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غرفة جياز التوالد حيث وضع في أعمى وسط الخشبة مسطحاف   
ما فوؽ اآلخر وعمييما نصب دائرياف مطمياف بموف فسفوري وضع أحدى

سطة اأحكاـ كرسي غريب الشكؿ موصوؿ ببعض األجيزة بو بدقة و 
ة .. عمى مقعده ثبتت دمية عمى شكؿ ىيئشبكة دقيقة مف األسبلؾ

بشرية ولكف مف دوف مبلمح محددة.. وفوقو مباشرة يتدلى، بشكؿ 
ؿ بفضؿ د تحو  ، جياز اإلشعاعات التحويمية وىو جياز معق  عمودي
.. ىناؾ المزيد مف الدمى فيسور الى مرحمة التجريب النيائيالبرو 

قرص ؽ وعمى صدر كؿ دمية عم   ،خمفيمرصوفة عمى الجدار ال
الغرؼ األربع المجاورة تفتح .. أبواب صغير مكتوب عميو رقـ تسمسميا

وذاتيا في حالة  ،في حالة الدخوؿ آليا بواسطة جياز التحكـ عف بعد
ارة عمقت لوحة . في منتصؼ الجدار المواجو لجميور النظ  الخروج

عمى جانبييا صور  ..دينةكبيرة رسـ عمييا مخطط دقيؽ وشائؾ لمم
، عاعية ألجزاء جسـ اإلنساف ودماغو.. وفوقيما، أعمى الجدارش

وضع .. جياز السيطرة راف متصبلف بجياز التوقيت الزمنيعقرباف كبي
، حيث يقؼ البروفيسور لمجميور ، مواجياً عمى اسفؿ يسار المسرح

يحاط ىذا . يمكف أف ئلشراؼ والسيطرة عمى سير التجاربعادة ل
 [.. تطفأ األضواء.. ويسود المسرح ظبلـ دامسبغرفة زجاجيةالجياز 

 
 ؟.. ىؿ أنتما جاىزاف)مف خبلؿ الظبلـ( دكتور ألؼ.. دكتورة باء : البروفيسور
 .. ىؿ نخبر الدكتور جيـ؟جاىزاف بروفيسور : ألؼ وباء
 .زي وحدة الطاقة.. دكتورة باء جي  كبل.. سأخبره في الوقت المناسب : البروفيسور
 .حاال بروفيسور : دكتورة باء
 .دكتور ألؼ ابدأ التشغيؿ : البروفيسور

 .حاضر بروفيسور : ألؼ   دكتور
)ينادي مف الغرفة المجاورة( بروفيسور.. ما األمر يا بروفيسور.. ما  : دكتور جيـ  

 ؟ىذا الظبلـ
 .انتظر قميبل دكتور جيـ : البروفيسور
 .أبدا الؾ الى حد ال يمكف تصورهـ ىنا حولكف الظبل : دكتور جيـ  
 .ما عميؾ اال أف تصبر قميبل : البروفيسور  
 ؟.. أليس كذلؾإذف أنت تحتجزني بروفيسور : دكتور جيـ  
ليس تماما يا عزيزي.. ما ىي اال بضع ثواف )يصدر أمره لمدكتور  : البروفيسور



 .( دكتور ألؼ ضاعؼ الطاقة اآلفألؼ
ه.. بروفيسور ما ىذا الذي يحدث لي.. أشعر كأف شيئا )يصرخ( آ : دكتور جيـ  

 .غريبا غير محسوس يخترقني أو.. يخرج مني
 !أال يمكنؾ التخمي عف الشكوى والكبلـ قميبل : البروفيسور

 .افتح لي وسأفعؿ ذلؾ : دكتور جيـ   
 .دكتور ألؼ ضاعؼ الطاقة أيضاً  : البروفيسور  
.. يكػػػاد الصػػػداع المفػػػاج  بروفيسػػػور إننػػػي أتػػػألـ .. مػػػا ىػػػذاآه ()يصػػػرخ : دكتور جيـ

 .يقضي عمي
كثػػػػر قمػػػػيبل أ( دكتػػػػور ألػػػػؼ ضػػػػاعفيا مبػػػػاؿ بصػػػػراخ دكتػػػػور جػػػػيـ غيػػػػر) : البروفيسور

واضحة ىي مبلمح دكتور جيـ  يضاعؼ الطاقة فتتشكؿ لمدمية مبلمح)
، بات قمػب مضػخمة بجيػاز تضػخيـ الصػوتوحػيف نسػمع ضػر  ..نفسػيا
تبػػػدأ الدميػػػة )( حسػػػف ىػػػذا يكفػػػي وحسػػػاب الػػػزمفالعقربػػػاف بػػػالتحرؾ  يبػػػدأ

األجيزة وتعاال الى ىنا ( اآلف أوقفا جميع شيئابالحركة الموضعية شيئا ف
( دكتػور جػيـ لقػد انتيػى دي عمػى دكتػور جػيـ بفػرح وانتصػارينػا).. حاال

يفػػتح البروفيسػػور األبػػواب بواسػػطة جيػػاز )كػػؿ شػػ  بنمكانػػؾ أف تخػػرج 
 (في آف واحدبعد فيدخؿ الثبلثة  التحكـ عف

ذا بروفيسػػور.. ىػػؿ.. ( مػػا ىػػكرسػػي التوالػػديفاجػػأ إذ يػػرى شػػبييو عمػػى ) : دكتور جيـ
 ...ىؿ

 ... لكنيا نجحت كما ترى.. كانت مجازفةنعـ دكتور جيـ : البروفيسور
 .أما كاف مف األفضؿ أف تخبرني : دكتور جيـ
لدميػػػة فتػػػنيض.. رفػػػع األقطػػػاب مػػػف عمػػػى اي)ىػػػا أنػػػا أخبػػػرؾ يػػػا عزيػػػزي  : البروفيسور

 (الخشبة أماـ الكرسي .. تقؼ في منتصؼتخطو بضع خطوات
 .أنا جاىز سيدي البروفيسور : الدمية جيـ
 ... ىذا يعني أف بنمكاننا البدء حاالانو جاىز بروفيسور : دكتور ألؼ
.. ال بدء قبؿ أف نحوؿ الفػرد الػى زمػرة كاممػة أو قبػؿ أف تنتيػي مػف كبل : البروفيسور

 .اختباره
 .وىؿ يكفي الوقت لنقـو بذلؾ : دكتور ألؼ
وف المدينػػػة قػػػد كثػػػر مػػػف خمػػػس دقػػػائؽ حتػػػى تكػػػأ.. نحػػػف ال نحتػػػاج نعػػػـ : البروفيسور

.. أطمػؽ عمػى شػبييؾ عيػارات سػبلح دكتػور جػيـ ..استسػممت لنػا تمامػا
 .التدمير الخموي

 (يو عدة عيارات دوف أف تؤثر فيويطمؽ عم)حاضر بروفيسور  : دكتور جيـ



 ... دكتورة باء استخدمي السبلح الشعاعيحسف : لبروفيسورا
وب الدميػػة لكنيػػا ال تتػػأثر توجػػو سػػبلحا شػػعاعيا صػػ)حاضػػر بروفيسػػور  : دكتورة باء

 (أيضا
 .دكتور ألؼ استخدـ السبلح الفوتوني : البروفيسور
 .حاضر بروفيسور : دكتور ألؼ
 .تطورة وكؿ ىذا بسبب وجوده المائي.. إنو ال يتأثر بأسمحتنا الميتـأرأ : البروفيسور
 ؟ماذا تعني بوجوده المائي بروفيسور !وجوده المائي : دكتور ألؼ

اإلنسػاف، بعػد  (ح لكـ ذلؾ )يخطو بضع خطواتف أوض  .. لقد نسيت أآ : البروفيسور
ثر وتتػػأثر بجميػػع ، كتمػػة ماديػػة خمويػػة تػػؤ أخػػذ كػػؿ شػػ  بنظػػر االعتبػػار

زه ، حػائبل يمي ػ، الذي امؿ التمؼ الخمويالعوامؿ المحيطة.. ولقد وقؼ ع
الى وجػود  .. ليذا عممت عمى تحويؿ وجوده المادي  دوف إطالة ديمومتو

( تصػػػوروا وال يتػػػأثر بالعوامػػػؿ المحيطػػػة.. )صػػػمت متماسػػػؾ يػػػؤثر مػػػائي  
.. ىػػؿ يمكػػف ألي جسػػـ ة متماسػػكة ومشػػكمة عمػػى ىيئػػة بشػػريةكتمػػة مائيػػ

 ؟يئيالجز  دي يخترقيا أف ييدـ تركيبياما
 .بالطبع  ال :        الكؿ       
ولكنكـ سوؼ تقولوف أف أسمحة العوامؿ الحارقة سيكوف بنمكانيا تحويؿ  : البروفيسور

الكتمة المائية المتماسكة الى ذرات بخار تتطاير في الجػو.. ثػـ ال تمبػث 
أف تضػػػيع.. وأنػػػا أقػػػوؿ لكػػػـ أف ىػػػذا صػػػحيح لػػػو أننػػػي قمػػػت بالتحويػػػؿ 

وده بقػػػرص الػػػتحكـ الػػػذاتي الػػػذي زرعتػػػو فػػػي دماغػػػو والتوالػػػد دوف أف أز 
ؿ الػػػى بخػػػار، عمػػػى تجميػػػع الػػػذرات وتكثيفيػػػا والػػػذي سػػػيعمؿ حػػػاؿ التحػػػو  

بشكؿ ىيئتيا األولى.. واآلف عمػى الػدكتورة بػاء أف تحػدد لشػبيو الػدكتور 
جيـ كافة المعمومػات المتعمقػة بػاحتبلؿ المركػز األوؿ )يشػير الػى الػدائرة 

فػػػػي المخطػػػػط( دكتػػػػور جػػػػيـ ابػػػػدأ العمػػػػؿ بجيػػػػاز الحمػػػػراء األولػػػػى التػػػػي 
 .البرمجة حاال

بروفيسػػور.. انظػػر.. )الدميػػة جػػيـ تبػػدأ بالحركػػة .. تخطػػو  بروفيسػػور.. : دكتور ألؼ
بضػػع خطػػوات.. تتػػرنح.. يحػػاوؿ دكتػػور ألػػؼ اإلمسػػاؾ بيػػا أو إسػػنادىا 
لكف البروفيسور يمنعػو.. تسػقط الدميػة جػيـ عمػى األرض.. تصػدر عػف 

ت أصػػػوات منبيػػػة.. البروفيسػػػور وزمػػػبلؤه يتحركػػػوف عمػػػى جيػػػاز التوقيػػػ
 المسرح باضطراب بينما تبدأ الدمية باالختفاء تدريجيا(

لنا جميعا.. لقد باءت تجربتنا الثالثة بعد المائة بالفشؿ  لي.. تعساً  تعساً  : البروفيسور
 .أيضاً 



 ؟ماذا تعني بروفيسور : دكتور جيـ
 ... ماتتالدمية جيـ : البروفيسور
دقػػػػائؽ وبضػػػػعة أعشػػػػار الثانيػػػػة..  !! إنيػػػػا لػػػػـ تعػػػػش سػػػػوى أربػػػػعماتػػػػت : دكتور جيـ

 ؟.. أكنت تتوقع موتيابروفيسور
عر األمر أىمية بعد نجاح الدمية في اكتسػاب المبلمػح أولكف لـ  ..نعـ : البروفيسور

 .والحركة والفاعمية
 .ابعة بعد المائة.. ىؿ نيي  أنفسنا لمتجربة الر وماذا سنفعؿ اآلف؟ : دكتور جيـ
( لػػػػيس قبػػػػؿ حػػػػؿ معضػػػػمة الػػػػزمف وفحػػػػص كفػػػػاءة بتمميحػػػػو غيػػػػر مبػػػػاؿ) : البروفيسور

البروفيسػػور يتحػػرؾ بضػػع )وفاعميػػة الدميػػة جػػيـ ومعرفػػة أسػػباب انتيائيػػا 
حػػدة مػػف ( دكتػػورة بػػاء كػػـ و . يفكػػر قمػػيبل ثػػـ كمػػف وجػػد مخرجػػاخطػػوات .

 ..   الطاقة استيمكت ىذه المرة
وىػػػػػػي الحػػػػػػد األقصػػػػػػى الػػػػػػذي يتحممػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف  ،وحػػػػػػدات فقػػػػػػطثػػػػػػبلث  : دكتورة باء

 .المعاصر
 .دكتور جيـ اقرأ التحميؿ البياني لمذاكرة اإللكترونية : البروفيسور
ار المعمومػات عمػى شاشػة )يضغط عمػى أزرار الػذاكرة فتعمػؿ عمػى إظيػ : دكتور جيـ

كثػػر أ الفاعميػػة الحياتيػػة لػػف تػػدوـ ( التحميػػؿ البيػػاني يشػػير الػػى أفتمفازيػػو
مػػف أربػػع دقػػائؽ بسػػبب ضػػعؼ تركيبػػة اإلنسػػاف المعاصػػر وعػػدـ قدرتػػو 

 .عمى تقبؿ وحدات إضافية مف الطاقة
فػػػي حالػػػة كيػػػذه ينبغػػػي البحػػػث عػػػف إنسػػػاف بمسػػػتطاعو تقبػػػؿ الوحػػػدات  : البروفيسور

 .اإلضافية مف الطاقة
تحويميا ماداـ األمر متعمقا ببرمجة المعمومات في الحاسب و ، بروفيسور : دكتور جيـ

الى إشعاعات يقػـو جيػاز التوالػد بتحويميػا الػى طاقػة تتخػذ الشػكؿ الػذي 
ف تحػػػدده تمػػػؾ المعمومػػػات المبرمجػػػة فممػػػاذا ال نقػػػـو بالتجربػػػة عمػػػى إنسػػػا

 ؟القرف العشريف ماداـ اكثر قدرة، مف انساننا عمى تحمؿ الطاقة
رؼ بصػػػبلحيتيا ىػػػا واعتػػػالرجػػػوع الػػػى إنسػػػاف القػػػرف العشػػػريف مسػػػألة أقر   : البروفيسور

 .لتجربتنا ولكف
 ؟ولكف ماذا يا بروفيسور : دكتور جيـ
 .الوجود المادي دكتور جيـ : البروفيسور

 ؟ما بو !الوجود المادي : تور جيـدك
% مػف ديمومتػو 95كثػر مػف أانو يفقد، كما بينت التجربتػاف األخيرتػاف،  : البروفيسور

ربػة أف تػنجح فانػو ينبغػي .. فػاف أردنػا لمتجوجػود مػائي حالما يحػوؿ الػى



عمينػػا البحػػث عػػف إنسػػاف أو كػػائف لػػيس لػػو وجػػود مػػادي مػػع ضػػرورة أف 
 .يكوف مف القرف العشريف كما تفضؿ دكتور جيـ

ذا مسػػتحيؿ مػػف .. ىػػمكػػف أف يوجػػد إنسػػاف بػػبل وجػػود مػػادي( أي)متػػدخبل : دكتور ألؼ
 .، إال إذا كنتـ تقصدوف األشباحوجية النظر العممية، في األقؿ

 ،ونشػػػػاطاتيا ،األشػػػػباح ال تفيػػػػدنا فػػػػي شػػػػيء مادمنػػػػا ال نعػػػػرؼ تواريخيػػػػا : كتورة باءد
 .الواقع وقدراتيا عمى التماس مع ،وفاعمياتيا

 .باختصار دكتور ألؼ نحف بحاجة لشخوص ىـ مف خمؽ اإلنساف : البروفيسور
بتوليد .. فيؿ يقصد البروفيسور أننا نقـو الدمية جيـ مثبل ىي مف خمقنا : دكتور ألؼ

 .دمية ثانية منيا
 .في ىذه الحالة ال نكوف قد أضفنا شيئا عمى تجربتنا السابقة : البروفيسور
ب بمعمومػػات نبتكرىػػا إلنسػػاف نتخيمػػو بػػبل و لػػـ يبػػؽ إال أف نػػزود الحاسػػ  : دكتور ألؼ

 .وجود مادي شريطة أف ال يكوف شبييا بانساننا المعاصر
وليػػذا  ،اإلنسػػاف المبتكػػر سػػيعود تاريخػػو إلينػػاف سيصػػعب عمينػػا ذلػػؾ أل : البروفيسور

 .سوؼ لف يتحمؿ الطاقة اإلضافية مثمما لـ يتحمميا الدكتور جيـ
، أف نرجػػػػػع الػػػػػى ، عمػػػػػى مػػػػػا اعتقػػػػػدالبروفيسػػػػػور يعنػػػػػي ..دكتػػػػػور ألػػػػػؼ : دكتورة باء

اس واقػع متخيػؿ األشخاص الػذي يتمتعػوف بوجػود نصػي مبنػي عمػى أسػ
 .في ذىف إنساف مبدع

، فػػي التوصػػؿ الػػى مػػا أريػػد ؾ تسػػبقينني، دومػػا.. انػػأحسػػنت دكتػػورة بػػاء : البروفيسور
 .التوصؿ اليو بنفسي

.. إنكػػـ تقصػػدوف الشخصػػيات الروائيػػة والمسػػرحية التػػي آ.. اآلف فيمػػت : دكتور ألؼ
 .سبلفنا القدامى في القرف العشريفخمقيا أ

 .بالضبط : البروفيسور
التجربػػة عمػػى حيوانػػات متوحشػػة شرسػػة مػػف  ولػػـ ال نػػريح أنفسػػنا ونجػػري : دكتور ألؼ

تمؾ الفترة بدال مف ىؤالء الشخوص الوىمييف ما دامت توفر لنا شرطيف 
 .أساسييف ىما الوحشية والشراسة

ما نحتاجو يا زميمي الدكتور ىو شراسػة معقمنػة ال شراسػة فطريػة .. لقػد  : البروفيسور
لبػػػدائي ولكػػػف كػػػاف الحيػػػواف اكثػػػر قػػػوة وشراسػػػة وضػػػخامة مػػػف اإلنسػػػاف ا

يتغمػػػب عمػػػى ، اسػػػتطاع بعقمنتػػػو لقػػػواه المتواضػػػعة أف ر، مػػػع ىػػػذااألخيػػػ
.. ثـ بماذا سيفيدنا الحيواف ونحف نريػد قػوة خصومو ويحافظ عمى جنسو

 ؟التي يتـ عمى وفقيا تنفيذ مخططناتعقؿ الكيفية 
 .ما حاجتنا لمعقمنة ونحف نسيطر عميو ونوجيو الوجية التي نريد : دكتور ألؼ



، يمػػأ أي مركػػز مػػف المراكػػز الثبلثػػة ، عنػػدماوحػػيف تنقطػػع عنػػو أوامرنػػا : بروفيسورال
مػػػف غيػػػر أوامػػػر؟ )دكتػػػور ألػػػؼ ال يحيػػػر  التصػػػرؼ ذاتيػػػاً كيػػػؼ سػػػيمكنو 

.. ولكػػػػف ةالقبػػػػوؿ بفكػػػرة الشخصػػػػيات المسػػػػرحي   ( إذف ال مفػػػػر مػػػػفجوابػػػاً 
 ؟السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو أي الشخصيات نريد

.. اعنػػػي يات التػػػي تتصػػػؼ بالوحشػػػية والشراسػػػةشػػػؾ الشخصػػػمػػػف دوف  : دكتور رجيـ
 .الغدر والعنؼ

، بمسػػاعدة جيػػاز األرشػػفة وذاكػػرة بنػػؾ المعمومػػات اآلليػػة إذف ابحثػػوا لنػػا : البروفيسور
 .عف كاتب مف ىذه المدينة يتصؼ شخوصو بالعنؼ والغدر

ديني .. دكتػػورة بػػاء ىػػؿ ستسػػاع لحظػػة واحػػدة وسػػيكوف كػػؿ شػػيء جػػاىزاً  : دكتور جيـ
 .في ذلؾ رجاء

 (جو االثناف الى الغرفة الرابعةيتو )بكؿ سرور دكتور جيـ  : دكتورة باء
 .دكتور ألؼ : البروفيسور
   .نعـ بروفيسور : دكتور ألؼ
كػػػػـ وحػػػػدة مػػػػف الطاقػػػػة يمكنػػػػؾ أف تسػػػػتخدميا عمػػػػى شػػػػخوص التجربػػػػة  : البروفيسور

 ؟الجديدة
دىا الػػػى قا ولكػػػف كتقػػػدير أولػػػى سػػػأزيواف كنػػػت ال أسػػػتطيع الحكػػػـ مسػػػب : دكتور ألؼ

 .الدمية جيـ ضعؼ ما استخدمناه عمى
ال ولكف عميؾ أف ال تجعميا تزيد عمػى قػدرة تحمميػا كث ..ىذا حسف : البروفيسور يػرا واال

 .لمدمية جيـ حدث ليا ما حدث
 (جيـ ودكتورة باءيدخؿ دكتور )بكؿ تأكيد بروفيسور  : دكتور ألؼ

 .راننا عمف وقع اختياركما عميوىؿ ستخب : البروفيسور   
شخصػػيات التػػي نريػػد .. انػػو خيػػر مػػف كتػػب عػػف البكػػؿ تأكيػػد بروفيسػػور : دكتورة باء

 ة.الكاتب المسرحي محيي الديف زنكن .. انوفي ىذه المدينة
اجػػو ىػػو شخصػػياتو التػػي .. مػػا احتال حاجػػة لػػي بػػو أو باسػػمو ()مقاطعػػاً  : البروفيسور

لػػػي كػػػـ شخصػػػية مػػػف شخوصػػػو تناسػػػب  ف قػػػولي .. واآلابتكرىػػػا حسػػػب
 .تجربتنا

اقتحػػػػاـ ف يصػػػػبحوا زمػػػػرة أكثيػػػػر ولكننػػػػا اخترنػػػػا سػػػػتة، مػػػػنيـ جػػػػديريف بػػػػ : دكتورة باء
وعشػػػػيقة  (.. األولػػػػى )ثمالػػػػة( امػػػػرأة التػػػػاجر )مظمػػػػوـ بػػػػف ناصػػػػرةمثاليػػػػة
السػػؤاؿ( وىػػي امػػرأة لعػػوب التػػاجر ىشػػاـ الحمػػو، فػػي مسػػرحية ) صػػديقة

طاحة بػرأس زوجيػا عمػى يػد عشػيقيا ، بمكر ودىاء لئلمخادعة خططت
لصػاؽ التيمػة بالطبيػب  فاستطاعت قتؿ األوؿ واالستحواذ عمى الثػاني واال



 ()صفواف بف لبيب
 .امرأة رائعة حقا : البروفيسور
بػف الطػػائع( فػػي  مطيػػعيمػا التػػاجر )قػػاروف بػف عثمػػاف( و)أمػا اآلخػػراف ف : دكتورة باء

اف فشػػػػػبل فػػػػػي مسػػػػػاومة .. وىػػػػػذاف الغػػػػػادراف و ا( أيضػػػػػمسػػػػػرحية )السػػػػػؤاؿ
نيمػػا نجحػػا فػػي تسػػميـ رقبتػػو أ( إال س زوجيػػا )صػػفوافأريحانػػة( عمػػى ر )

 .ؼالمسي  
شػركة اإليمػاف لبلسػتيراد والتوزيػع( مدير وىناؾ شخصية )الوكيؿ( وىو ) : دكتور جيـ

.. وىػػػو عميػػؿ مثػػػالي قػػدـ العػػػوف ألسػػبلفنا كػػػي )الجػػراد( ةفػػي مسػػرحي
 .يسيطروا عمى المدينة آنذاؾ

 .عميؿ نافع ورائع أيضاً  : فيسورالبرو 
وىناؾ شخصية )األب( في مسرحية )حكاية صديقيف( وىو رجؿ غريب  : دكتور جيـ

مغػػامرة ( عمػػى قتػػؿ  ابنييمػػا بزجيمػػا فػػي أتػػوف األطػػوار.. تػػممر مػػع )أالـ
 .لف يعودوا منيا إال جثتيف

بكػؿ  ينػة، ممغومػاً ، فػي ىػذه المدة.. لػـ أتوقػع أبػدا أف نجػد كاتبػايا لمروعػ : البروفيسور
.. أي كاتػػػب شػػػرير أب يقتػػػؿ ابنػػػو، وأـ تتػػػممر عمػػػى ولػػػدىا ىػػػذا الشػػػر..

 .ىذا
ؽ الخنػػاؽ عمػػى مػػا .. بػػؿ انػػو فػػي كػػؿ أعمالػػو قػػد ضػػي  لػػيس ىػػذا حسػػب : دكتور جيـ

ة ، بينمػػا تػػرؾ لقػػوى الشػػر حري ػػونيـ قػػوى الخيػػر كػػي ال تنتصػػر أبػػداً يسػػم
 .غيرةالصلواسع عمى رقعة أعمالو الكبيرة و التحرؾ ا

واخبرانػػػي أف كانػػػت ىنػػػاؾ شخصػػػية  ،ال تحػػػدثاني عنػػػو بػػػأكثر مػػػف ىػػػذا : البروفيسور
 .أخرى

نعـ.. ىناؾ شخصية )الرقيػب اإلسػرائيمي( فػي مسػرحية )تكمػـ يػا حجػر(  : دكتور جيـ
( ولػػـ نجػػد فرقػػا كبيػػرا بينيمػػا مػػف أو )لػػويس حػػاييـ( فػػي مسػػرحية )السػػر

 .حيث حجـ الصفات التي نريد
.. ليأخػػػذ كػػػؿ منكمػػػا .. دكتػػػور ألػػػؼ.. دكتػػػورة بػػػاء(سػػػتة تكفػػػي )صػػػمت : البروفيسور

 .محمو
 (حاضر بروفيسور )يخرجاف : ألؼ وباء   
 كمبيػوترىػذه الشخصػيات فػي ال.. ادخؿ المعمومات عػف كػؿ دكتور جيـ : البروفيسور

 .مدى قدرتيـ عمى حقنيـ بالمزيد مف الشر واختبر
 .حاضر بروفيسور : دكتور جيـ

ذىب ويجمسػػيا عمػػى مقعػػد كرسػػي التوالػػد ثػػـ يػػ 104يجمػػب الدميػػة رقػػـ ) : فيسورالبرو 



( دكتػػػور جػػػيـ يمكنػػػؾ اآلف ربػػػط األسػػػبلؾ الػػػى غرفػػػة السػػػيطرة الزجاجيػػػة
( يمكنػػؾ اآلف انسػػحب )ينسػػحب (طيػػايقػػـو الػػدكتور جػػيـ برب)الموصػػمة 
 ... ىؿ أنتما جاىزافف بعد.. دكتور ألؼ.. دكتورة باءالمراقبة ع

( جػػػػػػاىزاف عبػػػػػػر جيػػػػػاز شػػػػػػبيو بجيػػػػػاز التمػػػػػػي تػػػػػوؾنسػػػػػمع صػػػػػوتييما ) : ألؼ وباء
 .بروفيسور

 .وحدة الطاقة .... ثمالة104دمية رقـ  : البروفيسور
 .جاىز : دكتورة باء
 .وحدة التشغيؿ : البروفيسور
 .جاىز : دكتور ألؼ
 (يزة مػف خػبلؿ الظػبلـ شػيئا فشػيئايرتفع صوت صفير األج)ابدأو اآلف  : البروفيسور

 .دكتور ألؼ كـ ستبمغ قدرتيـ عمى تحمؿ الطاقة
 .سبع وحدات بروفيسور : دكتور ألؼ
 ... ىؿ استخرجت مدة التعريضدكتورة باء : البروفيسور
 ... , . % مف الثانية لكؿ نبضة بروفيسور1 نعـ : دكتورة باء
 تحػػػػوؿ الػػػػىيسػػػػمط األشػػػػعة التحويميػػػػة عمػػػػى الدميػػػػة بسػػػػرعة خاطفػػػػة فت) : البروفيسور

 105ز الدمية رقـ ( دكتور جيـ جي  الشخصية األولى ثمالة
 .بروفيسور حاالً  : دكتور جيـ
 يسػػمط األشػػعة عمػػى الدميػػة الخامسػػة بعػػد المائػػة بسػػرعة خاطفػػة أيضػػاً ) : البروفيسور

وكذلؾ يفعؿ مع بقية  ،لى الشخصية الثانيةإوعمى شكؿ نبضات تتحوؿ 
عمػػى أحػػد جػػانبي كرسػػي  قػػؼ.. وكػػؿ دميػػة ينتيػػي منيػػا تالػػدمى األخػػرى
تتوقػؼ األجيػزة ، وتفػتح األضػواء فنػرى ).. أوقفوا األجيػزة التوالد( حسف

ف دكتور ست شخصيات جديدة عمى الخشبة تفتح األبواب ويدخؿ كؿ م
 (ألؼ ودكتورة باء

 .إننا جاىزوف بروفيسور : الشخصيات
( اعػرؼ بحساب الزمفيرى انيما قد بدءا ينظر الى العقربيف الكبيريف ف) : البروفيسور

نتـ ىو أنني قد جئت بكـ مف حيوات أأنكـ جاىزوف وما أريد أف تعرفوه 
اتكـ اآلف ليسػت .. فحيػحكـ فرصة تحقيؽ ما سػعيتـ لتحقيقػومختمفة ألمن

ف أحػدا اال كف لكـ مػف قبػؿ.. و .. إف لكـ مف القوة ما لـ يكحيواتكـ السابقة
 لػػف تسػػتطيعوا فعػػؿ أي  . فبػدوني .اليإتكـ عمػػى مػػواجي لػـ يعػػد قػػادرا بعػد

تحقيػؽ رغباتنػا فػػي  .. أنػا الػذي أوجيكػـ إلػى حيػػث يمكػنكـ ويمكننػاشػيء
يػػػاكـ بمػػػا خططػػػت سػػػأمرركـ بتجربػػػة امػػػتبلؾ العػػػالـ .. وقبػػػؿ أف اشػػػرع واال



ا وحتى تكونوا عمػى بينػة منيػا اختبار قواكـ الخارقة حتى أوطد ثقتكـ بي
ر الخمػػػوي.. مػػػييـ عيػػػارات سػػػبلح التػػػدمي.. أطمػػػؽ عدكتػػػور جػػػيـ ()بػػػأمر

.. دكتػور ألػؼ يكفي.. دكتورة باء.. استخدمي السبلح الشعاعي.. حسف
عيـ عصػا الكيربػة بأقصػى فولتياتيػا.. كفػى.. اآلف.. اسػتخدمي جرب م

بػػأي .. ىػػؿ تيقنػػتـ مػػف قػػوتكـ ومػػف عػػدـ تػػأثركـ السػػبلح الفوتػػوني.. ىػػا
 ؟ومتطوراً  اكاً سبلح ميما كاف فت  

 .نعـ بروفيسور : الشخصيات
.. ىذه الموحة ىي انظروا ىنا (وحة)يذىب إلى الم   لي  إحسف إذف انتبيوا  : وفيسور  البر 

مخطػط دقيػؽ لممدينػة قػد وضػػعتو بمسػاعدة عػدد مػف الخبػراء المتعػػاونيف 
وحػػددت عميػػو الػػدوائر الميمػػة التػػي تمثػػؿ مراكػػز المدينػػة الثبلثػػة  ،معػػي

)يشػػػػير الػػػػى ـ(  ـ. ذ. المشػػػػتركة والمسػػػػتقمة )د.ذوات الػػػػدفاعات الذاتيػػػػة 
وىػذه تمثػػؿ مركػػز .. الػدوائر تمثػػؿ مركػػز تضػخيـ الطاقػػة ( فيػػذهالمخطػط

.. وكؿ مركػز ذه فتمثؿ مركز قوة الدفاع الذاتي.. أما ىالسيطرة واألوامر
تمكػنكـ مػف قطػع الصػمة  مف ىذه المراكز يمكف أف يعمؿ ذاتيا في حالػة

ج .. انػػػػو سػػػػياانظػػػػروا جيػػػػدا ليػػػػذا الخػػػػط المتذبػػػػذب ..بػػػػيف مركػػػػز وآخػػػػر
ولكػػنكـ مػػع ىػػذا تسػػتطيعوف  مكيػػرب بقػػوة ىائمػػة يصػػعب عمػػيكـ تصػػورىا

كامػػؿ مػػف األلغػػاـ  .. إنيػػا خػط  لػػى ىػذه البقػػع الداكنػػةإ. وانظػػروا .اقتحامػو
ـ لميػػػواء الػػػذي يحيطيػػػػا.. اليوائيػػػة التػػػي تنفجػػػػر حػػػاؿ مبلمسػػػة أي جسػػػػ

.. وىنػػػا أنػػػبيكـ لنقطػػػة سػػػتتمكنوف، طبعػػػا، مػػػف عبورىػػػا بسػػػيولة واقتػػػدار
ت واحػد نكـ ينبغي أف تقوموا باقتحػاـ المراكػز الػثبلث فػي وقػميمة ىي أ

 :وستتوزعوف عمييا كما يأتي
  .ثمالة والرقيب اإلسرائيمي عمى المركز األوؿ  

  .ثمالة والرقيب : حاضر بروفيسور
  .البروفيسور : األب والتاجر قاروف عمى المركز الثاني

  .األب والتاجر : حاضر بروفيسور
  .الوكيؿ ومطيع بف الطائع عمى المركز الثالثالبروفيسور : 

 .الوكيؿ ومطيع : حاضر بروفيسور
ة تسػػػتطيع اختػػػراؽ خطػػػوط بتشػػػكيمتكـ ىػػػذه سػػػتكونوف زمػػػرة اقتحػػػاـ مثالي ػػػ : البروفيسور

راكػػػز التػػػػي .. ومػػػف ثػػػـ التوغػػػؿ فػػػي المواإللكترونيػػػةالػػػدفاعات التقميديػػػة 
ي عػػػنكـ بسػػػبب .. وبػػػدخولكـ سػػػتقطع أوامػػػر خصصػػػتيا لكػػػؿ اثنػػػيف مػػػنكـ

.. إذ ذاؾ بات والتشػػػػػػػػويش اإللكترونػػػػػػػػي المقابػػػػػػػػؿأجيػػػػػػػػزة عكػػػػػػػػس الذبػػػػػػػػذ



