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تقديم

من منطلق اأن الثقافة تهذيب للنف�س والفكر،  و�سبب لتقويم �سلوك الفرد والمجتمع عن طريق �سبر 

اأنوار ميادين الحياة من المعارف والقيم والفنون والثقافات المختلفة، ولما للإ�سدارات الثقافية من 

دور ال يخفى في تنمية المجتمع، عبر روؤية الوزارة المتمثلة في »مجتمع ينعم بعقول واعية واأج�سام �سليمة 

عن طريق الم�ساركة واالإبداع وال�سراحة واالحترافية« ومن باب قولهم )اأعطني م�سرحًا، اأعطيك �سعبًا 

عظيمًا( وباعتبار الم�سرح اأبو الفنون

ي�سّر وزارة الثقافة والريا�سة ماثلة في اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية، اأن تقدم للقارىء الكريم 

الم�سرحي  والمخرج  للكاتب  المحلية(  باللهجة  م�سرحية  ن�سو�ص   - )المرزام  الجديد  اإ�سدارها 

عبد الرحمن المناعي، وهو من موؤ�س�سي الحركة الم�سرحية في قطر.

الحركة  تاريخ  في  فارقة  النقاد علمة  وّعده  الزين(  )اأم  بعنوان   1975 عام  له  »ن�س«  اأول  وقدم 

الفنية في قطر عند تقديمه على الم�سرح.

نتمنى اأن ينال الكتاب اهتمام القارىء الكريم واأن تكون اإ�سداراتنا محل متابعة الجميع.

 

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية  





المرزام

م�سرحية من اأربعة م�ساهد

2015
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)1(
المرزام

�سخ�سيات الم�سرحية

اإمراأة عجوز خرفة .. تهتم بجفال. عا�سه بنت عا�سه 

�ساب معتوه ومكان �سخرية الجميع. جفال   

في ال�ستين من عمره �ساحب المجل�س وكبير المنطقة بونا�سر  

رجل بونا�سر والمقهوي  خادم   

ابنته في ال�سابعة ع�سر من العمر تربطها علقة حب ببدر روزه   

�ساب تجاوز الع�سرين من العمر على علقة بابنة بونا�سر روزه. بدر   

�ساقي القرية في الخم�سين من عمره. م�سطفى  

من رجال بونا�سر يماثلنه في العمر. بو�سند وبوخلف 

بوبدر    هو محمد بن بدر �ساحب البيت المت�سرر من المرزام رجل هادى الطبع 

يقدر ويحترم بونا�سر تجاوز ال�سبعين من عمره.

مغني �سرير في منت�سف العمر. م�سعود   

عبداهلل ومبارك وجابر من اأهالي القرية. 

�ساب في مقتبل العمر. المطوع  

اأمام  التي  ال�ساحة  في  وبالتحديد  الم�سرحية  اأحداث هذه  تدور  للبحر  قرية مجاورة  المكان :  في 

مجل�س بونا�سر وبيته.

)1( المرزام في اللهجة القطرية تعني المزراب : مجرى من الخ�سب يركب في جانب البيت من اأعله لت�سريف مياه االأمطار. 
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الم�سهد الأول

)غناء بعيد .. نباح كالب منت�سف النهار .. يدخل جفال تتبعه عائ�سة الذي يحاول الهروب منها 

وهو دامي الوجه ويغني(.

عائ�سة  تعال .. تعال ياجفال التعب قلبي .. تعال دمك خل�س .. ح�سبي على اللي �سوى فيك 

هالفعله )يهرب منها( ال ال تروح ذاك ال�سوب .. تعال ياجفال الكلب بيع�سك.

باذبحه )يقوم بالنباح فيزداد �سوت نباح الكالب(. جفال  

عائ�سة  تعال يايمه .. خل�س انا عيزت دوختني )تجل�ص عندها يقترب جفال منها( تعال 

يايمه تعال )يجل�ص بجانبها بينما تقوم بم�سح الدم من على وجهه( من فلعك من 

اللي طقك ؟ 

مادري .. يمكن واحد .. جفال  

ومنهو هذي الواحد ؟ عائ�سة 

ال�سبح رحت عند الم�سرب .. لقيت هناك بنات يغنون �سحكوا علي وطردوني. جفال  

هم اللي فلعوك وطلعوا دمك ؟ عائ�سة 

ال .. ال ... هم يغنون ب�س .. مايفلعون .. جفال  

)توا�سل تنظيف جرحه( عيل من اللي �سق را�سك ياجفال ؟ عائ�سة 

جفال   اروح اللحين حق البنات عند الم�سرب ؟ هم يغنون )يقف ويغني( ياباني الخيمه بل 

.
)1(

طناب يا باني الخيمه بل طناب .. عطنا بيرقنا با نم�سيه

عائ�سة  )تم�سك به( ياجفال يايمه حط بالك على روحك .. ا�سمع تعال معاي بواديك حق 

المطوع.

)بفزع( ال مابيه مابيه اأخاف .. اأخاف من المطوع .. مابيه مابيه. جفال  

ب�س يايمه ب�س .. مب الزم .. ب�س قولي من اللي فلعك ؟ عائ�سة 

مادري ب�س اذوني �سوت طن .. بعدين طلع الدم. جفال  

)1( اأغنية �سعبية )مراداه( وهو فن غنائي راق�س خا�س بالفتيات.
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ما�سفته ؟ عائ�سة 

من هو ؟ جفال  

اللي فلعك. عائ�سة 

مادري .. كنت اأ�سوف البنات وهم يغنون .. يا باني الخيمه ...  جفال  

عائ�سة  قايله لك التروح �سوب الم�سرب .. والتروح البر ثرا بيبوقونك والتقرب من بيت اأم 

داوود .. تحمل ثرى مربية كلب .. كلب عود )نباح كلب يثير جفال وتنتابه حالة 

ب�س   .. ب�س  بالحجارة(  الكلب  يرمي  وكاأنه  والقيام بحركات غا�سبة  ال�سراخ  من 

يايمه .. �سمعت نباحه تحمل تروح �سوبه.

باذبحه. جفال  

ال يايمه و�ستبي به .. ياهلل نروح البيت ياهلل. عائ�سة 

ال اأنا باروح حق البنات .. باغني وياهم يا باني الخيمة بلطناب. جفال  

)عائ�سة بعد اأن تفقد الأمل في معرفة من الذي �سرب جفال ت�ساركه الغناء(.   

يا باني الخيمة بل طناب عطنا بيرقنا بانم�سيه. عائ�سة 

ياباني الخيمة بلطناب.  جفال  

)يدخل بونا�سر ويقف يرقب مايدور بغ�سب(.   

عجيب واهلل )ينادي خادمه( ياخادم .. خادم و�سمخ. بونا�سر 

)يخرج من البيت( نعم ياعمي نعم. خادم  

ماقلت لك األف مره التخلي ها ال�ساحره وهالخبل يقربون من هنيه. بونا�سر 

واهلل ما�سفتهم ياعمي. خادم  

)وهي تنظر لبونا�سر بغ�سب( قوم يايمه قوم نروح قوم ..الكلب تنبح. عائ�سة 

جب .. جب .. لعل الكلب تنه�س ل�سانك ياعجوز النار. بونا�سر 

مجنون. جفال  
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بونا�سر  اأقول لك اطردهم اطردهم واياني واياك ا�سوفهم مره ثانيه هنيه )عائ�سة ت�سحب 

)يعود  براويك  يال�ساحره  ماعليه  يغني يخرجون(  جفال وخادم يدفعهم وجفال 

خادم( من اللي �سوب هالخبل؟

واهلل مادري ياعم .. دمه مايخل�س هذا كل يومين ينفلع. خادم  

م�سكين يا جفال حظه ردي. بونا�سر 

ك�سر خاطرك يا عم ؟ خادم  

خبل. بونا�سر 

تامرني على �سي ياعمي. خادم  

)يجل�ص على الدكة الطينية( اأذن الع�سر ؟ بونا�سر 

)ي�سحك( �سبلك ياعمي .. باقي وايد على االآذان. خادم  

مابي   .. الدري�سه  تحت  اإال  مكان  ماح�سلوا  اأقيل  ماخلوني  والخبل  هي  بونا�سر  هالمخرفه 

ا�سوفه هنيه مره ثانيه .. �سامع.

حا�سر .. حا�سر ياعمي. خادم  

ياأذن  لين  الم�سجد  بالين عافيتي في  باروح  للخارج(  بونا�سر  هذاني قلت لك )في طريقه 

الع�سر.

اهلل يحفظك يا عم )روزه من خلف الباب بعد خروج والدها(. خادم  

�سفيه ابوي ياخادم ؟ روزه  

عا�سه وجفال ماخلوه يقيل. خادم  

ووين راح اللحين ؟ روزه  

راح الم�سجد. خادم  

وعا�سه بنت عا�سه وين راحت ؟ روزه  

خذت الخبل وراحت .. مادري من فالعه. خادم  
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م�سكين .. خادم ... روح ناد عا�سه. روزه   

خادم   )بفزع( ال ال يابنتي تبين ابوك يذبحني .. محذرني ماخلي عا�سه تقرب من هنيه .. 

وانت تقولين لي روح نادها .. ال .. ال يابنتي.

زين اأنا باروح اأدورها. روزه  

)بفزع( ال .. ال يابنتي .. اعقلي لو درا ابوك �سبي�سوي فيك وفيني. خادم  

)وقد خرجت من خلف الباب( عيل روح نادها. روزه  

يايبه مايجوز ابوك محذرني. خادم  

خل�س انا باروح لها. روزه  

ال .. ال انا باروح ب�س واللي يرحم والديك د�سي البيت. خادم  

ياهلل ب�سرعة قبل ال ياأذن )تدخل البيت(. روزه  

كلها  طفحت  وان  ال�سمك  كلها  رك�ست  اإن  العومه  مثل  �ساير   .. �سالفه  هذي  خادم   عاد 

 .. هذي مب حاله .. مب حاله. 
)1(

الطير

)يخرج بينما يدخل بدر مت�سلاًل(   

بدر. روزه  

ق�سيتي عليه بها ال�سهوله ؟ بدر  

عل�سانك ..  روزه  

اهلل .. عل�ساني انا ؟ بدر  

)بخجل( خلك من هالكلم وقول لي و�س�سويتو ؟ روزه  

اللي  على  را�سي  كاأنه  واأبوك  اأحد  ت�سمع  را�سيه  مب  داوود  اأم   .. روزه  يا  بدر   مادري 

ت�سويه .. ماندري و�سن�سوي.

اأبوي من االأول معاها .. ومن عقب مايه ابوك العام يطلبني زاد. روزه  

)1( مثل �سعبي.
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اأبوي وتعرفينه مايحب الم�ساكل وعوار الرا�س .. وها المره ماخذه بقوتها. بدر  

كلموها .. حاولوا وياها. روزه  

يا روزه من يقدر يقرب من بيتها .. هذي مربيه كلب .. كلب تقولين اأ�سد. بدر  

يقول ابوي انه جرو �سغير. روزه  

كان جرو يوم ابوك عطاها اياه .. روحي �سوفيه اللحين. بدر  

كلب يخوفكم يابدر ؟ روزه  

الكلب مب بروحه يا روزه. بدر  

من ق�سدك يابدر ؟ روزه  

العود يقول البيت بيتها وت�سوي فيه اللي تبي. بدر  

ابوي ؟ روزه  

ابوك ومن يم�سي على �سوره. بدر  

يعني كل هالبلد. روزه  

اللي تحت اأمره واللي ياكلون من �سفرته. بدر  

يعني الل�سعوف .. وفي هالوقت كل هل الديره �سعوف. روزه  

عقب البحر .. �سارو محتاجين. بدر  

روزه   امركم هلل .. ا�سمع يابدر .. اإذا ابوي رف�سك .. اأنا حالفه ما �سير اإال لك )ن�سمع 

اأ�سوات من خارج المكان( روح اللحين .. روح قبل ال اأحد ي�سوفك.

)بفزع( حيلتك مانفعت هذا كنه خادم. بدر  

روح .. روح الي�سوفونك .. روزه  

والوعد ؟ بدر  

باكر .. ب�س روح ب�سرعة. روزه  

روزه .. بدر  
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خادم  يدخل  لحظات  بعد   .. بدر  ين�سرف   .. الباب  وتغلق  البيت  تدخل      )روزه 

وخلفه عائ�سة وجفال(.

واهلل  لو�سافكم  عمي  اللحين   .. وياك  هالخبل  يايبه   .. تبيك  روزه  عمتي  لك  خادم   قلت 

)يطرق الباب وهو يتلفت حوله بخوف( عمتي ..  اأنه بيقلبها على را�سي ورا�سك 

عمتي .. ب�سرعة ب�سرعة ياعا�سه.

و�سبلك ياخادم .. انا و�سدراني روزه و�ستبي. عا�سه 

خادم   دخلي �سوفيها و�ستبي وفكوني واللي يرحم والديك )عائ�سة تدخل البيت بينما يهم 

جفال بالدخول يمنعه خادم( تعال انت وين رايح .. ياهي م�سيبة .. ياهلل ياعا�سه 

عجلي .. انت وقف هناك بعيد .. ياهلل ياعا�سه )ينظر حوله بخوف وترقب(.

عطني بيزات. جفال  

�سنهو ؟ خادم  

عطني بيزات .. بيزات انت اأ�سمخ. جفال  

�سمخ ي�سمخك .. وقف مكانك .. ياهلل ياعا�سه .. �سالم�سيبة .. اهلل ي�ستر. خادم  

مجنون. جفال  

خادم   ايه اأكيد مجنون .. اللي يعا�سركم ماي�سير مجنون )يطرق الباب بتوتر وهو يرقب 

الطريق( ياهلل ياعا�سه .. )ن�سمع نباح كالب(.

)يقوم بتقليد نباح الكالب ويخطو تجاه �سوتها( اهلل ابيهم .. ابيهم. جفال  

تعال .. تعال وين رايح يالخبل .. وقف مكانك هنيه .. ياهلل ياعا�سه. خادم  

باروح لهم .. )يعاود النباح(. جفال  

يايبه هذول ياكلون يع�سون .. ياهلل ياعا�سه. خادم  

مجنون. جفال  

اأنا مجنون يالخبل. خادم  

ايه مجنون .. عيل حد يكلم روحه. جفال  
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)تخرج عائ�سة وهي  يا   .. هال�سالفه  في  �سللي حطني  انا   .. �سي  بي�سير  اليوم  خادم   ال 

ت�سحك جفال ي�سحك معها( ت�سحكون .. ياهلل .. ياهلل خذي هالخبل وفارقي قبل 

اليرد بونا�سر .. ياهلل ...

اقول خادم .. عا�سه 

قولي و�ستبين ؟ خادم  

اقول مالت )ت�سحب جفال وتخرج وهم يغنون(. عا�سه 

مالت !! .. اقول مالت عليك انجلعي يالمخرفه .. عاد هذي حاله .. هذي حاله.  خادم  

)يمر م�سطفى ال�سقاء ي�سير ب�سكل �سريع حامال تنكات الماء(.   

كيف حالك خادم. م�سطفى 

بونا�سر  )يدخل  الخبله  يا  ماعليه  مالت  انا  لي  تقول  مالت   .. ي�ستر  اهلل   .. خادم   هل 

وبمعيته بو�سند وبوخلف(.

و�سبلك تحاجي روحك ؟ بونا�سر 

عمي. خادم  

روح يب القهوة .. حياكم .. حياكم. بونا�سر 

 الذي اأمام مجل�ص بونا�سر(.
)1(

)يجل�سون على الحب�ص    

اأما هالمطوع �سالفته �سالفه .. كل يوم قعدوا باقولكم .. وال يقول �سي.  بو�سند 

هذا هو كلمه كل يوم اليتغير واليتبدل. بونا�سر  

يابونا�سر الرجال متعلم ويبي يقول لنا اللي تعلمه. بوخلف 

مره .. مرتين .. مب كل يوم .. القهوه ياخادم )يمر من اأمامهم بوبدر(. بونا�سر 

ال�سلم عليكم )يردون تحيته(. بوبدر  

تقهوه يابوبدر ؟ بونا�سر 

)1( الحب�س : دكة طينية تبنى اأمام المجل�س وتكون بمثابة كر�سي طويل.
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م�سكور يابونا�سر .. م�ستعجل. بوبدر  

�سدعوه يابوبدر .. جل�ستنا ماتجوز لك. بونا�سر 

مح�سوم يابونا�سر .. اأنت كبيرنا ومحد قال غير هال�سكل. بوبدر  

بونا�سر  حياك .. حياك يارجال )ي�سير بوبدر بهدوء ويجل�ص في طرف الحب�ص( اأنت للحين 

حاط في خاطرك ؟

يا بونا�سر انت ماتحب هال�سالفه .. واأنا فو�ست اأمري هلل. بوبدر  

بل .. بل .. قلبك مترو�س يابوبدر. بونا�سر 

االأمر هلل .. قلبي مثل ماتعرفه .. واأنا ماطلبت اإال الحق. بوبدر  

المره حره في بيتها يا بوبدر )خادم يدور بالقهوة عليهم(. بو�سند 

�سج المره حره في بيتها .. والمرزام بانيته في بيتها. بوخلف 

�سار بيتها.. بوبدر  

ايه بيتها .. عيل بيتك. بونا�سر  

يا بونا�سر من يبتها و�سكنتها في هالبيت وهي ال خلت �سكه وال عاير اإال وخذته  .... بوبدر  

بونا�سر  ا�سمع يابوبدر .. المره عقب ما �ستتها الدنيا ردت لبيتها بيت جدودها وهدا الكلم 

مب من عندي كل رجاجيل الديره يعرفونه.

رجاجيل .. االأمر هلل .. لكن المرزام ي�سب في بيتي .. على بابي. بوبدر  

)ب�سخرية( غير مكان بابك. بونا�سر 

�سح كلم بونا�سر عدل .. غير مكان بابك .. خله ي�ساهد الجنوب. بوخلف 

)متاهبا لالإن�سراف( قهوة دايمه يابونا�سر. بوبدر  

اجل�س يابوبدر اإال نتغ�سمر وياك يارجال .. �ساير مثل الدمل. بونا�سر 

كله ب�سبب المرزام .. كلم بونا�سر عدل غير مكان الباب. بو�سند 

)ب�سخرية( واحنا بنفازعك .. خو�س حل .. عمي بونا�سر يابها. بوخلف 
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بوبدر   يا�سيخ اأول ال�سكه اللي بين بيتي وبينها عر�سها ثمان اأذرع �سارت اللحين داعو�س 

الباب  مكان  لوغيرت  وحتى  و�سكت  و�سري  خيري  كفيت   .. اأذرع  ثلث  مايتعدى 

المرزام ي�سب على طوفتي على بيتي.

تفاهم وياها والهون ابرك مايكون. بونا�سر 

.. والم�سكينه ماعندها  .. مره �ستيره تخاف اهلل  بوخلف  واأم داوود خو�س مره كافه عافه 

حد.

لوال الكلب اللي مربيته .. المطوع يقول ... بو�سند 

واأنا وا�سطة خير   .. اإال الحجي وياها  بونا�سر  )ينهره( بو�سند ... ا�سمع يابوبدر .. ما لك 

بينك وبينها.

)بخ�سوع واإ�ست�سالم( تامر يابونا�سر .. اهلل يكتب اللي فيه الخير ارخ�س لي ..  بوبدر  

تعال تع�سا يابوبدر )بوبدر ل يرد يخرج .. بونا�سر يبت�سم( حياك اهلل. بونا�سر 

عمي .. �س�سالفه ؟ بو�سند 

بونا�سر  ال�سالفه والغيره .. هذا م�سكين مايدري وين اهلل قاطه ال ويرفع را�سه فوق .. ماعليه 

يا بوبدر للحين وبت�سوف.

م�سكين .. هو قد اأم داوود.  بوخلف 

)ي�سحك( قد اأم داوود لو قد كلبها .. قلت له الباب اللي ييك منه ريح... بونا�سر 

�سده وا�ستريح. بو�سند 

اأن المره  بونا�سر  لكنه ماي�سمع الكلم .. �سار المرزام هو الم�سمار .. وق�سمة الحق تقول 

حره في بيتها.

قال حق المطوع اأن الماي ي�سب من مرزامها كل يوم. بوخلف 

�سالكذب .. اأيام �سيف .. من وين ايي الماي. بو�سند 

)ي�سحكون(  �سطحها  تغ�سل  نظيفة  المره   .. ال�سوالف  ها  في  �سدخله  بونا�سر  وهالمطوع 

و�سبلك �ساكت ياخادم ؟
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�سلمتك ياعم.  خادم  

و�س�سار حق الخبل ؟ بونا�سر 

عا�سه غ�سلت دمه وداوته. خادم  

بونا�سر  هذ هي ديرتنا ان افتكينا من عا�سه بنت عا�سه والخبل جفال ما فتكينا من بوبدر 

و�سالفته مع اأم داوود.

لك طولة العمر .. محد كفوا يكدرك .. اأنت اأمر. بو�سند 

بونا�سر  اأنا ادري محد يقدر يع�سي لي اأمر .. ب�س المجانيين والمخرفين والطيبين اأمثال 

بوبدر و�سا�سوي وياهم ؟

بوخلف  المجنون نعقله ياعم .. والمخرف نربطه في بيته .. اأما بوبدر ماعنده �سالفه البيت 

بيتها والكلب كلبها والمرزام على �سطحها .. ماله حق ياعم.

بونا�سر  خادم .. روح داخل فازعهم.

ماتبون قهوة ؟ خادم  

م�سطفى  يمر  بينما   .. بونا�سر  بيت  يدخل  )خادم  بالقهوة  �سغل  مالك  اأنت  بونا�سر  روح 

ال�سقاء( ها يام�سطفى .. قواك اهلل.

اهلل يقويك ياعم. م�سطفى 

من له الماي يا م�سطفى ؟ بونا�سر 

حق اأم داوود .. واهلل ياعمي م�سكله. م�سطفى 

)ي�سحك( و�س م�سكلته يا م�سطفى ؟ بونا�سر 

الكلب ياعمي. م�سطفى 

�سنهو ؟ بونا�سر 

الكلب .. اأخاف يع�سني ياعمي. م�سطفى 

)ي�سحكون( ياخبل هذا كلب حرا�سه مايهجم على حد. بو�سند 
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بونا�سر  �سمعت .. المره حاطته حق يخوف النا�س .. الم�سكينه بروحها في البيت تخاف .. 

وال الكلب م�سكين ما له في الع�س ب�س ينابح.

ب�س ي�سوفني يطلع �سوت من بطنه ويطلع �سرو�سه )ي�سحكون(. م�سطفى 

بونا�سر  ح�سبي اهلل عليك يام�سطفى يا حليلك يطلع �سوت من وين ؟ قلت لك هذا كلب ما 

يع�س.

ياعمي لي�س ماتقول لها اأن الكلب حرام .. م�سطفى 

اأنا اللي حفرته والماي  بونا�سر  )بغ�سب( جب .. جب وال كلمه .. ا�سمع يا �سقاي الم�سرب 

اللي رزقك منه انا اللي طلعته من االأر�س والتحدني على �سي ماي�سرك.

بوخلف  )ياأخذ م�سطفى جانبا ويهم�ص له( �ستبي بها ال�سوالف يا م�سطفى بعدين ماي�سير 

تكلم العم هال�سكل.

)بتهديد( روح �سوف �سغلك .. وحط بالك عدل. بونا�سر 

قول اإن �ساء اهلل .. قول اإن �ساء اهلل. بو�سند 

حا�سر .. اإن�ساء اهلل ياعم )وهو في طريقه للخارج(.  م�سطفى 

م�سطفى )يقف بخوف( ام�س وديت ماي حق بوبدر ؟ بونا�سر 

ال .. اأبدا .. اأبدا مثل ما امرتني ياعم. م�سطفى 

واليوم بعد التودي له .. �سامع.  بونا�سر 

ب�س لي�س ياعم ؟ م�سطفى 

)بتهديد وغ�سب( م�سطفى. بونا�سر 

حا�سر .. حا�سر ياعم. م�سطفى 

   )يخرج م�سطفى م�سرعا بينما ن�ساهد م�سعود ومبارك يقتربون بتردد من مجل�ص 

بونا�سر .. يلقون التحية(.

حياكم .. حياكم القهوه عندكم هناك.  بونا�سر 



23

الرجال  بينما  وجابر  عبداهلل  بهم  يلحق  المكان  طرف  في  للجلو�ص     )يندفعون 

منهمكون في �سرب القهوة .. يدخل جفال(.

)يغني( يا باني الخيمه بل اطناب .. جفال  

ب�س .. ب�س ياولد ياهلل انجلع .. انجلع من هنيه. بونا�سر 

مجنون. جفال  

اه يالخبل .. انا مجنون ؟ بونا�سر 

خله عنك ياعم. بو�سند 

ياهلل ياجفال روح .. روح يابوك. بوخلف 

انت مجنون. جفال  

طردوه .. طردوه. بونا�سر 

حا�سرين ياعم .. تبينا ناأدبه ياعم. مبارك 

تاأدب من يا مبارك .. هذا مجنون طلعوه من هنيه ياهلل. بوخلف 

)مبارك وجابر يحملون جفال وهو يغني لخارج الم�سرح(.   

بونا�سر  )بتاأفف وغ�سب( هذي ديره .. هذي ديره .. نخل�س من م�سطفى يطلع لنا جفال 

الحول والقوة اإال باهلل.

)يمر بدر يحمل قربة ماء فارغة يلقي عليهم ال�سالم(.   

)ب�سخرية( ع�سا ما �سر يابدر ا�سوف �سرت �سقاي. بونا�سر 

�سلمتك ياعم ماعندنا ماي .. من اأم�س ما�سفنا ال�سقاي. بدر  

اآفا .. ماياب لكم ماي .. �سود اهلل وجه. بونا�سر 

مري�س .. الرجال مري�س عذره وياه. بو�سند 

بونا�سر  ها مري�س .. م�سكين يام�سطفى ماي�سوف �سر .. عاد كل �سي اإال الماي .. روح يا يبه 

روح )يخرج بدر بينما بونا�سر ي�سحك هو وبطانته( خادم .. يا خادم.
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)يخرج خادم من البيت وهو يم�سح يديه بقطعة قما�ص(.   

حا�سر .. حا�سر ياعم .. اآمر.  خادم  

زهب الع�سا يا خادم بنروح ن�سلي وبنرد .. اي واهلل م�سطفى مري�س. بونا�سر 

   )يوا�سل ال�سحك .. يخرج الجميع خلف بونا�سر .. خادم يعود للمنزل �سوت غناء 

و�سراخ عائ�سة و�سحكات جفال .. نباح كالب .. يحل الظالم بالتدريج(.
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الم�سهد الثاني

 .. م�سعود  و  مبارك   .. المجل�ص  جدار  على  معلق  �سعيف  �سراج   .. المكان  على  يخيم  )الظالم 

عبداهلل وجابر ومعهم خادم يجل�سون اأمام المجل�ص .. نباح كالب من بعيد .. م�سعود يغني ب�سوت 

منخف�ص(.

خادم .. مابقت قهوة في الدله ؟ مبارك 

ايه واهلل عقب هالع�سا الزين يبيلنا قهوة. م�سعود 

بايبلكم الدله .. ب�س ها مابي ا�سمع ح�سكم .. التم�سكلوني ويا العم. خادم  

)ي�سير تجاه البيت يفتحه بهدوء ويدخل .. م�سعود  مبارك  تامر ياخادم توكل على اهلل 

يغني بهم�ص(.

اأ�سكـو لمـن علتـي يـا �ســاحبــــي والــمــــاي  م�سعود  

اأمنين ما دار �سفني ... ما ح�سـل ولماي   

اهلل .. قول .. قول يابو�سالم. جابر  

ب�س يالجبري .. اللحين امداه يقول �سي .. اهلل اهلل. مبارك 

اأبكــف طـه تفجر ....... مزنـهـا والمـــاي م�سعود 

�سبحــان من �ســورك ربي بح�سن وجمل   

حنن له الجـذع و نطـق له بهـيـم الجمـل   

لول اأنا اأبلـع هــــوام ....... اليبلعون الجمل   

 .
)1(

اإبذا الوقت يا مل ....... ظليت اأغ�س بالماي   

   )نباح كالب من بعيد .. ي�ستمر غناء م�سعود ويت�ساعد .. يعود خادم حامال دلة 

القهوة والفناجيل(.

اإن جل�س  انتوا مافيكم �سدة بونا�سر .. واهلل  خادم   ب�س يام�سعود واللي يرحم والديك .. 

على �سوتكم ..

)1( موال �سعبي.
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عبداهلل  ب�س يا بو�سلوم مافينا �سدة زعلت العم .. احنا على اهلل وعلى خيره وعلى هالوجبه 

اللي يعطينا اياها.

�سج كلمك .. مانبي مواويلك يابو�سالم ... �سب لنا قهوة اأح�سن. مبارك 

)جابر يتناول الدله من خادم ويبا�سر بتقديمها للموجودين(.   

و�سبلك يا خادم ..  عبداهلل 

خادم   )بع�سبية( و�سبلي يعني .. كل �سي على را�سي .. كل �سي يغي�س بونا�سر ينكت على 

را�سي انا .. نخل�س من عوو�س المخرفه .. يطلع لنا جفال .. وكل �سي على را�سي .. 

هذاني من الفجر ماقعدت اإال اللحين.

اهلل يعينك ياخادم. م�سعود 

خادم ... و�س�سالفة العم ويا بوبدر ؟ مبارك 

ايه .. م�سكين يابوبدر .. االمر هلل. خادم  

ايه ب�س و�س�ساير ؟ عبداهلل 

ما �ساير �سي .. �سالفة المرزام. خادم  

اأو �سالفة العام. عبداهلل 

احفظ ل�سانك يا عبداهلل. خادم  

بل مانتحجه .. انا �سقلت .. قلت �سالفة العام يوم بوبدر طلب روزه حق ولده. عبداهلل 

وبونا�سر �سيخ الديره تبي يزوج بنته حق هالمنتف بوبدر. مبارك 

�سحيح. خادم  

عاد هذا كلم ياخادم. جابر  

هذا كلم العم مب كلمي. خادم  

لي�س والعم �سيفرق عنا كلنا عيال ت�سعه. عبداهلل 

عبداهلل .. يود ل�سانك. خادم  
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خل�س يايبه مب متكلم ؟  عبداهلل 

المره كيفها .. حره في بيتها. جابر  

ال مب حره مرزامها ي�سب على عتبة باب بيت بوبدر. عبداهلل 

يا رجال هو من كثر المطر .. بوبدر ماعنده �سالفه. مبارك 

يقولك تغ�سل �سطحها كل يوم. خادم  

تبي تحره .. النا�س مب مح�سله ماي حق اليدد .. تغ�سل به ال�سطح. عبداهلل 

يمكن ماي بحر. جابر  

ماي بحر .. ماي البحر حق �سبوحنه مب حق �سطح اأم داوود. عبداهلل 

)يق�سد  ال�سطح  فوق  يروح  الليل  في  بعيد(  من  كالب  )نباح  عبداهلل  خادم   )محذرا( 

الكلب(.

وين  وراها  يم�سي  وواحد  الباب  عند  واحد   .. كلب  من  اأكثر  عندها  يقولون   .. مبارك  ال 

ماراحت وواحد فوق ال�سطح.

واأنت �سفتهم .. وعديتهم بعد. خادم  

المره تخاف .. في هالليل رجاجيل يخافون �سلون مره بروحها. جابر  

مبارك  اأي بروحها .. البيت مترو�س اللي ولد عمها واللي ولد خالها .. لفتهم من كل مكان .. 

وهذا اللي كا�سر ظهر ال�سقاي.

وانتوا ما تملون من ها ال�سوالف. خادم  

يقولون .. ان جد جد جدها كان في هالديرة مبارك 

بل هذي من الفات ال�سنوات. جابر  

وكان بيتهم كبير يقولون حتى بيت بوبدر كان لهم بيت يو�سل للبحر. مبارك 

ايه وبعدين. جابر  

بعدين ردت وعمرت بيت جدودها. مبارك 
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من هي ؟ جابر  

اأم داوود يا جابر اأم داوود. مبارك 

مبارك اإال اأقول هي مالها ا�سم ؟ جابر  

ال لها ا�سم ... اأظن اأن ا�سمها .. مبارك 

نجمة ا�سمها نجمة يا ياجابر. عبداهلل 

وتاليتها وياكم ياعيال. خادم  

�سوالف ياخادم .. بل �ساير كبريت ماتنتحاجه. مبارك 

ال وكله ت�سوي روحها �سعيفة. جابر  

متقويه باال�سد اللي مربيته وبـ .. عبداهلل 

ردينا ياعبداهلل )غناء م�سعود م�ستمر( يابو�سالم .. يابو�سالم خفف �سوتك.  خادم  

عبداهلل  ماتم �سي على حاله .. حتى جل�ساتكم �سارت نكد .. ماعندكم اإال �سالفة اأم داوود 

)�سوت جفال يغني من الخارج و�سراخ عائ�سة  .. وحتى غناكم �سار غير  وبوبدر 

تناديه( ياهلل هذا اللي ناق�س )يمر جفال يقف في منت�سف المكان و�سوت عائ�سة 

من الخارج( �سفيك يا جفال؟

�سفيك ؟ جفال  

مات�سمع  بيتكم  روح  روح  يابوك  ياهلل   .. العم  ويا  التف�سحنا  عبداهلل  يا  عنك  خادم   خله 

الخبله تناديك.

�سفيك ؟ جفال  

روح يابوك واهلل اإن درا بك بونا�سر بيذبحك. خادم  

مجنون. جفال  

وانا وراك ياهلل  ياجفال رجولي ورمت  يايمه  عائ�سة  )تدخل حاملة بيدها فانو�ص( ياهلل 

نروح البيت.

مجنونة. جفال  
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عائ�سة  ما عليه اأنا مجنونة ب�س تعال .. البنات يغنون هناك عند الم�سرب .. تدري �سيقولون 

)تغني( يا باني الخيمة بلطناب.

)يقلد  جفال   مجنونة البنات ما يغنون في الظلم .. ب�س الكلب يغنون في الليل �سمعي 

نباح الكالب(.

ال حول وال قوة اإال باهلل �سالم�سيبة .. اخذيه من هنيه ياعا�سه. خادم  

هذاني من المغرب وانا وراه .. خايفه عليه يروح �سوب بيت اأم داوود. عائ�سة 

 واللحين يخوفونهم باأم 
1

عبداهلل  )ب�سخرية( االأولين يخوفون اأعيالهم باأم الخ�سر والليف

داوود وكلبها.

)تغني يا باني  عائ�سة  ياهلل يايمه .. تعال ام�سويه لك بي�سه .. ياهلل تعال وانا باغني لك 

معها  )ي�سير  يايمه  نروح  ياهلل   .. ياهلل  الغناء(  ي�ساركها  لحظات  بعد  الخيمة 

بهدوء .. يخرجان(.

اللحين هالخبل �سي�سير حق هالخبله ؟ جابر  

مربيته .. عقب ماقطوه هله )الغناء ليزال م�ستمر ب�سوت منخف�ص(. خادم  

ومنهم هله ؟ جابر  

واأنا �سدراني يايبه .. عقب ماعرفوا ان عقله مب عدل قطوه. خادم  

يعني هله يدرون عنه اللحين .. يعني يعرفون اأنه ولدهم. جابر  

اأكيد يعرفون .. وتلقاهم م�ستان�سين اللي اهلل فكهم منه. خادم  

ومن اللي �سماه جفال. جابر  

خادم   عوو�س المخرفه وهي ما عندها عيال .. �سمته جفال على اأ�سم رجلها اللي مات .. 

وب�س عاد عورت را�سي.

)غناء م�سعود م�ستمر( اهلل .. اهلل عليك يابو�سلوم .. قول .. قول. مبارك 

روحو  قومو   .. ون�سفتوها  القهوه   .. وتع�سيتوا  ع�سا   .. عاد  .. خل�س  ياجماعه  خادم   ب�س 

رقدوا.

)1( اأم الخ�سر والليف المق�سود بها النخلة.
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تو وهل يا ولد عمي. م�سعود 

ياراقد على  الم�سجد  في  راقد  يا  النهار  انت طول   .. �سعليك  يايبه  ايه   .. وهل  خادم   اأي 

ال�سيف.

خل�س ياجماعة خفو على خادم. مبارك 

ماينلم طول النهار وهو يرك�س .. وبونا�سر مافي قلبه رحمه. عبداهلل 

)يهم�ص لعبداهلل( يود ل�سانك يابوك .. �ستبي بها الحجي اللي مايفيد. خادم  

واهلل وهل يا خادم تونا طالعين من الم�سجد. م�سعود 

اأي وهل يابو�سلوم .. لو وعى بكم العم �سبي�سوي. خادم  

خل�س .. ودونا البحر .. نغني على كيفنا. م�سعود 

والجنانوه ؟ جابر  

اأي جنانوه .. وال محد جني اإال اأنت.  مبارك 

يفزع  جابر   .. الماء  تنكات  دون  بتعب  ي�سير  م�سطفى  يدخل  بينما     )ي�سحكون 

لروؤيته(. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .. جابر  

يايبه هذا م�سطفى )خادم يدخل البيت(.  مبارك 

ال�سلم عليكم. م�سطفى 

هل حيا اهلل م�سطفى. عبداهلل 

تعبان يا م�سطفى ؟ مبارك 

ا�سكت .. اإذا او�سل البيت زين. م�سطفى 

   )يعود خادم حامال طبق معدني به بع�ص الأكل يناوله لم�سطفى الذي يجل�ص في 

زاوية الدكة الطينية(.

تع�سا اللحين .. وان�سا اهلل بترتاح. خادم   
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وين ارتاح واللي ماتنذكر وراي. م�سطفى 

من هي .. عا�سه ؟ مبارك 

ال .. م�سكينه عا�سه .. تنكه وحده تكفيها يومين. م�سطفى 

عيل من ؟ عبداهلل 

اللي ماتنذكر. م�سطفى 

م�سطفى حط بالك ال ي�سمعك بونا�سر. خادم  

ال دخيلك .. تكفا يا خادم التقول له �سي .. اأنا تعبان وايد وماعرف اتكلم من التعب.  م�سطفى 

عاد قولنا اأم داوود و�سفيها. م�سعود 

اأنا قلت اأم داوود ..  م�سطفى 

تكلم التخاف .. العم راقد وانا مب قايله �سي.  خادم  

م�سطفى  اأخ �ساقول .. كل بيوت الديره اأودي لهم ماي مره مرتين وهي تبيني اأودي لها ماي 

خم�س مرات كل يوم خم�س مرات.

دام تغ�سل �سطحها بماي. عبداهلل 

)محذرا( عبداهلل. خادم  

واأنا و�سقلت. عبداهلل 

جماعتها مادري اخوانها تقول جايين يزورونها. م�سطفى 

اهلل يعينك يا م�سطفى والعم بونا�سر ماير�سى ترد لها طلب. م�سعود 

بو �سلوم .. �سلك ابها ال�سالفه .. انت مب قد هالكلم. خادم  

ها .. ماعليك مني يا خادم انا مخرف .. ياهلل يا�سبيان نروح �سوب البحر اأح�سن. م�سعود 

ماعليه يا م�سطفى زوار وبيردون بلدهم وبتفتك منهم. عبداهلل 

م�سطفى  )يقف ويعيد ال�سحن لخادم ويغ�سل يده( ما اأظن ياعبداهلل .. ما اأظن مبين عليهم 

قاعدين .. ال ويزيدون.
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زود مدخول يا م�سطفى. مبارك 

زود تعب .. وها الكلب اللي واقف عند الباب. م�سطفى 

المطوع يقول الكلب نج�س. م�سعود 

انت و�سناوي عليه الليلة .. يود ل�سانك يا بو�سلوم. خادم  

بل .. بل مانتحجه .. هذا كلم المطوع مب كلمنا. عبداهلل 

ماعليه خل المطوع ينفعكم لين درا العم. خادم  

ماعليك مني يا خادم ... قومو ياجماعه ودونا البحر قبل الي�سير �سي .. م�سعود 

)يقف وي�سير يبدو عليه التعب( م�سكور ياخادم .. مع ال�سلمة.  م�سطفى  

بي�سة وعائ�سة  بينما يدخل جفال وهو ي�سرخ فرحا وفي يده     )يخرج م�سطفى 

ياأتي �سوتها من بعيد(.

