ا١تكاف.. الغراب الكبير:
 لكنها ا١ترة الثانية اليت يعيدوف فيها بناء األعشاش.. :3غراب/

 سنفعلها للمرة الثالثة. الغراب الكبير: )مصراً(
 ىل ٩تّرهبا كما يف ا١ترتُت السابقتُت..؟ :1غراب/

 ىذه ا١ترة سيكوف ا٠تراب أكرب وأمشل.. داً()مؤكىذا ما سنفعلو..  الغراب الكبير:
 يف ا١ترة األوىل مل نكتف بتخريب األعشاش أ٪تا كسرنا البيوض أيضا.. :2غراب/

 ألننا ال نريدىا أف تتكاثر.. اينما وجدمت البيوض إكسروىا.. الغراب الكبير:
 ما ذنب البيوض يا كبَتنا، مل تفعل لنا شيئا.. الغراب المتمرد:

 ال نريدىا أف تفقس لتخرج منها عصافَت جديدة، ال نريدىا اف تتكاثر.. الكبير:الغراب 
حسنًا يا كبَت.. ١تاذا نستهدؼ مكاف العصافَت وىناؾ أمكنة أخرى ٯتكننا  الغراب المتمرد:
 أف نبقى فيها..؟
ألنو ا١تكاف األقرب اىل ا١تاء والزرع الوفَت، ال ٧تد خَتا كهذا يف أي  الغراب الكبير:

اف..راقبوا ا١تكاف جيدا وحُت ٗترج العصافَت من أعشاشها وتذىب بعيدا عنها سننقض مك
 على اعشاشها ونتلفها ٚتيعا..

 ماذا لو رآنا أحد وشكا أمرنا ١تلك الغابة.. :1غراب/
 كونوا حريصُت على أف ال يراكم أحد..  الغراب الكبير:

 رٔتا وضعت العصافَت حرّاسا..: 2غراب/
عرؼ طباع العصافَت، ال تضع حرّاسًا ابداً، وىي تثق بكل شيء وال أظن أ الغراب الكبير:

، سنهجم عليهم يف اية  أهنا تعرؼ أننا من يقـو بتخريب األعشاش.. واآلف، استعدوا للهجـو
 ٟتظة وإياكم أف تًتكوا عّشاً سا١تاً..
 اظالـ( -)موسيقى                                   
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 المشهد الثالث
 المكاف: في وسط الغابة، بالقرب من الشجرة الطيبة..

 العصفور الصغير يقف أماـ الشجرة الطيبة..
ما الذي افعلو يا صديقيت الشجرة الطيبة، كلهم يقولوف عٍت أٍل  العصفور الصغير: )بألم(
 صغَت وال ٯتكنٍت العمل..

ستطاعتهم تقدَل شيء ال تأسى يا صديقي العصفور اٞتميل، حىت الصغار با الشجرة الطيبة:
 نافع للجميع..

 كيف....كيف ٯتكنٍت فعل ذلك، اخربيٍت يا صديقيت..  العصفور الصغير: )صارخاً(
 إطاعة الوالدين يا صديقي اٞتميل ىو عمل جيد وىو واجب أيضاً.. الشجرة الطيبة:

 ..وأنا مطيع أليب وأمي، ٫تا ٭تبانٍت كثَتا وأنا ال أعصى ٢تما أمراً  العصفور الصغير:
 ىذا ٚتيل، أنت عصفور بار بأبيك وأمك.. أحسنت يا صديقي. الشجرة الطيبة:

 وماذا بعد يا صديقيت الشجرة الطيبة..؟ العصفور الصغير:
أف تساعد أصدقاءؾ العصافَت وأف ال تكوف متمسكًا برأيك..استمع ٢تم  الشجرة الطيبة:

 وحاورىم ٔتا ىو خَت للجميع..
اصغر مٍت ..ىم  مل اصدقائي، ألعب معهم واساعد من ىأنا احب ك العصفور الصغير:

 ٭تبونٍت كلهم..
ىذا ىو ا١تطلوب يا صديقي أف ٖتب ألخيك ما ٖتب لنفسك..اف تكوف  الشجرة الطيبة:

 صديقا للجميع، ٖتبهم و٭تبونك.
 وأنا ىكذا، إف حصلت على حبات القمح اتقاٝتها معهم.. العصفور الصغير:

يقي العصفور اٞتميل، ا١تشاركة با٠تَت والوفاء لآلخرين واإلخبلص نعم يا صد الشجرة الطيبة:
٢تم صفة الطيبُت يف ىذه الدنيا، وأنت طيب جداً.. ىذه غابتنا، كلنا نعيش فيها، نأكل 
ونشرب، نعمل ونلعب، نتشارؾ يف ٛتايتها وازدىارىا، ال ننحاز اىل أي فئة أو ٚتاعة.. 

 مصَتنا فيها واحد..
 أنا ال افرؽ بُت ىذا وذاؾ، ال يعنيٍت اف لعبت مع عصفور أو ٛتامة، و  العصفور الصغير:
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 ا١تهم ىو اف ٪ترح معا..
لكن احذر يا صديقي العصفور اٞتميل، احذر من أف تثق بأي أحد، ففي   الشجرة الطيبة:

 كل مكاف ىناؾ اشرار.. وغابتنا ال ٗتلو منهم..
 وكيف أعرؼ األشرار يا صديقيت الشجرة الطيبة..؟ العصفور الصغير: )بخوؼ(

عليك أف تسأؿ قبل أف تضع ثقتك هبم..إساؿ ا١تقربُت منك عنهم وحُت  الشجرة الطيبة:
 تعرؼ أهنم ٤تل صدؽ ووفاء وخَت صاحبهم واستمر معهم..

اآلف فهمت ١تاذا ٭تذرٍل أيب يف كل يـو عن مصاحبة األشرار.. ٢تذا فقد   العصفور الصغير:
كاف ا٠توؼ يبلزمٍت ومل ابتعد عن عشي سوى مسافة قليلة.. ليس لدي اصدقاء جدد كل 

 اصدقائي ىم من العصافَت القريبُت من عّشي.. أنت اآلف اصبحت صديقيت وأنا سعيد بك.
يها العصفور اٞتميل فمنذ زمن مل يأتٍت عصفور أنا أيضا سعدت بك يا ا الشجرة الطيبة:

مثلك، رائع وذكي، ٭تدثٍت وأحدثو، يغٍت يل بأعذب األٟتاف، أنا سعيدة بك حقا ٢تذا يف كل 
 يـو انتظر ٣تيئك فقد تعودت على ٝتاع زقزقاتك اٞتميلة..

 كم كنت أود أف ترافقيٍت اىل عّشي..  العصفور الصغير:
 أرافقك اىل عشك، أنا كبَتة وعشك صغَت..كيف   الشجرة الطيبة: )ضاحكا(

صحيح أنت كبَتة وعشي صغَت، ١تاذا مل انتبو اىل ىذا.. عفوا  العصفور الصغير: )متذكرا(
 صديقيت الشجرة الطيبة أنا أقصد اف ٘تشُت معي يف الغابة.. 

 أال تعرؼ أٍل ال استطيع ا١تشي.. الشجرة الطيبة:
 ديك قدماف تسَتاف هبما..أعرؼ ذلك ألنو ليس ل العصفور الصغير:
ىكذا خلقٍت اهلل، ثابتة يف األرض لكٍت استطيع اف أمّد أغصاٍل اىل كل  الشجرة الطيبة:

 مكاف، ىي اذرعيت اليت احتضنكم هبا وأٖتسس هبا أجسادكم الدافئة..
آه لو تاتُت معي فهناؾ اشجار كثَتة متعددة األشكاؿ والثمار وىناؾ ورود  العصفور الصغير:

 ا رائعة..ألواهن
 قلت لك أنا ثابتة يف األرض وجذوري ٦تتدة فيها.. الشجرة الطيبة:

 لكنك ليست مثلي، ال تشربُت ا١تاء كما اشربو أنا ٔتنقاري )يتفحصها(  العصفور الصغير:
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 يااه، ال يوجد لديك منقار مثلي فكيف تشربُت ا١تاء..؟
اؾ منقارًا تأكل بو وتشرب خلقٍت اهلل ىكذا كما خلقك، اعط الشجرة الطيبة: )ضاحكة(

 وأعطاٍل جذوراً اشرب هبا ا١تاء الذي ينزؿ ٖتت األرض..
 وأيضا ال تأكلُت مثلي، أنا أنقر اٟتب حبة حبة ٔتنقاري.. العصفور الصغير:

 لدي أوراؽ خضراء ٘تدٍل بطاقة الشمس. ىذا ىو غذائي.. الشجرة الطيبة:
 َتاً..اهلل اهلل، أنت ٥تتلفة عٍت كث العصفور الصغير:

أمل اخربؾ عن ٚتاؿ الطبيعة، ىذا ىو خلق اهلل، أف ٩تتلف يف الشكل لكننا  الشجرة الطيبة:
 نتشابو باألخبلؽ اٟتسنة..

 ما أٚتل اٟتياة، أنا فرح ٔتا أٝتعو منك يا صديقيت الشجرة الطيبة.. العصفور الصغير:
 اٟتياة ٚتيلة بك أيضا يا صديقي العصفور اٞتميل.. الشجرة الطيبة:

 لقد تعلمت منك اشياء كثَتة.. العصفور الصغير:
ىكذا ىي اٟتياة، كل واحد فينا يعّلم ويتعّلم فيها، ليس فينا من يعرؼ كل  الشجرة الطيبة:

شيء حىت واف تقدـ بو العمر، من اصغر األشياء نتعلم، وإعلم يا صديقي العصفوراٞتميل أف 
 من يقوؿ أنا أعرؼ كل شيء يف ىذه الدنيا فهو ال يعرؼ شيئاً..!

 ..أنت حكيمة أيتها الشجرة الطيبة العصفور الصغير:
كل يـو نتعلم شيئا جديدا، وكل ما نتعلمو ال بد أف نعلمو لآلخرين، ال   الشجرة الطيبة:

 ٯتكن االحتفاظ بعلمنا ألنفسنا..
 لكنٍت حائر يا صديقيت.. العصفور الصغير:

 ١تاذا انت حائر..؟ ما الذي ٭تَّتؾ..؟ الشجرة الطيبة: )بدىشة(
كلما بنينا أعشاشنا ٧تدىا ٥ترّبة..نبنيها فتعود خربة من جديد، ىل ٯتكن   العصفور الصغير:

 أف ٗتّرب األعشاش نفسها بنفسها..؟
كيف ٭تصل ذلك..؟ ال ٯتكن ألعشاشكم أف ٗتّرب   الشجرة الطيبة: )ضاحكة(

 نفسها..ىناؾ من يقـو بذلك وىو عمل شرير..
 الريح ىي السبب يف ذاؾ ا٠تراب  فكرت كثَتا باألمر، اعتقدت أوال أف العصفور الصغير:
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 لكن موسم الريح مل ٭تل بعد والعواصف مل تأت بغَت موعدىا..
 أمل أقل لك أف ىناؾ أشراراً يف الغابة، رٔتا يريدونكم أف هتجروا ا١تكاف. الشجرة الطيبة:

 من لو ا١تصلحة يف ذلك..؟ العصفور الصغير:
يف كل مكاف واألشرار موجودوف يف كل  النفس الضعيفة وا٠تبيثة موجودة الشجرة الطيبة:

 زماف.
وما اٟتل يا صديقيت الشجرة الطيبة..؟ ما الذي ٯتكنٍت أف أفعلو للعصافَت  العصفور الصغير:

وىم يعتربونٍت صغَتا ال أقدر على فعل شيء..كلهم يعَتونٍت بذلك، يقولوف أنك صغَت ال 
 تقدر على فعل شيء..!

 رنب اٟتكيم، عنده ستجد اٟتل..اذىب لصديقنا األ الشجرة الطيبة:
 أرنب حكيم..؟ العصفور الصغير:

 يطلقوف عليو ىذه الصفة، اٟتكيم، ألنو قادر على حل كثَت من ا١تشاكل. الشجرة الطيبة:
 أال أجد عندؾ اٟتل فأنت حكيمة ايضا.. العصفور الصغير:

ا ترى ثابتة يف ال بد من استطبلع ا١تكاف لنجد اٟتل وأنا كم الشجرة الطيبة: )مبتسمة(
 األرض ال استطيع اٟتركة، اذىب اىل صديقنا األرنب اٟتكيم فهو سيساعدؾ أفضل مٍت.

 وأين أجد األرنب اٟتكيم..؟ العصفور الصغير:
ىناؾ، بعد ذلك اٞتدوؿ الصغَت، مسكنو ٖتت شجرة كبَتة بالقرب من  الشجرة الطيبة:
 منزؿ اٟتطاب..

الشجرة الطيبة، سأذىب اآلف وأعود اليك يف وقت شكرا لك يا صديقيت  العصفور الصغير:
 الحق.. اىل اللقاء يا صديقيت.

)يذىب العصفور الصغير بعيدا بينما الشجرة الطيبة راحت تتأمل طيرانو في         
 الفضاء(

 اظالـ( -)موسيقى                                          
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 المشهد الرابع
 

 الغرباف تتحرؾ بشكل عشوائي وىي تقـو بتخريب االعشاش()اضاءة خافتة، مجموعة 
خرّبوىا كلها، ال تبقوا عشا عامرا، كل االعشاش الصغَتة والكبَتة، وحىت  الغراب الكبير:

 البيوض إلقوا هبا على األرض.. اسرعوا، ىيا اسرعوا..
 كل األعشاش اسقطناىا ايها الكبَت..  :1غراب/

حسنا أيها الغرباف، ىيا عودوا اىل اٞتانب اآلخر من الغابة قبل أف تعود  الغراب الكبير:
وأنت ايها الغراب، ابق ىنا وراقب ما ٭تدث  )يشير الى أحد الغرباف(العصافَت ..ىيا لنرحل 

 ىيا ايها الغرباف اخلوا ا١تكاف.. )الى الغرباف(واياؾ أف يراؾ عصفور.. 
 اب بعيدا عن المكاف()الغرباف يغادروف بينما يبقى غر      

 
 اظالـ( -)موسيقى                                      

 
 المشهد الخامس

 
 المكاف: قرب منزؿ الحطاب واألرنب الحكيم.

)العصفور الصغير يمشي رويدا رويدا حتى يصل بالقرب من شجرة يسكن تحتها االرنب 
 الحكيم(

)ينادي بصوت ىذا ىو بيت صديقنا األرنب اٟتكيم..ألنادي عليو..  العصفور الصغير:
( يبدو أنو )يتحدث مع نفسويا صديقنا األرنب اٟتكيم..يا صديقنا األرنب اٟتكيم.. عاؿ( 

غَت موجود، ماذا أفعل، ىل أنتظره..؟ لكن الوقت تأخر وأخشى أف يوٓتٍت أيب... يا اهلل ماذا 
 أفعل..؟

 يحمل حطبا على ظهره( )الحطاب يقترب منو وىو
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 ما بك ايها العصفور الصغَت.. الحطاب:
 أكيد، أكيد أنت اٟتطاب.. العصفور الصغير: )ينظر الى الحطاب بدىشة(

ومن غَتي يف ىذه الغابة ٭تمل حطبا.. نعم أنا اٟتطاب صديق  الحطاب: )ضاحكا(
 اٞتميع..

 وأنت صديقي أيضا حىت قبل أف أراؾ.. العصفور الصغير:
 ما الذي يشغلك يا صديقي.. ب:الحطا

 جئت ألرى صديقنا األرنب اٟتكيم لكنو غَت موجود.. العصفور الصغير:
 صديقنا األرنب اٟتكيم ال يغادر منزلو، رٔتا ىو نائم اآلف.. الحطاب:

 مىت يستيقظ ..؟ جئتو بأمر مهم وأريد منو حبل.. العصفور الصغير:
 دؾ..أنا موجود معك ىل تريدٍل أف أساع الحطاب:

 ىا.. ىل أخربه باألمر..؟ ىل تراه سيساعدٍل..؟ العصفور الصغير: )يحّدث نفسو(
ما بك..؟ أراؾ ٖتّدث نفسك، ىل أف األمر خطَت ٢تذه الدرجة..أتريدٍل أف  الحطاب:

 اساعدؾ فانا حاضر..
 ٨تن يف ورطة يا صديقي اٟتطاب. العصفور الصغير:

 ورطة..؟ العصافَت يف ورطة..؟  الحطاب:
 ورطة كبَتة وجئت أْتث عن حل ٢تا عند صديقنا األرنب اٟتكيم. العصفور الصغير:

ال بأس عليك اىدأ قليبل.. رٔتا استطيع مساعدتك.. قل يل، ىل أنت تائو عن  الحطاب:
 عشك..

 لست تائها.. العصفور الصغير:
ىا..أكيد كنت تبحث عن طعاـ ومل ٕتده، ىل أنت جائع، لدي يف منزيل حبوب   الحطاب:

 كثَتة..
 لست جائعا يا سيدي.. العصفور الصغير:

 اذف أنت عطشاف، تعاؿ، تعاؿ معي، لدي ماء وفَت يف مطبخي.. الحطاب:
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 ال يا سيدي، ليس ىذا أيضا.. العصفور الصغير:
)الى العصفور ذا العصفور الصغَت.. ما الذي ٭تدث ٢ت الحطاب: )يفكر مع نفسو(

حسناً، حسناً ايها العصفور الصغَت، انتظرٍل ىنا ريثما ألقي اٟتطب يف ا١تنزؿ وأعود الصغير( 
 اليك..

 سانتظر، رٔتا سيصحو صديقنا األرنب اٟتكيم.. العصفور الصغير:
 )الحطاب يدخل الى منزلو بينما يبقى العصفور الصغير لوحده(    

لقد تأخرت كثَتاً، يا اهلل، سيقلقوف علي وسأحصل على  غير: )يحّدث نفسو(العصفور الص
 توبيخ ال ٤تالة.. لكن ما بيدي حيلة، ال بد من االنتظار..

 )يتقدـ نحو منزؿ األرنب الحكيم(
 يا سيدي األرنب اٟتكيم.. العصفور الصغير: )بصوت عاؿ(
 )صوت حركة يسمع في الداخل(
يبدو أنو استيقظ، ألناديو ثانية.. سيدي األرنب  نفسو( العصفور الصغير: )يتحدث مع

 اٟتكيم..
 من ىذا الذي ينادي بإٝتي..؟ صوت األرنب الحكيم من الداخل:

 أنا ..أنا يا سيدي اٟتكيم.. العصفور الصغير:
 من أنت..؟ صوت األرنب الحكيم:

 أنا..أنا صديقكم العصفور.. العصفور الصغير:
 العصافَت أنت..؟من أي  صوت األرنب الحكيم:

 أنا...أنا صديق الشجرة الطيبة.. العصفور الصغير: )متلعثما(
 وأي شجرة طيبة منها، األشجار كثَتة ىنا.. صوت األرنب الحكيم:

يا اهلل، أي ورطة ىذه، ماذا أقوؿ لو..أي شجرة..ما  العصفور الصغير: )حائرا مع نفسو(
 اٝتها..!

 ؟١تاذا تصمت..أجبٍت صوت األرنب الحكيم:
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 ىا...مل اصمت ا٪تا أحاوؿ أف استذكر اسم الشجرة الطيبة.. العصفور الصغير:
 )األرنب الحكيم يخرج ويقترب من العصفور الصغير(

ال يهمٍت اسم الشجرة، ا١تهم أنك من اصدقاء اصدقائي ٢تذا فانت  األرنب الحكيم:
 أووه...أنت صغَت جداً.. )ينظر لو وينتبو لو(صديقي أيضا.. 

كلهم يصفونٍت ىكذا..العصفور الصغَت.. العصفور الصغَت، لكنٍت لست   الصغير: العصفور
 صغَتا جدا..

 مل يتحدث معي عصفور يف مثل عمرؾ من قبل. األرنب الحكيم:
 ىذا ٚتيل، أنا اوؿ عصفور يتحدث مع األرنب اٟتكيم.. العصفور الصغير:
َت تزورٍل، أنا قلت أنت لست أوؿ عصفور يتحدث معي، كثَت من العصاف األرنب الحكيم:

 أوؿ عصفور صغَت أٖتدث معو..
ال بأس عليك يا سيدي، أنا العصفور الصغَت األوؿ الذي يتحدث مع  العصفور الصغير:
 األرنب اٟتكيم..
 ومن قاؿ لك أٍل حكيم..؟ األرنب الحكيم:

 أخربتٍت صديقيت الشجرة الطيبة، قالت يل اذىب اىل صديقنا األرنب العصفور الصغير:
 اٟتكيم فهو قادر على حل ا١تشاكل..