طرة ومكركـ فػي السػي ،ودىائكـ ،وعمى ميارتكـ ،ستعتمدوف عمى أنفسكـ
ـ  ن.. فػػػػعمػػػػى كػػػػؿ ركػػػػف مػػػػف أركػػػػاف المراكػػػػز لكػػػػـ ىػػػػذا دمػػػػروا أجيػػػػزة  ف تػػػػ

.. وحينػػذاؾ سػػتنظـ ى لػػي االتصػػاؿ بكػػـلتشػػويش حتػػى يتسػػن  الذبػػذبات وا
. ينظـ دكتػػور جػػيـ لممجموعػػة الثانيػػةوسػػ ،ممجموعػػة األولػػىلاء رة بػػدكتػػو 

.. وسيقـو كؿ واحد مف ىؤالء ينظـ دكتور ألؼ لممجموعة الثالثةبينما س
ىػػػؿ ىػػػذا واضػػػح  ..جموعتػػػو نحػػػو وجيػػػات معمومػػػة ومرسػػػومةبتوجيػػػو م

 ؟اآلف
 .واضح بروفيسور : الشخصيات
عو.. .. فميس لدي مف الوقت ما أضي  إذف.. انطمقوا.. وابدأوا التنفيذ حاالً  : البروفيسور

ىيػػػا )تنطمػػػػؽ الشخصػػػػيات مسػػػػرعة إلػػػى خػػػػارج المسػػػػرح( دكتػػػػور جػػػػيـ.. 
 .دكتور ألؼ تابعا حركة الزمرة بالمرقاب اآللي

 (يسور )يخرجافحاضر بروف : ألؼ وجيـ
 .ابقي ىنا رجاء فمدي ما أقولو لؾ ..دكتورة باء : البروفيسور
 .حسف بروفيسور : دكتورة باء
ز األضػواء عمييمػا . ترك  ى اسفؿ اليميف أماـ الخشبة قميبليأخذ بيدىا ال) : البروفيسور

أوشكنا عمى تحقيؽ يا عزيزتي باء و  لقد اقتربنا مف النياية (واف زىريةبأل
 .كؿ أحبلمنا الحموة

 ... فتعطيني نصؼ المدينةوستحقؽ حممي : دكتورة باء
.. أتقػػوليف نصػػؼ المدينػػة وال تقػػولي المدينػػة نصػػؼ المدينػػة!! يػػا لمخيبػػة : البروفيسور

 .كميا
 ... ىذا كثير يا عزيزي البروفيسورال : دكتورة باء
.. مػػػا ىػػػي إال بعػػػض لمدينػػػة كميػػػاا ..لػػػيس كثيػػػرا عمػػػى إمبراطػػػورة مثمػػػؾ : البروفيسور

 .ميرؾ يا عزيزتي
 .كثر مما حممتأحمـ أال تجعمني  : دكتورة باء
 .ثر مف ىذا أيضاً بؿ احممي بأك : البروفيسور
 ؟بأكثر مف ماذا : دكتورة باء
 .مف المدينة الصغيرة.. ومف العالـ حتى : البروفيسور
 ؟ما الذي ترمي إليو يا عزيزي : دكتورة باء
المدينػػػة يػػػا صػػػغيرتي مػػػا ىػػػي إال قاعػػػدة أولػػػى ننطمػػػؽ منيػػػا الػػػى مػػػدف  : البروفيسور

، الػى قاعػدة ، يومػاً يا سػتتحوؿ عمػى يػدي  بؿ أف األرض كم  يا األرض كم  
 .لمستعمراتنا الكونية



 .لطموحنا .. أرجو أف تضع حداً ال يا عزيزي البروفيسور : رة باءدكتو 
 ؟ولماذا نحدد طموحنا : البروفيسور
، ألننا يجب أف نتفرغ ألنفسنا.. لحياتنا الخاصة وألطفالنا، فػي المسػتقبؿ : اءدكتورة ب

 .إف شئت
لبلمتنػػػاىي يػػػا ا معنػػػى دوف طموحنػػػا امػػػفسػػػنا لػػػف يكػػػوف ليإف حياتنػػػا وأن : البروفيسور

 .، ال تريدينو أنت. عمى ما يبدو.إمبراطورتي الرائعة.. وما أريده أنا
 .لى جانبؾإ.. وما احمـ بو ىو سعادتي ما أريده ىو أنت : دكتورة باء
 .ولكف ليس بدوف ثروة وسمطاف : البروفيسور
 .يناثروة كالمدينة تكفي لكم : دكتورة باء

، ال يتوقػؼ عنػد حػد معػيف وىػا أنػت ذي لقد اعتقدنا أف طموحػؾ، كػنمرة : بروفيسورال
 .يتخيبيف ظن  

 .إنما أقوؿ ىذا لصالحنا وسعادتنا : دكتورة باء
 .يف بما أقوؿ.. إال إذا كنت تشك  السعادة مضمونة لكمينا : رالبروفيسو 
 .ليس بما تقوؿ ولكف بالمستقبؿ يا عزيزي : دكتورة باء
 ؟بالمستقبؿ!! أي مستقبؿ تقصديف : البروفيسور
 .مستقبؿ عبلقتنا بروفيسور : دكتورة باء
خطأ.. ما تقولينو خطأ  (بدو انؾ لست عمى ما يراـ اليوـ )يستدير.. يال : البروفيسور

 كبير.
 ؟وبماذا تصفح عني إذف)مدارية ومداعبة(  : دكتورة باء
 .بقبمة دافئة : البروفيسور

رغـ مػػف كػػؿ الحػػرارة .. لقػػد تبلشػػى الػػدؼء فػػي قموبنػػا بػػالدافئػػة؟ ()بحسػػرة : ة باءدكتور 
، خاويػػػػة مػػػػف الوجػػػػداف التػػػػي تحػػػػيط بنػػػػا.. وغػػػػدت حياتنػػػػا، بفضػػػػؿ العمػػػػـ

 .وفارغة مف العواطؼ
 .لكنيا معقولة ومنظمة : البروفيسور

منيػػت تمعقولػػة ومنظمػػة نعػػـ.. ولكنيػػا جافػػة فػػي الوقػػت نفسػػو.. آه.. كػػـ  : دكتورة باء 
 .أف تقبمني قبمة دافئة مثمما كاف يفعؿ الشعراء

ما ىذا يا عزيزتي.. ىؿ أنت مف يقػوؿ ىػذا.. امػرأة العمػـ.. تتحػدث عػف  : البروفيسور
 ... ىراءالعواطؼ والشعراء

 ... ىراء ألننا لسنا جديريف بيا كأولئؾقاً نو ىراء حإ : دكتورة باء
 .أرجوؾ نكداً ، ال تقمبي فرحتي، بالنجاح : يسورالبروف

 تػػػػزاؿ خضػػػػراء الأردت، فقػػػػط، أف اشػػػػعر، ولػػػػو مػػػػرة واحػػػػدة، أف حياتنػػػػا  : دكتورة باء



 .طرية
ؼ أسبلفنا إنما تكمف في معضمة تخم   أف   اً يد.. أنت تعرفيف جيا عزيزتي : البروفيسور

 .عواطفيـ التي لو لـ نتساـ عنيا لبقينا نرزح تحت نير العوؽ العممي
 ... لقد كمفنا ذلؾ التسامي كثيراً لـ نفعؿ ذلؾليتنا  : دكتورة باء
 .نفعا كثيراً  : البروفيسور
 .أصوؿ الجماؿبؿ.. بؿ.. حسف.. ألـ يجعمنا نيمؿ الستاتيؾ و  : دكتورة باء
انطبلقػػا مػػف وجػػوب األىػػـ عمػػى الميػػـ.. .. ولكػػف لػػـ نفعػػؿ ذلػػؾ إال نعػػـ : البروفيسور

المعمومػات اآللػي يمكػف .. لو أني كنت اعرؼ أف إنشاءؾ لبنػؾ أتعرفيف
لمػػػا وافقتػػػؾ عمػػػى الباليػػػة أف يػػػؤجأ حنينػػػؾ الػػػى الماضػػػي وقيمػػػو العتيقػػػة 

 .أصبلً إنشائو 
ولمػػا اسػػتطعنا الحصػػوؿ عمػػى مػػا  ال بنػػؾ المعمومػػات لتعثػػرت تجربتنػػالػػو  : دكتورة باء

 .نريد
.. دعػػي النكػػد وشػػاركيني الفػػرح فمػػا أجيػػدت نفسػػي يػػا صػػغيرتي الجميمػػة : لبروفيسورا

 .. واعممػي أف كػؿ  لى جانبيإت في العمـ إال لتكوني الجمؾ وما شقيإال 
آيػػػػؿ  ومتصػػػػدعا مثػػػػؿ بنػػػػاء خػػػػرب ،مػػػػف دونػػػػؾ يػػػػاً مػػػػا سػػػػأممكو يغػػػػدو تاف

 .لمسقوط
 !بروفيسور.. بروفيسور ()يدخؿ مسرعاً  : دكتور ألؼ
 ؟اذا حدث يا دكتور ألؼم : البروفيسور
 .لـ تتصؿ بنازمرة المراكز ولكنيا لقد اقتحمت ال : دكتور ألؼ
 .نيـ أخفقوا في تدمير أجيزة الذبذبة والتشويشأاعتقد  : دكتور جيـ
 ؟وىؿ قاموا بكؿ ش  مرسوـ ليـ : ورالبروفيس

 .نعـ بروفيسور : دكتور ألؼ
 .إذف حاوؿ االتصاؿ بيـ مرة ثانية : البروفيسور
 .حاضر بروفيسور : دكتور ألؼ
 .متابعتيـ بالمرقاب اآللي يـ حاوؿوأنت يا دكتور ج : البروفيسور
 .حاضر بروفيسور : دكتور جيـ
 .عمى سطح البرج 2000. ثبتي اليوائي التمسكوبي .دكتورة باء : البروفيسور
 .حاضر بروفيسور : دكتورة باء
دكتػور جػػيـ ىػؿ ظيػر أمامكمػػا يػذىب الػى غرفػة السػػيطرة( دكتػور ألػؼ ) : البروفيسور

 ؟ شيء ما
 



 .كبل : ألؼ وجيـ
نتييت مػف نصػب .. دكتورة باء ىؿ اسنا استمرا في المراقبة واالتصاؿح : بروفيسورال

 ؟اليوائيات اإلضافية
 .نعـ بروفيسور : صوت باء
 .إذف تعالي سأحتاج إليؾ ىنا : البروفيسور
 ؟نعـ ماذا لديؾ : البروفيسور
 .ظيرت الزمرة عمى الشاشة مرة ثانية : صوت جيـ
 .بيـ مرة ثانية عاد االتصاؿ : صوت ألؼ
مػػف البروفيسػػور الػػى زمػػرة االقتحػػاـ.. ىػػؿ ( أوصػػموىـ بػػي )فتػػرة صػػمت : البروفيسور

 ؟تسمعوني
 .نعـ : الصوت

 ؟ىؿ أنجزتـ الميمة : البروفيسور
 (؟)صفير مكرر.. يختفي الصوت : الصوت     
 ... لقد اختفى الصوتما ىذا : البروفيسور

 ؟بروفيسور ىؿ تسمعنا ()يعود مرة ثانية : الصوت     
 .نعـ : البروفيسور

 .إننا عائدوف اليكـ : الصوت     
 ؟ماذا تعني أنكـ عائدوف إلينا! ىؿ أنجزتـ الميمة : رالبروفيسو 

 .عندما نعود سنشرح لؾ : الصوت     
 .إذف عودوا بسرعة : البروفيسور

 .حاضر : الصوت     
.. لقػػػد دخمػػػوا كػػػامبلً  إنجػػػاز الميمػػػة إنجػػػازاً  يـ مػػػف( مػػػا الػػػذي مػػػنع)وحػػػده : البروفيسور

.. أف أمػػرىـ ة بعػػد أف اخترقػػوا كػػؿ خطػػوط الػػدفاعالمراكػػز الثبلثػػة بسػػيول
 .يحيرني ويدخؿ الريبة الى نفسي

.. ثػػـ ىػػوف عميػؾ بروفيسػور.. سػنعرؼ مػػنيـ كػؿ شػ  ()التػي دخمػت تػوا : دكتورة باء
 . يزاؿ باكراً ال (أف الوقت )تنظر الى العقربيف

 .ىاجس ما يقوؿ لي دكتورة باء أننا سنفشؿ ثانية : روفيسورالب
كؿ المؤشػرات والبيانػات تؤكػد و  .. التجربة ناجحة تماماً أبدا يا بروفيسور : دكتورة باء

 .ذلؾ
 .ليتني اقتنع بما تقوليف : البروفيسور

 .، تخشى الفشؿكثر منا قناعة ولكنؾ، فقطأأنت  : باء دكتورة



.. لقػػػد قضػػػيت عشػػػر عرفػػػو أنػػػاأال تعػػػرفيف الفشػػػؿ مثممػػػا .. أنػػػت الفشػػػؿ : البروفيسور
فييػػا تشػػعرني  سػػنوات مػػف عمػػري وراء قضػػباف رىيبػػة كانػػت كػػؿ لحظػػة

سػجف نفسػي فػي مركػز التجػػارب أ( سػنوات وأنػا ربمرارتيػا البلذعػة )يتػذك  
.. وحػيف قاربػت الوصػوؿ تبػدد ذلػؾ الحمػـ لػى حممػيإصؿ ألكوني حتى ا

نني تسببت في قتؿ طفمتيف ليس إال.. ىؿ وحكـ عمى تجاربي بالفشؿ أل
 ؟فيمت يا دكتورة

 .أنا آسفة حقا يا بروفيسور : دكتورة باء
( دكتػػور كثػػر ممػػا يجػػب )ينػػاديأ . لقػػد كنػػت مػػنفعبلً .ال بػػاس عميػػؾ اآلف : البروفيسور

 (لى غرفة التوالد )يفتح البابإجيـ.. تعاال  .. دكتورألؼ
 ؟السبب بروفيسورىؿ عرفت  ()وىو يدخؿ : دكتور جيـ
 .ليس بعد : البروفيسور
 .ف شيئا بروفيسورىؿ تخم   : دكتور ألؼ
( دكتػػور جػػيـ مػػـ ال يعتمػػد التخمػػيف دكتػػور ألػػؼ )يسػػمع صػػوت منبػػوالع : البروفيسور

عف بعد الموجود في غرفػة السػيطرة..  يفتح الباب بواسطة جياز التحكـ
يتفحصيـ البروفيسػور  ... يقفوف عمى جانبي الكرسي.يدخؿ أفراد الزمرة

.. أنػت يػا ثمالػة أجيبػي عمػػى لػػى ىنػاإواحػدا واحػدا( ىػا مػا الػذي أعػادكـ 
 .سؤالي باختصار فميس لدي مف الوقت ما يكفي لمثرثرة

ورغبػػة عارمػػة  ،عنػػدما اخترقنػػا الخطػػوط الدفاعيػػة كنػػا نشػػعر بثقػػة عاليػػة : ثمالػػة  
راكػز المعينػة تمػؾ ولكننا ما أف داىمنػا الم .في المضي حتى آخر الشوط

حتػػى صػػرنا نػػدور بػػيف شػػعبيا وأقسػػاميا وال نعػػرؼ مػػا ينبغػػي عمينػػا فعمػػو 
 وكأننا أنجزنا كؿ ما ىو مطموب منا فتوقفنا في حدود ذلؾ المطموب.

 .المطموب أف تحتموا المراكز وتسيطروا عمييا : البروفيسور
 .ح لؾ ذلؾاسمح لي بروفيسور أف أوض   : اإلسرائيمي
 .حسف تفضؿ أييا العسكرتاري االسرائيمي : البروفيسور
 ...عندما اخترقنا الخطوط الدفاعية : اإلسرائيمي
 .( ال تكرر ما قيؿ منذ لحظة)يقاطعو : البروفيسور
 ...عندما اخترقنا الخطوط الدفاعية ..حسف بروفيسور : اإلسرائيمي
ذ لحظػة وتقػوؿ حسػف ( ما ىذا !! أقوؿ لؾ ال  تكرر ما قيػؿ منػ)يقاطعو : البروفيسور

.. أتعتقػد انػؾ سػتعيش ابػد الػدىر يػا بروفيسور ثـ تعيد عمػي القػوؿ نفسػو
.. قؿ مػا عنػدؾ ي حتى يتسنى لي سماعؾ وأنت تثرثرحضرة العسكرتار 

 .باختصار



حسػػػػػف بروفيسػػػػػور.. عنػػػػػدما اقتحمنػػػػػا الخطػػػػػوط الدفاعيػػػػػة )البروفيسػػػػػور  : اإلسرائيمي
ؿ الموقػػؼ( كػػاف شػػعور يغضػػب ولكنػػو يجبػػر نفسػػو عمػػى السػػكوت وتحمػػ

عظػػػػيـ بالسػػػػيطرة والنفػػػػوذ يمػػػػبل قموبنػػػػا.. وحينمػػػػا اقتحمنػػػػا المراكػػػػز كنػػػػا 
مػػدفوعيف برغبػػة االحػػتبلؿ وبضػػرورة اسػػتخداـ القػػوة ضػػدىـ حتػػى نتمتػػع 

سػيطر عمينػا  ي فػي تسػاوؽ جميػؿ.. لكػف شػيئا مػابسيوؿ الػدـ وىػي تجػر 
 لى قاعدتنا.وأشعرنا أف ميمتنا قد انتيت واف عمينا االنسحاب والعودة ا

 يـ عف السبب فيحػدثوني عػف.. اسألعجيب أمر ىؤالء الناس المتخمفيف : البروفيسور
سػبب مشاعركـ الى الجحػيـ أنػا أريػد أف اعػرؼ ال كؿ.. لتذىب المشاعر

 .فقط.. سبب عدـ إنجازكـ الميمة
 .أنا أقوؿ لؾ : األب        
 ؟لي أيضاوأنت وأنتما.. إال تريدوف أف تقولوا  : البروفيسور

 .نعـ : الثبلثة       
ؿ حتػػى نقضػػي .. إف حيػػاتكـ ليسػػت مػػف الطػػو أفيمػػوني جيػػدا ()متضػػايقا : وفيسورالبر 

.. أنا جئت بكـ مف عصػوركـ وأزمػانكـ لتنجػزوا مػا جزءا منيا في الثرثرة
.. أردتكػػـ أف الحيػػاة التػػي مػػنحكـ إياىػػا خػػالقكـ لػػـ تسػػتطيعوا إنجػػازه فػػي

.. أنػػػا اعػػػرؼ نوايػػػاكـ عكـ مػػػف تحقيقيػػػا كاممػػػةفكـ التػػػي مػػػنتحققػػػوا أىػػػدا
.. أطمػػاع ضػػيقة ومحػػدودة.. بػػؿ وسػػاذجة أيضػػاً وىػػي نوايػػا و  وأطمػػاعكـ
مػع نوايانػا فممػاذا عػدتـ عنا دائرة نواياكـ حتى بمغت حػد الػتبلـؤ نحف وس  
 ؟مف دونيا

 .بسببؾ : األب        
 ؟ماذا : البروفيسور

 .و حساباً ولـ تحسب ل ،ارتكبتو أبسبب خط : األب
 .كثر تفوقا في مجاؿ اختصاصناأ.. أتحسب نفسؾ أنا؟.. أخطأت؟ : البروفيسور

 .كبل عمى اإلطبلؽ : األب
 ؟؟الخطأ يا حضرة األب الرشيد إذف ما : البروفيسور

 .دوف غيره ةيكمف في اختيارؾ محيي الديف زنكنالخطأ  : األب
 ؟ماذا تعني : البروفيسور

)فتػػػرة صػػػمت مشػػػػوبة  .لتػػػػي أبػػػدعيا وجعمنػػػا أبطاليػػػػاالنصػػػوص ا أعنػػػي : األب        
عنػػدما كتػػب تمػػؾ النصػػوص وضػػع فػػي اعتبػػاره بعػػض األمػػور ( بالدىشػػة

 .وأسموبو في الكتابة ،ره في الحياةىا جزءا مف تفكيالميمة التي عد  
 .عرفيـ بالكاتبأنؾ أيبدو  : البروفيسور



قػػاروف بػػف  عنػػي التػػاجرأ. .ت وحػػدي بروفيسػػور بػػؿ وزمبلئػػي أيضػػاً لسػػ :   ألبا
، نػوأاكتشفنا منذ وضعنا فػي نصوصػو  .. لقدومطيع بف الطائع ،عثماف

إال ، ال يرى فينا وليس لنا كما تصورتـ ،والمعوزيف ،وىو المنحاز لمفقراء
 .ليوإالنقيض الثابت لما يطمح 

.. تـ ذلػؾافع أنكػـ وحػدكـ الػذيف أدركػأو تعتقدوف يػا زمػبلء األربػاح والمنػ : اإلسرائيمي  
و عنػػػا فػػػي مسػػرحية )السػػػر( أو فػػػي مسػػػرحية )تكمػػػـ يػػػا قػػػرأتـ مػػػا كتبػػػ أمػػا

 ؟حجر( وفي )الموت سداسيا(
ػػ.ميػػبل أييػػا الرقيػػب اإلسػػرائيمي :   ثمالة        .. يبػػدو أنكػػـ مػػا زلػػتـ ار. وانػػتـ أييػػا التج 

تجيمػػوف مػػدى كرىػػو لػػي ولعشػػيقي بعػػد أف عػػرؼ بمػػدى قػػدرتي وعشػػيقي 
 .عمى الغدر والقتؿ

نػتـ لػـ تصػموا أ.. أفيموني أرجوكـ.. ليس ىذا وقت مساجبلت ومداوالت : البروفيسور  
 .الى معرفة السبب بعد

( بروفيسػػور ال حاجػػة ع الشخصػػياتالتػػي كانػػت تصػػغي باىتمػػاـ لجميػػ) : دكتورة باء
 .بؾ لمعرفة السبب منيـ لقد قالوا كؿ ما في جعبتيـ

 .ف الوقت يضايقنيلييـ إال ألإأنا لـ التج   : البروفيسور
.. فمقػػػػد توصػػػمت الػػػػى السػػػبب مػػػػف ي  لػػػإدعيػػػـ إذف يصػػػمتوف.. واسػػػػتمع  : دكتورة باء

 .خبلليـ
 .عة رجاءً ماذا تنتظريف يا دكتورة قوليو بسر  : البروفيسور
عمينػػا أف ال .. كػػاف ختيػػار كمػػا ذكػػر.. إننػػا أخطأنػػا اإلاألب محػػؽ فعػػبلً  : دكتورة باء

، خطػأي عتػرؼ أف الخطػأ، كػاف فػي البدايػةأ مثػؿ ىػذا.. أنػا نختار كاتباً 
عتقد أتاباتو.. كنت لى ماذا كاف يرمي في كإف ال اآلإأنا ألنني لـ أدرؾ 

جعػػؿ ، ليػػؤالء الػػذيف أمػػامكـ وغيػػرىـ إذ نػػو كػػاف ينتصػػر، فػػي نصوصػػوأ
لمساحة التي يتحرؾ مف ا كبر بكثير جداً أالمساحة التي يتحركوف عمييا 

 )الجػػػػػػراد(رى بعػػػػػػض مسػػػػػػرحياتو مثػػػػػػؿ حتػػػػػػى أننػػػػػػا نػػػػػػ.. عمييػػػػػػا أنػػػػػػدادىـ
سػػيطر أمثػػاؿ ىػػؤالء عمػػى ( وغيرىػػا يكػػاد يو)السػػؤاؿ( و)حكايػػة صػػديقيف

.. ويكػاد الواحػػد مػنيـ أف يحقػػؽ تفوقػو ونصػػره كػامبل لػػو ال كػؿ مسػػاحتيا
 .ي نياية كؿ مسرحية مف مسرحياتوالفسح التي تركيا ف

 .( دكتورة باء)تمؾوما الفسح  : البروفيسور
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر.. اليػػروب بالطفػػؿ فػػي مسػػرحية )الجػػراد(  : باء دكتورة

( عمػػػى المضػػػي فػػػي طريػػػؽ الثػػػورة بعػػػد إعػػػداـ الطبيػػػب واسػػػتمرار )أمػػػيف
 .)صفواف( في مسرحية )السؤاؿ(



وصػػوؿ مػػف لػػى أي شػػ  تريػػديف الإ.. دكتػػورة بػػاء.. أرجػػوؾ.. قػػولي لػػي : البروفيسور
 ؟وراء ىذا التصريح األدبي

مقومػات التفػوؽ فػي صػراعيـ  ىؤالء الشخوص لـ تكتمؿ عنػدىـ ف  ألى إ : دكتورة باء
لػػػـ ادىـ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تفػػػوقيـ اآلنػػػي فػػػي النصػػػوص والػػػذي ضػػػد أنػػػد

 .يتجاوز بدوره حدود تمؾ الفسحة
 .النتيجة : البروفيسور

يػػػػدفعيـ بنفسػػػػو أف كاؿ ، بػػػػأي شػػػػكؿ مػػػػف األشػػػػعمينػػػػا أف نجعػػػػؿ الكاتػػػػب : تورة باءدك
د ف يمي  أو  ،نو يستطيع أف يزيؿ تمؾ الفسح مف حياتيـإ.. لتحقيؽ أىدافنا

قػة ليػو فبينػو وبيػنيـ تمتػد أواصػر عبلإلػى مػا نطمػح إليـ درب الوصػوؿ 
 .رادتو كمما شاء ذلؾقوية وخفية تجعميـ يمتثموف إل

 ؟حسف وكيؼ السبيؿ : البروفيسور
ع ىػػؤالء جميعػػا يبنا الخاصػػة دفػػونطمػػب منػػو بأسػػال ،لػػى ىنػػاإف نجػ  بػػو أ : دكتورة باء

 .( نحو أىدافنا المرسومةلى الشخصيات الستةإ)تشير 
 ؟واف لـ نستطع : البروفيسور
 .نجبره عمى قطع صمتو بيـ : دكتورة باء  

عمػػػػػى قطػػػػػع صػػػػػمتو  ةديف أف إجبػػػػػار كاتػػػػػب عنيػػػػػد مثػػػػػؿ زنكنػػػػػىػػػػػؿ تعتقػػػػػ : ثمالة
 بشخوصو ش  ممكف؟

 الف تفكيػػػرؾ أال إلعجيبػػػيف رغـ مػػػف كػػػؿ مكػػػرؾ ودىائػػػؾ ا.. عمػػػى الػػػىػػػو : دكتورة باء
.. بروفيسػػػور إف عمينػػػا عػػػف إدراؾ بعػػػض األمػػػور يػػػا ثمالػػػة يػػػزاؿ قاصػػػراً 
 .إحضاره حاالً 

 ... احتجز الزمرة في غرفتؾحسف يا عزيزتي الدكتورة.. دكتور جيـ : وفيسورالبر 
 .حسف بروفيسور : دكتور جيـ  
 .لمكتبيوتر.. ادخؿ المعمومات دكتور جيـ : البروفيسور
( ولػد الكاتػب كمبيػوترد مع نفسو وىو يعمؿ عمى اليرد)أمرؾ بروفيسور  : دكتور جيـ

( تػوفي 2000وفػي سػنة ) 1940ـ عػا ةيد زنكناألديب محيي الديف حم
 ...بالجمطة الدماغية.. طولو.. وزنو

التػػي أسػػمعؾ فييػػا .. إنيػػا المػػرة األولػػى مػػاذا حػػدث يػػا دكتػػور ()يقاطعػػو : البروفيسور
 !عمؿتتحدث وأنت ت

 .سؼ لمخالفتي أسموب عممؾ بروفيسورآ : دكتور جيـ  
 .و منو بسرعةال باس عميؾ دكتور.. واالف لننت : البروفيسور
 .أمرؾ بروفيسور : دكتور جيـ



 .وحدة الطاقة : البروفيسور
 .جاىز : دكتورة باء
 .وحدة التشغيؿ : البروفيسور
 .جاىز : دكتور ألؼ
 .كمبيوترعمى ال المعمومات : البروفيسور
 .جاىز : دكتور جيـ
كمػا فػي كػؿ تطفأ األضواء ويكوف ترتيػب األفعػاؿ )حسف ابدأوا التشغيؿ  : البروفيسور

 .( دكتور ألؼ اآلف أقصى طاقة ممكنةمرة
 .حسف بروفيسور.. خمس وحدات فقط : دكتور ألؼ
 ؟مكف زيادتيا لوحدة أخرى في األقؿال يأ : البروفيسور
 .لمرة مرىوف بوجود الشخصية المادي.. فتحويمنا ىذه اكبل بروفيسور : دكتورة ألؼ
ميػػػة ؿ لمدالتوالػػػد فتتشػػػك   يسػػػمط األشػػػعة التحويميػػػة الخاطفػػػة عمػػػى كرسػػػي  ) : البروفيسور

 ،األجيػػػزة تتوقػػػؼمبلمػػػح ىػػػي نفسػػػيا مبلمػػػح الكاتػػػب( أوقفػػػوا األجيػػػزة )
.. ؼوتراجػػع الػػى الخمػػ ،ارفػػع الموصػػبلت ( دكتػػور جػػيـويضػػاء المسػػرح

 .ور ألؼ.. دكتورة باء تعاال حاالً دكت
لػػػى اال و  ،والػػػدالت . ينظػػػر إلػػػى كرسػػػي  يتحػػػرؾ حركػػػة موضػػػعية ثػػػـ يػػػنيض) : الكاتب

.. يػػػػػدور حػػػػوؿ الكرسػػػػػي دورة كاممػػػػػة .. يػػػػػرى ةجيػػػػاز األشػػػػػعة التحويمي ػػػػػ
 ؟ المعػػػيف نػػػتـ ومػػػا ىػػػذا الكرسػػػي  أمػػػف  (د البقيػػػةالبروفيسػػػور أوال ثػػػـ يشػػػاى
 إعداـ كيربائي؟ لكف أليس ىذا كرسي  .. و يبدو أنكـ مف البوليس

نػػو أيتبػػادر لػػذىنؾ ، حتػػى ، فػػي حياتػػؾىػػؿ اقترفػػت شػػيئاً  ؟إعػػداـ كرسػػي   : البروفيسور
 ؟إعداـ كرسي  

 .كاف يشعرني دوما أنني لف أموت ميتة طبيعية غريباً  ال ولكف ىاجساً  : الكاتب      
 .البروفيسور: ولكنؾ مت ميتة طبيعية

 .عرؼ كـ استغرقت مف عمر الزمفأال كف ميتة بؿ مجرد إغفاءة لـ ت : الكاتب      
شػػػريف لػػػيس كشخصػػػؾ فػػػي اعنػػػي أف شخصػػػؾ فػػػي القػػػرف السػػػادس والع : البروفيسور

 .القرف العشريف
 .فيـألـ  : الكاتب

  مسؾ بحياتؾ ومصيرؾ؟ أال ترى أنني أ؟ ! لـ تفيـ : البروفيسور
 .بؿ أرى انؾ تمسؾ بأوىامؾ :       الكاتب

 .ال تستطيع إال أف تنفذ أوامري سترى انؾ : البروفيسور
 ؟لـ افعؿ ف  اال و  : الكاتب      



.. تيمػػس فػػي لػػى البروفيسػػور.. يتبعيػا البقيػػةإكتػػورة بػاء )تسػػرع دسػتفعؿ  : البروفيسور
. البروفيسػػور يوجػػو .دو كأنػػو نػػاؿ رضػػا واستحسػػاف الجميػػعيبػػ أذنػػو شػػيئاً 
نػو ال يميػؽ بنػا أعمـ أ( يجة اعتذاروبم ،كاتب بميف مصطنعلى الإكبلمو 
.. كػػػػاف األجػػػػدر بنػػػػا أف معػػػػؾ بدايػػػػة سػػػيئة مثػػػػؿ ىػػػػذه يػػػػا أسػػػتاذأف نبػػػدا 

فػؾ بنفسػي سػؼ إذ لػـ أعر  .. وأننػي آلنستقبمؾ بما يميؽ بمقامؾ ومكانتػؾ
فيسػػػور السػػػيد البرو  ( أنػػػايػػػو.. )صػػػمتوبزمبلئػػػي وبمػػػا نحػػػف مقبمػػػوف عم

.. وىػػو ثمػػرة سػػنوات طػػواؿ لػػدالتوا نػػو كرسػػي  أوىػػؤالء زمبلئػػي.. أمػػا ىػػذا ف
..  لػـ أضػعو موضػع التجريػب والتضػحية ،والجيػد ،والمثػابرة ،العمؿمف 

وتمكنػػت عػػف طريقػػو مػػف  ،ونجحػػت فػػي اسػػتخدامو .إال منػػذ مػػدة وجيػػزة
الزمنيػػػة التػػػي تفصػػػؿ بيننػػػا  االتصػػػاؿ بكػػػـ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف كػػػؿ المسػػػافة

)يصػػمت  نا ليسػػت سػػيئة كمػػا يتبػػادر لمػػبعض.. وسػػترى أف أىػػدافوبيػػنكـ
( يػػػا أسػػػتاذ )ينػػػادي ريؾ شػػػيئا يدىشػػػؾ كثيػػػراً .. سػػػأأ (لحظػػػة ثػػػـ يسػػػتدرؾ

 .دكتور جيـ
 .نعـ بروفيسور : ـدكتورة جي
 .قتحاـاحضر زمرة اإل : البروفيسور
كمػا فػي  ( تقػؼلػى الزمػرة فتخػرجإالباب ويشػير  يفتح)حاضر بروفيسور  : دكتور جيـ

 .لى الكاتبإ.. الجميع ينظروف كؿ مرة عمى جانبي الكرسي
شػػكاليـ ليسػػت أ.. واحػػداً  عػػرؼ ىػػؤالء واحػػداً أأكػػاد  ()بشػػيء مػػف الدىشػػة : الكاتب

 .اشعر وكأنني عاشرتيـ فترة طويمة بؿ غريبة عمي  
 .لؤلستاذ قدموا أنفسكـ : يسورالبروف
 .أنا ثمالة : ثمالة
.. وأنػػػت وأنػػػت األب، الػػػذي لػػػـ أطمػػػؽ عميػػػو  اسػػػماً  ()وقػػػد تعػػػرؼ عمػػػييـ : الكاتب