بي�سه .. بي�سه .. عندي بي�سه. جفال  

   )ي�سحكون عليه .. يخرج يخرج بونا�سر غا�سبا بمالب�سه الداخلية.. بيده ع�سى 

.. جفال يهرب خارجا(.

بونا�سر  ب�س .. ب�س .. انتوا مات�ستحون على وجوهكم .. ماعندكم بيوت .. ماعندكم اأهل .. 

ياهلل انجلعو  )يهرب الجميع( الخل .. الخل. 

)�سجيج من خارج المكان .. نباح كالب .. وغناء ياأتي من بعيد تنخف�ص الإ�ساءة(.   
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الم�سهد الثالث

)فجر اليوم التالي .. روزه تقف عند الباب ترقب الطريق بحذر ول ت�سعر بوجود جفال النائم 

فوق الحب�ص .. غناء م�سعود من الخارج ..  يدخل م�سعود وهو م�ستمر بالغناء(.

اهلل .. اهلل عليك ياعمي. روزه 

عمتي روزه .. تقولين لي اأنا ياعمي ؟ م�سعود 

�سوتك ياعمي هو دوا هالديره. روزه   

اهلل .. ربي ينولك اللي في بالك وي�سعد قلبك يارب العالمين. م�سعود 

مارحت الم�سجد ؟ روزه  

البيت �سوت  مادليت   .. بريحاتي  وخلوني  كلن رك�س �سوب   .. البارحة  �سالفة  م�سعود  من 

 
)1(

عليهم محد رد علي .. طحت ع�سرين مره على وجهي واأخرتها رقدت على ال�سيف

وما وعيت اإال اللحين.

اهلل يحفظك ياعمي. روزه  

ويحفظك وينولك اللي في بالك. م�سعود 

)يوا�سل غنائه وهو خارجا .. بدر يدخل بحذر دون اأن يالحظ وجود جفال(.   

تاأخرت يابدر. روزه  

ابوك تاأخر  ... ال�سلة بتخل�س واأنا توني �سايفك .. لي مته ياروزه؟ بدر  

روزه   ت�ساألني اأنا يابدر .. �سللي بيدي ا�سويه .. اإذا اأبوي من االأول ما يداني اأبوك �سلون 

اللحين وعقب �سالفة المرزام.

احنا مالنا دعوه بالمرزام. بدر  

روزه   من اللي قال .. انا بنت بونا�سر كبير الديره وحامي الفقاره والم�ساكين .. وانت ولد 

محمد بن بدر عدو  اأم داوود.

)1( ال�سيف : �ساطىء البحر الرملي.
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اللحين �سار ابوي عدو اأم داوود .. اهي ... بدر  

اأو  يتعدى عليها  اللي ماير�سى عليها واليحب حد  ابوي  اقولك عن  اأنا  يابدر  روزه   ادري 

يتكلم في �سيرتها .. 

واحنا يا روزه .. �سيخ�سنا في اأم داوود والمرزام. بدر  

المرزام  ي�سب على بابكم .. �سلون و�سيخ�سنا ؟ روزه  

ابوك يقول بيتها وهي حره فيه. بدر  

واأنت .. اأنت يا بدر �ستقول. روزه  

و�ساقول ياروزه. بدر  

روزه   قبل �سنه اأبوي رف�سك ال ومنها وهو حاط  لكم العداوه .. كل هذا عارفته .. ب�س اأنت 

يابدر �سبيدك غير الكلم ؟

ابوك �سد الطريق. بدر  

�سد طريق .. ما�سد قلوب. روزه  

 .. را�س له مكانه يمكن يلين را�س اأبوك. 
)1(

)بعد تفكير( باروح ادور لي عزوه بدر  

بتغيب يابدر ؟ روزه  

بدر   نهار وان زادة يوم .. ديرة خوالي قريبه .. ان�ساء اهلل بلقى حد له كلمه له خاطر عند 

بونا�سر.

بدر .. تحمل بروحك .. اهلل يوفقك .. الوقت راح .. ياهلل روح .. روزه  

تو النا�س. بدر  

�سلة الفجر خل�ست .. روح يابدر روح.  روزه  

لي مته بنتم نبوق الوقت بوق. بدر  

مايتم �سي على حاله .. روح يابدر قبل ال يجي حد. روزه  

)1( عزوه بمعنى منا�سر وموؤيد وتعني هنا وا�سطة.
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 .. مختلفة  اأ�سوات   .. بعيد  من  عائ�سة  �سوت  ن�سمع  بينما  المنزل  تدخل     )روزه 

ي�ستوقفه  البيت  لدخول  ي�سارع  خادم   .. وبطانته  بونا�سر  يدخل   .. بدر  يخرج 

�سراخ بونا�سر عندما يرى جفال(.

خادم .. خادم اأنا مب قايلك هالخبل مايطب هالمكان. بونا�سر 

   )خادم يهرع لإيقاظ جفال .. يهزه بقوة وهو ي�سرخ فيه .. يتوقف بعد لحظات 

ويلتفت لبونا�سر(.

عمي .. جفال م�سخن .. ينبه حار .. حار وايد. خادم  

)يهذي( يا باني الخيمة بل اطناب .. يا باني الخيمة ... جفال  

)يقترب من جفال ويتفح�سه( بل .. بل .. ينبه �ساب �سو يابونا�سر. بو�سند 

بونا�سر  ال حول وال قوة اإال باهلل )يتقدم تجاه جفال ثم يتراجع( لحفه لحفه ياخادم .. يبلنا 

القهوة اأول وروح دور على عوو�س ت�سيله من هنيه )خادم ينفذ الأوامر( ياهلل �سباح 

خير .. ياهلل �سباح خير.

خله عنك ياعم .. حياك .. حياك.  بوخلف 

يوا�سل هذيانه  الذي  الإبتعاد عن جفال  والكل يحاول  بونا�سر ورفاقه     )يجل�ص 

المكان  اأطراف  في  يجل�ص  بع�سهم  المكان  على  بالتتالي  الأخرين  يتوافد  بينما 

والبع�ص يفتر�ص الأر�ص(.

وهم  الليل  طول  المجل�س  عند  متجمعين   .. وغنا  �سراخ  الليل  في   .. �سالفه  بونا�سر  هذي 

القهوة(  دلة  حامال  خادم  )يدخل  اهنيه  غير  مكان  مالقوا   .. وي�سارخون  يغنون 

واأنت جال�س وياهم .. انتو تبون تجننوني مايكفي م�ساكل هالديرة.

اهلل يهديهم �سوتهم وا�سل لبيتنا. بو�سند 

�سمعت .. �سمعت ياخادم .. �سهرانيين �ستقولون و�ستدبرون. بونا�سر 

واهلل ياعم ال�سبيان كان خاطرهم في قهوة .. خادم  

عجيب ولي�س مجل�سي �سار قهوة. بونا�سر 
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بوخلف  �سامحهم يا عم .. وانت ياخادم عقب �سلة الع�سا كلن يروح بيته .. مب اتجمعون 

هنيه التخلون العم يرقد .. وماتخلون حد ماتيبون طاريه.

لي�س وانت �سمعتهم بعد يابوخلف ؟ بونا�سر 

�سمعتهم .. كاأنهم جال�سين وياي.  بوخلف 

عجيب .. زين جذيه يا خادم. بونا�سر 

اذكر اهلل يابونا�سر. بو�سند 

زين .. باعرف �سلون اخليهم يتوبون يقربون من هالمجل�س. بونا�سر 

)يوا�سل هذيانه( مجنون )يقلد نباح الكلب(. جفال  

)بغ�سب( �سيلوه من هنيه .. خادم �سيله وده بيت المجنونه عوو�س. بونا�سر 

اذكر اهلل ياعم .. كل اللي تبيه بي�سير .. ا�ستريح .. ا�ستريح. بوخلف 

بونا�سر  انتو تخلون حد ي�ستريح )خادم يقترب من جفال بتردد هو و بو�سند( و�ستنطر قلت 

�سيله حذفه بعيد عن مجل�سي )تدخل عائ�سة وت�سرخ في مجدم(.

خله ياخادم .. مافي قلوبكم رحمه )تذهب حيث جفال( قوم يايمه قوم. عائ�سة 

بتوديني حق البنات اللي يغنون ؟ جفال  

وتاليتها مع هالبلد. بونا�سر 

خلهم عنك ياعم .. بتاخذه وبيذلفون .. ب�س اأنت و�سع �سدرك. بوخلف 

عائ�سة  قوم يايمه قوم .. م�سخن وت�سرد تالي الليل وتيي هنيه .. اتدور حق روحك الم�ساكل .. 

قوم ياجفال ... قوم باوديك حق البنات عند الم�سرب قوم.

ا�ساعدك يا عوو�س .. بو�سند 

ال ع�ست وال عا�ست اأيامك يا ذيل .. عائ�سة 

)بع�سب( خادم .. �سيله .. �سيله )خادم يحمل جفال ويخرج به تتبعه عائ�سة(. بونا�سر 

مالت على الرجايل .. ب�س على عوو�س يا�سيخ الديره. عائ�سة 
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انجلعي .. انجلعي يالخبله. بونا�سر 

جفال مجنون يا بونا�سر ماعليه لوم .. قلبك فارقته الرحمة. عائ�سة 

بونا�سر  اأقولك انجلعي .. ياهلل ذلفى )تخرج( واأنتو )يق�سد م�سعود ورفاقه( مابي اأ�سوفكم 

)يخرحون ..  هنيه .. جزا اللي �سويتوه فيني البارحة .. ياهلل .. الخل .. الخل. 

لي  ماقلت  بونا�سر(  اأمر  ينفذ  )خادم  ياخادم  قهوه  لنا  �سب  خادم(  يعود  بينما 

يابوخلف و�س�سمعت البارحة ؟

بوخلف  ها .. �سوالف ياهالوه ياعم ..�سمعت م�سطفى يقول اأهل اأم داوود ياينها وتبي ماي 

زيادة.

ال .. و�سولفوا عن الكلب يقولون عندها خم�س كلب. بو�سند 

)ي�سحك( ماعندهم اإال �سالفة اأم داوود .. قالوا هالكلم ياخادم ؟ بونا�سر 

قالوا كلم وايد ياعم .. ي�سيعون وقتهم. خادم  

عند بيتي .. يروحون على ال�سيف. بونا�سر 

نعم .. يروحون على ال�سيف اأبرد لهم وال ياأذون اأحد. بوخلف 

)يت�سلل الرجال ب�سكل م�سحك اإلى المجل�ص يتقدمهم م�سعود(.   

�ستبون رادين. بونا�سر 

الم�سامحه ياعم .. غلطانين .. ومنك ال�سموحة. م�سعود 

مانعيدها ياعم .. مبارك 

)يتقدم لالأمام( واإذا عدناها مرخو�س فينا .. الم�سامحه .. را�سك ياعم. م�سعود  

خل�س .. خل�س .. جل�سو هناك .. �سب لهم قهوه ياخادم. بونا�سر 

اهلل اليخلينا منك وال من خيرك .. انت را�س المال .. اأنت ذخرنا واأنت .. م�سعود 

اجل�س .. ا�ستريح يابو�سلوم ...  بونا�سر 

ال جل�س حظك وال ارتاح �سعدك يا .. م�سعود 
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بونا�سر  )بنفاد �سبر( خل�س عاد .. ب�س .. ب�س .. �سمعو عاد هالمره بطوفها لكم .. لكن 

حطو بالكم عدل ثرا من عدتوها.

ابد .. وال .. وال )يتلعثم(. جابر  

خل الكبار يتحجون ياولد. بونا�سر 

من اليوم ورايح بنلح�س ع�سانا وبن�سلي الع�سا وبنرقد. مبارك 

واإذا فينا فن بنروح البحر بعيد عن مجل�سك. م�سعود 

بونا�سر  يا الخبلن .. اأنا ماعلي منكم رقدتو وال قعدتو .. اأنا مابي واحد منكم يبطل حلجه 

بكلم ماله معنى.

اأي كلم ياعم. عبداهلل 

)ب�سخرية( تحجيت ياعبود.  بونا�سر 

انا عبداهلل ياعم .. واحنا ماقلنا �سي غلط. عبداهلل 

بونا�سر  )بغ�سب( ال قلتوا .. قلتو .. ماعندكم �سالفه اإال �سالفة اأم داوود .. مره في حالها .. 

ال �سوت لكم �سي .. وال تعدت على حد .. خل�ست �سوالفكم.

�سوالف ياعم �سوالف. مبارك 

�سوفولكم غيرها .. �سمعتوا وال ... بونا�سر  

ال �سمعنا .. �سمعنا ياعم كلمك على رقبتنا ياعم. م�سعود 

هات لنا تمر يا خادم و�سب قهوه )يدخل البيت(. بونا�سر 

 ياعم ؟
)1(

اهلل .. خل�س م�سعود 

بوخلف  �سمعتو العم و�سقال .. انتو ماتخافون على روحكم .. دارو لقمتكم اللي تاكلونها .. 

لين قال لكم بونا�سر �سي قولو ان�ساء اهلل .. التخربون على روحكم .. انتو ماتعرفون 

بونا�سر للحين.

)1( الخل�س من اأف�سل اأنواع التمور.



39

بو�سند  كل اللي قاله بوخلف عدل .. هذا كبيرنا ومايجوز نك�سر كلمه .. بعدين �ستبون في 

المره وكلبها.

الكلب نج�سه يا بو�سند. عبداهلل 

يحر�سها  جليب  لها  حطت  تخاف   .. بريحاتها  مره   .. المطوع  كلم  من  بو�سند  و�سعليك 

ويخوف اللي يقرب منها.

جليب .. هذا كبر الحمار. جابر  

عاد كبر الحمار كبر القطوه .. قالكم �سالفة اأم داوود خلوها عنكم. بوخلف 

بونا�سر  )يخرج من البيت غا�سبا( ا�سمع يا عبود .. مجل�سي يتعذرك واياني واياك ا�سوفك 

هنيه مره ثانيه )عبداهلل ين�سحب بهدوء( �سامع ياخادم .. وانت )يخاطب جابر(.

)بخوف( اأنا .. واهلل ماقلت �سي ياعم. جابر  

بونا�سر  اأدري .. اأدري .. ب�س اأبيك تروح تنادي المطوع قوله بونا�سر يبيك اللحين اللحين 

)جابر يخرج م�سرعا(.

خير .. خير يا عم ؟ بوخلف 

ا�سوف .. ال�سوالف زادت .. الزم كلن يوقف عند حده. بونا�سر 

ما �سار �سي ياعم. بو�سند 

وانا بانطر لين ي�سير �سي .. الحجي يكبر ولين كبر بي�سير اأفعال. بونا�سر 

اأنت اأمرنا ياعم .. واللي تبيه بي�سير. بو�سند 

   )دخول بوبدر واأبنه بدر يقفان في طرف ال�ساحة وهم يتجادلن بونا�سر ياأمر من 

معه بال�سكوت ويحاول �سماع مايدور بينهم(.

خلني اأنا اأتحجه .. ال ت�سويلنا م�ساكل. بوبدر  

اأكثر من اللي �سار .. لي مته بت�سبر. بدر  

يايبه .. قلت لك خلني اأنا اتكلم ويا بونا�سر. بوبدر  
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بونا�سر  اتكلم �ستقول .. ماخل�سنا من هال�سالفه يا بوبدر .. خل�س ماعاد عندك �سي اإال 

�سالفة المرزام .

اللي �سار اليوم ... بدر  

ا�سكت اأنت يابدر .. ا�سكت يايبه. بوبدر  

خله يتكلم .. و�سعندك يا ولد. بونا�سر 

اأنا بدر .. االأمر ماين�سكت عليه يابونا�سر. بدر  

اأنا عمك بونا�سر يا ولد. بونا�سر 

ياعمي بونا�سر كلب اأم داوود ... بدر  

ردينا .. كل هل الديرة قالوا لكم المره حره في بيتها. بونا�سر 

نعم .. �سحيح. بوخلف 

حره في بيتها و�سكتنا .. تر�سى ياعم بونا�سر المرزام ي�سب على را�سنا. بوبدر  

قلنا لك غير الباب. بو�سند 

واللي ين�سب على را�سكم ماي ماي�سر. بوخلف  

ال مب ماي .. مب ماي .. المرزام �سار ي�سب بول كلب .. بدر  

بونا�سر  )ي�سحك( بول .. بول كلب يخلي المرزام يم�سي .. هذا كلم مايد�س العقل كلب بوله 

يم�سي المرزام قول غير هالكلم يا بوبدر.

ت�سحك .. نقول لك بول كلب ت�سحك. بدر  

)ينهره بغ�سب( خل الحجي حق الكبار ياولد. بونا�سر 

قلت لك اأنا بدر .. والزم ت�سوف لنا حل ويا هالمره. بدر  

الحول وال قوة اإال باهلل. بوبدر  

جذيه عيل اأ�سمع يا بوبدر .. اأحنا �سكتنا لك وايد. بونا�سر 

)با�ستغراب( �سكتوا لي اأنا ؟ بوبدر  
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بونا�سر  نعم ومن بدال ما ت�سكرني على اللي �سويته لك .. ياي ت�سارخ انت وولدك عل�سان بول 

كلب .. ا�سمع كل هالرجاجيل يعرفون الحق .. تكلم يا بوخلف.

)بارتباك( ها .. �ساقول ياعم ؟ بوخلف 

وكلنا  االأولين مثبوت عندهم   .. بت�سمعه  اللي  اأهون من  المرزام   .. بوبدر  يا  بو�سند  �سوف 

�سمعنا من اأهلنا اأن بيت اأم داوود على حياة جدها كان يو�سل للبحر.

�سلون ؟ بوبدر  

اللي  اأهو  بونا�سر اهلل يطول عمره  .. ب�س عمي  بيتك  اأكثر من ن�س  لها  اأهي  بو�سند  يعني 

قالها اللي راح راح واأحنا ماعلينا من االأول.

اأي اأوليين .. انت �ستقول. بدر  

بوخلف  نعم .. نعم كلمه �سحيح .. �سحيح .. ولوال عمي بونا�سر كان �سوت لك م�سكله .. 

ومحد منا بينكر عليها حللها لو طالبت به.

واحنا ما ن�سهد زور. بو�سند 

�سمعتوا وال اأزيدكم. بونا�سر 

اللحين �سار بيتي بيت ابوي وجدي ن�سه حق اأم داوود .. هذا حجي ياعم. بوبدر  

نعم لين البحر .. هذا كلم االأوليين. بونا�سر 

ن�س  لها  بتقولون  بكره   .. �سي  كل  داوود  اأم  �سارت   .. و�ستقولون  �ستخرفون  بدر    انتو 

 الديره ون�س الم�سرب ون�س الم�سجد.
)1(

م�ساكر

تعال يابدر تعال الحق عند رب العالمين ماي�سيع .. تعال يايبه. بوبدر  

حقنا مب �سايع يا بونا�سر. بدر  

)ي�سحك ب�سخرية( بول الكلب اأهون لك من اللي قلناه. بونا�سر 

ما ق�سرت يا�سيخ الديره )ي�سحب اأبنه( جزاك اهلل خير .. ياهلل يايبه. بوبدر  

)متوعدا( حقنا مب �سايع. بدر  

)1( م�سائد لل�سمك تبنى من االأحجار.
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ياهلل يايبه ياهلل )يخرجان .. بينما يدخل المطوع وخلفه جابر(. بوبدر  

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل و ... المطوع 

بونا�سر  )يقاطعه بحدة( ا�سمع يا مطوع .. هذي ع�سر روبيات معا�سك هال�سهر .. ومن باكر 

جمع اأغرا�سك وتوكل على اهلل.

اتوكل على اهلل .. خير يا عم �سللي �ساير. المطوع 

ما �ساير �سي ب�س اأحنا لقينا مطوع غيرك ومن عيالنا ومتعلم زين واأنت ماق�سرت. بونا�سر 

ب�س ياعم .. انا و�س�سويت ؟ المطوع 

التكثر حجي .. خذ هالفلو�س وتوكل على اهلل. بونا�سر 

ب�س اأعرف و�س�ساير. المطوع 

قلت لك لقينا مطوع غيرك .. والتعور قلبي وياك تبي الفلو�س وال ال ؟ بونا�سر 

)يتناول النقود من بونا�سر وين�سرف و�سط حيرة الموجودين(.    

الحول وال قوة اإال باهلل .. ال حول والقوة اإال باهلل )يخرج(. المطوع 

بونا�سر  )ي�سحك( حياك اهلل يامطوع .. وانتوا كل واحد بي�سوي �سوات المطوع بي�سير له 

ما�سار له .. هذا اأنا حذرتكم .. والتن�سون تيون اتع�سون .. الليلة خادم م�سوي لكم 

مرقة هامور )يوا�سل قهقهته.. يدخل لبيته .. ين�سرف الجميع(.

)يغني( االأمر هلل من اأول ومن تالي  م�سعود 

ومن طاح ماله عزا بي�سير هو التالي   

يا كم رجيتك توهل قلت لي تالي    

)النباح م�ستمر .. تنخف�ص الإ�ساءة(.   
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الم�سهد الرابع

الباب وترقب الطريق  ال�ساحة فارغة .. روزه تفتح  الباكر ..  ال�سباح  )بعد مرور يومين ..في 

بحذر .. غناء .. �سوت عائ�سة ياأتي من بعيد تنادي جفال .. روزه يت�سح عليها التوتر والإنتظار .. 

تدخل عائ�سة(.

عا�سه .. عا�سه. روزه  

هل .. هل يايمه و�سفيك ؟ عائ�سة 

بدر مادري و�سفيه للحين مايه. روزه  

روحه  والمريح  مري�س  الولد   .. ح�سلته  ما  الرقاد  من  جل�ست   .. جفال  اأدور  عائ�سة  واأنا 

مادري ها الل�سبي وين يروح .. عيزت وانا ادوره.

ما�سفتي بدر ..  قال لي بيغيب نهار �سار له يومين. روزه  

اأدري .. اأدري يايمه .. ابوك قلبه جا�سي .. من �سغركم وانتو مع بع�س. عائ�سة 

المهم اللحين يايمه الزم فيه �سي ... عمره ما تاأخر. روزه  

عائ�سة  بيي .. ال تخافين بيي .. ابوه م�سكين يدوره انك�سر ظهره وهو ايب ماي من الم�سرب.

اهو ييب ماي وخادم راح ايب ماي .. �سللي �ساير ؟ روزه  

م�سطفى .. مانعينه ايب ماي حق بيت بوبدر. عائ�سة 

من اللي مانعه ؟ روزه  

بعد من غيره �سيخ البلد .. اأبوك. عائ�سة 

روزه   يعني عل�سان بدر خطبني قبل �سنه ي�سير لهم كل هذا .. لكن خادم بعد راح ايب ماي 

لنا .. و�س�ساير ياعا�سه ؟

واهلل مادري يابنيتي. عائ�سة 

ب�س بدر وين ولي�س للحين مارجع ؟ روزه  

بادوره .. باروح بادوره وبادور هالم�سكين جفال .. اهلل ي�ستر محد فلعه اليوم. عائ�سة 
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روزه   ردي علي يايمه .. بانطرك )عائ�سة تخرج وهي تنادي على جفال .. روزه ترقب 

المكان بحذر .. يدخل بونا�سر دون اأن تراه روزه(.

روزه �سللي موقفك برع البيت. بونا�سر 

)ترتبك وتدخل البيت( �ساق �سدري قلت اأ�سوف ال�سكه. روزه  

واللي ي�سيق �سدره ي�سوف ال�سكه .. ال�سكه اهي اللي ت�سيق ال�سدر. بونا�سر 

)بارتباك وا�سح( يبه و�س�ساير ا�سمع عا�سه تدور جفال. روزه  

�سللي �ساير بعد هذي �سالفتها كل يوم .. د�سي داخل ونادي خادم. بونا�سر 

خادم محد يايبه .. قال لي بيروح ايب ماي. روزه  

)يدخالن بينما  اأنتي  )�سوت بوخلف وبو�سند( ادخلي  بونا�سر  �سلون .. وم�سطفى وين ؟ 

روزه تدخل البيت( بوخلف ال�سقاي وين؟

راح ياعم. بوخلف 

�سلون ؟ بونا�سر 

اأنا  قمت  م�سطفى  عن  ي�ساأل  وكلن  الم�سرب  عند  كلهم  الديره  هل   ... درينه  بو�سند  تونا 

وبوخلف رحنا له البيت .. ماح�سلناه .. مايندرى وين راح. 

وين راح يعني ؟ بونا�سر 

امبين انه راح بلده .. خذ اأغرا�سه كلها وراح. بوخلف 

طول ال�سهر اللي طاف وهو يت�سكي من كثر ال�سغل. بو�سند 

ال وخوفه من كلب اأم داوود. بوخلف 

الخ�سي�س �سرد .. �سوفو لكم �سقاي غيره. بونا�سر 

تامر ياعم. بوخلف 

عاد نطرو خادم لين ايب ماي وي�سوي لكم قهوة. بونا�سر 

ال يكون لك بال .. �سوفتك هي الغر�س .. وم�سطفى مرده بيرد. بو�سند 
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يمكن رد بلده .. ا�سمعه ذيك الليله ي�سكي حق الرجاجيل. بوخلف 

خلو عنكم هال�سالفه )تمر عائ�سة( ال حول اإال باهلل ياهلل �سباح خير. بونا�سر 

لقيته  ما   .. الفجر  من  عليه  ادور   .. مالقيته  روزه(  لت�سمع  )ترفع �سوتها  عائ�سة  مالقيته 

)تكرر كالمها وهي خارجة(.

بونا�سر  اهي بروحها مخرفه ومجنونة وها الجفال زادها جنون )يدخل خادم ومعه م�سعود 

ومبارك يحمالن قرب الماء( بعدي عليكم قواهم اهلل .. قواهم اهلل.

�سرب ع�سي على الماي ياعم ... ما كنا ندري عن الماي اإال يوم غاب م�سطفى. خادم  

لعله مايرد .. قلت لكم �سوفو لكم �سقاي غيره .. ياهلل زهب القهوة. بونا�سر 

 .. المكان  بينما مبارك وم�سعود يجل�سون في طرف  الجال�سين  يتو�سط     )بونا�سر 

خادم يدخل البيت .. يدخل بوبدر ي�سير بهدوء يحمل قربة على كتفه .. يلقي 

عليهم ال�سالم(.

وين يابوبدر ؟ بوخلف 

بدر مادري وين راح .. يومين وهو غايب .. وماي ماعندنا .. محد منكم �ساف بدر. بوبدر  

بونا�سر  )ب�سخرية( دور مع اللي يدورون .. حد يدور جفال وحد يدور م�سطفى واأنت تدور 

ولدك .. هذي ديرة .. ياهلل ياخادم هات القهوة )بوبدر يخرج .. �سوت عائ�سة .. 

يدخل جابر( المطوع وذلف واأ�سوف اللحين لحقه ال�سقاي يعني بلدنا بل مطوع 

وال �سقاي.

بوخلف  بو�سند ماق�سر هذا هو حافظ جزء عم كله .. اأما الماي ياعم هذا كل الديره �سارو 

�سقايه.

االآذان علي اأنا ياعم. م�سعود 

اأنت ؟ اأنت مال مواويل مال فن على قولتك وينك ووين االآذان. بونا�سر 

جربني ياعم. م�سعود 

اأنا ماعيزت عن ال�سلة باعيز عن االآذان يابو �سلوم. بو�سند 



46

م�سعود  بو�سند ياعم البارحه عقب �سلة المغرب رقد في الم�سجد ويوم قام ياأذن ل�سلة 

الع�سا قال ال�سلة خير من النوم والنا�س للحين مارقدوا.

انا. بو�سند 

ايه انت .. هل الديره كلهم �سمعوك. م�سعود 

)ي�سحكون( ح�سبي اهلل على ابلي�سك يابو�سلوم )تدخل عائ�سة وهي في حالة هياج(. بونا�سر 

وين جفال يا بونا�سر .. وين وديتو جفال. عائ�سة 

اهلل يزيدك خرف .. جفال �سنبي به .. ياهلل انجلعي من هنيه. بونا�سر 

الم�سايب ماتيي اإال من وراك. عائ�سة 

عقلي .. عقلي يامره .. هذا العم بونا�سر. بوخلف 

وين وديتو جفال وين وديتوه ياللي ماتخافون من اهلل. عائ�سة 

ب�س عاد ياعوو�س .. روحي دوريه .. وال تبلين علينا. بوخلف 

خلك منها .. خبله اهلل يخبلها. بونا�سر 

عائ�سة  خبله .. اللي يعرفك ماي�سير خبل .. يا نا�س مادري وين راح من الفجر واأنا ادوره .. 

ماخليت مكان )تخاطب بونا�سر( واهلل ان �سويت فيه �سي.

واطرد  عنك  الدله  حط  القهوة(  دلة  حامال  البيت  من  )يخرج  خادم   .. خادم  بونا�سر  يا 

هالخبله .. الف مره قايل لك مابي ا�سوفها هنيه.

اهلل ياخذك انت وهالبهايم اللي وياك. عائ�سة 

اآفا اأحنا بهايم يالخبله. بوخلف 

يعود  خادم  بينما  دعواتها  تردد  وهي  وتذهب  برفق  )يدفعها  ياهلل  ياعا�سه  ياهلل   .. خادم  ياهلل 

لحمل الدلة وخدمة الموجودين(.

ها الولد كل يوم له �سالفه. م�سعود 

ب�س ا�سكت انت. بونا�سر 
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بل .. م�سعود 

تعوذ من ال�سيطان ياعم .. تحط حالك مع هالمجنونه. بوخلف 

جابر .. جابر. بونا�سر 

نعم .. نعم ياعم. جابر  

اأم  حق  روح  راح  وين  مايندرا  ال�سقاي   .. ا�سمع  الموجودين(  عن  بعيدا  بونا�سر  )ياأخذه 

داوود و�سوفها اإذا تبقي ماي هات لها .. هاك يود )يمنحه بع�ص النقود(.

حا�سر ياعمي .. ب�س الكلب. جابر  

بتروح وال ال ؟ بونا�سر 

ال باروح .. باروح . جابر  

   )يخرج م�سرعا بينما يعود بوبدر ي�سير ببطء والقربة معلقة في كتفه .. �سوت 

عائ�سة .. نباح كلب(.

بوبدر  لم�ساعدة  هب  الذي  لمبارك  ي�سير  )وهو  يابوبدر  ن�ساعدك  بونا�سر  )بتهكم( 

بالجلو�ص(. 

يا جماعة الخير محد �ساف منكم بدر ؟ بوبدر  

للحين مالقيته. بونا�سر 

وين بيروح يابوبدر .. كان �سفته على البحر.  بوخلف 

ماخليت مكان .. ماخليت حد ما �ساألته. بوبدر  

بدر مايباعد. بو�سند 

وكاد انه �سافر حق خواله. بوخلف 

مايقول لي .. الحول وال قوة اإال باهلل. بوبدر  

م�سكين يا بوبدر )�سجيج و�سراخ ينتبه الجميع لم�سدره(. م�سعود 
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ال حول اإال باهلل و�س�ساير بعد و�سال�سراخ. بونا�سر 

اأكيد هذا الخبل جفال. بو�سند 

واأحنا مانفتك من هالمجنون )يدخل جابر يجري بفزع(. بونا�سر  

عمي .. عمي. جابر  

�سفيك و�سبلك .. تحجه. بونا�سر  

عمي .. المرزام .. المرزام. جابر 

المرزام و�سفيه .. تكلم. بونا�سر 

المرزام ي�سب دم .. ي�سب دم ياعمي. جابر  

بونا�سر  دم .. زين جذيه يابوبدر هذا اأكيد ولدك اأهو اللي �سوى هالم�سيبه اأكيد ذبح كلب 

المره الم�سكينه )نباح الكلب(.

الكلب ينبح ينبح .. ال يكون .. بدر ... بدر .. )يجري خارجا(. بوبدر  

روحوا �سوفو و�س�ساير )يخرج خادم وبو�سند ومبارك( . بونا�سر 

�س�سالفه ياعم ؟ بوخلف 

ليتبين  المكان  لطرف  )يذهب  داوود  اأم  على  معتدي  حد  اأكيد   .. و�سدراني  بونا�سر  واأنا 

مايحدث( خادم .. يا خادم )يدخل خادم وهو يلهث( �سللي �ساير ياخادم.

ياهلل ياهلل قدرنا ندخل الكلب في الحجره ون�سك عليه. خادم  

لي�س ومن معوره ؟ بونا�سر 

محد معوره .. الكلب مافيه �سي ياعم .. ب�س حلجه كله دم. خادم  

ها .. يعني هو عا�س حد ؟ بونا�سر 

قول ماكل حد .. الدم ي�سب من المرزام ياعم .. اأكيد نتفه. خادم  

ما في غيره .. اأنا �سمعته اأم�س يهدد .. مافي غيره بدر ال وابوه يدوره. بونا�سر 

نعم كلنا �سمعناه وهو يهدد .. اأكيد �سكح على الم�سكينه والكلب عقره. بوخلف  
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بونا�سر  ليكون المره �سار لها �سي .. روح .. روح ياخادم �سوف �سللي �ساير .. ياهي م�سيبة .. 

ياهي م�سيبة )يخرج خادم(.

من اللي ع�سه الكلب؟ م�سعود 

بونا�سر  من غيره هذا اأكيد المجرم بدر .. اأم�س مهدد .. اأكيد نط عليهم البيت )تخرج روزه 

من البيت وقد �سمعت مايدور .. يتعالى ال�سجيج خارج  المكان .. �سوت نباح الكلب 

من بعيد( دخلي البيت يا روزه.

�سللي �ساير يايبه ؟ روزه  

مافي �سي .. قلت لك د�سي البيت. بونا�سر 

النا�س �سفيهم لي�س هال�سراخ ؟ روزه  

ما يعنيح يابنيه .. د�سي البيت. بونا�سر 

و�سللي يعنيني يايبه ؟ روزه  

)ي�سرخ بها( روزه )يدخل خادم( ها ياخادم و�س�سار ؟ بونا�سر 

نتفه ياعم الكلب نتفه )ن�سمع �سرخة خافته من روزه( خادم  

.. ح�سل جزاه  المره ويركب �سطحها  اللي قاله يروح بيت  .. من  اإال باهلل  بونا�سر  ال حول 

م�سكين يابوبدر.

ال ياعمي )يدخل بدر من الطرف الأخر(. خادم  

�سللي �ساير ؟ .. �سللي �ساير ياخادم ؟ بدر  

بدر )بونا�سر ينظر لبدر با�ستغراب( روزه  

اأنت .. عيل من اللي ... بونا�سر 

كنت باقولك ...  خادم  

   )يدخل بو�سند ومبارك وخلفهم عبداهلل يحمل جثة جفال وخلفهم ت�سير عائ�سة 

�سامته(.
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عائ�سة  و�سبتقول له .. قول له كلب اأم داوود نتفه .. قول له الجرو اللي عطيته اأم داوود كبر 

و�سارت انيابه �سكاكين .. قطعه .. ومرزام اأم داوود عقب ما �سب على را�سنا الماي 

والبول �سار ي�سب دم دم .. �سار ي�سب دم .. دم.

)نباح الكالب .. غناء حزين(.   

❋ ❋ ❋



اأم ال�سالفه

م�سرحية من ف�سل واحد

2014
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المكان

فناء بيت قديم على الطراز ال�سعبي متداعي .. في و�سطه باب يوؤدي لغرفة داخلية �سبابيكها 

تطل على الفناء وعلى ي�سار الغرفة الطريق للباب الخارجي يتو�سط الفناء بجانب الحائط �سرير 

حديدي .. قطع اأثاث قديمة .. �سجرة �سدر في خلفية المكان.

الزمان

في وقتنا الحا�سر.

�سخو�ص الم�سرحية

رجل في الأربعين من العمر طويل القامة اأعمى حا�سر الراأ�ص. جا�سـم   

عائ�سـة  اأم جا�سم اإمراأة ن�سيطة رغم تجاوزها الثمانين من عمرها ترتدي مالب�ص تقليدية 

»نفنوف وثوب وملفع«.

الحفيدة  وتدعى عائ�سة وهي حفيدة عائ�سة الأم من اأبنها البكر ماجد .. فتاة في الع�سرين 

من عمرها مرحةترتدي مالب�ص حديثه.

ماجــــد  الأبن البكر يكبر جا�سم بخم�ص �سنوات والد عائ�سة الحفيدة رجل ج�سع �سر�ص 

الطباع.

ال�سالفه :  الحكاية اأو الق�سة اأو الخبر و ي�سولف : يحكي اأو يروي ق�سة اأو خبر .. جمعها �سوالف 

اأوماحدث في �سالف  اأو تبادل الحديث ، و�سالفه تعود لكلمة �سلف   كما تعني الدرد�سة 

االأيام وهي تختلف عن كلمة حزايه وجمعها حزاوي والتي يقت�سر معناها على الحكاية اأو 

الق�سة المرويه وخا�سة الق�س�س التي تروى للأطفال.

واأم ال�سالفة في لهجة اأهل الخليج تعني )اأ�سل الحكاية(.

 مرددا بع�ص اأ�سعاره(.
)1(

)جا�سم يجل�ص على ال�سرير محت�سنا عوده

)1( يمكن اأن يكون جا�سم عازف عود ومغني اأو موؤديا لل�سعر ح�سب روؤية المخرج وقدرات الممثل.
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يطرب المغزل وهي تفرد خيوط الوقت جا�ســم 

اتمجد �سما الرحمن .. وت�سبح بحمده   

وحده وحده   

ومغزلها يدور في لفة االأعمار وحده   

وين�سج حولها االأ�سوار  واالأ�سرار   

وهي في خ�سرة  الب�ستان وحده   

وحزن مريم لوباح به �سمت الحجي    

بيذبح المغزل بوجده   

)تدخل عائ�سة تحمل اإناء ماء وقطعة قما�ص(.   

ها .. من عند الباب يايمه ؟ جا�ســم 

جارنا. عائ�سـة 

االنكليزي ؟ جا�ســم 

عن  يختلف  ب�س  عربي  حجيه  ب�س  االنكليز  مثل  الب�س  هو   .. ياجا�سم  انكليزي  عائ�سـة  اأي 

حجينا.

و�سيبي من �سباح اهلل. جا�ســم 

ايقول بي�ستكي علينا ..  عائ�سـة 

�سلون ؟ جا�ســم  

يقول ريحة البقر والدب�س مخي�سه الفريج. عائ�سـة 

ت�ستاهلين يام ماجد .. هذا جزا الحليب واللبن اللي اطر�سينه لهم. جا�ســم 

مادري و�س�سار حق النا�س ..خل ي�ستكي احنا ال نطينا على بيتهم وال �سوينا له �سي. عائ�سـة 

بي�ستكي  اخرتها  لهم   اطر�سين  الكنار  حتى  انتي   .. علينا  بي�ستكي  هالجيره  جا�ســم  عقب 

علينا.
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ال ويقول اأن �سدرة الكنار تقط ورقها على �سيارته. عائ�سـة 

بعد .. جا�ســم 

عائ�سـة  ماعليك منه .. )باألم( عبالي جاي يعيد علينا .. امحق من جيران .. ياهلل يايمه .. 

قوم ..

نروح له ؟ جا�ســم 

عائ�سـة  وين نروح له .. مالنا حكم عليه اهلل ح�سيبه .. قوم ..اأم�س قدامي ياهلل )تم�سك به 

وتقوده حيث تجل�سه اأمامها في مقدمة الليوان .. وت�سرع في حالقة ذقنه( عيزت 

وانا اترجاك اليوم عيد واأنت على هالحال.

