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فلك حصرية

تطانْ أملك القُٔ َالقسضٔ الكافّتني القازضتني علٖ اإلعالى جبطأٍَٔ ,حتسٍ,
َمػؤَلّٕ ,ف ُأصّطح جايطٔ:
يصٍ املػطحّٕ تعطعينَ ,تلك الؿدضّٕ تُمثلّينَ ,شلك الضطاع ميّط اللثام
عو َجًْ اآلخط الػامض ,األنانْ ,املؤشَٓ ,املدّف...
َجًييَْ ,مالحمييَْ ,غييلُيّاتْ الييا اغييتتاعف أى تكؿييف أيثييط مييو
ي
تؿييكّ َ ,أيثييط مييو َجييٌ مطييْ متمييُض الطمييا املتخطيييَٕ ,ق ي
الغييسِو :اخلييو َالؿييط ,التػييامد َا قييس ,التّبييٕ َاخلبيياَ ,اللييُم َا,نتقييام,
ايًييا
َالبػييا ٕ َالتعقّييس ال يي ....فّمييا أحيياَ أى أُمبييف مقييسضتْ علييٖ الُقييُ
َالتػّمط مبكانْ قُِٕ يما أضِس أى أيُى َؾطافٕ يما أتتلع أليُى َيليْ
ضجا٘ أى أغتػ بػمام انًماض الُاقعّٕ بعّساً عو الطتُشَ ,مو زَى إخطا٘ َتالعب
ملييا تييطيّ مييو نقييط َغييلبّاو َضمبييا الكييثو مييو الهييُاقط يك ي بؿييط
َياٙو إنػانْ  ...فاإلنػاى ِبقٖ إنػاناً...
علييٖ حييني غ يطّٔ َ ,غطل يٍٕ مييو الييعموِ ,ػييقط القهيياع عييو ا ييس َِ ,ييعَ
العِِّفَ ,تػّب ي ا,حتما,و ,فتمػْ ا قّقٕ متطيطزٔ تطفيط جبهاحًيا فيُ
مػطح العطضَ ,تُمػد ختُط التُ َالعطض يّاى املػطحّٕ فّما األحسا
تتػّعَ ,اآلشاى تهضفَ ,القلُب تتُقف طقاتًا َ ,و نبغاتًا َقس خطجف ميو
عقاهلييا :فتكػييط أنييف أًِييا الطكييط َتاًٙييٕ أن يفت أِتًييا الييصايطٔ مييا أصييعب
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غقُط األقهعٕ عو الُجٍُ َِا لؿقا٘ ِهبُع خطج عو مػاضٍَ ,احتج علٖ مهبتيٌ,
َضفض تطيّبٌ تؿكلٌ األَلْ
ِا لبؤُؽ مو أغقط املػطح عو َجًٌ القهاعَِ ,يا لؿيقاَ ْٙأنيا أضٗ زضَب
ا يييؤ مضييياٙط تاييييف الهًاِييياو بعيييسما أعيييلًا نيييط املػيييطح البيييساِاو,
َأغقتًا ظَاضِب الضطاعاو ,فأعاعف ألقًيا غيقتاو خّبيَٕ ,ايتيعاظاو
أَيام َاعرتاعاو.
أنا ..أنف ..يُ ..حنو ..يم ..أنتم ..يلها َا ّأ تعطعها تطاصّ املػطح بك
ما فّهاَ ,ما علّهيا ,ميا لهيا َميا لكيمَ ,عليًّم َ تؿيطحها الهضيُظَ ,تطغيخها
احتما,و املطاَغٕ ,مقبُلٕ يانف أم مطفُعٕ حتٖ َلُ يانف مكميو الػيط
الػييامض العمّيي العمّيي أَ أعميي نقتيييٌ  ,عييُزٔ مييو تطاصيييّ مػييؤ تعييياز
صييّاغتًا بييأحط مييو غييطمسَ ,ختييُط مييو حييهنيَ ,خّييُط مييو يني غييطَب
ؾدضّاو تهبعا حطيٕ ,حّٕ ,نبغاً ,صدباً ,فكيطاً بيني يهيا َيهيات ,حتتي
خؿييبٕ املػيييطح ب صيييطاض علييٖ ا,غيييتمطاض َالت ػيييسَ ,يييْ تػيييعٖ جبًيييس ييييبو
َتطيّع مُظف علٖ األخص بّس ا مًُض لُلُج غمياض الضيطاعََ ,عيعٌ بتطاصيّ
تطززاتٌَ ,أبعاز تؿعباتٌَ ,نعاعاو نطػّاو أزَاتٌ املُظطَٕ ,ؾدُصٌ اهلاضبٕ مو
غ و الُض َ ,الػاعّٕ إىل عامل اللخم َالسم َالُاقع الهايض بيالهط املػيطحْ,
َأبتالٌَ ,مؤمطاتٌَ ,مُغّقاٍ ,يُ زِكُضٍَ ,ظمانٌ َحطيتٌَ ,صطاعٌَ ,ميو
مم الُصُ إىل ؾا ئ إغسا الػتاضٔ َاإلعالى غو املباؾط عو انتًا٘ العطض.
أنا يها أِتًا ا ّأ َأنف يهيات أًِيا املػيطح ييي أنيف يهيا أًِيا املػيطح ييي َأنيف
يهييات أِتًييا ا ّييأ ياليمييا ِؿييك الضييطاع صييهُاً لييٌ َياليمييا ييطج مييو
اآلخط مو ا قّقٕ إىل اخلّا  ,لّبقٖ الطط األقُٗ مو ا قّقٕ بّهًما أى ا ّيأ
مػييطح حقّقييْ بؿدُصييٌَ ,صييطاعاتٌَ ,مؤمطاتييٌَ ,أظمهتييٌَ ,أمكهتييٌ حييني
املػييطح صييسٗ قّقييٕ حييس َضز فعيي وػييس للؿييدُظ َاملُغييّقا َاملييؤمطاو
َالسِكُض....َ ..
لّتبقيييٖ الهًاِيييَٕ ,نبقيييٖ ا ّيييأ مػيييطحّٕ بيييال نيييطَ ,مؿيييايس بيييسَى
حتغواوَ ,مضاٙط تتخكم فًّا إضازٔ الُاحس األحس الططز الضمس .
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علٖ ي حا ِ ,بقٖ للمػطح ألقٌَ ,قس تعا ف أزَاتٌ َامتعجف مططزاتيٌ
لطغيم صيُضٔ غياحطٔ تًييس يي مكُناتًيا لت عي العيطض متهاغمياً (اإلعييا٘ٔ..
املُغّقا ..السِكُض ..املؤمطاو  ..الؿدضّاو) ,فرتٗ ي ؾيْ٘ ِهبعيا ميو عيامل
الػيييكُى إىل ا طييييَٕ ,ميييو ا يييطز إىل الُاقيييعَ ,ميييو الالَعيييْ إىل اليييُعْ
َا قّقَْ ,مو اهلسَ٘ إىل الغ ّجَ ,مو املُو إىل ا ّأ...
يا يْ الػتاضٔ تطفع يي يما جطو العازٔ يي فّهططج املؿيًس عيو بساِيٕ تقسميٌ
فُ خؿبٕ املػطح ,أيثط الطهُى ضقّياًَ ,أقيسمًا ظمانياً حتيٖ لّيصيب اليبعض إىل
القُ بأنٌ أبُيا َِعِس الطهاى الطَغيْ الؿيًو( :يُنػيتانتني غتانػالفػيكْ)
مو أيمّتٌ بقُلٌ:
(ييييُ أقيييُٗ املهيييابط
الضخافٕ )

ّعي ياً َألى تيييأموٍ أمغيييٖ ميييو الكلميييٕ املكتُبيييٕ

يييصا غييّض مييو فييّض عييو املػييطح أبييْ الطهييُىَ ,أَهلييا مهييص أِييام اإلغطِ ي
َالطَماى َقسضتٌ علٖ املُالطٕ بني عهاصط فهّٕ متعسزٔ حّيا يانيف املػياضح ييْ
الُغّلٕ الُحّسٔ للتعبو الطين بعيس حلبياو املضياضعٕ َالػيباقاو َإى يياى يهيات
بساِييٕ نؿييأٔ املػييطح إ ,أى بعييض البيياحثني ِعييعٓ البساِييٕ ا قّقّييٕ
اخييتال
للمػطح بؿكلٌ املتقسم َقُالبٌ املهتعمٕ إىل ا غاضٔ اإلغطِقّٕ َاحتطا,و اإلليٌ
(زِيييُ نّي يعَؽ) ,علمي ي ًا بيييأى الططاعهيييٕ قبي ي شليييك قيييس عطفيييُا أؾيييكا الططحيييٕ,
َا,حتطيييا َ ,قييييس َجييييسَا متيييُط ملػييييطحّٕ زِهّييييٕ مضيييطِٕ يتبييييف قبييي
/0222/غهٕ  .م زلّالً علٖ شلك َيْ تؤضر لقضيٕ اإلليٌ(اَظَضِؼ) َبعثيٌَ ,ييُ
املكُلف مبخايأ املُتٖ األغا و الططعُنّٕ ...
ِعس املػطح الهاعج املتتُض أحس أبطظ مقُماو ا غياضَٔ ,هليصا ا ًيف إلّيٌ
زَماً ّع املُاقف فتخملٌ ضغيالتًاَ ,تلعميٌ بقغياِايا ,ليترتت انتباعًيا امليؤمط
َجساى اإلنػاى َشايطتٌ..
لقس يانف فرتاو الهًُض العطبّٕ َحطياو التخطض اليا عضيطف باملهتقيٕ
نًاِيييٕ (اخلمػيييّهاو َبساِيييٕ الػيييتّهاو) ,قيييس قيييسمف للكيييثو ميييو امليييؤلطني,
َيتاب املػطح فطصٕ لال الع علٖ مػاضح البلساى األخطَٗ ,العم عليٖ تتيُِط
مهًاج املػطح الػُضٓ َيها  ,نهػٖ املبسعني:
7
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)غعس اهلل َنُؽ _ حممس املاغُط _ ممسَح عسَاى )
لّعٕ مو أزَا زَضيم ا باض إعيال٘ الضيطح الؿيامذو َالبهيا٘ اهليام
َيم
َاألغاؽ ملا ِػمٖ )املػطح الػُضٓ( فمو مها ِ ,عط أَ قطأ عو مػطحّٕ )حطلٕ
مسييط مييو أج ي  5حعِييطاى) الييا ضزو بقيئُ َتعطِييٕ لألنعمييٕ العطبّييٕ إبيياى يعميييٕ
حعِطاى (َ)7691حقّقٕ تػّب الؿعب عو َاقعًيم اليطزٓ٘ .ييصلك ميو مهيا ِهػيٖ
تلك اإلبساعاو املػطحّٕ الا قسمف عرب (غطبٕ يي ياغك ِا َ و ييي عّعٕ تؿطِو
يي ؾقا ٙالهعماى )...
أخواً ...
َ يصا العيسز املُجيٌ حنيُ املػيطح حتياَ ا ليٕ أى تلقيْ الغيُ٘ حيُ (أبيُ
الطهُى )املػطح حماَلٕ ,لتقياط بعيض جُانيب ا يصب اخلاصيٕ بيٌ َميو خيال
يُيبييييٕ مييييو الكتيييياب املػييييطحّني َالهقييييازَ ,متضييييْ يييييصا الطييييو الطاقييييْ
َا غيياضٓ َالثقييا اهلييام ,ضاجييني أى ِييأتْ إصييساضنا يييصا علييٖ مػييتُٗ التمييُح
املتلُبَ ,األيمّٕ الا تلّ بطو يُ الُّم يي لألغيف ييي حبكيم الهقاييَٕ ,حباجيٕ
إىل اغتؿطا٘ غطِع .
لكم مها التخّيَٕ ,للمػيطح أ ّيب األمهّياو بعيُزٔ غيطِعٕ تلّي بيٌ َبتميُح
الثقافٕ َا غاضٔ َالطوَ ,اضعا٘ ََفا٘ َتقسِطاً اجتها امللخٕ _جساً_ ملثي ييصا
الطو العطِ  ,ا مّ َالبسِع .
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مسرحيــة

الـبــــوّابـــــــة

الشخصيات
:
مسري

ايبٛاب

:

:
َاض١ٜ
املػاعس :
ايهّٓاؽ :

*

عبد الفتاح رواس قلعه جي

(ايطدٌ) تادط ٚقٓاع. ٞ
إْػإ غطٜب ا٭طٛاض ،قاَتٜ ،عٌُ بٛاباً ٚخٝاطاً
عً ٢باب َس ١ٜٓفٗٛي.١
(املطأ )٠ظٚد ١مسري.
َػاعس املطأ ٠يف ا٭عُاٍ اإلْػاْ١ٝ
عً ٢ؾهٌ ضٚبٛت قاَت سطنات٘ َٝهاْٝه.١ٝ

(يف قسض املػطح باب ظداد ٞنبري َػًل يف غٛض َس ١ٜٓفٗٛي ٫ ،١سادة١
٭ٕ ٜه ٕٛايػٛض َهتُ ً٬ست ٢داْيب املػطح ؾٜٗ ٛهٝع َع اَ٫تساز يف د ٛنبابٞ
غا.ِ٥
ٜػُةةط ايهةة ٤ٛايبةةاب بةةآل اؿةةآل ٚاٯخةةط ةةا ٜةةٛس ٞب ْةة٘ غةةٝؿت  ٚةةط َةةع
ا ٫يتُاعات َٔ ٚضا ٘٥ل ٍ٬أؾباح ٭ْاؽ ضداٍ ْٚػاٜ ٤عًٚ ٛد ِٖٗٛؾشٛب ٚقؿط،٠
ثِ ٜعٛز َظًُاً ٚؽتؿ ٞا٭ؾباح.
ؾاؾ ١عً ٢دساض تٓعهؼ عًٗٝا بعض ايؿطا ٥ايه.١ٝ٥ٛ
*

ناتب ٚباسح َػطسٚ ٞناتب غٓٝاض .ٜٛبًػت َ٪يؿاتة٘ أنجةط َةٔ نيةاْآل َػةطسٚ ١ٝتػةآل نتابة ًا ٚتطمجةت
ايهجري َٔ أعُاي٘ إىل يػات عس ..٠إناؾ ١إىل أْ٘ عه ٛؾإ ؼهَٗ ِٝطداْات عطبٚ ١ٝزٚي ..١ٝعطنت أغًةب
أعُاي٘ يف َٗطداْات َػطس ١ٝغٛضٚ ١ٜعطب.١ٝ
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أَاّ ايباب َظً ١عًة ٢عُةٛز ٚؼتٗةا اؿةاضؽ ٖٚة ٛخٝةاق خية ٝق عة ًا َةٔ
ايكُاف اـٝـ اـؿةٔ ٚايةطخٝل ايةجُٔ دةساًٖٚ ،ة ٛبة يٛإ عةسٚ ،٠ظاْبة٘ ق ةع
ايكُاف َككٛقٚ ١دةاٖع ٠يًدٝاطةٚ ،١إىل داْبٗةا َؿةذب عًة ٢عُةٛز لعًهةل عًٝة٘
بعض أعُاي٘ املد ٖٛٚ ،١ ٝجيًؼ إىل َا ن ١ٓٝخٝاطة ١قسةة ١تةساض بايٝةس ٜٚػةُع
سآل عًُٗا قٛت املػٓٓات ايكسٚ ١٥قٛت تهات إبط ٠اـٝاط .١ايطدٌ نٌٗ بؿعط
أظضم أؾعحٚ ،عً ٢عْ ٘ٝٓٝظاض ٠ططاظ قسَ ِٜطبٛط ١بؿط ٜإىل ضقبت٘ .عًٚ ٢دٗة٘
قٓاع قٓع بٛغاط ١املهٝاز ايهجٝـٚ ،دٗ٘ بً ٕٛسٛاضٚ ، ٟأشْا ٙمحطاٚإ طًٜٛتإ
َسببتإٚ ،ي٘ ؿ ١ٝبؿهٌ عجٓ ٕٛةػسٖا تاضٚ ٠ةؿ ٗا تاض ٠أخطًٜ ،٣بؼ قٓباظاً
ط ً٬ٜٛب نُاّ طٚ ١ًٜٛبً ٕٛأمحط ْاض.ٟ
ايطدٌ قاَت ٜ ٫تهًِ أبساً عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ ٜػُع دٝساً.
خطٜـ.

ؾذط ٠تػاقه قػِ َٔ أٚضاقٗا ايكؿط عً ٢ا٭ضض

ةا ٜةٛس ٞبة ٕ ايؿكةٌ

َكعس خؿب مبػٓس ٜتػع يج٬ث ١أؾدام ؼت ايؿذط.٠

املشهد األول
( اـٝاق ايهٌٗ ٚبآل ٜس ٜ٘ق ع ١قُاف غٛزا ٤خيٗ ٝاٚ ،تػُع
تهات اإلبطٚ ٠قً ٌٝاملػٓٓات.
ٜسخٌ ضدٌ أْٝل ػة اٚظ ا٭ضبعةآل عًٝة٘ َظةاٖط ايجةطاٜ ٤طؾةع َظًة١
َ طٜةةٚ ١جيةةط ٚضا ٙ٤نًبةة٘ ،إْةة٘ نًةةب بؿةةطٜ ٟػةةري عًةة ٢ضدًٝةة٘
بكسَ ٞنًبٜٚ ،هع عًٚ ٢دٗ٘ قٓاع نًب ،ية٘ ضب ة ١عٓةل بًةٕٛ
بينٜٚ ،هػ ٛدػُ٘ ثٛبٌ سطٜطَٛ ٟبَّط َٚؿكةٌ مبةا ٥٬ٜةِ دػةِ
نًب ٚي٘ شٜ ٖٛٚ ،ٌٜكًس ايهًب يف َؿٝت٘.
ٜتذ٘ ايطدٌ م ٛايبا ب ٚحيا ٍٚؾتش٘ عبجاً ٜ ..طم ايبةاب َٚةا َةٔ
فٝب).
ايطدٌ:

إْ٘ َػًل( ،خياطب اـٝاق ساضؽ ايبٛابَ )١تٜ ٢ؿت ايباب؟
(اؿاضؽ  ٫جيٝب ٜٚػتُط يف عًُ٘ غري آبٜ٘ ،كرتب ايطدٌ َٓ٘)
ٌٖ أْت ساضؽ ايبٛاب١؟
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(ٜتٛقـ اؿاضؽ ؿظ ١عٔ ايعٌُ  ٫ٚجيٝب ٜٓٚظط إىل املظً)١
ا٭ضقةةاز اؾٜٛةة ١تكةة ٍٛإْٗةةا غةةتُ ط ٚأْةةا أسةةب اؿ ٝةةٚ ١اغةةتبام
ا٭َٛض ،غتؿػس ثٝاب ٞإشا ْعٍ امل ط.
(اـٝاق ٜتابع عًُ٘ بكُت)
أْا انط ٙامل ط ،أْت يسٜو َظً ١تكٝو َٔ امل ط أَةا أْةا( ..قةُت
قكري) ٌٖ أْت اؿاضؽ أّ فطز خٝاق أَاّ باب املسٜٓة(..١قةُت)
بايت نٝس أْةت فةطز خٝةاق (ٜكةرتب َٓة٘ ًُٜٚةؼ ق عة ١ايكُةاف)
َٚةةةةاشا ؽةةةة ٝأنٝاغةة ةاً أّ ؽةةةة ٝأقةةةةساض ايٓةةةةاؽ؟ (َػةةةةتسضناً
ٜٚهشو) آغـ ٚيهٔ يو ٚد٘ قبَ ٝؿ ّٚ٪نٛد٘ َة٬ى املةٛت.
ٚيهةةٔ َةةٔ غٝؿةةرتَٓ ٟةةو ٖةةص ٙا٭نٝةةاؽ املكةةٓٛعَ ١ةةٔ اـةةٝـ
اـؿٔ ايطخٝل ايجُٔ؟
(اؿاضؽ ٜٓظط إي ٘ٝباغتدؿاف ٜٚتابع ايعٌُ).
جيب إٔ أغاؾط ،سذعت تصنطتآل زضد ١أٚىل يٚ ٞيهًيب.
(جيًؼ عً ٢املكعس ٜٚكع ٞنًب٘ أَاَٜ٘ ،ساعب ايهًب بٝس)ٙ
غتػاؾط َع ضداٍ ا٭عُاٍ ٜا بٛب( ٞيًدٝاق) يف اؿكٝكٖ ١ة ٛأسةس
عُاٍ َكٓعَ ،ٞات نًيب ؾ ًب َين إٔ  ٜخص َهاْٜ٘ ،تٛقع أْ٘
غٝعٝـ بٛلٝؿت٘ اؾسٜس ٠عٝؿَ ١طؾٗ .١ضؾهت ي٘ طًب٘ َطات ٚلٌ
ًٜة ة عًة ةٖ ،ّٞةةة ٛاضتهةةة ٢يٓؿػةةة٘ شيةةةو ،بعهةةةِٗ نٗةةةصا ايهةةةا.ٔ٥
(خياطةةةب ايهًةةةب) غةةةتًبؼ ٜةةةا بةةةٛب ٞأؾهةةةٌ امل٬بةةةؼ َةةةٔ سطٜةةةط
َعةةةةاًَٚ ،ٞت نةةةةٌ أؾهةةةةٌ أْةةةةٛاع اي عةةةةاّ َةةةةٔ املعًبةةةةات اـاقةةةة١
بايه٬بَ ،ع ٚدبةتآل أغةبٛعً ٝا َةٔ ؿةِ ايعذةٌ اي ةاظز (خياطةب
اؿاضؽ) َؿهًت٘ أْ٘ ْػ ٞايهةٜ ٚ ّ٬ةتعًِ ايٓبةاح( .يًشةاضؽ)
ٚأْت ملاشا  ٫تتهًِ؟ ٌٖ أنًت يػةاْو ايك ةٜ( ١هةشو يٓهتتة٘)
قايٛا يف ا٭َجاٍ:
بًُٝتُ ب خطؽ َا قس نؿاْ ٞؾهٝـ إشا بًٝت ب خطغآل؟
(ٜٗٓض ٜٚهع أشْ٘ عً ٢ايباب ٜٚتكٓت)
ي ٛأعًِ َا جيطٚ ٟضاٖ ٤صا ايباب ،غؿط ٟنطٚض٫ ٟدتُةاع نبةاض
ضداٍ ا٭عُاٍ .أضد ٛأٜ ٫ت خط ؾت ايباب.
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(ٜػًل املظًٜٚ ١ػري قًٜ ً٬ٝتبع٘ نًب٘ ،اـٝاق ٜتابع عًُ٘)
ٜبس ٚأْٗا ئ طْ ،هصب ست ٢يف ْؿط ٠ا٭سٛاٍ اؾ.١ٜٛ
(اـٝاق ٜٓظط إيٜٚ ٘ٝهشو نشه ١قؿطا)٤
انشو نُا حيً ٛيو أْةت تةصنطْ ٞب ٚي٦ةو ايةص ٜٔغةدطٚا َةين
ٚنةةشهٛا نةةشه ١قةةؿطاَ ٤ةةتُٗآل إٜةةا ٟبةةاخلطٚب تةةاضٚ ٠اـٝاْةة١
*
تاض ٠أخط ٣سآل قًت خلِ( :خًٓٝا ْرتى ايؿكا ملٔ بكا)
(ٜتَ٬ع ايباب بايهٚ ٤ٛتؿاٖس ل ٍ٬أؾباح ط َةٔ ٚضا٥ةٜ٘ٗ ،ةطع
ايطدٌ باػاٖ٘ ٜٚتبع٘ نًب٘)
ألٔ أْ٘ غٝؿت اٯٕ.
(عٓسَا ٜكةٌ إيٝة٘ ٜظًةِ ايبةاب ،ؾُٝكةسّ ايطدةٌ ٜٚعةٛز خا٥بة ًا إىل
َهاْ٘)
أتعةةطض إىل َٛقةةـ نٗةةصا املٛقةةـ اٯٕ ،بةةاب سكةةري نتًةةو
اؿٛادع اييت تس َٔ ؾطم ايب٬ز إىل غطبٗٝةا ةةٓعين َةٔ ايػةؿط
 ٚةةةٓعين أسةةس َةةٔ ايػةةؿط َةةٔ قبةةٌٚ ،أْةةا ايةةص ٟعٓةةسَا اؾةةتست
اؿطب ٚاَتست يف ايبًس غةاؾطت ؼةت ايككةـ ْٚكًةت َعةاًَ ٞإىل
اـاضز ،إىل بًس َ ََٚ ٕٛػتكط بايٓػب ١يًكةٓاع( ٞقةُت قكةري)
ٖٓةةاى اتػةةعت أعُةةاي ٞستةة ٢أقةةبشت ؾةةطٜهاً ضٝ٥ػةةٝاً يف ؾةةطن١
يتكٓٝع املساؾعٚ ،تٛيٝت داْباً ٚاغعاً يف تػٜٛكٗا ٚبٝعٗا إىل َٓ ك١
ايؿةةطم ا٭ٚغةة ٚغاقةة ١إىل املٓةةاطل املًتٗبةة .١تكةةَّٛضَ ..ةةٔ َُٓةةةتر
يًشطٜةةط ْٚعَٛتةة٘ ٚمجايةة٘ إىل َٓةةتر يًُةةساؾع ٚنةةطاٚتٗا ٖٚةةسٜطٖا.
(قُت)
نٓت أبٝع ايػ٬ح ستة ٢إىل بًةس ٟايػةاضم يف املعةاضى ايعبجٝة ،١أَةس
اي طؾآل املتشاضبآل بايػ٬ح ٚأمجع أْا ٚؾطنا ٞ٥ا٭ضباح.
(اـٝاق ٜٓظط إي ٘ٝعسٚ ٠اغتػطاب)
ةٖ ٞهةةصا  ٫ٚؼةةسثين عةةٔ ايةةٛطٔٚ .طٓةةو َايةةو ،أَةةا
 ٫تٓظةةط إية َّ
أٚي٦و ايطَٚاْػ ٕٛٝايصٜ ٜٔسع ٕٛسب ايٛطٔ ٜٚتػٓ ٕٛب٘ ؾِٗ ايةصٜٔ
زَطٚا ايٛطٔ.
* سهُ ١ؾعب ١ٝتٓك باملػازضٚ ٠اخلطب أٜاّ ا٭ظَات.

20

مسرحية البوابة

(ٜكـ أَاّ اـٝاق ٜٓٚكةط عًة ٢اي اٚية ١ؾةصب اْتباٖة٘ ،اـٝةاق
ٜتٛقـ عٔ ايعٌُ ٜٓٚظط إي)٘ٝ
امسع أٜٗا اـٝاق.
عًٝو إٔ ؽٖ ٝةص ٙايهًُةات َةع ٖةص ٙا٭قُؿة ١ايةيت بةآل ٜةسٜو:
املطٜ ٤كٓع خ٬قلُ٘ بٓؿػ٘ ٜٚسضى غط اؿل ٚايباطٌٚ ،أْ٘ جيب إٔ
ٜتعاٜؿا يف ب ١٦ٝسط ،٠ؾإشا اق سَا ؾٝذب عً ٘ٝإٔ ٜهش ٞباملباز٨
يف غب ٌٝؼكٝل ضغبات٘ ٚطُٛس٘( .قُت قكريٜ ،بتعس عٓ٘ قً)ً٬ٝ
ٖصا َا عًُتين إٜاٖ ٙص ٙاؿطبَٚ .ا ٖ ٞاؿطب ..؟
زعٓةةةا َةةةٔ املجايٝةةةات ٚايؿةةةعاضات ايعا٥ؿةةة ،١اؿةةةطب فةةةطز قةةةؿك١
ػاض ٫ ،١ٜبس إٔ ٜه ٕٛأسس ططؾٗٝةا خاغةطاً ٚاٯخةط ايةطاب ٚ ،أْةا
 ٫أضٜس إٔ أن ٕٛاـاغطٖٚ ،ةٌ ايػةًٛى ايبؿةط ٟ٭ٚي٦ةو املجةايٝآل
غ ٣ٛايبٝع ٭ضٚاسِٗ يف نٌ غاعَ ١كابٌ أؾٝا ٤تاؾٗ.١
(ٜؿري اؿاضؽ إىل قسضَ ٙعرباً عٔ خً ٛايطدٌ َٔ ايٛاظع ايسٜين أٚ
ايهُري)
تظةةٓين بةةٚ ٬اظع زٜةةين أ ٚنةةُري؟ أْةةت ك ةةٚ ،٧يهةةٔ يةة ٞزٜةةين
اـام .أْا أغع ٢إىل فتُع ب ٬ؾكطا٤؛ ايؿكط دطة ،١ؾٜٗ ٛكهٞ
عًَ ٢سٕ ب نًُٗا .ايؿكط تًو اؿكٝك ١اييت ْبػهٗا ٚتػدط َٓا.
(إؾاض ٠تعذب َٔ اـٝاق)
ٖٗٗة٘ (ٜهةشو غةاخط ًا) ؾكةري يهةٔ ؾةطٜـ ،ؾكةري يهةٔ قةرتّ..
ٖصا ٖطاٚ ، ٤عباض ٫ ٠ت إىل ا٭خ٬م  ٫ٚإىل دٖٛط املػ ي ١بكً.١
ايؿكط ٚايب٪ؽ ٚاؾٛع ٚايربز ٚاإلجيةاض ٚايهةطا٥ب تػةُُٓا خًكٝةاً
ٚدػُاْٝاً ٝ ٚت أضٚاسٓاٚ ،خلصا  َٔٚخة ٍ٬تةسٜين اـةام ايكةاِ٥
عً ٢ثايٛث ٞاملكسؽ :املاٍ ٚاؿطٜط ٚايػ٬ح  ،أغع ٢إىل تٛؾري سٝا٠
طٝب ١يعُاي .ٞيكس أؾست َٔ ْع ١َٛاؿطٜط ْع ١َٛايتعاٌَ َع عُةايٞ
ٚايٓاؽ اٯخط ، ٜٔإٕ ايؿعٛض باؿطَإ يسٜ ِٜٗسؾعِٗ إىل إٔ ٜجٛضٚا
عًٓٝةةا ٚجيطْٚةةا إىل اخلاٜٚةة( ١قةةُت)  ٫أضٜةةس إٔ أزاؾةةع عةةٔ ايٓظةةاّ
ايطأمسايٚ ٞيهٔ شيو ٖ ٛايٛاقع ،زض َع ايسْٝا سٝح تسٚض.
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يكةةس سطقةةت عًةة ٢إٔ تهةةَ ٕٛكةةاْع ٞىٛشدٝةة ،١ستةة ٢إْةة ٞأقُةةت
داَعاً يف نٌ َٓٗآٖ .اى سٝح اخلسٚ ٤ٚايػةٚ ّ٬اؾُةاٍ .قةاٍ يةٞ
أسسِٖ ٚ :يهٔ ٖصا ناض بتذاضتو ،قًت.. ٫ :أبساً ،بٌ إْة٘ ُٜٗةين
غٝاغٝاً ٚاقتكازٜاً ،ست ٢إْة ٞعٓةسَا تتةٛتط أعكةاب ٞأشٖةب إيٝة٘ ،
ضمبا نإ اـ ٝب خي ب يف املكةًآل ثةِ ٜةٚ ،َِٗ٪أْةا يف ضنةين
يف املعبس ٖاز ٨قاَت ٜ ٫عٓٝين َا ٜك ٍٛأ ٚإٔ أؾٗةِ ؾة٦ٝاً َٓة٘ ،أٚ
َٔ تطاتٚ ًِٗٝإْؿازِٖ بآل اؿآل ٚاٯخط.
(قُت ط ٌ ٜٛن ْ٘ ٜػتصنط َانٜ ،٘ٝتذ٘ مَ ٛكسَ ١املػطح)
أْا إْػإ ضبٝت يف َٝتِٚ ،ضثت نٓعاً عٔ أب ي ٞبايتبين ٜةطظم
بٛيةةسَ ،اتةةت ظٚدتةة٘ ٜ ٚتةةعٚز غريٖةةاٚ .عًةة ٢غةةًِ ثةةايٛث ٞاملكةةسؽ
اضتكٝت أعً ٢زضدات اجملتُع ،يكةس اْتٗٝةت َةٔ ايةس ٜٔاملةٛضٚخ بعةس
إٔ قٓعت خ٬ق ٞبٓؿػ ،ٞأْا خايل شات.ٞ
(ًٜتؿت ؾري ٣اـٝاق ٜٓظط إيْ ٘ٝظط ٠اغتٗذإ).
أْةةت تػةةتٗذٔ َةةا أقةة ،ٍٛإْةةو  ٫تةةسضى َعٓةة ٢إٔ ٜهةة ٕٛاإلْػةةإ
يك ٝاً.
(اؿاضؽ ٜؿري ب قابع ث٬ثَ ١ػتٓهطاً ثايٛخ ايطدٌ املكسؽ)
أْت تػتٓهط َا قًت٘ عٔ ايجايٛخ املكسؽ ،أغًب ايسٜاْات قا١ُ٥
عًةة ٢ايتجًٝةةح ٫ ،تػةةتػطب ؾٗةةص ٙؾًػةةؿيت ايٛاقعٝةة١؛ ٜكٛيةة ٕٛيةة،ٞ
ٜهتبةة ٕٛيف ايكةةشـ ،إٕ َةةايًَ ٞةةٛخ ؾٝةة٘ ضا٥شةة ١ايبةةاضٚز ٚؾةةطٚض
ايطأمساي.١ٝ
(قُت ؿظٜ ،١ػري م ٛايبٛاب خ ٛات ٜٚتشسخ ن ْة٘ خ ٝةب
ٚاعظ)
املاٍ املًٛخ خةري َةٔ املةٛت دٛعةاً ،ايطَٚاْػةٚ ١ٝايٛٝتٛبٝةا ٚأسةّ٬
ايؿعطا ٫ ٤تٓكةص بًةساً دا٥عةاً .إٕ ايعةا ٜ ٫تة ثط بًػةَٝ ١تةٚ ١سهةاض٠
َٝتةة ٫ ،١بةةس يًٓةةاؽ َةةٔ ايكةةٚ ،٠ٛايكةة ٠ٛيف املةةاٍ ٚا٫قتكةةاز ،اؿٝةةا٠
سطب أظي .١ٝإشا أضغةًت ابٓةو يًشةطب ؾإْةو  ٫تةعٚز ٙبةسٜٛإ املتةٓيب
 ٫ٚظُٗٛض ١ٜأؾ٬طٚ ،ٕٛإىا ببٓسقٚ ١ٝث٬ث ١كاظٕ يًطقام.
(ٜتابع ايهٜ ٖٛٚ ّ٬سٚض س ٍٛاـٝاق ٚنًب٘ ٜتبع٘ َ٪نساً ضأغ٘
عً ٢ق ٍٛغٝس)ٙ
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املاٍ ثةِ املةاٍ ثةِ املةاٍَ ،عاَةٌ اؿطٜةط ٚأضباسٗةا اـٝايٝةٚ ١ا٫ػةاض
بةةاـٛٝق ضؾعةةتين إىل َطتبةة ١غةةٓٝاتٛض ش ٟسكةةاْ ١قهةةا ،١ٝ٥ثةةِ إىل
َطتبةةٚ ١ظٜةةطٚ ،نةةإ ٖةةصا ا٭َةةط َؿٝةةسًا يف عًُةةٚ ٞيف ع٬قةةاتَ ٞةةع
ايٓاؽ َٚهاعؿ ١أضباس.ٞ
أَا ايٛاظع ايسٜين  ،أ ٚايهُري ،مس٘ نُا ؾة٦ت ،ؾةُٜٗ ٬ةين َةا
زاَت ع٬قيت بطداٍ ايس ٜٔدٝسٚ ،٠املٓظُةات ايسٜٝٓة ١تًعةب زٚضٖةا
املؿٝةةس يف َػةةاْسْ ٠ظةةاّ ا٫قتكةةاز اؿةةط ،تعذةةبين ٖةةص ٙايتػةةُ١ٝ
نإؾةةاضَٗ ٠صبةةةٚ ١سسٜجةة ١يًٓظةةةاّ ايطأمسةةةاي .ٞأغًةةبُ ؾةةةٛٝر ايةةةسٜٔ
غ ابِٗ ايسٜين جيطز ٕٚايٓاؽ َٔ أْٝةابِٗ عةسٜجِٗ عةٔ ايعبةازات
ؾكة ة أ ٚغةةةري ٠أب ايٓةةةا املتعبةةةس ٜٔا٭ٚا٥ةةةٌٚ ،عةةةٔ اؾٓةةةٚ ١ايٓةةةاض،
ٚحيهة ِْٗٛعًةة ٢طاعة ١أٚيةة ٞا٭َةط يف ايػٝاغةةٚ ١ا٫قتكةازٖٚ ،ةةصا
ٜؿٝسْٜٚ ٞبعس ايعاَ ١عٔ ايجٛضٚ ٠ا٭ؾهاض ايػايٚ ،١ٝيف املكابٌ أْا ٫
أغٌ بؿٝهات ٞعًٖ ٢ةص ٙاملٓظُةات ايسٜٝٓة ١أ ٚاـريٜةَ ،١ةع دٗةاظ
ٜ ٞربظ َبازضات ٞاإلْػاْ.١ٝ
إع َٞ٬خؿ ّ
(قُت قكري)
أسةةس اـ بةةا ٤نةةإ ٜؿ ةبحٗين بايكةةشاب ٞعبةةس ايةةطمحٔ بةةٔ عةةٛف
ٚنإ تادطاً غٓٝاً ؾاسـ ايجطاَٚ ٤ؿٗٛضاً بؿعٌ اـري ست ٢إْ٘ تةربع
عُٛي ١قاؾً ١ناًَ ١يؿكطا ٤املس.١ٜٓ
(ٜٗٓض اـٝةاق ٚقةس أْٗة ٢ايجةٛب ايػطٜةب ايؿةهٌ ايةص ٟخي ٝة٘
ٜٚكٝػ٘ عً ٢ط ٍٛايطدٌ َت نساً َٔ ََ٤٬ت٘ ي٘).
َةةاشا تؿعةةٌ؟ ٖةةٌ نٓةةت ؽةة ٝثٛب ة ًا يةةَ ٞةةٔ ٖةةصا ايكُةةاف اـؿةةٔ
ايتاؾٍ٘؟ (َػتٓهطاً) ثٛب ب ٬أنُاّ.
(ٜػُط ايه ٤ٛايباب ٚتظٗط أطٝاف ا٭ؾباح خًؿٜ٘ٗ ،طع ايطدٌ مٛ
ايباب تاضناً اـٝاق ٚقبٌ إٔ ٜكٌ ٜه ٕٛايباب قةس أعةتِ ٜٚظةٌ
َػًكةةاًٜ .عةةٛز إىل َهاْةة٘ خا٥بةةاًٜٚ ،هةة ٕٛاـٝةةاق قةةس عةةاز إىل
َهاْ٘ أٜهاً)
َا قكٖ ١صا ايباب؟  ٌٖٚغ بكٖٓ ٢ا ستٜ ٢ؿٛتين َٛعس ا٫دتُاع؟
(اـٝاق  ٫جيٝبٜ ،تٓا ٍٚتعًٛقٜٚ ١طنةع ايجةٛب عًٗٝةا بعٓاٜة ١ثةِ
ٜعًكٗا عًَ ٢ؿذب بعُٛز إىل داْب٘)
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أضاى عًّكت َا قةٓعت عًة ٢املؿةذب ،ن ْةو تعطنة٘ يًبٝةعَٚ ،ةٔ
غٝؿرتَ ٟجٌ ٖصا ايجٛب املػٝذ؟
اؿاضؽ ٜ ٫طز ٜٛ ٫ٚي ٞن َ٘٬اٖتُاَاً)
َانٓٝةة ١خٝاطةة ١قةةسَ ١٥ةةٔ عٗةةس عةةازٚ ،قُةةاف ضخةةٝل خؿةةٔ ٫
ٜكةةً إ ٫٭نٝةةاؽ ايكُاَةةٚ ، ١خٝةةاق غةةيب أخةةطؽ يةة٘ ٚدةة٘ دةةين
قب . ٝأ ١ٜقسؾ ١اعرتنتين ايٚ ّٛٝأخطتين عٔ ايػؿط؟
(اـٝاق ٚقس اغتؿعت٘ نًُات ايطدٌ ٜػشب زضز طاٚيَ ١ان١ٓٝ
اـ ٝاطٜٚ ١تٓاَٗٓ ٍٚا بهع ١أٚضام ا تػاق َٔ أٚضام ايؿةذط٠
ٜٚسؾعٗا عً ٢اي اٚي ١باػا ٙايطدٌ طايباً َٓ٘ ضٜ٩تٗا)
ٖةةا ..يعًةةو غهةةبت َةةٔ ٚقةةؿ ٞإٜةةاىٚ ،تطٜةةسْ ٞأ ٚأطًةةع عًةةٖ ٢ةةصٙ
ا٭ٚضام اييت تػاق ت َٔ ايؿذطٜ( ٖ٘ٗٗٗ .. ٠هشو).
(ٜػري ايطدٌ ضأٜٚ ٜ٘تكسّ باػا ٙاي اٚي)١
( ٖاااَٚ..ا ايص ٟغٝه ٕٛؾٗٝا غ ٣ٛاـطٜـ ٚقؿط ٠املٛت؟
(ٜتٓةةا ٍٚا٭ٚضام ٜٓظةةط ؾٗٝةةا ؾتكةةٝب٘ ايسٖؿةةٚ ١اؿةةري ٠ةةا نتةةب
عًٗٝا)
أ .. ٙٚٚيعًٗا ٚاسسَ ٠ةٔ غةداؾاتو ٚأ٫عٝبةو ،أ ٚأْةو غةاسط ؾةطٜط
تطٜس إٔ ؽٝـ ايٓاؽ ٚتػشطِٖ بٗص ٙا٭ٚضام.
(اـٝاق ٜؿري إي ٘ٝإٔ اقطأ)
ٖةةةٌ أْةةةت نتبةةةت أمسةةةا ٤أْةةةاؽ عًةةةٖ ٢ةةةص ٙا٭ٚضام يتػةةةشطِٖ..؟
(ٜهشو غاخطاً) أْا  ٫أ َٔٚبٗصاٜ ٫ٚ ،ػت ٝع أسس إٔ ٜػشطْ.ٞ
(ٜبسأ ايطدٌ بكطا ٠٤ا٭مسا ٤املهتٛب ١عًٗٝا ٚضقٚ ١ضق)١
كتاض بدي إبطاٖٚ ِٝأَٚ( ،١ٓٝضق ١أخط )٣محس بٔ عٓٝعٚ ٟخسجي،١
(ٚضق ١أخط )٣دٛضز بٔ غابا ٚؾٛٝيٝةتٚ( ،ضقة ١أخةط )٣غةعٝس ٠بٓةت
غعٝس َٚػعٛزٚ( ،٠ضق ١أخط )٣بٛضإ بٓت أٚغًٚ ٞغاض ٠خات.ٕٛ
(ٜطَ ٞبك ١ٝا٭ٚضام عً ٢اي اٚيٜٗٚ ١طع م ٛايؿذط.)٠
(ٜكـ ايطدٌ ؼت ايؿذطٜٚ ٠تٓا َٔ ٍٚا٭ضض قبهةَ ١ةٔ أٚضاقٗةا
ٜٚؿشكٗاٚ ،حيةا ٍٚقةطا ٠٤ؾة ٤ٞؾٗٝةا ،ثةِ ٜطَٗٝةا ٜٚتٓةا ٍٚقبهة١
أخط .٣ايبٛاب ٜتػا ٍ٤باإلؾاض ٠عُا ٜؿعً٘ ايطدٌ)
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أعح عٔ ايٛضق ١اييت أدس امسَ ٞهتٛباً عًٗٝا ..يعًو ؾعًةت شيةو
َع ٞأٜهاً.
(قُت قكري)
ن ٬أدس امس.ٞ
(ٜطَ ٞبايكبه ١عً ٢ا٭ضض)
أضد ٛإٔ ٜؿت ايباب قبٌ إٔ تػك آخط ٚضقة ١يف ايؿةذط ،٠أخؿة٢
إٔ ٜؿةةٛتين ا٫دتُةةاع ٚيةةسَ ٟؿةةطٚع اغةةتجُاض نةةبري غ عطنةة٘ عًةة٢
فُٛع ١نباض ضداٍ ا٭عُاٍ.
(تتٗا ٣ٚبهع أٚضام دسٜس َٔ ٠ايؿذطٚ ٠ؼطنٗا ايط ٜؾ٬ٝسكٗا
 ٖٞٚيف اخلٛا ٤يُٝػهٗا.
ؽتًر أْٛاض ايبابٚ ،تظٗط َٔ خًؿ٘ أطٝاف أؾباح ط.
ٜؿتس اخت٬ز ا٭نٛا ٤يف مجٝع أضدا ٤املػطح ٜٗٚ ،طع ايطدٌ مٛ
ايباب ٜ ٫ٚتبع٘ نًب٘ .ايطدٌ ٜك سّ بايباب.
ٜظًةةِ املػةةط ح ٖٓٗٝةة ١خاطؿةةٜٚ ،١ػةةُع قةةٛت اقة ؿام ايبةةاب يف
ايظٚ ،ّ٬عٓسَا تطتؿع أْٛاض املػطح ٜه ٕٛايطدٌ قس اختؿٚ ٢بكٞ
نًب٘.
ايهًب اإلْػإ خيًع ثٛب ايهًب ٜٚػري َػازضاً املػطح.
اـٝاق ٜتٓا ٍٚق ع ١قُاف أخط ٣خهةطاٜٚ ٤عةٛز إىل عًُة٘ عًة٢
َان ١ٓٝاـٝاط)١
(إل)ّ٬

املشهد الثاني
( املهةةإ ْؿػةة٘ أَةةاّ بةةاب املسٜٓةة ١اجملٗٛيةةٚ ١اـٝةةاق َُٓٗةةو يف
ايعُةةٌ عًةةَ ٢انٓٝةةة ١اـٝاطةة ،١تةةسخٌ اَةةةطأ ٠ؾةةاب ١يف سةةةسٚز
اـاَػٚ ١ايج٬ثآل ،تتُٝةع بةاي ٚ ٍٛا٭ْاقةٚ ١اؾُةاٍ ،يف ثٝةاب
ٖة ٞأقةةطب إىل ثٝةابر ايطاٖبةةات ٚسذابرٗةاٚ ،عًةة ٢قةسضٖا تتةةسىل
ق٬ز َٔ ٠خٛٝق ًََ ١ْٛهؿٛض ٠تٓتٗة ٞبكًةب َةٔ قُةاف َ ةطظ،
تعًةةل عًةة ٢نتؿٗةةا قؿظةة ١أْٝكةةٚ ،١يف ٜةةسٖا قؿةةل ؾٝةة٘ طةةا٥ط
َػ طّزٚ ،ايػطٜب إٔ باب ايكؿل ٚاغع َٚؿتٛح ٚاي ا٥ط ٜٗ ٫طب).
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املطأ:*٠

(ٜػبل زخة ٍٛاملةطأ ٠قةٛت تػطٜةس طةا٥ط ثةِ تةسخٌ لعذرًةٚ ١تػة ٍ
اؿاضؽ اـٝاق)
ٌٖ َط َٔ ٖٓا  ٚلعبلط ايباب؟
(اؿاضؽ ٜتٛقـ عٔ اـٝاطٜٚ ١ؿة ري ب قةابع٘ َتػةا ً٬٥بكةُت
َٔ؟)
ظٚد ،ٞضدٌ أْٝل حيٌُ َظً.١
(اـٝاق ٜؿري ب ْ٘ َطَّ ٚعرب ايباب)
أ ..ٙٚنٓةةت أضٜةةس إٔ ٜٛقةةع يةة ٞبعةةض ايؿةةٝهات قبةةٌ إٔ ٜػةةاؾط.
َٚتٜ ٢ؿت ايباب؟
(اؿاضؽ ٜؿري ب ْ٘ ٜ ٫عطف)
خػاض ..٠ؾ ْا أٚز إٔ أؿل ب٘ قبٌ إٔ ٜطنب اي ا٥ط.٠
( اـٝاق ٜؿري إىل اي ا٥ط َتػا)ً٬٥
أ ..ٙٚطا٥ط نٓاضٜ ٌٖ ،ٟعذبو قٛت٘ ،ضبٝت٘ عًة ٢اؿطٜة ١ؾكةاض
٬ٜظَين.
(تعًل ايكؿل عً ٢ايؿذط)٠
ٌٖ تكسحم؟ إْ٘ قسٜك ٞايطٚس ،ٞبعض تػطٜسات٘ ضغاٚ ٌ٥قكةا٥س
أقطأ ؾٗٝا ٖاتؿاً ٜهؿـ ي ٞاي طٜل( .تًتؿت إيٚ ٘ٝؽاطب٘) أٚضام
ٖص ٙايؿذط ٠تكؿطُّ ٚتتػاق ٜ ،بل ؾٗٝا إ ٫ايكً ٌٖ ،ٌٝنةإ
ؾٗٝا طٛٝض َػطز ٠عٓسَا ناْت َٛضق ١يف ايطبٝع؟
( اـٝاق  ٫جيٝبٜٚ ،عٛز إىل ايعٌُ عًَ ٢انٓٝت٘)
َا يهو  ٫ػٝب؟ أْت تػُع دٝساً ؾًُاشا  ٫تتهًِ؟
( ٜٓظط إيٗٝا ثِ ٜتابع عًُ٘)
طٝب ..أْت سط َٔ ..أْٛاع ايكٝاّ ،ايكٝاّ عٔ ايهة ّ٬نكةٝاّ
أَٓا َطٚ ،ِٜيهٓ٘  ٫جيٛظ إٔ ٜتذةاٚظ ث٬ثة ١أٜةاّ ، ،يكةس مسةاْٞ
أبَ ٞاض ١ٜتربن ًا بامسٗا ثِ َات.

* طةةا٥ط ايهٓةةاضٜ ٟتُٝةةع ب يٛاْةة٘ اؾًُٝةةٚ ١غٓا٥ةة٘ ايعةةصب ٜٚتُٝةةع تّػطٜةةس ٙاملتٛاقةةٌ مبذُٛعةة ١نةةبريَ ٠ةةٔ املكةةاطع
ايكّٛت ١ّٝايؿطٜسْٛ َٔ ٠عٗا.
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(ٜتٛقـ عٔ ايعٌُ يٝهع خ ٝاً دسٜساً يف إبط ٠اٯي)١
ٚيهةةٔ َةةا زَةةت تكةةط عًةة ٢ايكةةُت ايةةساٖٚ ِ٥ةةصا أؾهةةٌ ؾةةإْين
أغت ٝع إٔ أؼسخ عٔ ْؿػ ٞعط ،١ٜؾ ْت قٓسٚم َػًل.
(اـٝاق ٜهِ اـ ٝيف إبط ٠امل انٜٚ ١ٓٝػت ْـ اـٝاط)١
نإ عً َّٞإٔ أعٌُ يف َعٌُ اؿطٜط سٝح نإ أبةٜ ٞعُةٌ ؾٝة٘،
٭عٚ ٌٝايستٚ ٞأتابع إْٗا ٤ضغاييت اؾاَع ،١ٝنةإ َٛنةٛعٗا يف
اؿطٚ ١ٜايؿًػؿٚ ١ا٭خ٬م.
(اـٝاق ٜتٛقةـ عةٔ ايعُةٌ َٓذةصب ًا إىل سةسٜجٗا ،اي ةا٥ط ٜعةاٚز
ايتػطٜس)
دا ْٞ٤شات ٚ ّٜٛأْا يف َعٌُ اؿطٜط ٚقاٍ:
(تع  ٞلٗطٖا يًدٝاق ٚتكـ أَاّ قؿل اي ا٥ط تساعب٘ بإقبعٗا
ٚؽاطب٘ ٚن ٕ ايطدٌ ٜتذػس يف اي ا٥ط)
قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت (ٚن ْ٘ قازض َٔ قؿل اي ا٥ط)
ايطدٌ:
ٜطسِ اهلل ايٛايس ٌٖ ،تتعٚدٓٝين ٜا َاض١ٜ؟
املطأ٠

(تظٌ يف ٚنعٗا ٚن ْٗا ؽاطب اي ا٥ط يف ٖصا اؿٛاض ايككري)
ٌٖ تػدط َين ٜا غٝسٟ؟

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت أْةةا  ٫أغةةدط ،تعةةطؾآل أْةةين دةةاز يف مجٝةةع أَةةٛضٚ ،ٟأْةةا أعطؾةةو
دٝساً َٔ خَ ٍ٬ؿاٖست ٞيو ٚأْت تعًُآل يف َعًُ َٔٚ ،ٞخٍ٬
ايطدٌ:
َتابعيت أسٝاْاً ملا تهتبآل يف ايكشـ ٚاٖتُاّ بكهاٜا ادتُاع١ٝ
ٚؾًػؿ ١ٝأخ٬ق ،١ٝنايؿكط ٚايػٓٚ ،٢اـري ٚايؿط.
املطأ:٠

(ت ٬عب اي ا٥ط بإقبعٗا)
سػةةٔ ،أْةةا نُةةا تعةةطؾينٚ ،يهةةٔ أْةةت َةةٔ ايػةةاز ،٠أْةةت َةةٔ
أْكاف اٯخلٜ ،١ػةذس أَاَةو ايػٝاغةٚ ٕٛٝضدةاٍ ا٫قتكةاز .نية١
ؾطٚم ادتُاع ١ٝبٓٓٝا.

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت (ٜهشو) إٕ نٓت أخسع أسساً ؾ ْا  ٫أخسع َلٔ أطًب ٜةسٖا .أْةا
يػت َٔ ايػاز ٚ ،٠أتًل أ ٟتعًٜ ِٝصنط.
ايطدٌ:
املطأ:٠

ٚيهٓو اغِ َؿٗٛض ،ؾهٝـ ٚقًت إىل ٖصا ايؿٗطٚ ٠ايٓذاح؟
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قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت يًٓذاح ؾطٚق أخط.٣
ايطدٌ:
املطأ:٠

إشٕ ٖ ٛاؿةبَٚ ،ةا ايةص ٟضأٜتة٘ يف ابٓة ١عاَةٌ َطسة ّٛؾكةري ستة٢
أسببتٗا؟

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت أْا  ٫أؼسخ يف اؿب ،يهٔ ضأٜت َا ٜهؿ ٞ٭ٕ أطًب ٜسى.
ايطدٌ:
املطأ:٠

تتعٚدين ضغِ اخت٬ف َعتكسٜٓا.

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت يف ا٫خت٬ف سطٚ ١ٜقبٚ ،١ا٫خت٬ف َٛدٛز ست ٢زاخٌ ايةٓؿؼ
ايٛاسس.٠
ايطدٌ:
املطأ٠

(َبتػُ )١أْت تتعس ٣عً ٢اختكاق ٞيف ايؿًػؿ.١

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت ٚي ٞؾًػؿيت اـاق ،١أضٜس اَطأ ٠كتًؿ ١عين يف نٌ ؾ.٤ٞ
ايطدٌ:
املطأ:٠

أقكس ايس ٜٔؾك ٚإىةا يف ْٗةر اؿٝةاٚ ٠ايٓظةط ٠إىل اي بكةات
ا٫دتُاع.١ٝ

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت بٗصا أْت بعضٌ َٔ داْيب اٯخط املػترت.
ايطدٌ:
املطأ:٠

(بعس قُت ؿظ ،ٞداز) ٠
إشٕ اطًبين َٔ أَ.ٞ

قةةةةةةةةةةةةةةةةةٛت ٜػطْ ٞأْو تٛاؾكآل.
ايطدٌ:

* * *

املطأ:٠

00

(تًتؿت م ٛاـٝاق)
أٖساْ ٞمسري طا٥ط ايهٓاضٖ ٟصا ،دًبة٘ َعة٘ يف إسةس ٣غةؿطات٘
إىل دةةةةعض ايهٓةةةةاض .ٟنةةةةإ ٜةةةةسضى دٝةةةةساً عةةةةٛاطؿ ٞايطٚسٝةةةة١
ٚاؾُايٚ ،١ٝأقب ٖصا اي ا٥ط قسٜكَٚ ٞطؾس.ٟ
(تؿت قؿظتٗا ٚتػتعطض بعض ايكٛض ،تٓعهؼ ايكٛض عًة٢
ايؿاؾَٛ ،١غٝكْ ٢اعُ)١
(قٛض ٠يًطدٌ يف زاض املطأً ٜ ٖٛٚ ٠ب ٜسٖا َٔ أَٗا)
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ناْةةت ؾطسةة ١أَةة ٞبعٚادةة ٞنةةبري ٚ ،٠تهةةٔ ؼًةةِ إٔ ً ٜةةب
أنرب تادط ٚقٓاع ٞيف املسٜ ١ٜٓس.ٟ
(قُت ٚتتابع اغتعطاض قٛض ايعطؽ)
نةةةإ عطغة ةاً ٖاز٥ة ةاً سهةةةط ٙبعةةةض املةةةسع ٜٔٛايك٥٬ةةةٌٚ ،ؾةةةٝداً
ٚنآٖاً .نإ أقطب إىل غٗط ٠عا َ٘ٓ ١ًٝ٥إىل عطؽ تكًٝس.ٟ
(تػتعطض بعض قٛض املسعٚ ٜٔ ّٛيةٝؼ بٗٓٝةا قةٛض ٠ايطدةٌ ٖٚةِ
ٜتٓةةاٚي ٕٛبعةةض اي عةةاّ ٚاملؿةةطٚبات يف قةةُتَٚ ،اضٜةة ١ػًةةؼ
ظاْب أَٗا)
قاٍ إْ٘ غٝت خط قً ً٬ٝبػبب تٛقٝع بعض ايعكةٛز .ثةِ زخةٌ حيُةٌ
يف ٜسٖ ٙصا اي ا٥ط.

* * *

ايطدٌ:

(ٜبسأ عطض داْب َٔ ؾ ًِٝايعطؽ عً ٢ايؿاؾ)١
(َؿٗس ايطدٌ ٜ ٖٛٚكسّ قؿل اي ا٥ط ٚباب٘ َػًل إىل عطٚغ٘،
ثِ ٜكسّ خلا َػًؿاً)
(ايكةةٛت قةةازض عةةٔ ايؿةة )ًِٝأسهةةطت يةةو طةةا٥ط ايهٓةةاضٖ ٟةةصا
ٚضأٜةةت أْةة٘ ٥٬ٜ ٫ةةِ مجايةةو ٚعةةصٚبتو غةة ٣ٛمجةةاٍ ٖةةصا اي ةةا٥ط
ٚعصٚب ١تػاضٜس.ٙ
(ٜعً ٛقٛت تػطٜس اي ا٥ط)
أضد ٛإٔ ٜعذبو ٖصا اي ا٥ط ٖٛ ،ايؿاٖس ايٛسٝةس يعطغةٓا ٚايةصٟ
ٜتهًِ بًػْ ١ك ١ٝغري يػتٓا.
(قُت ثِ ٜع ٗٝا املػًـ)
ٖٚصٖ ٙس ١ٜايعطؽ.
(تبتػِ يف خ ذٌ َتػا ١ً٥بتعبري َٔ ٚدٗٗا عُا يف املػًـ َٔ غري
إٔ تتهًِ)
غةةةتعطؾآل ٚتػلّةةةط ،ٜٔفةةةطز ٖسٜةةةَ ١تٛانةةةع ١ملؿةةةطٚعو ايطٚسةةةٞ
ٚا٫دتُاع.ٞ
(ٜٓتٗ ٞعطض ايؿ)ًِٝ

* * *
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(َتابع ١يعطض ايكٛض
تتٓا ٍٚقٛض ٠أخط َٔ ٣قٛض ايعطؽ  ٖٞٚتكـ ٚإىل داْبٗا أَٗا
ٚايهأٖٚ ،ايطدٌ داْبٗا ٜكـ ػهاً بٝسٖا ٚظاْب٘ ايؿٝذ)
يف تًةةو ايًًٝةة ١خًعةةت أَةةَ ٞةةٔ عٓكٗةةا قةة٬ز ٠عطغةةٗا ٚٚنةةعتٗا يف
عٓك.ٞ
(قٛض ٠يٮّ تكًس ابٓتٗا ايعكس ٜ ٖٛٚتسىل عً ٢قسضٖا ٚٚاغة ت٘
سذط َٔ ايؿريٚظ نيآل )
(ػُةةع ايكةةٛض ٚتعٝةةسٖا إىل قؿظتٗةةا ٚؼةةتؿظ بكةةٛض ٠أخةةري٠
تٓعهؼ عً ٢ايؿاؾ ٖٞٚ ١تُدطز ايعكسَ ٜٔةٔ املػًةـ ،ثةِ تعةتِ
ايؿاؾ)١

* * *
املطأ:٠

(املطأ ٠تتكسّ باػا ٙاؾُٗٛض)
ناْةةةت َؿادة ة  ،٠عكةةةسإ أسةةةسُٖا إْؿةةةاَ ٤ػتؿةةةؿ ٢٭َةةةطاض
ايػططإ يٮطؿاٍٚ ،ايجاْ ٞإْؿا ٤مجع ١ٝخري ١ٜملػةاعس ٠ايؿكةطا٤
تابعةةإ ملعُةةٌ اؿطٜةةطٚ ،ايعكةةسإ بةةامسٚ ٞعً ة ّٞلاإلؾةةطاف عًُٗٝةةا
ٚإزاضتُٗاٚ .قاٍ ي( ٞتكًس قٛت٘):
 "إُْٗةةا دةةاٖعإ يًعُةةٌٚ ،قةةس تعاقةةست َةةع بعةةض ا٭طبةةا،٤ٚغ ضغٌ أسس ضداي ٔ ٞأثل ؾٝة٘ يٝهةَ ٕٛعاْٚة ًا َٚػةاعسًا يةو
ٚغاق ١يف ا٭َٛض املاي."١ٝ
يكةةةس ؾطسةةةت بُٗةةةا ؾُٗةةةا ًٜبٝةةةإ سةةةاديت ا٫دتُاعٝةةة ١يهُٓٗةةةا
ٜتعاضنإ َع َٓ ًكة ٞايطٚسة ٞيف ايعُةٌ ،ؾكةس نٓةت أمجةع َةع
بعض َٔ َُػاعرسات ٞاملاٍ ملػاعس ٠ايؿكطاٚ ٤ش ٟٚاؿادٚ ١مطم
عً ٢إٔ ته ٕٛأَٛاْ ً٫ك ١ٝباضنتٗا ايػُا ٤خايَ َٔ ١ٝهتػبات
ايتػٚ ٍُّٛايؿػاز ٚا٫ػاض ب ضٚاح ايبؿط.
َطت ؾرتٚ ٠أْا َرتزز ،٠أقطف ايؿةهآل ٚضأٜةت إٔ أعٝةسُٖا
إيٚ ،٘ٝملا ضأ ٣تطزز ٟقاٍ ي:ٞ

* * *
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ايطدٌ:

املطأ:٠
ايطدٌ:

املطأ:٠
ايطدٌ:

املطأ:٠
ايطدٌ:

(تٓاض ايؿاؾٜٚ ١ظٗط ايطدٌ ٚاملطأُٖٚ ٠ا ٜتٓاقؿإ يف ؾ ًِٝقكري)
سػٖٔ ،صا أْا ،أَا أْتر ؾكس قٓعت يٓؿػو سٝا ٠أخ٬قَ ١ٝجاي١ٝ
أ ٚز ١ٜٝٓأ ٚؾ٦ٝاً َٔ ٖصا ايكبٚ ،ٌٝغرت ٜٔأْٗةا  ٫تتؿةل َةع سكةا٥ل
اؿٝاٚ ،٠عًٝو إٔ تبشج َٔ ٞدسٜس.
أْا  ٫أؼسخ عٔ َعاَةٌ اؿطٜةطٚ ،يهةين أؼةسخ عةٔ تكةٓٝعو
يٮغًش ، ١ملاشا  ٫تبٝع ايػ٬ح ملٔ ِٖ يف داْب اؿل ٚايعسٍ؟
نٖ ..٬ص ٙيٝػت عكٝس ٠تادط أغًش ،١أْا أبٝع ايػ٬ح ملةٔ ٜةسؾع
أنجةةط بكةةطف ايٓظةةط عةةٔ ا٭ؾةةدام ٚاملب ةاز ،٨أْةةا أبٝعةة٘ يًجةةٛاض
ٚيكٝكةةةةط ،يًطأمسةةةةايٚ ٞايؿٛنةةةة ،ٟٛيهةةةةٌ قةةةةٓٛف ايكَٝٛةةةةات
ٚا٭زٜةةةإ ٚاي ةةةٛاف ،أْةةةا أَٚةةةٔ بة ة ٕ ايػةةة٬ح ي ْػةةةإ ٚايٓكةةةط
يًػُاٖ ..٤صا ٖ ٛإةاْٜ ،ٞبس ٚأْ٘ ٜ ٫عذبو.
نِ نإ بٛز ٟإٔ أعتٓل إةاْاً أؾهٌ يهٓو تعطض عً ٞإةاْاً
أغٛأ.
تظٓآل ٜا ععٜعت ٞأْو ٚسسى عً ٢قٛابٚ ،أْو ٚسسى ًهآل
اؿكٝك( .١قُت) اؿكٝكْ ١ػبٚ ،١ٝاؿكٝك ١يٝػت خلا سكٝكة ١يف
شاتٗا ،بٌ َٖ ٞا ٜعتكس ٙنٌ إْػإ عً ٢سسٚ ..٠أْا ٖصا َعتكس.ٟ
(تظًِ ايؿاؾ)١

* * *

َطت ؾرتٚ ٠أْا َةرتزز ،٠أقةطف ايؿةهآل ٚضأٜةت إٔ أعٝةسُٖا
إيٚ ،٘ٝملا ضأ ٣تطزز ٟقاٍ ي:ٞ
(إنا ٠٤ايؿاؾٚ ١ايطدٌ خًـ َهتبة٘ ٜةتهًِ َةٔ خة ٍ٬ايؿةًِٝ
ايككري  ٖٞٚتكسّ ي٘ املػًـ َعتصض)٠
أْا أقسض َا ؼًَُ َٔ ٘ٓٝجٌ عًٝا ْابع َٔ ١إةاْو ْٚكا ٠ٚضٚسةو،
أْةةةت ؽؿةةةآل إٔ ٜهةةة ٕٛاملةةةاٍ َسَّْػة ةاً ،يهةةةٔ َػةةةاعسٖ ٠ةةة٤٫٪
ايهعؿا ٤حيتاز إىل َاٍ ؾٗ ٛقٛاّ سٝاتِٗ ،ايٓكةٛز املسْػة ١خطاؾة١
 ٫ةةةت إىل ايٛاقةةةع بكةةةً ،١أْةةةت  ٫تػةةةت ٝعآل إٔ ٚأْةةةت تةةةتًكآل
ت
ايتربعات ايت نةس ب ْٗةا يٝػةت ْكةٛزًا َسْػة ،١ستةٚ ٢ية ٛسكةً ر
عًَ ٢عْٛات َٔ اؿه ١َٛؾإٕ ؾةا٥ض ايكُٝة ١يف خعاْة ١أٜة ١زٚية١
ٜتكةةةٌ ب طٜكةةة ١أ ٚبةةة خط ٣باؾطةةةةٚ ١ايهةةةطا٥ب عًةةةٖ٬َ ٢ةةةٞ
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ايةةسعاضٚ ٠قةة٬ت اـُٛضٚ..غريٖةةا َةةٔ كًؿةةات اؾٗةةٌ ٚايؿكةةط،
بكسض َا ٜتكٌ أٜهاً با٭عُاٍ اإلْػاْٚ ١ٝايجطٚ ٠ٚايٓعاٖ ١ايتذاض١ٜ
ٚا٫ظزٖةةاض ايكةةَٞٛ؛ إٕ ايؿكةةٌ َةةا بةةآل املةةسْؼ ٚاملكةةسؽ خطاؾةة،١
ست ٢املعابس اييت ٜؿدط بعهِٗ بإْؿاٗ٥ا إىا بٓٝت مباٍ َةعٜر َةٔ
اـري ٚايؿطٖٚ .ص ٙايجٓاٝ٥ة ٫ ١تٓؿكةٌ يف اؿٝةا ٠ايٛاقعٝةٚ ،١ستة٢
َٔ َٓظٛضى ؾإْ٘ ٖص ٙايٓكٛز  ٫تسْؼ عًُو ٖصا نُةا ٜ ٫ةسْؼ
قساغ ١املعبةس خ بة ١نةأٖ ًَ٦ٝة ١بايٓؿةامٚ ،أْةا  ٫أع ٝةو ٖةصا
املاٍ نػػ ٌٝأَٛاٍ نُا قس تظٓآل ٚإىا ْابع َٔ ضٜ٩يت يًٛاقع.
(قُت قكري)
َٓةةص ؾةةرت ٠نطَةةت ٚظاض ٠ايرتبٝةةٖٚ ١ةةصٚ ٙظاض ٠جةةٌ قُةة ١ايؿهةةاٌ٥
ٚا٭خ٬م ،نطَت فُٛعَ ١ةٔ أغةاتصتٗا مببةايؼ دٝةس ٠تةربع بٗةا
أسس نبةاض ػةاض ٖةص ٙاؿةطبٖٗٗ ،ة٘ (ٜهةشو غةاخطاً) ٚايػةًِ
أٜه ةاً ٚ ،ةةا ةًهةة٘ َةةج ً٬أنةةرب ؾةةبه ١اتكةةا٫ت يًةةٗٛاتـ ٚ
ا٭ ٖٛٚ ،ٜٔ٫ ٕٚاملتشهِ يف اقتكاز ايبًس.
(قُت قكري)
إْ٘ ٜتعآل عًٓٝا يف ٖصا ايعا إٔ ْهٝـ أْؿػٓا بهٌ َا ؾَٔ ٘ٝ
شْٛب ٚآثاّ ٚإ ٫ؾعًٓٝا إٔ ْبشح عٔ نٛنب آخط يٓعٝـ ؾ.٘ٝ
(قُت)
ايؿكط ٜةا َاضٜة ١دطةة ١اؾةطاْٚ ،ِ٥ظطتٓةا يًكهةا ٤عًٝة٘ كتًؿة،١
أْت تػةاعس ٜٔايؿكةطا ٤بًكُٝةات ٚقةطٚف قًًٝةٚ ،١أْةا أزعة ِٖٛإىل
ايعُةةةٌ يٝشةةةاضبٛا ايؿكةةةط ب ْؿػةةةِٗ ،اْظةةةطَ ٟعةةةاًَ ٞيف اؿطٜةةةط
ٚايػ٬ح ٌٖ َٔ عاٌَ ؾكري ؾٗٝا؟
(ٜكُت يٝعطف َس ٣ت ثري نًُات٘ عًٗٝاٚ ،تبكٖٗٝٓ ٢ة ١قةاَت١
َٚرتزز)٠
اتطن ٞايؿهآل َعةوٚ ،عٓةسَا تػريٜةٔ ضأٜةو أ ٚػةسْ ٜٔؿػةو
أَةةةةاّ سايةةةة ١إْػةةةةاْ ١ٝتهةة ة ط ٜٔؾٗٝةةةةا إىل ايٓكةةةةٛز إلْكةةةةاش أضٚاح
ؾاقطؾُٗٝا.
(تعٝس املػًـ إىل قؿظتٗاٚ ،تظًِ ايؿاؾ)١

* * *
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املطأ:٠

(تعٛز يتكـ أَاّ اي ةا٥ط ٚن ْٗةا ؽاطبة٘) نةإ ٜعةرب عةٔ سبة٘
ٚاسرتاَ٘ يٚ ٞٯضاَٚ ٞ٥عتكس ٟبؿهٌ عًُ َٔ ٞغري إٔ ٜك ٍٛيةٞ
نًُةة ١أسبةةوٚ ،قةةس عًُةةين نٝةةـ أسبةة٘ َةةٔ غةةري ا٫غةةتعاْ ١أٚ
ايتعبري بٗص ٙايهًُ ١اييت نإ ٜعتربٖا نًُ ١ظا٥س ٠عةٔ اؿادة١
يف اؿب اؿكٝك.ٞ
(ػًةةؼ عًةة ٢املكع ة س ٚتتٓةةا ٍٚقةةٛضت٘ َةةٔ قؿظتٗةةا ٚتةةٓعهؼ
ايكٛض ٠عً ٢ايؿاؾ)١
يف ايبساٜة ١أقةطف ايؿةةٝهآل ٚنٓةت أعتُةةس عًةَ ٢ػةةاعسات
َايٝة ١سطقةةت عًة ٢إٔ تهةةْ ٕٛظٝؿةٚ ،١لةةٌ قةاَتاً ٜةةطادعين
بؿ ة ُْٗا ،نةةإ سطٜك ةاً عًةة ٢إٔ ٜةةرتى يةة ٞاؿطٜةة ١ايهاًَةة ١يف
ا٫ختٝاض ٚايكطاض ،ؾ ٬جيربْ ٞعً ٢أَط ًٜ ٫ٚة يف إقٓةاع ،ٞنٓةا
نهٛبآل ٜسٚضإ س ٍٛبعهُٗا نعاؾكآل َٔ غري إٔ ٜتُاغا أٚ
ٜك سَا.

* * *

املطأ:٠

(إْاض ٠خؿٝؿ ١دساً ،تعٝس ايكةٛض ٠إىل افؿظة ،١ثةِ تٓػةشب إىل
َٓ كةة ١ايظةةٌ ٚتتشةةسخٜٚ ،ةةٓعهؼ عًةة ٢ايؿاؾةة ١أثٓةةا ٤سةةسٜجٗا
قٛضتٗا نُا يف ضٚاٜتٗا  ٖٞٚيف يباغةٗا املعتةاز ٚن ْٗةا َعًكة١
بآل ايػُاٚ ٤ا٭ضض نُٔ ٖاي َٔ ١ا٭ْٛاض ايه ٖٞٚ ١ْٝٛتٓظط يف
ٚنةع ١ٝت َةٌ ٚغةه ٕٛإىل َ٦صْةة ١ب ْٛاضٖةا ايبٝهةاٚ ٤اـهةةطا٤
ٚإىل َٓاض ٠٭دطاؽ نٓٝػ ١أبعس بكً ٌٝعٓٗا)
اؾتست اؿةطبٚ ،ؾتشةت ية ٞاملػةاد ُس أبٛابلٗةا ملػةاعس ٠ايٓةاظسآل
ؾٗٝاٚ ،ايهٓا٥ؼُ يتٗ ١٦ٝايػ ٍ٬ايػصاٝ٥ة ١يًُشتةادآلٚ ،شات َةط٠
ٚنٓةةةت أٚظع املعْٛةةةات عًةةة ٢ايٓةةةاظسآل يف املػةةةذس ٚأْةةةا يف ثٝةةةاب
قتؿةةُ ١أقةةطب إىل ثٝةةاب ايطاٖبةةات ،ظاؽ عةةين ايةةس ،ٜٔؾٛقؿةةةت
أقًَ ٞع ايٓاؽ .أسػػت ب ْ ٞناَ ٔ٥عًل بةآل ايػةُاٚ ٤ا٭ضض
ٚايؿها ٤ايه ْٞٛحي ٝب..ٞ
نإ يتًو ايك ٠٬طعُٗا اـام.
(تعتِ ايؿاؾٚ ١تعٛز إىل َهاْٗا)

* * *
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املطأ:٠

(يًبٛاب اـٝاق) َا يو تٛقؿت عٔ اـٝاطةٚ ١ضسةت تكةػ ٞإيةّٞ؟
يعٌ سسٜج ٞقس دصبو إىل ا٫غتُاع.
(قةةُت قكةةري ،تكةةرتب َةةٔ قًةةٚ ً٬ٝتطنةةع ايٓظةةط عًةةٚ ٢دٗةة٘،
اي ا٥ط ٜعٛز إىل ايتػطٜس)
عٓٝاى تػ ٖ ٕ٫ةٌ نٓةت أسبة٘ بهةٌ َةا ؾٝة٘ َةٔ خةري ٚؾةط؟ ٫
أزضٚ ٟيهةةةٔ عٓةةةسَا نةةةإ ٜػٝةةةب عةةةين ٜٚػةةةاؾط أسةةةؼ بة ة ْين
نٛنب ؾكس قط ٜ٘ٓايصٜ ٟسٚض َع٘ ٚأقبشت أزٚض سْ ٍٛؿػ.ٞ
(قُت)
ي ٛإٔ ٖصا ايباب ٜؿت ؾ ؿل ب٘ قبٌ إٔ ٜػاؾط.
(قُت)
ٜهةةٔ ٜةة َٔ٪بةةا٭بٛاب املػًكةة ،١ناْةةت ا٭بةةٛاب مجٝعٗةةا تٓؿةةت
أَاَ٘ٚ ،نإ ٜك ٍٛيٚ ٞن ْ٘ ً ٜعين عً ٢غط َٔ أغطاض.ٙ
(تكًس قٛت ايطدٌ) "ايٓكٛز َؿات ٝا٭بٛاب ٜا َاض ،١ٜأَا
ايؿكةةط ؾك ٌ ٝةسٌ َٚصيةةٚ ١اغةةتعبازٚ ،ايػٓةة ٢ؼةةطض َٚطنبةة١
ؾهةةةا ١ٝ٥تٓةةةتكًآل بةةة٘ إىل ؾهةةةا٤ات ا٫قتكةةةاز ٚايػٝاغةةة١
ٚا٫دتُاع ،ؾها٤ات  ٫حيًِ بٗا ؾكري.
ايؿكط ٜا أَريت ٞطا٥ط ب ٬دٓةاسآل َُٗةا ناْةت قةؿات٘
ٚأيٛاْةةة٘ ؾٗةةة ٛأغةةةري ؾكةةةطٜ ،ٙتُتةةةع بؿةةةكا ٘٥اٯخةةةط ٕٚثةةةِ
 ٜنً ٕٛؿُ٘".
ٚنٓت أق ٍٛي٘:
"ٜ ..٫ةةةا مسةةةريٜ ،تشةةةطض املةةةط ٤باإلةةةةإ ٚيةةةٝؼ بةةةايٓكٛزَٚ ،ؿةةةاتُ ٝ
ا٭بةةةٛاب ٖةةة ٞاإلةةةةإ ٚاإلضازٚ ،٠اخلُةةة ،١أ ٫تةةةط ٣نبةةةاض ا٭زبةةةا٤
ٚايؿٓاْآل ٚستة ٢ا٭ْبٝةا ٤عاؾةٛا يف ب٦ٝة ١ؾكةري٠؟  ٫أزضَ ٟةٔ ايةصٟ
قاٍ :إشا داع املط ٤لَ هطل ايكًبُ اؿهُ.١
ت ٖهةةةصا تؿةةةٝعآل يف
:أْةةةا  ٫أَٚةةةٔ بةةةاؾٛع َٓذةةةا ..٠أْةة ر
ْؿػ ٞاي ٝؽ".
" ٫عًٝةةةو ،اعُةةةٌ عًةةة ٢لاتةةةو باي طٜكةةة ١ايةةةيت تطاٖةةةا
َٓاغب ١ن ٞتلعبُط إىل اٯخط ٠بس ٕٚنذ."١

* * *
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(ٜػُط ايه ٤ٛايباب  ٚط َٔ خًؿ٘ طٛٝف أؾباح)
ٖاٖ ..ا قس أنا ٤ايباب ٚأؾباح ايٓاؽ ط َٔ خًؿة٘ يف عذةٌ..إىل
أٜ ٜٔصٖبٕٛ؟
(قةةُت ،تػةةري خ ةةٛات باػةةا ٙايبةةاب ،ايبةةٛاب ٜؿةةري إيٗٝةةا بة ٫
تكرتب َٔ ايباب ؾتتٛقـ)
يعً٘ ب ِٗٓٝأضد ٛإٔ ٜؿت ايباب ير تب.َّٔٝ
( ٜعتِ ايباب ٜٚظٌ َػًكاًٚ ،تعٛز ٜا٥ػٚ ١تٓتكٌ إىل ؼت ايؿذط)٠
أْاؽ ،ضداٍ ْٚػا ،٤خًـ ٖصا ايباب بعةسز أٚضام ٖةص ٙايؿةذط،٠
ٜهػٚ ٛد ِٖٗٛؾشٛب ٚقؿط ٫ ،٠أزض َٔ ٟأ ٜ ٜٔتٚ ٕٛإىل أٜةٔ
ٜطسًٕٛ؟

* * *
املطأ:٠

(يف ٖصا املؿٗس َٚع ايػطز ايطٚا ٞ٥ؽؿت ا٭ْٛاض ؾ٦ٝاً ؾؿ٦ٝاً ثِ
ٜظًِ املػطح ٜٓٚؿص ب طٜك ١املػطح ا٭غٛز .إنةا٤ات َتَ٬عة ١يف
ؾها ٤املػطح يكصا٥ـ ٚضقام خ اق َٚتؿذطٚ ،قٛت طا٥ط،٠
ٚأْةةاؽ ٜٗطب ةٜ ٫ ،ٕٛةةبآل َةةِٓٗ غةةري أدةةعاَ ٤ةةٔ ثٝةةابِٗ َتَ٬عةة١
ؾٛغؿٛضٜاً،
ثِ ٜط ٜٔقُت ثك ٌٝيف املػطح)
نجةةةط ايطاسًةةة ٕٛيف ظٚاضم املةةةٛتٚ ،تؿاقُةةةت افٓةةةٚ ،١غكةةةت
املساضؽ ٚاملػادس ٚايبٛٝت بايٓاظسآل اخلاضبآل َٔ قةصا٥ـ دٗةِٓ،
ٚقػُت املس ١ٜٓبآل ططيف ايكطاع إىل ؾطقٚ ١ٝغطبٚ ١ٝبُٗٓٝا َعرب
املةٛتٚ ،سٛقةةطت َةسٕ ٚبًةةسات ٚقةط ٣ستةة ٢قةاض ايٓةةاؽ ٜةةسؾٕٓٛ
َٛتةةاِٖ يف اؿةةسا٥ل ٚظٚاٜةةا ا٭ضقةةؿ ١ايرتابٝةةٚ ،١اْك عةةت ا٭ضظام
باؿكةةةةةاضٚ ،ؾةةةةةشت املٝةةةةةاٚ ٙق عةةةةةت عةةةةةٔ ايٓةةةةةاؽٚ ،اَةةةةةتٮت
املػتؿةةؿٝات ايةةيت لةةت َةةٔ ايتةةسَري بةةاؾطسٚ ٢املطنةةٚ ،٢غةةل
َػتؿؿ ٢ا٭طؿاٍ عٓس ٟباملكابآل بايػططإ ٚ ،تعس ايتربعات
تهؿةة ٞسةةاديت يًٓكةةٛز ؾكةةس غةةاز ايؿكةةط ٚؾكةةس ايٓةةاؽ أعُةةاخلِ،
ٚان ة طضت إىل تهجٝةةـ دةة٫ٛتَ ٞةةع َػةةاعساتَٚ ٞػةةاعسَ ٟةةٔ
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املت ةةٛعآل يًدسَةة ١اإلْػةةاْ ١ٝستةة ٢نٓةةت أخةةطز يف ايًٝةةٌ إلْكةةاش
دط ٜأَ ٚػاعس ٠أغط.٠

املػاعس:
املطأ:٠
املػاعس:
املطأ:٠
املػاعس:
املطأ:٠
املػاعس:
املطأ:٠
املػاعس:
املطأ:٠

املػاعس:
املطأ:٠

(تتِ املتابع ١باملػطح ا٭غٛز سٝح تكـ املطأٚ ٠أسس َػاعسٜٗا يف
داْةةب اي ط ٜة لْٚ ،تبُٗٓٝةةا َةةٔ خةة ٍ٬اإليتُاعةةات ايؿٛغةةؿٛض١ٜ
٭دعا َٔ ٤ثٝابُٗاٜ ،ػُع أْآل طؿٌ)
غٝست ٞأض ٣طؿ ً٬دطحياً عً ٢ا٭ضض.
تط ٣يف ايظ.ّ٬
أٜٔ؟ أْت َجٌ ايك
ٖٓاى ..قطب خ املعرب.
َٔ دٗتٓا أّ َٔ اؾٗ ١ا٭خط ٣يًُعرب؟
َٔ دٗتٓاٚ ،ألٓ٘ أقٝب ب ًك ١قٓام.
ٖٝا ٚيٓشًُ٘.
ْ ٫ػت ٝعٜٛ ..دس قٓام.
ئ ٜطاْا.
بعهِٗ حيٌُ َٓالري ي.١ًٝٝ
ْ ٌٖٚرتن٘ يُٛٝت؟ ٖٝا ٫..بس َٔ إْكاش" .ٙايًّ ٞإي ٛعُط َا بتكتًةٛ
*
ؾرسّ"٠
(ٜػريإ باػا ٙاي ؿٌ ٜٚكؿإ أَاَ٘)
امحًةة٘ َةةٔ ضدًٝةة٘ ٚأمحًةة٘ َةةٔ اؾاْةةب اٯخةةط ٭نةةع ضأغةة٘ عًةة٢
قسض.ٟ
(حيُٜٚ ْ٘٬عٛزإٚ ،تػُع طًك ١قٓام)
يكس لْٛا.
إْٗا عٓا ١ٜاهلل.
(ٜعٛز ايٓٛض يًُػطح)

* * *

(يف َكسَٚ ١ةآل املػطح ٚؼت بكع ١نٚ ،٤ٛباق ٞاملػطح َظًِ،
طاٚيةةَ ١هتةةب ٚنطغةةٝإ ٖٚةةاتـ ،امل ةطأ ٠يف دًػةة ١عُةةٌ َةةع
َػاعسٖا)
* َجٌ ؾعيب
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املطأ:٠

َا أسٛاٍ ايٛيس.

املػاعس:

اي ًل ايٓاض ٟبػ ، ٝيهٔ تبآل أْ٘ َكاب ايػططإ.

املطأ:٠

ٖصا َٜ ، ٪بسٚ ٚن ْة٘ نةإ حيةا ٍٚايعبةٛض إىل اؾٗة ١ا٭خةط٣
َٔ املعرب.

املػاعس:

بايهةةب ؾكةةس أقةةابت زاضٖةةِ قصٜؿةةٚ ١قتًةةت ايعاً٥ةة ١نًةةٗا ٚلةةا
ٚسس.ٙ

املطأ:٠

ٚعًٓٝا ضعاٜت٘ بعس خطٚد٘ َٔ املػتؿؿ.٢

املػاعس:

بايهةاز ٚدةةست يةة٘ غةةطٜطًا يف املػتؿةؿٚ ،٢املػتؿةةؿٜ ٢ةةا غةةٝستٞ
عً ٢أبٛاب اإلغ٬مٚ ،اؾُع ١ٝاييت تسٜطٜٗٓا يف ساي ١إؾ٬ؽ.

املطأ:٠

ملاشا؟

املػاعس:

ْكةةةل املةةةٛاضزٖٚ ،ةةةٌ تظةةةٓآل إٔ اخلبةةةات ايٓجطٜةةة ١ايبػةةة ١ ٝتةةةسٜط
َ٪غػتآل خري ٜةتآل؟ ية ٫ٛأسةس نبةاض أثطٜةا ٤املسٜٓة ١تةربع مببًةؼ ٫
ب ؽ ب٘ يهإ سايٓا أغٛأ.

املطأ:٠

ٖٛ َٔٚ؟

املػاعس:

ايتادط ايصٜ ٟػتٛضز افطٚقات :ايػاظ ٚاملاظٚت ٚايبٓع.ٜٔ

املطأ:٠

عطؾتةة٘ ،إْةة٘ ٜػةةتٛضزٖا َةةٔ سكٛيٓةةا ايةةيت ٜػةة ٝط عًٗٝةةا اي ةةطف
اٯخطٖ .صا ايطدٌ ٜهٔ ؾ٦ٝاً ٜةصنط قبةٌ اؿةطب ،ثةِ تكةطب
إىل ايػً  ،١أ ٖٛ ٚدعَٗٓ ٤ا( ،غاخط )٠ؾ ع ت٘ ٖص ٙاملٝعٖ .٠ةصا
ٚاسس َٔ ػاض اؿطٚبٚ ،أَٛاي٘ َؿب .١ٖٛنٝـ قبًت َٓ٘ املاٍ؟

املػاعس:

يػت ْا٥باً عاَا ٫ٚ ،قككا قانةٝاًٚ ،يهةٔ ٖةٌ تؿهةًآل إغة٬م
املػتؿؿٚ ٢اؾُع ١ٝ؟ إٕ نٌ املٓظُات تػةتُس ٚدٛزٖةا َةٔ بٝةع
أْؿػٗا إىل ا٭غٓٝا.٤

املطأ:٠

إِْٗ ٜػػً ٕٛأَٛاخلِ ٖٚصا ؾط  ٫شٖ ٙٛربات ًَٛث ٫ٚ ،١تؿٝسِٖ
يف اخلطٚب َٔ ؾػازِٖ ٚؾط أعُاخلِ.

املػاعس:

بٌ ٜا غٝست ٫ ٞؾا٥س َٔ ٠اخلطٚب َٔ ايؿط ٚا٭ؾطاض ،يٝؼ ٖٓايو
خري َ ًل َٓؿكٌ  ٫ٚؾط َ ًل َٓؿكٌ .نٓت قس ٚطٓت ْؿػٞ
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عً ٢أ ّ٫أقبةٌ أٜة ٖ ١بةَ ١ةٔ قةاسب ساْة ١أ ٚتةادط غة٬ح أ ٚإْػةإ
ؾاغةةس اسرتاَ ةاً إلةاْةةو ،ثةةِ أزضنةةت أْٓةةا مةةٔ اـاغةةط ،ٕٚأٚ
با٭قة ة ايؿكةةةطاٚ ٤املعةةةسَ ٕٛاملػةةةتؿٝسَ ٕٚةةةٔ ٖةةةص ٙاخلبةةةات ٖةةةِ
اـاغط.ٕٚ
(قُت)
أْا اٯٕ عً ٢أمت ا٫غتعساز إىل َا ٜكسَة٘ ايؿة ٝإ َةٔ ْؿػة٘ َةٔ
َاٍ عً ٢إٔ ٜٛنع بآل ٜس ٟاهلل.
املطأ:٠

ٖصا َٓ ل ظٚد ٫ ،ٞعذب إٔ نٓتل أبطظ َعا.ْ٘ٝٚ

املػاعس:

ٖةةصا َٓ ةةل ايٛاقةةع (قةةُت)  ٫تظةةين أْةةين غةةري َةة ،َٔ٪يهةةٓين
اْتٗٝت َٔ ايس ٜٔاملٛضٚخ ،ز ٜٔخ با ٤املٓابطٚ ،إٕ ؼكٝةل ا٭َةٛض
اإلْػاْ ١ٝإىا ٖ ٛبػاٜاتٗا ْٗٚاٜاتٗا ٚيٝؼ بٛغاًٗ٥ا.

املطأ:٠

ٖصا ز ٜٔظٚد ٞايصٜ ٟطزز زاُ٥اً َٚكششاً ْظطت ٞيًسٚ ٜٔاؿٝا،٠
ٜٚك:ٍٛ
" ٫تظين أْين غري َ ،َٔ٪أْا َٚ ، َٔ٪يهٔ ي ٞإةاْ ٞاـام،
يكس اْتٗٝت َٔ خبع ا٭ضضَٚ ،ةٔ خبةع ايػةُاٚ ،٤يةٔ أتةطزز سةآل
خيٝحطْ ٞاجملتُع بآل ضشَٛ ١ًٜغطٚ ٠بآل ؾهَ ١ًٝعسَ."١
(قُت)
ٌٖ ٜعذبوه ٖصا ايؿهط؟

املػاعس:
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إْ٘ املٓ ل ايٛاقع ٞبعٝساً عٔ ازعا٤ات ايتك ٌٖ ،٣ٛتعًُةآل نٝةـ
ٜعاَةةٌ عُايةة٘؟ يكةةس عةةٛزِٖ عًةة ٢اؿؿةةال عًةة ٢ايٓظةةاّ َةةٔ تًكةةا٤
أْؿػِٗ ،حيؿظ أمسا ،ِٖ٤ةط عً ِٗٝايٛاسس تًة ٛاٯخةطٜ ،ػة ي٘
عٔ عاً٥ت٘ ٌٖ ..ؾةؿ ٞابٓةٖ٘ ..ةٌ تةعٚز أخةرياًٖ ..ةٌ تةع بطسًتة٘؟..
ٜباضى ملٔ ٚيست ظٚدت٘ ..إْ٘ ٜ ٫تسخٌ يف عًُِٗ َ ٜ ٫ٚط ٢ٜٗٓ ٫ٚ
ٜ ٫ٚعٓـ أسساً إٕ أٌُٖ ..ؾٗص ٖٛ َٔ ١َُٗ ٙأعًٜ ٖٛٚ ،َ٘ٓ ٢عترب
ٖصا عآل ا٫قتكاز ايٓاد ٚضعاً ي٘ٚ .أْت تعًُآل أْة٘ ؾةت يعُاية٘
يف املكةةةةٓع َ عُةة ةاً َٚككةةةةؿ ًا ٚب غةةةةعاض ظٖٝةةةةس ٠دةةةةساً يٝؿةةةةعطٚا
بايػعاز.٠

مسرحية البوابة

املطأ:٠

 ٌٖٚؼكٝل ايػعازٜ ٠ه ٕٛيف اي عاّ ٚاملاٍ؟

املػاعس:

غٝست ،ٞنٌ َٓا ٜبشةح عةٔ ايػةعازٚ ،٠ايػةعازَ ٠ؿٗة ّٛكتًةـ
ؾٚ ،٘ٝإشا ناْت ايػعاز ٖٞ ٠اؿٝا ٠ؾٝذب إٔ ْتشكٌّ عًةَ ٢ةاٍ
ٜهؿ ٞؿٝا ٠نطةْٚ ١تُهٔ َٔ َػاعس ٠اٯخطٚ ،ٜٔعًة ٢قة٠ٛ
تهؿ ٞاملط ٤٭ٕ ٜه ٕٛغٝس ْؿػٜ٘ٚ ،ػةت ٝع َةا أَهةٔ محاٜة١
اٯخط.ٜٔ

املطأ:٠

إٕ ؾهط ٠إغ٬م امل٪غػتآل أقبشت تكًكينٚ ،تكه ٞعًة ٢نةٌ
َؿطٚعاتٚ ٞآَاي.ٞ

املػاعس:

ٖصا دٝس ،ايكًل ٚايؿو َٔ مسات ايتٝكظ ايساَ ،ِ٥ةا ٜهْٛةا
َطنة ًا ْؿػةةٝاًٚ ،أضدةة ٛإٔ ٜةةسؾعو شيةةو إىل إزضاى ا٭َةةٛض ٚتًُةةؼ
اؿً ٍٛبؿهٌ أؾهٌ.

املطأ:٠

ٖةةٌ تعًةةِ ب ة ٕ ظٚدةة ٞقةةس أع ةةاْ ٞملكةةطٚف امل٪غػةةتآل ؾةةٝهآل
مببًؼ دٝس ٖٛٚ ،عً ٢اغتعساز يٝسؾع أنجط ٚ ،أقطؾُٗا.

املػاعس:

ٚأُٖ ٜٔا ايؿٝهإ؟

املطأ:٠

َاظا ٫يف قؿظيت ،نٓت أضٜس َا ًْ ٫كٝاً غري ًَّٛت.
(ؽطز ايؿٝهآل َٔ قؿظتٗا ٚتعطنُٗا أَاَ٘)

املػاعس:

أ ..ٙٚإْ٘ َبًؼ نبري دساً ..اقطؾُٗٝا ٜا غٝست ،ٞؾُا سكًٓا عً٘ٝ
َ٪خطاً َٔ شيو ايتادط ٜ ٫هؿ ٞأنجط َٔ ؾٗطٚ ،ٜٔأعتكس أْةو
ئ ته ْٞٛغعٝس ٠إٕ أعًٓا اإلؾ٬ؽٚ ،أغًكٓا امل٪غػتآل.
(إلٜٚ ،ّ٬عٛز ايٓٛض يًُػطح)

* * *
(ايبٛاب اـٝاق ٜعٌُ عًَ ٢انٓٝت٘ .املةطأ ٠أَةاّ ايكؿةل تت َةٌ
اي ري ايص ٟعاز إىل ايتػطٜس)
املطأ:٠

ٖص ٖٞ ٙاؿٝا ،٠أٚضام ٖص ٙايؿةذط ٠تكةؿط ،تتػةاق  ٚ ،ةٛت،
ٚاي ٝةةٛض يف أعؿاؾةةٗا تتةةسؾل باؿٝةةاٚ ٠تػةةطز .ثٓاٝ٥ةةات  ٫تٓتٗةة:ٞ
اـري ٚايؿط املٛت ٚاؿٝةا ،٠ايػةعازٚ ٠ايؿةكا ،٤ايةطٚح ٚاؾػةس،
12
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ايؿكط ٚايػٓ.٢
(ؽاطب اـٝاق)
خيٝةةٌ إيةة ٞأْةةو ؽةة ٝاملةةٛت
ٚأْةةت ٖٓةةا بةةام أَةةاّ ٖةةصا ايبةةابَّ ،
ٚاؿٝا.٠
(ٜتٛقـ عٔ ايعٌُ َكػٝاً إيٗٝا)
املطأ:٠

أْت تتابع سسٜج ٞباٖتُاّ ،ؾهطاً يو ،يهةٔ ٚدٗةو ٜ ٫ةِٓ عةٔ
أ ٟاْؿعاٍ ،إْ٘ ٚد ٌ٘ َٝت ،آغؿ ١يكطاسيتٚ ،أْت قاَت أبةساً ٫
تتهًِ ٫ ،ب ؽ ٖصا ٖ ٛؾ ْو.
(ػًؼ عً ٢املكعس ؼت ايؿذط)٠
يعًةةو تػةةتػطب إٔ أيبشةةل بعٚدةة ٞإىل ٖٓةةا ٭ٚقةةع بعةةض ايؿةةٝهات
أقةةةةةطؾٗا يف َػةةةةةاعسَٓ ٠هةةةةةٛب ٞاؿةةةةةطب ٚايؿكةةةةةطاَٚ ٤طنةةةةة٢
ايػططإ ،غتك ٍٛإٕ ػاض اؿةطٚب أؾةطاض َٚةاخلِ سةطاّ ،سػةٔ
سطاّ ٚيهٓ٘ غري َطؾٛض.
نإ ٜطٜسْ ٞن ٞأغتُط يف َُٗيت اإلْػاْ ١ٝإٔ أْةعٍ زضدةَ ١ةٔ
ايػةةُا ٤إىل ا٭ضض ٭تهٝةةـ َةةع ايٛاقةةع ٚأؾهةةاضٚ ٙقُٝةةَ٘ٓٚ ،ةة٘
تعًُت أْ٘ يٝؼ ٖٓايو أؾطاض َ ًك ٫ٚ ٕٛؾهً َ ٤٬كٚ ،ٕٛنٌ
اَط ٨أ ٚيعٌ أغًب ايٓاؽ جيُع يف شات٘ ايػةٚ ٧ٝاملةٛاطٔ ايكةا
اؾٝس ،ؾٓشٔ نآ٥ات َةٔ طةآل ا٭ضض ٚيػةٓا نآ٥ةات َةٔ ْةٛض
ايػةةُاٚ ٤ؾدكةة ١ٝاملةةطٖ ٤ةة ٞايةةيت ػ ُبةةٌ شاتةة٘ٚ ،ايكةة ِٝا٭خ٬قٝةة١
ؽتًـ باخت٬ف ايظطٚف ٚايؿعٛب ٚايؿًػؿات.
(قُت)
خلصا ػسْ ٞأغطع يف ايًشام ب٘ قبٌ إٔ ٜػاؾط ٭سكٌ عً ٢بعض
املةةةاٍ ي٬غةةةتُطاض يف عًُةةة ٞؾ ْةةةا عًةةة ٢أبةةةٛا ب اإلؾةةة٬ؽ ٦َٚةةةات
املطنٚ ٢املعسَآل ٜٓتظطْٚين.
اؿٝا ٠نٌّ َتشس ٫ٚ ،ؾا٥س َٔ ٠اخلطٚب َٔ ايؿط ا٭ؾطاض ،يٝؼ
ٖٓايو خري َٓؿكٌ  ٫ٚؾط َٓؿكةٌ ٚ ،أضغةب َٜٛة ًا إٔ أؽًةل
َٔ ايؿط غٛا ٤أنإ خ  ١٦ٝأّ عصاباً.
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أْةةا نطابعةة *١ؽًكةةت َةةٔ ضؾةة ٠ٛاـبةةعٚ ،ؽًكةةت َةةٔ ضؾةة٠ٛ
ايػُاٚ ،٤يٝهٔ عُةٌ اـةري َةٔ أدةٌ اـةريٚ ،عٓةسَا أَةٛت يةٔ
أنَ ٕٛس ١ٜٓ٭سس  ٫ٚزا.١ٓ٥
(تػك ٚضق َٔ ١ايؿذطٚ ٠ؼ أَاَٗا ،تتٓاٚخلا ،تكًبٗا)
ٜصبٌ نٌ ؾَ ٤ٞا عسا سب اإلْػإ ي ْػإ.
(تٓظط يف ع ٘ٝٓٝبإَعإ)
ن ْةةو تكةة ٍٛبةةٌ ٜةةسؾعو إيٝةة٘ تًةةو ايعاطؿةة ١املهْٓٛةة ١يف زاخًةةو
ػاٖ٘.
سػةةةٔ ،اؿةةةب نًُةةةَ ١طنبةةةٚ ،١يف زاخًةةة ٞعٛاطةةةـ َتساخًةةة١
َٚتؿابهٜ ١كةعب ؾكةٌ خٛٝطٗةا ،ن ابةَ ١ةٔ اؿطٜةط ايعايكة١
بآل أغكإ ؾا٥ه.١
يف زاخًةةة ٞعٛاطةةةـ غةةةاَ ١ٝػاٖةةة٘ ٚػةةةا ٙمجٝةةةع ايبؿةةةط ايةةةصٜٔ
حيتاد ٕٛإىل َػاعس ٖٛٚ ،٠أسسِٖ ٔ حيتاز إي.ّٞ
(قُت)
إشا
املطأ:٠

ٜهٔ ٖصا ٖ ٛاؿب ؾُا ٖ ٛاؿب؟

(ٜػُط ايٓٛض ايباب ٜٚ ،ط َٔ ٣خًؿ٘ طٝـ ايطدٌ)
آٖ ..ٙا ٖةٚ ٛضا ٤ايبةابٜ ،ػةاؾط ٫ ،ؾةو أْة٘ ٜٓتظطْة ،ٞنٓةت
أتٛقع شيو ،أ أقٌ يو مٔ نٛنبإ ْسٚض َعاً؟
(ٜػُع قٛت َع٫ز ايباب ن ْ٘ غٝؿت ؾتٓسؾع ػاٖ٘ يتعرب.
حيا ٍٚايبٛاب اـٝاق َٓعٗا بإؾاضٜ َٔ ٠س ،ٙيهٓٗةا تةعٜ ٜةسٙ
ٚتػتُط يف اْ٫سؾاعٚ ،عٓسَا تكٌ ٜػُع قٛت اق ؿام ايباب.
ٜظًِ املػطح ثٛإ ٚعٓسَا ٜعٛز ايٓٛض ُٜط ٣اـٝاق ٜ ٖٛٚعًل ايجٛب
ا٭خهةةط اؾسٜةةس عًةة ٢املؿةةذب ٚعًةةٚ ٢دٗةة٘ ٭َ ٍٚةةط ٠عَ٬ةةات
اؿعٕ)

* إؾاض ٠إىل ق ٍٛضابع ١ايعس :١ٜٚإخلَ ٞا عبستو خٛؾا َٔ ْاضى  ٫ٚطُعاً يف دٓتو.