.. وأنتما مطيع بف الطػائع شركة اإليماف لبلستيراد والتوزيعلوكيؿ مدير ا
 .أما أنت فانؾ الرقيب اإلسرائيمي ..عثماف وقاروف بف

 ،.. لقػػػػػد جئنػػػػػا بيػػػػػـ مػػػػػف ماضػػػػػيؾحسػػػػػف.. انػػػػػؾ مازلػػػػػت تػػػػػذكرىـ جيػػػػػداً  : البروفيسور
فػػي مسػػاعدتيـ عمػػى  أنيضػػناىـ مػػف نصوصػػؾ ووضػػعنا كػػؿ إمكانياتنػػا

 .ى تحقيقو في نصوصؾ وفشموالإتحقيؽ ما سعوا 
 ؟وبماذا يستطيعوف خدمتؾ : الكاتب

 .شيء واحد فقط : البروفيسور
 ؟لـ لـ تطمبو منيـ : الكاتب       
 .حتى النياية طمبتو ولكنيـ لـ يستطيعوا المضي في تحقيقو قد : البروفيسور



 .ده منيـ وسأجعميـ ينفذوف ما تريدإذف قؿ لي ما تري : الكاتب      
 .ةىذا كـر منؾ يا أستاذ زنكن : ورالبروفيس

 .، وادخؿ في الموضوع مباشرة إف سمحتطراء، اآلفدعؾ مف اإل : الكاتب      
، ىػػو أف تػػدفع ىػػذه حسػػف يػػا أسػػتاذ.. مػػا أريػػد منػػؾ، عمػػى وجػػو التحديػػد : البروفيسور

 .ت نحو تحقيؽ أىدافنا حتى النيايةالشخصيا
 ؟ماذا تعني : الكاتب
 .، عمى تراكيبيا ، تغييرات تمغي محدودية طاقاتيااعني أف تدخؿ : فيسورالبرو 

لكني لست ممف يؤمف بندخاؿ تغييرات عمى شخوصو بعػد أف أصػبحت  : الكاتب     
 .والمشاىد ئتمؾ الشخوص ممكا لمقار 

ال ينبغي لشخوصؾ أف تتغير معيا أ.. إذا كانت الحياة نفسيا قد تغيرت : البروفيسور
 ؟ءـ مع مجرياتيا وتطوراتياتى تتبلح

.. لة ليسػػت بيػػذه السػػيولةأولكػػف المسػػ ..وابالػػى حػػد مػػا أنػػت عمػػى صػػ : الكاتب       
 .إنيا عمى جانب كبير مف التعقيد

وجياز األشعة التحويمية  كمبيوتر،لمتعقيد في زماننا فبواسطة الال وجود  : البروفيسور
 .ريدشخوصؾ بأي صفات أو مواصفات ت يمكنؾ أف تحقف

؟ بشخوصػػي.. ىػػذا االىتمػػاـ ولكػػف  لمػػاذا كػػؿ   .... مػػدىش جػػداً مػػدىش : الكاتب      
 ؟ير في تراكيبيـ وفي بنى شخصياتيـولماذا تطمب مني أف أغ

وىػذا .. لػى زمانػؾاال ليػؾ و إنيـ ينتمػوف إنؾ الوحيد الذي يستطيع ذلؾ.. أل : البروفيسور
 .يجعميـ مستعدوف لتقبؿ التغييراتوحده 

 ولكف لماذا..  لماذا كؿ ىذا؟ :      الكاتب
 ليسيطروا عمى المراكز الثبلثة. : رالبروفيسو 

 أي مراكز؟ : الكاتب     
 مراكز المدينة. : البروفيسور
 ولماذا يسيطروف عمى مراكز المدينة؟ : الكاتب     
مػػػدف دة النطبلقنػػػا نحػػػو اللػػػى قاعػػػإولنحوليػػػا  ،( لنحتميػػػا)وقػػػد نفػػػذ صػػػبره : البروفيسور

 .ولنقيـ نظامنا العالمي الموحد ،األخرى
 إذف أنت تريد احتبلؿ العالـ؟ :    الكاتب 

 ذلؾ ىو ما تفرضو ظروؼ التطور عمينا. : البروفيسور
 .حتبلؿلكنؾ تتناسى أنني، مبدئيا، ضد اإلو  : الكاتب    
 ال ييـ ما دامت الغاية عممية ونبيمة. : البروفيسور
 سور.. أنت مجنوف!بروفي : الكاتب    



أنػا أريػد أف اخػدـ األرض فأقييػا  بؿ مستوعب لكؿ ىػذا العػالـ وحركتػو.. : البروفيسور
 .ف يقدـ شره إليناأشر الفضاء قبؿ 

 !رىيب؟ يالؾ مف توسعي   : الكاتب   
اسػػػػمع يػػػػا أسػػػػتاذ.. أريػػػػدؾ أف تقػػػػرر اآلف.. ىػػػػؿ سػػػػتدخؿ تغيػػػػرات عمػػػػى  : البروفيسور

 شخوصؾ أـ ال؟
 لقد قررت منذ زمف بعيد وال تغير في قراري. : الكاتب
 نؾ ترفض طمبي؟أىذا يعني  : وفيسورالبر 

 بالضبط. : الكاتب     
فت خػبلؼ ذلػػؾ.. آ.. مػف حقػؾ أف تػرفض.. فمػو كنػت مكانػؾ لمػا تصػر   : البروفيسور

خوصػو بنفسػو.. أنػا نو يعز عمى أي كاتػب مبػدع مثمػؾ أف يغيػر فػي شإ
ر موقفػػؾ منيػػا .. ومادمػػت ال تسػػتطيع ذلػػؾ ومقػػد ،لةأمػػدرؾ ليػػذه المسػػ
 فاترؾ األمر لي.

 الى ماذا تروـ؟ : الكاتب     
 .لى إدخاؿ التغييرات عمى الشخوص بنفسيإ : لبروفيسورا

 ؟ولـ لـ تقـ بذلؾ مف قبؿ : تب     الكا
 . تزاؿ قائمةالف صمتيـ بؾ أل : ورالبروفيس

 ؟ني أف اقطع صمتي بيـنؾ تريد مأا ىؿ افيـ مف ىذ : الكاتب     
 ... أف تقطع صمتؾ بيـ فتحررىـ منؾنعـ : البروفيسور
لػي  نيػـ ليسػوا عبيػدي حتػى أحػررىـ منػي.. وليسػوا تبعػاً إأحررىـ مني!!  : الكاتب     

قطػػػع صػػػمتي بيػػػـ.. لقػػػد جعمػػػت لكػػػؿ مػػػنيـ شخصػػػيتو.. ومنحتػػػو أحتػػػى 
 .الحرية في التحرؾ عمى مساحات واسعة مف نصوصي

 .ـ يستطيعوا أف يحققوا إال القميؿولكنيـ في النياية ل : ورالبروفيس
 .ؾ ىو قدرىـ الذي حددتو ليـ بنفسيذل : الكاتب     
مػػػت مػػػا كػػػاف حج  و  ،وقولبػػػت إمكانيػػػاتيـ ،نػػػؾ أنػػػت الػػػذي حػػػددتيـأت يػػػأرا : البروفيسور

 .ينبغي ليـ أف يفعموه
 ؟لى ماذا ترمي يا بروفيسورإ ()بنصرار : الكاتب     

حقػػػػنيـ .. فبتحػػػػررىـ منػػػػؾ يمكػػػػف لػػػػي أف اىـ منػػػػؾ لػػػػيس إالالػػػػى تحريػػػػر  : بروفيسورال
 .بالمزيد مف الصفات الجديدة

 ؟نؾ مجنوفأىؿ تعرؼ  بروفيسور : الكاتب     
 .نؾ ترفض ثانيةأىذا يعني  : البروفيسور
 .بالضبط : الكاتب     



ف يمكف أف يتخمى عف فبل أحد في الكو  مف حقؾ أف ترفض ثانية أيضاً  : البروفيسور
شػػػػيء دوف مقابػػػػؿ.. اسػػػػمع يػػػػا عزيػػػػزي األسػػػػتاذ سػػػػأمنحؾ نصػػػػؼ ىػػػػذه 

 المدينة مقابؿ قطع صمتؾ بيـ.
 .يا لؾ مف بخيؿ !نصؼ المدينة : الكاتب     
 ... المدينة كمياإذف (رتياح قميبل)يبدو عميو اإل : البروفيسور
 !فقط : الكاتب     
 ،والجػػػػػػػزر ،اط  البحريػػػػػػػةوالشػػػػػػػو  ،لقصػػػػػػػباتوسأضػػػػػػػيؼ إلييػػػػػػػا بعػػػػػػػض ا : البروفيسور

 .والغابات
، عمػػػى كػػػؿ ىػػػذا القػػػدر مػػػف جػػػداً ، المتطػػػور نسػػػانكـإلػػػـ أتوقػػػع أف يكػػػوف  :      الكاتب 

 .البخؿ
ني أمنحؾ نصؼ األرض فػبل أبيذا.. حسف  نؾ لست راضياً أىذا يعني  : البروفيسور

 كثر مما يجب.أ تكف جشعاً 
 ؟نصؼ األرض فقط : الكاتب     

 .جداً جشع نؾ إ : لبروفيسورا
مػػا دمػػت قػػد عرفػػت ىػػذا فػػبل حاجػػة بنػػا لممراوغػػة.. إننػػي اطمػػب األرض  : الكاتب     

 .يا مقابؿ طمبؾكم  
 ؟يا.. لماذا؟ ىؿ كانت األرض ممكا ألبيؾيا.. األرض كم  األرض كم   : البروفيسور
 ... أحذرؾبروفيسور : الكاتب     
ولكػف لػو تكرمػت وجعمػت .. ب.. أنا آسؼ يا أستاذطي.. وتحذرني أيضاً  : البروفيسور

 .طمبؾ معقوال
معػػػؾ حػػػؽ يػػػا بروفيسػػػور سػػػأجعمو معقػػػوال.. ولكػػػف إال ينبغػػػي أف تتكػػػـر  : الكاتب     

 .وتجعؿ طمبؾ معقوال ىو اآلخر
كثػػػر مػػػف قطػػػع صػػػمتؾ أومتواضػػػع فأنػػػا لػػػـ اطمػػػب منػػػؾ  ،طمبػػػي بسػػػيط : البروفيسور

 د سيطرتي عمييـ.بشخوصؾ حتى يتسنى لي خدمتيـ بع
 ... تريد السيطرة عمى شخوصيت.. ىذا ما كنت أتوقعو منؾأيأر  : الكاتب     
 .نؾ غير موافؽأأتعنى  : البروفيسور
 .حتى لو وضعتـ الكواكب، كميا، في يميني :    الكاتب  

.. ال أف أجعمؾ توافػؽ مرغمػاً إتدع لي لقد صبرت عميؾ الصبر كمو ولـ  : البروفيسور
حتػػى أوافػػؽ عمػػى موافقتػػو  ؿ يػػدي  .. اجعػػؿ ىػػذا الكاتػػب يقب ػػر ألػػؼتػػو دك
مو يوجييا صوب الكاتب فيشػؿ دكتور ألؼ يسحب آلة صغيرة مف حزا)

جعؿ .. اآلف سػػأىاىاىاىػػاه (ويقيػػده عميػػو ،لػػى الكرسػػي  إيسػػحبو  .حركتػػو



.. اسػػتعدا لػػؼ.. دكتػػورة بػػاءألممػػوت.. دكتػػور  التوالػػد كرسػػياً  مػػف كرسػػي  
 .لمتشغيؿ

 ؟ف تفعؿأبروفيسور ماذا تزمع  : لؼا دكتور
 .سترى : البروفيسور
 .ثير األشعة عمى اإلنساف المتوالدولكننا لـ نجرب مف قبؿ تأ : دكتور الؼ
 .اآلف .. كف جاىزاً دكتور ألؼ : البروفيسور
 (حسف بروفيسور )يذىب الى وحدة التشغيؿ : دكتور ألؼ
 .وحدة الطاقة : البروفيسور
 .جاىز : دكتورة باء
 .وحدة التشغيؿ : البروفيسور
 .جاىز : دكتور ألؼ
 .دكتور جيـ زود الحاسب بمعمومات القير التدريجي : البروفيسور
 .حاضر بروفيسور : دكتور جيـ
اآلف ابػػػػدأو التشػػػػغيؿ )تطفػػػػأ األضػػػػواء.. نسػػػػمع أصػػػػوات األجيػػػػزة وىػػػػي  : البروفيسور

سػػػػمط األشػػػػعة عمػػػػى تعمػػػػؿ.. البروفيسػػػػور يقػػػػؼ فػػػػي غرفػػػػة السػػػػيطرة.. ي
الكاتب فيصرخ متألما( ىػا.. ىػؿ سػتوافؽ يػا أسػتاذ )يسػتمر فػي الصػراخ 
ومنازعػػة األلػػـ.. البروفيسػػور يزيػػد مػػف األشػػعة حتػػى يتغيػػر لػػوف الكاتػػب 

 ( دكتور ألؼ ضاعؼ الطاقة اآلف.كثيراً 
ىػػػذا ربمػػػا كثػػػر مػػػف أنػػػو ال يتحمػػػؿ إ.. ال.. ال أسػػػتطيع ذلػػػؾ بروفيسػػػور : دكتور ألؼ

 .و أضفت أي جزء آخر مف الطاقةسيموت ل
 .ال ييـ أضؼ طاقة جديدة يا دكتور : البروفيسور
 .ي حذرتؾنر أنسف بروفيسور ولكف تذك  ح : دكتور ألؼ
 (افؽ يا أستاذ.. حسف.. خذ اآلف )يزيد األشعةف تو أال تريد أ : البروفيسور

 ... دعوني أرجوكـذاكثر مف ىأ.. ال احتمؿ ال : الكاتب      
 .وافقت ف  إسندعؾ  : بروفيسورال

كثر أكثػر فػأالبروفيسور يزيػد األشػعة )أوقفوا ىذه األشعة المعينة أرجوكـ  : الكاتب     
 (منبياً  وعيو فيطمؽ الجياز صوتاً  حتى يفقد الكاتب

 (أوقفوا األجيزة )تتوقؼ األجيزة ويضاء المسرح : البروفيسور
 ... كدت تقتموف يا بروفيسورقت اآلىؿ صد   (ؿ راكضاً يدخ) : دكتور ألؼ
وقػػػت ، ىػػػو ال. مػػػا ييمنػػػي اآلف، فقػػػط.لػػػيس ىػػػذا مػػػا ييمنػػػي دكتػػػور ألػػػؼ : ورالبروفيس

ويخنقػػاف مػػا تبقػػى  ،اف عمػػي  ق( العقربػػاف يضػػي  لػػى العقػػربيفإنظػػر )يشػػير أ



لى إو ولـ نعرؼ كيؼ نصؿ .. دقائؽ فضمت لنا مف الوقت كم  مف الزمف
 .ىدفنا

ا اإلصػػػػػرار عمػػػػػى ىػػػػػذا الكاتػػػػػب ( ولمػػػػػاذا ىػػػػػذذ لحظػػػػػة)الػػػػػذي جػػػػػاء منػػػػػ : ور جيـدكت
 ؟ال يمكف استبداليـ بشخوص آخريفأ ..وشخوصو

نػػؾ تتحػػػدث كمػػا لػػػو كنػػػت إ.. دكتػػػور جػػػيـ  تحػػاوؿ أف تكػػػوف مضػػحكاً ال : دكتور ألؼ
.. وكػـ تبقػى كـ استيمكنا لمقياـ بكؿ تجاربنػابأمور الطاقة أتعرؼ  جاىبلً 

د شخصػػيتيف اخػػريتيف د تكفػػي لتوالػػ! إنيػػا ال تكػػاتخداـ المقبػػؿ؟سػػمنيػػا لئل
 ؟او يزيد قميبل.. أليس كذلؾ دكتورة باء

 .نعـ دكتور : دكتورة باء
بػػالخروج مػػف المػػأزؽ.. دكتػػورة بػػاء.. ىػػؿ  ف ولنفكػػر معػػاً لنػػدع الثرثػػرة اآل : البروفيسور

 ؟لديؾ فكرة ما رجاء
 .كبل   : دكتورة باء
 ؟وأنت دكتور ألؼ : البروفيسور
ة بحثنػا عمػف يعػرؼ .. ويمكف أف ألخصيا لكـ في ضػرور عـ بروفيسورن : دكتور ألؼ

شػػػؼ ويكػػػوف بنمكانػػػو الك ..معرفػػػة تفصػػػيمية ودقيقػػػة ةمحػػػي الػػػديف زنكنػػػ
 .لقاء األضواء عمى نقاط ضعفواال و 

 .يعدؿ عف فكرتو ويوافؽ عمى طمبنا وسنضرب عمى تمؾ النقاط حتى : دكتور جيـ
وليكف اختياركـ ىذه  مف يعرفو حؽ المعرفة، عإذف ابحث، بمساعدة باء : روفيسورالب

 .المرة موفقاً 
 (بكؿ ما يتعمؽ بالشخصية الجديدة )يخرجافلحظات ونوافيؾ  : دكتور جيـ
  ؟ىؿ تعتقد أننا سننجح ىذه المرة : البروفيسور
.. فنجاحنػػا مرىػػوف بطبيعػػة الشػػخص الػػذي سػػيختاره ربمػػا نعػػـ.. وربمػػا ال : دكتور ألؼ

 .ؿو عمى التحم  دكتور جيـ وبقدرت
 .ىو اآلخر آمؿ أف ال يكوف عنيداً  : البروفيسور
تػراه فػي  ..مف العناد مػا ليػذا الكاتػب الغريػبال اعرؼ أحدا لو  شخصياً  : دكتور ألؼ

.. وما أف تحاوؿ ذلؾ حتى ليو ممكف وسيؿإفتحسب أف الوصوؿ  البدء
 .ال مجاؿ لزعزعتو ؼ لؾ عف رجؿ صمبيتكش  

أف لػػو كػػؿ  .. ولػػـ احسػػب أبػػداً نػػو متواضػػع وخجػػوؿأأوؿ األمػػر حسػػبت  : البروفيسور
 .تمؾ الوقاحة في المواجية

أغػوراه ،حتػى يبػدو  ا لرأيػت كػؿ  يػ.. لػو تأممتىؿ تأممت نظراتو بروفيسور : ألؼ دكتور
 .لؾ وكأنؾ لـ تر منيا شيئاً 



ولػػـ اكتشػػؼ،  ..نػػو كاتػػب مجبػػوؿ عمػػى الشػػرأ ،ليػػذا ظننػػت، أوؿ األمػػر : البروفيسور
، نػػػػو يقػػػػدـ شخصػػػػيات كثمالػػػػة واألب واآلخػػػػريفأال بعػػػػد فػػػػوات األواف، إ

 .وليحذر الناس منيـ ،يفضح أساليبيـول ،وجميوره ،ييـ أماـ قرائوليعر  
.. لقػػػػد توصػػػػمنا الػػػػى الشػػػػخص بروفيسػػػػور ()يػػػػدخؿ . تتبعػػػػو دكتػػػػورة بػػػػاء : دكتور جيـ

 .المطموب
 ؟ةالديف زنكنومرتبط بيـ مثؿ محيي ىو معروؼ لمناس أ : البروفيسور
 .اشؾ في ذلؾ بروفيسور : دكتور جيـ

.. اسػـ لػـ يعػرؼ فػي الوسػط نبػاري.. صػباح األمسػرحيكاتػب نو ناقد و إ : ورة باءدكت
وليػذا فاسػمو غيػر  ،ؽ فػي المسػرحضػي   ىالنقدي ولكنو عرؼ عمى مستو 

 .ا عميياميـ قدر أىمية المعمومات التي حصمن
 ة.زنكن وما صمتو بمحيي الديف : سورالبروفي

 ةعػف زنكنػ كػامبلً  نقدياً  صمة صداقة وطيدة بروفيسور.. لقد وضع مؤلفاً  : دكتورة باء
ال ندري أف كاف قػد طبػع، فػي تمػؾ الفتػرة، أـ ال.. لكػف المعمومػات التػي 
حصػػػػمنا عمييػػػػا مػػػػف بنػػػػؾ المعمومػػػػات اآللػػػػي.. تؤكػػػػد عمػػػػى وجػػػػود ىػػػػذا 

 المؤلؼ.
 ؟الضغوط النفسية والبدنيةؿ مى تحم  وماذا عف قابميتو ع : البروفيسور
ض خبلؿ حياتػو لتجربػة مػف نو تعر  أ، معمومات البنؾ اآللي تؤكد، أيضاً  : دكتورة باء

 .نوع مشابو وخرج منيا  فاشبلً 
 ؟وىؿ برر فشمو بشيء : البروفيسور
 .نعـ : دكتورة باء
 ؟اف تبريره مقبوالفي رأيؾ ىؿ ك : البروفيسور
 .نعـ : دكتورة باء
.. ىػؿ ييمػؾ فشػمو أو ؿ.. أراؾ ميتما بفشمو وتبريره لذلؾ الفشبروفيسور : ؼدكتور أل

 ؟ره بشيءيتبر 
ى تحمػؿ الضػغوط النفسػية .. فمعرفتيما تعني معرفة قدرتو عمتأكيد بكؿ   : البروفيسور

ر ألػؼ دكتػورة بػاء.. .. دكتػو بالمعمومات كمبيوتروالبدنية.. دكتور زود ال
 ؟ىؿ أنتما جاىزاف

طػػوات السػػابقة نفسػػيا فػػي تطفػػأ األضػػواء وتتبػػع الخ)جػػاىزاف بروفيسػػور  : ألؼ وباء
 (التوالد

 (ووقػػؼ فػػي منتصػػؼ المسػػرح ،)بعػػد أف نيػػض مػػف عمػػى كرسػػي التوالػػد : الناقد     
 .جاىز بروفيسور



.. سػػأوجو إليػػؾ .. اسػػمعوالمسػػرحياقػػد ( بدايػػة رائعػػة يػػا حضػػرة الن)فرحػػاً  : البروفيسور
ة.. مػاذا تعػرؼ عػف جبنػا بصػراحة ودق ػأفة عػف صػديؽ لػؾ بعض األسئم

 ؟مؤلؼ )السؤاؿ( و)الجراد( و)حكاية صديقيف(
صػػػػديقيف(، لػػػػـ يكػػػػف صػػػػديقا لػػػػي و)الجػػػػراد( و)حكايػػػػة  (مؤلػػػػؼ )السػػػػؤاؿ : الناقد       

. ولقػػػػد .واألسػػػػتاذ ،واألخ ،صػػػديؽنػػػػو الإ.. كثػػػػر مػػػف ذلػػػػؾأنػػػػو إحسػػػب.. 
ال يريػد أف و  ، بمعمومات عف حياتو كػاف يحػتفظ بيػا، دوف غيريخصني

 .مع عمييا اآلخروفيط  
 ؟أسراره نؾ تعرؼ كؿ  أىؿ تعني  : ورالبروفيس

، ال بيف إليػػػؾقػػػرب المقػػػر  أف كػػػاف اال مثمػػػو، و  ف رجػػػبلً يػػػا.. ذلػػػؾ أللػػػيس كم   : الناقد       
ت نػو كػأبي عػاش ومػاإ.. أسػراره وخفايػاه ؿ  يمكنؾ أف تضع يػدؾ عمػى كػ

 .ال القميؿإولـ اعرؼ عف خفاياه 
 ؟وماذا عف نقاط ضعفو : يسورالبروف

 .كثر دراية بيا مف نفسوأحسب نفسي أكنت  : الناقد       
 والنتيجة؟ : البروفيسور
 .ال جزءىا  اليسيرإعرؼ منيا أف أنني ال تبي   : الناقد       
ف الممكػػػف أف نعػػػرؼ يػػػا حضػػػرة .. أمػػػومػػػاذا فػػػي ذلػػػؾ الجػػػزء مػػػف نقػػػاط : البروفيسور

 ؟الناقد
 .. فأنا أستطيع أف أحدثؾ عف تفاصيؿ حياتػوال ىذاإشيء ممكف..  كؿ   :   الناقد     

..  كمػػا أسػػتطيع الكشػػؼ عػػف بعػػض وعػػف كػػؿ شػػاردة وواردة فػػي كتاباتػػو
سػػمح لنفسػػي أف أه بػػو وال أسػػراره دوف حػػرج ولكػػف الػػذي ال أسػػتطيع التفػػو  

 .تتفوه بو ىو نقاط ضعفو
يعػػػرؼ نقػػػاط عميػػػؾ أف  ئالقػػػار  .. ومػػػف حػػػؽأسػػػتاذ صػػػباح.. أنػػػت ناقػػػد : البروفيسور

 .ونقاط قوتو ،ضعؼ الكاتب
 .في حدود العمؿ الفني واألدبي نعـ : الناقد       
 ؟وما الفرؽ : البروفيسور

 .يا سيدي تفرؽ كثيراً  : ناقد       ال
 .لقرائو أشيائو ممكاً  بعد موت الكاتب تصبح كؿ   : البروفيسور

 .نو مات فعبلً أىذا صحيح لو  : الناقد
 .2000لكنو مات فعبل عاـ  : فيسورالبرو 

أـ انػػػؾ  ..ودي بيػػنكـ أنػػػا الػػذي عشػػت فػػػي زمانػػور وجػػػ.. بمػػاذا تفس ػػإذف : الناقد       
 لػػى الحػػد الػػذي الإ ف يكػػوف غبيػػاً أو  مثمػػي البػػد   متواضػػعاً  تػػزعـ أف ناقػػداً 



 ؟يمكنو أف يعرؼ بوجود صديقو ىذا
 .يفلى العقربإنظر أ.. بروفيسور : دكتور ألؼ

 واضػحاً  سػأقوؿ  لػؾ كبلمػاً  نبػارييي لـ يبؽ الكثير.. اسػمع أييػا األيا ال : روفيسورالب
ننػػي أنػػا   إ.. أرجػػو أف تتجػػاوب معػػو وتفيمػػو.. فػػبل تػػراوغ أو تتحايػػؿ معػػي

.. قيػد االسػتعماؿ (لى كرسػي التوالػدإذي وضع ىذا )يشير البروفيسور ال
.. لقػد احتجتػؾ فػي تييخضع لي فبل حدود لسطوتي وجبرو و سالعالـ كم  

ف امتنعػػت ن.. فػػةعؼ صػػديقؾ الكاتػػب محيػي الػػديف زنكنػمعرفػة نقػػاط ضػ
 .لـ تذقو مف قبؿ في حياتؾ السابقة عف تعريفي بيا أذقتؾ مراً 

رىابي في أف واحدأ.. عجباً  : الناقد         !عالـ أنت واال
 .رضيناىا منؾ، ىذه المرة، فقط وال تتمادى : البروفيسور
 ؟أتمادى في ماذاو  ؟أقوؿ ماذا :    الناقد    
 .ف عذابي شديدأي عف نقاط ضعفو وال تتمادى معي فتقوؿ ل : البروفيسور

 .ليس عندي ما أقولو لؾ : قد       النا
 أحقا؟ : البروفيسور
 .نعـ : الناقد       
 .لى الكرسيإإذف سنرى.. دكتور جيـ اربطو  : البروفيسور
.. قػػد رأيػػت مػػا يشػػابيو مػػف قبػػؿ وف أنكػػـ تخيفػػونني بيػػذا الكرسػػي  تقػػدأتع : الناقد       

 .وخبرت قوتو الشيطانية فبل تتعبوا أنفسكـ معي
لػػػى دكتػػػور جػػػيـ فػػػيفيـ األخيػػػر مػػػراده إالبروفيسػػػور ينظػػػر )دكتػػػور جػػػيـ  : البروفيسور

( اربطػػوه عمػػى لػػى الناقػػدإالقػػدرة ويصػػوبيا ويسػػحب مػػف حزامػػو آلػػة شػػؿ 
)دكتػور جػيـ يجمػب اعطني عصا الطاقة بسرعة .. دكتور جيـ  الكرسي  

يسػػمميا لمبروفيسػػور الػػذي راح يضػػغط عمػػى أحػػد أزرارىػػا عصػػا الطاقػػة و 
ت .. يكػرر ذلػؾ عػدة مػراجسد الناقد فيصرخ الناقد مؿء فمػوويقربيا مف 
نػؾ لػـ تتحمػؿ ىػذا الجػػزء أ.. أرأيػػت (س الناقػد عمػى صػدرهأحتػى يتػدلى ر 

وأنػػػػػت تواجػػػػو أشػػػػعة القيػػػػػر  ؾاليسػػػػير مػػػػف التجربػػػػة البسػػػػػيطة فكيػػػػؼ بػػػػ
، ولػو بنقطػة فنػيالتدريجي.. اسػمع أنػا ال أريػد أف أؤذيػؾ.. فممػاذا ال تعر  

 .واحدة مف نقاط ضعفو في األقؿ
 .وأنذاؿ ،وقتمة ،نتـ مجرموفأ( بالغةيرفع رأسو بصعوبة ) : الناقد

 .جبنيأعف سخافاتؾ و  وسخيفا فتوقؼ الذعاً  ف لؾ لساناً إ : البروفيسور
 ؟  مف أنت حتى أجيبؾ : د       الناق

.. دكتػػور ألػػؼ ابػػدأ التشػػغيؿ نػػؾ تريػػد أف تعػػرؼ مػػف أنػػا.. حسػػفأأحقػػا  : البروفيسور



.. يسػػػػمط البروفيسػػػػور وتتعػػػػالى أصػػػػوات األجيػػػػزة ،أ األضػػػػواءتطفػػػػ)اآلف 
 (قوياً  ناقد الذي راح يصرخ صراخاً أشعة القير التدريجي عمى ال

طاف.. أوقفػػوا ىػػذا الشػػيطاف.. سػػأقوؿ لكػػـ.. نعػػـ سػػأقوؿ أوقفػػوا ىػػذا الشػػي : ناقد       ال
 .لكـ

ىػا مػاذا تريػد أف  (أوقفوا جميع األجيزة )تتوقؼ األجيػزة وتفػتح األضػواء : روفيسورالب
 ؟تقوؿ

 .ريد أف أجيبؾ عما تريد ولكف بشرطأ : الناقد       
 ؟لؾ ما تريد يا حضرة الناقد.. ما ىو شرطؾ : سورالبروفي

 .أف تجيبني عف أسئمتي :    اقد    الن
 .ولكف بسرعة لو سمحت فالوقت أدركنا كما ترى : البروفيسور
 ؟ةأيف احتجزتـ محيي الديف زنكن :  الناقد      
 .في الغرفة المجاورة : البروفيسور
 ؟ىؿ ىو بحالة جيدة : الناقد       
 .كبل : البروفيسور
 ؟حسف.. كـ سيعيش : الناقد       

 .حسب جياز التوقيت الزمني.. عشر دقائؽ ()ينظر الى العقربيف : وفيسورالبر 
 ؟ؿ سيمكف تحقيؽ خطتؾ في عشر دقائؽى : الناقد       
 .ربما في اقؿ مف ذلؾ أيضا : البروفيسور
أف تقومػػوا بػػذلؾ دوف الحاجػػة  ىػػؿ تسػػتطيعوف بعػػد معرفػػة نقطػػة ضػػعفو : الناقد       

 .إليو
 .نعـ : البروفيسور
 ... خمصني منو أوال حتى تحصؿ عمى ما تريدإذف : الناقد       
.. يالكف ليس قبؿ أف يقطع صمتو بشخوصو.. أنت لـ تفيـ القضية كم  و  : البروفيسور

أف مػػا نريػػػده ىػػػو أف يقطػػػع صػػػمتو بشخوصػػػو حتػػػى نػػػتمكف مػػػف تنميػػػتيـ 
 .تحقيؽ حمميـ الذي ىو حممنا جميعاً ودفعيـ باتجاه 

 .اعرؼ : الناقد       
 ؟وكيؼ عرفت : البروفيسور
قػػد عنػػدنا يعػػرؼ عػػف المؤلػػؼ .. النايػػا حضػػرة البروفيسػػور كػػف ناقػػداً ألػػـ أ : الناقد       

 .عف نفسو وشخوصو كثر مما يعرؼ المؤلؼأوشخوصو 
ـ   : البروفيسور  ؟تطمب موتو اآلف ول
 .لكي أريح ضميري : الناقد       



 ؟نو حيألوىؿ يؤنبؾ ضميرؾ  : فيسورالبرو 
 .. يتعذب حسب.نو يتعذببؿ أل : الناقد       
لػػى ىنػػا إ ةمحيػػي الػػديف زنكنػػ.. دكتػػور ألػػؼ احضػػرا حسػػف.. دكتػػور جػػيـ : البروفيسور

 (.ف الكاتبلى الغرفة المجاورة ويحضراإيذىباف )بسرعة 
.. فمػػيس لػػي مػػف خيػػار آخػػر الكبيػػر وأخػػي ،وأسػػتاذي ،معػػذرة يػػا صػػديقي : الناقد       

وؿ كممػة .. وال يكػاد يقػب  في عيوف الناقد نظػرة ذات مغػزىر الكاتينظ)
.. بروفيسػور ليػدفف صػديقي لترقد، اآلف، بسػبلـ (واحدة حتى يردوه قتيبلً 

نساناً  بوصفو كاتباً  ميؽكما ي  .واال
 .قؿ لي أوال كيؼ يمكف أف نقطع صمتو بشخوصو : البروفيسور
 ... ليس قبؿ أف يدففال : الناقد       

 ... الدفف لـ يكف ضمف الشروطأرجوؾ يا حضرة الناقد : روفيسوربال
ى البروفيسػػػػور ينظػػػر الػػػػخيػػػػار يػػػا بروفيسػػػػور.. ألػػػيس كػػػذلؾ ) لػػػيس لػػػؾ : الناقد       

 (الساعة
ويمػػي دقيقتػػاف.. دكتػػور جػػيـ.. دكتػػورة بػػاء.. دكتػػور ألػػؼ.. احممػػوا جثتػػو  :   البروفيسور

 .نفذوا ما أقولو لكـ بدقة.. نسافنما يميؽ بو ككاتب وككوادفنوه 
 .لكف الوقت يمضي بروفيسور : دكتور ألؼ
 .اآلفدكتور ألؼ أرجوؾ اخرجوا  : البروفيسور
 .عنانؾ تضي  إبروفيسور  : دكتور جيـ
لػػػػى العقػػػػربيف وىػػػػو إاقػػػػد ينظػػػػر الن)بحسػػػػـ( اخرجػػػػوا قبػػػػؿ فػػػػوات األواف ) : البروفيسور