يعني بالقوة يا اأم ماجد ؟ جا�ســم 

�سا�سوي يايمه .. انت الهي ويا مريم وال بهامك ... عائ�سـة 

خل�س يايمه هذا اأنا تحت اأمرك )يتمدد وا�سع راأ�سه في ح�سن والدته(. جا�ســم 

�سيل هالك�سمه عن عيونك. عائ�سـة 

ا�سمها نظارة يام ماجد .. نظارة. جا�ســم 

�سيلها وخلني اح�سن لحيتك. عائ�سـة 

اأح�سن  �سكلي  يقول  ماجد  لي  يابها   .. �سليتها  هذاني  ال�سوداء(  نظارته  جا�ســم  )يرفع 

بالنظارة .. ال وحاطها في قوطي ويقولي في القوطي منديل تنظف به النظارة .. 

عرفتي ال�سالفه يبيني انظف النظارة )ي�سحك(.

ال تتحرك يايبه ..  عائ�سـة 

اأي �سوب ؟ جا�ســم 

�سلون اأي �سوب. عائ�سـة 

يمين وال ي�سار ؟ جا�ســم 

عن الغ�سمرة والتتحرك ياتكلم ياتحرك مافيك �سبر ياجا�سم. عائ�سـة 

)ي�سحك( في هذي مالك حق .. حد �سبر �سبري ؟ جا�ســم 
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عائ�سـة  يايبه هذي ق�سمة اهلل و�سبرك بتجزا عليه .. ال تتحرك .. وال تتكلم انا خايفه عليك 

من المو�س.

متعبه روحك يايمه. جا�ســم 

�سار لي اربعة اأيام وانا اأحاول وياك.  عائ�سـة 

قلتي ات�سبح ت�سبحت .. بعد هالحلقه و�سله ؟ جا�ســم 

�سلون و�سله .. يايمه اليوم العيد. عائ�سـة 

والعيد غير يايمه ؟ جا�ســم 

اهلل يهديك ياجا�سم .. ال تتحرك مابقى �سي. عائ�سـة 

)يغني اأو ين�سد( العيد عيد اللي من الهم خالي.  جا�ســم 

ياجا�سم ياجا�سم .. �سبر �سوي. عائ�سـة 

ها .. خل�س ؟ جا�ســم 

�سبر يايمه .. باقي �سوي. عائ�سـة 

يمه .. ال�سم�س وين ؟ جا�ســم 

جدامك ... اأخوك وعياله على و�سول. عائ�سـة 

طلع له �سعر اأبي�س ؟ جا�ســم 

اأخوك .. اأكبر منك ب�س �سعره اأ�سود وال �سعره بي�سه .. اأظنه ي�سبغ. عائ�سـة 

ي�سبغ �سعره ؟ يعني ال�سعر ين�سبغ يايمه؟ جا�ســم 

عائ�سـة  )ت�سحك( في هالوقت كل �سي ين�سبغ ياجا�سم .. ياهلل خل�ست )تقف وبيدها اإناء 

معدني( �سوف �سحلتك اللحين.

تقوم  وهي  بحزن  له  )تنظر  ؟  حلتي  اأ�سوف  منظره  حولك  )ي�سحك(  جا�ســم  �سحلتي 

بتن�سيف المو�ص بينما هو يتح�س�ص خديه( ال تمام مبين بدون منظره .. يمه .. 

و�سعري ؟
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و�سفيه ؟ عائ�سـة 

اأبي�س وال اأ�سود مثل عيوني. جا�ســم 

احمد اهلل ياجا�سم يايمه هالكلم مب زين .. اما �سعرك توه دا�سه البيا�س. عائ�سـة 

جا�ســم  انتي تعرفين اني اأحمد ربي .. اأنا اأحمده  ليل ونهار اأنه خلني مفتح لين �سار عمري 

�ست �سنوات .. عرفت لون ال�سما ولون االأر�س .. لون الطين والح�سى ولون ال�سدره 

واأوراقها الخ�سره .. حفظت وجهك ووجه .. )ي�سمت(.

اأرجاء المكان .. تقف وتنظر له بحنان وحزن( مريم كبرت  عائ�سـة  )وهي تتحرك في 

وانت توك في �سنين الوقت واقف.

)ي�سير بهدوء تجاه باب الغرفة  جا�ســم  انتي وال�سما واالأر�س اأعرف لونكم .. الحمد هلل 

بينما اأمه تح�سر اإناء ماء(.

تعال وين رايح .. تعال باغ�سل وجهك )يعود لها(. عائ�سـة 

جا�ســم  مريم خذها الوقت .. واأنا خذيت الوقت .. ما�سفت �سي عقبها .. هذي نعمه .. نعمه 

يايمه.

يكملك  .. اهلل  نعمه   .. يايمه  عائ�سـة  )وهي تغ�سل وجهه وتجففه بطرف ثوبها( �سدقت 

بعقلك .. الحمد هلل.

)يتمتم بكلمات غير مفهومه وكاأنه يحاول �سياغة اأبيات �سعريه(.   

بعدك تفكر فيها ؟ عائ�سـة 

مثل ماتفكرين في هالبيت. جا�ســم 

ال�سوب  ذي  تهدم  �سكله  تغير   .. موجود  وهو  ابوك  بناه  يوم  من   .. موجود  عائ�سـة  البيت 

وتك�سر ذاك ال�سوب ب�س موجود.

موجود الأنك ت�سوفينه يايمه .. ت�سوفينه. جا�ســم 

اأ�سوفه واعي�سه .. البيت موجود .. ب�س مريم وين اأرا�سيها ؟ عائ�سـة 
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على  وتم�سين  جدرانه  على  ت�سبحين   .. البيت  ت�سوفين  اأنتي   ... يايمه  جا�ســم  موجوده 

ذكرياته .. واأنا اأ�سوف مريم في كل لحظة .. هي هي ماتتغير وال تكبر .. ب�س البيت 

مثل البني اآدم كان �سغير وكبر وكبر وكبر .. لين �سار ..

عائ�سـة  )تقاطعه( لين �سار حياة ياجا�سم .. األف خطوه وخطوه انطبعت على عتبته األف 

قهوتج   : و�سّوت  عتبته  على  انقال  �سلم  األف  البيت  ياهل  وقال هود  تنحنح  �سوت 

زاهبه يا اأم ماجد ؟

)بح�سرة( حتى الخطوات تكبر وت�سيخ ويمحيها الوقت. جا�ســم 

عائ�سـة  الوقت يمحيها من االأر�س مايمحيها من القلب .. الحجي اللي انقال في هالبيت بعده 

يايمه يدور في ف�ساه وماينتهي .. والخطوات تبقى هنيه )ت�سير لقلبها( حتى لومحى 

الوقت ر�سومها.

يايمه البيت مايقوم اإال بالطين والح�سى .. وال الحجي مايقوم �سا�س. جا�ســم 

عائ�سـة  ادري يايمه .. هالبيت قام بالح�سى والطين .. ب�س الحجي واأنفا�س الب�سر هي اللي 

تخليه واقف.

جا�ســم  الكلم اأحلم يايمه .. الكلم مرهم القلوب .. ب�ستاني اللي عاي�س فيه .. ب�ستاني 

اللي بنيته قبل �سنين .. �سنين طويله .. الظلم والحجي هو ح�ساه وطينه.

لو  حيه  هي  عنها  ماندري  حتى   .. �سغيره  طفله  راحت   .. �سنين  من  راحت  عائ�سـة  مريم 

ماتت.

مايهم يايمه .. مايهم  )ين�سرف للداخل(. جا�ســم 

اإال هالبيت ...  اأنا وانت في هالقيد ..اأبوك راح ومابقى لي  عائ�سـة  )تخاطب نف�سها( ب�س 

ومريم راحت ومابقى لك اإال حلم وب�ستان في خيالك )�سوت جا�سم ياأتي من الداخل 

وهو يغني(.

ب�ستان مريم جا�ســم 

ال اأ�سوار وال حار�س على �سوكه وورده   

ال اأر�سه تعرف مريم   
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وال مريم تبالي لو هلك حرثه   

ومريم ياغناتي ال عرفت كف �سخي   

وال عطاها الوقت ورثه   

يانظر  ..خطواتك  مريم  ب�ستان  الغرفه(  داخل  العود  اأحت�سن  وقد  اإليه  عائ�سـة  )تنظر 

ماكبرت  اللي  ال�ست  �سنينك  ب�سغر  �سغير  ب�ستانها  ومريم   .. بعيد  ماتودي  عيني 

عنها .. وين مريم يايمه ؟

يطرب المغزل وهي تفرد خيوط الوقت جا�ســم 

اتمجد �سما الرحمن .. وت�سبح بحمده   

وحده وحده   

ومغزلها يدور في لفة االأعمار وحده   

وين�سج حولها االأ�سوار  واالأ�سرار   

وهي في خ�سرة  الب�ستان وحده   

وحزن مريم لوباح به �سمت الحجي    

بيذبح المغزل بوجده   

عائ�سـة  ايه .. وتقول الوقت يمحي خطوات اللي راحوا .. غني ياجا�سم .. وا�سرح في ب�ستان 

مريم ..

اأو  .. خطواتك  .. موجود  وبدون خطوات  البيت موجود بخطوات  اأمه(  اإلى  جا�ســم  )يعود 

خطوات اأبوي .. ب�س مريم بليا بيت.

ب�س خطواتها موجوده في هالبيت .. تحت ذيك ال�سدره .. وال ن�سيت ياجا�سم ؟ عائ�سـة 

جا�ســم  ال يايمه محد ين�سى �ساعات ال�سوى .. اأبني كل �سي .. ابنيه �سغير لين يكبر .. يمكن 

�سكله غير .. ب�س موجود .. كل لحظات العمر اّل�سغير زرعتها في ال�سواد وا�سوفها 

تكبر يوم بعد يوم.

ماتقول اأن ب�ستان مريم ال اأ�سوار وال حار�س على بابه. عائ�سـة 
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وال مريم تريده. جا�ســم 

عيل ا�سرح في ب�ستانك. عائ�سـة 

انتي في قيد البيت وانا في قيد مريم اللي ماكبرت.  جا�ســم 

رديت ت�سميه قيد .. كنت تقول لي هذا ب�ستان مب قيد. عائ�سـة 

الحار�س على الب�ستان والمريم تريده. جا�ســم 

)ت�سحك( وتقوّلها كلم بعد .. لو تتوهم. عائ�سـة 

عينك  ب�س  مريم  ب�ستان  ب�ستاني  بعيني  اأ�سوف   .. اأوهام  مب  اأحلم  يايمه  ال   .. جا�ســم  ال 

مات�سوف اإال ها البيت.

)بعتب( هذا بيتي بيت اأبوك بيتك ياجا�سم. عائ�سـة 

وبيت ماجد وعياله. جا�ســم 

)بحزم( البيت للي عاي�س فيه. عائ�سـة 

جا�ســم  اأول لين جل�ست جدام البيت اأغني .. كانو الن�سوان اللي يمرون جدام البيت يقولون 

لي : اهلل ياجا�سم غني ياولد عا�سه .. اأما اللحين ما�سمع اإال �سحكات غريبه ترك�س 

من جدامي. 

)بح�سرة( النا�س راحو بعيد .. في دنيا غير واماكن غير. عائ�سـة 

و�سرنا احنا في المكان اللي �سار غير يايمه .. ي�سحكون علي وعلى مريم وب�ستانها. جا�ســم 

مادروا عنك وال عرفوك يوم كنت ترك�س ويا مريم في دروب هالمكان. عائ�سـة  

مريم تعدت المكان .. تعدت هالدروب .. من يوم .. )ي�سمت وهو يتح�س�ص عينه(. جا�ســم 

مريم راحت مثل ماراح اأخوك ونا�س وايد غيرهم. عائ�سـة  

واأحنا لي�س مارحنا وياهم ؟ جا�ســم 

بتعرف تم�سي مثل اللحين ؟ بتثبت كل مكان مثل ماهو ثابت في عقلك اللحين ؟  عائ�سـة 

الرجل تتعلم يايمه. جا�ســم 
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بيتم ب�ستان مريم ي�سعل عودك ويدمي عيونك ؟  عائ�سـة 

بيتم .. بيتم اأخ�سر مثل ماهو. جا�ســم 

االأ�سياء هناك بتعرفها عينك ؟ اللي �سارت �سواد من يوم كان عمرك �ست �سنين. عائ�سـة 

جا�ســم  ال�سم�س في كل مكان يايمه .. يمكن لو رحنا وياهم تخف �سطوة البيت ويذبل ب�ستان 

مريم.

ماطالبه  واأنا   .. اأبوك  بيت  هذا   .. يايمه  ال   .. ياجا�سم  ال   .. روحك  على  عائ�سـة  ت�سحك 

�سي ب�س اأعي�س مابقى لي في هالبيت لين اهلل ياخذ اأمانته .. جاراتي راحوا وقهوة 

.. �سوفت  اأم ماجد نتقهوى  : بنروح حق  الفريج كله يتكلم عنها  اللي كان  ال�سحى 

يايمه  م�سامحه  �سوفت عينك(  )جا�سم ي�سحك على كلمة  مالها حد  الدله  عينك 

كلمه وتنقال.

جا�ســم  لورحنا وياهم كان ن�سيتي كل اللي قلتيه .. جاراتك راحوا وماهمهم فّي ال�سحى و 

ال قهوتك .. كلهم راحوا .. وماعادوا يتذكرون بيت اإبراهيم بن ماجد وماعاد حد 

يقولي �سوتك حلو ياولد عا�سه.

عائ�سـة  قلت لك يايمه كلها اأيام .. خلوني اأكمل عمري في مكاني في بيتي.

)تبكي .. جا�سم يبتعد وهو يغني اأو ين�سد(.   

ب�ستان مريم .. ومغزلها ون�سيده ..  جا�ســم 

ومريم تفتله األف وتعيده ..    

تجر خيباتها المره ل�سهول بعيده ..   

دروب ماتعرف الن�سيان   

وال تدري عن اللي راح     

ي�سورها النخل البعيد    

نخل ماينتهي فّيه واليذبل جريده ..    

�سفت �سلون يايمه .. علمتني ماقول قيد  انا وياك في ب�ستان .. عائ�سـة 
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جا�سـم  ب�ستان الن�سيان .. اأقول لك النا�س راحوا .. هناك تنبني دنيا ثانيه العرفتيها انتي 

وال �سفتها اأنا .. ن�سانا الوقت يايمه .. ال ت�سحكين على روحك يا اأم ماجد .. كلن راح 

ومابقينا اإال اأنا واأنتي.

اأبوك وبدون هالبيت  ال�سوط لين رك�سته  عائ�سـة  من وين لي عمر ابني دنيا جديده بدون 

الزم اتمه .. من وين لي عمر ياجا�سم .. اإذا تبي تروح روح .. روح حق اأخوك.

اأقدر اجل�س جدام بيته واأغني ومحد ي�سحك علي اأو يفلعني بح�ساه؟ جا�ســم 

)بعتب( اأنا مادري .. روح حق اخوك و�سئله. عائ�سـة 

)ي�سحك( اأفا ..كاأنك زعلتي يا اأم ماجد .. يمه .. تعرفين كم مره قلنا هالكلم ؟ جا�ســم 

كل يوم .. كل يوم. عائ�سـة 

كل يوم .. ب�س اليوم يفرق النه اليوم عيد. جا�ســم 

كل ما �ساقت علينا الدنيا .. و�سللي نملكه غير. عائ�سـة 

)يغني( العيد عيد اللي من الهم خالي. جا�ســم 

ان�ساء اهلل اأخوك مان�سى الثوب الجديد. عائ�سـة 

و�س الفرق بين الثوب الجديد وثوبي هذا. جا�ســم 

العيد ياجا�سم.  عائ�سـة 

 ؟
)1(

يمه .. رد كلمك عن البروة جا�ســم 

)بغ�سب( ماعندي له �سي .. هذا بيتي .. لين دفني ياخذ البروة. عائ�سـة 

واليوم بيجي حق العيد وال حق البروة ؟ جا�ســم 

اهلل اأعلم باللقلوب. عائ�سـة 

قلت لك انتي في قيد البيت واأنا في ب�ستان مريم. جا�ســم 

عائ�سـة  ال ماهو بقيد ياجا�سم .. اإذا اأنت بعدك في ال�ست �سنوات ومريم اأنا بعدي طفله تلعب 

)1( البروة تعني : ال�سك،الوثيقة،العقد واأ�سلها من اإبراء الذمة. والمق�سود هنا �سند ملكية البيت.
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 يخولف رجلها وتطيح 
)1(

اأطراف البحر ت�سمع �سوالف الكبار وترك�س وبخنكها في 

ويقطونها ..  �سجاده  في  يلفونها  الم�سا  وفي  ال�سبح  بترابها  طفله   .. الرمل  على 

لمحة  في   .. عبايتها  طرف  على  ي�سلي  ال�سما  بطول  طويل  رجال  على  يقطونها 

عين ياجا�سم �سرت مره .. ن�ستني ال�سكه والرمل والبحر .. وعقب �سنين �سرت اأم 

ماجد .. اأنا محبو�سه هناك يايمه .. محبو�سه في ذيك ال�سنين .. مثل مانت محبو�س 

في ب�ستان مريم.

ب�ستان مريم بعلو ال�سموات البعيده  جا�ســم 

بعلو نخلت ال�سموم والقي�س   

�سوت البيت من �سعفها    

و�سوت ال�سور من جريده ..    

وكف مريم عجين الطين    

وموت الوقت وجروحه و�سديده ..    

ال حار�س على ب�ستان مريم وال مريم تريده.   

)تنظر لل�سماء( ها الوقت النا�س يتغدون. عائ�سـة 

وين ال�سم�س ؟ جا�ســم 

جدامك ... عائ�سـة 

)ي�سحك( هذا وقت غدا يايمه ؟ جا�ســم 

في �سنين االأول .. اأخوك للحين مايه. عائ�سـة 

هااليام زادت يياته. جا�ســم 

عائ�سـة  يبي البروة .. يقول اأنه خايف علينا .. الفريج �سار مكان حق العزوب .. والعمال .. 

ماعاد حد من العوايل ي�سكنه.

كلمه عدل  .. من ي�سحك علي غيرهم. جا�ســم 

)1( البخنك : رداء اأ�سود مطرز للراأ�س ترتديه الفتيات قديم قبل �سن الزواج. 
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البنيان قام حوالينا   .. البيت ياجا�سم  .. همه  .. وال حالتي  عائ�سـة  اأخوك ماتهمه حالتك 

وبيوت وايد �سارت عماير .. عماير تك�سفنا ليل ونهار .. يقول انه بيبني لنا عنده.

�سلون  اأنتي  ب�س  ماينتهي  ظلم  في  وب�ستانها  مريم  �سايل   .. وياي  الدنيا  �سايل  جا�ســم  انا 

بت�سيلين هالبيت بخطواته و�سنينه.

)بغ�سب( قلت لك ماترك هالبيت اإال عقب اأمر اهلل. عائ�سـة 

خطوات .. خطوات .. واأ�سوات .. وعمر .. جا�ســم 

هذا اأنت قلتها .. عمر .. عمر ماينعا�س اإال مرة وحده. عائ�سـة 

والبروة ؟ جا�ســم 

بيد اأبوك .. النا�س للحين ي�سمون هالبيت : بيت  اإبراهيم بن ماجد. عائ�سـة 

جا�ســم  اأي نا�س يايمه .. اأنت تقولين اأن الفريج �سار كله نا�س غير .. وخطوات غير  وحجي 

ماتذكرين   .. البيت  جدام  اأغني  ماعدت   .. ماجد  بن  اإبراهيم  يعرف  من   .. غير 

الح�ساه اللي �سقت جبهتي .. وينهم النا�س اللي يعرفون اإبراهيم بن ماجد؟

قلت لك .. اأنا في قيد البيت وراعي البيت .. مثلك ياجا�سم. عائ�سـة 

جا�ســم  قلتي وقلت .. وبنقول طول ماهالبيت باقي مثل ماهو .. مره بنقول عنه قيد ومره 

ب�ستان .. بنقول وبنقول وبعدها بن�سكت.

ال .. حتى لو �سكتنا بنتم في البيت وبتم اأنت في ب�ستان مريم. عائ�سـة 

)يغني( العيد عيد اللي من ...... جا�ســم 

فيه  اأحنا  واللي   .. اهلل  عيد  هذا  يايمه   .. ياجا�سم  ب�س   .. ب�س  بغ�سب(  عائ�سـة  )تقاطعه 

مب هم .. يمكن اأخوك يعرف الهم .. خطواتك مابتعرف غير هالمكان .. بينكرك 

مكانهم هناك.

�سالوا حياتهم وخطواتهم   .. ماتوا  اللي رجاجيلهم  راحوا حتى  تعرفينهم  اللي  جا�سـم  كل 

وزرعوها هناك .. في دنيتهم الجديده.

البيت بيبقى دام اأنا حيه. عائ�سـة 
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الهم و الوهم والحلم .. حتى في يوم العيد ماتتغير �سوالفنا. جا�ســم 

�سوالفنا مابتتغير اإال لين تغيرنا يايمه. عائ�سـة 

كل النا�س تغيروا يايمه ..  جا�ســم 

كٍل له ب�ستانه ..  عائ�سـة 

جا�ســم  ب�ستان مريم ومغزلها ون�سيده 

ومريم تفتله األف وتعيده    

تجر خيباتها المره ل�سهول بعيدة    

تفر المغزل اللي ماينتهي وجده    

واليتعب ق�سيده   

الحفيدة  )�سوت عائ�سـة الحفيدة ياأتي من الخارج مع طرق على الباب( يمه .. يمه .. جدتي 

جا�سم(  راأ�ص  وتقبل  جدتها  تقبل  الحفيدة  تدخل  الباب  لفتح  عائ�سة  )تذهب 

عيدك مبارك يايمه كل �سنه واأنت طيب ياعمي.

)باإ�ستغراب( وين اأبوك ياعا�سه .. فيه �سي ؟ عائ�سـة 

ال يايمه ب�س عنده عزيمه .. عزيمه عوده يايمه .. عازم نا�س كباريه. الحفيدة 

وانتي مع من يايه ؟ عائ�سـة 

الحفيدة  بروحي .. مادريتي .. �سار عندي �سياره .. بابا قالي اأمر عليك واأقول لك تين اأنتي 

وعمي عندنا البيت.

ولي�س ؟ عائ�سـة 

عل�سان العيد .. هو مايقدر يجي .. ب�س مان�ساكم .. طر�سني عل�سان اأوديكم. الحفيدة 

تودينا وين ؟ جا�ســم 

بيتنا ياعمي .. بابا م�سوي غدا .. الحفيدة 

منهو هذا بابا ؟  طباخكم ؟ عائ�سـة 
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)ت�سحك( حلوه .. حلوه يايمه حلوه. الحفيدة 

من هي الحلوه ؟ جا�ســم 

كلم جدتي .. ماعلينا .. المو�سوع ان اأبوي م�سوي غدا ويبيكم تيون بيتنا. الحفيدة 

)بحزم( ال. عائ�سـة 

الحفيدة  ال .. ولي�س .. اأنتي زعلنه عل�سان بابا مايه ؟ اأنتي تعرفين عازم نا�س م�سوؤولين .. 

ياهلل ياعمي ياهلل قولها ياهلل خل نروح.

قالت لك ال. جا�ســم 

ولي�س ياعمي .. حتى اأبوي ال�سنه مف�سل لك ثوبين. الحفيدة 

ثوبين .. زين حق هالعيد والعيد الجاي. جا�ســم 

روح األب�س واحد يايمه .. اليوم عيد. عائ�سـة 

حلقه وثوب جديد .. وينهم الثياب ؟ جا�ســم 

الحفيدة  )تناوله كي�ص( عليك بالعافيه ياعمي ياهلل جخ والب�س الغتره ال وعندي لك بارفيوم 

يجنن.

�سنهو ؟ جا�ســم 

اأبوي  اأكيد   .. رجاجيل  مليان  اأبوي  مجل�س  اللحين   .. ياعمي  حلو  عطر   .. الحفيدة  عطر 

بي�ستان�س لين �سافك.

قلنا لك ياعا�سه روحه مب رايحين )يرمي كي�ص الثياب على ال�سرير(. جا�ســم 

ب�س لي�س ياعمي ؟ الحفيدة 

قال لك روحه مب رايحين. عائ�سـة 

 .. عندكم  باعيد  اأنا  ال�سرير(  على  وترميها  عبائتها  )تنزع  م�سكلة  مافي  الحفيدة  خل�س 

حتى المحلت م�سكره اليوم.

)تنظر اإليها بده�سة( اأنتي و�سلب�سه ياعا�سه ؟ عائ�سـة 
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هذا بانطلون يايمه .. ماتخافين في عبايه. الحفيدة 

وهذا ؟ )ت�سير لقمي�سها(. عائ�سـة 

هذا قمي�س. الحفيدة 

ب�س زنودج طالعه يايمه. عائ�سـة 

في عبايه يايمه. الحفيده 

ولو اأني ما�سوف ب�س اأتقول لك كل �سي تغطيه العباية. جا�ســم 

الحفيدة  ما �ساء اهلل عليك ياعمي )تقترب منه وتهم�ص( قول لها ياعمي خلنا نروح البيت 

هناك الدنيا اأحلى من هالبيت الكحيان.

)ي�سحك( �سنهو .. البيت �سنهو ؟ جا�ســم 

ق�سدي هالخرابه اللي عاي�سين فيها. الحفيدة 

خرابه. جا�ســم  

�ستقول لك يا جا�سم. عائ�سـة 

تقول بيتنا خرابه. جا�ســم 

اأهلل بيتنا خرابه ياعا�سه .. هذا بيت جدك بيت اأبوك �سار اللحين خرابه. عائ�سـة 

ايه خرابه .. اأنا مادري لي�س جال�سين هنيه .. لي�س ماتيون عندنا .. اأبوي قال لي .... الحفيدة 

و�سقال لك ؟ عائ�سـة 

اأبوي .. اأبوي يبي راحتكم. الحفيدة 

وبعد و�سقال لك ؟ عائ�سـة 

قال لي اأعيد عليكم واأعزمكم على غدا العيد. الحفيدة 

واللكباريه اللي عازمينهم )جا�سم ي�سير للداخل تلحق به عائ�سـة(. عائ�سـة 

�ستقول اأنت ياعمي )ليرد عليها ويوا�سل �سيره(. الحفيدة 

كلميني ياعا�سه .. اأبوك و�سله مطر�سك ؟ عائ�سـة 
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جا�ســم  لو تدمي طرف عيني بيمتد الب�سر فيني .. 

ال بنطر من اللي راح وال بنطر من يجيني ..    

اأنا فيك انكتب ا�سمي   

وا�سمك انكتب فيني   

يا اأول �سطور ال�سوق واأخر دمعه ابعيني.   

اهلل .. عمي يغني حلو .. الحفيدة 

اأ�سب لك قهوة ؟ عائ�سـة 

ال �سربت كوفي قبل الجي .. اأبوي يقول .. الحفيدة 

ها .. هذا هي ال�سالفه .. و�سقال اأبوك ؟ عائ�سـة 

جدتي اأنتي ماتحبين اأبوي ؟ الحفيدة 

حد مايحب ولده �سناه. عائ�سـة 

الحفيدة  اأبوي يقول اأنه يتمنى لو يقدر ي�سبح ويم�سي عليك .. ي�سوف و�سناق�سك وي�سهر على 

راحتك وراحة عمي.

وبعد. عائ�سـة 

بيتنا كبير وفيه احجر وايد .. اأح�سن لكم من هالبيت. الحفيدة  

عائ�سـة  �سمعي ياعا�سه .. اإذا يايه تعّيدين حيا اهلل من يانا .. اما اإذا جايه تطلبين ماعيز 

اأبوك عنه خاب فالك .. هذا بيتي ومب تاركته اإلى للمقبره.

الحفيدة  يا يمه .. الحياة اتغير .. وفريجكم هذا يمكن ي�سيلونه ويبنون مكانه بنايات حديثه 

وحدائق.

ها الكلم قاله اأبوك. عائ�سـة 

�سوفي هالبناية اللي فوق بيتكم .. حتى ماتقدرين تتطلعين الحو�س. الحفيدة 

قال اأبوك. عائ�سـة 
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حتى النا�س تغيروا .. اللي تعرفينهم راحوا .. وماتم حواليك اإال العمال والعزوب. الحفيدة 

ال .. حوالي اأ�سياء وايد ماتعرفينها. عائ�سـة 

الحفيدة  العواطف حلوه يايمه ب�س هالبيت قديم واأنتي مره كبيره وعمي م�سكين ماي�سوف .. 

تبون حد يهتم فيكم.

اهلل يتولى النا�س برحمته. عائ�سـة 

لو حد �سار له �سي .. يعني لو عمي طاح وال مر�س .. و�سبت�سوون. الحفيدة 

مثل ماكنا ن�سوي طول عمرنا. عائ�سـة 

اأبوي يبي م�سلحتكم. الحفيدة 

والثمن ؟ عائ�سـة 

اأي ثمن يايمه .. اأبوي قلبه عليكم. الحفيدة 

اأ�سوفه من ال�سبح ياي يعيد على اأمه واأخوه. عائ�سـة 

الحفيده  زين .. على االأقل تعالوا ق�سو يوم العيد عندنا .. يمكن تعرفون �سلون النا�س عاي�سين.

عائ�سـة  اهلل ياعا�سه انعرف �سلون النا�س عاي�سين .. ولي�س اأحنا غير عن النا�س .. هذا البيت 

العود .. مب الأنه عود مثل ق�سر اأبوك لكنه عود باأ�سم راعيه عود بللي مر عليه من 

وقت وم�سته خطوات .. والنا�س في العيد مايلتقون اإال في البيت العود.

كل هذا راح ياجدتي ..  الحفيدة 

عائ�سـة  عندك وعند اأبوك .. لكن عندي اأنا كل االأ�سياء مثل ماهي .. وكل االأ�سوات �سداها 

يدور مابين هالح�سى والطين .. عندك وعند اأبوك بيت خرابه وعندي اأنا عمر .. 

عمر ..

ب�ستان مريم جناح ع�سفورة الغفوة ..  جا�ســم 

ال حار�س على طين الحلم و�ساعة الدفوه ..    

كل كلماتها تجرح وكل غ�ساتها تذبح ..    

ومن ب�ستانها ماتنمحي الخطوه.   
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عائ�سـة  خلونا يايمه .. خلونا نعي�س يومنا .. نعي�س عمرنا .. المكان عندنا غير .. البكبره وال 

بو�سعه وال بنظافته .. المكان عندنا باللي �سار فيه .. وبللي عا�س فيه .. فرح فيه .. 

ومر�س فيه ومات فيه.

ب�س يايمه .. الحفيدة 

جا�ســم  )قادم من الداخل( المكان ب�ستان يابنت اأخوي .. ب�ستان اأخ�سر فيه نا�س ترك�س 

مثل االأطفال الل�سغار .. ب�ستان ال حار�س على بابه.

اأي ب�ستان ياعمي .. اأنت لوت�سوف جدران هالبيت ... الحفيدة 

جا�ســم  هذا اأنتي قلتيها لو اأ�سوف ... اأنا ما�سوف ب�س اأعي�س بين هالجدران اأهي ب�ستاني .. 

اأنتي ت�سوفينها بعينك وانا ا�سوفها بقلبي.

اأيه ب�س المكان غربه ال نا�س حواليكم .. بروحكم في هالفريج. الحفيدة 

ال .. ويانا اإبراهيم بن ماجد .. ومريم .. )عائ�سـة تتاأهب لالإن�سراف للداخل(. جا�ســم 

الحفيدة  ان�سي المو�سوع .. ماتبون تعي�سون ويانا كيفكم .. ماتبون تعيدون عندنا كيفكم اأنا 

باعيد عندكم .. ماتبوني ياجدتي ؟

ونحطك و�سط عيونه. عائ�سـة 

عيل وين رايحه يايمه ؟ الحفيدة 

�سار ال�سحى .. باروح اأطبخ لنا لقمه. عائ�سـة 

ال .. اأبوي ... الحفيدة 

)تقاطعها( ردينا ياعا�سه. عائ�سـة 

وياي عل�سان هال�سكل طر�س  تقبلين تجين  اأنك ماراح  اأبوي يدري  اأقول  الحفيدة  ال ق�سدي 

غداكم وياي.

عجيبه. جا�ســم 

قال لي اأول حاولي وياهم .. اإذا ماقبلوا عطيهم الغدا. الحفيدة 

لحم ؟ جا�ســم 
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الحفيدة  قي العيد و�سيطبخون غير اللحم .. باروح اأيبه )تخرج .. بينما عائ�سـة تجل�ص على 

ال�سرير وجا�سم يقف مم�سكا بباب غرفته(.

عائ�سـة  اأخوك مطر�س لنا غدا العيد .. كنه تعب من الجيات .. تعب وهو يتكلم عن بيته وعن 

محبته لنا .. تعب وهو يرك�س ورا بروة البيت.

جا�ســم  تعب .. ماظن يايمه .. ب�س مثل ماقالت عا�سه م�سغول بالعيد واللكباريه اللي عازمهم 

.... يمه.

خير يايمه. عائ�سـة 

ال�سم�س وين؟ جا�ســم 

فوق را�سك ياجا�سم. عائ�سـة 

اإناء كبير  )الحفيدة تدخل حاملة  ال�سدره  تحت  نتغدا  .. خاطري  جا�ســم  اإذا مب حاره 

تقف �سامتة ت�ستمع لمايدور(.

.. حتى عقب ماعميت وراحت مريم  .. ومريم  المرجحانه  اتذكر   .. عائ�سـة  ماطلبت �سي 

تميت اتهب�س لي تو�سل المرجحانه. 

ب�ستان مريم بعلو ال�سموات البعيده  جا�ســم 

بعلو نخلت ال�سموم والقي�س    

لين  هناك  اأتم  يدزك  اأو  يقربك  حد  ماتر�سى  مكانك  واتم  المرجحانه  في  عائ�سـة  تركب 

تحرقك ال�سم�س.

�سوت البيت من �سعفها  جا�ســم  

و�سوت ال�سور من جريده    

على  من  واطيح  تنام  لين   .. تنطر   .. تنطر   .. يمرجحك  غيري  حد  تنطر  عائ�سـة  كاأنك 

المرجحانه.

ال حار�س على ب�ستان مريم وال مريم تريده. جا�ســم 
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عائ�سـة  واأخوك يبي يفك قيدي وقيدك .. يبينا ن�سيل كل عمرنا في �سنطه ونروح هناك .. 

للدنيا الجديده .. ت�سيل ب�ستان مريم معاك.

الغدا يايمه .. الغدا ياعمي لحم . الحفيدة 

   )جا�ســم يمد يده ويتناول قدر الأكل من الحفيدة يقربه من اأنفه وي�سير للخارج 

وتبقى  يخرجان   .. حفيدتها  مع  النظرات  تتبادل  وهي  تتبعه  عائ�سـة  بينما 

الحفيدة وحدها .. تم�سك بعود عمها تقلبه بين يديها(.

واأنتي ماتبين اتغديين ؟ عائ�سـة 

الحفيدة  ال بالعافيه .. اأنا م�سويه رجيم .. ب�ستان مريم .. بل حار�س .. وال مريم تريده .. 

والمرجحانه مكانها للحين ..جدران هالبيت القديم ب�ستان ! .. ووين الخطوات اللي 

اتكلم عنها جدتي ما�سوف اإال بيت قديم داثر .. )تقوم باإخراج اآداة قيا�ص وتبداأ 

باأخذ مقا�سات البيت( �سلون عاي�سين في هالمقبره  .. ماينلم اأبوي لين قال عن 

جدتي را�سها ياب�س. 

   )توا�سل عملها بينما �سوت جا�سم  واأمه ياأتي من الخارج .. تدون بع�ص المالحظات 

وبعدها تدور في اأرجاء المكان وكاأنها تبحث عن �سيء(.

جا�ســم  )يدخل وهو يلعق كفه اليمنى ويغني( من عيد لي عيد .. من عيد لي عيد يازين 

وا�سلني.

)من خارج المكان( اأحمد اهلل بدال ماتغني. عائ�سـة 

الحمد هلل ... يمه خلي الف�سله للع�سا. جا�ســم 

الحفيدة  )وهي تقترب من جا�سم( ولي�س الف�سله .. بايب لك ع�سا اأح�سن من اللي كلته .. انتوا 

.. تقترب منه  )يغ�سل يديه وهو �سامت  الدنيا  روحكم من خيرات  اللي حارمين 

اأكثر( ياعمي اللحين الحياة �سارت غير .. حتى فريجكم كاأن العيد مامره .. �سوارع 

خاليه ... ال اأطفال يعيدون .. مافي اإال ريحة اأكل غريبه ... اأبوي لو مايحبكم كان 

ما�ساأل عنكم حتى لما ان�سغل طر�سني لكم مع اني قلت يايبه اأنا مواعده �سديقاتي 

باعيد وياهم .. قال لي تروحين حق جدتك وعمك اأول تعيدين عليهم قبل �سنه بنى 
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لك حجرة و�سط الحديقة وبنى حق جدتي مثلها .. ب�س اهلل يهديها را�سها ياب�س .. 

اأبوي ...

بنت اخوي .. وين ال�سم�س ؟ جا�ســم 

)تنظر اإلى ال�سماء( فوق را�سك. الحفيدة 

اللحين �سار الّفي تحت ال�سدره .. عيد واحد  جا�ســم  )يقف وي�سير بهدوء وكاأنه مب�سر( 

�سفته في حياتي وللحين اأتذكره .. اما باقي االأعياد ماتذكر منها اإال اللحم.

�سدعوه ياعمي .. اأكيد لومره عيدت عندنا في البيت بي�سير طعم العيد غير. الحفيدة 

و�سط الحديقة ؟ جا�ســم 

و�سبابيك الحجرة اطل على الحديقه من كل �سوب. الحفيدة 

)يبت�سم( من كل �سوب .. يعني الحجرة و�سط الحديقه. جا�ســم 

)بفرح( و�سطها ومادار ما دارك الورود و الخ�سره. الحفيدة 

ولي�س ..؟ جا�ســم 

)بحيرة( �سلون لي�س .. حجرة و�سط حديقة اتقولي لي�س. الحفيدة 

والحديقة و�سمنفعتها ؟ جا�ســم 

بريحة  تبقى  الحديقة  ب�س  مات�سوفها  لو  حتى   .. ياعمي  اأ�سفه  خطاأها(  الحفيدة  )تتدارك 

ورودها ون�سيمها العليل .. �سج اأنا اأ�سفه ياعمي.

و�سيارة  لنا خدامه  وبيحط  الحديقه  و�سط  في  واأمه  اأنا  ي�سكني  يبي  اأبوك  جا�ســم     ياعا�سه 

ب�سواقها .. وبياأكلنا اأح�سن اأكل .. ال وحتى بيودينا البحرين والهند .. قال اأ�سياء وايد 

طول ال�سنه اللي طافت .. هذي هي محبته .. واللحين دورك وبتقولين كل الكلم 

اللي قاله ب�س بكلمات غير وترتيب غير .. نف�س التعوي�سات ب�س اأم ال�سالفه .. بروة 

البيت.

بروة البيت .. الحفيدة 

ايه ورقة البيت اللي ي�سمونها االأولين بروة البيت .. بيت اإبراهيم بن ماجد. جا�ســم 
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)بلهفة( وينها ؟ ها وينها ياعمي؟ الحفيدة 

البروة عنده. جا�ســم 

عند من ؟ الحفيدة 

اإبراهيم بن ماجد .. �ساحب هالبيت. جا�ســم 

ب�س جدي مات من زمان. الحفيدة 

اأمي تقول البروة بيد اإبراهيم بن ماجد .. هو اللي يدري بها. جا�ســم 

العود  يتلم�ص  يده  ويمد  يجل�ص  العود  حيث  ي�سير   .. وتعب  بياأ�ص  له      )تنظر 

الحفيدة تتبعه وتجل�ص بجانبه(.

وجدتي لي�س ماتبي تبيع البيت. الحفيدة 

الأن البيت ب�ستانها. جا�ســم 

ب�ستانها !! الحفيدة 

نف�س  في  للأخر  ال�سوط  ترك�س  تبي   .. يبترها  ب�سر  ماتبي  اللي  دنيتها   .. جا�ســم  ب�ستانها 

الب�ستان .. نف�س الخطوات .. نف�س االأ�سوات اللي للحين تدور في ف�سى هالبيت.