 وىل لعصفور صغَت مثلك مشكلة..؟ األرنب الحكيم: )ضاحكا(
 ليست مشكليت وحدي أ٪تا ىي مشكلة أخويت.. العصفور الصغير:

 تقصد أخوتك العصافَت.. األرنب الحكيم: )مؤكدا(
 نعم، نعم يا سيدي اٟتكيم..اخويت العصافَت.. العصفور الصغير:

 ومل ٬تدوا أحدا غَتؾ لَتسلونو يل.. يم:األرنب الحك
 مل يرسلٍت أحد، أنا جئتك لوحدي، مبادرة مٍت ٟتل ا١تشكلة.. العصفور الصغير:

 مبادرة منك..؟ يا لك من حريص ! األرنب الصغير: )ضاحكا(
 ال بد اف يكوف الفرد حريصا على أخوتو.. العصفور الصغير:
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 ا بامر ٚتاعتك..ما شاء اهلل أنت فاىم أيض األرنب الحكيم:
 ىل اعجبك حديثي يا سيدي..؟ العصفور الصغير:
 كيف ال يعجبٍت حديثك وعندؾ كل ىذا الفهم..  األرنب الحكيم:

 ىذا ما تعلمتو من صديقيت الشجرة الطيبة.. العصفور الصغير:
 يا ٢تا من شجرة حكيمة.. ١تاذا مل ٕتد تلك الشجرة حبًل ١تشكلتكم..؟ األرنب الحكيم:

طلبت منها ذلك يا سيدي لكنها ال تستطيع اٟتركة، ىي ثابتة يف  الصغير: العصفور
 األرض..

 ىذا يعٍت أنك تريد من يتحرؾ معك.. األرنب الحكيم:
 نعم، نعم يا سيدي.. العصفور الصغير:
 واآلف قل يل، ما ىي مشكلتكم.. رٔتا أجد حبل لكم.. األرنب الحكيم:

 د عندؾ حبل..بالتأكيد يا سيدي أج العصفور الصغير:
 ىا...ىذا يعٍت أنك واثق يب ٘تاما.. األرنب الحكيم:

كيف ال أثق بك وقد حدثتٍت صديقيت الشجرة الطيبة عن جهودؾ يف حل    العصفور الصغير:
 كثَت من مشاكل الغابة..

ما شاء اهلل، ٝتعيت وصلت اىل كل البقاع، أنا سعيد يف أٍل استطعت أف  األرنب الحكيم:
 أحل مشاكل اآلخرين..

 ىذا ما يسمونو التعاوف، أليس كذلك يا سيدي..؟ العصفور الصغير:
 نعم، التعاوف، أيها العصفور الذكي.. األرنب الحكيم:

 يااااه.. أنا عصفور ذكي..! العصفور الصغير: )فرحا(
عرفت ذكاءؾ من حديثك معي، من يعمل من أجل اآلخرين ويقطع  يم:األرنب الحك

 ا١تسافات الطويلة للبحث عن حل ألصدقائو واخوتو ىو ٥تلص وذكي أيضا..
ليس اخبلصا يا سيدي قدر ما ىو اٟترص على أخويت الذين تركتهم  العصفور الصغير:

 يعانوف..
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 أنت مل تقل يل ما ىي مشكلتكم.. األرنب الحكيم:
 كارثة...! كارثة يا سيدي !  ور الصغير:العصف

 يا ساتر..! األرنب الحكيم: )مستغربا(
 ٨تن مهددوف بالتهجَت من الغابة يا سيدي.. العصفور الصغير:
 من ذا الذي يهددكم..؟ األرنب الحكيم:

ال أعرؼ، كلما خرجنا من اعشاشنا للبحث عن القوت نعود لنراىا  العصفور الصغير:
 رتُت وال أعرؼ ما الذي سيحدث لنا بعد ذلك.. ٨تن يف خطر..٥تربة.. حدث ىذا م

 خربوا اعشاشكم..؟ األرنب الحكيم:
 (يبكيخربوىا كلها، وكسروا بيوضنا ايضا.. قتلوا اخويت ) العصفور الصغير: )مؤكدا(

كل ىذا ٭تدث يف   )يتحدث مع نفسو(ال ٖتزف ايها الصغَت، سنجد حبل،  األرنب الحكيم:
 غابتنا و٨تن ال ندري..

 ٢تذا جئت ألخربؾ سيدي اٟتكيم كي تساعدنا.. العصفور الصغير:
 وىل عرفتم ما قاـ هبذا العمل الشرير..؟ األرنب الحكيم:

 ال يا سيدي، مل نعرفو.. العصفور الصغير:
قل يل، مىت حقا ىذه كارثة كما وصفتها ايها العصفور الذكي..  األرنب الحكيم: )مفكرا(

 حدث كل ىذا..؟
منذ أكثر من اسبوع و٨تن نعاٍل، نعيد بناء األعشاش مث نأيت و٧تدىا  العصفور الصغير:

 ٥تربة..
 ىل لديكم أعداء..؟ األرنب الحكيم:

ليس للعصافَت اعداء يا سيدي، أنت تعرؼ ٨تن أضعف ا١تخلوقات يف  العصفور الصغير:
 ىذه الغابة من أين يأيت لنا األعداء..

أحيانا ىناؾ من يغيضهم مرحكم يف الغابة، ويضمروف لكم اٟتقد ألنكم  األرنب الحكيم:
 متوحدوف..
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 ال أعرؼ كيف ٗتلق السعادة اعداًء..؟ العصفور الصغير:
 ىذا ىو حاؿ الدنيا.. األرنب الحكيم:

 اآلف يا سيدي ىل ستجد لنا حبل..؟ العصفور الصغير:
حسنًا ايها العصفور الذكي، سنفكر باٟتل، وقبل اٟتل البد من استطبلع  األرنب الحكيم:

 ا١تنطقة، ال تنشغل هبذا سأرسل احد ابنائي ليقـو با١تهمة..
شكرا ..شكرا سيدي األرنب اٟتكيم، ىذا ما قالتو يل صديقيت  العصفور الصغير: )فرحا(

 الشجرة الطيبة وىي ٖتدثٍت عنك..
 اظالـ( -)موسيقى                                    

 
 المشهد السادس

 المكاف: أعشاش العصافير.
 )العصافير يعودوف الى اعشاشهم فيجدونها مخربة من جديد(

 ال ٯتكن أف ٭تدث ىذا.. العصفور الكبير:
 ىذه ىي ا١ترة الثالثة اليت ٮتربوف فيها أعشاشنا.. :1عصفور/
 آه لو أعرؼ من يقـو هبذا العمل الشرير.. :2عصفور/
 حىت لو عرفتو ما بايدينا شيء لنفعلو.. :3عصفور/

ال يا أخي، نستطيع أف نقاومو ٔتناقَتنا و٥تالبنا حىت لو كاف أكرب منا  العصفور الكبير:
 حجما، ٨تن نستطيع فعل كل شيء بوحدتنا..

روا اىل األرض، البيوض ا١تكسورة لو استمروا بتكسَت بيوضنا سيقل عددنا، انظ :1عصفور/
 ٘تؤل ا١تكاف..

 ما الذي علينا فعلو اآلف ..؟ :2عصفور/
 سنبدأ باإلعمار من جديد.. العصفور الكبير:

 ١تاذا ال نضع حارسا من اخوتنا قبل اف نذىب ٞتلب القوت.. :3عصفور/
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عشاش.. ونعم الرأي رأيك.. كاف خطأ منا حُت مل نضع أحدًا ٭ترس األ العصفور الكبير:
 منذ اليـو سيكوف ىنا حارس منا..

 )يدخل العصفور الصغير، ويندىش لما حصل لألعشاش(
 يا اهلل، خراب آخر، ما الذي ٭تدث..؟ العصفور الصغير:
 ىذا قدرنا.! العصفور الكبير:
 ىذا من عمل األشرار..ىناؾ شرير يريد اف يهّجرنا.. العصفور الصغير:

 َت..؟وكيف عرفت ايها الصغ :1عصفور/
 ألف التخريب حدث أكثر من مرة.. العصفور الصغير:

 وىل ٘تكنت من معرفة الشرير أنت..؟ :2عصفور/
 سأعرفو حتماً..! العصفور الصغير:
أنت واثق من نفسك، اذا كاف الكبار مل يعرفوا الشرير فكيف ستعرفو أنت  العصفور الكبير:

 ايها الصغَت..؟
ال يغرّنكم حجمي وعمري، النملة أصغر منا لكنها تستطيع اف تفعل كل  العصفور الصغير:

 شيء..
 ٪تلة...؟! :3عصفور/

نعم ٪تلة.. شاىدت واحدة وىي ٖتمل حبة قمح أكرب من حجمها  العصفور الصغير:
 بكثَت..

العصفور الكبَت: أتريد أف تقنعٍت أنك قادر على معرفة الفاعل الشرير يف وقت مل نستطع فيو 
 الكبار معرفتو...؟٨تن 

 مل أقل استطيع معرفتو..بل قلت رٔتا! العصفور الصغير:
 ورٔتا ال تستطيع.. :2عصفور/

 رٔتا..! العصفور الصغير: )يصمت لحظة(
 واآلف ىيا اىل العمل.. العصفور الكبير:
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)مجموعة العصافير تذىب للعمل بينما العصفور الصغير يرافب المشهد متحدثا الى 
 نفسو(

ىو التحدي اذف، ال بد أف أثبت ٢تم أف الصغَت قادر على كشف  الصغير: العصفور
ماذا تقولوف يا  )يتحدث الى جمهور المسرح(األشرار.. سأثبت ٢تم أٍل مل أعد صغَتا.. 

أصدقائي، ىل استطيع أف أ٧تح يف مهميت..؟ أحتاج لتشجيع منكم.. ىيا قولوا يل، ىل 
 .ىل سأ٧تح...شكرا..شكرا لكم.سأ٧تح..؟ نعم أـ ال...قولوا بصوت عاؿ.

 
 اظالـ( -)موسيقى                                

 
 المشهد السابع

 المكاف: )بالقرب من منزؿ الحطاب(
 )الحطاب يقف وامامو األرنب الحكيم (

 اذف ىذا ما أراده منك العصفور الصغَت الحطاب:
اهنا كارثة حقا، ال ٯتكن اف ٭تدث كل ىذا يف غابتنا، وليس من حق أحد  االرنب الحكيم:

 اف يعبث ٔتمتلكات اآلخرين..
الشر موجود يف كل مكاف، بغابتنا او يف غابات أخرى، والطمع ٯتكن اف يكوف  الحطاب:

 دافعا لفعل الشر..
ما فعلو ىل تتذكر  )مستذكرا(لكن ىذا مل ٭تدث ىنا منذ زمن بعيد،  االرنب الحكيم:

 الثعلب ا١تاكر وكيف عبث يف قن الدجاج ٔتنزلك..؟
 كيف انسى ذلك اللعُت، اصطدناه وسلمناه اىل ملك الغابة..  الحطاب:

 ٢تذا فاف الشر ال ٯتكن اف يستمر.. االرنب الحكيم:
 نريد اف تكوف غابتنا مبعثا للطمأنينة والسبلـ، اف يعيش فيها اٞتميع آمنُت.. الحطاب:
 ىل ما زاؿ الثعلب ا١تاكر مسجونا..؟ الحكيم:االرنب 
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 ٝتعت اهنم اطلقوا سراحو وطردوه اىل خارج الغابة. الحطاب:
 أتعتقد انو عاد من جديد..؟ االرنب الحكيم:

حىت واف عاد فانو ال يستطيع العبث باعشاش العصافَت ، االعشاش كثَت وىو  الحطاب:
 واحد، ىذا العمل ال تقـو بو اال ٣تموعة.

من لو مصلحة يف اف يؤذي العصافَت ويشردىم..؟ من ىي تلك اجملموعة  رنب الحكيم:اال
 العابثة ٔتمتلكاهتم..؟ تلك العصافَت مسا١تة وغَت مؤذية وغناؤىا يطرب كل من يف الغابة.

االشرار ال يريدوف اف يعم الفرح يف ا١تكاف أبداً، ٭تاولوف دائما بث الرعب يف  الحطاب:
 النفوس.

 ما الذي يريدونو من فعلتهم الدنيئة تلك.؟ حكيم:االرنب ال
 رٔتا يريدوف االستحواذ على غابتنا وسرقة خَتاهتا. الحطاب:

الغابة للجميع، ٬تب اف نتصدى للشر ٚتيعنا، ال ٯتكن اف ٭تصل ىذا  االرنب الحكيم:
 ونبقى مكتويف االيدي.

ويستفحل يف غابتنا، رأيك صائب، لنتعاوف ٚتيعا من اجل اف ال ينتشر الشر  الحطاب:
 لنوقفو بارادة اٞتميع..

 خَت الكبلـ ىذا، لنبدأ منذ اآلف. االرنب الحكيم:
 اظالـ( -)موسيقى                                    

 
 المشهد الثامن

 المكاف: في الجانب اآلخر من الغابة.
 )مجموعة من الغرباف مجتمعة في الجانب اآلخر من الغابة(

احسنتم ايها الغرباف، كاف فعلكم ىذه ا١ترة مؤذيا ٢تم ومؤثرا جدا..ىذه  الكبير:الغراب 
 الفرصة االخَتة للعصافَت، ال نرضى اف تبقى ىنا، كل خَتات ا١تكاف لنا.

 لكنهم بدأوا بالعمل من جديد. يبدو اف العصافَت ال تكل وال ٘تل من العمل. :1غراب/
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 ض عليهم ونأسرىم ٚتيعا.يف ا١ترة ا١تقبلة سننق الغراب الكبير:
 : ماذا لو استنجدوا باآلخرين..؟2غراب/

 قبل اف يستنجدوا بأحد ما ستكوف ىجمتنا الكربى. الغراب الكبير:
 سننقض عليهم وننتف ريشهم ريشة ريشة.. :3غراب/

ما يثَتٍل ايها الغرباف ىو ذلك العصفور الصغَت الغيب، أراه دائم اٟتركة  الغراب الكبير:
 كل مكاف.  يتجوؿ يف

 ىل تريدنا اف ٩تتطفو..؟ :1غراب/
قّيدوا حركتو وراقبوه جيدا وحافظوا على سرية عملنا كي ٨تافظ على وجودنا  الغراب الكبير:

يف ىذه الغابة، وحُت نتمكن من العصافَت سنعلن عن أنفسنا ونقوؿ وداعا للعصافَت، وداعا 
لبلجنحة ا١تلونة اليت شوىت وجو غابتنا، وداعا للغناء ا١تمل الذي ال اطيقو...حُت ننتصر 

 اد وال احد يشاركنا فيما سنحصل عليو من خَت. عليهم سنكوف ٨تن االسي
الغابة لنا، ا٠تَت لنا، االرض واالشجار وا١تياه ال أحد يشاركنا هبا، ٨تن  : )ىاتفا(2غراب/

 الغرباف أسياد الغابة.
 ىل تسمحوف يل بكلمة..؟ الغراب المتمرد:
 تفضل، شرط اف ال تكوف معارضا كعادتك.. الغراب الكبير:

: انا ال أرى العصافَت اال مسا١تة، مل تؤذ أحدا، ومل اٝتع اهنا اعتدت على أحد الغراب ا١تتمرد
 بل بالعكس كل من يف الغابة ٭تبوهنا ويستمتعوف بغنائها..

يستمتعوف بغناء العصافَت..؟ أنت ُتضحكٍت، أي غناء ىذا..؟  الغراب الكبير: )ضاحكا(
ل وأنت تستمع ٢تا..؟ ولكي تتأكد أف ال وىل تسمي الزقزقات ا١تتتالية غناء.. أال تشعر با١تل
من منكم يستمتع  )الى مجموعة الغرباف(أحد يستمتع بتلك الزقزقات سأسأؿ الغرباف.. 

 بغناء العصافَت..
 )مجموعة الغرباف تبقى صامتة وال تجيب(

أرأيت أيها الغراب ا١تعارض..؟ ال أحد يستمتع بغنائها، غناء العصافَت ٦تل  الغراب الكبير:
 جدا.
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حىت واف مل تستمتعوا بو، أ٭تق لنا اف نعبث بأعشاشها ونفسد حياهتا من  الغراب المتمرد:
 أجل ذلك..؟

 من أجل كل شيء، ىذا قرار اٞتماعة وال اعًتاض عليو.. الغراب الكبير:
 ى أف الغابة ْتاجة اىل ألواف زاىية مثل تلك اليت عند العصافَت..؟أال تر  الغراب المتمرد:

 )محذرا(أنت تفسد علينا عملنا ووحدتنا، أي ألواف تلك..؟  الغراب الكبير: )غاضبا(
اٝتع، حياتنا مرىونة بلوف واحد ىو لوف ريشنا االسود، مذ خلقنا و٨تن ٨تمل السواد على 

 جداد..أجسادنا، ىذا ىو لوف ريش األباء واأل
 لكن اٟتياة ال تكتمل بلوف واحد، البد من تعدد األلواف لًتاىا أٚتل. الغراب المتمرد:
إٝتع أيها  )محذرا ثانية(أال يكفيك لوف األشجار وا١تاء واٟتشائش..؟  الغراب الكبير:

الغراب ا١تعارض لكل شيء، سجالك ىذا يعٍت التمرد وخروجك عن أمر اٞتماعة، أنت 
 ، و٨تن ٩تَّتؾ بُت أف تبقى معنا أو تذىب بعيدا عنا..ترتكب خطأ كبَتاً 
 ليس ٘ترداً، ٨تن نتحاور، أال يرضيك اٟتوار..؟ الغراب المتمرد:

 ال حوار بيننا، ىناؾ قرار وكفى. الغراب الكبير: )غاضبا(
 حىت القرارات ال تصدر اال بعد شورى.. الغراب المتمرد:

بيننا، أنا فقط من ٭تدد ما ينفع اٞتماعة وماال ال شورى  الغراب الكبير: )ما زاؿ غاضبا(
 ينفعها. أنا القائد ىنا. 

 إف كاف يرضيك ىذا فلك ما تريد. الغراب المتمرد:
 كأنك غَت راٍض..اف كنت كذلك فما لك اال الرحيل.  الغراب الكبير:

 سواء رضيت اـ مل ارض . قرارؾ صدر. الغراب المتمرد:
ىكذا مع اٞتماعة وستعرؼ الحقا كم من ا٠تَت  ىذا قوؿ حسن، كن الغراب الكبير:

 سيلحق بك.
 اظالـ( -)موسيقى                                     
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 المشهد التاسع
 المكاف: اعشاش العصافير.

 )مجموعة العصافير تنهي عملها ويبدو عليها التعب الشديد واالرىاؽ(
واآلف يا اخويت اكتمل البناء، كنتم رائعُت، ا٧تزمت عملكم بزمن قياسي،  العصفور القائد:

 ستعودوف اىل اعشاشكم وسنًتؾ عصفورا واحدا للحراسة..من يتربع اف يكوف حارسا..؟
 أنا..أنا يا سيدي. العصفور الصغير:

 )مجموعة العصافير يضحكوف(
 ؟١تاذا تضحكوف..؟ أال أصلح أنا للحراسة.. العصفور الصغير:
 لكنك صغَت وال تقوى على اٟتراسة.. العصفور القائد:

اٟتراسة ال ٖتتاج اىل قوة اٞتسد ا٪تا ٖتتاج اىل قوة البصر وأنا بصري قوي  العصفور الصغير:
 وقوي جدا.