( اآلف قػػؿ وبسػػرعة يػػػا يػػةرب العقػػرب الكبيػػػر نقطػػة النيا.. وقػػد قػػايبتسػػـ
 ؟الناقد.. كيؼ نقطع صمتو بيـ حضرة

 .لقد قطعت الصمة فعبل يا بروفيسورالناقد :  
 ؟كيؼ : البروفيسور
آلف وقػػد مػات فػبل صػػمة .. ابوجػوده الجديػد دىـ الجديػد مرتبطػػاً كػاف وجػو  : الناقد       

 .بينو وبينيـ
ـ   : البروفيسور ـ   ول  .تقؿ لي ل

 .مرر الوقتأريد أف كنت أ : الناقد
يػركض صػوب ).. يا لي مف غبػي لى العقربيف( يا لي مف غبيإ)ينظر  : البروفيسور

ثمالػػػة اخرجػػي وليخػػػرج ( ىيػػو أنػػػت يػػا غرفػػة التػػي احتجػػػزوا الزمػػرة فييػػػاال
 .تكـ بكاتبكـ.. لقد قطعت صماآلخروف أيضاً 

 .قد أدركنا ىذا منذ قميؿ : ثمالة



اطفػػػة حتػػػى تصػػػموا قبػػػؿ .. ىػػػؿ تسػػػمعونني بسػػػرعة خةإذف اذىبػػػوا بسػػػرع : البروفيسور
.. انتياء الوقت.. أسرعوا.. احتموا المراكز الثبلثة.. حققوا حممكـ وحممنػا

.. يطرؽ مسامع )يركضوف صوب الباب.. قمت لكـ.. ىيا.. ىيا أسرعوا
زمني فترى الدىشة في نفػوس الجميع صوت المنبو في جياز التوقيت ال

.. تسػػقط ويسػػقط خمفيػػا سػػيا عمػػى البػػاب فيفػػتحالػػة ترمػػي بنف.. ثمالجميػػع
.. البروفيسػور فشػيئاً  دأ أبػدانيـ باالختفػاء شػيئاً اآلخروف عمى الخشبة وتب

و لكنػ .. يمسؾ بخناقو قبؿ أف يختفػي بدنػو تمامػاً بنفسو عمى الناقد يرمي
الجميػػع وىػػو يصػػرخ  لػىإ.. ينظػػر يسػقط عمػػى الكرسػػي وال يمسػؾ بشػػيء

ليس قبؿ احػتبلؿ المدينػة.. لػيس قبػؿ احػتبلؿ ال.. ال..  (صراخا ىسترياً 
 ...المدينة

   
 إظبلـ  
   
   
   
  *    *    *  * 
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، تشػػػبو قاعػػػدة تمثػػػاؿ أفقيػػػة، يتمػػػدد الممثػػػؿ ]تتوسػػػط القبػػػو دكػػػة مدرجػػػة  
عمييا.. المنفذ الوحيد لمقبو بوابة صغيرة عمى الجدار األيسر عند أعمػى 
يسػار الخشػبة. يوصػؿ بػيف البوابػة و أرضػية القبػو سػمـ قصػير بػػدرجتيف 

ارة ، الػػى حافػػة الخشػػبة أو ثػػبلث. المخػػرج يتقػػدـ، مػػف بػػيف جميػػور النظ ػػ
بػػػػػػدء التمػػػػػػريف األخيػػػػػػر  األماميػػػػػػة.. ينػػػػػػادي عمػػػػػػى فريػػػػػػؽ العمػػػػػػؿ معمنػػػػػػاً 

 لممسرحية..[
عمييا( فيتمدد )بأمر( الممثؿ عمى الدكة )يأخذ الممثؿ محمو عمى الدكة  : المخرج

لػػى الخمػػؼ.. يرفػػع رأسػػو قمػػيبل ليواجػػو منفػػذ إفريػػؽ العمػػؿ تييػػأ )يسػػتدير 
بعػػػد بػػػدء الصػػػرخة.. حاضػػػر؟.. إظػػػبلـ.. )يظمػػػـ  ابػػػدأ تػػػدريجياً  اإلنػػػارة(

 )تنطمؽ مف خارج المسرح صرخة نسوية عالية(  كشفأ اً المسرح تمام
الػػداخؿ مػػف بوابػػة القبػػو ال.. ال تغمقػػوا بػػاب القبػػو عميػػو )الضػػوء الوحيػػد  : ـصوت األ

 زاؿ حيػػاً يػػالا مػػع غمػػؽ البوابػػة وصػػريرىا( ولػػدي يأخػػذ باالنحسػػار تػػدريجي
.. زاؿ حيا يا ناس.. حياً ي ال)إضاءة تدريجية مركزة عمى الممثؿ( ولدي 

يػػػا... )يختفػػػي صػػػوتيا تػػػدريجيا حتػػػى ال يكػػػاد يسػػػمع مػػػف قبػػػؿ جميػػػور 
 النظارة(

 . يػػرى الػػى األشػػياء التػػي تحيطػػو ببػػرود(بطءيجمػػس بػػ .)يبػػدأ باالسػػتيقاظ : الممثؿ    
لػػػى إأظػػػف أنػػػي سػػػمعت صػػػرخة أمػػػي مػػػرة أخػػػرى، تنطمػػػؽ مػػػف الفػػػراغ.. 

أعمػػاؽ نفسػػي المسػػكونة بػػالموت.. تػػػرى أىػػي صػػرخة حقيقيػػة أـ مجػػػرد 
)صمت( مف أيف لي أف اعرؼ وأنا ىنػا وحػدي، مػع  وىـ.. وىـ وحسب

لييا إى ضخ الدؼء القدرة عم ودوف أف تكوف لدي   ىذه األشياء الباردة..
لتعتػػرؼ، أمػػاـ الجميػػع، وتشػػيد أنيػػا سػػمعتيا مثمػػي.. إننػػي محػػاط بيػػذه 

لى قبو رطب تتطاير مػف مسػاماتو إؿ المكاف اء التي تحو  الجدراف الصم  
أقمػت أنيػا  ()يتوقػؼ مفكػراً  لي  إوال تسمح بدخوؿ الصوت  ،الروائح النتنة

وىػػي تخترقنػػي ؟ )حػػائرا( ولكنػػي سػػمعتيا لػػي  إال تسػػمح بػػدخوؿ الصػػوت 
ننػػػي أقنػػػع أروا.. كمػػػا تختػػػرؽ قطػػػرة مػػػاء قطػػػرة أخػػػرى.. )صػػػمت( تصػػػو  

ر ى سمعتيا ممتزجة مع الصرخة األولى لي وأنا أغادننفسي، أحيانا، أن
لػػى نػػور الحيػػاة.. وفػي أحيػػاف أخػػرى.. ال أقتنػػع بػػأي شػػيء إظػبلـ الػػرحـ 

عمى اإلطبلؽ.. ليػذا عرضػت نفسػي عمػى طبيػب نفسػي.. قػاؿ الطبيػب 
صػػوت الطبيػػب أو يسػػمعو دوف أف يػػراه.. أو يحػػاوره كخيػػاؿ ظػػؿ(  )يقمػػد

ىػػا.. حػػدثني بالتفصػػيؿ عػػف أغػػرب مػػا سػػمعت أو رأيػػت.. وحػػيف حدثتػػو 
 قاؿ:



 .نؾ تتوىـ كثيراً إ : -
 وكيؼ يتوىـ اإلنساف؟ : الممثؿ     

 .حيف يصبح خيالو أوسع مف واقعو بكثير : -
 ارة منو، بالتوقؼ عف الضحؾ(مرني بنشأىا ىا ىا ىا... ) : الممثؿ     

ال اعتبرتؾ مجنوناً          -  .ابتمع ضحكتؾ واال
 ..اعتبرني أي شيء.. فقط امنعيا مف اقتحامي عمى الدواـ. يا سيدي. : الممثؿ      

 :ثـ قاؿ ببرود ؽ في وجيي طويبلً وحد   ،صمت الطبيب  
 .نؾ مصاب بداء الصرخةإ            -

وحػػػدؽ فػػػي  ،ىػػػو مثػػػؿ داء العظمػػػة؟ )صػػػمت الطبيػػػبأ؟ الصػػػرخة !داء  : الممثؿ      
 وقاؿ بالبرود نفسو( ،وجيي ثانية

.. طبيعػة ثني عف نشػاطاتؾف حد  .. اآلـ  رتكاف.. ى  بؿ ىو مثؿ داء اإل            -
 .لى صراخ مثبلً إلى أوامر.. إتمؾ النشاطات.. أتحتاج 

فػػػي  فأنػػا أمػػػارس نشػػاطي ممػػثبلً  لػػى كػػػؿ ىػػذا وذاؾ..إنشػػاطاتي تحتػػاج  : الممثؿ      
التمثيػػػؿ، يػػػا سػػػيدي،  ..فرقػػػة )يػػػذكر اسػػػـ الفرقػػػة التػػػي تقػػػدـ المسػػػرحية (

ويمنحؾ فرصة إثبات ذلؾ الوجػود..  ،ي لذيذ يشعرؾ بوجودؾنشاط حيو 
نػػػو نشػػػػاط متعػػػػب أو أ، ولػػػػو لمحظػػػة واحػػػػدة، .. لػػػػـ اشػػػعر يومػػػػاً شخصػػػياً 

 ،لػػػوف عمػػػي  قو  وجعميػػػـ يت ،ممػػػؿ.. لقػػػد عشػػػقتو عشػػػقا أثػػػار حسػػػد زمبلئػػػي
وأننػي أبػالغ فػي حبػي  ،عػي حػب ىػذا الفػفد  أمنيـ أنني  ويتيامسوف ظناً 

شعر بكينونتي إال أي بخشبة المسرح.. صدقني يا سيدي أنني ال كوتمس  
عر بحاجػػػة شػػػأحػػػيف  عمييػػػا.. أو ارقػػػص، أحيانػػػاً  ميمػػػاً  لعػػػب دوراً أحػػػيف 

مػرة يحتػاج ؿ )زوربا( في كػؿ يفعكاف كما  تماماً  كبيرة لمتعبير عف ذاتي
وطواؿ رحمتػي مػع الخشػبة لػـ  .وعما ال يريد ،لى التعبير عما يريدإفييا 

ي فػي ىػذه المسػرحية بالػذات.. نػولكن و الضػجر..أ، بالسػأـ  بػداً أاشػعر، 
مقاطعػػػػػػات )يػػػػػػذكر اسػػػػػػـ المخػػػػػػرج( لػػػػػػي.. وىػػػػػػو مخػػػػػػرج  سػػػػػػئمت كثيػػػػػػراً 

 د ىو اآلخر  عمى الصراخ. المسرحية.. لقد تعو  
 يقـو بأداء دور المخرج()الممثؿ             

-            stop توقؼ ... 
 ! أتوقؼ لماذا؟أتوقؼ؟ : الممثؿ       

 .لماذا؟ بسبب أدائؾ طبعا          -
ده ممثؿ عمى خشبة ىذا  د لؾ الدور بطريقة لـ يسبؽ أف جس  ولكني أجس   : الممثؿ       

 .المسرح



 ؟ي ىذا تجسيداً تسم  أ            -
 ؟سميو إذفأ ماذا : 
  general provaلممسػرحية  أخيػراً  نػؾ تقػدـ تمرينػاً إ.. .. أو ثرثػرةىذياناً  :          -

يعنػي.. أف  ()الممثػؿ ال يجيػب general provaما يعنػي الػػ  ىؿ تفيـ
 ثنا، فيمػػػػػا بعػػػػػد، عػػػػػف عيػػػػػوبانتقينػػػػػاه ليحػػػػػد   ف جميػػػػػوراً فػػػػػي الصػػػػػالة اآل

 .المسرحية
 .تمريفليس ىذا غرض ال : الممثؿ      

 ؟( وما غرضو يا أستاذ)متيكماً           -
 .. أمالمعرض أماـ الجميور المسرحي دنياً وب غرضو تييئة الممثؿ نفسياً  : الممثؿ      

نػػػؾ تجاوزتيػػػا خػػػبلؿ التمرينػػػات أالعيػػػوب التػػػي تتحػػػدث عنيػػػا فيفتػػػرض 
 .السابقة

 ؟خرج المسرحية أـ أنت( ىؿ أنا م)غاضباً            -
 .نتابؿ  :      الممثؿ 

.. أف لػيس ليػؤالء النػػاس .. وال تػنسإذف.. دع النقػاش وأبػدا العمػؿ حػػاالً            -
لػػى ىػػذا الجػػداؿ العقػػيـ.. إاالسػػتماع  مػػف الوقػػت مػػا يكفػػي إلضػػاعتو فػػي

 ؟نت جاىز اآلفاىؿ 
 .جاىز : الممثؿ       

ت )صػػػم.. العػػازؼ مػػع اإلضػػاءة ابػػدءوا مػػع الصػػرخة الموسػػيقي جػػاىز : -
عالية نسمع مف خبلؿ الظبلـ صرخة نسوية ).. اكشف Action: قصير

، وىػػي موسػيقى رقصػة السػػاس العربيػة.. الممثػػؿ يػؤدي حركػػات االفتتػاح
وىػػػو يتحػػػدى  ؿ أدائيػػػا حزينػػػاً حركػػػات تعبيريػػػة بطيئػػػة يبػػػدو الممثػػػؿ خػػػبل

صػػػة قبالتػػػو، بنظراتػػػو الثابتػػػة. يػػػا ، الػػػذي يفتػػػرض أف يػػػؤدي الرقالخصػػػـ
داء تجبر .. أنؾ بيذا األرقص تعبير عف الفرح اإلنساني)يذكر اسمو( ال

ثانيػػػة.. ولػػػيكف رقصػػػؾ  .. أبػػػدا مػػػرةالمشػػػاىد عمػػػى ذرؼ الػػػدموع.. اآلف
.. إظػػػػػػػبلـ  الموسػػػػػػػيقي جػػػػػػػاىز (صػػػػػػػوت المخػػػػػػػرج )مقمػػػػػػػداً  جػػػػػػػداً  مفرحػػػػػػػاً 

Actionالممثػػؿ يػػؤدي رقصػػا تعبيريػػاً ةموسػػيقى إيقاعيػػ).. .. اكشػػف ... .
ف .. صػػوت المخػػرج يوقفػػو مػػوالزىػػو تػػو تػػنـ عػػف التحػػدي والصػػراعحركا

 (خارج المسرح أو مف خياؿ الظؿ
- : stopا .. أىػػػذا مػػػأيػػػف جئػػػت بيػػػذه الحركػػػات واإلشػػػارات .. مػػػف.. توقػػػؼ

 ؟دربتؾ عميو طواؿ المدة السابقة
 .ي لـ أتوصؿ الى جوىره إال اآلفن. ولكن.نعـ  : الممثؿ      



 !!إال اآلف؟!! في يـو العرض  -
ىػذا لػػيس يػػـو العػرض يػػا أسػػتاذ )يػذكر اسػػـ المخػػرج( إننػا مػػا زلنػػا نػػؤدي  :  الممثؿ     

 .مسرحياً  .. تمريناً تمريناً 
.. لقد حػددت لػؾ شػكؿ الرقصػة واقتنعػت ممثؿ متعب ومضجر نؾ حقاً إ  -

 .عما حددتو لؾ بما حددت فبل تخرج كثيراً 
ؾ تػػديرىا كيفمػػا ي لسػػت آلػػة طبيعػػة بيػػدينػػخػػرج عػػف شػػيء.. ولكنأأنػػا لػػـ  : لممثؿ      ا

. وليػػػذا حػػػيف أطمػػػؽ ... ممثػػػؿ مسػػػكوف بحػػػب التمثيػػػؿتشػػػاء.. أنػػػا ممثػػػؿ
 .. ألػيس الػرقص فنػاً ي بالشكؿ الػذي يػراه مناسػباً نو يؤد  أالعناف لجسدي ف

والحركػػػة؟.. أليسػػػت ىػػػذه المفػػػردات  ،واإليمػػػاءة ،اإلشػػػارةو  ،لغتػػػو الجسػػػد
.. . إذف؟. أبجديػػة ىػػذه  المغػػة التػػي ىػػي أوسػػع واشػػمؿ مػػف لغػػة الكػػػبلـ

ني أطمػػؽ أد  لػػؾ موضػػوعة مػػا أو حالػػة مػػا فػػحػػيف ال أسػػتطيع أف أجس ػػ
العناف لجسدي كي يرسـ في فضاء المكاف صوره اإليحائية األكثر قػدرة 

 .عمى المواءمة مع ما أحس واشعر
.. اخرج ذلؾ العجوز المتصابي انتوني كويفب .. أنؾ متأثر جداً مشكمتؾ : -

ص مػف تأثيراتػو لتخمػؽ م ػ. تخ.نفسػؾ جمػد ىػذا المتصػابي لكػي تكػوف مف
( )يظمػـ المسػرح ( إظػبلـاآلف حاوؿ ثانية )يصدر أمػراً  ..شخصيتؾ أنت

Action ..الممثػػػػؿ ممػػػػدد عمػػػػى .رى، مػػػػرة أخػػػػنسػػػػمع الصػػػػرخة)كشػػػػف أ .
، فعمػػػو، الطبيعػػػي ةمسػػػرح يجمػػس بسػػػرعة تتناسػػػب وردال الدكػػة فػػػي وسػػػط

عميػػػو لسػػػماع الصػػػرخة لكػػػف الطبيػػػب الػػػذي ظيػػػر بشػػػكؿ مفػػػاج  يشػػػير 
 .بالتمدد ثانية

 ... أنتـ.. مف .. ()مفاجأ : الممثؿ      
 ، كمػا تظػف، وأنػا لسػت مبلكػاً اىدأ يا بني.. أنت لسػت فػي العػالـ اآلخػر : الطبيب      

 .أنا الطبيب أو شيطاناً 
 ؟!! .. لـ جئت الى ىناالطبيب : الممثؿ      
 .ألعايف حالتؾ النفسية : الطبيب      

 ؟ىؿ تراني مجنوناً  :    الممثؿ   
 .كبل   : الطبيب      
 .إذف .. بنمكانؾ الرحيؿ : الممثؿ      

ا متسع مف الوقت )يمشػي. . ثػـ(  يزاؿ أمامنبلليس اآلف عمى األقؿ.. ف : لطبيب      ا
 ... حدثني عف نفسؾـ  ى  

 ؟عى مخرج المسرحيةأحدثؾ عف ماذا وأنا ميووس كما يد   : الممثؿ      



 .( إذف أنت ميووس يا ولدي)بغباء : طبيبال
يحػدؽ فػي ة وىػو . يتوقػؼ عػف الضػحؾ فجػأيطمػؽ ضػحكة عاليػة     ( : الممثؿ

. تتشػنأ عضػبلت وجيػو فشػيئاً  يتقػد شػيئاً  وجو الطبيب. يتفرسػو بغضػب
الطبيػػب يحػػاوؿ اإلفػػبلت  .ع باتجػػاه الطبيػػب ثػػـ يمسػػؾ بػػو بقػػوةوىػػو ينػػدف

لػى إالطبيب لينفمت منػو وليػرتكف  يترؾخة قوية . يصرخ الممثؿ صر منو
زاؿ  يػػػاليضػػػحؾ مػػػرة أخػػػرى ضػػػحكة ىسػػػترية وىػػػو  .زاويػػػة فػػػي المسػػػرح

 (في وجو الطبيب يحدؽ متفرساً 
 .نؾ ممثؿ بارع ومبدعأ( اشيد اآلف )يقترب منو بحذر.. يبتسـ لو : الطبيب
 !؟كيؼ.. كيؼ عرفت ()مندىشاً  : الممثؿ
حتػػػى حػػػيف تجيػػػدىا  ة عمػػػي  ف تنطمػػػي المعبػػػ.. لػػػإنيػػػا مينتػػػي أييػػػا الممثػػػؿ : الطبيب

 إجادة تامة.
 . واآلف اسػػػمع يػػػا حضػػػرة الطبيػػػب.. أنػػػا أؤدي دوراً .حسػػػف.. حسػػػف جػػػداً  : الممثؿ

، قبؿ أف يتدخؿ مدير المسػرح أو عمى ىذه الخشبة.. فابتعد عنيا بيدوء
 .منتأ المسرحية

 .التؾ النفسية.. فأنا مكمؼ مف قبميما ألعايف حال عميؾ أييا الممثؿ : الطبيب
 ؟نيما بحالتي النفسيةأوما ش : مثؿالم

 .بالمرض فعبلً  نيما يخشياف مف أف تكوف مصاباً إ : الطبيب
 .أي مرض : الممثؿ
 .مرض الصرخة : الطبيب
 .ولكف ذلؾ كاف في نص المسرحية : الممثؿ
مسػػػرحية حػػػيف كنػػػت تحػػػدثني عػػػف .. ىػػػؿ كنػػػت فػػػي نػػػص الوأنػػػا اآلخػػػر : الطبيب

 ؟الصرخة
 ...ينرني يا سيدي.. ىؿ.. ىؿ تعتقد أننؾ تحي  إىا..  : الممثؿ
 .( نعـطعامقا) : الطبيب
 ؟وماذا ستفعؿ ()باستكانة : الممثؿ
 .سأعالجؾ طبعا : الطبيب
 ؟كيؼ : الممثؿ
 (تجػػاوب معػػي حسػػب.. اآلف تمػػدد ىنػػا )يتمػػدد الممثػػؿ عمػػى الدكػػةأف ت : الطبيب

 موسػػيقى)ي بيػػدوء عػػف صػػرختؾ .. اغمػػض عينيػػؾ وحػػدثناسػػترخ تمامػػاً 
ؿ الممثػػؿ عػػف بقيػػة .. دائػػرة الضػػوء تعػػز ىادئػػة أشػػبو بالتنويمػػة الموسػػيقية

 (.أجزاء الخشبة



فػي موقػع متقػدـ مػف  بحفػر خنػدؽ مت أمػراً ( عندما تسػم  )مغمض العينيف : الممثؿ
وقمػت ليػـ وأنػا أشػير  ،مف الجنود ( اصطحبت عدداً جبية القتاؿ )يجمس

وىػػػػػـ يحممػػػػػوف  لجنػػػػػود مػػػػػف منطقػػػػػة خيػػػػػاؿ الظػػػػػؿ  يػػػػػدخؿ ا)لػػػػػى المكػػػػػاف إ
بيػب خػبلؿ ىػذا أو . الممثؿ يشير ليـ عمػى المكػاف ويكػوف الطالمجارؼ

، وكانػػت احفػػروا ىنػػا.. كػػاف السػػكوف يخػػيـ عمػػى المكػػاف (قبمػػو قػػد اختفػػى
لػى إفرنػا اء تاـ وكػذلؾ الػدبابات والراجمػات.. حالمدفعية في حالة استرخ
رفة اشرأب رأسػو مػف سة األخيرة لممجومع الرف ..عمؽ نصؼ متر تقريباً 

وجوىنػا .. وربمػا ألننػا رأينػا ساسنا برىبػة المػوت.. ربما إلحالتراب فجفمنا
( بعػد أف نفضػنا التػراب عنػو جمػس تنعكس عمػى وجيػو المتمكػؿ )صػمت

 (ىػا المػوت.. أوقفػوا  الحفػر )يجمػس الممثػؿ قبالتػوأي ىر  قبالتنا ببدلتو التػ
نػػؾ إ.. مػػا الػػذي أسػػتطيع أف افعمػػو بػػؾ . أو.مػػاذا تسػػتطيع أف تفعػػؿ بػػي

نػػؾ مسػػكوف، أوال بػػد   ،معاتػػؾ الجميمػػةومجػػرد مػػف كػػؿ تط ،عػػزؿ مثمػػيأ
 نػؾ سػمعت جيػداً أ.. مؤكػد خبروىػا بنبػأ موتػؾأبصرخة أمؾ حيف ، مثمي

يسػمع صػرخة عاليػة ) أنا أمي وىي تصػرخ فػي وجػو المػوت كما سمعت
تيما كاف أخي فتح.. وحيف را أنني أغمضت عيني  تصو   (فيغمض عينيو

لػػى جػػانبي إ كػػاف اآلخػػر ممػػدداً  .. فتحتيمػػا مػػرة أخػػرىالػػى جػػانبي ممػػدداً 
.. كنػت أخشػى، دومػا،أف أرانػي .. ومف وقتيا لـ استطع فتح عيني  أيضاً 
.. فتحتيمػػػا مػػػا وسػػػعني لػػػى جانبيمػػػا.. ومػػػع ذلػػػؾ فتحػػػت عينػػػيإ ممػػػدداً 

أعماقي مثؿ كومة مػف أسػبلؾ  ألنسى رجفاف الصرخة الذي يتشعب في
وأنػػا أحػػدؽ فػػي وجيػػو وسػػكنني اليمػػع  ،سػػني الخػػوؼ.. ولحظػػة تمب  ائكةشػػ

ـ جمجمتػػػو .. قفػػػزت مػػػف محمػػػي ووجيػػػت لػػػو رفسػػػة كػػػادت تيشػػػالمتمكػػػؿ
الجنػػود آت مػػف منطقػػة خيػػاؿ  يسػػمع صػػوت).. صػػرخ الجنػػود بػػي يػػاكم  

 ( الظؿ
   

 .عميؾ الرفسة بالرفسة .. أتمثؿ بميت ال حوؿ لو ليرد  ال.. ماذا فعمت     -
 ا أحػػػدؽ فػػػي وجػػػوىيـ وجيػػػاً .. خرجػػػت مػػػف غيبػػػوبتي وأنػػػانتبيػػػت لنفسػػػي : ثؿ  المم

احفػروا  .... وصػرخت بيػـوجيػاً  رى الموت في وجػوىيـ وجيػاً أو  ..وجياً 
اآلف.. لكػػػف دوي الياونػػػات طغػػػى عمػػػى صػػػوتي وامتصػػػو مثممػػػا يمػػػتص 

 (مف الفراغ طعو صوت المخرج آتيقا)الموت رحيؽ الحياة 
-   Stop توقؼ 

(  : الممثؿ   بػػػػؿ أنػػػػت الػػػػذي يجػػػػب أف يتوقػػػػؼ ويتوقػػػػؼ صػػػػراخؾ )بغضػػػػب عػػػػاـر



مػػػى المسػػػرح مثممػػػا تريػػػد أنػػػت ، عؿ الشخصػػػيةمث ػػػألمسػػػتمر ىػػػذا فأنػػػا ال ا
يتو يحدث لي أف ما حدث ليا ر .. ألبالضبط.. بؿ أعيشيا لحظة بمحظة

( ارتفػع الػدوي والصػفير فػي حكايتػو، فيسػتمر الممثػؿ الصوت ال يجيػب)
الخنػػدؽ  .. حشػػرنا أنفسػػنا فػػيقوط القذيفػػة قربنػػا  الػػذي ينػػذر بسػػالمفػػاج

 فشػيئاً  يئاً .. وشػفشػيئاً  الضيؽ الذي لـ يكتمؿ بعد.. والقذائؼ تقترب شيئاً 
د حيف تدور حوؿ نفسيا بشبؽ والشظايا تزغر  ..تنثر شظاياىا مف حولنا

الػذي تخمػد فػي جسػده نارىػا .. عػف الرجػؿ .. تبحث عف فريسػتياجنوني  
تمر يسػػػػا ).. لكػػػػنيـ لػػػػـ يسػػػػمعو احمػػػػوا أنفسػػػػكـة.. صػػػػرخت بيػػػػـ الشػػػػبقي  

رى الجحػػيـ . يطػػؿ أحػػد الجنػػود برأسػػو ليػػالقصػػؼ واالنفجػػارات مػػدة وجيػػزة
 (الذي أمامو وىو يصرخ

 و أرضػػػػاً تطػػػػيح برأسػػػػو شػػػػظية فتسػػػػقط).. تكػػػػاد تجػػػػف رأسػػػػي تكػػػػاد تجػػػػف :      صوت
 (عف جسده ويتدحرج مبتعداً 

تتػداخؿ األصػوات ثػـ )تػى سػػ.. .. يبحػث عنيػا حخمؼ رأسػوانو يركض  :      صوت
 (تتوحد في صوت واحد

 (سقطت عمينا قذيفة أخرى )صمت :        صوت
رنػػػاه بأيػػػدينا.. شػػػعرت باالختنػػػاؽ ( دفنتنػػػا فػػػي الخنػػػدؽ الػػػذي حف)يسػػػعؿ : الممثؿ

.. لـ اسػتطع )يخرج يده فقط مف تحت التراب( لـ استطع أف أحرؾ يدي
دؽ ليػػػػروي بشػػػػكؿ مػػػػف الخنػػػػ يخػػػػرج)أف أحػػػػرؾ أي عضػػػػو فػػػػي جسػػػػدي 

ذ خمدت ثػاعتيادي عضػنا .. سػحبوا بلينػاإورة المػدافع الوحشػية جػاءوا ( واال
ف أجسػػادىـ ارؼ ألاآلخػػر بالمجػػ نابعضػػوجمعػػوا أشػػبلء  ،خػػارج الخنػػدؽ

 :قاؿ الذي يتقدميـ ..تشظت قطعة قطعة
 .لى ذوييـ وليرحميـ اهللإ.. أرسموىـ ليو راجعوفإنا اال نا هلل و إ : -

اذا تعػػاممني كمػػا تعامػػؿ المػػوتى.. لمػػاذا تتػػرحـ .. لمػػأييػػا الوغػػد أنػػا حػػي : الممثؿ  
ىػػاتيف  يػػوـ الػػذي أدفنػػؾ فيػػو بيػػدي  .. وسأشػػيد ال.. أنػػا لػػـ أمػػت بعػػدعمػػي  

.. حاولػت مػرة لـ استطع إخراج الكممات مػف فمػي ()يعود الى دوره كراو
 ( وضػػعوني فػػي صػػندوؽ المػػوتىمػػو أخػػرى ولػػـ افمػػح )صػػمت . يػػنيضت

. يقمػد مشػية ش جنػائزيمػار )لى ىذا المكاف عمى ىذا النحو إوساروا بي 
رخت بيـ ماذا تفعموف أييػا الحمقػى.. أنػا حػي.. أنػا لسػت ( صالمشيعيف

يقمػد )وطغى عمى صوتي صوت حػزيف يػؤبنني  ..أنا ..كما تظنوف ميتاً 
يقػػػػػاع مقػػػػػاـ الركبػػػػػاني أو صػػػػػوت المػػػػػؤبف فيتمػػػػػو البيػػػػػت الشػػػػػعري عمػػػػػى إ

 (الحكيمي



 طالت سبلمتو  ف  اال ؿ ابف أنثى و ك  
 عمى آلة حدباء محموؿ يوماً                                       

، عمػى روحػي قػرأوا )الفاتحػة(، ترحمػاً  (وضعوني ىنػا )يتمػدد عمػى الدكػة  
.. وغادروا باكتئاب مييب.. أحسست بالبرد يسػري فػي عروقػي ،الطاىرة
ػػ مت لػػو.. ورحػػت فػػي .. فاستسػػمرويػػداً  دـ نحػػوي رويػػداً ثػػـ يتقػػ د قػػدمي  يجم 

.. وتػػوارى إغفػػاءة أزليػػة ىادئػػة.. تغيػػرت صػػورة الحيػػاة.. شػػحبت أنوارىػػا
يض( بصػوت خفػ)واستقر الموت في جسػدي  ..الظمماتالحمـ في عالـ 

.. كثر( إننػي ميػتأكثػر فػأميت منػذ ىػذه المحظػة )يػنخفض صػوتو إنني 
.. أمي.. إنيا أمػي (مدوية فينيض مرة أخرىيسمع صرخة قوية )إنني  

تصػػرخ ).. تصػػرخ مػػؿء فميػػا عمييػػا مػػف مػػوتيأمػػي التػػي طالمػػا خشػػيت 
ـ مػػػرة أخػػػرى فيضػػػع يديػػػو عمػػػى أذنيػػػو متألمػػػا حتػػػى يتبلشػػػى صػػػوت األ

بصػػػرختيا أييػػػا  رت مسػػػكوناً ىكػػػذا صػػػ يجمػػػس. يكمػػػؿ حديثػػػو( .خةالصػػػر 
اختفيػػػػت فػػػػي المحظػػػػة !! لمػػػػاذا أييػػػػا الطبيػػػػب!! أييػػػػا الطبيػػػػب (الطبيػػػػب

.. لتأخػػذ الشػػيطاف . ولكػػف ال.. الالحاسػػمة.. كنػػت سػػأخبرؾ بكػػؿ شػػيء.
ؾ وأنػػت مخػػادع .. فمػػا نفعػػوتمقػػي بيػػا فػػي أعمػػاؽ الجحػػيـ ،لقػػذرةروحػػؾ ا

 ..ومخاتؿ مثميـ تماما
  ... توقؼstop : المخرج
 ؟.. لماذاأتوقؼ أيضاً  : الممثؿ  
 .النص فلخروجؾ ع : المخرج
 .النص فلـ اخرج ع : الممثؿ  
ف الخػػروج عمػػى أتعػػرؼ ال أ.. لتزامػػؾ الخمقػػيلػػى اإجػػت.. وأسػػأت بػػؿ خر  : المخرج

 ؟الخروج عمى الخمؽ المسرحيالنص يعني 
 .النص في لـ اخرج عن( قمت لؾ أنمحتداً ) : الممثؿ  
اف كنػػت كمػػا تػػدعي فمػػف أيػػف جئػػت بيػػذا الطبيػػب الػػذي رحػػت تكيػػؿ لػػو  : المخرج

 ؟السباب والشتائـ
.. أنػا أقػوؿ لػؾ (ج ال يجيػب)المخػر  ؟كيؼ صعد الى خشبة المسػرح إذف : الممثؿ  

سػػػػػػرحؾ ىمػػػػػػا المػػػػػػذاف سػػػػػػمحا لػػػػػػو ومػػػػػػدير م ،السػػػػػػيداف منػػػػػػتأ المسػػػػػػرحية
 ؟بالدخوؿ.. أتعرؼ لماذا