كلمك غريب ياعمي .. اأنت �ساعر ؟ الحفيدة 

هذا كلمها .. جا�ســم 

واأنت ياعمي ؟ الحفيدة 

جا�ســم  اأنا .. )يقف وي�سير بهدوء( اأنا حافظ خطواتي في تراب هالبيت .. مادري �سبي�سير 

لين تعديت عتبته .. كل ما مديت يدي عرفت و�سقدامها .. مابين الجدار ولجدار 

 .. ووقفت وم�سيت  .. وطحت   وبعدها وقفت  .. وحّبيت  �سوفي هنيه حبيت   .. دنيا 

م�سيت لين خط ال�سواد.

بعد هالبيت ب�ستانك اأنت ؟ الحفيدة 

ال .. ال )ين�سرف عنها( ب�ستان مريم. جا�ســم 

مريم .. اأي مريم ؟ )يوا�سل �سيره يحمل عوده ويخرج(. الحفيدة 
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ب�ستان مريم  جا�ســم 

ال ا�سوار وال حار�س على �سوكه وورده   

وال ار�سه تعرف مريم   

وال مريم تبالي لو هلك حرثه   

ومريم ياغناتي ال عرفت كف �سخي   

والعطاها الوقت ورثه   

يطرب المغزل وهي تفرد خيوط الوقت   

وتمجد �سما الرحمن .. وت�سبح بحمده   

ومغزلها يدور في لفة االأعمار    

وين�سج حولها االأ�سوار .. واالأ�سرار   

وهي في خ�سرة  الب�ستان وحده   

وحزن مريم لوباح به �سمت الحجي    

بيذبح المغزل بوجده   

عمي .. عمي .. )تدخل عائ�سـة وهي تم�سح يديها بكم ثوبها(. الحفيدة 

انعم اهلل عليكم ياعا�سه وع�سى اهلل يعيده عليكم بال�سحة والعافيه. عائ�سـة 

من هي مريم يايمه ؟ الحفيدة 

)وهي تنظر تجاه خروج جا�سم( ب�ستان عمك اللي يرك�س فيه اأ�سواط عمره ..  عائ�سـة 

�سلون ؟ الحفيدة 

ب�ستان مريم بلحار�س وال مريم تريده. عائ�سـة 

الوحدة وهالبيت �سوتكم �سعراء. الحفيدة 

ال يايمه .. البيت طين وح�سى .. والوحده مات�سير و�سط الخطوات واالأ�سوات. عائ�سـة 

ب�س هذي اأ�سوات غريبة ماتنفهم. الحفيدة 
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هذي االأ�سوات التي ت�سمعينها انتي .. االأ�سوات اللي اأ�سمعها اأنا غير. عائ�سـة 

يايمه .. اأنا اأقول لو عيدتوا عندنا في البيت مب اأح�سن. الحفيدة 

عائ�سـة  اأح�سن حق من؟ لنا وال لكم .. ياعا�سه يايمه باقول لك مثل ماقلت حق اأبوك مرات 

كثيره .. البيت بيت اإبراهيم بن ماجد خطواته تهليله وت�سبيحه وريحة دهن العود 

اأخر  اأعي�سه حتى  وايد علي   .. باقيه في هالبيت  ب�سته كل هاالأ�سياء  اللي تفوح من 

يوم؟

هذا هو ب�ستانك يايمه ؟ الحفيدة 

كنت اأقول حق عمك اأن هذا قيدي .. لكن عمك ي�سميه ب�ستان مثل ب�ستان مريم اللي  عائ�سـة 

للحين عمك ب�سنينه ال�ست يتمرجح تحت �سدرته .. عمك عقب ماراح نظره حط له �سمعه ي�سوفها في 

كل �سنينه لين �سار �سعره اأبي�س.

الحفيدة  )تخاطب نف�سها نالحظ تغير في نبرة �سوتها( ال�سمعه .. لو القيد ... لو الب�ستان .. 

وولدك الثاني ؟

عائ�سـة  اأبوك ولدي وغلته من غلة جا�سم .. اأهو العود .. اهو واأنتي كٍل بيلقى ب�ستانه اللي 

بيقطع اأ�سواط حياته فيه.

اأو ذكرى من كانوا في البيت وعمي محبو�س في ب�ستان  الحفيدة  اأنتي محبو�سه في هالبيت 

اأن  يعتقد  واأبوي   .. �سنوات  �ست  كان عمره  يوم  من  �سي  عنها  مايعرف  اللي  مريم 

خروجكم من هالبيت �سهل.

هو اللي قالك هالكلم .. اأبوك مطر�سك عل�سان البيت. عائ�سـة 

الحفيدة  )تبدو كمن اأكت�سف الحقيقة( نعم يايمه .. اأبوي يطالع جدام .. يبي يما�سي الدنيا 

اللي عاي�سها .. يقول الحياة تتغير كل يوم.

عائ�سـة  كلنا نطالع جدام وكل واحد فينا ينطر باكر واللي عقبه .. حتى عمك يطالع اليوم 

اللي ياي حتى يكمل حلمه .. واأنتي يايمه ؟

الحفيدة  اأنا ... كنت يايه اعزمكم اأو اأقنعكم بترك هالبيت .. كان همي اأعرف بروة البيت 

وين .. والنا�س اللي عازمهم اأبوي .. اللكباريه مثل مايقول ماعطينه مليين مقابل 

هالبيت.
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)تنظر تجاه خروج  اأما ذاك   .. يمكن لحظات  اأو  �سهور  اأو  اأيام  عائ�سـة  انا ماطالبه غير 

جا�سم( مايهمه اأمر البيت الأنه �سايل ب�ستانه معاه .. ب�ستان مريم وين ماراح ..

الحفيدة  جيتكم اأدور الورقه .. ب�س اللحين ... )تجل�ص على طرف ال�سرير( الب�ستان واأ�سواط 

العمر .. االأ�سوات الخطوات عالم ثاني ..

عائ�سـة  ال تحتارين يابنيتي روحي قولي حق اأبوك : اأمك طالبه منك اأيام .. اأيام قليله ترك�س 

�سوطها االأخير .. ومن عقبها ..

ال ياجدتي هذا بيتك .. بيت جدي اإبراهيم بن ماجد .. هذا ب�ستانك يايمه. الحفيده 

واأنتي يايمه بعدك مازرعتي ب�ستانك ؟ عائ�سـة 

اأ�سياء وايد وراي عمي مايدري عن  اأقط  اأتعلم قيمة االأ�سياء ياجدتي .. الزم  الحفيدة  توني 

مريم اأي �سي ؟

عائ�سـة  هو مايهمه هاالأمر .. حيه لوميته .. متزوجه اأو مطلقه .. بعيدة لو قريبه .. ب�ستان 

عمك هو مريم اللي حفظ وجهها من يوم كان عمره �ست �سنوات .. ماكبرت وال هو 

كبر .. هي ال�سمعه اللي يم�سي بها اأ�سواط عمره.

اهلل يايمه .. اأنتي من وين تيبين هالكلم .. يمه .. قوليلي عن جدي. الحفيده 

اأبوك ماي�سولف لكم عني وعن جدك ؟ عائ�سـة 

�سالفة اأبوي غير يايمه .. هذا اإذا �سولف. الحفيده 

.. كان اهلل  االأثنين  ... فيه من طبع  اأبوك وفيه من عمك  .. فيه من ماجد  عائ�سـة  جدك 

يرحمه اأول من ترك البحر وعرف اأنه زمن وانتهى وعرف اأن اللي يحفرون عن �سي 

اتعبه  مان�سى  لكنه   .. منهم  وا�ستفاد  وياهم  راح  الجاي  الزمن  هم  البترول  اأ�سمه 

و�سقاه اأيام البحر .. في اأخر اأيامه كان يجل�س تحت ال�سدره ويقول ...)ت�سمت(.

و�سيقول يايمه ؟ الحفيده 

عائ�سـة  �ساعات يقول �سعر و�ساعات يغني و�ساعات طويله ي�سكت لكن عيونه تقول وتقول .. 

ب�س كان فرحان بحياته .. را�سي عن اللي مر به .. فرحان بعمره.

ق�سدك فرحان بب�ستانه.  )�سوت جا�سم ياأتي من الداخل(. الحفيده 
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ع�سفوره تغزل مع مريم خيوط الوهم ..  جا�ســم 

وترقد لي اأذان الفجر   

وتن�سج من دموع مريم �سلم الروح    

وتغرد على المغزل    

وترق�س رق�سة المذبوح على روعة ق�سيده   

ومريم .. الحار�س على الب�ستان والمريم تريده    

ب�س يايمه الحي الزم يعي�س. الحفيدة 

اأني مب عاي�سه .. ع�ست يمعة ن�سوان الفريج �سحى كل يوم وجربت  عائ�سـة  ومن قال لك 

اإبراهيم بن ماجد وع�ست وياه وع�ست  فقدهم عقب ما�ستتهم الدنيا .. ع�ست قبل 

عقبه .. اأجل�س واأقوم واأ�سبح بذكر اهلل .. اأكل واأ�سرب .. الحي عاي�س يايمه.

عاي�س في قيد. الحفيدة 

عائ�سـة  ولي�س ماتقولين عاي�س في ب�ستان )تقف وكاأنها تتاأهب لالإن�سراف( روحي ياعا�سه .. 

ال تلومين نف�سك قولي حق اأبوك هالبيت لك وبروة البيت بتجيك لي مكانك .. ب�س 

.. وال  بروحه  ياعا�سه ال تخلونه  .. و�سيتي عمك  ولين �سار هال�سي   .. عقب عيني 

تخلينه يجل�س قدام بابكم يغني اأخاف حد ي�سق را�سه بح�ساه ..

الحفيدة  ال يايمه .. البيت بيبقى )ت�سير لالأمام وكاأنها تحادث نف�سها بينما عائ�سـة تن�سحب 

في هدوء للداخل( واأنتي بتمين فيه وغناء عمي بيبقى ين�سمع من هالبيت .. ولي�س 

القيا�سات  بع�ص  عليها  دونت  التي  والورقة  القيا�ص  اأداة  )تخرج  اللحين  ينباع 

وترميها بعيدا(.

)قادم من الداخل( وين �سارت ال�سم�س يايمه ؟ يمه ..  جا�ســم 

ال�سم�س ورا را�سك .. الحفيدة 

ها .. اأنت للحين هنيه يابنت اأخوي. جا�ســم 

ي�سايقك وجودي ياعمي ؟ الحفيدة 



79

ال ح�سا واهلل ماق�سدت .. ب�س ح�سلتي الجواب على اللي يايه عل�سانه. جا�ســم 

الحفيدة  ماعاد يهمني .. اللي جايه عل�سانه .. بروة البيت .. اأبوي ماقالي عن اأ�سياء وايد .. 

قال لي عن البروة وعلمني على اللي عيز عنه )تقترب منه( تتمنى لو ت�سوف ياعمي؟

اأنا اأ�سوف ياعا�سه .. للحين حافظ لون ال�سما ولون الطين ووجه اأمي. جا�ســم 

وبعد .. وبعد ياعمي .. قول ووجه مريم. الحفيدة 

ووجه مريم )تقترب منه وتم�سك بيديه وت�سعها حول وجهها(. جا�ســم 

ووجهي اأنا ياعمي ؟ الحفيدة 

جا�ســم  )وهو يتح�س�ص وجهها( اهلل يابنت اأخوي .. خ�سمك خ�سم اأمي اأنت جميله .. حلوه 

ياعوي�س .. اهلل يحفظك.

مثل مريم ؟ )ليرد( ب�س �سلون واأنت ماتدري عنها �سي .. ما�سمعت عنها �سي ..  الحفيدة 

جا�ســم  اللي مثلي يابنت اخوي .. يبني دنيته على كيفه .. نا�س اتجي ونا�س تروح نا�س تكبر 

ونا�س تموت .. نا�س يرق�سون ويلعبون و�سط �سواد عيني .. اأحبهم ورا�سي عنهم .. 

ومايهمني هم من اأو وين.

كل هذا ياعمي. الحفيدة 

مثل ماتعلمت العود .. مايهمني �سكله ب�س يهمني �سا�سمع منه. جا�ســم 

وماتحب ت�سمع �سي ثاني ؟ الحفيدة 

ال اأنا اأ�سمع .. اأ�سمع كل �سي يابنت اخوي )ي�سحك( قبل �سنين ابوك يابللي راديو. جا�ســم 

زين .. ا�ستان�ست عليه ؟ الحفيدة 

جا�ســم  �سمعته .. لين �سكت .. قلت اأح�سن .. قالت لي اأمي بتوديه ت�سلحه .. قلت لها ال .. 

خليني في ب�ستان مريم.

اهلل ياعمي .. تدري اأن اليوم عيد. الحفيدة 

اأكيد عيل اللحم اللي كلته و�سله )ن�ساهد مرور عائ�سة في الخلف(. جا�ســم 
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ال .. اليوم غير ياعمي .. ت�سدق .. كاأني اأ�سمع �سوت جدي يغني تحت ال�سدره. الحفيدة 

)باإ�ستغراب( اأنتي ياعا�سه ؟ جا�ســم 

الحفيدة  تكلمتوا انت وجدتي قلتوا كلم وايد .. واأنا قلت كلم وايد .. ب�س تعرف �سي؟ الكلم 

اللي قلتوه ماكنتوا مبرزينه ومجهزينه ومعدلينه من قبل ال تقولونه .. اأما كلمي .. 

طول الطريج واأنا اأفكر �سباقول لكم .. �سمعتكم �سمعت كل �سي وتخيلت كل �سي.

اأنا غنيت جدام البيت  جا�ســم  كان يغني تحت ال�سدره تعلمت منه وتعلمت من اأمي .. ب�س 

غرب  نا�س  جاوا  بعدين  ب�س   .. عا�سه  ياولد  عليك  اهلل  لي  يقولون  جيرانه  كانوا 

ي�سحكون لين ي�سمعوني وواحد منهم �سق را�سي بح�ساه. 

كنت تغني عند الباب .. تظن اأن يوم من االأيام بت�سمعك مريم. الحفيدة 

جا�ســم  ال .. اأدري اأن مريم اللي تق�سدينها ماراح ت�سمعني .. ب�س مريم اللي تلعب في ظلم 

عيني ماتنام اإال على �سوتي.

من  الفي�س  ها  كل  تعلمكم   .. هالحجي  كل  تعلمكم  وهالجدران  هالبيت  الحفيدة  معقول 

الم�ساعر والحب ... عمي.

خبر ياعا�سه ؟ جا�ســم 

ماتمنيت مريم ت�سمعك ؟ .. مريم اللي في بالي. الحفيدة 

للنهاية  �سوطها  يمكن رك�ست  اأو   .. اأ�سواطه  ترك�س  ب�ستان  لها  لقت   .. جا�ســم  حتى مريم 

وخل�ست.

الحفيدة  )تخاطب نف�سها وقد اكت�سى �سوتها بنبرة هادئه حزينه( اأنت تحب مريم من يوم 

اأنت  لعبت تحتها  اللي   .. ال�سدره  فيه  اللي  �سنوات وتحب هالبيت  كان عمرك �ست 

ومريم .. وجدتي تحب اإبراهيم بن ماجد اللي مات من ع�سرين �سنه وتحب هالبيت 

الأن فيه اأثر خطواته و�سوته .. 

كل له ب�ستانه ياعا�سه )عائ�سة في الداخل تقف لل�سالة داخل الغرفة(. جا�ســم 

الحفيدة  �سحيح .. �سحيح كل له ب�ستانه .. قول لي �سي ياعمي .. �سمعني اللي كنت تقوله عن 

مريم وعن ب�ستانها وعن المغزل ودورة االأيام.
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ب�ستان مريم .. ومغزلها ون�سيده جا�ســم 

ومريم : تفتله األف وتعيده   

تجر خيباتها المره ل�سهول بعيده   

تفر المغزل اللي ماينتهى وجده .. وال يتعب ق�سيده   

يتغزل في مريم .. مريم الورده   

ال ب�ستانها نام بزيازي القي�س وال عينه غفت لي حل برده   

بعدها تعجن الوقت اللي باقي وتنثر على اللي راح لحده   

مريم الخنجر وهدب ب�ســتانها المحزون حده   

اآيه يامريم ختمنا من مرار الوقت عينك   

تحا�سينا يمر ظعن غرف من طين ب�ستانك �سنينه   

وعرفنا ال�سر مابين مريم  ..   

وبين مغزلها وخيوطه العنينه.    

 .. ال�سالة  لأداء  ت�ستعد  عائ�سة  الغرفة  داخل  في  ن�ساهد  جا�سم  غناء     )اأثناء 

وتقف  لل�سالة  خا�سة  مالب�ص  ترتدي   .. للداخل  بهدوء  ت�سير  الحفيدة  عائ�سة 

ي�سير  ماجد  يدخل  لحظات  بعد   .. غنائه  في  م�ستمر  جا�سم   ... جدتها  بجانب 

بهدوء يتاأمل مايدور بتبرم وا�سح(.

)ي�ست�سعر وجود غريب( من .. من .. يمه  )ي�سمع �سوت والدته ت�سلي( من .. جا�سـم 

)يقترب من جا�سم( ها يال�ساعر مات�سمع الباب وال �سرت اأ�سمخ بعد .. ماجــــد 

اأخوي .. عيدك مبارك ياماجد. جا�سـم  

)وهو ينظر للداخل( انتوا خليتوا فيها عيد؟ ماجــــد 

)ي�سحك( على قولتك .. العيد عيد اللي من الهم خالي. جا�ســم 

وانت للحين مع هالخرابيط .. يمه .. عا�سه )تخرجان من الداخل(. ماجــــد 
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هل حيا اهلل ماجد حيا اهلل  وليدي .. )يقبل راأ�ص امه(. عائ�سـة 

ماجــــد  عيدك مبارك .. )ينظر اإلى ابنته با�ستغراب( �سم�سويه في روحك اأقول اأمحق من 

طار�س .. هذا اللي و�سيتك عليه ؟

هي ماق�سرت ياماجد. عائ�سـة 

ايه واهلل ماق�سرت .. خو�س مجبو�س خو�س لحم. جا�سـم 

)مخاطبا ابنته( اأنتي و�سلب�سه ؟ ماجــــد 

كانت ت�سلي معاي ياماجد. عائ�سـة 

ت�سلي !! للحين في مكان نظيف ت�سلون فيه يايمه ؟ ماجــــد 

اهلل يايمه .. اللحين بيتنا مافيه مكان نظيف. عائ�سـة 

الوقت ..  اأظلم  الفيران لين  ياليتك ت�سوفين   .. البيت �سار داثر يايمه  ماجــــد  اأنا ق�سدي 

ب�سكم مكابر ب�سكم من خرابيط جا�سم و�سوالفه اللي مانتهي عن مريموه مالته ..

)يندفع تجاه ماجد بغ�سب( جب .. جب التيب ذكر مريم على ل�سانك. جا�سـم 

ال حول اإال باهلل .. عائ�سـة 

ماجــــد  �سمعتي يايمه ال اأدب وال اأحترام .. ت�سحكون على روحكم بكلم ال يودي وال يجيب .. 

ترف�سون النعمه بريولكم.

اأحنا .. ال واهلل ب�س النعمة اللي ت�سوفها اأنت مان�سوفها. عائ�سـة 

الخير بيعم الجميع يايمه .. فريجكم ماتم فيه اأحد .. �سار من التراث مثل مايقولون. ماجــــد 

اليوم عيد ياماجد .. وال االأيام ماتفرق عندك. عائ�سـة 

ماجــــد  النا�س متاأذيه منكم .. جيرانكم متاأذين من ريحة الدب�س اللي مربيتهم في و�سط 

البيت.

عيل الدب�س وين يربونهم ؟ عائ�سـة 

ماجــــد  يايمه اللحين محد يربي دب�س .. ممنوع .. الجيران يبون ي�ستكون عليكم ب�س انا قلت 

لهم ي�سبرون .. واذا بعنا البيت با�ستري لك عزبه تربين فيها الدب�س .. �ستبين بعد؟
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تروح وترد على البيت ؟ عائ�سـة 

يايمه اأنا اأبي م�سلحتكم .. م�سلحتنا كلنا. ماجــــد 

وم�سلحتنا في بيع البيت؟ )نالحظ �سمت الحفيدة وتاأملها لجدران البيت(. عائ�سـة 

ماجــــد  محد يرد ورا يايمه اللي راح راح والزمن يغيير كل �سي .. �سوفي هالعماره اللي فوق 

را�سك .. كانت بيت جارنا بو�سالم  بيت كان ي�سكنه هو وولده ومرته .. �سوفي اليوم 

�سار عماره فيها اأربعة وع�سرين �سقه يعني اربع وع�سرين بيت ت�سكنهم اأربع وع�سرين 

عائلة يايمه .. ال روحي �سوفي �سلوم و�س�سار و�سعنده من بيوت وحلل.

ياماجد اأنا ماطلبت اإال وقت .. وقت .. عائ�سـة 

الفقر  عنك  تقطين  حياتك  في  مايكون  ولي�س   .. يايمه  عمرك  في  يطول  ماجــــد  اهلل 

وت�ستان�سين بحياتك مثل غيرك.

واإبراهيم ؟ عائ�سـة 

اأي اإبراهيم ؟ ماجــــد 

)وهي �ساردة الذهن( اإبراهيم اللي بخور ب�سته للحين في هالبيت. الحفيدة 

ماجــــد  )ي�ستمع لبنته بده�سة( �سلون ؟ و�س�سويتوا في بنتي .. عا�سه اأي بخور واأي ب�ست .. 

هذا اللي طر�ستك له ؟

عا�سه �سمعت مريم وب�ستانها. جا�سـم 

ماجــــد  ب�س عاد .. �سمعي يايمه اأنا طر�ست بنتي قلت يمكن تفهمون اأن الحياة اللي عاي�سينها 

اإال  .. كل �سي يتطور  .. والحياة تغيرت  اللي تخبرونه ماعاد موجود  والفريج  غلط 

انتو ..

عائ�سـة  كل الكلم اللي قلته واللي بتقوله واللي قالته عا�سه .. كل هالكلم مفهوم واأنا واخوك 

ماعندنا خلف ..

)با�ستغراب( يعني �سنهو ؟ .. موافقين ؟ ماجــــد 

البيت تبي تبيعه ؟ مو هذا اللي تبيه ؟ عائ�سـة 
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نعم .. نعم. ماجــــد 

مثل  هالبيت  من  اأطلع  وقت   .. وقت  غير  طالبه  ما  واأنا   .. وياه  دنيته  �سايل  عائ�سـة  اأخوك 

ماطلع اإبراهيم بن ماجد .. ولين رجعتوا من المقبرة بيعه .. بيعه.

ولي�س هالنكد يايمه .. الحياة هناك حلوه بعيد عن هالدواعي�س والفيران. ماجــــد 

هذا اللي ت�سوفه اأنت ب�س جدتي وعمي ي�سوفون �سي مات�سوفه. الحفيدة 

ب�س عاد )بغ�سب( وانتي عرفتي اللي ي�سفونه .. �سحكوا عليك بكلم ماله معنى. ماجــــد 

قالت كل الكلم اللي و�سيتها عليه .. ب�س هنيه اأ�سوات اأعلى من �سوتها و�سوتك. جا�سـم 

نعم .. �سوت هادي .. حالم .. �سوت حقيقي. الحفيدة 

قلت لك ب�س ياعوو�س ... �سمعي يايمه ... ماجــــد 

وورقة  البيت  تبيع  تبي  انك  كلها  ال�سالفة   .. ياماجد  اأنت  ا�سمع  عائ�سة  )تقاطعه بغ�سب( 

البيت مابت�سوفها اإال لين تركت هالبيت ورحت هناك عند اإبراهيم بن ماجد .. اليوم 

عيد .. كف �سرك وروح .. حتى عيدك مانبيه.

�سلون ؟ ماجــــد 

يرك�س الوقت اللي باقي للنهاية جا�سـم 

وب�ستان مريم  بعده في اأول �سنينه   

)ي�سرخ فيه( ب�س عاد ياجا�سم. ماجــــد 

مالك حكم علينا يا ماجد. عائ�سـة 

جذيه يايمه ؟ ماجــــد 

)تتمتم( اأ�ستغفر اهلل .. اأ�ستغفر اهلل. عائ�سـة 

ال�سالفة مب في   .. مار�سيتوا  وال  ر�سيتوا  بابيعه  البيت   .. اأنت  وا�سمع  �سمعي  ماجــــد  عيل 

البيت �ساعت  ورقة  لهم  .. قلت  نعم طلعت غيرها  الورقه طلعت غيرها   .. الورقه 

والملحق  بفلو�سه  جاهز  والم�ستري   .. فاقد  بدل  ي�سمونها  جديدة  ورقة  وعطوني 

ينتظرك اأنتي وولدك ..
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�سنهو يعني ؟ جا�سـم 

ماجــــد  ها .. بدل فاقد .. يعني ملكية البيت الجديدة .. والورقة اللي اأمي خا�ستها �سارت 

ورقه �سايعه مالها قيمة.

جذيه يا ماجد ؟ عائ�سـة 

ماجــــد  جذيه يايمه .. عل�سانه كلنا .. عل�سان انتي وخوي تعي�سون في مكان نظيف .. عل�سان 

الم�ستقبل .. 

اأي م�ستقبل ياماجد؟ عائ�سـة 

م�ستقبل عا�سه واخوانها وعيالهم هم الم�ستقبل يايمه. ماجــــد 

بالقوة يا ولد بطني ؟ عائ�سـة 

من  بتطلعون   .. الم�ستقبل  �سد  الحياة  �سد  �سدي  واقفين  لكنكم  وياكم  ماجــــد  حاولت 

هالبيت وبابيعه.

ال .. ماتقدر .. البيت لهم مثل ماهو لك. الحفيدة 

ا�سكتي انتي .. التتدخلين في هالمو�سوع ..  ماجــــد 

الحفيدة  ولي�س ماتدخل .. مو اأنت قبل �ساعات دخلتني في المو�سوع وطر�ستني عل�سان اأقنع 

جدتي وعمي. 

وماقدرتي ت�سوين �سي. ماجــــد 

كلمهم يايبه غير عن كلمك .. كلم بعيد عن وهم الفلو�س و  الحفيدة 

وتعالي  الب�سته  هاللي  �سيلي  ياهلل  واللحين  هالحجي  عن  خلك  بغ�سب(  ماجــــد  )يقاطعها 

وراي.

توك من �سوي تقول اني الم�ستقبل وكل اللي ت�سويه عل�سان الم�ستقبل. الحفيدة 

بدون فل�سفة ياعا�سه .. البيت بينباع انتوا ماتعرفون عن الدنيا و�سي�سير فيها. ماجــــد 

ال .. نعرف ونعرف زين اأن الحياة انخله مات�سلبها اإال عروقها. عائ�سـة 

)ب�سخرية( يايمه .. يايمه انتوا مات�سبعون من هالحجي الفا�سي. ماجــــد 
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حجيهم مب فا�سي يايبه. الحفيدة 

ب�س عاد ياعا�سه .. ياهلل قطي اللي الب�سته وخلنا نروح. ماجــــد 

ال يايبه .. ال. الحفيدة 

�سلون ! اقول لك ياهلل نروح. ماجــــد 

انا مب رايحه .. باتم هنيه. الحفيدة  

)يخاطب والدته( هذا اللي تبونه جننتوا البنيه .. �سحرتوها .. ياهلل اأقولك. ماجــــد  

)باإ�سرار( قلت لك باتم هنيه. الحفيدة 

اإذا كنتي خجلنه من ف�سلك في اإقناعهم .. التخافين اأنا .. ماجــــد 

اأنا ن�سيت اأني يايه عل�سان اأقنعهم. الحفيدة 

عيل ياهلل .. ياهلل نروح البيت. ماجــــد 

قلت لك يايبه .. انا باتم هنيه. الحفيدة 

)بتهديد( عا�سه .. ياهلل نروح البيت .. ياهلل .. اأمك واأخوانك ينطرونا. ماجــــد 

بنتي  النا�س  كل  وحق  عازمهم  اللي  الكباريه  حق  قول   .. �ساع  الم�ستقبل  الحفيدة  قولهم 

�ساعت .. يمكن يعطونك بدل فاقد.

❋ ❋ ❋



مـهـره

�سنة الطبعه

م�سرحية من ثالث م�ساهد
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�سنة الطبعة

قبل اأيام قليلة من اإنتهاء مو�سم الغو�س على اللوؤلوؤ لعام 1925 وبالتقريب في بداية �سهر �سبتمبر 

وفي اأول الليل اجتاحت عا�سفة قوية م�سحوبة باأمطار غزيرة المنطقة الو�سطى من الخليج قادمة من 

ال�سمال الغربي ت�سببت في غرق عدد كبير من ال�سفن كما ت�سببت في دمار كبير على االأر�س للبيوت 

والمزارع. ويتحدث اأهل الخليج عن عدد من االأحداث الم�سابهة في �سنوات متفاوته .. الطبعه في لهجة 

اأهل الخليج تعني غرق ال�سفن يقال �سفينة فلن طبعت اأي غرقت وال ت�ستخدم الكلمة للإن�سان حيث 

يقولون فلن غرق. 

المكان

في الواجهة بيت النوخذا �سعود المجدم و�سبابيك مجل�سه المقابلة ل�ساطىء البحر ومابين البيت 

والبحر �ساحة رملية »براحه« تتو�سطها �سفينة في طور البناء تجاورها �سقيفة من الجريد.
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الم�سهد الأول

)قبل طلوع ال�سم�ص وبعد مرور �سهر على الطبعه .. تخرج مهره وهي فتاة في مقتبل العمر ابنة 

�سعود المجدم �ساحب ال�سفن تخرج من منزلها وت�سير بحذر تجاه البحر .. �سراخ وبكاء ياأتي من 

بعيد .. �سوت مبروكة العجوز تردد اأ�سعارها وتحذيراتها .. مهره تخاطب والدها الذي لم يعد من 

البحر بعد الحادثه(.

مـهره   وينك يا يبه .. وين اأر�سك يا�سعود .. �سهر يايبه واأنت بعيد .. �سهر من الطبعه .. 

اأنت  نا�س ردوا حييبن .. ونا�س قطهم البحر ميتين واأنت  .. و�س�سار لك يايبه .. 

من اأيهم ؟ ال خبر وال حد يبرد قلبي بكلمه .. يقولون بع�س اللي طبعوا اهلل نجاهم 

وردوا .. ونا�س قطهم البحر في بلد بعيده ويمكن يردون في يوم  من االأيام .. يبه 

ابي اعرف يايبه .. بافرح بك اأو بابكيك ؟

   )اأثناء حديث مهره يدخل ذياب وهو �ساب في الثالثين يعمل في �سناعة ال�سفن 

 ي�سير بهدوء وعندما ت�سعر مهره بوجوده تفر م�سرعة 
)1(

ويراأ�ص فريق القالليف

لبيتها .. يدخل عدد من القالليف(.

ياهلل يا عيال ... ياهلل �سباح خير ..الهمه .. الهمه .. عو�س مارد للحين ؟ ذياب  

ما رد ياذياب .. اهلل اأعلم و�سح�سل جدامه في البلد. قـلف 

جابلوا �سغلكم .. اهلل يرده بال�سلمه. ذياب  

   )يبا�سرون عملهم بتكا�سل وا�سح .. غناء �سجي ي�سدر عنهم وهم يمار�سون عملهم.. 

ي�ستحوذ  مهره  عم  ابن  الطباع  �سيء  العمر  من  الثالثين  في  �ساب  مجدم  يدخل 

الطمع على ت�سرفاته يرافقه خمي�ص خادمه ي�سير بهدوء وبنظرات �ساخرة(.

 
)2(

المحمل راعي  يبه   .. الطبعه  �سمعتوا عن  ما  وال   .. ت�سحكون على روحكم  مجدم  اأنتوا 

 من بيدفع لكم ها ..
)3(

راح .. طبع هو وجماعته .. هالمحمل حق من تا�سرونه

)1(  ومفردها قلف وهو النجار الذي يعمل في �سناعة ال�سفن الخ�سبية اأو �سيانتها وربما كانت الكلمة اأ�سلها غلف اأي من يقوم بتغليف 

ال�سفينة باالأخ�ساب.

)2( المحمل وجمعها محامل تطلق على ال�سفن بكل اأنواعها كما ت�سمى بالخ�سب.

)3( الو�سار ال�سفينة الجديدة ويو�سر تعنى يبني �سفينة كما اأن الع�سار تعني ال�سفينة القديمة المتهالكة.
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�سن�سوي ياعم يقولون بع�س اللي طبعوا اهلل نجاهم وردوا. قـلف 

اللي ردوا ردوا عقب يوم يومين ا�سبوع .. مب عقب �سهر. مجدم 

اللي بيورث العم �سعود بيورث ديونه. قـلف 

ومن اللي بيورث العم �سعود ؟ ماعنده اإال بنت من وين بتعطيكم. مجدم 

العم �سعود اهلل يغفر له .. مهب عمك؟ قـلف 

اأنا عزلت عنه خذيت حقي منه وهو حي .. �سوف الن�سيب ربك  مجدم  نعم عمي .. ب�س 

مايغفل عن اأحد.

)وهو يعمل( ا�ستغفر اهلل .. ذياب  

 انت .. تبرطم �ستقول ؟
)1(

هيه مجدم 

ذياب   )ي�سير له بغ�سب وتحدي( انا ا�سمي ذياب .. واإذا اأنت خذيت حقك من عمك وهو 

 
)2(

وايد بروحه محامل  والرجال ماطبع   .. وهو حي  بعد خذنا حقنا منه  اأحنا  حي 

راحت في هالطبعه .. احمد اهلل اللي نجاك .. اما احنا ملزومين نكمل هالمحمل.

 فيه ؟ من بيغو�س فيه ها ؟ البحاره 
)3(

مجدم  )ب�سخرية وتهكم( ولين كملتوه من بيد�س

راحوا ويا راعيه .. عمي ماكفاه اللي عنده .. مركب يغو�س فيه ومركب يبنيه .. طمع 

الدنيا.

ذياب   حنا قلليف يا عم مجدم وماعلينا من اللي تقوله .. رحمة اهلل وا�سعه .. ياهلل ياعيال 

جابلوا �سغلكم. 

 منه حقكم مب رجال في 
)4(

مجدم  انا اقول �سوفوا لكم مكان ثاني .. رجال حي ت�ستافون

علم الغيب.

لين جيناك مجل�سك نطلب منك .. اطردنا. ذياب  

)1( نداء تحقير اأو ت�سغير.

)2( وايد : كثير.

)3( يد�س بلهجة اأهل الخليج تعني يدخل.

)4( بمعنى يوفيكم حقكم.
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 نف�سك ياولد.
)1(

)بغ�سب( اح�سم مجدم 

اأنا ا�سمي ذياب .. واللي الزم يح�سم نف�سه  ذياب   )يندفع تجاه مجدم بغ�سب( قلت لك 

انت .. واحنا ن�ستغل حق العم �سعود ان كان حي وال ميت. 

)بخوف وتردد( هذا اللي اتكلم عنه ي�سير عمي. مجدم 

ذياب   وانت قلت انك خذيت حقك منه وهو حي .. �سهر من الطبعه وانت ماعندك غير 

 .
)2(

هال�سالفه

لي�س وانت عندك غيرها ؟ مجدم 

ذياب   )بهدوء( ا�سمع ياعم مجدم احنا قلليف وهذا �سغلنا عطينا الرجال كلمه واللي 

علينا بناأديه .. وانت مثل ماتقول ماخذ حقك منه .. ولك علينا ان حنا مانطالبك 

 وحده .. خلنا ن�سوف �سغلنا وتوكل على اهلل وروح �سوف م�سالحك.
)3(

ابيزه

قلت لك اح�سم نف�سك. مجدم 

)بغ�سب( اح�سم نف�سك انت .. هذا عمك .. عيل لوكان غريب �س�سويت؟ ذياب  

اإذا الغو�س  اإال  مجدم  زين بن�سوف اخرتها .. وهالمحمل من بيركبه ؟ ومن بيغو�س فيه؟ 

بي�سير حق الن�سوان.

�سوت   .. عملهم  يمار�سون  وهم  للغناء  القالليف  يعود   .. وتابعه  مجدم     )يخرج 

مبروكه من بعيد .. �سراخ وعويل .. لحظات ويعود مجدم وتابعه .. يقوم بال�سير 

حول المركب محاول ا�ستفزاز القالليف(.

مجدم  البحر بلع اللي عليه و�سام .. اهلل يحفظ النا�س .. ايقولون ياخمي�س ماعقب الطبعه 

اإال الفقر والجوع .. 

)بنفاد �سبر( الحول والقوة اإال باهلل. ذياب  

مابيقوم اإال حظ القلليف .. محامل وايد طبعت. مجدم 

)1( من الح�سمة وتعني هنا احترم نف�سك.

)2( ال�سالفه : الحكاية.

)3( البيزه جزء من 16 جزء من الروبية وهي عملة هندية متداولة في منطقة الخليج في ذلك الوقت.
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   )القالليف يغنون اأغنية �ساخرة ردا على مجدم .. يدخل غانم بن فالح وهو رجل 

بدوي في الأربعين من عمره يبحث عن اأخيه الذي ذهب للغو�ص ولم يعد(.

ال�سلم عليكم .. ها ياخوان و�سالخبار. غانم  

)ب�سخرية( ياهلل هذا اللي وّرثه �سعود المجدم. مجدم 

غانم   ياجماعة الخير ماهناك خبر .. ياويلي و�ساقول حق اأمه �ساقول حق ابوه .. محد رد 

من البحر ؟

يا بن فلح تعوذ من ال�سيطان هذا اأمر اهلل .. نا�س وايد راحوا في البحر. ذياب  

وخوي وياهم ؟ غانم  

اهلل اعلم ياخوي .. الحي بيرد. ذياب  

)ب�سخرية( اأي حي .. الطبعه �سار لها �سهر .. ولو هناك حي كان بين. مجدم 

غانم   قلت له ياخوي و�ستبي بالبحر الهو ب�سغلنا وال ب�سغل اأهلنا .. قال الجوع ياخوي .. 

هذي اخرتها ياولد ابوي .. �ساقول حق ابوك �ساقول حق امك.

)بت�سفي( البقا برا�سك يابن فلح. مجدم 

اخوي مات .. ال .. ال ..التقولها ياخوي .. ايقولون بع�س البحارة ردوا. غانم  

 �سهر في البحر .. ال�سمك بياكله.
)1(

)ب�سخرية( اللي رد رد .. من بيتم مجدم 

اللي اهلل كاتب له .. ذياب  

 �سعود المجدم اللي اخوك د�س وياهم 
)2(

مجدم  )يقاطعه( و�سكاتب له .. جماعة النوخذا

مامنهم خبر .. البحر بلعهم وال لفظ حد منهم .. اهل البحر ماطلعوا �سلون اخوك 

راعي البر.

ذياب   )يتقدم لغانم وي�سحبه بعيدا عن مجدم( تعال .. تعال يا غانم اذكر اهلل ياخوك 

وتوكل عليه .. تعال تقهوى.

)1( بيتم : يبقى.

)2( نوخذا تعني قبطان ال�سفينة وهي كلمة فار�سية تعني رب ال�سفينة وجمعها نواخذه.
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بطون  لك  يقولون   ..  
)1(

ال�سيف على  و�سيحذف  البحر  ان�سوف  ياخمي�س  مجدم  تعال 

 يح�سلون فيها اأ�سابع بني اأدميين .. اهلل يرحم برحمته.
)2(

الهوامير

غانم   قلت له : ياخوي خلك معانا واللي بي�سير بي�سير علينا كلنا .. القحط والجوع له 

 .. لكنه قال البحر اأفود ... هذا هي فايدته مادري �ساقول 
)3(

وقت وعقبها يرد الحيا

حق مريته وعياله.

ا�ستهدي باهلل ياخوي.  ذياب  

   )يدخل عو�ص وهو �سديق ذياب وم�ساعده ويقاربه في العمر .. يحمل اأكيا�ص على 

كتفه(.