11

العدد املزدوج  /403- 402آب  -أيلول 0002 /

املشهد الثالث واألخري
(عٓسَا ٜعٛز ايٓٛض إىل املػطح ٜه ٕٛنٌ ؾ ٤ٞقس اختؿ :٢ايبةاب
ٚايػٛضَٚ ،ان ١ٓٝاـٝاطةٚ ١ا٭قُؿةٚ ١ايجٝةاب ٚاملؿةذب ،قؿةل
اي ا٥ط ٚ ،تبك ٢ؾك ايؿذطٚ ٠قس أقبشت ؾب٘ عاضٚ ١ٜتطانُت
ؼتٗا ا٭ٚضام املتػاق .١
ٜسخٌ ايهٓاؽ عاٌَ ايٓظاؾة ١يف ٖ٦ٝةٚ ١سطنة ١ايطٚبةٛتٜ ،ةسؾع
أَاَة٘ عطبةة ١يًكُاَةةٜٚ ١ػةةري ب طٜكةَٝ ١هاْٝهٝةة ،١حيُةةٌ َكؿةة١
طًٜٛةةٜ ،١بةةسأ بهةةٓؼ ا٭ٚضام ٚمجعٗ ة ا يف ؾطؾةةداْ ١ب٬غةةتٝه١ٝ
ٜٚطَٗٝا يف ايعطبٜ ،١هطض شيو َطات ست ٢تكب ايػاسْ ١ظٝؿ،١
ٚعٓس شيو ٜسؾع عطبت٘ أَاَ٘ ٜٚػري قاشٜاً َكسَ ١املػطحٜ ،تٛقـ
ؿظ ١أَاّ اؾُٗٛض ٜ ٖٛٚت ًع إي ِٗٝبب ،١ٖ٬ثِ ٜتابع ست ٢خيطز
َٔ اؾٗ ١ا٭خط.٣
غتاض ٠ايٓٗا١ٜ
سًب 9آشاض 0202
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*

فرحان بلبل

الشخصيات

 1ــ أزِٖ
 2ــ ضاَٞ
فطاؽ بـب اشباَػٚ ١ايج٬ثـب ٚا٭ضبعـب
ضاَٚ ٞأزِٖ ًب سسٚز ايج٬ثـب
(اىبهإَ :كٗ ٢ؾعيب بػٌٝب.
ًب ٚغٌب اىبػطح ٚإفب اشبــًف طاٚي ١نبٝــط٠
عًٝـــٗا غدإ نٗطباٚ ٞ٥عس ٠ايؿاٚ ٟايـــكــٗ.٠ٛ
ًب ايططف ايُٝـب باب إفب زاخٌ غطف ١أزِٖ.
فــ ٞايٝػاض بــاب ٜــ٪ز ٟإفب خــاضز اىبــــكـــٗــ.٢
عس ٠نطاؽ ٚطا٫ٚت َتفطق.١

*

ناتب ْٚاقس ٚباسح ٚطبطز َػطس ٞغـٛضَ ٟعـطٚف  ..نتـب عـسزاً نـب اً َـٔ نتـب ايٓكـس ٚايبشـح ٚايـٓل
اىبػــطس .. ٞأغــؼ أ ٍٚفطقــَ ١ػــطس ١ٝعُّايٝــً ١ب غــٛضٚ ١ٜايــٛطٔ ايعطبــَٓ ٞــص عــاّ  ّ9191قــسَأ أعُا ــا ًب
أَانٔ ايتذُعات ايعُايً ١ٝب اىبعاٌَ ٚاىبكاْع  ..نتبأ عٓ٘ زضاغات نج ٪َٚ ٠يفات عسٜـسٚ ٠تطنبـأ بعـ
أعُايـ٘ يعـسز َـٔ ايً ـات  ..نطَتـ٘ َ٪غػـات ثكافٝــٚ ١اعَٝ٬ـ ١غـٛضٚ ١ٜعطبٝـ .. ١عهـ ٛزبـإ ذبهـ ِٝدــٛا٥ع
أزبَٗٚ ١ٝطداْات َػطس ١ٝغٛضٚ ١ٜعطب. ١ٝ
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أزِٖ ٜبسأ جبُع ايطا٫ٚت ٚايهطاغٜٚ ٞهعٗا
ًب نٛايٝؼ ايــٝـــُــٝــٔ .ســطنـــاتـــ٘ ْـــعِقـــ ١غـــانــبــ)١
عٝؿـــ ١ظفـــأ .نـــٌ قـــباح أٚظال ايطـــا٫ٚت ٚايهطاغـــً ٞب ٖـــصا اىبكٗـــ٢
أزِٖ:
ُبــف قــصاضات ايعبــا( .ٔ٥نأْــ٘
اسبكـ ًٚ .ب رخــط ايًٝــٌ أنبعٗــا يهــ ٞأْ ا
ٜهًــِ ؾدك ـاً) "ٜــا سبــٝيب أَاَــو قــشٔ يــٓف ايػــذا٥ط أن ـ َــٔ
ايكــش ٕٛايطــا٥ط .٠ىبــاشا  ٫تــٓف غــٝهاضتو إ ٫عًــ ٢ا٭ض " (نــإٔ
ايؿــدل ٜهًُــ٘) "ابتعــس ٜــا أزٖــِ  ٫ٚتينؿٛاؾــأ ستــ ٫ ٢أخػــط ايًعبــ."١
أ َـٔ أقـشاب
(ٜهًِ ايؿدل َٔ دسٜس) " ٌٖٚربػـط ايًعبـ ١إشا نٓـ ن
ايُٓبافٚ ١ضَٝأن أعكاب ايػها٥ط ًب ايكشٔ" (بًػإ ايؿـدل اٯخـط)
"إشا مل تعطف نٝف تتشٌُ ظبا ٔ٥اىبكـاٖ ٞفـ ٬تفـته ٖـصا اىبكٗـٚ ."٢يـ٫ٛ
تسخٌ ايعبـا ٔ٥نٓـا تهـاضبٓا ٫ٚ .أربًـل َـٔ قـصاض ٠ظبـ ٕٛستـ ٢أبتًـ٢
بكصاض ٠اٯخط .أعٛش بايًـ٘ َٔ ايؿـ ٌ ًب اىبكـاَٖٚ ٞـٔ ضٜ٩ـ ١ضٚاز اىبكـاٖ.ٞ
ْاؽ عطَّاي ٕٛبطَّايٜ( .ٕٛتفشل ا٭ض ) ٚفٛم ٖصا ٜطَ ٕٛأغطانِٗ عً٢
ا٭ض ٜٓٚػــْٗٛاٜ( .كًــس أســساً) "ٖٚــات أغطانــٜ ٞــا أزٖــِ"ٚ .إشا فكــس
أسسِٖ ؾً ٦ٝا ًب أسس اىبكاٖ ٞايٛغد ١ازعْ ٢ػٝاْ٘ ٖٓـا ٚطـايبأ بـ٘
ٚاتُٗأ بػطقت٘.
(ٜتٓا ٍٚعٔ ا٭ض غهٓٝاً ٚضبفُبَٚ ١ؿطب غٝهاضَٚ ٠ػبش.١
(ٜأت ٞقٛت ضاَ َٔ ٞخاضز اىبػطح)
افته ايباب ٜا أزِٖ.
ضاَ:ٞ
ٖصا ظب ٕٛرخط ايً.ٌٝ
أزِٖ:
(أزِٖ ٜفته ايبابٜ .سخٌ ضاََ ٞػطعاً.
ٜـٛقـف٘ أزٖـِ ًب ايــُسخٌ)
ْعِ
أزِٖ:
أٖهصا تػتكبٌ أسػٔ ظب ٕٛعٓسى ٚايػهانـب ًب ٜسى
ضاَ:ٞ
عًــ ٢عــٝأ أسػــٔ ظبــٚ ٕٛأغــٛأ ظبــ .ٕٛيهٓٓــا ًب َٓتكــف ايًٝــٌ ٚايــسٚاّ
أزِٖ:
اْتٗ.٢
زٚاّ اىبكاًٖ ٞب ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٜا أغٛأ قٗٛات.ٞ
ضاَ:ٞ
أْــا أغــٛأ قٗــٛاتٜ ٞــا َــٔ تينك ابــٌ ٜــس ٟستــ ٢أغــتكبًو ٚأقــسّ يــو ايؿــا ٟأٚ
أزِٖ:
58

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

ضاَ:ٞ

فطاؽ:
أزِٖ:
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ

فطاؽ:

أزِٖ:
فطاؽ:

ايكٗــ ٠ٛاْكًــع َــٔ ٖٓــاٜٗ( .ــسز ضاَــ ٞبايػــهـب) ٚإٜــاى إٔ أضٚ ٣دٗــو
ايكصض َط ٠ثاْٝـٜ( .١سفع٘ يٝدطز ) فـتاـ عـٔ َهـإ رخـط تكطـع فٝـ٘ ٚقـأ
فطاغو ٚتينفطغ عً ٢أقشاب٘ تفاٖ َ١أفهاضى.
(ٜأخــص َٓــ٘ ايػــهـب) اسفــِب يػــاْو ٚإ ٫قطعتــ٘ ٚأطعُتــ٘ يهــ٬ب
اسباض.٠
(فطاؽ ٜطٌ بطأغ٘ ٜ ٖٛٚهـع عً ٢ضقبت٘ ٚؾاساً ًَْٛـاً ٜٚهـع ًب عـط٠ٚ
ازبانٝأ ٚضز)٠
 ٫تتهًِ ٖهصا ٜا ضاَ .ٞأزِٖ قسٜكٓا ايععٜع َٔ غٓٛات ط .١ًٜٛاعتصض
َٓ٘ سا ً٫سا.ً٫
ٖصا أْأ ٜا فطاؽ ٜا ْػٓاؽ
( ٜسخٌ فطاؽ .أزِٖ ٜٛقف٘ قطب ضاَ)ٞ
(إفب فطاؽ) قف ٖٓا  ٫ٚتتشطى.
أْأ  ٫تكساض اىبعطٚف ٜا أزِٖ.
ٜ ٌٖٚأتَٓ ٞو َعطٚف أْأ ٖٚصا ايٛقه ضاَٞ
 ٫تكــٌ "ٚقــه" ٜــا قٗــٛاتٚ ٞإ ٫نػــطت ضأغــو ٚقطعــأ أشْٝــو بعــس قطــع
يػــاْو ٚقط ـعِٜٗ( ..ــسز أزٖــِ بايػــهـب) أْــأ تعــطف َــاشا أقطــعٚ .إشا
قطعأ يو َا تعطف...
(ٜكاطع٘) اغهأ ٜا ضاَٜ( .ٞأخص ايػهـب َٔ ضاَ )ٞتكطع ي٘ َا ٜطفع
ضأغ٘ ب٘ اتطى نٌ ؾْ ٤ٞاُ٥اً ًب َهاْ٘ باسبفِب ٚايكـ ٫ٚ ٕٛتينعطاـٌ
غٗطتٓا َع أزِٖ قسٜكٓا اسبُ.ِٝ
( فطاؽ ٜعٝس ايػهـب ٭زِٖ)
يػأ قسٜك ًا ٭سس.
أعطف سايتو ايػ .١٦ٝربسّ ايعباً ٔ٥ب ايٓٗاض ٚتؿه ٛا ًُ ّٛب ايًٝـٌ.
 ٚــصا دٓ٦ــا ْينػـًاٝو ْٚػــاَطىْ .تشــسخ َعـاً عــٔ أَٛ ٟنــٛل ذببــَ٘ .ــاشا
قًأ
(يـشــُبــ ١قــُــأ نـإٔ أزٖــِ ٜـطادــع ْــفػ٘.
ٜهع ايػهـب ٚاحملفُبَٚ ١ؿطب ايػٝهاض٠
ٚايـُػبـشـ ١عًـ ٢ايطاٚي ١قــطب ايػدإ)
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أزِٖ:

ْتشسخ .يهٔ بؿطٍب.

فطاؽ:

َا ٖٛ

أزِٖ:

 ٫نً ّ٬ب ايػٝاغ .١نطٖأ ايػٝاغٚ ١أقشاب ايػٝاغٚ ١ايعاًَـب ًب
ايػٝاغ َٔ ١نٌ قٓف ٚيٚ ٕٛدٓؼَ .فّٗٛ

ضاَــــــــــَ ٞفٗــ ٫ .ّٛنــً ّ٬ب ايػٝاغــٜ ( .١كفــإ عًــ ٢طاٚيــٜٗٚ ١تفــإ َع ـاً ُٖٚــا
ٚفطاؽٜ :كفكإ)  ٫نً ّ٬ب ايػٝاغ ٫ .١نً ّ٬ب ايػٝاغ.١
أزِٖ:

 ٫ٚنـــً ّ٬ب ايفًػـــفٚ ١ايفهـــط ٚتفاٖـــات اىبـــجكفـب ٚأْكـــاف اىبـــجكفـب
ٚأضبال اىبجكفـب  َٔٚسبل بِٗ ٚتابعِٗ إفب  ّٜٛايس.ٜٔ

ضاَٚ ٞفطاؽ:

(ٜٗتفإ َعاً ٜٚطقكإ) عبٔ أعسا ٤ايفهط ٚايفًػفٚ ١ايجكاف.١

أزِٖ:

ٚعٔ أَٛ ٟنٛل ْتشسخ

فطاؽ:

عٔ ايٓػا.٤
(أزِٖ ٜينفادنأ به ّ٬فطاؽ)

أزِٖ:

َاشا قًأ ٜا ْػٓاؽ

فطاؽ:

(مبكُل بًػاْ٘) ْتشسخ عٔ ايٓػا ( .٤مبكُل بًػاْ٘ َط ٠ثاٌْٖ )١ٝ
ٜٛدس ًب ايسْٝا أسً َٔ ٢اسبسٜح عٔ ايٓػا٤

ضاَ:ٞ

ٜٛ ٫دس.

فطاؽ:

(ٜ ٖٛٚسغسغ أزِٖ) اعرتف أزِٖ .أ ٫ذبب ْ ٓ ـ ١ايٓػـاٚ ٤طـطا ٠ٚايٓػـا٤
َٚساعب ١ايٓػا٤
(أزِٖ ٜػُـه ُا بازبًٛؽ إفب طاٚي.)١

ضاَ:ٞ

(إفب فطاؽ) َاشا تطٜس إٔ تؿطب

فطاؽ:

نأؽ ؾا َٔ ٟايٝس ايهطمب ١يكسٜكٓا أزِٖ.

ضاَ:ٞ

(إفب أزِٖ) يه ٞؼبً ٛاسبسٜح ٖات نأغـب َـٔ ايؿـا .ٟأطٝـب ؾـا.ٟ
(أزِٖ ٜ ٫تشطى .ضاَٜ ٞكطر ف )٘ٝعنذاٌ ٜا قٗٛات.ٞ
(أزِٖ مبؿـَ ٞـسعٝاً ايػـطعٜٚ ١كـب نأغـ ٞؾـاَ ٟـٔ إبطٜـل عتٝـل
َٛنــٛل عًــ ٢ايطاٚيــ ١ايهــب ٜ .٠كسَٗـُـــا ُــــا باسـتــفايٝـــ ١غاخــــط.٠
ٜطؾفإ َٔ نأغُٗٝا ضؾفٜ .١بككإ َا ؾطبا)ٙ

ضاَ:ٞ
5:

ٖصا ؾاٖ ٟصا َٓكٛل ايتؾبَ .طبٛر ا٭سص .١ٜغػ ٌٝاىب٬بؼ ايٛغد.١

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

أزِٖ:
فطاؽ:

أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:

فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:

ٖصا ٖ ٛاىبٛدٛز .أعذبو أعذبـوَ .ـا أعذبـو اىبكـاٖ ٞأنجـط َـٔ ا ـِ
عً ٢ايكًب.
ْكبٌ اىبٛدٛز َٔ ٜس قسٜكٓا غ ايُٓبٝف ١ستـ ٢يـ ٛنـإ غينـُاً .ادًـؼ ٜـا
أزِٖ .ادًؼ.
(أزٖـِ ٜــذــًؼ قـطبــٗـُـــاٜ .كطب ٕٛضٚ٩غِٗ َٔ بعهٗا)
عٔ أْٛ ٟل َٔ ايٓػاْ ٤تشسخ
(بكٛت َطتفع) ايٓػا ٤ازبُ٬ٝت.
خ اف قٛتو.
(بكٛت َٓدف ) ايٓػا ٤ازبُ٬ٝت.
أنطٖ ٙصا اسبسٜحٚ .أنـط ٙنـٌ ايٓػـا ٤ازبُـ٬ٝت( .بكـطف ٚغـدط)١ٜ
عٚ ٕٛٝاغعٚ .١خسٚز َ٫ع .١قٛاّ ضؾٝلٚ .ث ط ضقٝل .غُاظ ٠نأْٗا ظبُ١
ٚنشه ١نأْٗا ْػُ.١
(ٜكــفل ٭زٖــِ) ؾــاطط ٜــا قــسٜك ٞأزٖــِ ؾــاطط .تــابع ايت آــ ٞبأٚقــاف
ازبُ٬ٝت.
نــٌ ٖــص ٙا٭ٚقــاف َكطفــٜ .١ت ــعٍ بٗــا ايؿــعطا ٤ايهــاشبٜٛٗٚ ٕٛاٖــا
ايعؿام ايفاؾً.ٕٛ
إشٕ ْتشسخ عٔ ايٓػا ٤ايكبٝشات ايهطٜٗات.
(بُٗؼ) اي ًُٝبات ايفاغسات.
(بُٗؼ) ايفاغكات ايػُٓٝات.
اىبٓ كات يعٝؿ ١ايطداٍ ًب ايٓٗاض ٚايطافهات يًُطًٛب ًب ايً.ٌٝ
ٖصا أغٛأ سسٜح ٜا نباعًٜٝ .١ل بأ٫ٚز ايؿٛاضل ًٜٝ ٫ٚل بٓا.
ٖصا أسً ٢سسٜح .أعذبو أعذبوَ .ا أعذبو اْكطِف َٔ ٖٓا.
نُا تطٜس .نُا تطٜس.
غأغًل باب اىبكٗ ٢ستٜ ٫ ٢أت ٞظب ٕٛغدٝف ٜكطع سسٜجٓا اىبُتع.
( أزِٖ ً ٜل باب اىبكًٗ ٢ب ايٝػاضٜ .ؿ إيُٗٝا إٔ ٜػهتا)
(بكٛت َطتفع) ٚظٚدتو
(بُٗؼ) ٖؼ.
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ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:

أزِٖ:

فطاؽ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
أزِٖ:
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(بكٛت خفٚ ) ٝظٚدتو
 ٫أعطف إٕ ناْأ ْا ١ُ٥أّ َػتٝكُب.١
(ٖاَػاً) ظٚدتو تٓاّ بعس ايعؿا ٤نُا أخ تٓا.
(ٖاَػاً) تٓاّ َجٌ ايبكط ٠ايبًٗا.٤
ىباشا رباف إٔ تػُع إشا ناْأ تٓاّ بانطاً
٭ٕ رشاْٗــا أنـ َــٔ ا٭قُــاض ايكــٓاع .١ٝقــس تػــُعٓا ٚعبــٔ ْــتهًِ عــٔ
ايٓػا ٤ست ٢ي ٛنإ اسبسٜح ُٖػاًٚ .عٓسٖا ٫ ..أنُٔ يو ايػـٜ ١َ٬ـا
ضاَ ٞايٛقه ٫ٚ .أغتطٝع إْكاشى َٔ بطاثٓٗا ٜا فطاؽ ايٓػٓاؽ .اْتُبطٚا.
(مبؿ ٞخبطٛات سصض ٠عب ٛايُٝـب .مبؿٝإ ٚضا ٙ٤حبصضٜ .سخٌٜ .عٛز بعس
قً)ٌٝ
أغًكأ عًٗٝا ايباب .اٯٕ ْتهًِ عً ٢ضاستٓا.
(ضاَــٚ ٞفــطاؽ ػبًػــإ َهاُْٗــاٜٗ .ــِ أزٖــِ بــازبًٛؽ .ضاَــٜ ٞسفعــ٘
بعٓف)
بًطف ٜا ضاَ ٞبًطف .أزِٖ سبٝبٓا ٚقسٜل عُطْا.
نٝف ٜه ٕٛسبٝبٓا ٚػبًؼ َعٓا ثِ ٜكسّ يٓا ٖصا ايؿا ٟايٓؿب
تػتشل نأؽ غِ.
اسبسٜح عٔ ايٓػاًٜٝ ٤ل ب٘ ايطقٚ ١ايعصٚب( .١إفب أزِٖ) يصيو تطفَّل بٓا ٜـا
قسٜكٚ ٞضفٝل عُطٖٚ ٟات ْٛعاً دٝساً َٔ ايؿا ٟستـٜ ٢طٝـب اسبـسٜح
عٔ ايٓػا.٤
ئ أزفع ي٘ مثٔ ايؿا .ٟعبٔ نٛٝف.
أغٛأ نٛٝف.
(إفب أزِٖ) اشٖب ٜا سبٝيب ٚسنهاط ايؿا.ٟ
(أزِٖ ٜتأًَُٗا سبُبٜ .١تذ٘ عب ٛطاٚي ١ايؿاً ٟب اشبًف)
 .٫يٝؼ َٔ ايؿا ٟايص ٟتكسَ٘ يًعبا.ٔ٥
َٔ ايؿا ٟايػ ْٞ٬ٝايص ٟربف ٘ٝيًُٓاغبات.
نٛٝف ثك ِ ٚ ٤٬طًبات.
(ٜسخٌ إفب باب ايُٝـب)

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:

أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ

فطاؽ:

أْأ غيب ٜا فطاؽ.
نٝف انتؿفأ أْ ٞغيب
تطٜس اسبسٜح عٔ ايٓػا ٤ايكبٝشـات اي ًُٝبـات ٚبكٝـ ١ا٭ٚقـاف اىبكطفـ١
بطقَّ١
اىبطأًٜٝ ٠ل بٗا ايطق ١ست ٢ي ٛناْأ عذٛظاً مشطا.٤
ٚىباشا سؿـطت ْفػـو ٚد٦ـأ إفب ٖٓـا ٚأْـا نٓـأ أضٜـس اسبـسٜح َـع ٖـصا
اسبٛٝإ ٚسسٟ
اسبكٝكـ ١أْـ ٞد٦ـأ يهـ ٞأسسثـ٘ ٚسـس ٟعـٔ أَـط ُٜٗـ٘ ُٜٗٚـأَ .بٓٓتــو
ْاُ٥اً تؿدط ًب ٖصا ايٛقأ اىبتأخط َٔ ايً.ٌٝ
نٝف أْاّ ٚعكًَ ٞؿٛف ٭ْ ٞأؾتٗ ٞاَطأ ٠أغاظ ا ٚت اظيأ
(ٜهــشو) تؿــتٗ ٞاَــطأ ٠ت اظ ــا ٚت اظيــو ٚتــأت ٞيتتشــسخ عــٔ ايٓػــا٤
ايكبٝشــات اي ًُٝبــات ٚبكٝــ ١ايكــفات ايهطٜٗــٚ ١تــطف اسبــسٜح عــٔ
ايٓػا ٤ازبُ٬ٝت اغهأ اٯٕ.
(ٜسخٌ أزِٖ  ٖٛٚؼبٌُ ق ١ٝٓٝعًٗٝا إبــطٜــل ؾـــاٚ ٟثــــــ٬خ نـــاغــات.
ٜـــهــعــٗــا عـًـ ٢ايطــاٚيـ ١بــــٓـــعمٜ .ـــكـب ُـا نأغـبًٜ .هع ضاَ)ٞ
اؾطب .غِ اىبٛت.
( ضاَ ٜٗٓ ٞيٝهطب أزِٖٜ .فكٌ بُٗٓٝا فطاؽ)
ا٭قشاب ٜ ٫تهاضب .ٕٛا٭قشاب ٜتشسث.ٕٛ
(إفب فطاؽ) ذبسخ ٚتفكَّه ٚظِزْا َٔ عًُو.
أطًب َٔ قسٜكٓا اي اي ٞأزِٖ إٔ ٜبسأ ايه .ّ٬فٗ ٛاىبجكف ايعامل بهٌ
أغطاض اإلْػإ ٚخاق ١ايٓػا.٤
(ٜهاز ٜبه ٫ )ٞتصناطْٜ ٞا فطاؽ .نٓأين َجكفاً أعطف ايعًـ ّٛنًـٗا
سـب نٓأ َسضغاً أسػٔ َٔ نٌ ا٭غاتص.٠
أ َٗٓـَ١
ٚخػطتن عًُو ٭ْو ايطُال ايص ٫ ٟمبٮ ع ٘ٓٝإ ٫ايرتاب .تطنـ ن
اىبــسضؽ ايعــامل ٚفتشــأ َهتــب اغــت از ٚتكــسٜط .فــعاز َايــو ْٚكــل
عًُينو.
كبٌَّٗ عً ٘ٝضاَ.ٞ
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ضاَ:ٞ
فطاؽ:

ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:

أزِٖ:
فطاؽ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
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ٖ ٛايص ٟدٓ ٢عًْ ٢فػ٘ .إفب أ ٜٔأٚقً٘ َهتب ا٫غت از ٚايتكسٜط
أ َفهــطًا ٚقــشفٝاً
اإلْػــإ ٜينطـٛاض ْفػــ٘ ضاَــ .ٞاُْبــط إفب ْفػــو .نٓـ ن
ٚقـــاسب َكـــا٫تٚ .أْـــأ ايٝـــَ ّٛطـــطٚز َـــصَ ّٛتؿـــت ٌ بـــا٥ع دطا٥ـــس ٫
ٜؿرتٜٗا أسس.
ططز ْٞٚ٭ٕ نتابات ٫ ٞتعذب أسساً.
ٚىباشا مل تػاٜط ايٛنع ٚتهتب َا ٜينعذِب
أتطٜسْ ٞناشب ًا ٚزدا ً٫ضخٝلن ايكًِ ٚايهُ
(غــاخطاً) بكٝـأن قــازق ًا ٚفاضغـاً ٚغــاي ٞايكًــِ ٚايهــُ ٚ .يهٓــو قــطت
غفً ٗٝا بص ٤ٟايًػإ.
(غــاخطاً بكػــٖ )٠ٛــصا أسػ ـٔ تطــٜٛط يًــٓفؼَ .ــٔ قــشفَٚ ٞفهــط إفب
ؾتَّاّ بص ٤ٟايًػإ.
أفـ قٗط َٔ ٟتكًبات ايعَإ.
ٚأزِٖ ٜفـُّ قٗط َٔ ٙتكًبات ايعَإ .فَكَسن َهاتبن٘ ٚعًَُ٘ بػـبب اسبـطب
اجملٓٚ ١ْٛايككف .يهٓ٘ ضدٌ ؾذال ٜ ٫بكـ ٢بـ ٬عُـٌ .اقتطـع َـٔ بٝتـ٘
غطفٚ ١دعًٗا َكٗ.٢
َكٗ َٔ ٢ز ٕٚظبا.ٔ٥
غٝأت ٞايعبا ٔ٥بايتسضٜر .غٓ ١بعس غٜٓ ١تهاثط ايعباَ ٔ٥جـٌ ايـصباب عًـ٢
طبل اسبًٜ( .٣ٛكًس طًبات ايعباٖ" )ٔ٥ات ٜا أزِٖ ؾـاٖٚ .ٟـات ٜـا أزٖـِ
قٗٚ ٠ٛظٖٛضات"ٚ .عٓسٖا ربطُّ ايفًٛؽ بـب ٜسَ ٜ٘جٌ ايؿ.ٍ٬
ٚإفب إٔ ربــط ايفًــٛؽ بـــب ٜسٜــ٘ نٝــف ٜينعٝــٌ ظٚدتــ٘ ٖٚــ ٞايعــطٚؽ َــٔ
غٓ١
اتطنـٛا ظٚدــا حبا ـا .فتشــأ يهُــا ايبـاب يهــْ ٞـتهًِ عــٔ ايٓػــا٤
ايكبٝشات ايػاقطات.
نُا تطٜسْ .تشسخ عٔ ايٓػا ٤ايكبٝشات .يهأ أسب ازباْب ايعًًُ ٞب
اسبسٜح عٔ ٖصا ايكٓف.
َاشا تعأ
إٔ ْتشــسخ عــٔ اَــطأَ ٠ؿــٗٛض ٠بفػــازٖا ٚسكاضتٗــا ْٚــصايتٗا( .إفب أزٖــِ)
ٌٖ تعطف اَطأٖ َٔ ٠صا ايٓٛل

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

أعطف.
أزِٖ:
فطاؽٖٞ َٔ :
ظٚدآُٜ ( .بطإ إي ٘ٝباغت طاب) إ .ٟظٚدا.
أزِٖ:
عنساز قفاتٗا ايػ ١٦ٝستْ ٢كتٓع َعو.
ضاَ:ٞ
فطاؽ :أْا  ٫أسب اي ٝب.١
يهٓــو ذبــب ايُُٓٝــ .١أْــا أعطفــو فــطاؽ .تطــطب يًشــسٜح عــٔ َػــا٨ٚ
ضاَ:ٞ
ايٓاؽ نُا تططب يً ٓا ٤ازبُ ّٜٛ َٔ .ٌٝفؿًأن ًب زضاغتو قاض ُٖـو
ايٓٗـ ًب أعطا ايٓاؽ ايٓادشـب.
اتطى ؾتاُ٥و ضاَٚ ٞزعأ أذبسخ عٔ فػاز ظٚدا.
أزِٖ:
(إفب أزِٖ) تفهٌ ٚذبسخ.
ضاَ:ٞ
فطاؽ :غأغًل أشْ ٞعٔ سسٜجو.
نٝف ٜتذً ٢فػاز ظٚدتو
ضاَ:ٞ
(فطاؽ ٜهع ٜس ٜ٘عً ٢أشْ ٘ٝستٜ ٫ ٢ػُع)
تٓاّ ستَٓ ٢تكف ايٓٗاض .أْا أطـبذ ٚأْفـذ ٚأغػـٌ ايجٝـاب ٚأُْبـف ايبٝـأ
أزِٖ:
ْ ٖٞٚاٚ .١ُ٥عٓسَا تػتٝكِب تفته ايباب ٚربطزَ .ـٔ ظٜـاض ٠إفب ظٜـاضَ .٠ـٔ
ظٜـــاض ٠إفب ظٜـــاضٚ .٠عٓـــسَا تعـــٛز دبًـــؼ باغـــرتخا ٤نأْٗـــا أبـــ ٛا ـــٍٛ
ٚتفكفل ايبعض ٚت أ بكٛتٗا ايكبٝه.
فطاؽ :أعطف إٔ قٛتٗا نب.ٌٝ
نإ نب .ً٬ٝنٓأ أغٗط ايًٚ ٌٝأْا أمسع قـٛتٗا اىب٥٬هـ ٞنـأْأ ًب
أزِٖ:
ضبطاب َكسؽ.
نٓأ تػُع قٛتٗا اىب٥٬ه ٞفكٌب
ضاَ:ٞ
ٚنٓأ أظسف ذبأ قسَٗٝا َٔ أدٌ قبً.١
أزِٖ:
فطاؽٜ :ا غ.ّ٬
ٚناْأ تعاْكأ بٝسَ ٜٔجٌ اىبطَط.
أزِٖ:
فطاؽ ٚضاََ :ٞعاْك ١فكٌب
ٚناْأ تُٓبط إي َّٞبعٓٝـب أنبٌ َٔ ع ٕٛٝاىبٗا.
أزِٖ:
َٚاشا ؼبسخ بعس ايُٓبط َٔ ايع ٕٛٝازبُ١ًٝ
ضاَ:ٞ
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أزِٖ:

أغتش َٔ ٞاسبسٜح عُا بعس ايُٓبط.

ضاَ:ٞ

ٌٖ ٖص ٙاَطأ ٠فاغس٠

أزِٖ:

قاضت أغٛأ َٔ فاغس.٠

فطاؽ:

أْا  ٫أسب اي ٝب.١
( فطاؽ ً ٜل أشْ َٔ ٘ٝدسٜس)

ضاَ:ٞ

(إفب فـطاؽ) غينـسَّ فُـو أسػـٔ َـٔ غـسا أشْٝـو( .إفب أزٖـِ) ىبـاشا قــاضت
فاغس٠

أزِٖ:

٭ْ ٞفتشأ ٖصا اىبكًٗ .٢ب  ّٜٛا٫فتتاح ٚقفـأ ًب ايبـاب ٚقـاضت تكـطر.
(ٜكًسٖا) "تعايٛا ٜا ْاؽ ٚتفطدٛاَ َٔ .سضؽ غـابل ٚقـاسب ثـط٫ ٠ٚسـل
إفب قٗٛاتٜ( ."ٞهًُٗا) "اغها ٜا اَطأ .٠ايؿ ٌ يٝؼ عٝباً"( .بًػاْٗا):
"ٚدٛزى ًب اسبٝا ٖٛ ٠ايعٝب .غؿ ّٜٛ ْٞٛظٚدـَٓ ْٞٛـو"ٚ .أخـصت تطـطز
ايعباَ ٔ٥ع ايؿتا ِ٥اىبكعظ.٠

ضاَ:ٞ

ت َهتبــو ٚعًُــو
أمل تكــساض أْــو تؿــت ٌ يهــ ٞتطعُٗــا بعــسَا فكــس ن
بايككف اجملٕٓٛ

أزِٖ:

ْانط ٠ازبُ ٌٝمل تكساض شيو .طًبأ َأ إٔ ْٗادط .إفب أىباْٝا أ ٚايػـٜٛس
أ ٚفطْػــا أ ٚدٗــِٓ .نَطِٖــأ ايعٝؿــٖٓ ١ــاٜ( .كًــسٖا) "ٖــص ٙبــ٬ز ايؿــّ٪
ٚايؿكا .٤ب٬ز اسبطب ٚايسَاضٚ .أْا أسب ايػعازٚ ٠ا ٓا ."٤قًأ ـاٖ" :ـصٙ
ا٭ض تُبٌ أضننٓا ٚإٕ ناْأ دشُٝـاً"ٚ .عٓـسٖا أخـصت تهـطبأ ٚتًعـٔ
ٚايــسٚ ٟدــسٚ ٟنــٌ أغــطتٚ ٞتكــطر" :اؾــطب أضنــو ٚســسى .ذبَُّــٌ
ازبشٚ ِٝسسى".

ضاَ:ٞ

ٚىباشا مل تطاٚعٗا ٚتطسٌ َعٗا أْا ْفػ ٞأكبٓ ٢إٔ أغافط.

فطاؽ:

(ٜطفع ٜس ٜ٘عٔ أشْ )٘ٝأْا ئ أغافط ست ٢ي ٛهبً ْٞٛعً ٢بػاٍب ايطٜه.

ضاَ:ٞ

(إفب فطاؽ) أْأ صبٓ.ٕٛ

فطاؽ:

(إفب ضاَ )ٞأْأ اجملٜٓٗ ٌٖ .ٕٛادط اإلْػإ ز ٕٚغبب

ضاَ:ٞ

( ٜهــشو نــشه ١نــب  ٠غــاخط )٠أٜٛ ٫دــس ٖٓــا غــبب يًــٗذط ٠أْــأ
أعُٚ ٢أططف ٚأبًَ٘ .اشا بك ٞ٭زٖـِ ًب ٖـصا ايبًـس اىبكٝـأ بعـس ا٭َـ٬ى
ٚاىباٍ ٚايعع غطف ١قاضت َكٗٚ ٢ظٚد ١غانب.١
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فطاؽ :يٝش نُــس ضبَّــــ٘ عًــٖ ٢ــصا .غـ ينَ ٙــاتٚ .غـ ينٜ ٫ ٙعــطف أًٖــ٘ أٜــٔ ٖــٚ .ٛغـ ينٙ
ٚغ ين..ٙ
(ٜكاطع٘) ْعطف ايبك َٔ ١ٝغ ينٚ ٙغ ين .ٙقطْا لبٌُّ َٔ اسبـسٜح عـٔ غـ ينٙ
ضاَ:ٞ
ٚغ ين .ٙتينشطِم أعكابٓا ٚأْأ تعساز غ ينٚ ٙغ ين.ٙ
فطاؽ :اىبِٗ أْا  ٫أسبص ا ذط.٠
يهٔ ايٓاؽ تٗادطٚ .ظٚد ١قسٜكٓا أزِٖ َٔ سكٗا إٔ تٗادط.
ضاَ:ٞ
فطاؽ :طٝب .تعايٛا ْفهط بٗس .٤ٚظٚد ١قسٜكٓا أزِٖ تطٜس ا ذطٜ ٫ ٖٛٚ ٠طٜس.
ناْأ اَطأ ٠ضا٥عـٚ ١قـاضت اَـطأ – ٠عفـٛاً أخـ ٞأزٖـِ – فاغـسَ .٠ـا ٖـٛ
اسبٌ
ايط٬م.
أزِٖ:
فطاؽ ٚضاَ( :ٞباغت طاب) ايط٬م
ْعِ.
أزِٖ:
(إفب أزِٖ) َاشا تفعٌ بٓفػٗا إشا طًكتنٗا
ضاَ:ٞ
فطاؽ :أًٖٗا بـب َٗادط َٚكتٚ ٍٛغا٥ب نُا أخ تٓا َٔ قبٌ.
َٚ ٫ ٖٞٚبٝف ١ا  ٫ٚعٌُ.
ضاَ:ٞ
فطاؽ ٖٞٚ :بٓأ َسيً ١عٓس أًٖٗاٚ .قاضت َسيً ١عٓس ظٚدٗا.
يــٔ أغــأٍ عٓٗــا ستــ ٢يــ ٛأنًتٗــا ايــص٥ابٖ .ــ ٞايــا دٓــأ عًــْ ٢فػــٗا.
أزِٖ:
ناْأ اَطأٚ ٠ظٚد ١قاسب ١قاضت ٚسؿاً قبٝشاً.
(إفب أزٖــِ) أْــا أســٌ اىبؿــهًٖ .١ــصا َــا د٦ــأ أســسثو عٓــ٘ .يهــٔ ٖــصا
ضاَ:ٞ
ايٛنٝع (ٜؿ إفب فطاؽ) سهط َع.ٞ
فطاؽ :نٝف ذبٌُّ اىبؿهً١
أْا أتعٚدٗا( .إفب أزِٖ) أْأ طًاكْٗاٚ .أْا أتعٚدٗا.
ضاَ:ٞ
(ب هب) تتعٚز ظٚدا
أزِٖ:
يه ٞأخًاكو َٓٗا.
ضاَ:ٞ
(أزِٖ ٜكف غانباً)
اٯٕ َبٗطتن عً ٢سكٝكتو ٜا سك  .تتعٚز اَطأتٞ
أزِٖ:
أق ّٛبفعٌ إْػاْ .ٞأهبٗٝا َٔ ايتؿطز.
ضاَ:ٞ
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فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
ضاَ:ٞ

أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
68

(إفب ضاَ )ٞأْأ ذبُٗٝا َٔ ايتؿطز ٚأْأ َؿطز
(إفب فطاؽ) ٌٖ عٓسى سٌ رخط
عٓس.ٟ
َا ٖٛ
أْا أتعٚدٗا.
أ َع ٞيه ٞتطًب َٓ٘ ايعٚاز َٔ اَطأت٘
(إفب فطاؽ) صا د ٦ن
ايكسٜل عٓس ايهٝل.
ٌٖ ٜتعٚز ايطدٌ َٔ اَطأ ٠تٓاّ ستَٓ ٢تكف ايٓٗاض ثِ تكه ٞبك ١ٝايٓٗاض
ًب ايعٜاضات ثِ تفكفل ايبعض
ٜهفٝأ َٓٗا غاعات ايً.ٌٝ
أْا أتعٚدٗا.
أْا أتعٚدٗا.
(إفب فطاؽ) أْا غبكتو ًب سٌ اىبؿهً ١بعٚادَٗٓ ٞا.
يٝؼ اىبِٗ َٔ ٜػبل .اىبِٗ َٔ ٜػتطٝع اإلعاي.١
أْا أقسض َٓو عً ٢إعايتٗا بأسػٔ ؾهٌ.
أْأ  ٫تػتطٝع إعايْ ١فػو ٜا با٥ع ازبطا٥س.
ٜ ٌٖٚتعٚز ايطدٌ اَطأ ٠قبٝش١
اىبطأ ٠ايكبٝش ١كبٓع عٓو ايؿهٛى ٚايُبٓ .ٕٛترتنٗـا ٚأْـأ َطُـ ٔ٦بـإٔ
أسساً ُٜٓ ٫بط إيٗٝا.
يهٔ ظٚدـٖ ١ـصا اجملٓـٜ( ٕٛؿـ إفب أزٖـِ) فاتٓـ ١ازبُـاٍ .أزٖـِ ٜفـرتٟ
عًٗٝا ٜٚك ٍٛعٓٗا قبٝش.١
(سبُبـ ١قــُأ .فــطاؽ ٚضاَــُٜٓ ٞبـطإ إفب أزٖــِٜ .كــرتب َٓـٗــــُا أزٖـــِ
ب هب)
(إفب ضاَ )ٞنٝف تعطف أْٗا فاتٓ ١ازبُاٍ
أْأ ..أْأ ..أْأ ٚقفتٗا ٚٚقفأ نبا ا.
اْا مل أْطل حبطف عٔ نبا ا.
إشٕ ربًٝأْ .عِ .ربًٝأٚ .أْأ تطٜس تطًٝكٗا.
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ايطدٌ  ٜهب َٔ ظٚدت٘ ٜٗٚسز ٜٚتٛعس بايه ٫ ّ٬بايفعٌ.
أْا قسَّقأ ايه.ّ٬
(إفب ضاَـــ )ٞيهـــٔ َبٗـــطت ْٛاٜـــاى ٜـــا خـــاٜ ٔ٥ـــا َٓـــافل .تـــأت ٞإفب بـــٝا
٭ظٚدو ظٚدا
( أزِٖ ٜٗذِ عً ٢ضاَٜ .ٞفكٌ بُٗٓٝا فطاؽ)
َا ٖصا ٚقًٓا إفب ايهطب ٚايعطاى بسٍ ايهّ٬
ٚأْأ ٜا فطاؽ أقصض َٓ٘ .تطٜس ايعٚاز َٔ ظٚدا
أخًاكو َٓٗا.
(ٜكطر) أْا أسبٗا .أقساؽ ا٭ض ايا كبؿ ٞعًٗٝا ٖٞٚ .ذببأ .تطتعـ
َٔ ىبػات ٞإشا ىبػتٗا .تُٗؼ با ٚ ٣ٛايعؿـل إشا ْاغٝتينٗـا .يهٓٗـا قـاضت
قبٝش ١ايؿهٌ ٚايكٛت بعسَا فكست أًَٖٗا بكصٜفـ ١غـكطأ فـٛم بٝـتِٗ.
فُــاشا أفعــٌ بٗــا أعطــف عًٗٝــا ٚأق ـ َعٗــا أٖــادط بطفكتٗــا ٚأتــطى
أضنــ ٞأٖذطٖــا ٚأؾ ـطازٖا نُــا تؿــطَّز اٯ٫ف َــٔ ايٓــاؽ أضدــٛنِ.
زي ْٞٛعً ٢ططٜك ١تيندطدأ َٔ َػتٓكع اسب ٚ ٠ايهٝال.
شــطقــ.١
(أزٖـــِ ٜــبـه ٞبـ ين
فطاؽ ٚضاَٜ ٞكرتبإ َٓ٘.
(أزِٖ ٜبتعس عُٓٗا ْافطاً)
ابتعسٚا عأ ٜا خ.١ْٛ
(فطاؽ  ٜأ ي٘)
ضبعَ ٕٚفتاحين اىبطح.
ين
ايك ين ٜا
َكٗٛض َٔ  ّٜٛايفطح.
ين
 ٫بسَّ ٜا
ٚاعًِ بأْو عاؾلٌ.
ٚايكًبين َٓو قس اظبطح.
ســافِِبْ عًــ ٢ظٚدتــو .نــٔ َٛاغــً ٝا ــا .يعــٌ ايبػــُ ١تعــٛز إفب ؾــفتٗٝا.
ٚعٓسٖا تعٛز ايػعاز ٠إفب بٝتو.
ئ أقسم َٓهُا ٖصا ايتعاطف ايٓب .ٌٝغٝشا ٍٚنٌ ٚاسـس َٓهُـا إٔ
 ٜسض بٜٚ ٞتعٚز اَطأت .ٞأْتِ أعساٚ ٞ٥يػتِ أقسقا.ٞ٥
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( أزِٖ ٜأت ٞبايػهـب اىبٛنٛع ١قطب غدإ ايؿا)ٟ
يٝؼ يًعس ٚإ ٫ايكتٌ.
(أزِٖ ٜٗذِ عً ٢فطاؽ ٜٚطعٓ٘.
ضاَٜٗ ٞذِ عً ٢أزِٖ يُٓٝع٘)
َاشا تفعٌ ٜا أزِٖ ٌٖ فكست عكًو
(أزٖــِ ٜــطـعــٔ ضاَ.ٞ
ضاَٜ ٞكع عً ٢ا٭ض .
أزِٖ ُٜٓبط إفب دجا قسٜك ٘ٝبفطح)
قتًأين أعسا .ٞ٥قتًأين أعسا.ٞ٥
(ضاَ ٜٗٓ ٞغانباً)
قتًأن أقشابو ٜا صبٓ.ٕٛ
( فـــطاؽ ٜـــٓٗ غانـــباً ٜٚأخـــص ايػـــهـب َـــٔ أزٖـــــِ ٜٚهـــعٗا قــــطب
ايػدـــإ)
مل ْتفـل عًـٖ ٢ــص ٙايٓٗاٜـ .١اقرتسـأين إٔ ْطدبـٌ ْكـاً عــٔ َٛنـٛل ايٓػــا٤
ايفاغــسات ٭ْــ ٞأضزت اإلنــشاى ٚايتػــً .١ٝيهٓٓــا اْتٗٓٝــا إفب اىبأغــا٠
ٚايكتٌ.
ٖصا ٖ ٛاضدباٍ ايٓل اىبػطسٜ .ٞكٌ بو إفب ْٗاٜتـ٘ اىبٓطكٝـ .١أ ٫تعـطف
ٖصا أٜٗا ايهاتب ايفاؾٌ
يهٓٓا اْتٗٓٝا ب٘ إفب عهؼ َـا أضٜـسَ .اظيـأ أضتعــ َـٔ قتًٓـا بٝـس أعـع
قسٜل .غّٝطٚا اىبٛنٛل .زعْٛا ْطدبٌ ْكاً رخط عً ٢غ ٖصا اىبٛنٛل.
سَّٝطتنٓا فطاؽ .أْأ اخرتت َٛنٛل فػاز ايٓػاَٚ ٤ا ػبـط ٙفػـاز ايٓػـا.٤
ٚطًبأ َٓا ا٫ضدباٍ عً ٘ٝيه ٞتهتب ْكو اىبػطس .ٞثِ تك :ٍٛغـ ٚا
اىبٛنٛل
مل ٜٓاغبأ ٖصا ا٫ضدباٍ.
٭ْو يػأ ناتباً دٝساً.
أْأ تكٖ ٍٛصا ٚأْا ايهاتب ايصَ ٟٮت َػطسٝاتين٘ خؿباتِ اىبػاضح
أ ٚناْأ ا٭َٛض نُا تك.ٍٛ
نٓ ن
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أَا اي ّٛٝفأْأ نعٝف اىبدَ .١ًٝػطَّه ايتفه .
يػأين نعٝف اىبد( .١ًٝإفب ضاَ )ٞأْأ يبجٌ نعٝف.
نٌ ناتب فاؾٌ ٜتِٗ اىبُجًـب بأِْٗ نعاف مل ٜفُٗٛا َا نتب٘.
(ٜؿ إفب فطاؽ) ٚقسٜكٓا ايفاؾٌ َٔ ٖصا ايٓٛل.
امســع فــطاؽ .عبــٔ طاٚعٓــاى ًب اضدبــاٍ فهطتــو عــٔ فػــاز ايٓػــا٤
ٚخٝاْــ ١ا٭قــسقا ٤إلنــشاى نبٗــٛضى ٚتنػــًٝت٘ ٭ْٓــا أٚفٝــا ٤يكــشبتو
ٚقساقتوٚ .إشا اْتٗٓٝا إفب عهؼ َا تطٜس فًٔ ْتدً ٢عٓو .اقرتِح عًٓٝا
فهط ٠أخطٚ .٣غٛف ْطدبٌ َعو.
(إفب فـطاؽ ) اي طفـ ١غطفتـوٚ .اىبػـطس ١ٝنتابتـو .اقـرتح عًٓٝـا َـا تطٜـس
ٚعبٔ َعو.
ؾهطاً عً ٢ا٫غتذاب ١أ.ً٫ٚ
ٚثاْٝاً
أْأ ٜا ضاَ ٞزفعتأ إفب ايهتابَ ١ع أْ ٞتطنتٗا.
ٚىباشا تطنتنٗا
٭ٕ ا٭ٜاّ غٛزا .٤أعُنأ عٚ ْٞٛٝأغًكـأ طبـًٝا .أُٜٓـا َؿـٝأين  ٫أض ٣إ٫
ايسَاض .بٝا ازبُ ٌٝاْٗسّٚ .مل أغتأدط ٖص ٙاي طف ١اسبك  ٠إ ٫بكعٛب.١
ٚنٌُّ ا٭سازٜح تينػُاُٗا نًُاتين اىبٛت ٚايكتٌ.
زفعتــو إفب ايهتابــَ ١ــٔ دسٜــس ٭ْــأ أسبــو ضغــِ خٝباتــو اىبتهــطض.٠
ين
فاقرتح عًٓٝا َٛنٛعاً دسٜساً ف ..٘ٝف ..٘ٝف ٘ٝايٓبٌ ٚايكفا..ٚ ٤
ٚاىبطح ٚايفطفؿٚ .١إشا قُأن تطقل فًٔ أغأ يو :قاّ ايسب ٜطقل.
َا ضأٜو
غأفهط.
فهط.
(بعس سبُب )١أقرتحين سفً ١عطؽ .ظبعٌ ٖص ٙاي طف ١اسبك  ٠قايْٛاً فاخطاً
٫غتكباٍ عطٚغـب .ثِ ْط ٣إفب أٜ ٜٔكٌ بٓا ٖصا اىبٛنٛل.
عً ٢إٔ تكبٌ َا ْطدبٌ َٚا ْكٌ إيَٛ .٘ٝافل
َٛافل.
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(ضاَــٚ ٞأزٖــِ ٜـــكــفـــعإ فـــطساً.
َٛغٝك ٢قاخب .١ايج٬ثٜ ١طقك).ٕٛ
أْا ايعطٜؼ.
أسً ٢عطٜؼ.
تابع َع أزِٖ ٜا ضاَ.ٞ
سانط.
( ضاَٚ ٞأزِٖ ٜػتعسإ يًبس)٤
ابسأ ٜا أزِٖ.
أٜٗا ا٭قسقا .٤أْا أزعٛنِ إفب عطغ.ٞ
أ ٟعطؽ ٖصا
خطبأين ايا نٓأ أسبٗاٚ .اي ّٛٝأتعٚدٗا.
َٔ ٖ ٞايعطٚؽ خطٝبتينو ايا خطبتنٗا َٓص أنجط َٔ غٓ١
 ٖٞ .٫عطٚؽ دسٜس.٠
ٜا غساض .ربطب ايبٓأ أنجط َٔ غٓ ١ثِ ترتنٗا ٚربطب غ ٖا
(ب هب) ٫تكٌ ٖصا ٜا فطاؽ ٫ .تكٌ ٖصا .تًو ايا خطبتٗا..
(  ٜل ببهاٜٚ ٘٥كع عً ٢ا٭ض ).
(ضاَـٚ ٞفــطاؽ ٜـشهــٓـــــاْــ٘)
(ضاًََ ٖٛٚ ٞتكل بُٗا  ٜأ)
 ٫تبت٦ؼ ٜا قاحِ َٔ َبًِ ايبؿط
ٚاقبِط يهأؽ اىبٛت َٔ نفا ايكسض
ٚافطح يكُأِ اسبعِٕ ًب ن ِ٤ٛايكُط.
( أزِٖ مبػه زَٛع٘ َ ٜٗٓٚػتبؿطاً)
ٚيًدطٚز َٔ سعْ ٞخطبأين فتا ٠ثاْْٜٛٚ ١ٝأ ايعٚاز.
َ ٚى ٜا عطٜؼٜ( .عغطز) يهٜٔ( ..هشو) أ ٜٔايعطٚؽ
(َتػا )ً٬٥أ ٜٔايعطٚؽ أ ٜٔايعطٚؽ أْا ايعطٚؽ.
(ٜكفاط َػت طباً) ٜا يطٝف .نٌ ٖص ٙايػٓٛات ٚمل ْعطف أْو...
اغهأ ٜا قصض .أقكس أْ ٞغأق ّٛبسٚض ايعطٚؽ .ايعُ.٢
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(َٗس٥اً فطاؽ) طٝب .طٝـب .أْـأ ايعـطٚؽ .أسًـ ٢عـطٚؽ ٭سًـ ٢عـطٜؼ.
يهٔ( ..إفب أزِٖ يباظساً) ٌٖ أغتطٝع تبازٍ اسبب ٚايعؿل ٚاي طاّ َـع
ايعطٚؽ َٚا ٜتبع ٖصا ايتبازٍ َٔ نصا  َٔٚنصا
أْا َٛافلْ .ينبٝأ سط َ١ٜاىبطأٚ ٠إٔ تفعٌ َا تطٜس نُا ٜفعٌ ايطدٌ.
ايطدٌ ٜكرتف نٌ اىبٛبكات ٫ٚ .أسس ؼباغب٘.
فُشطٌّ عًٗٝا ُْبط ٌ ٠بط ١٦ٜإفب َنٔ ذبب.
َّ
أَا اىبطأ ٠اىبػه١ٓٝ
ٚايٝـــْ ّٛعطٗٝـــا اسبـــل إٔ تفعـــٌ َـــا ٜفعًـــ٘ ايطدـــٌ .عبكـــل اىبػـــاٚا ٠بــــب
ازبٓػـب.
اقرتب َٔ خطٝبا ٚافعٌ بٗا َا تطٜس.
(ضاَٜ ٞكرتب َٔ فطاؽ ٚؼبا ٍٚتكب.ً٘ٝ
فطاؽ ٜسفع٘ عٓ٘)
ٖصا ٖ ٛزفاعهِ عٔ سكٛم اىبطأ ٠إٔ ٜينػُنه ا باقرتاف اىبٛبكات
ظبطاب ٖصا اسبل يعً٘ ٜفته ايباب يبك ١ٝاسبكـٛمٚ .قبـٌ عكـس قطاْـو عًـ٢
خطٝبو أزِٖ أشٖبين َعو ًب ْعْٖٚ .١فعٌ َا ٜفعً٘ ايطدٌ ٚاىبطأ.٠
اتطنــٛا ٖــصا اىبــعاح ايػــُر ٚابــسٚ٩ا ايعُــٌْ .ب ـٝأ ســل اىبــطأً ٠ب عــطؽ
ضبرتّ ٥٫ل بٗا ً ٫ب اقرتاف اىبٛبكات.
سانط .سانط .نٝف ْبسأ ٜا ناتبٓا
ْينشهاط ايكاي٫ ٕٛغتكباٍ ايعطٚغـب.
(ايج٬ث ١ػبطُّ ٕٚطاٚيتـب إفب ٚغٌب اىبػطح.
تعٛز اىبٛغٝك ٢ايكاخب.١
ٜـهـع ٕٛعً ٢ايطـاٚيتـب غـطا ٤يـتكبـشــا فطاف ايعٚدٝـٜ .١هـع ٕٛعـس٠
نطاؽ َتفطقـً ١ب أعبـا ٤اىبػـطح .فـطاؽ ٜـأت ٞبباقـٚ ١ضز قـٓاعَ ١ٝـٔ
ايهٛايٝؼ َع ظٜٓات أعطاؽ)
 ٫تٓؼ ايؿُٛل.
(فطاؽ ٜأت ٞبؿُعسإ ٜٚهع٘ عً ٢طاٚي.١
أزٖــِ ٚفــطاؽ ٜـــكــفــإ َـــع بـعهٗــُـا.
فــطاؽ ٜـهع ايٛؾاح ايـًُــ ٕٛعً ٢ضأغ٘
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يٝكبه ٚؾاح عطٚؽٜ .هع ايٛضز ٠عً٢
ضأغ٘ َع ايٛؾاح.
(ضاَٜ ٞؿعــٌ ايؿُــٛل.
فطاؽ ٚأزٖــِ ٜكــفــإ ًب ططف اىبػطح
ا٭ٜػط نأْٗــُـــا عطٚغإ .ضاَــٜ ٞــعغــــطز.
مبؿ ٞفطاؽ ٚأزِٖ عب ٛفطاف ايعطؽ نُا
ٜػ ايـ ـعطٚغإ َع َٛغٝكٚ ٢غٓا ٤ايعطؽ.
فــطاؽ ٜتكــطف خبــذٌ.
ضاَٜ ٞػ ٚضاُٖ٤ا.
ٜكٌ ايعطٚغإ إفب غطٜط ايعٚد.١ٝ
أزِٖ ٜطــًب َـٔ فطاؽ إٔ ٜٓاّ
عً ٢ايفــطافٜ .ــتـٛقــف فـذــأ)٠
(إفب ضاََ )ٞاشا تفعٌ ٖٓا
أضاقب.
َاشا تطا..
(ٜكاطع٘) اغها ٜا اَطأ ٌٖ .٠قسقأِ سها ١ٜاىبػاٚا ٠بــب ازبٓػــب
اىبــطأ ٫ ٠تــتهًِ ًب سهــٛض ظٚدٗــا( .يٓفػــ٘) ْػــا ٤رخــط ظَــإ .تعًَُّــٔ ًب
اىبــساضؽ نًُــتـب ًٚب ازباَعــات دينًُــتـب ٚطًَّكــٔ اسبٝــاٚ .٤ايــا تينطاًــل
اسبٝاٜ ٤كبه ط٬قٗا سًٜ( .ً٫٬تفأ إفب ضاَـَ )ٞـاشا تطاقـب ٜـا ٚقـه أ٫
تعطف َعٓ ٢ي ١ًٝايسخًَٚ ١ا ػبطً ٟب ي ١ًٝايسخً ١إشا سهط قٌِبٌّ فػست
ي ١ًٝايسخً .١فهٝف إشا سهط زبٌّ ٚقه َٔ أَجايو
أْا أب ٛظٚدتوًٚ .ب غٝاب أَٗا ػبـب إٔ أطُـ ٔ٦إفب عـسّ اتٗاَٗـا بـــؿ٤ٞ
َينٓهَط نُا ٜفعٌ نج َٔ ايطداٍ.
اطُ .ٔ٦غأعاًَٗا بًطف .ست ٢ي ٛناْأ َٔ أقشاب اىبٓهط ٚفكست َا
فكست فػٛف أغهأٚ .يـو َـأ إٔ أضفـع ايطاٜـ ١اسبُـطاَُٗ ٤ـا نـإ
اسباٍ .اْكًع َٔ ٖٓا.
ئ أذبطى َٔ ٖٓا.
أزِض َبٗطى إشٕ ٚغسَّ أشْٝو.
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(ضاَٜ ٞسٜط َبٗط.ٙ
أزِٖ ٜكرتب َٔ فطاؽ ٜٚطفع اي طا٤
عٔ ٚدــٗــٜ٘ .ـكـتـطب أنجــط يٝكبً٘.
ٜــتــٛقـفٜ .ـٓـٗـاض عــًــ ٢ا٭ض )
َا يو ٜا ظٚد ٞاسببٝب
 ٫أغتطٝع ا٫قرتاب َٓوِ ٜا ظٚدا.
ىباشا
تــصنطتين خطٝــبا ايػــابكٜ .١اْع ـ ً١نعٖــط ٠ناْــأ .عاؾــك ًا ــا نٓــأ.
َطٖف ً١نايٝامسـب ناْأَ .تًٗفاً ىبعاْكتٗا نٓأ.
يهٓٗا َاتأٚ .اسبٝا ٠أق َٔ ٣ٛاىبٛت.
مل كبــأ .ناْــأ قــشٝش ١ايبٓٝــَ ١جــٌ فــطؽ .فاضع ـ َ١ايطــَ ٍٛجــٌ غبًــ.١
نب ١َ ًٝايٛدـ٘ ٚازبػـِ َجـٌ ظْبكـ .١كبـٮ ضا٥شتينٗـا ايعصبـ ١أْفـٚ ٞأعهـاٞ٥
َٚػاّ دًس .ٟيهـِٓٗ قتًٖٛـا .بطقاقـ ١صبْٓٛـ ١قتًٖٛـا .سَّٛيـٛا ايفـطؽ
َّ
ايؿَُّا ٤إفب نتً ١سبِ َعذَُٓ .ٕٛبطٖا َاظاٍ ٜػٝطط عً ٢قًـيب ٚعـٝأ.
نٝف أغتطٝع ايُٓبط إفب اَـطأ ٠بعـسٖا ستـ ٢يـ ٛتٓاغـٝأ َـا دـط ٣ـا
ٚفتشأ قًيب َ٫طأ ٠غ ٖا فإْ ٞأخاف ..أخـاف إٔ أضاٖـا سبُـاً َعذْٛـاً
بطقاقــ ١عـــاٖط ٠نُـــا ضأٜـــأ نبـــًٝا( .إفب فـــطاؽ) أخـــاف عًٝـــو ٜـــا
سبٝبا.
طًكٗا ٚاتطنٗا ًب ساٍ غبًٗٝا إشٕ.
ٜ ٫ا أب ٫ .ٞتطًب َٓ٘ إٔ ٜرتنـأ .زل قًبـ٘ ٜكـطض( .إفب أزٖـِ) ٖـٌ تطٜـس
َأ إٔ أشٖب
( سبُب ١قُأ ثك .١ًٝأزِٖ ٜسٚض فـَ ٞـهاْـ٘ ٜٚـدـٛض نـأْ٘ ثـــٛض)
اشٖيب ٚاتطنٝأ نُا ٜرتى ايعططين أْفاغن٘ .غازضٜأ نُا ت ازض اسبٝا٠
دػسن ا٭سب .١أْا  ٫أغتشل اسبٝا ٠بعس َـٛت سبٝـبا .أْـتِ ٜـا َـٔ فكـس
أسبـتهِ .نٝـف اغـتطعتِ ايبكـا ٤أسٝــا ٤نٝـف تػـهت ٕٛعًـ ٢قــاتًٞ
أ٫ٚزنــِ ْٚػــا٥هِ ٚأَٗــاتهِ ٚربــا٥هِ ىبــاشا تػــهٓ ٕٛايبٝــٛت ٫ٚ
تػهٓ ٕٛاىبكابط
(ٜػطل ٜٚأت ٞبايػهـبٜ .ــكـــسَــٗــا يـــفــطاؽ)
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اقتًٝأ إٕ نإ ًب قًبو بع ين سب ي ..ٞبع ين إؾـفام عًـ .ٞيـٔ تهـْٞٛ
قــاتًا إٕ قتًـتِأ .أٚي٦ــو ايــص ٜٔقتًــٛا سبٝــبا ٖــِ نَــٔ ٜكــتًأ ٚإٕ نــإ
ايكتٌ بٝسى اي  .١٦ٜخص .ٟخص( .ٟفطاؽ ٜرتادع) إشٕ أْا أقتًـو ٜـا عـس٠ٚ
ايطهب.١
(أزِٖ ٜـــٗذــِ عًـ ٢فطاؽ يـٝطـعـٓــــ٘.
ضاَـــٜ ٞــٗذـِ عًٜٚ ٘ٝـطَـ ٘ٝعً ٢ا٭ض .
ٜٚأخص َٓ٘ ايػهـب ٜٚطَٗٝا عً ٢ا٭ض .
أزِٖ ؼبا ٍٚايٛقٛف.
ضاَٜ ٞطَ َٔ ٘ٝدسٜس ٜٚهع
ضدً٘ عً ٢بطٓ٘)
ٌٖ تعًُأن ايكت نٌ َٔ ايكتً١
 ٌٖٚتعًُأن ايعفٛن عٔ ايكتً١
 ٌٖٚأقتٌ ستٜ ٢عزاز عسز ايكتً٢
َاشا تفعٌ قبٔ قتٌ أًٖو
أس ً٘ٝإفب احملهُ .١ايكاْٜ ٕٛتٛفب قكاق٘ ٚاْ٫تكاّ َٓ٘.
ئ ٜؿف ٢غً ًٞٝإشا مل أْتكِ بٝس.ٟ
( ؽبًع غطا ٤ايعطٚؽ ٜٚعٛز إفب ؾدكٝت٘) َا ٖصا ايه ّ٬تتهًِ عٔ
اْ٫تكاّ اْ٫تكاّ َينـطٌّ ٜكتٌ قاسب٘ .تؿف ٞغًًٝو َٔ ٖٓا ٚتينػُاِ سٝاتو
َٔ ٖٓا.
اغــهأ أْــأ .مل ػبطســو أســس .فًــٔ تفٗــِ َــا أعٓٝــ٘ٚ .يــٔ تعــطف يــص٠
اْ٫تكاّ.
اسبسٜح ايٓبـٜ ٟٛكـ :ٍٛإشا ايتكـَٓ٪َ ٢ـإ بػـٝفُٗٝا فايكاتـٌ ٚاىبكتـً ٍٛب
ايٓاض.
أْا فكست إمباْٚ ٞعكا٥سٚ .ٟإٜاى إٔ تتش ٍٛإفب ٚاعِب.
أْـا أتهًـِ باغـِ اإلْػـإ ٜـا صبٓـ ٫ .ٕٛباغـِ ايـٛاعِب أ ٚاىبـ٪زابٚ .نــٌ
َفــ ــطزَ ٜٔـــٔ ايبؿـــط ًٜتكٝـــإ بػـــٝفُٗٝا إفب أ ٟزٜـــٔ ٜٓتُٝـــإ فايكاتـــٌ
ٚاىبكتً ٍٛب ْاض ايكٗط ٚايٓسّ ٚنط ٙايصات ٚاسبٝا.٠
أْتُا عسٚاٚ .ٟأْأ (إفب ضاَ )ٞأْأ أ ٍٚعس ٚي.ٞ
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(أزِٖ ٜٗذِ عً ٢ايػهـب
ٜٚأخصٖا ٜٚطعٔ ضاَ ٞبٗا.
ٜطكب ٞضاَ ٞعً ٢ا٭ض .
ٜٗذِ عً ٢فطاؽ ٜٚطعٓ٘.
ٜطكب ٞفطاؽ عً ٢ا٭ض .
أزِٖ ٜهشو بؿهٌ ٖٝػت .ٟ
ػبًؼ أَاّ ازبجتـب ٚايػهـب ًب ٜس)ٙ
اٯٕ ؾفٝأ غً .ًٞٝيهٔ..
(ٜطفع ضأغ٘) يهٔ َنٔ قتًأ َنٔ قتًأ قتًأن أسبَّ ايٓاؽ إيٝو.
( ضاَٚ ٞفطاؽ ٜٗٓهإ)
نف .٢تٛقف ٜا أزِٖ.
(َاٜعاٍ أزِٖ َٓسصباً ًب زٚض.ٙ
ٜـــٓــٛح نـــُـــا تـٓــٛح ايــٓػا.٤
ضاَٜٗ ٞع ٙبعٓف)
اغتٝكِب ٚاخطز َٔ زٚضى .اغتٝكِب.
(أزِٖ ٜكشٜٚ ٛط ٣ايػهـب ًب ٜس.ٙ
ٜطَٗٝا بصعط ثِ ٜطدبف ًب َهاْ٘.
ضاَٜٗ ٞس)٘٥
(إفب فطاؽ ) ٖص ٙأفهـاضى ايبا٥ػـ ١أٜٗـا ايهاتـب اسبكـ  .بـسأْا بعـطؽ
ٚاْتٗٓٝـــا قبصحبـــ .١طًبٓـــا َٓـــو إٔ ْطدبـــٌ عـــٔ ايكـــفاٚ ٤ايٓبـــٌ ٚاىبـــطح
ٚايفطفؿ .١يهٓو أٚقًتٓا إفب اىبـصابهٖ .ـٌ بكٝـأ عٓـسى سكـاض ٠إْػـاْ١ٝ
تطٜس إبطاظٖا بٓا أٜ ٫هفٓٝا سكاض ٠ايبؿط ايصٜ ٜٔسٚض ٕٚبٓا  َٔٚسٛيٓا
(إفب أزِٖ) تعاٍ ٜا أزِٖ .ئ ْطدبٌ ؾً ٦ٝا َع ٖصا ايهاتب ايٓصٍ.
( ٜتٛد٘ إفب باب ايٝػاض يٝدطز.
أزٖـِ َـاٜـعاٍ دــايػاً بؿطٚز.
ٜــعـٛز إيـ ٘ٝضاَٜٗ .ٞع ٙبك)٠ٛ
أزِٖ .أزَِٖ .ا يو
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 ٫أعطف .أسؼ أْ ٞصبطّ .أمل أقتٌ أعع ايٓاؽ عٓسٟ
يهٓ٘ كبجٚ ٌٝاضدباٍ.
ٚ ٬اضدبا ً٫أّ نإ تًب ً١ٝىبا ًب ْفػ َٔ ٞضغبً ١ب ايكتٌ
ٌٖ نإ كبجً ٝ
تعاٍ ْصٖب .غـخخصى إفب وبـاض ٠تٓػـ ٢فٗٝـا َـا فعًـ٘ بٓـا ٖـصا ايهاتـب
ايفاؾٌ.
يهٓأ ضاغب بايكتٌ .ضاغب بايكتٌ .أسؼ إٔ ا ـٛاٜ ٤عؿـل ايكتـٌ .ايـٛضٚزين
تعؿل ايكتٌ .ا٭طفاٍين ايك اض ؼبب ٕٛايكتـٌٚ .عٓـسَا ٜهـ  ٕٚيـٔ ٜينٓذبـٛا
إ ٫ايكاتًـب .أْكصْْ َٔ ٞفػٜ ٞا ضاَ.ٞ
(ضاَــٜ ٞــذـًؼ إيـ ٢دـاْــبــــــ٘.
ؼبهٓ٘ نُا ؼبهٔ طف ٜ .ً٬أ ي٘)
"ٜا قسٜلن ايعُط ٜا ْٛضن ايهٝا٤
ٜا ْػِٝن ايفذط ٜا ٖٚرن ايػُا٤
ابتػِ
إٕ ابتػاّ ايج ط َفتاحين ايكفا."٤
تعاٍ.
( ٜٗٓهإ ٜٚتذٗإ يٝدطدا)
إفب أٜٔ
إفب ا ٛا ٤ايطًل .إفب ٖس ٤ٚايٓفؼ ٚضاس ١ايهُ .
انتب أْأ َا تؿا.٤
ايهتابَ ١ؿهًتو .عبٔ ْ٫طٜس َٓو ْكاًٚ .ئ ْتؿاضى َعـو ًب عـط
َػطس.ٞ
ْٓٚكــشو إٔ تتٛقــف عــٔ ايهتابــ .١فايكــُأ ًب ٖــص ٙا٭ٜــاّ أدــسَ ٣ــٔ
ايه.ّ٬
ًب ٖــص ٙا٭ٜــاّ  ٫ػبــٛظ ايكــُأ .فايكــُأ دطمبــً .١ب عكًــ ٞبــطانـب
تينشطقأ ٭ْ ٞقطت َـٔ ايػـانتـبً .ب نـُ  ٟعـصاباتٌ زْٗٚـا عـصابات
ازبش.ِٝ
اسرتم ب انٓٝو ٚسسى.
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أزِٖ:
فطاؽ:
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تكًَّب ًب دشُٝو ٚسسى.
(ٜتابعإ خطٚدُٗا
ًٜشل بُٗا)
غٓطدبٌ َٛنـٛع ًا نـاسهاً .عًـ ٢ايفـطح غـٓعٌُ .إفب اىبػـتكبٌ ازبُٝـٌ
غــُٓٓبط .ظغاض ٜـسن ايٓػــا ٤غٓػــُع .عٓــامن احملــبـب غٓطغــِ .يعــٌ بــطانـب
ا٭ض تٗسأٚ .يعٌ دش ِٝاسبطب ٜٓطف.٧
(ٜتٛقفإُٜٓ .بطإ إفب فطاؽ ُْبط ٠ط)١ًٜٛ
(ًٜتفأ إفب أزِٖ) َا ضأٜو ٜا أزِٖ
أْا  ٫أطُ ٔ٦صا ايهاتب ايً .ِٝ٦أعطف٘ َٔ غٓٛاتٜ .كـرتح ؾـ٦ٝاً بػـٝطاً
نب .ً٬ٝثِ  ٜطظ اىبػاَ ًب ايع.ٕٛٝ
يــٔ أفعــٌ ايٝــ ٛنّ ؾــ٦ٝاً َــٔ ٖــصا .أْــا َؿــتام يًفــطح .غــُ٦أ اسبــعٕ ٚا٭مل.
أغهــــبأين ايٓــــاؽ ٚأغهــــب .ْٞٛؾــــتُأين اجملتُــــع ٚا٭خــــ٬م ٚايهــــُا٥ط
َ ٞنـــٔ أغهـــبتِٗ ..إٔ أزفـــع ايبػـــُ ١إفب
ٚؾـــتُ .ْٞٛأضٜـــس ايٝـــ ّٛإٔ أضنِــ ن
ايٛد ٙٛايعابػ .١أضدٛى ٜا ضاَـ .ٞغـاعسْ ٞعًـ ٢إطفـا ٤ايٓـاض ًب قـسض.ٟ
أضدٛى ٜا أزِٖ .تًطَّف بطفٝل عُطى يعً ٞأغتطٝع ايٓ ّٛبٗس ٤ٚمل أعطف٘
َٔ غٓٛات.
(ٜطنع أَاَُٗا.
سبُب ١قُأ).
(إفب ضاَ ٌٖ )ٞتكسم ٖصا ايسعٞ
( ضاَٚ ٞأزِٖ ٜكرتبإ َٔ فطاؽ نأُْٗا غًٝكٝإ عً ٘ٝايكب )
غــٓعطٝو ايٝــ ّٛرخــط فطقــ .١فــإٕ نــصبأ عًٓٝــا ٚٚضَّطتٓــا ًب َينٓ اكــاتو
اجملٓ ١ْٛتطنٓاى ٚقطعٓا قًتٓا بو.
ٚئ ْهتف ٞبٗصا .قـس ْينكٝاـسى ًب غطفتـو اسبكـ ٖ ٠ـصْٚ ٙرتنـو يًذـٛل
ٚاىبٛت ايبط ٌٖ .٤ٞتفِٗ ٖصا أٜٗا ايهاتب اي ساض
أفِٗ.
اْٗ ( .فطاؽ ٜكف) َاشا تكرتح عًٓٝا
سفً ١عٝس َ٬ٝز.
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7:

أمل دبس أغدف َٔ ٖصا ا٫قرتاح
َا ٚد٘ ايػداف ١فٜ ٘ٝا أزِٖ
اىبٛت ًب نٌ َهـإ .ؼبـ ّٛسٛيٓـا َـع نـٌ طًعـ ١قـباحٚ .عبتفـٌ بعٝـس
َ٬ٝز
أْأ ايػـدٝف ٜـا أزٖـَِ .ـا ايـص ٟػبابـ٘ اىبـٛت إٔ تٓـسب ٚتبهـٚ ٞكبـٮ
ايــسْٝا بكــطاخو اىبتــأمل فهــط قًــٜ ً٬ٝــا أزٖــِ .فهــط قًــٜ ً٬ٝــا ضاَــ.ٞ
نٝف ْينذاب٘ اىبٛت
(سبُبات قُأ)
ظبابٗــ٘ باسبٝــا .٠بــايطبٝع ايــصٜٓ ٟبجــل َــٔ اشبطا٥ــب .بػٛغــٓ ١تٓبــأ ًب
ايكشطا .٤أْا َٛافل َع فطاؽ .يعً٘ ٜكرتح يٓا َٛنٛعاً َٔ أفـطاح اسبٝـا٠
٭َ ٍٚطً ٠ب سٝات٘ ا٭زب ١ٝايبا٥ػ.١
أتٛافل ٖصا اىبأف ٕٛعً ٢خٝا٫ت٘
ٚافكٓا ٙظَٓاً طٜ ً٬ٜٛا أزِٖ .يًشب غَٓ ٢ط .٠يٮٌَ غَٓ ٢ط .٠يـٮمل غٓـ٢
َطَٚ ٠ط .٠أنشهٓا ٚأبهاْا .غافط بٓا ًب حبط ايٓٛض نُا أحبطْـا َعـ٘
ًب حبط ايُبًُات .أْػٝأ أْٓا خِٚ ْ٘٬أقشاب٘ ٚضفام زضب٘
ثِ تفطقأ بٓا ايػبٌ  ّٜٛاْـسيع َـٛت اسبـطب بــب دٛاعبٓـا ٚفـٛم َخقٓٝـا.
قاض َٔ ايػانتـب ٚقطْا َٔ ايها٥عـب.
ت ٬ٜقٓٝا ٬ٜٚق .٘ٝأْػٝأن أْٓا دٓ٦ـا ايٝـّٛ
ثِ زبأْا إي ٘ٝعٓسَا ٚدسْا اىب ٛن
إفب بٝت٘ يٓٓتؿٌ ايفطح َٔ قًب اسبعٕ أْػٝأ أْٓا أد ْـا ٙعًـ ٢اشبـطٚز
َٔ قُت٘
َٚـــاشا قـــسّ يٓـــا ايٝـــ ّٛاي ـــس نض ٚاشبٝاْـــ ..١ايكتـ ـٌن ٚســـبَّ ايكتـــٌ .شنَّطْـــٞ
قبأغاتٚ ٞشنَّطى بأسعاْو.
شنَّطْا قبأغا ٠ا يٓـاؽ نبٝعـاً ..بـأسعإ نـٌ ايٓـاؽ .زعـ٘ اٯٕ ٜكـرتح َـا
ٜطٜس يعً٘ ٜعٝس فته نتاب اسبٝاْ .٠فطح عبٔ ٚظبعٌ غ ْا ٜفـطحْ .ينـصناط
ايٓاؽن باسببٚ .افِل َع٘ عًَ ٢ا اقرتحٚ .افِـل .عبـٔ ضفـامٚ .ايطفـام أسبـ.١
ٚا٭سب ١ععا ٤٭ْفػِٗ .تعاٍ.
(ضاَٚ ٞأزِٖ ٜكرتبإ َٔ فطاؽ.
ايجـ٬ثـٜ ١ـشـهـٓـ ٕٛبعهِٗ.
فطاؽ  ٜأ)
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ٜا ضفامن ايسضب عؿٓا  ّٜٛنإ ايكٝفين أخهط
ًب عب اسبب غطْا  ّٜٛنإ ايً ٌٝعٓ
فا ً ٣ٛب ايكًب ؾٌ٤ٞ
َٔ دش ِٝاىبٛتِ أن .
طٝب .بعٝس َ٬ٝز َنٔ عبتفٌ
عٝسِ َ٬ٝزى ٚعٝسِ َ٬ٝز ضاَ .ٞاسبفٌ ازبُاع ٞأيص ٚأسً.٢
ٚنٝف عبتفٌ
عبه ٞاسبهاٜات.
عً ٢إٔ ذبتفٌ َعٓا بعٝس َ٬ٝزى أٜهاً.
ْعِ .ابسأ ٜا ضاَ.ٞ
ْطتــب اىبهــإ أٖ .ً٫ٚــٌ ْػــٝأ قٛاعــس ايعُــٌ اىبػــطس ٞأٜٗــا ايهاتــب
اجملٕٓٛ
ْعِْ .عِ .ظهب ١ا٭فهاض ًب عكً ٞأْػتأ ٖص ٙاىبباز.٨
(ٜسخٌ ايج٬ث ١إفب زاخٌ نٛايٝؼ ايُٝـب.
ؽبطدَٚ ٕٛعِٗ قطع قُاف ًَٚ ١ْٛعس٠
بايْٛات ٚؾطاٌ٥ب ًَٜٓ .١ْٛفد ٕٛايبايْٛات.
مبس ٕٚا٭ؾططٚ ١قطع ايكُاف.
َٛغٝك ٢ا٫ستفاٍ بعٝس اىب٬ٝز)
اْتٗٓٝا َٔ تطتٝب اىبهإ .ابسأ ٜا فطاؽ.
(إفب ضاًَ )ٞب أعٝاز اىب٬ٝز ؼبً ٛاغرتدال ايصنطٜات ازبَُ .١ًٝا أنبٌين
شنطٜاتِو ٜا ضاَٞ
سها ٌ١ٜططٜف ٌ١دطت َعً ٞب أَ ٍٚطاٖكا.
ٖات ٖص ٙاسبهاٜ ١ٜا ضاَ.ٞ
تعًك ـأين بابٓــ ١ازب ـ إ .ناْــأ تتػــًٌ َــٔ بٝتٗــا إفب بٝتٓــا .إشا ضأت أَــٞ
ازَّعأ أْٗا تػتع قشٓاً أ ٚبع ايكٗ.٠ٛ
ٚإشا ناْأ أَو غا٥ب١
ناْأ تهطبأ.
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1

(ناسهاً) سبٌّ بايهطب
نٓأ أفطح بهطبٗا.
ٌٖ ٜفطح أسسٌ بايهطب
مل ٜهــٔ نــطباً ٜــا غؿــ .ِٝنــإ ََ٬ػ ـ ً ١تؿــب٘ ايهــطبٚ .اىبجــٌ ٜكــ:ٍٛ
نطب اسببٝب ظبٝب.
اعرتف ضاَ ٌٖ .ٞنٓأ تكبًٗا
نٓأ أسا .ٍٚيهٓٗـا ناْـأ تعٜـس َـٔ نـطب .ٞإفب إٔ نـإ ٜـ .ّٛأسًـ٢
ٚ ّٜٛأغٛأ .ّٜٛ
اؾطح ٚفػط.
َٜٗٛا قبًتينٗا.
فكٌب
ناْأ ايكبً ١اْتكاضاً باٖطاً .خطً ً٠ٛب ايططٜل إفب ايعٓامٚ .ايعٓامين خطٌ٠ٛ
إفب َا بعس.ٙ
َٚاشا بعس ٖصا اْ٫تكاض
ضأٜأ ٚايس ٟفٛم ضأغٖٚ .ٞات ٜا نطب .نطب سكٝك.ٞ
فذأ ٠ين
قه عًٝو تعطٜفٓا يو .سبٌّ بايهطب.
يهٓــ٘ نــطب َــٔ ْــٛل رخــط .نــإ ٜهــطبأ بكػــٜٚ ٠ٛكــطر" :أ ٫ذبفــِب
ؾطف بٓأ ازب إ ٜا نًب " .ايبٓأ ٖطبأ َٚبٌ أبٜ ٞهطبأ .ثِ دـا٤ت
أَ .ٞأْكصتأ َٔ بـب ٜسٜـ٘ ٖٚـ ٞتكـطر ًب ٚدٗـ٘" :طفـًٜ ٕ٬عبـإ ٜـا أبـٛ
ضاَٚ .1"ٞإشا بأبٜٓ ٞتف ًب ٚد٘ أَ" :ٞابٓـو طفـٌ ٜـا أّ ضاَـ ٞؾـٛاضب٘
أط َٔ ٍٛؾنعط هباض".
(ٜهشو) ٖهصا قاٍ أط َٔ ٍٛؾنعط هباض
يهٔ أَ ٞمل تػهأ ي٘ .أخفتأ ٚضاٖ٤ا ٚغُعت٘ بعٗٓٝـا ٖٚـ ٞتكـ ٍٛيـ٘:
"افــطح ٜــا أبــ ٛضاَــ .ٞابٓــو قــاض ؾــاباًَٚ .ــٔ ؾــاب٘ أبــا ٙفُــا َبًــِ .أْػــٝأن
نٝف نٓأ ت٬سكأ ٚأْأ ًب َجٌ عُط." ٙ

(ٜا أب ٛضاَ :)ٞخ٬ف ايكاعس .٠فا٭قٌ إٔ تهٜ( ٕٛا أبا ضاَ .)ٞيهٔ طبايف ١ايكاعسً ٠ب زضز ايهّ٬
اىبػطس ٞأنبٌٚ .مبهٔ إعطابٗا بكاعس( :٠عً ٢اسبها.)١ٜ
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ٜا غ .ّ٬غعٍ عً ٢اىبهؿٛف.
ٚبعس ٖصا اي عٍ اىبهؿٛف أَػهٗا َٔ ٜسٖا ٚزخٌ بٗا غطف ١ايٓ.ّٛ
ٚأْأ َاشا فعًأ
ضدعأ إفب بٓأ ازب إ يه ٞأتابع اْتكاضات.ٞ
(ايج٬ثٜ ١هشه)ٕٛ
سهاٜتو سًٜ ٠ٛا ضاَ .ٞيهٔ سهاٜا أسً.٢
(غاخطًا بٛز) أْأ تعطف سها ١ٜسً٠ٛ
ٚىباشا  ٫أعطف
٭ْو  ٫تعـطف إ ٫اسبهاٜـات ايؿـك .١ٝنـٌ َػـطسٝاتو  ٫تـسٚض إ ٫عـٔ
اىبخغ .ٞعتَُّأن قًٛبٓا حبهاٜاتـو .أتػـا ٍ٤أسٝاْـاً :نٝـف قـ تين عًٝـو
ٚعً ٢قشبتو نٌ ٖص ٙايػٓـب
نف ٢أزِْٖ .ػُع سهاٜت٘ ثِ ْكطض أ ُّٟاسبهاٜتـب أنبٌ( .إفب فطاؽ)
تفهٌ ٚأذبِفْٓا حبهاٜتو اسبً.٠ٛ
ناْأ ي ٞعُ ١قبٝش .١عؿكٗا ؾاب نب ٌٝنأْ٘ ايكُط.
أْأ تهصب فطاؽ .ؾاب َجٌ ايكُط ٜعؿل فتا ٠قبٝش١
ايٓاؽ فُٝا ٜعؿكَ ٕٛصاٖبين ٜا أزِٖ( .إفب فطاؽ) َاشا دط ٣بعسَا عؿل
ايؿاب ازبُ ٌٝتًو ايفتا ٠ايكبٝش١
تعٚدٗا.
ٖهصا بهٌ بػـاط ١تعٚدٗـا َـٔ ز ٕٚتعكٝـسات أ ٚتػـا٫٩ت َـٔ أًٖـ٘
ٚأقسقا٘٥
أْأ تكطع اسبها ١ٜأزِٖ.
نٝــف أقــسم ٖــصا ايــسدٌ ٚا٫خــرتال (إفب فــطاؽ) ٖــٌ ٖــ ٞسهاٜــ١
سكٝكٝــ ١فــطاؽ أّ أْــو اخرتعتٗــا نُــا ربــرتل سهاٜــات َػــطسٝاتو
ايػدٝف١
أْـــأ أغـــٛأ ضفٝـــل ًب غـــٗط ٠أزٖـــِٜ .ـــا أخـــ ٞاغـــهأ ٚاتطنٓـــا ْػـــُع
اسبها( .١ٜإفب فطاؽ) نُاٌ اسبها ٫ٚ ١ٜتًتفأ إفب ٖصا اي ًِٝب.
مل ٜتعٚدٗا ٖهصا بهٌ بػاط .١اعرت أسسِٖ عًٖ ٢صا ايعٚاز.
82
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َٔ اعرت
أب.ٞ
أبٛى اعرت ٜعأ أخٖٛا ٖ ٛايص ٟاعرت (إفب ضاَ )ٞأضأٜأ ايهصب
ضاَ ٞا٭ر أَ ٍٚـٔ ٜفـطح بـعٚاز أختـ٘ .خاقـ ١إشا ناْـأ قبٝشـ ١غـتبك٢
عاْػاً ٚعؿكٗا ؾاب نب.ٌٝ
أعــٛش بايًـــ٘ َٓــو أزٖــِ .بــسأت اسبهاٜــ ١ذبًــٚ ٛأْــأ تكاطعٗــا .اغــهأ
قًٜ ً٬ٝا أخ( .ٞإفب فـطاؽ) نَُاـٌ فـطاؽ( .إفب أزٖـِ) إشا ْطكـأن حبـطف
ٚاسس ٚنـعأ ًب فُـو سـصا ط ٤أطـَ ٍٛـٔ ؾنـعط اسبُـاض( .إفب فـطاؽ) ىبـاشا
اعرت أبٛى
٭ٕ ٖصا ايؿاب ازبُ ٌٝنإ ؾٝذ ايععطإ ًب اسباض .٠بًطذَ ٞـٔ أضفـع
َػت .٣ٛإشا مل تعذب٘ ُْبطاتو طعٓو بػـهـب .إشا َـطت َـٔ أَاَـ٘ فتـا٠
٫سكٗا بايه ّ٬ايبـصٚ ٤ٟاسبطنـات ايـساعط .٠زاضين ٙوبـاضٚ ٠بٝـأ زعـاض٠
ٚطبعٕ طبسضات َٚأ ٣ٚأقسقا ٘٥ايًكٛم .أب ٙٛططز َٔ ٙبٝت٘ ٚت أ َٓ٘
أَاّ ازبُٝع .يهٓ٘ تباٖ ٢أَاّ ايٓاؽ بأْ٘ َػطٚض ٭ٕ ٚايس ٙت أ َٓ٘.
تباٖ ٢٭ٕ ٚايس ٙت أ َٓ٘ قنسامِ ا٭ناشٜب ٜا ضاَٜ ٞا َ فٌ.
( ضاَٜٗ ٞذِ عً ٢أزِٖ ٜٚهع ٜس ٙاي ٢ُٓٝعً ٢فُ٘ ٚمبس ٜـس ٙايٝػـط٣
إفب سصا)٘٥
نًُــ ١ثاْٝــٚ ١أزســـ ٖــصا اسبــصاً ٤ب فُــوٜ( .سفعــ٘ بعٝــساً عٓــ٘) نَ اُــٌ
فطاؽ.
عُا مل تػـتُع ٫عـرتا أبـ .ٞتعٚدتـ٘ غكـب ًا عـٔ ازبُٝـع .ضقكـأ ًب
ايؿـــاضل ٜـــ ّٛظٚادٗـــا َٓـــ٘ٚ .ضقـــل َعٗـــا ٚايٓـــاؽ َـــٔ سُ ٛـــا ٜتعذبـــٕٛ
قاَتـبٚ .عاؾأ َع٘ أسً ٢قك ١سب.
َ ٌٖٚبٌ عً ٢ساي٘ ًب ايععطْ ١بعس ايعٚاز
اظزاز فذــٛضاًٚ .ظٚدتــ٘ تينعٓٝــ٘ عًــ ٢فذــٛض .ٙتكــَّٛض أْٗــا ناْــأ تػــتكبٌ
عؿٝكات٘ .تينعــباــ ٧ي٘ غٝهاضات اسبؿٝـ .تؿرت ٟي٘ أفدط أْٛال اشبُـٛض.
ناْأ تكطر ًب ايؿاضل "سبٝيب ٜفعٌ َا ٜؿاًٚ ٤ب سهأ ٜٓاّ ًب رخـط
ايً."ٌٝ
أمل ٜطزعُٗا أسس

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

فطاؽ:

ضاَ:ٞ
فطاؽ:

أزِٖ:
فطاؽ:

ضاَ:ٞ
فطاؽ:
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:

ضاَ:ٞ

بعهِٗ سا .ٍٚيهِٓٗ ٖطبٛا َُٓٗا خا٥فـب .ظٚدٗا ضفـع عًـ ِٗٝاىبػـسؽ.
ٚنَ٬ينٗــا َعٗــِ أطًــل عًــ ِٗٝضؾــاف ايؿــتاٜ( .ِ٥كًــسٖا) "ٜــا أٚغــاز ٜــا
ن٬ب ٜا سكطا .٤كبطدًٛا عًْ ٢ػا٥هِ ٜا خطٚات"ٚ .نصا نصا نصا.
ٚأبٛى
أضاز إٔ ٜكتًٗا .أَ ٖٞ ٞايا َٓعتـ٘ عـٔ شيـو .قـاٍ ـا" :غـته ٕٛدطمبـ١
ؾــطفٚ .دــطا ِ٥ايؿــطف ٜتػــاٌٖ َعٗــا ايكــاْ ."ٕٛأَــ ٞناْــأ َسضغــ١
فٝعٜا .٤غأيأ احملاَـب عٔ قتًٗا .أخ ٖٚا أْٗا ئ ته ٕٛدطمبـ ١ؾـطف.
غته ٕٛدطمب ١قتٌ عاز.١ٜ
َٚاشا فعٌ أبٛى بعسٖا
ٖذط ايٓاؽ .نإ ََٛبفاً ق اً .ؽبـطز َـٔ بٝتـ٘ ًب ايكـباح فـٜ ٬هًـِ
أســساًٜٚ .عــٛز َــٔ عًُــ٘ إفب ايبٝــأ فــ ٬ؽبــطز إً ٫ب ايٝــ ّٛايتــاي .ٞأختــ٘
مسَُّأ سٝات٘ٚ .مسُأ سٝاتٓا أٜهاً.
ٚنٝف اْتٗأ قك ١ايعٚاز ٖصٙ
ْرتى اٯٕ ْٗاٜتٗا يهْ ٞػُع سها ١ٜأزِٖ ٌٖ .ته ٕٛسهاٜتو أسً٢
ٚأنجط تؿٜٛكاً ٜا نج ا٫عرتا
ًب ايسْٝا نًٗا  ٫تٛدس سها ١ٜأنبٌ أ ٚأغطب َٔ سهاٜا.
(َساعباً)  ٖٞ ٌٖٚسها ١ٜسكٝك ١ٝأّ طبرتع١
أْــا  ٫أعــطف ايهــصب َجًــوٖ .ــٌ أْــا ناتــب َػــطس ٞغــدٝف أعــطف
اخرتال اسبهاٜات
أمسِعٓــا ٖــص ٙاسبهاٜــ ١ايــا ٖــ ٞا٭نبــٌ ٚا٭غــطب ز ٕٚايــتٗذُِّ عًــ٢
قسٜكٓا ايهاتب فطاؽ.
نٓأ دايػ ًا ًب ايػُٓٝا .ايُبٜ ّ٬عُِّ ايكايٚ ١ايف ًِٝؾ َّــاٍ .زخًأ فتـا.٠
تطًعــأ س ٛــاٚ .دــست َكعــساً فاضغ ـاً قطبــ .ٞساٚيــأ ايٛقــٍٛن إفب اىبكعــس
ايفاضغ .زاغأ عً ٢أضدٌ ازبايػـب .اعتـصضت َـِٓٗ بكـٛت ٖـاَؼ .فًُـا
اعرتنٛا اعتصضت بكٛت غانب .ضٚاز ايػُٓٝا تطنٛا ايفٚ ًِٝاعت ٖٚا
أسً َٔ ٢ايف .ًِٝفعاز غهبٗاٚ .عٓسَا أضازت إٔ تتذاٚظْ ٞتعجطت ٚٚقعأ
ًب سهأ.
ضبُبَٛب ٜا قسٜك ٞضبُبَٛب.
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أزِٖ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:
فطاؽ:
أزِٖ:

ضاَ:ٞ
أزِٖ:
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َبٓأ أْـأ عطقًتٗـا يتكـع ًب سهـأ فكـفعتأ .ازبايػـ ٕٛسـٛيُْ ٞبـطٚا
إيٓٝا ثِ اْفذطٚا بايهشوٚ .اْتكًأ ايعس ٣ٚإفب اٯخط ٜٔفهذَّأ ايكـاي١
نًٗا بايهشو .قطْا فًُٝاً أسً َٔ ٢ايف ًِٝاىبعط. ٚ
ٚأْأ غهأَّ عً ٢قفعٗا أّ قفعتنٗا باىبجٌ
ساٚيأ قفعٗا .يهٔ ىبع ١ن ٤ٛدعًتأ أضٚ ٣دٗٗا .ناْأ نب .١ًٝعفٛاً.
نًُ ١نب ٫ ١ًٝتٓاغـبٗا .ناْـأ فاتٓـ .١عفـٛاً .نًُـ ١فاتٓـ ١قًًٝـ ١عًٗٝـا.
ناْأ ..ناْأ..
نٌ ٖص ٙايهاْأ ناْأ ٫سُبتنٗا ًب ىبع ١ايه٤ٛ
ازبُاٍ  ٫ؽبفٜ ٢ا داٌٖٜ .نؿِعُّ بايهٝا ٤نأْ٘ ْٛض ايؿُؼ.
َاشا دط ٣بعس ايكفعً ١ب ايػُٓٝا
قطت أدًؼ ًب اسبسا٥ل ٚأفهط :نٝـف مبهـٔ إٔ أيتكـ ٞبٗـص ٙايفتـا٠
ايػــاسط ٠أْــا  ٫أعــطف امسٗــا  ٫ٚعٓٛاْٗــا .نــأْأ أحبــح عــٔ إبــطً ٠ب
ن ١َٛقـ.
ٜا َػهـب .سايو ساٍ ٚدٗسى بطَّاٍ.
ًٚب ٜــَ ّٛــٔ شات ا٭ٜــاّ .نٓــأ دايػـ ًا ًب اسبسٜكــ ١أفهــط ٚأربٝــٌ ٚأْــا
٬َ ٬ضبٗـا .تٛقفـأ عـٔ
ٚقفأ َتـأَ ً
ين
أناز أدٔٚ .إشا بٗا كبط َٔ أَاَ.ٞ
ايػ ُْٚبطت إيُْ َّٞبط ٠تككِ ايُبٗـط .أعطٝتٗـا خـس ٟنـأْ ٞأقـ ٍٛـا:
اقفعٝأ َط ٠ثاْ .١ٝفهشهأ .عفٛاً .قً ٌٝإٔ أق ٍٛنشهأ .اْفطدـأ
ؾفتاٖا عٔ ي٪يَٓ ٪هٛز ..عٔ أؾع ١ايكُط.
َٚاشا دط ٣بعس ايً٪ي ٪اىبٓهٛز ٚأؾع ١ايكُط
بعس ؾٗط ٜٔخطبتٗا.
ٖهصا بهٌ بػاط ١خطبتٗا
ْعِ .بهٌ بػاط ١خطبتٗا .أسبتأ بعس نطٚ .ٙعؿكتينٗا بعس سب .ناْأ
ًب غٓتٗا ازباَع ١ٝا٭خ  .٠طايب ١ي  ١فطْػـ .١ٝايفطْػـً ١ٝب فُٗـا أنبـٌ
ي ات ايعامل .ضْ ١قٛتٗا أسً َٔ ٢نٌ ا٭قٛات.
 ٌٖٚاقتكطت ع٬قتو بٗا عًـ ٢مسـال ايً ـ ١ايفطْػـ ١ٝبطْـ ١قـٛت أسًـ٢
َٔ نٌ ا٭قٛات
بعس اشبطب ١قبًَّتينٗا.

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

ضاَٚ ٞفطاؽٜٗ( :طادإ) افطسٛا ٜا ْاؽ .قنفاكٛا ٚغٓٛا صا ايبطٌ اىب ٛاض.
قبــٌ اشبطٝبــٜ( .١كــفل  ٜٚــأ ازبًُــ )١بعــس اشبطبــ ١قَــبَّــــٌن
بعــس اشبطبــَّ ١
ضاَ:ٞ
اشبطٝب.١
فطاؽٖ :صا بطٌ ا٭بطاٍ ٚفاضؽ ايفطغإ.
تػدطإ َأ ٜا َٔ  ٫تُٓبط إيٝهُا فتا٠
أزِٖ:
عبٔ ْػدط َٓـو أعـٛش بايًــ٘ .أْـأ تعـرتف بتكبًٝـٗا نأْـو قـعست إفب
فطاؽ:
ايكُط.
أ ٚنأْو ..نأْو ..غاعسْ ٞفطاؽ.
ضاَ:ٞ
فطاؽ :نأْو بطٌ عُٛض.١ٜ
َٛتٛا ب ُٝبهِ .1أْأ أٜٗا ايهاتب ايفاؾٌ تهتـب عـٔ اسبـب بايتدُّٝـٌ.
أزِٖ:
(إفب ضاَٚ )ٞأْأ ٜا قسٜك ٞايً ِٝ٦مل تعطف فتا ٠بعس تًو ايطفًً ١ب أٜاّ
اىبطاٖكٚ ١ؾنعط اسبُاض .أعطفهِ ٚأعطف َانٝهِ ايٓؿب .أَا أْـا ..فكـس
عؿــأ يًشــب .أغًــ ٢ســب ٭غًــ ٢طبًٛقــ .١مل أدــط ٩عًــ ٢ىبػــٗا بعــس تًــو
ايكبً ١ست ٫ ٢أخسف ازبُاٍ.
طٝب .طٝبَ .اشا دط ٣بعس قعٛزى إفب ايكُط ٚفته عُٛض١ٜ
ضاَ:ٞ
فطاؽ ٌٖ :بكٝأ تت عٍ بٗا َهتفٝاً بتكسٜؼ ازبُاٍ أّ اتفكتُا عً ٢ايعٚاز
ـأ ــا ايبٝــأ يتسخًــ٘ نُــا
اتفكٓــاٚ .عكــسْا ايكــطإٚ .تٗٝأْــا يًعــطؽ .ظٜٓـ ين
أزِٖ:
تسخٌ اىبًه .١فطؾأ ا ايٛضٚز عً ٢ا٭ض يته ٕٛسٝاتٓا أغعس سٝا.٠
 ٌٖٚضقكتُا َعاً
ضاَ:ٞ
ضقكٓا ٚغٓٓٝا .تعاْكٓا ٚتبازيٓا أنبٌ عباضات اسبب.
أزِٖ:
فطاؽٚ :بعسٖا
( أزِٖ ٜكُأٜ .تكسّ خط ٠ٛإفب ا٭َاّ .فطاؽ ٚضاًَٜ ٞشكإ ب٘)
ٚبعسٖا أخبِطْا ٜا غعٝس اسبِب ٚاسبب.
ضاَ:ٞ
(بُٗؼ) قتًٖٛا.
أزِٖ:
ضاَٚ ٞفطاؽٜ( :ؿٗكإ)
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ضاَ:ٞ
فطاؽ:

ضاَ:ٞ

فطاؽ:
ضاَ:ٞ

أزِٖ:
ضاَ:ٞ
أزِٖ:
ضاَ:ٞ
فطاؽ:
أزِٖ:
فطاؽ:
ضاَ:ٞ
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( أزِٖ ٜبه ٞبؿسٜ .٠كرتبإ َٓ٘)
 ٫ذبعٕ ٚسسى ٜا أزِٖ .ي َٔ ٞاسبعٕ ْكٝب َٔٚ .ا٭مل أن ْكٝب.
أ ٚســسى اىبفذــٛل .ظٚز عُــا قتــٌ أَــٚ ٞأبــٖ .ٞــصْٗ ٙاٜــ ١سهــاٜا.
يػـ ن
ضَ ٢عًُٗٝا ايكصا٥ف ٌٖ .تعطف نٝف أقسّ عً ٢فعًت٘ بعـسَا اؾـتعًأ
اسبطب ٖٓا ذبـَ ٍٛـٔ أظعـط إفب ساَـٌ غـ٬ح .مل ٜهـٔ ٜٓتُـ ٞإفب دٗـ.١
نإ  ٜٓتُـ ٞإفب فذـٛض .ٙاغـت ٌ سايـ ١اسبـطب ٚقـاض قا٥ـسًا جملُٛعـَ ١ـٔ
ايًكــٛم أَجايــَ٘ .بــٌ ْاقُـاً عًــ ٢أبــٖٚ ٞــ ٛأخــ ٛظٚدتــ٘ .اغــت ٌ فٛنــ٢
اسبطب ٚاْتكِ َٔ أب َٔٚ ٞأَٚ .ٞعُا ضقكأ فطساً فٛم ايك  .ٜٔبايأ
ب
عً ٢ق أَٚ ٞق أبـ .ٞمل ٜعـطف أسـ ٌس أىبـ ًا نُـا عطفـأ .مل ًٜتٗـب قًـ ٌ
ب ِٝبٍ نُا ايتٗب قًيب.
ٚأْا مل أخ نِ قبا دط ٣يـَ ٞـع ابٓـ ١ازبـ إ .عٓـسَا ن ْـا خطبتٗـا.
ثِ ٌٖ ..تـصنطٜ ٕٚـ ّٛأخـ تهِ أْـَ ٞػـافط ٚغبـأ عـٓهِ أنجـط َـٔ
ؾٗط
ْصنط.
مل أغـــافط .نٓـــأ ًب اىبػتؿـــف .٢أقـــابتأ عـــس ٠ضقاقـــات ًب بطـــأ.
يهــأ مل أَــأً .ب اىبػتؿــف ٢ؾينــفٝأ .يهــأ فكــست طشــايٚ ٞبعــ
أَعاٚ .ٞ٥مل أعس قـازضًا عًـ ٢ايـعٚاز ٚاإلظبـاب .عٓـسٖا فػـدأ خطـٛبا
٭ْأ فكست ضدٛيا .يهٓأ غأْتكِ .غـأقتٌ نـٌ ايـص ٜٔقتًـٛا دػـسٟ
ٚسيبٚ .أزِٖ ػبب إٔ ٜٓتكِ َٔ ايص ٜٔقتًٛا سبٝبت٘.
( ضاَُ ٜ ٞع أزِٖٜٗ .ذُإ عب ٛفطاؽ .مبػهإ ب٘ نأُْٗا غٝدٓكاْ٘)
ٌٖ أعذبتو سهاٜاتٓا ًب استفايٓا بعٝس َ٬ٝزْا
فتشأن دطٚسٓا ايساَ.١ٝ
شنَّطتنٓا قبا عبب إٔ ْٓػا.ٙ
ٌٖ أْأ َػطٚض ىبا فعًأ بٓا
ْعِ.
ٌٖ نتبأ ْكو اىبػطسٞ
ْعِ.
 ٌٖٚضتبأ ٚسهَّطت غطفتو يتهَ ٕٛػطساً يًُٛنٛعات ايا اقرتستٗـا
عًٓٝا ست ٢قبٌ قسَٓٚا

(ابدأ) مسرحية من فصل واحد

فطاؽ:

ٚبا٭زٚات اي٬ظَ ١يهٌ فهط.٠

ضاَ:ٞ

ٚتعرتف بتسب نٌ ٖصا ز ٕٚخذٌ

فطاؽ:

ْعِ أعرتف.

أزِٖ:

ٖصا ٖ ٛاي سض بٓا ٚايت٬عب بأفهاضْا ٜا غساض.

فطاؽ:

بٌ ٖ ٛايص ٟػبب ايٛق ٍٛإي.٘ٝ

ضاَ:ٞ

ٚ ٌٖٚقًأ إفب َا تطٜس

فطاؽ:

عبٔ َع ًا ٚقًٓا إفب َا ػبب إٔ ْكٌ إي.٘ٝ

أزِٖ:

ىباشا سؿطتٓا َعو ًب ٖص ٙاشبسع١

فطاؽ:

٭ْٓا أقسقا ٫ٚ .٤عبكل َعٓ ٢ايكساق ١إً ٫ب أٚقـات اىبِشنـٔٚ .عبـٔ ايٝـّٛ
ًب ضبٓ.١

ضاَ:ٞ

َٚا شا تٓ ٟٛإٔ تفعٌ بٓكو اىبػطسٖ ٞصا
َػطس.ٞ

فطاؽ:

غٛف ْكسَ٘ يًٓاؽ ًب عط

أزِٖ:

ْعط

َخغٓٝا أَاّ ايٓاؽ

فطاؽ:

ْعِ.

أزِٖ:

ْعط

فطاؽ:

ْعِ .ستْٓ ٫ ٢ػَ ٢ا دط .٣ستْ ٢عطف أْٓـا غـُٓبٌ ْعـٝـ ًب اىبأغـا ٠إشا
مل ْعطف نٝف ْت ًب عًَ ٢ا دـط .٣ستـْٛ ٢قـف ٖـص ٙاسبـطب اجملْٓٛـ.١
ستٜ ٢ط ٣ايٓاؽ ازبطا ِ٥ايا ٜكرتفْٗٛا .ستْٛ ٢ادِٗٗ حبكٝكتِٗ ايكصض٠
يعًِٗ ٜرتادعـ ٕٛعٓٗـا .غـٓداطبِٗ بـأعً ٢أقـٛاتٓا .غـٛف ْعـط عًـِٗٝ
ٚأَاَِٗ أبؿع َـا اقرتفـ ٙٛيعًـِٗ ؽبذًـ ٕٛيبـا اقرتفـ .ٙٛيعًـِٗ ٜػـتبسيٕٛ
ايفطح باىبخغ .ٞيعًِٗ ٜٓسَ ٕٛعً ٢فعًٛا .يعًِٗ ٜبه ٕٛخذ ً٬يبا فعًـٛا.
تعايٛا ْبسأ اضدبايٓا.