)الى مجموعة هبذا أنت على حق، نعم اٟتراسة ٖتتاج اىل قوة بصر..  العصفور القائد:
 ولوف ْتارسنا القوي البصر..؟واآلف يا اخويت ماذا تق العصافير(
 ٧تربو ليـو واحد واف فشل نستبدلو بآخر. :1عصفور/

اف تكوف حارسا ليـو واحد على وافقنا  )الى العصفور الصغير(حسنا..  العصفور القائد:
فقط عليك اف تثبت جدارتك واال سنستبدلك بعصفور آخر.. كن قريبا من االعشاش وراقب 

 اذىبوا يا اخويت اىل اعشاشكم وارتاحوا.. العصافير()الى مجموعة ا١تكاف جيدا. 
)مجموعة العصافير تغادر الى االعشاش بينما يبقى العصفور الصغير لوحده يراقب 

 المكاف(
)يشير الى ترى من أي طريق يأيت األشرار.. من ىنا  العصفور الصغير: )يحدث نفسو(

ال يهمٍت الطريق سأختفي عن ( )يشير الى الجهة المقابلةاـ من ىنا  جهة من المكاف(
ولكن ىل سأغٍت اـ ابقى صامتا..؟ ال..ىذا )يتوقف قليال( االنظار واترصد من يأيت 

( ىا.. لدي يفكرعقاب، كيف سأبقى صامتا الوقت كلو.. نعم ىذا عقاب وليس حراسة )
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أنتم اصدقائي ماذا تقولوف..؟ ىل  )يوجو كالمو الى جمهور المسرح من االطفاؿ(فكرة.. 
غٍت اـ ابقى صامتا..ىا...مل اٝتعكم.. لتكن أصواتكم أعلى، ىل أغٍت أـ ابقى صامتا... ا
( ال بأس..ال بأس ستغنوف أنتم بدال عٍت بينما أراقب ا١تكاف أنا.. ماذا تقولوف..؟ يتوقف)

)يشير الى احدى جهات ىا... حسنا..حسنا.. عندي فكرة، سننقسم اىل فريقُت.. 
ىذا الفريق يغٍت...ىا...ماذا تغنوف..؟ ال عليكم اختاروا انتم  ؿ(جمهور المسرح من االطفا

االغنية ا١تناسبة أو انشدوا بأي نشيد تعلمتموه يف ا١تدرسة، أي نشيد ولكن انتبهوا ليكن 
)يشير الى الصف اآلخر من جمهور المسرح من نشيدكم بصوت منخفض.. وأنتم 

 يقًتب أحد من ا١تكاف نبهوٍل بكلمة أنتم ستكونوف معي، تراقبوف ا١تكاف، حُت االطفاؿ(
خطر...خطر...خطر.. ىل فهمتموٍل..حسنًا يا اصدقائي، واف مل  )بصوت عاؿ(واحدة 

يقًتب أحد من ا١تكاف اصمتوا.. ال تطلقوا أي كلمة .. ىل اتفقنا.. حسناً..حسنًا يا 
وأنتم  اصدقائي .شكرا لتعاونكم معي. اآلف ساذىب اىل خلف تلك الشجرة أراقب ا١تكاف

 تراقبونو معي أيضا.
)يذىب العصفور الصغير الى خلف الشجرة، الجمهور ينشدوف بنشيد متفق عليو 
 بصوت خافت.. يقترب األرنب الصغير الى المكاف، الجمهور ينادي بصوت واحد(

 خطر...خطر...خطر..
 )العصفور الصغير يخرج من خلف الشجرة ويقترب من األرنب الصغير(

 ىييييو..أنت..أنت أال تسمعٍت..؟ العصفور الصغير:
 )األرنب الصغير يلتفت نحوه(

 ما الذي تفعلو ىنا..؟ العصفور الصغير:
 ال شيء ، كنت ماراً.. األرنب الصغير:

 ىذا ليس طريقك، وأنا مل أرؾ من قبل.. العصفور الصغير:
 األرنب الصغير: )يدقق في العصفور الصغير( 

 مل ٕتبٍت على سؤايل..ما بك ٖتدؽ يب،  العصفور الصغير:
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 ىل أعرفك..؟ األرنب الصغير: )باندىاش(
 ال أعرؼ اف كنت تعرفٍت اـ ال لكٍت ال أعرفك أنا.. العصفور الصغير:

 ىا ... تذكرت، أنت العصفور الذي كاف مع أيب.. األرنب الصغير: )مستذكراً(
 ومن ابوؾ..؟ العصفور الصغير: )مندىشا(

 أال تعرفو، أيب، األرنب اٟتكيم. األرنب الصغير:
 أنت ابن األرنب اٟتكيم..؟ العصفور الصغير:
 أنا اصغر ابنائو، رأيتك تتحدث معو.. األرنب الحكيم:

 ما الذي جاء بك اىل ىنا..؟ العصفور الصغير:
 أرسلٍت أيب الستطلع ا١تكاف وارى اعشاشكم.. األرنب الصغير:

 كاف.لقد وصلت، ىذا ىو ا١ت العصفور الصغير:
ال أرى أي خراب ىنا، اعشاشكم ما زالت يف اعلى  االرنب لصغير: )يتفحص المكاف(

 األشجار ومل يصبها ضرر..
اعدنا بناءىا مثل كل مرة، ىكذا ٨تن نعيد بناء االعشاش كلما خرهبا  العصفور الصغير:

 الشرار..
 أنتم متعاونوف جداً ولديكم ٫تة كبَتة.. األرنب الصغير:
لوال تعاوننا مع بعضنا ١تا استطعنا بناء األعشاش من جديد ولصار ىذا  ير:العصفور الصغ

 ا١تكاف كلو خرائب.
 مل تقل يل، ما الذي يقعدؾ ىنا.. أراؾ وحدؾ وال أحد معك. األرنب الصغير:

 أنا حارس ىنا، كلفٍت اصدقائي اف أحرس األعشاش. العصفور الصغير: 
 غَت.؟كيف جعلوؾ حارساً وأنت ص  األرنب الصغير:

يف اٟتراسة ال يهم اف كنت صغَتا او كبَتا، ا١تهم اف ٘تتلك بصرا قوياً  العصفور الصغير:
واخويت العصافَت اختاروٍل للحراسة ألف بصري قوي.. وماذا عنك أنت أيضا، ١تاذا أرسلك 

 األرنب اٟتكيم لوحدؾ وأنت صغَت.؟
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تطيع الركض ١تسافات طويلة اختارٍل ألنٍت اسرع من باقي اخويت فأنا أس األرنب الصغير:
 بسرعة فائقة دوف أف أتعب.
 أنا سعيد الختيارنا بالواجب.. العصفور الصغير: )بفرح(

وسعيد بأف اكوف معك يا صديقي العصفور.. أريد اف أنضم معك باٟتراسة  األرنب الصغير:
 ىل تقبلٍت.؟

يؤنسٍت يف  كيف ال أقبلك فانت صديقي وعلى األقل اف بقاءؾ معي  الصغير: العصفور
 حراسيت..

 شكرا لك ايها لعصفور الطيب. األرنب الصغير:
واآلف يا صديقي األرنب ىيا بنا ٩تتفي خلف تلك الشجرة لنراقب  العصفور الصغير:

 ا١تكاف.
 ىيا بنا.. األرنب الصغير:

وأنتم ايها األصدقاء لتكن أعينكم  العصفور الصغير: )الى جمهور المسرح من األطفاؿ(
 مفتوحة معنا..راقبوا ا١تكاف كما اتفقنا..

 
 )يذىب باتجاه الشجرة مع األرنب الصغير(

                                      
 اظالـ( -)موسيقى                                  

 
 المشهد العاشر

 المكاف: بالقرب من منزؿ الحطاب في الغابة
 )الحطاب يخرج من منزلو وىو يحمل فاسًا، يراه األرنب الحكيم فيصيح عليو(

 اىل أين أنت ذاىب ايها اٟتطاب الطيب.؟ األرنب الحكيم:
 لدي عمل ساقـو بو.. الحطاب:
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ىذه أوؿ مرة اراؾ تعمل فيها بالليل..مل ارؾ من قبل وقد خرجت يف مثل  األرنب الحكيم:
 ىذا الوقت.
 النـو قبل أف اقـو بعمل خَت..مل استطع  الحطاب:

 من منا ال ٭تب عمل ا٠تَت، اخربٍل أي عمل ستقـو بو..؟ األرنب الصغير:
 قررت أف اذىب للعصافَت كي اٛتيهم.. الحطاب:

 ال تستعجل يا صديقي، أرسلت ابٍت ٢تم وسيكوف معهم الليلة.. األرنب الحكيم:
ىل ا١تكاف ا٠تطَت وىو ال يستطيع ابنك صغَت أيها األرنب اٟتكيم كيف ترسلو ا الحطاب:

 ٛتاية نفسو..؟
 لكنو ذكي وخطواتو سريعة جدا، سيخربنا اذا ما حل خطر جديد ىناؾ.. األرنب الحكيم:

العصافَت ٖتتاج اىل قويت وقوة فأسي ألهنا ضعيفة وطيبة.. لقد قررت اف اقتلع كل  الحطاب:
 شرير هبذا الفأس..
وة فقط.. ال بد من وجود عقل ٮتطط للقضاء عليو.. الشر ال يكافح بالق األرنب الحكيم:

 اصرب قليبل ولننتظر حىت الصباح وقد فكرت ٓتطة ناجحة بإذف اهلل.
 اذا كاف األمر ىكذا سأنتظر حىت الصباح. الحطاب:

 ادخل بيتك واخلد اىل النـو أمامنا غدا هنار طويل من العمل. األرنب الحكيم:
 األرنب الحكيم يبقى يفكر لوحده()الحطاب يدخل الى منزلو بينما 

 اظالـ( -)موسيقى                                     
 

 المشهد الحادي عشر
 المكاف: بالقرب من الشجرة الطيبة.

) الغراب المتمرد يقف بالقرب من الشجرة الطيبة يتحدث مع نفسو عما جرى لو مع 
 مجموعة الغرباف، الشجرة الطيبة تستمع لحديثو(
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ال ٯتكنٍت االستمرار معهم، ما يفعلونو خطيئة كربى،  الغراب المتمرد: )متحدثا الى نفسو(
ما ذنب العصافَت واعشاشها اليت هُتدـ وبيوضها اليت تكسر.. أي عقل يستوعب ما ٭تدث، 
وكيف تسَت اٟتياة ٔتثل ذاؾ اٟتقد األعمى.. ١تاذا يريدونٍت اف اعيش بلوف واحد وال أرى 

ستاء ٦تا ٭تدث، ال ٯتكنٍت أف اكوف سببا يف تعاسة اآلخرين..العصافَت ٚتيلة غَته.. أنا م
 ومسا١تة ١تاذا كل ىذا اٟتقد عليها..؟

 ما بك أيها الغراب..؟ اراؾ ٖتّدث نفسك.. الشجرة الطيبة: )بصوت عاؿ(
 ىذه أنت ايتها الشجرة..؟ الغراب المتمرد: )ينتبو لها مرتبكا(

  ىذا ا١تكاف.. قل يل ماذا كنت ٖتدث نفسك قبل قليل..ومن غَتي يف الشجرة الطيبة:
 ال شيء، ال شيء ..مل اكن احدث نفسي.. الغراب المتمرد:
 أنا رأيتك ٖتّدث نفسك، وٝتعت منك كلمة او كلمتُت.. الشجرة الطيبة:

 ٝتعت مٍت كلمة..ال..مل أقل شيئاً.. الغراب المتمرد: )بخوؼ(
 أف األشجار تسمع ما مل يسمعو اآلخروف..أال تعرؼ  الشجرة الطيبة: )بدىاء(

 اذا كنت قد ٝتعتينٍت ١تاذا تسألينٍت..؟ الغراب المتمرد: ) بحذر(
 اسألك ألٍل أريد أف أساعدؾ يا صديقي.. الشجرة الطيبة:

 صديقي !! من صديقك..؟ أنا..؟ الغراب المتمرد: )يندىش حين يسمع كلمة صديقي(
 نعم أنت صديقي.. الشجرة الطيبة:

 أنا ليس يل أصدقاء.. الغراب المتمرد: )بحزف(
 ال أنت غلطاف..كل الكائنات ا١توجودة يف ىذه الغابة ىم اصدقاؤؾ.. الشجرة الطيبة:

 أتعلمُت أيتها الشجرة اٍل مل اٝتع ىذه الكلمة منذ زمن.. الغراب المتمرد:
تعرؼ  اذا كنت تقصد كلمة صديقي فسوؼ تسمعها بشكل متكرر.. ىل الشجرة الطيبة:

 ما معٌت كلمة صديقي..؟
 ال...ال أعرؼ.. الغراب المتمرد: )مفكرا(

 الصديق ىو من صدقك، وعاملك باحًتاـ وابدى لك األخبلص.. الشجرة الطيبة:
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 ياااااه كم أنا ٤تتاج ٢تذه الكلمة.. الغراب المتمرد: ) متحدثا الى نفسو(
 ىا قد رجعت ٖتدث نفسك..ماذا دىاؾ..؟ الشجرة الطيبة:

ساقوؿ لك اٟتق ايتها الشجرة، نعم أنا ْتاجة اىل أصدقاء لكن الغرباف ال  لغراب المتمرد:ا
 يريدونٍت أف اصادؽ احدا أو أف أتقرب من اآلخرين..

ىذا خطأ.. ال ٯتكن أف يعيش أحدنا بعيداً عن اآلخر، ىذه ىي اٟتياة، أف  الشجرة الطيبة:
 نكوف ٣تتمعُت معاً..

 سيشكل خطرا علّي.. لكن ىذا الغراب المتمرد:
ومن قاؿ لك ذلك..؟ أتعرؼ يا صديقي الغراب بدوف الصديق ال ٯتكنك  الشجرة الطيبة:

 أف تستمر بالعيش يف سعادة..
 ٚتاعيت الغرباف يقولوف اف الصداقة تفسد اٟتياة.. الغراب المتمرد:
أي كبلـ ىذا...؟ ما اٝتعو منك غريب حقا.. الصديق يساعدؾ على ٕتاوز   الشجرة الطيبة:

 كل األزمات يف حياتك..يعاونك ويدفعك اىل أماـ ..
 ىل أنت صديقيت حقا ايتها الشجرة..؟ الغراب المتمرد:
 أنا صديقة اٞتميع ال أفّرؽ بُت ٥تلوؽ وآخر.. الشجرة الطيبة:

اين كنت  )متأسفا(ٝتعو منك اآلف مل اٝتعو من قبل، أنت طيبة جداً.. ما ا الغراب المتمرد:
 انا قبل أف ألتقيك..؟

 واآلف يا صديقي الغراب، قل يل، ما الذي يشغلك..؟ الشجرة الطيبة:
 ىناؾ امور كثَتة تشغلٍت.. الغراب المتمرد:
 البوح ٔتا يشغلك سيجعلك سعيداً.. الشجرة الطيبة:

اً، مل اجرب السعادة يف حيايت، قضيت سنوايت ال أعرؼ كيف اكوف سعيد الغراب المتمرد:
 يف سجن كبَت وأوامر ال ٯتكنٍت التمرد عليها..

 السعادة يا صديقي ىي يف خدمتك لآلخرين وتعاونك معهم.. الشجرة الطيبة:
 ٚتيعهم..؟ الغراب المتمرد:
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 نعم، ٚتيع من يف ىذه الغابة.. الشجرة الطيبة:
 والعصافَت أيضا..؟ الغراب المتمرد:
 العصافَت وغَتىا.. الشجرة الطيبة:

 لكنهم يقولوف يل اف التقّرب من العصافَت خطر كبَت.. الغراب المتمرد:
يا اهلل، ما الذي أٝتعو منك..؟ العصافَت كائنات مسا١تة ال غرض ٢تا اال  الشجرة الطيبة:

ز على سعادة اآلخرين، أنا أعرفها جيدًا ولدي صديق عصفور صغَت كل يـو ياتيٍت ويتقاف
 اغصاٍل ويسمعٍت غناءه..

 حىت الغناء ال يرضي الغرباف..ىم يريدونٍت أف أعيش بعيداً عن العصافَت.. الغراب المتمرد:
الغرباف وا٫توف، بدوف العصافَت ال ٯتكن أف تكوف الغابة مزىرة.. العصافَت  الشجرة الطيبة:

 ىي حياة الغابة وفرحها..
 ورا فسيطردٍل الغرباف وساكوف وحيدا..لكٍت لو صادقت عصف الغراب المتمرد:
 كيف تكوف وحيدا وكلنا معك..   الشجرة الطيبة:

 حىت العصافَت..؟)مؤكدا( كلكم معي..؟   الغراب المتمرد:
 قلت لك ٨تن اصدقاؤؾ، ال فرؽ بُت غراب وعصفور.. الشجرة الطيبة:

 لكن لوٍل ٮتتلف عن ألوانو.. الغراب المتمرد:
 لفت ألوانكما لكنكما تتفقاف يف طيبتكما واخبلقكما..وإف اخت الشجرة الطيبة:

 اذف ١تاذا يفعلوف هبم ىذا..؟ الغراب المتمرد:
 ما الذي فعلوه..؟ الشجرة الطيبة:

 ىا...ال....ال مل يفعلوا شيئا.. الغراب المتمرد: )مترددا(
 ىل تقصد ٗتريبهم اعشاش العصافَت..؟ الشجرة الطيبة:

 الغراب المتمرد: )يصمت(
اآلف فهمت يا صديقي..اٝتعٍت، ال تكن مع من ٭تاوؿ ايذاء اآلخرين، كن  الشجرة الطيبة:

 ومع ا٠تَت.. مع الطيبُت وهبذا ستكوف مع اٟتق
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 اٝتعها من قبل..؟ اٟتق...ا٠تَت....ما ىذه الكلمات اليت مل الغراب المتمرد:
والباطل كل ما يؤذي الباطل،  اٟتق يا صديقي الغراب ىو أف ال تكوف مع الشجرة الطيبة:

 الذي يسر اآلخرين ويسعدىم.. اآلخرين، أما ا٠تَت فهو العمل
 باآلخرين..اآلخرين.. ما ىذا ، كل شيء مرتبط المتمرد: الغراب

ألننا نعيش معًا يف غابة واحدة وال ٯتكن االستغناء عن اآلخرين،  الشجرة الطيبة: )مقاطعة(
يف حزهنم ومشاكلهم، نساعدىم و٩تفف عنهم..  البد أف نكوف معهم يف افراحهم ومسراهتم،

 وهبذا نكوف صاٟتُت يف اٟتياة..
 يا اهلل، اشعر اٍل كنت يف متاىة.. الغراب المتمرد: )كأنو اكتشف شيئا(

 واآلف فهمت ، أليس كذلك يا صديقي الغراب.. الشجرة الطيبة: )بفرح(
 ت اغط يف الظبلـ..نعم، اآلف فهمت، اآلف أرى الضوء بعدما كن الغراب المتمرد:
 وىل ستكوف مع اٟتق أـ مع الباطل..؟ الشجرة الطيبة:

عشت كل السنُت مع الباطل، واآلف اكتشفت.. نعم، سأكوف مع ما  الغراب المتمرد:
 يسعد اآلخرين وال يضرىم..

 الشجرة الطيبة: خَت العمل ىذا يا صديقي الغراب..
 

 اظالـ( -)موسيقى                                 
 

 المشهد الثاني عشر
 

 المكاف: بالقرب من اعشاش العصافير
 )العصفور الصغير واألرنب الصغير بعدما اشرقت الشمس(

واآلف يا صديقي العصفور اشرقت الشمس وعلّي اف أعود، أيب ينتظر مٍت  األرنب الصغير:
 أخباراً..

 سعدت بك وبصحبتك.. العصفور الصغير:
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  ما رأيت، اىل اللقاء..سأخرب أيب األرنب الصغير:
 ) األرنب يغادر المكاف ويبقى العصفور الصغير لوحده(

ٛتدا هلل، انتهى الليل ومل ٭تدث شيئا، سأقـو اآلف  العصفور الصغير: )محدثا نفسو(
)يقـو  بتنظيف ا١تكاف ليكوف ٚتيبل، وحُت تصحو العصافَت ستعرؼ أي عمل قدمتو ٢تم..

التنظيف سأزور صديقيت الشجرة الطيبة وسأغفو ىناؾ حُت انتهي من بتنظيف المكاف( 
 على احد أغصاهنا ألٍل اشعر بالراحة وأنا معها..