ال�سلم عليكم. عو�س  

ذياب   هل .. ال�سلمه ياعو�س )القالليف يرحبون به وي�ساعدونه في و�سع حمله( ها 

 كل المطلوب.   
)4(

ياعو�س �سالخبار .. يبت

يبت كل �سي. عو�س 

ها .. و�سخبار اللي جيت من عندهم ؟ ذياب  

الميتين يقطهم البحر .. نا�س وايد راحو في ها الطبعه ياذياب. عو�س 

ايه عليك ياخوي. غانم 

عو�س  وانت ت�ستغل حق من يا ذياب ؟ راعي الحلل غايب اهلل اأعلم ان كان حي والميت .. 

 النواخذه اللي محد �سمع عنه �سي.
)5(

وهو من بد

ذياب   ياعو�س ماعقب الطبعه اإال الفقر وقّلت ال�سغل .. هذا احنا نق�سي وقتنا .. والرجال 

اهلل يرحمه حي والميت ماق�سر ويانا وهو موجود .. ال يا خوك .. بنكمل �سغلنا .. 

مايكبر على ربك �سي.

)1( �ساطىء البحر.

)2( الهوامير : مفردها هامور من اأنواع ال�سمك كبيرة الحجم.

)3( الحيا تعني المطر واإخ�سرار االأر�س.

)4( يبت : اأح�سرت.

)5( من بد : بمعنى من بين الكل



95

يارب اهلل ي�سمع منك ويردهم يارب. غانم  

ا�ستريح ياعو�س .. ياهلل ياعيال جابلو �سغلكم. ذياب  

 من بيد�س فيه .. ومن بيكون نوخذاه فاطمه 
)1(

مجدم  )�ساخرا( مايندرا هالمحمل لين برز

وال �سبيكه .. الطبعه ماخلت رجاجيل.

في هذي معاك حق .. الطبعه ماخلت رجاجيل. ذياب  

)بغ�سب( الزم حدك يا قلف. مجدم 

انت اللي تقول مب اأنا.  ذياب  

الجنون  اأو  الحكمة  اإمراأة عجوز ت�سرفاتها تنم عن   الخارج     )�سوت مبروكه من 

تكرر كلماتها النادبه(.

يات البومه .. الخرايب ماتجمع اال ال�سر. مجدم 

بعد في هذي �سدقت. ذياب  

ال اأنت زيدتها .. انا مجدم ياقلف عم من عمامك. مجدم  

واأنا مانكرت اني قلف وال نكرت اأنك العم مجدم.  ذياب  

)تدخل مبروكه وهي تحمل قربة ماء على راأ�سها(.   

مبروكه  اللي راحوا راحوا .. ومن بيرد منهم بي�سيل بيرق البر والبحر .. اأما اللي عافه البحر 

بيقطه على ال�سيف ... 

الحول هلل. غانم  

!! 
)2(

عمي �سعود راح يا مجدم عمك راح وانت الب�س ب�ستك مبروكه 

عمي راح وماتم في هالديره اإال القلليف والمجانين. مجدم 

مبروكه  واهلل عبالي ياولد الحمايل بتحزم را�سك وبترفع �سراعك وبتروح اتدور عمك اللي 

خيرك منه.

)1( برز : جهز.

)2( الب�ست : عباءة يرتديها الرجال.
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مجدم  الخير خير ابوي .. بعدين و�سادور يامره يامخرفه هذا بحر غبه �سوده اللي تبلعه 

مايطلع. 

.
)1(

يطلع بامر اهلل ولوكان في غبة �سلمه مبروكه 

)ي�سحك( وتعرفين غبة �سلمه بعد. مجدم 

)تنزل قربة ماء من على كتفها( الماي ياعيال. مبروكه 

�سيل القربه ياعو�س .. جزاك اهلل خير ياخاله. ذياب  

اخوي راح ياخاله. غانم  

اللي عند اهلل ماراح يايبه .. اللي عنده ماراح .. واللي مكتوب له عمر بيرد. مبروكه 

البحر  ان�سوف  ياخمي�س  تعال   .. البخت  اطالع  �سارت  مبروكه  ناق�س  اللي  مجدم  هذا 

و�سقط.

مبروكه  هذي ديرة �سعود المجدم .. والرجاجيل للبحر حيين وال ميتين .. اأما رزت الب�سوت 

.
)2(

في هالوقت رزه على بايق

مجدم  )بغ�سب( اأنا مادري و�سم�سويلكم .. قالوا لكم اأنا اللي غرقتهم اأنا اللي خليت الهوا 

يدور ويطبع محاملهم.

مبروكه تقول لو رحت اتدور عليهم ابرك لك من القعده وال�سماته. ذياب  

مجدم  بعد مبروكه قالت ان هذي ديرة المجدم .. وانت قلف مع ربعك الغرب اللي مادري 

من اأي بلد يايين.

هالقلف لو عمه اللي غايب ماجل�س كان راح يدوره حتى لو على لوح. عو�س 

انا اقول خلكم في قلفتكم ابرك لكم. مجدم 

وغيرك  االأوليه  الطبعه  في  رحت  بطني  ياولد  حقه  بياخذ  كل  البحر(  مبروكه  )تخاطب 

لحقك في هالطبعه .. واللي كتب عليكم بيكتب على غيركم  والبحر مثل مايعطي 

 .
)3(

ياخذ ياخذ )في طريقها للخارج( البحر ياخذ ياولد بطني ومايطفح اإال الزّباد

)1( غبة �سلمه : الغبه البحر العميق جدا وغبة �سلمه تقع بالقرب من م�سيق هرمز.

)2( رزه تعني هنا ح�سن الهندام وجماله . بايق : ل�س.

)3( يطفح : يطفو والزباد : زبد البحر.
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حياك اهلل ياخاله .. �سمح اهلل دربك. ذياب  

وينك ياولد ابوي .. �ساقول حق مريتك �ساقول حق عيالك. غانم  

قولهم البحر مهب بر .. والمحامل مهب بعارين. مجدم 

ذياب   )يهجم على مجدم وهو يرفع بيده فاأ�ص( ب�س عاد يامجدم اأنت ماتح�سم حد .. انت 

من عيال المجدم ؟ .. ال واهلل اأنت �سر. 

مال  مناديا  ي�سيح  وهو  عو�ص  يخرج  بينما  بينهم  للحيلولة  الرجال     )يفزع 

عبداهلل(.

تبي تذبحني يالقلف ؟ مجدم 

ذياب   نف�سي غاليه يا مجدم ماترخ�س عل�سان واحد مثلك ... ب�س ودي اق�س ل�سانك اللي 

كنه ل�سان حيه.

هذا هي اخرتها القلليف يتهجمون على عمامهم. مجدم  

عمامنا خذهم البحر وماخلفوا اإال الرماد. ذياب  

قلت لك هذي ديرتنا واأنت مالك خ�س فينا .. مجدم 

اهلل يهديكم ياجماعه. غانم   

واهلل لوهي عليك ماقعدنا �ساعه في هالديره .. لكن الحلل مهب لك يا الناق�س.  ذياب  

يهتم  الخم�سين من عمره  المال عبداهلل وهو رجل دين في     )يدخل عو�ص ومعه 

باأمور القرية وق�ساياها الدينية والجتماعية(.

�سمعته .. �سمعته يامل يقول عني ناق�س. مجدم  

اللي فقدوهم  المل   اهلل يهديكم .. وهذي هي �سالفتكم كل يوم .. النا�س حزنانين على 

وانتوا على هالحال كل يوم .. كل يوم.

قلف ويمد ل�سانه على عمامه. مجدم 

و�س ال�سالفه يا ذياب ؟ المل  
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 يبي يذبحني وتقول له و�س�سالفه.
)2(

 علي بجدوم
)1(

ت�ساأله عن ال�سالفه هذا هاد مجدم 

ا�سمع يامجدم ذياب هد عليك في بيتكم ؟ المل  

هذا اللي قا�سر. مجدم 

انت يايه لي مكانه. المل  

 عمي .. وهذا محمل عمي.
)3(

هذي براحة مجدم 

اللحين �سار عمك ؟ المل  

�سلون يامل ؟ مجدم 

وينك ياولد ابوي .. وينك ياولد امي. غانم  

المل   ا�سمع يامجدم مب كل يوم باجل�س بينك وبين ذياب والقلليف .. النا�س في همهم 

وانت ماعندك �سالفه .. كل النا�س يلومونك .. هذا بدال ماتروح وتن�سد عن عمك 

جال�س اتدور على الم�ساكل محد �سلم من �سماتك .. بدال مات�سكر اهلل على كتبته .. 

ثرا باأمر اهلل رديت من الغو�س يوم نق�س الماي عليك ليلتها دار الهوى وطبع اللي 

طبع .. مهب �سطاره منك يامجدم كف �سوك وخل هالرجاجيل عنك.   

مجدم  يامل هذي ديرتنا وانا اروح مكان اللي ابي .. بعدين هم ي�ستغلون في محمل عمي.

المل   )يقترب من مجدم ويهم�ص له( انت تعرف اللي �سويته مع عمك قبل �سنه والتخليني 

اتكلم قدام النا�س. 

ما�سويت �سي غلط. مجدم 

انت مالك �سي هنيه .. واذا هديت على الرجال بيرد عليك. المل  

 علي يامل.
)4(

انت اتحده مجدم 

المل   انا ماحده عليك .. ب�س انت تعرف ان ال هالمحمل لك وال هالبيت لك .. كف �سوك 

وروح من هنيه اح�سن لك.

)1( هد تعني هجم وهاد هاجم.

)2( جدوم : فاأ�س.

)3( البراحة : ال�ساحة الرملية التي تف�سل بين البيوت و�ساطىء البحر.

)4( تحده بمعنى ت�سجعه.
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ومهره ؟ مجدم 

مهره بنت �سعود المجدم. المل  

وبنت عمي. مجدم 

المل   عمك مابغيته يامجدم مب انت اللي وقفت له قبل �سنه وطالبته بحق ابوك وين كانت 

مهره يومها مب انت اللي خذيت منه حللك .. اللحين و�ستبي.

خذيت حقي حق ابوي. مجدم 

والرجال اهلل يرده ما قالك ال .. عطاك اللي تبيه. المل  

خذيت حق الدنيا .. ب�س هذا دم. مجدم 

المل   اهلل يامجدم اللحين عرفت الدم .. ا�سمع انا �ساهد عليك  .. انت مالك في هالبراحه 

�سي .. وانت ياعو�س .. لوت�سوف ذياب �ساق را�سه التناديني.

مجدم  يامل اأنت ف�سلت و�سهدت على ق�سمة الحلل .. لكن �سرع اهلل مايجيز لك تف�سل 

بيني وبين هلي.

بغيته  واللي   .. اللي ف�سلت  انت  يامجدم  .. قلت لك  يامجدم  المل   اللحين �ساروا هلك 

ح�سلته .. واهلل كتب لك ال�سلمه من الطوفان .. احمد ربك و�سكره وخل كل حي في 

حاله. 

)�سوت مبروكه تولول من الخارج .. تدخل(.   

مبروكه  البحر يعطي والبحر ياخذ .. البحر يعطي والبحر ياخذ .. ميتين .. ميتين يامل .. 

البحر للحين يقط ميتين منتفين .. تعال يامل .. تعال ادفنهم واهلل ي�سبر اأهلهم.

الحول والقوة اإال باهلل .. رحمتك يا اأرحم الراحمين .. ياهلل ياهلل ياعيال. المل  

خلو �سغلكم وياهلل ويا المل.  ذياب  

)يخرج الجميع ماعدا مجدم وخمي�ص وغانم الذي يبقى في مكانه �سامتا(.   

مجدم  خلو �سغلكم م�سدق روحه .. ماعليه ياخمي�س المل اخرته بينخ وبي�سمع الكلم .. 

 .. عمي  بنت  ومهره  العود  المجدم  وبيت  هالمحمل  باقي   .. مايكفي  خذيته  اللي 
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اخرتها ياخمي�س كل �سي في هالديره بيرد لي .. هذا اأمر اهلل �سفت �سلون امرني 

من بد النا�س اللي في البحر ارد البر ..حتى ينجيني من الطبعه اللي خذت ن�س 

محاملهم .. �سعود المجدم راح واللي جاي مجدم المجدم هذا هي الحياة ياخمي�س 

)ينتبه لوجود غانم( انت و�ست�سوي هنيه .. خل�س يبه اأخوك مات مع اللي ماتوا .. 

روح حق هلك وال روح وياهم يمكن اخوك من اللي قطهم البحر )ليرد عليه( اأنت 

هو  )يبتعد  خير  ي�سير   .. خير  ي�سير  بالتدريج(  الرجال  )يدخل  ات�سمع  جال�س 

وخمي�ص تجاه البحر(.

 خذت نا�س وايد .. رحمتك يارب. 
)1(

اهلل يرحمنا برحمته .. مابقى حد .. هال�سربه ذياب  

   )يعاودون الغناء والعمل .. تدخل مهره تحمل طبق من الرز ت�سير تجاه الرجال 

ينتبه ذياب لوجودها يتناول الأكل منها(.

من وين باعطيكم ؟ مهره  

ابوك عطانا يابنت االأجاويد. ذياب  

المحمل يبيله وايد .. وانا ماعندي �سي .. كل �سي غرق ويا ابوي. مهره  

دام ال�سم�س تطلع وتغيب .. مايتم �سي على حاله .. ربك يعدل االأمور. ذياب  

مامن اأخبار ؟ مهره  

 البحر كله بني اأدمين .. تونا دافنيين اثنين.
)2(

لواث ذياب  

�سفتهم يا ... مهره  

�سفتهم .. �سفتهم .. اهلل يرحمهم �سلى عليهم المل ودفناهم. ذياب  

محدا فيهم ي�سبهني يا ذياب ياخوي ؟ غانم  

ال يابن فلح .. تعوذ من ال�سيطان واذكر اهلل. ذياب  

كله باأمر اهلل  )يتقدم مجدم لها وهو ينظر �سذرا لذياب(. مهره  

عظم اهلل اأجرك يابنت عمي. مجدم 

)1( يق�سد بها العا�سفة العاتيه التي اغرقت ال�سفن.

)2( كل مايطفو على البحر ويرميه على ال�ساطىء.
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ياكل  هالم�سكين  وخلوا  ال�سحن  طر�س  تع�سيتو  لين  ذياب(  وتخاطب  مهره   )تتجاهله 

وياكم )تق�سد غانم .. ت�سيح بوجها عن مجدم وتخرج(.

مجدم  )بغ�سب( هين .. هين يابنت �سعود بن�سوف اأخرتها .. واخرتها لي ولي بروحي يابنت 

�سعود  .. وبت�سوفين.

)يخاطب مجدم ب�سخرية( حياك تع�سا ويانا. ذياب  

لعله �سم .. ياهلل ياخمي�س )يخرجان(. مجدم 

)وهو ي�سحك( حياكم ياعيال .. حياك يابن فلح. ذياب  

   )يجتمعون حول الأكل .. غناء في الخلفية .. �سوت مبروكه من الخارج ثم تدخل 

موا�سلة �سيرها لتخرج من الطرف الأخر(.

مبروكه   البحر مابعده طلع اللي في بطنه .. البحر يعطي والبحر ياخذ .. وكله باأمر اهلل .. كم 

من عزيز راح وكم من غالي ا�سلم روحه بين ماياتك .. البحر يعطي والبحر ياخذ .. 

اهلل يرحم الجميع.

الإ�ساءة  تتغير   .. ين�سرفون  ثم  اأيديهم  لغ�سل  البحر  يتحركون تجاه     )الرجال 

مع  المكان  ويخلو  الليل  يخيم   .. مبروكة  و�سوت  والغناء  تحركهم  ا�ستمرار  مع 

ا�ستمرار الخلفية ال�سوتية من بكاء و�سراخ وغناء(.
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الم�سهد الثاني

تردد  خلفها  ت�سير  ومبروكه  البحر  تجاه  وت�سير  البيت  من  مهرة  تخرج   .. التالي  اليوم  )فجر 

بلوعة(.

يا ليلة �ســار فيها الويــل وال�سـايح  مبروكه 

هذا غــريق وهــــذا نادب �ســــايح    

ياما �ســــفن �سلها الطوفان بال�سايح    

فّرت عقـول الخـلق وتخالفت داويه   

وكم حـّرة من خدرها فّرعت داويه    

تن�سد عن اأهــــل لها عقـولهم داويه    

)1(

نا�ســـدت ماجاوبوها غير بال�سايح   

 يومين .. واللحين طاف على القفال �سهر  
)2(

مهره   جذيه يايبه .. كان باقي على القفال

 لك الدار نظفت المجل�س  .. طيبت ب�ستك .. لي�س مارديت يايبه .. وين 
)3(

زهبت

ينهي  �سدره  على  بيوقف  من  فيه  بيد�س  من  وهالمحمل   .. �سماك  ووين  اأر�سك 

 غيرك .. بيرد ال�ستا وانت محد يايبه .. من بيوديني 
)4(

ويامر .. من بيغزي الهيرات

البر حق خوالي .. و�سبا�سوي بلياك يايبه.

اأثناء  ذياب  .. يدخل  البحر لالغت�سال  اإلى  بع�سهم  الرجال يتجه  بع�ص     )مرور  

حديث مهره ي�سير بهدوء وهو ي�ستمع لها(.

ياهلل يامهره .. ال�سم�س طلعت .. قطي حمولك على اهلل اللي ماتنام عينه. مبروكه 

)1(  هذا الموال لل�ساعر حمد بن علي الحمود من مدينة تاروت بالمنطقة ال�سرقية من المملكة العربية ال�سعودية قاله في اأعقاب �سنة 

الطبعه.

)2( القفال اإنتهاء مو�سم الغو�س الرئي�س وعودة ال�سفن ويكون في بداية �سهر �سبتمبر.

)3( زهبت : جهزت.

)4( ومفردها هير وهو موقع تكاثر محار اللوؤلوؤ.
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)2(

 والياهال
)1(

مهره   كان باقي يومين وال ثلثة وينتهي المو�سم ونوقف هنيه نتحرى �سرعهم

.. يبخرون   مع �سفايرهم 
)3(

الم�سموم الن�سوان يعجفون   .. يابحر  يغنون توب توب 

فر�سهم ويزينون بيوتهم .. الفرحة ماردت هال�سنه يامبروكه.

الحول والقوة اإال باهلل .. مقدر يابنتي .. كله مقدر. مبروكه 

اأبوي بيرد يامبروكه ؟ مهره  

اللي كاتبه اهلل بي�سير يابنيتي .. البحر يعطي والبحر ياخذ ... مبروكه  

مهره   مادري في اأي بحر في اأي غبة .. لو البحر قطه على البر مثل هاالأوادم .. ح�سله حد 

ودفنه ؟  لو هو بليا قبر يامبروكه ؟

ا�ستغفر اهلل .. ا�ستغفري يابنتي يامهره .. كل عبد وله مانكتب .. ياهلل يابنتي ياهلل. مبروكه 

مهره   )تخاطب البحر( مته القفال يايبه .. كل النا�س قفلوا الحيين والميتين .. كٍل عرف 

قراره )تخاطب مبروكه بلهفة( يمكن نجا يامبروكه .. وبيرد.

اهلل كريم يابنيتي .. اهلل يكتب له ال�سلمه .. تعالي يايمه تعالي. مبروكه 

   )تقودها للخارج بينما يزداد مرور الرجال .. القالليف يبداأون في ممار�سة عملهم 

على �سوت غناء حزين .. يدخل عو�ص(.

عيل وين بن فلح ياعو�س ؟ ذياب  

عو�س  )ي�سحك( للحين راقد .. طول الليل وهو يتقلب وينادي على �سالم .. و�ساعات ينادي 

اأبوه و�ساعات ي�سرخ و�ساعات يون.

ذياب   الحول هلل .. ماينلم ياعو�س .. مثل هالرجال ما�سفت .. �سهر والتعب للحين يتاأمل 

ردة اأخوه .. مايجل�س .. طول النهار وهو يرك�س من مكان لي مكان.

عو�س  ب�س لي مته ؟ اآالف ياذياب اآالف راحوا .. طول الطريق وانا يايكم ما�سمع اإال ال�سراخ 

وال �سوف اإال الدموع .. اأول مره ا�سوف اأهل هالبلد ي�سون مقابرهم يم ال�سيف من 

كثر موتاهم ياذياب.

)1( ا�سرعتهم.

)2( الياهال : الجاهال وتعني هنا االأطفال.

)3( الم�سموم نبات اأخ�سر من ف�سيلة الريحان تتزين به الن�ساء قديما.
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هذي رحمه .. رحمه. ذياب  

)با�ستغراب( �سلون ؟ هالطوفان والطبعه رحمه ؟ عو�س 

ذياب   اأول �سمينا �سنة الجوع رحمه و�سنة الطبعه االأوليه �سموها االأولين �سنة الرحمة .. 

النا�س مومنين ان كل ماي�سويه ربك رحمه . 

)يدخل غانم ي�سير بخطوات �سريعة وفزعة(.   

وين العزم يابن فلح .. تقهوى. ذياب  

قلبي عليك  ياحرة   .. باروح جنوب  �سمال  باروح   .. �سالم  بان�سد عن  ياخوي  غانم   باروح 

ياولد ابوي.

ذياب   تقهوه اأول ومن عقبها توكل على اهلل )يعود غانم ويناوله عو�ص فنجان قهوة( اإال 

يابن فلح انتوا �سلون دريتوا بال�سربه ؟

غانم   واهلل ياخوي مادرينا .. ب�س يوم ا�ستد علينا القحط قلت حق ابوي مالي اإال الغو�س 

مثل اخوي .. قلت بانطر لين يرد اخوي وباخلي العم �سعود ياخذني وياهم الحول 

الجاي.

ا�سمع يابن فلح .. الحياة ماتوقف .. البحر مثل ماتقول مبروكه... ذياب  

)يقاطعه( المخبوله ؟ غانم  

ذياب   المخبول اللي يوقف واليم�سي .. مبروكه تقول البحر يعطي والبحر ياخذ .. واحنا 

عمرنا ماوقفنا يوم عطى .. بعد الزم مانوقف اإذا خذ .. وحتى البر فيه القحط وفيه 

الحيا كلها دورات يا بن فلح والحي الزم يم�سي.

و�سلون ياخوي ؟ غانم  

ذياب   روح ان�سد عن اخوك روح .. اإذا رد ت�ستاهل �سلمته .. لكن التن�سا ت�سوف لك نوخذا 

تغو�س وياه الحول الجاي.

)بفزع( اأنا .. غانم  

ذياب   قلت لك يابن فلح الحي ابقى والطوفان مثل القحط باولد عمي .. روح ان�سد عن 

اخوك روح 
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)يخرج غانم .. بينما �سوت مبروكة ياأتي من الخارج حتى دخولها(.   

ياخذ  البحر   .. يعطي  والبحر  ياخذ  البحر   .. راح عند رب غفور رحيم  مبروكه  اللي مارد 

والبحر يعطي )ت�ستمر في نواحها وهي خارجة(.

ياهلل ياعيال .. الهمه .. قبل الغو�س الجاي يكون هالمحمل زاهب. ذياب  

ب�س ياذياب .. �ساحب الحلل محد .... عو�س 

�سغلنا  هذا  واحنا  هالبحر  على  ديره  كل  مثل  هالديره  ياعو�س  ا�سمع  ذياب   )يقاطعه( 

ديرتنا اللي ن�ستغل فيها .. اأهلها اأهلنا .. واللي ي�سير عليهم ي�سير علينا .. �سلون لو 

اللي �سار عم البلد كلها.

ب�س اأنا اأقول هالمحمل ماعاد له �ساحب ن�سوره وناخذ منه. عو�س 

عنده .. عنده ياعو�س. ذياب  

عقب  اإال  ومارتاح  �سنه  قبل  �سعود  عمه  ويا  تهاو�س   .. �سالفته  يعرف  كل  اخوه  عو�س  ولد 

ماعزل عنه .. ال وهو �سمتان في اللي �سار .. ماخ�سه من رجال.

عنده مهره .. مهره ياعو�س. ذياب  

ب�س هذي حرمه ؟ عو�س 

ياما حريم عجزو الرجاجيل باأفعالهم.  ذياب  

مال  يدخل   .. البعيد  من  ياأتي  و�سراخ  مبروكه  و�سوت   .. الغناء  �سوت     )يرتفع 

عبداهلل(.

المل   ال�سلم عليكم )يرد عليه الجميع .. يت�سلل خمي�ص بهدوء اإلى المكان يقف بعيدا 

انتوا للحين ت�ستغلون في   .. عن القالليف بحيث لينتبه له اأحد( �سمعوا ياعيال 

هالمحمل ؟ .. من تنطرون ياأديكم حقكم ؟

ذياب   اللي خذناه من العم �سعود يكفي يامل عبداهلل .. بع�س ربعنا ماعجبهم الحال راحوا 

لهلهم اأما اأحنا جادمين على كل �سي .. وملزومين نخل�س هالمحمل.

ومالكم �سي .. ثرا الرجال علمه عند رب العالمين يمكن يرد ويمكن مايرد اتقرون  المل   

اأن مالكم �سي عنده اأو عند بنته.
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ذياب   نقر ياعم .. هذي ديرتنا .. واللي يجري على النا�س يجري علينا حتى لو ماند�س 

البحر ..

وربعكم اللي راحوا ؟ المل  

خذوا حقهم ومالهم عندنا �سي. عو�س 

المحمل باقي عليه وايد يايبه .. من وين بتيبون ؟ المل  

ذياب   يامل عبداهلل جدام هالرجاجيل ا�سهدك اأنحنا على قد مقدرتنا بنكمل هالمحمل 

وال لنا اأي حق على العم �سعود اأن رد اأو مارد اإال ما يطلع من طيب خاطره اإذا اهلل رده 

بال�سلمه .. مثل كل محمل لين زهب ونزلناه البحر بنحط عدتنا على كتوفنا وبندور 

لنا رزق جديد.

المل   ياولدي ثرا مجدم بري من عمه اأو قول العم �سعود اهلل يرحمه ... )ي�ستدرك( حي 

اأوميت بري من مجدم .. كله مكتوب نعم مكتوب ومختوم وعليه �سهود مجدم خذ 

حقه وماله عند عمه �سي .. والترجون يعطيكم �سي.

الرزق اللي من هالخ�سي�س مانبيه. عو�س 

)ينهره( عو�س. ذياب  

وهو ال�سادق يايبه .. وال احد يدور في الديره �سمتان في موت النا�س. المل  

ايقول اأن اهلل الهمه يرد قبل الطوفان بيومين. عو�س 

ذياب   قل التدبير ياعو�س .. خل�س عليه ماي ال�سرب قبل القفال بيومين ومن طيب اأخلقه 

محد من الغواوي�س ر�سى يعطيه ماي .. قفل ورد بروحه.

المل   هذي كتبت اهلل ... هذا اأنا بلغتكم وبا�سهد عليكم .. مالكم الحق والم�ستحق عند 

اأحد بدال �سغلكم.

اهلل �ساهد علينا يامل )المال يذهب لباب بيت العم �سعود ويطرقه(. ذياب  

يابنتي يامهره .. انا المل عبداهلل.  المل  

)تخرج مهره من البيت بينما خمي�ص ين�سحب بهدوء(.   
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خير يامل. مهره  

خير يايبه .. ا�سمعي يا مهره الدنيا يابنتي ... المل  

)تقاطعه بفزع( ح�سلتوا اأبوي ؟  مهره  

النا�س واجب يايبه  اأبوك محد يعرف عنه �سي للحين .. ب�س حفظ حقوق  المل   ال يايبه 

وعل�سان جذيه اأنا قلت حق القلليف باأن مالهم �سي عندك وال عند اأبوك اإذا اهلل 

رده .. واأنا �ساهد عليهم .. وهم يبون يخل�سون المحمل واليبون �سي �سمعتي يابنتي.

ماق�سروا .. واأنا اللي عندي من زاد بق�سمه وياهم واهلل الي�سيع حقهم. مهره  

ماق�سرتي يايبه. المل  

واأبوي يامل .. ما�سمعتوا عنه �سي ؟ مهره  

نا�س وايد يامهره ماعنهم خبر .. طوفان .. طوفان نثرهم في البحر  المل  

)�سوت مبروكه من الخارج حتى دخولها(.   

وينك يامل لي�س بعيد عن البحر ؟ مبروكه  

وين بعيد يامبروكه ؟.. هذا البحر قدامي.  المل  

مبروكه  البحر �سار حمر .. �سهر والبحر يقط النا�س على البر ميتين .. منتفين .. كل يوم 

تحل ال�سيحه في بيت .. بين كل بيت وبيت بيت محزون .. ياما عطى .. ياما عطى 

واللحين رد ياخذ .. البحر ياخذ ياخذ.

ويعطي يامبروكه مب اأنتي تقولين اأن البحر ياخذ والبحر يعطي. المل  

    )اأثناء حوار المال ومبروكه ين�سرف القالليف للعمل بينما نالحظ �سمت وتاأمل 

ذياب لمهره(.

�سافوه  اللي  المغفره  لهم  اطلب   .. عليهم  �سلي  عليهم  ت�سهد   .. البحر  قرب  مبروكه  خلك 

ما�سفته يامل.

)ي�سحك( واأنتي �سفتيه يا مبروكه ؟ المل  

النا�س يقولون يامل. مبروكه 
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)وهو يبت�سم بحنو( والنا�س �سيقولون يالمبروكه. المل  

يقولون اللي و�سلنا من هوى ومطر كان اأخر الطوفان. عو�س 

�سلون ياولد ؟ المل  

هذا عو�س يامل. ذياب  

عو�س  اللي اهلل نجاهم يقولون انهم كانوا ي�سولفون عقب ماتع�سوا و�سلوا الع�سا م�ستان�سين 

 .. حياتهم  في  مثله  ما�سمعوا  قوي  �سوت   .. �سوت  �سمعو   .. البلد  ردتهم  بقرب 

دقاقيق ودار عليهم هوا هوا قوي ومطر ورعد وبرق.

 ؟
)1(

في القيظ المل  

نعم يامل .. �سارت محاملهم كانها لعبه في يد ياهل. عو�س 

الحول والقوة اال باهلل. المل  

كانوا فرحانين بقرب ردتهم الديره. عو�س 

واللي نجوا وين كانوا يغو�سون ؟ المل  

عو�س  نجو نا�س وايد وماتوا نا�س وايد ... اأكثر المحامل دورت المغا�سات القريبه للبلد 

.
)2(

م�ستعدة للقفال .. اأهل هالديره اأكثرهم كانوا على ف�ست الديبل

واأبوي. مهره  

)م�سفقا على مهره( اهلل يلطف بعباده .. ب�س ياعو�س جابل �سغلك. ذياب  

ياهلل يامل .. قرب من البحر .. من بي�سمي عليهم من بي�سلي عليهم. مبروكه 

انتي روحي على البحر .. ولين �سفتي �سي ناديني يامبروكه. المل  

)يدخل مجدم وخلفه خمي�ص(.   

واقفه ويا الرجاجيل يامهره.  مجدم 

)1( القيظ : ال�سيف.

)2( ف�ست الديبل : ا�سم مغا�س. والف�ست تعني المكان الذي تكثر فيه ال�سعاب المرجانيه.
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تريد  وكاأنها  منها  تقترب  مبروكه   .. مكانها  الوقوف  في  وت�ستمر  عليه     )لترد 

الدفاع عنها(.

ليت للبحر عيون .. وليت للطوفان قلب .. ياح�سافه مابقى عليها را�س. مبروكه 

انطمي ياخبله. مجدم 

المل   ال يامجدم .. هذي مبروكه يامجدم .. هذي اأمك مر�سعتك ويا ولدها اللي راح في 

�سنة الطبعه االأوليه .. �سارت اللحين مخبوله.

.
)1(

ياليته كان �سري مبروكه 

مجدم  �سري ي�سريك ياعجوز النار .. �س�سالفه يامل و�سالجمعه مع هالقلليف والغرب عند 

بيت عمي.

)بحزم( مالك عم. مهره  

عو�س  انت مات�ستحي .. ليكون عبالك القلليف م�سبه )يحاول الهجوم على مجدم يمنعه 

ذياب(.

ب�س ياعو�س خلك عنه. ذياب  

تعوذ من ال�سيطان يا مجدم ..    المل  

مجدم  ا�سمع يامل )يقود المال لمقدمة المكان بعيدا عن البقية .. يحادثه بلطف( قلت 

لك يامل مال الدنيا تقا�سمته مع عمي وهو حي يعني المحامل واللولو والبيزات .. 

ب�س �سرع اهلل والدم ماق�سمناه .. ومحد بيف�سل في ها االأمر اإال انت يامل عبداهلل.

وال�سهود  والورق  عمك  عن  ف�سلت  اأنك  تقر  بروحك  اأنت  اإذا  ؟  يامجدم  المل   و�سلون 

وختمك ..

مجدم   )يقاطعه ب�سيق وهو يحاول اأن لي�سل �سوته للبقية( قلت لك هذي اأمور دنيا .. 

ومهره بنت عمي .. وهالمحمل حلل بنت عمي )بنبرة تهديد( ا�سمع يامل �سعود 

المجدم راح واللحين في الديره واحد ثاني اأ�سمه مجدم المجدم قانونه غير وحجيه 

غير .. واأنت اإذا تبي تعي�س تعرف �ستقول.

)1( ال�سري ثمر بري ي�سبه البطيخ ال�سغير مر الطعم.
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لولو  .. قبلك عمك اهلل عطاه خير وايد  الدنيا زواله  المل   )ب�سالبة( التفتري يامجدم 

البحر  للي ي�سوى واللي ماي�سوى  للكل  .. �سرع بيبانه  باأغلى االأثمان وفلو�س ماتنعد 

عطاه .. عطاه وايد واخرتها البحر خذاه هو وحلله.

مجدم  )بنفاد �سبر( ا�سمع يامل درو�سك هذي قولها هناك في الم�سجد .. اأنا اقولك اأن 

ال�سرع معروف واإذا ماتعرفه في نا�س غيرك افهم واعلم يعرفونه واأنا مابي االأمور 

تكبر .. اللحين االأمر في يدك وبا�سوف �سبت�سوي.

ال يامجدم االأمر مب في يدي .. االأمر بيد اأبوها. المل  

تمام هذا انت قلتها .. وابوها راح. مجدم 

حتى لوراح .. )يتلفت حوله( ا�سمع يامجدم اللي مابغيت اقوله لك من زمان  ...  المل  

)يقاطعه( يامل ال تدور لك حجايج .. ياهلل قول و�سعندك ؟ مجدم 

المل   عمك يامجدم عقب ماق�سم الحلل وعطاك �سهم ابوك .. عقب ماطلعت من مجل�سه 

قال جدامي وجدام الرجاجيل : اللي هذي فعايله مع عمه مايتاأمن على �سي .. تحرم 

عليه بنتي ليوم القيامه. 

�سلون ؟.. اأنت كذاب .. وهذا كلمك مب كلم عمي. مجدم 

ا�ستغفر اهلل والحا�سرين اللي للحين موجودين .. هم كذابين بعد ؟ المل  

هذا اأخر كلمك يامل ؟ المل   

اللي  اأنت عفت من االأول .. خلك من الطمع يابوك واهلل يباركك لك في  المل   يامجدم 

عندك.

وا�سوف حللي وحلل ابوي يروح حق غيري وا�سكت يامل. مجدم 

هذي بنت عمك يامجدم والحلل حلل ابوها. المل  

هذا اللي عندك يامل ؟ مجدم 

اللي قلته يامجدم خاف اهلل واترك البنيه بهمها .. ياهلل يامبروكه.  المل  

)يخرج وتتبعه مبروكه مرددة اأ�سعارها( .   
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)يخاطب مهره( يجوز هللي ي�سير .. واقفه جدام الغرب ..  مجدم 

مهره   اإذا المل قالك �سي غاظك .. روح خل�س اأمورك وياه .. مالك حجي وياي )تدخل 

بيتها وت�سفق الباب في وجهه(.

مجدم  �سمعوا انتوا ... هذا المحمل ملك عمي �سعود وانا امركم ان تتركون ال�سغل وتنجلعون 

من وين مايتو.

)يحاول عو�ص الهجوم عليه يمنعه ذياب( خله عنك ياعو�س. ذياب  

خلني عليه. عو�س 

ياخمي�س  ياهلل   .. باراويكم  بتعرفون  بكره   .. مجدم  ماعرفتوا  للحين  انتوا  مجدم  ماعليه 

)يخرج مع خمي�ص لحظة دخول غانم الذي ي�سير بتعب واإجهاد(.

ها يابن فلح ب�سر .. هات له ماي ياعو�س. ذياب  

له �سالم  اأنه �سمع عن واحد بدوي ينقال  .. لقيت واحد قال  غانم   محد يعرف عنه �سي 

القوي  حد  ماخلت  ال�سربه  يقول  لكنه   ..  
)1(

ون�سمي ريح  هاب  رجال   .. فلح  بن 

وال�سعيف .. النا�س تناثرو في البحر كل ينادي خويه ومحد ي�ستجيب اهلل يرحمك 

ياخوي .. و�سباقول حق ابوك وامك �سباقول حق حرمتك وعيالك.

اهلل يرحم الحي والميت .. اأول مره تقولها يابن فلح. ذياب  

غانم   )بياأ�ص( �سهر ياخوي �سهر واأنا ادور من مكان لي مكان العو�س على اهلل .. مادري 

�ساقول لهم يا اخوك .. مادري �ساقول لهم.

تعال ا�ستريح يابن فلح .. حياك. عو�س 

ذياب   ال�سبر يابن فلح ال�سبر ياخوك واهلل يعو�سكم خير .. هذي �سنة الحياة .. ا�ستريح 

)القالليف يوا�سلون عملهم ..  ا�ستريح يابن فلح .. ياهلل ياعيال جابلوا �سغلكم. 

غناء حزين و�سوت مبروكه ياأتي من البعيد(.

تكفى ياخوي .. ابي ا�ستغل وياكم .. افازعكم. غانم  

)ي�سحك( يابن فلح انت و�سعرفك ب�سغلنا.  ذياب  

)1( هاب ريح : ن�سيط ون�سمي تعني انه كريم ويعرف االأ�سول.
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اأي �سي بدال قعدتي وبدال ... غانم  

ذياب   )يقاطعه( التخاف ياخوي انت واحد منا وم�سيبتك م�سيبتنا .. بتاكل اللي بناكله 

حتى  الخارج  من  مبروكه  )�سوت  وعلينا  عليك  يفرجها  اهلل  لين  ويانا  وبتبات 

دخولها(.

مبروكه  دموع النا�س �سارت حجر .. و�سراخهم �سار بليا �سوت .. الغ�سه عوده وحزنهم 

والنبي  النبيك  يابحر  يقولون  ردوا   .. عيالهم  خذ   .. رجالهم  خذ  اللي  البحر  كبر 

 فيك .. ايه يابحر النبيك والنبي قما�ٍس فيك.
)1(

قما�س

ا�ستريحي ياخاله. ذياب  

مبروكه   وين الراحه .. وين الراحه والنا�س ت�سرخ وين الراحه والقبور تكثر .. وين الراحه 

والنا�س يباتون على خبر وي�سحون على خبر .. البحر ياخذ ... البحر ياخذ. 

)تخرج .. يفتح باب بيت �سعود وتخرج مهره تحمل طبق الأكل للقالليف(.   

الع�سا.  مهره  

ذياب   )ذياب يقفز من مكانه ويذهب اإلى مهره( كلفتي روحك .. جزاك اهلل خير يابنت 

االجاويد.

ع�ساكم )تناوله الأكل الذي يقوم بدوره بت�سليمه لعو�ص(. مهره  

ال  هنتي يابنت االأجاويد. ذياب  

اإال اأقول. مهره  

خير. ذياب  

انتو وين تباتون يا ... مهره  

على  بنبات  خلف  فيه  اإذا   .. المجل�س  في  نبات  احنا   .. ذياب  ي�سموني   .. ذياب   ذياب 

ال�سيف يابنت االأجاويد.