ضاَ:ٞ

ْٓ ٌٖٚػ ٢اْ٫تكاّ َٔ ايكتً١

فطاؽ:

اْ٫تكاّ تتشسخ عٔ اْ٫تكاّ ٚايكتٌ ٚتبازٍ ايكتٌ ٜـا صبٓـ .ٕٛإشا قتًـتنأ
ٚقتًتينو تفٓ ٢ايبؿطٚ ١ٜتكبه ا٭ض ٖ ١َٝ٬غٛزا.٤

ضاَ:ٞ

يهأ غأؾف ٞغً.ًٞٝ

َخغٓٝا أَاّ ايٓاؽ
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فطاؽ:

فطاؽ:

فطاؽ:

تؿف ٞغًًٝو غاع َٔ ١ظَٔ ٚدبعٌ ايٓسّ ٜػهٔ قًبو َا بك ٞيـو َـٔ
ايعُط ٚ .صا غٓتهًِ عٔ اسبب ايص ٟمبػه اسبعٕ عٔ ايٓفٛؽ ٚػبعٌ
ا٭ض بٝها.٤
(ٜتشطنإ يٝدطدا ٜكف أَاَُٗا)
(ٜكطر بُٗا) ئ أقبٌ اعتـصاضاً َٓهُـا .بـا٭مل ٚا٭غـٚ ٢ايؿـعٛض بـايكٗط
غٓينذط ٟتـسضٜباتٓا ْٚطدبـٌ َٛنـٛعٓا .ذبـطى ٜـا ضاَـ .ٞقـف عٓـس َـسخٌ
اي طف .١ذبطى ٜا أزِٖ .قف ًب ٚغٌب اي طف.١
( أزٖــِ ٚضاَــٜ ٞكفــإ سٝــح طًــب َُٓٗــا .فـــطاؽ ٜــكـــــف فــــ ٞطــــــطف
ايــٝــُـــٝــٔ)
(بكٛت َطتفع) ضاَ .ٞابسأ.
غتاض٠
8102

8:

مسرحية

علي شرفة أخرى


*

محمد أبومعتوق

املمثلون :

 - ١العٔج )٣٣( ٛعاواً
 - ٢العٔد ( )٤٣عاواً
 - ٣الؿطط٘ األٔه
 - ٤الؿطط٘ الثاٌ٘
ٓ -املػمح األٔه
 - ٦املػمح الثاٌ٘
الديكور..

غطف ٛوعٗؿْ ٔاغع..ٛ
باب وترطك ٔوػتقن ٔوٍفكن عىا ذٕلْٖ ..ػىح مبؿاِس ٚوَ خمفْ
ٌافصٔ ٚاغع ٛيف قسض املػطح ٖتػمن وٍّا الٍٕض ٔالؿعاٖا ٔالطقام

*

تاب راً ..ىررا ٖبتررس الػررٍٗاضٖٕ
وػررطذ٘ ٔضٔاٟرر٘ ٔوررام ٔؾرراعط غررٕض ٙوعررطٔف ..عررسث وكلفا ررْ الررث
التمفعٌٖٕ٘ وَ وػمػ ْ ..أ بٕ ظٖس اهل ل٘ ..وػمػن باب املقراً ..عهرٕ ادراز البتراب العرطب ..ؾراضك ٔ رطأؽ
جلاُ دبٗي وػابقاث ازبٗٔ ٛوّطجاٌاث وػطذٗ ٛغٕضٖٔ ٛعطبٗ..ٛ
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املشهد األول
العٔج:ٛ

( العٔج ٛوهططب) ..ٛ
أٌا لٍٗا ...ظٔج ٛالؿاعط عسٌاُ العىٕزٔ ..ٙظٔج٘ شِس لٗرهط اجتىاعاً
يف واع ٛالعطف يف ومع ٛذمس .ألوط واه بأٌْ جمن ..ىا أٌْ ٔعرسٌ٘ أُ
ضلهط ل٘ أضبع ذباث بٍسٔضٖ ٚعين طىاطي ..وَ احلباث المٕا ٘ زلرر
يف اهلطب وَ ذكاض املػمر  ( ..العٔج ٛبب٘ ) ٔ أخط ظٔج٘ ..أخط
ثريأً ..أٌا اوطأٔ ٚذٗسٓ ٔلٗؼ ل٘ غٕ ٝظٔد ٔاذرسٔ ..أٌرا وهرطط ٚألُ
أ عمق بْٔ ..أُ أخاف عمْٗ ثريا ً ..فف٘ احلرطبٖ ..كربح الرعٔد الٕاذرس
عىمٌ ٛازضٓ ..فىا برالبي بعرس ٚأظٔاد زفعرٔ ٛاذرس ..ٚاألظٔاد ٖترأخطُٔ يف
احلطب بكٕض ٚعاؤ ,ٛلبٍرْ رأخط رثريًا ِرصٓ املرطٔ ..ٚالرعٔد عٍرسوا
ٖتأخط ثرياً بُٕ العٔج ٛأواً خٗراضَٖ الرهل هلىرا .اخلٗراض األٔه..
وٕث العٔد بقصٖفْ أٔ ؾعٗ ..ٛأٔ طمق ٛطاٟؿ ..ٛأوا اخلٗاض الثراٌِ٘ٔ ..رٕ
اخلٗاض األقعس .فّٕ عطض العٔد حملأل ٛاختطراف ..ورَ اورطأ ٚغطٖبرْ.
ٔوٗاوّا بالعٔاد وٍْ باإل طآِٔ .رصا ورَ أقرعس أؾرباه املرٕث ..عمرٜ
ومٕب العٔجاث ِٕٔ ..أقعس وَ وٕث األظٔاد بالطقام أٔ ا ٌفحاضاث
وػتا ..ٚٞوػتا ٚٞأ ثرط ورَ رأخط األبٍرا ٞعمر ٜاجلبّراث ..لرصلا أ راز
أجَٔ ..أبسأ بتقطٗع ؾعط ..ٙوَ اجلصٔض ذت ٜأض اح..
( بؿف العٔج ٛؾعطِا ٔ بسأ بتقطٗعْ

ىا فعن اوطأ ٚدلٌٍٕ..ٛ

وطع عٍٗف عم ٜالباب ..املطأٍ ٚتبْ فعع)ٛ
املطأ: ٚ

وَ ميبٍْ أُ ٖفبط بقطع أبٕاب الٍاؽ يف احلطب ؟ ..وَ ؟
( القطع ٖعزاز ..املطأ ٚفعع) ٛ

املطأ: ٚ

طِ ٝن ِٕ ظٔج٘ ..أً ٌرٕع ورَ الرعٔاض املػرمر جرالٔا لمترقٗرق وعر٘..
زُٔ أُ ٖفبطٔا باغتكاب٘ ..بػبس عسز العٔجاث
( القطع ٖعٕز بقٕ ..ٚاملطأ ٚكطر)

املطأ:ٚ

وَ أٌتي؟
( العٔد وَ خمف الباب ٖكطر الكٕث ٖرتزز وع الكس)ٝ

00

على شرفة أخرى

العٔد:

أٌا عسٌاُ ..ظٔجا ٖا لٍٗا ..أٌا عسٌاُ..

العٔج:ٛ

ٔوررا ٖررسضٖين أٌررا ظٔجررٕٖ٘ ..جررس ألررف عررسٌاُ يف بمررسٌا ..فّررن أفررتح هلرري
مجٗعاً الباب.

العٔج:ٛ

أمل ػررىع بقكرر ٛاملعررعٔ ٚالررصٟسٗ ٔ ,ررف ررسضب الررصٟس الػررساض ٔأ قررَ
قمٗس قٕث املعع ٚاألً ..ففتح لْ اجلساٖا الكػاض الباب فبمعّي ..زُٔ أُ
ضلىس اهلل ..لصلا أخاف أُ بُٕ ٔاذرسا ورَ األعرسا ٔ ٞرسضب طرٕٖ ً
عمررر ٜقمٗرررس قرررٕث ظٔجررر٘ عرررسٌاُ ٔدرررأه اوترررراً بٗترررْ ٔالرررتفبري
باغتكاب ظٔجتْ ..الؿاب ٛاجلىٗم ..ٛي بمعّا زُٔ غابق إٌصاض.

العٔد:

ِٔن ٖفبط العٔد باغتكاب ظٔجتْ ٖا لٍٗا.

العٔج:ٛ

( كطر با ٗٔ )ٛملاشا ٖفبط باغتكابّا وازاور ذ لرْ ...ملراشا ٍٖراً
إىل جٕاضِا ٖٔسٖط هلا ظّطٓ ٔ ,أٌْ فطز ٚباب وػرٍٕز ٚذرصا ..ٞملراشا؟.
ملرراشا؟ ٔاجلىٗررع ٖعطفررُٕ أُ اغتكرراب العٔجرر ٛبمطررف وررَ وابررن ظٔجّررا..
اغتكاب ذ ه

العٔد:

(غانرررباً ) أورررطك غطٖرررس ٖرررا لٍٗرررا ..بعرررس عؿرررط غرررٍٕاث ورررَ الرررعٔاد
ٍبرطٍٖين ٔ ,تعررطف عمرر ٜقررٕ ٘ ..ري دررس ٍٗين ٔأٌررا ٔاوررف خمررف
الباب ..عَ ا غتكاب.

العٔج:ٛ

عطف عم ٜقرٕ ا لبرٍين مل أ عرطف عمٗرا ..فر كاخرصٌ٘ ..احلرطب
هٗع األقٕاث ٔامل وح ٖٔكبح الطجاه مجٗعا وتؿابّ ٔأٔغاز ًا..

العٔد:

ٖررا لٍٗرررا ٖرررا بٍرر احلرر ه افترررر٘ البررابس .وبرررن أُ أغهرررس ٔأ ػرررطٓ,
ٔأطمقررا أورراً أِررن احلرراض ٚالررصَٖ برسأٔا ميررسُٔ ضلٔغررّي وررَ الطاورراث
ٔالؿطفاث ملتابع ٛذٕاضٌا املىمٕ ٞباملفاجآث.

العٔج:ٛ

ٔاهلل أخاف أُ أفرتح لرأ ..أ فاجرأ بػربس رأخطك ..برأُ حلٗترا طالر
ٔقطث ٔاذساً وَ املٗمٗؿٗاث .لصلا أضٖس وٍا أُ ص ط ع واث غطٖٛ
عم ٜجػس ٙمتٗعٌ٘ ٔ ٖعطفّا أذس غريك ..لب٘ ٖطىر َ٠ومرو ٔأفرتح
لا الباب.

العٔد:

طٖسَٖ ع واث غطٖٖ ٛعطفّا أذس غري..ٙ
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العٔج:ٛ

طبعاً ..الع و ٛالر ٖعطفّرا اجلىٗرع فٗرس ....أضٖرسِا ع ورِ ٛر٘ غرط
بٗين ٔبٍٗأ ,عٍسوا امسعّا أوٕهِ ..صا ِٕ ظٔج٘ ٔذبٗو عسٌاُ.

العٔد:

(غانررباً) طٖررسَٖ ع ورر ٛغررطٖٔ ..ٛلبررين أ ررص ط ا ُ أٖرر ٛع وررٛ
متٗعك عَ غريك ..اٌ عطف  ...أُ احلطب تمف شا ط ٚالطجاه.

العٔج:ٛ

احلررطب تمررف شا ررط ٚالطجرراه ٔلبٍّررا مررف ٌعررطا ّي الرر ثقررس
اجلسضاُ ٔ ٗاب الٍػا ..ٞلصلا إشا مل تص ط الع و ٛال متٗعٌ٘ فّصا
ٖعين أٌا دبين ( .بب٘) دبين أبسأً .لصلا غرأعتصض وٍرا ٔلرَ
أفتح لا الباب.

العٔد:

(قٕ ْ وع الكس )ٝطٖسَٖ ع و ...ٛع و( ٛضلأه أُ ٖتص ط) ع وٛ
جتعررن لٍٗررا اوررطأ ٚفطٖررس ٚيف الٍػررا ..ٞآٓ ررص طث ..ررص طث ٖررا لٍٗررا..
ررص طث ٖررا أِررن احلرراضٖٔ ,ٚررا ٌػرراِٞا احلعٍٖرراث ..ررص طث ع وررٛ
ععٗى ٛمتٗع ظٔج لٍٗا عَ غٕاِا وَ الٍػرا ..ٞع ور ٛغرتحعمّا فرتح
ل٘ أبٕاب الػىا ..ٞلقس ص طث الع وٖ ٛا لٍٗا..
ٖعطفّا أ ٙعسٌاُ آخط غٕاك ٖا بعس عٗين.

العٔج:ٛ

ٔواِ٘ الع و ٛال

العٔد:

الع وررِ ٛرر٘ (قررٕث عىٗررق وررع الكررس )ٝاضفعرر٘ وىٗكررا إىل األعمررٜ
ومٗ ً ..اضفعْٗ أ ثط.
( العٔج ٛطفع ططف غرت ّاٍ ..تبْ إىل اجلىّٕض ..دسق بّري بػهرس..
كطر)

العٔج:ٛ

اغىهٕا عٌٕٗبي ,عٗس ( ..ػتسٖط بعّطِا لمحىّٕض كٗح ) ..وراِ٘
الع وٛ؟ ٖا غٗس الؿباب.

العٔد:

عمرر ٜبطٍراا وررطب الػررط ٚمتاورإً ..جررس ؾرراوتاُ وعترراُ ؿرربّاُ
قٕب غٕزا ٞػبح يف الفها..ٞ

العٔج:ٛ

ورررْ قررررٗحِٔ .رررن ٖٕجرررس يف الفهرررا ..ٞؾررراوتاُ
وعقرررٕه ٖبرررُٕ
غٕزأاُ ؿبّاُ  ٛقٕب غٕزأ ,ٞأٌا ن ِصٓ األٖراً مل أٌتبرْ إىل
الؿررراواث ..آٓ ورررَ الطجررراه ..لرررٕ أٌّررري وررراوٕا بطقرررس الػرررىأاث ىرررا
تؿفٕا ن ًٖٕ آ ف اجملطاثِ ..آِ ..آ
ٖطقسُٔ أجػاز الٍػا..ٞ
ٔجررسث الؿرراوت اهلل وررا أمجمررّىأِ ..ررَ ٖؿرربَّ رر ٛبٍرراث قررػرياث
نٗعتَّ احلطبٔ ..مل ٖعس لسَّٖ أِن ٔ جساض.

00

ررٛ

على شرفة أخرى

العٔد:

(ٖكطر) ِن ٔجسثا الؿاوت .

العٔج:ٛ

ٔجس ّا..
أقٕاث اجلريأُ :أٔ ..أ..

قٕث:

ِن مسعتي ٖا جرياُ ..وطب غط ٚجاض ٍا لٍٗا..

قٕث اجلرياُ:

ث فاذاث قسٝ

مسعٍا ٔعطفٍا..

العٔد:

ً اجلريأُِ ,ن طٖسَٖ أُ أخربك عَ ع واث أخطٝ
ِن أعحبا
غطٖ ٛعم ٜجػسك ٖعطفّا أذس غٕا.ٙ

العٔج:ٛ

 .. ..بفٗين ع ورٔ ٛاذرس ..ٚفهررتٍاٍ ..ر عرطف ِرصٓ الع ورٛ
ٔذسك ..قاضث األوي مّا عطفّا ..لٗتين مل أغألا ألخترب ذبا..
( العٔج ٛتأون اجلىّٕض ٔ كطر فْٗ)
لٕ ٌعطا بي ٌٔعطاث اجلرياُ ال ؿبْ ضقام القٍاقر  ..لطمبر
وَ ظٔج٘ أُ ضلس ين عَ عؿط ع واث متٗعٌ٘ عَ براو٘ الٍػراٌ ..ٞعري
أل أ س إىل أٖ ٛزضج ٛضلبين ٖٔبتي ذبْ ىا ٖفعن الطجاه العؿاق..

العٔد:

وررا الررص ٙصلررط ..ٙملرراشا مل فتررر٘ البرراب؟ِ .ررن ترررس
الطجاه الػطبا.ٞ

العٔج:ٛ

وعاش اهللٕٖ ..جس أذس غٕأ ..ٙغٕاك

يف غٗرراب٘ وررع

( العٔج ٛمته٘ ٔ فتح لعٔجّا الباب ..الباب ٖرتاجعٖ ..سخن ..الطجن ٖسٓ
وطبٕط ٛبػبس ؾعٗٔ ,ٛعم ٜقسضٓ زاٟط ٚمحطإ ٞذ٘ لمٍاظط ٔ أٌّا
وٕنع ضقاق ٛوٍام قٕث ضٖاح عاقف ..ٛالعٔد ٔالعٔجٖ ٛسٔضاُ ذثاً
عَ بعهّىا ٖٔكطخاُ ..قٕ اِىا ٖرتززاُ وع الكس ..ٝمما ٖص طٌا
مبػمػن األطفاه عسٌاُ ٔلٍٗا).
العٔد:

لٍٗا ..لٍٗا ..أَٖ أٌ ٖا لٍٗا ..أَٖ أٌ ا ٖا لٍٗا.

العٔج:ٛ

عسٌا ُٖ ..ا عسٌاُ .أٌا ٍِاك ٖا عسٌاُ ...أَٖ أٌ ٖا عسٌاُ,
( ي ٔبكٕض ٚوفاجٖ ٛ٠ط طىاُ ببعهّىا ٖٔػقطاُ عم ٜاألضض ٔعٍسوا
ٍّٖهاُّٖ ..طعاُ لبعهّىا ٖٔتعاٌقاُ).
إظر ً
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(املشهد الثاني )
( بعس اُ ٍٖتّٗا وَ العٍاق ..الطجن ٖسفع ظٔجتْ ٖٔكطر فّٗا)
ث يف فتح الباب.
ن ِصٓ الهطباث ..أخط ا

الطجن :

ملاشا بعس

العٔج: ٛ

( كطر) ٔوَ صلطل يف ِصٓ األٖاً ..عم ٜفتح الباب.
أمل ٍتبْ بعس لمص ٙأقاب الٍاؽ ٔالب ز..

العٔد:

وع راا ذررق ..مل ٖعررس اذررس يف ِررصٓ احلررطب ضلررس أُ ٖفررتح قررسضٓ ذتررٜ
لمّٕا.ٞ
ٍ بعس

ن ِصا الػٗاب..

العٔج:ٛ

( طف ظٔجّا) أَٖ

العٔد:

ذهطث اجتىاعاً ..بقاع ٛالعطف يف ومع ٛذمس.

العٔج:ٛ

ٔواشا فعمتي يف ِصا ا جتىاع.

العٔد:

اغتىعٍا لع و ٛذمس خري السَٖ األغس ..ٙلٗقٕه ضأْٖ يف ِصٓ احلطب.

العٔج:ٛ

ٔعَ أ ٙؾ٘ ٞدسث.

العٔد:

دررسث عررَ املسٍٖرر ٛاألًٔ ..عررَ غررسض بعررب األبٍررا ..ٞفببرر ٜاجلىٗررع وررَ
التأ ط ,املٕالُٕ وٍّي ٔاملعاضنُٕٔ ...وطض ن ططف ا ذتفاظ بالع وٛ
األغس ٙيف قفْ ..بػبس ذبْ لِْٔ ..بصا أوػبْ الططفاُ املعاضنٛ
وَ ططف ٔاملٕا  ٚوَ ططف ٔؾسٔ ٔبالػٕا يف الؿس ذت ٜاٌؿطط ع وٛ
ذمررس خررري الرسَٖ األغررس ٙإىل ؾررططَٖ....فاذتفغ ررن طررطف بؿررططٓ
الص ٙضلسٔ ..وس فعمرٕا برْ ىرا فعمرٕا باملسٍٖرٔ ٛؾرططِٔا إىل ؾرططَٖ
ٔوسٍٖت ٔ ..وس فعمٕا شلا ..ىا ٖفعن الهباع بالػعا ث..

العٔج:ٛ

ٔلبٍا

العٔد:

العؿرررراق ع وتٍررررا األغررررس ٙميٕ ررررُٕ وررررطٔ ٚاذررررسٔ ..ٚإ ررررا ٖررررتي
اغتسعالِي يف األظواث ..وَ أبٍاّٟي القػا.ٚ

العٔج:ٛ

ٔملاشا ٖػتسعٌّٕي يف األظواث؟

العٔد:

لٗقٕوٕا بقتمّي وَ جسٖس..

العٔج:ٛ

ملاشا مل ختربٌ٘ بأٌا شاِس هلرصا ا جتىراع؟ .آٓ ..لرٕ أٌرين شِبر وعراس.
ٍر ررسخم ٔقررطع آشاُ املررٕال ٔاملعاضنر بالٕ ٖٔررنٔ ,وٍعررتّي
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ٍ وس وم ل٘ بأُ الع و ٛاألغس ٙواث ..وَ ظواُ

على شرفة أخرى

وَ وتن الطجن الععٗي؟ .ملاشا أٌر قراو ؟ ملراشا مل ختربٌر٘ أٖرَ
غتصِس؟.

ٍر

العٔد:

(و طفاً ظٔجتْ) ِٔن طلرب أذس ظٔجتْ أَٖ غٗصِس يف ِصٓ األٖاً.؟

العٔج:ٛ

أمل طلطط ببالا ..أُ تعٔد عم٘ ٔأٌ شاِس ل جتىاع.

العٔد:

أفبررط أُ ا ررعٔد عمٗرراا؟ ٔالبمررس يف ذالرر ٛذررطب ٔذكرراضسٔ ..البٍررسٔضٚ
احلىطا ..ٞوفقٕز ٚوَ األغٕاق.
( العٔج ٛهع ٖسِا عم ٜالبقع ٛاحلىطا ٞعم ٜقسض ظٔجّراٍ ..تبرْ إىل
المُٕ األمحط ..فترتاجع وصعٕض)ٚ

العٔج:ٛ

أخربٌ٘ وَ أَٖ جا ٞرا ِرصٓ البقعر ٛاحلىرطا ٔ ..ٞرأُ وٍاقراً ه طلراف
اهلل أطمق عمٗا الٍاضٔ ,وتما.

العٔد:

ِٔن عتقسَٖ بأٌين ..ا ُ وقتٕه ..أً وا أظاه عم ٜوٗس احلٗاٚ

العٔج:ٛ

أعطف ..وس بُٕ ؾبح ظٔج٘ ..أٔ ضٔذْ .القمق ٛاهلاٟىر ٛيف احلراضاث
املعتى ..ٛضٔذا ال برهل عَ املعٖس وَ الؿاباث اجلىٗ ث ...إش
ٖعقن أُ كاب بطقاق ٛوٍام ٔ ,تابع ذٗا را العٔجٗر ٔ ,ٛأٌرا يف
لٗمٛ
العفاف.

العٔد:

طٖسَٖ وعطف ٛغط ِصٓ البقع ٛاحلىطا.ٞ

العٔج:ٛ

طبعاً.

العٔد:

ِن ص طَٖ عٍسوا اخرب ا ..بأٌين ِطب وَ القمعر ٛورع اهلراضب  .بعرس
أُ أطمق القٕ ٝاملتكاضع ٛالٍاض.

العٔج:ٛ
العٔد:

أعطف إُ

ٍ أش ط..

عٍرررسوا ؾرررطط األبٍرررا ٞالرررب زٔ ..اذرررتفغ رررن طرررطف ورررَ املتكررراضع
بؿططٓٔ ..اٌطمقٕا بْ ..ذكن انططاب ٔإط ق ضقام ..فّطب اجلىٗع
وررَ القمعرر ٔ ٛطا هررٕا فررعع عمرر ٜاألزضاد ٔخ ر ه ِطبرر٘ . .اٌعلق ر
ٔغقط عم ٜذب ٛبٍسٔضٓ رلتىطٔ ..ٚعٍسوا ٌّه  ..اٌ ِصٓ البقعٛ
عمررر ٜقرررسضٔ ,ٙعٍرررسوا ٔقرررم لمرررراض ..ٚاجتىرررع عمررر٘ الٍررراؽ ٔبرررسلٔا
بالكطارٔ ..واه أذسِي ..ؾاعط ذاض ٍا عسٌاُ العىرٕز ..ٙأقرٗس بطمقرٛ
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وٍرررام ٖرررا ٌررراؽ ..فّحررري الٍررراؽ ٔمحمرررٌٕ٘ عمررر ٜاأل ترررافٔ ..برررسلٔا
بالكطار ..إلْ إ اهلل ٔالؿرّٗس ذبٗرس اهللٔ ..بػربس الؿرس ٔاجلرصب..
اٌعلقر عمرر ٜاألضض ٔغررقط وررط ٚاٌٗرر ..ٛرري ٔبػررطعٌّ ٛهر ٔذمفر
أواً احلانطَٖ ميٍٗاً بالط ق ..برأُ ِرصٓ البقعر ٛاحلىرطا ٞلٗػر طمقرٛ
وٍامٔ ..إ ا ِ٘ وَ أ اض اٌع ق ..فٕق ذب ٛبٍسٔضٓ محطأ ..ٞؾربط ّي
عم ٜذلبتّي لؿاعط ذاض ّي ٔ ..قسٖطِي لمؿعط العىٕز ٙالص ٙأ تبرْ..
ضغي أُ ن األعىس ٚبػبس غٕ ٞالفّي ٔالقصاٟف بسأث ٍّاض...
ٔ طٖس وين أُ أقسق ِصا الب ً؟
ِن لسٖاا ضأ ٙآخط يف املٕنٕع؟
طبعاً.
وا ِٕ؟
ِصٓ البقع ٛاحلىطا .ٞلٗػ وَ آ اض بٍسٔضٓ وّطٔغٛ
ِن ٖعقن أُ بُٕ ضقاق ٛوٍامٔ ..وس أزث لقتم٘ زُٔ أُ أٌتبْ..
أبساًِ ..صٓ البقع ٛاحلىطا ٞلٗػ بٍسٔض ٚوّطٔغ.ٛ
فىاشا ميبٍّا أُ بُٕ؟
ِصٓ البقع ٛوَ آ اض بٕغ ..ٛوَ إوطآ ..دبا.
اوطأ ٚدبين ِٔصٓ آ اض وبمتّا؟
ٌعي ما آ اض وبمتّا.
ٔ ٗف جاٞث القبم ٛإىل ٍِا..؟
( العٔد ٖؿري إىل قسضٓ)
بررس أُ ٔاذررس ٚوررَ ٌػررا ٞاملػررمر  ..اغررتمطفتأِ ..حى ر عمٗررا يف
احلاضاث املعتىٔ ٛوبمتا .وبم ٛطٕٖمٔ ٛعىٗقٔ ٛوّطٔغ..ٛ
ٔالقبم ٛأَٖ ٖبُٕ وٕنعّا ..عم ٜالكسض أً عم ٜالٕجْ ٔالفي؟
ٖبسٔ أُ املطأ ٚال ِامجتا لتقبما وكريٌ ٚػبٗاً ..فحراٞث القبمر ٛعمرٜ
القىرٗل ..فررٕق القمرس وباؾررطٔ ٚلررٗؼ عمر ٜالفرري أٔ العٍرق ..لررصلا ظٍّررا
اجلىٗع وبم ٛوٍام ..أوكس ضقاق ٛوٍام.
ِن ٖعقن أ ُ برُٕ وبمرٌ ٛػرا ٞاملػرمر ذحري ضغٗرف اخلبرع الطرالع
وباؾط ٚوَ الفطُ ّصٓ القبم ٛ؟س.

على شرفة أخرى

العٔج:ٛ

ميبررَ لمقبمرر ٛأُ بررُٕ ذحرري ضغٗررف؟ٔ ..خكٕقراً إشا ٌفدر املررطأٚ
املتّى ٛؾفتّٗا ٔزٍِتّىا بقمي أمحط وَ البٍسٔض ٚاحلىطا ..ٞي ِامجتا
ٔبسأث بتقبٗما زُٔ ٔع٘ ىا فعرن الػرحٍٗاث احملطٔوراث ورَ ورطاٚٞ
اجمل ث..

العٔد:

األُ ص طث ..مل ّامجين اوطأٔ ٚاذس ٚفقط.

العٔج:ٛ

ِن ِامجتا أ ثط وَ اوطأ..ٚ

العٔد:

ِامجتين

ث ٌػا ٞوكرياث ٔؾفاَِّ وٍفٕخاث

البالٌٕاث..

وبمررٍين غكررب ًا عررين ..زفعررٔ ٛاذررسٔ ..ٚعٍررسوا ٌمررَ ٔطررطَِ وررين ِررطبَ
خبٕف ..ذت ٜقربب عمرَّٗ املٗمٗؿرٗاثٖٔ ..متّىرَِٕ بالقٗراً مبرألرٛ
اغتكاب ضجن بط ٞٙضلس ظٔجتْ ٔ ٖبازهلا بعؿط ٌػا..ٞ
العٔج:ٛ

ٔعٍسوا ط تا الٍػا ٞالترطؾاث وا الص ٙجط ٝلا ؟

العٔد:

عٍررسوا رررط تين الٍػررا ٞاملػتكرررباث ..ا ػررع القبمررر ٛاحملطوررٔ ٛبرررسث.
ٔ أٌّا وبم ٛفٗن ..أٔ بٕغ ٛفطؽ الٍّط ذلطًٔ وَ الٍػا.ٞ
ػدط وين

العٔج:ٛ

أٌ

العٔد:

أبرررساً أذرررأه أُ أفّررري غري رررا عمررر٘ عمررر ٜأٌّرررا ٌرررٕع ورررَ احلرررس املّرررسز
با ٌقطاض.

العٔج:ٛ

ِن قػي ل٘ بأٌا مل تىتع بالقب ث ذ ِامجتا الٍػا ٞالقكررياث
املترطؾرررراث بالطجرررراهٔ ,مل عرررراٌقَّ ٔ ٍفعررررن وعّررررَ بالعٍرررراق لتكررررن
ؾّقا بي المعٍٗ ٛلمرٕاجع املػمر ٛالبعٗس ٚال قػي الب ز؟

العٔد:

خرص ٙورين ِرصا البرٗؼ وبررن أُ أغهرسٔ ..أشِرس لمررٕاجع املػررمر..ٛ
ألغمي ٌفػ٘ٔ ..أقبح ٔاذساً وَ نرراٖا احلرطب ٔالعٔجراث الػٗرٕضاث..
ٌٔػا ٞاملتٕذساث..

العٔج:ٛ

أضجٕك ػرمي ٌفػرا .لمررٕاجع ..فأٌرا أذبرأ ..أخراف عمٗرا ( أخرص
البٗؼ) وا ِصا؟

العٔد:

أ س ٙبٍفػا.
( العٔج .ٛختطد ذب

بٍسٔض)ٚ
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( ..كطر بفطح) اهلل ذب بٍسٔضٓ دلطذاث . .ملاشا مل دهرط لر٘ أضبرع
ذباث بٍسٔض ٚمحط غري دلطذاث.
أٌ عطف  ..بأُ العٔاد يف احلطب وَ أضبع ظٔجاث . .أغّن وَ
ؾطا ٞأضبع ذباث بٍسٔض ٚمحط غري دلطذاث . .فّن كطَٖ عمر ٜوٗراو٘
بؿطا ٞأضبع ذباث؟
إُ ررراُ إذهررراض أضبرررع بٍرررسٔضاث بّرررصٓ الكرررعٕب ..ٛميبرررَ ا تفررراٞ
ذبت .
العٔج ٛاحلبٗى ٛغري اجملطٔذٔ, ٛال بتف٘ ذب بٍرسٔضٓ ..اورطأٚ
ٌازضٚ
ٔوَ أَٖ أذهطث احلبرت ؟ إٖراك أُ قرٕه بأٌرا غرطوتّىا ورَ ذهرَ
فتا ٚلعٕب اٌ بٗع املىٍٕعاث.
شِب حلاجع املػمر الرصَٖ ضلاقرطُٔ املسٍٖرٔ ٛميٍعرُٕ عٍّرا القرٕث
ٔأذهررطث رر ث ذبرراث ٔزفعرر ةٍّررا عؿررط ٚأنررعاف ةٍّررا الفعمرر٘
ٔعٍرررسوا برررسأ إطرر ق الطقرررامٔ ..وبرررن أُ أورررٕث بمرعررراثِ ,...طبرر
ٔ عثطث.
فأَٖ ِ٘ ذب ٛالبٍسٔض ٚالثالث..ٛ؟
احلب ٛالثالثٍِ ٛا ( العٔد ٖؿري لقمبْ ذٗهل البقع ٛاحلىطا )ٞعرٗـ وعر٘
ٔ تػمػن يف ٌبه٘ ٔ ..مٕث وىٗك٘.
ٔأخرياً زخم البٍسٔض ٚاحلىطا ٞبٗتٍا بعس غت ٛأؾّط ورَ احلكراض ..لقرس
أ بتر لرر٘ ٖررا عررسٌاُ ..وررَ خ ر ه ِررا احلبررت بأٌررا درربينٔ ..بأٌررا
وػررتعس ررن ٖررًٕ ..أُ ررصِس حلرراجع املػررمر  ..لترهررط لرر٘ ذبررت
إنافٗت  ..ذتٔ ٜلٕ زفع ةٍّىا ذٗا ا ..الػالٗ ٛعم ٜومو.
احلررس ٖررا ذبٗررب ٖكررٍع املػررترٗ ث ..لقررس خمررق اهلل الطىرراطي أٖرراً
احلطب.
لمتأ ٗس عم ٜاحلس اجلاضف ..ب األظٔاد ٔالعٔجاث ..لقس عحع التفاح
يف اجلٍ ٛعم ٜمحاٖ ٛاحلس املتبازه بر آزً ٔذرٕأِ ,ٞرا ِرٕ الطىراطي
ٍٖحررٕٖٔ ,تررررٕه در ر غرررب العٔجررر ٛالؿررراطط ٚإىل ٌرررٕع فطٖرررس ورررَ
الػمطاثٔ ..أٌا وَ أجمرا وػرتعس لمرصِاب إىل ذرٕاجع املرٕث رن ٖرًٕ
إلذهاض ذب طىاطي لا ..ذتٔ ٜلٕ قعسث ضٔذ٘ وَ أجما لمػىا.ٞ
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( قٕث املٕغٗقا ٖعمٕ ..العٔد ضلتهَ ظٔجتْ لرياوكّا ..العٔج ٛتىمل
وٍْ)
العٔج:ٛ

ا ط ين ا ُ أفطح بّا
عمٍٗا أذس الباب..

احلبت وَ الطىاطي ٔذس ..ٙفبن أُ ٖطرطق

( قٕث وٕغٗق ٜؾّطظاز "لبٕضغا ٕف" ..العٔج ٛسٔض ذامل ٛأٌّا
فٕق خؿب ٛوػطح ِ٘ٔ .ممػب ٛذب البٍسٔض ..ٚطرطق عٍٗرف عمرٜ
الباب ..العٔج ٛػقط عم ٜاألضض ٔ .عن ممػب ٛذرب البٍرسٔض..ٚ
العٔجٍّ ٛب فععْ ..الططق ٖتبطض ..دتى٘ خمف ظٔجّا)
العٔج:ٛ

و  ..و  ..وكس ٙوَ ٖططق عمٍٗا الباب..؟ أٌا خاٟفْ ٖا عسٌاُ.

العٔد:

وعا ذق.

العٔج:ٛ

ِرن عررطف أذررساً وررَ أوطباٍٟررا القػرراٖ ..ٚهررطب األبررٕاب بّررصا الٍررٕع وررَ
الهطباث؟س.

العٔد:

أعطفٔ . .أخؿ ٜوا أخؿآ ..أُ ٖبٌٕٕا وَ مجاع" ٛفٕ ٕ ذطاً"..

العٔج:ٛ

ٔواشا فعن ِصٓ اجلىاع ٛبٍ احلطاً ..يف ذاض ٍا ؟س

العٔد:

إٌّررري ورررَ اجلىاعررراث الػطٖبرررِٔ ,ٛررري وتدككرررُٕ بػرررطو ٛالطىررراطي
احلىطأ ,ٞغطو ٛبٍاث املساضؽ الكػرياث..
العٔجرر :ٛوعقرررٕه ٖبٌٕرررٕا وعترررربَٖ البٍرررسٔضٌ ٚرررٕع ورررَ أٌرررٕاع املٍبرررط..
ٔجالٔا ألخصِا بقٕ ٚالػ ح؟.

العٔد:

أذٗاٌاً ٖػطوُٕ الطىاطي ذح ٛالعٔاد.
(قٕث وطع عٍٗف)

العٔد:

غررأفتح هلرري البرراب ٌٔررط ..ٝإُ
ٍأهلا وع العٖ ٔالععرت.

اٌر البٍررسٔض ٚوررَ املٍبررط ..أً ميبررَ

( قٕث ططق عٍٗف )
العٔد:
العٔج:ٛ

غأفتح الباب
ٔاهلل لَ أ ط ا فتح هلي الباب .أخاف أُ ٖأخصٔك وين
(قٕث ططق عٍٗف جساً)
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ختايف ٖبسٔ أٌّي ظٔاض وَ الٍٕع املكوَ باحلٕاض
العٔد:
ٔ ٗف عطف ؟
العٔج:ٛ
لٕ أٌّري مل ٖبٌٕرٕا ورَ الٍرٕع املركوَ براحلٕاض ..لبرإٌا وكرفٕا البراب
العٔد:
باملٍحٍٗقاث ٔزخمٕا..
ِن أٌ وتأ س؟
العٔج:ٛ
طبعاً وتأ سس
العٔد:
غأبق ٜوعا إُ زخمٕا
العٔج:ٛ
ا ط ٘ شضاع٘ٔ ..غأضٝ
العٔد:
وَ غري أُ ط ٝغأظن وعا
العٔج:ٛ
ذٕه ٔ وٕ ٚإ باهلل ا ط ٘ ٖسٖ ٙا بٍ احل ه ٔغأ ط ا وع٘
العٔد:
( العٔج ٛرتك ٖس العٔد ..العٔد ميه٘ لمباب ٖٔفترْٖ ..سخن ؾططٗاُ
وػمرأُ ,وعّىا غحنٖ .تأو ُ املبأُ ..اجلسضاُ ٔالعٔج ٛاجلىٗم)ٛ
خرررياً ٖررا ذهررطاث؟ ِررن ذكررن وبررطٔٓ ذترر ٜذهررط بّررصٓ الططٖقررٛ
العٔد:
المطٗف ٛالعلعاه؟س.
الؿطط٘ األٔه :سلَ يف ٔنع قعسٔ ..أٌ يف ٔنع قعس أٖهاً.
خري ٖا ذهط ٚالبرٕلٗؼ ..ملراشا أٔنراعبي ٔأٔنراع ظٔجر٘ قرعبْ.
العٔج:ٛ
ِررن واو ر إذررس ٝالٍػررا ٞبطفررع زعررٌٕ ٝفقررْ نررس ظٔجرر٘ .لررصلا
ذهط
(غانباً) السعٕ ٝب الطجن ٔاملرطأ ٚطفرع يف احملرا ي ٔلرٗؼ يف
العٔد:
وطا ع البٕلٗؼ
الؿطط٘ األٔه :وع ظٔجا احلق ٖا أخ  ..سلَ ٌترسخن بر الرعٔد ٔالعٔجر ..ٛإ
إشا اُ بٍّٗىا طابق يف األمسا.ٞ
فمىاشا ذهط ب وكاخصٓ
العٔج:ٛ
الؿطط٘ الثاٌ٘ :أٔناعٍا قعبٖ ٛا أخ  ..ألُ أمسا ٛ ٞأضباع املٕاطٍ يف
بمسٌا وتؿابّٔ ,ٛالٍاؽ عٍسٌا يف اإلزاضٖ ٚطمبُٕ وٍرا إذهراض اغري
وررٕاطَ وررتّي ٔاذررس ,فٍرهررط هلرري ػ ر هلرري شاث ا غرري وررع
فطٔورراث بػررٗط ٛررص طٔ ...وررَ الررصٖ ٙتعررسٔ ,ضلهررط املررتّى
ٖٔعٗسِي ..سلَس.
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العٔج:ٛ

ِٔن ذهط ذهط بي لٕجٕز ؿابْ ب امس٘ ٔإغي ضجن وتّي
برثُٕ عٍْ؟.

الؿطط٘ األٔه :أبساً أٖتّا الػٗس ٚاحملرتو ..ٛوؿبمتٍا لٗػ عٍسك ..لقس ذهطٌا
لٕجٕز ؿابْ ب اغي ظٔجا ٔاغي وتّي آخط.
العٔد:

ٔوا ِٕ اغي املتّي ا خط

الؿطط٘ الثاٌ٘ :أٌ امسا عسٌاُ العىٕز ..ٙألٗؼ
العٔد:

صلا ؟

ٌعي ِصا امس٘.

الؿطط٘ الثاٌ٘ :التؿابْ وك س ٔزاوؼ ب امسا ٔاغي املتّي ا خط
العٔد:

ٔوا ِٕ اغي املتّي ا خط..

الؿطط٘ األٔه :أٌررر امسررررا عررررسٌاُ العرررراوٕزٔ ..ٙاملررررتّي ا خررررط امسررررْ مسعرررراُ
العاوٕز..ٙ
العٔد:

ٔإَٖ ِٕ التطابق ب امس٘ ٔامسْ ِٕٔ ..مسعأُ ..أٌا عسٌاُ..

الؿطط٘ الثاٌ٘ :سلَ ٌبرهل عَ التطابق ..يف األمسا ٞسلَ ٌبررهل عرَ التؿرابْ..
ٔالتؿابْ ٖػىح بٕجٕز اخت فاث طفٗفٔ ..ٛخر ه الترقٗرق تهرح
الكررٕضٍٖٔ ٚهررخ جمررس املٕوررٕف ..وررَ البرررهل ٔالتٍقٗررسٖٔ ,عّررط
التؿابْ بكٕض ٚأؤٕ ٝأٔنح.
الؿطط٘ األٔهٍِٔ :رراك ؿررابْ ورراؽغ ٔزاوررؼ باألمسررا ..ٞبٍٗررا ٔب ر ؾرردل الررهل
أٖهاً.
العٔد:

ٔوا ِٕ اغي ؾبّٗ٘ الثالهل مسح اهلل.

الؿطط٘ الثاٌ٘ :ؾبّٗا الثالهل ..امسْ عسٌاُ ..املتػأ ٙالػاو ..
العٔد:

ٔأٖررَ ِررٕ ٔجررْ التؿررابْ ب ر عررسٌاُ العىررٕزٔ ٙعررسٌاُ املتػررأٙ
الػاو

الؿطط٘ الثاٌ٘ :البررا َٟاملتػررأ ٙالػرراو  ..أوررطب لمبررا َٟالعىررٕز ٙىررا ِررٕ
وعرطٔف يف عمرري اهلٍسغرٔ ٛعمرري احلػرراب ٔجرسٔه الهررطبٔ ,بقٗررٛ
اجلسأه الطوطاو ٛال ػٗن وَ املط فعاث ٔالٍٗابٗع.
الؿطط٘ األٔهٔ :عمٗررررا أُ خترررراف ررررثرياً وررررَ ِررررصا التؿررررابْ ألٌٍررررا بعررررس أُ
ٌػتهٗفا ملس ٛ ٚأؾّط ..تعطض فّٗا ألٌٕاع وعسلرٔ ٛضا ٗر ًا ورَ
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الترقٗررق ا ذرررتايف املٍّحرر٘ غررٍعٗسك لمىررساً غا ر ًا وبطوراً وررع
اعتصاض ؾسٖس المّحٌ ٛعمَ فْٗ أٌْ التربؼ األورط عمٍٗرأ ,اض ببٍرا
أخطا ٞذقا انططاضٖ ٛيف الٍعطٖٔ ٛالتطبٗق.
العٔج:ٛ

ِٔن غتعٗسُٔ ل٘ ظٔج٘ عسٌاُ العىٕزِٔ ,ٙرٕ وتػرأ ٙالػراو
ىا أخصمتٕٓ؟ أً غرتعٗسٌْٔ وػررتخٗاً ٔذلىرٕ ً عمر ٜاأل تراف
وثن أبطاه احلباٖاث؟

الؿطط٘ الثاٌ٘ :إُ اُ ظٔجا وكاباً بالرتوق ٔاهلؿاؾ ٛيف الععراً ٔاملعتقرساث,
ٔمل ٖبررَ وٕاظب راً عمررٍ ٜررأه أطعىررْ فّٗررا الػررًٕٗ ٔإمسٍ ر
ا وتػرأٙ
أبٗب ٔفٗتاوٍٗاث . .فىَ املطجح أُ ٖعٕز ظٔجرا إلٗر ا
الػاو .
العٔج:ٛ

ٔوا الص ٙغأفعمْ بْ إُ عاز إل٘ بػاو .
( متػا الؿطط٘ وَ ٖاور ٛوىٗكرْ ٔ ّرعٓ بعٍرف) غرري وػرتقط
عم ٜالػطٖط ..ظٔد ٍٖفع لمكٗف ٔ لمهٗف.

الؿطط٘ الثاٌ٘ :وٕ ٚالػاو ٔاٌتكابّىا أوط ٖتعمق بعمي اهلٍسغ ٛالٕضا ٖٗ ٛا وساً..
ٔ ع و ٛلٍا بْ سلَ ضجاه البٕلٗؼ.
العٔج:ٛ

ٔورراِ٘ األؾررٗا ٞال ر ٖفؿررن يف القٗرراً بّررا بعررس
الترقٗق

رر ٛأؾررّط وررَ

الؿطط٘ األٔه :وس ٖفؿن يف قسٖي ضوكاث عاملٗٔ ,ٛخكٕقاً ضوكاث البالْٗ..
العٔد:

أ ٕجس أغباب رلفف ٛمتٍع الطجن املتؿابْ ورَ الرصِاب وعبري
لمترقٗق ؟
ثري.ٚ

الؿطط٘ األٔه:

ٕجس أغباب

العٔج:ٛ

ٔواِ٘ ِصٓ األغباب؟

الؿطط٘ األٔه :ا خررت ف الٕانررح ٔاملررب  ..يف اغرري أً املؿررتبْ بررْ ٔأمسررا ٞإخٕ ررْ
ٔأٔ زٓ ٔأبْٗ..
العٔد:

ٔوا الص ٙفعمٌْٕ إُ ذكن التؿابْ؟.

الؿطط٘ األٔه :ذرر ضلكررن التؿررابْ احلقٗقرر٘ يف األمسرراٌ ..ٞتررسخن سلررَ يف
التفاقررٗنٌٔ ..طمررس وررَ املؿررتبْ بررْ بمطررف ؾررسٖس الررصِاب وعٍررا
لمترقٗق..
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العٔد:
الؿطط٘ الثاٌ٘:

ٔواِ٘ أٔجْ التؿابْ املب يف ضأٖبي ب املتّي ٔاملؿتبْ فْٗ؟
ٖبررُٕ التؿرررابْ املررب عٍرررسوا ٖقرررع متا ررن يف اغررري األب ,رررأُ
ٖبُٕ اغري األب ذلىرس أٔ ذلىرٕز أٔ أمحرس أٔ وكرطفِٔ ...ٜر٘
ىرا عرطف ر ٛأ مسرا ٞملػرىٔ ٜاذرس ٔبر ِرصٓ األمسرا ٞألفر,ٛ
ٔ طابق عىٗق ,لصلا ٌفطق ب اغي ٔاغي ٌٔأخص ا بأ ٞاألبٍاٞ
لمترقٗق العىٗق.
ٔواشا عَ التؿابْ يف أمسا ٞاألوّاث؟
ٖترقرررق التقررراضب يف الس لرررٔ ٛاملعٍررر ٜيف أمسرررا ٞاألوّررراث عٍرررسوا
ٖبُٕ اغي أً املرتّي مجٗمرٔ ٛاغري أً املؿرتبْ برْ فا ٍرٔ .ٛا مسراُ
فا ٍٔ ٛمجٗم ٛامساُ وتؿابّاُ .عٍرسوا ضلكرن شلرا ٌأخرص املرتّي..
ٔاملؿتبْ بْ لمترقٗقٌٔ ..رتك األوّاث بكر ٛاو ٛآٖ ٛلمٍاظطَٖ
ِٔررن ٕجررس أؾررباه أخرررطٕ ٝوررع أقرررابّا يف الؿرربّاث ..غرررري
التىا ن ٔالتقاضب؟
ٖٕجررس ٌررٕع وررَ التطررابق ٌػررىْٗ طررابق أمسررا ٞاملررتّى يف اإلٖقرراع
املٕغررٗق٘ أٔ املٗررعاُ الكررطيفِٔ .ررصا التىا ررن يف اإلٖقرراع الؿررعطٙ
ٔالكرررطيف وعىرررٕه برررْ رررثرياً يف مٗررراث ا زاب .رررأُ ٌقرررٕه..
عسٌاُ ..غعساُ ..ؾعباُ إٌُ الثاٌ٘ ..أٔ ضوهاُ ِٔصا التطرابق
المع يف املٗعاُ الكطيف ٔاإلٖقاع مل ٌبَ ٌمتف إلْٗ رثرياً يف
املان٘ٔ ..لبٍٍا انططضٌا أُ ٌمتف لْ ٌٔقًٕ بإخهاع املؿتبْ برْ
لمترقٗرق العىٗرق يف الػرط ٔيف اجلّرط ..لٗترب لٍرا اخلرٗط األبرٗب
وَ اخلٗط األغٕز وَ الفحط.
ٔ ٗف ٖرتي عٍرس ي إخهراع املرتّي لمترقٗرق العىٗرقِ ..رن مقرُٕ
برراملتّي يف ب ٠رط عىٗررق ىررا فعررن أخررٕٕٖ ٚغررف الكررسٖق بررأخّٗي..
اجلىٗن.
أبساً ..سلَ ٌعرتف با باض ٔ ٌثق بّا..
إخٕٕٖ ٚغف ألقٕا أخاِي يف اجلس ٔشِبٕا .أوا سلَ فٍمق٘ باملتّي
يف اجلسٌ ٔ ...رت ْ أبساً .ذتٖ ٜؿعط بالٕذسٔ ٚاملمن العىٗق.

العٔج:ٛ

ٔملرراشا رت ررُٕ املررتّي ذالررْ يف اجلررس ٔ ررصِبُٕ؟ .ألررٗؼ ِررصا
أفهن لْ ٔلعٔجتْ ٔأٔ زٓ امل ع ؟س.

العٔج:ٛ
الؿطط٘ الثاٌ٘:

العٔد:
الؿطط٘ األٔه:

العٔد:

الؿطط٘ الثاٌ٘:
الؿطط٘ األٔه:
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الؿطط٘:

شلررراف إُ سلرررَ ط ٍرررا املرررتّي يف اجلرررس ٖرررا ورررساً . .أُ ٖرررصِس
ٖٔط بررس اخلطٗ٠رر ٛوررع اوررطأ ٚالععٖررعِٔ ..ررصا أوررط ٖررععخ ررثرياً
ضلغا ٞاملدافطٔ ..ظٔجاث املتّى ..

العٔج:ٛ

وَ ِصٓ الٍاذٗ ٛوعبي ذق ٔ .ؿبطُٔ عمِ ٜصا اجلّس الٍبٗن.

العٔد:

(وػتػطباًٗ ٔ )..رف ٖبرُٕ طرابق األمسرا ..ٞيف املٗرعاُ الكرطيف
وكرررسضاً لمؿررربّاث إشا ررراُ املعٍررر ٜؾرررسٖس ا خرررت ف ..فىررراِ٘
الع و ٛب ؾعباُ ٔعسٌاُ ٔغهباُ؟.

الؿطط٘ الثاٌِ٘ :صا غكاه ممبَ ٕجّْٗ لمىٗعاُ الكطيفٔ ..لٗؼ لٍا
العٔج:ٛ

ِٔن ٖؿبْ وٗعاٌبي الكطيف املٕاظَٖ املٕجٕز ٚيف غٕق اهلاه؟.
( الؿطط٘ األٔه طلاطس العٔج ٛبعس أُ أعحس بّا).

الؿطط٘ ا ٔه :وٕاظَٖ غٕق اهلاه ٖا وساًٖ ..معاُ بّا البكن ٔالبطٗذ ٔالطواُ .أورا
املٗعاُ الكطيف الص ٙعٍسٌا ..فٍعَٖ بْ األمسأ ٞالٕ ٔ ,ٞاإلقرػاٞ
ٔقررسق الٍٕاٖررأ ,األعىرراه ٔ ..مررا وررٕاظَٖ الررصِس ٖمتررعً بّررا
املٕاطٍُٕ عٍسٌا ذت ٜيف غٕق اهلاه ..لرصلا فهرن وعٍرا ٖرا أغرتاش
ؾعباُ.
العٔج:ٛ

ٔوا زخن ظٔج٘ بػرٕق اهلراه؟ ري إُ ظٔجر٘ وٍرص ظٔاجٍرا مل ٖبرَ
امسْ ؾرعباُسٔ .ظٔجر٘ ؾراعط احلراض ٚمرّا ..املعرطٔف ورَ غراذٛ
اخلهط ٚإىل وعىن العجاد.

الؿطط٘ الثاٌ٘ٔ :لبررَ التطررابق يف األمسررأ ٞالكررفاث ٔاملٗررعاُ الكررطيف ..ذكررن
ثط (ٖمتف لمعٔد) ..وم ل٘ امسا ِٕ ؾرعباُ
بٍْٗ ٔب وتّى
العاوٕزٙ؟
العٔد:

امس٘ عسٌاُ العاوٕز.ٙ

الؿطط٘ الثاٌ٘ٔ :بر اغرري عررسٌاُ العىررٕزٔ ٙمسعرراُ العرراوٕزٔ ٙؾررعباُ املتػررأٙ
الػرراو ؿررابْ قررطٖح لرربؼ فٗررْ ..ؿررابْ ٖررسفعٍا ألخررص ظٔجررا
وعٍرا ٖررا وررساً ..غررتبىاه الترقٗررق( ..لمررعٔد) ..فهررن وعٍررا أّٖررا
املٕاطَ المطٗف..
العٔد:
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الؿطط٘ األٔه:

ما فٕاضق

فٗسٌا

ثرياً يف وػاض الترقٗق..

الؿطط٘ الثاٌٍِ٘ٔ :الا ؿابْ فعٗع بٍٗا ٔب بقٗ ٛاملتّى ِٕٔ أٌبي مجٗعاً
بتبُٕ الؿعط احلسٖهل ٔ ربعُٕ فْٗ..
العٔد:

ٔلبٍين ..أ تس الؿعط احلرسٖهل أبرسأً ..أعتررب
احلسٖهل وَ القًٕ الهال .

تراب الؿرعط

الؿطط٘ األٔهٔ :لبرررَ ظٔجترررا املكرررُٕ ..والرر أ ثرررط ورررَ ورررط ٚبأٌرررا ؾررراعط..
ٔالؿاعط ٖبتس الؿعط ٔ ٖكٍع التٕابٗ .
العٔد:

أٌا ؾاعط فع ًٔ ..لبٍين أ تس الؿعط التقمٗسٔ ..ٙامس٘ عرسٌاُ
العىٕزٔ ..ٙأ تس الؿعط العىٕز ٙالقاٟي عم ٜذٕض اخلمٗنس

الؿطط٘ الثاٌ٘ :أٌ وتأ س بأٌا بتس الؿعط العىٕزٙ؟ ٔ ع و ٛلا بالؿرعط
احلسٖهل وَ وطٖس أٔ بعٗس؟
العٔد:

أوػي باهلل الععٗي ..أ ترس غرٕ ٝالؿرعط العىرٕزِٔ ..ٙرصا أورط
ٖعطفْ اجلىٗعس.
( الؿرررططٗاُ ٖتّاوػررراُ عمررر ٜطرررطف املػرررطح وٕغرررٗق ٜوطافقرررْ
ٖعٕزاُ)..

الؿطط٘ األٔه :ألف وربٔك ٖا وساً ..ظٔجرا ضجرن برط ..ٞٙفىععري املرتّى عٍرسٌا
ِرري وررَ ترراب الؿررعط احلررسٖهلٔ ..ظٔجررأ ..هلل احلىرسٖ ..بتررس
الؿرررعط العىرررٕز ٙالقرررسٖئِ ..رررٕ برررط ٞٙبرررطا ٚٞالرررصٟاب ورررَ أ رررن
األغٍاً ..عم ٜطٕه التاضٖذ.
العٔج:ٛ

أوػررري بررراهلل مل ٖرررسخن حلررري األغٍررراً إىل بٗتٍرررا ورررَ بساٖررر ٛالطبٗرررع
العطب٘سٔ .أٌا أؾبط ي أؾبط ي.
( الؿطط٘ األٔه ٖفتح شضاعْٗ ..لتٍّ ٛ٠العٔج ..ٛالعٔجّ ٛحي عمٜ
الؿطط٘ ٔ عاٌقْ ..ي ٍٖفكر ُ ..العٔجرّ ٛرطع لعٔجّرا ٔدتىر٘
بْ ٔ ..أٌّا اض بب خطأ)

العٔج:ٛ

احلىس هلل ٖا ذبٗو عم ٜغ وتا . .أٌ إٌػاُ بط. ٞٙ

الؿطط٘ الثاٌ٘ :اطىٖ َ٠ا غٗس عرسٌاُ ..فالبتراب الرصَٖ ٖبتبرُٕ الؿرعط القرسٖي
ِي األوطب لقمس احلبٕؤ ٛالتابع .
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الؿطط٘ األٔه :أضجررٕ أُ قبمررٕا اعتررصاضٌا هلررصا اخلطررأ الؿررٍٗع ..الررصٙ
املىبَ ..أُ ٍّٖ٘ وػري ٚؾاعط وطوٕق.
الؿططٗاُ:

رراُ وررَ

إىل المقا ٞإىل المقا.ٞ
( الؿططٗاُ ٖكافراُ املساً ٔطلطجاُ زُٔ التفاث لمطجنٖ ..كسض
بعررس خطٔجّىررا زٔ ٙرلٗررف لكررٕث اٌػ ر ق البرراب ..فاقررن وررَ
وٕغٗقا ؾّطظاز " لبٕضغا ٕف" ..العٔد ٔالعٔجٖ ٛطوكاُ وعاً
بكٕض ٚذامل ..ٛالعٔد ٖسفع ظٔجتْ بقٕ ٚفتقع عم ٜاألضض).

العٔج:ٛ

( ررررٍّب ٔ قررررٕه ذررررعُ) ملرررراشا زفعررررتين ِبررررصا ببررررن وػررررٕٚ
ٔأغقطتين عم ٜاألضض؟س.

العٔد:

(ٖكرررطر) ملررراشا عاٌقر ر الؿرررطط٘ ذهرررٕض ٙزُٔ خحرررن ٔ أٌرررْ
ذبٗس؟.
أٔ أٌْ وطٖس؟ ٔ .أذس يف العامل ٖعاٌق ضجاه الؿطط ..ٛذت ٜيف
العٗس .

العٔج:ٛ

كاخصٌ٘ ..بعس أُ مسع خرب خ قا وَ الصِاب وعّي ملتابعٛ
الترقٗق ...ؾرعطث بػرعاز ٚوكملر ..ٛغرعاز ٚضغبر بػرببّا أُ أعراٌق
ذت ٜالتىاغٗح.

العٔد:

عاٌق التىاغٗح وَ أجم٘؟س

العٔج:ٛ

ٔأعرراٌق العٔاذررفٔ ..األفرراع٘ ..ألؾررعط بررأٌين اوررطأ ٚصلمررس عٍاوّررا
الػعاز ٚلآلخطَٖ ..ي إُ الؿطط٘ فتح شضاعْٗ لر٘ ..أ را راُ
فطذ ًا وثم٘ ..خب قا وَ الٕوٕع د ضمح ٛالترقٗق.

العٔد:

دبٍٗين بّصا القسض؟

العٔج:ٛ

ٌعي.

العٔد:

ٔدررب ضجررراه الؿرررطط ٛمجٗعرراً ..إشا ط رررٕا لرراا ظٔجرررا المعرر
ٔشِبٕا ذاٟطَٖ

العٔج:ٛ

ٌعي .
( العٔد ٖقرتب وَ ظٔجتْ ذسٖٔ ..عاٌقّا ٖٔعٕزاُ ملتابعر ٛالرطول
وط ٚأخط ..ٝقٕث املٕغٗقٖ ٜعمٕ وَ جسٖس ..أقٕاث ططواث عمٜ

79

على شرفة أخرى

الباب ..ططواث وٍٕٖٖ ٛفتح هلا الباب زُٔ أُ ٖفترْ أذسٖٔ ..سخن
إ ٍاُ وَ املػمر املمتر ٖٔسخن وعّىا غباض ثٗف ..العٔجاُ
ٖرتاجعاُ خبرٕف إىل اجلرساض ..املػرمراُ املمترٗراُ ٖطمقراُ الٍراض
بعٍرررف عمررر ٜاألؾرررٗا ..ٞالرررعٔد ٔالعٔجرررٖ ٛػرررقطاُ عمررر ٜاألضض..
املػمراُ ٖقرتباُ وٍّىا ميس ن ٔاذس وَ املػمر ٖسٓ لمعٔجٛ
ٖطفعاٌّرررا عمررر ٜاألضضٖٔ ..رت ررراُ الرررعٔد عمررر ٜاألضض ٔ أٌرررْ
ض اً)..
املػمح األٔه:

كاخررصٍٍٖا ٖررا أخرر  ..فررٍرَ ٌهررطط إلطرر ق الٍرراض بعررس
زخٕه ..ذتٖ ٜػٗ ١أذس فّىٍا.

رررن

( املػمح الثاٌ٘ ٖؿري إىل العٔد املمق ٜعم ٜاألضض)
رراُ

املػمح الثاٌ٘:

وررا ِررصا الؿرر٘ ٞاملمقرر ٜعمرر ٜاألضض وثررن البررٗؼِٔ ..ررن
ٖفبط باغتكابا وبن زخٕلٍا..

العٔج:ٛ

إٌْ ظٔج٘ ِٕٔ ..وٍص ظٔاجٍا مل ٖفبط باغتكابِ٘ٔ ..صا أوط ٖقمق
العٔج ٛاحملب ٛثرياً.
(املػمح األٔه ٖطفع غطا ٞضأغْٖٔ ,هعْ عم ٜضأؽ العٔج ٛلٗػط٘
بْ ؾعطِا)

املػمح األٔه:

ِبررصا أفهررن ٔأوررطب لمتقررٕ ...ٝأ ؿررعطَٖ بأٌررا قررطث أمجررن
ٔأٌق ٜبعس أُ ٔنع عم ٜضأغا ِصا املٍسٖن..
( العٔج ٛمق٘ مبٍسٖن املػمح ٔ ط ب إىل الساخن)

املػمح ا ٔه:

(بػهس) ملاشا ألق باملٍسٖن الصٔ ٙنرعتْ هلرا ألغررتِا ورَ عطّٖرا
اجلىٗن؟ٔ ..ملاشا ِطب ؟

املػمح الثاٌ٘:

(ٖهرا) قاذس احلق بٕنع املٍسٖن عم ٜضأؽ املطأ ِٕ ٚظٔجّا..
(ٖؿررري لمررعٔد املتبررًٕ عمرر ٜاألضض) ٔ ..ضلررق لطجررن غطٖررس أُ
ٖفعن.

املػمح ا ٔه:

ٖبسٔ أٌْ أقٗس بطمقر ٛورَ طمقراث التعراضف الر أطمقٍاِرا خر ه
زخٕلٍا ..اٌّب ٖا ضجن ..اٌّب ٖا وكوَ.
( العٔد ٍّٖب ٍٖفب ٗابْ)
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املػمح الثاٌ٘:
العٔد:

ِن أقب ؟
أعطف.
ىا فعم املطأٚ

املػمح األٔه:

ملاشا مل ٍّب بػطعٛ

العٔد:

أعررطف ..أذػػر أُ ا غررتمقا ٞعمرر ٜاألضض يف احلررطٔب ..آوررَ
أ ثط

املػمح األٔه:

(ٍٖتبْ لمبقع ٛاحلىطا ٞعم ٜقسض العٔد) أٌ وكاب ..أٌ وكاب
يف القمررس متاو راًٗ ..ررف كرراب يف وبرراُ وا ررن ّررصا ٔ ,عررن
ذٗاًس

العٔد:

(ٖتأون البقعٖ )ٛبسٔ أٌّا إقاب ٛغاوه.ٛ

املػمح الثاٌ٘:

وا الص ٙقكسٓ؟

العٔد:

أوكررس أُ اإلقرراب ٛمل بررَ يف القمررس متاو راً ..ضمبررا اٌ ر إىل
جٕاض القمس ..أٔ بعٗساً عٍْٔ ..ضمبا أقاب الطقاق ٛؾدكاً آخرط
ورررط إىل جرررٕاض ..ٙفطررراضث وطرررطاث ورررَ زورررْٔ ,قررربػ وىٗكررر٘
ٔقسضٙ
(العٔج ٛختطد ٔوس ٔنع عم ٜضأغّا وٍسٖ ً )

العٔج:ٛ

ِررن اض بررس ظٔجرر٘ خطٗ٠رر ٛيف غٗررابِ٘ٔ ..ررن فهررمُٕ وررَ أجررن
احل ه ٔاحلطاً ..أُ ٖهع عم ٜضأغْ وٍسٖ ً وثم٘.

املػمح األٔه:

ملرراشا القٗ ر ا مبٍررسٖم٘ عمرر ٜا ضض ِٔطب ر ا ..أٖتّررا املررطأ ٚالفاوررسٚ
لمتّصٖس؟

العٔج:ٛ

ؾعطث بأُ ِصا الؿ٘ ٞالعحٗس الرص ٙهرعْ عمر ٜضأغرا ..أوكرس
وٍسٖمأ ..الص .ٙمل ٖ وؼ املرا ٞوٍرص ؾرّٕض .ؾرعطث ٔ أٌرْ ميرس
لػاٌْ ل٘ ..فدف وٍْ ٔالقٗ بْ ..ذتٖ ٜػ٘ ٞفّىْ ضأغ٘ ..فإُ
أذببتي أُ طمقٕا عم٘ الٍاض فر برأؽ ..املّري أُ كرٗبٕا ظٔجر٘
( عاٌق ظٔجّا).

املػمح الثاٌ٘:

ٔملاشا ختاف عم ٜظٔجا خٕفاً وبالػاً بْٔ ..أٌ عطف بأُ ٕض ٍا
متٗن لمّسٔٔ ..ٞاحلبىٔ ..ٛالٍعط احل ه ألجػاز الٍػا.ٞ

العٔج:ٛ

أٌتي عطفُٕ أُ األظٔاد يف احلطٔب ٖكبرُٕ عىمٌ ٛازضٔ ,ٚالٍػاٞ
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ٖػتطعَ ا غتػٍا ٞعَ الطجاه ذتٔ ٜلٕ

إٌا ؾعطا.ٞ

املػمح الثاٌ٘:

لقس جٍ٠ا لعٖاض بي وَ أجن ِصا األوط..

العٔد:

أ ٙأوط؟

املػمح األٔه:

الؿعط ..لقس أخربٌا الٍراؽ يف ذراض بي ٔاحلراضاث اجملرأض ..ٚأٌرا
ؾاعطٔ ..وس أ سث ظٔجتا وٍص ومٗن ..بأٌا ؾاعطٔ ..سلَ سلتراد
لمؿعطا ٞورَ أوثالرا يف ٕض ٍرا ..لٗبتبرٕا لٍرا األٌاؾرٗس احلىاغرٗٛ
ال متحس الثٕضٔ ٚالثٕاض ..املٗاو ..

العٔد:

لٗتين أغتطٗع أُ أخسوبي يف ِصا األوطٔ ..لبٍين لألغف ..غري
وازض عم ٜشلا.

املػمح الثاٌ٘:

ٔملاشا ػتطٗع أُ ختسوٍا مسح اهللٔ ..أٌ ؾراعط وعرطٔف يف
احلاضٔ ٚاحلاضاث اجملأضٚ؟

العٔد:

تاب ٛاألٌاؾٗس ٔالؿسٖاث دتاد لؿاعط عىٕزٔ ,ٙأٌا ىرا ِرٕ
وعرررطٔف ؾررراعط ذرررسا ٘ ..غرررري عىرررٕز ٔ .ٔ .ٔ ٙؾرررعطا ٞاحلسا رررٛ
ٔ صلٗررسُٔ تابرر ٛاألٌاؾررٗس احلىاغررٗ ٔ ٛاألغٍٗرراث
وػررا
العاطفٗ.ٛ

املػمح الثاٌ٘:

أعٕش باهلل وٍأ ,وَ األغٍٗاث العاطفٗٔ ,ٛالؿعط احلسٖهل.
تررراب الؿرررعط

املػمح األٔه:

مسعرر أُ احملبىررر ٛالؿررطعٗ ٛيف ٕض ٍرررا ..عترررب
احلسٖهلٔ .العٗاش باهلل ..مجاع ٛإمياٌّي نعٗف.

املػمح الثاٌ٘:

ٔٔ لِي لٍا ٔلثٕض ٍا فْٗ ظٖؼ ٔوٗن عَ الكطاط القٕٖي.

املػمح األٔه:

ٔسلَ ٌتقطب بسً ؾعطا ٞاحلسا  ..ٛوَ اهلل العم٘ القسٖط.

العٔد:

تقطبُٕ بسوّئِ ..ن ٖقبن اهلل أُ ٖتقطب الٕاذس وٍا بسً أخْٗ..

املػمح الثاٌ٘:

ذٗا ٚا ٌػاُ ععٖع ٚعم ٜومٕبٍا ..لصلا اٌتعط ومٗ ً ألغأه ؾرٗدٍا
يف احملبى ٛالؿطعٗ ..ٛعَ وكريك ِٔن لْ ضأ ٙفْٗ.
( طلطد ِا فْ الٍقاه ٖٔترسث وع وٗاز ْ)
الػ ً عمٗبي ٔضمح ٛاهلل ٖا وٕ ٌاٌ ..عي ٌعي ..لبَ ذكن وعٍا
أوط بالؼ احلطد ٔالتعقٗس ..الؿاعط الص ٙأضغمتىٌٕا إلْٗ ..مل ٖبَ
ؾرراعطاً عىٕزٖرر ًا ومتعورراً ببرررٕض اخلمٗررن ٔأٌّرراضٓ ٔغررٕاوْٗٔ ..إ ررا
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ٔجسٌآ ؾاعطاً وَ زعا ٚاحلسا ٔ ٛالعٗراش براهللِٔ ,رٕ غرري ورازض ٖرا
غررٗسٌا ..عمرر ٜتابرر ٛاألٌاؾررٗس ٔ األغرراٌ٘ احلىاغررٗ ٔ ..ٛالررسٔض
ٔ املٕؾح ..كٕض ٖا غٗسٌا .إُ ؾرعطا ٞاحلسا ر ٛضغري نر هلي..
صلٗررسُٔ ذترر ٜتابرر ٛالطقطٕورٌ ..ٛعرريٌ ..عرري ٖررا وٕ ٌررا فىررا الررصٙ
غررٍفعمْ وعررْ؟ ٌعرري . .وم ر لرر٘ إٌبرري هررعُٕ أورراً ؾررعطا ٞالفتٍررٛ
احلسا ٗ خٗاضاُ الهل هلىرا ...أٌرا أمسرعٌ ..عري ٌعري ..اغرتٕعب
اخلٗاض األٔه ..فىا ِٕ اخلٗاض الثاٌٖ٘ .را غرٗسٌاٌ .عري أمسعراٌ ..عري
ٌعرري ٌعرري األوررط قرراض ٔانررر ًا ٔنررٕح الؿررىؼ عمرر ٜبررس العحررن
الطررط ..ٙورراشا ومررتي ٖررا وٕ ٌرراٌ ..عرري الطجررن وتررعٔدٔ ..ظٔجتررْ ؾررابٛ
ٔعمرر ٜو ذلّررا فتٍررٔ ..ٛيف ٌعطا ّررا ظٖررؼ خفٗررفٌ ..عرريٌ .عرري . .وررع
الػ وٖ ٛا وٕ ٌا وع الػ و..ٛ
املػمح األٔه:

ِن ٔقم وع وٕ ٌا يف احملبى ٛالؿطعٗ ٛإىل ذنٍٖ ..كرف ِرصا
الؿاعط احلسا ٘ املأفُٕ؟

املػمح الثاٌ٘:

أخربٌرر٘ وانرر٘ ذلبىتٍررا الؿررطع٘ عررَ ذمر إ ررٍ أورراً الررعٔد
الؿاعط

العٔد:

ٔوا ِىا ِصاُ احل ُ العبقطٖاُ؟

املػمح الثاٌ٘:

احلن األٔهٔ ..نعا يف غطزاب وب ٔاغتتابتا ..لرترتك الؿرعط
احلسٖهل ..ألُ تابْ ٔالساع إلْٗٔ ..نعّي قعس ٔذعَٖ..

العٔد:

ٔبعس ا غتتاب ..ٛواشا فعمُٕ؟

املػمح الثاٌ٘:

بعس ا غتتاب ٛمدتاض ب اُ بُٕ ٔاذسا ورَ زعا ٍرا املقرطب  ..أٔ
تسضب عم ٜوٍل اهلطاطقٔ ٛالهرال ٔ ...أطمرس وٍرا أُ ختراف
عم ٜظٔجتا ألٌّا ٔوع يف ٌفػر٘ وٕورع قرسقٔ . .أعرسك ..برأٌين
لَ أ ط ّا يف غٗابا لمٕذسٔ ٚاألذعاُ ٔغأ عٔجّا باحل ه.

العٔج:ٛ

( كررطر) ورراشا قرررٕه اٌرر ؟ .أوررٕث و٠ررر ٛوررط ٔ ٚأ ط ررا مىرررؼ
ذصا..ٟ٘
الٍػررراٍِ ٞرررا ضلرتورررٍين أ ثرررط ورررَ اذرتاوّرررَ ملرررسٖط ٚاملسضغرررٛ
ا بتساٟٗررر ٛيف احلررراضٔ ..ٚاجلىٗرررع ٖقٕلرررُٕ بررراعتعاظ ..جررراٞث ظٔجرررٛ
الؿراعطٔ ..شِبر ظٔجر ٛالؿراعطٔ ..أٌر طٖرس وترن ظٔجر٘ الؿرراعط
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على شرفة أخرى

لتتعٔد وين ..أ
وٗت( ٛقى )

عطف بأُ احلاض ٚال

ٖٕجس فّٗا ؾاعط ..ذاضٚ

املػمح الثاٌ٘:

احلرراضاث املٗترر ٛػررتطٗع فّىٍررا أ ثررط وررَ احلرراضاث احلٗرر ..ٛف ر
دأل٘ وعٍا فالكرب عم ٜطأه الٍػا ٞلٗؼ وَ ؾٗىٍا.

املػمح األٔه:

ِرررصٓ املرررطأ ٚلررر٘ٔ ..أٌرررا ورررَ المرعررر ٛاألٔىل لرررسخٕل٘ ِرررصا البٗرر ..
ٔٔنررع٘ غطررا ٞضأغرر٘ فررٕق ضأغررّا ..ذررسو يف عٍّٗٗررأ ..ؾررعطث
بازلصاب بري سلِٕرأ ..بأٌّرا قراضث ختكرين ٔذرسٔ ..ٙعٍرسوا
عطف ر بررأُ ظٔجّررا وررَ الؿررعطا ٞاملرراضو ؾررعطث برراورتاب دقررق
احلمي ٔوم يف ٌفػ٘ ..لٗؼ غٕ ٝالعٔاد وَ ؾاب وكوَ وثم٘ وَ
طلمكّا وَ وكٗبتّا ٖٔعٗسِا لمّسأٖ ٛغٕا ٞالػبٗنٔ ..أٌا وػتعس
أُ أوٕث يف غبٗمّا ذتٔ ,ٜلٕ اٌ وتّأٌ ٛيف أوٕض السَٖ.
(املػ مح األٔه ٖطفع الػ ح يف ٔجْ املػمح الثاٌ٘ ٖٔكطر بْ )

املػمح األٔه:

ف دأه أُ ٍتععّا وين.

املػمح الثاٌ٘:

اذتفاظ٘ بّصٓ املطأ ..ٚأورط ٖقرطضٓ أورري الرسعِٕٔ ,ٚرٕ ورطٖو ..فر
دأه أُ ختترب غهو.
(قٕث اٌفحاض وطٖس ٔوعلعه ..اجلىٗرع عمر ٜاألضض ٖط عؿرُٕ ورَ
اخلررٕف ..الررعٔد ٖررٍّب وبررن غررريٓ ّٖٔرراجي املػررمح األٔه ذلررأ ً
ختمٗل غ ذْ وٍرْ ملّامجترْ ..دكرن وعط ر .. ٛاملػرمح الثراٌ٘
ٖطفع غ ذْ وّسز ًا)

املػمح الثاٌ٘:

ٕوفا ..وم

ٕوفإ ..وفا ٔإ أطمق الٍاض.

( املػرمح األٔه ٖررٍحح باغرتعاز ٚغر ذْٖٔ .متفر لمىػررمح الثرراٌ٘,
ٖٔطمق عمْٗ الٍاض بقكس التدمل وٍْ ..املػمح الثاٌ٘ ٔ,وس أقٗس
بكسضٓ إقاب ٛوا مٖ ٛقع ي ٍّٖب)
املػمح الثاٌ٘:

ملاشا وتمتين ؟ ملاشا ؟

املػمح األٔه:

أضٖس ِصٓ املطأ ٚل٘ ٔذسٔ ..ٙبقالك ذٗاًٖ ..بعسِا عين.

املػمح الثاٌ٘:

( ٖمق٘ مبػسغْ لمعٔد وا ..)ً ٟزافع عَ ذقا ٔعَ اوطأ رأ ..إُ
زلر  ,فاطمس وَ اهلل اُ ٖػفط ل٘..
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املػمح األٔه:

املػمح األٔه:

املػمح األٔه:
العٔد:

العٔج:ٛ

( املػررمح الثرراٌ٘ ٖتّررأ ٝوٗت راً ..الررعٔد ٖتمقررف املػررسؽ باض برراك..
ٖٕٔجّررْ سلررٕ املػررمح األٔه ٖٔطمررق عمٗررْ الٍرراض ..ختررطد الطمقررٛ
ضلأه اٌٗر ..ٛخترطد الطمقرٖ ..ٛمقر٘ باملػرسؽ إىل جّر ٛاملػرمح
األٔه ٖكٗبْ  ..فٗرتٌح ٔلبٍرْ ٖرٍّبٕٖٔ ,جرْ غر ذْ إىل الرعٔد
ٖٔكطر فْٗ )
ا ُ جا ٞزٔض.ٙ
( ٖمقي وػسغرْ لٗطمرق الٍراض ..العٔجرّ ٛراجي املػرمح ..عهرْ ورَ
شضاعْٖ ..سفعّا ػقطٖ ..كطر بّا)..
ِصٓ ذطب الطجاهٔ ..اورتابا وَ احلطبٖ ..سٌػّا..
(ٖطمق ضقاق ٛيف اهلٕا ..ٞالطقاق ٛالثاٌٗ ٛغتبُٕ يف قسضك..
وبرراُ البقعرر ٛاحلىررطا ٞالرر أعررسث ٌفػررّا طررٕٖ ً غررتقباه
ضقاق ٖ ..طفع املػسؽ ٖػسز ..قٕث إط ق ضقاقٖ ..ٛػقط
املػسؽ وَ ٖس املػمح تؿبن عم ٜقسضٓ بقع ٛمحطا.)ٞ
(بصِٕه) ِن أطمق الٍاض عم٘..
(ٖ وؼ قسضٓ عٕز ٖسٓ غاضو ٛبالسً) ..
مل أطمق عمٗا الٍاض ..لبَ ٌافص ٚالؿطف ٛوفتٕذ ٛعم ٜاهللٖ ..بسٔ
راً اٌررا ٔاوف ر عمرر ٜؾررطف ٛأخررطٔ ..ٝأطمقررا
أُ وٍاق راً أٔ و
عمٗا الٍاض ..لٗسافعا عَ الػىأ ٞعَ ظضوتّا الفا ٍ.ٛ
( املػمح األٔه ٖػقط ..العٔجّ ٛطع لعٔجّا ٔ عاٌقْ..
قٕث وٕغٗقا ِازٖ ..ٟٛترط اُ بٍعٕو ٔ ٛأٌّىا جػس ٔاذس).
أٌ ر مل قررن لرر٘ ذترر ٜا ُِ . .ررن أٌ ر ؾرراعط بتررس القكرراٟس
العىٕزٖ ..ٛأً بتس الؿعط الٍثط.ٙ
(قٕث غٗاض ٚاإل غعاف وَ بعٗسٖ ..عمٕ ٖٔعمٕ)
مت
 ...ذمس 1212/5/12
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*

*

جوان جان

كاتببو ُٗا ببر ً ببري. ٛبب٘رٙ ٜببر ذبرٙببر صبوبب ٞةسبٚببا ٝة ببري ٞٚةه بب٘ر ٞٙةهزببا ر ٝقببّ ٗ ةر ٝةهج ا ببٞ
ةه ٘ر ٞٙبرًشق هٕ ًؤهفات قرٙر ٝيف ةهِ ر ة ري ٗ، ٛكتو بر ةهلابار ٗةفافباي ُز٘مبا ً بريٞٚ
رةدبن ذ ةهِابعً ٝب ت٘  ٝقبّ
ًِش٘رًٗ ٝتٌٚبة ٝلوأبا ع قر بٕ قوب ٟتشباات ة بر ةه ب٘رٗ ٜةه.رببٛ
ةهِت بتزرف ٗةتتزار
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املشهد األول
ة لاْ ًِةي ًت٘.ط ة تُ٘ ًّ ٠اي ٞٚةألثاخ يف ًِتزب ة لباْ
ِٓان ًِضر ٝمفّت قؤٚا اااق طبتوف ًّ ٞةهط.اَ ٙار ة شٔر ًّ
مببب٘ت بببات .ببباق ٞةسببببا٢ط ت.وبببّ لببباَ ةه.اةبببر ٝةهبببةٗ ٗةهةٗدبببٞ
ػبو اْ كى يف دٔٗ ٞتارٗ قوبً ٟحمضبٌٔبا تٚاب ٞةألًبى مب٘ت رٙب
ةرٙر ًّ ٝةشبار ةسب٘ةر ٙرٗر ةآلْ بحم ةكرتةخ ًّ ةهةٗ ٗةهةٗدٞ
ةهةٗ :

ت ًت كبرً ٝبّ مبق ٞت٘ ٚبت ٓبعٖ
ٙشري إىل .اق ٞةسببا٢ط ذ ٓبى ُب م
ةه اقٞ؟

ةهةٗد:ٞ

بٚغ بني

ةهةٗ :

ٙارٗ ْ يرًة ًٍِٔ هّ  ٙتٛ

ةهةٗد:ٞ

ًا ةي ِٓان ًت ن ًّ ةه٘ ت

ةهةٗ :

ه٘ كاُ٘ة  ِْٗ٘ٙةجمل ١ٛه٘مو٘ة ًِع كجر ًّ .اقٞ

ةهةٗد:ٞ

ت ترٙر ق٘تٍٔ؟
ٓى ُتَ ًت كر ًّ ُم ق٘تَ مجٚن ةهع ّٙكِ َ

ةهةٗ :

اا.اً ٗ ُتم؟

ةهةٗد:ٞ

ق٘تٍُٔ كؤٍ

ةهةٗ :

رمبا ًِ ٍٔ.ةزب٘ ةه  ًّ ٤ٚةجمل١ٛ

ةهةٗد:ٞ

رمبا

ةهةٗد:ٞ

هٚس ًّ قا تٍٔ ْ ٙرتكُ٘ا عبتفى بٚ.ر ٗةدِا ٗيرُا

ةهةٗ :

رمبا ٌ٘٣.ة ربن ِ٘.ةت ٍٗٓ ؼبتفوْ٘ ًِ.ا بٔعٖ ة ِا.ا ٞف ٙلفٛ
ٓعة؟

ةهةٗد:ٞ

بؤذ ٞف ربو٘ ًّ ةه.توذ رمبا ٙلفٙ ٛار ةهةٗ ٗةهةٗد ٞباهتقرن
يف ة لاْ حبٞٙ٘ٚذ .تلْ٘ ًفاد  ٝباهِ ا ٞهلٍ قِرًا .ٚ.وٌْ٘ ْ
ٓعة ةفيتفاي ٚ.لْ٘ آتر ةيتفاي هِا بٚ.ر ٗةدِا ٗ ُِا ِ.ت٘دٕ ًّ
ةهزاا ةهااكر إىل ةحمللٌ ٞكُ ٛضن يرعةً ه ِ٘ةت ٗةدِبا ُِٗٔبٛ
كى ة ،١ٛةألًر ةهع. ٙ ٜرن باهت كٚر
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ةهةٗ :

بِفس ةه رر ةهع. ٙ ٜرن

ةهةٗد:ٞ

ًّ ٙرةن ٚ..رًة ٓلعة .ب.ٚت ر ُبم .بتار يٚاتبم لبرًة ٗهبّ ٙبررن
ُم .تِٔٔٚا لرةً

ةهةٗ :

با.تغرةبذ ُٔٔٚا؟! ٓى ت.ت ر ْ ّٙيٚات. ٛتِتٔ ٛمبذر ةُفزاهِا
ٍّذ يٚاتمم ُتم ر تِتٔ ٛلرةًً ،ا
قّ ب.ضِا؟ ُتم طبط ٞ٣درةً بتش
يٚاتُ ٛا تار

ةهةٗد:ٞ

تضقم قل ٓ ٞتري ٞٙبت٘تر ٗ ر ي ت جبر ًسع كرةًتٔاذ
ً.م يق يف ْ ت ٘ي ٓعة ةهلحمَ كاْ ػببو ْ ابى ةهبةٗة بب ٗي
ردببى ت ببرَ شبطببا .اوببم هبب٘ .و بتُ هببم هلِ بتُ ةآلْ .بب.ر ُ ببا١
ةألرض اااٞ

ةهةٗ :

 ٙرتب ًِٔاذ كٍ ت.ش ني ة لابرٙ ٝا ًِٟ

ةهةٗد:ٞ

با.تغرةبذ ة لابرٝ؟! ه تُ ًضطر ٝهوٌلابر ٝتا ٝاٌ٘يً ٞجوٛ
ٗقِبببرٓا ً٘ةٓبببو يف ةهلتاببببً ٞبببا ةهبببع. ٜبببتت ًوٕ ًبببّ ااٚبببو يٚاتبببٕ
ضبز٘ر ٝبني ة شايف ٗ كٚا ةه ريَٗ؟

ةهةٗ :

ٓبببى تتببب٘ .ني ًب ب ْ تبببرن قٌوببب ٛيف ة شبببف ٗ ٟدوبببس إىل داُابببم
م ٗ ُبتم تلتبباني لجٚوٚببات؟  ٙببتررنذ قفبب٘ةً ٗ ُبتم ذببباٗهني
ٗ ت ًوب م
م تلتاني لجٚوٚات؟
إ ِاع ُف م ُ م

ةهةٗد:ٞ

ً ببتِلر ًٗ ٝببتفةٝذ ِببن ُف ببٛ؟ ضباٗهبب ٞة.ببت.ا  ٝكهٙأ٢بباذ
ط ه٘ ت ٌن ًا ة اي ة خردْ٘ ٗةهفِاُْ٘ قّ كتابات ٛبى ت.باري
اهٖ٘ :رةٞ.٢

ةهةٗ :

.اترةًذ برهٚى ً و بحمتم ةهب .تتبر ق ًبّ ةاةب ٞةهتوفةٙبْ٘ ٗلب
رض ةهاٚببت ؼببب ً ٛو ببحمتم داُا باً بببري ْ تتا.جببر ٓلببعة قوببٟ
رض ةهاٚت ُٗت.جعر بٔا

ةهةٗد:ٞ

تغاهو ً٘قٔبا ًبّ ب٘ ٝكبحمَ ةهبةٗ ذ هب٘ ٗدبرٗة ْ ِٓبان ٗدباً
 ٙب إىل دبباُا هلاُببت ُعببرتٍٔ هبب ٛكجببر ةيرتةً باً ةًببر  ٝمجٚوببٞ
ٗٗيٚبببرً ٝجوببب. ٛبببتلْ٘ ٓبببر ًا ألاٌببباقٍٔ باهت كٚبببر ٗهبببّ ٔٙتٌببب٘ة
مب ت٘ ٠كتاباتٛ
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ةهةٗ :

هببعهم كبباْ ر ٙببًِ ٛببع ةهارةٙبب ُ ٞبمم بغِبب ٟقببّ ٓببعٖ ةألدبب٘ة ١ةهبب .ف
تِا.اِا ٗ ْ ةفقتِا ١باٚتم ٗ ٗدم ٗىل ًّ ٓعٖ ةهرتٓات

ةهةٗد:ٞ

هلِمَ اى ةهةٗة ٗقر َت

ةهةٗ :

م ٗهلببّ هببٚس إىل ردببْ ٞ
مببق ُ ٚب ٗقببرتُمم ْ ب إىل داُا ب م
م ًبّ طببر إىل طببر ًٗبّ ةبرك ٞإُتبا إىل ةبركٞ
ركض توفب م
إُتا

ةهةٗد:ٞ

ُتَ ٗقر َت

ةهةٗ :

ُا ةهع . ٜمى إىل ُٔا .ٙاى ْ ُزى إىل ٙبُٔ ٞاٙب ٞبر ّب ٙ ٞبرتب
ًِٔا ٗٙضن ٙر ٕٙقو ٟكتفٔٚاذ ياٚا .تعٗب تذحمً ٗتضن قِٔٚٚا يف
ةألرض كٌرةٓ ببببٞذ كاعببببر ٜق وببببم ٗكببببًُ٘ ٛجببببى كببببى ةهِ ببببا١
ةهطاٚ.ٚات

ةهةٗد:ٞ

تِببتفض لا بباٗ ٞترًببٙ ٛرٙببٕ قِٔبباذ ت زببر ْ مبغعر ق وبب ٗ ٛببّ
ُف ُ ٗ ٛا قوٚ ٟر ةسبٚاً ٝجى ةهِ ا ١ةهغاٚات ُبتٍ ةهردباي ترٙبرْٗ
ْ تلْ٘ ةهِ اً ١جى ةه.اٚر بني ٙا ٙلٍ ٗتاب.ات هلٍ

ةهةٗ :

ًا قعٍ ررتم قو ٟتةٗٙبر ةهلبحمَ ةٌ٢باً تفٌٔبني ةهلبحمَ ي بو
ًةةدم تعِني ْع ةهرُٚا ػبو ْ ت ري ي و ًش٣ٚتم

ةهةٗد:ٞ

م تتقببرخ ق ب بٔببعٖ ةهطر ٙبب ٞةبب.ر ُببم تتقببرخ قببّ
قِببرًا ك .ب َ
ُف م

ةهةٗ :

ف ةم ْ ترركني ْ ةهلحمَ ً.مم ف ا٢ر ًِٕ ٝه٘ مل ٙلبّ ةزبب٘
ت يف ةسباي
ً ٣ٚ.ا يف ةشبار هلِتُ ترد ُ

ةهةٗد:ٞ

ٓعة ٓ٘ ةهش ١ٛةه٘يٚر ةهع ٜدبٚرٖ قِرًا دبر ُف َبم ٗ بر يُشمبرتَ
يف ةهةةٗ ٞٙت ارع إىل ةهلرٗب

ةهةٗ :

ٓببى ت.ت ببر ْ ّٙةهردببى ؽبببر ًببّ بٚتببٕ يف ُزبباف ةهوٚبباه ٛب رة تببٕ ٗ
رلاتٕ؟ إُٕ ؽبر ٓارباً ًّ ةهِلر

ةهةٗد:ٞ

م ٙعبببّ ْ ٗدتبببم تبببع ٙم .ببب٘ ١ةه.بببعةب ٗتبببِغ قوٚبببم
ًبببّ  ٙبببٌَ .
م يف ً٘ ب٘ع ًبا ْٗ ْ ت ٌ.ب
يٚاتم لِٚتُ ًرٗ ٝةيرُ ْ ٝا شب َ
ٗ ت وى ًّ  ٌٞٚكحمًٛ
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ةهةٗ :

ٗ ُبببا لِٚب بتُ ًبببرٗ ٝيبببر ْ ٝتِا شببب ٚيف ً٘ ببب٘ع ٌٚ ٜببب ٞكبببى
يا ٙجم قّ ةه ِٚارٓ٘ٙات ٗة خردني ٗة ٌجوني ٗٓعٖ ةهتفآات

ةهةٗد:ٞ

ضى ًّ يا ٙجم ةه .تف٘ ًِٔا رٗة ٢ةهلق٘ي ٗة ٌّ .ات

ةهةٗ :

ًٔر ةًذ ًِ ٟإهةً ٛيرٗ ن

ةهةٗد:ٞ

ٓعٖ ٓ ٛقا تم قِرًا تزى ٗت٘مو ً.بم إىل ارٙبق ً برٗ تابر
بت٘د ٕٚةهتٔرٙرةت

ةهةٗ :

مل ُزى ًر ٝإىل ارٙق ً رٗ إف ٗكِتم ُتم ةه او

ةهةٗد:ٞ

كّرُٗ ٛه٘ مبرٗ ٝةير ٝكِتُ ٔٚا ُا ةه او

ةهةٗ :

ةألًجو ٞكجر ًّ ْ ذبزٟ

ةهةٗد:ٞ

ُتَ ٓلعة ةٌ٢اً تتٍٔ ْٗ ْ تهّٓ قو ٟمق ٞكحمًم

ةهةٗ :

.اترةًذ برّٓ؟ ٗٓى عبّ يف ضبلٌٞ؟

ةهةٗد:ٞ

بضذرذ كرً ٟهلل ٗ.اَ مل قر رٙر ْ كن ة٣ٚاً
م٘ت ةه.امفٙ ٞشتر تت٘دٕ ةهةٗدب ٞعبب٘ دٔبا ةهت بذٚى ٗتشبغوٕ
ٙ ٞ ٚتاا ي
تِطوق لِ ٞٚياٚتم باهز ٚهفريٗ ٗت تٌر رُ ٝز
تحمهلا ةهةٗداْ ةهِعرةت ة .اعر ٝةهةٗد ٞت ارع إىل إلحمق ةزبٔا ذ

ةهةٗ :

ا ة لو تم دٔا ةهت ذٚى؟ ةأللِٚع ٞمجٚوٞ

ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ ف ير ٌ ٙن ريٗ يف ةه اق ٞةه.اةر ٝهٚحمً

ةهةٗ :

ةهز٘ت ةزبٌٚى ٗةأللِ ٞٚةسبو٘.ٌ ُٙ ٝاْ يف كى ٗ ت

ةهةٗد:ٞ

قاتاٞذ ةآلْ ماقتَ ذبو لاُ ٛريٗ ؟ ٓى تعكر؟ ب.ر ْ تةٗدِبا
ب .ا٘ع ٗةير ٓرٙتمَ ةرٙطاً هفريٗ رًٚتَبٕ داُاباً ٗمل ؽبطبر بااهبم
ْ ت ٌ ٕ.إف ب.ر .تٙ ٞاَ

ةهةٗ :

ًزققاًذ مخ ٙ ٞاَ

ةهةٗد:ٞ

مخ . ٗ ٞت ٞةهِتٚذٗ ٞةيرٝ

ةهةٗ :

بغٚغذ لتولني ةكر ٝقذٚا ٞتتعكرً ّٙبا ِٙا.بام ٗتِ بني ًبا
م ٓبرٙتم ةبرٙط ًا ٗمل ك.بٕ ٗتِ بني ُِبا
ف ِٙا.ام تتعكرُ ّٙب م
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ت تت٘ .ني
يف ُفس ةه ُ َ٘ٚوِا ً ٛإىل ة شف ٟحباه ٞإ..اف ٓى كِ م
ً ب ْ تببرن ًبب ٛيف ة تشببف ٗ ٟدوببس يف ةهاٚببت كبب. ٛببتٌن إىل
ةأللاُٛ؟
ةهةٗد:ٞ

ٙارٗ ُِا هّ ُتفق برةً

ةهةٗ :

ٗٓعة ر ٙ ٛٙضباً ،هبعهم لبرةً ًِبع ةهزباا ةهاباكر
ٙشتر ٗ ٙطن كحمَ ةهةٗ ذ

ةهةٗد:ٞ

ت.و ٚاً قو ٟم٘ت ةهرٙا ذ ٙا هطٚ

مب٘ت ةهرٙبا

ًا ةهع ٜػبرٜ؟

رت ٝمٌتذ
ةهةٗ :

ًا ة كِا ُ ٘ي؟

ةهةٗد:ٞ

كِا ُ ٘ي ُِا هّ ُتٌلّ ًّ ةهتفآٍ

ةهةٗ :

ه تم ُتم ةه او يف هم؟

ةهةٗد:ٞ

ً تِلرٝذ ُا؟! ٗ ا ة ف تلْ٘ ُت ةه او ٙا كت٘ر ٙا ضبرتَ؟

ةهةٗ :

ًرٓ٘ة باًذ ُببا؟! ُببا مل تببرتى  ً٘ٙب ًا بشببؤُٗم ٗ تركببم تف.وببني ًببا
تشا٢ني

ةهةٗد:ٞ

ًٗت ٟوتُ همَ إُ

ةهةٗ :

بِفا مهذ ةيرتتُ ب ًرن إ ة مل تركم قو ٟيرٙتم ت ٘هني إُ
تِ بممٗ ،إ ة تركت بمم قوبب ٟيرٙتببم تتببهًني ب.زببا ٙ ٞٚببرتب ًِٔببا
ت ًا ة ترٙرّٙ؟ ًا ة ترٙرّٙ؟
ٗٙلا ْ ٙضربٔاذ ُ م

ةهةٗد:ٞ

رٙر ْ .ى ًا ةا١؟

ب مرةر ٗم٘ت قايذ رٙر ةهطحمق ةهطحمق

ةهةٗ :

إ ْ ُتم

ةهةٗد:ٞ

رٙر ْ قرف ةآلْ ٗيف ٓعٖ ةهوقع ٞا ة تةٗد َت ؟

ةهةٗ :

لوطٓٗ ٞعٖ ُتا٢ذٔا

ةهةٗد:ٞ

ًا ة كِتَ .تخ ر ه٘ ترك َت يف يضّ ً ٗ ٛبٗ ٛإت٘تٛ؟

ةهةٗ :

.اترةًذ يف ةن ةهاٚت ة ِ٘ بٌ.ب٘ يف ًِتزبفٕ كب ٛف  ٙبن ب٘ق
رؤٗ.لٍ؟
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ةهةٗد:ٞ

ةهةٗ :

مببق ْ ٚبٚتِببا كبباْ ً ببِ٘ ةً بٌ.بب٘ هلِببٕ ف نلببّ ْ  ٙببن ألُببٕ
كاْ قاًرةً باسبو .اترٝذ زر ٙور ةهبع ٜتُ بلِ ٚبٕ ةآلْ مل
قر رٙرٖ ةُتٔت ةسبلا ٞٙك رُِا ةهرفع ٗت٘ فِا قّ ةهغِا١
كت٘ر ًتخر ًِع مخس ِ٘.ةت ط  ّٙترٙر ٙ ْ ِٕٙلِم؟

ةهةٗد:ٞ

ت تب٘ ري ةبً ١ٛبّ ةهِ ب٘ با
ت ة.بتطَ .
ٓعٖ ه ٚت ً ؤٗه .ٚه٘ كِب َ
كاْ ٓعة ياهِا

ةهةٗ :

ٗةهلل ٙا ٚ.رتً ٛا قوٌٕ ْ ً٘ ٘ع ةهتب٘ ري ٓب٘ ًبّ ةتتزباد .بٚرٝ
ةهاٚت

ةهةٗد:ٞ

ٓعة ةهلحمَ مقٗ ، ٚهلّ قِرًا ٙا.جر .اترٝذ ٚ.ر ةهاٚت ُ ٘ ٖ
نً ِٚا ٗمشافً لري ًلرتخ بشً ١ٛا ة ب ًلاْ ٚ.ر ٝةهاٚت ْ تف.ى؟
 ّٙب.جر ُ ٘ ّٙ ٜ؟

ةهةٗ :

ت٘.ى إهٚمم تهٙ

ةهةٗد:ٞ

ة .ي ُف م

ةهةٗ :

 .هت ُف ٗ ٛمل ت.رف ُف  ْ ٛدبٚو قوٓ ٟعة ةه ؤةي

ةهةٗد:ٞ

ف ٙوٚق بم ْ تتذآى ةهش ١ٛةهع ٜت.ر ٕ دٚرةً

ةهةٗ :

قرتم هت.ةيف ُفس ة .ةٗ ٞ؟ ُتم ف ترٙر ْ ّٙتِ ٛ؟

ةهةٗد:ٞ

ٗٓببى  ُِٙببٓ ٟلببعة ًببر؟ كجببر ًببّ مخ ببً ٞحمٙببني هببري ٝر.ببؤا هببم
تبب٘ن ًببّ كِببرة قِببرًا ربردبتَ كبب ٛتببا ُف ببمُ ٗ ،بتَ بببري ْ
ت ببتفٚر ًِٔببا مبشببرٗع ػب.وِببا غبببر إىل ةسبٚببا ٝبٚع.تَٔا ًتببى ةهببب ف
قرف ًا ة ٘ي

ةهةٗ :

ب.تُ ةهِ ب٘ يف ًشبرٗع دببار ٜاةبى بقل٘ة
٘هٗ ٛف تٔتٌٛ
قو بٛع ٓببى ٓببعة ٙلف ٚبمم؟ ٓببا ُببا قببرتف ًاً بمم هوٌببر ٝة وٚببْ٘ ُ ب
تُرمقت ٓى ترٙر ْ ّٙبح هبم تبه تبرةق ٛقوب ٟةاةب ٞةهتوفةٙبْ٘؟
ةُتٔت ةه زًِ ٞع مخس .بِ٘ةت ٗ ُبتم ف ترٙبر ْ ّٙتِ ب ٛكبٍ ٓب٘
وام ي ٘

ةهةٗد:ٞ

مق ْ ٚةه ز ٞةُتٔت ًِع مخس ِ٘.ةت ،هلِٔا تؤثعر قو ٟيٚاتِبا
ت إهٚبم ف تغباًر توبم ة غباًرٝ؟ ٓبى
يت ٟةآلْ ٓى تعكر كٍ ت٘.بو ُ
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ت
ت هببم ْ بٚتِببا .ببِٔٚار ب بباو ٓببعة ة شببرٗع؟ ٗ ُ ب َ
تببعكر كببٍ و ب ُ
ر ضتَ ْ ت ٌن ً كوٌٗ ٞةيرٗ ٝك ْ ة ٘ ٘ع ِٚ.ٙم ٗيرن
ةهةٗ :

لوطً ٞجى كى ةأللحمط ةهٙ .رتلأا ةهِا

ةهةٗد:ٞ

ٗةهِتٚذ ٞت ارتِا شبٌ ً ٞحمٙني هري ٝب .ا٘ع ٗةير

ةهةٗ :

ًزققاًذ ب .ا٘قني

ةهةٗد:ٞ

هٚلُ٘٘ة ةٔرً ّٙا ةهفبرق؟ مل غب بر بط ةهِ ب٘ ببى ت برُا قبٍ
ٓوم هِا ٗٗ ٘ ٍٔ إىل داُاِا ب.ر ْ ٘ة ة.تٔتارُا ٗ وبٗ ٞقِٚبا ٓبى
ت ترٙر ذب ٙ ٕ ٚا كت٘ر؟
ٓعة ٓ٘ ةهلرف ةهع ٜكِ َ

ةهةٗ :

ٓببى ت.ببر ني ُ ب ًببّ ٗي ٙببَ٘ ٗة بِِٚببا رك بتُ ْ ُٔاٙبب ٞقحم تِببا
.تلْ٘ ٓلعة؟

ةهةٗد:ٞ

ٗٓببى ت.ببرف ٙببا كتبب٘ر ٗ.بباَ ُ ب هببٚس ببط ًِببع ةهٚببَ٘ ةألٗي ًببّ
ٗةدِبا بببى ًِببع ةهوقعب ٞةهبب .تطاب َت ٔٚبا قر بتُ ْ ٓببعٖ .ببتلْ٘
ُٔاٙتِا

ةهةٗ :

بهٗ قزابذ كا بٞ

ةهةٗد:ٞ

بغضوذ كا بٞ؟ ُا ف ك هم

ةهةٗ :

ت ت.بر ني عْ ٓبعٖ .بتلْ٘ ُٔاٙتِبا با
بى كجر ًّ كا بب ٞهب٘ كِب م
ت ُف م قوٛع
كِتم رً ٚم

ةهةٗد:ٞ

ت مغريٗ ٝف ٍٔ بٔلعة ً٘ر
ٗ تٔا كِ ُ

ةهةٗ :

ُتم ف تفٌٔني بٔلعة ً٘ر؟ بى تفٌٔني بٔا كجر ًّ ً ٞ٣ةًر ٝ

ةهةٗد:ٞ

م تٔ ِٚبٔعة ةهلحمَ؟
ف تش.ر ُ َ

ةهةٗ :

ًرتالاًذ ٗٓى ت زعرُ ّٙتم؟

ةهةٗد:ٞ

ُا مل ُطق بلوٌ ٞتؤ ٙم

ةهةٗ :

هٚس ًّ ةهضرٗر ْ ٜتِط ُ ٛتم تف.وني

ةهةٗد:ٞ

كّرُ ٛمبرٗ ٝةير ٝتط تُ ٔٚا حب م

ةهةٗ :
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ةهةٗد:ٞ

قت ر ُِا ذبرثِا ًً ٞ٣ر ٝبٔعة ة ٘ ٘ع

ةهةٗ :

هٚزاق٘ة ًً ٞ٣رًٗ ٝر ٝقِرًا ف ترٙر ة ر  ٝإظبباب افبى ًبّ ٗدٔبا
ٔعة  ْ .ٙيف ر ٔ.ا ً٘عة ًف ترٙر ْ تغِعٕٚ

ةهةٗد:ٞ

قِرًا ٙلْ٘ ِٓان ً٘عةي يف ر ةهةٗدب ٞترٙبر ْ تغِعٚبٕ ا ًلأُبا
ْ تف.ببى هببم .بب٘ة ١كبباْ قِببرٓا افبباي َ مل ٙلببّ ثببٍ قوببٜ ٟ
.ا ترٙر إظباب بِا١؟ ًبا ٓب٘ ةهشب ١ٛةهبع. ٜبت رًٕ هلبٍ لبري ٓبعة
ةهاٚت ة ت دَر بغر تٕ ةه٘يٚرٝ؟

ةهةٗ :

ةهلل كرٍٙ

ةهةٗد:ٞ

يٚاُاً ٗ ُا ذبرخ ً.م ة.ر ُ

ةهةٗ :

قرُا إىل إااه ٞةهو اْ؟

ةهةٗد:ٞ

ةً ٌ٢ا ت.ته ةسب  ٞ ٚإااه ٞه اْ

ذبرخ ًن درعتٛ

ةهةٗ :

ؼبار مبا ػبٚو ٚقاٗي تغبٚري ة ٘ ب٘ع بادبباٖ ً٘ ب٘ع نلبّ ْ
ِٙتزر  ٕٚب.زاٞٚذ مخس ِ٘.ةت ٗ ُا ٘ي همم إُ ف يوع ةهض٘١
ةألمببفر بببى يببو ةهضبب٘ ١ةألبببٚض ةهضبب٘ ١ةألمببفر ٙببؤمل قبب ٚع ٗ ُبتم
ت.ر ني ٓعة ةألًر دٚرةً ٗهلِبمم تزبرع ّٙقوب ٟإافبا ١ةهضب٘ ١ةألببٚض
ٗإُار ٝةهض٘ ١ةألمفر

ةهةٗد:ٞ

ت ُبم ف ت.بٚيف يف ةهاٚبت ٗيبرن؟ ِٓبان بشبر ٚ.ٙشبْ٘ ً.بم
ٓى ُ َ ٚ
ٗؼبق هلٍ ْ ِٙريٗة ةهض٘ ١ةهعٙ ٜرٙرُٕٗ

ةهةٗ :

ٓؤف ١ةهاشر ةهع ّٙتتقرثني قٍِٔ ٙف.وْ٘ ة بتقٚى ٗٓبٍ ٙاقجبْ٘ قبّ
كببى ًببا ٙضبباٙٗ ٙف.وُ٘ببٕ ألْ ة ٘ بب٘ع هببٚس ً٘ بب٘ع بب٘ ١مببفر
ٗ ٘ ١محر ة ٘ ٘ع ً٘ ٘ع ُلا ٞٙف كجر

ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ ه٘ ة.وتُ همَ ماب ٛ.ةه.شر ٝكاهشٌن ا ر ٚت
بٔرٗ ٙ ٗٗ ١رتب ًِٔاذ ٙا صبُِ٘ ،ٞف رٙر ْ تش.و ٛهب ٛمباب.م
م تلفٚ
ك ٛر ُ ٟتم ت.وٌني ْ كوٌ ٞيو٘ٗ ٝةير ًِ ٝم
باُل ارذ ًّ . ّٙت ت ٛةهلوٌ ٞةسبو٘ٗ ٝةه وو صبرٗ ؟
رت ٝمٌت يردٞذ
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ةهةٗ :

ك ْ ةزب٘ع ما يارعةً  .ت ةهِا ع ٝوٚحمً ٙتذٕ عب٘ ةهِا عٝذ

ةهةٗد:ٞ

ت٘ فٕ با.تِلارذ ٓى دُِِبت؟ ترٙبر ْ تفبت ةهِا بع ٝكب ٛنتوب٤
ةهاٚت باهغاار؟ اا.اً قِرن تا ً ٞل ٗتِع

ةهةٗ :

با.ببتِلارذ إ ة تق بتُ ةهِا ببع ٝشبٌببس ببا٢ق .ببٚتق٘ي ةهاٚببت إىل
ًةبوٞ؟ مقُ ٚم بحم ق ى

ةهةٗد:ٞ

ٗ ٛف تٔببتٍ إف بِف ببم ٗف تفببرتض ُ ب ببر كببْ٘
ُببت ةببخ ُبباُ ع
بر ةُ ٞثٍ ٓى ٘ٙدر ةخ قا ى ٙفت ةهِا ع ٝيف ٓعة ةزب٘ع؟

ةهةٗ :

ٗٓى ًّ ٚ.ٙيف ً.مم نلّ ْ ٙا  ٟهٕ ق ى؟

ةهةٗد:ٞ

رمحم ةهلل ٙا ً ٛةً ٌ٢ا كاُت ت ٘ي ه :ٛةهرُٚا يع٘ظ

ةهةٗ :

ٓعٖ ٓ ٛةهلوٌ ٞةه٘يٚبر ٝةهزبقٚق ٞةهب .كاُبت ت ٘هلبا رمحٔبا ةهلل
حبر بب ٞوببوذ ةهببرُٚا يعبب٘ظ هبب٘ كبباْ يعبب ٛدٚببرةً هلِ بتُ او بتُ
 ٛاببى مخببس .ببِ٘ةت إىل رُ ببا
بفرمبب ٞةه ببفر ةهببُ .ق لر َببت قو ب ع
ٗهلّ ًا ة ٘ .ي؟ ل٘ةُ ٛةهشٚطاْ ٗر ضت

ةهةٗد:ٞ

ٓٚا ،ةتٌٔ ب ُ

ةهةٗ :

اا.اً ُتم ف تتعكر ّٙقِرًا وتم ه :ٛإًا ُا ٗ رُ ا؟

ةهةٗد:ٞ

ت ترٙببرُُ ْ ٛتعببرن
كِبتَ ت ببتطٚن ْ ربتببار رُ ببا ثببٍ ٓببى كِب َ
ِ٘.ةت ِٗ٘.ةت ك ٛت ٘.؟ ٓعة إ ة قرت

ةهةٗ :

ت ِٓا ٚ..رٓ ٝلعة؟
ٗٓا ر ب ُ ٚ

ةهةٗد:ٞ

ذباٗي ْ تغٚعٕذ ةآلْ ف هلّ لبرةً يف ًجبى ٓبعة ةه٘ بت .ب كْ٘
ٚ..ر ٝدرةً

ةهةٗ :

هٌٞٚ٣

ةهةٗد:ٞ

ي٘

ةهةٗ :

قِٚرٗ ٝر .م ا ٍ كاسبذر

ةهةٗد:ٞ

 ًّ ٟر .م

ةهةٗ :
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ةهةٗد:ٞ

ف إيعر درةرُا ًتٔا ٍٗ ِٗٔٚ.ار ًّ ٗي رب ٞر

ةهةٗ :

لِ ٟه٘ .تطٚن توم

ةهةٗد:ٞ

ٗ ُا لِ ٟه٘ .تطٚن تِ م
ٙرْ در

ةهةٗد:ٞ

ً٘باٙى ةهةٗ ثٍ ٙت٘

ةهةٗ ٙتفق

ر ٍ ة تزىذ

بت٘ترذ ٓٛ؟

ةهةٗ :

هٚس ًّ ة ُم مل ت ٘هُ ٛمم لرةً .تلُ٘ني ٚ..رٝ؟

ةهةٗد:ٞ

ت
ااً .ا ٗ قرف ُ ًِع ةهغبر هبّ ِ.ٙب ٚةب ُم ،هلبّ ةهغبر مل ٙب م
ب.ر ًّٗ ي  ْ ٛقرف ةآلْ إ ة كاُت ٓ ٛةه .ةتزوت َ ف

ةهةٗ :

ؼباٗي إلاظتٔاذ ةاٌِ٣عٛٓ ٛ

ةهةٗد:ٞ

بت٘ترذ ٓعٖ ةه ا ط ٞف ترٙر ْ ترؼبِا ًِٔا؟

ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

زرن ترؼب

ُا ف ترؼبِا عبّ ثٍ ٓ ٛمبا ة تضا ٙم؟

ذبببباٗي ْ تابببرٗ مبببا ٞذ ف تضببباٙ
ك.تم

بشببب ،١ٛهلِٔبببا ت ببب ١ٛإىل

ب خرٞٙذ تٌٔم ك ..كجريةً

ةهةٗد:ٞ

بى تٌٔ كرةً.