 )الغراب المتمرد يمر ببطء، العصفور الصغير يراه، يتوقف عن التنظيف ويمضي نحوه(
 شكلك غريب يا ىذا، من أنت..؟ العصفور الصغير: )بدىشة(

 أنا غراب.. الغراب المتمرد:
 مل أرؾ ىنا من قبل، ىل انت من ىذه الغابة..؟ الصغير:العصفور 

 نعم، أنا اسكن يف اٞتانب اآلخر من الغابة.. الغراب المتمرد:
 ٚتيل ريشك األسود ىذا، لقد أعجبٍت.. العصفور الصغير:
 ريشك أٚتل، ألوانو ٥تتلفة..كيف استطيع أف أجعل لوف ريشي مثلك...؟ الغراب المتمرد:

 ذا أمر بسيط يا صديقي..ى العصفور الصغير:
 ىل قلت صديقي..؟  الغراب المتمرد:

 نعم قلتها.. العصفور الصغير:
 أتعلم أف ىذه الكلمة تفرحٍت.. الغراب المتمرد:

 ١تاذا، أليس لديك اصدقاء..؟ العصفور الصغير:
 ال لؤلسف ليس لدي صديق لكٍت اليـو تعرفت على الشجرة.. الغراب المتمرد:

 من...؟ الشجرة الطيبة..؟ العصفور الصغير:
 شجرة ٚتيلة وافكارىا رائعة، ىي من فتحت يل طريق النور.. الغراب المتمرد:

 تلك ىي الشجرة الطيبة..ىي صديقيت أنا ايضا.. العصفور الصغير:
 زرهتا وكانت كرٯتة معي.. الغراب المتمرد:
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 حسناً فعلت.. العصفور الصغير:
 استطيع تغيَت لوف ريشي..؟واآلف قل يل ، كيف  الغراب المتمرد:

 ال ٯتكنك تغيَت لوف ريشك..! العصفور الصغير: )مفكرا(
 لكنك قلت يل أنو أمر بسيط.. الغراب المتمرد:

 اٝتع يا صديقي، قبل أف نفكر بتغيَت لوف الريش علينا بتغيَت سلوكنا.. العصفور الصغير:
 سلوكنا..؟ ما ىذه الكلمة الغريبة..؟ الغراب المتمرد:

 سلوكنا يعٍت تصرفاتنا..عبلقاتنا مع اآلخرين.. فور الصغير:العص
 يا اهلل، أنت تتحدث كما الشجرة.. الغراب المتمرد:

 ىي علمتٍت اشياء كثَتة.. العصفور الصغير:
 ىي علمتك كل ىذا، يا ٢تا من شجرة طيبة.. الغراب المتمرد:
 كل كائن ىنا أراه طيباً..  العصفورالصغير:
 وىل تراٍل طيبا أنا اآلخر..؟ الغراب المتمرد:

 نعم، أراؾ ىكذا لكٍت مل أجربك بعد.. العصفور الصغير:
 ىل تقصد انك ال تعرؼ أحداً اال بعد أف ٕتربو..؟ الغراب المتمرد:

 ال بد من ٕتربة من سيكوف صديقك..لكنك يا صديقي تبدو طيباً.. العصفور الصغير:
 اف اآلخرين..ال تعجبٍت حياهتم..رٔتا ألٍل اختلف عن الغرب الغراب المتمرد:

 أليسوا ىم أىلك..؟ العصفور الصغير:
 نعم ىم أىلي لكنٍت اختلف عنهم.. أنا أحب كل الكائنات يف الغابة وىم الغراب المتمرد:

 ال٭تبوهنم وال يتقربوف منهم..
أيعقل ىذا...؟ ٨تن يف غابة واحدة ومصَتنا واحد نعيش من خَتات اهلل  العصفور الصغير: 

 وعلينا أف نكوف قريبُت من بعضنا..
 ىذا ما اقولو دائما لكنهم يوٓتونٍت..ىل أنا على حق أـ ىم.. الغراب المتمرد:

 أنت على حق وىم ا٠تطأ.. العصفور الصغير:
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 ىل اعجبك...؟ جرّبتٍت ىا... صرت اآلف صديقك...؟ الغراب المتمرد: )فرحا(
ت اآلف صديقي حىت واف مل أجربك.. ألف صديق وال عدو واحد.. أن العصفور الصغير:

 ا١تهم أف النوايا سليمة..
 وما ىي النوايا...؟ كلماتك ال أفهمها.. الغراب المتمرد:

 النوايا ىي ما نضمره يف صدورنا ، ما ٩تفيو يف أنفسنا من خَت أو شر.. العصفور الصغير:
 أريد أف أبقى معكم... الغراب المتمرد:

 ..؟وتًتؾ اىلك العصفور الصغير:
ىم ليسوا اىلي، أشعر بأٍل غريب بينهم، أنا اختلف عنهم كثَتا،  الغراب المتمرد: )بحزف(

 ٬تربونٍت أف أعيش كارىا لآلخرين..
 حسنا يا صديقي، سأخرب العصافَت لتكوف واحدا منا.. العصفور الصغير: )مستغربا(

 وىل ستعلمٍت الغناء...؟ الغراب المتمرد:
 الرقص أيضا...ساعلمك كل شيء..الغناء و  العصفور الصغير:

...شكرا لك يا صديقي العصفور ، اآلف  الغراب المتمرد: )فرحا( يػػػاه كم أنا سعيد اليـو
ساذىب وغدا اف شاء اهلل سآيت لكم وا٘تٌت اف أجد موافقة اصدقائي العصافَت لبقائي 

 معهم.. اىل اللقاء يا صديقي..
 اىل اللقاء.العصفور الصغير: 

 اظالـ( -)موسيقى                                      
 المشهد الثالث عشر

 )الحطاب واألرنب الحكيم يتحدثاف مع الشجرة الطيبة( المكاف: اماـ الشجرة الطيبة
 الغراب ىو من أخربؾ بكل ىذا..؟ الحطاب:

 نعم، أخربٍل بذلك..اشعر انو ناقم عليهم، ال ٭تبهم.. الشجرة الطيبة:
 حقا ٮترج الطيب من ا٠تبيث.. الحطاب:

 اذف علينا تنفيذ ا٠تطة، وما داـ احد الغرباف قد صار اىل جانبنا سيسهل  األرنب الحكيم:
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 علينا تنفيذ خطتنا اليت اعددناىا..
 سنمسك هبم ٚتيعا..لن يفلت من قبضتنا احد.. الحطاب:

وأخبلقو.. ىو ٮتتلف عنهم الغراب الذي جاءٍل طيب جدا.. شعرت بطيبتو  الشجرة الطيبة:
 بكل شيء..

 وألنو طيب مل يرض على افعا٢تم الشريرة.. األرنب الحكيم:
 أخشى أف يؤذونو لو عرفوا بأمره.. الشجرة الطيبة:

 سيبقى امره سرا بيننا.. الحطاب:
 وسيعيش بيننا معززا مكرما.. األرنب الحكيم:

 واآلف ىيا اىل العمل وتنفيذ خطتنا لئليقاع بالغرباف األشرار.. الحطاب:
 )األرنب الحكيم والحطاب يغادراف(

واآلف يا اصدقائي بدأت ا٠تيوط  الشجرة الطيبة: )الى جمهور المسرح من األطفاؿ(
توضح.. ىل سينتصر اٟتق على الباطل...؟ ما الذي سيحصل للغراب ا١تتمرد على 

١تاذا ٘ترد عليهم واف كانوا من أبناء جنسو..؟ ذلك ألنو طيب و٭تمل يف  األشرار..؟ ىل عرفتم
 قلبو اٟتب لآلخرين..

 اظالـ( -)موسيقى                                  
 

 المشهد الرابع عشر
 المكاف: الجانب اآلخر من الغابة حيث موطن الغرباف.

 لى مجموعة العصافير()الغرباف مجتمعوف ويبدو أنهم يروموف بالهجـو األخير ع
لقد سئمنا العيش هبذا ا١تكاف، علينا أف نعد العدة للذىاب حيث أعشاش  الغراب الكبير:

العصافَت، اليـو ستكوف خا٘تتهم، سننقض عليهم بشكل كامل، ال تبقوا على أحد منهم، 
 اطردوىم ٚتيعا.. ا١تكاف لنا وا٠تَت لنا..

 وىل سنأخذ صغارنا معنا..؟ :1غراب/
 ال لن نأخذىم اال بعد أف ننتهي من العصافَت ونطردىم.. الكبير: الغراب
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 )الغراب المتمرد يدخل مقتربا منهم(
 أين كنت ايها الغراب...؟ الغراب الكبير:

 ذىبت ١تراقبة ا١تكاف.. الغراب المتمرد:
 وىل طلب أحد منك فعل ذلك...؟ الغراب الكبير: )بغضب(

 بادرة مٍت..ال يا سيدي، كانت م الغراب المتمرد:
 ىا...قلت مبادرة منك...نعم مبادرة.. قل يل ماذا وجدت..؟ الغراب الكبير: )متشككا(

 العصافَت ما زالت غافية يف اعشاشها.. الغراب المتمرد:
 غافية ٟتد ىذه الساعة...؟ الغراب الكبير:

 حُت تركتهم كانوا يغطوف بنـو عميق يبدو أف العمل أتعبهم.. الغراب المتمرد:
 وىل بنوا كل اعشاشهم...؟ الغراب الكبير:

 رأيتها كاملة وكأف شيئا مل ٭تصل.. الغراب المتمرد:
حسنا فعلت، ىكذا أريدؾ ألرضى عليك.. ال اريدؾ أف تكوف معارضا  الغراب الكبير:

 متمردا..
 ال خَت يب إف مل اكن مع اىلي.. الغراب المتمرد: )بدىاء(
 معدتك من خَتات ا١تكاف، ىناؾ اٟتبوب وفَتة..ىل مؤلت  الغراب الكبير: )مازحا(

ما ذىبت طلبا لؤلكل، ذىبت الستطبلع ا١تكاف كما قلت لك يا  الغراب المتمرد:
 سيدي..

واآلف ىيا اعدوا العدة لبلنقضاض )الى مجاميع الغرباف( ىذا أمر حسن... الغراب الكبير:
 على العصافَت ..

 ب المتمرد ينظر لهم بذىوؿ..()الغرباف يخرجوف وىم يهتفوف بينما الغرا
 اظالـ( -)موسيقى                                     
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 المشهد الخامس عشر
 المكاف: منطقة العصافير

 )الحطاب واألرنب الحكيم مع مجاميع العصافير(
 عليكم اآلف مغادرة ا١تكاف.. األرنب الحكيم:
 اىل أين نذىب ايها األرنب اٟتكيم..؟ العصفور القائد:
 ٟتُت ٣تيء الغرباف.. اختفوا بعيدا عن االنظار األرنب الحكيم:

 اليـو سنصطادىم ٚتيعاً و٩تلصكم من شرىم.. الحطاب:
حسناً.. لكن ىل أنتم متأكدوف أف ا٠تطة ستنجح قبل أف يهدموا  العصفور القائد:

 أعشاشنا..؟
ما نصبنا الشباؾ سيكوف كل شيء على ما يراـ.. قد كن مطمئناً، اآلف وبعد  الحطاب:

 ٮتربوف عشا أو اثنُت لكنهم لن يتمكنوا من كل االعشاش قبل أف تنزؿ عليهم شباكنا..
 أخشى اف يكوف صديقي بينهم.. العصفور الصغير:

 أي صديق ىذا...؟ ىل صادقت غراب..؟ العصفور القائد: )مستغربا(
 ف عنهم ٘تاما..غراب لكنو ٮتتل العصفور الصغير:
 مهما يكن سيبقى غرابا.. العصفور القائد:

ال بأس عليك ايها العصفور القائد، ٨تن نعرؼ ذاؾ الغراب اخربتنا صديقتنا  الحطاب:
 الشجرة الطيبة عنو.. ىو ال يشكل خطرا علينا..

 بعد كل ما فعلوه بنا ىل تثقوف بغراب..؟ العصفور القائد:
 وجوده سيعزز من خطتنا، ٚتيل أف ٮترج من بُت األشرار فردا طيبا.. األرنب الحكيم:

 واآلف، كل منا عرؼ دوره يف ا٠تطة.. الحطاب:
)يشير الى جمهور المسرح من وال تنسوف االصدقاء يف ىذه القاعة  العصفور الصغير:

سيكونوف معنا...ماذا تقولوف يا اصدقائي، ىل أنتم معنا...ىا..مل اٝتع  األطفاؿ(
 وتكم...ىل أنتم معنا....نعم..نعم.. شكرا لكم..علينا ٚتيعا أف نتعاوف لطرد األشرار..ص
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 وأنت ايها العصفور الصغَت الذكي.. األرنب الحكيم:
ىا...ىل ٝتعتم األرنب اٟتكيم، يصفٍت بالذكي...أنا ذكي  العصفور الصغير: )مقاطعا(

 أنا ذكي...ذكي...ذكي.. )يرقص(
 اترؾ الرقص واٝتعٍت سيكوف لك وقت للمرح.. كمل ٚتليت..دعٍت أ األرنب الحكيم:

 كلي آذاف صاغية لك أيها األرنب اٟتكيم..  العصفور الصغير:
 أنت ستذىب بعيدا حيث صديقتك الشجرة الطيبة.. األرنب الحكيم:

ورؤية األشرار  وىل تريدوف أف ٖترمونٍت من فرصة الدفاع عن أعشاشي.. العصفور الصغير:
 يف قبضتنا..؟وىم يسقطوف 

اٝتع ايها العصفور الصغَت، ٨تن ال نريد اف ٨ترمك من أي شيء، فقط نريدؾ أف  الحطاب:
 تكوف بعيدا عن ىذا ا١تكاف..

اذا كانت ىذه رغبتكم وأٚتعتم عليها فبل بد من االبتعاد عن  العصفور الصغير:
 دا.. اىل اللقاء..ا١تكاف..ساذىب لصديقيت الشجرة الطيبة لكي اتعلم منها اليـو شيئا جدي

 )يذىب العصفور الصغير(
 واآلف علينا أف ٩تتفي وننتظر. األرنب الحكيم:

 
 اظالـ( -)موسيقى                                    

 
 المشهد السادس عشر

 المكاف: بالقرب من الشجرة الطيبة
 )الشجرة الطيبة تنتظر مقدـ العصفور الصغير(

لقد تأخر كثَتا صديقي العصفور الصغَت..يا اهلل ١تاذا تأخر، آه لو كاف يل  الشجرة الطيبة:
لقد تأخر كثَتا..اين انت يا صديقي، ىل التقى  ..)تلفت يمينا وشماال(قدماف لبحثت عنو

 )مع جمهور المسرح من بالغراب ا١تسكُت، ىل ٖتدث معو.. انا قلقة عليو يا اصدقائي.. 
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 فعلو..العصفور الصغَت، صديقنا، تأخر.. مل يأت..ساعدوٍل ما الذي ا االطفاؿ(
 )من بعيد يظهر العصفور الصغير(

 يػػػاه...ىا ىوذا قادـ... صديقي العصفور الصغَت جاء.. الشجرة الطيبة: )بفرح(
مل أعد عصفورا صغَتا يا صديقيت الشجرة الطيبة.. صرت   العصفور الصغير: )يقترب منها(

 كبَتا..
ٔتقدمك يا صديقي..نعم، أنت كبَت بعقلك.. واآلف اخربٍل، ما  مرحى الشجرة الطيبة:

 الذي حدث..؟ ىل التقى بك الغراب ا١تسكُت..؟
 نعم ..نعم ، جاءٍل.. واعجبٍت لونو االسود.. العصفور الصغير:

 لكنو مستاء من لونو.. الشجرة الطيبة:
 يريد ريشا ملونا، طلب مٍت اف ابدؿ لونو.. العصفور الصغير:

كل واحد منا يريد اف يغَت لونو لكن ىذا االمر ليس بأيدينا فقد   الطيبة: )ضاحكة(الشجرة 
 خلق اهلل تعاىل كل ٥تلوؽ بشكل ٥تتلف..

 ١تاذا ال تكوف ألواننا متشاهبة..؟ العصفور الصغير:
ىذا ىو التنوع يا صديقي، اٟتياة ال تكوف ٚتيلة اال هبذا التنوع، ٢تذا حُت  الشجرة الطيبة:

 ٧تتمع معا سنشكل لوحة ٚتيلة متعددة األلواف..
 ماذا لو أراد أحدنا تغيَت لونو..؟ العصفور الصغير:
ال ٯتكن أف ٭تصل ذلك، ال تستطيع أنت وال استطيع أنا أف نغَت لونينا،  الشجرة الطيبة:

يع أف نغَت ما بأنفسنا، أف نكوف متعاونُت ٤تبُت لآلخرين..نعمل ا٠تَت من أجل لكننا نستط
 اٞتميع..

 العصفور الصغَت: نعم، نعم..كل األلواف ٚتيلة واذا ما اجتمعنا سنشكل لوحة رائعة..
 )يقترب الغراب المتمرد منهما(

 يا اصدقاء ..يا اصدقاء.. الغراب المتمرد: )الىثا(
 ك ايها الغراب..أراؾ جئت الىثا..؟ما ب الشجرة الطيبة:
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 الغرباف سيهجموف على االعشاش اآلف.. الغراب المتمرد:
 مػػػػػاذا...؟! العصفور الصغير: )بخوؼ(

 ٖتركوا ..ٖتركوا قبل قليل وىم يقولوف أف ىجمتهم ىذه ستكوف اشد قوة.. الغراب المتمرد:
 يا صديقي العصفور اذىب اىل العصافَت وحذرىم.. الشجرة الطيبة:

 حسنا..حسنا أنا ذاىب.. العصفور الصغير:
 خذٍل معك يا صديقي العصفور.. الغراب المتمرد:

 ىيا..ىيا بنا لنسرع.. العصفور الصغير:
 )يذىباف مسرعين(

التغيَت وأف أرأيتم يا أصدقائي أف الفرد ٯتكن أف يتغَت اذا كاف ٯتتلك ارادة  الشجرة الطيبة:
 الشر مهما استطاؿ فأف يـو هنايتو قريبة..

 اظالـ( -)موسيقى                                     
 المشهد السابع عشر

 المكاف: بالقرب من أعشاش العصافير
العصفور الصغير ومعو  )الهدوء يعم المكاف، الجميع يختفوف خلف االشجار، يقترب

 الغراب المتمرد(
 جاءوا...لقد جاءوا...خطر...خطر....خطر..! لقد الصغير: )مناديا( العصفور

 احذروا يا اصدقائي، الغرباف قادموف.. الغراب المتمرد:
 ىل حقا ما تقولوف..؟ الحطاب: )يخرج من خلف الشجرة(

الغرباف سيهجموف على اعشاش العصافَت..ىم اآلف يف طريقهم اىل ىنا،  الغراب المتمرد:
 جئنا ٨تذركم..

 صديقي الغراب رآىم وىم يتجهوف ٨تونا.. لعصفور الصغير:ا
 ٝتعتهم يقولوف أهنا ىجمتهم األخَتة..احذروا يا اصدقاء.. الغراب المتمرد:
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حسنا يا اصدقاء، كل شيء على ما يراـ اعددنا خطة جيدة  األرنب الحكيم: )من بعيد(
 ف االشجار..ال وقت لدينا..لبليقاع هبم وال يستطيعوف تنفيذ شرىم..تعالوا ىنا، اختفوا خل

 ىيا بنا ٩تتفي.. العصفور الصغير:
 )يختفي الجميع خلف االشجار(

 )تصل مجموعة من الغرباف، الغراب الكبير يتفحص المكاف(
ما ىذا، ال أحد ىنا..كيف يقوؿ ذاؾ الغراب أف العصافَت غافية يف  الغراب الكبير:

 أعشاشها..
 نستحوذ على ا١تكاف..ا١تهم يا كبَت جئنا لكي : 1غراب/

 ىيا ايها الغرباف الشجعاف..قوموا بعملكم، خربوا كل شيء.. الغراب الكبير:
)الغرباف يتحركوف بشكل عشوائي لتخريب االعشاش، فيما يقـو الحطاب واألرنب 

 الحكيم باسقاط الشباؾ عليها وتصطادىم(
.ىيا اخرجوا منها ايها لقد اصطادونا..اخرجوا. الغراب الكبير: )من تحت الشباؾ مندىشا(

 الغرباف..
 ال نستطيع ا٠تروج لقد علقنا..اجنحتنا مقيدة.. :2غراب/
 ما العمل ايها الغراب الكبَت، اخرجنا من ىنا.. :3غراب/

 مزقوا الشباؾ ٔتناقَتكم.. الغراب الكبير:
 ال نستطيع ..ال نستطيع.. :1غراب/
 اخرجنا ايها الغراب الكبَت.. :2غراب/

 كيف استطيع اخراجكم، انا عالق مثلكم ايضا..  :يرالغراب الكب
 أنت من تقودنا وعليك ٗتليصنا.. :3غراب/

 مل اضع يف اٟتسباف ىذه ا١تصيدة.. الغراب الكبير:
 ستأيت العصافَت وترانا.. :2غراب/

 )يخرج الجميع من خلف االشجار، الحطاب واالرنب الحكيم والعصفور الصغير 
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 والغراب المتمرد(
ىيا خلصهم ايها الغراب، أمل تكن أنت   الحكيم: )الى الغراب الكبير ىازئا(االرنب 

 كبَتىم الذي علمهم الشر..خلصهم اآلف..
 اٟتطاب: ال تستطيعوف ا٠تبلص، لقد سقطتم يف شركم أيها الغرباف األشرار..