 .ال : المخرج
 .ليعايف حالتي النفسية : الممثؿ  
.. ثػػـ   بمػػا ال يعنييمػػاف تػػدخبلأالمسػػرحية ومػػديرىا لػػـ يسػػبؽ ليمػػا  منػػتأ : المخرج



ى لمطبيب المزعػـو .. كيؼ تسن  .. ىاداً نني لـ أغادر الصالة أبأ ترى الأ
 .ليؾإف يصعد أ

 .دريأال  : الممثؿ  
كبػػر أف خيالػػؾ صػػار أ.. و نػػؾ صػػرت تتػػوىـ كثيػػراً أؿ لػػؾ بػػاألمس قػػأألػػـ  : المخرج

 .مف واقعؾ كثيراً 
 .!! أنت تكرر الكممات التي قاليا الطبيبلييإيا  : الممثؿ  
يسػػػت كممػػػات الطبيػػػب كمػػػا ( ولممثػػػؿيػػػذكر اسػػػـ الىػػػذه كممػػػاتي أنػػػا يػػػا ) : المخرج

 ؟لى الوىـإنؾ خرجت مف النص أف اآل.. ىؿ اقتنعت تزعـ.. ىا
 ... أظف ذلؾ أ.. أ ) مترددا ( : الممثؿ  
 Action.. لػػػى الػػػنص.. وابػػػدأ مػػػف حيػػػث انتييػػػت.. جػػػاىزإف ارجػػػع اآل : المخرج

 .كشفأ
يػػػػرت صػػػػورة )مػػػػف عمػػػػى الدكػػػػة( ورحػػػػت فػػػػي إغفػػػػاءة أزليػػػػة ىادئػػػػة.. تغ : الممثؿ  

الحيػػػاة.. شػػػحبت أنوارىػػػا.. وتػػػوارى الحمػػػـ فػػػي عػػػالـ الظممػػػات.. واسػػػتقر 
المػػػػوت فػػػػي جسػػػػدي.. إننػػػػي ميػػػػت منػػػػذ ىػػػػذه المحظػػػػة )يختفػػػػي صػػػػوتو 

 وت مػػف خػارج المسػػرح مضػػخـ( إننػػي ميػت.. إننػػي )يقاطعػػو صػتػدريجياً 
 الصدى(

 .انقضى أجمؾ فاصمت مت مت مت  صوت
لػػػى إيتقػػػدـ )جمػػي بعػػػد أ.. لػػػـ يػػػنقض ( الفضػػػاً )يقفػػز مػػػف فػػػوؽ الدكػػة منت : الممثؿ   

 فاسػػي ولػػي قمػػب ينػػبض بػػالحنيف( لػػف تتوقػػؼ أنلمخشػػبةالحافػػة األماميػػة 
يغنػي المقطػع )حػف أ.. اليياإحف أوأنا ما أزاؿ  .. لف يدركني الموتليياإ

 :(ميفةاألوؿ مف أغنية مارسيؿ خ
 الى خبز أمي وقيوة أمي ولمسة أمي ..حف  أ
  عمى صدري يوماً  ماً وتكبر في الطفولة يو  
 يخجؿ مف دمع أمأ ني إذا مت  عشؽ عمري ألأو 
 .آه.. مف دمع أمي 

محيػػا غيػػر واضػػحة بسػػبب .. مبل)تظيػػر فػػي وسػػط المسػػرح مثػػؿ مػػبلؾ : ـ       األ
. مكانيػػا ال تبرحػو حتػػى ينتيػي دورىػػافػي  سػػية الخافتػة.. تظػػؿ  أاإلنػارة الر 

لػػى وقفتيػػا األولػػى إكػػات مدروسػػة مػػف قبػػؿ المخػػرج لتعػػود أو تتحػػرؾ حر 
جمػػؿ صػػوتؾ يػػا أ.. مػػا اهلل (لطريقػػة نفسػػيا التػػي ظيػػرت فييػػاوتختفػػي با

 .ولدي
 .ف ليس لي صوت جميؿأنت تعرفيف أ.. أمي ()بدالؿ : الممثؿ    



حنوف يػا ولػدي.. إيػو كػؿ مػا أتمنػاه لنفسػي بعػد ىػذا و  ،ميؿبؿ صوتؾ ج : ـ       ألا
.. عمػى الػدواـ.. لػـ يبػؽ لػي أف اسمع صوتؾ عمػى الػدواـ العمر الطويؿ

 .غير صوتؾ الجميؿمف حطاـ الدنيا 
 .ومف لي غيرؾ يا أمي : الممثؿ    

 .ما سيكوف لؾ غيري يوماً  : ـ       األ
 أمي. : الممثؿ    

 ؟لست تحبيا يا ولديأ : ـ       األ
 .جؿأ : الممثؿ    

 ؟وستقترف بيا : ـ       األ
 .جؿأ : الممثؿ    

 ... وليحفظكما مف كؿ سوءإذف ليبارككما الرب :        ـاأل
 ...لكني يا أمي : الممثؿ    

 ؟( لكنؾ ماذا يا ولدي)مقاطعة : ـ       األ
 .) بسرعة ( لف اقترف بيا أبداً  : الممثؿ    

 ؟ولماذا يا ولدي : ـ       األ
 .اإلطبلؽ .. ال شيء عمىال (ألنني.. ألنني )ينتبو لنفسو : الممثؿ    

 ؟طبلؽال شيء عمى اإل : ـ       األ
 .أمي : الممثؿ    

 ؟ف فسأغضب منؾ ما حييتقؾ اآللـ تقؿ لي ما الذي يضاي ف  إ : ـ       األ
( منػػػذ قميػػػؿ وأنػػػا جػػػالس ىنػػػا كػػػراً يتوقػػػؼ مفال تغضػػػبي يػػػا أمػػػي سػػػأقوؿ ) : ثؿ    المم

 .راودني إحساس غريب ومخيؼ
 ؟حساس يا ولديوما ذلؾ اإل : ـ      األ

 .ف أودعؾ الوداع األخيرأ.. فأف.. أ إحساس يمح عمي   : الممثؿ   
 ،ت وضػػحيتأعطيػػ ،ال.. ال تفعػػؿ ىػػذا أرجػػوؾ.. لقػػد  صػػبرت وتحممػػت : ـ      األ

 .، الوداع األخيرخرنت اآلأ، ف تودعنيأسمح أولكني لف 
 ؟واألرض : الممثؿ   

( قػالوا لػي مػا قولػؾ يػا أـ ف تكـر أميا )مستذكرةأـ تيا كما ينبغي ألأكرم : ـ      األ
أف  ابنػػؾ األوؿ استشػػيد فػػي الحػػرب.. قمػػت ىػػو فػػداء  ف نحػػف قمنػػا لػػؾإ

.. أف ابنػػؾ الثػػاني استشػػيد فػػي الحػػرب ف قمنػػاإ.. قػػالوا مػػا قولػػؾ لمػػوطف
قمػت ال..  ...وما قولؾ أف قمنا أف ابنػؾ الثالػث.. قالوا اء لكـقمت ىو فد
ألجمػو أعػيش وبدونػو لػف يكػوف  ..آخػر مػف تبقػى لػي.. انػو ال أريده ميتا



 .لحياتي معنى
، كمػػػا يتمػػػبس الميػػػؿ فاآل يػػػا أمػػػي أقػػػاـو المػػػوت الػػػذي يتمبسػػػني،ألجمػػػؾ  : الممثؿ   

سمح لو أف ينشب أظفاره أجمؾ لف ( ألر )يبتعد عنيا باتجاه الصالةالنيا
دعػػو أ.. لػػف جمػػؾنشػػب أظفػػاره فػػي جسػػدي ولػػديؾ.. ألأي كمػػا فػػي جسػػد

 ..بي لحظة فجعوه بولػده األوؿ.. فمتبػاركينيأف مف ف مني كما تمكيتمك
عمػػى  ، جاثمػػاً حسػػو، طػػواؿ الوقػػتأالكػػابوس الػػذي ولتزيحػػي  عنػػي ىػػذا 

( ت الييػا فػبل يجػدىايمتفػي.. أمي.. ىؿ تسمعينني يا أمػي ).. أمصدري
 !؟ليي !! ىؿ بمغ بي الوىـ ىذا الحدإيا 

 (و صوت مف خارج المسرح. أنا.. )يقاطع.ال.. ال.. أنا لـ أتوىـ
 .نؾ تتوىـأبؿ  : -

عػػػػف يتوقػػػػؼ )؟ ـ مخػػػػرج المسػػػػرحيةأذا؟ الطبيػػػػب ؟ صػػػػوت مػػػػف ىػػػػمػػػػف : الممثؿ   
.. أسػتاذ )فػبلف( اعػذرني لتػوقفي ا أسػتاذ( يػ، ينادي عمػى المخػرجتمثيؿال
 ؟جبني أرجوؾ.. ىؿ كانت والدتي ىناأو 

 ؟تعرفت عمييا يتيا أوأسبؽ لي أف ر ( وىؿ و في الصالةوى) : المخرج  
 .( منذ برىةلكنيا كانت ىنا )يشير الى المكاف : الممثؿ   
لػػػى إح بالصػػػعود سػػػما.. ولػػػـ لػػػـ يكػػػف ىنػػػا أي مخمػػػوؽ غيػػػرؾ ()غاضػػػباً  : المخرج  

 ؟.. ىؿ فيمتكاف الخشبة ألي  
 .فيمت : الممثؿ   
وقػػػػؼ ولػػػػو لمحظػػػػة واحػػػػدة.. ىػػػػا.. رؾ دوف أف تتكمػػػػؿ دو أ( إذف )ميػػػػدداً  : المخرج  

 ؟جاىز
 .( جاىز)باستسبلـ : الممثؿ   
 .كشفأ.. Action : المخرج  

 ثؿ   المم
 

ػمرة أخرى أصابت المدافع و  : ب فانيالػت اب الحػر الراجمات نوبة مف عص 
،  سػفؿ التػؿأت الشظايا التػي تنػاثرت .. واستطاعا بقصفيا العشوائيينعم

إيقػػاؼ  ئيس فتوجػػب عمػػي  تصػػاؿ الػػر وقطػػع سػػمؾ اإل ،ثقػػب مقطػػورة المػػاء
عػػػادة اإل ،نػػػزؼ المػػػاء ذ . انتظػػػرت انفػػػبلؽ القذيفػػػة التاليػػػػة.تصػػػػاؿواال .. واال

 نفجػػػػػاراإل يسػػػػػتمر صػػػػػوتسػػػػػفؿ التػػػػػؿ )ألػػػػػى إفجػػػػػرت مدويػػػػػة ىرعػػػػػت ان
لػى إ.. قفػزت طرفي السمؾ وبرمتيما عمى بعضػيما ( عضضتوالصفير

فػزة وعػدت متحاشػيا المػوت بق ،المقطورة فحشرت فػي ثقبيػا قطعػة خشػب
يمكػف أف يقػـو الممثػؿ بالتمثيػؿ الصػامت )الخندؽ .. داخؿ لىإأسممتني 

سػػػػػمؾ االتصػػػػػاؿ  عوضػػػػػا عػػػػػف الحػػػػػوار المنطػػػػػوؽ فػػػػػي عمميتػػػػػي تصػػػػػميح



، جيػاز اليػاتؼ اليػدوي ويػرد د أف يصػؿ الخنػدؽ، بعػوالمقطورة ثػـ يمػتقط
.. لػػـ آ.. لػو.. الػو.. .. أ.. نػا.. مػا زلػت.. حيػاً  عميػو بأنفػاس متقطعػة (

وت صػ).. بأسرع ما يمكف ريت. صوتي متقطع.. ألنني ج.صب بأذىأ
واختنػػؽ   ...)صػػمت(.. الوالػػو.. الػػو (انفجػػار مػػدو تتبعػػو صػػرخة قويػػة

لجنػػػػدي الػػػػذي .. أطفػػػػأت القذيفػػػػة نارىػػػػا فػػػػي جسػػػػد االصػػػػوت فػػػػي السػػػػمؾ
وقمبػػػػو العػػػػاري  ،دفعيػػػةوالم ،( أنػػػػاأحببػػػت فخمػػػػدنا جميعػػػػا )يمسػػػح دمعتػػػػو

الشػظية  نػا حالمػا تسػتقر( قد ال تصدقوف أف الواحػد م)يبكي بصمت. ثـ
رعة ىائمػػػة أمػػػاـ وشػػػة تمػػػر بسػػػمػػػف الصػػػور المش ف شػػػريطاً أفػػػي جسػػػده فػػػ

ى صػورىـ عمػى ذلػؾ الجميػع تتػر  ،األوالد ،الحبيبػة ،ـناظريو.. صورة األ
ف أفػ.. عندما جرحػت فػي المػرة األولػى الشريط ببل توقؼ.. ىا.. تذكرت

يػة وعنػدما جرحػت فػي المػرة الثان ،أوؿ صورة حضػرتني ىػي صػورة أمػي
 ،والرابعػػػػة ،.. وفػػػػي المػػػػرة الثالثػػػػةنػػػػي غبػػػػت عػػػػف الػػػػوعيأل شػػػػيئاً  ر  ألػػػػـ 

دـ تصػديؽ مػف قبػؿ يسػمع صػوت احتجػاج وعػ) ...والسادسة ،والخامسة
.. ىؿ تريدوف أف اكشؼ نكـ ال تصدقوفأ.. يبدو ؟ماذا (جميور النظارة
كػػد أنكػػـ سػػتقولوف أف ىػػذا .. أنػػا متأيني حتػػى  تصػػدقونلكػػـ عػػف جسػػد

بؿ  .. ىذا ليس جسداً أرواح.. وستقولوف أيضاً .. بؿ قط بسبع ليس بشراً 
نيػػػا الحقيقػػػة )ينظػػػر فػػػي أ.. صػػػدقوني الحقيقػػػة. ولكنيػػػا .مجمػػػع لمشػػػظايا

.. ال أحػد مػنكـ يريػد أف يصػدؽ (وه الصػفوؼ األولػى مػف المشػاىديفوجػ
ف الػػػذيف لمػػػاذا؟ أل يسػػػمع صػػػوتا متسػػػائبل() مكـ أبػػػداً .. أنػػػا ال ألػػػو حسػػػنا

، لػػـ يصػػدقوا رفػػة مػػنكـ بكػؿ جراحػػيكثػػر معأسػحبوني مػػف الخنػػدؽ، وىػـ 
( حبيبتي وحدىا التي تصدؽ نتـ.. )صمتأ.. فكيؼ تصدقوف نني حي  أ
لػـ يبمغػو أحػد  ؽ سػحري  نني إنساف شبو خرافي يقاوـ جراحو وموتو بتفو  أ

راقػص مػف أنػا أروا أنيػا قالػت لػي مػرة و .. تصو  فمف السابقيف أو البلحقي
وروؾ أتيتـ بجراحػؾ يػا ابػف  ف لؾ أفآما أ.. في األسرة في حفؿ عائمي

 أو تخافيف عمي مف جراحي. ()يتحدث وكأنو يحاور حبيبتو فعبل
.. فأنػػا الوحيػػدة التػػي ال تخػػاؼ ف كانػػت كػػؿ حبيبػػة تخػػاؼ عمػػى حبيبيػػاأ : صوت

 .عميؾ
( انقضػػى أجمػػؾ فاصػػمت مػػت مػػت )صػػوت مضػػخـ مػػف خػػارج المسػػرح : صوت

 .مت
 .( لف اصمت)بتحد : الممثؿ    

 .ف وىذا قدرؾ رؾ رؾ رؾميت اآلأنت   صوت



 .قدري أف أحيا : الممثؿ    
 .بؿ قدرؾ أف تموت موت موت موت : صوت

 .سأقاـو الموت : الممثؿ    
 .ىاريار ىار ىار وستن  صوت

ـ  )يصػػػػمت، يفكػػػػر نيػػػػار أبػػػػداً ألػػػػف )بتصػػػػميـ(  :   الممثؿ   نيػػػػار ومقػػػػاومتي أال  ( ولػػػػ
وأننػػػي  ،نيػػػـ محقػػػوفأىػػػذا يعنػػػي ؟ رىونػػػة بيػػػواء ىػػػذا القبػػػو المغمػػػؽ ىػػػام

نخفض أوؿ األمػػػر( ، ينػػػادي بصػػػوت مػػػ)يصػػػمت، يتػػػذكر سػػػأموت فعػػػبلً 
 دومػاً  . كنػت  .أمي.. ىػؿ تسػمعينني يػا أمػي ()يرفع صوتو ..أمي.. أمي

.. لػػى قمبػػػيإوقمبػػؾ مشػػدود  ،لػػػى نبضػػيإتقػػوليف لػػي أف نبضػػؾ مشػػدود 
و حتػى ال القبوليفتحوا باب ىذا  اتو أ.. لينني ما زلت حياً أقولي ليـ إذف 

 ،تػػػػى ال يخنقنػػػػي جػػػػوه الفاسػػػػد المميػػػػتح ،ف منػػػػي ظبلمػػػػو الرىيػػػػبيػػػػتمك  
( تػػػػػرى ىػػػػػؿ سػػػػػتأتي قبػػػػػؿ نفػػػػػاذ آخػػػػػر ذرة مػػػػػف )يصػػػػػمت فجػػػػػأة ...حتػػػػػى

ال.. لػف أمػوت بيػذه  (منػو س بػالموت قريبػاً ينػتفض إذ يحػ) ؟األوكسجيف
وسػػأمؤل صػػدري  ،وسػػأخرج مػػف ىػػذا المكػػاف المػػوحش ،احيأ.. سػػالسػػيولة

أعػػيش؟ لمػػاذا  (عيش.. نعػػـ سػػأعيش )يصػػمت مفكػػراً .. سػػأبػػاليواء النقػػي
عنة عمى حرب .. الم  عنةالم   (ـ ألقتؿ ثانية؟ )بغضبأحارب ثانية؟ ؟ ألىا

 والضػػػػياع.. أي قػػػػدر لعػػػػيف سػػػػاقيا الينػػػػا ،والػػػػدـ ،ال تعػػػػرؼ غيػػػػر القتػػػػؿ
.. لػػف .. لكننػػي لػػف أمػػوت؟يميػػا الممتيػػب عمػػى قموبنػػا البػػاردةفأنزلػػت جح

كمػػػا تحػػػديت جراحػػػي مػػػف  سػػأتحداه، ر يحطمنػػػي..دع ىػػذا المكػػػاف القػػػذأ
دع مكانػػػا  كيػػػذا يقتمنػػػي.. أفأنػػػا عمػػػى الػػػرغـ  مػػػف كػػػؿ شػػػيء، لػػػف  قبػػػؿ،

( أننػػػي حػػي.. آه يػػػا أمػػي )يتعػػػذب.. أف تقػػنعيـ فقػػط.. أريػػدىا أف تصػػػؿ
وتحسػيف  ،نػؾ تسػمعيننيأعػرؼ أ.. أنا أقنعييـ  يا أمي قبؿ فوات األواف

المػرة.. ولكػف الوقػت يمػر.. وشػبح وتحػاوليف معيػـ المػرة تمػو  ،سبما أح
.. وما أخشاه ىػو أف تفقػد مقػاومتي إصػرارىا بػالوقوؼ فػي الموت يقترب

!! )مندىشػػا فػػراغ البعيػػد( يػػا اليػػيينظػػر الػػى ال)وجػػو ىػػذا الشػػبح الكريػػو 
.. تػػرى مػػاذا نيمػػا شػػقيقاي.. وذاؾ الػػذي يقػػؼ قربيمػػا والػػديإ (ومسػػتغربا

نيػـ يشػيروف.. وال إ (اً ؽ ممي ػد  )يحػ ؟موف ىناؾ في عمؽ الفراغ الكونييفع
.. لػػى أيػػف؟إتػػبعكـ؟.. أ.. أف لػػى مػػف يشػػيروف.. أتشػػيروف عمػػي  إعػػرؼ أ
ال..  (الػػوراءلػػى إينسػػحب يػػب )ينػػتفض( ال )لػػى أعمػػاؽ ذاؾ الفػػراغ الرىإ

فمجػػرد صػػور مضػػطربة لمخيمػػة مشوشػػة نػػتـ أ.. أمػػا ال يمكػػف.. أنػػا حػػي
الصور الشػاحبة.. صح يا )فبلف( ال تستسمـ ليذه أصح أ ()ينفض رأسو



.. إف اظطػػػررت لمقتػػػؿ فاقتػػػؿ.. ولكػػػف اقتػػػؿ تػػػذكر مػػػا قالتػػػو فتاتػػػؾ  مػػػراراً 
. كػـ .غيػر ىػذا المػوت الػذي يتعنكػب حػولي.. آه ؟ وأنا ال خصـ لػيمف

.. وكػػػـ تمنيػػػت لػػػو أننػػػي أقابػػػؿ عمػػػى كرىػػػت أف يكػػػوف خصػػػمي ال مرئيػػػا
خصػػومي فػػػأجيز عمػػييـ أو يجيػػػزوا طريقػػة أسػػبلفي القػػػدامى حتػػى أرى 

، أف أموت بطعنة مف خصػمي عمػى أف تقتمنػي فضؿ، ألؼ مرةأ.. ي  عم
أف ىػواء ىػذا  .. أحػسليػيإيػا  (ختنػاؽ. يحػس باالمياء )يتجشػأشظية ع

سػمومة ، ال يعػدو كونػو ذرات مف ما أتػنفس، اآلفأ.. و القبو قد نفد تماماً 
 القميؿ وتأتى ولـ يبؽ إال اً .. لقد قاومت كثير مشبعة بثاني أكسيد الكربوف

.. ستصػؿ ليس مثمي مػف يستسػمـ بيػذه السػيولة.. ياية المحتومة.. الالن
ـ عمػػػى فػػػتح ىػػػذه البوابػػػة المعينػػػة .. وسػػػتجبرىوأخػػػرىوالػػػدتي بػػػيف لحظػػػة 

شػػػػعر أ.. آه.. .. كثيػػػػراً ولكنيػػػػا تػػػػأخرت كثيػػػػراً  ()يصػػػػمت. يفكػػػػر. يتعػػػػذب
عيوني غير شػبح األشػياء .. وال أكاد أرى ببانقباض في صدري ومعدتي

.. يتخػػذ )يغمػػض عينيػػو مستسػػمما لممػػوت ..ننػػي.. إننػػيالتػػي حػػولي.. إ
. اية المسرحية. يسمع صرخة أمو مف جديد فيصػحونفس الوضع في بد

تمرار لمصػػراخ يسػػتمر صػػراخيا وعويميػػا وكػػأف ىػػذا الصػػراخ والعويػػؿ اسػػ
أظػػػف  (تكػػاء عمػػػى مرفقيػػػواإل بطء محػػػاوالً . يجمػػس بػػػفػػي بدايػػػة المسػػػرحية

لػػى أعمػػاؽ إ ..طمػػؽ مػػف الفػػراغي سػػمعت صػػرخة أمػػي، مػػرة أخػػرى تننػػأن
. أىػػي صػػرخة حقيقيػػة أـ مجػػرد وىػػـ.. .نفسػػي المسػػكونة بػػالموت.. تػػرى

 .وىـ وحسب
أسػػرعوا أتوسػػؿ الػػيكـ.. افتحػػوا ىػػذه البوابػػة الرىيبػػة.. لسػػت مجنونػػة كمػػا  : صوت االـ

 .زاؿ حياً ي ال.. ولدي تظنوف.. إنيا الحقيقة يا ناس
. يصػعد لييػاإيده صوب البوابة.. يتجو بكميتو الصراخ وىو يمد  يحاوؿ) : الممثؿ   

 (.. يضرب عمى البوابة عدة مراتدرجات السمـ بصعوبة
 .( ولدي)مضخماً  : صوت االـ
 ... يا أميأنا.. ما.. زلت حياً  ()يتكمـ بصعوبة :    الممثؿ  
 (بةيصعد الى الخش).. لى المسرح(.. توقؼإ)يقفز مف الصالة  : المخرج

 ... المسرحية لـ تنتو بعدتوقؼ!! لماذا؟أ : الممثؿ   
نػي ال أريػدؾ .. حذفت مػا تبقػى مػف الػنص ألبؿ انتيت عند ىذه الجممة : مخرج  ال

ي الحضػور.. ( أعزائػالنظ ػارة جميورى الخشبة )يمتفت الى أف تموت عم
 (.لقد انتيت المسرحية )تطفأ األضواء

 إظالم  
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. تػػػػزيف جػػػػدرانيا لوحػػػػات زيتيػػػػة غايػػػػة فػػػػي ]صػػػػالة مؤثثػػػػة بأثػػػػاث فخػػػػـ  

ضػػاءة غيػػر  ،األضػػواء. موسػػيقى ومػػؤثرات غرائبيػػة الجمػػاؿ. تطفػػأ واال
 ف نسمع صرخة نوار[أة مرات قبؿ ثابتة تبرؽ عد  

 .بيألدغت يا  )صارخا. متألما( آخ خ خ خ خ.. لقد لدغت.. لقد : نوار   
 )بدىشة مف خبلؿ الظبلـ أيضا(  لدغت.. لدغت!!.. كيؼ!؟ : األب   
 أبى أسرع.. أرجوؾ  )يعتصر نفسو( سيقتمني السـ. : نوار   
ع.. سػػػأفتح النػػػور )نسػػػمع مػػػف خػػػبلؿ الظػػػبلـ ال تخػػػؼ يػػػا بنػػػي.. تشػػػج   : األب   

ـ لػػليػػي.. مػػا الػػذي يحػػدث ىنػػا!؟ إىنػػا وىنػػاؾ( يػػا  صػػوت تعثػػر أقدامػػو
ينػػػادي(  سػػػديد  )يصػػػرخ(  لػػػى مفتػػػاح النػػػور )إاعػػػد أسػػػتطيع الوصػػػوؿ 

 سديد )يضاء المسرح إضاءة خافتة. نوار ما زاؿ يتموى مف األلـ(
 .)يدخؿ راكضا( نعـ أبى : سديد
 األب
   سديد

 .افتح النور :
 أي نور؟

 ؟ال ترى كؿ ىذا الظبلـأنور الصالة يا غبي..  :   األب
 بي؟ الصالة مضاءة.أأي ظبلـ يا  : سديد

 مضاءة بالظبلـ؟ : األب  
 أنت الذي أمرت أف تكوف أضاءتيا خافتة. : سديد

 .لى الحد الذي تنعدـ فيو رؤية األشياءإليس  : األب   
 .الرؤية لـ تنعدـ يا أبى : سديد  
 .غضب( بؿ انعدمتب) : األب   
 ...أبى.. ىؿ.. ىؿ : سديد  
كثػػر مػػف ذي قبػػؿ(  مػػا أيضػػاء المسػػرح لسػػت كػػذلؾ )  يقاطعػػو( ال..) : األب   

 .ىاذزلت أستطيع رؤية أالعيبؾ كم
 )صارخا( ىؿ تتركاني أموت؟! :   نوار   
ليػػػي.. مػػػاذا حػػػػدث )يقتػػػرب منػػػو(  لمػػػاذا تخفػػػي كفػػػػؾ إ( يػػػا )مسػػػتغرباً  :   سديد  

 ىكذا.. ىا؟
 كاألبمو. )صارخا متألما(  نادي عمى خادمي بدؿ وقوفؾ، أمامي، :   نوار   
حسػػػف )يتحػػػرؾ نحػػػو البػػػاب . ينػػػادي بصػػػوت عػػػاؿ( أييػػػا الخادمػػػاف..  : سديد  

 . ىيا بسرعة..تعاال.. تعاال
 لى المسرح(إسيدي )يدخبلف  )مف خارج المسرح( حاالً  : الخادماف



لػػػى غرفتػػػو وقػػػوال لطبيبػػػي الخػػػاص أف يقػػػـو إلػػػى نػػػوار( خػػػذاه إ)يشػػػير  : األب   
 .بمعاينتو فوراً 

فػػورا سػػيدي )يمسػػؾ كػػؿ منيمػػا بيػػد مػػف يػػدي نػػوار ويخرجانػػو. يوقفيمػػا  : الخادماف
 األب(

لػػى ىنػػا حػػاؿ انتيائػػو مػػف إف يحضػػر أاسػػمعا )يتوقفػػاف( قػػوال لمطبيػػب  : األب   
 معاينتو ىؿ فيمتما؟

 . يمحؽ بيما سديد(فيمنا سيدي )يخرجاف : الخادماف
اجمس )يجمس عمى مقعػد  قؼ عند الباب(  تعاؿ ىنا )يعود(سديد )يتو  : األب   

أو دوراف.. قػػػؿ.. كيػػؼ لػػػدغ  األب يقتػػػرب منػػو(  مػػػف دوف لػػؼ   وثيػػر.
 شقيقؾ؟

 )بتجاىؿ( ىؿ لدغ شقيقي حقا؟ : سديد  
ف يصػػػرخ.. ألػػػيس أقبػػػؿ  ؿ )صػػػمت( كنتمػػػا معػػػاً أسػػػديد.. أنػػػا الػػػذي يسػػػ : األب   

 كذلؾ؟
 .نعـ : سديد  
 .نو تركؾ ليمدغأإذف.. أنت تعترؼ  : األب   

 .ال : ديد  س
 كيؼ لدغ إذف؟ : األب   
 . أعرؼال : سديد  
 .تعرؼبؿ  : األب   
 .لدغ شقيقي حتى تحدثني بيذه الطريقةأأبي.. أنا لـ  : سديد  
مػػػػف ذلػػػػؾ بكثيػػػػر كبػػػػر أو أفعػػػػى.. أنػػػت أ بالتأكيػػػد.. أنػػػػت لسػػػػت عقربػػػػاً  : األب   

ر لعبػػػة ف يػػدب  أنػػؾ الوحيػػػد الػػذي يسػػػتطيع أعػػػرؼ أ)بػػأمر( اسػػػمع.. أنػػا 
 .الظبلـ

ف أقػػوؿ لػػػؾ أتحػػدثني بيػػذه الطريقػػة.. واسػػمح لػػي أبػػي.. أرجػػوؾ.. ال  : سديد  
 .نؾ صرت تتوىـ كثيراً أ

 أصدقؾ أنت؟و  كذب عيني  أأتوىـ؟ ىؿ تريدني أف  : األب   
 .يا أبي لست مضطراً  : سديد  
نػػػؾ أنػػػت مػػػف أنػػػؾ كػػػاذب )سػػػديد ال يػػػرد( و أبػػػؿ مضػػػطر أف أقػػػوؿ لػػػؾ  : األب   

نػػػؾ أنػػػت مػػػف خطػػػط لئليقػػػاع أد( و ط لئليقػػػاع بأخيػػػو )سػػػديد ال يػػػر خطػػػ
 .بأخيو )يسمع طرقا عمى الباب( ادخؿ

 ؟)يدخؿ( سيدي.. ىؿ تأذف لي : الطبيب



 ؟تفضؿ أييا الطبيب.. تفضؿ )صمت( ىؿ عاينت حالتو : األب   
 .نعـ : الطبيب
 وماذا وجدت؟ : األب   
 .ثمة حالة تسمـ غريبة يا سيدي : الطبيب
 لى سديد نظرة شزراء(إماذا؟ )ينظر  : األب   
 .نجمؾ تعرض لحالة لدغ مف كائف غريب : الطبيب
 ييا الطبيب؟أكائف غريب!! ماذا تقوؿ  : األب   
 .شرح لؾ األمر سيديأدعني  : الطبيب
 حسف.. تفضؿ : األب   
ء لدغػػة انػػو مصػػاب بالتسػػمـ جػػر  أذىني لػػ عنػػدما بػػدأت بمعاينتػػو تبػػادر : الطبيب

لػػػػى ذراعػػػػو، التػػػػي إف أمعنػػػػت النظػػػػر أف مػػػػا .. ولكػػػػعقػػػػرب سػػػػاـ جػػػػداً 
ف مػا تعػرض لػو شػػيء أمت، عمػى نحػو غريػب، حتػى تأكػػد  لػي تضػخ  

 .مختمؼ تماماً 
 )متدخبل( وما ذلؾ الشيء أييا الطبيب؟ : سديد

شيء أجيمو لعػدـ حدوثػو مػف قبػؿ.. حضػرتؾ تعػرؼ أننػي تخصصػت  : الطبيب
بنمكانػو أف يفعػؿ مػا فعمػػو  لكننػي لػـ اعػرؼ سػماً يػا و بدراسػة السػموـ كم  

لػى إ. لذا حقنتو بمضاد حيوي وأرسػمتو ىذه السـ الغريب بذراع شقيقؾ.
 .إلجراء المزيد مف التحاليؿ المختبريةالقصر مستشفى 

لػى إلى المستشفى لمتابعة حالتػو )إحسف ىذا يكفي.. بنمكانؾ الذىاب  : األب  
 ف شئت.إسديد( اذىب مع الطبيب 

 حسف يا أبي سأذىب )يخرجاف( : سديد
 األب  

 
أخػػػػرى.. اعتقػػػػدت، لموىمػػػػة  )وحػػػػده( لقػػػػد أضػػػػاؼ لػػػػي الطبيػػػػب شػػػػكوكاً  :

و مف تدبير سديد.. ولـ يخطر عمى بالي وجود الحادث كم   ف  أاألولى، 
دغ واالختفػاء )بصػمت. كائف غريب رىيػب لػو كػؿ ىػذه القػدرة عمػى الم ػ

كػػائف غريػػب.. فػػالظروؼ التػػي يفكػػر( ال لػػيس األمػػر مجػػرد لدغػػة مػػف 
ف أ.. مع .. لقد انعدمت الرؤية تماماً رافقت المدغ تبدو لي غريبة أيضا  

ف الرؤيػػػػة واضػػػػحة وجميػػػػة أف الصػػػػالة مضػػػػاءة، و أكػػػػاف يؤكػػػػد  سػػػػديداً 
.. يبػػػدو عقػػػد ممػػا تصػػػورتأليػػي.. )يضػػػطرب(.. المسػػألة إ)يفكػػر( يػػػا 

قػوة تحػاوؿ  دري لماذا..أوتعبث بي وال  القصروكأف قوة غريبة تسكف 
أف.. أف.. )يتػػػػػػذكر فجػػػػػػأة( آ.. تػػػػػػذكرت.. لقػػػػػػد ومػػػػػػض الضػػػػػػوء، فػػػػػػي 

ار.. حينيا فقػدت السػيطرة عمػى الصالة، عدة مرات، قبؿ أف يصرخ نو  



نفسػػي وفقػػدت الرؤيػػة ولػػـ يعػػد بمسػػتطاعي القيػػاـ بػػأي فعػػؿ أو حركػػة 
. أنػػا ال أؤمػف بوجػود مثػؿ ىػذه القػػوى .)يصػمت( ىػراء.. كػؿ ىػذا ىػراء

حدث لنا لـ يتعد كونو وىما.. وىمػا وحسػب ) يصػمت.  الخفية..  وما
ار بيػػػػذه الطريقػػػػة .. فمػػػػف لػػػػدغ نػػػػو  حقػػػػاً  ف كػػػػاف وىمػػػػاً إ. .يفكػػػػر( ولكػػػػف

)يمسػؾ  ؟التي بػدت وكأنيػا فعمػة طبيعيػةر ىذه الفعمة الغريبة؟ ومف دب  
)يجمػػس  ..وتعػػب يغػػزو رأسػػي ،ارودو   ،رأسػػو بيػػده( آه.. أحػػس بصػػداع
ف كػػاف ىػػذا إ)ينػػتفض(  ئف غريػػب..و( كػػاعمػػى الكرسػػي.. ييمػػس لنفسػػ

 عمػى المػػدغ، بيػذه الطريقػػة، فػبل بػػد أف يكػوف حجمػػو كبيػػراً  الكػائف قػػادراً 
. لػػى البػػابإؿ مشػػاىدتو بػػالعيف المجػػردة )يػػذىب لػػى الحػػد الػػذي يسػػيإ

 .ينادي عمى الخادـ( ىيو.. أنت يا خادمي
 . خمػػؼ البػػاب الوسػػطى( نعػػـ سػػيدي.. )يػػدخؿ(..)مػػف خػػارج المسػػرح : الخادـ

 .بماذا يأمرني سيدي
 ؟اسمع.. ىؿ كنت قريبا مف الصالة لحظة وقوع الحادث : األب
 .اجؿ سيدي : الخادـ
فػي األشػياء التػي  أو تغيػراً  عني ىػؿ رأيػت تبػدالً أىؿ أحسست بشيء؟  : األب

 ؟حولؾ
سيدي.. لكنني أحسسػت كمػا لػو أف الظػبلـ ىطػؿ عمينػا  لحظ شيئاً ألـ  : الخادـ

 .فجأة
 .ذف.. أحسست بيطوؿ الظبلـإ : األب
 .نعـ : الخادـ
 .اسمع.. داخؿ ىذه الصالة.. كائف غريب : األب
 ؟!)يخفي خوفو( كائف غريب : الخادـ
 أتخاؼ مف الكائنات الغريبة؟ : األب
 .)متصنعا الشجاعة( كبل سيدي : الخادـ
لػػى ىنػػا )يقتػػرب منػػو بحػػذر( أريػػدؾ اف تتحقػػؽ مػػف وجػػود إحسػػف تعػػاؿ  : األب

لػى شػيء أو إف احتجػت إؼ( ذا الكائف بنفسؾ )ييـ بالخروج ثـ يتوقػى
.. سأنجز بعػض األعمػاؿ فػي مكتبػي.. لى شيء نادني حاالً إتوصمت 
 .مفيوـ

( فػػي أي زمػػػاف مفيػػوـ سػػيدي )وحػػده(.. كػػائف غريػػب.. ىػػو )مسػػتيزئاً  : الخادـ
لػػػػػذي خػػػػػرج منػػػػػو األب. مقمػػػػػدا لػػػػػى المكػػػػػاف اإيعػػػػػيش حضػػػػػرتو )يشػػػػػير 

قصػر جميور( صدقوني )يصمت( مذ حممت فػي ىػذا اللى الإصوتو.. 