ةهةٗ :

مل  ٤ ٙير إىل كرةًتم

ةهةٗد:ٞ

ت ببرتب ًِببٕذ قِببرًا تعٔببر قوِباً ًببن ٗةيببرً ٝببّ ٓببعة ةهِبب٘ع ٗٙببرةكٍ
ةهِا ً.اَ ف ٙلْ٘ هم كه إٓاُ ٞهٛ؟

ةهةٗ :

ت.ر ني دٚرةً ُٔا ًرٙضٗ ٞحبادٙ ّ ٞلْ٘ ًٔ.ا

ةهةٗد:ٞ

.اتر ًٗ ٝبتفة ٝذ ٗٓب ٛمل دببر يبرًة .ب٘ةن يف ٓبعة ةه.بامل كبٛ
ٙلْ٘ ًٔ.ا؟

ةهةٗ :

ُا ااٚأا

ةهةٗد:ٞ

بتشلٚمذ ااٚأا َ ة ١ٛآتر؟

ةهةٗ :

ب.زاٞٚذ ا ة تزرع ْ ّٙذبرًِٚا بغريتم ةهب .ف ًبهر هلبا ًبّ كبى
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سبعبب ٞنلببّ ْ ُ.ببٚيف ٔٚببا ب بب.ا ٝ؟ هبب٘ كِبتُ ف ثببق بببم كٌببا ف
تج ني ب ٛهلاُت يٚاتِا ف تُطاق
ةهةٗد:ٞ

ف ثببق ببببم ألُببم يف كبببى ٙببَ٘ هبببم زبب ٞدرٙبببرًٗ ٝشببلو ٞدرٙبببرٝ
ٗ ضٚق ٞدرٙر ٝبغٚغذ إ ة مل تلّ تٔبتٍ ب بٌ.تم بآتٍ بزبقتم
مبرةرٗ ٝتلا ةهرً٘ع تطفر ًّ قِٔٚٚاذ ةٓتٍ بلرةًٗ ٞدتم ةه.
تتٌرغ كى  َ٘ٙبباألرض ً٣بً ٞبرً ٝبن كبى كوٌب ٞكٔ.با قِبم ٗقبّ
ًغاًرةتم يت ٟةه ا طات ًا تبركتّٔع ٓبى تتبعكر قِبرًا د٣ب َت
ًر ٝب.ر ًِتز ةهوٚى ٗكاْ ةهرَ ٙغطّٚم ٗٗدٔم ًت٘رعَ؟ ٓى تعكر
ةه او ةهع ٜةترتقتَٕ ٗكعبتَ بٕ قوٛع؟

ةهةٗ :

تحمف ٚ.اٛ.

ةهةٗد:ٞ

تحمف ٚ.ا َ ٛ.تحمف ًن ةه ٘عة ّٙ؟ مل تلبّ لتوبم رً ٝبّ يٚبا١
قِرًا وتَ ه ٛقِرًا كُشم ًرن :ت وبرٖذ كوّبٕ ٚ.ا.ب ٞب.زباٞٚ
ٓ ببتري ٞٙذ ًببا ة ترٙببر؟ ترٙببر ْ في ببم ًببّ ةببارع إىل ةببارع ًٗببّ
كا  ِ٘ٙإىل كا ً ِ٘ٙجبى ةهلبحمب؟ ترٙبر ْ ركبض ٗرة١ن كوٌبا
قر تُ ُعمَ ً اب٘ر يف يضبّ ٓبعٖ ٗ ذببت برةَ توبم؟ هلبعٖ ةهرردبٞ
ت.ت ر ُ ف ًتوم كرةًٞ؟

ةهةٗ :

كى ةهردباي ؼبابْ٘ ْ ٙشب.رٗة ْ ٗدباتٔ عّ تغبار قوب ٍٔٚرمببا كبٛ
ٙت كرٗة ْ هلٍ  ٌٞٚبِعر ُ أّ٢

ةهةٗد:ٞ

هٚس ًّ ةهضرٗر ْ ٜتلْ٘ ةٌ٢اً لري ٝة ر  ٝقوٗ ٟدٔا لري ٝيبو
ًببرةت كببجري ٝتلببْ٘ لببري ٝةيت ببار ٗةهردبباي ً بباكني ٙع عِببْ٘ ْع
ُ ا ٍٓ١تغار قو ٍٔٚألُّٔ ؼباُّ٘ٔ ،هبعهم ٙاباهغْ٘ يٚاُباً ٗؽبرتقبْ٘
ً٘رةً ف مى هلا

ةهةٗ :

صب رةً ٗرٖ ٗ ٗر ةهردى با  ِٟ.ةه.اَ إىل ٗدتٕ إللاظتٔباذ تُبر٠
ٓى ب  ٛةبً ١ٛبّ محبر ةهشبفاٖ قوب ٟتبرعٜ؟ ةهٚبَ٘ مبا قت ٗةيبرٝ
قر ٔا ًِع ًّ بٚ.ر ٗ اعوت ٙشٍ ٙر ٕٙب قذابذ ةهلل ر. ٝا٘ع
بببى ببر. ٝببا٘قني هببّ ل ببى ٙببرٜع كبب ٛتا بب ٟرة٢قبب ٞقطرٓببا ًتغوغوببٞ
ٌٔٚبببا ِٙتٔببب ٛةهتذ بببٚرذ ٗهبببٚس ٓبببعة بببط يبببو ْ ببب ٚإىل
ً.وً٘اتم ُعِا يٚاُ ًا ُتٌ.عر ْ ُلتو قو ٟاتر ةهل٘ةت ةشبام ٞبِا
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ر اً باً ْٗ كببا ١كببُ ٛشبب.ركٍ ُِببا ً با هِببا ًرلبب٘بني كردبباي
ٗٓلعة ُلْ٘ ر ٗموِا ا ُرٙر ْٗ ْ تٔتة ِٚا ة.رٗ ٝةيرٝ
ةهةٗد:ٞ

ًا قِرًا تلْ٘ ةألً٘ر درٙع ٞتقاٗهْ٘ بلى ةه٘.ا٢ى ْ لق٘ة آثار
درةٌ٢لٍ ترتوْ٘ إىل ةهاٚت كاهلباربني ًبّ ةه بذّ ٗ ًبّ ًشبفٟ
ةجملبباُني تركضببْ٘ إىل ةسب عٌبباَ كبب ٛتغ ببو٘ة ٙببرٙلٍ ٗٗدبب٘ٓلٍ
حبذبُ ٞلببٍ ترٙببرْٗ ضببا ١يببادتلٍ ٗقِببرًا دبو ببْ٘ إىل ًا٢ببرٝ
ةهط.بباَ هت ب كو٘ة ًزببققٞذ هتت ببٌٌ٘ة دبو ببْ٘ ًجببى ةزببباهس قوببٟ
ةبب٘ن ٗ دببا ٙببرْع دببر ةهلببات تذفوببْ٘ شببب٘ لٍ ًببّ تا.ببات
.اهلٍ ٗقِرًا ُِعر يف قُ٘ٚلٍ ُبر ٠ةهرقبو ٔٚبا ُٗ.برف كبى
ْ سبع ٞةهزٌت ٓعٖ تفرط بٔا ةهِ ا ١بلى ب ااٞ
ة ١ٛه .
قِببرًا تاببر ْ ب ببؤةهلٍ قببّ كببى كبباريٗ ٝمببغريٙ ْ ْٗ ٝببرركّ
ُّٔ ه٘ ب نيَ .باكتات بتتوفَّ قزباب ردباهلّ ٗدب.وبّٔ يف رقبو
ةٍ٢

ةهةٗ :

صب رًة ةسباه ٞةه .تتقبرخ قِٔبا ةهةٗدب ٞخبب٘فذ تُبرٓ ٠بى ت.برف
ة٣ٚاً؟ ٓى ك.ت ق ة٣ٚاً؟

ةهةٗد:ٞ

حبر ٞذ كى ًر ٝكِت ب٘يٓ :بعٖ آتبر ًبر ٝآتبر رمب ٞهلبّ
ْٗ ا٢ر ٝف ٙزو ةه.طار ًا رٖ ةهرٓر َُو ةهلوو

ةهةٗ :

ً اا .باًذ ف تببت.ا ُف ببم يفع بتُ لٚا باً ٓببعٖ ةألًجبباي ًببّ كجببرٝ
تر ٙرن هلا ف ٙزو ةه.طار ًا رٖ ةهرٓر ُو ةهلوو ق٘ ٗه٘
ٗ  ٖ٘.يف اهو قا ت يو ٌٞٚإىل قا تٔا ةه رنٙ ٞبا ًؤًعِب ٞهوردباي
كا ؤًعِ ٞهوٌا ١يف ةهغرباي

ةهةٗد:ٞ

ب خرً ٞٙاطِٞذ ٙا تُ ٛت ردى قع ٍٚت تطٚن ْ تٚ.يف يٚاتبم
ببب٘دٔني ٗدببٕ إىل ةشبببار ٗٗدببٕ إىل ةهببرةتى ًببن ةآلتببر ّٙدِتوٌبباْ
ٗ ن رةاًٗ ٛتفٔعٍ ًٗتقرر ًٗٗ ٛ.ييف ٗ ٙلتات٘ر ًٗتخو

ةهةٗ :

ًِلٍ ُ تفٚر ُتٍ ةه اب ْ٘ ٗعبّ ةهحمي ْ٘

ةهةٗد:ٞ

ًا ة ت زر؟

ةهةٗ :

زر إ ة كِتُ قٚيف ب٘دٔني كٌا ت ٘هني ُتم تٚ.شني مبٗ ٞ٣دٕ
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ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

ةهةٗد:ٞ

با.تِلارذ ُا؟!
ُُ ٍ.تم ًّ ًِعا ٙبرًّ ةهتبِعري يف ةسبرٙبٗ ٞةهتقبرر ٗةسبرٙبات ةه.اًبٞ
ْٗ ْ
ٗةسبرٙات ةشبامبٓٗ ٞب٘  ٙبذّ ُف بٕ ٗتفلبريٖ ةتبى فب
ؼباٗي ةشبرٗ ًِٕ؟
برٓشٞذ ُا ياس ُف  ٛةتى ف ؟
ًّ َتَِم

ةهةٗ :

ُُ ٍ.تم يف ف

ةهةٗد:ٞ

ٙارٗ ُمَ بر تَ ربرعف ٗمل ت.ر ت.رف مبا ة تتقرخ ف ٘ٙدر ًبّ ٓب٘
كجر ً ٙتقرخ قّ ةسبرٙٗ ٞٙطاهو بٔا

ةهةٗ :

رمبا ف ٘ٙدر ًّ ٙتقرخ كجر ًِمم قّ ةسبرٗ ،ٞٙهلبّ ةهٌ.بى قوبٟ
ذب ٚق ةسبرٙب ٞةسب ٚ ٚبٓ ٞب٘ ب.بر ًبا ٙلبْ٘ قبّ تفلبرين ةسبرٙبٞ
ةه .تطاهاني بٔا ٓ ٛةسبر ٞٙةه .ت ٌ همم ْ تف.وبً ٛبا تشبا٢ني ْٗ
ْ تٔتٌ ٛبر  ٜير ٗك ُعم تٚ.شني ٗيٚر ٝيف ٓعة ةه.امل ْٗ ٗد٘
ًبّ ٙشباركم لبارن ٗٙتب ثر بتزبر اتم ٌٔبم ةشبباا ٤هوقرٙبٞ
ٓبب٘ ةه فب ةهببع ٜت ببذِني ُف ببم ٚببٕ ْٗ ْ تببتٌل ًببّ ةشبببرٗ
ًِٕ

ةهةٗد:ٞ

تزفق ب خرٞٙذ ي ِت ي ِت ةبلرن قوبٓ ٟبعٖ ةحملا برٝ
ةه ٚعٌٗ ،ٞهلّ يو ْ ٘ي هم ْ ًّ ف ٙؤًّ باسبر ٞٙهبّ ٙبتٌلّ
ًّ ت رٙر ٌٚتٔا

ةهةٗ :

ٗ ُتم رعرِتم ٌٚتٔا؟
ةهةٗد ٞذباٗي ةإلداب ٞهلّ ةهةٗ ٙتابن كحمًٕذ

ةهةٗ :

ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
204

م ًبا ٓب ٛةسبرٙب ٞةهبب .ت برعرِٔٙا ٗتبؤًِني بٔببا؟
ٓبى ترٙبر ْ ّٙب٘ي هب م
لببم
ةسبرٙبب ٞةهبب .ت برعرِٔٙا ٗتببؤًِني بٔببا ٓبب ٛيرٙبب ٞةفعبببحمي ٗةهتف ّ
ةأل.ببرٜع باتتزببار ٓبب ٛيرٙبب ٞعْ تٚ.شبب ٛكٌببا تشببتٔني ٗ ْ ت ٌ.ببٛ
ةآلتر ّٙي و ًةةدم
با.تِلارذ ُا لر ٓلعة؟!
ٓببى ت ببتط.ٚني إُلببار هببم؟ ه بتم ُ بتم ًببّ  ٙبب٘ي ة ٌ٢باً ْ ًفٔببَ٘
ةسبٚا ٝةهةٗدً ٞٚفَٔ٘ اةى ٗف ِٙا.و إف ةجملتٌ.ات ة تخوفٞ؟ ه تم
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ُبتم ًببّ  ٙبب٘ي ةٌ٢باً ْ ًؤ .بب ٞةسبٚببا ٝةهةٗدٚببً ٞؤ .ببً ٞاِٚبب ٞقوببٟ
ةهلعب ٗةهِفاق ٗةشبرةع ٗةهغيف؟
ةهةٗد:ٞ

ةهةٗ :

مق ٚهلّ ف تِسَ ُ بلحمًٓ ٛعة زر ةزباُو ةهِعرً ٜبّ
ة ٘ ببب٘ع ٗهبببٚس ةزباُبببو ةهٌ.وبببُ ٗ ٛبب اوبببق يلاًبباً قاًببب ٞهبببٚس
باهضرٗر ْ ٝتلْ٘ ماسب ٞهوتِفٚع ،يف صبتٌِ.ا قوب ٟةأل بى ٗ ،هٚبى
ٓبببعة ُعب ب اوب بتُ ْ تةٗدبببم ًبببن ْع كبببى ًبببّ كببباْ .ٙبببرف ُعب ب
 .تةٗدم كاْ ؼبعرُ. ًّ ٛو٘كم ة تفوّت ًن ةهِ ا١
 ٙرتب ًِٔا كجريةً باُف.ايذ ًِ ٟه ر دباٗ تم يرٗ ن
ماقا ةآلْ يف ًِتز ة لاْ ٗدٔاً ه٘دٕذ

ةهةٗد:ٞ

هبب٘ مل تلببّ تحم ببم كب تحمق ةهِ ببا ١ةهوبب٘ةت ٛتطببار ّٓ ببا كِ بتَ
ةُ ذٌتَ ًّٔ.
تحمي ث٘ةْ ػبرً ٜا ٙو :ٛةهةٗ ٙزفن ةهةٗد ٞمب٘ت رٙب ةبرٙرٝ
ًفاد ٞ٣ةهةٗد ٞتش.ر باهعقر ًّ م٘ت ةهبر ٙرتًب ٛبِف بٔا قوبٟ
مرر ةهةٗ ةهعٙ ٜتو فٔا حبِباْ لباًر ٗ.ٙاُ ٔبا ٙا ٚباْ قوبُ ٟفبس
ةه٘ ن بضن سبعات ثٍ ذ ٌ ُ ٝن م٘ةت صبٌ٘ق ًّ ٞةألةخاد
آت ًّ ٞٚتار ة ِةي ةألم٘ةت تفٚض ٞهلِٔا ً ٌ٘قٞذ

م٘ت :1

ٓى ُتَ ًت كر عْ ٓعة ٓ٘ باب ةهاٚت ةهعُ ٜرٙرٖ؟

م٘ت :2

ااً .ا ًت كر ٓٚا ب رق ٞاى ْ ٙش.ر بِا ير

م٘ت :1

ت ًت كر ْ ٓعة ٓ٘ ةهاٚت؟
ٓى ُ َ

م٘ت :2

وتُ هم ًت كرٓٗ ،عٖ ُ خ ًّ ٞة فتا ٓ ٗ ،ى ةهاٚت ً ا رْٗ ًِع
كجر ًّ .ا٘ع ٗهّ ٗ ٘.ٙة إف يف ةأل.ا٘ع ةه ا َ
م٘ت ت باب ٗإلحم ٕ بٔرٗ١ذ

ةهةٗد:ٞ

ت ًا ك.تُٕ؟
بعٓ٘يذ ٓى كَ .

ةهةٗ :

بعٓ٘يذ ك.ت ٓعة باب بٚت دريةُِا

ةهةٗد:ٞ

خب٘فذ بٚت دريةُِا  ُٙرَق
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ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ

ُ ُٙ ٍ.رق كحمًم مقٚ
با.تِلارذ ٓعٖ ٓ ٛر ع. ٝوم؟ ف ترٙر ْ ترً ٠ا ة ػبرٜ؟

ةهةٗ :

با.تِلارذ رً ٠ا ة ػبرٜ؟ ٓى عبّ يف ٌِٚ.ا؟ عبّ ف قحم ب ٞهِبا
با ٘ ٘ع

ةهةٗد:ٞ

با.تِلارذ ٓى ًّ ة ٘ .ي ْ  ّٙرَق بٚبت دريةُِبا ًباَ قِٚٚبم ْٗ
ْ ذبرن .اكِاً؟

ةهةٗ :

ًٗا ة ب ًلاُ. ْ ٛى؟

ةهةٗد:ٞ

با.تِلارذ ًا ٓعة ةهلحمَ؟! ة ٓو ٗةًٍِٔ.

ةهةٗ :

برٓشببٞذ ًببٍِٔ.؟! ٗٓببى ت.ت ببرُ ّٙب ً ببتغٍّ قببّ يٚبباتٛ؟ َ ُبمم
ترٙر ّٙةهتخو ً ؟

ةهةٗد:ٞ

ٗ ا ة .ت تغ قّ يٚاتم؟ ٓى  ٚ.كوُ٘م؟

ةهةٗ :

ت يف يٚاتم قّ هز٘د
ف ،بى  ٚ.توُ٘ ٙ ْ ْٗ ٛكوُ٘ٓ ٛى ك .م
لري ً وقني؟

ةهةٗد:ٞ

يت ٟه٘ كاُ٘ة ً وقني

ٔٚربْ٘ مبذر كاقٍٔ م٘ت ير

ةهةٗ :

با.تِلارذ ٗٓعة ةألير ٓ٘ ُا؟

ةهةٗد:ٞ

ت ٗة فاً يف ًلاُم؟
باُف.ايذ ذبرن ٙا ردى ًا ه َ

ةهةٗ :

باُف.ببايذ ٓببى ترٙببر ْ ّٙدبِِبب ٚ؟ ٓببى ًببّ يببر ٙرًبب ٛبِف ببٕ إىل
ة ٘ت بٔعة ةهشلى؟

ةهةٗد:ٞ

كُّ ردحمً ًرٗ ٝةيرٝ

ةهةٗ :

ٗ ر ثارتٕ ةزبٌو ٞباُف.اي ةرٙرذ ُا ردى رلٌاً قِم

ةهةٗد:ٞ

ٗ ٓ ٛٓ ّٙعٖ ةهرد٘هٞ؟

ةهةٗ :

تتقرٙ ٙا ًِٟ؟ اٚعو ٙتذٕ ب رق ٞعب٘ باب ةهاٚت  ِٜ٘ٙةشبرٗ ذ

ةهةٗد:ٞ

خب٘فذ سبعٞ

ةهةٗ :

ب.زاٞٚذ ًا ة ترٙرّٙ؟
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ةهةٗد:ٞ

تار باهرتةدن قّ ً٘ فٔا ب.ر ْ ةآرت ْ ٗدٔا ٚ.خر باهف.ى
ت ه ًّ ٍُٔ ٛة ٌلّ ْ ٙلُ٘٘ة ً وقني؟
برت ذ ٓى و َ

ةهةٗ :

ٍٓ ً وقْ٘ باهت كٚر

ةهةٗد:ٞ

هٚس ًّ ةأل ضى ْ ُاوغ ةهشرا ٞبري ْ غباار ب ُف ِا؟
ةهةٗ ٙ :رتةدن كٌّ ُةهت قو ٕٚرمح ٞةه ٌا ًّ ٘.ٙ ١قِر ةهاابذ
ٓببعة كبباْ كحمًِببا ًِببع ةهارةٙببٙ ٞر ببن كعاقبب ٞةهلببات ذ ٙببا هوقببغ
ةسبرةر ٝة ط٘قٞ

ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

ةتزى با ٘باٙى
ٙتِاٗي ة ٘باٙىذ ًّٗ  ّٙه ٛر ٍ ةهشراٞ؟

ةهةٗد:ٞ

ٗةهٌ.ى؟

ةهةٗ :

ٙفلببر ههٓببٞذ ِٓببان ي ب عى ٗةيببر  .ب ت ببباب بٚتِببا وببٚحمً ٗ مببر
ٗ ق٘ إللحم ٕ

ةهةٗد:ٞ

درعب

ةهةٗ :

ٙت٘دٕ حبعر عب٘ ةهااب ٗٙفتقٕ ب رق ٞةههق ٗٙزر ذ قِرن ٙغوق
ةهابباب خببب٘ف ٗب ببرق ٞكبباري ٝمبب٘ةت ببرةَ ةهوزبب٘د تببركض
ٓاربٞذ

ةهةٗ :

ًةٓبب٘ةً بِف ببٕ ُٗا ش باً ُف ببٕ كاهببرٙمذ ر  ٙبتم؟ ًببّ مبب٘ت ٗةيببر
ت ٗةدٔتٍُٔ بشلى ًااةر؟
ٓرب٘ة ًجى ةألرةُو ،ل ٚه٘ كِ ُ

ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

.اترٝذ ر ِٙانَ ٘ق ٗر ِٙانَ ذبت
ٓعٖ ُعرتم؟ ٓى ت.ر ني ٍُٔ ه٘ قر ٘ة ُِا ةكتشفِا ًرٍٓ هرتو٘ة
قوِٚا ٗ توُ٘ا؟

ةهةٗد:ٞ

با.تٔتارذ ًا ةطرنَ بتضخ ٍٚةألً٘ر

ةهةٗ :

ًٔر ةًذ ٓى ُا  ًّ ٍٔٙدرٙر؟

ةهةٗد:ٞ

ت٘ فٕذ صبِْ٘ ٗف .تغرب ْ تف.ؤا تُرً ٠ا ة .ر ٘ة؟

ةهةٗ :

ف قت ر ٍُٔ للِ٘ة ًّ .ر  ٞة١ٛ
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ةهةٗد ٞتر ن كاق ٞةهلات ذ
ةهةٗد:ٞ

ًا ةهت ةسبرةر ً ٝط٘قٞ

ةهةٗ :

رمبا ِٓان ةرٙط ً ط٘ع

ةهةٗد:ٞ

ٗٓى ِِ.تعر يت ٟةهغر؟

ةهةٗ :

ًٗا ةهع ِٙ ٜزِا؟ هّ ٙتزى بِا ير ٗف ُِ٘ ٜةفتزاي ب ير ةمحرٜ
ط ٗمل ت طن ةهلٔربا١
ربعم ْ ٓعٖ ةهرٙا ط.ت ةهلات
تِ طن ةهلٔربا١ذ

ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ ٓعة ًا كاْ  ِٙزِا هٚلتٌى ةسبفى

ةهةٗ :

بهٗ قزاب ؽبر ًّ دٚإ رةي ٞهلِٕ ف ٙش.ؤا بى ٙلتفٛ
بت ًؤاذ باه.لس ٓلعة ٚ.لْ٘ ةزب٘ رًٗاُ ٚاً

ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ ًا ٓعٖ ةهاحم ٝ؟ بري ْ تتقرخ قّ ةهرًٗاُ  ٞٚةحبح قبّ
مش ٗ ٞ.ة.ؤا
ةهةٗ ٙتقرن ٚرٗ

ةهةٗد:ٞ

قو ٟرَ ةهةٗدٞذ

تت ملذ آ ٜف ترً ٠اًم؟

ةهةٗ :

ٙزى إىل ةهشٌٗ ٞ.ن لٔا بٚبرٖ ْٗ ْ ٙشب.ؤا ببهٗ قزباب
م برٗيٛ
ن ب ُٛ٘ٚ.ر ٙتُ م
ًتٌ.ر رب إىل ث ى ةهعىذ إ ة مل رَ م

ةهةٗد:ٞ

.تخر رٗي ٛب او بحم تم

ةهةٗ :

ٓببى ًببّ ةهضببرٗر ْ ٜتف ببر ٜقزببابم ٓلببعة كوٌببا ةُ طببن ةهتٚببار
ةهلٔرباٛ٢؟

ةهةٗد:ٞ

ت ت.ببرف عْ ف ةببٙ ١ٛف ببرُ ٛقزبباب ٛكجببر ًببّ ةُ طبباع ةهتٚببار
ُب َ
ةهلٔربببا ،ٛ٢إ ةبب.ر ُ ب  .ب تر ًببّ دوببرٗ ،ٜرلببٍ هببم تتٌ.ببر
ًضاٗ . ٙة.تفةة ٜ
ت ٘.ةهلٔربا ١تلتش ةهةٗد ْ ٞةهةٗ ؼبٌى بٚرٖ ةهشٌْٗ ٞ.
ْ ٙش.ؤاذ

ةهةٗد:ٞ
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ةهةٗ :

يااتُ ْ .تٌتن ب.زاٚتم هوٌر ٝةألتريٝ

ةهةٗد:ٞ

ٗٓى ة.تٌت.ت؟

ةهةٗ :

هٚس ب.ر

ةهةٗد:ٞ

ًا ة ترٙر كجر ًّ هم؟ ٓ تَ رًً ٗ ٛف ٗمل تش.ى ةهشٌ ٞ.ثاُٚاً
ًا ة ترٙر ْ تف.ى ٙضاً؟

ةهةٗ :

ٓ تُ رًم َ ُتم ةهً .ر تمٔا ك ٛت.جر بٔا ٗ ن؟ ًِ ،ٟقر مم
ٗ يفعمم قّ ظٔر وو

ةهةٗد:ٞ

مل ت.ر

ةهةٗ :

ٗ ُتم مل تفًٌٔ٘ٙ ٚاً ٗف ياٗهتم ْ تفٌٔٚ

ةهةٗد:ٞ

رمبا ات ٗةْ ٓعة ةهلحمَ

ةهةٗ :

يٚاُ باً  .ب ي ُف بب :ٛهبب٘ مل ت.ببرف قو ٚبمم ك ٚب كاُببت .ببتلْ٘
يٚاتٛ؟ باهت كٚر ضى بلجري

ةهةٗد:ٞ

ه ٚت ي ّ ًّ يٚات ٛه٘ مل قر م

ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

ً ً٘ٙا ٗمل ت.رف ًا رٙر

.اترةًذ يٚاتم؟
اا.اً يٚاتٓٗ ٛى ُتَ ط ًّ ؼبق هٕ ْ ٚ.ٙيف يٚاتٕ؟ ًجوٌا قِرن
يحمَ ٗاٌ٘يات ُا ٙضاً قِر ٜيحمَ ٗاٌ٘يات
.اترةًذ ْ تزاق ٛكاتا ٞتوفةُٞٚ٘ٙ؟

ةهةٗد:ٞ

ٗٓعة ةهشٙ ١ٛةقذم ،هٚس كعهم؟

ةهةٗ :

ٙةقذ ؟ ٗٓى تر ِٙكاتا ًا ٗ تاف ْ ِٙا

ةهةٗد:ٞ

فٗ ،هلببّ ُببت ب ببرةرُ ٝف ببم ف ذبببو ْ تلببْ٘ ٗدتببم ً.رٗ ببٞ
ٗضبا٘بٞ

ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ

ير؟

.اترةًذ مجٚوٓ ٞعٖ " رةرُ ٝف م" ٓى ماقتم ضبووُ ٞف ٞٚ؟
مخس ِ.ني قشتُٔا ً.م ٗمبرتُ ٌٔبمَ كجبر ًبّ ٌٔبم هِف بم
ُت ةخ ُاُٛع ًٗغرٗر ٗف ذبو إف ُف م ً ٛٓ ٛةه٘يٚر ٝةهب.
كاُببت ت.ر ببم قوبب ٟي  ٚتببم ٗكبباْ ػبببو قوبٛع ْ مببر ٔا قِببرًا
اهت إُمَ مل تُخوَق هٗ ٛإُ مل ُتوَق هبم كاُبت ت ب٘ي إُبم هبّ تبرع
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ة٣ٚاً هّ ت ر ٕ ً ٗ ٗ ،ي ة. ١ٛوتَٕ ُبم .بر تَ يحمًب. ،ٛبر تَ
اٌ٘ي ٛب ْ ما كاتاً ٞشٔ٘رٝ
ةهةٗ :

ً اا.اً ب خرٞٙذ ٗلشني يف ةهشارع ٗٙشري ةهِا إهٚبمم باهاِباْ ٗف
ٙرتكبببم ةهزبببقف ْ٘ٚسبعبببٗ ٞةيبببر ٝحباهبببم ه بببا١ةت توفةُ٘ٙب بات
جبرٙبٞذ ُ ببٚتم ٙببا ًِبب ٟكٚب كِبتُ دوببو هببم ةأل ببحمَ باه.شببرةت
ٗةسبه ب خر ُ٘ةقٕ؟ ٓى تِلر ّٙهم؟

ةهةٗد:ٞ

ت لجعى ُعبم تشبذُ ٗ ، .بت ت.برف ُبٕ ف ةأل بحمَ تفٚبر إ ة ٓبعة
كِ َ
تشري إىل ًالٔاذ ةُىع قّ ةهتفلريٗ ،ف ةسبه ٙفٚر إ ة كاْ ةه وو
دا اً ٗةهرٗ ًل ٘رٝ
تِةي ُ اط ًا ًّ ١ةه

ذ

إىل ةهره

ةهةٗ :

قا ةه

ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ كٍ ًر ٝوتُ هم ةم.ر إىل ةزبريةْ ٗ تهٍٓ ْ ؼبوّ٘ة هِا
ة شلوٞ

ةهةٗ :

.اترةًذ ُٔٚتُ كى ةغاه ٗ ٛقٌاهٗ ٛمل ٙاق قِبر ٜقٌبى .بْ٘ ٠
رع ب٘ةب ةزبريةْ

ةهةٗد:ٞ

ٗٓى ترٙرُ ْ ٛم.ر ُا ٗ رع ب٘ةب ةزبريةْ؟

ةهةٗ :

ٗمل ف؟ ُببتم ً.عبببٍ ةه٘ بببت قِبببر ةزببببريةْ ةآلْ مببباقتم ف ترٙبببرّٙ
ةهعٓاب إىل قِرٍٓ؟

ةهةٗد:ٞ

ًِع ةهارة ٞٙوتُ هم إُِا ف ُرٙر ٓعة ةهاٚت ة ترةقٛ

ةهةٗ :

.اترةًذ ٗيف ًِ ٞٙط  ٞترٙر ْ ّٙت ل ٚ.ا تم؟

ةهةٗد:ٞ

ه ّ.ةهلل يع ٛه٘ كِتُ اوتُ بزرٙق تً ٛؤَّٙر ا كاْ ياهٓ ٛعة
ةسباي ٚ.ارتٕ ٗيرٓا كاُت كه ًّ ٓعة ةهاٚت

ةهةٗ :

ً ببتفَةةًذ مل ٙفببت ةألٗةْ ًِببع ةهزبباا ةهابباكر ب ًلاُببم تببرةرن
ٓعة ةشبط ب ْ تعٓا ٗتركا يف ٚ.ار ٝمرٙق تٚمم ًؤٙر

ةهةٗد:ٞ

مبببرةرٝذ ٗٓببى .ببِٚتعرُ ٛيتبب ٟةآلْ؟ ًببّ ة ؤكببر ُببٕ تببةٗ ٗ مببا
قِرٖ ٗف
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ةهةٗ :

ه٘ كاْ ؼبام بزرق وّ ٙتةٗ

ةهةٗد:ٞ

بغٚغذ ك ْ ةألًر ف ِٚ.ٙم

ةهةٗ :

ٓى ُا ًّ ٙطر ُعرٙات ٗة مرٙق تٚمم ًؤٙر َ ُتم؟ ًُِ ،ٟبا
قرف ًا ةهعٙ ٜرٗر بر .م كجر مما ت.ر ني

ةهةٗد:ٞ

.اترٝذ ٓى ماقتَ ضبوحمً ُف ٚاً ًتقرٞٙذ ٓبى ت بتطٚن ْ ت ب٘ي
ه ٛمبا ة لر يف ٓعٖ ةهوقعٞ؟

ةهةٗ :

ت تتٌببِني يف ٓببعٖ ةهوقعببٙ ْ ٞب ت ٛةهزبباا ً ببرقاً
بج ببٞذ اا.باً ُب م
هِٚتٔ ٛكى ة١ٛ

ةهةٗد:ٞ

ٗ ر ت٘ .بت ًِبٕ إدابب ٞطبتوفب ،ٞتلبا تالبٗ ٛذبباٗي ْ تر.بٍ
ةبت اً ٞقوٗ ٟدٔٔاذ ٓعة مق ٚب بخرً ٞٙرٙبرٝذ ُبتَ ت بتطٚن ْ
ت ر لار ٜباهف.ى

ةهةٗ :

باهت كٚر آْ ٗةْ ْ ٍٔ ه تُ لاٚاً إىل ٓعٖ ةهرردٞ

ةهةٗد:ٞ

باُةقا ذ ا ة تتقرخ قّ ُف م بٔعٖ ةهطرٞ ٙ؟

ةهةٗ :

ًرتالاًذ ف قرف ٙتقرن يف ة لاْ ْٗ ْ ٙررً ٜا ة ٙرٙر ْ
ٙف.ىذ ة.ر مبوى عٚن

ةهةٗد:ٞ

ب ي ا جبر ةهلرةًبٞذ ً.بم يبق ُبا مباقتُ مموّب ٞتفضبى
ٓببعة ببباب ةهاٚببت ةهرٙببا ٓببر ت وببٚحمً ٗت ببتطٚن ْ تببعٓو إىل يٚببح
تشا١

ةهةٗ :

بغببٚغ ٗقِببا افبب٘هٛذ بببى رٙببر ْ ب بب ٟػبوببس ٗٙرتبببن ةهةٗدببٞ
ق٘كٞ
تضقم قل ٞذباٗي كاقٔاذ تضقلني؟ ٓى ترِٙ
ًاًم؟

ةهةٗد:ٞ

بزفا ١وو ٗٗ ذ قو. ٟحمًتم

ةهةٗ :

ب٘ عذ ٗ ُتم ٙضاً

ةهةٗد:ٞ

ًببا ة ت.ب ب.اببارُ ٗ" ٝبتم ٙضباً"؟ كوٌبب" ٞقوبب. ٟببحمًتم" ف ّٙببر ع قؤٚببا
ب.اارُ ٗ" ٝتم ٙضاً"
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ُمم ربتو ني ة شاكى؟

ةهةٗ :

ٙتقرن ًّ ًلإُ ً تفَةةًذ تَر ّٙكٚ

ةهةٗد:ٞ

ذباٗي ْ ترة ن قّ ُف ٔاذ ُا

ةهةٗ :

ً اا.اً با.تِلارذ ُتم ًّ .ت.وٌ ِٚكٚ

ةهةٗد:ٞ

.اترٝذ .تغفر ةهلل كت٘ر ٗترٙرُ ْ ٛقوٌّم ك ٚتتلوٍ؟

ةهةٗ :

بغضو ذ ُا ة خط ٤كاْ ػبو ف ُتشومم ًّ بٚت ٓوم ألرًّ ٠
ِٚ.عر إهٚمم

ةهةٗد:ٞ

هٚتمَ تركت يف بٚت ٓو ٛرٙلٗ ٞةير ٝيف بٚت ٓوب ٛب ثباخ ٓبعة
ةهاٚت كوٕ

ةهةٗ :

اا .باً ،ب ببحمً ٞب ٚبمم  ٙوّببرذ ل ببافت بببرة ةت توفةُ٘ٙببات ًاكِٚببات
هواٚٚٚٚٚٚٚن

ةهةٗد:ٞ

بلهٙا١ذ ةهٌ.ى هٚس قٚاباً ثبٍ إْ بب ٛةهبع ٜف .ٙذابم ة.بتطاع ْ
ٙربعِٚا ي ّ ترب ٞٚتًِٔ ٛر  ٗ ،ت ٛةهجباُ ٛضببا ٍَ ٗ تب .تبرر
يف كو ٞٚةهتذارُ ٗ ٝا

تلوٍ؟

ةهةٗ :

ً اا.اً ٗب رقٞذ بؤا١

ةهةٗد:ٞ

ً تفَةٝذ بؤا ١ألُ ة.تغِٚتُ قّ داً ٗ ..اوت بم ٗداً

ةهةٗ :

بٔرٗ ١قزابذ وتُ هم بؤا ١وٍ تزر ٛ

ةهةٗد:ٞ

ٗةدًِ ٛمَ كاْ يَ .ب٘ ١قوبٛع هب٘ مل تةٗدبم هلِبتُ ةآلْ ر
ةأل ب ةه.رببب ٗ ٛكتببو ً و ببحمت هوتوفةٙببْ٘ٗ ،رمبببا كتا بتُ رٗةٙببات
ٗ مررتُ ٗةٗ ّٙة.ر

ةهةٗ :

ت ه٘يباتًٗ ،بّ لبري ة بتا.ر ْ
ت ً بريٚات ٗركب م
.اترةً ذ ٗ هّفب م
تزاق ٛطبردٌِٚ. ٞاٙ ٞٚ٢ضاً

ةهةٗد:ٞ

ئِٚا كِتَ ر د٣تَ ٗ اَّوبتَ ٙبر ٜف هلب ٛتةٗدبم ببى هلبُ ٛعبر
م صبر ُعرٝ
إهَ ٚ

ةهةٗ :

ف تحميعني كٍ ٓ٘ تٚاهم ٗة.ن؟

ةهةٗد:ٞ

ًّ لٚعم
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ةهةٗ :

لٚعٛ؟ تتلوٌني ٗك ُمم ماقتم ظبٌ ٞي ٞٚ ٚ

ةهةٗد:ٞ

ُت ًّ ٙ

ةهةٗ :

لرةً يف ًجى ٓعة ةه٘ ت هّ كْ٘ ٗة ف ًا يف ار ٙم

ةهةٗد:ٞ

كٍ لِٚتُ ْ ُشقع ارِ ٙا ً.اً

ةهةٗ :

ُتم ةه .كِتم تر ضني هم

ةهةٗد:ٞ

ق ا ٞيف ارٛ ٙ

مل تشذً٘ٙ .اً ٗمل ت

إىل داُا

ةهةٗ ً :ا قر ٕ ٓ٘ ْ ةهةٗدِٙ ًّ ٛٓ ٞاغ ٛقؤٚا ْ ت باقر ٗدٔبا
ٗت إىل داُإ
ةهةٗد:ٞ

ٗ ُا مل زعر ً.م

ةهةٗ :

ٗاٌ٘ياتم ةه .ف يرٗ هلا ف ت.تهِٔٙا ت زريةً؟

ةهةٗد:ٞ

ا ة ت.ته اٌ٘يات ٛت زريةً؟ ا ة ف ذباٗي ْ ت اقرُٛ؟

ةهةٗ :

قٚ

ةهةٗد:ٞ

ا ة ف ُت.اْٗ ً.اً؟

ةهةٗ :

ٗفً .اقر ُف  ٛثٍ .اقرن

مل ت.ر ِٓان ا٢ر ًّ ٝةهلحمَ
رت ٝمٌتذ

ةهةٗ :

ؼباٗي ْ ٘ٙدر د٘ةً إػبابٚاًذ مل دب٘قٛ؟

ةهةٗد:ٞ

إ ة كِتَ دا.٢اً لُى ُا ه تُ داٞ.٢

ةهةٗ :

م إْ
با.تِلارذ ترٙر ْ ِٙآكى ٗيبرٜ؟ بب٘ عذ ُبتم ت.بر ني ُب م
مل تشارك ٚةهط.اَ وّ آكى بشٔٞٚ

ةهةٗد:ٞ

دبوس إىل ًا٢ر ٝةهط.اَ ب٘ ٗةبت اً ٞمغريٝذ ًّ دوم ط
ػبوس ةهبةٗ إىل ًا٢بر ٝةهط.باَ ً برقاً ٗ.بٚ.رةً كاألافباي ٗٙابر
بتِاٗي ةهط.اَ بشٔٞٚذ
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ةهةٗد:ٞ

كٗ ٚدرتَ ةهط.اَ؟

ةهةٗ :

بزببرةي ٞف ٘ٙدببر ا.بباَ اٚببو ًببّ ا.اًببم ٙتببابن تِبباٗي ةهط.بباَ
بشٔٞٚذ

ةهةٗد:ٞ

يت ٟت.رف

ةهةٗ :

ًّٗ اي همم إُ ف قرف؟ ف ير ًجوم
ةهةٗد ٞتش.ر ب .ا ٝذ

ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

إللاظتٔا بشلى ٗ ٜذ قو ٟمٚ.ر ةهط.اَ ط
تات.ببر قببّ ًا٢ببر ٝةهط.بباَ لا بباٞذ ًببا كبباْ ػبببو ْ ةببفق قوٚببم
ٗ دوس ً.م إىل ًا٢ر ٝةهط.اَ ك ٛتُفتَ ةٔٚتم
ًات.رةً ٓ٘ ةآلتر قّ ة ا٢رٝذ ه تُ حباد ٞإىل ةف تم

ةهةٗد:ٞ

هِر ٠ك. ٚت كى ٗيرن لرةً

ةهةٗ :

تردًِٔ ٛا ٗٚ.لْ٘ كى ة ١ٛقوً ٟا ٙرةَ

ةهةٗد:ٞ

ًن ماياتم؟

ةهةٗ :

كحمًم ٛ ٘.ع

ةهةٗد:ٞ

ب خرٞٙذ ٙا ًؤ عب ٙا ًٔععب

ةهةٗ :

ف ت تط.ٚني ْ تا ٗ ٞ ٚ ٛةير ْٗ ٝةذار؟

ةهةٗد:ٞ

ُت ةهع ٜتاا ر إىل ةهشذار

ةهةٗ :

 .لوق ٌٙ ٛضن ٙرٖ قوٌٕ ٟذ

ةهةٗد:ٞ

هم ضى

ةهةٗ :

ٙر ن ٙرٖ قّ ٌٕذ ف هٚس ضى رٙر ْ تلوٍ ٗ تلوٍ

ةهةٗد:ٞ

بحم ًاافٝذ تلوٍ ًّ نِ.م؟

ةهةٗ :

ت ٗإْ .لتتُ األًر ٚ.اْ؟
تِ.ني ُ إْ تلوٌ ُ

ةهةٗد:ٞ

ب.زببباٞٚذ كرًببب ٟهلل ٗ.ببباَٙ ،لفببب ٛت.اب بتَ هببب ٛوبببا حببببةْذ
ه  ، .ةألةٚا ١ةهُ .رٙرٓا ف ت ت ٛب رقٞ
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ةهةٗ :

 ٙزرٓاذ ٗةألةٚا ١ةه .ت تِٚا ٗتوتزق بِا ف ُرٙرٓا

ةهةٗد:ٞ

بغٚغذ ألٗي ًر ٝت ٘ي ة٣ٚاً مقٚقاً

ةهةٗ :

ٗي ٗآتر ًرٝ

ةهةٗد:ٞ

ٓى ًٓ ٛزا ٞ؟

ةهةٗ :

ًا كجر ًا ذباني ةزبري ٙضن ٙرٖ قو ٟر ٕ.ذ آٖ ٙا ر ٛ.

ةهةٗد:ٞ

ما يرٙجً٘ ٛدً .ا هر .م ،هٚس كعهم؟

ةهةٗ :

ًٗت ٟكاْ كحمًم ف ٘ٙدن ر ٛ.؟

ةهةٗد:ٞ

ةبب.رٗ ،مبب٘تم
يف ٙبباَ ةشبطابب ٞكِ بتَ ت بب٘ي هبب ٛت وّببرٖذ كحمًببم م
ً٘ ٚ.ا

ةهةٗ :

ٗٓى تزر ني كى ًا ٘هٕ؟

ةهةٗد:ٞ

إ ةً ُتَ ت.رف ُف م ب ُم كا ب؟

ةهةٗ :

ً تفَةةً ًٗٔر ةًذ ًُِ ٟا ف ك هم

ةهةٗد:ٞ

ُتَ ةهع ٜحملتَ إىل كعب كحمًم ٗه تُ ُا

ةهةٗ :

ُا ذبرخ قّ ُف  ٛكٌا ةا١

ةهةٗد:ٞ

ت ببرتب ًببّ ةهببةٗ بٔببرٗٗ ١تات ببٍ هببٕ ب قذببابذ .ٙذببا ةببلوم
ةهةٗ ٙش.ر باهةٓ٘ذ قِرًا تِفيف ُف م ًجى ةهرٙم

ةهةٗ :

لا ااًذ ٙم؟! كحمًم ةً ٌ٢ا ٙفت ر هوّاا ٞ

ةهةٗد:ٞ

.بباترٝذ ًببا هطب كحمًببم ٗ ر ّببٕ ٓببى ت.ت ببر ُببٕ ٘ٙدببر ردببى يف
ةه.امل  ٟ ِٙقٚر ًٚحم ةرٙل ٞيٚاتٕ؟

ةهةٗ :

ًرٗ ٝةيرٚ ُ ٝتُٕ ٓى كفرت؟

ةهةٗد:ٞ

ُا مل ُسَ ًر ٝقٚرَ ًٚحم ن

ةهةٗ :

ت ٗف ةم تتعكر ّٙةهعرف ةهع ٜكِتُ ً عر بٕ يف هم ةهَ٘ٚ
ُ م

ةهةٗد:ٞ

 ٜةببخ ً.ببرعض أل ٜظببرف يف  ٗ ٜببت ،هلببّ ٓببعة ف .ٙبب
 ٟ ِٙة ر ١قٚر ًٚحم ةرٙل ٞيٚاتٕ

ْ
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ةهةٗ :

ت ت.بر ني
ت هب٘ كِب م
كرً ٟهلل ت٘ ف ٛقّ ةه ٘ي "ةرٙل ٞيٚاتٕ" ُ م
ت بٔعٖ ةهطر ٙب ٞةهشبرةكٞ
ً ِٟ.ةهشرةك ٞةسب  ٞٚ ٚا كِتم ذبرث م
ةسب  ْ ٞٚ ٚتش.ر ٜب ي ا ٗدم ْ ،ت.ريف ًبا ةهبع ٙ ٜب.رٖ ًٗبا
ةهعٙ ٜغضإً ،تٙ ٟلْ٘ ًتضاً ٙا ًٗتٙ ٟلْ٘ ًرتاياً

ةهةٗد:ٞ

م تٔبتٍ مبشبباقرٜ
إيبمم ٓبعة ةهلببحمَ هِف بم مل تشب.رًُ٘ٙ ٛباً ُب َ
ًِع ثحمث ٞةٔر ٗ ُت ت اا .ألُ ً٘ٙاً ٗةيبرةً ر ضبت ًشباركتم
ةهفرةش با.بتِلارذ ٗ ُبا يف يضبِم ُبا َ ٙت با.بٍ ةًبر  ٝتبرٗ ٠ف
ترٙرُ ْ ٛتضاٙق؟ ك ٚترٙبرُ ٛتاقح قّ كوٌبًِ ٞا.با ٞبحم
دبببر ،هلِِببا ػبببو ْ ُفٔببٍ ُٔببا ترٙببر ْ ت بب٘ي :كٚب ترٙببرُا ْ
منار ةزبِس ٗ ُت تفلر ب٘ةير ٝتر٠؟ذ ٗ ُبت ق وبم يف ًلباْ
آتر؟

ةهةٗ :

ٙا ًِٙ ٟا ياٚا .مل ت ًٓ ًّ ٛبعة ةهلبحمَ؟ ُبا .بٌ٣تُ ٗمل .ٙبر
ب ًلاُ ٛةهتقٌعى
م٘ت رٙ

٘ ٞٙةهِا ع ٝتُفتَ ب ٘ٙٗ ٝ

ط دادٔا ِٗٙل رذ

ةهةٗد:ٞ

ب.زاٞٚذ ٙا إهلً ٛا ٓعٖ ةهوٚوٞ؟  ِٙزِا ك ر ةهةدبا تتذبٕ عبب٘
تار ة ر ذ

ةهةٗ :

إىل ّٙ؟

ةهةٗد:ٞ

مل بٕ ةهةدا ة ل ٘ر ربر ذ
 .دوو ة٣ٚاً ُ
ةهةٗ ٙت رَ عب٘ ةهةدا ٗؼباٗي ْ ن م ط ًِٕ ٞ.بٚبرٖ تبرتى
ةهةٗدٞذ

ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :

ذ ٗ ٝخب٘ف ضبعرٝذ ةُتإ
ًعق٘رةًذ ًا ة ٓانم؟

ةهةٗد:ٞ

ل م ةهةدا بٚرٙم؟! ٓى دِِت؟

ةهةٗ :

با.تٔتارذ ط ٞ.دا مغري ٗ ٝر ةُتابٕ إىل ْ ًِب ٟتا بت قوٚبٕذ
ًُِ ،ٟت ربا ني قوٛع؟!

ةهةٗد:ٞ

ًتٔرب ًّ ٞةإلداب ٞتار بوٍ ةهةدا ذ هب٘ كِبتَ بر لو بتَ ةهِا بعٝ
دٚرةً ا كاْ ةهةدا ر ةُل ر
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ٗدتٕ قّ مل ةهةدا ٗٙر ٔ.ا قّ ةألرض بادبإٓ بر ق
ةهةٗ ٘ٙ
ٗيِاْ  ٚن ةهةدا ًّ ٙرٓا قو ٟةألرض ًر ٝثاُٞٚذ
ةهةٗد:ٞ

لا اٞذ ٓلعة؟
ةهةٗ  :ن لٔا ًّ كتفٔٚاذ ًُِ ٟتم تفتم قوٛع؟!

ةهةٗد:ٞ

بلهٙا١ذ ُ ٍ.تفتُ قوٚم ًٗا ة يف هم؟

ةهةٗ :

ٓى ٓعة .ٙ

ةهةٗد:ٞ

كرً ٟهلل ،هٚس ٗ ت ٓعة ةهلحمَ ق
يرةً

ةهةٗ :

ُمم ًا هتم ذبا ِٚ؟
ملع ةهةدا

اى ْ ػبر

اى ْ ػبر يرةً ةآلْ ٗ ٌٚا ب.ر؟

ةهةٗد:ٞ

ًٗا ةهفرق؟

ةهةٗ :

ُتم هّ تلُِ٘ٓ ٛا .و ًّ ٟربا ني؟

ةهةٗد:ٞ

ترًببب ٛةهةدبببا ًبببّ ٙبببرٓا حببببةْ ًشببب٘ب ب ي بببا
مقُ ٚا بؤا ١ا ة ت.و ُف ٛ؟

ةهةٗ :

ٗهلّ ُا ر ُد َر بٕ

ةهةٗد:ٞ

ذباٗي ْ ترةرً ٜشباقرٓا ةسب ٚ ٚب ٞسبعب ٞتبر ذ .ت بتطٚن ْ
تتربر ًر ُف م

ةهةٗ :

باهلهٙبببا١ذ

وام ا ٍ

ةهةٗد:ٞ

هٚس

ةهةٗ :

مل تلُ٘ٓ ٛلعة يف ة ا ٛ

ةهةٗد:ٞ

ٗف ُت

ةهةٗ :

ُا ف تغري ُتم ةه .تتغريًٚ٘ٙ ّٙاً

ةهةٗد:ٞ

يت ٟه٘ كاْ كحمًم مقٚق ًا ٓى ًّ ةهضرٗر ْ ٜتف.ى ًجوٛ؟

ةهةٗ :

 ًّ ٟوام

با.تخفافذ ُا .ى ًجومم؟ مل ٙاقَ إف ْ ت ٘ه ٛإُ

ربعنم رٗٝ

ةهةٗد:ٞ

ٗمل ف؟

ةهةٗ :

ًا ة ت زرّٙ؟! ٓى ةُ وو ةهةًاْ ٗ ماقت ٗةيرً ٝجومم برٗ ٝه٘ةيبر
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ًجوٛ؟
ةهةٗد:ٞ

ٗ ر ة.تُفةعت بشلى كاريذ ُت ف تررن ًا ت ٘ي

ةهةٗ :

بببى رن لاًباً ةهةٗدبب ٞةه ببرٗٙ ٝببا .ببٚرت ٛف ربفبب ٛقببّ ٗدٔببا ُٔببا
كاُببت طبط٘ببب ٞاببى ْ تت.ببرف قوٚببٕ تعببِني ُ ب ف قببرف ُ بمم
ّاق ضبتاي ف  ٙاٗ ٜرةاً؟
كِتم طبط٘ب ٞهشخ

ةهةٗد:ٞ

قّ ًا ة تاقح ُت؟ ز ٞةُتٔبت ًِبع .بِ٘ةت ٗمل ت بتٌر كجبر ًبّ
ةبٔر ٗةيبرٗ ،ةآلْ ترٙبر ْ تتقبرخ قِٔبا؟ ٗ با ة ت بلت قِٔبا يتبٟ
ةآلْ؟

ةهةٗ :

ت ف ة ْ هم .لت ًت ٟةا ٗ ١تلوٍ ًت ٟةا١
ُ م

ةهةٗد:ٞ

ت ُببا ًببّ اببى
ببى إ عُببم تاقببح قببّ ة شبباكى ثببٍ وببت.وٍ ُ ب ه ب ُ
ّاق ضبتاي ةهشخ ةهع ٜكِتُ تطٚاتٕ ٓ٘ ةآلْ
ةفرتااط بشخ
ت ترٙببر ةهزببرةيُ ٞببا ةآلْ ُا ًبب ٞدببرًة ألُ ب
ممجببى ةببٔري ٗإ ة كِ ب َ
تركتُٕ ًّ دوم ةهةٗ ُٙزرََذ وت هِف ٓ ٛعة ااٚو ٗةعٍ ٗ.بٚ
ن بٌِٚبببا ةن قِبببرًا ٚ.زبببا ممبببجحمً ًشبببٔ٘رةً
م ٗ ٙببباقر م
إىل داُاب ب م
م ًن ةه حمًٞ
ٚ.رتكم ٗ٘ ٙي ه م

ةهةٗ :

بغضوذ ُا ًّ ٘ ٚ.ي هم ًن ةه حمًٞ

ةهةٗد:ٞ

بغضببوذ ُببا رةيوبب ٞاببى ْ تطر ُبب ،ٛهلببّ رٙببرن ْ ت.وببٍ ةبب٣ٚاً
ٗةيرةً ط ٓ٘ ُم ل٘ٚر ٗي ٘  ،تغار ًّ كى إُ اْ ُاد ٗ ،ترٙر
ْ ٙلْ٘ كى ةهِا اةوني ًجوم

ةهةٗ :

ً ببتفَةةً بشببلى كبباريذ ٓلببعة إ ْ؟ بتزببٌٍٚذ يف ٓببعٖ ةهوقعببٞ
إ ٓا ٗةيةً ٛي ا٢ام ًٗااةر ٝإىل بٚت ٓوم ةسبٚا.ً ٝمم مل ت.بر
تطاق

ةهةٗد:ٞ

م تُطاق ربر إىل تار ة ر
بغضوذ ًّٗ اي هم إْ ةسبٚاَ .ً ٝ
ةهةٗ يف ياهً ٞت٘تر ٝدرةً ٗف ٙررً ٜا ة ٙف.ى ٙتِاٗي ةب٣ٚاً ًبا بابحمً
هول بببر ٗٙو ٚبببٕ قوببب ٟةألرض ت.ببب٘ ةهةٗدبببٓٗ ٞببب ٛذبٌبببى ي ٚاتٔببباذ
ي ٚببا .دببآةًِ ٝببع ًببّ ألُب تر ببو توببم ةهوقعبب ٞةهبب. .ب ربو
ٔٚا ًّ ةهٚ.يف ًن ٗةير ًجوم .ٙت ر ُف ٕ إُ اُ ًا ٗةقٚاً ٗٓ٘
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ةهةٗ :

ً اا.اً بغضوذ إُ وِٓ ًّ ٛ.ا
إظحمَ ًن م٘ت لِ ٞٚريٗ ياعٚتم باهز ٚذ

املشهد الثاني
ة لاْ ُفس ة شٔر ةه ابق ًن ت.رٙحمت افٚف ٞيف ةهرٙل٘ر ًا٢رٝ
ةهط.اَ ًو ٞ٣ٚباألا ٌٞ.ةهةٗ ٗةهةٗد ٞػبوبس كبى ًٌِٔبا يف دٔبٞ
ببات ةه بباق ٞتشببري إىل لبباَ
مبب٘ت ًطببر ةببرٙر آتخل ًببّ ةشبببار
ةه.اةرٝ
ت ًت كر ًّ ٝمق ٞت٘ ٚت ٓعٖ ةه اقٞ؟
ٓى ُ م
ةهةٗ :
بٚغ بني
ةهةٗد:ٞ
ٙارٗ ْ يرًة ًٍِٔ هّ  ٙتٛ
ةهةٗ :
ًا ةي ِٓان ًت ن ًّ ةه٘ ت
ةهةٗد:ٞ
ه٘ كاُ٘ة  ِْٗ٘ٙةجمل ١ٛه٘مو٘ة ًِع كجر ًّ .اقٞ
ةهةٗ :
ت ترٙر ق٘تٍٔ؟
ٓى ُتَ ًت كر ًّ ُم ق٘تَ مجٚن ةهع ّٙكِ َ
ةهةٗد:ٞ
اا.اً ٗ ُتم؟
ةهةٗ :
ق٘تٍُٔ كؤٍ
ةهةٗد:ٞ
رمبا ًِ.تٍٔ ٓعٖ ةألًطار ًّ ةجمل١ٛ
ةهةٗ :
رمبا
ةهةٗد:ٞ
ِٙعر يف .اق ٞةسبا٢ط ٗيف .اقٙ ٞرٖذ ه٘ كاُ٘ة ٙرٙرْٗ ةجمل١ٛ
ةهةٗ ةهةٗد:ٞ
هلاُ٘ة ٗمو٘ة ًِع ًّ
بت٘ ذ ٗ.اَ رٙر ْ ب٘ هم ب رع
تريةً؟
ةهةٗ :
ٓببى تببعكر ةه.بباَ ة ا بب ٛقِببرًا كِببا عبتفببى بٚ.ببر ٗةدِببا ةشببباًس
ةهةٗد:ٞ
ٗكاُببت ِٓببان قامببفٙ٘ ٞبب ٞيف ةشبببار ٗكِببا ُِتعببر بب ٘ٚاً ٗ وِببا
ئِٚا ٍُٔ رمبا مل  ٙت٘ة ب او ةه.امفٞ؟
اا.اً كر
ةهةٗ :
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ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ
ةهةٗ :
ةهةٗد:ٞ

برت ٗٗ ذ بزرةيُ ،ٞا مل عُ ئِٚبا يبرةً كِبتُ ٗ ن ْ عبتفبى
ُا ٗ ُت ٗيرُا
ب٘ عذ هِفس ةه او ُا ٙضاً مل كّ ر قب٘تُ يبر ًة كِبت رٙبر
ْ تلْ٘ توم ةهوٚو ٞهِا ٗيرُا
ت ترٙر ْ تلْ٘ توم ةهوٚوبٞ
حبوذ ٙا ياٚا ٙا ٗ.اَ مما يٞذ كِ َ
ت ترٙر ةفُفرة بٛ؟
هِا ٗيرُا َ كِ َ
ُفر بمم؟ .اترةًذ ً لُ ِٞٚتم ةه ط  ٙكى قشا١نم
ت ت تقق ةًر  ٗ ٞٙ٘ ٝادر ٝك ٛترٙمَ ظبَ٘ ةهعٔر
كِ َ
ظبَ٘ ةهعٔر ًّ مِاقتمم ُتم ٗيرنم
ت إىل ةهلحمَ ةهفارغ ك.ا تم؟
ضبعرٝذ ٗ.اَ قر َ
ً تَفةةًذ إ ة كاْ كحمً ٛارلاً ًا ة ت ٌعني كحمًمم ةهبع ٜكبى
كوٌ ًِٕ ٞب٘ ْ ِاوٞ؟
هٚت ةه ِاو ٞت ط قوٛع ٗترؼب ًّ ٓعٖ ةسبٚاٝ
ف ت.ذام ٓعٖ ةسبٚاٝ؟ ٗٓى ةسبٚا ٝيف بٚت ٓومم ضى؟
ً تفَةٝذ ٗ.اَُ ،ا ف ك هم ْ تتقرخ قّ ٓو ٛبٔعٖ ةهطرٞ ٙ
تفٍٔ؟
ف ،مل ٍٔ ًٗا ة ب ًلاُمم ْ تف.وٛ؟
ًٔر ٝذ ب ًلاُ. ٛى ةهلجري
ُتم ةًر  ٝتا ٔٞ
ٗ ُت ردى ًتخوّ
ر .م حباد ٞإىل تل ري
ًتقرٞٙذ درعب إْ ة.تط.ت
 ٙتٌرةْ باهشذار بٌِٚا تتحمةب ٟةإل باٙٗ ٝ١بِخفض مب٘تٌٔا ةب٣ٚاً
ش٣ٚاً ٗؼبى برفً ًِٕ م٘ت ة طرذ
ةُتٔت
تر ٓعٖ ة ري ٞٚة خر ب اَ منرٗ يف ةه.اَ ٗ 2002ة خر ب اَ ًطبر يف
ةه.اَ ٗ 2012ة خر ُضاي قرٙر ٝيف ةه.اَ 2012
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شهيق الحل


*

هيثم يحيى الخواجة

الظخصيات
قشطإ ،عدْإ ،قُٛد :ايعُر َتكارب ٚاملَ٬ح َتعابٗ.١
سفؽـ :١فتا ٠يف ايج٬ثٝــٔ.
عاَـر :يف اـُصني.
شٗٝـر :مجاهلا ٚاـح  /يف ايععر.ٜٔ

ردـٌ:1
ردـٌ:2
ايبا٥ـع :طاعٔ يف ايصٔ ميٝس ٙعرد٘.
شًطإ :يف ا٭ربعني ..ي٘ ْؽف ؿ.١ٝ

املظهد األول
( تبدأ املصرس ١ٝبأؼٛات شـٝا َـع اْـارَ ٠تعـدد ٠تعـهٌ بكعـا ـ
ثابت ١يف نٌ ا٭َهٓٚ ١ا٫ػاٖاتٚ ،عٓـدَا تكـ ٣ٛأؼـٛات ايصـٝا
تسداد اإلـاٚ ..٠٤فذأٜٗ ٠دأ نٌ ظ ٤ٞاىل درد ١ايؽُت املطبل ..تطفأ
ا٭ْٛار مجٝعٗا ،ثِ تصًط بكع ١ـ ٤ٛيف َك دَ ١املصرح ٚٚشطٜ٘ ..ظٗر
قشطإ ٚعدْإ ٚقد يبصا قٓاعني يًتُ) ٜ٘ٛ
*

ناتب ْٚاقد ٚباسح َصرس ٞشٛر ..ٟي٘ عدد نب َـٔ امل٪يفـات يف ايٓكـد ٚايبشـح . .نتـب ايـٓؾ املصـرسٞ
يًهبـار ٚايؽـرار ٚعرــت أ ًبٗــا عًـَٓ ٢ؽـات املصــرح ايصـٛرٚ ٟايعربـ . .ٞعفــ ٛؾـإ ؼهـَٗ ِٝرداْــات
شٛرٚ ١ٜعربٚ ١ٝدٚي . .١ٝعف ٛاؼاد ايهتاب ايعرب ٚعف ٛاؼـاد نتـاب اَ٫ـارات( . .رادـع) ،ايٓبـ َ ٠ـأة٠ ٛ
عٔ ايٓت باةتؽار ظدٜدَ . .ك ِٝبا٭َارات ايعرب ١ٝاملتشد.٠
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قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:

ؼٛت :1
ؼٛت :2
ؼٛت :3

ؼٛت :1
ؼٛت :2
ؼٛت :3
ؼٛت :2
ؼٛت :3
ؼٛت :1
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اَا إٔ تُذب عٔ أشً٦يت أ ٚأتؽرف َعو تؽرفا ًٜٝ ٫ل بو.
أ ١ٜأشٙ ٖ ١ً٦؟ ثِ ملا ا تٗددْ ٞ؟!
قٌ ي َٔ ٞنإ ٚرا ٤سسْٚ ٞقًكٞ؟
َا ٖ ا ايص٪اٍ ايررٜب؟ ٚملا ا تٛدٗ٘ اي ّٞباي ات؟
أْت ظاٖد َٔ ٖ ا ايعؽر.
نج َ ٕٚجً.ٞ
أْت عً ٢درا ١ٜبٛاقع ٞايعخؽ َٔ ..ٞتصبب يف عدّ زٚادٞ؟
(شاةرا) أْا.
 ٫تصخر َٔ ..أدةًين ايصذٔ؟
 ٫أعرف.
َٔ قتٌ سيب؟
 ٫أعرف.
َٔ سطِ آَايٞ؟
 ٫أعرف ٫ ..أعرف .فُٗت ٫ ..أعرف.
 ٫تعرف! ة ا ٕ ( ٜطعٓ٘ بصهني عد ٠طعٓاتٜٗٚ ،رب).
آ ٙقتًتين ..أةطأت اهلدف ..ملا ا فعًت يو؟
اَصه ٫ ..ٙٛتدعٛا اجملرّ ٜٗرب.
أشرعٛا.
طٛقٛا املهإ
ٌٖ قبفتِ عً٘ٝ؟
 ٫أدر! ٟ
َٔ ٜدر ٟا ٕ!
مل ْتابع املصرس ١ٝبعد.
ٖٝا ْتابع.
ٖٝا (اطفا.) ٤

طهيق احلل

املظهد الثاني
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١

( ٜظٗر عاَر َتٛشدا ا٭رض ٚبكرب٘ قربَ ١ا.)٤
سفؽ :١أب ..ٞأبٞ
(ٜرطّ يف ْ ّٛعُٝل).
اشتٝكظ ٜا أب ٞأردٛى
َا ا٭َر؟ َا ا ترٜدٜ ٜٔا بٓٝيت؟
يف اؿ ٞاثٓإ َٔ أسفادى ٜكتت.ٕ٬
أعرفو سً ١ُٝعاقً١؟!
ا٭َــر فٝــ٘ درميــَ !١ــا ا شــٝكاٍ عٓــو ا ا ٚقع ـت درميــ ١بــني أسفــادى
ٚأْت عاَر بٔ ايظرب اي  ٟاع ؼٝت٘ بكفا ٘٥ايعادٍ؟!
(بعـــد إٔ فـــرى عٝٓٝـــ٘) أظـــهر يـــو هلفتـــو ٜـــا بٓـــٝيت ٚةٛفـــو عًـــ٢
أسفادٚ ،ٟأعتكد إٔ ا٭َر ئ ٜؽٌ اىل ٖ ا اؿد.
رأٜت أسدُٖا خيٓل اٯةر.
 ٫عًٝو ٜا سفؽ ،١ئ حيدخ ا ٫اـ .
أتظٔ أسفادى ؼٛرَ ٠طابك ١عٔ ؼٛرتو؟ أ ٫تٛافكين عً ٢أثر ايـسَٔ
ٚايظرٚف ٚا٭فهار ايطار..ٚ ١٥
(َكاطعا)  ٫ت ٖيب بعٝدا ٫ ..أرٜد إٔ أظ ّٙٛكًٝيت ٚأفهار.ٟ
(َٓسعذ ٫ )١فا٥د( ٠تِّٗ باـرٚز).
اىل أٜٔ؟
 ٫بد إٔ أتدةٌ إلٜكاف اؾرمي ١ستٜ ٫ ٢كع َا مٔ يف ٓ ٢عٓ٘.
ئ تكدر.ٟ
ٖ ا ٜعين.
(َكاطعا) دعٝين أتابع ْ َٞٛفًِ أعد أطٝل ايتفه .
َا ٚرا ٤ا٭فل أقصٚ ٢أظد ٜا أب.ٞ
أطف ٞ٦ايفٜ ٤ٛا سفؽٚ ١اترنٝين أعاْل أس.َٞ٬
( اـــب )١ساـــر (يٓفصــٗا) مل أعــد أفٗــِ َــا حيــدخ (تطفــ ٧ايٓــٛر،
ٚؽرز).
326

العدد املزدوج  /406- 406آب  -أيلول 2023 /

املظهد الثالث
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:

عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
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( املصــرح َعــتِ بعــهٌ ناَــٌ ..بكعــ ١ـــ ٤ٛيف طــرف املصــرحٜ ..كــف
عدْإ ٚقُٛد يف داةًٗا ..بكع ١ـ ٤ٛأةر ٣تظٗر آي ١رٜب ١املظٗر.)..
( ٚقد أَصو بت٬بٝب قُٛد) اترنين ٜا قُٛد ٫ ،أسب املساح.
 َٔٚقاٍ اْين أَسح ٜا عدْإ؟
ملا ا تؽرّ ا ٕ عً ٢دةٛي ٞاىل ٖٓا ..دعٓا ْتٓس ٙبعٝدا عٔ ايٓاط.
قبتو يًعسي ١رٜب!١
 ٫عسي ٫ٚ ،١رابٜ( ١فًت قُٛد ).
أتعرف ملا ا أتٝت بو اىل ٖٓا؟
.٫
٭رٜو بعض كرتعات ايعؽر ..اْظر اىل ٖ  ٙاٯي.١
َا بٗا ؟
اْٗا آي ١ةاؼ ١بايردٌ ٚاملرأ ٠عً ٢ايصٛا.٤
مل أفِٗ.
ٜدةٌ ايردٌ اىل داةٌ اٯيٜٚ ،١رُض ع ٘ٝٓٝا ا أراد.
ا ا أراد؟
ْعِ ا ا أراد.
ٚبعد يو؟
ٚبجاْٝــٚ ١اســد ،٠ثــاْ ، ٝؼًــل يــ٘ رأشــ٘ٚ ،تٓظــف ثٝابــ٘ٚ ،تهٜٗٛــا،
ٚػٗـــس ٙيًــ ٖاب اىل ..قــٌ َٛعــدا َُٗــا ،أ ٚزٜــار ٠ر ٝــ ،١أ ٚسفًــ١
(شٛار.)ٜ٘
بجاْٚ ١ٝاسد ٠تفعٌ نٌ يو؟!
ثاْ ١ٝأ ٚثاْٝتني عً ٢ا٭نجر.
يفّٗا ٜا قُٛد.
أ ٚتظٔ أْين أَسح .طّٝب ،شأعرفو عًٗٝا أنجر ٌٖ ..تعًـِ أْٗـا ؼًـل
ايععـر ايسا٥د يف ايرأط ٚاملٓخرٚ ٜٔايعاربني ٚاي قٔ ٚؼت ا٭بطني؟
ٚأشفٌ ايبطٔ؟
(بإؼـــرار) ٚأشـــفٌ ايـــبطٔٚ ،ترصـــٌ ايعـــعر ٚاؾصـــدٚ ،تكـــدّ أمجـــٌ
ايعطٛر.
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عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:

يًردٌ ٚاملرأ٠؟
يًردٌ ٚاملـرأ ..٠دـرّب ٚشـتتأند بٓفصـو ..تعـاٍ اقـرتب (ٜعـد ٙباػـاٙ
اٯي.)١
اترنين ٜا قُٛد ٫ ..أرٜد إٔ أشًِّ ْفص ٞملجٌ ٖ  ٙاٯي.١
 ٫ؽف ..نبار ايعخؽٝات ٜصًُّ ٕٛأْفصِٗ هلا.
َا أنرب أشرارٖا!
ٚاملرٜح أْٗا  ٫تع ٫ٚ ،ٞتفع ٞشرا ..تعاٍ ،تعاٍ درّب (ٜعد.) ٙ
ئ أقبٌ َُٗا أ رٜتين.
أْت  ٫ؼب اؿداثٚ ١املعاؼر.٠
أ ١ٜسداث ١ظهً ..ٙ ٖ ١ٝاإلْصإ أساشـٝض َٚعـاعرٚ ،ر بتـ٘ داقـ١
يف تًُض يو بأفعاي٘.
ٖ  ٙاٯي َٔ ١أدٌ ةدَ ١اإلْصإ.
أْت  ٫تربط بني ايعهٌ ٚاملفُ.ٕٛ
أسرتّ فًصفتو ..املِٗ اقرتبٚ ،درّبٚ ،بعدٖا ْتٓاقغ.
 ٫أرٜد ..دعين َٔ ٖ  ٙاـسعب٬تَ ..ا سوّ دًدى َجٌ ظفرى.
نُا ترٜدٚ ،يهٓو شتشتاز ايٗٝا يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ ظ٦ت أّ أبٝت
(حيًِ باـرٚز).
اىل أٜٔ؟
قُٛدَ :عٛار ؼر ٚأعٛد.
شأ ٖب َعو.
ظرٜط ١إٔ أظرب ايكٗ ٠ٛعٓدى..
أٖ ٬بو.
ٖٝا (خيردإ ).
( اطفــاَ ٤تــدرز ..أؼــٛات ـ ٚاـــش ١تعــرب عــٔ ا٭ملٚ ،ايفــذٝر،
ٚايفٛــــٚ ،٢املرـــا ٠٫يف ايفـــشوٚ ،ايصـــخرٚ ،١ٜا٫ستذـــاز ..ترٝـــب
ا٭ؼٛاتٜٓٚ ،فر ؼٛت شٝا  ،شرعإ َا ٜٓكطع فذأ)..٠
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املظهد الرابع
( رف ١يف َٓسٍ بَ٬َ ٬ح ..اإلـا ٠٤ةفٝف ..١يٛس ١شرٜاي ١ٝعًُّكت عً٢
ددار تُعرب عٔ ايفٝاع ..يف اؾٗـ ١ايٝصـر ٣سًـض عـدْإ عًـَ ٢كعـد
ٜعرب ايكٗـٜٚ ،٠ٛكـ ّٛعرنـات تـدٍ عًـ ٢قًكـ ..١أَـا قُـٛد ايـ ٟ
سًض بكرب ١فٝبد ٚأنجر تٛازْاٜ ..راقب سرنات عدْإ ٚتؽرفات٘..
ٜصًط ايف ٤ٛعًَ٬َ ٢ح ردٌ ٜكف يف َرنس دا٥رَ ٠رًكٚ ١قد ظٗر
ظًــ٘ بعــهٌ ٚاـــح ..عٓــدَا ٜتشــدخ قُــٛد ٜرٝــب ـــ ٤ٛايــدا٥ر،٠
ٚعٓدَا ٜتشدخ عدْإ ٜعٛد ـ ٤ٛايدا٥ر.)٠
عدْإ:

آًًَ ٙــت ..مل أعــد أطٝــل أســدا ..أســض أْــين عــادس عــٔ َكابًــ ١ايٓــاط
(قُــٛد) ٖــٌ ٖ ـ ا ْكــؾ يف طبــٝعيت أّ يــو؟! (يٓفصــ٘) نــٌ ظــ٤ٞ
دا٥س ..املِٗ إٔ طايعْ ٞهد.

قُٛد:

(بجكــ )١يهــٌ ظــ ٤ٞشــبب ..مل  ٫تٓظــر اىل أشــًٛب ٞيف اؿٝــا :٠ابتصــِ
داُ٥ـا ٫ٚ ،تٗــتِ يــا حيـدخ ..نــٔ َعٗــِ  ٫عًــٚ ..ِٗٝبٗـ ا أعــٝغ دٕٚ
قًل( ..يعدْإ) أيٝصت فًصف ١سٝات ١ٝن١ٝ؟

عدْإ:

(ٜٓظر اي ٘ٝبازدرا.)٤

قُٛد:

ؼدّخ ..أةربْ ٞعٔ ٚدْٗٚ ١ظرى ٫ ،ؽف.

عدْإ:

 ٫أةاف َٔ ظ.٤ٞ

قُٛد:

َا دَت ن يو ملا ا  ٫تتهًِ ٚتبٛح ي ٞيا يف داةًو؟

عدْإ:

أسض إٔ نٌ َا سٛيَ ٞرًل ،ست ٢أْت ..اؾُٝع ٜ ٫ك ٍٛاؿكٝك.١

قُٛد:

اؿكٝك ١أْٓا يف عؽر ايففا ..٤عؽر املخرتعات ٚ ،،اهلرٚب َـٔ ٖـ ا
ايعؽر ٜعين املٛت.

عدْإ:

أشــًٛبوٚ ،اشتصــَ٬وَ ٫ٚ ،با٫تــو ..نــٌ ٖـ ا ٜ ٫عــين املــٛت؟! أٜــٔ
قُــــٛد اي ـ ْ ٟعــأ عًــ ٢ســب املعرفــٚ ١ةــٛض ايؽــعاب ..أٜـٔ قُــٛد
اي ..ٟ

قُٛد:

(َكاطعا) أْصٝت َا در ٣يٜ( ٞص َُظٗرا عرد٘)؟!
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عدْإ:

شذٓو َٔ أدٌ ق ٍٛاؿل َفخر ٠يو ٚيٓا مجٝعا.

قُٛد:

مل أشذٔ فكط ..ع ّبت ست ٢عطبت شاقٜ( ٞتكدّ باػا ٙقُـٛد) أ٫
تر ٣نٝف أش ؟!

عدْإ:

نإ يو ةطأ.

قُٛد:

َٚا ْيب يف يو!

عدْإ:

اعترب يو تفش َٔ ١ٝايتفشٝات.

قُٛد:

أة ت ْؽٝيبٖ ٫ٚ ،دف ي ٞاٯٕ ش ٣ٛإٔ أعٝغ ٖه ا ،أَا سكـدٟ
اي ٜ ٟكبع يف داةً ٞف ٬أدر ٟاىل أَ ٟد ٣شٝظٌ ْا را.

عدْإ:

ٖ ا عني ايفٝاع.

قُٛد:

يٝهٔ يو.

عدْإ:

يهٔ ايفٝاع َٛت قبٌ املٛت.

قُٛد:

ملا ا تؽرّ عً ٢ادةاي ٞيف دا٥ر ٠ايفٝاع َعو؟

عدْإ:

يصت ـا٥عا ٜا قُٛد.

قُٛد:

ٜبد ٚأْٓا ئ ْتفاِٖ.

عدْإ:

( ٜفع عدْإ ٜد ٙعً ٢ؼدرَ ٙتأملا).

قُٛد:

َا بو ٜا عدْإ؟

عدْإ:

أسض بفٝل يف ؼدر ..ٟنإٔ آ٫ف ايعٝاطني تأنٌ أعؽاب.ٞ

قُٛد:

ا ع َينٚ ،أرح ْفصو.

عدْإ:

يٝتين أشتطٝع.

قُٛد:

ارادتو نف ١ًٝبإزاي ١أٖٚاَو ٚكاٚفو.

عدْإ:

ٖ ـ ا ٜعــين فؽــًَ ٞــٔ نــٌ ظــ( ..٤ٞحيــدخ ْفصــ٘) نــإ أبــَُ ٞعًُــا
ٚقادرا ٚفاعٚ ٬قد متجًت٘ يف َٛاقف عدٜد.٠
ع سدٜج ١يٓفص٘) ٖ ا عظ ..ِٝيهٔ ٚايدى

قُٛد:

(ٚقد

عدْإ:

َا ا تكؽد؟

عدْإ.
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قُٛد:

نإ قد ٠ٚيف عؽر.ٙ

عدْإ:

َٚازاٍ ..مل ٜتر ظ .٤ٞمٔ ْت ِٖٛايتر. ٝ

قُٛد:

َُخطٜ ٧ا عدْإ.

عدْإ:

مل أةط ..٧يصت ش ٣ٛرقِ يف قارات تصابل املد.٣

قُٛد:

ترٚ ،ّٚأقؽر ٜا عدْإ

عدْإ:

َا أقص ٢إٔ ٜععر ايرأط أْ٘ ٜفهر بني سٛافر َا؟!

قُٛد:

(ٜٗس رأش٘ سا٥را).

عدْإ:

ملا ا تؽُت؟ ددي ١ٝددٜد ٠يف عؽر اؾديٝات.

قُٛد:

شــتس ٍٚدــديٝات نــج  ٠عٓــدَا تٓخــر يف دٚر ٠زَٓــو ..تعــتِ رٚا٥ــح
اؿفـار ..٠ترٛؿ يف عؽرى راـٝا بهٌ َا ف.٘ٝ

عدْإ:

 ٫تٓهأ دراس ٞأردٛى.

قُٛد:

أ ١ٜدراح ٖ ٜ ٙا عدْإ ٫ ..تهٔ نايطفٌ املديٌ.

عدْإ:

دراح ايٓفض أقص َٔ ٢دراح اؾصد.

قُٛد:

َت ٢ؼار ايت ّ٩٬ـٝاعاٚ ،قب ٍٛايٛاقع ٝابا ؟!

عدْإ:

نٝف شأظعر بايصـعاد ٠ا ا ْصـٝت اتـٞ؟ َٓـ َـدٚ ٠أْـا أر ٣أسَ٬ـٞ
بعهٌ َكًٛب.

قُٛد:

نٝف؟

عدْإ:

أظـــاٖد بَٛـــ ١عـــٛرا ٤بـــدٍ ايبًبـــٌٚ ،املصـــتٓكع اٯَـــٔ بـــدٍ اؿدٜكـــ..١
ٖٚه ا..

قُٛد:

فٝو ايعذب ايعذاب!

عدْإ:

باةتؽار ..ايٜ ِٖٛرًف ات ٞبأيٛإ قامت.١

قُٛد:

أٜٔ؟

عدْإ:

ٌٖ رأٜت عذٛزا ظٓاس ٞراب؟

قُٛد:

اشرتْا ٜا رب.
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عدْإ:

ٌٖ ظاٖدت رد ٬تصكط َٜ٬ني ايف٦رإ َٔ بطٓ٘؟

قُٛد:

 ..٫ ..٫نف ،٢أردٛى.

عدْإ:

اقتٓعت اٯٕ إٔ اتَٗ ٞرت.١٥

قُٛد:

( اـبا ) نٌ َا تكٛي٘ ٖـرا ..٤بعـد قًٝـٌ تكـ ٍٛيـٖ :ٞـٌ رأٜـت ايصـُا٤
متطر ةٓازٜر؟

عدْإ:

أٚ ٟاهلل ..نٓت شأق ٍٛيو ٖ ا.

قُٛد:

(ٜفرب بهف )٘ٝةٝايو املٗرتٚ ٨يٝض اتو.

عدْإ:

أْت مل تفُٗين بعد.

قُٛد:

يــو رأٜــو ..أَــا رأٜــ ٞبــو فٝــتًخؾ بعــدّ قــدرتو عًــ ٢ايتهٝــف َــع
عؽــرىٚ ..يــ ٛمل تهــٔ ن ـ يو ،ملارشــت اْط٬قاتــو ٚفاعًٝتــو دٕٚ
ٚدٌ أ ٚةٛف.

عدْإ:

 ٫تٓظّر نج ا ٜا قُٛد.

قُٛد:

ٖ ا يٝض تٓظ ا ..أرآٖو عً ٢ؼش ١أقٛاي.ٞ

عدْإ:

ٚأْا قبًت ايرٖإ.

قُٛد:

عظ٫ ..ِٝبد إٔ ًْتك ٞثاْ ..١ٝأَا اٯٕ فأشتٛدعو اهلل.

عدْإ:

اىل ايًكا( ٤خيرز قُٛد).
( ٜفع عدْإ ٜد ٙعً ٢دبٜ ،٘ٓٝدٚر سْ ٍٛفص٘ٚ ،سًـض َتٗايهـا)
ابتعد ٟعين أٜتٗا ايٛشاٚط ..يصت قادرا عًـ ٢ايتشُّـٌٜ ..ـا رٜـاح ايرـد..
امحًٝين اىل سٝح ايسٖر اي  ٜ ٫ ٟبٌ ،٭تفٝأ بظًـ٘ َصـتكراٚ ،أشـعد
بعطرَ ٙتفا.٬٥
(ٜصُع سرن ١يف َكدَٚ ١ميني املصرح .بكع ١ـ ٤ٛتصتكر يف املهإ
ٜٚظٗر قشطإ َٔ داةًٗا)

عدْإ:

َٔ أْت؟ َٚا ا ترٜد؟!

قشطإ:

أْا قشطإ أ ٫تعرفين!
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عدْإ:

ٖربت َٔ ايٓاط ٚا٫ةت ٬بِٗٚ ،مل أشتفد ظ٦ٝا!

قشطإ:

أْت مل تٗرب َٔ ايٓاطٚ ،يهٔ سبصت ْفصو عجا عٔ اتو.

عدْإ:

(َصترربا) ٚتعًٌ شبب تعيب أٜفا!

قشطإ:

أيصٓا ؼدٜكني؟

عدْإ:

َٓ َت٢؟

قشطإ:

أظعر أْو قرٜب َينٚ ،يهين  ٫أ نر أْين ايتكٝت بو َٔ قبٌ.
( ٜربط أزرار قُٝؽ٘ املفتٛح).

عدْإ:

( ٜكرتب َٔ قتٝبَٓ ١دٖعآٜ ..ظر اىل قصُات ٚدٗـ٘ نأْـ٘ ٜكٝصـٗا..
ٜتأًَ٘ باشترراب).

قشطإ:

َا يو ٜا ؼدٜكٞ؟

عدْإ:

أسكا أْت ؼدٜك!ٞ

قشطإ:

ٚمل ٫؟

عدْإ:

أْت ْصخَ ١ين أّ أْا ْصخَٓ ١و؟

قشطإ:

 ٫فرم ..نًٓا أبٓا ٤آدّ.

عدْإ:

َـا ا ـو ايهاَـٌ؟ َٚـٔ أْــت؟ ٚنٝـف ٚؼـًت اىل ٖٓـا؟ أةربْـ ٞعــٔ
دةًٝتو.

قشطإ:

نُا ترٜد ..ا  ٞقشطإ َصعٛد.

عدْإ:

ٚأْا عدْإ َصعٛد.

قشطإ:

أتر ..٣ؼداقٚ ١قراب ١يف ٚقت ٚاسد!

عدْإ:

َا أ رب َا حيدخ!

قشطإ:

سكا!!

قشطإ:

سظ ٞنب  ..شعادت ٞأنرب بًكا٥و.

عدْإ:

ٚرا٤ى شر نب .

قشطإ:

أْا ابٔ ٖ  ٙا٭رضَ .ا ٜكًكين ٖ ٛايبشح ايدا٥ب عٔ اجملٗ.ٍٛ
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عدْإ:

أفُٗو  ٫ٚأفُٗو.

قشطإ:

َا أقٛي٘ ٖ ٛاؿكٝك.١ٝ

عدْإ:

َٚا سكٝكتو؟

قشطإ:

أْت نج ا٭ش ،١ً٦عُٝل ايعو باٯةر.ٜٔ

عدْإ:

ظّٔ ايص ٤ٛأـُٔ يًص.١َ٬

قشطإ:

ْظر ١ٜتك ّٛعً ٢ايرٜب ٚعدّ ايجك.١

عدْإ:

 ٫ت ٖب بعٝدا ٜا ؼدٜك ..ٞأْا أشتك ٞأفهارٚ َٔ ٟاقع اؿٝا.٠

قشطإ:

يهٓو تبايغ َرٚ ،٠تكارب ايؽٛاب َر ٠أةر.٣

عدْإ:

ؽط ٧نج ا ا ا ٚؼفتين ب يوٜ( ..كرتب َٓ٘ نج ا) قٌ ي ٌٖ ٞتكبٌ
إٔ تُؽرّح ي ٞبأفهارىٚ ،أْت  ٫تعرفين نج ا؟

قشطإ:

سدٜجو ٜٛرّطين.

عدْإ:

ملا ا؟

قشطإ:

٭ْو تُج نج ا َٔ ايعبٗات.

عدْإ:

يعٌ يو بصبب عدّ اشتكرار أفهار.ٟ

قشطإ:

اـاف ١اىل أَٛر أةر.٣

عدْإ:

 ٫تٗسأ ب ٞأردٛىْ ..فص ٫ ٞؼتٌُ شـخرٜتو ،فكـد ٜكـٛدْ ٞيـو اىل
تأدٜبو.

قشطإ:

 ٫ترًــط ٜــا عــدْإَ ..عــا اهلل إٔ أفعــٌ يــو ،ســدٜجَ ٞعــو تعــب عــٔ
َٛدت.ٞ

عدْإ:

ٚهل ا تصتدردين.

قشطإ:

يف عؽرْا أظٝا ٤مل ٜرٖا َٔ عاػ قبًٓا.

عدْإ:

أمل أقٌ يو؟

قشطإ:

 ٫تكٌ ظ٦ٝا ..نـٌ َـايف ا٭َـر أْٓـا ْسٜـٌ ايرُـٛض َـٔ أْفصـٓا ،أ ٚقـٌ
ْتذاٚز ايكًل ،أ ٚفصّر َا ظ٦ت .املِٗ..
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عدْإ:

(َكاطعا) نأْٓا ْتبادٍ ا٭دٚار ٌٖ ،أرشًو أسد هلدف َا؟

قشطإ:

قشطإ َصعٛد ٜٓعد اؿٝا ٠ايٛاشعٚ ،١يعٌ دراشات٘ ايعًٝـا بعًـِ اٯثـار
فتشــت يــ٘ ْٛاف ـ ـــ ٤ٛددٜــد ٠يععــل اؾُــاٍ ٚاســرتاّ اإلْصــإٖ ..ــٌ
ارؼت اٯٕ؟

عدْإ:

يهٔ..

قشطإ:

ا ا مل تؽدم فصتتعب ،٭ْو ئ ػد عٓدٟ

عدْإ:

نٌ َا فعًت٘ أْو أـفت يرسا ددٜدا.

قشطإ:

يو.

رٜب أَرى؟!

عدْإ:

ٌٖ ؼٌُ َا ُٜجبت ظخؽٝتو؟

قشطإ:

 .٫قٌ ملا ا؟

عدْإ:

أْت تتشدخ عٔ ؼفات ٞبا و ..مل ٜبل ا ٫إٔ ؼًِ يا أسًِ.

قشطإ:

أسب اؿًِ ظرٜط ١أ ٫أبتعد عٔ ٚاقع.ٞ

عدْإ:

 َٔٚقاٍ اْٞ

يو!

قشطإ:

(عاٍ) اتفكٓا.

عدْإ:

يهٔ عؽر اي ر ٠حيتاز اىل َٔ سصّد اؿًِ سكٝك.١

قشطإ:

ٚيـ يو تــر ٣ترــ ٝا طــرأ عًــ ٢طبٝعتٓــا ٚسٝاتٓــا ..يــ ٛؽًّؽــٓا َــٔ ايـ ر٠
ععٓا براسٚ ١اطُٓ٦إ.

عدْإ:

 ٫تُخرّف ٜا قشطإ.

قشطإ:

املجٌ ٜك ( :ٍٛايٓاف  ٠اييت تأتَٗٓ ٞا ايرٜح شدّٖا ٚاشرتٜح) .

عدْإ:

ٌٖ تصاعدْٞ؟

قشطإ:

أْا َصتعد يهٌ َا تطًب٘.

عدْإ:

تكبٌ بعرانيت يف ايصراٚ ٤ايفرا ٤؟

قشطإ:

أفهر.

عدْإ:

املُٗ ١ؼعب.١
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قشطإ:

أفهر.

عدْإ:

ٌٖ أسببت؟

قشطإ:

َٚا زيت.

عدْإ:

َٛفل.

قشطإ:

يهٔ تعكٝدات اؿٝا ٠كٝف ،١فكد ؼرّ اإلْصإ َٔ اْصاْٝت٘..

عدْإ:

ٚهل ا أدعٛى اىل تٛسٝد ْكط ١ارتهازْٓ ١ٜطًل َٓٗا.

قشطإ:

أفهر بايكب.ٍٛ

عدْإ:

رٜجُا تفهر دعين أتأند أْو َٔ ْصٝذ.ٞ
( سًب ٚعا ٤أظب٘ بايربَٜٚ ٌٝفع٘ يف َٓتؽف املصرح).

قشطإ:

َا ا تفعٌ؟ َٚا اي  ٟحي ٖ ٜ٘ٛا ايربَ ٌٝ؟

عدْإ:

 ٫ظ ٤ٞف ٘ٝشـ ٣ٛاؿًٝـب ..اةًـع َ٬بصـو ٚاْـسٍ فٝـ٘ ..سـب إٔ ترـرم
ف ٘ٝست ٢ظشُ ١أ ْٝو.

قشطإ:

ٚملا ا اؿًٝب باي ات ؟!

عدْإ:

ا ا مل ًٜٛثــ٘ دصــدى فأْــت َــين ٚأْــا َٓــوٖ .ه ـ ا تكــ ٍٛا٭شــطٛر..٠
اةًع ثٝابو بصرع.١

قشطإ:

أْت فٓ!ٕٛ

عدْإ:

يصت فْٓٛا ا ا تأندت َٔ سكٝكتو ( سرب ٙعً ٢ةًع ثٝاب٘ ).

قشطإ:

ابتعد عين ..تٛقف ..سكا أْت فٓ!ٕٛ

عدْإ:

( ٜٓسٍ قشطإ يف ٚعا ٤اؿًٝب).

قشطإ:

آَ ٙا ٖ  ٙايربٚد٠؟ اْين أرػف.

عدْإ:

ؼشٝح ٖ ٞبرٚد ٠قاشٜ( ١ٝععر بايربٚد ٠أٜفا).

قشطإ:

اْظر ٌٖ تًّٛخ اؿًٝب؟

عدْإ:

(ٜٓظر اىل اؿًٝب َرتاسا).

قشطإ:

ارؼت ..آ ..ٙأةربْٚ ٌٖ ٞؼًت اىل ْتٝذ١؟
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عدْإ:

ٚؼًت ..اٯٕ حيل يو إٔ ؽرز ..يهـٔ اٜـاى إٔ ترتصـٌ قبـٌ شـاعتني،
ستٜ ٢دةٌ اؿًٝب اىل أعُل َصاَاتو.

قشطإ:

ساـر نُا ترٜد ( ٜٓعف دصدٜٚ ،ٙرتد ٟيباش٘).

عدْإ:

أٜٗا ايؽدٜل يكد ػاٚزت اَ٫تشإ بٓذاح.

قشطإ:

(َكاطعا) ٚاٯٕ دا ٤دٚرَ ..ٟا رأٜو؟

عدْإ:

نُا ترٜد ..أْا َصتعد.

قشطإ:

ؽْ ٌٝفصو ٚقد ةردت تـٛا َـٔ َـٓذِ فشـِٚ ،سـب إٔ تؽـٌ املطـار
بعــد ــض دقــا٥لٚ ،ترٜــد إٔ ترتصــٌٚ ،ؼًــل قٓــوٚ ،تهــ ٟٛثٝابــو
عدا َصاف ١ايطرٜلَ ،ا ا تفعٌ؟

عدْإ:

َصتش!ٌٝ

قشطإ:

 .٫يــٝض َصــتشٖٓ .٬ٝــاى آيــ ١سدٜجــ ١ػعًــو دــاٖسا بــدقا٥لٚ ..شــٝار٠
ػعًو داةٌ املطار بًُح ايبؽر.

عدْإ:

تكابٌ اَتشاْ ٞباَتشإ آةر.

قشطإ:

ٖ ٞسكٝك ١عؽر أنجر مما ٖ ٛاَتشإ.

عدْإ:

يصت شٗ.٬

قشطإ:

(ٜفشو).

عدْإ:

أْا أعين َا أق.ٍٛ

قشطإ:

ٚاٯٕ أشتٛدعو اهلل.

عدْإ:

اىل أ ٌٖ .ٜٔأزعذتو طكٛشٞ؟

قشطإ:

 ١َُٗ ..٫ؼر ٚ ٠أعٛد ايٝو.

عدْإ:

شتذدْ ٞيف اْتظارى.

قشطإ:

(َازسا) َٔ أدٌ اَتشإ آةر؟

عدْإ:

ادرت ايٛشاٚط كًٝيت أٜٗا ايؽدٜل.

قشطإ:

ٚداعا.

عدْإ:

اىل ايًكا.٤
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املظهد اخلامص
( ٜظٗر عاَر يف َكدَ ١املصرح )
عاَر:

َٔ ٚاديب إٔ أةربنِ إٔ "قُٛد" أسد أطراف اؾرمي ١شاعد عًٗٝا
أ ٚاظرتى فٗٝا أ ٚسرّض...ِٜٗ ٫ ..

سفؽ:١

(داةً ٫ )١تتصرع ٜا ٚايد ..ٟعُرفت قاـٝا عادٜ ٫ ٫علّ ي٘ بار.

عاَر:

َٚا زيت ٜا بٓٝيت

سفؽ:١

ملا ا ؼهِ بٗ  ٙايصرع ١ا ٕ؟!

عاَر:

سٝجٝات ايكف ١ٝتدفعين اىل يو ،فا٭مل ٜصهٔ عرٚق٘ ٚفهر.ٙ

سفؽ:١

أ ٫تك ّر َع ٞبٛدٛد أشباب أةر٣؟!

عاَر:

ٜبد ٚي ٞإٔ ا٭شباب اييت تفهر ٜٔبٗا  ٫ع٬ق ١هلا باؾرمي.١

سفؽ:١

َا أرا ٙأْٗا َٔ أِٖ ا٭شباب.

عاَر:

 ٫ػادي ٞنج ا ٜا سفؽ.١

سفؽ:١

سفؽــ ١بٓــت عــاَر بــٔ ايظــرب ٚاســدَ ٠ــٔ سهُٝــات ايعــربٚ ،دــدهلا
ٜصتٓد اىل أدي.١

عاَر:

أفتخر بو ٜا سفؽ ١يهٔ..

سفؽ:١

أردٛى ٜا ٚايد ٟمتٌٗ يف سهُو ٚاشتُع اىل ا٭شباب اييت شأٚردٖا
يو ..فا٭ةبار تُج ايهٛأَ.

عاَر:

ساـر شأشتُع .تففً.ٞ

سفؽ:١

قُٛد ٜعرف عدْإ ٚقشطإ.

عاَر:

َٚا ا أٜفا؟

سفؽ:١

يهٔ عدْإ (تؽُت ..تطفأ ا٭ْٛار).