 ىيػػػو ىيػػػػػو.. لقد ٧تحنا..لقد ٧تحنا.. العصفور الصغير: )فرحًا(
 لصونا من ىذه الشباؾ وسنعدكم أننا لن نكررىا ثانية..خ الغراب الكبير:

 لن ٩تلصكم منها ابداً .. األرنب الحكيم:
 لكننا مل نفعل ما يؤذيك أيها األرنب.. الغراب الكبير:

 لكنكم آذيتم اصدقائي..خربتم اعشاش العصافَت.. األرنب الحكيم:
 اب الكبَت..لقد غرر بنا.. ما كنا لنقـو هبذا الفعل لوال الغر  :1غراب/

 اصمت ايها الغراب اللعُت، من غرر بكم..؟ أنػػػا..؟  الغراب الكبير:
 نعم أنت...أنت من غرر بنا، أنت من كنت تقودنا اىل الشر..: 2غراب/

 : ١تاذا كنتم تسَتوف خلفي..؟ أليست لديكم عقوؿ تفكر..الغراب الكبير
 أمل اقل لكم من قبل اف الشر يؤدي اىل ا٢تاوية..خذوا جزاءكم.. الغراب المتمرد:
 أنت من خاننا وأوقعنا هبذه ا١تصيدة.. الغراب الكبير:

 ليست خيانة، ما قمت بو ىو عمل خَت ضد الشر.. الغراب المتمرد:
اٝتع أيها الغراب، مل يكن ىذا الغراب الويف اال واحدا منا، تعاوننا ٚتيعا  األرنب الكبير:

 أوقعكم يف ىذه الشباؾ..
 )تدخل مجموعة العصافير وىي ترى الغرباف في المصيدة(

 احسنتم يا اصدقاء..احسنتم لوالكم لكنا االف مهجرين مشردين.. العصفور القائد:
اآلف وقد ٗتلصتم من الشر عليكم البدء من جديد ْتياة سعيدة ىانئة ببل أي  الحطاب:

 هتديد او هتجَت وتشريد..
 شكرا لكم ايها األصدقاء...شكرا لكم. العصافير:مجموعة 
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 )مجموعة العصافير تغني متراقصة(
 الليل مهما طاؿ

 ال بد من هنار
 ونبٍت من جديد

 ما خّرب األشرار
 يف الغابة السعيدة
 يف غابة األحبلـ

 الكل اوفياء
 باٟتب والسبلـ

 والليل مهما طاؿ
 ال بد من هنار

 
 

 ) اظالـ/ستار(                             
 2012البصرة/                                                          
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 الشخوص:
 1لص
 2لص
 رجل

 لفصل األوؿا
 يمسكاف معولين وىما يحفراف.. 2و1نفق صغير شبو معتم بداخلها اللصاف 

 استعجل يا اخي، علينا اف ٨تفر قبل انببلج الفجر ىذه فرصتنا االخَتة :1لص
منذ غروب الشمس و٨تن ٨تفر ىل انت متأكد يف اننا ٨تفر ىذا النفق باالٕتاه  :2لص

 الصحيح..؟
وىل تشك يف قدرايت..؟ اعرؼ ا١تكاف شربا شربا مث اف جهاز جي يب اس ال ٯتكن اف  :1لص

 خَت لك من الثرثرة.. استمر باٟتفر )ينهره(ٮتطأ..
 لكنٍت تعبت :2لص
 اتعب مث العب.. ىكذا ىو اٟتاؿ، امامك اياـ من الرخاء.. :1لص
 منذ اسبوعُت وأنت توعدٍل بالرخاء :2لص
 تأكد أننا حُت نصل اىل ا١تصرؼ سنمؤل كل تلك االكياس بالنقود. :1لص
 أليس السرقة حراما.. :2لص
 حراـ اف سرقنا من بيوت الناس لكننا ىنا ٨تن نسًتد حقنا.. :1لص
 لكنها امواؿ الناس تلك اليت يف ا١تصرؼ.. :2لص
امواؿ زائدة عن اٟتاجة، لو كانوا ٭تتاجوهنا ١تا اودعوىا يف ا١تصرؼ .. االمواؿ اليت ىنا  :1لص

يا صاحيب ىي امواؿ اصحاب الكروش .. استمر، استمر باٟتفر وال تشغل نفسك بامور 
تافهة انا اعرؼ منك باٟتبلؿ واٟتراـ.. فكر باياـ الرخاء اليت تنتظرنا بعد اف ننهي مهمتنا 

 وتشًتي الناس ٔتا ٘تلك.ستكوف غنيا 
 امري هلل، ال اعرؼ ما الذي ٬تعلٍت اصدقك.. :2لص
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النك صاحيب عشت معي كل سنوات اٟترماف وتذوقت معي طعمها..عملنا معنا  :1لص
ىل تتذكر ذلك السيد الذي اجرنا ومل يعطنا اال )يصمت قليال( عتالُت وعماؿ حجر ..

 القليل..
 كدت اف اقتلو  :2لص
  لكنت االف يف السجن، حاولت اف اىدئ ا١توقف..لوال حكميت :1لص
 لكننا رجعنا و٨تن ال ٪تلك اال ما يسد رمقنا.. :2لص
رمقنا.. أمل تكن ليلة حافلة بالسكر والعربدة .. شربنا حد التخمة يف بار  : )ضاحكا(1لص

 ابولو..
حقو لكنا وبتنا ليلتنا يف مركز الشرطة ولوال صاحب البار وتنازلو عن  : )يضحك معو(1لص

 االف يف خرب كاف..
 خرب كاف او خرب اف ا١تهم اننا فلتنا .. ىيا يا صاحيب لنستمر باٟتفر.. :2لص

 يتفاجأ بحقيبة قديمة بين التراب( 2)يبدآف بالحفر وىما يغنياف بينما لص
 ىذه اوؿ العقبات :2لص
عملنا الف وىل تسمي ىذه اٟتقيبة عقبة؟ القها جانبا ولنكمل  : )ينظر لها ىازئا(1لص

 قواي توشك اف تنهار..
 ليس قبل اف ارى ما فيها: 2لص
ىذه خرقة بالية القها جانبا واستمر باٟتفر البد اف تكوف ىذه الليلة ىي االخَتة  :1لص

 للوصوؿ اىل ا١تصرؼ..
 ما فيها اال تعرؼ فضويل.. ألرىانتظر ما ىي اال دقائق  :2لص

 )يفتح الحقيبة ويخرج منها تمثاال صغيرا(
 انظر ما وجدت :2لص
 دمية لطفلة اكلها الًتاب : )ينظر لها(1لص
 ليست دمية.. انظر ٢تا جيدا..: 2لص
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 قلت لك دمية..  :1لص
ىذا ٘تثاؿ حجري وليس  دمية من حجر.. اي طفل يلعب يف دمية حجر.. :2لص
 لو صدؽ حدسي ىذا ٘تثاؿ اثري سنستفيد منو كثَتا.. ..)يمعن النظر في التمثاؿ (دمية
 ىل جننت؟ نستفيد من ىذه القطعة البالية.. :1لص
 ٝتعت اف احدىم باع قطعة اثرية ٔتبليُت الدنانَت.. :2لص
 مبليُت الدنانَت..؟ ما ىذا، ىل ىو سيف عنًتة اـ نعل شيبوب..؟ : )مستهزئا(1لص
 ال ىذا وال ذاؾ.. انت ال تعرؼ القطع االثرية.. :2لص
تتفلسف كي ال ينهدـ النفق فوؽ رؤوسنا.. احفر  وانت تعرؼ قيمتها..ىا.. رجاءا ال :1لص

 وانت ساكت..
 اذف ساحتفظ بو لنفسي وحُت ابيعو ستندـ.. :2لص
 مربوؾ عليك، بعو وال اطالبك بشيء.. :1لص
 ال اصدؽ! اكتب يل ورقة بذلك.. :2لص
من اين اجيء اليك بورقة يف ىذا ا١تكاف.. قلت لك كلمة وىذا وعد  : )مستغربا(1لص

 مٍت..
 مثل تلك الكلمة اليت قلتها يل.. ىل تتذكر اـ نسيت..؟ :2لص
انت صاحيب ولن ٩تتلف على شيء، ما يصيبٍت يصيبك تقاٝتنا ا٠تبز  : )ضاحكا(1لص

 معنا..
 تقاٝتناه لكنك االف تتعهد امامي اف ال عبلقة لك هبذا التثماؿ.. :2لص
ستنسى ٘تثالك البائس واهلل يا صاحيب حُت ندخل ا١تصرؼ وترى االمواؿ بعينك  :1لص

 ىذا.. انت تؤخر عملنا .. احفر احفر مل يبق اال القليل حىت نصل للمصرؼ..
 كيف سندخل ا١تصرؼ والفجر على االبواب..: 2لص
ال هتتم كل شيء يف اٟتسباف .. حُت نصل اىل قشرة ارضية ا١تصرؼ سنتوقف  :1لص

 ونستأنف عملنا يف الليلة التالية..
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 يل و٨تن ٨تفر.. لو كنت اعمل حفار قبور المتؤل جييب..لقد طالت الليا :2لص
 ال ادري اىل اين توصلنا افكارؾ.. :1لص
 اعمل بصمت وال تثرثر.. لوال وجودي معك  :2لص
لضعت..! ىذا ما تريد قولو.. لوال وجودؾ معي لضعت.. اال تسمي  : )مقاطعا(1لص

 .وضعنا ىذا ضياعا..؟ نعيش كاٞترذاف يف ىذا النفق ا١تظلم.
٨تن نعمل.. ىذا النفق الذي ال يرضيك سيوصلنا اىل الرخاء.. اىل السعادة.. : 2لص

 سنعيش مثل البشر ..
 ألسنا بشرا..؟ ما الذي ينقصنا لنكوف بشرا..؟ :1لص
ينقصنا ا١تاؿ.. اذا توفر ا١تاؿ سهلت امامك كل السبل.. ال احد يطرؽ بابك يطالبك  :2لص

خرية وانت ترتدي مبلبس رثة.. ا١تاؿ يا صاحيب ٬تعلك باال٬تار .. ال احد ينظر اليك بس
 بشرا حقيقيا ٤تًتما وليس على ا٢تامش.. ا١تاؿ ٬تعل اٞتميع ينحنوف امامك احًتاما وتبجيبل..

 وماذا عن نفسي.. كيف ارى وجهي اماـ ا١ترآة..؟ :2لص
تاؾ الغٌت يا صاحيب يغَت ا١ترء، ٬تعل وجهو اكثر اشراقا.. ستحمر وجن : )يضحك(1لص

وتلمع عيناؾ.. وستكوف غاية اٟتسناوات البليت يركضن اليك.. تلك خطتنا االوىل اف ٨تصل 
على ا١تاؿ ومن مث نرتب ٟتياتنا وضعا اخرا.. قد ندخل لبلنتخابات الرب١تانية ونفوز باموالنا 

 عندىا ستكوف السلطة وا١تاؿ بايدينا .. انظر اىل اولئك ا١تتخمُت كيف ىي حياهتم..
 سرقوا ا١تصارؼ ىم ايضا..؟. ىل :2لص
 لقد سرقونا.. :1لص
 ليس لدينا شيء ليسرقونو.. :2لص
 ىل ىناؾ شيء اكرب من سرقة اعمارنا..؟ :1لص
 لو سلمت اف اعمارنا ضاعت.. كيف سنستعيدىا..؟: 2لص
 ال تستعجل يا صاحيب، حُت نستلم السلطة سنستعيد كل شيء..: 1لص
 سارؽ يأخذىا من سارؽ.. : )ضاحكا(2لص
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 احسبها كما تريد ىذه ىي سنة اٟتياة..ا١تاؿ الذي سنحصل عليو سيطهرنا.. :1لص
 ماؿ مسروؽ يطهرنا..؟ صرنا كمن يتوظأ ببولو! : )مستغربا(2لص
انظر.. ضربة واحدة يف ىذا )ينظر الى اعلى( اضحكتٍت يا صاحيب..  : )يضحك(1لص

 سنشرب العسل.. اترؾ ٘تثالك البائس ىنا.. لقد وصلنا..الفأس تدخلنا اىل ا١تصرؼ عندىا 
 

 )اظالـ(                                           
 

 الفصل الثاني
 

)غرفة قديمة يجلس فيها رجل كبير السن يضع امامو زجاجة خمر .. صوت أغنية ألـ  
ما زاؿ  كلثـو ينبعث من راديو قديم.. صوت قوي سببو فتح ارضية الغرفة.. الرجل

 منتشيا(
 )يغني ويرقص مع االغنية منتشيا(اهلل اهلل.. ما ىذا الصوت..  الرجل:

)الصوت يزداد حدة ، الطاولة تهتز وتسقط زجاجة الخمر والراديو الذي يتوقف.. 
 الرجل يتوقف عن الرقص(

ما ىذا..؟ ىزة ارضية .. اللعنة كسرت الزجاجة من اين اجيء بزجاجة اخرى يف ىذه  الرجل:
 الساعة ا١تتأخرة..

يخرجاف وىما يمسكاف  2و 1)االصوات تتكرر الرجل يهرب الى زاوية اخرى لص
 معوليهما..الرجل ينظر لهما باندىاش ومازاؿ السكر في رأسو(

يا اهلل ما الذي فعلتو كي ٮترج يل اٞتن.. مل افعل شيئا.. مل اؤذي احدا، كل ما يف  الرجل:
 يب اذا كاف ىذا يغضبك اعدؾ باٍل لن اشرب ثانية.. االمر انتشي هبذا الشراب.. يا ر 

 )اللصاف في جانب اخر من الغرفة يتحدثاف(
 ىل ىذا ىو ا١تصرؼ الذي قضينا لياليا للصوؿ اليو..؟ :2لص
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 يبدو اننا اخطأنا ا٢تدؼ.. :1لص
 وتقوؿ انك تعرؼ كل شرب يف ا١تنطقة.. ىل اخطأ اٞتي يب اس ايضا..؟ :2لص
 . لكنك بانشغالك بالتمثاؿ ا١تتهرئ غَتت مسارنا..مل ٮتطئ ابدا. :1لص
ىكذا انت كل االخطاء ٖتملٍت اياىا.. تقديراتك مل تكن صحيحة وتقوؿ اٍل غَتت  :2لص

 ا١تسار..
 من ذاؾ الرجل..؟ )يدقق في المكاف ويرى الرجل(يكفيك ثررة لنرى اين ٨تن االف  :1لص
 لنعد من حيث اتينا.. :2لص
 اين ٨تن االف.. ليس قبل اف اعرؼ :1لص
وما الذي سنستفيده من معرفتك با١تكاف..اال تراه.. انو مكاف خرب ال قاصات وال  :2لص

 امواؿ وال رخاء وال سعادة ! تبخرت كل االحبلـ وسنخرج من ىنا ٓتفي حنُت..
 من انت..؟)يذىب حيث الرجل( قلت لك انتظر  :1لص

 من انا.. من انا.. اف كنت جنيا ستعرفٍت.. الرجل: )متلعثما(
 لست جنيا اطمئن..اسألك من انت وماذا تفعل ىنا..؟ :1لص

 انا من يسألك ىذا اف مل تكن جنيا ما الذي تعلو ىنا..؟ الرجل:
 انا رجل امن :1لص

رجل امن... شرطة؟ واهلل مل افعل شيئا ال اتعاطى ا١تخدرات ومل اؤذي احدا انا  الرجل:
)يتوقف مواطن صاحل اخرج هنارا لبيع السكراب وانزوي ليبل ىنا الشرب ما استطعت شراءه..

 ىل ا٠تمر ٦تنوع..؟قليال( 
 اذا كاف كأس او كأساف فبل بأس.. :1لص

 ب غَت ذلك واندلقت الزجاجة بفعل الزلزاؿ..ىذا ىو الكأس الثاٍل مل اشر  الرجل: )فرحا(
 س من يده ويرتشف منو(أالك يأخذ)اذف مل تشرب اال كأسُت.. اعطٍت ىذا الكأس  :1لص

 استطيع اف اقوؿ االف انا شربت كأسا ونصف الكأس وليس اثنُت.. الرجل:
 لكنك قلت يف افادتك انك شربت كأسُت.. ىل تغَت االفادة.. :1لص
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رة االمن مل اغَتىا نعم قلت لك ىذا لكن الكأس الذي يف يدؾ ىو ال يا حض الرجل:
)يستعدؿ الكأس الثاٍل مل اشرب منو اال نصفو اما النصف الثاٍل فقد نزؿ ببطن اٟتكومة.. 

 ٨تن يف خدمة اٟتكومة.. ا١تواطن يف خدمة اٟتكومة.. في وقفتو(
 لذي تبيعو؟قلت يف افادتك انك تبيع السكراب.. اي نوع من السكراب ا :1لص

الرجل: كل شيء يا سيدي.. كل شيء.. علب فارغة ادوات كهربائية عاطلة اٚتعها من 
 القمامة ابيعها يف السوؽ العتيقة..

 (1يتقدـ من لص 2)لص
 انا تعبت.. لنرحل من ىنا.. :2لص
 قلت لك انتظر :1لص

ىل اعد لكما عشاءا..؟ لدي صمونتاف ادخرهتما لفطوري البأس تناوالىا فهي  الرجل:
 حبلؿ على اٟتكومة..امل اقل لك اٍل مواطن صاحل يف خدمة اٟتكومة..

 احتفظ هبا لنفسك.. :1لص
اقصد ..اقصد ىي اليت  )مستدركا(ىا نسيت.. اٟتكومة ال تأكل من يد الشعب!  الرجل:

انكما شرطياف طيباف ٗتتلفاف عن اولئك الذين قابلتهم  توكلو.. حسنا يا سيدي، يبدو
 واشبعوٍل ضربا..

 رٔتا اخطأت معهم فضربوؾ.. :1لص
 واهلل مل اخطئ.. كل ما يف االمر كنت ْتاجة اىل شيء اسد فيو النافذة ا١تكسورة ال الرجل:

ا اهنا ٕتنب حرارة الشمس فرفعت لوحة كانت يف اطراؼ ا١تدينة وٛتلتها معي ومل اعرؼ حينه
لوحة مرور تشَت اىل مركز الشرطة.. يا ٢تا من ساعة بائسة أكلت فيها اطنانا من الرفس 

 والضرب..
 واين تلك اللوحة.. مل ارىا على النافذة.. :1لص

كسروىا على رأسي، مل تتشفع ٢تم كلمايت وصراخي.. اهنالوا علي هبا، كل ذلك من   الرجل:
 الشارع قاؿ يل الضابط يا ٛتار ال تفعلها ثانية .. أجل لوحة قدٯتة.. وقبل اف يلقوا يب يف
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ومن يومها أنا أؤدي التحية لكل لوحة اراىا يف طريقي .. صرت أخاؼ من كل شيء.. أنا 
 ا١تواطن الصاحل اٟتمار صرت اخاؼ من ظلي..

 ارجوؾ لنخرج من ىنا.. :2لص
 دعٍت اٖتدث مع الرجل.. يبدو انو رجل طيب.. :1لص

ليس ىناؾ من ىو اطيب مٍت يف ىذه ا١تدينة .. لذلك  يسترؽ السمع لهما(الرجل: )وىو 
 حظي عاثر مع االخرين..

 اٟتظ لعبة بيد من يعرؼ كيف يلعبها.. :1لص
 وىل عرفت انت اف تلعبها جيدا..؟ عمل اسبوعُت قادنا اىل ىذه ا٠تربة.. :2لص

رغ اٟتكومة ٔتراقبيت.. ماذا الرجل: كنتما تراقبانٍت اسبوعُت..؟ ىل انا هبذه اال٫تية لتتف
وجد٘تا..ىا..؟ علب فارغة وبقايا صحف اقتطع منها صور البنات ونعل خطتو اكثر من 

 مرة..ىذا انا ليس لدي ما يثَت الريبة..
 حقا.. ليس لديك ما يثَت الريبة..: 1لص

 اال صور البنات.. ىل منعت اٟتكومة صور البنات..؟  الرجل:
 وغَتىا.. :1لص

ا ا١تكاف وتأكدا من ذلك.. حىت ىذا ا١تكاف الذي اختلي بو ىو ٥تزف لتاجر تركو فتش الرجل:
 وىاجر من الببلد بعدما اختطفوا ابنو وقتلوه.. يا لبؤسهم وشراستهم..

 قتلوه...؟ ىل تعرفهم..؟:1لص
ال أحد يف ىذه ا١تدينة ال يعرؼ القتلة.. لكن ال احد ٬تروء اف يذكر اٝتاءىم..  الرجل:

ى كل شيء منذ اف جاءوا يف غفلة من الزمن.. عبثوا فينا.. عبثوا يف كل شيء.. استولوا عل
 مزقونا!

 يبدو انك ٖتتفظ بكل اسرار ا١تدينة.. :1لص
من يعيش يف قاع ا١تدينة يعرؼ عنها كل شيء.. االسرار ال تطفو على السطح..  الرجل:

 االسرار ىنا.. يف القاع.
 وماذا تعرؼ عنها ايضا..؟ :1لص
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اعرؼ صاٟتها وطاٟتها.. ىذه ا١تدينة كانت آمنة، أىلها طيبوف.. تغَت فيها كل  الرجل:
 شيء.. الوجوه مل تعد ذات الوجوه.

 لنخرج من ىنا..تأخرنا كثَتا.. :2لص
 انتظر، لنعقد صفقة مع ىذا الرجل.. :1لص
 اي نو عن الصفقات..؟ :2لص
 لنستخدـ ىذا ا١تكاف منطلقا لنا ٨تو ا١تصرؼ.. :1لص
 ١تصرؼ ثانية.. ال يا صاحيب ليس لدي القدرة على اٟتفر ثانية..ا :2لص
 ا١تكاف قريب تكفينا ليلة واحدة للوصوؿ اليو.. :1لص

 الرجل: )يسترؽ السمع لحديثهما(
 انتبو الرجل يسمعنا.. :2لص

 لتعذرٍل اٟتكومة.. ىل قلتما ا١تصرؼ..؟ الرجل:
 ريد اف نستلمها..ىا.. نعم ا١تصرؼ.. لدينا حوالة مصرفية فيو ون :1لص

 لكنو خاؿ.. الرجل:
 ا١تصرؼ خاؿ..؟ ما الذي تقصده..؟ : )مستغربا(1لص

 أمل تسمعا..؟ قبل يومُت سطت عصابة عليو وفرغتو من االمواؿ.. سرقوا كل شيء.. الرجل:
 ىذا ما كاف ينقصنا.. اسبوعاف عمل ١تصرؼ فارغ.. : )يضحك(2لص
 ىل انت متأكد من ذلك.. :1لص

طبعا.. اذىبا اىل ا١تصرؼ وسًتياف زمبلءكم رجاؿ الشرطة وىم ٯتؤلوف ا١تكاف..  الرجل:
 عجيب.. أمل تقوال انكما حكومة..؟ كيف مل تسمعا بذلك..؟ )يصمت قليال(

 ال .. ال ٝتعنا.. وجئنا نتحقق من ذلك.. :1لص
 ؟وىل تشكاف يب.. الرجل:

 أمل اقل لك، لنخرج من ىنا.. لدي حدس يف اف الليلة لن ٘تضي بسبلـ.. :2لص
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عن اي سبلـ تتحدثاف.. السبلـ عليو السبلـ.. مل يبق سبلـ.. لقد نبشوا اـ السبلـ  الرجل:
 جعلونا نسَت و٨تن نتلفت خشية اف يتعقبنا من ال ذمة لو..