مهره   ال .. ال ب�س بغيت اعرف .. المكان مكانكم يا )تنطق ا�سمه بتردد وحياء( ذياب 

واهلل انكم ماق�سرتوا.

)1( من م�سميات اللوؤلوؤ ن�سبة لبيا�سه والمقولة جزء من اهزوجة كانوا يرددونها.
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)عو�ص والأخرين وقد تحلقوا حول الأكل( الع�سا ياذياب ..  عو�س 

ياي .. ياي �سمو انتو )ي�ستمر في الحديث مع مهره(. ذياب  

حياك يابن فلح الع�سا .. �سمو ياجماعه �سمو. عو�س 

اهلل يغني من تكلف ويكثر خيره ويبارك له. غانم  

ياهلل  ومهره(  ذياب  بين  م�ستمر  والحديث  لحظات  )تمر  حذاي  اجل�س   .. عو�س  تعال 

ياذياب.

مهره     روح حق ربعك يا ... ذياب .. جعله هني .. التن�سا دور المل وقوله مهره تبيك تمر 

عليها عقب �سلة الع�سا )ين�سرف ذياب ومهره تتابعه بنظراتها(.

�سار .. �سار يا مهره. ذياب  

تجاه  يتحركون  الرجال   .. البيت  تجاه  بهدوء  وت�سير  ذياب  تجاه  تنظر     )مهره 

البحر لغ�سل اأيديهم ثم ين�سرفون .. تتغير الإ�ساءة .. يخيم الليل ويخلو المكان 

مع ا�ستمرار الخلفية ال�سوتية من بكاء و�سراخ وغناء(.
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الم�سهد الثالث

وت�سير  بيتها  مهرة من  النا�ص تخرج  من  المكان يخلو   .. ال�سم�ص  �سروق  يومين قبل  )بعد مرور 

تجاه البحر تخاطب والدها الغائب(.

مهره   وينك يا�سعود المجدم .. حي لوميت .. الطوفان اللي خذكم راح لكن الدنيا عقبه 

�سارت غير يايبه .. تغير كل �سي .. الماي البحر مثل االأول وال �سيف البحر مثل االأول 

.. عيون النا�س قرحت من كثر البكي .. القوي طاح واللي كان طايح قام يايبه .. 

خليتني بروحي يايبه .. ال حامي والراعي .. �سامحني يايبه الزم اربي لي اأظافر .. 

مر الطوفان وبدل وياه اأ�سياء كثيره .. اهلل يغفر لك اإذا اهلل اختارك .. يوم عيد يايبه 

بعيد  الطوفان �سار   .. اأيام  ت�سحب  اأيام  وين  لكن   .. ب�سلمتك  يب�سروني  اللي  يوم 

واأنت �سرت بعيد ... �سامحني يايبه )�سوت مبروكه من الخارج حتى دخولها(.

خذ  الطوفان   .. ياخذ  البحر   .. ياخذ  البحر  مهره(  وجود  تالحظ  اأن  دون  مبروكه  )تمر 

والطبعه غيبت غاليين .. وينك يامل خلك قريب من البحر .. من بي�سلي عليهم 

من بي�سمي عليهم .. البحر ياخذ .. البحر ياخذ )تخرج بينما يدخل غانم يحمل 

في يده بق�سه ي�سير بهدوء يتفاجاأ بوجود مهره(.

وين العزم ياالقي خير. مهره  

غانم   خل�س يابنت االأجاويد .. اخوي ماظن بيرد .. رحمة اهلل عليه .. ماعاد لي قعده 

واللي خايف منه لزوم ا�سويه.

و�سللي خايف منه ؟ مهره  

ليل  به  اهوج�س  ثقيل  حمل  يجنبني  واهلل   .. �سالم  اخوي  اح�سل  ان  اترجى  غانم   كنت 

ونهار ... �سلون اأقولهم .. �سلون اخبرهم اأن �سالم راح والبراجع.

كلنا على هالحال .. لكن ذياب يقول الحي الزم يم�سي. مهره  

ماق�سرتي يابنت االأجاويد واهلل يبارك لك في مادبرتي واللحين رخ�سي لي. غانم  

اهلل يحفظك .. وتذكر اأن لك اأهل هنيه. مهره  
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غانم   )يعود مرة اأخرى( اأقول .. لو لفاكم علم .. يعني لو اهلل فرحكم بردة غايب ن�سدوه 

عن �سالم بن فلح .. خاطري اأعرف و�س�سار لخويي.

اإن �ساء اهلل خير ... مهره  

مع ال�سلمه .. )يدخل ذياب م�سرعا(. غانم  

جذيه يابن فلح .. تبي تروح ومات�سلم علينا. ذياب  

غانم   �سامحني ياخوي واهلل اأني م�ستحي منكم .. اأنا ادري اأن اخوي راح ب�س اللي قعدني 

اأمه وابوه ومريته وعياله .. لكن الم�ساألة طالت ..  هنيه خوفي من نقل الخبر حق 

�سامحني ياخوي ياذياب و�سلم على الربع كلهم جزاكم اهلل خير وماق�سرتوا .. مع 

ال�سلمه.

ذياب   )يقترب منه ويح�سنه( امنتك اهلل يابن فلح .. والتن�سانا ياخوك ولين عزمت على 

الغو�س تذكر اأن لك اأهل اهنيه.

والنعم فيكم .. والنعم فيكم )يتهدج �سوته ويخرج م�سرعا(. غانم  

ذياب   مع ال�سلمه يابن فلح مع ال�سلمه ...)يعود لمهره( انتي للحين ت�سولفين مع ابوك 

قبل طلوع ال�سم�س )�سوت مبروكه من الخارج يفزع مهره فتهرب من اأمام ذياب اإلى 

بيتها( مهره .. مهره.

بعدين بعدين ياذياب. مهره  

مبروكه  المل .. المل وين راح .. طلعت ال�سم�س .. والبحر هناك ماتغير  للحين عنده عيالنا 

بعدهم بين موجاته والمل مادري وين راح.

ياخاله وين راح يعني تح�سلينه رد رقد عقب �سلة الفجر مب هذي عادته ؟ ذياب  

هذي عادته قبل الطبعه .. قبل الطوفان .. يقولون ما �سلى الفجر في الم�سجد. مبروكه 

عجيب وين راح ؟ اليكون مري�س ؟ ذياب  

عليه  ي�سلي  من  ينطر  البر  على  البحر  قطه  لي  والميت   .. اأحد  ماينطر  مبروكه  البحر 

ويدفنه .. يامل عبداهلل .. يامل عبداهلل )تخرج(.
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وهو  عو�ص  يدخل   .. بعيد  من  ياأتي  مبروكه  �سوت   .. القالليف  بع�ص     )يدخل 

يبحث حوله ويتثائب(.

ما�سفت بن فلح ياذياب ؟ عو�س 

بن فلح .. بن فلح راح. ذياب  

�سلون .. وين راح ؟ عو�س 

راح لهله ياعو�س .. م�سكين كان خايف من ردته بدون اخوه .. خايف �سلون يقولهم. ذياب  

م�سكين يابن فلح ... ومبروكه �سعندها تدور المل .. فيه ميتين ؟ عو�س 

ال .. ب�س تبيه يكون موجود تقول: الميتين ماينطرون. ذياب  

ايه هالطبعه غير ياذياب خذت نا�س وايد .. عوايل كامله. عو�س 

)يت�ساعد غناء حزين من المجموعة بينما �سوت مبروكه ياأتي من بعيد(.    

ال الخاله مبروكه اليوم زادتها.  عو�س 

تقول ان المل ما�سلى الفجر في الم�سجد. ذياب  

عجيب وين راح ؟ )اأحد القالليف يتقدم من ذياب(. عو�س 

ناق�ستنا م�سامير ياذياب. قـــلف 

واللي يبتهم ؟ عو�س 

خل�سوا ياعو�س .. المحمل ياكل م�سامير .. المحمل عود. قـــلف 

.
)1(

خل�س ياعو�س مالك اإال تروح البلد مره ثانيه وتيب م�سامير وفتايل ذياب  

 يا ذياب ؟
)2(

والبيزات عو�س 

ذياب   البيزات بتيي خذ بال�سلف ولين برز المحمل ي�ستوي خير )�سوت مبروكه مرة اأخرى 

تدخل وهي اأكثر اإعياء(.

المل محد يا ذياب .. المل مادري وين راح .. المل مب في البلد. مبروكه 

)1( خيوط قطنية مجدولة تو�سع بين األواح ال�سفينة.

)2( جاء �سايقا معنى البيزه والبيزات هنا تعني عند اأهل الخليج النقود.
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)من خلف الباب( �سلون ياخاله .. وين راح ؟ مهره   

مادري .. مادري .. درته في كل مكان ماح�سلته. مبروكه 

وين راح ياخاله يمكن �سافر حق جماعته. ذياب  

 عني �سي.
)1(

كان قال .. المل عبداهلل مايخ�س مبروكه 

)يدخل مجدم ومعه رجل هو المال جا�سم رجل دين في ال�سبعين من العمر مترهل(.    

مجدم  ال .. يخ�س عنك وعن كل النا�س .. المل عبداهلل خذ حلل عمي اهلل يرحمه ويوم 

اني عرفت قال لي بيقا�سمني عل�سان ا�سكت لكني يوم قلت له اني باف�سحه وعرف 

.
)2(

اني بايب مل جا�سم من البلد عل�سان يطلع كذبه ماعرف �سي�سوي .. �سرد

المل عبداهلل ي�سوي هذا كله ؟ ذياب  

انت كذاب واأبوي حلله عنده .. كل حلله وياه في محمله. مهره  

لولو   .. .. وقما�س  روبيه  الفين  اآمنه على  ابوك   .. الرجاجيل  ب�سغل  و�سعرفك  مجدم  انتي 

وايد .. لكنه فرح يوم �سار الطوفان وفرح اأكثر يوم مارد غمي .. وانكر لكني ادري ...

مهره    )تقاطعه بحدة وغ�سب( ومن وين دريت .. اإذا ابوي كان يلعنك ليل ونهار واليطيق 

طاري ا�سمك.

انا اقول د�سي البيت وخلك من مجال�س الرجاجيل. مجدم 

له مثل  .. عقب ماوقفت  ابوي  اللحين جاي خايف على حلل  انت   .. مهره   اي رجاجيل 

على  تق�س  تبي  اللحين   .. ابوك  حلل   .. بحللك  اتطالبه  البلعوم  في  العظم 

هالنا�س .. وتخون المل عبداهلل.

قول كلم عدل يامجدم. ذياب  

مجدم  )بغ�سب( الكلم العدل اأنك ماتدخل في اللي مايعنيك )ذياب ليرد عليه ويتحلى 

من  الحق  يعرف  وهو  عمي  يابنت  قدامك  جا�سم  المل  هو  هذا  غريب(  بهدوء 

الباطل.

)1( يخ�س : يكتم اأو يخبىء.

)2( �سرد : هرب.
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مهره   والمل جا�سم يعرف انك مالك حق في هالبراحه وال في هالبيت وال في هالمجل�س 

وال في هالمحمل.

اعرف اعرف يابنتي .. ب�س .. جا�سـم 

و�سب�س يامل .. ماقالك اأن ابوي محرمني عليه ليوم القيامه. مهره  

جا�سـم  ا�ستغفر اهلل .. ا�ستفر اهلل .. يابنتي هذا مايجوز .. اللي يحرم ويجلل رب العالمين 

�سبحانه وتعالى.

و�سلون يامل ؟ مهره  

جا�سـم  ق�سمة الدنيا تمت واللي �سار �سار .. لكن في االأخير انتي بنت عمه ومالك والي عقب 

ابوك اإال مجدم.

ولي�س هال�سالفه ماطلعت اإال اللحين ؟ ذياب  

مجدم  )بغ�سب كبير( قلت لك التدخل في اللي مايعنيك .. تعال يامل جا�سم تعال ند�س 

المجل�س بعيد عن هالغرب.

)تقف في وجهه ب�سالبة( واهلل ماد�سيت مكان ل�سعود المجدم. مهره  

عيب يامهره ال�ستر زين. مجدم 

مهره   العيب انت .. وال�ستر الزم يدورونه اللي مثلك مايخافون اهلل والي�ستحون .. ذبحت 

اللي �سويته .. مايتح�سر على الحلل مثل  اأبوي وهو حي .. �سهر وهو يتح�سر على 

ماتظن .. ال .. كان يتح�سر على الدم اللي �سار عندك مثل ماي البحر .. واللحين 

جاي تبي الباقي وتعذبه في قبره اإذا كان له قبر .. رجلك مابتحطها في مكان بناه 

�سعود المجدم اإال عقب ماتذبحني .. وانت يامل ا�سمعني زين اأنا مهره بنت �سعود 

المجدم اقول لك اني مالي بن عم واإذا هو �سحك عليك بكم روبيه .. فيه نا�س اأكبر 

منك ومنه.

هذا مايجوز يابنتي .. اأمر اهلل بالهون .. جا�سـم 

قبلك المل عبداهلل عارف ال�سالفه واللحين بيجي وبت�سمع منه. مهره  
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المل عبداهلل �سرد .. �سرد .. انتو مات�سمعون اأقولك المل خذ فلو�س ابوك و�سرد. مجدم 

مبروكه  )ب�سرا�سة( المل عبداهلل ماي�سرد .. المل عبداهلل بيرد بيرد وبيبين كذبك ياخيبة 

الرجاجيل .. 

ب�س يالخبله .. اإذا مب م�سدقتني روحي دوريه. مجدم 

.. مل  .. مل عبداهلل  وياك  يايبه  وبيبين كذبك وكذب هاللي  بيطلع  مبروكه  مل عبداهلل 

عبداهلل )تردد ندائها وهي خارجة(.

جا�سـم  انا اقول يابنتي .. هذا بن عمك ومحد بيحافظ عليك وعلى حللك غيره وهل الديره 

يقولون انك م�سميه له من �سغركم.

مهره   م�سميه له يوم كان الزمان غير .. قبل التطلع له اأنياب واأظافر .. قبل الطوفان .. قبل 

اليطمع في الدنيا.

اأنتي بنت عمه وهو يحكم عليك. جا�سـم 

مايحكم علي اإال رب العالمين واإذا لزم اأموت وال اأ�سير له. مهره  

الدنيا بتغير واللي تعدينه اليوم عدو ماتدرين باكر و�سي�سير. جا�سـم 

مهره   حكي يامل حكي .. قلت لك اأنا ماعندي بن عم .. وهذا اللي يايبك عندي عليه ورق 

مختوم وعليه �سهود.

جا�سـم  الختم وال�سهود في الحلل والمال في اللولو والبيزات .. مب في قرابتك به الختم 

على ق�سمة االأملك موق�سمة االأن�ساب يابنت المجدم.

يامل ابوي رحمة اهلل عليه هو اللي ق�سم وماعقب كلم ابوي كلم. مهره  

ب�س هذا كلم ال�سرع. جا�سـم 

ال يامل ال�سرع بري منه ومنك ...  مهره  

ب�س هذا ولد عمك. جا�سـم 

)يخاطب  وانتوا   .. كلمي  ت�سمعين  ملزومه  عمي  بنت  اأنتي  المل  ماقالك  مجدم  مثل 

القالليف( خذوا عدتكم وتوكلوا على اهلل مانبي منكم �سي.
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بيت  وقدام  اأبوي  براحة  في  اأبوي  محمل  في  ي�ستغلون  هم  مابيروحون  مهره   القلليف 

ابوي .. واللي الزم ينجلع من هنيه اأنت.

تكلم يامل جا�سم. مجدم 

اأمور  في  منك  اأكثر  يفهمون  نا�س  فيها  والديره  �سغيره  بعدك  انتي  يابنتي  جا�سـم  �سمعي 

الدنيا والدين .. 

والق�سد يامل ؟ مهره  

اإن ما�سمعتي الكلم .. بخلي هل الديرة يلزمونك بالحق والعدل. جا�سـم 

و�سنهو الحق يامل. مهره  

جا�سـم  تتزوجين بن عمك .. مايجوز اتمين هال�سكل ال حامي وال والي .. ابوك اهلل يرحمه 

مابير�سى عن هالحال.

وانت تعرف بن عمي و�سيبي من ورا هالزواج. مهره  

اهلل اعلم بالقلوب. جا�سـم 

مهره   ا�سمع يامجدم باكلمك انت الأن هالمل يحجي بللي تبيه انت .. يوم �سنيت اأظافرك 

وابوي حي �ساعتها عرفت ان المعركه طويله .. الطوفان مقدر من اهلل .. اأما طوفانك 

اأنت مقدور عليه مثل ماربيت اأظافرك اأنا بعد ربيت لي اأظافر.

�سمعي يامهره ... مجدم 

ا�سمع انت يامجدم .. ا�ساأل المل ير�سى ي�سوي الحرام ؟ مهره  

ا�ستغفر اهلل ... ا�ستغفر اهلل. جا�سـم 

اأي حلل وحرام انتي و�ستقولين. مجدم 

مهره   اقول المل بيردني بالنا�س وبيقولهم اني �سد �سرع اهلل واني الزم ا�سير في �سوره 

واتزوجك .. لكن �سلون ؟ �سلون لودروا النا�س ان هالمل يبي يزوجني وانا على ذمة 

رجال.
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)بذهول( �سلون ؟ مجدم 

كلمه  باقولك  واللحين  يومين  من  حرمتي  مهره   .. رجال  ذمة  على  يامجدم  ذياب   نعم 

وماباثنيها خذ هالمل والعاد ا�سوفك في هالبراحه.

)بغ�سب وتوتر( هذي لعبه يابنت عمي انتوا كذابين. مجدم 

مهره   ال يامجدم .. �سنيت اأ�سافرك وتبي تحكم الديره .. اأول خذيت مال اأبوك واللحين 

تبي تاخذ كل �سي .. ال يامجدم.

هذا كذب .. ماي�سير .. هذا .. تكلم يامل جا�سم قول �سي. مجدم 

و�ساقول .. اتقول لك على ذمة رجال )�سوت مبروكه ياأتي من البعيد(. جا�سم 

عبداهلل  المال  )يدخل  بها  اأولى  واأنا  عمي  بنت  هذي   .. كذب  تقولونه  اللي  مجدم  كذب 

ومبروكه وغانم ي�سحب خمي�ص المربوط بحبل(.

المل   )اأثار الإرهاق بادية عليه( ال .. مانت باأولى بها يالظالم ..البنيه تزوجت وانا اللي 

ملكت عليها )يقترب من مجدم( جذيه يامجدم .. تبي تذبحني يا الدوني.

و�س�ساير يالمل ؟ )المال ت�سنده مبروكه بحميمية(. ذياب  

هذي فعايلك يامجدم. غانم  

ب�س .. �سللي �ساير ؟ ذياب  

غانم   في البر لقيت هالنذل مربط المل فوق حمار ويقوده .. يوم �سافني بقى ي�سرد لكني 

م�سكته وربطته .. من �ساعتها وهو يولول وماعنده حكي غير انه عبد ماأمور واللي 

اأمره هالناق�س قليل االأ�سل )ي�سير لمجدم(.

)يقترب من مجدم الخائف( واللحين بتذلف من هالمكان وال ال ؟  ذياب  

اأفا .. �سامحيني يابنيتي )يخرج مجدم ويتبعه المال(. جا�سـم 

ا�ستريح   .. يامل  ا�ستريح  الماء(  باإح�سار  القالليف  اأحد  )يهرع  ماي  مبروكه  عطونا 

)غانم يطلق خمي�ص  )تخاطب غانم( هده يابن فلح خله يلحق رفيقه .. ا�سرب 
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البحر   .. يامل  اأوادم  يقط  للحين  البحر   .. ا�سرب  يامل  خارجا(  يجري  الذي 

يعطي .. والبحر ياخذ.

كفو عليك يابن فلح. مهره  

بنت ابوك يامهره .. �سلون عرفتي اأن هذا بي�سير ؟ المل  

)باإبت�سامة وفرح( الطبعه علمتنا يامل .. وبعد بتعلمنا. مهره  

❋ ❋ ❋
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)المكان خاٍل تماما اإل من اإ�سارة لمرور الم�ساة .. كرا�سي بال�ستيكية متناثرة على الر�سيف .. 

رجل يقف بالقرب من الإ�سارة وبيده مكبر ينظر فيه بحذر ويعيده اإلى جيبه الحركة م�ستمرة بطول 

اأبوبـكر  يدخل   .. اأرقامها  وي�سجل  ال�سيارات  مرور  يتابع  وورقة  قلم  بيده  معتوه  �ساب   .. الر�سيف 

�ساحب المقهى وبيده كوب ورقي .. يخاطب �ساحب المنظار المكبر(.

انت ماتروح ال�سغل اليوم ؟ )يناوله الكوب(. اأبوبكر 

ال ال�سغل اليوم هون )ينظر اإليه باإ�ستغراب ثم ينظر للبعيد حيث ينظر الرجل(. الزوج 

اأنت لي�س ي�سوي هال�سكل ؟ اأبوبكر 

لي�س .. اأنا و�سي�سويت ؟  الزوج 

كل يوم يجي يجل�س يحط هذا على عيونك  اأبوبكر 

اأنت �سيخ�سك روح �سوف �سغلك وخلني اأ�سوف �سغلي. الزوج 

�سغلك .. اأنت ي�سمي هذا م�سخرة �سغل. اأبوبكر 

حل عني يازلمه. الزوج 

مافي كلم م�سخره. اأبوبكر 

)بغ�سب وهو يم�سك به( باقولك حل عني. الزوج 

)بخوف( على كيفك ... على كيفك )يخرج بينما الرجل يخرج هاتفه(. اأبوبكر 

الزوج  هل حياتي .. ال اأنا في ال�سغل ب�س اأ�ستقت لك .. ايه واهلل . اأنتي في ال�سغل ؟ ها ال 

)يغلق الهاتف ويعاود النظر  اأ�ساأل .. ها �سغل كتير .. زين ياهلل مع ال�سلمة  ب�س 

بالمكبر( مع ال�سلمة بن�سوف اأخرتها.

 .. بعيد  من  �سالم  اأم  �سوت  ال�سيارات  اأ�سوات   .. منظاره  يخفي   .. رجلين     )مرور 

تدخل اأم �سالم اإمراأة عجوز ت�سير على عكاز منزلها قريب من مكان المقهى(.

بكر .. يا بكر .. )يدخل م�سرعا تجاه المراأة(. اأم �سالم 
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اأبوبكر  ماما .. اأنت لي�س يجي هنيه .. اأنتي مري�س لي�س ي�سوي تكليف )يح�سر لها كر�سي( 

اأجل�س .. اأجل�س ماما. 

ما�سفت �سلوم يابكر ؟ اأم �سالم 

ولد مالك ريال اأنتي لي�س في تفكير وايد. اأبوبكر 

قالي  خربانة  الماي  ودينمة   .. خل�س  ودواي   .. البيت  مارد  اأيام  ثلثة   .. اأم �سالم   يابكر 

بي�سلحها راح وال رجع .. قال بيبلي خدامه.

خدامه .. �سلوم بيبلج خدامه ؟  اأبوبكر 

�ستقول يابـــــكر ..  اأم �سالم  

اأبوبكر  ال .. اأنتي روحي البيت .. اأنا بيجيب لك دوا وبيجيب نفر ي�سلح دينمو )يخرج بينما 

اأم �سالم تنظر للزوج الذي يراقب زوجته .. تقترب منه وتبتعد فزعة .. يدخل 

اأبوبكر يحمل كاأ�ص ماء .. اأم �سالم توخز الزوج بع�ساها(.

اأنت جا�سو�س ؟ اأم �سالم  

)ي�سحك( جا�سو�س .. نعم جا�سو�س .. اأم�سك اأ�سرب ماما. اأبوبكر 

اأم �سالم  بكر لي�س ماتكلم ال�سرطة ت�ساألهم عن �سلوم يمكن فيه �سي .. وال ا�ساأل الم�ست�سفى .. 

�سار له ثلثة اأيام غايب .. دواي خل�س وماي مافيه .. 

خل�س ماما كل �سي بي�سير تمام .. ياهلل بابا روحي بيت .. كل �سي بي�سير زين. اأبوبكر 

بكر .. جيرانه الفل�سطينين �سافروا ؟  اأم �سالم 

ال  ماما هذا رجال فل�سطيني يدعم �سيارة كل�س نفر يروح م�ست�سفى  اأبوبكر 

اأم مازن مادري وين راحت اأ�سوف اأم�س ماطر�سوا لي اأكل. اأم �سالم 

اأبوبكر  )بفزع( اأنت ماياكل من اأم�س ؟ الحول والقوة اإال باهلل .. لي�س مافي كلم ماما .. 

انا يقولك بومازن داخل م�ست�سفى .. ياهلل اأنت روحي بيت اأنا يجيب اأكل يجيب دوا 

يجيب ماي ياهلل .. ياهلل )يقودها للخارج .. يعود( واهلل م�سكله حرام واهلل حرام .. 

ماما م�سكين )يخاطب الزوج( جا�سو�س ها جا�سو�س.
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حل عني يازلمه. الزوج 

)تعود مرة اأخرى( اأقول ماتدري اأم مازن وين راحت ؟ اأم �سالم 

ياهلل  ماما  ياهلل  اأكل  يجيب  اأنا  م�ست�سفى  داخل  مازن  اأم  ماما   .. باهلل  اإال  حول  اأبوبكر  ال 

)يقودها للخارج ويعود( واهلل م�سيبة .. ولد مجنون وماما م�سكين وانت جا�سو�س 

مافي خل�س؟

)تعود مرة اأخرى( الدينمه مات�ستغل البيت مافيه ماي. اأم �سالم 

ا�ستغفر اهلل ماما اأنا يجيب ماي ماما روح بيت ياهلل ياهلل اأبوبكر 

   )يقودها للخارج .. يدخل بو�سعود  وهو رجل في الخم�سين يرتدي مالب�ص فاخرة 

�ساب م�سري يعمل لديه يحمل حقيبة  ي�سير خلفه حمدي وهو  �سم�سيه  ونظارة 

�سغيرة(.

ياعم بو�سعود  تاأخرنا على المكتب بعد �ساعة عندك موعد مع مهند�س العمارة. حـمدي 

اأدري يا حمدي .. اأدري. بو�سعود  

وبعدها عندك موعد مع المحا�سب. حمدي 

اأدري. بو�سعود   

وبعدها البور�سة .. البور�سة ياعم وال ن�سيت البور�سة ؟ حمدي  

ال مان�سيت .. ب�س هالرا�س ماي�ستغل بدون كا�س الكرك. بو�سعود   

كرك اأيه وبرك اأيه .. اأخلي بابو في ال�سركة يعملك اأكدع كرك. حمدي  

ال ياحمدي .. كرك بكر غير .. بركه .. طعمه غير ريحته غير .. بركه بو�سعود   

ال�ساي بركه ؟ حمدي  

)يقترب من حمدي( اثنيين اثنيين اأربعة اأربعة .. ت�ستري ؟ في�سل 

ايه .. حمدي 

اثنيين اثنيين اأربعة اأربعة .. ت�ستري ؟ في�سل 
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ا�ستري ايه يابني ؟ حمدي  

الرقم .. رقم مميز. في�سل  

رقم ايه ؟ حمدي  

رقم �سيارة رقم ما �ستوى. في�سل  

وهو فين الرقم ده ؟ حمدي  

في�سل   تعال .. تعال ماتخاف تعال )يقوده لطرف المكان( �سوف هناك ال�سيارة ال�سوده .. 

�سوف الرقم .. حلو .. ها ؟

انت بتقول ايه .. دي �سيارة عمي بو�سعود  .. الحق ياعم الواد حيبيع نمرة �سيارتك. حمدي  

ياحمدي .. ياحمدي الولد م�سموخ. بو�سعود  

م�سموخ يعني ايه ؟ حمدي  

يعني تراللي. بو�سعود  

اه ... روح يابني روح .. ربنا ي�سفيك. حمدي  

اإلى ماخلف  )ي�سير  ياحمدي  ات�سوف هناك   .. المكان  بتعلم على  بكره  بو�سعود    )ي�سحك( 

ال�سارع المقابل لهم(.

اه �سايف �سيارات وعمارات. حمدي  

هذي العمارات كان فريجنا. بو�سعود   

اأيه؟ حمدي  

فريجنا .. حينا منطقتنا اللي كنا عاي�سين فيها .. �سوف الدنيا. بو�سعود   

الدنيا تغيرت .. وانت كمان تغيرت ياعم. حمدي  

تغيرت ... تغيرت وايد .. اهلل ياحمدي لين تذكرت ذيك االأيام. بو�سعود   

ايه ؟ حمدي  

حياة ياحمدي .. بو�سعود   

اأكيد حياة حلوة ياعم. حمدي  
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حلوة ... اأنت تعرف اأن هنيه كان بحر ؟ بو�سعود   

يعني اأحنا دلوقتي فوق البحر. حمدي  

بو�سعود    ماعاد بحر .. البحر راح بعيد .. بعيد .. نعم كانت الحياة حلوه النا�س قليل والخير 

كثير .. اأهنيه كنا نلعب ون�سبح ونحط قراقير ..

ايه ايه قراقير ايه ياعم وبتحطوها ليه. حمدي 

بو�سعود  قراقير ياحمدي يعني م�سايد لل�سمك .. ومحل ها ال�سارع كان فيه محمل .. �سفينه 

�سينية  يحمل  اأبوبكر  )يدخل  ياحمدي  تغير  �سي  كل   .. تحتها  نلعب  كنا  قديمه 

ال�ساي( �سم ماقلت لك كرك بكر غير .. �سم بركه.

ايه حكاية بركه دي .. اأنا اأول مره اأ�سمع اأن ال�ساي بركه. حمدي  

اأطلع من  كنت   .. الحراج  �سوق  في  اأ�ستغل دالل  كنت  يوم  �سنه  قبل ع�سرين  بو�سعود    �سوف 

البيت ال�سبح.

يجي عند بكر ي�سرب جاي كرك. اأبوبكر 

نعم واليوم اللي مامر فيه على بكر وال افج ريقي بالكرك ماتوفق. بو�سعود   

حمدي   ب�س دلوقتي غير .. يعني فريجكم راح والدالل �سار بو�سعود  البحر راح والمحمل اللي 

على البحر راح والباقي الوحيد بكر.

�سفت �سلون .. قلت لك بركه .. ا�سرب ا�سرب ..  بو�سعود   

ب�س ياعم اأحنا تاأخرنا كده. حمدي  

ا�سرب .. تاأخير مافيه .. ن�سيب مالك يجي. اأبوبكر 

حمدي   كده يابكر .. حا�سر ح�سرب )بو�سعود  ينظر اإلى الرجل �ساحب المنظار .. الرجل 

يتحدث في الهاتف(.

الزوج  ها ال .. اأنا اأت�سل على تلفون المكتب .. النه .. الأنه مابي اأخ�سرك مكالمه .. التلفون 

حق ال�سغل زين خل�س مات�سل .. �سفيني ال مافيني �سي )ي�سع الهاتف في جيبه 

ويخرج المنظار( مافيني �سي .. بن�سوف اآخرتها )ينظر في المكبر بينما بو�سعود  

يقترب منه(.
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هيه .. اأنت .. �ست�سوي ؟ بو�سعود   

واأنت �سودخلك. الزوج 

�سلون �سودخلي .. حاط دربيلك على وجهك .. لي�س اأنت مخابرات ؟ بو�سعود   

يا اأخي مالك دعوه.  الزوج 

اأ�سمع اأنت ماتعرف من اأنا  .. جاوبني �ست�سوي ولي�س هالدربيل ؟ بو�سعود   

)بخوف( ال اأنا اتفرج .. اأيه اأتفرج. الزوج 

بو�سعود   ي�سحب  )اأبوبكر  وعمارات  �سيارات  اإال  مافيه  ؟  اتفرج  و�سعليه   .. بو�سعود    اتفرج 

بعيدا عن الرجل(.

خلي يولي .. هذا نفر مجنون .. كل يوم يجي ويجل�س ي�سوف داخل مكبر. اأبوبكر 

اأيه ب�س لي�س ؟ )اأبوبكر يهم�ص له ببع�ص الكلمات( م�سكين .. وهي ت�ستغل هناك ؟ بو�سعود   

ياهلل ياعم اأحنا تاأخرنا اأوي. حمدي 

)يجل�سان(  اأجل�س  اأوهامهم .. تعال ياحمدي  بو�سعود    م�سكين .. بع�س الرجاجيل تذبحهم 

اأ�سرب .. اأ�سرب.

امرنا هلل .. وبعدين الدالل عمل اأيه ؟ حمدي 

لي  ابت�سمت  اأخرتها  لكن   .. الف�سل  وذاق  النجاح  ذاق   .. اأحوال  عليه  مرت  بو�سعود    الدالل 

�سي  ماخليت   .. وحلق   .. خدم  مكتب  وعقبها   .. �سيانة  �سركة  و�سويت  الحياة 

ما�ستغلت فيه .. اأبوبكر هذا كان اأول عامل على كفالتي اأ�ستغل عندي خدام ومرا�سل 

ودريول .. وبعدها عطيته حريته وفتح هالمحل.

يعني اأنت كفيل اأبوبكر .. ماتجيبوا ال�سركة يعمل لك كرك وتريحنا من دا الم�سوار. حمدي 

بو�سعود   )ي�سحك( ياحمدي فيه �سيئين ما�سبر عنهم .. كرك بكر .. ومطعم الفول القديم 

اللي داخل ال�سوق .. اأم العيال واالأوالد والبنات مايدرون عن هال�سالفه الأنهم يعتقدون 

اأني هال�سكل من ا�ستويت متعلم على الكرو�سون والكورن فليك�س والمربى .. مايدرون 

باأيام الحراج والداللة وال�سقى.
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هو في حد يلزق في الفقر. حمدي 

بو�سعود   اأحب ذيك االأيام ياحمدي ... االأر�س ماتغيرت .. ب�س اأحنا اللي نتغير ونغير كل �سي 

نملكه .. يمكن اأ�ستاق الأيام ال�سباب مادري .. مادري ياحمدي.

وال�سغل ياعم ؟ حمدي 

   )ل يجيبه ويتاأمل دخول �سخ�سين اأحدهم بومن�سور وهو زبون قديم ل�ساي اأبي 

ال�ستين من عمره  والثاني بو�سعد يماثله في العمر وهو زبون جديد  بكر تجاوز 

ي�ستطلع المكان بده�سة(.

تعال .. تعال يابو�سعد. بومن�سور 

هذا هو مكانك ؟ بو�سعد 

بومن�سور  نعم .. هذا هو .. مب اأح�سن لك من المجمعات التجارية وكل يوم ي�سوفك ن�س هل 

الدوحة ويعرف االأولي والتالي اأنك ..

اأني متقاعد ..  بو�سعد 

ال يايبه لي�س مكتوب على جبينك متقاعد ؟ بومن�سور  

عيل �سبيقولون ؟ بو�سعد  

مغازلجي .. نعم مغازلجي. بومن�سور  

ب�س لو اعرف ا�س�سويت عل�سان يطلعوني تقاعد. بو�سعد  

بومن�سور  بكره بتمل من هاال�سوؤال .. يوم طلعوني تقاعد كنت اأ�سغر منك .. اأول جل�ست في 

البيت ا�سلح هذا واعدل هذا  مثل ماتعرف اأنا �سغلي هند�سة كهرباء.. غرفة النوم 

اللي �سار لها ع�سرين �سنه في مكانها غيرت مكانها خم�س مرات في �سهر واحد .. 

اللي قال عني مغازلجي واللي   .. اأحو�س في هالمجمعات  .. تميت  المره ملت مني 

قال بيفتح له محل .. مليت .. لين دليت هالمكان .. تجل�س تراقب الدنيا واأنت في 

مكانك .. الدنيا تم�سي قدامك .. وت�سرب من كرك بكر .. 

ب�س هذا مكان مك�سوف والنا�س يتفرجون عليك. بو�سعد 
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بومن�سور  ال تخاف احنا �سعب مانم�سي نعرف ال�سوارع مانعرف االأر�سفة .. خذتنا ال�سوالف 

)ينادي( وينك يابكر .. بكر .. )لبو�سعد( بكره بتن�سا.

المعذبون في االأر�س. بو�سعود  

يعني اأيه ؟ حمدي  

بو�سعود  موظفين الحكومة ... م�ساكين .. الواحد منهم يجد ويجتهد ولين قرب يو�سل قالوا 

له روح البيت.

يو�سل لفين ويروح البيت ع�سان اأيه .. هو نا�سي حاجة ؟ حمدي 

الحكومة  اأ�ستغلت في  وال   .. االأبتدائية  اأني ماخل�ست  الحمد هلل   .. بو�سعود   خلها على اهلل 

)ينتقل الحوار اإلى الطرف الأخر(.

هل .. )مرحبا باأبوبـكر( هذا رفيجي بو�سعد .. متقاعد مثلي. بومن�سور 

ها يعني بيجل�س مثلك دوام كامل. اأبوبكر 

تمام دوام كامل .. اأثنين كرك ويبلنا اأربع حبات �سمبو�سه. بومن�سور 

مايبي جريدة اليوم ؟ اأبوبكر 

ال .. اليوم معاي وني�س خل الجريدة اأخذها معاي البيت. بومن�سور 

اأيه .. اأخذها معاي البيت .. واهلل زمان. بو�سعد 

ها .. تذكرت جرايد المكتب )ينه�ص وي�سير تجاه بو�سعود( �سبحك بالخير. بومن�سور 

هل واهلل .. حيا اهلل هالرجال .. ها اإال اأ�سوف معاك �سيف. بو�سعود   

اليوم �سيف ومن بكره بي�سير زبون. بومن�سور 

تقاعد ؟ بو�سعود  

نوا .. توه تحت التمرين )ي�سحكان(. بومن�سور 

ح�سبي اهلل على ابلي�سك .. ولك خلق ت�سحك. بو�سعود  

خل�س يابو�سعود  تعلمت .. كتبة اهلل .. اليوم قلت اأ�ساعد هالم�سكين الجديد لين  بومن�سور 

يتجاوز محنته )يدخل اأبوبـكر حامال اأكواب ال�ساي(.
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جاي بومن�سور ورفيقه على ح�سابي يا بكر وهات لنا اأثنين كرك. بو�سعود  

)معتر�سًا( ماينفع�س يا عم كده ماينفع�س ..  حمدي 

ياحمدي .. را�سي ماعتدل للحين .. ا�سمع .. حط بالك على اللوحة. بو�سعود 

لوحة اأيه ياعم. حمدي 

لوحة الفلو�س .. االأ�سهم. بو�سعود  

ب�س دي بعيدة اأوي. حمدي 

ها  دربيل  ت�سلف  لك  اأقول  وال  للزوج(  )ينتبه  الر�سيف  في طرف  روح  منها  بو�سعود  قرب 

الدعله )ي�سير للزوج .. ينتقل الحوار للطرف الأخر(.

بومن�سور  اأ�سرب وتفرج .. �سوف هذي البناية بناية ال�سوؤون وذيك البناية بنك التنمية وهناك 

البور�سة .. وذيك ... )اأثناء حوارهم ي�سير حمدي تجاه الزوج(.

اأ�سمع ياح�سرة. حمدي 

)بغ�سب( نعم .. نعم. الزوج 

اهلل .. مالك اأنت بت�سخط ليه. حمدي 

نعم اأمر. الزوج 

ممكن اأب�س في البتاع ده. حمدي 

تب�س .. وتب�س على اأيه .. هي فرجه. الزوج 

)الزوج  بو�سعود   )يرفع �سوته مهددا( عطه يب�س .. مب ماكلينه بيب�س ب�سه وبيرده لك 

يناوله المكبر(.

وهذول زباين بكر ؟ بو�سعد 

�سيارات  غ�سيل  مكيفات  غ�سيل   .. الغ�سيل  ومحلت  المعا�سر  ملك  بو�سعود   بومن�سور  هذا 

غ�سيل بيوت غ�سيل ثياب.