عاَر:

تابع.ٞ

سفؽ:١

املصرس ١ٝشتربٖٔ يو عً ٢ؼش ١رأ.ٜٞ
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املظهد الشادض
( ٜتذ ٍٛعدْإ يف رفت٘ َُفهرا سا٥را ـذراٜ ..ععٌ ايتًفاز فٝظٗر
امل ٜع ٜ ٖٛٚكرأ ْعر ٠ا٭ةبار).
امل ٜع:

َرسبا بهِ ،ايٝهِ ْعر ٠ا٭ةبار هل ا اي.ّٛٝ
اْفذر كترب ْ ٟٚٛتصبب يف َٛت أنجر َـٔ ًَٝـ ٕٛظـخؾ َـِٓٗ َ٦ـ١
أيـف طفــٌ .ـــرب زيــساٍ َدٜٓـ ١يف دٓــٛب ظــرم أفرٜكٝــا فكتــٌ اٯ٫ف.
اعتــدت دٚيــ ١ــ ٫ٛعًــ ٢دٚيــ ١عبــٚ ،٫ٛفرـــت عكٛبــ ١رادعــ ١عًٗٝــا،
٭ْٗا مل ترض با٫عتداٚ ٤ا٫ست.ٍ٬
اسرتقت طا٥ر ٠فاةر ٠ايؽٓع يف ايصُاٚ ،٤ملا مل ٜعرف شبب ا٫سـرتام
نتب تكرٜر َٔ َ ١٦ؼفشٜ ١فٝد بإٔ ا٫سرتام نإ شبب٘ اإلرٖاب.
ادتاست املٝا ٙععرات ايكر ٣يف ب٬د َا قبٌ ةط ايؽفرٚ ..احملـسٕ يف
ا٭َر إٔ أسدا َٔ ايصهإ مل ٜعد ٜصُع ةرٜرٖا.
( ُٜرًل عدْإ أ ْ ٘ٝثِ خيفض ايؽٛت).

عدْإ:

آ ..ٙأسض عرٜل ًٜتِٗ فرس ..ٞأظعر بفـٝل سـاد (ٜفـتح ايٓافـ  )٠أٜتٗـا
ايٓصا ِ٥ايعً ..١ًٝامحً ٞي ٞرٜاح ايراسٚ ١ايصـعاد ..٠امحًـٝين اىل نـٛ
بعٝد تُظًً٘ َٛشٝكا ٖادٚ ١٥تُس ١ٜٓعطٛر ٚةفرٖٝ ..٠ـا ..أشـرعٖٝ ..ٞـا..
ٖٝا
( ٜٗٓــار).

311

طهيق احلل

املظهد الشابع

عاَر:

عدْإ:
عاَر:

( ٜدةٌ عدْإ عامل اؿًِ ،فٝظٗر عاَر ٜرتد ٟيباشا ًَْٛا بايرَادٟ
ٚا٭محرٜ ..فـع نٛفٝـ ١عًـ ٢رأشـ٘ٚ ،حيُـٌ قفؽـا ؼـر ا ،سًـض
عؽفٛر ؼر ٚرا ٤أش٬ن٘).
ٜا أٌٖ ايعؽر
ٚدٓد ايعؽر
قَٛٛا يًذين ٚقٗر ايكٗر
ٖ ا عؽفٛرٌ َهت٦ب
أقفاؿ  ٫ترـ ٢اؾٗر
اٜكاع ٜتً ٛاٜكاعا
ٚايطُ ٞاملُخؽِبُ ٜتُاد٣
ٜتشد ٣ايدٖر
( ٜصتٝكظ عدْإ ٜٚراقب ايردٌ َدٖٛظا )
ٜا أٌٖ ايعؽر ٚدٓد ايعؽر
ةطٛات ايه ٕٛت٪رقين
ٚقؽٝد َٔ ٠عكد اؾُر
ْٝٚازىُ قادَ ١تبً٢
أسسَ ٌ َٔ ١نٍٕٛ
ٚسذا ٌر َٔ فشٍِ
أيْ َٔ ١ٌ ٜٛارٍ
ٚدَا ٌ َٔ ٤ر
ٚرٚ٩ط ٜاْع١
يف أقؽ ٢اؾ ر
َٔ أْت؟ َٚا ا ترٜد؟
(ٜ ٫أب٘ يص٪اي٘).
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عدْإ:
عاَر:

عدْإ:
عدْإ:
عدْإ:
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ٜا أٌٖ ايعؽر أعْٞٛٓٝ
َفتاح ـاع ٪ٜرقين
عؽف ..أدٓش١
رٜح ترًٞ
ٚد٘ َصهٛب
ا ٛا ٤فٕٓٛ
يًُطر املًش ٞايطايف
ٚظظاٜا َٔ ٚظِ َدفٕٛ
ٚبكاٜا رٚح
أتؽُت أ ٚأنصر رأشو بعؽاى ٖ ٙ؟
(َتابعا)
ٜا أٌٖ ايعؽر
ٚدٓد ايعؽر
ـاع املفتاحٚ ،ـاع ايدرب
ْبع ا٭ظعار بأظٞ٥٬
ٜتشد ٣ايصرب
يهين دصد َٔ سطب
ٚسكٝك ١دٖر
يهين دصد َٔ سطب
ٚظرحي ١عُر (ٜبدأ باـرٚز).
قف َهاْو ٫ ..ترسٌ
( ٜكف ٚقد أدار ظٗر) ٙ
يَ ٞعو أيف ش٪اٍ ..اقرتب
( ٜكرتب عاَر د ٕٚإٔ ٜهرتخ يه ّ٬عدْإ )
َــٔ أْــت؟ ٚملــا ا أتٝــت؟ ْــاٚيين ايكفــؾ ..ةـ هٓــ٘ٚ ،أطًــل ايعؽــفٛر..
 ٫ترسٌ ..اقرتب.

طهيق احلل

املظهد الثامن
( املٓظــر ْفصــ٘ ..عــدْإ ٜكــرأ يف نتــاب َــاٜ ..تٛقــف فذــأٜ ..٠فهــر
قً.)٬ٝ
عدْإ:

أٖ ٜٔب قشطإ؟ ب ٞظٛم ملعرف ١أَٛر ..ٙبت أعتكد إٔ َا سـدخ بـٝين
ٚب ٘ٓٝنإ قض ةٝاٍ ..دا٤تين فهر ..٠سب إٔ أعح عٓ٘ سا.٫
( ٜعكد ربط ١عٓكـ٘ اشـتعدادا يًخـرٚزَٛ ..شـٝكا ..بكعـ ١ــ ٤ٛيف أسـد
ا٭طرافٜ ..ظٗر قشطإ َٔ داةًٗا).

عدْإ:

ٚأة ا سفرت! أدّٗس ْفص ٞن ٞأعح عٓو.

قشطإ:

َرسبا أٜٗا ايؽدٜل.

عدْإ:

ملا ا تأةرت نٌ ٖ ا ايٛقت؟

قشطإ:

(َازسا) ايتأة َٔ أؼ ٍٛاملٛاعٝد.

عدْإ:

ؼدقت.

قشطإ:

(َتابعا) ظرٚف ةاؼ ١سايت دٚ ٕٚؼٛي ٞيف ايٛقت احملدد.

عدْإ:

ٚنٝف قفٝت فرتٝ ٠ابو عين؟

قشطإ:

ئ أؼدخ قبٌ إٔ ترًل ا٭بٛاب ٚايٓٛاف .

عدْإ:

(َدٖٛظا) ْعِ ..ملا ا؟

قشطإ:

َ ١٦أّ تبه ٫ٚ ٞأَ ..ٞأَا

عدْإ:

اىل ٖ  ٙايدرد!١

قشطإ:

أ ًل ا٭بٛاب ٚايٓٛاف بصرعٚ ،١شأتأند بٓفص َٔ ٞعدّ ٚدٛد دٗاز
٫قط يف ٖ ا املهإ.

عدْإ:

أْت رٖٝب ٚةب .

قشطإ:

عٓــدَا تبرــ ٞايصــ ١َ٬فُـــا عًٝــو ا ٫إٔ ؼــرؿ نــج ا ةاؼـــٚ ١إٔ
عؽــرْا عؽــر املخرتعــات ..أمل تكــرأ عــٔ ايــسٚز اي ـ  ٟػصــض عًــ٢
زٚدت٘ ٚٚـع هلا دٗازا يف املطبخ عذِ سب ١ايعدط داةٌ قطرَٝس
املخًٌ.

عدْإ:

َعك!!ٍٛ

عت بٗ ا املجٌ ايععيب؟
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قشطإ:

(َتابعا)  ٚيو ايصٝاش ٞاي  ٟرنب ي٘ طبٝب ا٭شٓإ ـرشا يف فُ٘
ٜصذٌ أقٛاي٘ يف نٌ َهإ.

عدْإ:

( ٜبًع رٜك٘ ٜٚتشصض أشٓاْ٘)  ٫تبايغ ٜا قشطإ!

قشطإ:

اعحٚ ،اقرأٚ ..شتذد إٔ َا أقٛي٘ ددّ ؼشٝح.

عدْإ:

عً ٢نٌ ساٍ تأند بإٔ بٝيت آَٜٔٛ ٫ٚ ،دـد فٝـ٘ َـا خيٝـف ،فًـٝض
عٓد ٟكًٌ ٫ٚ ،زٜت ٫ٚ ،ٕٛطعاّ ٫ٚ ،ظراب.

قشطإ:

أتعًِ أْين َٓ قرأت ةرب يـو ايصٝاشـ ٞاؽـ ت قـرارا بعـدّ َرادعـ١
أ ٟطبٝب أشٓإ.

عدْإ:

ٚا ا اـطررت؟

قشطإ:

أشافر اىل أ ١ٜدٚي ١ةارز ايب٬د.

عدْإ:

ئ تصتفٝد ..ا ا نٓت َكؽٛدا فصتكع يف ايفخ أُٜٓا ٖبت.

قشطإ:

أسا ٍٚا٫تكا.٤

عدْإ:

زٜــاد ٠اؿ ـ ر تٛدــ٘ ا٭فهــار مــٛىٜ( ..ر ـ اؿــدٜح) دعٓــا َــٔ ٖ ـ ا
اؿدٜح ٚأةربْ ٞيا رأٜت.

قشطإ:

رأٜــت كرتعــات تــربٖٔ عًــ ٢قــدر ٠ايعكــٌ ايبعــر ٟيف ؼــٝا  ١سفــار٠
ٖا ..١ً٥أعذبت بٗا نج ا ..يهين (ٜتٛقف).

عدْإ:

أنٌُ ..أنٌُ  ٫ؽف.

قشطإ:

يهين رأٜت كرتعات تُذرّد اإلْصإ َٔ قٚ ١ُٝشًٛن٘ اإلْصاْ.ٞ

عدْإ:

َجٌ َا ا َج٬؟

قشطإ:

يـــ ٛأردت إٔ أعـــدد يـــو ملـــا اْتٗٝـــت ..دٗـــاز ؼـــر تفـــع٘ يف دٝبـــو،
ٚتصتطٝـع َٔ ة٬ي٘ رَ ١ٜ٩ا سر ٟيف َٓسيو.

عدْإ:

فكط يف َٓسيو؟

قشطإ:

َٔ ٜدر ٟا ا تطٛر اؾٗاز...ٚ ،

عدْإ:

(َكاطعا) َؽٝب ١سكا! َٚا ا أٜفا؟
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قشطإ:

نُبٛٝتر ٜصذٌ سدٜجوٜٚ ،طبع٘ د ٕٚإٔ تًُص٘.

عدْإ:

أسصٔ! َٚا ا أٜفا؟

قشطإ:

تًفسٜ ٕٜٛرٜو قٓٛات ففا ١ٝ٥رٜب ١عذٝب.١

عدْإ:

 ٫تدع يًرُٛض طرٜكا اىل سدٜجو ..أفؽح ٜا قشطإ.

قشطإ:

نبص ١زر ٚاسـد ٠تـر ٣املـرأ ٠بٓـٛع َـٔ ايًبـاطٚ ،نبصـ ١أةـر ٣تراٖـا
بًباط آةرٚ ،نبص ١أةر ٣تراٖا باملاٚ ،ٜٙٛأةر ٣تراٖا عار.١ٜ

عدْإ:

 ٫ته ب.

قشطإ:

َعا اهلل ٜا عدْإ.

عدْإ:

طٝبٚ ،ايردٌ ٌٖ نبص ١ايسر تطاي٘ أٜفا؟

قشطإ:

متاَا.

عدْإ:

( بعــد إٔ َ٬ٜــض ثٝابــ٘ بٝدٜــ٘) يعٓــ ١اهلل عًــ ٖ ٢ـ ا اؾٗــازَ ،ــا ٖ ـ ٙ
املؽٝب!١

قشطإ:

ٖ ا عٔ اإلْرتْتٚ ،اهلـاتف ايتًفـازٚ ،ا٭يعـاب ايعذٝبـٚ ،١ا٫شتٓصـا ،
يهٔ اي  ٟأثارْ ٞأنجر كرتعات اؿرٚب اييت تكف ٞعً ٢اإلْصـإ
بًشظٚ ١اسد ..٠أدٚات ايتع ٜب ٚتطٛرٖا ..عامل ًَ ٤ٞبايتٓاقض.

عدْإ:

َا قؽدى؟

قشطإ:

صــر يــ ٞنٝــف؟ َــازاٍ بعــض ايٓــاط ٜرنــب عربــ ١ةعــبٜ ١ٝكٛدٖــا
ف ّ
سؽإ َــٔ ايدرد ١ايجايجٚ ،١اٯةـر ٜكـٛد طٝـار ٠تصـبل ايفـ ٤ٛأ ٚعًـ٢
ا٭قٌ شٝارَ ٠تطٛر٠؟

عدْإ:

أْت تفتح بٛاب ١اهلِ اإلْصاْ.ٞ

قشطإ:

َا ا شأر ٣بعد َا رأٜت ..ابَ ١ـٔ ايٓفـام ٚايهـ ب ..بطْٛـا َٓتفخـ،١
ٚعكــ ٫ٛفار ــ ..١رأٜــت َــٔ سٗــٌ تارخيــ٘ٚ ،حيفــظ تــارٜخ ـ  ..ٙرأٜــت
َكًـــدَ ٫ ٜٔبتهـــر ..ٜٔةـــآ٥ني ٚــــا٥عني ..رأٜـــت َـــٔ حيفـــظ أ ـــا٤
ايتافٗنيٜ ٫ٚ ،عرف ظ٦ٝا عٔ ا٭بطاٍ ٚايعظُاٚ ٤ايعًُاٚ ٤املفهر..ٜٔ

عدْإ:

ٜهفٜ ٞا قشطإ.
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قشطإ:

دعين ٜا عدْإ ..رأٜت َٔ ٜٓظـر أنجـر ممـا ٜفعـٌ ..رأٜـت َـٔ ٜ ٫عـرف
َٔ اؿٝا ٠ش ٣ٛايًٗٚ ..ٛرأٜت أبٓ ١ٝـخُ ١تصع آ٫ف ايٓـاطٚ ،عٓـدٖا
تٛقفت قً ،٬ٝأتعرف ملا ا؟

عدْإ:

ملا ا؟

قشطإ:

فهرت نِ زٚدا ٜرازٍ زٚدت٘ فٗٝا؟

عدْإ:

أْت  ٫تفهر ا ٫ب يو!

قشطإ:

(ُٜهُـــٌ) نـــِ طفـــٜٓ ٬تظـــر ٚدبـــ ١طعاَـــ٘ٚ ،نـــِ سًُـــا حيًـــِ بـــ٘
شـهاْٗاٚ ،نــِ آٖــ ١ؽـرز َــٔ ؼــدر شـانٓٗٝا ،نــِ دعــ ،٠ٛنــِ
ؼرة ،١نِ دَع١؟

عدْإ:

تٛقــف ٜــا أةــ ،ٞستــ ٢نُبٝــٛتر ٖ ـ ا ايعؽــر ٜ ٫صــتطٝع اسؽــاَ ٤ــا
تطًب.

قشطإ:

يهٔ َعاعرٚ ٟعكًٜ ٞدرنإ يو د ٕٚاسؽا.٤

عدْإ:

أنرر قٛي ..ٞشتهتعف أنجر ..تعاٍ ْعرب ايعا.ٟ

قشطإ:

 ٫أرٜد .دعين أسدثو عٔ َٛـٛع ظخؽٜ ٞفرسو.

عدْإ:

ة .

قشطإ:

شأتسٚز عُا قرٜب.

عدْإ:

َت ٢سؽٌ ٖ ا؟

قشطإ:

ًبين اؿب فاشتصًُت ي٘ راـٝا

عدْإ:

َا أشرع قراراتو!

قشطإ:

أرٜدى إٔ تكف ظاْيب.

عدْإ:

يهٔ ايسٚاز حيتاز اىل اَهاْٝات!

قشطإ:

أعــرف يــوَ ..ــا ُٜٗــين أْٗــا رـــٝت بــٚ ،ٞرـــٝت بٗــاٖٚ ،ــ ٞعاقًــ١
راظد٠

عدْإ:

برأ ٖ ٜٞا ٜ ٫هف.ٞ

قشطإ:

 ٫ؽفين أردٛى.

366

طهيق احلل

عدْإ:

ايسٚاز عاد ١اىل أملاط ٚب٬تني ٖ ٚب َٓٚسٍ ةاؿ ٚشٝار...ٚ ٠

قشطإ:

ٜهف ٞيو ..بعد قً ٌٝتطًب َين إٔ أبين هلا بٝتا عً ٢شطح ايكُر.

عدْإ:

ٜٚففٌ إٔ ٜه ٕٛيف املرٜخ.

قشطإ:

اؿب حيتاز اىل تفش.١ٝ

عدْإ:

َف ٢عؽر املجايٝات ٜا ؼدٜك.ٞ

قشطإ:

 ٫خيً ٛعؽر َٔ ـٜ ٤ٛصتٓ ب٘ َٔ أسبٛا اؿٝا.٠

عدْإ:

َٔ ٖ ٞؼاسب ١اؿظ ايصعٝد؟

قشطإ:

فتا ٠مجَ ١ًٝاٍ قًيب ايٗٝا.

عدْإ:

ةطٛاتو شرٜعٚ ١در.١٦ٜ

قشطإ:

(َازسا) اـرب اؿدٜد ساَٝـاْ ٫ ..فـع فٝـ٘ إ بـرد .أمل ٜـرتبط قًبـو
بأسد؟

عدْإ:

قًـــيب رٜفـــ ..ٞؼـــادم يف ةفكاتـــ٘ ..ةفـــت عًٝـــ٘ َـــٔ ــــذٝر املدٜٓـــ١
َٚعانًٗا ،فشافظت عً ٘ٝست ٢أظتِ ْفشات ايرٜف اؾُ ١ًٝبعهٌ
دا.ِ٥

قشطإ:

أ ٫ؼ ّٔ إلسدأٖ ٖٓاى؟ أيٝصت يو نرٜات؟

عدْإ:

يَ ٛاتت نرٜات ٞفكدت رٚس.ٞ

املظهد التاسع
( اَرأ ٠فارع ١ايكٛاَّ .عرق ١ايٛد٘ ..عٓٝاٖا ٖٚادتإ ..ترتد ٟيباشـا
مج)٬ٝ
شٗ :

َرسبا.

قشطإ:

أٖٚ ٬شٗ.٬

عدْإ:

أٖ ٬بو ٜا آْص ١شٗ ( ٜٓظـر اىل قشطـإ َصـتأ ْا) أعتـ ر عـٔ عـدّ
بكاَ ٞ٥عهِ فًد ّٟعٌُ ـرٚر( ٟخيرز).

قشطإ:

نٓت أعدّ ايًشظات جمل٦ٝو.

شٗ :

ظَ ٤ٞا ٜعدْ ٞايٝو ..اسصاط رٜب ٜربطين بو.
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قشطإ:

أْت عطر سٝاتٜ ٞا شٗ .

شٗ :

د٦ت أنتعف َد ٣سبو ي.ٞ

قشطإ:

بعد نٌ ٖ ا ايتعب !! عً ٢نٌ ساٍ ٖ ا نرّ َٓو.

شٗ :

(يتًطٝف املٛقف)  ٫ؼسٕ ..شعادت ٫ ٞتٛؼف بٛدٛدَ ٟعو.
(تععر بأمل يف رأشٗا فتخر ز عًب ١دٚا َٔ ٤سكٝبتٗا ٚتعرب سب)١

قشطإ:

َا ٖ ا ٜا شٗ ؟!

شٗ :

 ٫ؽفٚ .عهٚ ١تسٜ ٍٚا قشطإ.

قشطإ:

َا أرٚع ٖ ا ايٓداَ .!٤ا زيت أطُع إٔ سُعٓا شكف ٚاسد.

شٗ :

يٓكٝد عٛاطفٓا قً ،٬ٝرٜجُا ْتذاٚز ايعكبات (تطرم رأشٗا).

قشطإ:

ايكٓاع ١تُكرب ر باتٓا.

شٗ :

ٚاؿكٝكْٛ ١ر ا٭ نٝا.٤

قشطإ:

ؼدقت.

شٗ :

ٚهل ا أرد ٛإٔ تُرتدِ ايٓظر ١ٜاىل عٌُ.
( تُخرز َرآ َٔ ٠سكٝبتٗا ٚتٓظر اىل ََ٬ح ٚدٗٗا).

قشطإ:

نٝـف؟

شٗ :

َا اي  ٟاْتٜٛت٘ َٔ أدٌ َصتكبًٓا؟

قشطإ:

أَارط عًُ ٞباةتؽاؼ َٔ ٞأدٌ َتطًبـات سٝاتٓـا ..أشـع ٢بهـٌ َـا
أشتطٝع يبٓا ٤بٝت ايسٚد.١ٝ

شٗ :

يهٔ ٖ ا حيتاز اىل ٚقت ط.ٌٜٛ

قشطإ:

َا ُٜٗين أْين أسببتو َٔ بني ْصا ٤ايعامل.

شٗ :

 ٖ ٌٖٚا ٜهفٞ؟! اؿٝاَ ٠عكدٖٓٚ ،٠اى أَٛر ٫بد َٔ الازٖـا ستـ٢
ْؽٌ ايــَ ٢ا ْرٜد.

قشطإ:

قشطإ َصعٛد اْصإ بصـٝطٚ ،ؼـٛر ٠اة٬ؼـ٘ ٚاــش ١أٜ ٫هفٝـو
ٖ ا؟!
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شٗ :

يكد ٚىل عؽر املجايٝات.

قشطإ:

ٚيهــين َتُصــو بٗــاٚ ..ايــد ٟنــإ ن ـ يو ،لــح يف سٝاتــ٘ ..أسب ــّ٘
اؾُٝعٚ ،اسرتَ٘ ايكاؼٚ ٞايداْ..ٞ

شٗ :

يٝض املِٗ أْت .املِٗ اجملتُعْ َٔ ..تعاٌَ َعِٗ يف ٖ  ٙايكف ..١ٝايٓاط
ترـ ت ٚايعؽــر أٜفــا ..أ ْ .صــٝت إٔ أقــدّ يــو ٖـ  ٙايسٖــر( ٠تكــدّ يــ٘
ايسٖـــر )٠را٥شتٗـــا را٥عـــَٓٚ ١ظرٖـــا ٜعذـــبين ..اةرتتٗـــا يـــو َـــٔ َ٦ـــات
ايسٖرات.

قشطإ:

( بعــد إٔ ٜأةــ ايسٖــرٜٚ ٠عــتُٗا) ظــهرا هلــ ا ا٫ةتٝــار (ٜعــٛد اىل
اؿدٜح ايصابل) َا قؽدى مما قًت؟

شٗ :

(ٜتعًـــــجِ) قؽـــــد ٟإٔ ٚايـــــد ٟحيـــــب ايـــ ـ ٚمٚ ،قـــــد عـــ ـّٛد أشـــــرت٘
(اإلتٝهٝت)ٜ ٖٛٚ ،عرف ٚادب٘ ػا ٙأ٫ٚدٚ ،ٙأقرباٚ ٞ٥مجٝع ايٓاط..
َٚــا عًٝـــو ا ٫إٔ ترـــ ٢بطًباتــَ٘ ..ــٔ أدًــ ٞأٚ ،٫ٚ٭ْــو يــٔ ؽصــر
ثاْٝا.

قشطإ:

(َٓسعذا) أٚـش ٞأنجر.

شٗ :

بكدر َا تكدّ يَٗ َٔ ٞر دٝد ،تهرَينٚ ،ترـ ٞأًٖ ..ٞأ ٫تجل بـإٔ
سيب يو ٜ ٫عادي٘ سب؟ أشرع ٜـا قشطـإ ٚاشـتذب يطًبـات أًٖـ ..ٞأ٫
أشتشل ا٭ملاط ٚايب٬تني؟

قشطإ:

ٌٖ املِٗ عٓـدنِ ايعـرٜض أّ َـا ٜدفعـ٘ ايعـرٜض؟ أ ٫تـَٓ٪ني إٔ أَـٛرا
نج  ٠أِٖ َٔ املظاٖر ..نَ٬و ٖ ا ٜفكدى مجايو ٚششرى.

شٗ :

َــا ا ْفعــٌ ا ا نــإ فتُعٓــا ٜععــل املظــاٖرٚ ،اـــرٚز عــٔ عاداتــ٘
َعــهً ١املعــانٌ ..ثــِ إ ايعــٗادات ايعايٝــ ١مل تعــد ترــر ٟطبكتٓـــا
نج ا.

قشطإ:

يهــٔ ٖ ـ ا ةطــأَُٗٚ ،تٓــا عــدّ تهرٜصــ٘ ..أ  ..أظــعر بتــٓني ٜأنــٌ
ت٬فٝف كّ.ٞ

شٗ :

 ٫تتعـــب ْفصـــو بـــايكًل ٚايـــتفه َ .ـــٔ ايؽـــعب إٔ ٜتذـــاٚز اإلْصـــإ
عؽر.ٙ
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قشطإ:

يـــٝض ؼـــعبا ،٭ْـــين عًـــٜ ٢كـــني إٔ َـــا تبشـــجني عٓـــ٘ ٜبـــد ٚيف ظـــاٖرٙ
ـرٚر ،ٟيهٓ٘ اؾش ِٝبع.٘ٓٝ

شٗ :

سب إٔ تعًِ أْين  ٫أشـتطٝع ا فـاب أًٖـٚ ٞأؼـ ْـافر ٠عـٔ تكايٝـد
فتُع.ٞ

قشطإ:

 ٫أطايـــب بإ فـــابِٗ ٚارـــا بتعـــرٜفِٗ عًـــ ٢اؿكٝكـــٚ ،١ايتفرٜـــل بـــني
ايعهٌ ٚاملفُ .ٕٛؼشٝح أْٓـا ْصـهٔ عـَ ّٞتٛاــع يهـٔ عتٓـا
طٝبٚ ١أفعايٓا تعهض أة٬قٓا.

شٗ :

يهٔ أًٖٜ ٞؽر ٕٚعًَٛ ٢قفِٗ َٔٚ ،ظبّ عً ٢ظ ٤ٞظاب عً ،٘ٝثـِ
إ مجٝع أفراد اجملتُع ميارش ٙ ٖ ٕٛا٭َٛر.

قشطإ:

ايــٛع ٞاؿكٝكــٜ ٞــدفع اإلْصــإ اىل إٔ ٜر ـ ايعــادات نًــٗا ٚاملفــاِٖٝ
ايباي ١ٝأٜفا.

شٗ :

أردٛى ..أتٛشٌ ايٝو ..اقبٌ يا ٜرٜد أًٖ.ٞ

قشطإ:

َصتش.ٌٝ

شٗ :

أردٛى ..أردٛى.

قشطإ:

َصتشَ ..ٌٝصتشَ ..ٌٝصتش.ٌٝ

شٗ :

تتخً ٢عين بٗ  ٙايبصاط١؟!

قشطإ:

ئ أؽًٚ ،٢ئ أ ّٝر َا آَٓت بَ٘ٓ .بيت ٚأفهارَ ٟجايٚ ١ٝيٝض عٓـدٟ
تٓاز٫ت ..عرفت رأ ٜٞاٯٕ؟

شٗ :

٪ٜشفين إٔ أةصر سبوٚ ،يتع رْ ٞا ا قًت اْين  ٫أشتطٝع إٔ أنٕٛ
داسد ٠٭ًٖ ( ٞؼٛت شٝا ٜرتفع قً ٬ٝقً.)٬ٝ

قشطإ:

ثكيت نب  ٠أْو شتكدرَٛ ٜٔقف.ٞ

شٗ :

ـاع نٌ ظ.٤ٞ

قشطإ:

 ٖٚا َا حيسّ يف ْفص.ٞ

شٗ :

(يٓفصٗا) شأْتظرى أٜٗا ايرد بفارغ ايؽرب (ٚداعا).

قشطإ:

شٗ ( تًتفت م ..ٙٛثِ ؽرز َصرع.)١
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املظهد العاطر

عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:

( ٜدةٌ عدْإ ٚنأْ٘ ع سدٜح قشطـإ َع شٗ )
َا ٖ ا ٜا قشطإ! أٜعكٌ إٔ تتخً ٢عٔ سبٗا بٗ  ٙايبصاط١؟
ٖ ا َا در.٣
ٖ ٛاَتشإ ؿبهُا  ٫أنجر.
يهٓٗا داد ٠فُٝا طرست٘ ..عامل رٜبٚ ،أسداخ أ رب!
أمل أقٌ يو  ٫فاٍ يًعٛاطف بعد اٯٕ.
مٔ بعر ٜا عدْإ.
بٌ أرقاّ ٜا قشطإ.
ٖ ٞاؿفارٚ ٠ايتكدّ.
فصّر نُا تعا ..٤املِٗ أْٓا أرقاّ.
يهٓٗا أسبتينٚ ،أسببتٗا.
َٚا ايف يف يو؟ ..دا ؼب ٖاٚ ،ؼب ٖ ٞى.
 ٫تصخر أردٛى.
يٝصت شخرٖ ..١ٜـ ٞاؿكٝكـ ..١املـادْ ٠ـرباط ايعؽـرٚ ،ايكًـ ١ايكًًٝـ ١مل
ت َٔ٪ب يو.
أْا ردٌ عؽاَ.ٞ
.ِٜٗ ٫
يهٔ ٖ ا  ٫ميهٔ.
شتر ى ا٭ٜاّ ..تعاٍ ارتحٚ ،سا ٍٚإٔ تٓص.٢
ئ ٜعرًين ش ٣ٛعًُ.ٞ
ٖربا َٔ املٛادٗ.١
بٌ ٭ٕ يف ايعٌُ سٝاٚٚ ٠دٛدا َٛٚقفا َٛٚادٗ.١
شٝأت ٞاي ّٛٝاي  ٟأراى ف ٘ٝقد تر ت.
ئ أَتجٌ يهٌ َا ٖ ٛةًُيب ٚزا٥فٚ ..داعا.
أمتٓ ٢يوَ ..ع ايص.١َ٬
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املظهد احلادي عظر
( ٜعٛد ؼٛت ايصٝا  ..عدْإ ٜتأمل ٚنإٔ أسدا سًد)ٙ
قُٛد:

( ٜدةٌ َتٛن٦ا عً ٢عهازَ )ٙا بو ٜا عدْإ ..يِ َِ تتأمل؟

عدْإ:

أتع ّب ٜا قُٛد.

قُٛد:

اؼرب ٜا عدْإ.

عدْإ:

مل أعد أستٌُ.

قُٛد:

ؽا يو ٜفكدى سٝاتو.

عدْإ:

يٝهٔ.

قُٛد:

أمحل ٚةاْع.

عدْإ:

(ٚقد أَصو بت٬بٝب قُٛد) ا ا قصٛت عً ّٞأنجر فصأقتًو.

قُٛد:

َٚا ا تصتفٝد؟

عدْإ:

ُأةًِّؾ ايعامل َٔ َدأٖ.

قُٛد:

ئ تصتفٝد ظ٦ٝاَ.

عدْإ:

بٌ شأشتفٝد أٜٗا..

قُٛد:

مٔ ْتهاثر باٯ٫ف يف نٌ .ّٜٛ

عدْإ:

أٜٗا اي ٛد !

قُٛد:

ؼدٜل اي ٛد  ٚد ..ي ٛسدخ يو َا سدخ ي ٞيتر ت نج ا ٌٖ .أعٝـد
يو قؽيت؟

عدْإ:

اةرط ..يصت ؼدٜكو ٫ٚ ،أعرفو.

قُٛد:

نُا ترٜد.

عدْإ:

يو طرٜكوٚ ،ي ٞطرٜك.ٞ

قُٛد:

نُا ترٜد.

عدْإ:

ا رب عٔ ٚدٗ ٞقبٌ إٔ أَسّم دصدى بصهٝين ٖ .ٙ
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قُٛد:

شأييب نٌ طًباتوٚ ،يهين ئ أْص ٢أْين أُٖٓت.

عدْإ:

بًِّط ايبشر.

قُٛد:

ٜ َٔٚدر ،ٟقد أفعٌ َٜٛا َاٚ ..داعا.

عدْإ:

اىل  ٫يكا.٤
( ٜصتًك ٞعدْإَٛ ..شٝكا ..اطفاٚ ٤اثار ٠اظار ٠عً ٢تٛاي ٞا٭ٜاّ )

املظهد الثاني عظر
( ُُٜهٔ اشتخداّ ةٝاٍ ايظٌ يف ٖ ا املعٗد )
قُٛد:

شٗ  ..شٗ َ ..رسبا

شٗ :

َٔ أْت َٚا ا ترٜد؟

قُٛد:

أْا قُٛد ؼدٜل قشطإ.

شٗ :

ؼشٝح؟

قُٛد:

تأند ٟمما أق.ٍٛ

شٗ :

ٚيهٔ نٝف عرفتينَٚ ،ا ا ترٜد؟

قُٛد:

نًُٚ ١اسد ٠فكط.

شٗ :

تففٌ.

قُٛد:

 ٫تفهــر ٟبــ٘ نــج ا ،فأْــت َــٔ ْصــٝر ـ ْصــٝذ٘ٚٚ ،اقعــ٘ ـ
ٚاقعو.

شٗ :

َا ا تكٍٛ؟

قُٛد:

اعجــ ٞعــٔ ةطٝــب ٜرـــ ٞأًٖــو ٜٚصــعدىٜ .عــين ميًــو قؽــرا َٚــا٫
ٚشٝار.٠

شٗ :

نف ٢أٜٗا ايؽدٜل ايٛيف!

قُٛد:

ٖ ا َٔ أدٌ شعادتو.

شٗ :

دع ْؽٝشتو يٓفصوٚ ..داعا.
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قُٛد:

ا عٝين ٜا شٗ  ٌٖ ..تكبًٝين ةطٝبا؟ أردـٛى .عٓـد ٟرؼـٝد دٝـد يف
ايبٓو.

شٗ :

(ترٝب د ٕٚإٔ ػٝب).

املظهد الثالث عظر
( املٓظــر بٝــت قــد ..ِٜعُــٌ قشطــإ ٜــٛس ٞظدٜــَ ١تٓاٖٝــَ ..١طرقــ..١
ازَ ..ٌٝأدٚات تتعًل بايتٓكٝب ٚاؿفر ٚدراش ١اٯثار).
شٗ :

(ٖ٫جَ )١ا ٖ ا املهإ؟ ( تٓظر اىل املهإ ا٭ثر ٟبإَعإ ،ثِ تتٛقف
أَاّ ـ ٤ٛفاْٛط) أ ٜٔأْت ٜا قشطـإ ..أٜٗـا ايفـ ٤ٛايرا٥ـب اؿاــر..
أمل حئ ايٛقت يه ٞتصأٍ عٔ سبو ايفا٥ع ؟! أٜٗا ايف ٤ٛاي ٜ ٟعع
َٔ أدٌ اإلبؽار أطايبو با٫شتُرار ٚايتٛقد.

قشطإ:

(ٜدةٌ َكاطعا) شٗ  ٖ ..ا

شٗ :

اةتٓكت بعاؼف ١ايربار فذ٦تو راـ.١ٝ

قشطإ:

 ٫أؼدم ٜا شٗ .

شٗ :

عدت عً ٢سؽإ أظكر  ٫أشرع َٓ٘ ٫ٚ ،أسً!٢

قشطإ:

نٓت َتأندا َٔ يو ..يهٔ نٝف عرفت َهاْٞ؟

شٗ :

(ٚقد ػاًٖت ايص٪اٍ) َا ا تفعٌ ٖٓا؟

قشطإ:

َا أرٚع إٔ ًٜتك ٞاإلْصإ ئ أسب؟

شٗ :

مل ػبين عٔ ش٪ايَ ..ٞا ا تفعٌ ٖٓا؟

قشطإ:

أعٌُ ..أَارط اةتؽاؼ ..ٞأعح عٔ نٓس َا.

شٗ :

تعٌُ باٯثار !! ٖ ا ْهٛؿ اىل املاـ.ٞ

قشطإ:

ٜ ٫ا شٗ  ..يف تراثٓا َا ٖ َٔ َِٗ ٛأدٌ ساـرْا َٚصتكبًٓا.

شٗ :

أٜ ٫عدْا اىل ايتخًف؟

قشطإ:

سب أٜ ٫عدْا نج اٚ ،سب إٔ ْصترٌ ف ٘ٝاملكَٛـات ايـيت تـدفع اىل
ايتكدّ.
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شٗ :

نٚٚ ٞاع.

قشطإ:

تـــ نرٜ ٟـــا شـــٗ إٔ ايـــرتاخ ٜصـــتخدّ يف ا٫شـــتٓٗاضٚ ،يـــٝض يف
ايتخًف.

شٗ :

أْت نب ٜا قشطإ ..أْت ٚداد ٟايكد ِٜاؾدٜد .مل أر َ٬نا بـأيف
دٓاح َجًو ..شأؼـٓع يـو فٓذـإ قٗـ ٠ٛمل ت قـ٘ َـٔ قبـٌ ..أعـرف أْـو
ؼب ايكٗ ٠ٛنج ا (ٜتِ ؼٓع ايكَٗ ٠ٛع اؿٛار).

قشطإ:

تٓد ٣ايكًب بعٛدتو.

شٗ :

أباديو املعاعر اتٗا.

قشطإ:

نٝف عرفت َهاْ ٌٖٚ ،ٞترادعت عٔ َٛقفو؟

شٗ :

امل٪مل إٔ ترادعٜ ٫ ٞر َٔ ايٛاقع ظ٦ٝا.

قشطإ:

أسببتـــوٚ ،شـــعٝت ٭ثبـــت يـــو ؼـــدق ..ٞنٓـــت أشـــتطٝع إٔ أنـ ـ ب
ٚأزٜف ..أشتطٝع إٔ أ ّٝر دًدٚ ٟيٚ ،ْٞٛي ٛيفرت ،٠يهٔ ةٝب ١ايـٓفض
أظد اَ٬ٜا َٔ أ ٟظ ٤ٞآةر.

شٗ :

ٚعٓدَا تٓتٗ ٞايفرتٜٓ ٠تٗ ٞبٓٓٝا نٌ ظ.٤ٞ

قشطإ:

ٚهل ا مل أفعٌ.

شٗ :

ٖٚـا أْـ ا أعـٛد ايٝــو ..أيـ ّٕٛأسَ٬ـ ٞبفعــٌ ٜرـــٝين ..أعًـٔ عــٔ ردًــٞ
اي  ٟأسب د ٕٚةٛف (تكدّ فٓذإ قٗ.)٠ٛ

قشطإ:

َا أشعدْٜ ٞا شٗ ! آَاي ٞتتشكل تباعا.

شٗ :

عً ٢اير ِ َٔ ظذاعيت أسض باـٛف ..ايصٝا املخٝف ١قد تكتـٌ ،أٚ
تع ٙٛعً ٢ا٭قٌ.
اع َجٌ ٖ ا ايه ..ّ٬ملا ا ٖ ا اـٛف؟

قشطإ:

 ٫أسب

شٗ :

٭ْٓا لاب٘ ايعؽرْٛٚ ،اد٘ اجملتُع.

قشطإ:

املِٗ قٓاعتو ..املِٗ أْت ٚسبـو ايـ  ٟدفعـو يتتذـاٚز ٟأَـٛرا نـج ..٠
ٖا ٖ ٛاؿًِ ٜٓتؽرٜٚ ،عاْل سٝاتٓا.

شٗ :

نٓت أمتٓ ٢إٔ حيدخ ٖ ا د ٕٚقصر.
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قشطإ:

نجر أٚي٦و اي ٜ ٜٔفُٗ ٕٛايسٚاز فض بهـار ٠أ ٚتصـً ِٝاملـرأَ ٠فـاتٝح
دصدٖا يًردٌ.

شٗ :

قٌ يوٚ ،قٌ ايتكايٝد ٚايعهًٝات.

قشطإ:

املِٗ َا ْكتٓع ب٘ مٔ.

شٗ :

ست ٢ي ٛرفف٘ اجملتُع؟

قشطإ:

ست ٢ي ٛرفف٘ اجملتُع.

شٗ :

آَ ٙا أنجر ُٖ !َٞٛأتعرف َا سدخ َع ٞيف ٝابو؟

قشطإ:

َا ا سدخ؟

شٗ :

ظٜ ٫ ٤ٞؽدم!

قشطإ:

ة ..

شٗ :

أدربْٚ ٞايد ٟبعٓفٛاْ٘ عً ٢قب ٍٛايسٚاز َٔ ردٌ  ٫أَٝـٌ ايٝـ٘ ..نـإ
بٝا تافٗا ٚداٖ ،٬يهٓ٘ ميًـو املٜ٬ـني ..دفـع َٗـرا ٜعـادٍ ٚزْـَ ٞـٔ
اي ٖب ..رففت ٚرففت فًـِ أفًـح ..اىل إٔ أقصـِ ٚايـد ٟعًـ ٢زٚادـٞ
َٔ ٖـ ا ايردـٌ أ ٚأ ـادر َـع ٚايـدت ٞاملٓـسٍ ..قبًـت َر ُـَٚ ١تخا يـ..١
ٖدتين دَٛع ٚايدت ٞاملصه.١ٓٝ

قشطإ:

ٚبعد يو؟

شٗ :

يف  ّٜٛايسفاف ظعرت بعَ ٤ٞا ٜٓفر يف عرٚق ..ٞنإ قًيب ٜٓتكِ َين
فٝخفل بصرعَ ١ع نٌ أٖسٚد ١أٖ ٚـس ٠ةؽـر ..رأٜـت اؾشـ ِٝبٛدٗـ٘
فاْديكت َٔ ايٓاف ٖ ٠ارب.١

قشطإ:

ٚٚايدتو؟

شٗ :

ثار طٛفإ َٔ ايرفب ..طًكت ٚايدتٚ ،ٞاْطفأت اؿٝا ٠يف أشرت.ٞ

قشطإ:

ٚبعدٖا؟

شٗ :

د٦تو ٭سكل ات ..ٞاَرت َٔ أدٌ شعادتٚ ٞسرٜيت يف ا٫ةتٝار.

قشطإ:

قد ٜ ٪ٜو ٖ ا املأف.ٕٛ

شٗ :

يصت ةا٥ف ..١آ ٙايتعب ٜٗٓهين.
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قشطإ:

( بعد إٔ ٜٓظر اىل شـاعت٘) تـأةر ايٛقـت اٯٕ ..ادةًـ ٞيرتتـاس ٚ ..ٞـدا
متفٌ بسٚادٓآْٚ ،ص ٢نٌ َا فات.

شٗ :

نِ نإ مج ٬ٝملّ ايعٌُ!

قشطإ:

 ٫عًٝو اٯٕ.

شٗ :

تؽبح عً ٢ة .

قشطإ:

ٚأْت غ .
( تـــدةٌ شـــٗ رفـــ ١املٓـــسٍ ،بُٓٝـــا سُـــع قشطـــإ أدٚات عًُـــ٘،
ٜٚصتًك ..ٞؽفت اإلْار ٠قً ٬ٝقً.)٬ٝ

املظهد الرابع عظر
( تٓار اإلـا ٠٤بعهٌ تـدرسَ ..ٞكعـد ةعـيب عتٝـل ..أدـٛا ٤تراثٝـ..١
ٜدةٌ عاَر بٔ ايظرب ايعدٚاَْ ٞتٛن٦ا عً ٢عهازٚ ،ٙمتصو ابٓت٘
بٝد َٔ ٖٞٚ ،ٙسهُٝات ايعربٜٓٚ ،ـسٍ عـاَر ايفـاْٛط املعًـل عًـ٢
اؾدار ٜٚفع٘ عً ٢املٓفد ٙاييت تكابٌ املكعد اـعيبٜ ..ك ٟٛظعًت٘..
سًض ،ثِ ػًض ظاْب٘ ابٓت٘ يف اؾٗ ١ايٜ .٢ُٓٝكف قشطإٜٓ ..ظر
اىل َرآَ ٠عًك ١ظاْب٘ بني ايفٚ ١ٓٝا٭ةر.)٣
عاَر:

(يكشطــإ) ايفــبط اي ـ  ٟأَــاَٜ ٞع ـ اىل أْــو ـرّرت بصــٗ بٓــت
َُؽدم.
ؼشٝح ٜا شٝد ٟايكاـ.ٞ

قشطإ:

ٖ ا

عاَر:

اعرتفٚ ،أرسٓا ٜا قشطإ.

قشطإ:

شٗ باير ١راظد ٖٞٚ ،٠ؼبين ٚأسبٗا.

عاَر:

 ٌٖٚاؿب ٜصّٛغ ايتررٜر بٗا؟

قشطإ:

مل أفعٌ ٜا شٝد.ٟ

عاَر:

 ٫بد إٔ أسهِ عًٝو سهِ قاشٝا.
(تف رب بعهاز ٚايدٖا عً ٢املٓفد.)٠
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عاَر:

( بعد إٔ ٜٓظر اىل ابٓت٘) طٝب نٝف عرفت أْٗا ؼبو؟
ع ة٬ة ٌٝقًبٗا ٚأْ.٘ٓٝ

قشطإ:

قًيب

عاَر:

(نأْ٘ مل ٜفِٗ) ْعِ !!

قشطإ:

َٔ سٛار ؼرٜح بٝين ٚبٗٓٝا.

عاَر:

َت ٢سدخ يو؟

قشطإ:

َٓ فرت ٫ ٠بأط بٗا.

عاَر:

ٖ ا

قشطإ:

بٌ ؼشٝح ٜا شٝد ،ٟاشأهلا.

عاَر:

أْصٝت أْين ايكاـ ٞعاَر بٔ ايظرب ،سه ِٝايعرب ٚفارشٗا؟

قشطإ:

يو تكدٜرٚ ٟاسرتاَٜ ٞا شٝد ..ٟيهٓين أسبٗا ٚؼبين.

عاَر:

طٝب قٌ ي ٞنٝف عرفت طرٜكٗا اىل قًبو؟

قشطإ:

 ٫أدر!ٟ

عاَر:

 ٫تجر أعؽابٚ ٞا ٫فشهُ ٞشٝؽدر قاشٝا.

سفؽ:١

( تكاطع٘ ٚتفرب ايعؽا عً ٢املٓفد.)٠

عاَر:

ٌٖ دعٛتٗا اىل سبو؟

قشطإ:

سيب ٚسبٗا ت٬قٝا.

عاَر:

َادَت  ٫تعرف عٓٛاْو فُٔ دهلا عًٝو؟

قشطإ:

قًبٗا.

عاَر:

(٫بٓت٘) اعؽر ٟرأش ٞبٝدٜوٖ ..سّٜين يعً ٞأؼبشت ثك ٌٝايفِٗ.

سفؽ:١

( تٗــسّ)ٙ

قشطإ:

(َتابعا) يتعًِ ٜا شٝد ٟإٔ احملبني ٜتٛاؼً ٕٛبأشايٝب قد ٜ ٫درنٗا
اٯةر.ٕٚ

عاَر:

ٌٖ دٓٓت؟ أرٜد دي ٬ٝدافعا.
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قشطإ:

َا قًت٘ ٖ ٛايدي.ٌٝ

عاَر:

 ٞ؟! سهُت احملهُ...١
تفشو عً ّ

سفؽ:١

( تفرب بايعهاز عً ٢املٓفد.)٠
( خيرز عاَر َٔ ؼدر ٙنتابا
ابٓت٘ ٚاىل قشطإ)

ٝه اُٜ ..كًب ؼفشات٘ ثِ ٜٓظر اىل

عاَر:

ا ٖب ..عفْٛا عٓو.

سفؽ:١

(تفرب بايعهاز).

عاَر:

( اـبا) تفربني بايعؽا َع٘ ٚـد!ٙ

سفؽ:١

 ٫تٓضَ أْين َٔ سهُٝات ايعرب.

عاَر:

نُــا تــر بني ( ٜفــع ايهتــاب عًــ ٢املٓفــد )٠نٝــف اشــتديت عًــ٢
عٓٛاْو؟ إ أدبت بؽدم عفٛت عٓو.

قشطإ:

نٓت أعٌُ يف بٝت دد ٟا٭ثـرٚ ٟا بٗـا تـدةٌ ايـ ..ّٞنٝـف ٚؼـًت؟
ٚنٝف اشتديت عًـَ ٢هـإ اقـاَيت ٫ ..أدر ٫ !ٟأةفٝـو شـرا ،يكـد
فرست بًكاٗ٥اٚ ،قدرت َٛقفٗا ٚارادتٗا.

عاَر:

( خيرز َٔ دٝب٘ يفافٚ ١رق ١ٝنب  ٖٚ )٠ا ايتكدٜر اي ٜ ٟجبت اداْتو..
ي ٛأة ت يا ف َٔ ٘ٝأقٛاٍ ؿهُت بأقص ٢ايعكٛبات.

سفؽ:١

(تفرب بايعهاز).

عاَر:

(ٜتابع) عًُت أْو

شٗ :

(داةً )١مل ٜرفض ٜا شٝدٚ ٟارا طًب ؽفٝف٘.

عاَر:

أْت!

شٗ :

شٗ اييت ؼب قشطإ .عرفتين أٜٗا ايكاـٞ؟

عاَر:

أرســب بٛدــٛدىٖٚ ،ــَٓ ٞاشــب ١يهــ ٞؽــربٜين عــٔ اي ـ  ٟديــو عًــ٢
َهإ قشطإٚ ،عٔ شبب َرادرتو بٝت ٚايدٜو د ٕٚا ٕ َُٓٗا..

شٗ :

قًيب ديين عً ..٘ٝأمل تكـرأ يف ايٛثـا٥ل ايـيت أَاَـو أْـين بايرـ ١راظـد،٠

قادر عً ٢تكد ِٜاملٗر اي  ٟفرـ٘ أًٖٗا.
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ٚحيل ي ٞإٔ أةتار َٔ ٜصتشكين؟
عاَر:

ا ٫ا ا نإ ش٦ٝا.

شٗ :

 ٌٖٚعٓدى َا ٜجبت إٔ قشطإ ش٧ٝ؟ أْتظر عديو أٜٗا ايكاـ.ٞ

عاَر:

(يكشطإ ٚشٗ ) اقرتبا اىل ٖٓـا ( تكـرتب شـٗ  ،ثـِ قشطـإ) شـأعد
اىل ايــرقِ ث٬ثــَٚ ،١ــٔ ٜفــع ٜــد ٙقبــٌ اٯةــر فــٛم هلــب ٖ ـ ا ايفــاْٛط
إلطفاٜ ٘٥ه ٕٛايؽادم بٓٝهُاٚ ..اسد ..اثٓإ..

سفؽ:١

( تفرب عد ٠ـربات ثِ تِٗ ّ باـرٚز ..تطفأ ا٭ْٛار ..خيرز اؾُٝع)

قشطإ:

(ٜصتٝكظ َٔ ْ )َ٘ٛبر ..٤ٟاسهِ بايعدٍ ..أْت قاض َعرٚف ..شٗ
زٚديتٚ ،ئ أؽً ٢عٓٗا.
( اطفا ٤آةر ..بكع ١ـ ٤ٛيف اسد ٣زٚاٜا املصرحٜ ..ظٗر قشطإ َهب٬
ثِ ٜرٝب).

املظهد اخلامص عظر
( سًض عدْإ َع فُٛع ١ظباب سَ ٍٛا٥د ٠طعاّ حيتصـ ٕٛاؾعـ..١
يف َهــــإ ظــــاٖر َــــٔ املصــــرح اْتؽــــبت ؼــــٛر ٠قــــرد بعــــهٌ
نارٜهات .)ٟ
ردٌ:1

اظرب ..اظرب ٜا عدْإ.

عدْإ:

ؽـــدرت أعؽـــابٚ ،ٞمل أعـــد أشـــتطٝع إٔ أراى ..دعـــين أنتـــب يـــو
عٓٛاْ ٞفكد أ ٝب عٔ ايدْٝاٚ ،أترنهِ تعاْْ َٔ ٕٛار دِٗٓ.
اؾُٝعٜ( :فشه.)ٕٛ

ردٌ:2

(ٜعط  ٘ٝس ا ،٤يٝهتب ايعٓٛإ) ة ٜا ؼدٜك ٞانتب ٖٓا.

عدْإ:

ابعد س ا٤ى عين ٚا..٫

ردٌ:2

أْت ردٌ  ٫حيب ايتهر.ِٜ

ردٌ:1

( ٜبشح عٔ ٚرق ١يف دٝبـ٘ فـ ٬سـد ..خيًـع قُٝؽـ٘ ٜٚكدَـ٘ يعـدْإ)
انتب ٖٓا.
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عدْإ:

 ٫ئ أنتب ٖٓا.

ردٌ:1

ملا ا؟

عدْإ:

شٝؽبح عٓٛاْ ٞعرـ ١يًٓٗب ٚايصرق.١
ردٌ ٫ ،٫ : 1ؽـف ..انتـب يف ايطـرف ايـ  ٟخيتبـ ٧ؼـت ايبٓطـاٍ..
انتب  ٫ؽف.
عــدْإ ..٫ :ؼــت ايبٓطــاٍ َعــهً ١أٜفــا ،أةــاف إٔ ..أ ٫تعــرف إٔ
عٓٛاَْ ٞكدط؟!

ردٌ:2

أْت كدّر ددا ..يعًِٗ ٜرشًْٛو اي ّٛٝاىل..

عدْإ:

(َكاطعا) قٌ اىل املكرب ٫ ..٠ؽف قٌ.

ردٌ:1

َعه٬ت ايعؽر أنرب َٔ املٛت.

عدْإ:

ٚهل ا عذس اـُر عٔ ؼكٝل َُٗتَ٘ٚ .ا عًٝهِ ا ٫إٔ تصـبّٛا ايعؽـر
َٔ ا٭شفٌ اىل ا٭عً َٔٚ ،٢ا٭عً ٢اىل ا٭شفٌ .أْا ظخؽـٝا أسـب إٔ
أشبّ ا٭شفٌ ..أيصت ٚاق١؟!
اؾُٝعٜ( :فشو)

عدْإ:

عً ٢نٌ ساٍ ٚدٛد اـُر أففٌ َٔ عدّ ٚدـٛد( ٙيردـٌ )1اظـرب،
فًـــٔ تٓذًـــ ٞا ٫ا ا بـــاع آدّ ْفصـــ٘ يًعـــٝطإ .شأظـــربٚ ،يـــٝهٔ َـــا
ٜه ..ٕٛأْا َ٬ى ٚأْت ايعٝاطني.

ردٌ:1

ستُا .

عدْإ:

ٜك ٍٛايعاعرَٚ :ازاٍ تعراب ٞاـُٛر ٚي تٜٓ( ..ٚ ٞص.)٢

ردٌ:2

أسصٓت ..نٓت شأتابع َجًو ..أْت أسصٔ ظاعر عرفت٘.

ردٌ:1

قٌ أشٛأ ظاعر.

ردٌ:2

ظهرا ٜا ظً ١ايصهر.

عدْإ:

( ٚقد تعتع٘ ايصهرٜ ..كف عً ٢ايهرش )ٞأسـض أْـين أطـ  ..أطـ ..
أسًــلٖٓٚ ..ــاى  ٫تٛدــد ســرب ٫ٚ ،عــداٜ ٫ ..٠ٚعــعر أســد بــربد٫ٚ ،
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بظًــِ ٫ٚ ،بعــكا ..٤سٝــا ٠مجًٝــَ ١ــا رأٜهــِ؟ يعٓــ ١اهلل عًــٝهِ ،مل ٫
تكٛي ٕٛرأٜهِ؟!
ردٌ:1

تابع ط اْوٚ ،شاؿل بو عً َ ٢أقرب ٚأؼرر محارٖ ،اٖاٖا.

عدْإ:

(بعــد إٔ ٜٓــسٍ) دعْٛــا َــٔ ايط ـ إ اٯٕٚ ،شــأقؾ عًــٝهِ سهاٜــ١
ايكردَ ..ا رأٜهِ؟

ردٌ:2

أسً ٢سها.١ٜ

عدْإ:

قــرر ايكــرد إٔ ٜتــسٚز ثاْٝــَ ١ــٔ قــرد ٠أنجــر ثكافــٚ ١فُٗــا ،فـ ٖب اىل
سدٜك ١اؿٛٝاْات يٝذد ـايت٘ ٖٓاىٚ ..بُٓٝا نإ ايٓـاط ٜتدافعــــــٕٛ
ير ١ٜ٩ايكرد ..٠ملح قردَٓ ٠س ١ٜٚيف دَٗ ١ظًُٚ ،١ؼدّخ ْفصـٗا ..أؼـا
ايصــُع ملــا تكــ ٍٛفــدٖغ دٖعــ ١نــب ٚ ،٠محًــل بعٝٓٝــ٘ (ُٜكًــد ايكــرد)
ٚفتح َٓخرٚ ،ٜ٘ظٓف أ ْٝــ٘ ٌٖ ..عرف أسدنِ َا ا ناْت تكٍٛ؟
اؾُٝع.٫ :

عدْإ:

عٗا تك :ٍٛاطاع ١ايسٚز ـرٚرٚ ،٠ايدٖا ٤ـرٚرٚ ،٠ايسٚاز ـرٚر.٠

ردٌ:2

ٚاهلل اْٗا قرد.٠

ردٌ:1

ؼدقت ٜا ؼدٜك.ٞ

عدْإ:

شُـرّ ايكـردٚ ،أؼـدر أؼــٛات اشتشصـإ (ٜكًــدٖٚ )ٙـسّ ةؽـرٖ ٙــستني،
ٚفكغ بٝد ٜ٘فكعتنيٚ ،ظِ مشتنيٚ ،قبٌّ قبًتني.

ردٌ:2

ٚبعد يو.

عدْإ:

ٖرع ٚارتد٬َ ٣بصـ٘ اؾدٜـدٚ ،٠طًـب َـٔ سفـرتٗا ايـسٚاز ..أتعًُـٕٛ
َا ا سدخ؟
اؾُٝعَ :ا ا سدخ؟

عدْإ:

أة ٖا بعٝدا اىل ايرابٖٓٚ ،١اى ( ٜعرب نأط ايٓب ٝبعرآٖٖ )١اى
( ميٮ نأشا آةر ٜٚعرب) ٖٓـاىٚ ،بُٓٝـا نـإ ٜصـتعد يًًٝـ ١شـعٝد٠
طارت ايكـرد ٠عًـ ٢ظٗـر سؽـإ أعذبـت بفشٛيتـ٘ .طـارت ٖٚـ ٞتكـ:ٍٛ
ْتسٚز أ ..٫ٚأْ ٫ٚتسٚزْ ،عرب ..أْ ٫ ٚعربْ ،ه ..ٕٛأْ ٫ ٚه.ٕٛ
اؾُٝعٜ( :فشهٖ )ٕٛاٖاٖا.
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ردٌ:1

ردٌ:2
عدْإ:
ردٌ:2

عدْإ:
ردٌ:1
عدْإ:
ردٌ:2
عدْإ:
ردٌ:2
ردٌ:1

ردٌ:2
عدْإ:
ردٌ:2
ردٌ:1

ردٌ:2
عدْإ:
ردٌ:2
ردٌ:1

ردٌ:2
عدْإ:
ردٌ:2

قرد ٠تعرف نٝف تُدبر ْفصٗا.
نًَٚ ١ٝع.١ْٛ
ٚفشً ١أيٝض ن يو؟
ايفشً ٫ ١ؼب ا ٫ايفش.ٍٛ
اؾُٝعٜ( :فشه..ٖ٘ٗ .ٖ٘ٗ )ٕٛ
تفشه ٕٛعً !ّٞيـٔ أسـدثهِ بعـ ٤ٞفـأْتِ فـاْني  ٫ؼبـَ ٕٛعرفـ١
ظ.٤ٞ
دعٜ ٙٛهٌُ ..شاقهِ اهلل.
 ،٫ئ أنٌُ ..شأتربع عً ٢عرػ
 ٫ٚبدأ٥؟

رت ٫ٚ ،ٞأٖتِ بأسد.

 ٫ٚزٚد ٫ٚ ١ظامل ٫ ..أستاز اىل أسد ..أيصت عظُٝا؟
عظ ِٝفكط؟
أمل حيفر شًطإ ايّٛٝ؟
شاعد ٙاهللَ ..ا سدخ يصًطإ ظٜ ٫ ٤ٞؽدم.
َٚا سدخ؟
اْتكٌ اىل بٝت٘ اؾدٜد.
أٜٔ؟
يف ايكرب.
ٚنٝف سدخ يو د ٕٚإٔ خيربْٞ؟
تعرف ٜا عدْإ ..شـًطإ ردـٌ فكـ ٜٚطُـح إٔ ٜؽـبح َجـٌ دـارٝٓ ٙـا
ٚعٓدَٓ ٙسٍ ٚشٝارٚ ٠أربع زٚداتٜ ..كف ٞادازتـ٘ يف أٚرٚبـآٜٚ ..ـاّ يف
أسصٔ ايفٓادم.
فكط!
فكط.
ٚملا ا َات قبٌ إٔ حيكل ر بات٘ نًٗا؟
أْت عذٜ ٍٛا عدْإ.
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املظهد الشادض عظر

ايبا٥ع:

شًطإ:
ايبا٥ع:
ردٌ:1
عدْإ:

ردٌ:1
عدْإ:
ردٌ:1
عدْإ:
ردٌ:1

( ؼٛت شٝا  ..أؼٛات َتأملـَٛ ..١شـٝكا ..تٗـدأ ا٭ؼـٛات بايتـدرٜر..
ٜظٗــر بــا٥ع ايٝاْؽــٝبٚ ،ت٬سكــ ١اـــا ٠٤ةاؼــ ١ترتنــس عًــٜ ٢دٜــ٘
ٚٚدٗ٘).
ٜا ْؽـٝبٜ ..ـا ْؽـٝبًَٝ ..ـار بٗـ  ٙايٛرقـ ..١عـغ سٝاتـو ٚةـ ٚرقـٜ ١ـا
صــٔ ٚـــعو ..بٛرقــٚ ١اســد ٠تــتخًؾ َــٔ ايفكــر اىل ا٭بــد..
ْؽٝـــب ..س ّ
اظـــرت قؽـــرا يف أففـــٌ َؽـــاٜف ايعـــاملٖٝ ...ـــاَ ..ـــٔ ٜرٜـــد ًَٝـــارا..
ٜاْؽٝبٜ ..اْؽٝب.
ٖات ٚرق ..١أرٜد ًَٝارا.
ة  .تففٌٜ ..اْؽٝبٜ ..اْؽٝب.

املظهد الشابع عظر

نـــإ ٜعـــرتٜ ٫ٚ ،ٟـــربح ..ث٬ثـــ ٕٛعاَـــا ٖٚـــٜ ٛؽـــرف راتبـــ٘ عًـــ٢
ايٝاْؽٝب.
ٚنٝف ناْت تعٝغ أشرت٘؟
مل ٜتعًِ أ٫ٚد ..ٙناْٛا ٜعًُ ٕٛيٝؽرفٛا عً ٢أْفصِٗ.
َاٖ ا اهلٛط اي ٚ ٟؼٌ اىل سد اؾٕٓٛ؟!
اؼرار ٙعً ٢ايربح ًٜفت ايٓظر.
َا ا سدخ ايبارس.١
بعد إٔ ٚدعٓاٚ ..عٓدَا نإ عا٥دا اىل ايبٝت.

املظهد الثامن عظر

شًطإ:
ايبا٥ع:

( تعاد اإلـا ٠٤اىل ايساْ ١ٜٚفصٗاٜ ..ظٗر شًطإ َرتما )
 ٫راس ١يصًطإ ا ٫باؿؽ ٍٛعً ٢املًٝار.
ٜــا ْؽــٝبٜ ..اْؽــٝبًَٝ ..ــار ٜــا ْــاط ،أشــرعٛا قبــٌ إٔ ٜٗــرب ..عٓــدْا
ْتا٥ر ايٝاْؽٝب ..تعاٍ ة ًَٝارى.

شًطإ:

تعاٍ اىل ٖٓا ..ة ٖ  ٙايٛرقٜ( ١عطٚ ٘ٝرقٜ ١اْؽٝب) ٖٚات املًٝار.

ايبا٥ع:

( ٜكرأ رقِ ايٛرق ،١فتظٗر عً ٘ٝعَ٬ات ايدٖع.)١
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شًطإ:

دقل با٭رقاّ ايراع ١دٝدا .

ايبا٥ع:

أْت رعت املًٝار (ٜرفع ؼٛت٘) أٚ ٟاهلل أْت ايرابح.

شًطإ:

ًَٝار ٚاسد فكط.

ايبا٥ع:

ترٜد أنجرٖ ..ات اؿًٛإ ٜاردٌ (ُٜكبٌ ايبا٥ع شًطإ).

شًطإ:

(ٜؽش ٛقً )٬ٝأَتأند أْين رعت ًَٝارا؟

ايبا٥ع:

ْعِْ ..عِ ..أ ٫تجل بكٛي ..ٞاقرأ ٖٓا.

شًطإ:

(بعد إٔ ٜتأند) ًَٝار ..رعت ًَٝاراٖ ...اٖاٖا (ٜصكط عً ٢ا٭رض).

ايبا٥ع:

ٜا يطٝفَ ..ا بـو ..اشـتٝكظ ٜـا ردـٌ (ٜتأنـد َـٔ ْبفـ٘) َـات ايردـٌ
سكــا ..اشــتٝكظ ٚة ـ ًَٝــارى ٜــا ردــٌ ..ة ـ املًٝــار ٜــا ــيب( ..يٓفصــ٘)
شبشإ اهلل ربح املًٝارَٚ ،اتٜ ..ا ْؽٝبٜ ..ا ْؽٝبٜ ..ا ْؽـٝب (ٜرٝـب
ايؽٛت).

املظهد التاسع عظر
عدْإ:

َا فا٥د ٠املًٝار بعد َٛت٘؟

ردٌ:2

ئ ٜصتفٝد ظ٦ٝا.

عدْإ:

(ٜعرب بعهٌ ٖٝصت )ٟ

قشطإ:

(داة )٬نٓت أظٔ أْو شتفهر بأقٛاي.ٞ

عدْإ:

قشطإ ٖٓا.

قشطإ:

قِ ..قـِ ٜـا عـدْإ ..ايردٛيـ ١إٔ تعـرف نٝـف تتؽـرف ٚتـت ٫ ،ّ٤٬إٔ
تٓتشر.

عدْإ:

دعين أْصٜ ٢ا قشطإ.

قشطإ:

ايٓصٝإ مياثٌ املٛت.

عدْإ:

ٖ ٛراسٚ ١يٝض َٛتا.

قشطإ:

املٛادٗ ١طرٜل اؿٝاٖٝ .٠اٖٝ ..ا ٜا عدْإ.
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عدْإ:

اىل أٜٔ؟

قشطإ:

تعاٍ َعٚ ،ٞبعدٖا تعرف اىل أٜ( .ٜٔعدٜ َٔ ٙد.)ٙ

عدْإ:

اترنين ..أردٛى.

قشطإ:

ٖٝاٖٝ ..ا

عدْإ:

اترنين دعين أظرب أنجر ..اترنين أردٛى (اطفا.)٤

املظهد العظرون
( ٜفا ٤املصرح ٚقشطإ ٜتأٌَ ََ٬ح عدْإٚ ،نأْ٘ اشـتٝكظ عًـ٢
ؼٛت٘)
قشطإ:

َا بو ٜا عدْإ؟ أٜكظتين َٔ ْ ّٛعُٝل؟

عدْإ:

أســـ ّ٬ترفـــبينٚ ،تـــج أعؽــاب ..ٞآ  ،دصـــدَٗٓ ٟـــو ..نـــإٔ آ٫ف
ايصٝا ْسيت عً ٢دصد.ٟ

قشطإ:

َٔ  ِٜٓنج اٚ ،حيًِ نج ا٫ ،بد إٔ ٜععر يا تععر.

ايعرط:ٞ

(داةَٓ َٔ )٬هُا قشطإ؟

عدْإ:

أْا ..ة ا إ ظا ٤اهلل؟

ايعرط:ٞ

تعاٍ َع!ٞ

عدْإ:

تٛقف قً !٬ٝأ ٫تتشٌُ املساح؟ يٝض ٖ ا قشطإ ..أْا قشطإ.

ايعرط:ٞ

ٚ ٫قت يد ٟست ٢تصخرا َين.

قشطإ:

ثل بأْ ٞقشطإْ ..عِ َا ا ترٜد؟

ايعرط:ٞ

تففٌ َع.ٞ

قشطإ:

اىل أٜٔ؟

ايعرط:ٞ

َُٗــيت تٓتٗــ ٞعٓــد ٚؼــٛيو اىل قصــِ ايعــرطٖٓٚ ١ــاى تعــرف نــٌ
ظ٤ٞ؟!

قشطإ:

أ ٖب َعو د ٕٚإٔ أعرف ايصبب ؟!
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ايعرط:ٞ

ْفّ د ٕٚاعرتاض.

قشطإ:

َا ٖ ا ايتؽرف؟

ايعرط:ٞ

أْت نج ايه.ّ٬

قشطإ:

مل أقرتف ْباٚ ،مل أرتهب درمي!١

ايعرط:ٞ

ٚيهٔ يصاْو ط.ٌٜٛ

قشطإ:

ستٚ ٢ي ٛقاٍ أسدْا اؿكٝك.١

ايعرط:ٞ

تففٌ َع ٞبصرع١

قشطإ:

ساـر

عدْإ:

 ٫ت ٖبٚ .إ قررت فصأ ٖب َعو.

قشطإ:

يصت ةا٥فا .سب إٔ أعرف َا املعهً( ١خيردإ).

املظهد احلادي و العظرون
( زْساْ ١يف ايصـذٔ ..سًـض قشطـإ يف زاٜٚـَ ١فـ ١٦ٝسًٝـل ايـرأط..
َُكطب اؿادبنيَ ..ربدّ ايٛد٘ ..قًكا سا٥را )
قشطإ:

َا ا أفعٌ؟  ٫تٛدد ا ٫ايكـراٖ ..٠٤ـ ٞايفا٥ـد ٠ايٛسٝـد ٠ايـيت أدٓٗٝـا٫ ..
سهِ ٫ٚ ،قانُٚ ،١يصإ َٓعكدٚ ،تفه َتذُد ..أَا عٔ شبب
ٚدٛدٖٓ ٟا فــــٜ ٬عرف٘ أسد.

عدْإ:

(َٔ ةارز املصرح) َا ٖ  ٙايفٛـ٢؟  ٫حيلّ يهِ شذٓ٘ ،قشطإ مل
ٜفعٌ ظ٦ٝا ٌٖ ..ايؽراس ١درمي١؟

قشطإ:

أسصٓت ٜا عدْإ سب إٔ ٜؽٌ ؼٛتو اىل اٯ إ نًٗا.

عدْإ:

ٌٖ سرّ اإلْصإ ا ا نإ در٦ٜاٜٚ ،بشح عٔ اؿكٝك ١؟!

قشطإ:

(ٚقد ظاٖد عدْإ) أسصٓت ٜا عدْإ .

عدْإ:

(ٜــسداد ؼــٛت٘ ارتفاعــا) تارخيٓــا ًَــ ٤ٞبــاؾرأٚ ٠ايعــدٍَٚ ..ــٔ سكٓــا
نأسفاد إٔ ْتبٓ ٙ ٖ ٢ايكفْٚ ،١ٝتُجًٗا بصًٛنٓا.

قشطإ:

عظ ..ِٝرا٥ع ..را٥ع.
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عدْإ:

مل ترففــ ٕٛاةــ ٤٬شــبً٘ٝ؟ أيــٝض َٛاطٓــا ظــرٜفا! أيــٝض َــٔ سك ـ٘ إٔ
ٜه ٕٛسرا؟

قشطإ:

أقصِ اْين برٚ ..٤ٟا ا نٓتِ ترففَ ٕٛا أق ّٛب٘ فصأ

عدْإ:

دبٓـــت ٜـــا قشطـــإ؟ أٖـــددى أســـد؟ٖ ..ـــٌ تٛدـــد ــــر ٫ ٛتصـــتطٝع
نرٖا؟

قشطإ:

املٛت أٖ َٔ ٕٛامل ي.١

عدْإ:

ٖ ا  ٫ميهٔ.

قشطإ:

 ٫أشــتطٝع ايعــٝغ د ٕٚنــراَيت ..ســب إٔ أؽًــؾ َــٔ ٖـ ا ايصــذٔ
ايًعٝــٔ ..أ ٜٔأْت أٜٗا ايعرطٞ؟ أ ٜٔأْتِ؟

عدْإ:

ئ ٜصتذٝب أسد يٓدا٥و.

قشطإ:

ملا ا؟

عدْإ:

أعرف طبٝعتِٗ.

قشطإ:

بٌ ٭ِْٗ  ٫ميًه ٕٛدٛابا.

عدْإ:

عٓدِٖ أدٛب ١نج .٠

قشطإ:

شــهٓت ظــ ٍ٬ايفهــرٚ ،ظــربت ع ـ ب املفــاٖٚ ..ِٝهل ـ ا فــإٕ ثكــيت
بكدرت ٞعً ٢اإلقٓاع نب .٠

عدْإ:

املٛـٛع  ٫ع٬ق ١ي٘ باإلقٓاع.

قشطإ:

 ٫ؽــ يين ٜـــا عـــدْإ ..أ عـــين ؼـــٛتو ايكـــ ٟٛثاْٝـــ .١تهًـــِ ،مل ٫
ػٝب؟!

عدْإ:

(ٜطرم رأش٘ ٜ ٫ٚتهًِ).

قشطإ:

 ٫ترٜد إٔ تتهًِ ..مل أعـد أر ـب بـاـرٚز َـٔ ٖـ ا ايصـذٔ ..أ ٫تـردّ
عً ٢أةٝو ٚؼٓٛى؟

عدْإ:

ٌٖ ؼرّست تؽرحيات َعاد١ٜ؟

قشطإ:

ٚ ٫أيف .٫

عدْإ:

َا اي  ٟقًت٘ بايفبط؟

344

شًٛن.ٞ

طهيق احلل

قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:

قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:

ؼدثت عٔ ٚاقـع تـداةٌ ا٭زَٓـٚ ١املفـاٖ ِٝيف فهـر املجكـفٚ ،أظـرت
اىل ـٝاع ايبعض يف ؾر ايرربَ ٫ٚ ،با ٠٫ايبعض اٯةر.
َٚا ا أٜفا؟
رففت ايَ ٬عك ٍٛيف سٝاتٓا.
أ ٜٔأَفٝت سٝاتو؟
ٖٓا عً ٙ ٖ ٢ا٭رض ..أنًت َٔ هارٖاٚ ،ا تصًت يٝاٖٗاٚ ،ظربت
َٔ ز٫هلا.
َعهًتو عٜٛؽ ..١أةع ٢إٔ تط ٍٛاقاَتو.
أرٜد إٔ أراى عً ٢اْفراد.
اؿٛادس ٝه.١
أٚدد س.٬
شأسا.ٍٚ
 ٫ؼسٕٜ َٔ ..در ..ٟقد ٜأتٜٓ ّٜٛ ٞشت ٕٛف ٘ٝمتجا ٫يو.
َٔ ٖ٤٫٪؟
بعد إٔ أَٛت؟ أ ٚبعد إٔ أٖادر.
ٖ ٫ذر َٔ ٠ايٛطٔ .ا ا ٖادر اؾصد فًٔ تٗادر ايرٚح.
يهٔ اهلذر ٠داةٌ ايٛطٔ أظد ٚأقص.٢
ا ا فعًت شتفٝع نُا ـاع ى.
ئ أـٝع َادَت أش يف ايطرٜل ايؽشٝش.١
َٚا أدراى؟
(بإؼرار) شأٖذرٖا ٜا عدْإ.
تعبح يٛاقعو ٜا قشطإ ..أدرى ايرابط بني َـا تبؽـرَٚ ،ٙـا تفهـر
ب٘ ..نٔ قٜٛاٚ ،ارسٌ داةٌ املعكـ ..ٍٛعـغ ساــرىٚ ،أشّـض فٝـ٘ َـا
اشتطعت.
ٜ ٌٖٚفٝد ايتأشٝض؟
شٝفٝدْ ..عِ ..شٝفٝد.
يصت َتفا.٬٥
ثل أْ٘ شٝفٝد ..شأسا ٍٚيكا٤ى ثاْ ..١ٝئ أتأةر نج اٚ ..داعا.
( اطفاَ ،٤ع َٛشٝكا سسٚ ١ٜٓؼٛت تأ ٙٚقشطإ  ،اْارَ ٠تدرد) ١
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قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
قشطإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قشطإ:
قُٛد:
قشطإ:
عدْإ:
قُٛد:
عدْإ:
قشطإ:
قُٛد:
عدْإ:
قُٛد:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
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املظهد الثاني والعظرون

(داة )٬اىل أٜٔ؟
أْت ؟!
ْعِ أْا (يكشطإ ) ،نٝف أْت ٜا قشطإ؟
غ ٚ ..أْت؟
نُا تر ،٣أشتُتع عٝات َٔ ٞدٗاتٗا ا٭ربع.
َا قؽدى؟
قؽد ٟإٔ ٜتخً ٢قشطإ عٔ َجايٝت٘ٚ ،تتخً ٢أْت عٔ فًصفتو.
 ٖ ،٫ا نج .
يٝض نج ا ا ا عرفتُا َعا أْهُا تص٦ٝإ يبعفهُا فتتٛرطإ َعا.
ةبٝح  ٚٚد.
دعين بُّٜٗ ٞا قُٛد.
فهر فُٝا أقٚ ،ٍٛشتدٜٓإ بعفهُا فٛرا.
مل أثل َٜٛا بأفهارى.
أقٛايو تُذصد تًٛخ عكًو.
ة دي ٌٝعً ٢ؼش ١أفهار ٟأْـين أعـٝغ نُـا أظـاٚ ،٤أعـرف َتـ٢
أقدَّٚ ،ت ٢أسذِ.
ٚـُ ى؟
أ ٟـُ ٚ ،أ ٟتٛد٘؟!
عٓدَا أق ٍٛيو ٚرّطو عدْإ فأْا أعين َا أقٚ ..ٍٛداعا.
شٝه ٕٛسصابَ ٞعو عص ا.
افعٌ َا تعا( ٤خيرز قُٛد).
َا أشخف ٖ ا ايردٌ!
اٜاى إٔ تفهر بأقٛايٜ٘ ،رٜد إٔ ٜدط ايصِ بايدشِ.
مل أعد أعرف نٝف أفهر.
شأيكاى ثاْٚ ..١ٝداعا.
َع ايص.١َ٬

طهيق احلل

املظهد الثالث والعظرون

شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :
قشطإ:
شٗ :

( اطفا ..٤اـاَ ٠٤تهررٜ .. ٠بد ٚقشطإ ساملا )
قشطإ ..أ ٜٔأْت؟
(َتٓبٗا) شٗ  ..نٝف سايو؟ ٫ ..أرٜد إٔ ترٜين ٖٓا.
 ٫عًٝو ٜا عسٜس ..ٟة  ٖ ،ا ايطعاّ طازز ..أَا اظتكت يطعاَٞ؟
يصت َعتٗٝا.
سب إٔ تأنٌ ..اؾٛع ٜفعف تفه ى ٚدصدى.
يصت دا٥عا.
 ٫بأط بعد قً ٌٝشتذٛع ستُا.
َا أةبارى؟
أتابع ايعٌُ يف بٝت ددى.
ٚتصتطٝعني؟
شٗ تعًُت َٓو نٌ ظ.٤ٞ
را٥عٜ ١ا شٗ .
شٝعٛد نٌ ظ ٤ٞنُا نإ.
شراب ٜا سبٝبيت.
 ٫تع ٙٛأًَٚ ،ٞتكتٌ أس.َٞ٬
قرارْ ٟاتر عٔ سٝجٝات ٚاقع.١ٝ
ٜا زٚز املصتكبٌ ،يهٌ ظْٗ ٤ٞا.١ٜ
َا أةعا ٙإٔ تهْٗ ٕٛاٜيت قسْ.١
 ٫ ..٫ميهــٔ ..شــٓشكل أسَٓ٬ــا َٓ ..ـ اٯٕ يــٔ أ ــادر ايصــذٔ ستــ٢
ؽرز َع.ٞ
أٜ ٫هفٚ ٞاسد؟
شأ ٖبٚ ،أق ِٝايدْٝا ٚأقعدٖا ..شأطرم أبٛاب املصٚ٪يني نًِٗ.
قد ٜٓتكُ.ٕٛ
ئ حيدخ يو َا دَت عً ٢قٝد اؿٝاٚ ..٠داعا.
 ٫تتأةر ٟأردٛى.
 ٫ؽف ..شأعٛد بصرع( ١ؽرز).
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املظهد الرابع والعظرون

عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١
عاَر:
سفؽ:١

عاَر:

( ميهٔ اشتخداّ ةٝاٍ ايظٌ )
(َتفذرا) أفّ .أناد أدٔ .مل أعد أفِٗ ظ٦ٝا ..نٌ ظ ٤ٞقد تر .
عًِ ٢رشًِو ٜا أب.ٞ
مل أظعر بٗ ا ايٓسم ٚايفٝل َٓ أعٛاّ.
ا٭ِٖ َٔ يو اؾرميَٚ ،١ا شتذرّ َٔ ٙآ.ّ٫
نًُا أَصهت اـٚ ، ٛٝعسَت عً ٢ايفؽٌ ـاع ةٝط أ ٚأنجر.
ٖ ا ٜعٛد اىل نجر ٠ا٭شباب ٚاملٓرؽات.
أةربٜين بؽدم ٜا سفؽ ٌٖ ١تتعاطفني َع قشطإ؟
اؿهُ ١تدع ْٞٛاىل ايرتٜح ٚايتُشٝؾ يف اعطا ٤ايرأ.ٟ
ٚشٗ ؟
املٛقف  ٫خيتًف ٜا ٚايدٚ ..ٟاٯٕ أردٛى شاعدْ ٞإلٜكاف اؾرمي.١
ب ٞر ب ١داق ١يه ٞأفعٌ ظ٦ٝاٚ ..يهٔ َا حيدخ ٜ ٫تعًل ب ٞفكط.
ؼدقت ٜا أب ،ٞيهٔ ا٭يف َٜ ٌٝبدأ غط.٠ٛ
 ٙ ٖٚاـط ٠ٛته ٕٛبفعٌ ايٛعَٚ ٞعرف ١نٌ َـا ٜـدٚر سـٛيٖٚ ،ٞـ ا
زَِٓٗ؟
عؽرِٖٚ ،زَين
 ٫أقدر عً ،٘ٝفعؽرٟ
اؾرمي ١ةط ٚ ٠ايعاقب( ١تتٛد٘ اىل اؾُٗـٛر) أردـٛنِ شاعدْٚــ..ٞ
تعايٛا َعْ ٞفعٌ ظ٦ٝا ..تعايٛا ..ؼرنٛا أردٛنِ.
( تؽر  ،ثِ تفع ٜدٖا عً ٢رأشٗا َُتأمل.)١
سفؽ ..١ابٓيت َا بو ..أدٝيب؟
(اطفـــا) ٤

املظهد اخلامص و العظرون

قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
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( اـا ٠٤املصرح بهاًَ٘  ..عٛد ٠اىل َٓسٍ عدْإ).
َا أشعدْٜ ٞا عدْإ!
قشطــإ (ٜفــُ٘ اىل ؼــدر )ٙأْــا شــعٝد ـرٚدــو َــٔ ايصــذٔ ..طــاٍ
ٝابو عين نج ا.
ٖا أْ ا بني ٜدٜو.

طهيق احلل

عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:
قشطإ:
عدْإ:

َا أرد ٙٛإٔ ته ٕٛقد ْصٝت.
قٌ تٓاشٝت َٔ أدٌ َا ٖ ٛأِٖ.
َا أةبارى؟ َٚا َعارٜعو؟
ي ٛأةربتو تعارنين؟
ٖ ا ٜرتبط بكٓاعات..ٞ
 ٫بأط ..أ ٜٔايعاٟ؟
ايعا ٟداٖس ..تففٌ (ٜؽب ي٘ فٓذإ ظا.)ٟ
( ٜععٌ شٝذار.)٠
ؼرت َُدةٓا.
ٚيهٓو َع ٞيف ايعٌُ َٔ أدٌ املصتكبٌ.
شأشاعدى إ أردت.
أن ٕٛدد شعٝد.
شٓعٌُ َعا يتشكٝل َا ْرٜد.
 َٔٚبدا ١ٜايبدا.١ٜ
املِٗ إٔ ْبدأ.
ٚعٓدٖا مض يعرٚع ١ٝسٝاتٓا.
تعاٍ أـُو اىل ؼدر.ٟ
 ..٫يٝض اٯٕ.
ة يتين ٜا ؼدٜك.ٞ
شاقين أردٛى.
(ٜطرم رأش٘ َفهرا).
عٓدَا ْبدأ ايعٌُ ..ما ٍٚازاي ١ايتهًضٚ ..يعًٓا مض بإظراق ١مشض
ايٓٗار.
ٚتتخًؾ َٔ اـٛف ٚايكًل.
أرد ٛيو.
أْبدأ ايعٌُ؟
فٛرا.
نٝف؟
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قشطإ:
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اةًع دًدى فًِ ٜعد ٜٓاشب ايعؽر.
أٜعكٌ َا تك!ٍٛ
ايبض دًد ايعؽر ..تهّٝف َع ايٛاقع عٝح تترًب عً ٘ٝيف ايٓٗا.١ٜ
ساـر ..شأفعٌ.
ٖ  ٙربط ١عٓل ددٜد ٠تٓاشب َظٗرى اؾدٜد.
ٚربط ١عٓل أٜفا؟
تتُ ١املظٗر.
مل أتعٛدٖا َٔ قبٌ.
شتتعٛد ( ٜفع قشطإ ايربط ١يف رقب ١عدْإٜٚ ،عدٖا بك.)٠ٛ
آ ..ٙيكد ةٓكتين ..متٌٗ قً.٬ٝ
(ٜعد ايربط ١أنجر)  ٫ؽف بعد قً ٌٝئ تععر بٗ ا ا٭مل.
عـدْإ :متٗــٌ ٜــا قشطــإ ،أنــاد أةتٓــل ( ميصــو عــدْإ بربطــ ١عٓــل
قشطإٜٚ ،عدٖا بك ٠ٛأٜفا ..ثِ ٜصكط ا٫ثٓإ َرُٝـا عًُٗٝـا بُٓٝـا
ٜتعاىل ؼٛت ايصٝا )َٛ ( .شٝكا ..تصًٝط ق ٟٛعًـ ٢عـدْإ ايـ ٟ
ٜكف َتجاقٚ ،٬نأْ٘ اشتٝكظ َٔ سًِ طٜ .ٌٜٛتٓفض ايؽعدآٜ ..٤طر
اىل شــاعت٘ ..بكٝــت شــاع ١يبــد ٤ايــدٚاّٜ ..صــتعد يًخــرٚزٜ ..ــرٕ دــرط
اهلاتف )
أئَ ،ٛ؟
ؼباح اـ .
أٖ ٬قُٛد.
ٌٖ أْت َصتعد؟
بعد ض دقا٥ل أن ٕٛداٖسا ..شأْتظرى ٫ ،تتأةرَ ..ع ايص.١َ٬
( َٛشٝكا ..اطفا) ٤
( اْتٗت )

مسرحية

بروفة جنرال


*

مصطفى صمودي

) َٔ َٗاّ امل٪سخ ْكٌ ايٛاقع ١حبشؾٝتٗا يٮَاْ ١ايعًُ ١ٝػهٚ ً٬ؾخو ٣ٛيهؤ
حني ٜأخزٖا ايهاتب حيا ٍٚتكذميٗا بتصشف ٚاع ٜطاٍ ايؼهٌ بػٚ ١ٝصٛي٘ إىل َا
ٜبتػ َٔ ٘ٝغري إٔ ميعٓ خٖٛشٖا)
الشخصيات:
طبشج  /سط / ٍٛاطخل  /صسٜاب  /خٛق/ ١
( ازبٛق ١تعكب عً ٢بعو أقوٛاٍ اطوخل  ٚصسٜواب  ٚحوني تعكٝبُٗوا ٜصوُتإ
ٚتتٛقـ حشنتُٗا اييت ناْوا عًٗٝوا قبوٌ ايتعكٝوب  ٚنوإٔ سميو ٛنوْٛل ٍٚقوذ
أٚقؿُٗا ٚبعذ تعكٝب ازبٛقٜ ١تخشنإ َٔ خذٜذ)
املهإ ٚايذٜهٛسَ :ا يذ ٣املدشج َٔ إَهاْا نو ٕٛايعوشب بشٚؾو ١خٓوشاٍ
ٚبإَهإ ممثٌ دٚس صسٜاب إٔ ٜه ٕٛأمسش أ ٚأب ٝ٭ٕ صسٜاب نإ أطٛد ايً.ٕٛ
املدشج:

*

مشهد 1

(يؿشٜوول ايعُووٌ) أعتكووذ إٔ نووٌ ػوو ٤ٞقووذ صوواس خوواٖضاً امسعووٛا
صخٝح أْٓا اٯٕ يف بشٚؾ ١خٓشاٍٚ ،عشضٓا عً ٢املظشح غذاً يهٔ
أسخ ٛإٔ ُٜظِْٗش نٌٗ َٓهِ َا يذ َٔ ٜ٘قذسا أدا ٚ ١ٝ٥نأْٓ٘ ميثوٌ
أَاّ مجٗٛسٍ غؿري َٔ ايٓاغ ٖٝا يٓبذأ قبٌ إٔ ٜذآُٖا ايٛقت
ازبُٝع حاضش (خيشخ)ٕٛ

ػاع ش ٚ ٚناتب َظشحٚ ٞباحج ي٘ َ٪يؿا نثري ٠يف طبتًـ ا٫خٓاغ ا٭دب ١ٝاإلبذاعَٛ ١ٝطٝك ٞجيٝوذ
ايعضف غً ٢انثش َٔ أيَٛ ١طوٝك ١ٝنُوا أخوشج ملظوشح ايهبواس ٚايصوػاس عوذدًا َؤ ايعوشٚب املظوشح ١ٝحٝوج
حكوول بعطووٗا خووٛا٥ض يف َٗشخاْووا َظووشح ١ٝطووٛس ١ٜنُووا ؾوواص اووٛا٥ض عذٜووذ ٠يف َظووابكا ادبٝوو ١يًووٓ
املظشحٚ ٞخٛا٥ض عًَ ٢ظت ٣ٛايتُثٜ ٌٝشاغ ؾشع اذباد ايهتاب ايعشب يف َذ ١ٜٓمحا٠
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مشهد2
صسٜاب:

( يف بٝت٘ بعذ عضؾ٘ َكطٛع ١عً ٢عٛد)ٙ
اهلل اهلل !! ؾطشْ ٞاهلل عً ٢عؼول املٛطوٝكا  ،٭ْٗوا تعوبري عؤ ايَ٬تٓواٖٞ
ٚرباطب ازبض ٤اشبايذ ؾٓٝا نإ أؾ٬طَُ ٕٛخٔكاً عٓوذَا طايوب ايؼوباب
بووتعًِ ايشٜاضووٚ ١املٛطووٝكا ايشٜاضوو ١يتكٜٛوو ١أبووذاِْٗ ٚ ،املٛطووٝكا يصووكٌ
َؼاعشِٖ
(ُٜذَم ايباب) أدخٌ

سط:ٍٛ

)ٜذخٌ) صباحو ؾ ٌُ ٜا طٝذٟ

صسٜاب:

 ٬بشط ٍٛاطخل  ٚ ،بهٌ َٔ ٜأت َٔ ٞطشؾ٘
صباحو ٚسد أٖ ً
(ٜذع ٙٛيًدًٛغ) تؿطٌٓ

سط : ٍٛصاد اهلل ؾطًو
صسٜاب  :خرياً؟!
سط:ٍٛ

اشبري ؾُٝوا اختواس ٙاهلل أسطوًل إيٝوو طوٝذ ٟاطوخل ،٭بًػوو أْو٘ ٜشٜوذى
حاً٫

صسٜاب:

حاً٫؟ َا ايظبب؟!

سط:ٍٛ

ٚاهلل  ٫أعًِ ٜا طٝذَ ٟا عً ٢ايشط ٍٛإ ّ٫ايب٬ؽ.

صسٜاب:

حظٓاً أبًػ٘ ذبٝات ،ٞطآت ٘ٝؾٛساً.

سط:ٍٛ

أَشى ٜا طٝذٟ

صسٜاب:

ا٭َووش هلل َووع ايظووٜ( ١َ٬تظووا ٍ٤صسٜوواب) ٜشٜووذْ ٞحوواً٫؟! إرًا  ٫بووذ َوؤ إٔ
ٜهٖٓ ٕٛاى أَشْ ٖا ّْ  ٫حيتٌُ ايتأخ ٌٝطأْطًل إي ٘ٝؾٛساً (خيشج)
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مشهد 3
املدشج ( :خياطب ازبٛق ١اييت َاتضاٍ يف ايهٛايٝع) ادخًٛا  ٚخزٚا أَانٓهِ
سٜثُا ٜصٌ صسٜاب إىل بٝت اطخل
( بعذ أخز أَانِٓٗ ٜأخز املدوشج أٜطواً َهاْواً يف عُول املظوشح ٜٚبوذأ
املؼٗذ )
املدشج :يٓبذأ باملؼٗذ اٯخش

مشهد 4

اطخام:
صسٜاب:
اطخل:
صسٜاب:
اطخل:

صسٜاب:
اطخل:

( املهإ بٝت اطخل ٜظتكبٌ صسٜاب َٔ ايباب)
ؼووؿٝـ ٜووا َشحب و ًا بضسٜوواب
 ٬بايؿٓووإ ايظشٜووـ ٚ ،صوواحب اسبووع اي ٓ
أٖ و ً
ايًطٝـ ا٭يٝـ ٚ ،صاحب اي ٖذِّ اشبؿٝـ
أٖ ً٬بو ٜا َعًُّ ٞاطخل يكذ أخدًتل
صووٌ ؾٝووو
ا٭ٚصواف ايوويت رنشتُٗوا عٓووو ،أْووت تظوتخكٗا ٖوو ٞطبوع َتأ ٓ
ٚايطبع ٜػًب ايتطبٓع
ػهشاً عً ٢إطشا٥و ٜا َعًُٚ ٞأسخ ٛإٔ أطتخل بعط٘
 ٞيووو ٚبؼووٗاد٠
ٖ ٫ ٫ووزا يووٝع إطووشا ّ ٫ٚ ٤صباًَوو ١إْوو٘ تٛصووٝـ حكٝكوو ٓ
ازبُٝع ٜا صسٜاب َا قصذ ّ صبًظواً ،إَٚ ّ٫وذحَ نو ٌٗ َؤ نوإ ؾٝو٘ ؾٖٓوو
ايشؾٝوووعٚ ،رٚقوووو ايبوووذٜع ٚ ،حطوووٛسى ايظو ولٓ ايبٗو وٚ ،ٓٞعضؾوووو ٚأدا٤ى
ايشا٥عني ايًّ َز ِٜٔقًُّا جيتُعإ يف ؾٓإ أْوت حبول نُوا ٜكٛيو :ٕٛصبُٛعو١
ؾٓاْني يف ٚاحذ
ـ َٓووو َٚووِٓٗ ٚنووٌ َووا أًَهوو٘ َوؤ إَهاْووا نووإ بؿطووٌ
ٖووزا يط و ْ
ٚايذى عًٚ ٓٞبؿطًو أْت عً ٓٞأٜطاً
ٜ ٫ووا صسٜوواب ايلبوو ٫ ١ربووشج ايثُووشَ ٠وؤ ايؼوودش ٠يهٓٗووا توو َٔ٪يًؼوودش٠
ايب ١٦ٝاملٓاطب ١يتظٗش َا بذاخًٗا ٚاملعًوِ أٜطواً قوذ ُٜظوواسع يف خًول َٖٛبَؤ١
طايب٘ ٚخيتصش ي٘ ايضَٔ يهٓ٘ ٜ ٫ظتطٝع إٔ خيًل ؾٝو٘ املٖٛبو ١املٖٛبو١
تُدًووول َوووع ايؿٓوووإ بوووايؿطشَٓ ٠وووز ايووو٫ٛد ٠تُدًووول  ٫ٚتُصوووٓع  ،توووِ تصوووكٌ
باملُاسطووٜ( ١ػٓٝووش اسبووذٜج) يٓووذخٌ يف املٗووِ ٖووٌ تعووشف ٔي وَِ أسطووًت يف
طًبو؟!
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صسٜاب:

ٚ ٫اهلل.

اطخل :قٌ يَ ٞا عٓذى َٔ أخباس؟
صسٜاب:

ا٭خباس عٓذى ٜا َعًُ.ٞ

اطخل :إراً اضخو يف عبٓو
صسٜاب:

(َظتػشباً) خرياً؟!

اطخل :اضخو أ ٓ ً٫ٚيكذ أسطًت يف طًبو يتطخو ٚتؿشح ٚيؤ أخو ى باملؿاخوأ٠
حت ٢امسَع ص ٛضخهاتو اضوخو ٜوا صسٜواب أتعًوِ إٔ امسو ٞاطوخل
َؼوووتلٓ َووؤ ايطوووخو؟ "ٜٔتٔظِو وخَل" ٜعووول اطوووخل ٜعووول ٜطوووخو ٚايًؿو و
َتكاسب
( حيا ٍٚإضخوان٘ بٓذٚٚ ١ٜٓد )١ٜٓاضخو.
صسٜاب:

) ٜطووخو َ ٚووع تؼوودٝع اطووخل يوو٘ ٜطووخو أنثووش ٚأنثووش حتوو ٢تصووٌ
ضووخهت٘ إىل ايكٗكٗوو ١ؾٝوووتًُٓع خاصووشتَ )ِ٘ٝأخ ٚاهلل أضووخهتل َووؤ
أعُام قًيب ٖز ٙأَ ٍٓٚش ٠أضخو  ٫ٚأعشف ملارا ٫ٚ ،عًَ ٢وارا ! َ ٫ٚؤ
أخٌ َارا!! صش َثٌ ايزٜ ٟطخو أ ،ً٫ٚتِ مسع ايٓهت ١تاْٝاً

ازبٛؾ ) :١نُووا ْٖٓٓٛووا ٜتظ وُٓش املُووث ٕ٬باسبشنوو ١ايوويت ناْووا ؾٗٝووا حووني تعكٝووب
ازبٛق ١حتْٗ ٢ا ١ٜحذٜثٗا تِ ٜتخشنإ بعذ تظُٓشُٖا ٚاْتٗا ٤ازبٛقَٔ ١
تعكٝبٗا)
بذاَ ١ٜظشحٝتٓا ،ػإٔ ايبذاٜا نًٗا تبذأ بايٓ ٛدٚ ١ٜٓايٓذْ٫ ١ٜٓط٬قٗا َٔ
ْكط ١ايصؿش  ٚايصؿش ٜٓتُ ٞإىل ايٛخٛد ،٭ْ٘ غٝاب ايٛخٛد.
اطخل :يو عٓذَ ٟؿاخأ ٠ن  ٣أتعشف َاٖٞ؟
صسٜاب:

ي ٛنٓت أعشؾٗا َا طأيتو عٓٗا

اطخل :تٗآْٝا ٜا صسٜاب
صسٜاب:

عً ٢أ ٟٓػ٤ٞ؟!

اطخل :ئ أخ ى قبٌ إٔ أخت حَذِطو ٭ْو ٞأعشؾوو رنٓٝواً ملااحوا أملعٓٝو ًا تًكطٗوا
عً ٢ايطاٜش بٌ تًكطٗا قبٌ إٔ تطري ٖزا ٖ ٛعٗذ ٟبو َٓز إٔ عشؾتو.
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صسٜاب:

ي ٛيِِ أعشب عًٝو ؾهش ٠إضاؾيت ٚتشاً خاَظاً يًعٛد يكًت  :إْو أسطًت
يف طًيب يتٗٓ٦يت عًٖ ٢زا ا٫خلاع ايز ٟمل ٜظبكل إي ٘ٝأحذ

اطخل :إراً خٗٓض ْؿظو غذاً
صسٜاب:

إ !ٜ٘ػٓٛقتل ملعشؾ ١ايظبب!!

ٍّ) صسٜاب طٝه ٕٛغذاً  ،عاصؾاً
ٍّ ٜكذّ ؾٓاْاً يف حؿٌٍ ؾل
اطخل ( :نُكذٍّ عصشٟ
َ ٚطشباً يف قصش َْ٫ٛا ٖاس ٕٚايشػٝذ اهلل اهلل !
( ٜصؿّل ؾشحاً  ٚتصؿل ازبٛقوَ ١عو٘  ٚميهؤ اطوتػ ٍ٬ازبٛقو ١يف نوٌ
َؼٗذ إرا اطتذع ٢ا٭َش ريو َثٌ ٜا طعذٜ ،ٙا ٖٓا) ٙ
صسٜاب:

(ٜؿاخأ) أْا ٜا َعًُٞ؟!

اطخلْ :عِ أْت
صسٜاب:

(ؾل ٠صُت) ٚحذٟ؟!

اطخل( :أنثووش ؾشح واً)  ٫٫طووٓهَ ٕٛع و ًا يف ٖووزا اسبؿووٌ املٗٝووب (ٜ ٫بووذ ٚعًوو٢
صسٜوواب ع٥٬ووِ ايؿووشح ايووز ٟتٛقعوو٘) غشٜووب أَووشى ٜووا صسٜوواب سدٓ ٠ؾعًووو ٫
تتٓاطووب  ٚسٚعووَ ١ووا أخ تووو بوو٘ مل تظٗووش ايؿشحوو س ١عًٝوووٚ ،مل تَ٬ووع
ايبظووُ ١ػووؿتٝو تٛقعووت أْووو طووتطري َوؤ ايؿووشح ،عٓووذَا أؾاخ٦ووو بٗووزا
اشب ايظاسٓ ،ايز ٟحيًِ ب٘ ايهبري ٚايصػريٚ ،املػُٛس ٚايؼٗري
ازبٛق :١اْتبٗٛا إىل ايعذٓ ايتصاعذ ٟأ ٚايتٓاصي ٞمسٓوَ ٙٛوا ػو٦تِ يؤ لتًوـ بؼوإٔ
ايتظُٝا املِٗ ايلنٝض عً ٢ايٛاقع ١تابعٛا َعٓا
صسٜاب:

ْ٫َٛ ٚا اشبًٝؿَ ١ع َٔ أسطٌ يف طًيب؟

اطخلَ :ع ٞأْا.
صسٜاب:

 َٔٚطشح امس ٞعً ٘ٝ؟!