  بكثَت ٦تا ارى..ايها الرجل السكَت ىل انت سياسي..؟ ما تتحدث بو اكرب :1لص
وماذا ترى، ٛتار امامك اـ علبة فارغة..؟ يف بلدؾ العجيب الغريب ىذا يا سيدي  الرجل:

الكل سياسي، الطفل قبل اف ٭تمل حقيبتو ذاىبا اىل ا١تدرسة والزوجة قبل اف تأخذ حصتها 
 سي..من الفراش وا١تتسولوف زمبلئي وىم يطوفوف االزقة.. ٛتار جاري بائع النفط اكرب سيا

 وما الذي يفهمو اٟتمار ليكوف سياسيا..؟ : )ضاحكا(1لص
يفهمٍت ويفهمك.. وىو ٯتتلك كل مواصفات السياسي.. رأس كبَت بعقل صغَت  الرجل:

وكرش يستوعب كل السرقات وال تنسى صوتو الذي يفسد االذاف واذا ما امتنع عن شيء 
 ٖتّجر يف مكانو .. أليست تلك ىي مؤىبلت السياسي..

ياااه.. ما ىذا.. ال قدرة يل اف يذىب جلدي اىل الدباغ .. ىيا ٩ترج من ىنا.. ىذا  :2لص
 رجل ٣تنوف سيورطنا..

نعم انا ٣تنوف.. ألٍل رضيت أف اعيش يف ىذه ا١تزبلة.. ٣تنوف ألٍل صفقت ١تن ال  الرجل:
يستحق حىت البصاؽ ورضيت اف يكوف مصَتي بيد الكبلب وفضلت الظلمة على النور..أنا 

نوف، اعًتؼ بذلك.. ألٍل كرىت نفسي وأىلي وانشغلت بالتفاىات اليت ضّيعت بلدي.. ٣ت
٣تنوف ألٍل رضيت بكأس فارغ وصدقت ما او٫توٍل بو انو ٦تلوء بالعسل.. عسل..! يا لو من 

 عسل..!
 ياااه.. صار يهذي ال اٖتمل ما اٝتعو.. :2لص

اؼ..؟ ىل بقي شيء ٩تاؼ ما اوصلنا اىل ىذا اٟتاؿ ىو خوفك ىذا.. مم ٗت الرجل:
 عليو..ىا.. نسيت انتم اٟتكومة.. لكن من حقك اف ٗتاؼ ألف العبيد ٮتافوف اسيادىم..

 صار لسانك طويبل.. :2لص
)يذىب حيث اقطعو اف استطعت.. مل يبق يل اال ىذا اللساف بو اطفئ ٚتر صدري  الرجل:

مسكينة  الزجاجة(زجاجة الخمر يرفعها من االرض ويرتشف ما بقي منها يتحدث مع 
أنت مثلي ٘تاما.. ٘تنحينهم اللذة وينكروف ذلك فيكسرونك.. أي جحود ىذا..؟ انظر.. 
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انظر يا سيدي كم ىي اليفة وانيقة وشفافة وناعمة.. لو كانوا مثلها ١تا فعلوا بنا ما فعلوه.. 
ما ىذا..؟ ىل القيت القبض على ٛتورايب..؟ أكاف  )يقترب من اللص ويرى التمثاؿ(

تلبسا باٞتـر ا١تشهود أـ مل تكن لديو بطاقة.. حىت ٛتورايب مل يسلم.. مسكُت أنت يا م
ٛتورايب.. كاف عليك اف ترحل اىل بلد آخر يقدرؾ تنعم بالشقراوات وا٠تبلسيات ال أف تبقى 

 مركونا بالظلمات..
 أي ٛتورايب ىذا.. انت تثرثر كثَتا.. :1لص

جاجة ا٠تمر ىذه.. قبل اٟترب كنت حارسا يف أعرؼ ٘تاثيل بلدي مثلما اعرؼ ز  الرجل:
ا١تتحف وبعدىا طردوٍل ألٍل منعت احدىم من سرقة بعض ا١توجودات.. كل تلك الوجوه 

نطق لردد  وىي تعرفٍت ايضا.. ىذا التمثاؿ الذي بيدؾ لو مرت امامي .. اعرفها جيدا..
 اٝتي..!

 : )يضحكاف(2و1لص
 كثَتا..  بارجوؾ.. دعن السقف يف مكانو ال توقعو علينا.. ٝتعنا مثل ىذه االكاذي :1لص

 حسنا يا سيدي ، انا كاذب.. وألنو ال قيمة لو ارجعو اىل مكانو..  الرجل:
 ماذا يقوؿ ىذا..؟ :2لص
اتركو ىنا مع سكراب ىذه الغرفة البائسة.. ما قالو الرجل جعلٍت اعيد حسابايت ..  :1لص

 الفقراء ال يليق بنا اال أف نكوف فقراء.. ٨تن معشر
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 شخوص المسرحية:
 االستاذ : معلم متقاعد ارمل واوالده خارج البلد -1
 احساف: بائع صحف اكمل دراستو ولم يحصل على عمل -2
 الشيخ ابو خزامة: رجل دين متشدد  -3
 الجابي: يعمل لدى صاحب العمارة -4
 غيداء: راقصة شعبية تعمل في االفراح وفي ملهى ليلي -5
 سرمد: مدير اعماؿ الراقصة غيداء -6

 الفصل االوؿ
جدا )عمارة( من ثالثة طوابق آيل للسقوط يسكنو عدد من الناس منذ زمن.. مبنى قديم 

 الجابي يتحدث مع االستاذ وبائع الصحف احساف وىما من سكاف العمارة.
 اخواٍل انا عبد مأمور علّي بتنفيذ ما ٯتلي علي صاحب العمارة.. الجابي:
 لكننا غَت موافقُت على ذلك االستاذ:
كم ولسيدي صاحب العمارة الذي قاؿ يل باٟترؼ الواحد اف من ال ىذا امر راجع ل الجابي:

 يقبل العرض ٔتضاعفة اال٬تار لَتحل من شقتو فهناؾ كثَتوف يبحثوف عن سكن..
 ىو قاؿ ذلك.. احساف:

 باٟترؼ الواحد مل اضف اي كلمة على ما قالو ومل انقص.. الجابي: )مؤكدا(
 ليس من ا١تعقوؿ اف يضاعف اال٬تار يف كل عاـ.. احساف:
وليس من ا١تعقوؿ اف يبقى اال٬تار كما ىو.. الوضع تغَت يا اخواف االسعار ارتفعت  الجابي:

 يف السوؽ..
 وما عبلقة اسعار السوؽ با٬تارات شققنا.. االستاذ:
 كل شيء مرتبط باآلخر.. ترتفع االسعار ىناؾ فًتتفع ىنا ايضا..  الجابي:

 ىكذا اذف .. تسّعروف شققنا وفقا السعار الطماطم والبصل.. حساف:ا
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والدوالر.. ىل نسيت ارتفاع سعر صرؼ الدوالر..؟ تلك الورقة اليت  الجابي: )مؤكدا(
 تتبلعب بنا..

 اللعنة على تلك الورقة اليت مل ارىا يف حيايت.. احساف:
م بأٍل لن انقل اي كلمة ٝتعتها ا١تهم، غدا صباحا سآيت الستلم اال٬تارات واعدك الجابي:

 منكم لسيدي صاحب العمارة..
 واضح جدا انك ٗتاؼ علينا! االستاذ: )بتهكم(

بل اخاؼ على صحة سيدي صاحب العمارة، حُت يسمع ما ٝتعتو منكم سَتتفع  الجابي:
عنده الضغط وكي ال يصاب باٞتلطة الدماغية بسببكم طبعا سأكتفي باخباره اف يـو غد ىو 

ال تنسوف غدا الساعة الثامنة صباحا مثل ىذا الوقت اخربوا  )مؤكدا(ع اال٬تارات.. يـو ٚت
 )يخرج(جَتانكم بذلك.. 
يا لو من شخص وضيع ٮتاؼ على سيده وال يفكر باحوالنا.. واالف قل  احساف: )متذمرا(

 يل يا استاذ ما الذي سنفعلو..؟
 يصرؼ اال بعد اسبوع..مثلك انا حائر بأمري.. راتيب التقاعدي ال  االستاذ:
 ؟ىل نرفض العرض وال ندفع.. احساف:
صاحب العمارة رجل متهور اعرفو جيدا.. كاف تلميذا فاشبل عندي يظن اف ا١تاؿ  االستاذ:

 ىو كل شيء يف اٟتياة واذا ما امتنعنا عن الدفع سيلقي باغراضنا يف الشارع..
 وىل من حل اخر ..؟ احساف:
 افكر يف اف نقًتح عليو امهالنا اسبوع آخر وىذا سيوفر لنا الوقت.. االستاذ:
 لكننا يف األخَت سندفع..أليس كذلك..؟ احساف:
 ما باليد من حيلة.. االستاذ:

 )تدخل الراقصة غيداء وخلفها مدير اعمالها سرمد(
 ىذا كل ما يف جدوؿ اليـو يا آنسة.. سرمد:
 يضا..حسنا، وال تنسى جدوؿ يـو غد ا غيداء:
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 ال ٮتتلف عن جدوؿ اليـو عصرا لدينا حفل زفاؼ ويف الليل يف ا١تلهى .. سرمد:
االستاذ ىنا..؟ ياااه.. مل ارؾ يا استاذ اعذرٍل.. مل ألق عليك  غيداء: )تنتبو لوجود االستاذ(

 التحية..
 ال بأس عليك اعرؼ مسؤولياتك وانشغاالتك.. االستاذ:
التحية عليك فأنت استاذنا اىم من كل  لكنها ال ٖترمٍت من القاء غيداء:

وىا انت ذا ايضا يا احساف.. اخربٍل ماذا كتبت اٞترائد )تنظر الى احساف( االنشغاالت..
 عٍت ىذا االسبوع..؟

 كل يـو اضع لك جريتك ٖتت الباب ..أمل تقرأيها..؟  احساف:
 اقرأىا..؟ غيداء: )باستغراب(

 مل يسعفها الوقت لقراءهتا..ستقرأىا الحقا.. سرمد: )يتدخل(
 كيف اقرأىا وانا ال اعرؼ القراءة وال الكتابة..  غيداء:)تمسكو وتهمس بو(

 ال تفضحي نفسك آنسة.. سرمد : )بهمس(
 حسنا.. مل تقل يل ماذا كتبت اٞترائد عٍت..؟ غيداء:

 ىناؾ من ٭تمد وىناؾ من يذـ.. احساف:
 ىذه ىي اٟتياة ال تستقر على حاؿ.. االستاذ:
 كبلمك عسل يا استاذ.. اٟتاسدوف يذموف واحملبوف ٭تمدوف..  غيداء:

 وىل ىناؾ من ال ٭تب اشهر راقصة يف ىذا القرف.. سرمد: )ىاتفا(
 اٟتّساد كثَتوف غيداء: )بغنج(

 نعم.. نعم اٟتّساد سرمد:
 صباح..؟مل تقل يل يا استاذ ما الذي ٚتعكم يف ىذا ال غيداء:

 صاحب العمارة ارسل اٞتايب الستبلـ ا٬تارات الشهر.. االستاذ:
 سرمد ضع مبلغ اال٬تار يف مظروؼ وسلمو اىل اٞتايب.. )الى سرمد(ىا تذكرت..  غيداء:

 الذي ال تعرفينو انو ضاعف اال٬تار.. احساف:
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 و..يا لو من طماع.. ماذا يظن نفسو .. اتعب النهار والليل كي امؤل جيب غيداء:
 امرنا اىل اهلل.. االستاذ:
اذا سلمناه ىذه ا١ترة سيطمع بنا اكثر واكثر..لينظر بعينو ويرى حاؿ عمارتو.. ىل  غيداء:

 تسمي ىذا مبٌت..؟
ليتو يهتم هبا.. فهي آيلة للسقوط يف االسبوع ا١تاضي سقطت الشرفة الشرقية  احساف:

 واٟتمد هلل مل يكن احد من االوالد يف الشارع..
 ما الذي نفعلو، ازمة السكن ٕتربنا يف اف نبقى ىنا ونرضى ّتشع صاحبها.. تاذ:االس

 لدي اقًتاح يا سادة.. مل ال تتظاىروف.. سرمد:
يف العاـ ا١تاضي تظاىرنا اماـ العمارة واوعدنا صاحبها انو سيهتم ٔتطالبنا وسينفذىا  احساف:

 لكنو بدال من ذلك قاـ بزيادة اال٬تارات..
م االغنياء ال يهمهم احد، ال يهمهم اف سقطت العمارة على ساكنيها او ىكذا ى سرمد:

 تلفت خدماهتا.. ما يهمهم ىو حلب الساكنُت وتفريغ جيوهبم!
ما الذي سأفعلو، ا١تلهى مل يعد كما كاف وانا تعبت من الرقص وا٢تز من أجل أف اوفر  غيداء:

 مبلغ اال٬تار.. 
شارع النهار كلو وال أحد يشًتي مٍت جريدة وماذا تقولُت عٍت، اجلس يف ال احساف:

واحدة.. الناس ال يقرأوف.. كلنا يف نفس ا٢تم، عمنا االستاذ مثلنا ايضا ينتظر راتبو التقاعدي 
 فيما صاحب العمارة ال يهمو أي شيء.. أي بشر ىذا..؟

 قلت لك، ىكذا ىم االغنياء.. سرمد:
 وجهو()يدخل الشيخ ابو خزامة وحينما يرى غيداء يدير 

 اعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم! ابو خزامة: )مع نفسو(
 وما الذي رأيتو يا شيخ لكي تستغفر.. شياطُت امامك أـ بشر؟ غيداء: )تسمعو(

 ابو خزامة: ) يستغفر مع نفسو(
 وّفر بسبساتك لنفسك وعش يف قمقمك فاٞتماؿ ال يعنيك.. غيداء: )مستمرة(
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 ١تّي لسانك يا امرأة صوتك العايل عورة.. ابو خزامة:
عورة..؟ ىل شتمت احدا..؟ ىل اغتبت احدا..؟ اذا   غيداء: )بغنج مصحوب باستياء(

 كاف صويت ىذا عورة فماذا تسمي صوتك..؟
 اتركيٍت ٟتايل يا امرأة .. من الذي سلطك علّي..؟ ابوخزامة:

باهلل وادرت وجهك.. ما الذي بل قل من الذي سلطك علّي كلما رأيتٍت تعوذت  غيداء:
فعلتو لك كي تتصرؼ ىكذا.. اعرؼ انك مؤمن باهلل واٯتانك ىذا ال يعطيك اٟتق باف تنظر 

 يل بتلك النظرية الدونية.. من قاؿ لك اٍل ال اؤمن باهلل مثلك او افضل منك..؟
 لوكنت كذلك التقيت اهلل يف افعالك وغطيت جسدؾ وشعر رأسك.. ابوخزامة:

 ا اتقي اهلل يف تعاملي مع الناس ال اتدخل يف شؤوهنم وال اكفرىم..ان غيداء:
 من رأى منكم منكرا فليغَته.. ابو خزامة: )مع نفسو(

ما ىذا يا شيخ..؟ غيداء جارتنا ومل نر منها اال ما يسر فهي نعم اٞتار  االستاذ: )مقاطعا(
 تساعد كل الناس..

 تساعد الناس ٔتاؿ حراـ.. ابوخزامة:
وما يعنيك انت من ىذا.. حبلؿ اـ حراـ..انا احصل على ا١تاؿ ّتهدي  غاضبة(غيداء: )

 وتعيب أال تقل يل انت من اين يأيت لك ا١تاؿ..؟
 كل امرئ حر ٔتا لديو.. كفا عن ىذا االمر ولنجد حبل ١تصيبتنا..  االستاذ:

نا اهلل شر كفا  )وىو ينظر الى غيداء(يا ساتر.. مصيبتنا..؟ اي مصيبة يا استاذ  ابوخزامة:
 ا١تصائب..

 ال تنظر ايل ىكذا.. لست بقرة كما تتوىم.. غيداء:
مصيبتنا يا شيخ اف صاحب العمارة ضاعف  )الى ابو خزامة(استهدي بالرٛتن ..  االستاذ:

 علينا ا٬تار شققنا..
 ال حوؿ وال قوة اال باهلل.. اال يشبع ىذا من السحت..؟ ابوخزامة:
 قلناىا قبلك.. احساف:
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 ١تفتينا..  ساشكوه خزامة: ابو
 ىذا ملك خاص يا شيخ وال سلطة الحد عليو.. االستاذ:

 لكنو يستغلنا بدال من اف ٯتد يده لنا ١تساعدتنا.. خزامة: ابو
اذىب اليو بنفسك واىديو أليس ىذا منكرا..؟ ستخلصنا منو وتزيد من  غيداء:

 )تضحك(حسناتك..
 . اٟتسنات والسيئات ال يعلمها اال اهلل..احًتاما لبلستاذ ال ارد عليك. خزامة: ابو

 اذىب اليو يا شيخ.. ٖتدث معو وذّكره بااليات واالحاديث رٔتا يرؽ قلبو ٟتديثك.. احساف:
 مثلو ال يرؽ قلبو.. خزامة: ابو

 ليس اقسى من قلب ايب سفياف..! احساف: )ضاحكا(
١تا رأيت ا١توبقات  غيداء()وىو ينظر الى لسنا يف عصر النبوة.. لو كنا ىناؾ  خزامة: ابو

 تسرح يف االرض..
 اٝتع يا ىذا... غيداء: )غاضبة(

اٝتع يا شيخ ابو خزامة من رأيي اف )الى الشيخ( الشيخ ال يعٍت احدا..  االستاذ: )مقاطعا(
 تذىب لو وتسمع منو رٔتا مل يكن اٞتايب صادقا معنا..

عّداؾ العيب يا استاذ انا مع رأيك.. حُت يرى صاحب العمارة وجو الشيخ  احساف: )فرحا(
 الذي يشع نورا سَتأؼ ْتالنا..

 ال نستجدي من احد.. خزامة: ابو
 ليس استجداءاً يا شيخ قل ىي طلب مرٛتة! االستاذ:

 ما ىذا يا استاذ كأنك يف قليب ..طلب مرٛتة ىذا ما كنت اقصده.. احساف: )ما زاؿ فرحا(
ولو اف االمر صعب لكٍت ساسعى من باب اف السعي ٠تَت الناس فعل يرضي  خزامة: واب

اهلل.. ما اريده يا استاذ قبل اف اذىب لو ىو قائمة الطلبات كي نذْتها على قبلة كما يقولوف 
 وال نعود مرة اخرى اىل نفس ا١تشكلة..

 انو مل ٭تقق منها شيئا فبل  انا احتفظ بقائمة طلبات تظاىرتنا يف العاـ ا١تاضي.. ٔتا احساف:
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 بأس يف اف نقدمها لو من جديد..
 لكٍت مل اكن موافقا على الفقرة الرابعة منها.. خزامة: ابو

 اليت ٗتص استماعنا للموسيقى..؟ االستاذ:
 وبصوت يصل اىل شقيت.. خزامة: ابو

 اتفقنا اف ال يكوف الصوت مؤثرا على اٞتار.. االستاذ:
 تهرئة وال ٖتجب صوتا..االبواب م خزامة: ابو

يف الفقرة السادسة طلبنا اف يهتم بالبنية التحتية ومنها اصبلح االبواب وهبذا لن  احساف:
 يصل اليك يا شيخ اي صوت.. اما عن االستماع للموسيقى والغناء فهذه حرية شخصية..

لست حرا يف كل شيء.. اذا اصطدمت اٟترية بتعاليم الدين  )بصوت عاؿ( خزامة: ابو
 اٟتنيف فبئسا هبا..