الػػوىـ.. الجميػػع ىنػػا يتوىمػػوف.. ىػػذا غيػػر  سػػيديوأنػػا ال أعػػرؼ عػػف 
وربمػػػا ال يعرفػػػوف، فػػػي حيػػػاتيـ، شػػػيئا غيػػػر الػػػوىـ.. عمػػػى أي حػػػاؿ.. 

كمػػػا أمػػػر سػػػيدي )يفػػػتش بػػػبل مبػػػاالة ودوف  ركنػػػاً  سػػػأفتش الصػػػالة ركنػػػاً 
لػػى إالسػػتائر. ثػػـ يتوجػػو األبػػواب. بػػيف اىتمػػاـ. تحػػت المقاعػػد. خمػػؼ 

الجميػػػور( أنػػػتـ تػػػروف أننػػػي فتشػػػت المكػػػاف كمػػػو ولػػػـ يبػػػؽ غيػػػر ىػػػذه 
لػى إحػداىف إلى الموحػات. يتوجػو إلموحات )يشير بيده دوف أف يمتفت ا

 ارة(بشكؿ يثير ضحؾ جميور النظ   فيجفؿ ويصرخ فزعاً 
 .( ىا.. ىؿ وجدت شيئاً )يدخؿ مسرعاً  : األب
 .كبل سيدي لـ أجد شيئاً )ما يزاؿ يرتجؼ(  : الخادـ
 .لـ صرخت إذف؟ )ينتبو لو( ما ىذا.. أنت ال تكاد تثبت عمى قدميؾ : األب
أنا اآلخر.. ال بػد  لي  إلنفسو( ال بد أف الوىـ قد تسمؿ  . ىامساً )ساىماً  : الخادـ

 .أنني أتوىـ
 ماذا قمت؟ : األب
 .يب انقض عمي  ني.. تعثرت ىنا فحسبت الكائف الغر أني.. ننأقمت  : الخادـ
)بػػأمر( فػػتش الصػػالة كمػػا أمرتػػؾ،  )بػػتيكـ( رجػػؿ شػػجاع.. شػػجاع جػػداً  : األب

 بسرعة، يا غبي، ىؿ فيمت؟
ليػػي ال أعػػرؼ كيػػؼ حػػدث لػػي إفيمػػت سػػيدي )يخػػرج األب ثانيػػة( يػػا  : الخادـ

ي لـ نأن ؿ إلي  ( أنا أتوىـ مثميـ؟ )يصمت. يفكر( يخي  )بتأكيد ىذا.. أنا
شيئا ما، في الصالة، ىػو الػذي بعػث فػي نفسػي  فأأكف أتوىـ.. بؿ.. 

.. آ.. تػذكرت.. الموحػة.. ىذا الوىـ.. ترى.. ما ىػو.. ىػا ؟.. مػا ىػو؟
لى الموحة. يصرخ( ال )يغطي عينيو بيديو ثـ يبعدىما ببط . إ)يمتفت 

كثػر(  أ)يدقؽ النظر   ما ىذه الموحة الغريبة المفزعة يدقؽ النظر( عجباً 
ا ىذه العقارب العجيبػة )يصػمت( لكػف العقػارب ويمي.. أي قدرة تمتمكي

ليسػػػت كائنػػػات غريبػػػة كمػػػا يقػػػوؿ سػػػيدي )يفاجػػػأ( ىػػػا.. مػػػا ىػػػذا؟ انيػػػا 
في لوحػة  ف عقارباً أالنظر( تتحرؾ بالفعؿ.. مف يصدؽ  يدقؽ)تتحرؾ 

نيػا تحػاوؿ إ ..( انظػرواف تتحػرؾ بيػذه الطريقػة )مندىشػاً أكيذه  يمكػف 
  (.حةو اليجوـ عمى الزىور )يدير ظيره لم  

عمى منفذ الموحة استخداـ تقنية خاصة لجعؿ الجميور يػرى العقػارب )
تتحػػرؾ أيضػػا كػػأف يرسػػـ الزىػػور عمػػى لػػوح عػػادي والعقػػارب عمػػى لػػوح 
شػػػفاؼ. وىكػػػذا عنػػػدما نحػػػرؾ المػػػوح الشػػػفاؼ يبػػػدو لنػػػا كػػػأف العقػػػارب 

 .تتحرؾ فعبل(



لػػػى إ)يسػػػتدير  ب عينػػػي  كػػػذ  أىػػػؿ ىػػػذا وىػػػـ آخػػػر.. ىػػػا.. كيػػػؼ.. ىػػػؿ 
.. الموحػػػػػة ثابتػػػػػة.. وكػػػػػذلؾ    ليػػػػػي إمػػػػػرة أخػػػػػرى( مػػػػػا ىػػػػػذا.. يػػػػػا  وحػػػػةالم  

رؾ )يضػػػرب جبيتػػػو ببػػػاطف كفػػػو بقػػػوة( العقػػػارب.. وال شػػػيء فييػػػا يتحػػػ
وحػػػة. يتػػػردد. تخفػػػت اإلنػػػارة. لػػػى الم  إصػػػح يػػػا رجػػػؿ )يػػػذىب أصػػػح.. أ

يحاوؿ التغمب عمى تردده. تتصاعد الموسيقى مػع كػؿ خطػوة يخطوىػا 
لػػى الموحػػة. تطفػػأ األضػػواء ثػػـ تبػػرؽ إىا وحػػة. يرفػػع يػػده. يمػػد  باتجػػاه الم  

لػى الخمػؼ إ. يسػحب يػده بقػوة. يتراجػع قوياً  عدة مرات. يصرخ صراخاً 
ده الممدوغػػػػة بيػػػػده األخػػػػرى فيسػػػػقط. يتػػػػدحرج عمػػػػى األرض. يمسػػػػؾ يػػػػ

 لى وسطو(إويضميا 
وكػػذلؾ الخادمػػاف(  مػػاذا حػػدث لػػؾ ىػػا.. ىػػؿ أمسػػكت  ،)يػػدخؿ راكضػػا : األب

 بالكائف الغريب؟
 .)متألما( سيدي أرجوؾ.. أكاد أموت مف األلـ.. يدي يا سيدي : ـالخاد

 ىؿ لدغت؟ : األب   
 .ال ادري يا سيدي.. أنا.. أنا.. ال.. أستطيع.. الحركة اآلف : الخادـ
 والكائف الغريب؟ : األب   
 .لى الجحيـ.. أنا أموت.. أموت يا سيديإ)ناسيا نفسو( ليذىب  : الخادـ
ائف الغريػب الػذي فعػؿ بػؾ ىػذا حتػى عف الكػ ؿ أف تموت.. قؿ شيئاً قب :   األب   

نتقـ لؾ منو )الخادـ يعتصر نفسو. يتموى مف األلـ. األب يمسؾ بػو. أ
 ... أي شيءيمنعو مف السقوط ( قؿ شيئاً 

 ... ىا.. شيء.. ال.. يصدؽػنإ)يتكمـ بصعوبة( سيػ.. سيد.. ي..  : الخادـ
 .صدؽأ)بعجالة( أنا  : األب   
 .لف تصدؽ : الخادـ
 .)بنفاد صبر( سأصدؽ : األب   
و.. حػػة يػػا.. سػػيدي )يفقػػد القػػدرة عمػػى النطػػؽ نيػػا الم ػػإنيػػا.. إ.. إ. نيػػػ.إ : الخادـ

لػػػى إركػػػاف فػػػي محاولػػػة منػػػو إليصػػػاؿ السػػػر ولكػػػف شػػػفتيو تظػػػبلف تتح
 سيده(

 القصػػػػػر مستشػػػػػفىلػػػػػى إادميف( أييػػػػػا الخادمػػػػػاف. ابعثػػػػػا بػػػػػو لػػػػػى الخػػػػػإ) : األب   
أف ىػػػػػذا  يحػػػػػدث فػػػػػي  صػػػػػدؽأمبلنػػػػػو ويغػػػػػادراف الصػػػػػالة( أكػػػػػاد ال يح)

وال أحػد يعػرؼ كيػؼ  ،وظبلـ مخيؼ ،وكائف غريب ،قصري.. لدغتاف
نيػػا الموحػػة أا )يتوقػػؼ فجػػأة(  لقػػد قػػاؿ الخػػادـ ىػػذ أو مػػف أيػػف أتػػى كػػؿ  

ا .. سػيدي )يكػرر وحة يو.. حة.. الم  نيا.. الم  "إ)يتذكر صوت الخادـ( 



وحػػػة )بنفػػػاد صػػػبر( أوه.. لػػػو أنػػػو وحػػػة.. الم  يػػػا الم  نإبينػػػو وبػػػيف نفسػػػو( 
أضػػاؼ كممػػة واحػػدة، فقػػط لعرفػػت أي لوحػػة كػػاف يقصػػد )يفكػػر(  لػػيس 

يقصػػد.. ىػػذه أـ تمػػؾ.. ال.. ال فػػي الصػػالة غيػػر لػػوحتيف.. أييمػػا كػػاف 
.. مػا ميػبلً  كثر فيفاجػأ( ميػبلً أ)يدقؽ النظر نو قصد لوحة أخرى أشؾ 

 .وحةم  سفؿ ىذه الأىذه البقع السود في 
ليػػػي!! .. إكثػػػر(  يػػػا أر.. يرتػػػدي نظارتػػػو الطبيػػػة فيفاجػػػأ )يػػػدقؽ النظػػػ

غضػػػػػػب(  زىػػػػػػور وعقػػػػػػارب فػػػػػػي ب. عقػػػػػػارب.. زىػػػػػػور وعقػػػػػػارب )نيػػػػػػا.إ
؟ .. )يصرخ(.. جنوف سمح بدخوؿ ىذا الشيء المقرؼ!! أي مالقصر

 .أييا الخادماف.. أييا الخادماف
 .نعـ سيدي آلخر(ة وارتباؾ فيرتطـ أحدىما با)يدخبلف بسرع : الخادماف
 .بسرعة القصرناديا عمى مدير  : األب   
.. أييػػػػا قصػػػػرالبػػػػاب. يناديػػػػاف(  يػػػػا مػػػػدير ال نعػػػػـ سػػػػيدي )يقفػػػػاف عنػػػػد : الخادماف

 .المدير
 )مف خارج المسرح(  ماذا تريداف؟ : قصرال مدير

 .ال نريد.. سيدنا ىو الذي يريد : الخادماف
 .يأمر سيدي بشيء حسف أنا قادـ )يدخؿ( ىؿ : مدير القصر

وحػػػة لػػػى الم  إوحػػػة )يشػػػير ريت ىػػػذه الم  )يتفػػػرس فػػػي وجيػػػو(  أأنػػػت اشػػػت :   األب   
 المقصودة(  

 .لى الموحة( نعـإ)ينظر  : قصرمدير ال
 ومف طمب منؾ ذلؾ؟ : األب   
 .)بثقة( حضرتؾ :    قصرمدير ال
 ؟حضرتي  طمب منؾ أف تقتني لوحة مقززة كيذه : األب   
 .لزىور مختمفة سيدي لقد أمرتني أف اقتني لوحات : قصرلمدير ا
 .زىور مختمفة.. نعـ.. ولكف لـ اطمب منؾ أف تجمب العقارب معيا : األب   
 .اعتقدت أنيا ستناؿ رضاؾ : قصرمدير ال
يػا حضػرة  مف أنت حتى تعتقد؟! ىا؟!.. ارفع الموحػة مػف الجػدار حػاالً  : األب   

 .المدير
ال سيدي )يتقدـ نحو الموحة. يقؼ بمواجيتيا. يفاجػأ. تداخمػو الريبػة حا : قصرـ . ال

 .والخوؼ. يتردد( إنيا.. إنيا.. لـ.. لـ تكف ىكذا عندما اقتنيتيا
 .)بأمر( ارفع الموحة قصرماذا جرى لؾ يا مدير ال : األب   

 ( سيدي.. أنا.. أنا.. أنا.. أنا.)مرتجفاً  : قصرال ديرم



لػػػى أحػػػد إجػػػبف مػػػف رأيػػػت )يوجػػػو كبلمػػػو أر( أنػػػت أغبػػػى و )بنفػػػاد صػػػب : األب   
 .الخادميف(  ىيو أنت

 أنا سيدي؟ : 1الخادـ
 .مف غيرؾ يا غبي.. ساعده في رفع الموحة : األب   
 .(  يقوؿ لؾ سيدي.. ساعده في رفع الموحة يا غبي2)الى الخادـ  : 1الخادـ
 .أنا أـ أنت : 2الخادـ
 .نتما أييا األحمقاف( أوانزعاج غضبب) : األب   

 .نعـ.. أنتما أييا األحمقاف : قصرال ديرم
 وحة سيدي؟ىذه الم   : الخادماف
 .نعـ : األب   
 سيدي.. إنيا.. إنيا : الخادماف
 .( إنيا ماذا.. ىا.. قوال بسرعة)يستعر غضباً  : األب   
 .)مستسمماف(  ال.. ال شيء.. ال شيء : الخادماف
 .ىا قبؿ أف آخذ روحيكماإذف خذا : األب   
نيػػػػا )يصػػػػرخاف بقػػػػوة( ال.. ال إ. .ػنػػػػإو.. حػػػػة.. حاضػػػػر.. سػػػػيدي. الم ػػػػ : الخادماف

 .نستطيع
 أتخالفاف أمري!!؟ : األب   
 سيدي إنيا.. إنيا )تخفت اإلضاءة ثـ تبرؽ( : الخادماف
 .بيستريا( ارفعا ىذه القمامة) : األب   
ئفيف متػردديف. يمػداف أيػدييما. تطفػأ األضػواء وحػة خػا)يتقدماف نحو الً  : الخادماف

 .ونسمع مف خبلؿ الظبلـ صراخيما( آخ خ خ خ خ
وحة.. ىؿ تخمصتما منيا.. لػـ ىؿ رفعتما الم   ماذا حدث لكما )صمت( : األب   

عمػػػى وسػػػطييما ال تجيبػػػاف.. ىػػػا )تفػػػتح األضػػػواء. الخادمػػػاف يتكػػػوراف 
 ما ىذا.. ماذا تفعبلف؟ وىما يعانياف األلـ(

 (  ىؿ وجدتما الكائف الغريب؟)داخبلً  : سديد
 .ال وجود عمى ما يبدو، ىنا، ألي كائف غريب : األب  
 لى الخادميف(  إماذا يعني ىذا إذف )يشير  : سديد

 .دغ باإليحاءالم   : األب  
 .دغ باإليحاء( الم  )مفكرا ثـ كمف وجد جواباً  : األب  
 .لـ افيـ : سديد

يسمع ىذاف عف الطريقة التي لدغ بيا خػادمي الخػاص لمػا لػدغ لو لـ  : األب  



 .أي منيما
 .وشقيقي.. ممف سمع حتى يمدغ باإليحاء ىو اآلخر : سديد

 .وحةوحة.. ىذه الم  مف الم   : األب  
 .لييا(  ىذه؟.. )األب يوم  لو بالموافقة( إنيا مجرد لوحةإ)ينظر  : سديد

 .لى.. دقؽ النظر قميبل وسترىىذا ما تراه لموىمة األو  : األب  
ليػػػي.. أي لوحػػة رىيبػػػة ىػػػذه.. إدقؽ النظػػػر فيفاجػػأ ىػػػو اآلخػػػر(  يػػا )يػػ : سديد

)ييػػػػـ  .. سػػػأرفعيا حػػػػاالً معػػػػاً  ثنػػػيفمػػػا الػػػػذي جمػػػػع اإل !زىػػػور وعقػػػػارب
 باالقتراب منيا لرفعيا(

 .)يمنعو( ال.. ال تفعؿ.. أرجوؾ : األب  
 رخاف ثـ يتوقفاف عف الصراخ(أنت متمسؾ بيا إذف )الخادماف يص : سديد
ي أخػػػػاؼ أف يحػػػػدث لػػػػؾ مػػػػا حػػػػدث نػػػػال.. لسػػػػت متمسػػػػكا بيػػػػا.. ولكن : األب

 .لشقيقؾ
 ؟أبي.. ىؿ بمغ بؾ الوىـ ىذا الحد : سديد

مػػػا أقػػػوؿ.. اسػػػمع اسػػػحب  دريأ.. بػػػؿ.. بػػػؿ.. أوه.. ال ال لػػػيس وىمػػػاً  : األب  
نرسػاليما وتخمص منيمػا ب ،ج الصالةلى الخادميف(  خار إ)يشير  افىذ
الػذي  قصػرسػحب أحػدىما. ينظػر الػى مػدير اللػى المستشػفى )سػديد يإ

بمػػو.. تعػػاؿ أممػػا يحػػدث( ىيػػو أنػػت يػػا  منبيػػراً  طػػواؿ الوقػػت واقفػػاً  ظػػؿ  
 .اسحب ىذا الشيء المقرؼ معي

 .حاضر سيدي.. اتركو لي : ـ . المنزؿ
 .سديد : األب  
 .نعـ يا أبي : سديد

 .خص الذي بيعت الموحة في محمو حاالً أرسؿ مف يأتيؾ بالش : األب  
 حاضر يا أبي )يخرج( : سديد

رفػػع سػػماعة اليػػاتؼ.. )يتمشػػى جيئػػة وذىابػػا بقمػػؽ وتػػوتر واضػػحيف. ي : األب  
لو.. مف.. مػدير المستشػفى.. اسػمع.. ىػؿ انتييػتـ مػف آيدير القرص( 

دغ لـ تجػدوا أثػرا لم ػ   .. ماذا وجدتـ؟ )باندىاش( ماذا التحميبلت.. حسناً 
ال.. ال  ؟عمػػػػى يػػػػده؟ كيػػػػؼ؟ بمػػػػػاذا تخػػػػرؼ؟ أطبيػػػػب أنػػػػت أـ مشػػػػػعوذ

يمكػػف.. مػػاذا تقػػوؿ؟ الباراسػػايكولجي.. أي عمػػـ ىػػذا؟ مػػاذا.. الخػػوارؽ؟ 
عػػف ىػػذه  ومفصػػبلً  دقيقػػاً  اسػػمع.. أنػػا ال افيػػـ ىػػذه الثرثػػرة.. أريػػد تقريػػراً 

اجييا( لحد ىذه الحالة )يقفؿ الياتؼ. ينيض. يستدير نحو الموحة. يو 
ال إ(  مػا أنػت صدؽ أف ما يجري ىنا بسببؾ )ساخراً أظة. ال أكاد المح



سأقضػي  قيا أينما نشاء.. ووقتما نريػد.. إذف..لوحة خرساء جامدة نعم  
. يعمػػػػو صػػػػوت لقػػػػي بػػػػؾ عمػػػػى القمامػػػػة )يتقػػػػدـ منيػػػػاأ. و .عمػػػػى وىمػػػػي

(  مػا ىػذا ؟ مػاذا يحػدث لػي )يضػرب رأسػو( الموسيقى ويخفػت الضػوء
لمػػػػرة.. وىـ يمعػػػػب بػػػػؾ.. سػػػػأرفعيا ىػػػػذه اصػػػػح يػػػػا رجػػػػؿ.. ال تػػػػدع الػػػػأ

(.. سأتخمص مف شؤمؾ  توقػؼ إذ يبػرؽ الضػوء فػي لػى األبػد )يإ)بعـز
. .صػػػدؽ بالسػػػحر والشػػػعوذة )ينتبػػػو( ىػػػاأعمػػػي أف أليػػػي.. إوجيػػػو( يػػػا 

تحػػرؾ.. تيػػاجـ الزىػػور يغطػػي عينيػػو نيػػا العقػػارب.. العقػػارب تإمػػاذا؟ 
ه الكائنػػػػات كفيػػػػو. يسػػػػتدير(  ال يمكػػػػف أف أكػػػػوف ضػػػػحية أخػػػػرى ليػػػػذب

 .الغريبة )يصرخ( ال
 ؟( ىؿ يحتاج أبي شيئاً يدخؿ راكضا( أبي )يتوقؼ إذ يرى أباه واقفاً ) : سديد

 ىؿ طمبت منؾ الحضور؟ : األب  
 .ي سمعتؾ تصرخ فأتيتنال.. ولكن : سديد

 .حسف )يغير الموضوع(  ىؿ أرسمت في طمب الشخص الذي أريد : األب  
 ؾ بو حاال )يخرج(وسمتي نعـ أبي.. : سديد

كثر ما يتوىـ ىػذا الولػد الشػقي )يشػير فػي إثػره . أالجميور(  ما )إلى   )ا : األب  
يقمد صوتو(  سمعتؾ تصرخ فأتيػت.. متػى صػرخت )يسػأؿ الجميػور(  

بالموافقة( إنكػـ تتوىمػوف مثمػو.. وال  يـ)يجيب بعض ؟ىؿ صرخت حقا
إنيػػا مػػؤامرة واسػػعة  تػػدركوف أنكػػـ ميػػددوف مثمػػي بيػػذه المعبػػة المعينػػة..

ال فػخ مػف فخػاخ ىػذه المػؤامرة إوحػة يقصد منيػا تػدميري.. ومػا ىػذه الم  
)طرؽ عمػى البػاب(  ادخػؿ )يػدخؿ سػديد ومعػو امػرأة متوسػطة العمػر. 

 رشيقة القواـ. أنيقة الممبس. تتحدث بطريقة ميذبة(
 أسعدت مساًء سيدي. : المرأة
لى أحد المقاعد فػتجمس المػرأة عميػو. إ لييا بصمت. يشير بيدهإ )ينظر  ) : األب  

 ؟...يقترب منيا( إذف أنت صاحبة صالة العرض يا سيدة
  .وداد : المرأة
 ؟يا سيدة وداد : األب  
 .بكؿ سرور.. نعـ : المرأة
 .. ىؿ تقابمنا قبؿ ىذه المرة؟عمي   تأمميا( وجيؾ ليس غريباً ي) : األب
 .نعـ : المرأة
 ؟أيف : األب
 .في ىذا القصر يا سيدي : المرأة



 ؟متى : األب  
 .أرتأيت االجتماع ببعض أىؿ الففعندما  : المرأة

يطمقػػػػػػوف عمييػػػػػػا صػػػػػػالة التػػػػػػي  صػػػػػػالةالآ.. تػػػػػػذكرت.. أنػػػػػػت صػػػػػػاحبة  : األب   
 ؟األورفمي

 .بالضبط : المرأة
 .لى ىناؾإحسنا سيدة وداد.. انظري  : األب   
 .الى أيف يا سيدي : المرأة

لييا( ىؿ بيعت في محمػؾ.. أقصػد صػالتؾ يػا إالى تمؾ الموحة )تنظر  : األب   
 سيدة وداد؟

 .عمى ما اعتقد.. نعـ : المرأة
 .إذف.. أنت غير متأكدة : األب   
وآثػػػرت االحتفػػػاظ بيػػػا فػػػي  ،لسػػػبب واحػػػد ىػػػو أننػػػي لػػػـ اعرضػػػيا لمبيػػػع : المرأة

 .وحاتمستودع الم  
 لماذا؟ : األب   
لييػا.. أحسسػػت أنيػا تشػوه الجمػػاؿ إنظػر أسسػت بػالقرؼ وأنػػا ألننػي أح : المرأة

 بطريقة سحرية؟!
 ( بطريقة سحرية؟)مندىشاً  : األب   
 .نعـ : المرأة

 ؟حي ىذه العبارةال يمكنؾ، رجاء، أف توض  أ : األب   
. كؿ ما في األمر.. أنني أحسسػت بيػا محدداً  ممؾ ليا إيضاحاً أأنا ال  : المرأة

 .ىكذا
 ؟وماذا أيضاً  : األب   
أقنعت الفناف بعدـ عرضيا الختبلؼ أسموبيا عف األسموب الذي رسػـ  : المرأة

 .بو بقية لوحاتو
 ؟أقمت الختبلؼ أسموبيا : األب   
 .نعـ : المرأة

 ؟ىي متميزة إذف : األب   
 .نعـ : المرأة

 ؟سيدة وداد.. اخبريني، رجاء، كيؼ وصمت ىذه الموحة بيتي : األب   
وأراد  القصػػػػر،مػػػػدير )تحػػػػاوؿ التػػػػذكر( .. آ.. تػػػػذكرت.. لقػػػػد جػػػػاءني  : المرأة

لػػى إيا لوحػػات زىػػور.. وعمػػى عادتػػو دخػػؿ لوحػػات عػػف الطبيعػػة بضػػمن



وحػػة التػػي ترضػػيؾ فوقػػع اختيػػاره عمػػى ىػػذه ش عػػف الم  المسػػتودع.. وفػػت  
 .الموحة

 .مف دوف أف يشجعو أحد عمى اختيارىا : األب   
 .بكؿ تأكيد : المرأة

 .غبي : األب   
 ماذا؟ : المرأة

 .ال عميؾ : األب   
 ىؿ اخدـ السيد بشيء؟ : المرأة
 .لي عنواف الفناف الذي رسـ ىذه الموحة يفقط.. اترك : األب
 بكؿ سرور )تخرج مف حقيبتيا بطاقة تكتب عمييا عنواف الفناف( : المرأة

 .د( سديدلى ابنو سديإشكرا لؾ سيدة وداد ) يتوجو  : األب   
 .نعـ أبي : سديد

)يناولػػو  لػػى خػػارج القصػػر وارسػػؿ مػػف يػػأتي بيػػذا الفنػػافإرافػػؽ السػػيدة  : األب  
 .في أقؿ مف ثبلثيف دقيقةالبطاقة( أريده ىنا 

 حاال أبي )يشير لمسيدة بالخروج أمامو. يخرجاف( : سديد
( لـ تعرضيا ه الجماؿ بطريقة سحرية )يصمت قميبلً )لوحده( لوحة تشو   :   األب  

لػػػػى إأسػػػػموبيا عػػػػف بقيػػػػة الموحػػػػات )يمتفػػػػت المػػػػرأة، وقتػػػػذاؾ، الخػػػػتبلؼ 
نػؾ لسػت بالشػيء العػابر أ)ال يكمػؿ(.. مؤكػد .. لوحة أنػت أـأوحة( الم  

ولمػػا اسػػتطعت  ،والعػػادي.. فمػػو كنػػت كػػذلؾ لمػػا اسػػتأثرت باىتمػػاـ أحػػد
ة لمسػيد ف تمارسي ضدنا كؿ ىذه األمور الغريبة.. ولكف لماذا لـ تػوحأ

ـ  وداد بغيػػر القػػرؼ وعػػدـ اإل ـ   رتيػػاح؟ ىػػا؟ لػػ تمارسػػي سػػحرؾ الرىيػػب  لػػ
ضػػد أحاسيسػػيا؟ أالنيػػا امػػرأة فنانػػة؟ أـ ألنيػػا تعػػرؼ أسػػرار ىػػذا النػػوع 
مف الرسـ العجيب بحكـ كونيا تاجر لوحػات؟ أـ انػؾ تختػاريف المكػاف 
الػػػػػذي يبلئػػػػػـ قوتػػػػػؾ السػػػػػحرية )بغضػػػػػب(  قػػػػػولي شػػػػػيئا أجيبػػػػػي أيتيػػػػػا 

ي.. أجيبػػي قبػػؿ أف أحطمػػؾ تمامػػا )تطفػػأ األضػػواء ثػػـ القمامػػة.. أجيبػػ
. األب يقيقػػو لموسػػيقى الغرائبيػػةتبػػرؽ عػػدة مػػرات مػػع انطػػبلؽ صػػوت ا
تدبير أمر لي.. فأنا لست ضػعيفا  بصوت عاؿ( ىاىاىاه.. ال تحاولي

لى الحد الذي تستطيعيف إفراغ سحرؾ وسمؾ فػي جسػدي )يصػرخ(.. إ
 ال.. ال )يدخؿ الخادـ(

 .ا حدث لؾ سيديماذ : الخادـ
. الضػػوء مػػازاؿ خافتػػا. يػػو فييػػرب. يطػػارده بػػيف قطػػع األثػػاث)ييجػػـ عم : األب  



 يمسؾ بالخادـ ويعضو مف يده فيصرخ األخير صرخة قوية(
 .سيدي.. رحمة بي.. أنت تقتمني.. تقتمني يا سيدي : الخادـ
 ادمػاً (  أبػي.. ال يميػؽ بػؾ أف تعاقػب خ. يتوقؼ مندىشػاً )يدخؿ مسرعاً  : سديد

  يزاؿ ممسكا بيد الخادـ(  البيذه الطريقة.. اتركو لي أرجوؾ )األب 
 .صني أرجوؾ)الى سديد( سيدي.. خم   : الخادـ
)يحاوؿ تخميص الخادـ مػف أبيػو( أبػي )األب يتػرؾ الخػادـ ينفمػت منػو  : سديد

 .نؾ تياجمني )يصرخ بو( أبيإليمسؾ بسديد( أبي.. ماذا تفعؿ.. 
 .ىذا لنفسو( ىا.. سديد.. ماذا حدث.. ما سبب كؿ  )ينتبو  : األب  
 .، مف قبؿ، ىكذا، بطريقة ال تميؽ بؾأبي.. لـ أرؾ غاضباً  : سديد

وراح يػػتحكـ  عػػرؼ أي شػػيء بسػػط نفػػوذه عمػػي  أسػػامحني يػػا بنػػي.. ال  : األب  
بنحساسػػي.. لقػػد فقػػدت سػػيطرتي عمػػى نفسػػي.. وصػػرت كمػػا لػػو كنػػت 

 .جؿ.. ىا.. ال.. ال شيءيحاوؿ المدغ ألجؿ.. أل عقرباً 
 ... أنت تعرؼ سر ىذه الموحة وتخفيوأبي : سديد

 ؟ؼ عرفتكي : األب  
 .حضرتؾ لـ تنتبو كيؼ شبيت نفسؾ بالعقرب : سديد

 .لـ انتبو ألي شيء عمى اإلطبلؽ : األب  
، مػػف وحػػة(  لمػػاذا منعتنػػي، وقتيػػالػػى الم  إوىػػذا كمػػو بسػػبب ىػػذه )يشػػير  : سديد

 .ص منياالتخم  
.. ثػـ أننػا ال نسػتطيع ألنني لـ أشأ أف تسقط، أنت اآلخػر، ضػحية ليػا : األب  

 .ص منيا بسيولة كما تظفالتخم  
 .أليذا السبب أرسمت في طمب الفناف الذي رسميا : سديد

يػػدخؿ رجػػؿ طويػػؿ القامػػة نعػػـ )يسػػمع طرقػػات عمػػى البػػاب(  تفضػػؿ ) : األب  
ويضػع  يرتدي معطفا طػويبلً وىو  ف يكوف قصير القامة أيضاً أويمكف 