كل هذا ؟ بو�سعد 

واأكثر .. �سيارات عقارات فيز .. بومن�سور  
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ول ول وهذا �سنهو موؤهلته �سنهو قدراته على اإدارة كل ها االأعمال ؟ بو�سعد 

موؤهلته .. اإبتدائية. بومن�سور 

اإبتدائية ! بو�سعد 

بومن�سور  هذا اإذا خل�سها .. يبه �سطاره وتعب واإجتهاد .. رجال ع�سامي .. حتى اأبوبكر راعي 

هال�سندقة على كفالته و�سريكه في الكرك .. وذاك حمدي مدير اأعماله.

تقول �سطارة وتعب وهو جال�س ي�سرب جاي. بو�سعد 

اأ�سرب وتفرج على  اأ�سرب   .. يتفائل بجاي بكر  اأنه  .. يقولون  بومن�سور  هذا عادته كل �سبح 

الدنيا.

بومن�سور .. وذاك )ي�سير اإلى الزوج(. بو�سعد 

اأيه .. ال�سعور القاتل .. بومن�سور 

ال�سعور القاتل .. يعني �سنهو ؟ بو�سعد 

الغيرة وال�سك )يقترب منه ويهم�ص له ببع�ص الكلمات(. بومن�سور 

الحول والقوة اإالباهلل. بو�سعد 

هذا حاله .. من اأ�سبوع وهو على هالحال. بومن�سور 

بو�سعد   هذا جنون .. جنون. )يدخل �سالم وهو �ساب في مقتبل العمر مدمن كحول ويدخل 

خلفه اأبوبكر(.

�سلوم �سنهو هذا م�سخرة اأنت مجنون هذا ماما ثلث يوم .. اأبوبكر 

يابكر .. يابكر خلك في �سندقتك وجايك اأح�سن.  �سالم  

هذا ماما مافي ماي مافي اأكل .. كل يوم وين �سالم وين �سالم. اأبوبكر 

اأدري .. ب�س اأنت مالك دعوة )يم�سك به( �سمعت وال ال. �سالم  

)مهددا( ب�س ياولد اتركه. بو�سعود  

)بخوف( هذا ياعم بو�سعود  يتدخل في حياتي. �سالم  
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بو�سعود   )ب�سخرية( حياتي .. وهذي ت�سميها حياة .. عاد اأ�سمع من م�سكت بكر مره ثانيه 

بتعرف �سا�سوي فيك .. واأنت )مخاطبا اأبوبـكر( و�سعليك منه.

اأبوبكر  هذا ماما �سالم كل يوم يجي هنيه كلم وين �سالم .. ثلث يوم مافي ماي هذا نفر 

يعطي اأكل داخل م�ست�سفى .. هذا ماما م�سكين.

اأ�سمع يا �سلوم .. روح �سوف اأمك اأح�سن لك من الهوا�س مع بـكر. بو�سعود  

اأنا مالي دعوه فيه ب�س خله يفكنه .. اأمي واأنا كيفي معاها. �سالم  

اهلل   .. يا�سلوم  ال�سبح  من   .. اف  �سالم(  فم  من  المنبعثة  الخمر  رائحة  بو�سعود  )ي�سم 

يخزيك ..

ماعطها. اأبوبكر  

بو�سعود   اهلل يعين هالم�سكينه )ن�سمع �سوت اأم �سالم من خارج الم�سرح( روح يايبه روح هذا 

اأمك تناديك )تدخل اأم �سالم(.

�سالم .. اأنت ييت يايمه. اأم �سالم 

روح يايبه روح حق اأمك .. اهلل يهديك. بو�سعود  

انت �سمطلعك من البيت. �سالم  

ليت .. اأم �سالم 

اقول لك لي�س تتطلعين من البيت. �سالم  

دواي خل�س يايمه ودينمة الماي خربانه واأم مازن مادري وين راحت. اأم �سالم 

ياهلل .. ياهلل ف�سحتينا )يخرج �سالم مع اأمه(. �سالم  

اهلل اكبر .. اللحين اأهي اللي ف�سحتك .. �سود اهلل وجهك. بو�سعود 

)ي�سرخ وهو مم�سك بالمكبر( راح ياعمي راح راح. حمدي 

)بفزع( �سللي راح ياحمدي ؟ بو�سعود  

داون .. داون .. �سهم ال�سمك اللي �سريته اأم�س .. ليمت داون ياعم ليمت داون. حمدي 
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قلت لك هذا �سهم زفر قلت لي ال بيطلع زي ال�ساروخ. بو�سعود  

)بهم�ص( �سمعت ؟ بومن�سور 

وفي االأ�سهم بعد. بو�سعد 

في كل �سي .. ماي�سيع وقته. بومن�سور 

�سج هالمكان اأح�سن من المجمعات التجارية .. فرجة .. طما�سه. بو�سعد 

للحين ما�سفت �سي. بومن�سور  

ك�سرت خاطري اأم �سالم. بو�سعد 

ماتدري  اأهي   .. واأمه  �سالم  اإال  وماتم  المدينة  اأطراف  راحوا  تحولوا  هالفريج  بومن�سور  كل 

بالدنيا وولدها مغيب عن الدنيا.

ب�س هذا حرام مره كبيره ودواها مخل�س. بو�سعد 

لوال بكر كان ماتت وال حد درا بها )ينتقل الحوار اإلى الزوج وحمدي(. بومن�سور 

هات عاد .. م�س خل�س. الـــــزوج 

حمدي  خد .. دا حتى منظارك نح�س )يناوله المكبر ويعود اإلى حيث جل�ص بو�سعود( م�س 

خل�س ياعم نقوم نروح نلحق الدنيا ابل ماتتطربق علينا.

كل هذا عل�سان مية األف �سهم نزلوا ريال واحد )ي�سحك(. بو�سعود  

�سمعت مية األف �سهم يعني مية األف ريال وي�سحك. بو�سعد 

اأيه اأحنا الموظفين ال�سابقين ثقافتنا غير .. اأ�سرب اأ�سرب. بومن�سور  

ال�سيارات.. في�سل منهمك في عمله ..     )ا�ستمرار مرور الأ�سخا�ص واأ�سوات مرور 

اأبوبكر  الزوج يراقب من خالل المكبر .. مرور �ساب ريا�سي يهرول يقف يناوله 

دائم  الثياب  رث  م�سن  رجل  بوهادي  يدخل   .. جريه  ويوا�سل  ماء  زجاجة 

البت�سام(.

بوهادي  ال�سلم عليكم .. �سلونكم .. �سخباركم اإن�سااهلل كلكم زينين .. طيبين .. حيا اهلل 

هالريايل .. هل واهلل .. ا�سلونكم كيف حالكم.
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بوهادي .. وحده وحده علينا. بو�سعود 

اأخبار يقولون  .. مافي  .. وحده وحده  يابو�سعود  بوهادي  )ي�سحك ب�سوت مرتفع( يحليلك 

بيزيدون معا�سات االأرامل.

)يبت�سم( واأنت و�سعليك يابوهادي .. اأنت من االأرامل. بو�سعود 

دورت .. واهلل دورت يابو�سعود ب�س مافيه. بوهادي 

و�سللي دورته ؟ بو�سعود 

بوهادي  اأرملة .. تعرف اأنا اأرمل .. قلت اأدور لي اأرملة ب�س محد يبيني يقولون اأني م�سلحجي 

)يدخل اأبوبكر( هل واهلل حيا اهلل بكر خ�سمك..

)ي�سحك( ماتخلي �سوالفك يابوهادي. بو�سعود 

اأمرك .. توني ياي من �سوق  اأنا تحت  بوهادي  )يقترب من بو�سعود( ماعندك طار�س �سي 

ال�سمك .. اهلل يابو�سعود لو اأعرف اأ�سيد �سمك .. 

اللحين و�سدخل ال�سمك في ال�سالفة  بو�سعود 

ايقول لك و�سل �سبعين. بوهادي 

ال�سهم ؟ بو�سعود 

ال يبه الهامور .. الهامور )مخاطبا بومن�سور( هل بال�سباب المارج. بوهادي 

اآفا يابوهادي .. اأحنا �سباب مارج ؟ بومن�سور 

لو مب مارجين ماقعدتوا هنيه. بوهادي 

مب على كيفنا يابوهادي. بومن�سور 

 .. والتبكي  ت�سحك  اأح�سن  و�س   .. بتبكي  ياخوي  ما�سحكت  اإذا   .. ا�سحك  بوهادي  عيل 

مارجين غ�سب عنكم.

ب�س عاد يابوهادي �سييتنه. بو�سعود 

)ي�سير  خداي  ون�سه  مارج  ن�سه  الدجاج  في  حظي  جربت  الزوج(  اإلى  بوهادي  )ينظر 

للزوج(.
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من عذرهم االأرامل مايبونك. بو�سعود 

تكفى يابو�سعود .. ماحب القعده .. ماعندك �سغل .. اأودي �سي اأييب �سي .. اأخوك  بوهادي 

دوامه.

يابوهادي اذكر اهلل ثراك ح�سرتنا. بو�سعود 

راحت  ال   .. في�سل   .. االأرقام  �سخبار  في�سل(  يخاطب  )يجل�ص  يابكر  جاي  بوهادي  يبللي 

عليك .. اثنين اثنين اربعة اربعة ت�ستري.

ال .. ال فيـــ�سل 

كل   .. كل   .. ال�سندوي�س  ها  )يجل�ص بجانبه( خذ  وياك  ا�سحك  انا  يايبه  بوهادي   التزعل 

يايبه .. كم رقم بعت اليوم.

وايد .. وايد. فيـــ�سل  

�سوي �سوي .. اهلل يزيدك .. كل بعدال التغ�س .. ا�سوي ا�سوي. بوهادي  

وين الفاتوره ؟ فيـــ�سل  

و�سفاتورته ؟ بوهادي  

فاتورة ال�سندويت�س. فيـــ�سل  

ال�سندوي�س له فاتوره ... كل كل يايبه .. تبي جاي ؟ بوهادي  

ال ال . فيـــ�سل  

عيل كل .. بوهادي  

ابي ريال. فيـــ�سل  

�سنهو ؟ بوهادي  

ابي ريال. فيـــ�سل  

بوهادي   ايه غرقان اليث على مبلل .. امري هلل .. هاك هذا الريال )في�سل يتاأمل الريال ثم 

يرميه(.
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ال رقمه بايخ .. عطني غيره. فيـــ�سل  

بوهادي   واهلل ف�سقان حتى الفلو�س كل يايبه كل اهلل يهديك )ين�سرف عن في�سل( )ينظر اإلى 

الزوج( االخ من اإدارة التخطيط .. كيف حالك يا بومن�سور وخويك تقاعد ؟ ال حول 

هلل هذي اأخرتكم ...

ب�س عاد يابوهادي .. )يدخل اأبوبكر( اأ�سرب جايك واأنت �ساكت. بو�سعود 

على ح�سايك ؟ بوهادي 

على ح�سابي ب�س ا�سكت. بو�سعود 

حمدي  ماتياهلل ياعم .. ماينفع�س كده .. �ساي و�سربنا ياهلل باآه نروح المكتب زمان الموظفين 

الي�سين مايعرفو�س يعملوا ايه.

خلنا ن�سحك �سوي مع بوهادي .. ن�سوف و�ستحت را�سه اليوم. بو�سعود  

تحت را�سه والفوق را�سه اأحنا مالنا )ينتقل الحوار للزوج( حمدي  

بعثني  المدير  نعم   .. ال�سغل  من  طلعت  اأنا  لك  ماقلت  ال  الهاتف(  في  الزوج  )يتحدث 

)ينتقل  لل�سركة  جاين  �سيوف  حق  اأحجز  الفندق  في  اللحين  اأنا  نعم  الفندق .. 

الحوار لبومن�سور وبو�سعد(.

واهلل اأنه م�سكين. بو�سعد 

بومن�سور  اأيه نا�س وايد م�ساكين .. وخا�سة النا�س اللي راحت عليهم والطالوا عنب ال�سام وال 

بلح اليمن ..

)بغ�سب( كلم في ال�سيا�سة مافيه. بو�سعود 

)با�ستغراب( اأي �سيا�سة يابو�سعود ؟ بومن�سور 

ال �سام وال يمن يكفي اللي ن�سوفه في التلفزيون.. حرام عليكم خلونا نتهنى بالكرك. بو�سعود 

اأنا اأكلمك عن هالثور اللي هاد �سغله واأموره وجال�س يراقب مرته. بو�سعد 

 .. الماأ�سي  اأم  وهي  غير  �سالفتنا  ب�س  ماأ�سي  فيها  هالدنيا   .. يايبه  في حالنا  بومن�سور  خلنا 

ما�سمعت بوهادي و�سقال عنا : ال�سباب المارج.
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يعني �سنهو ؟ بو�سعد 

ما�سمعت عن البي�س المارج .. يعني البي�س الخربان. بومن�سور 

بوهادي  يعني اللي ماينكل والبه فرخ )ي�سحك ب�سوت مرتفع .. يدخل �سالم ي�سير بهدوء 

تجاه بو�سعود يعتر�سه بوهادي( هل بولد االأرملة الوحيدة في هال�سارع.

وخر عني. �سالم  

اه .. ماعطاها حده .. اأنت من وين تيبه ؟ بوهادي 

قلت لك وخر عني. �سالم  

ا�سمع االأرامل زيدو معا�سهم .. تزوجني اأمك ؟ بوهادي 

ها ... بتزوج اأمي ... �سالم  

)يهم�ص له( ب�س على البيت موافق ؟ بوهادي 

على البيت انا ناق�س ياهلل انجلع .. )يخاطب بو�سعود( عمي .. �سالم  

خير و�سعندك ؟ بو�سعود  

ال خير .. اأقول يعني اإذا ممكن ت�سلفني ... �سالم  

النا�س لي ما�سلفهم  اأقرب   . اأنا ما�سلف حد ما�سلف حد  .. ال  بو�سعود   )يقاطعه بفزع( ال 

�سلون اأ�سلفك اأنت يا ال ....

مب لي واهلل مب لي ياعم .. هذا حق اأمي .. م�سكينه ماكلت من اأم�س. �سالم  

واأنت توك دريت اأنها ماكلت من اأم�س .. اأ�سمع اأقلب وجهك. بو�سعود  

اأيه اأقلب اأيه .. دي جديده ياعم حلوه .. اأقلب ويهك .. حمدي 

ب�س ياعم .. �سالم  

قالك اقلب وجهك. حمدي 

حتى انت ...  �سالم  

ها �سقلت موافق .. بوهـادي 
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اأذلف عني .. )يخرج(.  �سالم  

)ي�سحك ثم ينادي( بكر .. بكر. بو�سعود  

)يدخل م�سرعا( نعم .. نعم. اأبوبكر 

ود حق اأم �سلوم �سوية اأكل وماي. بو�سعود  

انا ي�سوي بي�س طماط .. اللحين يودي. اأبوبكر 

خل�س باأه ياعم كده خل�س دي ال�ساعة بقت ع�سرة.  حمدي 

ا�سمع ياحمدي ثراك اأذيتني .. اأنت ت�ستغل عندي وال ال .. بو�سعود  

طبعا .. طبعا. حمدي 

بو�سعود   خل�س ت�سمع الكلم .. وال تقولي �سا�سوي .. اأروح يمين اأروح ي�سار اأنت تم�سي وراي 

وب�س.

حا�سر .. حا�سر .. خل�س هات واحد بكر يا كرك. حمدي 

)ي�سير تجاه �سندقة بكر ويناديه( بكر .. بكر لو�سمحت )يدخل اأبوبكر(. الزوج 

نعم اأنت �سنو يبي. اأبوبكر 

عندك جارج. الزوج 

جارج ؟ اأبوبكر 

لو�سمحت )يخرج اأبوبكر .. بوهادي يقترب من الزوج(. الزوج 

يا اأخي ... يا اأخي اأنت مات�ستحي على وجهك. بوهـادي 

حل عني. الزوج 

احل عنك ح�ساب وال علوم بوهـادي 

)يدخل اأبوبكر وبيده �سلك طويل لجارج �سيارة( جارج اأبوبــــكر 

من  �سالم  اأم  �سوت   .. غا�سبا  لمكانه  يعود  الزوج  بينما  يخرج  بكر      )ي�سحكون، 

الخارج تنادي ولدها(.
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بكر خل كل �سي وروح �سوف اأم �سالم .. واهلل تك�سر الخاطر. بو�سعود  

)من الخارج( حا�سر .. حا�سر )تدخل اأم �سالم(. اأبوبكر 

اأم �سالم  )تخاطب بوهادي( وين �سالم يابكر .. بعد راح .. يايمه تعبت ماقدر اأم�سي .. وين 

راح هالولد .. دواي خل�س .. والدينمه خربانه .. واأم مازن مادري وين راحت .. 

محد طر�س لي اأكل من اأم�س.

ول م�سغله البخاخات. بوهادي 

اأبوبكر   )يدخل اأبوبكر حاماًل �سحَن اأكٍل وماء( ماما اأنا يجيب اأكل وماي ودوا ياهلل اأنتي 

روحي بيت اللحين.

و�سالم وين راح ؟ اأم �سالم 

)يقودها للخارج ..  اأكل من�سان انتي .. ياهلل  اأنا ي�سوي  اأبوبكر  يجي اللحين يجي .. ياهلل 

بينما بو�سعد يراقب في�سل(.

ارملة ب�س �سلحيتها منتهيه من زمان. بوهادي 

)بغ�سب( اذكر اهلل يابوهادي. بو�سعود 

اأنت �ست�سوي ؟  بو�سعد 

)ينظر اإليه با�ستغراب وليرد(. في�سل 

و�ستكتب ؟ بو�سعد 

في�سل  )يقراأ من الورقة التي يحملها( اثنين اثنين .. اثنين اثنين .. اأربعة اأربعة .. ت�ستري؟

ا�ستري �سنهو ؟ بو�سعد 

اأح�سن رقم مر علي اليوم .. رقم حلو �سح ؟ في�سل 

�سح .. �سح .. اأنت ا�ستريته ؟ بو�سعد 

في�سل  )ي�سحك( اأنت ت�سوف هاالرقام التي تمر قدامك .. كلها ملكي محد يعرف قيمتها 

غيري .. �سيارات ت�سير ب�سرعة والتدري بالثروة اللي �سايلتها.

�سحيح .. اللحين االأرقام �سارت ثروة. بو�سعد 
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اأرقام ب�س فينا الرقم المميز  اأنت �ستقول .. االأرقام �سيدة الحياة وكلنا  في�سل   )بغ�سب( 

والرقم البايخ .. الحياة اأرقام.

تعال .. �ستبي بها المجنون. بومن�سور 

هذا مجنون .. ال واهلل .. مب مجنون. بو�سعد 

تعال ياريال اأنت للحين ما�سفت �سي. بومن�سور 

�سج هالمكان فرجه .. ومنهو هذا اللي تقول عنه مجنون. بو�سعد 

في�سل اأرقام. بومن�سور 

في�سل اأرقام ! بو�سعد 

النا�س ي�سمونه جذيه .. يقولون كان لعبته االأرقام �سيارات تلفونات .. ب�س انك�سر. بومن�سور 

انك�سر ! بو�سعد 

فل�ست  االرقام  منها  خذ  اللي  ال�سركة  �سهرين  وبعد   .. رقم  ميتين  ا�سترى  بومن�سور  مره 

وان�سحبت من ال�سوق واالأرقام طاحت في جبده ومن يومها وهو على هالحال.

�ساعات ت�سير وظيفة الحكومة نعمة. بو�سعد 

)وهو ينظر تجاه بو�سعود( و�ساعات ت�سير فقر. بومن�سور 

كنا نقول طول مانته في الحكومة �سالم من تقلبات الحال. بو�سعد 

بومن�سور   �سحيح .. لين �سرنا هنيه على هالكرا�سي .. الدنيا على نف�س الحركة نف�س ال�سرعة 

واأحنا اللي وقفنا.

من يوم قالوا لي �سرت خبير .. عرفت اأن درب الوظيفة �سار في اأخره. بو�سعد 

�سووك خبير .. اأنا �سووني م�ست�سار. بومن�سور 

خبير م�ست�سار كلها م�سميات حديثه للتقاعد االإجباري وقبل التو�سل لل�سن القانونية. بو�سعد 

البي�س لين قامت عنه الدجاجه يمرج. بوهادي 

)يتاأهب لالن�سراف( ياهلل ياحمدي م�سينا )يدخل �سالم( ها .. يبت اأكل حق اأمك. بو�سعود 
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ال .. خل�س ياعم اأنا قررت اأوديها فندق لين اأقدر اأ�سلح الماي. �سالم  

بو�سعود  اللحين �سار الماي هو الق�سية .. اأمك مخل�س دواها من ثلثة اأيام وجارتكم اللي 

كانت اطر�س لها اكل رجلها في الم�ست�سفى واأمك ماكلت من يومين بعدين اأنت وين 

لك حق الفندق .. توك تبي ت�سلف حق االأكل.

اأهل الخير وايد. �سالم  

واهل الخير بي�سكنون اأمك في فندق ؟ بو�سعود 

اأنا معارفي وايد. �سالم  

ووين كنت عنها انت ومعارفك من ثلثة اأيام. بو�سعود 

م�سغول .. عبالك ب�س اأنت عندك �سغل اأنا بعد عندي �سغل. �سالم  

واللي عنده �سغل يخلي اأمه بجوعها .. اللي عنده �سغل يت�سلف من النا�س. بو�سعود 

قلت لك .. �سالم  

بو�سعود  )بغ�سب( و�سقلت لي .. و�سقلت لي ها .. مره تقول لي اأهل الخير وايد ومره تقول 

عندي �سغل ومدخول ..

واأنت و�سعليك مني .. اأ�سمع اأحنا مب �سمن اأملكك )يخرج �سالم(. �سالم  

عجيب ..�سمعته و�سقال ياحمدي. بو�سعود 

واأحنا مالنه ياعم. حمدي 

اأرملة في الفندق .. هذا كاأنه اأ�سم فيلم.  بوهادي 

)ينادي بكر( يابكر .. بكر. بو�سعود 

)يدخل م�سرعا( نعم نعم. اأبوبكر 

اأنت وديت اأكل حق اأم �سالم. بو�سعود 

وديت اأكل ودوا وماي. اأبوبكر 

ياهلل ياحمدي. بو�سعود 
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عمي اأنا في طلب. اأبوبكر 

خير. بو�سعود 

اأنا في اأخو مال اأنا  )ينتقل الحوار اإلى بومن�سور وبو�سعد(. اأبوبكر 

ال واالأ�سهم كملت على الباقي .. موظفين وكلنا الطمع .. ربحنا في االأوليه. بو�سعد 

والثانية ك�سرت ظهورنا. بومن�سور 

بو�سعد  لوكان عندنا عقل كان فكرنا من االأول .. كنا انطنز على اللي �سبقونا في التقاعد 

ماعرفنا اأن الدور ياي علينا.

غلطتنا اأنا ماح�سبنا ح�ساب هاليوم. بومن�سور 

ولو ح�سبت �سبت�سوي ..  بو�سعد 

قلنا االأ�سهم بتكون لنا �سند وذخر. بومن�سور 

وطارت االأ�سهم .. ون�س المعا�س طار .. ب�س �سي واحد ماطار معاهم. بو�سعد 

اللي مايتوقف عن النمو .. خلها على اهلل  اإال الديون ال�سي الوحيد  بومن�سور  كل �سي ي�سغر 

)الزوج يتحرك من مكانه تجاه ال�سارع وهو ينظر من خالل المكبر( �ساد .. �ساد.

الحول هلل .. هذا مجنون ر�سمي .. ال تدو�سه �سيارة ب�س. بو�سعد 

اتدو�سه �سيارة اأريح له من هالبهدلة  بومن�سور 

هيه يالثور  .. يالثور .. ياليت امك مايابتك )تدخل اأم �سالم(. بوهادي 

انتي وين يروح ماما ؟ اأبوبـــكر 

دواي خل�س والدينمة خربانة واأم مازن مادري وين راحت. اأم �سالم 

معلوم .. معلوم .. انت اللحين وين يروح. اأبوبــــكر 

�سالم بيوديني ...  اأم �سالم 

بيوديكي فين ؟ حمدي 

ها ... اأم �سالم 
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ماما انتي وين يروح ؟ اأبوبكر 

دواي خل�س يايمه .. والدينمه خربانه .. واأم مازن ... اأم �سالم 

االأن االأن اأنتي وين يروح ؟ اأبوبــــكر  

�سالم بيوديني ... بيوديني ..)يدخل �سالم حامال حقيبة مالب�ص(. اأم �سالم 

وين بتودي اأمك يا�سالم ؟ بو�سعود 

قلت لك بوديها الفندق. �سالم  

)مخاطبا �سالم( الفندق .. اأنت و�ستحت را�سك. بو�سعود 

ماتعرف �ستحت را�سه .. الفندق فيه ثلجه. بوهـادي 

اأنت �ساحي وال مجنون .. ا�سمع يا�سلوم. بو�سعود 

�سالم   ا�سمع انت .. هذي اأمي مار�سى عليها بالبهدلة باوديها الفندق كم يوم ترتاح فيه .. 

بعدين اأنت و�سعليك .. الخيرك والكفاية �سووك.

جذيه ... زين بن�سوف اأخرتها )يخرج �سالم واأمه(. بو�سعود 

خلي يولي هذا ولد مجنون .. عمي ماين�سا اأخو مال اأنا ... اأبوبــــكر 

خم�سة اآالف ريال. بو�سعود 

كتير .. كتير واجد. اأبوبــــكر 

ال مب كتير .. عبالك اأنا ماعرف �سكثر اتدخل من الكرك. بو�سعود 

اأنت ياخذ ثنين األف كل �سهر. اأبوبــــكر  

اآالف ولين و�سل له ح�سبه ثانية .. هذا �سغل يابكر تبي عط  اأخوك بخم�سة  بو�سعود  وفيزة 

االأوراق حمدي ماتبي على كيفك.

اليبي .. يبي .. اأبوبــــكر 

   )بكر يناول حمدي بع�ص الأوراق .. ي�ستمر مرور الم�ساة وال�سيارات يدخل رجل 

يتجمع   .. الأر�ص  على  يقع  الم�سرح  منت�سف  ي�سل  وعندما  ببطء  ي�سير  عجوز 

النا�ص حوله وهو �ساكن ليتحرك(.
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ده مات. حمدي 

ال مافي يموت. اأبوبــــكر 

هذا مغيب .. حد يعرف و�سفيه. بومن�سور 

)بعدم مبالة( يمكن �سمع عن زيادة معا�سات االأرامل. بوهـادي 

الحول وال قوة اإال باهلل الريال مايتحرك. بو�سعد 

توخروا عنه خلوه يتنف�س. بو�سعود 

)يحرك الرجل ويحاول اإنعا�سه( حجي .. حجي. اأبوبــــكر 

يبله ماي يابكر )يخرج اأبوبكر م�سرعا(. بومن�سور 

ربنا ي�ستر .. هو بيتنف�س وال ال ؟ حمدي  

لو فيه حد يعرف .. بو�سعد 

يانا�س حد يعرف في االإ�سعاف .. الرجال مغيب. بو�سعود 

ال بعده يتنف�س )يعود اأبوبكر بالماء(. بومن�سور 

غ�سل وجه يابكر. بو�سعود 

النهارده باين من اأوله. حمدي 

تعوذ من ال�سيطان .. اأكيد الرجال مرهق. بو�سعد 

واليمكن فيه �سكري. بومن�سور 

اقروا عليه .. يمكن جني حنقل له. بوهادي 

يمكن �سغطه مرتفع .. ها يابكر. بو�سعود 

هذا مافيه حركه كل�س. اأبوبــــكر 

يانا�س .. ياجماعة رجال طايح حد ي�ساعدنا. بومن�سور 

اطلبوا االإ�سعاف .. حمدي 



148

عمي .. هذا مافي حركه كل�س. اأبوبكر 

نطلب االإ�سعاف )بو�سعود يخرج هاتفه ويت�سل(. بو�سعود 

يبله ب�سل يابكر �سممه ب�سل يمكن يقوم. بو�سعد 

ب�سل اأيه ياخوي ده الراجل طب �ساكت )بو�سعود يتحدث في الهاتف(. حمدي 

كولونيا .. ماعندك كلونيا يابكر. بومن�سور  

ب�سل فيه كلونيا مافيه .. اأنا مافيه حلق. اأبوبكر 

خل�س اأنا كلمت االإ�سعاف واللحين بيون. بو�سعود 

هذا اإذا دلو المكان. بوهادي 

ربنا ي�ستر .. يوم م�س فايت. حمدي 

اللحين بيي االإ�سعاف خلو الرجال في حاله. بو�سعود 

   )يبتعد الجميع عن الرجل .. الزوج غير مكترث لما يحدث .. في�سل يقوم بعمله 

دون اأن يلتفت لما يدور(.

وبعدين ياعم ..  حمدي 

بو�سعود  )مهددا( اأنا �سقلت لك ياحمدي .. خلنا ن�سوف اأخرتها .. الرجال مبين عليه تعبان 

من الحياة مكافح.

ودي عرفتها اإزاي ؟ حمدي 

اأخبار  و�سوف  هالمجنون  من  المكبر  خذ  روح  ا�سمع   .. وايد  علي  ماره  بو�سعود  هاالأ�سكال 

الرجل  من  قريبا  يقف  بكر   .. المكبر  منه  ياأخذ  للزوج  يتجه  )حمدي  ال�سمك 

الممدد على الأر�ص دون حراك(.

قلت لك ياعم .. لو اعرف ا�سيد �سمك كان ماجل�ست اهنيه. بوهادي 

واللي يرحم والديك .. فكنه يابوهادي بو�سعود 

محد �سالم. بومن�سور 
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مبين عليه ي�ستغل حمالي. بو�سعد 

الرجال مايتحرك وال حد فينا قادر ي�سوي له �سي. بومن�سور 

وال حد من اللي يمرون .. كل في �سبحانيته .. محد له دعوه بالثاني. بو�سعد 

يقولون عط الخباز خبزه. بومن�سور 

ب�س على االأقل نعرف �سي. بو�سعد 

عمي .. عمي .. حمدي 

�سفيك ؟ بو�سعود 

ال�سمك. حمدي 

و�سفيه؟ بو�سعود 

محد�س عاوز ي�ستري. حمدي 

ماعليه .. يفتح باب وي�سكر باب. بو�سعود 

يعني اأيه ؟ حمدي 

اأذوق  وال  هالمكان  ا�سبوع ماطب  علي  ولك  هالم�سيبة  نخل�س من  ياحمدي  بو�سعود  اأ�سمع 

الكرك.

حجي .. حجي يابو�سعود .. قا�سين �سرك في �سندقة بكر. بوهادي 

احنا في حاله وانت في حاله يابوهادي. بو�سعود 

االإ�سعاف تاأخر .. والنا�س كٍل في همه والرجال مقطوط هناك والكنه �سار �سي. بو�سعد 

اأبوبكر  )يقترب من الرجل ويجل�ص بجانبه( حجي .. اأنت مافي يموت .. �سبر �سوي اللحين 

دكتور يجي.

الرجال داير را�سه من الحر .. اأويمكن �سادته ... بومن�سور 

�سنهو ؟ بو�سعد 

هذا اللي ي�سمونها الذبحة ال�سدرية. بومن�سور 
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ال يارجال .. قلبه يطق .. هذا اإغماء . بو�سعد 

اهلل يقومه .. مايندرا من ينطره. بومن�سور 

الزوج  )يتحدث في التلفون( ها نعم قلتيلي مات�سل على تلفون المكتب .. ب�س الرقم مخزن 

وعدته بدون مادري .. ال خل�س مات�سل.

�سوف اللعانه يت�سل فيها على تلفون المكتب عل�سان يعرف هي في ال�سركة وال ال. بوهادي 

كٍل في قلبه �سقى اللي له. بومن�سور 

اأبوبكر  )ليزال يخاطب الرجل( حجي .. اأنت ميت وال حي .. �سم هذا ب�سل .. مافيه فايدة 

)يقف وي�سير مبتعداأ عن الرجل( واهلل م�سيبه .. م�سكين رجال �سيبه م�سكين.

اتعرفه يابكر ؟ بو�سعود 

اأبوبكر  هذا كل يوم يمر من هذا طريق .. مافي كلم .. مافي يوقف .. م�سكين ياعم .. هذا 

دكتور مايجي.

الرجال  )يتجمعون حوله( هذا  كلكم  ا�سمعوا   .. اهلل  �ساء  اإن  بيجي  اللحين  بو�سعود  يجي 

اأو يتوقف الأي  اأن الحياة مثل ال�سريط اللي ممكن ينقطع  جدامكم عل�سان تعرفون 

�سبب ب�سيط.

عمي .. اأنت بتقول اأيه ؟ حمدي 

اأنا ق�سدي اأن تتع�سون من هالحادث .. وتعرفون اأن الحياة ق�سيرة. بو�سعود 

)يهم�ص لبومن�سور( الظاهر اأنه خايف. بو�سعد 

خايف من �سنهو ؟ بومن�سور 

بو�سعد  من الموت )اأثناء الحوار يقف الرجل وينف�ص التراب من ثيابه ويعدل من هندامه 

بوهادي يراقبه بهدوء وهو يوا�سل �سيره(.

مثل هالرجال في ثانية �سار جثه هامدة. بو�سعود 

ال عمي مافي هامدة ... اأبوبكر 

ق�سدي جثه �ساكنه .. الزم نعرف اأن الحياة مثل الطريق و ... )يتلعثم(. بو�سعود 
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كلمك �سحيح ياعم ..  حمدي 

جثه متحركة يابو�سعود. بوهادي 

�سلون ؟  بو�سعود  

الريال راح. بوهادي 

بو�سعود  �سلون )الجميع يدورون في اأنحاء الم�سرح بحثا عن الرجل( وبعدين الرجال وين 

راح .. ومته راح .. كان هناك �سللي �سار ؟

الرجال �سحى وراح في حاله الحمدهلل. بوهادي 

�سلون .. �سلون الزم يرجع .. الزم نعرف. بو�سعود  

يابو�سعود الرجال اهلل �سافاه قام وراح في حاله ا�سكر اهلل. بومن�سور 

اأيه ب�س االإ�سعاف. بو�سعود 

اأه �سحيح االإ�سعاف جاي. حمدي 

الحمد هلل .. خل�س رجال يروح .. هذا يمكن ب�سل زين. اأبوبكر 

ياجماعة .. االإ�سعاف و�ساقول لهم لين ياو . بو�سعود 

قولهم اللي كان طايح قام وراح في حاله. بومن�سور 

بها الب�ساطه .. رقم تلفوني عندهم .. ويمكن ي�سون لي ق�سية. بو�سعود 

ولي�س ي�سوون لك ق�سية. بو�سعد 

اأه واهلل �سحيح .. بلغ كاذب. حمدي 

يا اأخي الرجال قام من نف�سه يعني تبي تربطه لين يو�سل االإ�سعاف. بومن�سور 

يا اأخي رقمي عندهم .. بقولون اأنت ت�سيع وقت االإ�سعاف وب�سوون لي م�سكلة بو�سعود 

والحل ياعم )في هذه الأثناء يدخل ال�ساب الريا�سي(. حمدي 

هات لي ماي يابكر. الـــــ�ساب 

ب�سرعة  ياهلل  ياحمدي  ياهلل  منيه  وال  منيه  �سوفه  عليه  دور  روح  حمدي  يا  بو�سعود  اأ�سمع 

)حمدي يخرج م�سرعا(.
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اأنت تبالغ ياعم بو�سعود. بو�سعد 

اأنت ماتعرف  هذي م�سوؤلية. بو�سعود 

اأروح اأنا ادوره يابو�سعود. بوهادي 

روح روح .. )بوهادي يخرج(. بو�سعود 

بكر ماي. ال�ساب 

�سبر �سوي .. اأنت مايعرف �سنهو م�سكلة. اأبوبكر 

و�سالم�سكلة ؟ )اأبوبكر يحكي لل�ساب ماحدث(. ال�ساب 

ياهلل اللحين االإ�سعاف بيو�سل .. �ساقول لهم .. �ساقول لهم ... وينك ياحمدي. بو�سعود 

ياعم ماعتقد اأن المو�سوع ايخوف لهالدرجة .. اأكيد بيتفهمون الحالة. بومن�سور 

بو�سعود  ال .. اأنت ماتعرف .. هذا بلغ كاذب .. اأنا �سللي خلني اأطق تلفون .. اأنا و�سعللي منه 

طاح وال قام.

اأ�سمع يا اأخ. ال�ساب 

و�ستبي اأنت. بو�سعود 

اأنا باحل لك المو�سوع. ال�ساب 

و�سلون بتحل المو�سوع ؟ بو�سعود 

اأنت قلت لهم عن عمر الرجال اللي كان طايح ؟ ال�ساب 

ال .. اأنا قلت لهم .. رجال .. اأيه قلت لهم رجال وب�س. بو�سعود 

زين وقلت لهم اأو�سافه اأو و�سلب�س. ال�ساب 

ال .. ال .. ماقلت لهم. بو�سعود 

زين و�سرايك من اللي يخل�سك من هالورطة. ال�ساب 

قول اأرجوك. بو�سعود 

اأنا باخذ مكان الرجال. ال�ساب 
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اأنت .. �سلون ؟ بو�سعود 

نعم اأنا .. ولين يه االإ�سعاف بامثل عليهم وبعدين ب�سحى وينتهي المو�سوع. ال�ساب 

)بفرح( خو�س فكرة .. عيل ياهلل و�ستنطر. بو�سعود 

نتفق اأول .. كم تدفع ؟ ال�ساب 

بعد فيه دفع .. خل�س باعطيك ميتين. بو�سعود 

خلهم خم�س. ال�ساب 

خم�س خل�س اأول مايروحون مال االإ�سعاف باعطيك الخم�سميه. بو�سعود 

ال .. اأول الخم�سمية. ال�ساب 

على  يتمدد  )ال�ساب  اليو�سلون  قبل  ارقد  غاد  ياهلل   .. الخم�سمية  وهذي  بو�سعود  حا�سر 

الأر�ص( �سو روحك مغيب.

التخاف اأنا كنت اأمثل اأول في التربية الم�سرحية. ال�ساب 

تمام .. التحرك كل�س ... )يدخل حمدي(. بو�سعود 

)يالحظ ال�ساب الممدد على الأر�ص( ياخبر  حمدي  ف�س ملح وذاب .. مالقيتو�س ياعم 

واحد تاني ... ايه الم�سيبة دي ...

ييون  لين  الرجال  بدور  بيقوم  ممثل  هذا  ا�سمع   .. ياحمدي  ياحمدي  بو�سعود  )يقاطعه( 

االإ�سعاف.

ممثل !  حمدي 

�سفت را�س المال �سي�سوي. بومن�سور 

خوفه من رجال االإ�سعاف مبالغ فيه. بو�سعد 

هالنوع من الب�سر حري�سين وايد على �سمعتهم. بومن�سور 

بوهادي  )يدخل بوهادي وهو يلهث .. ينظر اإلى ال�ساب الممدد .. يبت�سم ويجل�ص( ياويلي .. 