 ال نريد اف ندخل يف ٣تادلة بالدين.. االستاذ:
 الدين هلل والعمارة للجميع! غيداء:

ابق يف و٫تك.. سيأيت اليـو الذي ال ينفع فيو ماؿ وال بنوف وعندىا ال ينفع  خزامة: ابو
 الندـ..
)تتوجو الى لتصرفو يا استاذ.. ٭تسب ىذا الرجل انو القّيم على الدين ..  ىا قد عاد غيداء:
 قل يل ياشيخ، انا كفلت يتيمُت فكم يتيم انت كفلتو..؟ الشيخ(

 ال يكلف اهلل نفسا اال وسعها.. خزامة: ابو
 لنًتؾ ىذا.. وماذا عن عائلتك.. زوجتك وعيالك..  غيداء:

 ما هبم..؟ وفرت ٢تم كل سبل العيش ويعيشوف باٯتاف.. ابوخزامة:
سجنتهم يف الشقة الضيقة وحرمتهم من التعليم ومشاىدة التلفاز .. ىل يرضى اهلل  غيداء:

 بذلك..؟
 تلك امور شخصية ال احبذ ا٠توض هبا وىو امر ال يعنيك.. ابوخزامة:

 ف جارا يل..مثلما ال يعنيك أمري.. ما دمت مل اجربؾ على اف تكو  غيداء:
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 انت ٗتوضُت بامر ال احتملو.. خزامة: ابو
 اٛتل اخاؾ على سبعُت ٤تمبل..! احساف:

 ليست اختا يل.. لو كانت كذلك لػػػ..... خزامة: ابو
 لو كنت اختا لك لذْتتٍت.. )بصوت عاؿ(لذْتتٍت..ىا..؟ قلها..  غيداء:

 اذكري اهلل وكفاكما عن اٞتداؿ.. لنهتم بامرنا.. االستاذ:
 ليس قبل اف يًتكٍت وشأٍل.. غيداء:

 مل يقل الشيخ شيئا ٬ترحك.. االستاذ:
 كل ىذا ومل يقل شيئا.. كلماتو وتلميحاتو تلك تثَتٍل..  غيداء:

اىل ىذا اٟتد وكفى.. حق اٞتار على اٞتار.. ٨تن يف ورطة وليس من الصحيح اف  االستاذ:
 ٩تتلف لنؤجل خبلفاتنا وننقذ وجودنا يف العمارة..

عُت العقل ما قالو االستاذ.. واهلل كأنك يف قليب يا استاذ.. لو ضاعت العمارة  ساف:اح
 سنضيع ٚتيعا..

حسنا، حسنا.. انتظر منك ورقة ا١تطالب ضعها يف جيبك سأهني بعض االعماؿ  خزامة: ابو
 )يخرج ابو خزامة بينما تتبعو غيداء بنظراتها( واعود آلخذىا منك..

 اء اف ال تتفوه بأي كلمة قبل خروجو(االستاذ: )يشير الى غيد
ما رأيك يا استاذ..؟ ىل سينجح الشيخ يف اقناع صاحب العمارة و٭تقق لنا  احساف:

 مطالبنا..؟
ال اعتقد.. ألٍل اعرؼ صاحب العمارة جيدا، ىذا النوع من البشر ال يلُت اال مع االستاذ: 

 ا١تاؿ..
 مع ا١تاؿ فقط يا استاذ..؟ احساف:

 ا١تاؿ وما يتبعو! )ضاحكا(االستاذ: 
 احساف: )ينظر الى غيداء(

 ىا.. ما بك؟ غيداء: )باستغراب(
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 ال تفهمينٍت خطأ..! احساف: )يضحك بخبث(
 اعرؼ ما يدور يف رأسك.. تريدٍل اف اذىب اليو.. غيداء:

 أنت قلتيها وليس أنا! احساف: )ضاحكا(
 يشع باالٯتاف..؟ وماذا عن صاحب الوجو النوراٍل الذي غيداء: )باستهتار(
 وىل ىناؾ من ىو أكثر اشراقا من ىذا الوجو .. احساف: )يضحك(
 يا لكما من مهرَجُت.. االستاذ: )بضحك(

 ايّاِؾ اف توافقي على الذىاب.. دعي ذاؾ ا١تخبوؿ يذىب لوحده.. سرمد:
من أجل راحة االستاذ أقـو بكل ما يطلبو مٍت.. انتما ال تعرفاف االستاذ، لواله ١تا   غيداء:

كنت أنا.. ال أنسى موقفو االنساٍل معي يـو ىربت من بيت زوج امي بعدما ٖترش يب ومل 
اجد ماوى يف الشارع.. االستاذ الطيب ىذا ىو من آواٍل وٛتاٍل وقدـ يل العوف.. وفّر يل 

 . كاف يقتطع من راتبو قبل أف ٭تاؿ على التقاعد جزءا لتوفَت احتياجايت.. ا١تلبس وا١تأكل.
 احساف: حقا يا استاذ.. أنت تعرفها منذ زمن..؟

 مل ارد اف اٝتع منها ىذا.. االستاذ:
 ىذا فضل لن انساه ابدا يا استاذ.. غيداء:

 اتفقنا اف يبقى األمر سرا بيننا.. االستاذ:
 قى عمل ا٠تَت سراً..ليس من العدؿ اف يب احساف:
 كنت أرى فيها اوالدي الذين تركوٍل وحيدا وىاجروا بعيدا..  االستاذ:
 امل يسألوا عنك؟ احساف:
 بُت حُت وآخر.. االستاذ:
 سيعودوف يا استاذ.. غيداء:

يف مثل ىذا الوضع الذي نعيشو ال اريدىم أف يعودوا .. ىم يعيشوف ىناؾ بسبلـ  االستاذ:
 وكرامة..
 أكثر عليك ا١تواجع يا استاذ.. احساف:
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 ال بأس.. ا١تهم يا شباب علينا اف ال نفرط هبذه العمارة .. االستاذ:
 لكن ما يطلبو صاحب العمارة منا كثَت.. غيداء:

اذىب أنت واجلب ورقة  )الى احساف(سنتعاوف ٚتيعا ونقطع الطريق عن جشعو..  االستاذ:
 ؿ..ا١تطالب واعطها للشيخ.. تلك ىي آخر اٟتلو 

 
 اظالـ                                            

 
 ( الفصل الثاني) 

 
) في مكتب صاحب العمارة الحاج مراد، الجابي واقفا وىو يمسك ورقة بيده بينما 

 الحاج مراد يقفل خزانة النقود(
 غدا صباحا سيدي ستكوف اال٬تارات ىنا على ا١تنضدة.. الجابي:

 أمل يعًتض أحد على قرار مضاعفة اال٬تار.. مراد:
 كلهم استجابوا يا سيدي مل يرفض احد..  الجابي:

أمل اقل لك ذلك.. اذا اردت البقاء رّوض من حولك..طبعا يستجيبوف فبل  مراد: )مبتسما(
 مكاف ٢تم اال يف تلك العمارة..

 ولكن يا سيدي أخشى أف تقع عليهم.. الجابي:
 وقعت فلن اخسر شيئا..حىت أف  مراد: )يضحك(

 سيطالبوننا بالتعويض.. الجابي:
 ال هتتم ٢تذا.. مل اوقع معهم عقدا وال يلزمونٍت بشيء.. مراد:

 رائع! خطة عظيمة.. ليتٍت امتلك نصف عقلك يا سيدي.. الجابي: )مفكرا(
 لن ٖتصل على الربع منو ايضا.. مراد: )يضحك(

 طبعا.. ومن أنا كي اصل اليك.. الجابي:
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 لكنك ذراعي وخدماتك كبَتة يل.. اد:مر 
 خادمك األمُت يا سيدي.. استمد القوة منك وبك اشد ازري.. الجابي:

سالتك باألمس عن راقصة تسكن يف عماريت..  مراد: )ينهض من كرسيو ويتقدـ نحوه(
 ذّكرٍل باٝتها..

 غيداء.. اٝتها غيداء يا سيدي.. :يالجاب
 ىل لديك صورة ٢تا..؟ مراد:

 للسف يا سيدي ال امتلك صورة ٢تا.. الجابي:
 أرأيت.. ىذا ىو خطأؾ، أمل أطلب منك من قبل أف ٖتتفظ بصور ساكٍت العمارة.. مراد:

نعم سيدي طلبت ووضعت الصور يف ملف ساكٍت العمارة وينقصها صورة الراقصة  الجابي:
 غيداء..

 ١تاذا مل تضع صورهتا..؟ مراد: )بغضب(
ا مشغولة كل الوقت .. تصور يا سيدي حىت مبلغ اال٬تار ترسلو مل احصل عليها لنه الجابي:

 بيد مدير اعما٢تا..
 ولديها مدير اعماؿ ايضا..؟ مراد:

 نعم يا سيدي.. اف مل احصل على صورة ٢تا منها ساقتطع واحدة من اٞترائد.. الجابي:
 ىل ىي ٚتيلة..؟)يصمت قليال( عظيم.. وتنشر اٞترائد صورىا.. مراد:

عم يا سيدي، مل ار يف ا١تدينة من ىي أٚتل منها.. رايتها مرة واحدة قبل سكنها ن الجابي:
 حُت جلبها االستاذ معو..

 االستاذ..؟ وما عبلقة االستاذ هبا..؟ مراد: )باندىاش(
 ال أعرؼ العبلقة اليت تربطهما.. لكنو يهتم هبا كثَتا.. الجابي:

مل تكن لبلستاذ رغبة يف النساء.. كيف تغَت ذلك..؟ اٝتع عليك ٔتعرفة سبب  مراد:
 االىتماـ هبا.. ضع عينا لنا يف العمارة لنعرؼ كل ما يدور ىناؾ..

 حسنا يا سيدي ساقنع احد الساكنُت بأف يكوف عينا لنا..  الجابي:
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 )يدخل الشيخ ابو خزامة(
 مراد: )ينظر لو بذىوؿ(

 السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو خزامة: ابو
 من ىذا.. وكيف دخل ىنا؟ مراد: )الى الجابي(

 عليك برد السبلـ قبل السؤاؿ..ألست مسلماً.. خزامة: ابو
 ىذا شيخ ابو خزامة من ساكٍت عمارتك..مع مراد( اىبل بك يا شيخ..) الجابي:

 تفضل.. مراد:
 زاد اهلل من فضلك  خزامة: ابو

كي تدفع اال٬تار فعليك اف تدفعو ٞتابينا كي يثبت االستبلـ يف   اف كنت جئت مراد:
 سجبلتنا..

 ما جئت ٢تذا.. خزامة: ابو
 معكم.. سأكوفاذىب يا شيخ وغدا صباحا  الجابي:

 ىذه ورقة ٔتطالب ساكٍت العمارة.. )يخرج ورقة المطالب(االمر ال ٭تتمل..  خزامة: ابو
 اي مطالب..؟  مراد:

 مطالبنا بتحسُت ا٠تدمات والنظر يف مبلغ اال٬تار.. خزامة: ابو
 أمل ٗتربٍل اهنم وافقوا على قرارنا..؟ مراد: )الى الجابي(

نعم يا سيدي مل يعًتض احدا.. ال اعرؼ من اين أتى الشيخ هبذه  الجابي: )باحراج شديد(
 ا١تطالب..

 ها شيئا..ىي ذات ا١تطالب اليت قدمناىا لك قبل عاـ ومل ينفذ من خزامة: ابو
 حسنا سننظر هبا.. )الى ابي خزامة(خذىا منو..  مراد: )الى الجابي(

 ليس قبل اف آخذ منك كلمة بأنك ستنفذىا.. خزامة: ابو
 ما ىذا..؟ اف مل يعجبكم السكن اخلوا العمارة واختاروا سكنا آخرا.. مراد:

 انت تطردنا..؟ خزامة: ابو
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 حدا كل ما يف االمر انو حريص على امبلكو..ما بك يا شيخ.. اٟتاج ال يطرد ا الجابي:
 خزامة: ومن سيحرص على ارواحنا..؟ العمارة ستنهدـ وىو ال يفعل شيئا لًتميمها.. ابو

 اٝتع يا ىذا.. انت االف يف وضع ال يسمح لك بالتفاوض..  مراد: )مهددا(
ىو ذا الشخص الذي نبحث عنو ليكوف عينا لنا  (بإذنوالجابي: )يقترب من مراد ويهمس 

 يف العمارة..
 كيف.. أال ترى وجهو العبوس..؟  مراد: )بهمس(

ما لنا ووجهو.. نستطيع اف نروضو ونقنعو .. انا اجيد التصرؼ مع مثل ىذه  الجابي:
 االشكاؿ ال يهمها اال مصلحتها..

 حسنا جرب معو ولكن اياؾ أف تفصح عن كل شيء.. مراد:
أمل تنتهيا من ا٢تمس.. ىذا خبلؼ ما اوصانا عليو ديننا  خزامة: )يبدو عليو الضجر( ابو

 اٟتنيف..
 امور تتعلق بالشغل يا شيخ، االمر ال ٮتصك.. عليك باٞتلوس لنتفاىم.. الجابي:

 خزامة: )ينظر الى مراد( ابو
ك اخربٍل اٞتايب عنك وعن خصال اجلس يا شيخ.. من ال يعرفك ال يثمنك.. مراد:

 اٟتميدة..
 خزامة: )ينظر الى الجابي( ابو

 ما قلتو لك يا سيدي قليل ْتق شيخنا اٞتليل..ىو قمة يف االٯتاف والصدؽ. الجابي:
 اٟتمد هلل على كل شيء.. خزامة: )يبتسم( ابو

 اجلس يا شيخ .. مراد:
 خزامة: )يجلس( ابو

 انا يا شيخ طوع امرؾ ما تفصلو لنا انت ٨تن نلبسو.. مراد:
 خزامة: )يندىش للتغيير الذي طرأ على مراد( ابو
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أعرؼ أٍل اثقلت عليك وضاعفت اال٬تاء لكٍت ما كنت اعرفك جيداً والعيب يّف ألٍل  مراد:
 مل ابادر يف أف التقي بك من قبل..

 رٔتا العيب يّف أنا ألٍل مل ازرؾ.. خزامة: ابو
 نك ..حاشاؾ من العيب يا شيخ.. ٨تن من يتعلم م الجابي: )صائحاً(

 واهلل اخجلتموٍل بكبلمكم العطر ىذا.. ما كنت اظنك هبذا اللطف.. ابو خزامة:
 أنا واحد منكم وانتم اىلي.. مراد:

 اذف قضية ا١تطالب اعتربىا منتهية وقد حّلت بإذف اهلل.. خزامة: ابو
ا بالنسبة لك ال تفكر هبذا، اسقطنا عنك مضاعفة اال٬تار وسيقـو اٞتايب غدا ّترد م مراد:

 ٯتكن اصبلحو يف شقتك..
 وماذا عن بقية سكاف العمارة.. خزامة: ابو

فّكر بنفسك يا شيخ، ىم يريدوف توريطك معنا لكن واٟتمد هلل دفع اهلل ما كاف  :يالجاب
 اعظم..

 مل افهم ما تقصداف.. خزامة: ابو
 اٝتع يا شيخ، من اآلف وصاعدا انت ال تدفع اال اال٬تار الذي كنت تدفعو من قبل .. مراد:

 لكٍت جئت من أجل العمارة كلها.. خزامة: ابو
 وال تزر وازرة وزر اختها.. الجابي:

 بل قل وال تزر وازرة وزر أخرى ىكذا ىي اآلية الشريفة.. خزامة: )ينظر اليو مندىشا( ابو
 ٨تن نتعلم منك؟ أمل اقل لك، الجابي:

 حسناً، واذا سألٍت سكاف العمارة عن قضيتهم، ماذا اقوؿ ٢تم..؟ خزامة: ابو
 ال عليك.. اترؾ األمر لنا.. مراد:

 ال أعتقد أف عرضكم ىذا دوف مقابل.. خزامة: )مفكرا( ابو
 يا لنباىتك يا شيخ! مراد: )ضاحكًا(

 أمل اقل لك يا سيدي.. نبيها وذو عقل كبَت.. الجابي:
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 ماذا علّي اف اقدمو لكما.. خزامة: ابو
أنت تعرؼ أف ادارة العمارة ْتجمها ىذا ىي  مراد: )ينهض من مكانو ويجلس بقربو(

مسؤولية كبَتة و٨تن مسؤولوف أماـ اهلل اوال وامامكم ثانيا يف كل ما ٭تدث.. فكرت يا شيخ 
 أف تقـو انت ٔتسؤولية ادارة شؤوف العمارة..

 أنا..؟ خزامة: )متعجبا( ابو
 وىل ىناؾ من ىو أفضل وأحرص منك ..؟ الجابي:

 مل افهم ما الذي تعنية بادارة شؤوف العمارة.. ما ىو العمل بالضبط..؟ خزامة: ابو
ا١توضوع سهل يا شيخ وأنا على يقُت أنك ستتقن العمل.. كل ما يف األمر ىو أف  مراد:

 تراقب كل ما ٭تدث فيها صغَتا كاف اـ كبَتا..
 أتريدٍل اف إتسس على اٞتَتاف؟ ة:خزام ابو

 ليس ٕتسساً.. ىي خدمة للناس من اجل توفَت األمن ٢تم.. الجابي:
 وسنعطيك مقابل ىذا العمل مرتبا ٤تًتماً..مراد: 

 خزامة: )يصمت ويفكر قليال( ابو
 ال أعتقد أف األمر ٭تتاج اىل تفكَت.. الجابي:

 ابو خزامة: )ينظر اليهما وما زاؿ يفكر(
 إف وافقت فسأصرؼ لك مرتبك من اآلف.. مراد:

اف مل ترض بالعمل فسَتضى بو غَتؾ، وافق يا شيخ، الجابي: )يهمس في اذف ابو خزامة( 
 بذلت جهدا كبَتا إلقناعو باف تكوف انت وليس سواؾ من يقـو هبذا العمل..

 ىا.. ماذا قلت.. ٨تن ال نريد احدا غَتؾ.. مراد:
 حسنا.. أنا موافق.. خزامة: ابو

 أمل أقل لك يا سيدي، شيخ جليل وال يرضى بالباطل.. الجابي:
 ارجو اف يكوف األمر سرا بيننا.. مراد:

 و١تاذا سراً.. خزامة: ابو
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 ألف الباقُت لو عرفوا بطبيعة عملك سيتحاشوف القياـ بأي فعل امامك.. مراد:
 نا.. ومىت أباشر بالعمل؟ىا.. فهمت.. حسنا ليبقى األمر سرا بين خزامة: ابو

 ٣ترد موافقتك ىي مباشرتك بالعمل.. أنت باشرت اآلف.. مراد: )ضاحكا(
 االف.. سأذىبحسناً.. باشرت..  )ينهض وىو غير مصدؽ(: خزامة ابو

 )يخرج ابو خزامة (
 مراد: )ينظر الى الجابي(

 ما بك يا سيدي..؟ الجابي:
 كنت أظن أف يف راسك جزمة، لكنك اآلف اثبت يل أف يف راسك عقل!  مراد:

 أتعلم منك يا سيدي.. الجابي: )فرحا(
 )يضحكاف(                                          

 اظالـ                                 
 

 (الفصل الثالث )                            
 

 امها()سكاف العمارة يتجمهروف ام
 اين ذىب الشيخ ابو خزامة..؟ احساف:

 اظنو ما زاؿ يتعبد غيداء: )ساخرة(
 كفي عن اللغو..لسنا يف ٤تل للسخرية..  االستاذ: )ينظر اليها وينهرىا(

)تضحك كنت ابرر لو.. ماذا اقوؿ يا استاذ..؟ ىل ذىب اىل قاعة السباحة   غيداء:
 ويضحك معها احساف(

 .. ىل اجربتك على شيء من قبل..؟كل امرئ حر بتصرفو  االستاذ:
 زعلت مٍت يا استاذ.. غيداء: )بغنج(

 ستاذ ال يريدؾ اف تصطدمي مع الشيخ..اال احساف:
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 : لكنو ال يًتكٍت ٟتايل..غيداء
: بعد حديثنا معو ال ٯتكن اف يفعل شيئا ٕتاىك ا١تهم اف تلتزمي الصمت اف االستاذ
 حضر..
 ( انت تأمر يا استاذ..بغنج: )غيداء

 )يصل ابو خزامة .. الجميع يقتربوف منو(
 : ىل ذىبت اليو..؟االستاذ

 وجلست معو.. ابو خزامة: )بتباه(
 : وسلمتو ا١تطالب..؟احساف

 : استلمها بيده !ابو خزامو
 : ماذا قاؿ عنها.. ىل شعرت بتجاوبو معها..؟االستاذ

 : مل يقل شيئا طواىا ووضعها يف جيبو..ابو خزامة
 ذا قلت لو..؟: وانت مااالستاذ

 شكوت لو حاؿ العمارة وذكرتو بانو مسؤوؿ عن رعيتو.. ابو خزامة:
 الرعية..؟ ىذا كل ما عندؾ يا شيخ.. احساف: )مندىشا(

 وماذا تريدٍل اف اقوؿ.. ابو خزامة:
 : مضاعفة اال٬تار الذي يثقل كواىلنا..احساف

 ا.. اعذروٍل لدي عمل !كل ذلك مذكور يف ا١تطالب وىي بُت يديو وسينظر هب  ابو خزامة:
 )يذىب عنهم بينما راحوا ينظروف لو بتعجب(

 : ال .. ىذا ليس ىو .. اشعر اف كارثة يف الطريق..احساف
 : اعرؼ جيدا صاحب العمارة واعرؼ اف ال احد يؤثر عليواالستاذ
 اقناعو.. وبإمكانو: لكن الشيخ ليس سهبل احساف
 ىذا ألمر: ذاؾ ال يهتم االستاذ
 زلت اشعر اف كارثة قادمة : مااحساف
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 )تضحك(: شيخك ىذا ىو الكارثة بعينها غيداء
غريب، ذىب وىو يشتد غيظا وعاد ىادئا باردا كأف يف االمر شيئا ال  ألمر: انو احساف

 اعرفو.. يا ترى ىل قاـ بتخديره..؟
 : كف عن اوىامك سنعرؼ ذلك فيما بعداالستاذ
 ظتو يا استاذ..؟: أمل تبلحظ عليو التغيَت الذي الحاحساف

 االستاذ: )يكتفي بالنظر لو(
 : سبحاف مغَت االحواؿغيداء

 مل اره من قبل هبذه االر٭تية  احساف: )ما زاؿ باندىاشو(
 (تضحك: كأنو خرج توا من ملهى )غيداء

 : الرجل غائب وال ٭تق لكما اف تذكراه بسوءاالستاذ
 تعنينا مطالبنا اليت اخذىا معو..: ومن ٖتدث عنو بسوء.. الشيخ ال يعنينا قدر ما احساف
 : اشك انو سلمها اليو..غيداء

 : ىل يكذب؟احساف
 : مثلو ال ٯتكن اف يكذب..االستاذ
: مل ال تذىب انت يا استاذ اىل صاحب العمارة أمل تقل لنا انك كنت معلمو يف غيداء

 ا١تدرسة..
 : كنت ... اما االف فهو يسوؽ مصائرنا حيثما يريد..االستاذ
 : اذىب اليو يا استاذ وتأكد اف كاف الشيخ قد سلمو ا١تطالب اـ مل يسلمها..احساف

 مل ال تذىب انت.. االستاذ: )الى احساف(
: فكرة جيدة، اذىب يا احساف ْتجة انك تعطيو جريدة اليـو وانتهز الفرصة واسألو غيداء

 عن ورقة ا١تطالب..
 ( ىل تأتُت معي..؟مفكرا: )احساف
 غم من اٍل مل اره يف حيايت اال اف ما ٝتعتو عنو منكم يشعرٍل با٠توؼ أنا..؟ بالر  غيداء:
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 منو..
 احساف: كيف ٗتافينو وانا معك..