 (ى عينيو نظارة سوداء ومعو الفنافعم
 .لقد أحضرتو يا سيدي : الرجؿ
بػػؾ  .. أىػػبلً أىػػبلً  ..مػػف؟ )ثػػـ كمػػف يعرفػػو(  آ.. منيػػر.. منيػػر العبيػػدي : األب  

ى أحػػػد المقاعػػػد فػػػيجمس الفنػػػاف عميػػػو. لػػػإ.. تفضػػػؿ يشػػػير فػػػي قصػػػري
 ؟مبؾيقترب منو األب(  أتعرؼ لماذا أرسمت في ط)

 .القصرجرجرتني الى لماذا بؿ قؿ  : الفناف
 .ماذا تعني : األب  
لى الرجؿ إألب ينظر . الى الرجؿ ذي المعطؼ الطويؿإ اسألو )يوم  : الفناف



 ...نظرة استفسار(  سيدي.. لقد امتنع عف الحضور فأحضرتو
)يخػػػرج ليقػػػؼ خمػػػؼ البػػػاب الوسػػػطى ونصػػػؼ ظيػػػره )غاضػػػبًا( أخػػػرج  : األب  

. كما لػو كػاف يتنصػت باسػموب بوليسػي مف ظاىر لجميور النظارةاألي
يوجػػو كبلمػػو . ثػػـ بصػػمتبيػػده متصػػنعًا القػػراءة ورقػػة إلػػى  نظػػراألب ي

يػػػػـ  يمكننػػػػي االعتمػػػػاد عمػػػػى واحػػػػد مػػػػنيـ.. كم  ال ت؟يػػػػ( أراالػػػػى الفنػػػػاف
آلف دعنػا ا (. ال فرؽ عندىـ بيف الفناف وغيره.. )يغير الحديث.أغبياء

نػػػؾ مولػػػع برسػػػـ أ.. عممػػػت مػػػف مصػػػادري الميػػػـ مػػػنيـ ولنتحػػػدث  فػػػي
 .الطبيعة

 .صحيح : الفناف
 .وانؾ ابتكرت واقعية جديدة أطمقت عمييا الواقعية السحرية : األب  
مػر أننػي وجػدت ىػذه العبػارة .. كؿ مػا فػي األلست مبتكر ىذه الواقعية : الفناف

 .، لتوضيح طريقتي في تناوؿ الطبيعةمبلئمة، تماما
 .عف السحر نؾ ال تعرؼ شيئاً أافيـ مف ىذا  : األب  
 .بؿ اعرؼ أشياء غير قميمة : الفناف
 ؟نؾ مارستو فعبلأىؿ تعني  : ب  األ

 .ات عديدة في كؿ لوحة مف لوحاتيأعيد المحاولة مر  أحاوؿ و  : الفناف
 .ىؿ تعتمد عمى تعويذة معينة : األب  
 .اعتمد عمى أية تعويذة متاحة وممكنة : الفناف
 ؟وىؿ نجحت : األب  
 .ىذا ما طمحت اليو طواؿ حياتي : الفناف
أنػػػت  انػػػؾ نجحػػػت )يتقػػػدـ منػػػو. يضػػػع يػػػده عمػػػى كتفػػػو((  بػػػؿ )بتأكيػػػد : األب  

 .ساحر فعبلً 
 .ستحقوأىذا إطراء كبير ال  : الفناف
.. مػػا تقػػوـ بػػو أنػػت ال يقػػوـ بػػو أي كثػػر مػػف ىػػذا بكثيػػرأأنػػت تسػػتحؽ  :   األب

 .ساحر غيرؾ
 .، الى مصافي أولئؾ العظماءلكني لـ ارؽ، بعد : الفناف
 .بؿ تجاوزتيـ : األب  
ال يبيػرؾ بفػيض جمالػو أ ال تدىشؾ قوة تعبيػر سػيزاف؟أكيؼ )صمت(  : الفناف

ال تفػػيض لوحاتػػو بالسػػحر والجمػػاؿ حػػد أ؟ وفػػاف كػػوخ.. وسػػحره كوكػػاف
 ؟، سحريآخر ،تخطفؾ مف عالمؾ المحسوس إلى عالـأنيا 

 .ال تحاوؿ تغيير الموضوع :  األب 



 .حدث ضمف موضوعة السحرأنا أت : الفناف
( أتحدث ضمف موضوعة  تأثير السحر )يصمت ثـ ينطػؽ بخبػثوأنا  : األب  

 .تأثير سحرؾ في الناس
 ؟أنت تحاوؿ اتيامي بالشعوذة.. أليس كذلؾ)الفناف يفكر ثـ(  : نافالف

 .مف قدراتؾ السحرية ، أريد التأكدكبل.. لكني، فقط : األب  
فأنػػػا لسػػػت الشػػػخص الػػػذي  ..نػػػؾ أخطػػػأت فػػػي طمبػػػي يػػػا سػػػيديأيبػػػدو  : الفناف

والحيػػاة مػػف خػػبلؿ  .. مجػػرد فنػػاف يتواصػػؿ مػػع العػػالـتريػػد.. أنػػا فنػػاف
 .فرشاتو وألوانو.. وال يعرؼ أي شيء عف الشعوذة

 ؟سيايست مف وضع فرشاتؾ وألوانؾ نف(  ألليياإوحة )يشير وىذه الم   : األب  
 .نيا كذلؾإ.. لى الموحة(  زىور وعقارب؟ اجؿإفت يمت) : الفناف
 .نت تؤكد سبلمة القصدأ.. إذف : األب  
 ؟أي قصد يا سيدي : الفناف
 وحة فجرتو فييا مف خػبلؿ العقػارب الالسحر الذي مارستو في ىذه الم   : األب  

حػد مػف ، وىػذا أمػر لػـ يقػدـ عميػو أ، كما ىو معتػادمف خبلؿ الضفادع
 .الذيف سبقوؾ

 .فيـأ(  لـ )محتاراً  : الفناف
ا أستاذ أرسػمت ، يوحة(  ولوحتؾ، ىذهسأجعمؾ تفيـ )يتحرؾ باتجاه الم   : األب  

 ... تدميريلى ىنا بقصد واضح، ىوإ
 !ماذا؟ تدميرؾ؟ : الفناف
 .نعـ : األب  
 ؟لماذا : الفناف
 .أنت تعرؼ السبب طبعاً  : األب  
يػا نقيضػيف ىمػا .. لوحػة جمعػت فييدي، أنيا مجػرد لوحػة، سعرفوأ ما : الفناف

 ...الزىور والعقارب وأردت مف خبلؿ ىذا
 ... ىذا ما أردتو بالضبط)يقاطعو(  تدميري : األب  
 .ىدؼ الى تدمير أحدأأنا ال  : الفناف
 ؟أصادؽ أنت : األب
 .نعـ : الفناف
نػة.. أليسػت لػى فراشػات ممو  إ، ىػذه ر عقاربؾغي   حقاً  أنت كنت صادقاً  :  األب 

 .مع الزىور كثر انسجاماً أالفراشات 
 ؟خمؽ التضادأ؟ كيؼ والتضاد : الفناف



لػػػى فراشػػػات جميمػػػة يػػػا إؿ عقاربػػػؾ .. حػػػو  لػػػى الجحػػػيـإليػػػذىب التضػػػاد  : األب  
 .أستاذ منير

 .(  مستحيؿ)بحـز : الفناف
.. مقابػػػػؿ بعمػػػػؿ دوف ، يقػػػػوـ(  معػػػػؾ حػػػػؽ.. ال أحػػػػد، اليػػػػوـ)متراجعػػػػاً  : األب

 .لى فراشةإلو عف كؿ عقرب تحو   سأمنحؾ عشرة آالؼ ديناراً 
 ؟عشرة آالؼ فقط : الفناف
 ... بضعة آالؼ أخرىال. سأمنحؾ مكافأة إضافية : األب  
 .، ال تعادؿ تغيير عقرب واحدياآالفؾ، ىذه، يا سيدي، كمً  : الفناف
 ... أنا موافؽحسف : األب  
 ؟عمى ماذا ..؟موافؽ : الفناف
 .عقرب مف عقاربؾ عمى دفع ىذا المبمغ لقاء كؿ   : األب  
 .وأنا غير موافؽ : الفناف
.. ال نيػػػا تصػػػبح ممػػػؾ مرحمتيػػػاأرض لمنػػػاس فوحػػػة وتعػػػحػػػيف تكتمػػػؿ الم   : الفناف

 .ممؾ الفناف الذي أنتجيا
 .نؾ تريد رفع ثمنياأىذا يعني  : األب  
 .ميما كاف الثمف باىضاً  اإلبداع ال يعادلو ثمف : الفناف
 .ثمف لكؿ شيء في ىذا الوجود : األب  
 .ال اإلبداعإ : الفناف
( ال تريد إبطاؿ السػحر مػف الموحػة )الفنػاف ال يجيػبنؾ أافيـ مف ىذا  : األب  

 ؟أو دوراف.. ىؿ ستغير ىذه العقارب أـ ال لؼ    جبني دوفأ
 .ال (ثـ بصراحة )يصمت : الفناف
    ؟جب( وقاحة لـ اعيدىا مف أحد.. أتخالؼ أمري)بتع : األب  
 ()ال يجيب : الفناف
يصػغي عنػد   يزاؿ واقفاً الذي لى الرجؿ ذي المعطؼ الطويؿ الإينظر  : األب  

ى الفنػػػػاف فيسػػػػحبو بقػػػػوة نحػػػػو لػػػػإيشػػػػير برأسػػػػو البػػػػاب.. أنػػػػت.. تعػػػػاؿ )
 ال والفرشػػاةإمقػػابمتي ثانيػػة ( لػػف اسػػمح لػػؾ ب(  توقػػؼ )يتوقفػػافالخػػارج
بتسػػامة معبػػػرة الفنػػاف يكتفػػي با.. ىػػؿ فيمػػػت )، ومػػف دوف مقابػػؿبيػػدؾ
وحػة( لقػد لػى الم  إاألب(  خػذه )يخرجػاف. األب يتوجػو يػر حنػؽ ثخفيػة ت
ف آل(  وسػأجعمؾ تمحقػيف بػو الى الجحيـ )يشير في اثر الفنػافإأرسمتو 

 ، وقػػػوداً كثػػػر وسػػػأجعؿ مػػػف زىػػػورؾ، ىػػػذهأ)يتقػػػدـ منيػػػا  ةأيتيػػػا الفػػػاجر 
رمػػادؾ عمػػى (  وسػػأرمى كثػػرأ)يتقػػدـ  مػػـ بػػو سػػاحر يومػػاً لجحػػيـ لػػـ يح



ؼ منػػػؾ أو .. تعتقػػػديف أننػػػي خػػػائكبػػػر مزبمػػػة فػػػي المدينػػػة.. ىػػػا.. ىػػػؿأ
و ؾ كم ػػػف سػػػحر أ.. سػػػتريف .. حسػػػف.. حسػػػف؟متػػػردد فػػػي تنفيػػػذ مػػػا أريػػػد

ف أمري.. ف ال أحد يستطيع عصياأو  ،غير قادر عمى الوقوؼ بوجيي
أنػػػت لػػػيس سػػػوى ىػػػراء.. ىػػػؿ  ومػػػا تريدينػػػو ،مػػػا أريػػػده ىػػػو الػػػذي ينفػػػذ

نؾ ال تسػمعينني أعرؼ أ(  أنا تسمعيف )يصمت قميبل بانتظار اإلجابة
غي.. ىػػؿ ىػػذه ال تسػػتطيع لػػد ف عقاربػػؾأو  ،ال لوحػػة صػػماءإفمػػا أنػػت 
)يصػػرخ أعمػػى(  ىػػؿ  ؟ىػػؿ فيمػػت )يصػػرخ بيػػا( ؟يتيػػا الفػػاجرةأفيمػػت 
اسػػػؾ (  إذف الفظػػػي أنفموحػػػة ال تجيبػػػو فيتقػػػدـ منيػػػا غاضػػػباً ال) ؟فيمػػػت

. ونػػرى اإلضػػاءة صػػوات والمػػؤثرات الغرائبيػػة نفسػػيانسػػمع األاألخيػػرة )
ؿ تقػػػػدـ األب ثػػػػـ تطفػػػػأ ليبػػػػرؽ الضػػػػوء عػػػػدة مػػػػرات خػػػػبل تخفػػػػت قمػػػػيبلً 

يظمـ المسرح حتػى نسػمع صػرخة األب.  فأ. وما وتراجعو أماـ الموحة
 رى األب في وسط الخشبة ماسكاً . نتفتح اإلضاءة خافتة عمى المسرح

وحػػة وفػػو وتحديقػػو بالم  . يسػػتمر وقغيػػر مصػػدؽ مػػا حػػدثيػػده.. متألمػػا 
مػع الموسػيقى  دريجياً ، تػفترة وجيػزة.. تختفػي بقعػة اإلضػاءة، مػف عميػو

. تسػتمر مػع الموسػيقى أيضػاً  دريجياً ، تلتضاء الموحة، في الوقت نفسو
 . قبؿ أف يسدؿ الستار( ةييا مدة قصير اإلضاءة مركزة عم
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 المشيد األول:
ـ   مت مطبػػؽ، وعمػػى نحػػو مفػػاج  تشػػؽ الصػػمت ضػػربة المسػػرح صػػ تطفػػأ األضػػواء.. يعػػ

وعويػػؿ.. تتعػػالى ضػػربات الطبػػوؿ سػػريعة متعاقبػػة.. نسػػمع مػػف  ،صػػنأ، وصػػرخة نسػػوية
خبلؿ الظبلـ أصػوات أبػواب تفػتح ثػـ تغمػؽ بقػوة محدثػة جمبػة وضوضػاء.. يخػرج النػاس 
ميػػػروليف الىثػػػػيف فػػػي الظبلـ..)إضػػػػاءة مركػػػزة ومتحركػػػػة نػػػرى أثنػػػػاء توىجيػػػا الرجػػػػؿ ذا 

أقصػػى يسػػار المسػػرح يبػػدي تعجبػػو واسػػتغرابو مػػف حركػػة النػػاس(  لمبلبػػس البػػيض واقفػػاً ا
آلخػر يكتفػي بػالوقوؼ لحظػة يحاوؿ إيقاؼ أحدىـ لكنو يفشؿ.. يحاوؿ إيقاؼ آخر لكف ا

لى اتجاه أسفؿ وسط المسرح.. تفتح األضواء إ ليو وىمة قصيرة ثـ ينطمؽ ميروالً والنظر إ
تتعػػالى  ..تػػدريجيا مػػف أسػػفؿ وسػػط المسػػرح دكػػة صػػغيرة الحمػػر فتتوقػػؼ الحركػػة.. ترتفػػع

ىميمات وصفير مف داخؿ المسرح ومػف باطنػو.. يكػوف النػاس حمقػة دائريػة حػوؿ الدكػة 



)رجاؿ نصؼ عراة، وآخروف بمبلبس زاىية( تنسؿ مف بينيـ امرأة ناىػدة الصػدر، ناحمػة 
اع الصػػػفير، مػػػف مبلبسػػػيا.. تػػػرقص متبعػػػة إيقػػػ الخصػػػر.. ترتقػػػي الدكػػػة.. تخمػػػع بعضػػػاً 

واليميمة.. يتبعيا رجؿ ضخـ.. يمسؾ بيده سيفا عػريض النصػؿ.. يػدنو منيػا.. يؤديػاف 
معا حركات إيقاعية شبيية برقصات التعػري.. تضػع المػرأة ، قبػؿ انتيػاء الرقصػة رقبتيػا 
عمى فتحة تشبو قاعدة مقصمة فرنسية.. ييوي بالسيؼ عمى مؤخرة رقبتيا فيفصؿ الرأس 

يرفػػع الكػػؿ أيػػدييـ الػػى األعمػػى كمػػا لػػو   ج الػػرأس الػػى أسػػفؿ الدكػػة..عػػف الجسػػد.. يتػػدحر 
كانوا يرفعوف األنخاب ثبلث مرات في آف واحد إال الرجؿ ذا المبلبس البػيض الػذي ظػؿ 
واقفػػا يػػرقبيـ.. يػػرقص السػػياؼ رقصػػة شػػيطانية، وعنػػدما يشػػير بسػػيفو إلػػى امػػرأة أخػػرى.. 

مبلبسػػػيا.. تػػػؤدي الرقصػػػة السػػػابقة ترتقػػػي األخػػػرى الدكػػػة الصػػػغيرة.. تخمػػػع بعضػػػا مػػػف 
نفسػػيا.. تنسػػؿ مػػف بيػػنيـ خمسػػة فتػػاة فػػي مقتبػػؿ العمػػر.. تتجػػو نحػػو أعمػػى المسػػرح نحػػو 

قػػػؿ الجسػػػر ينتبػػػو ليػػػا الرجػػػؿ ذو المبلبػػػس البػػػيض فيتابعيػػػا بنظراتػػػو.. تتوقػػػؼ قمػػػيبل.. تن
، وفػػي الوقػػت نفسػػو يكػػوف السػػياؼ قػػد أوشػػؾ عمػػى قطػػع رأس نظرىػػا بينػػو وبػػيف الجسػػر

ة الثانية.. يقفز الرجؿ ذو المبلبس البيض الى الدكػة.. يمسػؾ بيػد الجػبلد.. تسػتدير المرأ
المرأة الثانية.. تنيض.. تتناوؿ قضيب حديد تضرب بو الرجؿ ذا المبلبس البػيض عمػى 
رأسػػو فيسػػقط أرضػػا.. تضػػع رأسػػيا مػػرة أخػػرى عمػػى القاعػػدة التػػي تشػػبو قاعػػدة المقصػػمة 

اربػػة.. تشػػير الييػػا.. ييػػوي السػػياؼ عمػػى رقبتيػػا.. يسػػتدير فتػػرى أثنػػاء انحنائيػػا الفتػػاة الي
الكؿ باتجاه الفتاة الياربة، ويشيروف الييا.. تتوقؼ الحركة.. تتعالى أصوات الطبوؿ مرة 
أخرى منذرة بالخطر.. تختفي األضواء تدريجيا، وتنزؿ الدكة الى بػاطف المسػرح تػدريجيا 

مى الرجؿ ذي المبلبػس البػيض الػذي أيضا.. ينسحب الجميع.. تتركز بقعة ضوء فقط ع
مسػطحات ممونػة.. تقتػرب مػف  وسط  بدأ يفيؽ وكأنو في حمـ، أو أف حمما بدأ عمى التو

الرجػػؿ ذي المبلبػػس البػػػيض صػػبية فائقػػة الجمػػػاؿ بمبلبػػس بػػيض ناصػػػعة، وىػػي تحمػػػؿ 
موسػػيقى غرائبيػػة.. ينتبػػو الرجػػؿ ذو المبلبػػس البػػيض الػػى يرتفػػع صػػوت اضػػمامة ورد.. 

بية.. يمػػػد الييػػػا يديػػػو.. تقتػػػرب منػػػو وقبػػػؿ أف يمسػػػكيا تتراجػػػع الػػػى الخمػػػؼ.. وجػػػود الصػػػ
يحػػاوؿ اإلمسػػاؾ بيػػا لكنيػػا تفمػػت فػػي كػػؿ مػػرة وال يسػػتطيع آف يمسػػؾ إال بػػالفراغ.. يعػػود 
الػػى مكانػػػو السػػابؽ.. تطفػػػأ بعػػػض األضػػواء.. يػػػنيض إذ يسػػػمع أصػػوات أقػػػداـ تقتػػػرب.. 

األوؿ والرجػؿ الثػاني أحػدىما مػف يسػار  يشعر بالخطر.. يدخؿ المسرح اثناف ىما الرجؿ
رح واآلخػػػػر مػػػػف يمينػػػػو.. يتقػػػػدماف باتجاىػػػػو.. يضػػػػع كػػػػؿ منيمػػػػا يػػػػده عمػػػػى قبضػػػػة سػػػػالم

مسدسػػو.. يمػػد يػػده ىػػو اآلخػػر آليػػا إلػػى محزمػػو فػػبل يمسػػؾ بشػػيء.. يتقػػدماف باتجاىػػو .. 
 يتراجع.. يتقدماف وىو ما يزاؿ يتراجػع.. يقػؼ مستسػمما ليمػا.. يرجػع كػؿ منيمػا مسدسػو
إلػػػى مكانػػػو.. يجبرانػػػو عمػػػى الركػػػوع ورفػػػع يديػػػو إلػػػى األعمػػػى.. يقيدانػػػو إلػػػى أعمػػػى وسػػػط 
المسػػرح.. يختفػػوف جميعػػا فػػي العتمػػة.. يظيػػروف ثانيػػة مػػف النقطػػة التػػي اختفػػوا عنػػدىا.. 



يعػػػودوف الػػػى الدكػػػة التػػػي صػػػارت ترتفػػػع تػػػدريجيا.. يرفعانػػػو كػػػؿ مػػػف يػػػد ويضػػػعانو عمػػػى 
روؿ النػػاس نحػػو الدكػػة داخمػػيف مػػف كػػؿ المنافػػذ الدكػػة.. نسػػمع ضػػربة صػػنأ قويػػة.. ييػػ

تمامػػػا كمػػػا فعمػػػوا فػػػي المػػػرة السػػػابقة.. يحػػػاوؿ الرجػػػؿ ذو المبلبػػػس البػػػيض الػػػتخمص مػػػف 
الحباؿ.. يسمع صوت صفير وىميمػة.. يتمػوى عمػى إيقاعيػا محػاوال فػؾه وثاقػو.. يصػعد 

عػػػو السػػػياؼ الػػػى الدكػػػة.. يحشػػػر سػػػيفو تحػػػت وثػػػاؽ الرجػػػؿ ذي المبلبػػػس البػػػيض.. يقط
يتوقػؼ عػف الحركػة كمػا لػو كػاف تمثػاال مػف   عمػى..األبحركة واحدة.. يرفع السيؼ إلػى 

الحجػػػر.. تتوقػػػؼ حركػػػة الرجػػػاؿ.. يمػػػد الرجػػػؿ ذو المبلبػػػس البػػػيض يػػػده ألخػػػذ السػػػيؼ، 
ولحظػػة تصػػؿ أصػػابعو إلػػى قبضػػػتو يرتفػػع السػػيؼ إلػػى أعمػػػى، ويظػػؿ معمقػػا فػػي فضػػػاء 

الرجؿ ذو المبلبس البيض إلى السيؼ وىو المسرح، ومسمطا عمى رقاب الجميع.. يشير 
ينظر إلػى النػاس.. يقيقػو الحاضػروف كمػا لػو كػانوا ينتحبػوف.. ينػزؿ الرجػؿ ذو المبلبػس 

 البيض مف عمى الدكة ويغادر المكاف.. تطفأ األضواء. 

يػنيض الرجػػؿ ذو المبلبػػس البػيض وكأنػػو كػػاف فػي حمػػـ آخػػر.. يتحسػس يديػػو ومكػػاف    
شػػػخص مػػػا.. يسػػػتدير.. يػػرى رجػػػبل يشػػػبيو تمامػػػا ولكػػػف بمبلبػػػس الحبػػاؿ.. ينتبػػػو لوجػػػود 

الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يتوقػػؼ.. يثبػػت.. يقػػؼ   ولكنػػو عمػػى  سػػود.. يتقػػدـ منػػو فيتراجػػع مندىشػػا
الشػبيو أيضػػا.. يثبػت فػػي مكانػػو، وعنػدما يتقػػدـ منػو الرجػػؿ ذو المبلبػػس البػيض يبػػدأ ىػػو 

بػو ليتأكػد مػف وجػوده مػف  اآلخر بػالتراجع.. يحػاوؿ الرجػؿ ذو المبلبػس البػيض اإلمسػاؾ
دوف جػػػدوى.. يشػػػعر بالتعػػػب، واإلنيػػػاؾ.. يتوقػػػؼ عػػػف المطػػػاردة.. يفكػػػر.. ييػػػروؿ إلػػػى 

يده فأس لكنو ال يجد لشبييو أثرا.. يبحث في أرجاء المسػرح بػبل بخارج المسرح.. يعود و 
جدوى.. يتوقؼ عػف البحػث.. تظيػر مػرآة مػف أعمػى وسػط المسػرح مػف بػاطف األرض.. 

يػػرى فييػػا صػػورة شػػبييو ولكػػف بمبلبػػس بػػيض ىػػذه المػػرة.. لػػوف المبلبػػس  يقتػػرب منيػػا..
عمػى.. يخػرج األيتغير مف األبيض الى األسود كممػا اقتػرب مػف المػرآة.. يرفػع فاسػو إلػى 

الشبيو رأسو مف المرآة.. يبتسـ سػاخرا.. تتعػالى الموسػيقى صػاخبة مدويػة، وبسػرعة مثػؿ 
وت شػػػظايا تتكسػػر فػػػي الخػػػارج قطعػػػا لمػػح البصػػػر ييػػػوي بفأسػػو عمػػػى المػػػرآة فنسػػمع صػػػ
يتقػػػدـ قمػػػيبل نحػػػو أسػػػفؿ الوسػػػط..  ..قطعػػػا.. تتوقػػػؼ الموسػػػيقى.. يسػػػتدير الػػػى الجميػػػور

تتحػػوؿ الػػى ضػػجيأ، وصػػخب ال يطػػاؽ.. يسػػد  ..يسػػمع أصػػواتا متداخمػػة ال يميػػز بينيػػا
أذنيػػػو متألمػػػا.. يجمػػػس القرفصػػػاء.. تختفػػػي األصػػػوات شػػػيئا فشػػػيئا بينمػػػا يظمػػػـ المسػػػػرح 

 . تدريجيا
 

 المشيد الثاني:
يتوجػػو الرجػػػؿ ذو المبلبػػس البػػػيض، وامرأتػػػو، وابنػػو الصػػػغير نحػػػو الجسػػر.. يتوقػػػؼ ىػػػو 



وامرأتػػو عنػػدما يجػػداف جثػػة الفتػػاة التػػي فػػي مقتبػػؿ العمػػر عنػػد أوؿ الجسػػر بينمػػا يسػػتمر 
الطفػػػؿ بػػػالعبور الػػػى الضػػػفة األخػػػرى التػػػي تبػػػدو وكأنيػػػا كتمػػػة مػػػف نػػػور.. ينحي ػػػاف الجثػػػة 

يغطيانيا.. يستمراف بالعبور، وعندما يصبلف إلى منتصؼ الجسر.. يظير عدد جانبا.. 
مػػػف الرجػػػاؿ المسػػػػمحيف.. يشػػػكموف دائػػػػرة حػػػوؿ الرجػػػؿ ذي المبلبػػػػس البػػػيض، وامرأتػػػػو.. 

جسػػد امرأتػػو.. يحػػاوؿ حمايتيػػا بحركػػات   تضػػيؽ الػػدائرة.. تيممػػو أنظػػارىـ، وتتجػػو نحػػو
نأ.. يظير مف باطف المسػرح شػاب ميددة، وقبؿ أف يضرب أحدا منيـ نسمع ضربة ص

دمػػيـ الخمقػػة.. يػػوم  بيديػػو فيتفػػرؽ الجميػػع.. يقتػػرب مػػف الرجػػؿ ذي المبلبػػس البػػيض.. 
فتتحػػرؾ فػػي داخمػػو بػػوادر اشػػتيائيا.. يػػوم  بيػػده  ةزوجػػالينظػر إليػػو بػػازدراء.. ينظػػر إلػػى 

فيػػنقض الجمػػع عمػػى الرجػػؿ ذي المبلبػػس البػػيض.. يوثقونػػو إلػػى صػػميب.. تحػػاوؿ امرأتػػو 
 التخمص منيـ لكنيـ يسدوف عمييا المنافذ..

 
 خيال الظل

اغتصابيا فبل يتمكف منيا.. يدخؿ اثناف مف منطقة خياؿ الظؿ ىمػا  يحاوؿ دميـ الخمقة
حػػػدى سػػػاقييا.. يرمػػػي  الرجػػػؿ األوؿ والرجػػػؿ الثػػػاني.. يمسػػػؾ كػػػؿ منيمػػػا بنحػػػدى يػػػدييا واال

سػر يربػة فيطعنيػا فػي فخػذىا االالشاب القبيح نفسو عمييا.. تقاوـ.. يستؿ مف أحػدىما ح
ثػػػػـ فخػػػػذىا األيمػػػػف.. تضػػػػعؼ مقاومتيػػػػا فيػػػػتمكف منيػػػػا.. يختفػػػػي خيػػػػاؿ الظػػػػؿ.. تتسػػػػمط 
اإلضاءة مركزة عمى الرجؿ ذي المبلبس البيض.. تحت الصميب تتمدد زوجتػو مضػرجة 
بالدـ يػدخؿ ثبلثػة فتيػاف.. يػروف صػوب الجسػر بمػرارة وتحسػر.. ينزلونػو مػف الصػميب.. 

ره مػػا يػػزاؿ معمقػػا بالجسػػر.. يػػدرؾ الثبلثػػة مػػف نظرتػػو حقيقػػة مػػا يعتمػػؿ فػػي يسػػحبونو ونظػػ
داخمػػػو ويػػػدركوف مػػػراده فيتركونػػػو فػػػي محمػػػو بػػػبطء.. يتمفتػػػوف يمنػػػة ويسػػػرة قبػػػؿ أف يبػػػدأوا 
اليػػرب الػػى خػػارج المسػػرح خػػائفيف مػػذعوريف.. الرجػػؿ ذو المبلبػػس البػػيض يزحػػؼ نحػػو 

األرض،   مى ذراعيػو بصػعوبة.. يوسػدىاجثة امرأتو.. يقبميا.. يبكي بصمت.. يحمميا ع
ويغطييػػا.. يسػػتدير نحػػو الجميػػور.. تػػدخؿ مجموعػػػة مػػف الرجػػاؿ يتقػػدميـ رجػػؿ قصػػػير 
القامة مبلمحو قاسية، ولحيتو مدببة يتفرؽ عػف الرجػاؿ بتشػكيبلت تنسػجـ مػع الموقػؼ.. 
يتقػػػدـ مػػػف الرجػػػؿ ذي المبلبػػػس البػػػيض.. يمػػػد لػػػو يػػػده ليصػػػافحو.. يشػػػيح الرجػػػؿ بوجيػػػو 

.. يتراجع الرجؿ القصير ذو المبلمح القاسػية، والمحيػة المدببػة.. يكػوف الرجػاؿ حمقػة عنو
و حرابيـ.. يطعنونو طعنة واحدة يحوؿ الرجؿ ذي المبلبس البيض وىـ يشيروف في وج

ا لحظػػة وىػػو ينظػػر صػػوب الجسػػر ثػػـ قفػػفػػي آف.. يسػػتمر الرجػػؿ ذو المبلبػػس البػػيض وا
فة األخرى نرى السنة النيراف وىي تتصاعد الػى يسقط ميتا.. يحاولوف الوصوؿ إلى الض

فػػػوؽ بينمػػػا راح الجميػػػع يتقػػػافزوف ثػػػـ يتراجعػػػوف.. يمػػػنعيـ الرجػػػؿ القصػػػير ذو المبلمػػػح 
القاسػػية والمحيػػة المدببػػة مػػف التراجػػع.. يتقػػدموف مػػرة ثانيػػة ثػػـ يتراجعػػوف.. يتقػػدـ معيػػـ.. 



بػػدأت باالرتفػػاع يقػػؼ فػػي منتصػػؼ الجسػػر مندىشػػا.. فزعػػا ألف صػػورة الطفػػؿ الشػػبحية 
تدريجيا مع ارتفاع الميب.. صورة الطفؿ في مؤخرة المسرح تبدو وكأنيا تييمف عمى كؿ 
المكػػاف.. تتوقػػؼ الحركػػة عمػػى المسػػرح تمامػػا بينمػػا تعمػػف الموسػػيقى نيايػػة الميػػؿ وانػػببلج 

 الصباح الجديد.
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ضواء، وعندما يضاء المسرح نرى جانبا مف جوانب معبد مشػيد عمػى الطػراز تطفأ األ   

السومري القديـ، وجزءا مف سور ضخـ، ومػدرج عػاؿ فػي وسػط المسػرح شػيد عمػى شػكؿ 
زقورة.. الكاىف يقؼ عمى عتبة المعبد المرتفعة نسبيا.. بينما ينتشر الناس، وىػـ يرتػدوف 

)ىميمػػة كوراليػػة(.. يرفػػع الكػػاىف ذراعيػػو الػػزي السػػومري بتشػػكيبلت عمػػى خشػػبة المسػػرح 
إلػػى األعمػػى فيخػػر النػػاس سػػجودا، وىػػـ ييميمػػوف.. يكػػرر الحركػػة عػػدة مػػرات بأسػػموب 
كينػػػػوتي قبػػػػؿ أف يصػػػػـ آذاف الجميػػػػع صػػػػوت ىػػػػدير يشػػػػبو إلػػػػى حػػػػد مػػػػا ضػػػػجيأ طػػػػائرة 
فضائية.. يرفعوف رؤوسيـ في آف واحد.. ينظروف إلى السماء.. يشػيروف إلػى األعمػى.. 

قتػػرب أكثػػر فػػأكثر يرتسػػـ الخػػوؼ عمػػى وجػػوىيـ.. ييربػػوف خمػػؼ الكػػاىف إلػػى الصػػوت ي



داخػػؿ المعبػػد، ويغمقػػوف بوابتػػو.. يبػػرؽ الضػػوء ثػػـ يسػػطع بأشػػعة شػػديدة التػػوىأ.. يتطػػاير 
الغبػػػػار، وييتػػػػز المسػػػػرح جػػػػراء ارتطػػػػاـ جسػػػػـ ثقيػػػػؿ بأرضػػػػيتو.. يبػػػػدأ الصػػػػوت بػػػػالخفوت 

 تدريجيا..