اطخل :أٜطاً أْا (ٜظٗش عً ٘ٝعذّ ايشضا) أتُخكل َعٜ ٞا صسٜاب ؟!
صسٜاب:

أطتػؿش اهلل ٜا َعًُ. ٞ

ازبٛقٜ( :١تظُٓش ا٫تٓإ) بذأ تتعكذ ا٭َٛس ٚتػٝب عَ٬ا اسببٛس ٚايظشٚس
355

العدد املزدوج  /403- 402آب  -أيلول 0003 /

اطخلٜ( :تخشنإ) ٜا صسٜاب اٯ٫ف ٜتُٓٓ ٕٛإٔ تطأ أقذاَِٗ أعتاب قصش َْ٫ٛا
اشبًٝؿ ١بٌ ِٖ خاٖض ٕٚيتكب ٌٝأقذاّ َؤ ٖوِ أقوٌ َٓو٘ ػوأْاًَٜ ٚ ،شِخوَْٛل
إٔ أرنسشَِٖ  َٚي ِٛعٓشَضاً أَاَ٘ أ ٚأَاّ ٚصساٚ ٘٥أعٝاْ٘ ٚحاػٝت٘
ٍّ قٓاعت٘ ٜا َعًُٞ
صسٜاب :ئهسٌ
اطخل :ؾاخأَْٛ ٞقؿو ٜا صسٜاب
صسٜاب:

ٌٖ ٜظُح يَ ٞعًُ ٞإٔ أػشح ي٘ ٚخْٗ ١ظشٟ؟

اطخل( :باْضعاج) تؿطٌ ٚاػشح.
صسٜاب:

ٜا َعًُ ٞأػذٓ ايٓاغ حشصاً عً ٢نشاَت٘  ،أػذِٖٓ حشصاً عً ٢نشاَ١
طوٛاٚ ٙايعظ َٔ ٖٛ ِٝتؼوعش حبطشت٘ أْو عظِٝ

اطخلَ :ا املعٓ َٔ ٢قٛيو ٖزا؟!
صسٜاب:

اشبًٝؿ ١عً ٢ايشأغ ٚايعني طًب٘ ُٜ ٫شَدٓ ٚ ،أَشُٜ ٫ ٙعصٚ ٢أْت َعًُو،ٞ
َ َٞا دَتُ حٓٝاً يهٔ ٜا َعًُٞ
أْا خادَو ٚسٖٔ إػاستو ٚيو ايؿطٌ عًَ ٓ
أْا  ٫أسغب بايػٓا ٤يف قصٛس ا٭َشاٚ ٤ايٛصساٚ ٤عزساً َٓو عً ٢صشاحيت

اطخلَ :ا ايز ٟخعًو تأخز َثٌ ٖزا املٛقـ؟!
صسٜاب:

ٜا َعًُ ٞإٕ ناْٛا طعذا ،٤عً ٓٞإٔ أؾشح َٔ أخًِٗ ٚيو ٛنٓوتُ حضٜٓواً ٚ
إٕ نوواْٛا غووري طووعذا ،٤عً و ٖٞإٔ أحووضٕ سبووضِْٗ ٚأقتووٌ ؾشحوو ٞيف داخًووٞ
إسضا ّ٤هلِ ٜعل داُ٥اً ِٖ ايصٚ ٛحنٔ ايصذ ِٖ ٣ا٭صٌ  ٚحنٔ ايظٌّ
ِٖ املًٛى ٚحنٔ ايبٝادم

اطخل :أف أف! ٌٖ صش ؾًٝظٛؾاً عًٓٞ؟!
صسٜاب:

أطتػؿش اهلل ٜا َعًُ ٞنإ َؤ ايٛاخوب إٔ أنوَ ٕٛظووتُع ًا َ ٫تهًُّواً
أَاّ حطشتو يهٔ ػشحت يو ٚخْٗ ١ظش ٟيٝع إ.ّ٫

اطخلْ٪َ( :باً) ايته قتٓاٍ ٜا صسٜاب
صسٜاب:
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حت ٢ي ٛؾذٜت٘ حبٝاتٞ؟ ايعني  ٫تعً ٛعً ٢اسباخب

بروفة جنرال

اطخلٜ( :تأؾّـ) ضبٓٝشْ أَشى.
صسٜاب:

أْا ٜا َعًُٞ؟

اطخل( :طاخشاً)  ٫أْا
صسٜاب:

عؿٛاً ٜا َعًُ ٞإٕ نإ باإلَهإ إعؿاٖ َٔ ٞ٥ز ٙاملُٗ ، ١ؾأْا ػووانشْ
يو تؿطًو عًَٚ ٖٞإٕ ملِ ٜهِٔ باإلَهإ ،ؾأْا ػوانشْ يو يف اسبايتني
َٚظوتعذٓ يتٓؿٝز نٌٓ َا تأَشْ ٞب٘ يته ٕٛساضٝاً عل

اطخلَٓ( :ضعداً خذاً) اسبل عً ٫ ٓٞعًٝو ٚي ٛنوإ بإَهواْ ٞايلاخوع بعوذ إٔ
مسعووت َٓووو َووا مسعووت ،يؿعًووت ريووو ؾووٛساً يهوول ٚعووذ اشبًٝؿوو ١بووإٔ
مسعَُ٘ ؾٓٓو ػدصٓٝاً ؾُا ايعٌُ؟
أ ٔ
صسٜاب:

 ٫تػطووب ٜووا َعًُوو ٞتًُٝووزى سٖوؤ إػوواستو طووأؾعٌ نوٌٓ َووا تووأَشْ ٞبوو٘
ؾصٌٓ ٚأْا أيبع

اطخل( :باْضعاج) ٖا ايعٛد ٚامسعل بع
عهّش صَؿَْٔ َٛضاخٜ ٞا صسٜاب

َا طتُػٓٓ ٘ٝيف حطشْ٫َٛ ٠ا اشبًٝؿو١

مشهد 5
املدشجٜ( :توذخٌٓ) مجٝووٌ  ٫داعوو ٞيظوُاع َووا طووٝػٓٓ ٘ٝصسٜواب يف ايكصووش ٚطوُٝلى
ريوو إلبذاعاتوو٘ ايوويت تتٓاطووب ٚازبًظوو ١يٓبوذأ باملؼووٗذ ايووزًٜٝ ٟوو٘ بعووذ إٔ
ب إيوو ٞبٝتوو٘ تاْٝووٚ ١أعدووب اشبًٝؿوو ١بضسٜوواب أُٜٓووا
اطووتذع ٢اطووخ ُل صسٜووا َ
إعداب ٚاحذ اتٓإ

مشهد 6
صسٜاب:

( ٜذخٌ ؾشحاً ٜٚكـ عٓذ ايباب) َشحباً ٜا َعًُو ( ٞاطوخل ٜ ٫وشد ايظوّ٬
ًٜخ صسٜاب اْضعاخ٘ ؾٝعٝذ إيكوا ٤ايظوَ )ّ٬شحبواً ٜوا َعًُو( ٞاطوخل ٫
ٜشد) ٌٖ ٜظُح يَ ٞعًُ ٞبايذخٍٛ؟

اطخل( :ا٬ؾ )١ادخٌ.
ازبٛق :١بذأ اػتعاٍ ايؿت ٌٝيٝػٝب َٔ بعذ ٙنٌٓ مجٌٝ
صسٜاب:

خِٝشاً ؟ أساى عً ٢غري عادتو ! اطتكبايو يٞ
(ٜكلب َٔ َعًُ٘ َظتؿظش ًا) َ
اٯٕ ٜ ٫تٓاطب ٚاطتكبايو ايظابل!! ٌٖ حذح أَشْ طاسٜ ٨ا َعًُّٞ؟!
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اطخل( :غاضباً) ْعِ حَذَح.
صسٜاب:

ٌٖ بإَِهإ خادَو املتٛاضع َظاعذتو؟

اطخل :نٝـ ٜظاعذْ َٔ ،ٞنإ ٖ ٛايظبب ؟!
صسٜاب:

ْعِ؟! َٔ نإ ٖ ٛايظبب ؟! مل اؾِٗ َاس ََِٝت إي!! ٘ٝ

صسٜاب:

قظُاً عظُاً  ٫أعشف ػ٦ٝاً أسخٛى أٚضح ي ٞايظبب (خا٥ؿواً) ٖوٌ بوذس
َل ٚأْا يف حطشْ٫َٛ ٠ا اشبًٝؿ ١أَ ْش ُٜ ٫شض٘ٝ؟!

اطخل :أْت تعشف  ٚذبشف.

اطخل ٫ ٫ :أْت مل تُظٔ ٧إىل اشبًٝؿ١
صسٜاب:

(ٜشتوواح قًوو )ً٬ٝاسبُووذ هلل ط ُٓووأْتل خًصووٓا َوؤ أصووعب ا٭َووٛس ٚأخطووش
ايؼشٚس نٌ ػ ٤ٞإٖ ّ٫زا طٝب ٌٖ قُت بتصشف ُٜ ٫شضٔ ٞحاػٝت٘؟

اطخل :أْوووت مل تُظٔووو ِ٤٢إىل اشبًٝؿووو ١يهٓوووو أَووواّ اشبًٝؿووو ١طعٓوووت َعًَُّوووو يف
ايصُِٝ
صسٜاب:

أْا ٜا َُعًُّ ٞ؟!

صسٜاب:

أعٛر باهلل !  ٫ميهٔ إٔ أتصشف بؼُٜ ٫ ٤ٞشضٝو ٚيو ٛأدٓ ٣بو ٞريوو إىل
قطع ٖز ٙايشقب ١أٚ ٟاهلل َا ٖ ٛاملٛقـ ايز ٟأخطأ ب٘ َعو؟ .

اطخلْ :عِ أْت.

طؤُعو َانٓووت
اطخلٜ( :كًووذ ٙطوواخشاً) َوؤ قوواٍ ملْ٫ٛووا اشبًٝؿووٖ : ١ووٌ تشٜووذ إِٔ سأ ِ
تظُع٘ َٔ غٓا ٤؟ أّ تشٜذ إٔ أطُِٔعو َا يو ِِ تظوُع٘ َؤ قبوٌ ؟ َؤ قواٍ يو٘
ريو؟!
صسٜاب:

(ب ا )٠٤أْا ٜا َعًُ. ٞ

اطخل( :بايظوودشْ ١ٜؿظووٗا) َٚووؤ قوواٍ يوو٘ أٜطوواً  :إرا أسد إٔ تظووُع خَذٜٔوووذًا يف
املٛطٝكا  ،ؾامسح يٜ ٞا َ ٟ٫ٛبايعضف عً ٢عٛد ٟاشباص ؟!
صسٜاب:
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أٜط ًا أْوا ٜوا َعًُو ٞأٜؤ ٜهُؤ اشبطوأ ؾُٝوا قًوت؟ أْوت تعوشف إٔ ٖٓواى
حاي َٔ ١ا٭يؿ ١بني اٯيٚ ١ايعاصف عوٛد ٟصوذٜك ، ٞتعوٓٛد عًٝو٘ ٚقوٛيٞ
ٖوزا يوٝع اذٜوذ نوثريًا َوا نٓووت أقو ٍٛايعوٛد قطعو ١خؼوبَ ١ٓٝصووٓٛع١
بطشٜك ١ؾٓ ١ٝاإلبذاع بذاخً٘ يهٓ٘ حباخو ١إىل عواصف َواٖش إلرٗواس ريوو
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اإلبذاع ٚخًظتٓا حبطشْ٫َٛ ٠وا اشبًٝؿو ١خوري َثواٍ عًو ٢ريوو ٚ ،يو ٛأْوٞ
نٓت أعضف عً ٢غري عٛدَ ٟا اطتطعت إٔ أطًطٔ ٚأْت خري َٔ ٜذسى
ريو مل أتوشى َكاَواس َٛطوٝكٓٝاً إَ ٚ ّ٫وشس ُ عًٝو٘ بوا ٚ ّ٤ؾشٚعواً ساطوت
ْٗاٚاْذ طٝها ٙإخل َظتعشضاس إَهاْات ٞيف َكطٛع ٫ ١تتعوذ ٣بعو
أبٝا َٔ ايؼعش ٚناْت عًَ ٢ا أعتكذ ٚصً ١غٓا ١ٝ٥تًٝل مبكواَهِ ٚ ،
مبكاّ َْ٫ٛا اشبًٝؿٚ ١صخب٘ ا٭خ ٤ّ٬تٛقعت ٜوا َعًُو ٞأْوو طتؼوهشْٞ
عًَ ٢ا قذَٓت َٔ متٓٝوضٍ طوش بو٘ اشبًٝؿو ٚ ١طو ٓش بو٘ أٜطواً نوٌ َؤ حطوش
ٚخباص ١عٓذَا ختُتٗا مبكاّ ايٓهشٜض
اطخل( :طاخشا ) أٜو ٙٛايٓهشٜوض! مل خيطوَ ٧ؤ مسواْ ٙهشٜوض  ،٭ْو٘ َُٓ ٜهْو ِش ِص
بايٓهشٜض ْهشصْ ٞأنثش ٜا صسٜاب
ازبٛق :١حنٔ ْ٫ؿٗوِ با٭ْػواّ ٚباملكاَوا ايويت رنشٖوا (يًدُٗوٛس) َثوٌ بعطوهِ
يهٓٓووا ْظووتطٝع إٔ ْظتؼووـ َوؤ حذٜثوو٘ ،إٔ نووٌ َوؤ نووإ حاضووشًا يف
ازبًظ ١قذ دُٖؽ بإَهاْات٘ عضؾاً ٚأداّ٤
اطخلَ( :عاتباً َٚزنّشاً إٜا ٙمبٛقؿ٘ َٔ ايػٓا ٤يف قصٛس ا٭َشا )٤عً ٢أطاغ أْو
َتعؿّـ ٚتشؾ ايػٓا ٤يف قصش اشبًٝؿ ٚ ١يف قصٛس ا٭َشاٚ ٤ايٛصسا ٤نُا
نٓت تتبدح!! ٖوا قوذ ْاقطوت ْؿظوو بٓؿظوو بوذي ٌٝأْوو يف ازبًظو ١مل
تتٛقـ عٔ ايػٓا ٤حتَ ٢طًع ايؿدش.
صسٜاب:

ِٖ طًبٛا َل إٔ  ٫أتٛقـ ٜا َعًُٞ

اطخل :حدٓٚ ١اٖ ١ٝنوإ يوذٜو بوزيو تًثوا اشبواطش يف ريوو يو ٛمل تهؤ يوذٜو
ايشغب ١يتٛقؿوت ٚانتؿٝوت مبكطوٛع َت ِٔٝأ ٚتو٬ح ٚمل تػؤ بهوٌ حٛاطٓوو
ٚخٛاسحو
صسٜاب:

امسح ي ٞإٔ أبني ٖٓا ْكط َٔ ١ا٭ُٖ ١ٝمبهإ َا قًتَ٘ عٔ يظاْ ٞبؼإٔ
ايػٓا ٤يف قصٛس ا٭َشاٖٚ ٤زا سأَ ٟؤ قبو ٌُ َٚؤ بعوذ يهؤ ٜوا َعًُو، ٞ
حت ٢عٓذَا ُٜٛضٔعَ ايؿٓوإ ذبوت أَو ٍش ٚاقوع  ،عًٝو٘ إٔ ٜ ٫هو ٕٛيو ١تعوضف
عً ٢ي ١بٌ عً ٘ٝإٔ ٜه ٕٛؾٓاْاً ٜعضف عً ٢يو ١أمل تظوُع ايثٓوا ٤ايويت
اْٗايت عًٓٞ؟ (ٜزنش َا قايٛا) اهلل اهلل ٜا صسٜواب ،أدا٩ى سا٥و ْع ٜوا صسٜواب
أطهشتٓا َٔ غري مخش ٜوا صسٜواب ٚسابوع ٚخواَع ٚعاػوش ٖٚوز ٙايثٓوا٤
تعط ٞايؿٓإ دؾعو ًا خوش إضواؾ ١إىل إَهاْاتو٘ يٝوضداد عطواٚ ٙ٩يو ٛنٓوت
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َهاْ ٞيؿعًت ريو َثًوٖٚ ٞوزا َوا خعًول أَُوشٓ حبشؾٓٝو ١ؾٓٓٝو ١عايٝو ٕ١حتو٢
عً ٢نثري َٔ املكاَا ايؿشعٚ ١ٝايز ٟخعًل أقذّ ٚصًيت بتًو اسبشؾ١ٓٝ
ايؿٓ ٖٛ ،١ٝق ٍٛاشبًٝؿ ١يٚ ٞنإ بػا ١ٜايظشٚس يكذ مسعٓوا َٓوو ،أنثوش
مما مسعٓا عٓو
اطخلَٓ( :ؿعٌُ خذاً)  ٫تهٌُ  ٫تهٌُ (نازبشٜح) أخ! يكذ رحبت َعًُو َٔ
ايٛسٜذ إىل ايٛسٜذ
صسٜاب:

ٍّ،
يَٝكطع اهلل يظاْ ٞإٕ قصذ بزيو اإلطا ٠٤إيٝوو حاػو ٢هلل عًو ٢نوٌ
أعذى بأْٓ ٞئ أعٝذ َثٌ ٖز ٙازبًظَ ١ش ٠أخش.٣

اطخلٖ( :اص٥اً) ئ تعٝذٖا َش ٠أخش٣؟! ٖٔ٘!! قاٍ َش ٠أخش !!٣يوٝهٔ بعًُوو أْوو
ت حببواٍ ايػو ِٝحًُوو ٖوزا  ،حًوِ
ئ ذبظو ٢اًظوَ ١ثًوٗا حتو ٢يو ٛتعًكو َ
إبًٝع يف ازبٓ ٚ ١حت ٢ي ٛطًب َول اشبًٝؿو ١اطوتذعا٤ى تاْٝو ١ؾظوأقذّٓ
يوو٘ نووٌ ا٭عووزاس ٚيوؤ أدع قووذَو تطووأ عتبوو ١قصووش ٙتاْٝوو ١امسووع خ ٓٝووذاً َووا
طأق ٚ ٍٛاؾِٗ َػضاٙ؟ املضسع ٫ ١ذبتٌُ دٜه ٚ ،ِٔٝايكًب ٜ ٫تٓظوع ٫تَٓؤِٝ
ٚايكصش  ٫ميهٔ إٔ ٜطِ ؾٓا َِْٔٝ
ازبٛق :١أ !ٙٚٚاحتذّ ايصشاع يهٓ٘ صشاعْ َؤ طوشف ٚاحوذ أمل تظوُعٛا ذبوزٜش
ق ٍٛإطخل؟ ايكصش  ٫ميهٔ إٔ ٜطِ ؾٓا َْٚ ِٔٝهلزا ايك ٍٛأبعاد ٙاشبطري٠
أخٌ اٯٕ ،قسًٔبَتٔ ايٛدٚ ١ٜٓايٓذ ،١ٜإىل عذاٚ ٠ٚنٝذ. ١ٜٓ
اطخلٖ :زا ؾشام بٝل ٚبٓٝو.
صسٜاب:

( ٚقذ أدسى َا سَ ٢اطخلُ إي ٙ )٘ٝاٯٕ ؾُٗت طبب تػٓٝشى بؼوأْٜ ٞوا
َعًُ ٞيٝتل بكٝتُ َُصٔوشٓاً عًوَ ٢وٛقؿَٚ ٞيوِِ أرٖوب َعوو إىل قصوش َْ٫ٛوا
اشبًٝؿ ١أص ً٬أْا ملِ أرٖب إ ّ٫حبٓاً بو ٚبٓا ٤عًو ٢سغبتوو ٚإصوشاسى أْوا
َظتعذٗ إٔ أخظش ايعامل نً٘ َٔ أخًو  ٫ٚأخظشى ٜا

خ و ا ايؿصووٌ ٚاسيػوو ٞايٛصووٌ طوواعا َعووذٚدا يووو يف بػووذاد
اطخلَ( :كاطع واً) ُ
بعذٖا إٕ سأٜتو ؾٗٝا طل ٣أػٝا ٫ ّ٤تظشٓى بوٌ أػوٝا ٫ ٤تتٛقعٗوا ٚأْوت
تعوشف أْوو٘ يوو ٞايٝووذ ايطووٛىل يف ايكصووش ٚخاسخوو٘ َٚووا أسٜووذٜ ٙهوو ٕٛإٕ مل
تبتعذ عٔ بػذاد طٛعاً ،أتعشف َارا طأؾعٌ؟
صسٜاب:
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َارا ؟!

بروفة جنرال

اطخل( :حبكذ ٚتؼؿّ )ٞطأبعذى عٓٗا قظشاً ٚي ٛاحتاج ا٭َش إىل ضبٛى ٚإصايتوو
عٔ ايٛخٛد
صسٜابٜ :ا يطٝـ! َارا أمسع؟! أإىل ٖزا اسبذ ٚصٌ بو ا٭َش ٜا َعًُٞ؟! تًُٝوزى
خِٓخَ ٕ ٫ ١خٔٓا ١ٜتصٛستٗا
احملب ايٛيفٓ املدً يو ،تؿعٌ ريو َع٘ َٔ أخٌ ُ
أْت ٚحذى؟!!
اطخلَٗ( :ذٓداً) نؿ ٢تشتوش ٠إْوزاسٚ ٟمسعتَو٘ طواعا ْ َعوذٚدا ْ يوو يف بػوذاد
بعوووذٖا ٚاهلل ايعظوووٚ ِٝأس ٔعِٝووذُ ايوووُٝنيَ تاْٝوووٚ ١سابعوووٚ ١خاَظوووٚ ١عاػوووش ٠إٕ
ٚخذتو ؾٗٝا طأضبٛى َٔ خاسطتٗا ٌٖ بًُِّػت؟
صسٜابَ( :ظتعطؿاً) أسخٛى إٔ تكبٌ عزسٜ ٟا َعًُٚ ٞاهلل نٌ َا خطوش ببايوو،
ْٖٔٝيت غري ريو أسخٛى ٜا َعًُٞ
اطخلٜ( :كاطعوو٘ َتٛعٓووذاً)  ٫ٚنًُوو ( ١حيووا ٍٚصسٜوواب ايهوو ّ٬ي٬عتووزاس ؾُٓٝعوو٘
اطخل)  ٫ٚحشف (َٗذٓداً) ْؿز َا أَشتو ب٘ ؾٛساً ٚإ( ّ٫صاسخاً) اخشج َؤ
بٝيت اخشج ( خيشج صسٜاب خا٥ؿاً حضٜٓاً)
ازبٛق :١دخٌ ابًٝعٚ ،حَ ُٔ َٞايٛطٝع ٚقط ٞا٭َش ايز ٟؾ ٘ٝتظتؿتٝإ.

مشهد 7

املدشجٜ( :صؿل) عظ( ِٝخياطب صسٜاب) صسٜاب تؿطٌٓ ٚأدِّ املًٓٛج ايوز ٟتُؿوشِّج بو٘
دواً عًوو ٢ايظًوِ ايووز ٟحووام بوو ٚ ،أخو ى عًوو٢
عؤ َهٓوو ٕٛراتوو  ،ضبت ٓ
ٖدش ٚطٓو
ازبٛق( :١تػل)  /طهابا ٜا دَٛع ايعني طهابا ٜ / ٚ /ا دْٝا ساحو ٛايػوٛايٜ ٞوا
دْٝا /
صسٜاب ( :بعذ اْتٗا ٤ازبٛق ١تظً اإلضا ٠٤عً ٢صسٜاب حضٜٓاً َُدَِٗذاً عَبِش صخشا٤
خَشدا ٤حيٌُ عٛد )ٙيٝتل قبٌ َػادست ٞبػوذاد أخو َْ٫ٛوا اشبًٝؿو ١مبوا
حصٌ َع ٞبأٚ ٟط ١ًٝناْت ،يعً٘ جيذ ملؼهًيت حٜ( ً٬شاخع ْؿظ٘) ٫
 ٫ا٭ؾطٌ عذّ إخباس ٙأص ٬ي ٛنإ  َُُُٜ٘ٗٗأَش ٟيظأٍ علٚ ،مل ٜظوُح
ي ٞبلى بػذاد ْعِ عً ٘ٝإٔ ٜظأٍ ٖ ٛعل ،يكذ قاٍ ي ٞقبوٌ ٚداعو ٞإٜٓوا:ٙ
طتهَ ٕٛطشب قصشْا ٜوا صسٜواب (ٜلاخوع) توش !!٣أيوٝع َؤ املُهؤ إٔ
ٜه ٕٛقذ طأٍ علٚ ،اطخل طَوٖٛف يو٘ املٛضوٛع ٚ ،قوذّٓ يو٘ عًو ٢يظواْٞ
أعزاساً ناربَ ١ا أْضٍ اهلل بٗا َٔ طًطإ؟ ممهٔ  ٫٫يٝع ممهٓاً بٌ
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أنٝذ اطخل قاٍ ريو بعظُ ١يظواْ٘ إٕ ٜوذ ٙطاً٥و ١يف ايكصوش ٚخاسخو٘
ٚإْ٘ طٝدذ يًدًٝؿ ١نٌ ا٭عزاس ملٓعوَ ٞؤ يكوا ٞ٥باشبًٝؿو ١تاْٝوٜ ١عول ٫
ٍّ ،حصوٌ َوا حصوٌ
ميهٔ إٔ تصٌ ػهٛا ٟإيَُٗ ٘ٝا حاٚيت عًو ٢نوٌ
ٚاْتٗ ٢ا٭َش (ٜتٓٗذ  ٚازبٛق ١تك ّٛحبشنا صاَت٘ نايٓذب َع حذٜج
صسٜاب)
ازبٛؾ :١يوٝع ٖٓوواى أقظووَ ٢ؤ ٖدووش اإلْظووإ ٚطٓو٘ قظووشاً (تووشدد ازبٛقوو ١يصووٛ
خؿ ٝطهابا َع حذٜج صسٜاب)
صسٜاب:

بػووذاد أْووا تشنتووو يهوؤ أْووت مل تلنووٝل ابتعووذ عٓووو يهوؤ مل
ٚ ٬صووخباً
تبتعوذ ٟعول بوٌ اقلبوت َول أنثوش تشنوت ؾٝوو أحبوٚ ١أٖو ً
محًتو يف رانشتو ٞأُٜٓوا سحوت ٚحٝثُوا حًًوت طشدْوَٓ ٞوو أعو ٓض إْظوإ
يذ ٟتشنتؤ َُهْشَٖاً ٜا قشٓ ٠ايعنيٜ ،ا طُوشٖ ٠ا٭سب ٜوا َٗوذ اسبطواسا
ٜا دُسٓ ٠ايؿشا ٜا دس ٠اهلل ٜوا بػوذاد ٜوا خٓٓو ١اهلل يف أسضو٘ بػوذاد ٜوا بػوذاد
أِٚدٔ ٣ب َٞاسبظواد تاٖت ٔب َٞا٭بعوواد أْت اهلٚ ٣ٛايضاد ٜا بػذاد (ٜػٓٓ ٞعً٢
ْػوووِ ايصِّوووبا) ٜوووا ْوووب ايكًوووب ْٚوووب ايو وشٚح يف ا٭سب ٜظوووٛحَ ،ظًوووّٛ
صبووشٚح ،دَوو٘ َظووؿٛح باسبووب ٜبووٛحٜ ،بهووٜٓٚ ٞووٛح  ٟب ى ى ى ٟ ٟ
( ربتٓل ايهًُا يف ؾُ٘  ٚتطؿأ عً ٘ٝاإلضا)٠٤

مشهد8
املدشج :سا٥ع ٜا صسٜاب (خياطب اطخل) خا ٤دٚسى ٜا اطخل َارا طوتكذّٓ يٓوا بعوذ
إٔ ؾعًت بضسٜاب َا ؾعًت ٚنٔ سا٥ع ًا يف أدا٥و نشٚع ١أدا ٤صذٜكو
ازبٛق ( :١ممهٔ يًُدشج إٔ ٜوٛصع ازبُوٌ عًو ٢أؾوشاد ازبٛقو )١نوثرياً َوا حيٝول
ايظًِ بأصخاب املٛاٖب  ٚتعٛد عً ٢أصخابٗا بايطشس ،بذٍ إٔ ُٜهشَٖوٛا
َٔ أخًٗا  ٫يؼو ٤ٞطو ٣ٛإٔ اسبكوٛد اسبظوٛد ا٭قوٌٓ إَهاْٝو ١حيواَ ٍٚوا
أَهٓ٘ اٜكاع ايطشس خبصُ٘ٚ ،ي ٛأد ٣ب٘ ا٭َش إىل إْٗا ٘٥ؾٓا٘٥
املدشجَ( :تابعاً) أمسعٓا صْ ٛذا ٤ضُريى بعذ إٔ طشَدِ َ َٔ بػذاد صسٜاب ايزٟ
أسعِدٔبَ اشبًٝؿ ١بؿٓ٘ أُٜٓوا إعدواب أدٔٓ ايوذٚس حبشؾٓٝو ١نُوا أدٜٓوت َٓوز ؾول٠
دٚس طعٝذ بٔ خبري قبٌ قتً٘ عًٜ ٢وذ اسبدواج ،نوإ َؼوٗذاً سا٥عواً صوؿّل
يووو ازبُٝووع  ٚقٛقو ًا ٭ْووو أبٗووشتِٗ بأدا٥ووو ايصووادم عووؽ حايوو ١دٚسى َوؤ
ايذاخٌ ٚابذأ.
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مشهد 9
ازبٛق :١تشٖ ٌٖ !!٣ز ٙبذا ١ٜايٓٗا ١ٜأّ ْٖٗ ٞا ١ٜايبذآْ ١ٜتظش إخابتو
اطخل( :اإلضا ٠٤تظً عً ٢اطخل) ي ٛمل أطشد صسٜاب َؤ بػوذاد ،يَُخواَْ ٞؤ
حو ٌٓ ََخًَووٚ ٞصوواس َطووشبَ ايكصووش ا٭ ٚ ٍٚسمبووا ا٭ٚحووذ
رانووش ٠اشبًٝؿووَ َٚ ١
يشٚع ١إَهاْات٘ مل ٜهٔ أَاَ ٞخٝاس غري َا ؾعًت أخٌ ٚايز ٟصاد َؤ
غطويب أنثووش ،أْوو٘ يف ازبًظوو ١مل ٜطًووب َوول أحووذ  ٫ٚحتوو ٢اشبًٝؿوو ١إٔ
أمسع٘ ػ٦ٝاً َٔ غٓاٚ ،ٞ٥نوأْ ٞيظوت َٛخوٛداً ٜعول نٓوت َٛخوٛداً بو٬
ٚخووٛد ٜعوول نٓووت صووؿشاً عًوو ٢ايؼووُاٍ!! أقظووِ بوواهلل طوواعتٗا متٓٝووت إٔ
تبًعل ا٭سب  ٫ٚأحطش ٖز ٙازبًظ ١أصابل ايذٚاس داس ب ٞايكصوش بوٌ
داس بوو ٞايووذْٝا نًووٗا نووذ أقووع يف غٝبٛبوو ، ١يهوول متايهووت  ٚمل
خ ِٔٓٓتِ اْؿًكت اْؿدش نٌ ْػِ نوإ
أػعش أحذاً مبا أعثشاْ ٞطاعتٗا ُ
٪ٜد ٜ٘صسٜاب بإتكإ ٚ ،نٌ طشٚس عبٓوش عٓو٘ اسباضوشٜ ٕٚوا يشضوا ،نوإ
خٓدشاً ٜطعٓل يف ايصُٖٓ ِٝا ٖٓوا يف ايكًوب ( ٜظٗوش طٝوـ صسٜواب عًو٢
ايؼاػٜ ٖٛٚ ١ػل بص ٛخؿَ ٝا غٓا ٙطابكا عٔ بػذاد ٜتوأتش اطوخل
بػٓا ٘٥ؾٓٝاخَ ٘ٝػٓٝشاً هلدت٘  ٫ٚميٓوع َؤ بكوا ٤ا٭غٓٝو ١بصوَ ٛوٓدؿ
حبٝج ٪ٜ ٫تش عً ٢املؼٗذ)
ازبٛقٖ :١ا ٖ ٛاطخل بني ْاسْ ٜٔاس اْتكاَ٘ ْٚاس ْذَ٘
اطخل :صسٜاب أعلف أْ ٞطشدتو بػري رْب صذقل  ،نًُا تزنش َا ؾعًت٘
بوٜ ،زحبل ضُريٜٚ ،ٟأنًل ايٓذّ (حبوضٕ بوايؼ) اعوزسْ ٞأعوشف أْٓوٞ
أْا املدط ٫ ٧أْت.
ازبٛق ( :١ميهوؤ تٛصٜووع اسبووٛاس عًوو ٢أؾووشاد ازبٛقووَ )١ؼووهً ١اسباقووذ ،أْوو٘ ٫
ٜظتٝك ضُري ٙإ ّ٫بعذ ؾٛا ا٭ٚإ ٜا اطخل ايعتاب قبٌ ايعكاب أْت َا
حوواٚس صسٜوواب بطشٜكوو ١حٛاسٜووٚ ١مل تعاقبوو٘ ؾكو أْووت اْتكُووت َٓوو٘ ْعووِ
اْتكُت ٚايؿاسم نبري بني ايعكٛبٚ ١اْ٫تكاّ (تظأٍ ازبُٗٛس) أٜٗا ايظاد٠
ٌٖ عشؾتِ َٔ حنٔ؟ حنٔ ضُرينِ حنٔ صوذ ٣يصو ٛاسبول ايظوانٔ
يف داخًهووِ سدٓدٚا َعٓووا هلل دسٓ اسبظووذ َووا أعذيوو٘؟ بووذأ بصوواحب٘ ؾكتًوو٘
(ازبٛقوو ١تَُُِِٗٗووِ ٚتووذٚس حوو ٍٛاطووخل ٜٚتظوواسع دٚساْٗووا حٛيوو٘ تٕباعواً حتوو٢
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تظكط٘)
اطخل :نثريًا َا حاٚيت ْظٝإ إطا٤ت ٞإيٝو ؾُا اطتطعت ايػري ٠قتٓايٜ ١ا صسٜاب
تعُ ٞا يبصش ٚايبصريٚ ٠يوتعًِ بوأْٓ ٞإٕ قتًتوو َوشٓٚ ٠احوذ ، ٠ؾوإٕ ضوُريٟ
ئُووا ؾعً ُت وُ٘ بووو ٜكووتًل ن وٌٓ ٜوو ّٛأيووـ َ وشٜٓ ٠كووتًل يف ايٓوو ّٛيف ايٝكظوو١
٬ٜحكل ٖٓا ٖٓاى يف نٌ َهإ مل تعذ تش ٣عٓٝا ٟغري ػبخو صاس
نابٛطاً حشَل طعادت ٞحشَل ٖٓاٚ ٞ٥ساحيت ٚطٝب عٝؼو ٞطواضبل
ٜووا صس ٜواب ( ٜٝٗٓوواس َعاْ ٝواً َوؤ ٯّ ػووذٜذ ٙ ٙ )ٙػووبخو خٓووامُ حيووٝ
بشقبيت ،حبٌْ ًٜتـ عً ٢عٓكٜ ٞا صسٜاب  ٙمل أعذ أحتُوٌ  ٙاتوشنل
ٜووا صسٜوواب ابتعووذ عوول ٜووا صسٜوواب  ٙابتعووذ عوول اتووشى سقووبيت اتووشنل
اتشنل ا س ى (خيؿت صٛت٘)

مشهد 11
ْٗا ١ٜاملظشحٜ ١ٝظتػٌٓ املدشج إَهاْا ايًّػا ايظُعٚ ١ٝايبصوش ١ٜنًوٗا
َؤ إضوواَٛٚ ٠٤طووٝكا ٚأصووٛا سٜوح إضوواؾ ١إىل ُُٖٗووا ازبٛقووٚ ١دٚساْٗووا
ايووزٜ ٫ ٟتٛقووـ حوو ٍٛاملظووشح ٜظ ِٗووش اطووخل عًوو ٢ػاػوو ١نووبري ٠يف عُوول
ٜظاس املظشح َٓٗواساً تًؿوُ٘ صٚابوع ٚنوإٔٓ طو ً٫ٛٝدبشؾو٘ ٚذبو ٝبو٘ ايوذٚا٥ش
ايط ١ٝ٥ٛاييت تبذأ ضٓٝك َ٘ٓ ً١تِ تٓؿًؽ ٚته نًُا ابتعذ عٓ٘ ب َذَٚسإ
ض ٓٞ٥ٛخيطـ ا٭بصاس ٚنإٔ املؼٗذ صذ ٣يٓؿظ ١ٝاطخل ربؿت صوٛس٠
اطخل قً ً٬ٝيتظًّ اإلضا ٠٤عً ٢ميني املظشح ؾٓش ٣صسٜواب يف أبٗو ٢حًًو٘
ٜػل عًو ٢عوٛد ٙأحوذ املٛػوخا يف سبوٛع ا٭ْوذيع تتٓواٚب ايصوٛستإ يف
ايظٗٛس بطً ٦ٝا تِ طشٜعاً تِ تتذاخ ٕ٬بؼهٌ أطشع حتُٜ ٢ظذٍَ ايظتاس
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أحمد بوبس

مثُ صؤال يطزح نفضه بقىَ يف أٍ ظديز عن بداياد املضرزح يف مشغر....فً
جعزفررخ مشغرر .إىل املضررزح....فا ا فرراو أبررى لقًرري ا قةررانٌ رآررد املضررزح يف مشغرر.
وصررىريُمل ي يةرردر شضررزظه شررن فررزاامل برري إنرره امقررال عقررِ املضررزح شررن ل ر ل ا فررز
املضررزظًُ ا شآررزَ دشغرر .يف شطقررال عررةابهمل وشررن ذررا دتررً إىل ستافاج ررا أو مل ذررا
أفاف شن إبداعاجه عقِ عزوفه املضزظًُ فًما بعدمل فما هٌ جقك ا فز ...
يف شطقال عةابه أو رال أبرى لقًري ا قةرانٌ با ناراْمل وبردأ أوىل لطىاجره ا فاًرُ فًره.
وإىل شانت ك فاو يحابال ا عزوض املضزظًُ قفز ا شآزَ إىل مشغ.مل وا يت فاو
شا ا ا فز املضزظًُ ا رتفًُمل وصاعده يف ك إجقانره قنرُ ا رتفًرُمل فمرا فراو
يحررابال ا فررز املضررزظًُ ا وربًررُ ا شآررزَ إىل مشغرر.مل فررٌ يحعررزف إىل ا رردي ىراد
وا فضضرىاراد .و ررن ا فآرردَ ا فر شااهررا ا قةرانٌ شررن شحابعحرره فز ررُ ا زآررد
املضزظٌ ا عزبٌ شاروو ا اقاؼمل ا ذٍ أصرط فز رُ شضرزظًُ يف برعود عرا 8181مل
وعرراهد أبررى لقًرري ا قةررانٌ عررزوض هررذه املضررزظًُمل إشررا شررن لر ل سيررارَ ا فز ررُ إىل
مشغ .أو أنه صافز إىل بعود ًغاهدها.
ونزّ أو ا قةانٌ ظق .ا فآدَ ا ف شن شغاهدجه ملضزظًاد شاروو ا اقراؼمل
درشُ أنه يف بداياجه املضزظًُ د أول شضزظًُ أ ف ا و ردش ا شراروو ا اقراؼ وهرٌ
شضزظًُ (أبى ظضن املنفي).

*

عاعز و باظز صىرٍ .
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ومثُ صؤال آلز...إ ا ي ي ن يف مشغ .شضارح...فًين فانرخ ا فرز املضرزظًُ
ا شآزَ جقد عزوف ا....
ؽررعًأ أنرره ي ي ررن يف مشغرر .ظحررِ شاحؾ ر ا قررزو ا حاصررال عغررز شضررارحمل
و ا ررا فانررخ سالررزَ باملقرراهٌ .وملررا برردأد ا فررز املضررزظًُ ا شاةًررُ با حىافررد إىل
مشغرر.مل دتررً بعررب أؽررعاث املقرراهٌ إىل إنغرراْ لغررةُ شضررزح يف شقرراهً امل حقررد
عقً ا ا فز ا شآزَ عزوف ا .ف انخ هذه املقاهٌ جضحخد يف ا ا ار شقاهٍمل وظًاما
حيني شىعد ا عزض املضرزظٌ يععرام جزجًرت ا زاصرٌ وؽرف ا ًًلرذ املق رِ عر ي
املضزح .وشن هذه املقاهٌ ا يت حتى خ إىل شضارح (شق ِ ؾز ا ةققرىر) يف براث جىشرا
و(شضزح اهل ا) يف ا قؾار أيقامل ذا (شضزح وشق ِ سهرزَ مشغر ).و(شضرزح وشق رِ
ا عةاصًُ) و(شق ِ وشضزح اإلؽ ح لانُ) و(شضزح ا قىجقٌ) وغعها .بي إنه يف بعب
ا ظًاو فانرخ جقرا يف ظديقرُ يف ا قؾرار لغرةُ شضرزح شؤ حرُ جقرد عقً را إظردّ
ا فز ا شآزَ عزوف ا ظني ي ىو ا طقط ؽًفا.
وبعد انحقال أبٌ لقًي ا قةانٌ إىل ا قاهزَ مخدد اذتزفُ املضزظًُ يف مشغ.
بضررةت أشررىاْ ا حششررخ ا رردي مل وا رريت فانررخ ا ضررةت يف هصررزَ ا قةررانٌ .ررن شررال
بداياد ا قزو ا عغزين نغطخ سياراد ا فرز املضرزظًُ ذانًرُ إىل مشغر.مل و رن يف
هذه املزَ فانخ يف شعظم ا فز ا عزبًُ شن شؾز.
إرهاصات املسرح يف دمشل
أول فرقة يف دمشل :

وأول ا فررز املضررزظًُ ا شآررزَ دشغرر .يف شطقررال ا قررزو ا عغررزين فانررخ فز ررُ
صررقًماو ا قزماظررٌ عررا 8091مل ظًررز رردشخ عزوفر ا عقررِ لغررةُ شق ررِ وشضررزح
(اإلؽ ح لانُ) .جقح ا فز ُ ص شُ ظصاسٍ ا يت سارد مشغ .ول شرزَ عرا 8091مل
جقح را ذر س سيرراراد ألرزّ يف أعرىا  8091و 8090و8088مل و رردشخ عزوفر ا عقررِ
شضزح وشق ِ (سهزَ مشغر .).ذرا فز رُ أشرني عطرا ا ا ريت فراو هلرا ذر س سيراراد
دشغ .يف أعىا  8091و 8081و8018مل وفز ُ رشضًط قفاراو يىصر وهر عرا
8010مل ححىاىل بعدها سيارَ ا فز املضزظًُ املؾزيُ إىل مشغ..
هذه ا عزوض املضزظًُ ا شآزَ عدّد إ ً ا عدما شن ا غةاث املرق مل فعزفخ
يف نفىص ا ىاعض ا فنمل وف زوا شدّيا يف ستافاج امل وفراو يف شقردشح ا ا غراث
أمحررد عةًررد ا ررذٍ أؽررةأ فًمررا بعررد أميةررا وفاجةررا فررةعا .ف حررت نؾررا شضررزظًامل
ومجررال ظى رره عرردما شررن أؽررد آهمل فغ ر قىا فز ررُ شضررزظًُمل شررا ا ؽررا اذتق ر
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وفىسٍ ا عظا وعةد ا ىهاث اىاجٌ وعةد ا ىهاث أبى ا ضعىم .ومجعىا شةقنا شن املرال
غزاْ ىاس املضزح .وبعد إشزاْ ا حدريةاد ا افًُ دشخ ا فز ُ عزف ا املضزظٌ
يف شاشل أصزَ أمحد عةًد ا دشغقٌ ا طزاس .واختذد ا فز ُ شرن إيرىاو ا ردار لغرةُ
قمضزحمل وفانخ أرفًحه جزجفال عرن أرفرًُ باظرُ املارشل باعرى نؾر شررتمل وؽرفخ
ا زاصررٌ يف ا ةاظررُ ررًصقط عقً ررا ادتم رىرمل ا ررذٍ فرراو يف شعظمرره شررن أ ررارث
املمرقني وأؽد آ ا وشعان ا .وععزفخ املضزظًُ أوالز عا 8091مل وظققخ جناظا
فةعا مفال أعقاْ ا فز ُ إىل نقي عزوف ا إىل شضزح ا قىجقٌ يف ا ضاصقدار .وهذا
ا اصاح مفال عةانا آلزين إىل ا حف ع بحغ ًي فز شضزظًُ مماذقُ.
وبذ ك ج رىو هرذ ه ا فز رُ أول فز رُ شضرزظًُ جغر دها مشغر .بعرد أبرٌ لقًري
ا قةانٌ .ن ي ي حت هلا ا صحمزارمل فقرد انفرزع عقردها بعرد أو رزر شؤصضر ا
أمحد عةًرد أو ياؾرزف إىل ا مثمل وأؽرةأ بعرد صراىاد ا اجرت واملرؤر وؽراظت
امل حةُ ا عزبًُ ا يت فاو شى ع ا يف صى اذتمًديُ.
الفرقة الثانية :

بعد هذه ا حصزبُ املضزظًُ ا زآدَ صافز عةرد ا ىهراث أبرى ا ضرعىم إىل ا قراهزَ
قدراصُ ا دياًُ يف شراشال ا سهرز .رن املضرزح صرز همل فر س ا فاراو شرىرط أبرًب
وفز حه املضرزظًُ وعرارب برةعب عزوفر ا برًموار ذانىيرُمل وفراو يزا رت ا حردريةاد
وا عزوض وبغ ي لاـ ظزفاد ا فااو شىرط أبًب بغن  .وبعد شقٌ عا عرام
إىل مشغ .ظاش لعَ شًدَ شرن ارتر َ املضرزظًُ وا عديرد شرن ا صرطىاناد عقً را
شقامال شن شضزظًاد (عطًي) و(هاشقخ) و( ىيط اذتامٍ عغز) و(شافةز) بؾىد
ا فااو شىرط أبًب وفز حه.
وبعرد عىمجره شرن ا قراهزَ بردأ عةرد ا ىهراث أبرى ا ضرعىم اإلعردام حقرديا عررزض
شضزظٌ شديدرر فصمرال ظى ره عردما شرن رفا ره ا قرداشِ يف ا عرزض املضرزظٌ ا ولمل
وع قىا فز ُ شضرزظًُمل و ردشخ ا فز رُ شضرزظًُ (شرشاْ ا غر اشُ) جرً ً ا ميرت
ا ضررىرٍ صررقًا ادتارردٍ عقررِ شضررزح ؾررز ا ةققررىرمل ذررا شضررزظًُ (ع ر داْ ا نحقررا )
جررً ً عةررد ا ىهرراث أبررى ا ضررعىم نفضرره .وفرراو ا اصرراح ا حررا ظقً ر املضررزظًحني.
وواش خ ا فز ُ شغ قُ ا موار ا اضآًُمل ن املغر قُ ظعقرخ با صرحعانُ بفحراجني
شن ظارَ ا ً ىم.
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الفرقة الثالثة :

ا فز ُ املضرزظًُ ا را ررُ يف مشغر .ت رزد عرا 8080مل ومحقرخ اصرا شؤصضر ا
عةد ا زسا ا جاصٌ .وفاو عزف ا ا ول املضزظًُ ا ىماًُ ( انحؾار اجملاهد عرىمَ
أبررى جايرره)مل ونقررال أبررى جايرره هررى زتاهررد عزبررٌ .فرراو سعررًا ةًقررُ اذتىيطرراد يف
ادتشيزَ ا عزبًُ .عارب شال ةًقحه يف ا ررىرَ ا عزبًرُ ا ر ّ بقًرام ا غرزي ظضرني.
ومارم فقىل ا قىاد ا رتفًُ يف ا ضقط وعصقىو فًما فاو يضمِ (عز ا رمو) .ذا
رردشخ ا فز ررُ شضررزظًُ (ظرراا ا طررآٌ) عقررِ شضررزح ا قررىجقٌ ذررا عقررِ شضررزح ؾررز
ا ةققرررىر يف بررراث جىشرررا .وجحا رررخ املضرررزظًاد ا ررريت ررردشح ا ا فز رررُمل وهرررٌ (عىامر ر
ا شوشُ)مل (املمري فني) مل ( ىيط ا زابال عغز) مل (عطًي) و(ؽ ح ا دين ا يىبٌ).
وشن أبزس املمرقني ا ذين عارفىا با حمرًي يف هرذه املضرزظًاد عةرد ا رزسا ا جاصرٌ
وشرررىمَ لققرررٌ وبغرررع ا طرررزسٍ وعرر ْ ا ررردين املضرررىجٌ وأفرررز لققرررٌ .وبعرررد هرررذه
املضزظًاد انفزع عقد ا فز ُمل وجى فخ عن جقديا املضزظًاد.
عروض مستنرة :

واصحمزد ش ىم جقديا ا عرزوض املضرزظًُ يف مشغر ..ففرٌ عرا  8011انرد عخ
ّ فد املضحعمز ا فزنضٌمل فاشحمال نفز شن ا غةاث شرن ستر
ا رىرَ ا ضىريُ ا
املضررزح وعقررِ رأص ر ا عةررد ا ىهرراث أبررى ا ضررعىممل و ررزروا جغ ر ًي فز ررُ شضررزظًُ
خيؾؿ ريال عزوف ا قمصاهدينمل والحراروا شضرزظًُ (هاشقرخ) غ ضرةع .وجرىىل
عةد ا ىهاث أبى ا ضعىم جدريت ا فز رُ وإلرزاط املضرزظًُ .وفرمخ ا فز رُ فر شرن
ا غرراعز صررقًا ا شرفقررٌ ونرراتا فزوشررا وريرراض املًرردانٌ وعزفرراو ادت ر م وع ر ع
ا يررىبٌ .وععزفررخ املضررزظًُ عقررِ شضررزح ؾررز ا ةققررىرمل وأرصرري ريع ررا فرراش إىل
زتاهدٍ ا رىرَ.
يف شطقررال ا ر ذًاًرراد شررن ا قررزو ا عغررزينمل اشحمررال بعررب ا غررةاو املحعمضررني
قمضزحمل يف مار نىر أيىث آغا يف صى اذتزيز بدشغ.مل واجفقىا عقِ جقديا شضزظًُ
(ا ضررمىْل ووفرراْ ا عررزث) .ووسعررخ ا موار عقررِ املمرررقنيمل وهررا شررىمَ ا وٍ ولقًرري
املررزامٍ وغا ررت ا اقغررةادٍ ونررىر أيررىث آغررا وشؾررطفِ هر ل .وشررال برردْ ا حعقررعاد
قمضزظًُ بدأد ا ؾعىباد جحىاىل .ففٌ املضزظًُ مور نضآٌمل وشن املضرحعًي إارام
فحاَ جقةي ا ظ ىر عقِ املضزح لىفا شن جششخ اجملحمال .فًصاد ا دور إىل عراث وصرًا
ا طقعُمل اه رفب أو حيق .عاربًهمل وافحفِ بىفال بز ال عقرِ وش ره إللفآ مرا.
وشرررا إو ا ظررري هرررذه املغرر قُ ظحرررِ واش رررخ ا فز ررُ شغرر قُ ألرررزّ .فاملضرررزظًُ
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جارخيًُمل واملمرقىو حباشُ إىل فمًُ شن ا غرعز ؾراال ا غرىارث وا قعرِمل و يىشرد
يف مشغ .مفاو جةًال شري هذه ا ةقاعُ .وشاْ شن أعقم ا بًو هااب عرآ د ي ىميرُ
جةًال ففآز شن ا غعز ا طةًعٌمل فعقخ املغ قُ.
و ررن ...فً ر صررًحا اإلع ر و عررن املضررزظًُمل وي ي ررن هارراب ؽررعافُ و
جقفشيررىو و إ اعررُمل فررابح زوا وصررًقُ شديرردَ رع ر و عررن شضررزظًح ا .إ اشحطررِ
املمرقررىو عزبررُ ظاطررىر ازهررا ظؾرراومل وهررا م بررط ا حمرًرري وشرردشصىو بضررًىف ا
ولارراشزها وعقررِ وشررىه ا املافًرراط ا اشرري قمضررزظًُمل ومحرري أظرردها ىظررُ
جحقررمن اصررا املضررزظًُ وسشرراو وش رراو ا عررزض ا ررذٍ هررى شضررزح اهلر امل وشا ررخ يف
عىارر مشغ ..ويف هذه املضزظًُ متخ أول عمقًُ موب ط يف صىريُ .إ أو ا قآا بدور
املطزث يف املضزظًُ بغال ا ؾرىدمل ف راو يقر عقرِ مرزف املضرزح وفًنره ينر مل
بًاما فاو املطزث شؾطفِ ه ل ينر ظقًقرُ يف ا رىا ًطمل وي ياحةره أظرد إىل
هذه اذتًقُمل وان ا خ عقِ ا فز ُ رصآي اإلعصاث باملطزث املشي وؽىجه!.
بدايات األندية الفنية

هذه اإلرهاؽاد ا وىل قمضزح يف مشغ .اشخ جب ىم فزميُمل ا را فانرخ
ا صرراظ يف اسمهررار اذتزفررُ املضررزظًُ يف مشغرر .ل ر ل ا اؾ ر ا ول شررن ا قررزو
ا عغزين .فعقِ أفحراف هرذه ا فرز وجب رىم أعقرآ امل جغر قخ يف مشغر .ا عديرد
شررن ا نديررُ ا فاًررُ ا رريت اعحاررخ مخحق ر شىانررت ا فررن شررن شضررزح وشىصررًقا وفاررىو
جغ ًقًُمل ا صً ؾرز ظرديرٌ عقرِ ادتانرت املضرزظٌ شىفرىر هرذه ا دراصرُ.
وصًجى با حفؾًي شال أها ناميني فاًني عاًا باملضزح يف مشغ.مل وحملُ شرىششَ عرن
ا نديُ ا لزّ.
نادي الهشاف الرياضي :

جًصرط نررامٍ ا غرراف ا زيافررٌ عرا  .8011إ بررامرد زتمىعررُ شررن ا غررةاث
املرقفني إىل جًصًط ا اامٍ بنًُ لق .ظزفُ فاًُ ششمهزَ يف مشغ ..وا الحًار شقز
قاامٍ شاش مشغقٌ ا طرزاس ره باظرُ واصرعُ .وفراو شى عره يف ش راو يعرزف ا ًرى
بغارر لا د برن ا ى ًرد رزث شةارِ اإلمفآًرُ (ا و شقرز ًرامَ عرزمُ مشغر .).إ ي
ي ن هذا ا غارر د افححأ بعد .و أعزف ملرا ا أفرًفخ فقمرُ (ا زيافرٌ) شرال أنره
ي ي ن فًه أٍ نغاع ريافٌ.
جً فخ اهلًُٔ اإلماريُ قاامٍ عاد جًصًضه بزٓاصُ طفٌ عشيشيُ مةًت ا صااومل
وفمخ يف عقىيح ا ف شن ا ؾعفٌ عمز ا طً وصاشٌ ا ة رزٍ وا فاراو عةرد
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ا ىهرراث أبررى ا ضررعىم وا فارراو جىفًرر .ا عطررزٍ ولقًرري املررزامٍ واملؾررىر ا فىجررىغزايف
وا ضًامآٌ نىر ا دين رشقاو وعامل ا ضماو.
وفررراو قمضرررزح ا اؾرررًت ا فرر شرررن نغررراع ا ارررامٍ .فحغرر قخ فًررره فز رررُ
شضررزظًُ فررةعَ فررمخ عةررد ا ىهرراث أبررى ا ضررعىم وجىفًرر .ا عطررزٍ وأميررت ستررًػ
ولقًي املزامٍ وغا ت ا اقغةادٍ واملمرقُ ا قةاانًُ فً حىريا ظةًقُ وآلرزين .والرحع
ش او ا عزوض باظُ شقز ا اامٍ ا ىاصعُ أو مل ذا شضرارح ( ؾرز ا ةققرىر) و(اهلر ا)
وغعهما.
وظزؽررخ إمارَ ا اررامٍ عقررِ جقررديا ا عررزوض املضررزظًُ ا زا ًررُ وادتررامَ با قنررُ
ا عزبًُ ا فؾًعُ .وفانخ (هاشقخ) أول شضزظًُ دشح ا ا فز ُمل ذا شراْد عرزوض
شضزظًاد (بطي غا ًُ) و( ى احملاشٌ) و(ؽ ح ا ردين ا يرىبٌ) و(عطًري) و(جراشز
ا ةاد ًُ) وغعها .وفاو اإل ةال عقِ ا عزوض فرةعامل درشرُ أو جرذافز ا ردلىل
فانخ جةار ب اشق ا ةي أيا شن شىعد ا عزض.
ورغا هذه ا اصاظاد ا ةعَمل فقد افرطز ا ارامٍ إىل إغر أبىابره وا حى ر
عن ا اغاع بعد حنرى صراحني شرن جًصًضره بضرةت عمقًرُ نؾرت واظحًرال جعرزض هلرامل
مفعحه إىل اإلف ظ.
نادي الفنون اجلنيلة :

يعرردُّ نررامٍ ا فاررىو ادتمًقررُ شررن أعررز أنديررُ مشغرر .ا فاًررُ وأمىهلررا عمررزا .فقررد
جًصررط بحرراري  89فررانىو ا رررانٌ  8099وأغقرر .أبىابرره بحرراري  81فررانىو ا رررانٌ
 .8019أٍ أنه عاؼ ذ ذني صاُ ومخضُ أيا .
ففٌ شطقال عا  8099اجف .مخضُ شن املررقفني عقرِ جًصرًط نرا ٍم شديرد خيقر
نررامٍ (ا غرراف ا زيافررٌ)مل وهررا رفعررخ ا عاايررُ وجىفًرر .ا عطررزٍ ووؽررفٌ املررا
وإبزاهًا نؾز وإبزاهًا ا حمًمٌ .واختذ ا اامٍ شقزا ه يف ظرٌ صرى صراروشُ ظرارَ
صرريت سيحىنررُ .وفررا ذ ذررُ فررزور قمىصررًقا وا زصررا وا حمرًرري .وصً ؾررز ظررديرٌ عقررِ
ادتانت املضزظٌ.
را جىفًرر .ا عطرزٍ بحغر ًي ا فز رُ املضررزظًُ يف ا ارامٍمل فحً فررخ شرن واظررد
وأربعني ممرر سترتفرامل شرن أبرزسها وؽرفٌ املرا وشؾرطفِ هر ل وأفرز لققرٌ
وجًضع ا ضعدٍ وأنىر املزابط وظ مخ ستضن وأنىر ا ةابا وف د فعً راجٌ .وشرن
املمررر د ف حىريررا ظةًقررُ وأ ةعجررا ظرردام وفً ونررا شررزام وجرراط برراجىب وهًقرردا سلررا
وجنىّ ؽد ٌ وغعهامل إفافُ إىل فزي .شن املمرقني اهلىاَ.
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مأبررخ ا فز ررُ املضررزظًُ يف نررامٍ ا فاررىو ادتمًقررُ عقررِ جقررديا شضررزظًُ شديرردَ
في ع زمل عقِ أو ج ىو هذه املضزظًاد عزبًُ أو عاملًُ با قنرُ ا فؾرعِ .ومجًرال
املضررزظًاد ا عاملًررُ ا رريت رردش ا ا اررامٍ جزمج ررا جىفًرر .ا عطررزٍ .وشررن املضررزظًاد
ا عاملًُ ا يت دشح ا (املارعال شىمنزانضٌ) و(هاشقخ) و( ىيط اذتامٍ عغز) و(جاشز
ا ةاد ًُ) و(يى ًىظ ًؾز)مل وشن املضزظًاد ا عزبًرُ (محرداو ا ند ضرٌ) و(مرار
بن سيام) و(ؽ ح ا دين ا يىبٌ) وغعها شضزظًاد فرعَ.
يف ارتاشط عغز شن فانىو ا رانٌ 8019مل ع د نرامٍ ا فارىو ادتمًقرُ ن ايحره
اذتشياُ ظني افطز إىل إغ أبىابهمل شا ًا ذ ذني صاُ شرن ا اغراع ا فر ا زا رٌ.
حاطىٍ بذ ك شزظقُ ش مُ شن شضعَ املضزح يف مشغ ..أشا أصرةاث إغ ره ف انرخ
ا قررزاراد ا حعضررفًُ ا رريت اختررذج ا وسارَ ا غررؤوو ا شحماعًرُ وا عمرري آنررذابمل وا رريت
وفررعخ مىشة ررا عررزوما اصررًُ عقررِ نغرراماد ا نديررُ ا فاًررُمل ةرري هلررذه ا نديررُ
بحعمق ا.
وإفافُ إىل ناميٌ (ا غاف ا زيافٌ) و(ا فاىو ادتمًقُ)مل ت زد يف مشغر.
عدَ أنديُ فاًُ ج حا باملضزحمل ا ا ي جعمرز صرىّ أعر ز أو صراىاد قًقرُ ذرا جنقر.
أبىاب ا .وشن هذه ا نديُ:
دار األحلان والتنثيل:
أصضه عةد ا ىهاث أبى ا ضرعىم عرا  .8098و رن ا ارامٍ أغقر .أبىابره صرزيعا
بعد أو جزفه شؤصضه أبى ا ضعىم بعد صاُمل شضافزا إىل أوربا دراصُ ا زصا.
نادي إيزيس:
جًصط عا  8091عقِ يد صعًد ادتشآزٍ وشىمَ ا زفرابٌ وممحراس ا زفرابٌ
وعة د ا قطًر فحعرٌ وآلرزين .و رد ا ارامٍ شضرزظًُ وظًردَ هرٌ (ا نحقرا ا عرامل)
املًلى َ عن شضزظًُ (ا صحعةام) ًىص وه مل ذا انفزع عقده.
معود اآلداب والفنون:
جًصط عا  8081عقرِ يرد شؾرطفِ هر ل .و رد عردَ شضرزظًاد اشحماعًرُمل
شن أهم ا (ؽزلُ ا غز) جً ً شؾطفِ ه ل .وي يععمز ا اامٍ مىي .
فرم مسرحية
وبعًردا عررن ا نديرُ جغر قخ يف مشغر .ا عديررد شرن ا فررز املضرزظًُ املضررحققُمل
وفانخ جقد املضزظًاد ا غعةًُ با ق صُ ا عاشًُمل وشن نىر املضزظًاد ا ناآًُ ا يت
جتمال برني ا حمرًري وا ناراْ .وفانرخ مجًرال هرذه ا فرز جضرحخد يف ظىاراج را ا ق صرُ
771

العدد املزدوج  /403- 402آب  -أيلول 0007 /

املؾزيُمل شح ًذزَ يف ك با فز املضرزظًُ املؾرزيُ ا شآرزَمل ظحرِ را عةرد ا قطًر
فحعٌ بحغىيا املضزح ا غع عا  8081وأها هذه ا فز :
فرقة حسن محدان:

هٌ واظدَ شن أها ا فرز املضرزظًُ ا ريت عر دج ا مشغر .يف ا اؾر ا ول شرن
ا قزو ا عغزين .جًصضخ عا 8099مل ومحقخ اصا ؽاظة ا ظضرن محرداو ا زيراظٌ.
وشن املمرقني يف ا فز ُ ستمد عقٌ عةده وسين ؽًداوٍ وؽةعٌ ا طزابقضٌ وصراشٌ
ا ضررا وأمحررد أيررىثمل واملمررر د شررارٍ وشقفًاررا وعفًفررُ ومزيفررُمل ذررا انقررا إ ً ررا
ظ مخ ستضن وعةد ا قطً فحعٌ.
وفانررخ عررزوض ا فز ررُ جققًرردا قفررز املؾررزيُ .واعررح زد بحقررديا عخؾررًُ
(فغ ػ بك)مل وهٌ ا غخؾًُ ا يت اعح ز ب را ا فاراو املؾرزٍ جنًرت ا زحيرانٌ.
واصحمز نغاع هذه ا فز ُ ضراىاد فررعَ ةري أو يافرزع عقردها .و اشرخ جبرى د
عزبًُ عديدَ.
فرقة ناديا العريس:

ناميا ا عزيط شىنى ىشضخ شؾزيُ ع قخ شال سوش ا عقٌ ا عرزيط ذاآًرا فاًرا.
ناميرررا ا عرررزيط وشررردد يف مشغررر .ا ةًٔرررُ ا فاًرررُ املااصرررةُ فغرر قخ فز رررُ شضرررزظًُ
اصحعزافررًُ فررةعَمل سام عرردم أعقررآ ا عررن ا حضررعنيمل وفررمخ ممرررقني شررن صررىريُ
و ةارراو .وشررن ممرقً ررا ا ضررىريني ستمررد عقررٌ عةررده وعررفً .املافقررىمٌ وأنررىر املررزابط
وعةد ا قطً فحعٌ ا ذٍ جىىل بعد فرتَ شن انحضابه إ ً ا إمارَ ا فز ُ .وشن أع ز شا
دشحه ا فز ُ أوبزيرخ (هراروو ا زعرًد) جرً ً ستمرد عرفً .املافقرىمٌمل و را عةرد
ا قطً فحعٌ برحقعني أغاًراد ا وبزيرخ وجؾرمًا ر ؾراج ا .و اشرخ ا فز رُ جبرى د
فرعَ يف احملافظاد ا ضىريُ وا ةقداو ا عزبًُ.
فرقة الهوانب:

يف عا  8088انضعت ستمد عقٌ عةده شن فز ُ ناميرا ا عرزيطمل و را بحًصرٌ
فز ُ لاؽُ بهمل أمق .عقً ا اصا (فز ُ ا ىافت) .وفانخ جقا إفافُ إ ًه أنىر
املزابط وؽةعٌ ا طزابقضٌ وؽ ٍ عًام ونشار فؤام وؽةاح ا عمرزٍ وجًضرع عرارف
واملطزبُ ا عزا ًُ إنؾاف شاع واملمرقُ شًقًا مشعىو ا يت عزفخ بعد ك باصا شًقًرا
فؤاممل وفمخ أيقا املمري ا ىشًدٍ املؾزٍ عةد اذتمًد رعدٍ.
وختؾؾررخ ا فز ررُ يف عزوف ر ا املضررزظًُ بحقررديا عخؾررًُ ا بررزٍ (عرمرراو
ا ؾفزشٌ) ا يت ألذج ا عن فز ُ عقٌ ا ضار املؾزيُ.
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فرقة عبد اللطيف فتخي:

ل ل عمقه شال ا فز املضزظًُ ي ي ن عةد ا قطً فحعٌ رافًا عما يقدشه
شع ررامل وبغ ر ي لرراـ اصررحخدا ا ق صررُ املؾررزيُ يف ظررىاراد املضررزظًادمل ارره
فاو شقطزا ملضايزج ا .وعادشا نقصخ ل جه املضزظًُمل ف ز شديا بانغاْ فز ُ
شضزظًُ لاؽُ بهمل يافذ شن ل هلا أف ارهمل وشن أهم ا اصحخدا ا ق صُ ا غاشًُ.
وشزد عمقًُ جغ ًي فز حه املضزظًُ مزظقحني:
ففٌ عا  8081انفؾي عن فز ُ ناميا ا عزيط .و زر جغ ًي فز حره ارتاؽرُ.
وشا إو ظي عا  8081ظحِ فانخ هذه ا فز ُ د ت زد إىل ا ىشىممل ومحقخ اصرا
(ا فز ُ ا صحعزافًُ) .وي يحنع شا صه فً ا عرن ا فرز ا ضرابقُمل فقرد فراو يقرد
املضرررزظًُ اد ا فؾررري ا ىاظرررد وا فىاؽررري ا ف اهًرررُ واملىنى ىشررراد ا قررراظ ُ.
وفانرررخ عخؾرررًُ ا برررزٍ (عرمررراو ا ؾرررفزشٌ) هرررٌ ا طاغًرررُ عقرررِ شضرررزظًاجه.
واملضزظًاد ا ريت فراو يقردش ا فانرخ با ق صرُ املؾرزيُ وملرؤ فني شؾرزينيمل وشا را
(عةًه املقك) و( ًقُ با اظارَ) و(مماىر ا دين).
املزظقُ ا رانًُ بدأد عرا  .8081ظرني أعرام جغر ًي فز حره املضرزظًُمل وأمقر.
عقًه اصا ( فز ُ عةد ا قطً فحعٌ) .وأشزّ جنًعا شذريا عقِ شا صه فً امل فً نِ
ا فقررزاد ا ناآًررُ وا ف اهًررُمل واصررحةعد عررن ا فز ررُ ا عااؽررز ا رريت جؤمي ررامل وأملرري
املضزظًاد اد ا ر ذُ فؾىل .و ن ا حنًع ا ها فاو اصحخدا ا ق صرُ ا غراشًُ
يف ظىاراد شضزظًاجه .وبضزعُ ذتقخ به ا فز املضرزظًُ ا لرزّمل فقرا يردلي عرا
 8081ظحررِ فانررخ ا ق صررُ ا غرراشًُ هررٌ ا ضررآدَ يف نررُ املضررزح يف مشغرر ..وبررذ ك
يعح عةد ا قطً فحعٌ رآد جغىيا املضزح ا غع يف صىريُ.
وشن املمرقني ا ذين فمح ا ا فز ُ أمحد أيىثمل صعد ا ردين بقردونطمل ؽرةعٌ
ا طزابقضررٌمل أصررعد شؾررطفِ .وشررن املمررر د فقررع ظررداممل وفرراجن أمحررد وفقررع
وفزيررال .ذررا انقررا إىل ا فز ررُ نررشار فررؤام وستمررد عررفً .املافقررىمٌ ورفًرر .ا ضررةًعٌ
وجناح املزامٍ وشىصِ ا ع زشاوٍ.
وبذ ك جةقىرد اهلىيُ ا غاشًُ قمضزح ا غع يف مشغ ..هذا ا ا ض ا ذٍ صارد
عقًه مجًال ا فز املضزظًُ ا ضىريُمل وشا سال شضحمزا ظحِ ا ًى .
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املراجع:

 - 8شىصىعُ (أع
.8018

ا مث وا فرن) – أمهرا آل ادتاردٍ – إؽردار املؤ ر – مشغر.

 - 1فحرراث (روام املضررزح ا ضررىرٍ بررني أواصررط ا عغررزيااد وأواصررط ا ضررحًااد) –
عدناو بن ريي – شاغىراد وسارَ ا رقافُ – مشغ.8009 .
 - 9فحاث (جراري املضرزح ا ضرىرٍ وشرذفزاجٌ) – وؽرفٌ املرا
املا – مشغ.8018 .

– إؽردار ياصرز

 - 8فحاث (ظ مخ ستضن رآد ا دراشا اإل اعًُ) – أمحد بىبط – اهلًُٔ ا عاشرُ
ا ضىريُ ق حاث – مشغ.1981 .
 - 1فحرراث (عةررد ا قطً ر فحعررٌ رآررد املضررزح ا غررع ) – أمحررد بررىبط – اهلًٔررُ
ا عاشُ ا ضىريُ ق حاث – مشغ.1980 .
 - 1فحرراث (جرراري املضررزح يف ا عرراي ا عزبررٌ – ا قررزو ا حاصررال عغررز) – صررًد عقررٌ
إمساعًي – شؤصضُ هاداوٍ قحعقًا وا رقافُ – ا قاهزَ .1981
 - 1مراصررُ (اذتزفررُ ا حمرًقًررُ يف مشغرر .ةرري ذ ذررني صرراُ) – شؾررطفِ ه ر ل –
زتقُ هاا مشغ( .اإل اعُ وا حقفشيىو) – عدم  – 111جاري  8آث .8018
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محمد الحفري

*

الشخصيات:

ـ خايذ
ـ شبح
ـ أشكا ٤خايذ  " :صخش ـ تابع ـ ٖذاس ـ طاطع

املشهد األول
املهإ :

( ايباد ١ٜايٛاطعَ ) ١عًِ قًٝالًٚ ،صٛت سٜح ق ١ٜٛتٗذأ بايتذسٜر.
فُٛع َٔ ١ايصخٛس خيتب ٧خايذ خًفٗا.

ايضَٔ :

غري قذد.

صٛت مجاع: ٞ

َٔ صُتٓا َٔ ،تفشقٓا َٔ ،ضعفٓآٜ ،بع نٌّ األعذا.٤

صٛت خا٥ف :

اٖشبٛا مجٝعاً ،األعذا ٤قادَ .ٕٛال ٜبكـ ٕٛعًـ ٢أسـذ ،رنـشاً
أّ أْج .٢اٖشبٛا.

*

سٚاٚ ٞ٥قاص َٚظشسٜٚ ٞهتب بايٓكذ َٔ طٛس ..١ٜأصذس ايعذٜذ َٔ ايشٚاٜات ٚايٓصـٛص املظـشس ١ٝيًهبـاس
ٚايصــػاس ..نُــا ٜٚهتــب ايظــٓٝاس ٜٛايتًفضٜــٚ ْٞٛايظــُٓٝا ..ٞ٥ساصــٌ عًــ ٢دــٛا٥ض نــجري ٠ة ايشٚاٜــٚ ١ايكصــ١
ٚاملظــش ة املظــابكات األدبٝــ ١ايظــٛسٚ ١ٜايعشبٝــ ..١عطــ ٛاؼــاد ايهت ـاب ايعــشب ٚعطــ٦ٖٝ ٛــ ١ؼشٜــش دشٜــذ٠
االطبٛع اييت تصذس عٔ اؼاد ايهتاب ايعشب بذَشل ..نُا اخشز يًُظش ايعذٜذ َٔ املظشسٝات.
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(ؼذخ ساي ١فٛض .٢سنضٖٚ ،شٚب ٚصشاخ فٛم املظش  ،تتبعٗا
ساي َٔ ١اهلذ ٤ٚايتاّ .خيشز خايذ َٔ خًف ايصخٛس صاسفاًٜ .تأنذ
َٔ خً ٛاملهإ .ميشٜٓ .ٞتعشٜ ،بذ ٚعً ٘ٝايتٛتش ٚايكًل)..
خـايـذ:

"حيذخ ْفظ٘" يظت أدسَ ٟا ايز ٟدفعِٗ إىل ايتأخش ؟ .نـاْٛا عًـ٢
عذٌٜ ٌٖ .ا تش ٣غـريٚا سأٜـِٗ  ،أّ سـذخ يـِٗ َهش ٙٚ؟.

شبح:

" ٜشنـض بـظشعٜ ،١ـذٚس سـ ٍٛخايـذ" َارا تفعٌ ٖٓا ؟...

خايذ:

" ٜتفادأ .خيافٜ .ظكط عً ٢األسض ،ثِ ٜعاٚد ايٓٗٛض ٖٛٚ ،خا٥ف"
إْين أْتعش.

شبح:

تٓتعش َٔ؟.

خايذ :

"غٛف" أْتعش أًٖ.ٞ

شبح:

َا أغباى .طٛف متط ٞعُشى َٔ د ٕٚفا٥ذ.٠

خايذ:

"ٜذٚس َع ايشبح" ٚملارا.

شبح:

ألْو تٓتعش َٔ ال ٜأتٚ ،ٞقذ ٜأتٚ ،ٞنأْ٘ مل ٜأتِ.

خايذ:

َٚارا أفعٌ ٜا طٝذٟ؟.

شبح:

" ٜطشو بصٛت عاٍٜ ٖٛٚ ،رتادع قًٝالً " ٜبذ ٚإٔ أطٝادى نجش.

خايذ:

"َشتبهاً" إْين أقٛهلا َٔ أدٌ اسرتاَو.

شبح:

"بصٛت عاٍ" ناربٜ" .كع خايذ عً ٢األسض" بٌ تكٛهلا خٛفاً.

خايذ:

"برتدد" إْين أسزسى ،إٕ يذ ٟإخٚ ،٠ٛأبٓا ٤عُ ١َٛبعذد اؿص.٢

شبح:

" خيشز ٜذ ٜ٘رات األظافش ايطٚ ،١ًٜٛنأْـ٘ ٜشٜـذ قتًـٜ٘ ،عـٛد خايـذ
إىل ساي ١اـٛف" إِْٗ فشد أعذاد فكط.

خايذ:

"ببها " ٤أتٛطٌ إيٝو قٌ يَ ٞارا أفعٌ؟.

شبح :

أعذبتين ،فايتٛطٌ ألَجايو ٖ ٛاؿٌ ايٛسٝذ .جيب عًٝو ايشس.ٌٝ
"ٜظكط خايذ عً ٢األسض .أصٛات تأت َٔ ٞبعٝذ عً ٢شـهٌ ْـذا٤
فشدٚ ٟمجاع" ٞ
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أصٛات :

"َــشددٜ .." ٠ــا خايــذٜ ..ــا خايــذٜ ..ــا خايــذٜ " ...تالشــ ٢ايصــٛت شــ٦ٝاً
فش٦ٝاً "

خايذ :

"ٜٗٓض فشساً " أمسعت ؟ .إِْٗ قادَٜ" .ٕٛشنض ة املهإ فشساً "..
نٓت َتأنذاً بأِْٗ ئ ٜرتنٚ ْٞٛسذ.ٟ

شبح:

أصٛات ال َعٓ ٢هلا ،ال بذ أْو تتِٖٛ

خايذ:

ال .امسع إِْٗ ٜٓاد ٕٚبامس.ٞ

شبح:

يكذ أضاعٛا َٔ ٖ ٛأِٖ َٓو.

خايذ:

أًٖ ٞال ٜطٝع ٕٛش٦ٝاً

شبح:

ٚأ ٜٔناْٛا عٓذَا طًبو ايًصٛص َايـو ٚ،قتًـٛا اثـٓن َـٔ أٚالدى
؟..

خايذ:

ايٛيــذ َٛيــٛدٚ ،املــاٍ َــشدٚد ،أَــا األخ فٗــ ٛاملفكــٛد "َشتبه ـاً ٚغــري
ٚاثل" طٝأتٚ َٔ ِٖ .ٕٛعذٚ ،مل جيربِٖ أسذ.

شبح:

" ٜتعاٖش بايعطف عً ٢خايذ " امسع ٜاَ ....ا امسو أْت؟.

خايذ:

خايذ ٜا طٝذ.ٟ

شبح:

اطِ مج َٔ .ٌٝمساى ب٘؟.

خايذ:

" ٜعٛد إىل سايت٘ ايعاد " ١ٜأًٖ ٞبايتأنٝذ

شبح:

َا صيت تشدد ٖز ٙايهًَُ ١ز يكٝتو .د٦ت َٔ أدًو .أْت ٖٓا ٚسٝـذ
إخٛتــو ٚأقاسبــو ،تفصــٌ بٓٝــو ٚبٝــِٓٗ َظــافات بعٝــذٚ ،٠البــذ إٔ
ايًصٛص طٝعٛد ٕٚإىل ٖٓا.

خايذ:

َا ايز ٟجيعًو َتأنذاً َٔ ريو ؟.

شبح:

يكذ مسعتِٗ .أعذبتِٗ ٖز ٙاملٓطكٚ ،١طٝعٛد َٔ ٕٚأدٌ اإلقآَٖ ١ا.

خايذ:

ٚأْا !َ .ارا أفعٌ ؟.

شبح:

تشسٌٚ ،تعٝش َع إخٛتو.

خايذ:

ٚيهٓين ال أطٝل ايعٝش بعٝذاً عٔ ٖٓا.
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شبح:

َعــو ســل .تعــٛدت عًــ ٢املهــإٖ ،ــ ٛمجٝــٌ ٚخصــب ،يهــٔ يــٝع
يذسد ١املػاَش ٠عٝاتو ٚسٝا ٠أطشتو.

خايذ:

طأبك ٢ال ؼاَ ٍٚع .ٞإخٛت ٞقادَ .ٕٛأعٝش عًٖ ٢زا األٌَ.

شبح:

ال..
"ٜعٛد إىل ايػطـب " َادَـت تتشـذخ عـٔ األَـٌ ،فًـٔ تعـٝش طـً ٜٛ
املٛت َصريى ،ألْو ال تشٜذ إٔ تفِٗ.
"ٜٓكضٜ ،شٜذ قتً٘ ،يهٓـ٘ ٜرتادـع ة ايًشعـ ١األخـري .٠تعـٛد سايـ١
ايشعب إىل خايذ "

شبح:

ابلَ َع أسالَو سٜجُا متٛت ،فأْت ٖايو ال قاي.١
" خيتف ٞايشبحٜ ،بك ٢خايذ ٚسٝذا ً ة املهإ"

خايذ:

"حيذخ ْفظ٘" يظت أدسٚ ٟاؿري ٠تأنٌ قًيب َارا أفعٌ ؟َ .ا ايزٟ
ٜــشبطين ٖٓــا ؟ .اـــٛف ٜظــهٓين .يظــت دباْ ـاًٚ ،يهــٓين سأٜــتِٗ،
نٝف ناْٛا ال ٜشمحٜ َٔ ٕٛكع ؼت أٜذ.ِٜٗ
" ميش ٞة املهإ ًَتفتاً ة نٌّ االػاٖات"

خايذ:

يٛال رنا ٞ٥ملا لٛت .اختبأت ،ألْين أدسنت بأْ٘ ال قذس ٠ي ٞعًـ٢
َٛادٗتِٗ "جيًع" يكذ داؤٚا فذأ .٠نإ جيب إٔ ْهَ ٕٛظتعذٜٔ
هلــِ َٓــز صَــٔ ،أْــا َــٔ قتــٌ ْفظــ٘ َٓــز تشنــت قــٚ ،َٞٛتفــشدت ة
اإلقاَٚ ١سذ.ٟ
"ٜكف .ميش ٞبطع خطٛات"
آ ..ٙآٜ ..ٙا هلزا ايتعب ايًعن ٜظٝطش عً ٢نـٌّ دظـذ .ٟال بـذ يـَ ٞـٔ
ايشاسٚ ١ي ٛقًٝالً ،مل أعذ قادساً ست ٢عً ٢ايتفهري..
" ٜتُذد عًـ ٢األسضٜ .ػـشم ة ايٓـٜ .ّٛبـذأ سًُـ٘ بايًكـاَ ٤ـع إخٛتـ٘
ٚأقاسب٘"
" تطفأ اإلضا"٠٤
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املشهد الثاني
احلـلم
" إضا ٠٤قٚ ١ٜٛطاطع ،١ضذ ،١ضشهاتَٛ .طٝكا ساقصـٜ .١ـذخٌ
خايذ ،تتٛقف ايطذٚ ١ايطشهات ،تهف املٛطٝكاٜٗ .ب اؾُٝع
الطتكباي٘" :
أٖالً ...أٖالً خايذ "حيا ٍٚطاطع َصافشت٘ ،يهٔ خايذ ٜبتعذ عٓـ٘
غاضباً "
خايذ:

ال أسٜذ إٔ أصافح أسذاً َٓهِ..

طاطع:

َا بو ٜا سدٌ؟ْ .تًٗف شٛقاً إيٝوٚ ،تعآًَا ظفا.٤

تابع:

َٚع ريو ،فٓشٔ ال متٌُ غطب أخاْا ايػايٚ ٞاملذيٌ.

خايذ:

ملارا مل تأتٛا ؟.

تابع:

قًٓا ..ال بذ إٔ تأت ٞأْت.

خايذ:

يهٔ ايعٗذ بٓٓٝا إٔ ْٗب يٓذذ ٠بعطٓا .نإ ايٛعذ إٔ تأتٛا.

تابع:

بصشاس .١ايطشٜل إيٝو مل تهٔ آَٓ.١

خايذ:

"غاضباً" ٚنٝف أَٓتِ عًٖ ٞزا ايطشٜل ؟..

تابع:

"بربٚد " ٠قًٓا ال بذ إٔ تذبش ْفظو .أْت تعشف ايطشٜل دٝذاًٚ ،تعشف
نٝف ؽًص ْفظو َٔ ايًصٛصٚ ،قطاع ايطشم.

طاطع:

دعْٛا َٔ ايعتاب اآلٕٚ ،اسطشٚا طعاَاً ٚششاباً ـايذ.

ٖذاس:

يٓتابع فشستٓا بٗزا ايًكا ٤إراً.

خايذ:

أخرياً مسعت صٛتو..

ٖذاس:

أْت ال تشٜذ إٔ تظُع صٛت أسذ إال ْفظو.

خايذ:

َٚارا أْتِ فاعً ٕٛاآلٕ ؟.

تابع:

ْشقص فشساً مبذ٦ٝو إيٓٝا طاملاً.
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ٖذاس:

ٖٝا يٓبذأ ايشقص .ايشقص ٚايفش ٜعٝذ يًشٝا ٠بٗذتٗاٖٝ .ا..
" َٛطٝكا ساقص .١اؾُٝع ٜشقصٜٚ ٕٛتُا ًٕٜٛفشساً ٚطشباً عذا خايذ
ٚصخش ايًز ٜٔميشٝإ ة املهإٜٗٚ ،ضإ بشأطُٗٝا "

طاطع:

نف ٢يكذ تعبٓا .يٓظرتٜح قًٝالً ،ثِ ْعٛد إىل ايشقص.

صخش:

فشستٓا نبري ،٠فٛدٛدْا َعاًٜ ،عين أشٝا ٤نجري.٠

خايذ:

تشقص ٕٛنإٔ ش٦ٝاً مل حيذخ..

تابع:

ال ش ٤ٞة اؿٝاٜ ٠ظتشل ايػطب.

صخش:

ايشدٌ داٜ ٤شه ٛيهـِٜ .ظـتٓذذ بهـِ .يكـذ قتـٌ ايًصـٛص اثـٓن
َٔ أبٓاْٗٚ ٘٥بٛا َاي٘.

ٖذاس:

يٝأخز َٔ َاي ،ٞأَ َٔ ٚايٓا مجٝعاً َا ٜشا.٤

صخش:

ٚأبٓاؤ ٙ؟.

ٖذاس:

ٖز ٙصعب ١عًٓٝا .فال ميهٓٓا إعادتِٗ إىل اؿٝا.٠

صخش:

بك ٞإٔ تك ٍٛيٝرتى أسض٘ ٜٚشسٌ.

تابع:

ٚمل ال ؟ .إٕ ٖــز ٙاألسض بايــزات طشٜــل يًكٛافــٌٖٚ ،ــَ ٞطُــع ن ـٌّ
ايًصٛص ،قًٓا ي٘ َٔ ايبذا ١ٜإٔ ٜشسٌٜٚ ،عٝش عٓذ أَٓ ٟا..

خايذ:

ٜ ٌٖٚعٔ أَٓ ٟهِ أْ٘ بعٝذ عٔ اـطش ؟..

صخش:

ن ـ ٌّ َٓــا يذٜــ٘ أبٓــاٚ ،٤أسفــاد نجــش ،فًُــارا ال لُعٗــِْٚ ،طــاسد
ايًصٛص ؟..

طاطع:

إٕ َــا تطًبــ٘ قــاٍ .أْــت تشٜــذْا ْػــاَشْٚ ،بشــح عــٔ فُٛعــَ ١ــٔ
ايًصٛص.

خايذ:

إٕ َـــٔ تتهًُـــ ٕٛعـــِٓٗ دـــٝش ال ٜظـــتٗإ بـــ٘ .سأٜـــت أعـــذادِٖ،
ٚأطًشتِٗ ايهجري.٠
طاطع  :اْتعشمت ست ٢قٜٛت شٛنتِٗ ٚاشتذ عٛدِٖٚ ،تزنشمت إٔ
ػُعٛا هلِ ٚتكاتً.ِٖٛ
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صخش:

ال داع ٞيًٚ ،ّٛايٓذّ اآلٕ ،فايٓذّ خطـأ آخـشٜ ،طـاف إىل أخطآ٥ـا
ايظابك.١

خايذ :

َا ايز ٟميٓعٓا اآلٕ َٔ قتاهلِ؟.

تابع :

متٓعٓا أشٝا ٤نجري .٠أْا َجالً تشبطين عالق ١ق ١ٜٛبضع.ُِٗٝ

صخش:

َٓٚز َتٖ ٢ز ٙايعالق ١؟.

تابع:

َٓز صَٔ بعٝذ.

صخش:

مل ؽربْا بزيو.

تابع:

 َٔ ٌٖٚايطشٚس ٟإٔ أخربنِ عٔ نٌّ ش٤ٞ؟.

صخش:

يهٓ٘ عذ ٚأخٓٝا ،فهٝف تكَ ِٝع٘ صذاق١؟.

تابع:

ٖ ٛعشض عً ٞتكذ ِٜاملظاعذٚ ،٠أْـا قبًـتٚ ،تعاٖـذْا عًـ ٢صـذاق١
دا.١ُ٥

صخش:

ٖزا ٜعين أْو يظت َعٓا ؟.

تابع:

ْعِ ٚأسد ٛأال ًَٜٛين أسذ .أ ٜٔنٓتِ عٓذَا تعشضت أْا يًخطش ؟.

صخش:

َٔ أدٌ ٖزا تتشايف َع األعذا ٤؟.

تابع:

نٓت فرباً َٜٗٛا عً ٢إٔ أؼايف َع ايشٝطإ َٔ أدٌ ْفظ.ٞ

خايذ:

راى صَٔ َٚطْ .٢شٜذ اآلٕ إٔ ْصبح قٚ ٠ٛاسذْٓٚ ،٠ظ ٢املاض.ٞ

تابع:

اآلٕ أْا يظت َع أسذ.

صخش:

ٚأْت َا سأٜو ٜا ٖذاس؟.

ٖذاس:

أْا أطهٔ ة َهإ بعٝذ دذاً ئ ٜصًين إي ٘ٝأسذ َُٗا نإ.

صخش:

"غاضباً " طٝصًو اـطش أُٜٓا نٓت

ٖذاس:

"بربٚد " ٠أْا أعشف نٝف أدافع عٔ ْفظ.ٞ

خايذ:

قٌ بصشاس ،١أْت أٜطاً يظت َعٓا.

ٖذاس:

"َتًُصاً" يٝع بايطبط ٚيهين َشػ ٍٛبرتتٝب أَٛسْا مٔ "َرتدداً"
مٔ ْك ِٝاألبٓٝـ ،١مفـش فـش ٣املـا .٤ال ٜــعكٌ إٔ ْـرتى نـ ٌّ ٖـزا،
ْٚتفشغ يًششب َٔ أدًو ٜا خايذ.
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صخش:

اؿــشب يٝظــت َــٔ أدًــ٘ .بــٌ َــٔ أدًٓــا مجٝع ـاًْ .ــذفع فٗٝــا اـطــش
ْٚعٝش بٗذ.٤ٚ

ٖذاس:

أْا ال خطش عً.ّٞ

خـايذ:

اـطــش عًــ ٢اؾُٝــع صــذق .ْٞٛال تصــُتٛا ظٓ ـاً َــٓهِ إٔ اـطــش
بعٝذ ،طٝصٌ إيٝهِ.

صخش:

إٕ بك ٞنٌّ ٚاسذ َٓا َٓفشداً عٔ اآلخش ،ٜٔفاـطش عً ٢اؾُٝع.

طاطع:

دعْٛا اآلٕ َٔ ٖز ٙاألسادٜح املضعذٚ ،١يٓتابع فشستٓا بٗزا ايًكا.٤

صخش:

افِٗ َٔ ٖزا تٗشباً ست ٢ال ْعشف َٛقفو.

طاطع:

يــٝع تٗشبـاًٚ ،يهــٔ ستــ ٢ال تطــٝع ايًشعـــات اؾًُٝــ ،١تشٜــذ ٕٚإٔ
ٜبكـ ٢اؿـذٜح َكتصــشاً عـٔ اهلـِٚ ،ايػــِٚ ،املـشــانٌٚ ،األســضإ،
ٚنجرياً َٔ ايرتٖات اييت ال تٓتٗ.ٞ

صخش:

 ٌٖٚتظُٖ ٞز ٙتشٖات؟.

طاطع:

ْعِ ٖ ٞنزيوَٓ .ز ٚيذْا َٔٚ ،قبًٓاٚ ،األخطاس سٛيٓا مل ْأب٘ بٗـا
َٜٛاً.

خـايذ:

اـطش اي ّٛٝأشذ َٔ ر ٟقبٌ.

طاطع:

أْت َٔ ٜكٖ ٍٛزا؟ .نٓا مٔ أ َٔ ٍٚعشض عًٝو ،يهٓو سفطت

خـايذ:

نٓت داٖالً.

طاطع:

إراً ،يٝذبش نٌّ َٓا أَش.ٙ

صخش:

اصُت إرا مل ٜهٔ يذٜو َا ٜفٝذ ادتُاعٓا.

طاطع:

تطًب َين ايظهٛتٚ ،نأْو ٚص ٞعًٓٝا .يهٌّ َٓا سأ ٖٛٚ ٜ٘سـش
فٜٓٚ ،٘ٝفز َا ٜٓاطب َصًشت٘ٚ ،ظشٚف٘.

صخش:

تابعٛا ايشقص ٜا طاد ،٠ال تتٛقفٛا أبذاً ،يريقص نـٌّ َـٓهِ نُـا
حيً ٛي٘.
ايشقص دٚاٚ ٤بًظِ يهٌّ اؾشا .

006

مسرحية انتظار

" َٛطٝكا ساقص ١طشٜع .١اؾُٝع ٜشقص"
خـايذ:

" ٜــتهًِ َــٔ د ٕٚإٔ ٜظــُع٘ أســذ بظــبب صــٛت املٛطــٝكا املشتفــع،
ٚاْشػاٍ اؾُٝع بايشقص" ًٜٚهِ نٝف تشقصٚ ٕٛدَاؤْا تٓضف؟،
َٛتهِ ف ،٘ٝال تصُٛا آراْهِ عٔ اؿكٝك ١ال ؽفٛا سؤٚطهِ ة
ايــرتابٜ .ــا إخــٛت ٞسكٝكــ ١أْــتِ أّ ٖٚــِ؟ .ة أ ٟصَــٔ أدــذنِ؟ .ال
تٗشبٛا ،تعايٛا .أْا عاد ١إيٝهِ.
" ميذ ٜذ ،ٜ٘بُٓٝا ٜبتعذ ٚخيتف ٞاآلخشٜ .ٕٚظتٝكغ َٔ ْ"َ٘ٛ
َــا ٖــزا؟ .أ ٟسًــِ َــضعر ؟ .نـ ٌّ ريــو سًــِ ؟ٜ .بـذ ٚإٔ ْــ َٞٛنــإ
عُٝكاً.
" ميشَ ٞتعجشاً ة املهإ "

املشهد الثالث
" إضا ٠٤عاد .١ٜخايذ ميش ٞة املهإ ٚسٝذاً "
شبح:

"ٜذخٌ سزساً " أَا صيت ٖٓا ؟.

خـايذ:

" ٜبذ ٚأنجش شذاع َٔ ١قبٌ" ٚأ ٜٔتشٜذْ ٞإٔ أرٖب ؟.

شبح:

"بٗذ " ٤ٚإىل سٝح تشٜذ .املِٗ إٔ تػادس َٔ ٖٓا.

خـايذ:

إرا غادست َٔ ٖٓا خظشت نٌّ ش.٤ٞ

شبح:

عً ٢املش ٤إٔ خيظش أشٝاَ ٤كابٌ إٔ ٜشبح أشٝا ٤أخش.٣

خـايذ:

َٚارا أسبح بشس ًٞٝ؟.

شبح:

نُا قًت يو تشبح ْفظو ٚأطشتوَٚ ،ا تبك ٢يذٜو َٔ َاٍ.

خـايذ:

ٚيهٓين أفكذ َعٓٚ ٢دٛد.ٟ

شبح:

دعو َٔ ٖزا ايهالّ ايفاسغٚ ،امسع ْصٝشيت قبٌ إٔ ٜأتٚ ٞقـت ال
فاٍ ف ٘ٝيًٓذّ.

خـايذ:

ئ أعٝش غشٜباً ط ٍٛسٝات.ٞ
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شبح:

عٓذَا تعٝش عٓذ أقاسبو ٚإخٛتو فأْت يظت غشٜباً.

خـايذ:

سُٓٝــا خيــشز اإلْظــإ َــٔ األسض ايــيت ٚيــذٚ ،تشبــ ٢فٗٝــاٜ ،صــبح
غشٜباًٚ ،ست ٢ي ٛقبًت مبا تك ،ٍٛفإٕ إخٛت ٞئ ٜكبًٛا بزيو.

شبح:

نـ ٌّ َـِٓٗ غـاسم ة َــشانً٘ اـاصـ ١ستـ ٢األرْـنٚ ،يـٝع يذٜـ٘
اطـتــــعذاد ســــت ٢يظـــُاع َـــا تٛادـــ٘ َـــٔ صـــعٛبات ٚأخطـــاس" .تعــــٛد
األصـٛات" :خـايذ ..خـايذٜ ..ا خـايذ.
" األصٛات تأت ٞفشدٚ ١ٜمجاع" ١ٝ

خايذ:

أمسعت ؟ ٖ ٞأصٛاتِٗ .ال بذ أِْٗ قادَ.ٕٛ

شبح :

أصٛات دٛفا ٤ال فعٌ هلـا ،فتـذبش أَـشى أٜٗـا املػفـٌ ،تتشـذخ عـِٓٗ
ٚنأِْٗ َٔ عامل آخش ِٖ .فشد بكاٜا سداٍ.

خايذ :

"غاضباً " اصُت .ال تتشذخ عِٓٗ بٗز ٙايطشٜك.١
" ٜذفع ايشبح ،فٝظكط عً ٢األسض"

شبح :

" ٜٗٓضٜٚ ،بـذ ٚسذُـ٘ أصـػش َـٔ قبـٌ" أسدـٛى ال تػطـب .خيـٝفين
غطبو عً ٢ايشغِ أْو ٚسٝذ اآلٕ.

خايذ:

أْت تتشذخٚ ،نأْو َٔ األعذا .٤قٌ ي ٌٖ ٞأْت َِٓٗ؟

شبح:

ال .يهتين أسدت يو اـري.

خايذ:

نالَو ٜذٍ عً ٢أْو َِٓٗ.

شبح:

نٌّ ريو ألْ ٞقًت اؿكٝك١؟.

خايذ:

مل ٜطًب إيٝو أسذ ايتشذخ بٗا .إْٗا َشٚ ،٠داسس.١

شبح:

ٚيهٓٗا اؿكٝك ١ة ايٓٗا ،١ٜفًُارا تتٗـشب َٓٗـا ؟ٖ .ـٌ أْـت خـا٥ف
؟.

خايذ:

ال.

شبح:

"َكرتب ـاً َــٔ خايــذ " بــٌ أْــت خــا٥ف .يــٔ ٜــأت ٞإخٛتــوٚ ،طــتٛادِٗٗ
ٚسذى.
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خايذ:

"شاكاً ٚشذاعاً " يظت خا٥فاً ،فال ؼا ٍٚايتأثري عً.ٞ

شبح:

َا صيت َتفا٥الً بٗز ٙاألصٛات؟ .يٝظت سكٝك .١ٝصذقين .إْٗـا فـشد
ٖٚــِ ،طــٓن ٜعشــش ة أرْٝــو " ٜــذٚس ســ ٍٛخايــذٚ ،حيــا ٍٚتطٜٛــل
سقبت٘ بزساعٚ ٘ٝخٓك٘ ،يهٔ خايذاً ٜظتطٝع اإلفالتٚ ،اهلذ ّٛعً٢
ايشبحٚ ،صشع٘ عً ٢األسض".

شبح:

"َتٛطالً " أسدٛى ال تكتًين .دعين أنٌُ سذٜج.ٞ

خايذ:

َارا تشٜذ إٔ تك ٍٛأٜٗا اـبٝح؟.
"ٜفًت٘ َٔ قبطت٘ "

شبح:

" ٜكف َتجاقالًٚ ،سذُ٘ أصبح صػرياً دذاً ناألقضاّ ،بُٓٝا ٜهرب
دظِ خايذ أنجش َٔ قبٌ" نٓت أسٜـذ إٔ أقـ ٍٛميهٓـو إٔ تعـٝش
ٖٓا.

خايذ:

ٚنٝف ي ٞريوٚ ،قذ قًت ي ٞإِْٗ ٜشٜذ ٕٚايعٝش عًٖ ٢ز ٙاألسض
؟.

شبح:

تعٝش بٜ ِٗٓٝا طٝذ.ٟ

خايذ:

ٜ ٌٖٚكبًٕٛ؟.

شبح:

ٚيهٔ عً ٢ششط.

خايذ:

َا ٖٛ؟.

شبح:

أال تتذخٌ ة ش.٤ٞ

خايذ:

 َٔٚأخربى بزيو ؟.

شبح:

ِٖ قايٛا إِْٗ ٜشٜذ ٕٚايعٝش بظالّ َٔ ،د ٕٚطفو دَا.٤

خايذ:

أ ٟطــالّ َضٜــف ٖــزا ؟ .ايباسســ ١نــاْٛا ٜكتًــٜٗٓٚ ،ٕٛبــٚ ،ٕٛايٝــّٛ
ٜشٜذ ٕٚايظالّ ! .إٕ َٔ ٜبذأ سٝات٘ بايكتٌ ،فًٔ ٜتٛقف عٓ٘ أبذاً.

شبح:

ِٖ عً ٢قٓاع ١بزيو.

خايذ:

ٚأْا أصبشت عً ٢قٓاع ١أْو ٚاسذ َِٓٗ.
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شبح:

ال .يظت َِٓٗ .يهين أسا ٍٚتظـٖ ١ٜٛـز ٙاملظـأي ١بٝـٓهِٚ ،ملصـًش١
اؾُٝع.

خايذ:

تكصذ ملصًشتِٗ!.

شبح:

ايز ٟأقصذ ٙأْين ٚطٝط بٓٝهِ.

خايذ:

"غاضباً " بٌ أْت عذٜ ٚشتذ ٟثٛب ْاصحٚ ،جيب إٔ أبذأ بكتًو.

شبح:

أسدٛى .ئ ٜفٝذى قتً ٞة شٜٗ " ٤ٞشب خاسز املهإ"
"ٜعٛد ايٓذا َٔ ٤دذٜذ" :خايذٜ ..ا خايذ...

خايذ:

"حيــذخ ْفظــ٘ " قــذ تهــ ٕٛفاسغــ ،١يهــٓين أعــٝش َتٛمس ـاً فٗٝــا
األٌَٚ ،إرا قذس ي ٞاملٛت ،فًٔ أَٛت إال فٛم ٖز ٙاألسض.
" ايشبح ٜطشو بصٛت عاٍٚ ،ال ٜشا ٙخايذ"

خايذ:

"غاضباً"ٜ ،ذٚس ة املهإ عجاً عٔ ايشبح "آ ..ٙآ ..ٙي ٛأْين قتًتو

شبح:

ئ تظتطٝع ريو ،فُا صيت األق.٣ٛ
"خايذ ميش ٞة املهإ ،سا٥شاًَ ،رتددآًَ ،تعشاً ،بُٓٝا ٜظُع عٓذ
اإلطفا٤
صشاخ ْظاٚ ،٤بها ٤أطفاٍ"
اْتٗت
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*

(( موت مؤجل ))
((أن تموت شريفاً ومىتصراً خيرٌ
مه أن تموت وذالً وخـاسراً ))



**

حمدي موصللي

الشخصيات

قفـا :٤داٚظت ايػتـب َـٔ ايمُـط نبًٝـٚ ١دصٍالـ ١يسضدـ ١نـ  ٠خالغـ ١ٝازبػـس
ٚؾكطا ٤ايؿمط ٚلمٓٝـب ظضقـاْ ٜٔٚػـ  ٝطا يًٜٛـَ ١تٓاغـك ١ايكـٛاّ كبتًـو َـٔ
اهلٚ ١ ٝسػٔ ايهالّ ٚثك ١ظا٥س ٠لايٓفؼ يبا ػبمًٗا ضبٌب أُْبـاض ضبـسثٗٝا
ٚإعذالِٗ ايعا٥س يهٔ ايهمف أسٝاْاط ٜالظَٗا فتٗطب َٓ٘ إفب ْفػٗا ست٢
ال تج ؾفك ١أسس ًب اىبػطس ١ٝغٛف ْطاٖا عًَ ٢طاسٌ عُطَ ١ٜع ت ـسالت
يفٝفً ١ب ايؿهٌ ت ماط يػ صبطٜات األسساخ
َٓ  :نب ٌٝايطًٚ ١ايؿهٌ ايعٚز األ ٍٚيًػٝس ٠قفـا ٤عً ٢ألٛاب ايػ مـب غٛف
ْــطا ٙعًــَ ٢طاســٌ عُطٜــَ ١ــع ت ــسالت ٚانــشٚ ١ن ـ ْ ٠ػ ـ ٝاط ٚٚفك ـاط جملطٜــات
أسساخ اىبػطس١ٝ
ع ٍــاؽ :نٗــٌ نبٝــٌ ايؿــهٌ أضَــٌ غــالل ٚظٚز قفـــا ٤اسبــاي ٜ ٞــازض أســساخ
اىبػطس ١ٝإفب َجٛا ٙاألخ  ٖٛٚلمُط داٚظ َٓتكف اشبُػـب ثط ٟدساط

* "اَطأ ٠تػتشِ لطدٌ " عٓٛإ َمهٛؽ َأخٛش عٔ عٓٛإ صبُٛع ١ؾمط ١ٜيًؿاعط ايػٛض ٟإلطاٖ ِٝازبطاز–ٟ
قسضت عاّ ٚ ّ2891ناْت لمٓٛإ " ضدٌ ٜػتشِ لاَطأ" ٠
** ناتب ْٚاقس ٚلاسح ٚطبطز َػطس ٞغٛض ٟي٘ أنجـط َـٔ نتـاب لايٓكـس ٚيـ٘ زضاغـات َػـطسَٓ ١ٝؿـٛضً ٠ب
ايكشف ٚاجملالت اىبتدكك ١احملًٚ ١ٝايمطل ١ٝنتب ىبػطح ايه اض ٚاأليفاٍ ٚعطنت أغً ٗـا عًـ ٢اىبٓكـات
اىبػطس ١ٝايػٛضٚ ١ٜايمطل ١ٝعه ٛزبإ ذبه ِٝدٛا٥ع أزلَٗٚ ١ٝطداْات َػطس١ٝ
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ٚسٝـس :االلٔ ايٛضٜح ايٛسٝـسٚ ،يهٓ٘ الٔ َٔ؟ ٖـصا َـا غـٓمطف٘ َـٔ خـالٍ أسـساخ
اىبػطس١ٝ
َٓاٍ :اشبازَ ١كب ٌٝيً ساْ ١قًٝالط عُطٖا ٜكرتب َٔ األضلمـب
ؾدكٝات عالط :٠ايػا٥ل قيب ايٛضز َسٜط اسبػالات
َالسُب :١ظَٔ اىبػطس ١ٝيبتس لـب () ّ0202 – ّ8736
مدخل إىل العرض املسرحي

اىبهإ:

ع اض ٠عٔ فطاغ َُبًِ كباَاط يًفرت ٠ثِ تُبٗط عٔ لمس لكم ١نـ ٤ٛقـ ٠
َجــٌ (ْكطــ )١تهــت تــسضػبٝاط يتك ـ ب لكمــ ١نــ ٤ٛزا٥طٜــ ١دبُــع ايػــٝس
ٚسٝـسٚ ،اشبازََٓ ١اٍ ٚدٗاط يٛد٘ اشبازََٓ ١اٍ ذبٌُ زفرتاط لٝسٖا )

ٚسٝـس:

نٌ َا سسخ َمٗا خالٍ سٝاتٗا؟
ٖ ٞسهت يوَ عٔ ِّ

َٓاٍ:

ال لٌ أسٝاْاط ناْت ذبسثين عٔ لمض َا ٚقع هلا لمض ايٓػا ٤أسٝاْ طا
ٜتهًُٔ ًب ٚقت ايهٝل عٔ أَٛض َععذـ ١ناْـت تػـ ب هلـ ٍٔ ٚشَـً ١ب
سٝــاتٗٔ َــٔ َجــٌ ايػــٝس ٠قفـــاٚ ،٤عالقاتٗــا ٚظٚادٗــا ايػـطٍ ٟاأل،ٍٚ
ٚسسثتين عٔ اْفكاهلا َٔ ظٚدٗا األ ٍٚز ٕٚإٔ تصنط عٓ٘ ؾ٦ٝاط

ٚسٝس:

أمل تصنط يو امس٘ عٓٛاْ٘ َٔ أ ٟايما٥الت ٖٛ؟

َٓاٍ:

ال! ثــِ نًُــتين عــٔ ظٚادٗــا ايجــاَْ ٞــٔ ايػــٝس ع ٍــاؽ ٚايــس سهــطتو
نٝــف ٚ ،ِ،انتفــت لهــالّ قًٝــٌ عــٔ ٚفاتــ٘ٚ ،نًُــتين عــٔ قكــ١
هبًــٗا لــو َٚماْاتٗــا عًــ ٢ايــطغِ َــٔ اي ُــٛص ايــصٜ ٟهتٓــف قكــ١
اسبٌُ؟!
( لاغت طاب ٚزٖؿ)١

ٚسٝـس:

نالّ غطٜب؟! أعطف عٔ ظٚادٗا َٔ أل ٞاألضٌَٚ ،إٔ َٓ اط أخـَ ٞـٔ
أَــ٘ اىبتٛفــا ٠ال أنجــطٚ ،مل أنــٔ أعــطف أْٗــا ناْــت َتعٚدــ ١ق ــٌ
ٚايسٚ ،ٟمل ذبوَ ي ٞعٔ قك ١هبًٗا لـٖ !ٞـصا إشا افرتنـٓا إٍٔ ٖٓـاى
قكَٛ ١دٛز ٠أقالط!