 ماذا يقوؿ االستاذ..؟ غيداء: )تضحك(
 ارى اف صاحب العمارة ال ٯتكن اف يغَت طمعو وجشعو شيء االستاذ:

 : ىل اذىب..غيداء
 : االمر مًتوؾ لك..االستاذ
 وىناؾ سنعرؼ ما جرى للشيخ : لنذىب معااحساف
 : حسنا اذىبااالستاذ

 لن نتأخر يا استاذ غيداء: )وىي تهم بالخروج(
 احساف: )يتبعها(

اي حياة ىذه اليت ٨تياىا مصائرنا بيد طماع جشع رجل فاشل يف كل  االستاذ: )مع نفسو(
 شيء اال يف ٚتع ا١تاؿ.. يبدو اف الثرثرة يف ىذا االمر ال ينفع الذىب واسًتيح..

 )يذىب الى داخل العمارة(
 )يدخل الشيخ ويبدو انو كاف يراقبهم من نافذة شقتو(

طماع وجشع ورجل فاشل ، ما لك والناس يا استاذ.. ترى ما الذي ستقولو عٍت  ابو خزامة:
اف كنت وصفت صاحب العمارة هبذا الوصف البشع ا١تقرؼ..حقا اف االمر ال يطمئن ومن 

الناس ما يريد.. ولكن اين ذىب بائع اٞترائد وتلك  بأولئكحق صاحب العمارة اف يفعل 
 الغانية مل اٝتعهما جيدا..

 سرمد سكرتير غيداء()يدخل 
 ىلو شيخ ! سرمد: )بميوعة مبالغ فيها (

 من اي طينة خلقت انت..؟  ابو خزامة: )ينظر لو بشزر وينهره(
 من الطُت اٟتّري سرمد: )بميوعة مبالغ فيها(

 ما بك ال تتحدث مثل البشر؟ ابو خزامة: )ما زاؿ في غضبو(
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 : قل يل بربك كيف يتحدثوف..سرمد
 ٛتدا وشكرا هلل فسو(ابو خزامة: )مع ن

 ىا.. ماذا قلت..؟ سرمد: )يحاوؿ استرقاؽ السمع(
 امر ال يعنيك.. واالف ما الذي تريده؟ ابو خزامة:

 : جئت اصطحب االنسة ٟتفلة رقصسرمد
 : رقص..؟ اعوذ باهللابو خزامة

 ىذا عمل يا شيخ حالو حاؿ اي عمل سرمد:
 ابو خزامة: )يصطنع االبتساـ(

 ضحك.. ما الذي يضحكك: ىا انت ذا تسرمد
 وانت.. ىل ترقص ايضا ابو خزامة: )بسخرية(

 : انا ال ارقص.. انا اٚتع ما يلقيو ا١تعجبوف من امواؿ واٛتي االنسةسرمد
 انت ٖتميها..؟ انت.. ابو خزامة:

 : أمل تسمع بالبودي غاردسرمد
 وانت من ٭تميك؟ ابو خزامة: )ساخرا(

 : ٭تميٍت اهللسرمد
 وىل تعرؼ اهلل تعاىل كي ٭تميك..؟ ابو خزامة:

 مل ال اعرفو..ىو ريب مثلما ىو ربك سرمد:
 وهلل يف خلقو شؤوف ابو خزامة: )مع نفسو(

 : ىا قد عدت للبسبسة.. ماذا قلت يا شيخسرمد
 اذىب عسى اهلل اف يهديك ابو خزامة: )ينهره(

 : ويهديك ايضاسرمد
 ابو خزامة: )ينظر اليو بضجر(

 اراؾ عابسا كل الوقت: ما يل سرمد
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 اتريدٍل اف ارقص معكما ابو خزامة:
: قلت لك انا ال ارقص لكن اف رغبت انت يف الرقص عليك ْتلق ٟتيتك.. ال ٬توز سرمد

 )يمد يده الى لحية الشيخ(الرقص بلحية طويلة مثل ىذه 
 ارفع يدؾ قبل اف اقطعها ابو خزامة:

 سرمد: تقطع يدي من اجل شعَتات
 اغرب عن وجهي ايها التافو انا ال احتملك )ما زاؿ غاضبا(ابو خزامة: 

 : حسنا..حسنا يا شيخ ال تغضب، لنعقد صفقةسرمد
 يبدو اٍل ساقًتؼ جرٯتة ىذا اليـو ابو خزامة:

١تاذا كل ىذا العبوس، لست بالسوء الذي تظن، انا يف حيايت مل اغضب احدا ومل  سرمد:
ا٠تد االخرى  سأعطيكيدؾ على ىذا ا٠تد اكره احدا وال اؤذي.. لو صفعتٍت االف ب

 لتصفعو..
 و١تاذا اصفعك..؟ ابو خزامة:

 : رٔتا ٖتتاج اىل من تريد اف تفرغ فيو ما سبب لك العبوس والغضب.سرمد
 ابو خزامة: )يصمت ويكتفي بالتحديق فيو(

 : اسألك يا شيخ.. أمل تر راقصة الشعبسرمد
 راقصة الشعب؟ ابو خزامة:

 اٞتمهور لقب اطلقو سرمد: 
 ٚتهور عفن مثلكما ابو خزامة: )مع نفسو(

 شيخ ىل رأيتها..؟ اوووه بدأت تبسبس.. قل يل يا سرمد:
 خرجت مع بائع اٞترائد ابو خزامة:

 اال تعرؼ اىل اين ذىبا سرمد:
 مل ال تتوقف عن ىذا ا٠تريط ابو خزامة: )يدفعو(

 : وتسمي سؤايل خريطاسرمد



432 

 

 اليقُت اف ال عبلقة يل هبالم علم تع ألنك ابو خزامة:
 غريب امرؾ يا شيخ، ىناؾ من ٭تلم بكلمة واحدة منها وانت تقوؿ ىذا سرمد:

 الطيور على اشكا٢تا تقعابو خزامة: 
 اقوؿ لك شيئا يا شيخ ولكن اوعدٍل اف ال تغضب سرمد:

 لقد اكثرت من االسئلة ابو خزامة:
 بيننا وبينك سرمد: ىو سؤاؿ اخَت.. ىل تعرؼ يا شيخ ما الفرؽ ما

 ابو خزامة: )ينظر لو بغضب(
 : ىا.. غضبت.. أرأيت.. ىذا ىو الفرؽ بيننا ، ٨تن نضحك دائما وانت دائم الغضبسرمد

ليس ىذا الفرؽ ايها اٞتاىل، الفرؽ ما بيٍت وبُت امثالك ىو القرب من اهلل.. انا  ابو خزامة:
 االقرب وانتم بعيدوف جدا

 القرب من اهلل هبذه اللحية اـ بالعبوس الدائم..؟ وكيف عرفت ذلك..؟ ىل اف سرمد:
 اغرب عن وجهي ايها ا١تلحد ابو خزامة: )يستشاط غضبا(

 : وكيف عرفتٍت ملحدا.. ىل انت وكيل اهلل على االرض..؟سرمد
 اطبق ما يرضي اهلل يف ملكو ابو خزامة:

 وىل يرضيو اف تكوف غليظا فجا ىكذا.. أليس اهلل ٤تبة وىو غفور رحيم سرمد:
 غفور رحيم بعباده ابو خزامة:

 ألسنا عباده؟ سرمد:
اقنعٍت انك من عباده، ٔتيوعتك ىذه..؟ ٔتمارستك الرقص والغناء  ابو خزامة: )باندىاش(

 واللهو والفجور..؟
 : وما يدريك ما يف داخلي..؟سرمد

 ر اال شيطانا رجيمامل ا ابو خزامة:
 يا اخي افتح قلبك للناس وقبلو عقلك.. مل يطلب منك اهلل اف تتدخل يف شؤوف  سرمد:

  حياتنا. ا اف نعمر االرض ونعيشسك وغبلظتك.. اعرؼ اف اهلل يريدناالخرين ومل يرض بعبو 
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 تعمروهنا باللهو واللغو قبحكم اهلل.. ابو خزامة:
ي اىل نتيجة فعقلك مقفل الذىب وأٟتق براقصة يبدو اف اٟتديث معك ال يؤد سرمد:

 الشعب..
 )يخرج سرمد مسرعا بينما ابو خزامو يتبعو بنظراتو(

ما الذي ٬تري ىنا.. يبدو اف صاحب العمارة على حق فهناؾ كثَت من الريبة يف  ابو خزامة:
 لو من عمل مريح ومربح! تقرير اليـو واسلمو لو .. يا سأكتبتصرفات الناس 

 اظالـ( –)يخرج                               
 

 الفصل الرابع                                 
 

)في مكتب صاحب العمارة.. الجابي يدخل مسرعا وصاحب العمارة ينظر لو 
 باستغراب..(

 ما بك يا رجل ..؟ صاحب العمارة:
 يا لك من ٤تظوظ..! بفرح غامر(: شيء مل ٮتطر على باؿ.. )الجابي

تعاؿ انت.. من قاؿ لك اٍل  )يفكر قليال(صاحب العمارة: )باستغراب( اختصر ما عندؾ.. 
 مل اكن ٤تظوظا ..؟

 : وىل ٬تروء احد اف يقوؿ ىذا..الجابي
 قل يل ما عندؾ.. صاحب العمارة:

 لقد جاءت..! بسعادة مبالغ فيها(: لقد جاءت يا سيدي.. )الجابي
 زوجيت..؟! ينهض من مكانو فزعا(صاحب العمارة: )

 كبل يا سيدي ليست زوجتك وليتها تكوف..!  الجابي:
 ما ىذا الذي تقولو.. فّسر كبلمك ايها الغيب.. صاحب العمارة:

 : الغيب ىذا جاءؾ ٓترب سيفرحك..الجابي
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 افصح عما عندؾ.. صاحب العمارة:
 الراقصة يا سيدي.. )يغمز(: لقد جاءت الراقصة.. الجابي

 أين ىي.. ادخلها.. صاحب العمارة: )يصمت قليال ثم يصرخ بو(
)الجابي يسرع نحو الباب اال اف الراقصة واحساف يدخالف، الراقصة تدفع الجابي 

 حيث يسقط على االرض(
 اٞتايب: راقصة اـ العبة تايكواندو !

 غيداء: )تنظر لو (
نو يب دائما واٟتمد هلل اف أرأيت يا سيدي.. ىذا ما يفعلو  الجابي: )مع صاحب العمارة(

 ىذا حدث امامك..
 أمل ٗتربٍل اهنم ودودوف معك..؟ صاحب العمارة:

 الجابي: )ال يجيب(
اٝتع يا استاذ، انا مل اعرفك من قبل  غيداء: )تقف قبالة صاحب العمارة وما زالت غاضبة(

 لكن تصرفاتك معنا ٕتعلٍت اف اكوف ىكذا معك..
 تفضلي.. اجلسي ا(صاحب العمارة: )يحاوؿ تهدأته

 : ال اجلس قبل اف ٕتيبٍت على سؤاؿ واحد..غيداء
 اجلسي وساجيبك على كل اسئلتك..اجلسي صاحب العمارة:

 غيداء: )تنظر الى حساـ ثم تجلس(
 واآلف ماذا تشربُت..؟ صاحب العمارة:

 قل يل اوال ١تاذا ضاعفت مبلغ اال٬تار ىذا العاـ أمل تضاعفو يف العاـ ا١تاضي..؟ غيداء:
 ال يليق باٞتميلة اف تغضب.. صاحب العمارة: )مبتسما(

أال تفكر بالناس.. بالرغم من اهنم يعيشوف يف تلك  غيداء: )دوف اف تأبو لكالمو المعسوؿ(
 فروا لك مبلغ اال٬تار..ا٠تربة اال اهنم يدفعوف دـو قلوهبم من اجل اف يو 

 السوؽ يا سيديت والغبلء ماذا افعل كل ذلك ٬تعلٍت اف اضاعف اال٬تار..صاحب العمارة: 
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 : عذر اقبح من فعل!غيداء
 مل نتفق على اسلوبك ىذا..احساف: )يلكزىا ويهمس باذنها( 

 غيداء: )تكتفي بالنظر الى احساف(
ا١تهم..انا مثلكم انساف ولدي مشاعر واحاسيس وال اعرؼ ظروفكم ولو  صاحب العمارة:

 جاءٍل احد منكم وشرح يل وضعكم لتوصلت معكم اىل حل..
 : أمل يأتك الشيخ؟غيداء

 ..)ينظر الى الجابي(ومن ىذا الشيخ..انا مل ار شيخا صاحب العمارة: )يصطنع ابتسامة(
 ىل يسكن يف العمارة شيخ..؟

سيدي اٝتو مكتوب يف قوائم الدفع لكٍت رفعت عنو صفة الشيخ ووضعت : نعم يا الجابي
 بدال عنها دائرة ٛتراء كبَتة..
 ومل الدائرة اٟتمراء..؟ صاحب العمارة: )ضاحكا(

 : لكي اعرفوالجابي
 وىل رأيتو عندي..؟ صاحب العمارة:

 كبل..كبل يا سيدي  الجابي: )متلعثما(
 يتما مل يزرٍل شيخأأر  صاحب العمارة:

 : حسنا، االف انا جئتك الشكو خيباتنا فماذا تقوؿ..؟غيداء
انت مرحب بك يف كل وقت هنارا او  ما ىذا الكبلـ..؟ ال تقويل ىذا.. صاحب العمارة:

 أليس كذلك..؟ )ينظر الى الجابي(ليبل 
 : نعم نعم مرحب هبا ليبل وهناراالجابي
 لغيو..؟اـ ت : واالف ماذا قررت..ىل تبقي مضاعفة اال٬تارغيداء

 حسنا، لنبق وحدنا ونتفاىم! صاحب العمارة: )ينظر الى احساف والجابي(
 انا من سكاف العمارة وما تتفق معها يهمٍت انا ايضا.. احساف: )معترضا(

 تعاؿ يا اخي لنخرج انت يأتيك الصايف! الجابي: )يمسك بو ويسحبو(
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 لن اتركها لوحدىا.. احساف: )يحاوؿ االفالت منو(
 العمارة: )ينظر لو بغضب(صاحب 

 لك كل شيء.. سأشرحتعاؿ معي  الجابي: )يمسك احساف ثانية ويجره الى الخارج(
 )يخرجاف(                              

 : واالف صرنا لوحدنا.. ماذا عندؾ.. اي سر ٗتفيو عنا..غيداء
 اي سر تتحدثُت عنو.. ال سر عندي بل قويل اتفاؽ وتفاىم صاحب العمارة: )مبتسما(

 غيداء: االتفاؽ ٬تب اف يكوف مع سكاف العمارة
 ال يهمٍت من يسكن العمارة صاحب العمارة: )بنبرة اخرى(

 : ال يهمونك كلهمغيداء
 )ينهض من مكانو ويجلس لصقها(اال أنت.. صاحب العمارة:

 أنا..؟! عنو (غيداء: )مستغربة وىي تحاوؿ االبتعاد 
ال  نعم انت.. اعجبتٍت طريقتك بالدفاع عن الناس، واعجبٍت غضبك.. صاحب العمارة:

غضب االنثى مثل رذاذ ا١تطر يشعرٍل  اعرؼ ١تاذا ٬تعل الغضب من االنثى كائنا غريبا..
 باالنتعاش..

 واالف قل يل ما اٟتل..؟ غيداء: )تدفعو(
 اٟتل ليس عندي.. صاحب العمارة:

 ألست صاحب العمارة..؟ )مستغربة(غيداء: 
 نعم صاحبها  صاحب العمارة:

 اذف اٟتل عندؾ غيداء:
 بل اٟتل عندؾ انت.. صاحب العمارة:

 : كيف تريدٍل اف احل مشكليت ..يبدو انك ٖتب االلغاز ىل ىذا لغز؟.غيداء
 االنثى الذكية تعرؼ فك الطبلسم وتعرؼ حل االلغاز..صاحب العمارة: 
 ليال وقد عرفت نواياه(غيداء: )تصمت ق
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 صمتك ىذا ىل اعتربه موافقة..؟ صاحب العمارة: 
 ( موافقة..؟ على ماذا..؟غيداء: )تتظاىر بالغباء

 على الذي دار يف رأسك ٟتظة صمتك صاحب العمارة:
 غيداء: )تصمت(
انتظرؾ الليلة لنكمل  .. )يهمس(فعل الكثَت لك وللناس بإمكانك صاحب العمارة:

 حديثنا..
 مل ال نكملو االف يف الليل اكوف منشغلة بعملي.. غيداء:

 ضعف ما ٕتنينو من عملك وبالعملة الصعبة! سأعطيك صاحب العمارة:
 : تغريٍت بعرضك ىذا لكنك ال تعرؼ ا٫تية عملي بالنسبة يل..غيداء

 اعرؼ. اعرؼ صاحب العمارة:
 : ما الذي تعرفو..؟غيداء

 اعرؼ انك تعملُت راقصة يف ا١تلهى الشعيب.. صاحب العمارة:
 : ىذا عملي وانا مرتاحة بوغيداء

 ليست ىناؾ اي مشكلة.. ىناؾ ترقصُت وىنا ترقصُت ايضا.. صاحب العمارة:
 : ارقص ىنا..؟ ١تن ارقص..؟ للطاولة والكرسي..غيداء

 ترقصُت يل.. صاحب العمارة: )يقترب منها(
  اف تذىب للملهى بإمكانك: غيداء

 انا وانت فقط.. ال اريد احدا معنا.. اريدؾ اف ترقصي يل وحدي.. صاحب العمارة:
 : ما ىذا يا سيد..؟غيداء

انا مغـر بك، انظري اىل تلك الصحف كل صحيفة تنشر صورتك اضعها  صاحب العمارة:
 امامي..
ية يا : مغـر يب وتؤذيٍت، تضاعف اال٬تار لتأيت وتقوؿ انك مغـر يب، ما ىذه السادغيداء

 سيد..؟
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 مل اقصد ايذاءؾ ابدا.. واكراما لك سيكوف سكنك يف العمارة ٣تانا.. صاحب العمارة:
 : وماذا عن الناس..؟غيداء

 فكري بنفسك ال هتتمي للناسصاحب العمارة: 
 : لو قلت يل انك ستتنازؿ للناس وتًتؾ امري لرضيت ..غيداء

 ال اصدؽ ما اٝتع! صاحب العمارة:
مل تعش ما عشناه.. جئت اىل اٟتياة ويف فمك ملعقة ذىب، لو عشت  ألنكذلك  غيداء:

اٟترماف والعوز ١تا قايضتٍت على نفسي..لو رميت نفسك يف حضن البؤس ورضيت بعمل 
ينهش فيو اٞتميع كرامتك ١تا طلبت مٍت اف ارقص لك وحدؾ.. جشعك وطمعك واموالك 

سيد من العيب اف تقايضٍت على جعلتك تظن انك باستطاعتك اف ٘تتلك الناس.. اٝتع يا 
 جسدي من اجل حق نطالب بو.. اٝتع يا ىذا انت وامثالك لن تنالوا اال ا٠تيبة..

 
 (اظالـ.... ) قطع                            

                                            
 2018تموز  23البصرة 

 
 
 
 

 