 جمد  مؤتزراً حة الباب رأس الشاب األوؿ.. يخرج تفتح بوابة المعبد بحذر.. يطؿ مف فت 

رفاقػػو بػػالخروج.. يكونػػوف تشػػكيمة عمػػى ل  ثػػـ يشػػيرحيػػواف مفتػػرس.. يرتقػػي الزقػػورة بخفػػة 
مػدرج الزقػورة شػػبيية بحظيػرة مػػف الجنػد متأىبػػة لمقتػاؿ عمػػى خػط الشػػروع.. ينظػر الشػػاب 

صػػبعو إلػػى االتجػػاه األوؿ فػػي االتجاىػػات األربعػػة.. يتوقػػؼ عنػػد جيػػة الغػػرب.. يشػػير بن
ذاتو.. ييػروؿ نػازال مػف الزقػورة إلػى الخػارج.. يتبعػو بقيػة الشػباب )موسػيقى تشػبو صػفير 
أجيػػزة االتصػػاالت البلسػػمكية(.. ييػػبط مػػف فضػػاء المسػػرح ثبلثػػة رجػػاؿ يرتػػدوف زيػػا يشػػبو 

نقطػػة واحػػدة أمػػاـ الزقػػورة..   إلػػى حػػد مػػا زي رجػػاؿ الفضػػاء المعاصػػريف.. يتجمعػػوف فػػي
سػػػيـ فػػػي أحضػػػاف بعضػػػيـ.. يكونػػػوف كتمػػػة لػػػيس ليػػػا شػػػكؿ محػػػدد.. يػػػدخؿ يخفػػػوف رؤو 

الشباب.. يقوموف بحركات راقصػة نزقػة تػدؿ عمػى الغػرور، والقػوة، والبلمبػاالة، والمباىػاة 
عمى إيقاع الطبوؿ.. يخرج الرجاؿ الثبلثة رؤوسيـ.. يتوقؼ الشباب عػف الػرقص بػبطء، 

سػػمط الرجػػاؿ الثبلثػػة عمػػى شػػمة الشػػباب وقػػد اعتػػرتيـ الدىشػػة، واالسػػتغراب، والخػػوؼ.. ي
إشػػعاعات قويػػة تجعميػػـ يتوقفػػوف عػػف الحركػػة كمػػا لػػو كػػانوا تماثيػػؿ حجريػػة.. تيػػبط مػػف 
فضػػاء المسػػرح سػػػبعة أعمػػدة بنيقػػػاع مػػنغـ لمطبػػػوؿ الصػػغيرة، والكبيػػػرة.. تسػػتقر األعمػػػدة 
. عمػػى خشػػػبة المسػػػرح.. يمسػػػؾ الرجػػػاؿ الثبلثػػػة بالشػػػباب ويوثقػػػونيـ عمػػػى تمػػػؾ األعمػػػدة.

ييػػبط مػػف فضػػاء المسػػرح رجػػؿ ضػػخـ عمػػبلؽ.. يوثقونػػو عمػػى العمػػود السػػابع.. يربطػػوف 
أذرعيػػـ بأنابيػػب نقػػؿ الػػدـ ربطػػا متواليػػا.. يبػػدأوف بالنقػػؿ مػػف الػػذراع األيسػػر لمعمػػبلؽ إلػػى 
الذراع األيمف لمشاب األوؿ، ومف الذراع األيسر لمشاب األوؿ إلػى الػذراع األيمػف لمشػاب 

ابػػع، والخػػامس، والسػػادس حتػػى تقفػػؿ دائػػرة النقػػؿ عمػػى الػػذراع األيمػػف الثػػاني فالثالػػث، والر 
لمرجػػػؿ العمػػػبلؽ.. يضػػػع أحػػػد الرجػػػاؿ الثبلثػػػة عمػػػى رأس العمػػػبلؽ قبعػػػة معدنيػػػة غريبػػػة 
الشػػكؿ ىػػي عبػػارة عػػف جيػػاز غريػػب يصػػدر صػػوتا مسػػموعا شػػبييا بالصػػفير حالمػػا تبػػدأ 

دء العمميػػة.. آخػػر يسػػمط عمػػى عمميػػة النقػػؿ المتػػوالي لمػػدـ.. أحػػد الثبلثػػة يعطػػي إشػػارة بػػ
إال الشػػاب  ػ الشػػباب بعػػد اكتمػػاؿ النقػػؿ مػػف يػػده شػػعاعا يجعميػػـ يسػػتفيقوف واحػػدا واحػػدا

وقد صػار الشػبو بيػنيـ وبػيف العمػبلؽ كبيػرا.. يحمػوف وثػاقيـ واحػدا واحػدا.. ترفػع  ػ األوؿ
الكػؿ األعمدة إلى فضاء المسرح.. تيػبط مػف األعمػى رافعػة آليػة مربعػة الشػكؿ.. يتجمػع 

عمييا باستثناء الشػاب األوؿ.. ترتفػع الرافعػة إلػى األعمػى، وتختفػي فػي فضػاء المسػرح.. 
تفتح بوابة المعبد، ويطؿ مف فتحتيا رأس الكاىف.. ينظر الكاىف إلى الشاب األوؿ والى 
بقيػػة الرجػػاؿ، وىػػـ يرتفعػػوف فػػي فضػػاء المسػػرح.. يفػػتح البوابػػة عمػػى مصػػراعييا.. يخػػرج 



. يتجمعوف أماـ بوابة المعبػد.. يرفػع الكػاىف ذراعيػو كمػا فػي المػرة الناس بحذر، وخوؼ.
األولى فيخر الناس سجودا.. يبدأ الصوت باالرتفاع شيئا فشػيئا.. يشػتد.. يتػوىأ الضػوء 
ثػػـ يبػػدأ باالختفػػاء تػػػدريجيا.. يشػػير الكػػاىف إلػػى السػػػماء ثػػـ إلػػى الشػػاب األوؿ.. يتجمػػػع 

مػػو سػػيرا جنائزيػػا عمػػى إيقػػاع الطبػػوؿ ظنػػا النػػاس مػػف حولػػو بانػػدىاش.. يسػػيروف مػػف أما
منيـ انو مات، وحالما يبدأ باإلفاقة، والحركة يصابوف بالدىشة.. يقفوف بتشكيبلت تبلئـ 
طبيعػة حػالتيـ.. يتقػدـ الكػػاىف ليقػؼ الػى جانبػو، وليسػػاعده عمػى النيػوض.. يقػؼ فيبػػدو 

لػػػػو.. أكثػػػػر تماسػػػػكا، وصػػػػبلبة مػػػػف قبػػػػؿ.. عضػػػػبلتو كعضػػػػبلت العمػػػػبلؽ، وطولػػػػو كطو 
يتحسسو الكاىف باىتماـ.. يمسؾ بذراعو، ويأخذه إلى أعمػى الزقػورة.. يشػير الكػاىف إلػى 
اثنػػيف مػػف عامػػة النػػاس.. يصػػنعاف مػػف جسػػمييما مقعػػدا لػػو.. يجمػػس الشػػاب األوؿ عمػػى 
المقعػػػػد البشػػػػري.. يتنػػػػػاوؿ الكػػػػاىف تاجػػػػػا مػػػػف اآلس.. يضػػػػػعو عمػػػػى رأس الشػػػػػاب األوؿ 

اقبػػػة بنيقػػػاع رتيػػػب(.. تتوقػػػؼ فجػػػأة.. يػػػدخؿ إلػػػى )ضػػػربات عمػػػى الطبػػػوؿ مسػػػتمرة، ومتع
المسرح رجؿ يضع عمى رأسو تاجا بقرنيف كبيريف مف الذىب المرصع بالآلليء.. تتبعو، 
وتحػيط بػػو زمػرة مػػف األبطػاؿ.. يتفػػرؽ النػاس عػػنيـ بخػوؼ فاسػػحيف أمػاميـ الطريػػؽ إلػػى 

الزقػورة.. يمسػؾ  الزقورة.. الرجؿ ذو التاج يشير عمى الكػاىف بػالتوقؼ.. يصػعد إلػى قمػة
الشػػػاب األوؿ.. بسػػػخرية وىػػػو يشػػػػير إلػػػى مجموعػػػة األبطػػػػاؿ.. الشػػػاب األوؿ يبعػػػد يػػػػده 
بعنػػؼ، ويبػػدأ بػػالنزوؿ درجػػة درجػػة.. يبتعػػد النػػاس بينمػػا يتجمػػع األبطػػاؿ فػػي وقفػػة تييػػؤ، 
وتحفز لممصارعة.. يتقدـ المصارع األوؿ فيصرعو الشاب األوؿ.. يتقدـ الثاني فيصرعو 

، والرابػػػع، والخػػػامس، والسػػػادس، والسػػػابع معػػػا فيصػػػرعيـ جميعػػػا.. يركعػػػوف يتقػػػدـ الثالػػػث
أمامػػػو منكسػػػي الػػػرؤوس.. يصػػػػعد الشػػػاب األوؿ إلػػػى أعمػػػػى الزقػػػورة.. يحػػػاوؿ اإلمسػػػػاؾ 
بالرجؿ ذي التاج لكف الكاىف يمنعػو.. يشػير عمػى األبطػاؿ بػالوقوؼ فيقفػوف.. ينضػموف 

ض.. الكػػاىف يخمػػع التػػاج مػػف عمػػى إلػػى الشػػاب األوؿ.. يظػػؿ ذو التػػاج باركػػا عمػػى األر 
رأس الرجػػؿ ذي التػػاج، ويضػػعو عمػػى رأس الشػػاب األوؿ.. يرفػػع الكػػاىف ذراعيػػو.. يتقػػدـ 

 اثناف مف األبطاؿ يمسكاف بالرجؿ ذي التاج، ويجرانو إلى خارج المسرح. 

   * 

ذ  الشػػػاب األوؿ، وحيػػػدا عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح.. يػػػرقص مبتيجػػػا عمػػػى إيقػػػاع الطبػػػوؿ واال
بيديػو.. يػػدخؿ الخػدـ، وىػػـ يحممػػوف عمػى أواف كبيػػرة ذىبيػة أنواعػػا مختمفػػة  ينتيػي يصػػفؽ

مػػػػػف الطعػػػػػاـ، والشػػػػػراب.. تػػػػػدخؿ خمفيػػػػػـ مجموعػػػػػة راقصػػػػػات المعبػػػػػد تتقػػػػػدميف عػػػػػروس 
وعروسػػػػيا.. يجمػػػػس العػػػػريس وعروسػػػػو أسػػػػفؿ الزقػػػػورة.. تػػػػؤدي راقصػػػػات المعبػػػػد رقصػػػػة 

ة.. ينتيػػي مػػف الطعػػاـ.. طقوسػػية قديمػػة بينمػػا يتنػػاوؿ الشػػاب األوؿ غػػذاءه بػػنيـ، وشػػراى
تتوقؼ راقصات المعبد عف الحركة.. يشير ليف بالخروج.. ينسحبف الى خارج المسرح.. 



يشير لمعروس بالبقاء.. يسحبيا العريس.. ينزؿ الشػاب األوؿ مػف عمػى الزقػورة.. يحػاوؿ 
العريس حمايػة عروسػو لكػف الشػاب األوؿ يمقػي بػو إلػى خػارج المسػرح.. تيػرب العػروس 

ى الزقػػػورة.. يتبعيػػػا.. تطفػػػأ األضػػػواء مػػػا عػػػدا السػػػايؾ الػػػذي يظيػػػر عميػػػو شػػػبحا إلػػػى أعمػػػ
ذ يػتمكف منيػا تتسػارع  العروس والشاب األوؿ وىو يياجميا فػي محاولػة لبلمسػاؾ بيػا، واال
ضربات الطبوؿ شيئا فشيئا مع صرخات العروس وتأوىاتيا ثـ تخمد الطبوؿ شيئا فشػيئا 

 ألخيرة ليا.. يظمـ المسرح. مع خفوت صرخات العروس أو مع الصرخة ا

* 

)مجػػاميع مػػف النػػاس ينتظمػػوف فػػي تشػػكيبلت موزعػػة عمػػى الخشػػبة أنظػػارىـ متجيػػة الػػى 
ذ يقػػػػؼ يبػػػرؾ الجميػػػػع(.. ينػػػزؿ مػػػػف عمػػػػى  أعمػػػى الزقػػػػورة حيػػػث يجمػػػػس الشػػػاب األوؿ، واال
الزقػػورة، واذ يضػػع يػػده عمػػى كتػػؼ الشػػاب فػػاف األخيػػر يأخػػذ مكانػػو عمػػى الزقػػورة بطريقػػة 

نػدما ينتيػػي مػف اختيػػار بقيػة الشػػباب يكػوف الكػؿ قػػد شػكؿ كتمػػة بشػرية شػػبو مدروسػة، وع
ىرمية.. يصعد الشاب األوؿ ليكوف عمى رأس اليـر البشري.. يشير بيده صوب الخػارج 
)الكتمػة البشػرية كميػا شػبيية بنصػب تػذكاري لممحػة قديمػة(.. تيػب عاصػفة.. يػدخؿ الػػى 

.. يظمػػػوف عمػػػى انحنػػػائيـ حتػػػى ينػػػزؿ المسػػػرح عػػػدد مػػػف الشػػػيوخ.. ينحنػػػوف لمشػػػاب األوؿ
الشػػػاب األوؿ مػػػف عمػػػى الزقػػػورة.. يفسػػػح الشػػػباب الطريػػػؽ لػػػو بشػػػكؿ يػػػدؿ عمػػػى الييبػػػة.. 
يسػػػػتعرض الشػػػػاب األوؿ الشػػػػيوخ.. يرفػػػػع رأس أحػػػػدىـ فييػػػػبط حبػػػػؿ مشػػػػنقة مػػػػف فضػػػػاء 
المسػػرح.. يتقػػدـ اثنػػاف مػػف الشػػباب.. يضػػعاف الحبػػؿ حػػوؿ رقبػػة العجػػوز.. تيػػبط أعػػداد 

مشػػانؽ.. توضػػػع حػػػوؿ رقػػاب الشػػػيوخ.. يصػػػفؽ الشػػاب األوؿ تصػػػفيقا رتيبػػػا كبيػػرة مػػػف ال
بطيئا أوؿ اآلمر ثـ سرعاف ما يزداد سرعة، ومع الصػفقة األخيػرة العاليػة تسػحب الحبػاؿ 
إلى األعمى، ويختفي الشيوخ فػي فضػاء المسػرح.. يتحػوؿ التصػفيؽ الرتيػب إلػى تصػفيؽ 

سػريعا، وعنيفػا.. يخرجػوف الواحػد تمػو منغـ.. يرقص الشباب عمى إيقاع التصفيؽ رقصػا 
اآلخػػػر ثػػػـ يعػػػودوف إلػػػى المسػػػرح، وكػػػؿ مػػػنيـ قػػػد اصػػػطحب معػػػو شػػػابة جميمػػػة يراقصػػػيا 
)ضربة قوية(.. يتوقؼ الجميع عف الرقص يسمعوف صػوت ىػدير كمػا فػي المػرة األولػى 
يقتػػػرب شػػػيئا فشػػػيئا.. ييػػػرب الجميػػػع إلػػػى داخػػػؿ المعبػػػد، ويغمقػػػوف البوابػػػة عمػػػييـ.. يظػػػؿ 

األوؿ في مكانو يراقب السػماء، وكػأف شػيئا مػا ينػزؿ منيػا إلػى األسػفؿ، وكمػا فػي  الشاب
المػػرة األولػػى نحػػس بارتطػػاـ جسػػـ ثقيػػؿ جػػدا عمػػى األرض ثػػـ يبػػدأ الصػػوت بػػالخفوت.. 
ييبط مف فضاء المسػرح رجػبلف يشػبياف رجػاؿ الفضػاء المعاصػريف.. ييػـ الشػاب األوؿ 

ؿ حركتػو.. تيػبط مػف فضػاء المسػرح رافعػة بمياجمتيما لكنيما يصوباف عميو شػعاعا يشػ
آلية مربعة الشكؿ.. يضعانو عمييا.. ترتفع الرافعة بو شيئا فشيئا، وكذلؾ بػالرجميف حتػى 

 يختفي الجميع في فضاء المسرح، وتنزؿ الستارة.
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تطفأ األضواء، وعندما يضاء المسرح نرى جانبا مف جوانب معبد مشػيد عمػى الطػراز    

المسػرح شػيد عمػى شػكؿ  السومري القديـ، وجزءا مف سور ضخـ، ومػدرج عػاؿ فػي وسػط
زقورة.. الكاىف يقؼ عمى عتبة المعبد المرتفعة نسبيا.. بينما ينتشر الناس، وىػـ يرتػدوف 
الػػزي السػػومري بتشػػكيبلت عمػػى خشػػبة المسػػرح )ىميمػػة كوراليػػة(.. يرفػػع الكػػاىف ذراعيػػو 



إلػػى األعمػػى فيخػػر النػػاس سػػجودا، وىػػـ ييميمػػوف.. يكػػرر الحركػػة عػػدة مػػرات بأسػػموب 
بػػػػؿ أف يصػػػػـ آذاف الجميػػػػع صػػػػوت ىػػػػدير يشػػػػبو إلػػػػى حػػػػد مػػػػا ضػػػػجيأ طػػػػائرة كينػػػػوتي ق

فضائية.. يرفعوف رؤوسيـ في آف واحد.. ينظروف إلى السماء.. يشػيروف إلػى األعمػى.. 
الصػػوت يقتػػرب أكثػػر فػػأكثر يرتسػػـ الخػػوؼ عمػػى وجػػوىيـ.. ييربػػوف خمػػؼ الكػػاىف إلػػى 

ة شػػديدة التػػوىأ.. يتطػػاير داخػػؿ المعبػػد، ويغمقػػوف بوابتػػو.. يبػػرؽ الضػػوء ثػػـ يسػػطع بأشػػع
الغبػػػػار، وييتػػػػز المسػػػػرح جػػػػراء ارتطػػػػاـ جسػػػػـ ثقيػػػػؿ بأرضػػػػيتو.. يبػػػػدأ الصػػػػوت بػػػػالخفوت 

 تدريجيا..

 جمد  مؤتزراً تفتح بوابة المعبد بحذر.. يطؿ مف فتحة الباب رأس الشاب األوؿ.. يخرج  

ة عمػػى رفاقػػو بػػالخروج.. يكونػػوف تشػػكيمل  ثػػـ يشػػيرحيػػواف مفتػػرس.. يرتقػػي الزقػػورة بخفػػة 
مػدرج الزقػورة شػػبيية بحظيػرة مػػف الجنػد متأىبػػة لمقتػاؿ عمػػى خػط الشػػروع.. ينظػر الشػػاب 
األوؿ فػػي االتجاىػػات األربعػػة.. يتوقػػؼ عنػػد جيػػة الغػػرب.. يشػػير بنصػػبعو إلػػى االتجػػاه 
ذاتو.. ييػروؿ نػازال مػف الزقػورة إلػى الخػارج.. يتبعػو بقيػة الشػباب )موسػيقى تشػبو صػفير 

سػػمكية(.. ييػػبط مػػف فضػػاء المسػػرح ثبلثػػة رجػػاؿ يرتػػدوف زيػػا يشػػبو أجيػػزة االتصػػاالت البل
نقطػػة واحػػدة أمػػاـ الزقػػورة..   إلػػى حػػد مػػا زي رجػػاؿ الفضػػاء المعاصػػريف.. يتجمعػػوف فػػي

يخفػػػوف رؤوسػػػيـ فػػػي أحضػػػاف بعضػػػيـ.. يكونػػػوف كتمػػػة لػػػيس ليػػػا شػػػكؿ محػػػدد.. يػػػدخؿ 
البلمبػاالة، والمباىػاة الشباب.. يقوموف بحركات راقصػة نزقػة تػدؿ عمػى الغػرور، والقػوة، و 

عمى إيقاع الطبوؿ.. يخرج الرجاؿ الثبلثة رؤوسيـ.. يتوقؼ الشباب عػف الػرقص بػبطء، 
وقػػد اعتػػرتيـ الدىشػػة، واالسػػتغراب، والخػػوؼ.. يسػػمط الرجػػاؿ الثبلثػػة عمػػى شػػمة الشػػباب 
إشػػعاعات قويػػة تجعميػػـ يتوقفػػوف عػػف الحركػػة كمػػا لػػو كػػانوا تماثيػػؿ حجريػػة.. تيػػبط مػػف 

سػػرح سػػػبعة أعمػػدة بنيقػػػاع مػػنغـ لمطبػػػوؿ الصػػغيرة، والكبيػػػرة.. تسػػتقر األعمػػػدة فضػػاء الم
عمػػى خشػػػبة المسػػػرح.. يمسػػػؾ الرجػػػاؿ الثبلثػػػة بالشػػػباب ويوثقػػػونيـ عمػػػى تمػػػؾ األعمػػػدة.. 
ييػػبط مػػف فضػػاء المسػػرح رجػػؿ ضػػخـ عمػػبلؽ.. يوثقونػػو عمػػى العمػػود السػػابع.. يربطػػوف 

وف بالنقػػؿ مػػف الػػذراع األيسػػر لمعمػػبلؽ إلػػى أذرعيػػـ بأنابيػػب نقػػؿ الػػدـ ربطػػا متواليػػا.. يبػػدأ
الذراع األيمف لمشاب األوؿ، ومف الذراع األيسر لمشاب األوؿ إلػى الػذراع األيمػف لمشػاب 
الثػػاني فالثالػػث، والرابػػع، والخػػامس، والسػػادس حتػػى تقفػػؿ دائػػرة النقػػؿ عمػػى الػػذراع األيمػػف 

قبعػػػة معدنيػػػة غريبػػػة لمرجػػػؿ العمػػػبلؽ.. يضػػػع أحػػػد الرجػػػاؿ الثبلثػػػة عمػػػى رأس العمػػػبلؽ 
الشػػكؿ ىػػي عبػػارة عػػف جيػػاز غريػػب يصػػدر صػػوتا مسػػموعا شػػبييا بالصػػفير حالمػػا تبػػدأ 
عمميػػة النقػػؿ المتػػوالي لمػػدـ.. أحػػد الثبلثػػة يعطػػي إشػػارة بػػدء العمميػػة.. آخػػر يسػػمط عمػػى 

إال الشػػاب  ػ الشػػباب بعػػد اكتمػػاؿ النقػػؿ مػػف يػػده شػػعاعا يجعميػػـ يسػػتفيقوف واحػػدا واحػػدا
ار الشػبو بيػنيـ وبػيف العمػبلؽ كبيػرا.. يحمػوف وثػاقيـ واحػدا واحػدا.. ترفػع وقد صػ ػ األوؿ



األعمدة إلى فضاء المسرح.. تيػبط مػف األعمػى رافعػة آليػة مربعػة الشػكؿ.. يتجمػع الكػؿ 
عمييا باستثناء الشػاب األوؿ.. ترتفػع الرافعػة إلػى األعمػى، وتختفػي فػي فضػاء المسػرح.. 

ا رأس الكاىف.. ينظر الكاىف إلى الشاب األوؿ والى تفتح بوابة المعبد، ويطؿ مف فتحتي
بقيػػة الرجػػاؿ، وىػػـ يرتفعػػوف فػػي فضػػاء المسػػرح.. يفػػتح البوابػػة عمػػى مصػػراعييا.. يخػػرج 
الناس بحذر، وخوؼ.. يتجمعوف أماـ بوابة المعبػد.. يرفػع الكػاىف ذراعيػو كمػا فػي المػرة 

يئا.. يشػتد.. يتػوىأ الضػوء األولى فيخر الناس سجودا.. يبدأ الصوت باالرتفاع شيئا فشػ
ثػػـ يبػػدأ باالختفػػاء تػػػدريجيا.. يشػػير الكػػاىف إلػػى السػػػماء ثػػـ إلػػى الشػػاب األوؿ.. يتجمػػػع 
النػػاس مػػف حولػػو بانػػدىاش.. يسػػيروف مػػف أمامػػو سػػيرا جنائزيػػا عمػػى إيقػػاع الطبػػوؿ ظنػػا 
ئـ منيـ انو مات، وحالما يبدأ باإلفاقة، والحركة يصابوف بالدىشة.. يقفوف بتشكيبلت تبل

طبيعػة حػالتيـ.. يتقػدـ الكػػاىف ليقػؼ الػى جانبػو، وليسػػاعده عمػى النيػوض.. يقػؼ فيبػػدو 
أكثػػػػر تماسػػػػكا، وصػػػػبلبة مػػػػف قبػػػػؿ.. عضػػػػبلتو كعضػػػػبلت العمػػػػبلؽ، وطولػػػػو كطولػػػػو.. 
يتحسسو الكاىف باىتماـ.. يمسؾ بذراعو، ويأخذه إلى أعمػى الزقػورة.. يشػير الكػاىف إلػى 

جسػػمييما مقعػػدا لػػو.. يجمػػس الشػػاب األوؿ عمػػى اثنػػيف مػػف عامػػة النػػاس.. يصػػنعاف مػػف 
المقعػػػػد البشػػػػري.. يتنػػػػػاوؿ الكػػػػاىف تاجػػػػػا مػػػػف اآلس.. يضػػػػػعو عمػػػػى رأس الشػػػػػاب األوؿ 
)ضػػػربات عمػػػى الطبػػػوؿ مسػػػتمرة، ومتعاقبػػػة بنيقػػػاع رتيػػػب(.. تتوقػػػؼ فجػػػأة.. يػػػدخؿ إلػػػى 
و، المسرح رجؿ يضع عمى رأسو تاجا بقرنيف كبيريف مف الذىب المرصع بالآلليء.. تتبع

وتحػيط بػػو زمػرة مػػف األبطػاؿ.. يتفػػرؽ النػاس عػػنيـ بخػوؼ فاسػػحيف أمػاميـ الطريػػؽ إلػػى 
الزقورة.. الرجؿ ذو التاج يشير عمى الكػاىف بػالتوقؼ.. يصػعد إلػى قمػة الزقػورة.. يمسػؾ 
الشػػػاب األوؿ.. بسػػػخرية وىػػػو يشػػػػير إلػػػى مجموعػػػة األبطػػػػاؿ.. الشػػػاب األوؿ يبعػػػد يػػػػده 

ة.. يبتعػػد النػػاس بينمػػا يتجمػػع األبطػػاؿ فػػي وقفػػة تييػػؤ، بعنػػؼ، ويبػػدأ بػػالنزوؿ درجػػة درجػػ
وتحفز لممصارعة.. يتقدـ المصارع األوؿ فيصرعو الشاب األوؿ.. يتقدـ الثاني فيصرعو 
يتقػػػدـ الثالػػػث، والرابػػػع، والخػػػامس، والسػػػادس، والسػػػابع معػػػا فيصػػػرعيـ جميعػػػا.. يركعػػػوف 

رة.. يحػػػاوؿ اإلمسػػػػاؾ أمامػػػو منكسػػػي الػػػرؤوس.. يصػػػػعد الشػػػاب األوؿ إلػػػى أعمػػػػى الزقػػػو 
بالرجؿ ذي التاج لكف الكاىف يمنعػو.. يشػير عمػى األبطػاؿ بػالوقوؼ فيقفػوف.. ينضػموف 
إلػػى الشػػاب األوؿ.. يظػػؿ ذو التػػاج باركػػا عمػػى األرض.. الكػػاىف يخمػػع التػػاج مػػف عمػػى 
رأس الرجػػؿ ذي التػػاج، ويضػػعو عمػػى رأس الشػػاب األوؿ.. يرفػػع الكػػاىف ذراعيػػو.. يتقػػدـ 

 بطاؿ يمسكاف بالرجؿ ذي التاج، ويجرانو إلى خارج المسرح. اثناف مف األ

   * 

ذ  الشػػػاب األوؿ، وحيػػػدا عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح.. يػػػرقص مبتيجػػػا عمػػػى إيقػػػاع الطبػػػوؿ واال
ينتيػي يصػػفؽ بيديػو.. يػػدخؿ الخػدـ، وىػػـ يحممػػوف عمػى أواف كبيػػرة ذىبيػة أنواعػػا مختمفػػة 



عبػػػػػد تتقػػػػػدميف عػػػػػروس مػػػػػف الطعػػػػػاـ، والشػػػػػراب.. تػػػػػدخؿ خمفيػػػػػـ مجموعػػػػػة راقصػػػػػات الم
وعروسػػػػيا.. يجمػػػػس العػػػػريس وعروسػػػػو أسػػػػفؿ الزقػػػػورة.. تػػػػؤدي راقصػػػػات المعبػػػػد رقصػػػػة 
طقوسػػية قديمػػة بينمػػا يتنػػاوؿ الشػػاب األوؿ غػػذاءه بػػنيـ، وشػػراىة.. ينتيػػي مػػف الطعػػاـ.. 
تتوقؼ راقصات المعبد عف الحركة.. يشير ليف بالخروج.. ينسحبف الى خارج المسرح.. 

ء.. يسحبيا العريس.. ينزؿ الشػاب األوؿ مػف عمػى الزقػورة.. يحػاوؿ يشير لمعروس بالبقا
العريس حمايػة عروسػو لكػف الشػاب األوؿ يمقػي بػو إلػى خػارج المسػرح.. تيػرب العػروس 
إلػػػى أعمػػػى الزقػػػورة.. يتبعيػػػا.. تطفػػػأ األضػػػواء مػػػا عػػػدا السػػػايؾ الػػػذي يظيػػػر عميػػػو شػػػبحا 

ذ يػتمكف منيػا تتسػارع العروس والشاب األوؿ وىو يياجميا فػي محاولػة لبلمسػا ؾ بيػا، واال
ضربات الطبوؿ شيئا فشيئا مع صرخات العروس وتأوىاتيا ثـ تخمد الطبوؿ شيئا فشػيئا 

 مع خفوت صرخات العروس أو مع الصرخة األخيرة ليا.. يظمـ المسرح. 

* 

)مجػػاميع مػػف النػػاس ينتظمػػوف فػػي تشػػكيبلت موزعػػة عمػػى الخشػػبة أنظػػارىـ متجيػػة الػػى 
ذ يقػػػػؼ يبػػػرؾ الجميػػػػع(.. ينػػػزؿ مػػػػف عمػػػػى  أعمػػػى الزقػػػػورة حيػػػث يجمػػػػس الشػػػاب األوؿ، واال

الزقػػورة، واذ يضػػع يػػده عمػػى كتػػؼ الشػػاب فػػاف األخيػػر يأخػػذ مكانػػو عمػػى الزقػػورة بطريقػػة 
مدروسػة، وعنػدما ينتيػػي مػف اختيػػار بقيػة الشػػباب يكػوف الكػؿ قػػد شػكؿ كتمػػة بشػرية شػػبو 

.. يشير بيده صوب الخػارج ىرمية.. يصعد الشاب األوؿ ليكوف عمى رأس اليـر البشري
)الكتمػة البشػرية كميػا شػبيية بنصػب تػذكاري لممحػة قديمػة(.. تيػب عاصػفة.. يػدخؿ الػػى 
المسػػػرح عػػػدد مػػػف الشػػػيوخ.. ينحنػػػوف لمشػػػاب األوؿ.. يظمػػػوف عمػػػى انحنػػػائيـ حتػػػى ينػػػزؿ 
الشػػػاب األوؿ مػػػف عمػػػى الزقػػػورة.. يفسػػػح الشػػػباب الطريػػػؽ لػػػو بشػػػكؿ يػػػدؿ عمػػػى الييبػػػة.. 

األوؿ الشػػػػيوخ.. يرفػػػػع رأس أحػػػػدىـ فييػػػػبط حبػػػػؿ مشػػػػنقة مػػػػف فضػػػػاء  يسػػػػتعرض الشػػػػاب
المسػػرح.. يتقػػدـ اثنػػاف مػػف الشػػباب.. يضػػعاف الحبػػؿ حػػوؿ رقبػػة العجػػوز.. تيػػبط أعػػداد 
كبيػػرة مػػػف المشػػانؽ.. توضػػػع حػػػوؿ رقػػاب الشػػػيوخ.. يصػػػفؽ الشػػاب األوؿ تصػػػفيقا رتيبػػػا 

يػرة العاليػة تسػحب الحبػاؿ بطيئا أوؿ اآلمر ثـ سرعاف ما يزداد سرعة، ومع الصػفقة األخ
إلى األعمى، ويختفي الشيوخ فػي فضػاء المسػرح.. يتحػوؿ التصػفيؽ الرتيػب إلػى تصػفيؽ 
منغـ.. يرقص الشباب عمى إيقاع التصفيؽ رقصػا سػريعا، وعنيفػا.. يخرجػوف الواحػد تمػو 
اآلخػػػر ثػػػـ يعػػػودوف إلػػػى المسػػػرح، وكػػػؿ مػػػنيـ قػػػد اصػػػطحب معػػػو شػػػابة جميمػػػة يراقصػػػيا 

يتوقؼ الجميع عف الرقص يسمعوف صػوت ىػدير كمػا فػي المػرة األولػى  )ضربة قوية(..
يقتػػػرب شػػػيئا فشػػػيئا.. ييػػػرب الجميػػػع إلػػػى داخػػػؿ المعبػػػد، ويغمقػػػوف البوابػػػة عمػػػييـ.. يظػػػؿ 
الشاب األوؿ في مكانو يراقب السػماء، وكػأف شػيئا مػا ينػزؿ منيػا إلػى األسػفؿ، وكمػا فػي 

ألرض ثػػـ يبػػدأ الصػػوت بػػالخفوت.. المػػرة األولػػى نحػػس بارتطػػاـ جسػػـ ثقيػػؿ جػػدا عمػػى ا



ييبط مف فضاء المسػرح رجػبلف يشػبياف رجػاؿ الفضػاء المعاصػريف.. ييػـ الشػاب األوؿ 
بمياجمتيما لكنيما يصوباف عميو شػعاعا يشػؿ حركتػو.. تيػبط مػف فضػاء المسػرح رافعػة 
ى آلية مربعة الشكؿ.. يضعانو عمييا.. ترتفع الرافعة بو شيئا فشيئا، وكذلؾ بػالرجميف حتػ

 يختفي الجميع في فضاء المسرح، وتنزؿ الستارة.
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  زمرة اإلقتحاـ
  الصرخة أو تمريف مسرحؿ

  زىور وعقارب
  

  المسرحيات الصامتة
  

  طقوس صامتة
  حدث منذ األزؿ

  متوالية الدـ الصم اء
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 شركة عامة -وف الثقافيةطبع بمطابع دار الشؤ 



 
  
 
 

   
 



 
  
 
 
  

   

 

 

 

 

 

 
 
 