َٓاٍ:

ٖصا قشٝب يهٔ! قس ته ٕٛايػٝس ٠قفـا ٤مل تط ًب ٖصا ايهالّ
أَططا َُٗاط أ ٚأْٗا ٚعً ٢األغًب ناْت تفهٌٍ عسّ اي ٛح لصيو؟
( اشبازََٓ ١اٍ تكسّ زفرت َصنطات ايػٝس ٠قفـا ٤إفب ايػٝس ٚسٝـس)
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َٓاٍ:

عً ٢نٌ ساٍ أغتاش ٚسٝـس تفهٍـٌ اغـتًِ ٖـصا ايـسفرت ٚزعـين أضتـاح
َٔ هبً٘ٚ ،االستفاَب ل٘ إشا مسشت

ٚسٝـس:

( ٜتٓا ٍٚايسفرت َأخٛشاط ٜػأٍ) زفرت! زفرت َاشا ٜا غٝسَٓ ٠اٍ؟

َٓاٍ:

عٓسَا تكطؤ ٙغٛف تمطف َا ٖ ٛاىبهتٛب لساخً٘؟

ٚسٝـس:

( ُٜٓبط إفب ايسفرت ٜكًّ ٘ ٜعّ عً ٢ؾفت)٘ٝ
مل أفِٗ؟ َٔ أعطاى ٖصا ايسفرت ٚىبٔ؟

َٓاٍ:

إْ٘ ؽبكو

ٚسٝس:

ؽبكين!

َٓاٍ:

إْ٘ أَاْ َٔ ١ايػٝس ٠قفـا ٤نإ ًب عٗست ٞيً ت َين إٔ أسـتفِب لـ٘
يو إفب َا لمس ٚفاتٗا حبل! ناْت زاُ٥اط تؿـمط لـاىبٛت ٚنأْٗـا عًـ٢
َٛعس قطٜب َم٘!
ًب ٖصا ايسفرت غـذِ ٌ سٝـا ٠ايػـٝس ٠قفــاٚ ،٤قـس أٚقـتين لتػـً ُ٘ٝيـو
يه ٞتكطأ َٔٚ ،ٙثِ كبٍٓت عًٝو إٔ تك ّٛحبطق٘ ٚضقٚ ،١ضق١
( ٜفرتقإ ٚسٝـس ٜتشطى لادباَ ٙمانؼ عب ٛايُٝـب سـاَالط ايـسفرت
َٓاٍ تتشطى لادباَ ٙمانؼ عب ٛايٝػاض إيفا ٤تسضػب ٞيإلْاض)٠

الفصل األول
املشهد األول
لٗ( ٛقايٚ )ٕٛاغع ًب َٓعٍ أ ٚفٝال فدَُ ١ؤثح لططٜك ١تِٓ عٔ
شٚم ضفٝع َكتٓٝات ؾطقٚ ١ٝغطلَٛ ١ٝظع ١حبطف ١ٝغاع ١ن ٠
تتٛغٌب اي َٗ ٛهت  ١آي ١اي ٝاْ ٛأضا٥و ٚنطاغ ٞظإ ٚأنجط
َٔ ياٚيٚ ١يٛسات ٚقٛض َمًّك ١لؿهٌ الفت
ْافص ٠لًّٛضَ ١ٜػتط ١ًٝن  ٠إفب ايٝػاض أ ٚايُٝـب ضباي ١لػاتط٠
(لطزا )١ٜيْٗٛا ٜتٓاغب َع أثاخ اي ٗ( ٛايكايٚ )ٕٛنطغٖ ٞعٍاظ
َٔ ايككب إفب داْـب ايٓافـص ٠ـ ١زضز َـٔ خؿـب ايـعإ ْكـف
زا٥طٜ ٟفه ٞإفب ايطالل ايمً ٟٛايصُٜ ٟبٗط يٓا عس طا َٔ األلـٛاب
أسسٖا ٜفه ٞإفب دٓاح ْٚ ّٛضاس ١ايػٝس ٠قفاٚ ،٤عً ٢دـسضإ
ايطالل ايمً ٟٛضمست يٛسات (َٓاَبط خالل ١يًط ٝم)١
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َؤثط َٛغٝك َٔ ٞايط ،اشبفٝف (ضَٚاْؼ) ٜهف ٞيفرت ٠قكـ ٠
سايـــَ ١ـــٔ اهلـــس ٤ٚـ ـ  ١اَـــطأ٠ت َطتسٜـــ ١اي ٝـــاص دايػـــ ١عًـــ٢
ايهطغ ٞاهلعٍاظ ٚٚدٗٗا إفب ايٓافص ٠تتأٌَ
سبُبــات كبهــْ ٞػــُع لمــسٖا دــطؽ اي ــاب ٜكــط
ٚتسخٌ اشبازَ ١اي ٗٚ ٛتهًِ غٝستٗا

فــرت ٠قكـ ٠

َٓاٍ:

غٝست ٞقيب ايٛضز ًب اي اب أسهط اإلنًٌٝ

قفـا:٤

(ْكف ايتفات ) ١ايًيب إي ٘ٝإٔ ٜهم٘ ًب ايكاي ٕٛعً ٢ايطاٚي١
ازفم ٞي٘ اسبػاب ناَالط ٚأنطَ٘ٝ

َٓاٍ:

لهٌ غطٚض غٝست( ٞت تمس خاضد) ١
( ٜسخٌ قيب ايٛضز اي ٗ ٛلكش  ١اشبازَ)١

َٓاٍ:

نم٘ ٖٓا عً ٢ايطاٚي ١إشا مسشت
(ايكيب ٜهع إ نً ٌٝايٛضز عً ٢ايطاٚي ١اشبازَ ١تتذ٘ ٚاٜا ٙعبٛ
اي اب اشبازَ ١تسفع ي٘ اسبػاب ٚتٛزع٘ ايكيب ؽبطز اشبازَ١
تمٛز إفب غٝستٗا ايػٝس ٠تٓٗض ٚتتذ٘ عب ٛاإلنًٚ ٌٝتُٓبط إي٘ٝ
ثِ تهًِ اشبازَ) ١

قفـا:٤

َٓاغب ٚنب ٌٝايٝؼ نصيو؟

َٓاٍ:

لً ٢غٝستٞ

قفـا:٤

ايًيب ايػا٥لٚ ،ايًيب إي ٘ٝإٔ ؼبٌُ إنً ٌٝايٛضز إفب ايػٝاض٠
(ْػُع زقات ايػـاع ١ايهـ  ٠تُٓبـط قفــا ٤إيٗٝـا تتذـ٘ عبـٛ
ايسضز تهًِ اشبازََٓ ١اٍ )

قفـا:٤

أْــــا قــــاعس ٠إفب غــــطفس نًوُــــ ٞايػــــا٥لٚ ،خــــالطَ ٟــــسٜط
اسبػالات إٔ ٜهْٛـا سانـطٜٔم َمـاط ًب ايكـاي( ٕٛتمـاٚز ايُٓبـط
عبــ ٛايػــاع )١عًٝــو إخ اضُٖــا لاسبهــٛض لمــس غــاعَ ١ــٔ ا ٕ
غأن ٕٛداٖع ٠يالْطالم عب ٛاىبكت٠
( تكمس ايسضز عب ٛدٓاسٗا ٚتسخٌ غطفتٗا)
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املشهد الثاني
( قفـا ٖٞٚ ٤تٗ ٌب ايسضز ٚقس لست ًب ناٌَ اْاقتٗـا َطتسٜـ١
ايػٛاز ايهاٌَ َع نفٛف األٜسٚ ٟتمتُط لطْٝط ١غٛزا ٤هلا َٔ
األَاّ "غطل "ٍٛعً ٢ايططٜك ١اي طل) ١ٝ
قفـا:٤

(تهًِ َسٜط اسبػالات) ٖـٌ دٗـعت اىبطًـٛب َـٔ األٚضام ألقـّٛ
لتٛقٝمٗا؟

ّ اسبػالات:

ْمــِ ٖــَ ٞمــً ٞب اسبك ٝــ ١فكــٌب دــس ٍٚاىبهافـ ت ايؿــٗط ١ٜمل
َ ٜ٘ٗٓمتُس ٚايطٚاتب يٝكاض إفب قطف٘
( دب ًؼ عً ٢ايهطغ ٞاهلّعٍاظ )

قفـا:٤

َا غ ب ايتأخ ٜا غٝس َسٜط اسبػالات؟

ّ اسبػالات:

تــأخط ٚقــ ٍٛازبــساَ ٍٚــٔ ضؤغــا ٤ايــٛضف لػـ ب لمــض األعطــاٍ
ايس َبٗطت أثٓا ٤ايكٝاْ ِ،ٚ ،١إقالسٗا

قفـا:٤

أَٛض ايكٝاْ ١ايٓكف غٓٚ ١ٜٛازبطز ًب اىبػتٛزعات ٌٖ اْتٗت؟

ّ اسبػالات:

َــاظاٍ ايمُــٌ َػــتُططا ًب قــٝاْ ١لمــض اىبٛاقــع َٜٛــإ أ ٚثالثــ١
ٚتٓتٗ ٞايكـٝاْ ١لايٓػـ  ١يًذـطز ايػـٝس ٚسٝــس يسٜـ٘ ايتفاقـٌٝ
ناًَ ١غٝستٞ

قفـا:٤

(عب ٛايػا٥ل) ٖا! ٌٖ أٚقًت ايسعٛات لاألمسا ٤إفب أقشالٗا؟

ايػا٥ل:

(لجكــْ )١مــِ! ق ــٌ أضلــع ٚعؿــط ٜٔغــاعَ ١ــٔ ا ٕ أٚقــًت نافــ١
ايـسعٛات إفب أقــشالٗا نـٌ ؾــ ٤ٞكبــاّ ٚدـاٖع غــٝست ٞنُــا
ٚدٍٗتَ سهطتو!

قفـا:٤

اقتكطت عًَٔ ٢؟

ايػا٥ل:

اقتكـــطت ايـــسعٛات عًـــ ٢اىبـــسعَ ٜٔٛـــٔ أفـــطاز ايماً٥ـــٚ ١لمـــض
األقسقاٚ ،٤ن اض ضؤغا ٤األقػاّ ًب ايؿطنات ٚاىبكاْع

قفـا:٤

ألً تِٗ لمسّ ايتأخط عٔ ايتٛادس ًب اىبكتًٚ ، ٠ب ايٛقت احملسز؟

ايػا٥ل:

( لجك ١ظا٥سُٜٓ ٠بط ًب غاعت٘)
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ْمِ! أقٌ َٔ ْكف غاع ١لك ٞعً ٢اىبٛعس غٝست ِٖ !ٞا ٕ عٓـس
نطٜب اىبطسً ّٛب اْتُباض ٚقٛيو ٜا خامن
قفـا:٤

ايؿٝذ ع س ضل٘ٚ ،فطق ١اىبٓؿسٜٔ

ايػا٥ل:

أٜهــا دبُمــٛا ســ ٍٛايهــطٜب (ُٜٓبــط ًب غــاعت٘) دــاٖع ٜٔق ــٌ
غاعتـب َٔ األٕ
(َتصنطا) أ ايػٝس َٓ

قس ال ؼبهط شنط ٣ايٛفا ٠غٝست!ٞ

ّ اسبػالات:

(َتسخالط ًب اسبسٜح) ايػٝس َٓ َطٜض ظاض ٙايط ٝب  ّٜٛأَـؼ
غــٝست ٞإْــ٘ َكــاب لايتٗــاب ســاز لايكك ـ ات يــٔ ٜتمــاف ٢ق ــٌ
َٜٛـب أ ٚثالث ١عً ٢األقٌ ٖاتفين ٚألً ين اعتصاض ٙايؿدك ٞعـٔ
سهـــٛض ٙايـــصنط ٣ايػـــٓ ١ٜٛيٛفـــاٚ ٠ايـــسٚ ،ٙيًـــب َـــين إخ ـــاضى
لاعتصاض ٙغٝستٞ

قفـا:٤

(تُٓبط إفب سكَ ١ ٝسٜط اسبػالات ايس ؼبًُٗا) اتطى اسبكٖٓ ١ ٝا
عًــَ ٢هــتيب غــأق ّٛقبطادمــ ١األٚضامٚ ،تــسقٝكٗا ٚتٛقٝمٗــا َــع
ٚيسٚ " ٟسـٝـس"
( تكطع سسٜجٗا ٚترتادع عٔ ضأٜٗا)

قفـا:٤

(َتالم ١سسٜجٗا) ال أل لٌ اهبٌ اسبك ١ ٝإفب َهتب ٚسٝــس لمـس
االْتٗاَ ٤ـٔ َطاغـِ شنـط ٣اىبطسـ ّٛلنَهاْـو َطادمـ ١األٚضام
ٚايفٛات ٚازبساَ ٍٚع ٚسٝـس
أ ٙتصنطت! ٌٖ ايتكٝت ايػٝس احملاَٞ؟

ّ اسبػالات:

(َتالماط) ق ٌ أضلم ١أٜاّ َٔ ا ٕ اغـتًِ نبٝـع األٚضام ايـس أَـطتَ
لتػًُٗٝا
ي٘ ٖ ٞا ٕ ًب عٗست٘ ٜك ّٛلسضاغتٗا ٚػبط ٟهلـا اىبطالكـات عًـ٢
أضص ايٛاقع

قفـا:٤

أمل ؽبتى َتٜٓ ٢تٗٞ؟

ّ اسبػالات:

لً ٢سسز أغ ٛعاط أ ٚعؿط ٠أٜاّ عً ٢األنجط
( ُٜٓبط ًب َؤقت غاعت٘)

926

امرأة تستخم برجل

ّ اسبػالات:

لكــ ٞعًــٚ ٢عــس ٙلـــب ثالثــ ١أ ٚوبػــ ١أٜــاّ َــٔ ٖــصا ايٝــٜٗٓٚ ،ّٛــٞ
اىبطادمٚ ١اىبطالك١

قفـا:٤

(يًػــــا٥ل) دٗــــع ايػــــٝاض ٠وبـــؼ زقــــا٥ل ْٚهــــَ ٕٛػــــتمسٜٔ
يالْطــالم (يًدازَــ )١نايمــاز ٠دٗــعَ ٟهــإ اشبًــ ٠ٛايػــٓ١ٜٛ
خبــط ٟاي طفــَ ١ــٔ ٖــص ٙايًًٝــٚ ١ستــ ٢األٜــاّ ايجالثــ ١ايكازَــ ١ال
ّ ٚ
أضٜس مسا ازبٛاٍ أ ٚاهلاتف األضنـ ٞاقطمـ ٞاالتكـاٍ لايٓـاؽ
ٚسٝـس ٖ َٔ ٛغٝك ّٛلايطز إشا تطًّب األَط شيو
( أثٓــا ٤شيــو ٜكــٌ االلــٔ ٚسـٝـــس َــسٜط اسبػــالات ٜطًــب اإلشٕ
لاشبطٚز)

ّ اسبػالات:

ٌٖ تأشٕ ي ٞايػٝس ٠قفـا ٤لاالْكطاف إشا مل ٜهٔ يسٜٗا أ ٟأَط
تطٜسٙ؟

قفـا:٤

( ىبـــسٜط اسبػـــالات) ال لنَهاْـــو إٔ تػـ ـ كٓا َـــع ايػـــا٥ل إفب
اىبكت ٠غٛف أسبل لهُا َع الين ٚسٝـس خالٍ زقا٥ل
( َسٜط اسبػالات ٚايػا٥ل  ٜتمسإ خاضداط)

ٚسٝـس:

(يًذُٝع) ق اسهِ غمٝس (يٛايست٘ ) ق اح اشب ٜا أَٞ

قفـا:٤

(لالتػاَ ١لاضز ) ٠ق اح ايٓٛض تأخطت ٜا ٚسٝـس!

ٚسٝـس:

(ُٜٓبــط ًب غــاعت٘) آغــف ٜــا أَــ ٞلهــع زقــا٥ل فكــٌب لػــ ب
االظزساّ

قفـا:٤

(لتٚز ) ظٚدتو ٚسفٝست ٞأُٖ ٜٔا؟

ٚسٝـس:

ادبٗتا عب ٛاىبكت!٠

قفـا:٤

( تُٓبــط عبــ ٛايػــاع ١ايهــ  )٠أختْٚــ ٞإِٔ َــٓ َــطٜض يــٔ
ؼبهط ٖص ٙاىبطٍ ٠شنط ٣غٓٚ ١ٜٛايس!ٙ

ٚسٝـس:

(َكايماط لٗسْ )٤ٚمِ أَ !ٞقُـت لعٜاضتـ٘ ٜـ ّٛأَـؼ إْـ٘ ٜتمـاف٢
يس ٜ٘ايتٗاب قك ات ساز ؼبتاز إفب ضاس ١ايػٔ ي٘ سكـ٘ ٜـا أَـٞ
أخ ٞعً ٢ألٛاب ايػ مـب

قفـا:٤

(َتهاٜك ١قًٝالً) ٖ ٛقبجالٚ ١ايسى! فهًُـ ١أخـ ٞمل تمـس تفـٞ
ْــاز ٙلالــا فًــٔ ربػــط ؾــ٦ٝاط ثــِ أْــو مل ت كــط ألــاى َــات ٚأْــت
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ـب ًب أسؿا !ٞ٥وبؼ ٚثالث ٕٛغـَٓ ١هـت عًـ ٢ضسًٝـ٘ نـٌ
دٓ ٌ
ؾ ٤ٞت ٍٝط! ست ٢األَهٓٚ ،١ايمُـاضات ٚايٓـاؽ ا ٕ أْـت تكـرتب
َــٔ اشباَػــٚ ١ايــجالثـب َــٔ ايمُــط ايٝــ ّٛعبٝــ ٞشنــطا ٙايػــٓ١ٜٛ
اشباَػٚ ١ايجالثـب
ٚسٝـس:

( ٜٓــعٍ ق متــ٘ عــٔ ضأغــ٘ لٛقــاض َطــأي ٧ايــطأؽ) ايطهبــ ١يــ٘
ٚاىب فطٚ ٠ايجٛاب ضلٍ ٞأغهٓ٘ دٓات ْمُٝو ٖٚبم أَـ ٞايكـت ٜـا
ضهبٔ
( ؽبطدإ لُٓٝا ايػاع ١ازبساض ١ٜتسم)

املشهد الثالث
( اىبهإ ايػالل ايكاي ٕٛقفـا ٤عً ٢ايهطغٚٚ ٞدٗٗـا عبـٛ
ايٓافــص ٠تتأَــٌ تطتــس ٟاي ٝــاص ايهاَــٌ ٚعًــ ٢ضأغــٗا ؾــاٍ أٚ
غطـا ٤قُاؾـ ٞألـٝض ُْبـاض ٠ي ٍٝـ ١عًـ ٢عٗٝٓٝـا تكـطأ لهتـاب
اهلل سبُبات كبط تٓٗ ٞايكطا ٚ ،٠٤ت ًل ايهتاب ٚتك ً٘ ٚكبػب
ل٘ د ٗٓٝا َٔٚ ،ثِ تػت فط ضلٗا تسخٌ اشبازََ ١ػطع ١تتذـ٘
عب ٛقفـا ٤تتٓا ٍٚايهتـاب تك ًـ٘ ثـِ تٓكـطف لادبـا ٙاىبهت ـ١
ٚتهم٘ عً ٢ضف َٔ ضفٛفٗا )
قفـا:٤

ت َا يً ت٘؟
(ٚاقفَٓ )١اٍ ٌٖ دٗع َ

َٓاٍ:

ْمِ أْتُبط َا ٤ايعٖط ٚدٛظ ٠ايطٝب ٚايععفطإ أٚقـٝت ايػـا٥ل
إٔ ٜؿرتٜٗا (ٜكط ازبطؽ) قس ٜهٖٛ ٕٛ؟ أعتكس ايػا٥ل ٚقٌ
غٝست!ٞ
( تتذ٘ عب ٛاي اب ٚتفتش٘ ٜسخٌ ايػا٥ل ؼبٌُ ظدادٚ ١نٝػاط)

ايػا٥ل:

َػا ٤اشب غٝست( ٞيًدازَٜٓ ١اٚهلا) تفهً ٞظدادَ ١ـا ٤ايعٖـط
ٖٚصا ايهٝؼ فَ ٘ٝا أٚقٝتين عً٘ٝ

قفـا:٤

(يًػا٥ل) اضنٔ ايػٝاض ٠لمس دبٗٝعٖا ًب ايهطاز ثِِ غـازض إفب
أغـــطتو ًب إدـــاظ ٠ثالثـــ ١أٜـــاّ ال تـــٓؼ إٔ كبـــط عًـــ ٢احملاغـــب
قطفت يو َهافأَ ٠ع ايطاتب
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ايػا٥ل:

(َ تػُاط ٜـسع ٛاهلل هلـا) ؾـهططا يـو غـٝست !ٞاهلل مبـس لمُـطى
ٜٚهػـ ـ و ايكـــشٚ ١ايمافٝـــٜ ١ـــا ضب! غـــاعٚ ١اســـس ٠غـــٝست، ٞ
ٚأن ٕٛأْٗٝت دبٗٝع ايػٝاض٠
(ٜكطع نالّ ايػا٥ل قط دطؽ اي اب اشبازَ ١تفتب اي اب
ٜــسخٌ ايػــٝس ٚسٝـــس ٜٓكــطف ايػــا٥ل ٖٚــٜ ٛطَــ ٞايتشٝــ ١عًــ٢
ٚسٝس اشبازَ ١تكف لمٝساط ٚسٝـس ٜأخص لٝس أَ٘ ٜٚك ًٗا)

ٚسٝـس:

(َ تػُاط) ْٗاضى يٝب أَٞ

قفـا:٤

(ت ازي٘ االلتػاَ )١أٖالط ٚسٝـس ْٗاضى غـمٝس (يًدازَـ )١اهبًـٞ
عك ايً ُٕٛٝيٚ ٞاعًُ ٞايكٗ ٠ٛيػٝسى ًب اسباٍ
(ربطز اشبازَ ١تتذ٘ قفـاَٚ ٤مٗا ٚسٝس لادبا ٙياٚيَ ١ػتسٜط٠
سٝح ػبًػإ لايتكالٌ)

ٚسٝـس:

(ٜمــس سبُبــات غــانٜٓ ١هًُٗــا لتــٛزز) أَــ ٞإفب َتــَ ٢ػــش١
اسبــعٕ ٖــص ٙربفــ ٞايٛدــ٘ اسبكٝكــ ٞألَــ ٞازبًُٝــ ١أنبــٌ اَــطأ٠
عطفتٗا اىبس١ٜٓ؟!

قفـا:٤

(ت تػِ لتٚز ) نإ ٖصا ق ٌ عكٛز َهت ٜا سػطت!ٞ

ٚسٝـس:

(َاظساط) أَ !ٞأْت األنبٌ َٚا ظيت األنبـٌ! يـ ٛمل أنـٔ الٓـو
يطاضزتو ست ٢تك ًـب لٜ( ٞهشهإ)

قفـا:٤

نــإ ظَــإ ٜــا ٚيــس !ٟاىبٗــِ زعٓــا ًب َٛنــٛعٓا احملــاَ ٞأْٗــ٢
اىبطالكـــ ١عًـــ ٢ايٛاقـــعٚ ،أْـــت أنًُـــت دـــطز اىبػـــتٛزعات َـــع
َػاعسٜو َٔ ايٝـ ّٛمل أعـس َػـؤٚي ١عـٔ أَـٛض ايمُـٌ ٚايتٛاقٝـع
ٚاىبٛافكات َٔ األٕ فكاعساط اىبػؤ ٍٚعـٔ نـٌ شيـو ٖـ ٛأْـت ٜـا
غٝس ٚسٝس!

ٚسٝـس:

ال ٜا أَٖٓ ٞاى َٔ ٖ ٛأسل َين أخ ٞلالا َٓ !

قفـا:٤

ٖصا قشٝب عبٔ تكسَٓا ًب ايػٔ ٖٜ ٛكرتب َٔ ايػ مـب ٚأْا ًب
يطٜكــ ٞإفب َٓتكــف ايػــتـب َــٔ ايمُــط ايتكاعــس لــات نــطٚضٜاط
لايتأنٝـــــس يـــــٔ ْ تمـــــس عٓـــــو غـــــٓه ٕٛلكطلـــــو ْٚػـــــاِٖ ًب
َػاعستو
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ٚسٝـس:

َٓاٍ:
قفـا:٤
َٓاٍ:
قفـا:٤
ٚسٝس:
قفـا:٤
ٚسٝـس:
قفـا:٤
ٚسٝـس:

قفـا:٤

قفـا:٤
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دٗٛزى ٖـ ٞاألقـٌ ًب تطـٜٛط ايمُـٌ ًٚب ايٓذاسـات ايـس ٚقـًت
إيٗٝا صبُٛع ١ؾطنات َٚكاْع قفـا ٤ايتذاض!١ٜ
( تسخٌ اشبازَ ٖٞٚ ١ذبٌُ ق ١ٝٓٝايهٝافٚ ،١عًٗٝا نٛبٌ َٔ
ايمكــ ٚفٓذــإٌ َــٔ ايكٗــٚ ٠ٛنــأؽٌ َــٔ اىبــا ٤تهــمِٗ عًــ٢
ايطاٚيٚ ،١تػأٍ لٗس)٤ٚ
غٝست َٔ ٌٖ ٞخسَ ١أخط ٣أقسَٗا؟
ال فكٌب أنًُ ٞدبٗٝع غطفس تأنس َٔ ٟأْو مل تٓػ ٞؾ٦ٝا
َٔ يٛاظّ اشبً٠ٛ
لهٌ تأنٝس! َط ٠ثاْٚ ١ٝثايج١
( ت تمس اشبازَ ١إفب اىبط ذ ساًَ ١ايك ١ٝٓٝايفاضغ)١
( تؿطب لمض ايمك ثِ تتالع اسبسٜح َع ٚسٝـس) اىبهاف ت
ٜا ٚسٝس؟
داٖع٠
ٌٖ  ِ،قطفٗا يًماًَـب ٚاىبَٛبفـب؟
( ٜ ٖٛٚهع فٓذإ ايكٗ ٠ٛعً ٢ايطاٚي ) ١أغً ِٗ ْمِ! لك ٞعـسز
قً َِٗٓ ٌٝمل ٜػتًِ أ ٚلاألسط ٣مل ٜٛٗٓا أعُاهلِ لمس
(َتالمٚ )١عـاَالت اىبٝـتِ ٖـٌ قـطفت هلـٔ اإلعاْـ ١ايطلمٝـ ١ايـس
يً تٗا؟
ايُــ٦ين ٜــا أَــْ !ٞمــِ ثالثــ ١أؾــٗط نُــا يً ـتَ (ٜطتؿــف لمــض
ايكٗــ )٠ٛاسبُــس هلل إْتادٓــا ظاز ع ُِــا ٖــَ ٛكــطض لٓػ ـ  %80 ١عــٔ
ايػٓ ١اىبان!١ٝ
ايؿـهط هلل ( ٚاقفٚ ١سٝــس ٜكـف لمـسٖا َ اؾـط )٠غأقـمس إفب
دٓــاح خً ـٍٛت ٞايػــٓ ١ٜٛثالثــ ١أٜــاّ أعــٝـ َــع ْفػــَ ٞــٔ ٖــصٙ
ايػاع ١ناف ١األَٛض تت ع يو
(  ٖٞٚتػ لادبا ٙايسضز ٚسٝـس خًفٗا مبؿ)ٞ
(َتالم ١سسٜجٗا) ألًغ ناف ١ضؤغا ٤األقػاّ إٔ األَـٛض آيـت إيٝـو
ٚمل ٜمـــس َـــٔ ايهـــطٚضَ ٠ـــطادمس إال فُٝـــا ؽبـــل لمـــض األَـــٛض
اىبػتمك١ٝ
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ٚسٝـس:
قفـا:٤
ٚسٝـس:

قفـا:٤

(لاغــتشٝا )٤أَــ !ٞأضدــ ٛإٔ ربطدــ ٞيًشٝــاٚ ٠ربًمــ ٞعٓــو ثــٛب
اسبعٕ ٚت ازضٖ ٟص ٙاشبً !٠ٛلمس ٖص ٙايػٓـب ايط١ًٜٛ
ال ال أغتطٝع عٗس قطمت٘ عًْ ٢فػ ٞيٓفػـ ٞصبـطز ثالثـ ١أٜـاّ
أقهٗٝا ًب ايتػ ٝب ٚاالشناض ياي  ١اىب فطٚ ٠ايجٛاب
(َكايمــاط) مل أفٗــِ؟! تطًــ ـب ايجــٛاب ٚاىب فــط ٠لٗــص ٙايططٜكــ!١
ت أنجـط َـٔ مبـس ٜــس
(نُـٔ ٜؿـهو ) ثـ ٍِ عـٔ َـاشا تتـٛلـب ٚأْـ َ
اىبػاعس ٠يآلخطً ٜٔب ٖص ٙاىبس١ٜٓ؟! ٌٖ اضته ـت أَـ ٞشْ ـاط َـا؟
ال مسب اهلل! ٚتطٜس إٔ  ٜفط اهلل هلا؟
(لاْفمــاٍ غــت َككــٛز) ال! ٖــٌ اىب فــطٚ ٠ايجــٛاب ػبــب إٔ ٜكرتْــا
لصْب يٝك ب ايطًب عًُٗٝا ٚاد طا؟!

ٚسٝـس:

عفــٛى أَــ !ٞيــٝؼ ٖــصا لايهـ ٌب مل أفٗــِ ملً أْــت َكـطٍَٓٚ ٠ــص
وبؼ ٚثالثـب غٓ ١إٔ ربتًـً ٞب نـٌ غـَٓ ١ـع ْفػـو ثالثـ ١أٜـاّ
ٚسٝـس ٠تـٓكطمـب عــٔ االتكـاٍ لايمـاملًٚ ،ب غطفــَ ١طفـأ ٠األْــٛاض
عتُٚ ،١غهَ ١ٓٝطع ١؟! ( ٜتٛقفإ لطٖ ١عٔ اىبؿ)ٞ

قفـا:٤

اشبًــ ٠ٛلايٓػــ  ١يــ ٞاىبــالش ايٛسٝـــس ايــصٜ ٟمٝــس تــٛاظٕ ضٚســـ،ٞ
ٚتطتٝب أفهاضٟ

ٚسٝـس:

ثالث ١أٜاّ لًٝايٗٝا تٓكطمـب عٔ ايمامل! لال يماّ ٚقًٝالط َٔ اىبـا،٤
ٚنج اط َٔ األخبط ٠اىبمطّط ٠ال ٜا أَ ٞال! لتّ أخاف عًٝـو إْـ٘
ازبٓ ٕٛلصات٘!

قفـا:٤

(لٓعم ٚانب ) ٌٖ تككس أٍْ ٞصبٓ١ْٛ؟!

ٚسٝـس:

ساؾاىَ ٜا أَ ٞيهٔ (ٜػهت )

قفـا:٤

(َكايم )١يهٔ َاشا؟

ٚسٝـس:

ٖصا ايطكؼ ايص ٟكباضغ ٘ٓٝأقطب إفب يكٛؽ ايـ (ٜػهت )

قفـا:٤

(َتالم )١يكٛؽ ايؿمٛش ٠أيٝؼ نصيو؟!

ٚسٝـس:

(َػتسضناط) ال ال ٜا أَ !ٞلٌ ٖ ٛأقطب إفب يكـٛؽ ايتشـ ٍٛعٓـس
أٖـٌ ايمطفـإ أ ٚايتكـٍٛف ايــصٜ ٜٔـسخًً ٕٛب خًـٛات شاتٝـ ١سٝــح
ٜٓهؿف هلِ ايػرت ٚاىبدف ٞأ ِٖ ٟفكٌب َـٔ ؼبـل هلـِ ايتُـاٖٞ
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ف
َــع ايــصات اإلهلٝــٖٚ ،١ــصا عٓــس ايمسٜــس َــٔ األٍُ ٥ــ ١أَــط طبــاي ٌ
يًؿطٜمٚ ،١ال ػبٛظ يًٓػ ٠ٛإٔ ٜمًُٔ ل٘ٚ ٖٛٚ ،قفٌ عًـ ٢ايـصنٛض
أقشاب ايهطاَات ايس خكٍِٗ اهلل لٗا ( ٜتالمإ اىبؿ)ٞ
قفـا:٤
ٚسٝـس:
قفـا:٤
ٚسٝـس:

قفـا:٤

قفـا:٤
ٚسٝـس:

قفـا:٤

(َ تػــُ ١لــتٚز) ىبــاشا ال ػبــٛظ يًٓػــا ٤إٔ مباضغــٔ ٖــصا ايطكــؼ
لطأٖ ٟؤال٤؟
ألْٗٔ ْاقكات عكٌ ٚزٜـٔ نُـا ٜععُـٚ ٕٛألْٗـٔٚ ،سطقـاط عًـ٢
(ٜػهت)
(لػدط )١ٜأنٌُ ٜا ٚسٝس أنٌُ سطقاط عًَ ٢اشا؟!
(َتالمـ ـاط) سطقـ ـاط عًـــ ٢اإلْـــاخ َـــٓٗٔٚ ،اشبـــٛف َـــٔ إٔ ٜكـــؾب
لاهلًٛغ ١تفه ٞلٗٔ إفب إفب ال أعطف َاشا أقٍٛ؟!
( ٜػهت ٜٚرتادع خط ٠ٛإفب اشبًف)
(َتالم )١لٌ قٌ :إفب َػتؿف ٢األَطاص ايمكًٝـ ١أيـٝؼ نـصيو!
عًــ ٢نــٌ ســاٍ اسبُــس هلل إْــ ٞمل أقــب لــأ ٟعــاضص عكًــٞ
ايــسي ٌٝظبــاسً ٞب إزاض ٠أعُــاي ٞايه ـ  ٠خــالٍ وبــؼ ٚثالثـــب
غَٓ ١هتَٚ ،هاْ ١ايماٚ ١ً٥يبتًهاتٗاٚ ،أَٛاهلا ايس سافُبت
عًٗٝاٚ ،عًُت عً ٢ظٜازتٗا ٖ ٞايسيٚ ٌٝايتٖإ
( تكمس زضدتـب َٔ ايػًِّ  ،تتٛقف ًَتفت ١عبٚ ٛسـٝـس)
امسع ٜا لين امسع :قس ٜأت ٞاي ّٛٝايص ٟتمطف ف ٘ٝاسبكٝك!١
( لسٖؿــٚ ١اغــت طاب ن ـ  )ٜٔأَــ !ٞتكــٛيـب نالَـاط َــج اط مل
أمسم٘ َٔ ق ٌ؟!
ٖٓاى أَط َا ربفَ ٘ٓٝا ٖٛ؟
(ال تم ـ اٖتُاَ ـاط يهالَــ٘ تتــالع قــاعس ٠ايــسضز إفب دٓاسٗــا)
لنَهاْــو ايــطز عًــ ٢اهلٛاتــف ٚازبــٛاٍ إشا اقتهــ ٢األَــط أضاى
خب ٜا ععٜعٟ
(  ٜتمس ٚسٝـس َاضاط لايكطب َٔ اشبازَٜ ١ت ازالٕ ايُٓبط
ٚشات ايسٖؿ ١اشبازَ ١تٛزع٘ ست ٢اي اب إفب إٔ ؽبطز)
اَبـالّ
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الفصل الثاني
املشهد األول
اىبٓك ١ع ـاض ٠عـٔ َػـتٜٛـب األ ٍٚإفب مبــب اىبٓكـٚ ،١ايجـاْ ٞإفب
ٜػاض اىبٓكٜ ١فكٌ لُٗٓٝا سادع  ُٖٞٚدساض ؾـفّاف "اإلْـاض٠
لـب اىبػتٜٛـب" لايتٓاٚب
يٛس ١أٚفب
ايتؿدٝل:

ًب اىبػت ٟٛاأل ٍٚمبـب اىبٓك ١اإلثاض ٠فكٌب فٚ ٘ٝعاَ١

اىبُٓبط:

ٜطٜٓا َأ ،ععاً ٤ب قاع ١ن  ٠نبع غف َٔ اىبمع ١ ٜٔؾٝذ
ٜتً ٛغٛض َٔ ٠ايكطإٓ ايهط ِٜتالٛت َػذ ٢عً ٢ياٚي ١ن ٠
ضباٍب لأناي ٌٝايعٖط ايمذٛظ "َٓ " ٚلٝـسَٓ ٙـس ٌٜعًـٚ ٢دٗـ٘
 ٜهــَ ٞطــاي ٞايــطأؽ لُٓٝــا " ٚسٝــس" ُٜٓبــط لادبــا ٙايتــالٛت
ٚلايكطب َٓ٘ يفًت٘ ازبُٝع ٚقٛفـاط ٚلكـُت ضٜجُـا ٜٗٓـ ٞايؿـٝذ
تالٚتــ٘ لمــس شيــو ٜتكــسّ أضلمــَ ١ــٔ ايطدــاٍ ايؿــ اب ؼبًُــٕٛ
ايتالٛت َٛنب ايتؿٝٝع ٜتشطى َع ايتالٛت ٚخًف٘
ضَٛ ،غــٝك ٞدٓــا٥عٜ ٟكــاسب اىبٛنــب ٜٓتٗــ ٞاىبؿــٗس خبــطٚز
اىبٛنب َٔ ايكاع ١ايه ٠
يٛس ١ثاْ١ٝ

ايتؿدٝل:

ًب اىبػت ٟٛايجاْٜ ٞػاض اىبٓك ١اإلْ اض ٠فكٌب فٚ ٘ٝعاَ١
مبجٌ دع٤اط َٔ َكت ٠ـ ١ؾـاٖستإ أَاَٝتـإ يكـت ٜٔألسـسُٖا
يكت قس ِٜيًُطسـ ( ّٛع ٍـاؽ ايٛايـس اىبطسـٚ )ّٛايؿـاٖس ٠األخـط٣
يكت دسٜس اي ٓا ٖٛ ٤قت (ايػٝس ٠قفـا )٤عً ٢نـٌ ؾـاٖس ٠قـت
"ع اض ٠تسيٌ عً ٢اغِ اىبتٛفٚ ٢تاضٜذ ٚفات٘"

اىبُٓبط:

ٜطٜٓا ايمذٛظ َٓ دايػاط (ايكطفكاَ )٤ػٓساط ضأغ٘ عًـ ٢ؾـاٖس٠
قت اىبطس ١َٛقفـاٚ ،٤ضبتهٓاط لهًتا ٜس ٜ٘ايؿاٖس ٠غانٔ ال
 ٜس ٟأ ٟسطن١
992

العدد املزدوج  /406- 406آب  -أيلول 9092 /

ٚسٝـس ٚالٓت٘ ٚلاقتإ ن تإ َٔ ايٛضز ؼبًُُٗا قيب ايـٛضز
ٚايػا٥ل األضلم ١مبؿ ٕٛخبطـٖ ٢از٥ـٚ ١سـصض ٠لادبـا ٙايكـت،ٜٔ
َٚػــش ١اسبــعٕ لازٜــ ١عًــ ٢ايٛدــٜ ٙٛتكــسّ ٚسٝـــس َــٔ ايػــا٥ل
ٜؿاضن٘ لٛنع اي اق ١األٚفب عً ٢قت ٚايس ٙثِ ٜتذ٘ عبـَ ٛـٓ
ضبا ٚالط إؾطان٘ لٛنع اي اق ١ايجاْ ١ٝعً ٢قت األّ قفـا٤
ٚسٝــس مبـس ٜــس ٙإفب نتـف َــٓ لٗـسَ ٤ٚــٓ غـانٔ ال ٜــطز
ؼباٚ ٍٚسٝـس تهطاض اسبطن ١شاتٗا أنجط َٔ َط َٓ ٠غانٔ
أقطب إفب ازبُٛز ال ٜتشطى أٜ ٚطز
ٚسٝـس:

(لٗس ٤ٚقًل ) لالا ٚسٝـس لالا ٚسٝـس!

َٓ :

( لمس سبُبات يْ ١ًٜٛػ ٝاط ٜطفع ضأغ٘ قًٝالط ٚلهالّ َتكطّع)
أخ اط! أْا لالا! أْا لالا! وبؼ ٚثالث ٕٛغٓ ١لايتُاّ أْتُبط!
لالا! لالا! وبؼ ٚثالث ٕٛغٓ ١لايتُاّ ٚأْا أْتُبط!
( مبػو لَٝس ٚسٝـس ٜك ًٗا ٚسٝـس َأخٛشاط خبٛف ٜرتادع خطٛتـب
يًدًف َٓ ؼبا ٍٚايٛقٛف  ٜتػِ ؼبا ٍٚايج ات يهٓ٘ ٜٗٓاض،
ٜٚكع َٝتاط)

املشهد الثاني
َالسُبات َُٗ١
ًب ٖـــصا اىبؿـــٗس غـــٛف ْػـــتدسّ ايكطـــع نُـــا ؼبـــسخ يًفـــًِٝ
ايػُٓٝا ٞ٥أ ٚايتؿـٜٛـ لػـ ب تـطز ٟأ ٚغـ ٤ٛاي ـح أثٓـا ٤فـتب أٚ
قًب نـٌ ٚضقـَ ١ـٔ زفـرت شنطٜـات قفــاٜ ٤ػـ ك٘ فطـع يًفـ ًِٝأٚ
تؿٜٛـ
اىبهإ:

دٓــاح ايػــٝس " ٠قفـــاً "٤ب ايطــالل ايمًــً ٟٛب َٓعهلــا غطفــْ ١ــّٛ
َؤثج ١لصٚم ضفٝـع ْافـصَ ٠ػـتطَ ١ًٝطًّـ ١عًـ ٢ايفـطاغ اشبـاضدٞ
مبهٔ اغتدساَٗا نؿاؾ ١عطص غـُٓٝا ،أ" ٚلٛالـ ١ظَـٔ" ْمـٛز
َٔ خالهلا إفب فرتات ظََٓ ١ٝم ١ٓٝربل اسبٝا ٠اشباق ١يًما١ً٥

اىبُٓبط:

ــ ١نطغــٝإ ٖ ـعٍاظإ َٛاضلــإ لؿــهٌ قــٛؽ لادبــا ٙايٓافــص٠
اإلْاض ٠لكمَ ١ٝػًطً ١ب اىبهإ لؿهٌ خافـت ٚزا٥ـِ َاْٝهـإ
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مبجــٌ ايػــٝس ٠قفـــاٖٚ ٤ــ ٞدايػــ ١عًــ ٢ايهطغــٚٚ ٞدٗٗــا عبــٛ
ايٓافص ٠لُٓٝا ٚسٝـس دايؼٌ عً ٢ايهطغ ٞا خط ٜكًـب ٜٚكـطأ ًب
ايسفرت تاضْٚ ،٠اَبطاط إفب ايٓافص" ٠ايؿاؾ "١تاض ٠أخط٣
ٚسٝـس ٜفتب زفرت َصنّطات قفـاُٜ :٤بٗط عٓٛإ لاشبٌب ايمطٜض
عًــ ٢ؾاؾــ ١لٛالــ ١ايــعَٔ غــَٓ8736 ١ــٝالز ٟلــح ؾــطٌٜب فــًِٝ
ٚثــا٥كٜ ٞتشــسخ عــٔ ايٛســس ٠لـــب غــٛضَٚ ١ٜكــط ايؿــطٌٜب ٜطٜٓــا
َكــايع تُبٗـــط عًـــ ٢ؾاؾـــ" ١لٍٛالـــ ١ايـــعَٔ" َـــٔ استفـــاالت ايٓـــاؽ
لايٛسس ٠األعالّ ٚايطاٜات ٚايالفتاتٚ ،اىبكالٝب ٚاي ايْٛات تعٜٔ
ايػـــاسات ٚايؿـــٛاض ٚ ،أغـــطب ايمُـــاضات ٚلالنــــب اىبٓـــاظٍ ًب
اىبس١ٜٓ
قــٛض ن ـ ٚ ٠ق ـ  ٠يًــععُٝـب نبــاٍ ع ــس ايٓاقــط ٚؾــهطٟ
ايكٛتً ٞايػٝاضات ٚاي ٛغطات تطًل ظَاَ ٖا ٖٞٚ ،تمت ؾٛاض
اىبسٜٓـ ١ضبًُـ ١لايٓــاؽ ايـصٜ ٜٔم ٍــط ٕٚعـٔ فــطسِٗ لرتزٜـس األغــاْٞ
ٚاألٖاظٜر ايٛيٓ ١ٝكب ١عطلْ" ١طاّ" نٗطلا ١ٝ٥تمـت أسـس ايؿـٛاض
ضبًُ ١لايٓػٜ ٖٔٚ ٠ٛطًكٔ ايمٓإ سبٓادطٖٔ ٜٓؿسٕ ٜٚعغـطزٕ
ٜػتُط ٖصا اىبؿٗس يفرت ٠ظََٓ ١ٝمٓٝـ ١فذـأٜ ٠تٛقـف اىبؿـٗس عًـ٢
لــاب خؿــيب َعخــطف َكــَٓ ٛــٔ خؿــب ايــعإ ًب أعــالَ ٙططقــ١
سسٜس ٜـ( ١غ ـكّاي )١نُــا ٜمًــ ٙٛيــٛح سسٜــسَ ٟهتــٛبٌ عًٝــ٘ "زاض
األٜتاّ" أَاّ ٖصا اي ابٚ ،عًـ ٢األضص ـَٛ ١يـٌ ٛز قـ ٌ ًَفـٛف
ل طــا ٤قــًٛب "ايًفــ ١أ ٚاىبّٗــاز" ٚلايماَٝــ" ١ايكٓــسام" قــٛت لهــا٤
اىبٛيٛز مبأل اىبهإ ُٜفتب لاب اىبٝتِ ربطز اَـطأ ٠تتًفّـت سٛهلـا
ذبٌُ اىبٛيٛز ٚتسخٌ ل٘ اىبٝتِٚ ،ت ًل خًكٗا اي اب
( ؼبكٌ تؿٜٛـ لػ ب اْكطا ايف ًِٝايٛثا٥ك)ٞ
ٚسٝـس:

(ٜفتب قفش ١أخطَ ٣ـٔ ايـسفرتُٜ :بٗـط عًـ ٢ؾاؾـ ١لٛالـ ١ايـعَٔ
عٓــٛإ رســطب ايـــ  76اشبــاَؼ َــٔ سعٜــطإ ر ثــِ ٜــتِ لــح
((ؾطٌٜب فٚ ًِٝثا٥ك ))ٞعً ٢ؾاؾ ١ايعَٔ ايفـٜ ًِٝطٜٓـا اىبمـاضى
ٚايكتاٍ أثٓا ٤سطب سعٜطإ يـا٥طات َـسافع قـٛاضٜذ دٓـٛز
عطب أغطَ ٣كايع َٔ خطاب ايطٝ٥ؼ ع ـس ْاقـط ثـِ إعـالٕ
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اغتكاي ١ايطٝ٥ؼ ع س ايٓاقط قٛض ىبُباٖطات ٚاستذادات تأٜٝسا
يًــطٝ٥ؼ ع ــس ايٓاقــطٚ ،ضافهــ ١االغــتكايَٓٚ ،١ــسز ٠لايمــسٚإ
اإلغطاٚ ًٞٝ٥ايمُال٤
خالٍ ٖصا االغتمطاص ايٛثا٥كْ ٞسخٌ عت لٛال ١ايعَٔ إفب زاخٌ
اىبٝتِ ْط ٣صبُٛع َٔ ١ايفتٝإ األيفاٍ دبُمٛا سَ ٍٛطلٝتِٗ أٚ
َمًُتِٗ ٜ ِٖٚك  ٕٛسبسٜجٗا عٔ اسبطب
ٜكــاسب ايفــ ًِٝايٛثــا٥ك ٞقــٛت "َاْٝهــإ قفـــا" ٖٚــ ٞتــطٟٚ
سهاٜتٗا "لايًٗذ ١ايفكٝش ١اىبُعٚد ١لهًُات عاَ"١ٝ
َاْٝهــــــــــــــــإ "َمًُتٓــا اهلل ٜط ـ ٍٍٛلمُطٖــا ٜٚكــًشٗا ناْــت تكــ :ٍٛامسمــٛا ٜــا
لٓات ايتن ١لهِٔ أْؿب لطالت ايمس ٚايٛٗٝز ٟاستٌ فًػطـب
قفـا:٤
ٚيطز ايٓاؽ َٔ اي ٛٝتٚ ،زٍَطٖا ٚأسطقٗا ٚعٌُ ألؿـع ازبـطا!ِ٥
اضتهب اىبصالبٚ ،عٌُ عً ٢قتـٌ ايؿـ ابٚ ،ايؿـٛٝرٚ ،ايمذـا٥ع،
ٚاأليفاٍ ايك اض َٔ أٚالز ٚلٓاتْٚ ،ػٛإ سٛاٌَ اهلل ال ٜٛفـل
ايكـٗا ١ٜٓأٚالز ايهًــب ايتنـ ١لهـِٔ ٜــا لٓـات دٝــٌ اىبػــتك ٌ
لهــط ٣تهــتٚاٚ ،تتذ ـٍٛظٚاٚ ،ذب ًــٛاٚ ،تًــسٚا أٚالز ٜٚهــتٚا
األٚالزٜٚ ،كـ ٚا ؾـ اب ٚفــساٝ٥ـب ؾــذمإٚ ،ؼبــطضٚا فًػــطـب،
ٚنٌ األضان ٞاحملتًّٜٚ ١ططزٚا اىبػتٛيٓـب ايمس ٜٔٚايكٗا"١ٜٓ
( يكطَٛ ١دٗ ١عً ٢يفً ١نب ١ًٝلمُط عؿط غٓٛات ت هـ ٞلـسَع
غعٜط)
ٜػتُط ايؿطٌٜب لح ايكٍٛض عٔ سطب ايـ 76أثٓا ٤سسٜح قفـا٤
َاْٝهــــــــــــــــإ يًٝتٗا لهٝت نج ا ْمِ لهٝت حبطق ١قشٝب أْا لٓت ق ٠
لٓت عؿط غٓٛات! يهٔ ٚاهلل أْا لفِٗ ٚأْا لمـطف كبـاّ ايتُـاّ
قفـا:٤
اْــ ٛنــٌ ٖــٌ اسبهــ ٞنــصب لٓــت يكٝطــ ١ال أقــٌ ٚال فكــٌ
دــاٍ اي طــٌ ايكــازض ٜتذــطأ عًــ٢
َكطٛعــَ ١ــٔ ؾــذطَ !٠ــٔ ٖــ ٛايط ٍ
ايــعٚاز َــٔ لٓــت يكٝطــ١؟! لٓــت زاض أٜتــاّ؟ ،أ ٚستــٜ ٢ت ٓاٖــا ٖٚــٞ
يفً ١ق ٠؟!
ال أَٗا َمطٚفٚ ،١ال قطع ١ألٖٛا َمطٚف َـٔ أ ٟلًـس ٖـٓٔ؟ ٚؾـٛ
أقــــًِٗ؟ ٜــــا تــــطُٖ ٣ــــا أسٝــــا٤؟ أّ َــــٛت٢؟ اهلل ٚســــسٜ ٙمًــــِ
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قبك ُٖا؟ َمكَ !ٍٛمك ٍٛػبٞمٚ ّٜٛ ٤أدبٛظ ٜٚك عٓس ٟأٚالز
ٜهــتٚا ٚؼبــطضٚا فًػــطـب؟! اهلل عًــٖ ٢ــص ٙايهصل ـ !١إفب ٖــصا
 ٢يفًــ ١سًــ !٠ٛاسبــل َمٗــِ!
ايٝــَ ّٛــا ســسا زم لــاب اىبٝــتِ ٚت ٓ ـ ِ
مبهٔ ألِْٗ ؾافٛا عٓٝا !ٟايم ٕٛٝايعضقا ٤لتدٛف! ٖٝـو لتكـٍٛ
اسبهاٜــ !١ازبِّٓٝــات ايػــُطاٚات لٓــات ايؿــٝايـب عٝــ ْٔٗٛظضقــا٤
ربطف ايطداٍ اسبً َٔ ٜٔٛأسهإ ظٚداتُٗٔ
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش ١دسٜس)٠
( لح ؾطٌٜب أ ٚقٛض عٔ َا ؼبكٌ زاخٌ َؿ ٌ اىبٝتِ َٔ أؾ اٍ
ٜكُٔ لتٓفٝصٖا لٓات اىبٝتِٚ ،عٔ ادتٗاز ٚعٌُ قفــاٚ ،٤تمًُٗـا
نٝف ١ٝقل ايكُاف )
َاْٝهــــــــــــــــإ " َطِّت األٜاّ ٚ،نتت أْا َمٗـا نٓـت األٚفب قبسضغـ ١اىبٝـتِ
ٚاألٚفب لَهاض اشبٝاي ١ضغـِ قـ ط غـٍٓ ٞتمًُـت قـل ٚ،تكـُِٝ
قفـا:٤
اىباللــؼ ٚاىبــٛزٜالت َؿــ ٌ اىبٝــتِ نــت ٚلٓــات اىبٝــتِ نــتٚا
َمــَٚ ،ٞانٓٝــات اشبٝايــ ١ظاز عــسزٖا اىبــسخ ٍٛاىبــاز ٟيًُٝــتِ
ذبػٔ نج اط قاض ٜكطف عً ٢ساي٘ يبا ٜٓتذ٘ ٚيبا ٜطحب٘"
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًّب قفش ١دسٜس)٠
عً ٢لٛال ١ايعَٔ ُٜبٗط تاضٜذ َٝ 9171الزٟ
َاْٝهــــــــــــــــإ غــــَٓ 8747 ١ــــٝالز ٟأســــطم ايكــــٗا ١ٜٓاىبػــــذس األقكــــ ٢أٍٚ
ايك ًتـب ٚثايح اسبطَـب ٚال ٜؿس ايطسـاٍ إال إفب ثـالخ اىبػـذس
قفـا:٤
اسبطاّ ٚ،اىبػذس ايٓ  ٟٛايؿطٜف ٚ،اىبػذس األقكٜ ٢ـا غـاتط!
ٜا يطٝف ايطف! ايًِٗ قًّ ٞعً٘ٝ
(لح قٛض أ ٚؾطٌٜب غُٓٝا ٞ٥عت ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ عٔ دطمب١
إ سطام اىبػذس األقكٚ ٢اىبُباٖطات ايـس قاَـت ًب ايهـج َـٔ
اي الز ًب ايمامل تػتٓهط ٖص ٙازبطمب) ١
َاْٝهــــــــــــــــإ َٜٗٛا قاَت ايسْٝا َٚا قمست ايمطب ٚايـس ٍٚاإلغـالَ ١ٝادتُمـٛا
ٚاذبــسٚا قبُٓبُــٚ ١اســسْ ٠ػــٝت امسٗــا؟ أل تــصنطت! نــإ
قفـا:٤
امسٗا َُٓبُ ١ايتما ٕٚاإلغالََٜٗٛ ٞا قطضٚا ايسفا عـٔ ايكـسؽ
ٚزعِ فًػطـب لؼ نًـ٘ سهـ ٞحبهـ !ٞلمـسٖا األٜـاّ زاضت
ٚغٓـب عست
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( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش)١
تُبٗط غٓ ّ9161 ١عً ٢لٛال ١ايعَٔ )
َاْٝهإ قفـا:٤

ايهالّ َؿٛب لايماَ ١ٝاىبدفف:١
"أدت ايػٓ ١إيّ ٞفطسـت فٗٝـا َـطتـب  8751سكـًت عًـ ٢ؾـٗاز٠
ايتٚفٚ ٘ٝيًمت األٚفب عًَ ٢ساضؽ اىبسً ١ٜٓب شات ايػـٓٚ ١قمـت
اسبــطب لـــب ايمــطب ٚايٗٝــٛز ايكــٗاً ١ٜٓب ؾــٗط تؿــط ٜٔاخٛآْــا
اىبكــــطٜـب ٜػــ ـٍُ ٙٛؾــــٗط (أنتــــٛلط ) َٜٗٛــــا قــــايٛا إٕ ايمــــطب
اْتكطٚا ٚقايٛا نُإ إٍ خُطاف ١ازبٝـ ايٗٝـٛز ٟايكـ ٟٛظايـت
يأللـــــس ٜمـــــين فًػـــــطـب ًب يطٜكٗـــــا يًتشطٜـــــط ٚيـــــطز ايٗٝـــــٛز
ايكٗا!"١ٜٓ
(لح قٛض أ ٚؾطٌٜب غُٓٝا ٞ٥عٔ سطب تؿط ٜٔعت لٛال ١ايعَٔ
أثٓا ٤عطص ايفٜ ًِٝػتُط َاْٝهإ قفـا ٤لايهالّ)
ٚسهـــٛا نالَـ ـاط نـــج اطٚ ،غـــايٛا لـــايهالّ عـــٔ لطـــٛالت
ازبٛٝف ايمطل ١ٝعٔ اىبكاَٜٗٛ ١َٚا فطسٓـاٚ ،غٍٓٓٝـاٚ ،ظغطزْـا،
ٚضقكٓا ست ٢ايفذط ًب زاض األٜتاّٚ ،إزاض ٠ايساض ٚظعـت اسبًٜٛـات
عًــ ٢ايٓــاؽٚ ،ايٓــاؽ ًب ايؿــٛاض عــِ ذبتفــٌ ٚأغــاْٚ ٞأْاؾــٝس
ايٓكــط ًب اإلشاعــات ٚايتًفعْٜٛــات ايمطلٝــٖ ١تافــات خطالــات
اْتكـــطْا اْتكـــطْا! لـــؼ َـــا لمـــطف ؾـــ ٛلـــس ٟأقـــٍٛ؟ قـــشٝب
اْتكطْاٚ ،إالّ ناْٛا عِ ٜهصلٛا عًٓٝا؟!
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش)١
تُبٗط غـٓ 9161 ١راسبـطب األًٖٝـ ١ايً ٓاْٝـ ١لـح فـ ًِٝأ ٚقـٛض
(سػــب اىبتــٛفط) عــٔ اسبــطب تُبٗــط لؿــاع ١اسبــطب ٚاشبــطاب
ٚايكتاٍ ًب ايؿٛاض ٚاألسٝاً ٤ب اىبسٕ ايً ٓاْ ١ٝاىبدتًف١
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش)١
تُبٗط غَٓ 9161 ١ـٝالز ٟلـح ؾـطٌٜب أ ٚقـٍٛض سسٜكـ ١اي ٝـت
اي ـــٝض تٛقٝـــع اتفاقٝـــ ١ناَـــب زٜفٝـــس اىبكـــاسب ١لــــب َكـــط
ٚايهٝـــإ ايكـــٗ ْٞٛٝايـــطٝ٥ؼ األَطٜهـــ " ٞدُٝـــ ٞنـــاضتط "
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ٜتٛغٌب َٓاس ِٝل ٔ ٝضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤ايكٗٚ ،ْٞٛٝايطٜؼ اىبكطٟ
ضبُس أْٛض ايػازات
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش) ١
تُبٗط غٓ 9119 ١عً ٢ؾاؾ١
لح فـ ًِٝعـٔ َكـط ايـطٝ٥ؼ اىبكـط ٟايػـازات أثٓـا ٤ايمـطص
ايمػهط ٟايؿٗ ًب َس 7 ١ٜٓأنتٛلط
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش) ١
تُبٗط عً ٢ايؿاؾـ ١غـٓٛات َتتايٝـ ١تمـت عـٔ أسـسات - 9111
 - 9111 - 9119 – 9111إخل
ْط ٣عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ ٚلؿهٌ َتػاض َٔ َتٌ:
لح ف ًِٝأ ٚقٛض (سػب اىبتٛفط) عٔ االدتٝاح ايكٗٚ ْٞٛٝاستالٍ
ل ٚت َٔ ازبٝـ ايكٗ ْٞٛٝلععاَٚ ١ظٜط ايسفا " أض ٌٜٝؾاض" ٕٚ
لح ف ًِٝأ ٚقٛض عٔ َـصحبس قـتا ٚؾـاتٝال (اىبؿـاٖس اىبـج ٠
ٚاىبطع )١
لح يكطات َع ايتٛاضٜذ عٔ ايٛنع ايمطل ٞاىبٓٗاض ((َؤكبطات -
َماٖسات سطٚب ٚثٛضات عٔ ايطلٝع ايمطل ٞإخل َٔ َجٌ َؤكبط
َسضٜــس – َماٖــسٚ ٠از ٟعطلــ – ١اتفــام أٚغــً - ٛثــٛضات ايطلٝــع
ايمطل ٞإخل ))
َاْٝهإ قفـاٜٛ ٤اقٌ نالَ٘ لايماَ ١ٝاألقطب إفب ايفكش:٢
َتــٌ َــا ؾــفتٛاٚ ،امسمتــٛاٚ ،عطفتــٛا ٜــا سػــطت ٞؾــ ٛقــاض لٗــٌ
األَ ١ايمطل١ٝ؟!
اي ّٛٝلايصات! لسٍ ٟافِٗ ؾـ ٛقـاض لفًػـطـب ٚايكـسؽ؟ نـاعت
فًػــطـب ٚايكــسؽ ٚأضانــ ٞلــالز تاْٝــَ ١مٗــا! ٚقــاضت إغــطاٌٝ٥
قسٜكتٓا ٚتاز ضاغٓا عًـَ ٢ـا  ٜـسٖ ٚـصا اسبهـ ٞايكـس ِٜنًّـ٘
عٔ اسبطب ٚايٓكط يًع نصب لهصب! ايٛسس ٠ايمطل ١ٝنصب
لهصب! اسبًِ ايمطلـ ٞنـصب لهـصب ايكَٝٛـ ١ايمطلٝـ ١نـصب
لهصب! لالز ايمُطب أٚياْ ٞنصب لهـصب! ايؿـماضات نـصب
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لهــصب! لــرت ٍٚايمــطب يًمــطب نــصب لهــصب! فًػـطـب عطلٝــ١
ٚغت ك ٢عطل ١ٝنصب لهصب! مل ٜػتشٛا! ست ٢عٔ اشبطٜطـ١
ؾـــايٛا اغـــِ فًػـــطـب ٚسطـــٛا اغـــِ اغـــطا ٌٝ٥ايؿـــكٝكٜ ١ـــا هلل
(لػــدط )١ٜمبهــٔ ايععُــا ٤ايه ــاض لـسّٕ ٜطتــاسٛا َــٔ فًػــطـب
ٍُٖٗٚا عً ٢ضأ ٟاىبجٌ "لال ٚدع قًب" ٚلال فًػطـب! ٖٝٚـو اسٓـا
ْه ٕٛاضذبٓا َـٔ فًػـطـب َٚـٔ ٚدـع أٖـٌ فًػـطـب؟! ٚاألْهـ٢
َٔ ٖٝو يًمْٛا لجٛضات فايٛا عٓٗا ثٛضات ايطلٝع ايمطلـ ٞؾـٖ ٛـٌ
اىبػـــدط٠؟ لػـ ـ ب ايطلٝـــع ايمطلـــ ٞقاَـــت ســـطٚب لــــب اإلخـــ٠ٛ
ٚتكػٍـــُت ايــ الز َـــاتٛا ْـــاؽٚ ،تـــاٖٛا ْـــاؽٖٚ ،ـــادطٚا ْـــاؽ!
ٚقــطٍْا ؾـــشاش ٜٔعًـــ ٢لـــاب اهلل! ٜـــا نباعـــ ١أْـــا آغـــفْ ١ػـــٝت
ٚأخــسْ ٞاسبهــ ٞايفانــٚ ، ٞزخًــت َمهــِ ًب نــالّ ال ٜــٛزٍٟ
ٚال ػب ٝـب نــالّ اْتٗــَ ٢فمٛيــَ٘ٚ ،ــآٍَ ٛفاٜــس ٠خًْٛــا ْطدــع
يككتٓا ٚلايمطل ٞايفكٝب
(قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜمٛز لايسفرت ثالخ قفشات إفب اشبًف)
ُٜبٗط عً ٢ايؿاؾ ١عاّ َٝ 8754الز ٟفـٜ ًِٝطٜٓـا اي اسـ ١زاخـٌ
زاض األٜتاّ ازاض ٠ايساض َٔ َمًُـات ٚصبُٛعـ ١فتٝـات ٚلٝـِٓٗ فتـا٠
ؾكطا ٤نب( ١ًٝقفــا )٤ؼبـتفًٔ لٓذاسٗـا ٚتفٛفٗـا (ْػـُع أغٓٝـ١
ع س اسبً ِٝسافِب ايٓادب ٜطفع اٜس) ٚ
َاْٝهــــــــــــــــإ عــاّ َ 8754ــٝالز ٟاهلل ٚفكــين ٚسكــًت عًــ ٢اي هًٛضٜــا ايفــط
األزلـــَ ٞـــ ٛلـــؼ ٖٝـــو يًمـــت األٚفب عًـــ ٢اىبسٜٓـــ ١يهـــٔ ٜـــا
قفـا:٤
خػاضٜ !٠ا خػاض !٠نإ سًُ ٞإٔ أزخٌ ازباَم ١نـإ سًُـٞ
إٔ أزخٌ نً ١ٝاسبكٛمٚ ،أربطز ثِ أزخـٌ غـًو ايكهـا ٤ألنـٕٛ
قان ١ٝنإ ؾ ً ٞايؿاغٌ إٔ ٜػٛز ايمـسٍ لــب ايٓـاؽ أؾـٛف
سـٌ يــألٚالز ايٝتــاََ ٢ـٔ َجًــَ ٞــٔ سكٓـا ايمــٝـ لهطاَــَ ١ــٔ
سكٓا ْانٌ  َٔٚ،سكٓا ًْ ؼ ٚ،نُإ َٔ سكٓا ًْمـبْٚ ،ـتمًِ،
ٚعببْٚ ،تعٚزٜٚ ،ه ٕٛعٓسٍْا اٚالز َٚ،ـٔ سكٓـا ْٓتدـب ٚغبتـاض
ايععاَْٚ ،١ك ب لـأعً ٢اىبطاتـب َـا ٖـ ٛشْ ٓـا ستـ ٢ايٓـاؽ تـصيٓا
ٚذبتكطْا؟! َا ٖ ٛشْ ٓا يٓشٌُ غًٌب غ ْا؟! ؾـٗ ٠ٛاىبتمـ !١ؾـٗ٠ٛ
ايٓصايــ ١س ٍــٛا ٜتُتمــٛا فذالْٛــاٚ ،لٗــسيْٛاٚ ،ضَْٛــاٚ ،ؾطؾــشْٛا
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ٚاغتشٛا ستٍٜٓ ٢ػ ْٛا أقـ شٓا أٚالز ظْـ !٢ال سػـب ٚال ْػـب
افُْٗٛا ٜا عامل افُْٗٛا! عبٓا أتٓٝا يًسْٝا غك اط عٍٓا ال لأٜسٜٓا
ال لأٜــسٜٓا! هلــصا ايػ ـ ب ضفهــت زخــ ٍٛازباَمــٚ ١ألْــ ٞأخــاف
اي مض إٔ ٜػدط ٍَٓ ،ٞأٜ ٚتًفِّب لهًُات أُٜٓ ٚبـط لاستكـاض عًـ٢
أٍْ ٞالَٓٝ ١ـتِ لٓـت يكٝطـ ١لٓـت ظْـ ٢ال أب َمـطٚف ايٓػـب ٚال
أّ اغت فط اهلل! مبهٔ ته ٕٛايس ٚيـستين قـس ظْـت لطنـاٖا،
أ ٚأْٗـا اغتكـ ت َـٔ قـٍٛاز عهــطٚت اختفـت أ ٚشحبــت ،أ ٚقتًــت
ْفػٗا َٔ ،قٗطٖـا ٚخٛفٗـا َـٔ ايمـاض ،أ ٚايفهـٝش ١ايـس غـ تٗا
ألًٖٗا أ ٚعؿ تٗا؟!"
( ْػُع قٛت لها ٤قفـا ٤يفرت)٠
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش) ١
ُٜبٗط عً ٢ايؿاؾ ١عاّ َٝ 9161الزٟ
(لــح فــ ًِٝأ ٚق ـٍٛض أثٓــا ٤ســسٜح قفـــا ٤عــٔ ايمُــٌ ًب اىبؿ ـ ًـب
ايتالمـب يساض األٜتاّ
اي ـــح ٜطٜٓـــا َكـــساض ايتطـــٛض ٚايتكـــسّ ايًـــص ٜٔأقـــالا اىبؿــ ًـب
ٚنصيو أسٛاٍ ايماًَـب ف٘ٝ
قفـــا ٤تتشــطى لـــب اىبانٓٝــاتٖٚ ،ــ ٞتٛدــ٘ ٚت تػــِ ٚتؿــهط،
ٚتجين عً ٢ايماًَـب ٚايماَالت)
َاْٝهــــــــــــــــإ " ٖـــص ٙايػـــٓ ١غـــته ٕٛضبًُـــ ١لاىبفادـ ـ ت أٚهلـــا إٔ َؿـ ـ ٌ
ايٓػــٝر َٚؿـ ٌ اشبٝايـً ١ب زاض األٜتــاّ أقًمــا ٚأقـ شا َــٔ أٖــِ
قفـا:٤
َطانــع اإلْتــاز ٚأنتٖــا ًب اىبسٜٓــٚ ١سككــا أضلاس ـاط عــازت عًــ٢
ايـــساض ٚايمـــاًَـب فٗٝـــا لـــايٛفطٚ ،٠االنتفـــاٚ ،٤ذبػـــٓت أٚنـــا
ايماًَـب َٔ أْاخ ٚشنٛض َٔ ايٝتـاَٚ ٢غـ ايٝتـاَ ٢ستـ ٢لمـض
ايٝتاَ ٢تعٍٚدٛاَٚ ،ا نإ يٝشًُٛا لصيو غٓتٗا أق شت عهٍ٠ٛ
ًب إزاض ٠زاض األٜتاَّٚ ،ػؤٚي ١اإلْتاز لؿهٌ َ اؾط عٔ اىبؿ ًـب
ايه ٖٚ ،ٜٔصا ٜمٛز يٓؿاي ٞايه فُٝا آيت إي ٘ٝأَٛض ايمٌُ
َٔ تطٍٛضٍ ٚظباح نـإ سبهـٛض ٟايؿدكـ ٞايـسٍٚض اي ـاضظ ٚاهلـاّ
ًب دصب اىبتماًَـب َمٓا َٔ اىبسضاً ٤ب ايؿـطناتٚ ،ايٛنـاالت،
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ٚأقــشاب احملــالت ايهــت ٣ايــس تؿــرت ٟإْتادٓــا نٓــت ضبــٌب
إعذــالِٗ يػـ ـب أٚهلُــا ظبــاس ٞايهـ ًب إزاض ٠ايمُــٌ ٚايجــاْٞ
ق ٠ٛؾدكٝس ٚنباٍ ؾـهً ٞأقـٖ ٍٛـصا لكـطاسٚ ١لـال خذـٌ
نـ ـٌِ نـ ـ ٌ َـــٔ عـــطٚص ايـــعٚاز لايػـــط ٚايمًـــٔ اْٗايـــت عًـ ـ!ٍٞ
ايمطغــإ نــاْٛا َــٔ األغٓٝــاَٚ ،٤ــٔ ن ــاض ايػــٔ أغًـ ِٗ َٚ ،ــٔ
ايؿ اب ٚست ٢ق اض ايػٔ ٚقتٗا مل ٜـطم يـ ٞأٜ ٚـسم قًـيب ألسـس
َــِٓٗ نــإ ٖ ٍُــ ٞاىبعٜــس َــٔ ايٓذــاح ٚايتــأيل ٚإعذــاب ا خــطٜٔ
لٖ !ٞــصا حبــس شاتــ٘ اْتكــاض يــٚ ٞأللٓــا ٤دًــست ٞايٝتــاًَ ٢ب ايــساض
عًـــ ٢ايـــطغِ َـــٔ َهـــالطتٚ ٞضفهـــ ٞيتًـــو ايمـــطٚص ٚدـــست ًب
ْكٝشَ ١مًُس َٚطلٝس ًب ايساض ايؿ ٤ٞايص ٟأكبٓ ٢ذبكٝك٘ أال
 ٖٛٚإٔ أْتُ ٞيما ١ً٥ضبرتَٚ ،١إٔ ٜه ٕٛي ٞاغِ ناٌَٚ ،عا١ً٥
أغاغــٗا ايــعٚز ٚاألٚالزَٚ ،ــع األٜــاّ يُــٛس ٞنــت ٚظباســاتٞ
ظازتٚ ،إعذاب ايٓاؽ ل ِٞاغتجاضْ ٞأنجـط فـأنجطٚ ،زفمـين إفب
ايمس ٍٚعٔ اىبهالطٚ ،٠اقتٓام ايفطق ١اىبٓاغـ  ١يتشكٝـل اىبـطاز
يهٔ يٝؼ لتًو ايػٗٛي ١ايس قس ٜطاٖا اي مض ٖ ٛايـتدًل َـٔ
ٚاقــع اىبماْــا ٠لــايعٚاز ال! يػــت صبــت ٠عًــ ٢ايتدًّــ ٞعــٔ أؾــٝا٤
ْانــًت َــٔ أدــٌ ذبكٝكٗــا ايــتمًِ ٚايتفــٛم ٚايٓذــاح ٚايؿدكــ١ٝ
ٚازبُاٍ فُا ايصٜٓ ٟككين؟ ىباشا ال أن ٕٛغٝس ٠صبتُع؟ اَطأ٠
هلا كبٍٝعٖا حبهـٛضٖا اىبتـأيلٚ ،أْاقتٗـاٚ ،غـشط نباهلـا األخـاش،
ٚضٚعٚ ١غالغ ١اغًٛب سسٜجٗا "
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش)١
ُٜبٗط عً ٢ايؿاؾ ١عاّ َٝ 9111الزٟ
لح ف ًِٝأ ٚقٍٛض عٔ ايًكا٤ات ايس ناْت حبهٛض َٓ ٚقفــا٤
ٚاىبطلً ١ٝب أَانٔ طبتًفًٚ ،١ب َٛاقع ايمٌُ اىبدتًفٜ ١طافل لح
ايف ًِٝسسٜح َاْٝهإ قفـا ٤فكٌب  ٖٞٚتؿطح ايٛقا٥ع )
َاْٝهــــــــــــــــإ " مل تٓتَ٘ غَٓٝ 8762 ١الز ٟست ٢تمطفت عً ٢الـٔ أنـت ضدـٌ
أعُاٍ ًب اىبسٜٓـ ١ايػـٝس َـٓ ! ٖـصا ايؿـاب ايٛغـ ِٝايـص ٟدـاٚظ
قفـا:٤
عُــطَٓ ٙتكــف ايمؿــط ٜٔعًــَ ٢ــس ٣غــٓ ١أ ٚأنجــط لكًٝــٌ ن ٍٓــا
ًْتكًْ ٞتكً ٞب أَانٔ عاًَ ١ب أنجط يكا٤اتٓا ناْت َمًُـس
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َٚطلٝس ذبهطٖا ًب اي سا ١ٜنإ سسٜح ايًكا٤ات ال ؽبطز عـٔ
ن ْ٘ٛسسٜح عٔ اإلْتـاز ٚايمُـٌ ٚايمُـاٍ ٚاىبانٓٝـاتٚ ،ال ؽبًـٛ
َٔ اجملاَالتٚ ،أسٝاْـ طا عـٔ لمـض اىبػـا ٌ٥االدتُاعٝـَ ١ـٔ َجـٌ
ازبُمٝــات اشب ٜــٚ ١زٚض األٜتــاّ نــإ َــٓ  ٜــس ٟضأٜـاط هباغــٝاط
َٚؤٜساط يطأ ٜٞلٌ أناز أسػ ٘ ٜتُٝاط ٚيكٝطاط َجً ٞىبا  ٜس َٜ٘ادباٙ
َٔ ِٖ ٜتاَٖ !٢صا َا دمًين أضتاح ي٘ لٌٚ ،أعذب ل٘ يسضدـ ١لـت
أفهط ف ٘ٝزٚلبا ٜؿمط ٖ ٛلصيو! "
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش) ١
ُٜبٗط عاّ َٝ 9119الزٟ
َاْٝهــــــــــــــــإ " غـــٓ ّ8768 ١ناْـــت غـــٓ ١اسبػـــِ لايٓػــ  ١يـــ ٞنٓـــت قـــس
أق ـ شت َــسٜط ٠زاض األٜتــاّٚ ،أق ـ شت اىبػــؤٚي ١ٝن ـ ٚ ،٠ظاز
قفـا:٤
سذِ ايمٌُ ٚاإلْتاز تهاعف َطاتٚ ،أق شت ًب ع ٕٛٝايـ مض
نٌ ٜطغب يكاٗ٥ا ٚاغتُايتٗا لـٌ
ٌّ
لٝه ١ايسٜو نُا تك ٍٛايماَ١
ٚؼبًِ لايعٚاز َٓٗا أق شت َم ٛز ٠ازبُاٖ ٚنـأًْ ٞب ؾـٗط٠
غماز سػين اىبُجً ١اىبمطٚفً ١ب ف " ًِٝخًّ ٞلايـو َـٔ ظٚظ !"ٚعًـ٢
نٌ ساٍ نٓت ؾ ٘ َٔ سعّ أَطٜٓٚ ٙتُبط ايفطق ١اىبٓاغ " ١
( قطع ر تؿٜٛـ )
ٚسـٝـس ٜكًب قفش ١قطأٖا غالكاط َٔ ايسفرت ُٜبٗـط عًـ ٢ؾاؾـ١
لٛال ١ايعَٔ عاّ  9111غطعإ َا ؼبسخ تؿٜٛـ
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش) ١
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ  9111عاّ
لح ؾطٌٜب أ ٚقٍٛض عٔ سفٌ لاشر ٜكاّ ًب قاعـَ ١طمـِ َؿـٗٛض ًب
فٓسم َـٔ ايفٓـازم ايفدُـً ١ب اىبسٜٓـٜ ١ـعزسِ فكـٌب لمُـاٍ ٚخـسّ
ايفٓـــسم ٚفطقـــَٛ ١غـــٝك ١ٝتؿـــاضى ًب أسٝـــا ٤اسبفـــٌ ،ال ٜالســـِب
َسعٚ ٜٔٛال ست ٢اىبطل ١ٝاىبطافك ١يكفـا٤
َاْٝهإ قفـاٜ ٤تالع ايهالًّ :ب ؾتاّ8761 ٤

نإ أ ٍٚخطٚز يٛسسْا ز ٕٚاىبطلًٍٚ ،١ٝب قاعَ ١طمِ َٔ َطاعِ
أؾــٗط فٓــازم اىبسٜٓــًٚ ،١ب ضن ـٍٔ نبٝــٌ اظزإ لــايٛضٚز ٚايؿــُٛ
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ٚاي ايْٛــات اىبًْٛــٚ ١األؾــطي ١اىبمهطْٝٚــ ١ايــس افرتؾــت األضص،
 ١ ٚياٚيـ ١زا٥طٜـ ١عًٗٝـا َـا يـص ٚيـاب َـٔ طبتًـف أيـٛإ ايطمـاّ
ٚإفب داْ ٗـــا ياٚيـــَ ١ػـــتط ١ًٝعًٗٝـــا قايـــب "ايهـــاتٚ "ٛاسبًـــ٣ٛ
اىبدتًفٚ ١ايفانٗ َٔٚ ١عً" ٢اي ٝػت" دٛم َٛغٝكَ ٞؤيـف َـٔ
عــسز َــٔ ايمــاظفـب اىبــاٖط ٜٔععفــٛا َٛغــٝكٖ ٢از٥ــ ١سبُبتٗــا
غــأيت ْفػــ( ٞلايماَٝــٚ )١لمــسٜٔ؟! قًــت ىبــٓ َتكــٓم ١اي ــا٤
ايػــٝس َــٓ ٖ :ــٌ ٖٓــا سفًــ ١أَٓ ٚاغ ـ  ١أ ٚعٝــس َــٝالز يكطٜــب أٚ
قسٜل أ ٚقسٜك ١يو زعٛتين هلا ٚمل ربتْـٞ؟ ثـٍِ اىبهـإ ؾـ ٘
خاٍ َٔ اىبسع ٜٔٛعسا "ايهطاقـب" ًب اىبطمِ!
َـــٓ ض ٍز لٗـــسٚ :٤ٚيـــٖ ٛـــَ ٞفادـــأ ٠أٚالطٚ ،تمـ ـ اط عـــٔ إعذـــالٞ
ايؿدكــ ٞلــو غــُٝا ٚأْٓــا عًُٓــا َمــا يػــٓتـب َتتــايٝتـب ٚدــست
فٝـــو اإلْػـــاْ ١اىب سعـــٚ ١اىبـــطأ ٠ايكـــسٜطً ٠ب إزاض ٠ؾـــؤ ٕٚايمُـــٌ
ٚايماًَـب َٔ عاَالت ٚعُاٍ ٖٚصا ثاْٝا أس ت إٔ أضز يو لمض
ازبُٖٚ ٌٝصا ثايجاط
قايمت٘ ٚقًت ي٘ أَا ضالماط ٜا غٝس َٓ ؟
ضز حبٝا :٤نباٍ ضٚسو ٚنباٍ ؾهًو ٚنٌ َا فٝوَ!
نشهت ٚقًت ي٘ :أَٔ أدٌ ٖصا زعٛتين؟
ضزٍ قــا٥الط :لــٌ اىبٓاغ ـ ٖ ١ــ ٞايــس أتاســت يــ ٞايفطقــ !١إْــ٘ عٝــس
َٝالزى نٓت قس غأيت اىبطل ١ٝعٓ٘ ٚأختتين أْ٘ ًب عاّ 8736
ٚيستَ ًب ؾتا 01 ّٜٛ ٤ؾٗط ؾ اٍب  ّٜٛإعالٕ ايٛسس ٠لــب ايؿـاّ
َٚكط عٝس ايٛسسٚ ٠عٝس َٝالزى تّ٤ٛ
سبُبتٗــا اُْٗــطت زَــٛع ٞل ــعاضٚ ٠التمــست داْ ـاط سبُبــات َ ـطٍت
قاغ ١ٝن طت عًـْ ٢فػـ ٞفذمًـتين أسـسثٗا ٖـٌ أتـطى اىبهـإ
ٚأغازض؟ أّ ألكٚ ٢أتالع؟ كباغهت ٚالتػُت ي٘
غــأيت٘ٚ :لمــسٜ ٜٔــا غــٝس َــٓ ؟! اهبــط ٚدٗــ٘ ٚأيــطم خذـالط َتــٌ
هبٌ ٚزٜع
ٚضزٍ لٗس :٤ٚال ق ًـب ٚال لمس !ٜٔعٝس َـٝالز غـمٝس ثـٍِ قـسّ ٖسٜـ١
غايٝــ ١ايــجُٔ مل أسًــِ لتــعٜـب عٓكــ ٞقبجًــٗا؟! أنًُٓــا اسبفًــ١
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لهــــــالّ خفٝــــــف َؿــــــٛب لــــ ـ مض اجملــــــاَالتٚ ،ايهًُــــــات
ايطَٚاْػ ١ٝسبُبتٗا نٓت أكبٓ ٢إٔ  ٜازض لنيالم غُٗ٘ عب،ٟٛ
ٜٗٓٚــَ ٞــٔ قاَٛغــ ٞنًُ ـٚ ١لمــسٜٔ؟! اْتٗــت سفًــ ١عٝــس اىبــٝالز
لٗس ٤ٚعٓس لاب اىبطمِ ٚعبٔ ْػتمس يًدطٚز ٚعٛز ٠نـٌ ٍَٓـا إفب
لٝت٘
قاٍ :لمس إٔ يطز اشبذٌ قًٝالط فهط ٟثِ قطضْ ٌٖ ٟمٛز َمـاط،
ٚقط ٜاط إفب لٝت ٚاسسُ ػبُمٓا؟
سبُبات قُت غازت ٚأنـفت عًـ ٢ضٚسـٚ ٞعكًـ ٞزٖؿـٚ ١غ طـ١
ٚغطعإ َا دطت ايسَ ! ٛافرتقٓـاٚ ،مل أدـس يهًُـٚ " ١لمـس" ٜٔ
َٛنماط فكس غازضت سبُبتٗا قاَٛغ !ٞمل مبض ؾٗط ست٢
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب ايكفش)١
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ عاّ 9111

ي ١ًٝعكس قطإ قفـا٤
اىبهــإ :لٝــت ًب عُــاض ٠قــايَ ١تٛغــط ١اسبذــِ َؤثجــ ١لططٜكــ١
تــِٓ عــٔ شٚم ضفٝـــع ٚنبٝــٌ ـــ ١ألــٛاب عـــس ٠تفهــ ٞإفب غـــطف
َٚط ذ ٚغ ٖا ْافصَ ٠طً ١عً ٢ايؿـاض تتٛغـٌب ايكـاي ١غـاع١
دساضَ ١ٜمًّك ١عس ٠قٛض َمًّكـٚ ،١نـ ًَْٛٚ ٠ـ ١يًػـٝس ٠ايؿـال١
ٚازبًُٝــ" ١قفـــاٖٚ "٤ــً ٞب أٚنــا طبتًفــ ١ــ ١ياٚيــٚ ١سٛهلــا
لمض ايهطاغ ٞأضٜه ١أ ٚأنجط ٚتًفاظٚ ،يطلٝعات ٚتًفَٔ ٕٛ
ايططاظ ايكسِٜ
اىبُٓبطٜ :طٜٓا قفـاٚ ٤اىبطلٚ ١ٝضدٌ (ايٛنٝـٌ) ايؿـاب َـٓ َٚمـ٘
قسٜكا ٙايؿاٖسإ عً ٢عكس ايعٚاز ايؿـٝذ "اىبـأشٖٚ "ٕٚـ ٛؼبُـٌ
زفرتطا ن طا ٜػتدسّ ًب نتال ١عكٛز ايعٚاز
اىبأش:ٕٚ

ا ْػ ١قفـا ٌٖ ٤تكـ ًـب لايػـٝس َـٓ ظٚدـاط يـو عًـ ٢غـٍٓ ١اهلل
ٚضغٛي٘؟
ال تطز)

قفـا:٤

(  ٖٞٚتصضف ايسَٛ

اىبأش:ٕٚ

(ٜهطض) ٌٖ تك ًـب ايػٝس َٓ ظٚداط يو عً ٢غٍٓ ١اهلل ٚضغٛي٘؟
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اىبطل:١ٝ

( ٖٞٚتهع عً ٢ؾفتٗٝا) تك ٌ غٝسْا ايؿٝذ تك ٌ!
( تٓٗط لأقالع ٜسٖا نتف قفـا)٤

اىبأش:ٕٚ

(يًُطلٝـــٖ ) ١ـــ ٞايـــس غـــٛف تتـــعٚز ٚيـــٝؼ أْـ ـتَ أضٜـــس مســـا
َٛافكتٗا

قفـا:٤

(لكٛت ؾ ٘ َتكطع ٚحبٝاَٛ )٤افك ١ؾٝدٓا

اىبأش:ٕٚ

(ٜهطض َهٝفاط ) ٌٖ تك ًـب ايػٝس َٓ ظٚداط يو عًـ ٢غـٓ ١اهلل
ٚضغٛي٘؟
َكسّ قسام َٚ ١٦وبػـ ٕٛأيـف يـ َٚ ٠كـاغ َـٔ ايـصٖبٚ ،ؾـك١
غهٓٚ ١ٝغ ٖا َتفل عًَٛٚ ٘ٝثل يس ٣احملهُ ١أقٛالطَٚ ،ؤخط
قسام َٚ ١٦وبػ ٕٛأيف ي  ٠سـب ايطًب؟

اىبطل:١ٝ

(لفطح يفٛيٚ ٞقس ْػٝت ْفػٗا ) َٛافك ١غٝسْا ايؿٝذ َٛافك!١

اىبأش:ٕٚ

(لٓطفــع )٠أغــأهلا ٖــٚ ٞمل أغــأيو ٖــ ٞايــس غــٛف تتــعٚز ٚيــٝؼ
أْت!

قفـا:٤

(لكٛت ؾ ٘ َتكطع ٚحبٝاَٛ )٤افك ١ؾٝدٓا

اىبطل:١ٝ

(لايماَ )١ٝؾٛ؟ أمل أقٌ يو غٝس ٟايؿٝذ إْٗا َٛافك!١
( ٜهشه) ٕٛ

اىبأش:ٕٚ

ٚن ٌٝايمطٚؽ

ايٛن:ٌٝ

أْا غٝسٟ

اىبأش:ٕٚ

ايؿاٖس األٍٚ

ايؿاٖس:9

أْا غٝس ٟايؿٝذ

اىبأش:ٕٚ

ايؿاٖس ايجاْٞ

ايؿاٖس:1

أْا ؾٝد ٞأْا

اىبأش:ٕٚ

(يًمطٜؼ ٚايٛنٝـٌ ) نـع نـٌ َٓهُـا ٜـسً ٙب ٜـس ا خـط ٚضزز
نٌ َٓهُـا ازبُـٌ ايـس أيكٗٝـا عًٝـ٘ ٚنٝـٌ ايمـطٚؽ يًمـطٜؼ
َٓ  :ظٚدتو َٛنًس عً ٢غٓ ١اهلل ٚضغٛي٘
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ايٛن:ٌٝ

ظٍٚدتو َٛنًس عً٢
( ؽبتف ٞايكٛت تسضػبٝاط )
( قطع ر تؿٜٛـ )

املشهد الثالث
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش) ١
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ عاّ 9111

قفا ٤دايػَ ١كالـٌ ايٓافـص ٠تهًـِ

اىبهإ:

قاي ٕٛاي ٝت ًب ايمُاض٠
ضٚسٗا

قفـا:٤

عؿــط ٠أؾــٗط ؾــاضفت عًــ ٢االْتٗــآَ ٤ــص تعٚدٓــا! َهــت ٚنأْٗــا
عؿــط غــٓٛات غــذٔ أعــٝـ َمُبــِ ايٛقــت ٚسٝــس ٠لـــب ازبــسضإ
األضلمـــ ١ال أخـــطز إفب َهـــإ ال أعُـــٌ لـــسأت أْػـــ ٢ايٓـــاؽ
ٚاألقـــسقا ٤ستـــ ٢اىبطلٝـــ ١ضهبـــ ١اهلل عًٗٝـــا مل أسهـــط زفٓٗـــا
ٚععاٖ٤ــا أْــا غــُ٦ت اىبهــإ ٚنطٖــت اىبكــاّ ايٛســس ٠قاتًــ١
"ازبٓــ ١لــال ْــاؽ ال تــساؽ" إفب َتــٜ ٢ــا َــٓ إفب َتــٚٚ ٢عــٛزى
ايٛاٖ١ٝ؟ نٓت تك :ٍٛأعسى ؾٗط أ ٚؾـٗطإ ٚأعًـٔ ظٚادـ ٞأَـاّ
ايٓاؽ ٚايس ٟغٛف أنم٘ أَاّ اَط ايٛاقع أْـا ٚسٝـسٚ ٙغـٝك ٌ
غــٛف أعُــٌ فطس ـاط ٚعطغ ـاط يــٔ تٓػــا ٙاىبسٜٓــ ١غــٛف أزعــ ٛإيٝــ٘
ن ـــاض ايتذـــاض ٚاىبالنــــب ٚأعٝـــإ اي ًـــس ٚٚدٗا٥ـــ٘ ٚاىبػـــؤٚيـب
ٚايػٝس احملـافِبٚ ،قا٥ـس ايؿـطيٚ ،١غـٛف  ٜـين ًب سفـٌ ايـعٚاز
قــ ـ اح فدــــطٚ ٟأهبــــس عسٜٚــــ ١غــــتهْٛـب غــــٓسضٜال اىبسٜٓــــ١
ٚغــٝستٗا غــٝس ٠ضدــٌ األعُــاٍ َــٓ ! إفب َتــٚ ٢عٗــٛزى ايٛاٖٝــ١
تػتُط؟! ال أْهط َا أْا عً َٔ ٘ٝثـط ٠ٚنـ  ٠أًَهٗـا لػـ و
َٓعٍ فدِ َعضع ١أغاٚض ٚأيٛام ٚخٛا َٔ ،شٖب ٚأىباؽ نـٌ
ٖ صاَٚ ،ـع شيـو مل أنـٔ غـمٝسٚ ،٠يـٔ أبغـمس لٗـا إال َمـو أْـت
اسبًِ ٚايعٚز ٚاسب ٝب أْت ايٓٛض ايصٜ ٟه ٧سٝات ٞأْـت ايكـسض
ٚاىبدًّل! أْت األٌَ َٔ أدً٘ أضنع  َٔٚأدً٘ أقًّٚ ٞأزعـ ٛاهلل
إٔ ْمٝـ لػالّ إفب َتٜ ٢ا َٓ أْتُبط إؾٗاض ظٚادٞ؟ ست ٢أْو
كبٓــع عــين األََٛــٖٚ ١ــ ٞسـل َــٔ سكــٛق ٞنــِ أكبٓــ ٢إٔ أظبــب
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ٚ ٞسستٜٚ ٞؿ ًين عٓٗا!
يفالط مبأل عً ِ
تٓٗض ٚاقف ١تتشطى لـب قطع األثاخ تٓكط لأقالمٗا عًـ ٢سـٛاف
ايطاٚي ١تهع نفٗٝـا عًـ ٢قـسغٗٝا دبًـؼ عًـ ٢نطغـَ ٞـا
تٓٗض لمك  ١ٝتتشسخ لٓت ٠فٗٝا لمض اسبكس
قفا:٤

ٚايــسٚ !ٟايــس ٟنفــ !٢مل أعــس أيٝــل مســا ٖــص ٙايهًُــ ١إٕ
نٓت تٗاب ٚايسى ٚرباف٘ إفب ٖصا اسبـس! يَـِت تـعٚدتين؟ أْـت ال
كبًو قطاض اىبٛادٗ١
أْت َػـًٛب اإلضاز ٠أْـت ال ؾـٜ ٤ٞـا َـٓ ! أْـت نـمٝف ال قـسض٠
يــو عًــ ٢ايــسفا عــٔ س ٓــا ايــص ٟضمستــ٘ يــٚ ،ٞنــِ َــٔ اىبــطات
ى ال يمـِ يًشٝــا ٠عٓـس ٟأَـٛت يـ ٛربًٝـتَ عــين
نـطضت أْـا لـال َ
ضقاقٚ ١اسسً ٠ب ضأغٚ ٞأْٗـ ٞسٝـات ٞال أغـتطع ايمـٝـ سبُبـ١
ٚاسس ٠لمٝساط عٓو َالنٚ ٞضٚس ٞأْت!
أْت اسب ٚ ،١ ٝاألّ ايس غازضت سٝاتٚ ٞتطنتين ٚسٝساط أْػـٝت
تطزٜـــس ٖـــص ٙاألغـــطٛاْ ١ايـــس نٓـــت زاُ٥ـــا تػـــُمين إٜاٖـــا ق ـــٌ
ايــعٚاز؟ سٝاتــو َمــ ٞا ٕ ال تتمــس ٣صبــطز ضٚتـــب ٜــَ َٞٛهــطض
تمٛز يً ٝت ًب َٓتكـف ايٓٗـاض يتأنـٌ ٚتؿـطبٚ ،تكهـٚ ٞيـطى
ثِ ت ازض اي ٝت عكطاط يتمٛز ًب اي ّٛٝايتايٖٚ ٞهصا ست ٢أْـو
مل تِٓ ًب اي ٝت َٓص تعٚدٓا غ ٣ٛيٝاٍ َمسٚزات
أْــا ظٚدتــو أّ عؿــٝكتو؟ أّ صبــطز اَــطأَ ٠ــَٛؼ ذب ـٔ هلــا ٚقــت
سادتــو؟ ٖــص ٙيٝػــت سٝــاتٚ ٞأْــا اىبــطأ ٠ايؿــال ١اىبتمًُــ ١ازبًُٝــ١
ايــس ٜٗالٗــا ٜٚكــسضٖا ٜٚتُٓــ ٢ن ــاض اىبسٜٓــ ١إٔ ؼبُبــ ٢أســسِٖ
لالتػاَ ٍَٞٓ ١أق ع ايٚ ّٛٝسٝـس ٠لــب ازبـسضإ األضلمـ ١ال ٚأيـف
ال! مل أعس أيٝل ٖص ٙايمٝؿٜ ١ا َٓ ! مل أعس أستٌُ!
( قٛت قط عً ٢اي اب ْػُع قٛت اىبفتاح ًب ايكفٌ
ٜسخٌ َٓ ساَالط لمض األنٝاؽ ايٛضق ١ٝقفاٚ ٤اقف١
َٓ ٜهع األنٝاؽ عً ٢ايطاٚيُٜٓ ١بط ذب ٛقفا ٤لسٖؿ) ١

َٓ :

خ اط إ ؾا ٤هلل! ( ٜكرتب َٓٗا تؿٝب لٛدٗٗا عٓ٘ ٚتػتسٜط)
سٝاتَ !ٞا لو؟
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( ال تطز مبطض أقالع ٜس ٙعً ٢ؾمطٖا َٔ اشبًف ت تمس)
َــٓ ( :لًطــف ٚسٓــإ) قفـــا ٤س  ٝـ س! أتٝــت ل ـ مض اشبهــاض
ٚايًشِ ٚايفانٗـ ١يتمًُـ ٞيٓـا يمـاّ اي ـصا( ٤صبـاَالط) أَـ ٞايـس
غــازضت ايــسْٝا ناْــت عبــب اىبًٛخٝــٚ ١تط دٗــا لاغــتُطاض اهلل
ٜطهبٗا نٓت أنًٗا أسٝاْاط ٚأسٝاْاط ال أَا َٔ ي ذ ٜسٜو فٗٞ
أيص
قفـاٜ :٤هفٜ ٞا َٓ (لاْفماٍ) َٓ !
امسع دٝساط أْا مل أعس أيٝل ٖص ٙاجملاَالت ٖٚص ٙايمٝؿ!١
احبــح عــٔ ســٌ ٜٗٓــ ٞتًــو األظَــٚ ،١زعــين أَــاضؽ سكــً ٞب إٔ
أن ٕٛأٍَاط
ٜٚهــ ٕٛيٓــا يفـ ٌٌ ْتكاغــِ ايًمــب َمــ٘! َــٓ اسبــٌ لٝــسٜو إَــا إٔ
ْمٝـ َماط سٝاتاط غمٝسْٓ ٠مِ لاهلسٚ ٤ٚايطُأْٚ ،١ٓٝإٍَا إٔ ْفرتم؟!
َٓ :

ٖ ٖٚٚٚٛ ٛعازت سً ١ُٝيمازتٗا ايكسمب!١
ٖصا اىبٛنَ ٛا إٓ ي٘ إٔ ٜٓتٜٗ ٞا س  ٝس! ٜـا قفــا ٤ذبـستٓا ًب
ٖصا
األَط نج طا أْتُبـط ايفطقـ ١اىبٓاغـ  ١ألعًـٔ ظٚادـ ٞأَـاّ ايٓـاؽ
لمس إٔ تؤ ٍٚأَالى ٚايس ٟي ٞعٓسٖا غٛف ٜـصعٔ ٚايـس ٟيألَـط
ايٛاقع ٜٚتك ٌ فهطٖ ٠صا ايعٚاز ألْٚ ٞسٝسٚٚ ٙضٜج٘ أْـت تمًُــب
إٔ ظٚادٓا ً ٍ،ب ايػط أيٝؼ نـصيو؟ لػـ ب عازاتٓـا ٚتكايٝـسْا
أخفٓٝاٙ

قفـا:٤

نٓت تك :ٍٛؾٗطإ أ ٚأقٌٚ ،أعًٔ ظٚادـ ٞأَـاّ ايٓـاؽ أقٓمـتين
لٗصا ٖٚصا نإ ؾطياط ٜا َٓ يهْ ٞتـعٚز! ثـِ قـٌ يـَ :ٞـٔ أٜـٔ
التـسعت فهــط ٠عٓــسَا تكـ ب األَــالى لامســو غٝهــطط ٚايــسى
ق  ٍٛفهط ٠ظٚادَٓ ٞو؟! نصل ١دسٜسٜ ٠ا َٓ ؟

قفـا:٤

(تطفـع َــٔ سـس ٠قــٛتٗا) امسـع ٜــا َـٓ  :أْــا مل أخًـل ألعــٝـ ًب
ايُبالّ
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ْانًت ست ٢خطدت َـٔ عتُـ ١اىبٝـتِ يػـت َهـطط ٠يًمـٛزَ ٠ـط٠
ثاْ ١ٝإفب عتَُ ١بالٍّ أؾسٍ أىباطٚ ،أنجط قٗطاط ال ٚأيف ال!
َٓ :

ٜا س  ٝس يٓٓؼ ٖصا اىبٛنْٚ ٛرتى َك  ٙيألٜاّ
( تفادْٓ ) ٘٦ػ ٢اىبٛنٛ

قفـا:٤

ْٓػ ٢اىبٛن ! ٛلٗص ٙايػٗٛيٜ ١ا َٓ
ًٚب أسؿا ٞ٥دٓـبٌ

َٓ :

(َكــمٛقا) َـــ َــاشا؟ ًب أسؿــا٥و دــٓـبٌ ٜــا إهلــٜ !ٞــا إهلــ !ٞال
أقسم
أْتَ أْت كبعسـب ٚأْا ال أيٝل اىبعاح ًب َجٌ ٖص ٙاألَٛض اىبك ١ٜ

قفـا:٤

(َكايم ١لاْفماٍ) أْـا ال أَـعح ٖـصا سكـً ٞب إٔ أنـ ٕٛأٍَـاط َجـٌ
نٌ اَطأً ٠ب ايمامل!

َٓ :

(ٜكطر) ناضث ١غٛف ذبٌ ل !ٞي ٛداٖ ٤صا ايٛيس إفب ايسْٝا!

قفـا:٤

(لصٖ )ٍٛناضث١؟! ناضث ١غتشٌ عًٝو فُٝا ي ٛأق ب يسٜٓا ٚيس؟!
َػتشَ !ٌٝاشا أمسع؟! َاشا تككس َٔ نٌ شيو؟

َٓ :

(لتؿـــٓر ظا٥ـــس) أقكـــس ايـــص ٟأقكـــسٖ ٙـــصا ازبـــٓـب ال ػبـــب إٔ
ٜمٝـ احبج ٞي٘
عــٔ قــطف ١ربًّكــَٓ ٞــ٘ أدٗهــٖٓ ٞــاى َــٔ ػبــط ٟعًُٝــات
إدٗاص

قفـا:٤

(ضافه )١لاْت ْٛاٜاى ا ٕ عطفت نِ أْت ناشب! طباز ! ئ
ذبًِ
لـــصيو ٜـــا الـــٔ األنـــالط! ازفـــع عُـــطَ ٟـــٔ أدًـــ٘ ٚيـــٔ أدٗـــض!
غٝمٝـ ٜا َٓ !
غٝمٝـ أقػِ يو حبٝات ٞأْ٘ غٝمٝـ!

َٓ :

(ٜطفع قٛت٘ َٗسزاط) ال ال ٚأيف ال! أْا ئ أمسب هلصا اىبدًٛم إٔ
ٜأت ٞازفًٓ ٘ٝب أسؿا٥و ق ٌ إٔ ٜٛيس! ئ أمسب ي٘ لاسبٝا٠

قفـا:٤

(لاْفماٍ ٚتؿٓر ن  )ٜٔأْت يػت لاشبايل يَتػُب أ ٚال تػُب!
اهلل َٔ ؼبُُٜٝ َٔٚ ،ٞٝت!
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َٓ :

(َكايماط َٗٚسزاط) مل ٜهٔ ٖصا اتفاقٓـا أْكـشو لـايتدًل َٓـ٘
لػطعٚ ١نم ٞحبػ اْو أْ٘ ي ٛعـاف يـٔ أعـرتف لـ٘ لـٌ غـأزفٓ٘
ٚأزفٓو َم٘!

قفـا:٤

(لصٖٚ ٍٛاْفماٍ) سك ! تٗسزْٜ ٞا َٓ ؟!

َٓ :

أْــا ال أٖــسز لــٌ أفمــٌ َــا أضٜــس يهــ ٞأربًــل يبــا ٜــععذين،
ٜٚمهــط عًـ ِٞقــف ٠ٛعٝؿــ !ٞثــِ ٖــصا ايٛيــس فُٝــا يــ ٛأتــ ٢ايــسْٝا،
ٚؾبٍ ٚعطف سكٝك ١أَ٘ ايًكٝط ١فُاشا غٛف

قفـا:٤

( َكايمــ ١تــعزاز اْفمــاال) سك ـ ! مل أعــطف أْــو لٗــص ٙايكــصاض٠
ٚايٓصاي!١
ال أقسم! َٓ ايص ٟق ٌٍ األضص ٚقًّ ٢هلل ٚزفـع اي ـايٚ ٞايـجُـب
َــٔ أدًــَ ٞــٔ أدــٌ إٔ أتعٚدــ٘؟! مبًــو قٓــاعـب! (تٓٗــاض ٚت ــسأ
لايكطار ) ؾٝطإ! غافٌ! اخطز َٔ سٝات !ٞمل أعس أيٝل ضؤ١ٜ
ٚدٗو اىبعٍٜف ايك ٝب!

َٓ :

(َكايما لاْفماٍ ظا٥س) امسم ٞأٜتٗا ايًكٝط ١أْت يايل يايل،
يايل
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش) ١
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ :ق اح اي ّٛٝاألخ َٔ عاّ 8762

اىبُٓبطٜ :طٜٓا قاع( ١نافت ٜا) ًب فٓسم فدِ
 ١اَطأ ٠نب ١ًٝدساط تهع ُْبّاض ٠غٛزا ٤عً ٢عٗٝٓٝا دبًـؼ إفب
ياٚيَ ١طلم ١ايؿهٌ عًٗٝا أقـٝل ٚضز أهبـط تطتؿـف ايكٗـ٠ٛ
تهًـِ " ايهطقــ :ٕٛلُٗـؼ تؿـ عبـ ٛايطاٚيــ ١اىبػـتط ١ًٝايــس
ػبًؼ سٛهلا صبُٛع َٔ ١ايطداٍ األثطٜا ٤ن اض ايػٔ ضدٌ نٌٗ
ٚغ ٜ ِٝازهلا ايُٓبطات ٜٓاز ٟعًـ ٢ايهطقـٜٚ ٕٛهًُّـ٘ لُٗـؼ
ايهطقٜ ٕٛتٓكٌ لـب ايطاٚيتـب عسَ ٠طات تٓتٗ ٞاىبؿاٚضات لــب
ايطــاٚيتـب عــت ايهطقــ ٕٛلاْتكــاٍ ايطدــٌ ايهٗــٌ ايــصٜ ٟــٓٗض
ٜٚتذــ٘ عبــ ٛايطاٚيــ ١ايــس دبًــؼ عًٗٝــا اىبــطأ ٠اسبػــٓا ٤قــاس ١
ُبــاض ٠ايػــٛزا ٤ــ ١ســٛاض ٜــسٚض لُٗٓٝــا التػــاَات َت ازيــ١
ايٓ ّ
نشهات
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قفـا:٤

( ٖٞٚتعٜب ايُٓبّاض ٠عٔ عٗٝٓٝا) أْت ع ٍاؽ اىبمطٚف لأل َٓ ٛ؟

ع ٍاؽ:

(لــصَٖ ٍٛفــاد )٧اهلل ٚأنــت! ٜــا إهلــٜ !ٞــا هلــصا ايٛدــ٘ ٚتًــو
ايمٓٝـب ايعضقأٜٚ

قفـا:٤

مل دبب عً ٢غؤايٞ؟

ع ٍاؽ:

(َاظاٍ َأخٛشاط) لً !٢مل أفِٗ؟ غأيتين عٔ َاشا؟ ْػٝت!

قفـا:٤

(ناسه )١مل تمس اإلدال١َُٗ ١

ع ٍاؽ:

مسمــت نــج اط عٓــوٚ ،عــٔ ْؿــايو ًب َؿــاغٌ اىبٝــتِ ٚاىبكــٓع
ازبسٜــس ايــص ٟقــاض إْتادــ٘ ٜفــٛم اىبػــتٛضز دــٛزٚ ٠غــمططا ٚنًــ٘
لفهًو

قفـا:٤

لٌ ٚلفهٌ عُاٍ ٚعاَالت اىبٝتِ أٜهاط

ع ٍاؽ:

سسثين ٚيس ٟايٛسٝـس َـٓ عٓـو عـٔ ْؿـايو ٚنبايـو ٚاغـًٛب
تماًَو نِ كبٓٝت إٔ أتؿطف لايتمطٍف إيٝو

قفـا:٤

الٓو َٓ سسثو عين؟

ع ٍاؽ:

ْمِ! نج اط ست ٢لسأت أؾو لأْ٘ َ طّ لو!

قفـا:٤

(قبذاًََ )١مك !ٍٛإفب ٖصا اسبس؟

ع ٍاؽ:

(َتالمـ ـاط لنعذـــاب) ٚأنجـــط! يهـــٔ فذـــأَٓٚ ٠ـــص ســـٛاي ٞايػـــٓ١
اْكطمت أخ اضى عٔ ايػٛم! خ اط إ ؾا ٤هلل؟

قفـا:٤

خ اط نٓت َٓؿ ً ١ل مض األَٛض أسا ٍٚسًّٗا

ع ٍاؽ:

افتكــسى أغًــب ايتذــاض تػــا٤يٛا عــٔ غ ـ ب غٝالــو؟ (لسٖؿــٜ )١ــا
غ شإ اهلل!
ا ٕ ٚفذأ ٠تُبٗطً ٜٔب ٖصا اىبهإ َجٌ َالى ٚأَاَٜ ٞـا إهلـ!ٞ
نـــِ نٓـــت أكبٓـــ ٢إٔ أيتكـــ ٞلـــو َـــٔ ظَـــٔ (نُـــٔ ٜت ـــعٍ)
لكطاس ١لكطاس !١الين َٓ مل ٜؿذمين عً ٢ضؤٜتو

قفـا:٤

(عٔ قكس تػأٍ لًٗفَ ١تكٍٓم َٓ )١الٓو! ىباشا؟

ع ٍاؽ:

(لمفٜٛــٚ ١ثكــ )١نــإ ٜــطزز أَــاَ ٞأخــاف عًٝــو ٜــا ٚايــسَ ٟــٔ
نباهلــا ٚغــشط نالَٗــا إٔ ٜأغــطاىٚ ،أْــت أضَ ـ ٌٌ َٓــص غــٓٛات
لمٝس!٠
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قفـا:٤

الٓو َٓ ؟!

ع ٍاؽ:

(َتالماط جبس ٚإعذاب)  ٜس ٚإٔ َٓ اط نإ ؽبطٌب ألَـط َـا؟! إَـا
أْ٘ نإ َ طَاط لوَ؟! أ ٚأْ٘ فمالط نإ خا٥فاط ًب إٔ أقع أْا أغ
نبايو!
( تهشو لُٓٝا َٖ ٛاظاٍ َأخٛشاط جبُاهلا )

ع ٍاؽ:

ٌٖ ٌٖ تمطفـب َٓ اط الين ايٛسٝس؟

قفـا:٤

ٖـــٖ ٚٛـــ( !ٚٚٛلٓــعم ٚغـدطٖٚ )١ٜــٌ ؽبفــ ٢ايكُـط! ي مــا أعطفــ٘
لايتأنٝس! يهٔ يٝؼ قبجًو أْت ٚايسٚ ٖٛٚ ٙسٝسى!

ع ٍاؽ:

عً ٢نٌ ساٍ أْت ا ٕ َاشا تفمًـب ٚنٝف تمٝؿـب؟

قفـا:٤

ال ؾ ٤ٞأفمً٘ يس ٟلمض األَالى أغتجُطٖا ٚأعٝـ َٓٗا

ع ٍاؽ:

أَتعٚد١؟

قفـا:٤

نٓت َتعٚد١

ع ٍاؽ:

(َتٓٗساط يٓفػ٘) نٓتَ َتعٚد١

قفـا:٤

(َتالمٚ )١تطًّكٓا

ع ٍاؽ:

(َتٓٗساط) آ ٙاسبُس هلل!

قفـا:٤

(ت س ٟزٖؿَ ١تكٓم )١ذبُس هلل! ىباشا؟

ع ٍاؽ:

(َتذاٖالط) الؾٚ !ٞا ٕ َاشا؟

قفـا:٤

ا ٕ نُا قًت :أْا اَطأَ ٠طًّكٚ ،١أعٝـ ٚسسٟ

ع ٍاؽ:

َمك !ٍٛؾال٘ نب ١ًٝدـساط َٚتمًُـٚ ١غٓٝـٚ ١تمـٝـ ٚسـسٖا؟! ال ال
ال َٓــص غــٓٛات َٓــص تٛفٝــت أّ َــٓ
ػبــٛظ أْــا أٜهـاط أعــٝـ أضَـ ط
ًًَت ايٛسسٚ ،٠أحبح عٔ َٔ ذبتـٜٛين عـٔ اَـطأ ٠جبُايـو! لـٌ
ٚتؿ ٗو أٜهاط

قفـا:٤

( ت تػــِ ثــِ تهــشو لمُــل) َمكــ !ٍٛايٓػــا ٤نــج ات َــٔ َجًــٞ
ٚأنبــٌ ًب اىبسٜٓــ ٖٚ ١ـٍٔ مبــتًهٔ َٛاقــفات تفــٛقين ٖٚ ،ـٍٔ عًــ٢
غين َجًو
ٍّ
االغتمساز يًعٚاز َٔ ضدٌ
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ع ٍاؽ:

و ال ٜٓكطــع صبٓــٖ ٕٛــصا ايــصٟ
ال أعتكــس فشــسٜح اجملتُــع عٓــ َ
اْفكــًت عٓــ٘! أعتكــس ٚاهلل أعًــِ؟ إٔ ٖــصا ايؿــاب أ ٚايطدــٌ أٚ
ايهٗــٌ أ ٚايــصٖ ٟــ !ٛأقكــس ايــص ٟالتػــِ يــ٘ اسبــِب ٚتعٚدــو
أعتكس ٚاهلل أعًِ! أْ٘ ؾدل غ عازٟ

قفـا:٤

( َ تػُ ١تهشو عً ٢اشبفٝف) غ عاز !ٟنٝف؟

ع ٍاؽ:

ٚاهللَ ٚاهللْ! إَا أْ٘ صبٖٓٚ ،ٕٛصا ؾ ٘ َؤنس! ألْ٘ مل ٜػـتطع
اسبفاَب عًٝوَ ،أ ٚإٍُْ٘ دِٔ لو فتٛقف تفه  ٙعـٔ ايمُـٌ فػـاح
ٚنا ًب ايسْٝا ٚاختف!٢
( ٜهشهإ)

قفـا:٤

مل ٜمس ٖصا َُٗاط لايٓػ  ١ي ٞاْفكًٓا ٚاْتٗ ٢األَط

ع ٍاؽ:

ٚيهٔ ٖصا َِٗ ي ٞأكبٍٓ ٢ي ٛأعطف ىباشا تطًكتُا؟ ٜ َٔٚهٕٛ؟

قفـا:٤

ف عًـ٢
يٝؼ َٔ اىبِٗ إٔ تمـطف ىبـاشا أَ ٚـٔ ٜهـٕٛ؟ ثـِ أْـت نـٌ ٝ
ياٚيس ألَ ٍٚط!٠

ع ٍاؽ:

آغف غٝس ٠قفـا ٤يهٔ أَط َا زفمين يصيو  ٞ ٜٓت سٜسٙ

قفـا:٤

َٚا ٖٖ ٛصا األَط ٜا غٝس ع ٍاؽ؟

ع ٍاؽ:

لكطاس !١فهطت إٔ أنٝف يجطٚتو نـمفٗٝا نُٗـط أزفمـ٘ يـو
َكسٍّ قسام

قفـا:٤

(ناسهَٚ ١تالمَٚ )١ؤخط قسام نِ تسفع؟

ع ٍاؽ:

اىب ًغ ٚاىبكاغ ٜسفع عٓس ايطًب ٚعً ٢لٝاصٚ ،أْت َٔ ؼبسزٙ

قفـا:٤

( تػتُط لايهشو يفرت ٠ثِ تتٛقف) ال أعتـصض غـٝس ألـَ ٛـٓ عـٔ
يً و

ع ٍاؽ:

(لاغت طاب) ال ال! ال أقسم! ىباشا؟

قفـا:٤

فهط ٠ايعٚاز مل ٜمس هلا َها ٌٕ ًب أٚيٜٛاتٞ

ع ٍاؽ:

(نُــٔ ٜتٛغــٌ جبــس) ٚاهلل أْــا قــازم ٚعًــ ٢اغــتمساز يك ــَ ٍٛــا
تؿرتيـب َٔ ؾطٍٚب ٖصا إشا ضغ ت ًب ٚنع ؾطٍٚب

قفـا:٤

( لمــس فــرت ٠تفه ـ َككــٛز )٠أق ــٌ قبــا عطنــت٘ٚ ،يهــٔ ٖٓــاى
ؾطٍب ٚاسس
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ع ٍاؽ:

(إدال ١غطٜمٚ ١لًٗف )١أق ٌ! أق ٌ ل٘ َُٗا نإ ٖصا ايؿطٍب َا
ٖٛ؟

قفـا:٤

نٓت قـس أقػـُت يعٚدـ ٞايػـالل إٔ ازبـٓـب ايـصً ٟب لطـين يـٔ
أربًل َٓ٘ فطًكين

ع ٍاؽ:

أَٔ أدٌ ٖصا يبًكتَ؟ هباض الٔ هباض أكبٓ ٢إٔ ٜه ٕٛي ٞزظٜٓـ١
أٚالز َٔ َجٌ سػٓا ٤تؿ ٗو؟!

قفـا:٤

(َتالم )١أْا َكُُ ١عً ٢أْين ئ أَٓش٘ فطق ١إٔ ٜهٚ ٕٛايسٙ

ع ٍاؽ:

ٜػتأٌٖ! (لرتزز َتػا٥الط ٚحبصض) ى ن ٞنٝف؟

قفـا:٤

ازبٓـب عُط ٙال ٜعٜس عٔ ؾٗط نج َٔ األيفاٍ ٜٛيـس ٕٚأسٝاْـاط
ًب ايؿٗط ايػالع

ع ٍاؽ:

مل أفِٗ َا تككسٜٔ؟

قفـا:٤

إشا ٚافكت أْػ ٘ يو أقكس ؼبٌُ امسو أتعٚدو

ع ٍاؽ:

(لسٖؿ ) ١يهـٔ! ٚايـس ٙيـٔ ٜػـهت ٚغـٛف ٜطايـب لـ٘ فٓكـع ًب
َؿهً ١ال أ ٍٚهلا ٚال آخط لٌ غٝج ت لٍٓٛت٘ عٔ يطٜل ايتشً!ٌٝ

قفـا:٤

ال ٜػتطع إث ات شيو

ع ٍاؽ:

نٝف؟  ٖٛٚالٓ٘!

قفـا:٤

ألْ ٞأْا أّ ازبٓـب ايًكٝط ١الَٓٝ ١تِ صبٗٛي ١ايٓػب غتػ ب ي٘
ايفهٝشٚ ١ايماض نُا ٜتكٛض ٜٚمتكس (غاخط )٠الٔ األنالط ٜطٜس
ال ٜطلطين ل٘ ٜٓٚػ ٍٓا يماً٥ت٘
إلكا ٤ايعٚاز غطاطٚ ،ال ٜطٜس ٍَٓ ٞيف ط
د إ ؽباف ٚايس َٔ ٙإٔ ال ٜٛضثٍ٘!

ع ٍاؽ:

صبٓ !ٕٛال ٜػتشل َبفـطى ٚال ؾـمطَ ٠ـٔ نـفا٥طى! اي ـيب ٚسـسٙ
ايصٜ ٟتدًً ٢ب ٖصا ايعَإ عـٔ اَـطأ ٠ناًَـ ١األٚقـاف تفـٛم ًب
سػٓٗا َط ِٜاجملسي١ٝ؟!
(لاعتساز ظا٥س) ايػٝس ٠قفــاٚ ،٤أْـا أٜهـاط أعـطف فمـالط أْـو لٓـت
(ٜػهت ثِ ٜتالع)
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لٓت َٝتَِٚ ،ا ٜه شيو؟!
قفـا:٤

قــشٝب (لاعتــساز َككــٛز) َــا أْــا عًٝــ٘ َــٔ َٛاقــفات دمًــت
أغًب ن ـاض اي ًـس ٚأغٓٝاٖ٤ـا ٜتكـسَ ٕٛلمـطٚص ايـعٚاز اي اُٖبـ،١
ٚأْا أضفض أنت ؾدكٝات ٖصا اي ًس ناْت تٓتُبـط إؾـاضَ ٠ـٔ
إق مٖ ٞصا
( تؿ ـ إفب إق ـ مٗا ثــِ تــٓٗض ٚاقفــ ١تٓــاز ٟعًــ ٢ايهطقــٕٛ
تمطْ ٘ٝكٛزاط)

قفـا:٤

(تػتأشٕ لًطف) ٜا هلل أغتأشٕ غٝس ألَ ٛـٓ
غمست

اسبػـاب ٚاقـٌ

لازبًٛؽ َمو أضاى خب غٝس ع ٍاؽ (ت تمس لػطع) ١
ع ٍاؽ:

(لصٖٚ ٍٛاضت اى) غٝس !٠غٝس ٠قفـا ٤ال ػبٛظ! أْا َٔ غـٝسفع
اسبػاب!
غٝس ٠قفـا ٤اْتُبط ٟأضد ٛإٔ تػُم ٞضأ ٜٞغٝس ٠قفـاَٛ ٤افل
عً ٢نٌ َا تؿرتيـب غٝس ٠قفـاَٛ ٤افل! َٛافل!
( تؿٜٛـ ر قطع )
إَبالّ

الفصل الثالث
املشهد األول
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش) ١
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ عاّ ّ9111
اىبهإ:
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نطاغ ٞخٝعضإ ٜسخٌ ايعٚز ع اؽ ايكايٜٚ ٕٛتذ٘ عب ٛأسـس
ايهطغٚ ٞػبًؼ سبُبـات ٚتُبٗـط ايػـٝس ٠قفــاٖٚ ،٤ـ ٞتٓـعٍ
زضدات ايػـًِّٚ ،قـس اضتـست ثـ ٛب عطغـٗا االلـٝضٚ ،دبًـؼ إفب
ايطاٚيَ ١ع ع ٍاؽ  ١سٛاض ٜسٚض
ع ٍاؽ:

(ٜهًِ قفـا َ ٤تػُا) عبٔ أخ اط يٛسـسْا ٜـا سٝـات ٞعـسْا َـٔ
ايػفط

قفـا:٤

اسبُس هلل عً ٢غالَتو س ٝيب

ع ٍاؽ:

ٚغالَتوَ أضاى َؿطق ١ايٛدـ٘ ايًًٝـٚ ١نـإٔ ايتمـب ٚاىبـطص ظاال
عٓو؟

قفـا:٤

ؾهطاط هلل

ع ٍاؽ:

ٚاسبُس ي٘! عً ٢ايطغِ َٔ ايتمب ايص ٟأقالٓا َماطٚ ،االْتهاغ١
اىبطن ١ٝايس أىبّت لو ي ١ًٝاألٜاّ ايمؿـط ٠اىبانـٚ ،١ٝايـس أنـطٍت
لٓا

قفـا:٤

( تكـايع نالَـ٘ لالتػـآََٚ ) ١متٓــا َـٔ ايًكـا ٤نـعٚز ٚظٚدــ١
أيٝؼ ٖصا َا نٓت تطغب قٛي٘؟

ع ٍاؽ:

(لنعذاب) ْمِ! ٚنأْو تؿاضنٓٝين ايتفه !
قفـا :٤ي ماط ٜا ضٚس !ٞي ما أْت س ٝيب أْت ظٚدٚ ٞقطٍ ٠عٝينٍ!
ألدًو أضتس ٟثٝاب ايمطؽ َٔ دسٜس هلـص ٙايًًٝـ ١يًٝـ ١أسػـٔ َـٔ
أيف ي!١ًٝ

ع ٍاؽ:

نـِ نٓــت أسًــِ إٔ تهــ ٕٛيــ ٞاَــطأ ٠جبُايــو ٚقــ ٠ٛؾدكــٝتو
ٚق ـ ط غــٓو ٖــا ٖــ ٛاسبًــِ ذبك ـل ٚايًًٝــ ١أنــ" ٕٛضَٝٚــٚ ٛأْــت
تهْٛـب دٛيٝٝت"

قفـا:٤

(لطَٚاْػٖ ١ٝازٚ )١٥سًُ ٞذبكل أٜهاط!

ع ٍاؽ:

(لسٖؿ )١أ ٟسًِ ذبكلٚ ،تتهًُـب عٓ٘؟

قفـا:٤

عٔ اسبًِ ايص ٟأق ب سكٝك١

ع ٍاؽ:

نٝف ٚظٚادٓا مل مبض عً ٘ٝغ ٣ٛأٜاّ؟!
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قفـا:٤

(لًطف ؾـسٜس) أْـت أٜٗـا اىبـالى لفهـًو أقـ شت َـساّ ع ٍـاؽ
ايجط ١ٜغٝس ٠اجملتُعٚ ،ايػٝس ٠األٚفب ًب اىبس١ٜٓ
(ٜهشهإ)

ع ٍاؽ:

تػتأًٖـب ٜا ضٚس ٞفأْت تػتشكـب أنجط يبا َٓشتو لهج

قفـا:٤

ٚأْــت تػــتشل َ ٍٓــ ٞنــٌ اإلخــالم ٚاسبــب أْــت ظٚدــٚٚ ٞايــس
ايطفٌ اىبٓتُبط

ع ٍاؽ:

ٖ ٛأ ٖٞ ٚال فطم ْكف َا ت كّ َٔ ٢ايجط ٠ٚألٚالزٟ
(ع ٍاؽ ؽبطز َٔ دٝب دانٝت٘ عكساط َٔ ايعَطز ٚاألىباؽ
ٜطٍٛم ل٘ عٓل قفـا ٤ثِ ٜٓا ٍٚقفـا ٤اىبطآ ٠يتُٓبط فٗٝا)

ع ٍاؽ:

َتٚى ٜا س  ٝس اُْبطً ٟب اىبطآ ( ٠تُٓبط قفـاً ٤ب اىبطآ) ٠

قفـا:٤

نِ ٖ ٛضا٥ع ٚنبٖ ٌٝصا ايمكس

ع ٍاؽ:

ٚاألنبٌ ٖصا ايمٓل! فكس ظاز ايمكس نباالط!

قفـا:٤

ؾهطاط ع ٍاؽ نًّو شٚم!

ع ٍاؽ:

قٓع خكٝكاط يو قٓم٘ أَٗـط قـٍٓا اسبًـً ٞب اىبسٜٓـ ١إْـ٘ َـٔ
أسذاض ايعَطز ٚاألىباؽ تػتأًٖـب ٜا ضٚسٞ
( ٜتًفت سٛي٘ ُٜٓٚبط إفب ايهأؽ ايفاضغٜ ١تأًَٗا ٜٚكًو ٗا لهفـ٘
ٚأقالم٘ ،ثِِ ُٜٓبط عب ٛايهطغ ٞايجايح ايفاضغ ٜتأًَـ٘ يـٜٛالط،
ٜٚػأٍ لٗسَ ٤ٚػتفػطاط )

ع ٍاؽ:

( ٖٚــٜ ٛؿــ إفب ايهــأؽ ٚايهطغــ )ٞقفـــا !٤أؾــمط ٚنــإٔ
ؾدكاط ثايج طا ٜؿاضنٓا
دًػــتٓا ًب يًٝــَ ١ــٔ أٖــِ يٝــاٍ ايمُــط ىبــٔ ٖــص ٙايهــأؽ! ٖٚــصا
ايهطغٞ؟!

قفـا:٤

ال ألسس يهٔ َٔ اىبُهٔ إٔ ٜأت ٞأسسِٖ؟

ع ٍاؽ:

عسْا إفب اي ٝت ٚمل غبت أسساط لٛقٛيٓا!

قفـا:٤

َٚـــٔ ٜـــسضٟ؟ يمـــٌ أســـسِٖ ٜتـــالع أخ اضْـــا! األقـــسقاٚ ٤األقطلـــا٤
لاتكاٍ زاَ ِ٥مٓا
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ع ٍاؽ:

ال ال أعتكس عً ٢نٌ ساٍ ٌٖ تػُب ي ٞظٚدس إٔ أهبٌ ٖـصٙ
ايهأؽٖٚ ،صا ايهطغ ٞلمٝساط عٔ ٖٓا؟

قفـا:٤

َٚا ٜهطى ٚدٛز ٖصا ايهطغٖٚ ٞص ٙايهأؽ ايفاضغ١؟

ع ٍاؽ:

(َ تػُاً) ال أضٜس ألسس إٔ ٜمهوط عً ِٞقف ٠ٛاختال ٞ٥لو ست ٢يٛ
نإ َبًّٞ

قفـا:٤

(ناسه ) ١أْت ت اض إشاط!

ع ٍاؽ:

ْمِ أْا ؾسٜس اي ٠

قفـا:٤

( خب ح َككٛز  ٖٞٚتكسّ نأؽ ايمك ) تفهٌ ؾطاب س ٓا
(ع ٍاؽ ٜكطب ايهأؽ َٔ فُ٘ كبس قفـا ٤أقالع ٜسٖا ٚكبػو
لايهأؽ ق ٌ إٔ ٜؿطل٘)

قفـا:٤

أسكا ت اض ٜا ع ٍاؽ؟

ع ٍاؽ:

يسضد ١ايكتٌ أقتٌ َٔ ؼبا ٍٚإٔ ُٜٓبط لػ ٤ٛأ ٚمبؼٍ ؾمطَٓ ٠وَ!

قفـا:٤

(خب ح) ست ٢ي ٛنإ ٖ( ٛتػهت) !

ع ٍاؽ:

( ًب نـٝل ٜمٝــس ايهــأؽ يًطاٚيــ ١ز ٕٚإٔ ٜؿــطل٘) ٖــٖ !ٛــَ ٛــٔ
ٜهٖ ٕٛصا ٜا قفـا٤؟
ٚيسى!

قفـا:٤

َٓ

ع ٍاؽ:

ست ٢ي ٛنإ! ( ٜٓتفض لاغت طاب) َاشا؟ َٓ

قفـا:٤

ْمِ!

ع ٍاؽ:

ال لعٚادَٓ ٞو!
 َٔٚايص ٟأختٙ؟ أْا مل أخت ٙأق ط

قفـا:٤

أعًِ شيو يهٔ َٔ سك٘ إٔ ٜمطف! أيٝؼ ٖٚ ٛسٝسى ٚٚضٜجو؟

ع ٍاؽ:

لً !٢يهٔ؟

قفـا:٤

أْا أختت٘ٚ ،زعٛت٘ يه ٜ ٞاضى يٓا ظٚادٓا

ع ٍاؽ:

(لاْفماٍ) صبٓ!١ْٛ

قفـا:٤

صبٓ ١ْٛأْا صبٓ !١ْٛىباشا ٜا ع اؽ؟

ع اؽ:

نٓت قس نًُت٘ ٚأختت٘ لأْين غٛف أتعٚدو ٖسزْٖٚ ٞـسزى
لايكتٌ

الين َمك!ٍٛ
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قفـا:٤

نٓت عً ٢عًِ لصيو

ع ٍاؽ:

(لصٖ )ٍٛأ أنٓتَ تمًُـب ٜا قفـا٤؟!

قفـا:٤

ْمِ! ٖ ٛؾاب ثطثـاض ٚد ـإ لـٌ ٚأنجـط َـٔ د ـإ ٖـ ٛنـمٝف،
ٚئ ٜػتطٝع إٔ ُٜكسّ عً ٢فمٌ شيو

ع ٍاؽ:

(ٜــعزاز اغــت طالاط) َــاشا تكــٛيـب؟ نٝــف عطفــت َــٓ اط أْــ٘ د ــإ
ٚنمٝف؟!
لت أخافو أٜتٗا اىبطأ٠؟! َٔ أْت لايه ٌب؟ َٚاشا رب ٍ٦ـب عين؟!

قفـا:٤

( لٗس ٤ٚلاضز ٚلهالّ غاَض ) أْا أّ أْت؟

ع ٍاؽ:

(لاغـــت طاب ؾـــسٜس) ٖـــٌ تًمــ ـب َمـــٞ؟ أضً ٣ب نالَـــو ذبـــسٜاط
ٖٚذَٛاط!

قفـا:٤

(لٗس ٤ٚلاضز) أْت َٔ لسأ ايًمب ٚلازض لاهلذٜ ّٛا ألا َٓ !

ع ٍاؽ:

(لاْفماٍ) أْا! أْا لسأت ايًمب ٚاهلذ ّٛعًَٔ ٢؟ مل أفِٗ؟

قفـا:٤

ْمِ! أْت أٜٗا ايعٚز ايطٝب

ع ٍاؽ:

أْا! أْا؟!

قفا:٤

أْـــت ٖـــسزت لـــٌ سطُـــت قًــ ـب عاؾـــكـب تعٚدـــا ثـــِ اْفكـــال
لػ و

ع ٍاؽ:

لػ يب! سطٍُت قًب َٔ ٜا قفـا٤؟

قفـا:٤

(َتالم ١لتٚز) سػ ت قبايَو ٚعكاضاتوَٚ ،ؤغػاتوٚ ،غـطٛتو
تػتطٝع قٗط َٔ تؿا٤؟! ست ٢الٓو ايٛسٝس َٓ ٜا ع ٍاؽ

ع ٍاؽ:

( ٚقس لسا ًب سايـ ١تـٛتط ٚغًٝـإ) َـا ٖـصا اهلـطاَ !٤ـاشا تكـٛيـب ٜـا
اَطأ٠؟ أْا مل أقٗط َٜٛاط أسساط! فهٝف أقٗط ٚيس ٟايٛسٝس َٓ ؟
( قٛت قط عًـ ٢اي ـاب ْػـُع قـٛت اىبفتـاح ًب ايكفـٌ ٜـسخٌ
َــٓ ســاَالط ٖسٜــ ١نطتْٝٛــًَ ١فٛفــ ١لــايٛضم اىبًّــَٚ ٕٛطلٛيــ١
لؿطٌٜب َٔ اسبطٜط )

َٓ :

َػـــاؤنُا غـــمٝس َـــتٚى ٖسٜـــَ ١تٛانـــم ١يهُـــا أضدـــ ٛإٔ
تمذ هُا!
( تتٓا ٍٚقفـا ٤اهلسٚ ١ٜتطنٓٗا عً ٢ايهطغ ٞايجايح )
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اهلل  ٜــاضى يًذُٝــع أق ـ شٓا أغــطٚ ٠أٖــٌ

قفـا:٤

أٖــال لايػــٝس َــٓ
أيٝؼ نصيو؟

َٓ :

ي ماط ي ماط!

قفـا:٤

(َتالم )١أ ٚقس ٜه ٕٛيًػٝس ع ٍاؽ ضأ ٌٟأخط ٜا َٓ ؟

ع ٍاؽ:

( َٓسٖؿاط ؼبو شقٓ٘ ٜ ٖٛٚتأٌَ لمُل َٓ ) َٓ َا ايص ٟدا٤
لو؟

َٓ :

ٚيٜ ٛا لالـا ظٚدتـو ٖـ ٞايـس زعـتينٖٚ ،ـ ٞايـس أخـتتين لك ـٍٛ
ايــعٚاز َٓــو ٚحبهــِ ايمالقــ ١ايــس لٓٓٝــا أقكــس عالقــ ١ايمُــٌ
ايس تطلطٓا غالكاط أختتين أ ٍٚلـأ ٍٚلٝـ ّٛظفافهُـاٚ ،سبُبـ١
غفطنُاٚ ،سبُبٚ ١قٛيهُا عا٥س ٜٔإفب اي ٝت
( ع ٍاؽ ُٜٓبط إفب قفـا ٤ايس أخصت لٗع ضأغٗا لاإلػباب ع اؽ
ٜتالع تٛد ٘ٝايهالّ ىبٓ )

ع ٍاؽ:

ٖ٘! (يكفاٚ ٤لػدط ) ١ٜنٓت ربتٚ ٜ٘ٓتػتأشْ ٘ٓٝأٜهاط؟

قفـا:٤

( دبٝب عًْ ٢كف ايػؤاٍ ) مل أغتأشْ٘؟

ع ٍاؽ:

إشاط ناْت ظٚد ١ألٝو ربتى ٜا َٓ ؟

َٓ :

اغأهلا ثاْ ١ٝيتتأنس ٜا ٚايسٟ

ع ٍاؽ:

قشٝب ٜا قفـا٤؟

قفـا:٤

(لٗس ٤ٚتطغٌ نًُاتٗا) ْمِ ٖصا َا سكٌ ٜا س ٝيب

ع ٍاؽ:

أمل ٜٗسزى لايكتٌ ٜا قفـا٤؟

قفـا:٤

ال  ٌٖٚػبطؤ؟

ع ٍاؽ:

(لمك  ١ٝىبٓ ) نٝف؟ ٚأْت َٔ ٖسٍز ٚتٛعٍس لكتًٚ ،ٞقتٌ قفــا٤
ي ٛتعٚدٓا أتٓهط شيو ٜا َٓ ؟

َٓ :

(َؤنساط) ْمِ! ٖٚصا قشٝب

ع ٍاؽ:

لنَهاْو ا ٕ إٔ تٓفص ٚعسى ٚتكتًٓا

َٓ :

مل ٜمس ٖصا َُٗاط ا ٕ
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( َــٓ ٜتذــ٘ إفب عً ــ ١اهلسٜــٜٚ ١كــ ّٛلٓــع ايؿــطٌٜب عٓٗــا ؼبــاٍٚ
فتشٗـاٖٚ ،ــُٜٓ ٛبــط إفب ٚايــس ٙجبشـَٛب ٚذبـسُ ع ٍــاؽ  ٜتمــس إفب
ايــٛضا ٤خًــف قــفاٖٚ ،٤ــٜ ٛطاقــب َــٓ ايــصٜ ٟتــالع فــتب ايمً ــ١
ايهطتٚ ١ْٝٛنأْٗا ذب ٟٛقٓ ًَٛ ١قٛتٜ ١فتشٗا ثـِ ؽبـطز َٓٗـا
زَ" ١ٝيم  ١تكسض قٛت لها ٤يفٌ" ٜكسَٗا يٛايس)ٙ
َٓ :

تفهٌ ٜا ٚايسٖ ٟسٜس اىبتٛانم ١زَ ١ٝحبذِ ايطفٌ ايـص ٟغـتًسٙ
ظٚدتو!

ع ٍاؽ:

 َٔٚقاٍ يو أْ٘ غٝه ٕٛي ٞيفٌ؟ ثٍِ أْا مل مل (ٜػهت)

َٓ :

مل مل َـــاشا ٜـــا ٚايـــسٟ؟ ال ت تـــ٦ؼ يـــٖ ٍ، ٛـــصا األَـــط غـــأنٕٛ
َػــطٚضطا دــسطا لكــس ّٚأ ٍر يــٜ ٞؿــاضنين اسبٝــاٚ ،٠اىب ـ اخ ايــصٟ
غٝؤ ٍٚيٚ ٞي٘ َٔ لمسى
(ع ٍاؽ ؽبط ٛخطٛتـب ٜٚأخص اهلسٜ ١ٜتأًَٗا لسٖؿ ١ثِ ٜكصف لٗا
لٛد٘ َٓ )

ع ٍاؽ:

(لاْفماٍ) أتػدط َٔ ألٝو ٜا ٚيس؟

َٓ :

ال أغت فط اهلل اغأٍ ايػٝس ٠قفـا ٤عفٛاط خايس ظٚد ١أل!ٞ

ع ٍاؽ:

(ٜٗع ضأغ٘ حب  )٠أغأٍ؟ عٔ َاشا أغأٍ قفـا٤؟

قفـا:٤

(لتٚز ٠أعكاب) ايػٝس َٓ ايص ٟنإ نإ!
( تػهت يًشُبات  ٖٞٚتتأٌَ ع ٍاؽ ايصٜٗ ٟع ضأغ٘ حب )٠

ع ٍاؽ:

(ًب نٝل ٜطفع قٛت٘) َٓ ! َاشا نإ ٜا قفـا٤؟

قفـا:٤

( لتٚز ٠ظا٥س ٠تفاد ٧ع اؽ) نإ ظٚد ٞايػاللٚ ،ازبٓـب ايصٟ
أهبٌ ل٘ ٖ ٛالٓ٘ ايصٚ ٖٛ ٟيسى أٜهاط

ع ٍاؽ:

َكمٛقا) َٓ نإ ظٚدوَٚ ،ايصً ٟب لطٓو َٓ٘؟!
ً
(

قفـا:٤

(لكٛت يبسٚز ْػ ٝاط ٚلاضز) ْمِ ٜا ع ٍاؽ ْمِ!

ع ٍاؽ:

(َتالماط غ َكسم ) ال ال أقسم! ال أقسم؟

قفـا:٤

قسِّم ٜا ع ٍاؽ قسٍم ٜا ضٚس!ٞ

ع ٍاؽ:

(ٜكطر لصٖ )ٍٛتطًع ضٚسو َٔ قسضى! أقسٍم! أقـسٍم َـاشا؟!
ٖــٌ أقــسم أْــَ ٞتــعٚز َطًكــٚ ١يــسٟ؟ ٚنٝــف يــ ٞإٔ أعــٝـ َــع
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ظٚدــ ١ذبُــٌ ًب أسؿــاٗ٥ا دٓ ٓٝـاط َــٔ قــًب ٚيــسٟ؟! ال أقــسم! ال
أقسم؟!
قفـا:٤

(ربطز َٔ ضبفُبٜ ١سٖا ايك ٚ ٠ضقٖ )١صا عكس ظٚادٓا ق ٌ غٓ١
( ع ٍــاؽ ٜأخــص ٚضقــ ١ايمكــس ٜٚكــطأ لكــٛت َتكطّــعٚ ،أقــطب إفب
اهلُؼ)

ع ٍاؽ:

ال أَتأنس ٠إٍٔ ازبٓـب ايصً ٟب لطٓو َٔ قًب الين؟!

قفـا:٤

ٖ ٛالٓ٘ أَاّ اهللٚ ،الٓو أَاّ ايٓاؽ

ع ٍاؽ:

سك  !٠ال ٚأيف ال ئ ٜهٖ ٕٛـصا! ٚيـٔ ٜهـ ٕٛيـ ٞسفٝـ ٌس َـٔ أّ
يكٝط١

قفـا:٤

(لتٚز َككٛز) ع اؽ! س ٝيب ال ت ًٌب أْت ا خط ( تًتفت عبـٛ
َٓ ) ايػٝس َٓ ! نًِ ٚايسى ٚتفاِٖ َم٘

َٓ :

(ٜتكسّ َٔ ٚايس ٙحبصض) أل ٞزعٓا ْتفاِٖ لٗس ٤ٚايتفاِٖ أفهٌ
يهًٓٝا

ع ٍاؽ:

ْتفــاِٖ ْتفــاِٖ عًــَ ٢ــاشا؟ ٖــص ٙاسبك ـ  ٠ايــس أغــٛتين أّ أْــت
ايص ٟلمتين!

قفـا:٤

(تػو عً ٢سطٚف نًُاتٗا) َٓ ! مل أعس أستُـٌ نـالّ ألٝـو
ايكصض! سصض ٙفكت ٟقس ْفس!

ع اؽ:

(َتالما قطاخ٘ ) َٔ أْت أٜتٗا ايًكٝط ١يتٗسزٟ؟
اْتؿًتو َٔ اسبهٝض الٓ ١ظْ !٢الَٓٝ ١تِ ال أب ٚال أّ!  ٖٚتو
امسْٚ ٞكف ثطٚتٜ ٞا عاٖط!٠

َٓ :

(ٜطفع قٛت٘ ) نف !٢نفٜ ٢ـا ٚايـسٖ !ٟـ ٞا ٕ ظٚدتـو أَـاّ
اهلل ٚايٓاؽ

ع ٍاؽ:

( نُٔ لسأ ٜتٓفؼ لكمٛل )١ال ظٚدـس ٚال لطـٝذ! ال ال َػـت
َػتش !ٌٝاهلل عًٝو ٜا َٓ ! قطت قٛازاط اهلل ٜٓتكِ َٓو َٗٓٚا
أْصاٍ! غفًَ!١
(  ٜسأ ٜؿمط لاالختٓام ٜفكس تٛاظْ٘ ٜٚكع أضناط ٜماْ َٔ ٞتؿٓر
ٜطفع ٜـس ٙؼبـاَ ٍٚػـو قفــا ٜ ٤ـسأ لايؿـد ايمـاي ٞاىبتكطـع
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ٜطدبف ثٍِ مبٛت َٓ ٜتكسّ َٔ ٚايس ٙلـ ٌبٜ ٤هـع أشْٝـ٘ عًـ٢
قسض ٙػبؼ ْ ه٘ ًب َٛقع ايطق ٜ ١رتى ٜس ٚايس ٙفتػكٌب )
َٓ :

أعتكس َات ٚاهلل أعًِ

قفـا:٤

نـإ غــُٛٝت عــادالط أّم آدـالط! يـ ٛؾــطب ايؿــطاب ايــصٚ ٟنــمت
ف ٘ٝايػِ اهلل ضؤٚف ضس ِٝأختاض َٛت٘ لايػهت ١ايكً  ١ٝست ٢ال
ْ تً ٞلكتً٘

َٓ :

األعُاض لٝس هلل َات ٚاغرتاح ٚأضاحٚ ،ال ػبٛظ عً ٘ٝإال ايطهب١

قفـا:٤

ايطهب ١ي٘ ٚاىب فط٠

َٓ :

اْتٗ ٢األَط عبٔ ا ٕ أسطاض

قفـا:٤

لنَهاْو ايمٝـ َطتاحْٚ ،كف ايجط ٠ٚآيت إيٝو

َٓ :

َاشا لؿأْٓا؟

قفـا:٤

ٚال ؾ٤ٞ

َٓ :

ْكف ٞأَٛضْـا ٝ ْٚـع أَالنٓـا ثـِ ْ ـازض إفب اي ًـس ايـص ٟربتاضٜٓـ٘
يًمٝـ ف٘ٝ

قفـا:٤

ٚلمسٜٔ؟

َٓ :

ْتعٚز الٓٓا ٖ ٛالٓٓا شنط نإ أّ أبْجٖٚ ،٢ـ ٛاىبٛيـٛز ايؿـطعٞ
يٓا

قفـا:٤

نُا اتفكٓا اىبٛيٛز ٖ ٛالٔ ألٝـوٚ ،أْـت أخـا ٙأَـاّ ايٓـاؽٚ ،أْـت
أَاّ اهلل ٚايسٚ ٙئ أغازض اىبسٚ ،١ٜٓئ أتعٚز َٓو ألساط

َٓ :

مل ٜهٔ ٖصا اتفاقٓا؟

قفـا:٤

قشٝب!

َٓ :

إشاط؟

قفـا:٤

تمــٝـ يٛســسى ٚلمٝــساط عــين غــأعٝـ طبًكــ ١يــصنط ٣اىبطســّٛ
ظٚدٞ

َٓ :

أعــٝـ يٛســس !ٟال أضٜــس إٔ ألكــ ٢لمٝــساط عٓهُــا أْــت ٚايــصً ٟب
لطٓو
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قفـا:٤

َــٔ ٖــص ٙايًشُبــ ١أعاٖــس ظٚدــ ٞاىبطســ ّٛإٔ أنــ ٕٛطبًكــ ١يــ٘
ٚالمس٘ ايص ٟأهبً٘ ٚيصنطا ٙايط١ ٝ

َٓ :

ٚأْا ٚٚيس ٟايصً ٟب لطٓو؟

قفـا:٤

أْت ًب ُْبط ٟال ؾ !٤ٞظٚدَ ٞات يهٓـ٘ ٖٚـب اسبٝـا ٠يـ ٞأْـت
قتًـت سًُـً ٞب إٔ أنــ ٕٛغـٝسَ ٠تعٚدـٚ ١أّ َطلٝــ ١تٓتُـ ٞيماً٥ــ١
ضبرتَــ ١نٓــت تهــصب لاغــتُطاض نٓــت أقــسم ٚأعــطف أْــو
تهصب نٓت رب ٚ ٧دٗو لكٓـا ُٖـو ثـط ٠ٚألٝـو أْـت ايـصٟ
زفمتين سبهٔ ٚايسى ألْتكِ َٓـو لـ٘! ٚأْـت َـٔ غـاعسْ ٞعًـ٢
شيو

َٓ :

(لاْفمــاٍ) أْــت أٜه ـاط صبطَــٚ ١أْــت َــٔ سطٍنــين عًــٚ ٢ايــس!ٟ
لًػــاْو ق ــٌ قًٝــٌ أفكــشتَ لكٛيــو يــٛال مل مبــت ىبــات َػــَُٛاط
أيٝؼ نصيو؟

قفـا:٤

ْمِ! ٖٚصا َا نإ ػبب إٔ ٜه ٕٛإَـا إٔ كبـٛت أْـت أ ٚمبـٛت
ٚايسى! فُٛت ٚايسى أنجـط نـُاْاط يـ ٞألغـتُط نـاَطأ٠ط ْادشـ١
ٚشات نٝــإ ٚقُٝــٚ ١اغــِ أَــا َٛتــو فــال ٜؿـ ع اْتكــآََ ٞــو!
ألْو الٌٔ فاغسٌ ٚعام

ع ٍاؽ:

أْا فاغس ٚعام؟!

قفـا:٤

لهــٌ تأنٝــس! أْــت ق ًــت قبــا عطنــت عًٝــو فكــسقت فدٓــت
أععٍ ايٓاؽ إفب قً و ألاى! فهٝف تطٜس َين ايمٝـ َمو؟

َٓ :

( ٜه)ٞ

قفـا:٤

امسع :اي ها ٤ال فا٥س َٔ َ٘ٓ ٠أدـٌ ايـصً ٟب لطـين غـٛف أزٜـط
اىبؤغػــــاتٚ ،اىبُتًهــــاتٚ ،سككــــو َٓٗــــا ألْــــ٘ َٛيٛزْــــا ًب
ايٓٗا ٖٛٚ ،١ٜايٛاضخ ايٛسٝس

َٓ :

غأعٝـ َع الين أٜهاط!

قفـا:٤

از ُ هلل إٔ ٜأت ٞايٛيس لػالّٚ ،زعٓا ْرتسـِ عًـٚ ٢ايـسىْٚ ،طًـب
َٔ اهلل اىب فط٠
ٚايجٛاب يٓا يَُتا فمًٓاٚ ٙخططٓا ي٘
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َٓ :

(لنسباح) يهٓ٘ الينٚ ،يٝؼ الٔ ألٞ؟!

قفـا:٤

أَاّ اهلل فكٌب ٌٖ تطٜس إٔ ْصٖب َماط إفب س ٌ اىبؿٓك١؟

َٓ :

( خبٛف ُٜٓ ٖٛٚبط إفب دج ١أل )٘ٝال ال

قفـا:٤

( ٖٚــ ٞتطلــت عًــ ٢نتــف َــٓ ) عذــٌ لطًــب اإلغــماف ثـ ٍِ ٖٝــ٧
َٛنب ازبٓاظ٠
( تؿٜٛـ ر قطع )

املشهد الثاني
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝـس ٜكًب قفش) ١
 ُٜبٗط عاّ  ّ9111عً ٢ؾاؾ ١ايعَٔاىبٓكــ :١ع ــاض ٠عــٔ َػــتٜٛـب األ ٍٚإفب مبـــب اىبٓكــٚ ١ايجــاْ ٞإفب
ٜػاض اىبٓك١
ٜفكٌ لُٗٓٝا سادع  ُٖٞٚدساض ؾفّاف
" اإلْاض ٠لـب اىبػتٜٛـب " لايتٓاٚب
يٛس ١أٚفب
ايتؿدٝل:

ًب اىبػت ٟٛاأل ٍٚمبـب اىبٓك ١اإلْ اض ٠فكٌب فٚ ٘ٝعاَ١

اىبُٓبط:

ٜطٜٓا َأ ،ععاً ٤ب قاع ١ن  ٠نبع غف َٔ اىبمع ١ ٜٔؾٝذ
ٜتً ٛغٛض َٔ ٠ايكطإٓ ايهط ِٜتالٛت َػذ ٢عً ٢ياٚي ١ن ٠
ضباٍب لأناي ٌٝايعٖط قفـا ٤دايػ ١عًـ ٢نطغـ ٞتُُبٗـط سعْـاط
ن اط َطتس ١ٜايػٛاز ًٚب ٜسٖا َٓس ٌٜإفب داْ ٗا ٚقف ايؿاب
َٓ ٚ ،لٝسَٓ ٙس ٌٜمبػب ل٘ زَٛع٘ ٜ ٖٛٚ ،هَ ٞطاي ٧ايطأؽ
لاق ٞاىبمع ٜٔازبُٝع ٚقٛفاٚ ،لكُت ضٜجُا  ٜٞٗٓايؿٝذ تالٚت٘
لمــس شيــو ٜتكــسّ أضلمــَ ١ــٔ ايطدــاٍ ايؿ ـ اب ؼبًُــ ٕٛايتــالٛت
َٛنب ايتؿٝٝع ٜتشطى َع ايتالٛت ٚخًف٘ ضَٛ ،غٝك ٞدٓا٥عٟ
ٜكــاسب اىبٛنــب ٜٓتٗــ ٞاىبؿــٗس خبــطٚز اىبٛنــب َــٔ ايكاعــ١
ايه ٠
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يٛس ١ثاْ١ٝ
( قطع ر تؿٜٛـ ٚسٝس ً ٜل ايكفش ١األخ  َٔ ٠ايسفرت )
ُٜبٗط عً ٢ؾاؾ ١لٛال ١ايعَٔ عاّ ّ1111
ايتؿدٝل:

ًب اىبػت ٟٛايجاْٜ ٞػاض اىبٓك ١اإلْ اض ٠فكٌب فٚ ٘ٝعاَ١

اىبهإ:

اي ٗ ٛأ ٚايكاي " ٕٛايػالل نُا ًب ايفكٌ األٍٚ
ٜكف ٚسٝس َٚم٘ ايسفرتٜٚ ،تذ٘ عب ٛايتزاً ٜٚ ١ٜل ؾاؾ ١ايمطص
"ايٓافصٜ "٠مـِ اىبهـإ خفـٛت َتـسضز لاإلْـاضٜ ٠تذـ٘ ٚسٝـس عبـٛ
إســس ٣ايطــاٚالت ٜتٓــا ٍٚقــ ١ٝٓٝأٚ ٚعــا ٤ن ـ طاَٚ ،ػــتسٜط طا
ْػ ٝاط ٜٚ ،هم٘ عً ٢األضص أَاّ ضدً ٘ٝاىبت اعستإ عـٔ لمهـُٗا
ثِِ  ٜسأ لتُعٜلٚ ،سطم أٚضام ايسفرت ٚضقـ ٚ ١ضقـً ١ب ايكـ ١ٝٓٝأٚ
ايٛعا ٤قبذطز االْتٗا َٔ ٤سطم ايٛضق ١األخ  ٜ ٠سأ لايهـشو
اىبتسضز يسضد ١عايَٚ ١ٝػتُطَ ٠ع إيفا ٤اإلْاض ٠ست ٢ايُبالّ

املشهد الثالث
فكٌب اإلْاض ٠سعَ ١لكم ١ٝعًٚ ٢عا ٤اسبطم ت س ٚايٓاض َؿتمً ١ف٘ٝ
ٚعاي١ٝ
قــٛت َاْٝهــإ قــفا ٤لايًٗذــٜ ١كــاسب َؿــٗس ســطم األٚضام:
ٖـــصٖ ٟـــ ٞايككـــَ ١ـــٔ يأيـــأ إفب ايػـــالّ ٚعًـــٝهِ قٛيـــٛا َـــا
تكٛي !ٕٛعاٖط !٠فادط!٠
مل ٜمس األَط َُٗاط ٚال ستَ ٢ػأي ١ايهُ هلـا اىبهاْـ ١عٓـسً ٟب
َجــٌ ٖــص ٙاألَــٛض ايــس تــتشهِ ًب َكــا٥طْا عبــٔ ايهــماف َــا
ايص ٟدٓا ٙآلاؤْا عٓسَا أتٛا لٓا إفب ٖص ٙايسْٝا ٚتٓكٍـًٛا ٍَٓـاٚ ،مل
ٜمرتفٛا لٓا؟ غ ٣ٛأِْٗ ضَْٛـا عًـ ٢األضقـف ١ناي ٗـا ِ٥ايؿـاضز!٠
نٌ عالط غ  ٌٝمبط لٓا  ٜتايٓا عبٔ ايًكطاَ ٤ا لأٜـسٜٓا خًكٓـا
تمػا !٤تصنطٚا َا قًت٘ يهِ ًب لسا ١ٜاىبػطس ٌٖ ١ٝتصنطٕٚ؟
ٚدــست ًب ْكــٝشَ ١مًُــس َٚــطلٝس ًب زاض ايٝتــاَ ٢ايؿــ ٤ٞايــصٟ
أكبٓ ٢ذبكٝك٘ أال  ٖٛٚإٔ أْتُ ٞيماً٥ـ ١ضبرتَـٚ ،١إٔ ٜهـ ٕٛيـٞ
اغــِ ناَــٌٚ ،عاً٥ــ ١أغاغــٗا ايــعٚز ٚاألٚالز! يػــت صبــت ٠عًــ٢
ايتدًّــ ٞعــٔ أؾــٝاْ ٤انــًت َــٔ أدــٌ ذبكٝكٗــا ايــتمًِ ٚايتفــٛم
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ٚايٓذاح ٚايؿدكٚ ١ٝازبُاٍ فُا ايصٜٓ ٟككين؟ ىبـاشا ال أنـٕٛ
غــٝس ٠صبتُــع؟ اَــطأ ٠هلــا كبٍٝعٖــا حبهــٛضٖا اىبتــأيلٚ ،أْاقتٗــا،
ٚغـــشط نباهلـــا األخـــاش ٚ ،ضٚعـــٚ ١غالغـــ ١أغـــًٛب ســـسٜجٗا ال
أخفـــٝهِ فًػـــت صبـــت ٠إٔ أنـــ ٕٛغـــًم ١ىبـــٔ ٜؿـــتٗ ٞسبُـــٞ
يٝأنًين ٜٚطَ ٞلمُباَ ٞال َٔ سك ٞإٔ أعٝـ ٜٚمـٝـ أَجـايٞ
اسبٝا ٠نب َٔٚ ،١ًٝسكٓا إٔ ْمٝـ تفاقًٗٝا
اسبٝــا ٠يٝػــت ٚقفـاط عًــْ ٢ــاؽ ْٚــاؽ ٖــ ٞيٓــا نبٝمـاط! قٛيــٛا َــا
تؿاؤ ٕٚعين يػـت عـاٖطٚ ٠ال فـادط ٠يػـت عـاٖطٚ ٠ال فـادط٠
(ؽبتف ٞايكٛت)
إَبالّ
اْتٗت
 82ؾ اٍب ر فتاٜط يماّ  ّ0208ايالشق١ٝ
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ميرنا أوغالنيان

دٔ .اٌٗط باٌدك ــ وَ وٕالٗد صٕرٖ / ٛحمب عاً .5511
ــــ ٌــاه درلــ ٛالــد ٕرآ يف الدراصــاا ارضــزحٗ ٛوــَ اروٍٗٗــا ــــ
لاوعٖ ٛزٖفاُ عاً .5551
ــ عىن خمزلاً وضزحٗ ًا وٍذ عاً  5591يف ودٍٖ ٛحمب وع الفزق
ال الٗ:ٛ
فزق الغّباء ــ ارضزح القٕو٘ ــ ارزح العىال٘ ــ فزقـ ٛأاحٗقـارأ ـــ
فزق ٛأاتاوٗاُأ.
ـــ عىـن اصـ ا ًا يف ارعّـد العـال٘ لمفٍـُٕ ارضـزحٗ ٛيف دوغـ بـ
عاو٘ 5551ـ.5551
ــ عىن ودٖزاً لمىضزح اجلٕاه يف حمب عاً .3111
ــ عىن ودٖزاً لمىضزح اردرص٘ يف حمب عاً .3111
ــ عطٕ يف ٌقاب ٛالفٍاٌ الضٕرٖ .
عطٕ احتاد الك اب العزب.
ــ عطٕ يف جلٍ ٛقزاء ٚالٍضٕص ارضزحٗ ٛيف ٔسار ٚالثقاف.ٛ
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■ بعد جتزب كي ارضزحٗ ٛاليت مت د عرب عقٕد وَ اخلربٔ ٚالعىن اجلاد ،وإِ الدافع الـذٙ
اُ ٔراء ال شاوكي بارضزح دُٔ صٕآ وَ األلٍاظ األدبٗٔ ٛالفٍٗٛ؟

■■ مير ؾغسٖ ّحتدٓداً يف بدآ٘ الطبعٔيات مً القسٌ املاقٕ بددتت ردسب
املطددسسٔ٘ مننجد مددا وددسيف ادددْاٗ يف مدٓيدد٘ س د بعدددٗ مطددسسٔاتن ّميددا ىػدداز
مرلك يف مَسداٌ اددْاٗ الدرٖ يقٔندُ ّشازٗ الجقاود٘ ضديْٓ ًا يف مػدنن ّمداٌ ٍدرا
املَسداٌ يظاٍسٗ وئ٘ ثقاؤد٘ ّمطدسسٔ٘ ٍامد٘ سٔدح ميدا ى يدا ؼ بعدد مد دس
ىػاٍدِن ّ د يصّ ت مير ذلك الْ د ععيْٓدات ّمػدا س ةٔ د٘ مدْىٕ تغداز يف
ند ث ال ددجرل يف ّ د مب دس مددً سٔددايٕن
ٍدرِ ال ذسبدد٘ الجقاؤد٘ ا ىطدداىٔ٘ الد
ٍدددو ًا سكددازٓ ًا ل غددٔرل
ّمدداٌ غددعاز املَسددداٌ ٍددْ اال ددصاو باملطددسهن اىددُ ٓػ د
دٙ
اجمل نا دل دٗ مفأٍه ّطئ٘ ّثقاؤ٘ ّاد نا ٔ٘ ّإىطداىٔ٘ن ٍّ درا يعسود
معظه املطسسٔني الطْزٓني املَنني الرًٓ تؾدبشْا ؤندا بعدد مدً تٍده املطدسسٔني يف
مد اجملدااتن مددً م داج ّخمددسدني ّهدج ني ّمَيدضدٕ ٓ ددْز ّبدا ٕ العياؾددس
الفئ٘ن ٍؤا ٛةٔعاً خسدْا مً ٍرا املَسداٌن ّر ٍ ٙرا الػدغ لددٖ بااناضد٘
ّااىدددواحن ذمدددْ دددسا ٗٛاا ج ّالدزاضددات املطدددسسٔ٘ ددد ٙاملطدد ْ ٚا دددٕ ّالعسبدددٕ
ّالعاملٕن ّلع رسب املب دسٗ مدا سمطدسه الػدع س يف س د داو  5591عطدسسٔ٘
ل اي املغسبدٕ ستددد البٔد الع درس بعيدْاٌ ااز ّالدرٜاج ّتىدا غداج ؾدغرلن
دع ث تغعس عطؤّلٔ٘ تمدل مْىٕ ت ن ما وياىني حمذلونين ّماٌ ٍرا املطسه
مً تٍه املطازه يف ضْزٓ٘ آىرا ن ّ د حتْل ؤنا بعد إىل املطسه القْمٕ يف س .
تّاخس مسس ٘ الطبعٔيات ب ذسبد٘ ٍامد٘ ددداً يف سٔدايٕ املطدسسٔ٘ن
ّ دي
سٔددح ن دد مدددا وس دد٘ سامل" ددددل املطدددسسٕس يف مػدددن حتدد إغدددسا امل"دددسز ّلٔدددد
القْي ٕن ّيأيٕ تٍنٔ٘ ٍرِ ال ذسب٘ مْىَا يع ند  ٙال ألٔ ّا خساز اجلندا ٕن
سٔدح تخدرىا مْقددْحن سالؿدساحن العسبددٕ ا ضدسإ ٜٔس يْاىداً تضاضددٔاً لعن يدان ّيْش يددا
املَاو ّا اّزن ّماٌ  ٙم ميا قنً ا ْز الرٖ تخرِ د ٙايقدُ تٌ ٓبشدح
يف املسادددا ّالدزاضددات ال د ي ع ددن باجلاى د الددرٖ ٓعن د ٔددُ ّام ػددا مػدداٍد
زامٔدد٘ يئدد٘ بااو دداز الطٔاضددٔ٘ ّالفئدد٘ ّٓ د ي ددك املػدداٍد ّٓكددا يؿددْزايُ
ا خسادٔ٘ن ّمً ثه دم نا م يا ّىيا ؼ ن م ّاسد ميا ّىقٔنُ و سٓاً ّوئاًن
معظدده ت كددا ٛي ددك الفس دد٘ تؾددبشْا دمْمداً يف الدددزاما الطددْزٓ٘ ؤنددا بعدددن ل دديَه
ةٔعاً يسمْا املطسه ّ ّزِ يف يبْز اجمل نا الرٖ ميا ى شدخ يدُ خد ل رسب يدا
ال اض نست اماً مام ً ّماى تٍه ب جرل مً الدزاض٘ يف تٖ معَدد مطدسسٕن
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مرلك ماى تّل رسب٘ س ميقساطٔ٘س ت ٔػَا يف سٔايٕ ّ دد سفدصيث تٌ ت دْ إىل
س ّت ْو بأّل رسب٘ إخساز مطدسسٕ لدٕ داو  5591بعدد تٌ ند ب أضدٔظ وس د٘
سالػدَبا ٛاملطدسسٔ٘س ّماىد ي دك ىؿددٔش٘ مدً تؾدد اّ ٕٜشم ٜددٕ يف وس د٘ سامل" دددل
املطسسٕس بدمػن مْىَه ّددّا يدٖ املقددزٗ د ٙال ابد٘ ّا خدساز املطدسسٕن
ّ د تخرت  ٙايقٕ اال صاو بَرا الفدً ااكدازٖ س د ٙآخدس ٓدْو مدً سٔدايٕ ميدر
ذلك الْ .
■ وا ب ال ألٗف ٔاإلخزاج ارضزح٘ ،اَٖ جيد ٔاٌٗط باٌـدك ٌفضـْ؟ ٔاٖـَ ٖ مـ ٜعبداعـْ
بأبّ ٜحاالتْ ؟

■■ بدددتت ال ابدد٘ يف ّ د مب ددس مددً سٔددايٕن بد ضددً العػددسًٓن ّل ددً
بدتت يف م اب٘ القؿ٘ القؿرلٗ ّلٔظ اليـ املطسسٕن ّيساوق رسب يف م اب٘
القؿ٘ مدا ردسب يف ا خدساز املطدسسٕن ّي د رسبد٘ م ابد٘ القؿد٘ القؿدرلٗ
عذنْ ٘ ؿؿٔ٘ بعيْاٌ سالؿدٔ اجمليدٌْس الد ؾددزت دً از ااؿدا بدمػدن
او 5595ن مامل تمً تض بٔا ْلُ يف ا خساز املطسسٕ مي ت ْلُ ددل القؿد٘
القؿرلٗن اٌ ال اب٘ يعبٔك مطاس٘ ّسسٓ٘ تمددل يف ال عدبرلن وأىد ّسدد تمداو
ّز ٘ بٔكا ٛا تسد ٓ دخ ؤنا يسٓد تٌ يقْلُ تّ ي بُن تما ا خساز وَْ سمدد مدً
طنْسددك يف ال عددبرل ّإٓؿددال مددا يسٓدددن اٌ غددسّب ا خددساز مسيببدد٘ مددا دددٔؼ مددً
العددام ني معددك مددً هددج ني ّويددٔني ّإ ازٗ ّز ابدد٘ ّ نددالن مد ٍددؤا ٛضددٔشدٌّ مددً
دزيك  ٙال عبرل مَنا ميد باز د ًا يف إ ازيَدهن ّتسٔاىد ًا إذا مداٌ ال ايد سٔد ًا
ّمْدْ ًا يف ىفظ املدٓيد٘ الد يعند ؤَدا وعىدُ د ٙااي د ضدٔ دخ ّٓبددٖ يدرمسِ
بأىك مل يْؾ تو ازِ ّىؿدُ مندا تزا ِ ٍدْن ىاضدٔاً تٌ امل"دسز ٍدْ املؤلد الجداىٕ
ل دديـأ تىددا غ"ؿددٔاً مل سمدددخ معددٕ مج د ٍددرا املْ د ن وال دداج ا ددٔني الددرًٓ
تخسدد ددده ىؿْؾددَه دددلّا ددً ضددعا يَه تمدداو العند الددرٖ تخسد ددُ دددهن اىددث
ساّل تٌ تخ ن معا ل٘ تساوظ ؤَا  ٙزّه اليـ ّتو ازِ ّبني السؤٓ٘ ا خسادٔ٘
ّما تطنح إىل ْلُ دل يقدٓه اليـ.
تما م اب٘ اليـ املطسسٕ وقد بدتت بَا يف ّ م أخس مً سٔدايٕن ّحتدٓدداً
يف ضددً اازبعددني ملعددسو بؿددعْب٘ ال ابدد٘ املطددسسٔ٘ن لددرلك مل تيطددسحن ب اب َددان
وبعدددد ردددازبٕ يف ال نجٔددد ّا خدددساز ّالدزاضددد٘ ااما مئددد٘ ّال ابددد٘ يف اليقدددد
مدددزّعن ّ ددد اض د فدت مددً
املطددسسٕن بدددتت يف م ابدد٘ الدديـ املطددسسٕ بػ د
م اب٘ القؿ٘ القؿرلٗ يف م اب٘ اليـ املطدسسٕ القؿدرلن ّزعدا ددرا الطدب ددل
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د مً اليقا ّااؾد ا ٛبأٌ ي ك املطسسٔات القؿرلٗ ال ىػسيَا يف الؿشاو٘ تّ
ال ىػسيَا لٕ ّشازٗ الجقاو٘ بأىَا يؿ إىل مط ْ ٚالعاملٔ٘ن ّتىدا ت قدد
يف ال
تٌ املط قب ٍْ لؿاحل اليـ املطسسٕ القؿرلن لٔظ  ٙاملط ْ ٚا ٕ تّ العسبٕ
وقطن ب  ٙمط ْ ٚالعاملن ىعه تىا تدد ىفطٕ يف ال اب٘ املطسسٔ٘ تمجس اىَدا
تمجس دزٗ  ٙال عبرل ّتمجس ٍدّٛاً يف العن ّضط اأاٗ العبجٔ٘ ّيدرل الببٔعٔد٘
ال ىعٔػَا يف ٍرا الصمًأ زيه تٌ رسب٘ اازبعني اماً مدً ا خدساز املطدسسٕ الد
تخدددرت مدددث تةدد ودددذلات سٔدددايٕ بدددأدْا ٛمدددً الفدددسه ّالؿددد" ّال دددْيس يف تي دد
ااسٔدداٌن وعىَددا يبقدد ٙصٓددصٗ ددٕن ّلقددد سدداٌ ّ د اددددّّ ٛالعددْ ٗ إىل الؿددفش٘
البٔكاٛن لدٖ ػسات املْاقٔا الد زمد تٌ تم بَدا بعٔددًا دً الكدذٔر ّال دْيس
بد تٌ تىدددو ّتغددعس تىددث ىطددٔ ىفطددٕ ّىطددٔ مطددؤّلٔ ردداِ مددا مدداٌ زمد تٌ
تبعا ٍا ا ىطاىٔ٘ ٍّٕ يدؤز ث س دٙ
تم بُ ً تسداخ ّغ"ؿٔات اؾسيَا ب
اآلٌ ّلددً تزيدداه إا إذا م ب د يَددا ّلددً تضددامح ىفطددٕ تّ ٓطدداحمث ال ددازٓ إذا مل
توع أ.
■ وا ِ٘ اِىٗ ٛوضزح الطفن ٔدٔرٓ يف تزصٗذ فكزِ ٚذا الفَ يف َِ الطفن ٔال شاوْ بـْ يف
ارض قبن ٗافع ًا ٔعاب ًا؟

■■ ييبا تٍنٔ٘ مطسه البف يف تىُ ٓعد مطسساً شمـ البف بأ نازِ امل" ف٘
س  ٙمسس ٘ الٔاوعنين ّذلك مً تد بيا ٛدٔ ددٓد ٓ ٌْ ٍدْ ندا الدْطً ب د
مددا يعئددُ ٍددرِ ال ندد٘ مددً معدداٌ دد ٙماودد٘ الؿددعدن ّل ددٕ ىط د بٔا تٌ ىقدددو
مطسساً سقٔقٔاً ل بف وعىُ زم تٌ ى با جمنْ ٘ مً ال قئات الع نٔ٘ الد يػد
مطسساً ل بف يػ ٔ ً وئاً ّةالٔاً ّحتكرلِ لٔؿبح زامٔاً ً طسٓن بيداْ ٛاملدُ
الداخ ٔدد٘ ّيؿددْزايُ ايازدٔدد٘ن مددرلك يػد ٔ خٔالددُ ااطددٕ ّال ذسٓدددٖن ّمددً
املعسّ تىُ ٍيا تمناطاً م عد ٗ مً الدزاما يف مطدسه البفد مجد ا سالطدٔ ْ زاما
psychodramaس ّ سالطْٔضددْٔ زاما sociodramaس ٍّددٕ مددً ال قئددات الع دٔدد٘
املطسسٔ٘ ل شقٔن ال ْاشٌ لد ٚالبف يرل الطْٖ مادُ قنً ةا د٘ ٓيامٔ ٔد٘
ي ددن ااىطددذاو ّال ْاوددن اجلنددا ٕ ّااد نددا ٕن بٔينددا الدددزاما ال ع ٔنٔدد٘ ّ زامددا
ال يػددٔط و قدددو ايدددلات ال ع ٔنٔدد٘ ّيف غددسّب مطددسسٔ٘ ّمقددآٔظ زامٔدد٘ ٍا ودد٘
ّه ع٘ن تما الدزاما ا بدا ٔ٘ ّ زاما ال ق ٔد ّالدزاما ا َٓامٔ٘ و طا د البف ٙ
ا بددداحن ّال "ٔد ّااض ػددا مددا ت ا ٛاا ّاز الفس ٓدد٘ ّااد نا ٔدد٘ ا نددا اً ددٙ
يبا ل اا ّاز الفع ٔد٘ ّاملدزمد٘ د ٙتضداع ال يفدٔظ ّال عدْٓا ّإثبدات الدرات ددل
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ّضاٜط زامٔد٘ ما امداٗ ّال ػد"ٔـ ا سٔداّ ٕٜتىطدي٘ الظدْاٍس الببٔعٔد٘ ّيدرل
الببٔعٔ٘.
ّىطد ي ر هددا ضددبن تٌ يقدددٓه مطددسه سقٔقددٕ ل بف د ؤددُ م عدد٘ ةالٔدد٘ ّواٜدددٗ
ثقاؤ٘ ّ نٔ٘ن سم از إىل خم ؿني  ٙمط ْ ٚال مدً الدزاضد٘ ّاملعسود٘ ّايددلٗ
ااما مئ٘ يف جمال مطسه البف س  ٙىؿد إىل اددد امليػدْ ن ّل دً ل ضد
وعٌ معظه مً ٓعن ٌْ يف ٍرا اجملال لدٓيا ٍه تغ"اف يرل خم ؿدني ّٓ عدام ٌْ مدا
مطسه البف ببسٓق٘ ضبشٔ٘ ّضاذد٘ ّاض طَال جماىٕن ّٓع دلٌّ تٌ يقدٓه مطسه
ظ ذلك متامداًن وَدْ مطدسه ؾدع ّمعقدد
ل بف تمس ضَ ّبطٔط ما تٌ اامس
ب تؾع مً مطسه ال باز ب جرلن ّما ٓقدمْىُ  ٙااي د ا ٓطدا د د ٙبيداٛ
مطسه ل بف ن ٍّه ا ٓعسوٌْ خبدْزٗ مدا ٓفع ْىدُ ل ضد أ باليطدب٘ لدٕ غ"ؿدٔ ًا مل
ت ه بعخساز تٖ ن مطسسٕ ل بف اىٕ تؤمً بااخ ؿاف ّملعسو ال ام٘ بأٌ ٍرا
الفددً زم د تٌ ي ددْوس لددُ م د الػددسّب ال د ذمسيَددا س دد ٙسمقددن ٍدوددُّ .ل ددث
م ب ىؿْؾاً مطسسٔ٘ ل طفال  ٙتم تٌ تدد خمسد ًا م "ؿؿاً مي ك ايدلٗ
ٓ بي ٙي ك اليؿْف ّٓقدمَا  ٙخػب٘ املطسهن ضا َا ضأمٌْ ْىاً لُ يف يقدٓه
تٖ اض ػازٗ تّ مطا دٗ ل قدٓه مطسه ةٔ ل بف .
■ وـا ِـٕ ٔاقــع ا ز ـ ٛارضــزحٗ ٛالعزبٗـ ٛيف الٕقـب الــزاَِ بـزاٖكي ؟ وــا كـَ اُ تطــٗف
ارّزلاٌاا ارضزحٗ ٛالعزبٗٔ ٛالعارٗ ٛهلذا الٕاقع ؟

املطددسه دددصٛاً تضاضددٔاً مددً اأدداٗ الجقاؤدد٘ العسبٔدد٘ن ال د يعددٔؼ
■■ ٓػ د
خ ل العقد ااخرل سال٘ مً ال دٍْز ّالذلادا ال برل ى ٔذ٘ ااسدداخ الد وسقد
هديَر
ٔيا مً ايازز ّال زلٔ ج السبٔدا العسبدٕ ّ دد ل ال "بدٔط بػد
ل دمرل البئ٘ ال ش ٔ٘ لب ىا ّ مٝات اآلا مً اليداع ّيػدسٓد ّيَذدرل امل ٓدنين
او مً آثاز ّيساخ ّيازٓ ّذامسٗ ّم
ّماٌ ٍدوَه تٓك ًا يدمرل الجقاو٘ بػ
اون ؾشٔح تٌ ضْزٓ٘ ٍٕ تمجس الب العسبٔ٘ ال وع
جماات الجقاو٘ بػ
الجنً اامدل ّذلك وا اً ً اام٘ العسبٔد٘ اىَدا يعسقد امددل سدسج مْىٔد٘ مل
مدا بَدرا
سمدخ دا مجٔ يف ال ازٓ ن ّل ً معظه الب العسبٔ٘ دد يدأثست بػد
الْا ا اجلدٓدن لرلك مً الببٔعٕ تٌ ٓ ٌْ املطسه يف سال٘ يساددان ّزعدا ا بدداحن
الفس ٖ مج ال اب٘ ّالفدً ال ػد ٔ ٕ مل ٓ دأثس مجد الفيدٌْ اجلنا ٔد٘ ماملطدسهن
اٌ املطدددسه سم ددداز إىل إم اىٔدددات مدددجرلٗ بػدددسٓ٘ ّما ٓددد٘ ّلْدطدد ٔ٘ مدددً الؿدددع
حتقٔقَا يف مج ٍدرا الْا دا الدرٖ حتددثيا يدُن ثده دداٛت داٜشد٘ ال ْزّىدا ل صٓدد
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البني ب ٘أ وفٕ العاو املاقٕ اّل مسٗ يف ال ازٓ املعاؾدس ل نطدسه مل سم فد العدامل
م ُ بْٔو املطسه العاملٕ الرٖ ٓؿا يف الطابا ّالعػدسًٓ مدً غدَس آذاز مدً مد
دداون ّاّل مددسٗ يغ ددن املطددازه تبْابَددا ّيبفدد ٞيا ٓ ددَاأ ّلع د الفددً املطددسسٕ ٍددْ
امل كددسز اامدددل مددً بددني مد الفيددٌْ اىددُ ٓع نددد بااضدداع دد ٙالفسددد٘ ّال ندداع
املباغس ما اجلنَْزن ٍرا ااىغ يف ت  ٚإىل اض شال٘ حتقٔن ٍرِ الفسد٘ن مندا ٍدْ
يف سدداات الْبددا ٛاملعنددهن ّاٌ سٔدداٗ املطددسسٔني يع نددد دد ٙاملباغددسٗ يف ال ْاؾدد
مباغددس دد ٙالعن ٔدد٘ ا بدا ٔدد٘ن وشٔدداٗ
ّال قددا ٛمددا اجلنَددْز وقددد تثددس ذلددك بػد
املبد ني املطسسٔني مسيبب٘ خبػب٘ املطسهن ّااسم٘ يف الفكا ٛاملطسسٕ ّؾيا ٘
ويٌْ الفسد٘ ما اجلنَْز .تما املػازم٘ يف املَسداىات املطسسٔ٘ العسبٔ٘ ّالعاملٔد٘ ا
غددك تىَددا مفٔدددٗ دددداً ل د الفددسيف املػددازم٘ مددً سٔددح يبددا ل ايدددلات ّمػدداٍدٗ
سّ مطسسٔ٘ مً مد تذمدا ٛالعدامل باراٍدات ّمددازع وئد٘ خم فد٘ن مدرلك
اليدّات ال يقاو مليا ػ٘ م س ٓقددو يف املَسدداٌ ّااضد فا ٗ مدً مد اآلزاٛ
ّالبشْخ الع نٔ٘ ال ي ياّل م ددٓدد يف املطدسه ٍّدٕ يقددو عدْاشاٗ مدا العدسّ
املطسسٔ٘ن م ذلك ٓفٔد يف يبْٓس ااسمد٘ املطدسسٔ٘ ل د الدب املػدازم٘ يف
املَسداٌن ّل ً ل ض ىعْ إىل ىفظ املػد ٘ الد حتددثيا يَدان وكدنً ٍدرِ
الظسّ ااض جيا ٜ٘ٔم غٕ ٛيسادان ّإ ام٘ املَسداىات حت از سال٘ مً ااض قساز
اامث ّاا ؿا ٖ ّالؿشٕن لرلك ال جرل مً املَسداىات يْ ف تّ تؾبش يقاو
قنً سدّ قٔق٘ دداًن ٍّرا م ُ ضب يسادعاً مبرلاً يف ّا ا املطسه العسبٕ.
■ ملَ مل تعزض وضزحٗاا صٕرٖ ٛأ عزبٗ ٛيف وّزلاٌاا دٔلٗ ٛعارٗ ٛخـارج حـدٔد البمـداُ
الٍاطق ٛبالعزبٗٛ؟ وع اُ المغ ٛمل تعد عائقـ ًا بفطـن ٔلـٕد ال ،ـِٔ ،ٛـذا وـا ضـن وـع األفـ ً
ارغار  ٛيف وّزلاٌاا الضٍٗىا؟

■■ إٌ ددددو مػدددازم٘ الفدددسيف املطدددسسٔ٘ الطدددْزٓ٘ تّ العسبٔددد٘ يف املَسداىدددات
الدّلٔ٘ العاملٔد٘ ا ٓعدْ ضدببُ ملْقدْحن ال غد٘ وقدطن بد زعدا ي دٌْ ال غد٘ آخدس ضدب
لعدو مػازم َا يف ي ك املَسداىاتن اٌ اا نال املطسسٔ٘ الطْزٓ٘ تّ العسبٔ٘ الد
ض ػاز يف املَسداىات تؾ ً حتط سطابَا مً ٍدرِ الياسٔد٘ن وعمدا يذلدده العند
املطددسسٕ دد ٙغاغدد٘ يف خ فٔدد٘ املطددسه تّ يذلددده م "ؿ داً ددً العن د ّيْش ددُ ددٙ
اجلنَْزن تؾ ً ل نطسه لغ ُ اياؾد٘ ا ميأٜد٘ ّا غدازٓ٘ ّالدالٔد٘ن وَدْ ا سم داز
إىل الػددسه ّال فطددرل املباغددس ل ذنَددْز س ددْٓ ٙؾ د ااو دداز ال د ٓسٓددد إٓؿددادان
ؾددشٔح تٌ الدديـ امل ددْج ٍددْ ااضدداع يف البددد ٛبالعن د املطددسسٕن ل ددً وكدداٛ
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املطسه مف ْه  ٙم ااس نااتن ّ د ٓؿ امل"سز ّاملنج دٌْ إىل ىَآدات ا تسدد
ٓط بٔا تٌ ٓ ًَ إىل تًٓ مي ً تٌ يؿ سال٘ ا بداحن ّاليػْٗ يف ال عبرلن يف مج
ٍرِ ااال٘ وعٌ ال غ٘ يؿبح ادصٗ تماو إدماشات ائال ّال دألن ّالبدرلاٌ يف وكداٛ
ا بددداحن الددرٖ ا سدددّ لددُن دد ٙضددبٔ املجددالن غددازم من"ددسز بعن د مطددسسٕ
ل ػددا س ّال ايد هدددّه دددّاٌ عيْ زامددا الصبددال يف املَسددداٌ الدددّلٕ ل نطددسه
ا ددذل بدداجلصاٜس دداو 3151ن ّ ددد غددازم ػددسات الفددسيف اجلصاٜسٓدد٘ ّالعسبٔدد٘
ّااديبٔ٘ن ميَا وسيف وسىطٔ٘ ّإى ٔصٓ٘ن ّمل ي ً ٍيا يسةد٘ ددرِ اا ندال ّا
م "ؿددات بالعسبٔدد٘ ددً غ"ؿددٔات ّتسددداخ املطددسسٔ٘ن ّمددا ذلددك ميددا ىػدداز يف
اليدددّات ال د ي يدداّل ي ددك املطددسسٔاتن ٍّيددا يف مدٓيدد٘ س د غدداٍدىا ال ددجرل مددً
املطسسٔات ااديبٔ٘ ّب غات خم فد٘ ّبددٌّ يسةد٘ ّا م "دـ دً العند بالعسبٔد٘ن
ّما ذلك وَنيا م مساس العس املطسسٕ .إذًا ما ٍْ ضب دو مػازم٘ الفدسيف
الطددْزٓ٘ ّالعسبٔدد٘ يف ي ددك املَسداىددات العاملٔدد٘نأ بستٓددٕ تٌ الطددب ااضاضددٕ مددسيبط
بأؾددددشاج القددددساز يف ٍددددرا الػددددأٌن تّاًا زمدد د ال ْاؾدد د الددددداٜه مددددا إ ازٗ ي ددددك
املَسداىاتن ّإزضال ت ناليا املطدسسٔ٘ س د ٙي داه دده تٌ ٓػداٍدّا ى اديدا املطدسسٕ
ّمدً ثده ٓقدسزّا بددْل مػدازم يا تو ان ّس د ٙىػدداز يف ي دك املَسداىدات زمد تٌ
ي ددٌْ لدددٓيا السيبدد٘ ااقٔقٔدد٘ يف املػددازم٘ بَددد حتقٔددن ّيبددْٓس املطددسه يدددىا
ّلددٔظ جمددس املػددازم٘ بَددد الطددٔاس٘ ّيطددذٔ ىػدداب ّىػددس تخبدداز إ مٔدد٘ ددً
ذلكن الطب الجاىٕا ي ك املَسداىات لٔط ةعٔات خرلٓد٘ يطدنح ل د مدً ٓسيد
يف املػازم٘ تٌ ٓأيٕ بفس ُ املطسسٔ٘ مَندا مداٌ مطد ْاٍا ّٓعدس مدا لدٓدُن ّيف
تي ااسٔاٌ ٓ ه اخ ٔاز ىؿ املػازمني يف ي ك الفسيف هً لدٔظ دده تٖ ند تّ
ّز يف يقدٓه العس ن ٍّرا تمس م د مدً سٔدح دد املػدازمني ّيدأمني إ امد٘
ددددده مددددا البعدددداو ّالػددددساج ٍددددرا مددددا دددددا ي ددددالٔ البددددرلاٌ ّىقدد د الدددددٓ ْز
ّا مططدددْازات..إخلن مدد ذلدددك ٓؿدددبح اٜقدداً تمددداو املػدددازم٘ن ّسالٔدداً معظددده
املَسداىات ضْا ٛماى سبٔ٘ تو املٔ٘ ّبعد مْاوق َا  ٙاملػازم٘ يبال الفسيف
بدوا ي الٔ البرلاٌ  ٙاا ٍّرا اامس ا ٓػذا اجلَات املعئ٘ يف املػدازم٘
اىَددا ب ددك املبددالس ال د ض د دوعَا مددا م اوددهت املػددازمني مي يَددا تٌ يي د ر دددٗ
مطددسسٔات يف الطددي٘ن تمددا ددً ااو د و الطددٔيناّ ٜ٘ٔمػددازم َا وَددْ تمددس خم د
متاماًن وامل"سز ّسدِ ٓط بٔا تٌ سمن الػسٓط الطٔينا ٕٜمعُ ّٓطاوس لٔػاز يف
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تٖ مَسدا ٌ املٕن ب تمجس مً ذلدك وندً املن دً تٌ يسضد اجلَد٘ املي ذد٘ الفدٔ ه
وقط ل نػازم٘ يف املَسداٌن ّ ا ٗ ٓ دٌْ الفدٔ ه مذلةداً إىل ال غد٘ ااديبٔد٘ بد
ال ف رل باملػازم٘ يف تٖ مَسداٌ.
■ يف سوَ العٕرٔ ٛاالٌٌ،ب ٔتعدد ٔصائن ال ٕاصن ٔال،فِْٗ ،ن ٖض طٗع ارضزح االح فـا
مبكاٌ ْ يف اصز قمب اجلىّٕر؟

■■ لقد ؾند املطسه تماو م ال شدٓات ااد نا ٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ ّاا ؿا ٓ٘
ميددر آا الطدديني ّمل ٓيَددصو تّ ٓ قَقددس ّبقددٕ سٔدد ًا إىل ْٓميددا ٍددرا يف مدد تذمدداٛ
العدداملن وقددد اش ٍددس املطددسه ا يسٓقددٕ يف القددسٌ ايددامظ ب د املددٔ يف الْٔىدداٌ
القدميدددد٘ن ّب ددددس تّدددددُ آىددددرا يف َددددد اضدددد"ٔ ْٔع ّضددددْوْم ٔظ ّْٓزبٔدددددع
ّتزضددبْواىٔظ مددسّزاً بعؿددس اليَكدد٘ ااّزبٔدد٘ و دداٌ غ طددبرل العظددٔه ّمددْلٔرل
ّزاضددني ّمددْزىٕٔ ّلْبدددّؤذا ّؾددْ ًا إىل املطددسه اادددٓح الددرٖ بدددت مددا ابطددً
ّغٔ"ْ ّيْيْل ّ ّزٓيندات ّبسخد ّمؤضدظ ىظسٓد٘ ودً إ ددا املنجد يف العؿدس
اادددٓح ض اىط وط د ٕن با قدداو٘ إىل ددد مددبرل مددً ال دداج ّامل"ددسدني ا
جمددال لددرمسٍه ٍيددان م د ٍددؤا ٛضدداٍنْا يف بقددا ٛاملطددسه ّخ ددْ ِ دددل ال ددازٓ
لٔ ؿدز م الفيٌْ ّٓأخر لق ستبْ الفيدٌْس دددازٗن ّالطدب ااضاضدٕ اضد نساز
مباغدس ّيقسٓد املػدا س
ٍرا الفً العظٔه ٍْ يأثرل املطدسه د ٙاملػداٍدًٓ بػد
ةعٕ قنً سال٘ ا بداحن البؿدسٓ٘ اجلنالٔد٘ بسؤٓد٘ و سٓد٘ ّوئد٘
ا ىطاىٔ٘ بػ
د٘ بدني املػدَد املطدسسٕ اادٕ د ٙخػدب٘ املطدسه ّاملػداٍد يف الؿدال٘ن
يْدد
ٍرِ الع ٘ يي ر سال٘ حتسٓكٔ٘ يؤثس  ٙاملػاٍد ّيبسه ُٔ جمنْ ٘ مً ااض٘ ٝ
سمن َا معُ إىل بٔ ُ ّسٔايُ ااد نا ٔد٘ن ّيبقدٍ ٙدرِ ااضد ٘ ٝيددّز يف ق دُ البداطً
إىل تٌ زمد إدابات ددان ّمدً ثده ٓبددت يف يقٔٔنَدا يف ق دُ الدٔقظ ّاليا دد .لدرلك ا
جمددال دد ٙا طد يف تٌ ىقددازٌ بددني مددا ٓػدداٍدِ اليدداع يف ااىذلىد ّمْا ددا ال ْاؾد
ااد نا ٕ ّبني املطدسهن إٌ مػداٍدٗ تٖ ند ودث يف ااىذلىد ٓف قدد إىل مد مدا
ذمسيُ د ٙاملطدسهن ونْا دا ال ْاؾد ااد ندا ٕ ا حتقدن لحىطداٌ سالد٘ يْاؾد
ةا ٔ٘ إىطاىٔ٘ ّإبدا ٔ٘ مفسس٘ن ب  ٙالع ظ متاماً وَٕ يالباً ما يقكدٕ دٙ
مباغس مً
ا ىطاٌ ّحتْلُ إىل ما ًٜوس ٖ سصًٓ ّم ٔٝن ٍّرا ما ى نطُ بػ
خ ل ال جرلًٓ الرٖ ت ميْا اجل ْع لطا ات طْٓ ٘ تماو دَاش ال ْمبْٔيس .ىعه ما
شال املطددسه ٓأضددس ددْج اليدداع يف م د م دداٌ يف العددامل إذا مددا يددْوست الػددسّب
املياضب٘ لُن بدلٔ تٌ املطسه يف الدّل امل بْزٗ سمقن سكْزاً مدبرلاً ئدح ٓدرٍ
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الياع لٔشؿ ْا  ٙببا ات ّسمذصّا مقا د ده ب تغَس لٔ ن يْا مً مػاٍدٗ
العس املطسسٕ اجلدٓد.
■ وــا ِــ٘ اِــي ارعٕقــاا الــيت ٖعــاٌ٘ وٍّــا ارضــزح الضــٕر ٙحالٗ ـاً ؟ ِٔــن تقــًٕ ار صضــاا
الثقافٗ ٛالزمسٗ ٛارعٍٗ ٛبدٔرِا يف عٌعاش ارضزح خال ٛثقافٗ ٛعٌضاٌٗ ٛال ىاعٗٔ ٛلداٌٗٛ؟

دداو ّل يددُ
■■ إٌ ّا دا املطددسه الطددْزٖ ٓػددبُ ّا ددا املطددسه العسبددٕ بػد
تمجددس ضددْٛاًن و نددا تضدد ف مددً ب د ن الطدديْات العػددس ااخددرلٗ ماىدد عجابدد٘
مدددابْع وظٔدددا ل ػدددع الطدددْزٖن ّ دددد تثدددس ذلدددك ددد ٙمد د اجملددداات اأائددد٘
ّااد نا ٔ٘ ّالجقاؤ٘ن ّمً الببٔعٕ تٌ ٓ ٌْ املطدسه اامجدس يكدسزاً اىدُ سم داز
إىل ْام د يددسٓح الفيدداٌ س ددٓ ٙط د بٔا العن د يف املطددسه ّٓقدددو مددا ٍددْ ددٔه ّددددٓس
باملػدداٍدٗن ّمددا ذلددك ذمددً مل ى ْ د ٍيددا يف س د ن سددني ميددا ىقددْو بالدلّوددات تّ
ىعس مطسسٔ٘ ل ذنَْز ماى القرا ٜي طدا ط سدْل املطدسه الدرٖ ميدا ىعدس
ؤددُ ن يددان ل ييددا مل ىْ د العددس أ مددرلك اجلنَددْز مدداٌ غددذا ًا ّمل ٓغددا ز
الؿال٘ن ّإذا ماٌ ٍيا مْ ٓد ْ ل كشكأ ماٌ اجلنَْز ٓكشك بؿْت دال
ّيبغ ٙقش ايُ  ٙتؾْات القرا ٜن مأٌ ي دك الكدش ات يطد"س ميَدان بد
ماى د يي ؿددس َٔددا ّ دد ٙتؾددشابَان ٍددرِ ماى د ّاسدددٗ مددً تؾددع املعْ دداتن
ااالددد٘ اامئددد٘ن ّاى ؿدددسىا َٔدددان ّماىدد إزا ٗ اأددداٗ يددددىا تٌ ىقددددو ت ناليدددا
املطسسٔ٘ ّضط ضاس٘ ااسجن و ه رمد ّمل ىيَدصو .ثده ددا ٛااؿداز اا ؿدا ٖن
وأؾددبش الظددسّ تؾددع مددً بد ل قدددٓه ددس مطددسسٕ منددا ميددا ى نيدد ٙتٌ
ىقدمُن ٍّدرِ ّاسددٗ مدً تمجدس املعْ دات الد ٓعداىٕ ميَدا املطدسه الطدْزٖ سالٔداًن
واملٔصاىٔات ّتدْز الفياىني ال يكعَا مدٓسٓ٘ املطازه ى از املطسسٔات يف املطدازه
القْمٔ٘  ٙمط ْ ٚالقبدس ٔ د٘ ددداًن بد غدشٔش٘ لدزدد٘ تىيدا ى ددبس تمدس العدس
املطددسسٕ ّىأخددرِ دد ٙايقيددان وي شآ د دد ٙالدددٓ ْز ّمط د صمات العددس مددً
إمططددْازات ّم بددظ ..إخلن ّتي د ااسٔدداٌ دم بَددا مددً بْٔييددان تمددا اادددْز الد
ى قاقاٍا ً اا نال ال ىقدمَا وَٕ ا يغبٕ ال الٔ ال ىكعَا مدً دْٔبيدا
ظ العن يف ال فصٌْٓ الرٖ زم د ل فيداىني
مً مْاؾ ت ّىجسٓات تخسٚن ٙ
الػددَسٗ ّاملددالن لددرلك دمددد تي د الفيدداىني ٓسيبددٌْ بالعن د يف ال فددصٗ َّٓسبددٌْ مددً
العند يف املطددسهن اىددُ ٓػدَسٍه ّزمع ددَه تثسٓدداٛن تمدا املطددسه ود زم د ددده ضددْٚ
الفقسن ّمً ثه ال شْل إىل وياىني مغنْزًٓ ميطٔني ا تسد ٓ رمسٍه ضدْ ٚد٘ مدً
املَ نني باملطسهن الْقا اا ؿا ٖ مل ٓؤثس  ٙإى از اا نال املطسسٔ٘ وقطن ب
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تثس د ٙاجلنَدْز املطدسسٕ الدرٖ بدّىدُ ا معيد ٙل قددٓه تٖ ند مطدسسٕن قدنً
ٍرِ الظسّ القاضٔ٘ ذماّل تٌ ىدد ْ تؾدد اٛىا اكدْز سّقديا املطدسسٔ٘ ل دً
لٔط يف ضعس الببا ٘ تّ يْدٔدُ الدد ْٗ دده ن تؾد ً
تي بَه ا سمكسٌّ واملػ
داون ودعٌ
سّقيا جماىٔ٘ن ب ااّقاحن اا ؿا ٓ٘ ال ٓعاىٕ ميَا اليداع بػد
سكددْز ددس مطددسسٕ ٓ د املػدداٍد آا ال ددرلات وقددط ل ْؾددْل إىل املطددسه
ّالعْ ٗ إىل بٔ ُ بعد العس ن وَْ ٓعداىٕ تؾد ً مدً ازيفداحن ي دالٔ املعٔػد٘ الد ا
ٓطدد بٔا يأمٔيَدددا لدددُ ّاضدددسيُن ٍدددرا الْا دددا البددداٜظ ا ٓػدددذا الفيددداىني امل" ؿدددني
ااض نساز يف العن يف املطدسه اىدُ ٓ شدْل إىل وعد بجدٕ ا معيد ٙلدُن ّبعدد يقددٓه
دددٗ ت نددال مددً بد امل" ؿددني ّغددعْزٍه بعدددو اجلدددّ ٚااضد نسازن ٓ ْ فددٌْ ددً
العن ن ٍّيا ٓظَس  ٙالطبح تغ"اف يرل خم ؿدنين بد تمجدس مدً ذلدكن طده
مدددبرل مددديَه مل ٓ ن دددْا زاضد د َهن وفدددٕ تسطدددً ااسدددْال إمدددا سمن دددٌْ الػدددَا ٗ
ا دا ٓ٘ تّ الجاىْٓ٘ن تّ ا سمن ْىَان ٍّ را والعن ٘ الس ٓ ٘ٝيبس العن ٘ اجلٔدٗن
ٍّؤآ ٛسيبٌْ يف العن مً تد تٌ ٓقْلْا تىَه ٓعن ٌْ يف املطسه القْمٕ زيه ددو
يْوس تٓ٘ مؤٍ ت لدَٓه مت يَه مدً يقددٓه دس مطدسسٕ د ٙمطد ْ ٚالعدسّ
الطابق٘ ل نطازه القْمٔ٘ يف القبسن ٍّرا اامس ٍْ يف يآ٘ ايبْزٗ اٌ املطدسه يف
ٍدددرِ ااالددد٘ ٓذلاددددا ّٓ " د د ّٓد د ه يقددددٓه ت ندددال ضدددسٓع٘ ٌّ زاضددد٘ تّ معسوددد٘
ّباض طدددَال مدددبرلن ؤ شدددْل إىل جمدددس يطدددذٔ ىػددداب ضددديْٖ بعدددد معدددني مدددً
املطسسٔاتن ّال ه ٓبغ ٙ ٙاليْحن.
تما املؤضطات الجقاؤ٘ السزلٔ٘ املعئد٘ بددّزٍا يف إىعداؽ املطدسه يددما ىطدأل
القاٜنني َٔا ّىبالبَه ب شطني ٍرا الْا ا املذل ٖأ ؤذٔبْىك دْاب ًا ّاسداً وقدطا
ٍرِ ٍٕ ا م اىٔات امل ْوسٗ لدٓيان بعد ذلك ا ىط بٔا تٌ يفع تٖ غٕ ٛوييطش
سباى ظاز يْ ّس.
بَدّّ ٛى رمس مطسس٘ ؾنْ ٜٔبٔ
■ وــا ِــ٘ ٌضــٗخ كي لمغــباب الــذَٖ هطــُٕ خطــٕاتّي األٔم عمــ ٜدرٔب العىــن ارضــزح٘؟
تألٗفاً أ متثٗ ً أ عخزالاً؟

■■ ىؿٔش ل ػباج الدرًٓ ٓسيبدٌْ يف العند يف املطدسه إذا مداىْا ٍدْاٗ مدً
يرل ط ج املعَد املطسسٕ تّ هدً رسددْا ميدُن تىؿدشَه بدالقساّ ٗٛااطد حن دٙ
يازٓ املطسه العاملٕ ّالعسبٕ ّالطدْزٖ ب د اراٍايدُ ّمراٍبدُن ّ دسا ٗٛاليؿدْف
اٜدهن مدرلك مػداٍدٗ تٍده ال ذدازج املطدسسٔ٘ يف العدامل
املطسسٔ٘ ادام٘ بػ
مً خ ل ااىذلىد ن ّحماّلد٘ ااضد فا ٗ ميَدا ّلدٔظ يق ٔددٍان ّيبدْٓس إم اىٔدايَه
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ضْا ٛيف ال نجٔ تّ ا خساز تّ ال اب٘ن حت إغسا خم ؿنين تّ ااىكناو لفس ٘
مطسسٔ٘ دا ٗ ّلٔظ ي ك الفسيف ال ذازٓ٘ الد يقددو ت ندا ًا ٍاببد٘ مدً تدد الدسبحن
ّتٍدده غددٕ ٛتٌ ٓعن ددْا بددسّه ادددْاٗ مَنددا مدددل غ دأىَه يف املط د قب ن ّتٌ ا ٓسببددْا
مؿرل سٔايَه ّمعٔػ َه باملطسهن لٔ ً املطسه باليطدب٘ دده ٍْآد٘ ةٔ د٘ َٓددوٌْ
مً خ لُ يقدٓه الفاٜدٗ ّامل ع٘ ل ذنَْز إىل داى ن َه ااضاضدٕ يف اأداٗ الدرٖ
ٓؤميٌْ مً خ لُ سٔايَه ّمعٔػ َهن و نا تض ف املطسه ا ٓبعه خبصاً ملدً ٓعند
ؤددُ ّل يددُ ٓقدددو خبددص اأدداٗ يف ال عددبرل ّال غددٔرل ّيبددْز اجمل نعدداتن ّمنددا ددال
املطددٔح سلددٔظ بددايبص ّسدددِ سمٔددا ا ىطدداٌس تمددا إذا مدداىْا مددً طد ج املعَددد العددالٕ
ل فيٌْ املطسسٔ٘ تّ مً خسزمُٔن وعىث ا تضد بٔا تٌ تىؿدشَه بػدٕٛن وقدد ن د
لفذلٗ مً الصمً تض اذاً يف املعَد ّت س مٔ ٓف سٌّن وَه ٓدزضٌْ املطسه مدٗ
تزبا ضيْات ّٓ قٌْ م ْو املطدسه طدْال ودذلٗ زاضد َهن ّبعدد تٌ ٓ "سددْا مدً
املعَد ٓعن ٌْ يف دٗ ت نال مطدسسٔ٘ إىل تٌ ٓسيبدْا تّقدا َه ل عند يف ال فصٓدٌْن
ّمً ثه ٓيطدٌْ تىَده زضدْا املطدسه ل دٕ ٓعن دْا ؤدُ ا تٌ ٓ دٌْ دطدسًا ل عند يف
ال دزاما ال فصْٓىٔ٘ن مرلك ا تسد مديَه ٓعدْ إىل مدٓي دُ بعدد رسددُ ل دٕ ٓقدْو
بْادبُ ا ىطاىٕ ّالْطث يف يبْٓس ٍرا الفًن اىُ تؾ ً مير تٌ يا ز مدٓي دُ ّ بد
يف املعَد ن سسيف الطفٔي٘ ال دو بَا س  ٙا ٓعْ مسٗ تخس ٚإلَٔاأ
■ ِن واساه ارضزح ضىَ قائى ٛاِ ىاواا الغباب؟ اً اٌكفأ لضاحل الضٍٗىا؟

■■ لدددٖ يا دد٘ يامدد٘ تٌ املطددسه ضددٔظ مددً تّلْٓددات م د اادٔددال دددل م د
العؿْز ّمً قنيَه دٔد الػدباج طبعداًن اىدُ ا غدٕٓ ٛدْاشٖ ال عدبرل ّال ْاؾد مدا
الياع منا ٍْ اادال يف املطدسه مقازىد ً٘ مدا مد الفيدٌْ ااخدسٚن تىدا كدْ جليد٘
القدددساّ ٗٛاملػددداٍدٗ يف امليبقددد٘ الػدددنالٔ٘ ّضددديْٓاً ٓؿدد يا تمجدددس مدددً طدددني ىؿدداً
ل قساٗٛن ّمعظه ٍرِ اليؿْف ٍٕ مدً يدألٔ الػدباجن ّل دً املػد ٘ تٌ ٍدؤاٛ
الػباج ا ٓ بٌْ وقطن ب ٓسيبٌْ يف ال ألٔ ّا خساز ّال نجٔ يف ىفظ الْ ن
ٍّدددوَه ااضدداع تٌ ٓقْمددْا بددال عبرل ددً تىفطددَه يف م د جمدداات املطددسه وعدد٘
ّاسدٗن ل ً زيب َه ا ي ْاون ما إم اىٔايَهن وأي ٍؤا ٛالػدباج ا مي دٌْ
العياؾس الفئ٘ ااضاضٔ٘ يف املطسه ال يطا دٍه  ٙال ألٔ ّا خساز ّال نجٔ ن
داون
خداف ّالجقاود٘ بػد
وَه ٓف قدٌّ املعسو٘ الع نٔ٘ يف جمال املطسه بػ
ّا مي ددٌْ س دد ٙال ذسبدد٘ العن ٔدد٘ يف املطددسهن مددرلك ٍيددا قددع يف ال ذسبدد٘
اأائددد٘ ّ ددددو البشدددح دددً دددٔه دٍْسٓددد٘ ل نذ ندددا ّال عدددبرل يَدددا ّ دددً معاىايَدددا
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ّمػام َان ٍه وقط سماّلٌْ ال عبرل ً ذّايَه ّمػام َه ّمأىَا ميفؿد ٘ دً
اجمل نا الرٖ ٓعٔػٌْ ؤُن ٍه ٓف قدٌّ إىل سام ػا القٔه ّالقٔه يازشمٔاًس سط
يعدبرل ب سشمد ن لدرلك ٓقعدٌْ يف الرائدد٘ املفسطد٘ن ّمدً ٍيدا ا ٓطد بٔعٌْ ام ػددا
ال شظدد٘ الفئدد٘ اجلنٔ دد٘ ّااقٔقٔدد٘ن ّال د مي ددً تٌ يعدددل ددً طبٔعدد٘ جم نعاييددان
با قددداو٘ إىل تىَددده ٓف قدددسٌّ إىل املقْمدددات ااضاضدددٔ٘ ّال قئدددات الفئددد٘ يف املطدددسه
دداون ّ دد ٙالػددباج تٌ ٓبددرلْا دَددداً مددبرلاً س دد ٙسمؿ د ْا دد ٙم د مددا
بػ د
ذمسيُ ت ِن ّمً ثه سمن ده تٌ شمْقْا يف م جمداات املطدسهن املطدسه يدس
مدبرل ّ ٔيددا تٌ ىد ع ه الطدباس٘ دٔدددًا بد تٌ ىطددبح ؤدُ ّىؿددازحن تمْادددُن س دد ٙا
ىغسيف ّى شْل إىل قشٔ٘ جماىٔ٘ن تما يْددُ الػدباج ذمدْ الطدٔينا وَدرا تمدس طبٔعدٕ
ى ٔذ٘ ال بْز يف يقئات ال عبرل ال تؾبش ضَ ٘ دل ّضا ٜال ْاؾ ااد نا ٕن
ّل ً ما ٓيببدن د ٙاملطدسه ٓيببدن د ٙالطدٔينا تٓكداًن و ده ٍدْ دد الػدباج
الرٖ اض با ْا تٌ سمققْا ذايَه يف الطٔينان ّما ٍٕ إدماشايَه يف ٍرا اجملدالن تىدا
تؤمً بأىُ ا تسد ٓط بٔا تٌ ٓأخر م اٌ تسدن و د ويداٌ مٍْدْج لدُ م اى دُن
ّم وً تؾٔ لُ م اى ُن ّلٔط ٍيا ْٗ يط بٔا تٌ يدصٓح اآلخدس مدً م اىدُ
زيه م امل غرلات ّال ْازخ ال يعؿ بالعامل.

742

لهم وحذهم
إلى أدباء حمص الرّاحلين والمخرج
المسرحً محمذ بري العىانً



منير خلف

هله ّح َدٍُهِ
ُٓطفئُ الكلبُ مشعَ٘ أفزاحُِِ،
صْف ٓيشفُ صبعَ لٔالٕ
بأحزفَا الدّامعاتِ
شحْبَ املعاجهٔ ّالهلناتِ.
هله ّحدٍَه
تبحثُ املفزداتُ صباحاتِ محطَ
ىَاراتَِا ..
ّمضا ّء ثكٔلَ الػزّبِ
اىتظارَ املْاصهٔ يف فضلَا املتجَّه
تبحثُ عً مفزداتِ.
هله ّحدٍَه،
 ..صبعْ٘
ال ميطُّ حزٓزَ غٔاباتَه
غريُ دمع الفزامٔ مً األٍل
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ّاإلخْٗ احلاضزًَٓ،
أٓعل ُه ٍذا املضاءُ
بأٌَّ الذًَٓ مضَْا :حنًُ  ..أىتَ  ..أىا ؟
ّالبهاءُ الذٖ غُطَّ يف أعني الػائبنيَ
ٍّذٖ الكضٔدُٗ
يف صعَٔا اآلٌَ
تضعدُ ظلَّ الفْاتِ.
هله ّحدٍَه
صْف تبهٕ ننيجاتُ "طالبَ ٍنّاشَ"
عشتارَ مطللَ
معي ٙاخلزٓف لشاعزٍا الفَِدِ
ٍّْ ٓذانزُ أحلاٌَ بزّٖ العْاىٕ
تضْفَ حلٓامَ
ُّ
صلطاٌَ غاسٖ ّأصزارَُِ امليتكاَٗ
فْاتحَ ىبَاٌَ
آثارَُِ يف البالغِ٘،
جزّاشَ شاعزَ محطَ اجلنٔلَ ..
درّبَ ارتكاءٍ
عل ٙحمنل الفكد
لألجنه الطٓالعاتِ.
هله ّلهه ّليا
ّهلذٖ الْجِْ احمليّاٗ باحلبّ
ىبين
حناّل إىباتَيا املتْرّدَ
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تشهٔلَ ما ىضتطٔعُ مً الػد
يف صعفِ املنهياتِ.
هلهِ ّحدٍَه
تتش ًُّٓ نلّ املعاىٕ
ّختجلُ يف خفَز الٔامسني
صبآا الهالؤ :حزائزُ حرب احملاجزٔ،
صنتُ اجملزّاتِ
دمعُ الكزىفل
صزبُ الكطا
ّغياءُ احلْاصدِ
قبل الزجْع إىل البٔت،
نلُّ الذٓ ًَ ٓكٔنٌْ
يف ّطًٔ الزّّحٔ مشعاّ
حياربُ جٔشَ الظالؤ
عل ٙأرضيا باحلٔاِٗ.
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