و�س�سالفه اللي يطيحون اليوم يابو�سعود ؟
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اجل�س مكانك والتدخل في اللي ي�سير .. �سمعت ؟  بو�سعود 

االإ�سعاف تاأخر اأوي. حمدي 

اأح�سن ياحمدي على �سان الولد ي�سبط دوره. بو�سعود 

)يقف محتجا( من اأوله ياحجي .. اأنا ولد. ال�ساب 

الم�سامحة حقك علي .. ياهلل يايبه وا�سل. بو�سعود 

ايه �سنع كلمك )يعاود التمدد على االأر�س .. بينما ن�سمع رنين هاتف الزوج( ال�ساب 

هل .. هل .. نعم اأنا ايه لهل في الفندق .. اأخروني كتير ..  الزوج 

اأنت متاأكد ؟ )نلحظ دخول �سيدة من طرف المكان وبيدها هاتف تتحدث فيه( الزوجة 

نعم .. نعم .. متاأكد.  الزوج 

ب�س �سوتك كانه في ال�سارع. الزوجة 

في ال�سارع .. ال ب�س الفندق زحمة كتير .. وفيه واحد وقع عليهم. الزوج 

هل واهلل .. اأرملة ؟  بوهـادي 

الو .. الو. الزوج 

م�سكين وطلبتوا له االإ�سعاف ؟ الزوجة 

نعم طلبنا االإ�سعاف ..  الزوج 

طلبنا له اال�سعاف ب�س هو راح يبنا واحد يمثل بداله. بوهادي 

الو الو .. الزوج 

الو الزوجة 

اقول انتي بعدك في ال�سغل ؟ الزوج 

ت�سدق اأحنا بعد وقع علينا واحد. الزوجة 

�سو ؟؟  الزوج 
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واهلل انا اللي وقعت. بوهـادي 

حل عني. الزوجة 

الو .. الو. الزوج 

تامرين .. فيزيا كيميا احل عنج اللي تبين. بوهـادي 

الو .. الو. الزوج 

باقولك وقع علينا واحد على الر�سيف اللي مقابلنا. الزوجة 

على الر�سيف اللي مقابلكم .. الو .. الو �سكرت الخط .. �سو اللي �ساير. الزوج 

رفيجك راح فيها. بو�سعد 

نهاية ال�سعور القاتل. بومن�سور 

ياك الموت ياتارك ال�سلة. بوهـادي 

�ستقول انت ؟ الزوج 

اأقول كيف حالك ... بوهـادي 

يا اخي حل عني .. الزوج 

بوهـادي   انا باحل .. ب�س فيه واحد مايبي يحل  ... باالألوان باالألوان )الزوج يجل�ص ويخرج 

المكبر .. الزوجة ت�سير لتقف اأمام المكبر( ... حل عني ها .. اقول تبيع الدربيل؟

اللحين عرفت لي�س هالمجنون جال�س يراقب زوجته. بو�سعد  

ولي�س يابو�سعد. بومن�سور  

انت �سفت المره كد بنته يارجال وماتبيه يراقبها. بو�سعد  

ي�ستاهل )الزوجة تقف اأمام زوجها تنظر اليه بعتب.. ت�سحبه لخارج الم�سرح(. بومن�سور  

وين ا�سعافكم .. ماي�سوى علي الخم�سمية. ال�ساب 

ا�سكت .. ا�سكت اللحين بيون )يدخل �سالم ومعه رجل(. بو�سعود 

حياك هال�سوب .. البيت من هنيه. �سالم  
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�سالم وين ماما ؟ اأبوبـــكر 

انت ما اذيتني .. وديتها الفندق )يخرجان ويلحق بهم اأبوبكر(. �سالم  

انا خايف ياعم اح�سن الواد ي�سحك وال يعمل حاجه ويكت�سفوا الملعوب. حمدي  

اي ملعوب ياحمدي ؟ بو�سعود  

يعني يعرفوا انه بيمثل ونروح في داهيه. حمدي  

ا�سمع ثراك زيدتها انا بان�سحب .. قلت لك انا مثلت في التربية الم�سرحية. ال�ساب 

ماعليك منه .. نام نام .. بو�سعود  

ربنا ي�ستر. حمدي  

ماعليك منه انا باخذ مكانه وبثلثميه ريال .. �سرايك. بوهـادي  

بوهادي فكنه .. مب وقتك اللحين. بو�سعود  

اللحين ها الع�سلت وها القوه طايح .. ماتد�س العقل. بومن�سور 

قوله .. قوله .. انا با�سبط الدور اح�سن منه .. انا �سيبه .. ومري�س ال واأرخ�س. بوهادي  

يابوهادي اما �سكت باخلي حمدي يرقدك حذاه. بو�سعود  

ماتقدر .. انت قلت لهم واحد. بوهادي  

بوهادي. بو�سعود  

بوهادي   خل�س على كيفك. )�سراخ بكر من الخارج .. يخرج الجميع ما عدا ال�ساب وفي�سل 

.. في�سل يكت�سف ال�ساب الممدد يقترب منه .. يلم�سه ل يتحرك(.

اثنين اثنين اربعه اربعه .. ت�ستري .. ها ت�ستري .. قوم باعطيك رقم حلو قوم. في�سل 

ال�ساب  قوم انت خلني ا�سوف �سغلي )في�سل ي�سرخ بفزع ويجري خارجا من الم�سرح( وين 

راحوا هذول )يدخل الجميع ومعهم بكر وهو يبكي(.

على كيفه ياجماعه بومن�سور  

ال مب على كيفه بو�سعد  
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�سلون مب على كيفه .. تقدر تمنعه بيته وهو حر فيه بومن�سور  

انا قلت لك و�ستبي فيه. بو�سعود  

بابا .. حرام حرام ماما م�سكين .. لي�س ي�سوي هال�سكل. ابوبــــكر  

لها اهلل واحنا �سبيدنا .. امه. بو�سعود  

يقدر بكر ي�ستكي عليه. بو�سعد  

بكر د�س عليه البيت و�سلوم طقه �سبيقول حق ال�سرطه. بومن�سور  

يقولهم �سكران. بو�سعد  

خير ان�ساء اهلل. بومن�سور  

ياجماعه واهلل حرام .. يقط امه في العجزه بو�سعد  

في العجزه ابرك لها من هاالأهمال ومن هالولد .. لكن يبيع البيت. بومن�سور 

البيت اغلى منها يابومن�سور ؟ بو�سعد  

خل�س عاد .. امه وكيفه وياها .. خلونا في م�سكلتنا. بو�سعود  

انا يبي ماما انا ي�سوي اأكل يجيب دواء يجيب ماي .. الزم ماما يرجع. ابوبــــكر  

بو�سعد   واهلل قهر .. ولد �سكير يقط امه في العجزه ويبيع البيت واحنا انتفرج  )ن�سمع �سوت 

�سيارة الإ�سعاف من بعيد(.

بو�سعود  كاأنهم و�سلوا )يقترب من ال�ساب( التحرك وال نف�س .. وانتوا اأرجوكم التكلمون .. 

خلوا االأمور تم�سي على خير.

بتعطيه خم�سمية .. واأحنا مالنا ن�سيب ؟ بوهادي 

طيب خاطرك .. ماي�سير اإال الخير. بو�سعود 

ال�سارع زحمة اأوي. حمدي  

�سمعتوا ياجماعة. بو�سعود 

�سمعنا .. ولو اأن خوفك ماله داعي بومن�سور 
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�سمعت يابكر .. ال تتكلم جدام االإ�سعاف. بو�سعود 

ممكن بعدين ا�سعاف يجيب ماما �سالم ؟ ابوبــــكر  

الإ�سعاف  �سيارة  )�سوت  ال�سندقه  في  بتحطها  ووين  �سالم  ماما  يجيب   .. بو�سعود   يابكر 

)يدخل م�سعفين اثنين يتفح�سان المكان ومن ثم  يقترب جدا( و�سلوا .. و�سلوا 

ينكبان على ال�ساب الممدد( طاح وهو يم�سي اأكيد عنده هبوط )يتظاهرون بالقلق 

على ال�ساب(.

يارب يقوم بال�سلمة حمدي  

يارب .. اإن �ساء اهلل يقوم بال�سلمة )الم�سعفان يقفان ويتقدم اأحدهم لبو�سعود(. بو�سعود 

واهلل اأنه ممثل. بو�سعد 

ممثل وب�س ومخرج بعد. بومن�سور 

الخوف وماي�سوي. بو�سعد 

حد يعرف هذا ال�ساب ؟ م�سـعف 

ال .. ال محد يعرفه. بو�سعود 

مع االأ�سف .. الرجال مات. م�سـعف 

بو�سعود  �سلون !! ال الرجال مافيه �سي .. الرجال يمثل .. فح�سوه عدل .. اأكيد اأنتو غلطانين .. 

مافيه �سي .. افح�سه مره ثانيه )يدفعه الم�سعف(.

انت بتقول ايه .. ياراجل ده بيمثل. حمدي 

نعم هذا ياخذ خم�سمية ريال. ابوبــــكر 

فح�سوه عدل .. قوم قولهم انك تمثل .. خل�س قوم ب�سك تمثيل قوم. بو�سعود 

بنطر�س لكم �سيارة نقل الموتى م�سـعف  

   )يخرجان .. الجميع ي�ساب بحالة ذهول(.

❋ ❋ ❋
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)مكان يت�سح بال�سواد حزم �سوئية باهته تاأتي من جهات مختلفة اأكوام من النفايات والأكيا�ص 

ال�سوداء .. يخرج رجل من خلف ذلك الركام(.

الرجــــل  وين .. وين و�س�سار ... خليفة ... خليفة .. يه وين التلفزيون وين القهوة .. خليفة .. 

�سالحلم .. حلم عجيب .. ال هذا مو حلم هذا اللي ي�سمونه جاثوم كابو�س .. �سللي 

يابني هنيه .. اأكيد حلم وال �سلون فجاة  ا�سير اهنيه .. هنيه وين .. هذا المكان وين؟ 

اأكيد حلم .. اأكيد غفيت واأنا اأ�سوف التلفزيون مب اأول مره .. طول عمري التلفزيون 

يرقدني .. خلني اأوا�سل رقادي واأكيد بعد �سوي بيرجع ولدي خليفه وبي�سحيني؟

المــــراأة  كانت المرة الخام�سة .. اأخر مرة وب�س ماعاد فيه كلم وال عاد �سي له اأهمية وبعدين 

ياليت  ياليت في منظره  ب�س   .. واحد  كله  اهنيه هناك  ماتفرق  ياهلل  اهنيه  �سرت 

اأ�سوف و�س�سار دائما وجهي يعلمني باللي �سار طول عمري لين فقدت  فيه مرايه 

ذاكرتي اروح للمراية وهي تعلمني بللي �سار.

انتي من؟ الرجــــل 

انت من. المــــراأة 

اأكيد ت�ساركيني هالحلم الطويل .. وينك ياخليفة لي�س طولت يابوك؟ الرجــــل 

المــــراأة  انا اأتذكر .. بعد قال ال للمره الخام�سه .. هالمره كنت متوقعة اأو قول متعودة عليها .. 

بعدين �سار ظلم .. يمكن احلم.

الرجــــل   انتي تخرفين من قال انك تحلمين .. انا اللي احلم وانتي ت�ساركيني الحلم.. مع اني 

كنت ا�سوف م�سل�سل فيه بنت �سغيرة مفرو�س اهي اللي ت�ساركني الحلم مب انتي.

ب�س انا اهنيه قال لي ال للمرة الخام�سة .. ب�س لوفيه مرايه كان قلت لك �سللي �سار. المــــراأة  

وين احنا؟ الرجــــل  

انت تقول حلمان. المــــراأة  

الرجــــل  انا متعود انام قدام التلفزيون .. اقول يمكن حلمان .. مع اني ماحلمت من �سنين 

طويله .. اأكيد اأم خليفة زيدت الم�سمار في القهوة؟

اإذا انت الحلمان انا �سا�سوي اهنيه ولي�س وياك انت. المــــراأة  



162

الرجــــل  لو على كيفي .. جان خليت هذي اللي ي�سمونها ليلي علوي تدخل معاي هذا الحلم .. 

مو انتي. 

المــــراأة  هذا كابو�س مب حلم .. مع اني تعودت على رف�سه لين �سار عمري خم�سين... ب�س 

هالمره اكيد كانت غير .. ايه غير .. الأنها و�سلتني لها القبر.

التلفون  وال   .. خليفة  بيدخل  اللحين  التلفزيون  قدام  كنت  اأنا  قبر  تقولين  ال   .. الرجــــل   ال 

بيرن .. من يوم ماقالوا لي اجل�س في البيت معاد حد يعرفني.

المــــراأة  عيل احنا وين اإذا انت حلمان اأنا �سا�سوي اهنيه .. ماعندك مرايه منظره .. �ساعتها 

بقولك �سللي �سار.

انتي لي�س ماتفكيني .. )ينادي( خليفة .. خليفة.  الرجــــل 

واحد منهم كان ا�سمه خليفة.    المــــراأة 

الرجــــل  قلت لك ب�س فكيني .. ياخوفي ا�سحى من النوم والقاك قدامي. ياريت التلفون يرن 

حتى البور�سة ما ات�سلت فيهم اليوم .. لو مت�سل قبل ال انام جان اللحين طرو�س لي 

م�سج ي�سحيني من هالرقده الطويلة.

رقده طويله يعني موت.  المــــراأة  

جب ب�س )ينادي( خليفة وين رحت يايبه... خليفة.   الرجــــل 

يايبه  القران  تقرا  انت  �ساألته   .. و�سفيك  �ساألني   .. وابكي  القراأن  اقر  �سافني  المــــراأة   مره 

�سحك وقالي : انا من ا�ستويت وانا اأختم القراأن كل رم�سان.

اأكيد مرت الجمعية..  الرجــــل  حتى اأم خليفة تاأخرت راحت اتيب حفيدي من الرو�سة ب�س 

ماعليك اأنا تعلمت على الوحدة من يوم قالوا لي اجل�س في البيت .. ال عاد للريوق 

طعم وال الغدا له طعم حتى الرقاد �سار ماله وقت ..ب�س. 

ب�س هالرقده طولت .. هذي اذا كانت رقده؟ المــــراأة 

انتي مات�سكتين .. ماتفكيني روحي عني. الرجــــل 

وين اأروح قبلي انت حاولت تروح .. ب�س ماقدرت. المــــراأة 
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الرجــــل  وينك ياخليفة .. اللحين البور�سة بت�سكر والعرفت و�س�سار وحتى ليلى علوي مادري 

و�س�سار لها.

المــــراأة  اأول مره يوم خل�ست الثانوية قال ال .. نعم قال ال خل�ست الجامعة وقال ال خل�ست 

الماج�ستير والدكتوراه وقال ال ... ويوم رفعت الراية البي�سه و�سار عمري خم�سين 

�سنة بعد قال ال.... ال.

انتي دكتوره؟يعني اأنا حلمان بدكتوره؟ الرجــــل 

نعم دكتوره .. مب اأح�سن لك من ليلى علوي؟ المــــراأة  

دكتوره .. ب�س عجوز. الرجــــل 

النه قال ال .. لوعندي مرايه كان قلت لك �سللي �سار. المــــراأة 

الأن  التلفزيون  ارقد جدام  يوم  كل   .. وب�س  ت�سكتين  ابيك  �سي  اأي  لي  تقولين  الرجــــل  مابي 

اأرقام البور�سة تمر تحت ال�سا�سة برتابه ماتتغير ماتتبدل اهي اللي ترقدني .. انتي 

التلفون  يمكن  وال   .. اأم خليفة وال خليفة  بترجع   .. بفتك منك  بعد لحظات  �سكتي 

يرن .. يارب هذا حلم وال...

قبر ... المــــراأة 

قلت ب�س وال كلمه .. واهلل ان تكلمتي �سربتك. الرجــــل 

بعد انت بت�سربني؟  المــــراأة 

اإذا ما�سكتي يادكتوره. الرجــــل  

انت كم عمرك. المــــراأة 

خم�س وخم�سين. الرجــــل 

يعني �سيبه؟ المــــراأة 

ال .. هم �سوونى �سيبه .. انا مو�سيبه. الرجــــل 

اللي عمرها خم�سين عجوز وانت. المــــراأة 

يعني ماراح ت�سكتين. الرجــــل 
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المــــراأة   قال انتي فلنه قلت له نعم .. بعدين قال لي انتي دكتوره .. لكن كنت اعرف بللي 

اللي كنت اربيها بالخ�س عنه  ي�سير .. النه كان عندي مرايا وايد .. حتى القطوه 

يزورونا  اللي  يوم   .. اللي ي�سير  تعرف  المرايه وهي كانت  تيل�س قدام  كانت تحب 

اخواني وعيالهم كنت انا والقطوه ننخ�س تحت ال�سرير.

ا�ستغفر اهلل .. يعني ماختارك اال انتي تكونين في هالكابو�س. الرجــــل 

المــــراأة  )تهجم عليه( ال انا مب في حلمك ا�سحى عاد .. هذا انا اللي احلم اأو اأموت اأو .. 

مادري انا وين .. وخليفه واأم خليفه وحفيدك وليلى علوي كلهم مافي وال حد بيرجع؟

لهم  قلت  مره   .. يادكتوره  تدرين   .. ال�سكل  بهذا  حلم  ي�سير  مره  اأول  الرجــــل  )ي�سحك( 

الم�سروع غير مجدي �سحكوا علي وقطوا الدرا�سة اللي مقدمها لهم في الزبالة .. 

ويوم ف�سل الم�سروع ح�سب ماتوقعت قالوا اني ح�سود وعيني حاره... عقبها طر�سوني 

بريطانيا قالوا دوره ق�سيرة تفيدك .. هناك بقيت اغلط اأول مره افكر في مره غير 

اأم خليفة لكن الحمد هلل خل�ست الدورة ورجعت.

اتزوجني ؟ المــــراأة 

الرجــــل  )لي�سمعها( يوم رجعت ح�سلت مكتبي م�سغول رحت حق المدير قلت له �سللي �سار 

ولي�س موظف ثاني في مكتبي .. قال لي ماعليه هذي ترتيبات جديدة  روح اجل�س في 

بيتكم في اجازة مفتوحة ولين خل�ست الترتيبات بنت�سل فيك .. 

اتزوجني؟.  المــــراأة 

هذا الكلم �سار له اأربع ا�سنين .. انتي �سقلتي؟  الرجــــل 

اتزوجني؟  المــــراأة 

)ي�سحك( في الحلم؟ الرجــــل 

الأنه مو موجود .. مايقدر يقول ال. المــــراأة  

ب�س احنا في حلم.  الرجــــل 

في حلم اأو في قبر المهم انه مو موجود. المــــراأة 
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الرجــــل  يارب .. لي مته يارب اأكيد اأنا احلم .. احلم )ي�سرخ( خليفة .. خليفة .. اأم خليفة .. 

اأم خليفة .. حد ي�سحيني .. حد يوقظني .. انا اختنق اختنق )ينهار(.

مب  خليفه   .. موجود  مو  اهو   .. مخرج  ال   .. منفذ  ال   .. مكانه  هذا  المــــراأة  �سار 

موجود. 

ب�س. الرجــــل 

وال اأم خليفه .. وال المــــراأة 

ب�س .. ب�س اأرجوك ب�س. الرجــــل 

المــــراأة  كانت القطوه تلتهي بالمراية وت�سكت .. انام تحت ال�سرير .. �سموني المعقده .. ب�س 

من  الدم  نزف  عليه  اغمى  اأخوي  عيال  واحد من  ..مره طاح  تعرف  كانت  القطوه 

را�سه �سمعت ا�سواتهم وهم ي�سيحون يادكتوره يادكتوره لحقينا يادكتوره .. كانوا 

يعرفون اني تحت ال�سرير ب�س ماي�ساألون عني.

عالجتي الولد يادكتورة ؟ الرجــــل 

ها.   المــــراأة 

اقولك عالجتي الولد؟ الرجــــل 

�سلون اعالجه وهو مب ويانه.. ب�س انا وانت. المــــراأة  

الرجــــل  ال حول وال قوة اال باهلل .. لي مته .. لي مته كنت هناك التلفزيون قدامي والتلفون على 

الطاوله وعيني على االأ�سهم كنت موظف كبير معروف ماكنت ابي حد ي�سوفني في 

البور�سة .. كان عندي اأمل ان يت�سلون فيني وارد على �سغلي تميت ات�سلى بالبور�سة 

.. تلفوني اللي ماكان ي�سكت �سار مايرن اإال مره اأو مرتين في اليوم .. وكان خليفة 

ي�سب لي القهوة .. اأم خليفة قالت لي بتروح تيب حفيدي من الرو�سة قالت لي وهي 

رايحه تبي �سي .. ياليت قلت لها ترجع ب�سرعة واإذا كنت راقد توق�سني. 

اتزوجني؟ المــــراأة 

لي  قالت  ما  عمرها  ب�س  خفيف  دمك  ا�سمر  و�سيم  انت  تقولي  كانت  الرجــــل  االنكليزية 

اتزوجني. 

اتزوجني؟ المــــراأة 
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الرجــــل  �سلون واحنا في حلم طويل .. في مكان ماندري اهو وين في االأر�س وال في ال�سما .. 

�سلون واحنا بروحنا. 

هذا انت قلت انحنا بروحنا. المــــراأة 

لفترة وبن�سحى من الحلم. الرجــــل 

مته؟ المــــراأة 

لين رجع خليفة اأو امه اأو اإذا رن التلفون. الرجــــل 

اأول واحد كان عمري �سبعتع�سر �سنة في  المــــراأة  تذكرت خليفة نعم كان ا�سمه خليفة كان 

الثالث ثانوي  .. كان يوقف كل �سبح جدام بيتنا .. ينتظرني اطلع من البيت واركب 

با�س المدر�سة .. والع�سر كان يجل�س جدام الدكان اللي م�ساهد بيتنا  .. مدر�س 

�سحيح كان مدر�س .. ب�س قالوا له �سغيرة .. وراح.

تعتقدين هالحلم بيطول. الرجــــل 

الثاني اخته كانت ويانا هناك في القاهرة .. طالبة طيبة .. قالوا له تدر�س. المــــراأة 

الرجــــل   اإذا كنت احلم �سلون انتي اللي اتكلمين طول الوقت .. واإذا انتي اللي تحلمين �سللي 

يابني انا.

الثالث والرابع قال مو من م�ستوانا العائلي. المــــراأة 

الرجــــل  مات�سلوا اربع �سنوات وانا انتظر في البيت ما مليت كنت واثق من نف�سي قلت يمكن 

 .. ا�سبر  ماقدر  اللحين  ب�س  هال�سنين  كل  ا�سبر  قدرت   .. وينادوني  المدير  يتغير 

يعني .. ال انا بعدي نايم على الكر�سي ومقابل التلفزيون والبور�سة للحين ما�سكرت 

.. خاطري ا�سوفها اللحين حتى لو لميت داون.

عقبها �سافني األف مرة اأقر القراأن وابكي .. ماكان يتكلم يطالعني بحزن ويروح. المــــراأة 

الرجــــل  �سرايك في ت�سرفي مع االنكليزية.. �سديتها الأني كنت مابي اغلط معها .. اأم خليفة 

بنت عمي واأم عيالي .. مادري ت�سرفي كان �سح؟

رفعت الراية البي�سه. المــــراأة 

مادري لو تعرفت عليها اأكثر .. جان يمكن ما�سار اللي �سار لي. الرجــــل 
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اختفت   .. ال  قال  الخام�سه  المره   .. يدي  في  كانت  والمرايه  معاي  كانت  المــــراأة  القطوه 

القطوه والمراية.

الرجــــل  لي مته .. لي مته )يعاود البحث عن مخرج( حد يتكلم الزم ي�سير �سي .. لي مته 

هالحلم.

من قال انه حلم. المــــراأة 

ال اهو حلم. الرجــــل 

حلم من؟ المــــراأة 

اربع �سنوات انتظار .. عمري ماحلمت ال بليل وال بنهار .. ب�س كنت انتظر. الرجــــل 

اأربع �سنوات وال خم�سين �سنة. المــــراأة 

اأول �سنة ربيت حمام �سارو وايد اأم خليفة ما كانت را�سية و�سخوا البيت. الرجــــل 

المــــراأة  القطوه بعد قالوا لها ال .. كانت تنخ�س لين اأرجع من الم�ست�سفى اأح�سلها نايمه على 

المرايا كانت تقولي بكل اللي ي�سير.

الرجــــل  ثاني �سنة بعت الحمام .. وان�سغلت بالزرع طردت المزارع وتميت اهتم بكل �سي .. 

ب�س   .. التلفون مايفارقني  ب�س  ا�سقي  ا�سمد  ازرع وانظف   .. نزل وزني ع�سرة كيلو 

محد ات�سل.

�سار المر�سى كل حياتي كان الواحد منهم يطالع ا�سابعي ويهز را�سه باأ�سف. المــــراأة 

الرجــــل  ثالث �سنة خذيت كل الفلو�س اللي جمعتها طول هال�سنين وحطيتهم في البور�سة .. 

قالوا لي بت�ساعف .. قلت تمام على االأقل ت�ساعدني في زواج ولدي فهد االأ�سغر من 

خليفة .. عقبها �سار مالي �سغل اال م�ساهد التلفزيون .. �سارت االأ�سهم كل �سي اريح 

من الحمام والزراعة.

على  يتعلمون  كانوا  وكلهم  وغيرها  غيرها  ويبت  ماتت  المراية  قطوة   .. المــــراأة  الخم�سين 

المراية ب�سرعة.

الرجــــل  �سرت ا�سوف الدنيا �سلون تكبر وي�سير لونها خ�سر �سرت ا�سارخ من الفرح وارق�س 

بروحي �ساعتها ن�سيت التلفون وقلت اهلل ي�سامحه اللي يل�سني في البيت ...

اهلل ي�سامحه اللي يل�سني في البيت. المــــراأة 



168

انتي للحين اهنيه. الرجــــل 

المــــراأة  وين باروح ووين بتروح انت .. ال يكون تفكر ان خليفة بيرجع .. ال اذا خليفه المدر�س 

رجع ولدك بيرجع هذا حلم اأبدي

)يهجم عليها غا�سبا( حتى لو دكتوره ب�سربك اأو ت�سكتين. الرجــــل 

اإذا انت جال�س على الكنبه وت�سوف ليلى  المــــراأة  التهديد بال�سرب ماينفع في هالمكان .. 

علوي وخليفه ي�سب لك القهوة .. ب�س انت ماتح�س بكل هاال�سياء اللي تقولها .. انت 

اهنيه وهنيه االأح�سا�س مفقود .. ياهلل ا�سربني.

الرجــــل  قالوا لي �سارب يمكن تعو�س خ�سايرك ب�س الدنيا �سارت كلها حمره ماعدت ارق�س 

وال ا�سرخ �سرت اهرب من �سريط االأ�سهم لوجه ليلى عوي .. ورجعت انتظر تلفونهم.

ا�سوفك ماعدت تنطر خليفه .. وال اأم خليفة. المــــراأة 

الحلم طال طال وايد. الرجــــل 

المــــراأة  ال الحلم في بدايته اإذا كان حلم. االأحلم ماتت واحد ورا واحد كلما تجدد االأمل 

)ت�سحك  دكتوره   .. دكتوره   .. البي�سه  الراية  رفعت  لين   .. ثانيه  يموت مره  يرجع 

ب�سكل ه�ستيري( هذا هو الحلم .. هذا هو االأمل.

كان االأمل ان المبلغ يت�ساعف .. ب�س �ساقول مابقي اال ن�سه .. وال حد ات�سل. الرجــــل 

�سارت الخطوه اأثقل رايه بي�سه وبالطو ابي�س و�سعر ابي�س .. وفراغ ماله تالي. المــــراأة 

اتزوجيني؟ الرجــــل 

يجي  ال  قبل  زوجته  ماتت  ا�ست�ساري  ال�ستين  في  رجل  وبجدية  بلهجته  اياها  المــــراأة  قالي 

لهالبلد وحيد .. نعم قالي اياها .. في الخم�سين وبعد ما�سار كل �سي ابي�س.

اتزوجيني؟ الرجــــل 

المــــراأة  اعتقدت اني اأحلم .. لكنه كان عملي وجاد .. بداية حلمت ابها قبل ثلثين �سنة لكنها 

جات اللحين )ت�سمت( لكن الحلم حتى في الخم�سين انك�سر قال ال هذا اجنبي نعم 

بعد قال ال .. بعدها اختفت القطوه والمراية وح�سلت روحي اهنيه .. معاك.

اتزوجيني ؟ الرجــــل 
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)وكاأنها ت�سمعه لأول مرة( �سقلت ؟ المــــراأة 

)بتلعثم( اقول اتزوجيني ؟ الرجــــل 

�سلون .. واذا رجع خليفة وال اأم خليفة �سبتقول لهم. المــــراأة 

)بياأ�ص( مته طال الوقت .. مادري وين راحو .. وال انا مادري وين رحت. الرجــــل 

انت اهنيه. المــــراأة 

ايه ب�س اهنيه وين؟ ولي�س؟ وانتي من؟ الرجــــل 

انا لوكانت المرايه وياي كان قلت لك �سللي �سار. المــــراأة 

اهلل يلعنك انتي والقطوه والمراية. الرجــــل 

المــــراأة  تعتقد اني ملعونة؟ )ليرد( كانوا ي�سموني المعقدة .. ب�س مو الملعونة... كان جدي 

يوم كنت ا�سغيره يدلعني وايد ويقولي اه يالملعونه.

الرجــــل  اأم خليفة ماقلت لها عن �سالفة االأنجليزية وال عن برد برايتون .. وال درت بللي كانت 

تقوله لي لندا .. اأم خليفة اللي يابت لي االأعيال .. ربع قرن وياها ماعمرها قالت لي 

انت و�سيم ودمك خفيف ... ب�س يوم رجعت ماح�سلت المكتب ... يمكن لو تقربت 

للندا اأو حتى تزوجتها ماح�سل لي اللي ح�سل.

لندا قطوتك؟ المــــراأة 

الرجــــل  في اأ�سياء وايد �سارت �سح وفي اأ�سياء �سارت غلط .. اأن كنت اأقولهم ان الم�سروع 

بيف�سل ح�سب الدرا�سة.

وف�سل الم�سروع. المــــراأة 

قالوا انت ماتفهم ويوم ف�سل الم�سروع. الرجــــل 

قالوا انك ح�سود وعينك حاره. المــــراأة 

باأ�سياء جميله  التلفزيون ويطالع �سريط االأ�سهم وليلى علوي يحلم  الرجــــل  اللي ينام قدام 

خ�سره مو يحلم بعجوز مثلك حتى لوكنتي دكتورة.

اتظن اإن �سار �سي في الدنيا؟ المــــراأة 

�سلون يعني؟ الرجــــل 
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انفجار كبير .. زلزال .. المــــراأة 

اذا كان مثل ماتقولين وين النا�س ووين .. الرجــــل 

كل واحد وم�سيره. المــــراأة 

وانتي لي�س اهنيه .. لي�س مو بروحك مع م�سيرك؟ الرجــــل 

المــــراأة  طول عمري كنت بروحي .. اللحين ال االأوراق تنفع وال ال�سواد اللي كنت ا�سدره للورق 

وال كل االحلم .. ماعاد �سي له قيمة.

كلمك �ساعات عجيب. الرجــــل 

و�سنهو العجيب فيه؟ المــــراأة 

انتي دكتوره وال �ساعرة؟ الرجــــل 

المــــراأة  )ت�سحك( �ساعرة اأول مره واحد يقولي انتي �ساعره .. ايه كنت �ساعره �ساعره بكل 

اللي يدور حوالي كل االألم اللي يعت�سرني كنت �ساعره بفجاعة االأ�سياء بمرارتها .. 

ب�س مالي على االأقدار حيله.

كاأني �سامعها. الرجــــل 

المــــراأة  كنت �ساعره ب�س مالي ارادة اأقولها .. اأو حتى اأعبر عنها .. ياخوفي القطوه �سققت 

كل اأوراقي.

ماظن بقى قطوه وال اأوراق وال مرايا وال حتى اللي يقولك ال الرجــــل 

وال خليفة وال اأمه وال التلفون وال اللي قالوا لك اقعد في البيت )�سمت(. المــــراأة 

الرجــــل  ال .. ال .. الزم ا�سحى الزم ا�سحى وخليفه الزم يرد ..وام خليفة ترد من الرو�سة 

يت�سلون  مابيهم  يت�سلون خل�س  مابيهم  اأنا  ال   ... يرن  والتلفون الزم  الجمعية  اأو 

اأنا ن�سيت الم�ساريع ون�سيت الدرا�سات .. �سرت افهم للحمام اأكثر .. الزم يرجعون 

عل�سان اقول حق اأم خليفة �سقالت لي لندا يوم كنت في برايتون .. عل�سان تعرف .. 

اأخ�سر   .. التلفزيون  �سا�سة  على  اأخ�سر  �سريط  ا�سوف  عل�سان  ي�سحيني  الزم حد 

اأخ�سر اأخ�سر لين ازوج فهد .. مابيهم يت�سلون .. ب�س يرن التلفون حتى لو غلط.

اتزوجني؟ المــــراأة 
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واأم خليفة و لندا الرجــــل 

اتزوجني ؟ المــــراأة 

في الخم�سين .. الرجــــل 

في الخم�سين وعذراء. المــــراأة 

الرجــــل  عذراء؟ ب�س �سلون ومحد اهنيه اال انا وانتي وها ال�سواد .. لو ندري و�س�سار لو نعرف 

احنا وين .. اخ ياخليفه وينك يابوك .. تعبت يابوك تعبت.

المــــراأة  واأنا تعبت اجمع �سهادات �سهادات �سهادات .. ح�سلت كل ال�سهادات المعروفة غير 

الدورات والندوات رحت كل مكان زمالة من كل مكان.

رحتي برايتون ؟ �سفتي لندا؟ الرجــــل 

ب�س ماقدرت اح�سل على �سي واحد كنت ابي ب�س واحد بنت ولد ب�س واحد. المــــراأة 

لندا الوحيدة اللي قالت لي انت و�سيم لندا المره الوحيدة اللي ح�س�ستني برجولتي. الرجــــل 

المــــراأة  اللحين وبعد ماقال ال للمره الخام�سه وفي الخم�سين �سار ال�سي الوحيد اللي اأحلم به 

بعيد بعيد وايد.

انتي دكتورة �سنهو؟ الرجــــل 

دكتورة  فهمت   .. البلد  في  اأطفال  دكتورة  اأ�سهر  اأطفال  دكتورة  باألم(  المــــراأة  )ت�سرخ 

اأطفال .. دكتورة اأطفال )تنهار(.

دكاترة االأ�سنان اأهم اللي يق�سون ذهب .. )ب�سخرية( دكتورة اأطفال. الرجــــل 

ماباقي اال تقولي النكته ال�سخيفه وتقول لي لي�س ماكملتي. المــــراأة 

   )تنتابهم حالة من ال�سحك ت�ستمر لفترة طويلة تختلط بن�سيج و�سبه بكاء حتى 

يخيم ال�سمت عليهم(.

الرجــــل  حد يحرك هال�سكون .. حد يوقف هالحلم كنت هناك .. ال ما�سار �سي ال قنبلة وال 

زلزال وال دمار كنت هناك م�سلوب انتظر انتظر يت�سلون ويرجعوني �سغلي قبل ال 

افقد كل وزني اأو انطر االأ�سهم ت�سير خ�سره قبل ال ت�سيع الفلو�س وفهد مايتزوج .. 
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لوي�سير �سي زلزال  اللحين   .. الجمعية  اأو من  الرو�سة  اأم خليفة ترجع من  انتظر 

بركان .. ب�س اعرف انا وين .. انا وين.

مب حلم. المــــراأة 

وال هو قبر. الرجــــل 

المــــراأة  تعرف �سلون الواحد يعي�س في قبر .. تنقطف زهرة عمره وهو وحيد في قبره يطالع 

من فتحه �سيقة نور ب�سيط كلما له وي�سيق.

�سحيح مب حلم وال قبر وال �سي عيل لي مته لي مته. الرجــــل 

لين يختفي النور .. وتن�سد الفتحة .. وي�سير كل �سي اأ�سود. المــــراأة 

اأكثر من هذا ال�سواد؟ الرجــــل 

المــــراأة  اأكثر الأن ال�سواد �ساعتها ما راح ي�سد عيونك ب�س ال بي�سد حنجرتك وبي�سير خليفة 

واأمه ولندا واللي تنطرهم ين�سلونك من قدام ليلى علوي وهم كبير ع�سته ومحد راح 

يرد ... �سفيك ؟ خايف؟

بديت اأ�سدق  الرجــــل 

هذا اأول �سي كان الزم تعترف به. المــــراأة 

خلينا اندور على مرايه. الرجــــل 

المرايه ماراح تقولك عن االأ�سهم وال عن لندا اللي ندمت انك ماتجاوبت وياها. المــــراأة 

)ينادي وهو يدور في المكان بهياج( خليفة .. خليفة .. خليفة. الرجــــل 

قال لي ال للمره الخام�سه .. بعدها اختفى كل �سي.  المــــراأة 

)ي�سرخ باألم( خليفه .. تعال يابوك .. تعال ياخليفه. الرجــــل 

)تنهار باكية( انك�سر كل �سي كل �سي. المــــراأة 

ويكرر  بيدها  يم�سك  بع�ص  تجاه  يزحفان   .. متقابلين  يجل�سان  �سمت     )لحظات 

ال�سوداء  طلبه بالزواج بينما هي تردد نف�ص الطلب .. يرتديان بع�ص الأقم�سة 

على اأنغام اأغنية فرح حزينه(.

❋ ❋ ❋



اأهل �سرق

م�سرحية من خم�سة م�ساهد

2005





175

�سخو�ص الم�سرحية

اأم بدر   :   اأم �سيف بن غانم ..امراأة تجاوزت المائة عام .. عمياء ... ذات �سخ�سية قوية.. 

وهي اأم �سيف بن غانم.

كهل خال ابناء �سيف بن غانم رجل مرح م�ساب بالربو. بو�سريفه   :  

جار �سيف بن غانم .. تجاوز ال�ستين من عمره. عـو�س    :  

في الثلثين ربته اأم بدر بعد موت اأمه يمتلك �سوت  �سجي ..  �سالم    : 

رجل ثري تجاوز ال�سبعين عام. �سعود     : 

اأبناء �سيف بن غانم

في االأربعين من عمره �سر�س مخادع. بدر   : 

االأخ االأ�سغر لبدر .. يحمل طباع اأخيه .. جبان. �ساهين     : 

امراأة ثرثارة .. دون االأربعين من عمرها. لولوه     : 

زوجها رقيق منقاد لها اليتكلم. فتحي    : 

اآخرون
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الم�سهد الأول

)في يوم �سيفي .. قبل ثالثين �سنة في اأقدم حي في المدينة ي�سمى �سرق في بيت قديم متهالك .. 

ليوان ي�سم بع�ص الغرف واأمامه �ساحة مفرو�سة بالرمل  زير ماء وكر�سي خ�سبي قديم .. اأم بدر تقف 

في و�سط الم�سرح بينما �سالم يردد بع�ص الأغاني(.

وتغني يا�سالم؟ اأم بدر 

و�ستبيني ا�سوي ياعمتي. �سالم  

لي�س مارحت وياهم المقبرة. اأم بدر 

بو�سريفه طردني. �سالم  

ولي�س ؟ اأم بدر 

قال لي المقبرة يبيلها ريايل. �سالم  

اأم بدر  اهلل يهديك يايبه )ي�ستمر في الغناء( ايه �سنين تجر �سنين ، ولدي العود بدر مات 

قبل ثلثين �سنة ومن ع�سرين �سنة مات �ساهين واللحين �سيف اآخر العيال )يدخل 

بو�سريفه برفقة عـو�ص(.

بو�سريفه   اهلل يرحمك يابوبدر )يلتفت ل�سالم( ب�س يا�سلوم .. ا�ستح على وجهك .. النا�س في 

حالة عزى وانت مات�سكت عن الغنا. 

خله يا بو�سريفه .. خله يغ�سل الحزن .. المرحوم كان يحب �سوته. اأم بدر  

عظم اهلل اأجرك يام بدر. عو�س  

مادايم اال وجه �سبحانه... دفنتوه ياعـو�س؟ اأم بدر  

الحمد هلل .. اهلل يرحمه يام بدر. عو�س  

والنا�س وينهم .. ما�سوف حد وياكم ..مب هذا �سيف بن غانم. اأم بدر  

بو�سريفه   تنثروا في ها الدنيا .. البر اللي كان حق الذيابه �سار في و�سط البلد ... ما عدنا 

نعرف ال�سرق من الغرب )�سالم م�ستمر في الغناء(.
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اأم بدر  اهلل يرحمك يا �سيف كان ايقول محل �سوت �سلوم ... ايه ياعـو�س .. اآخر مره �سفت 

فيها �سيف بعيوني قبل خم�سين �سنة .. قالوا النا�س �سيف فيه �سي �سار عمره ثلثين 

وللحين ماتزوج ؟ �سنتها خطبنا له اأخت بو�سريفه تزوج وياب بدر و�ساهين  ولولوه 

... ب�س وين ؟ )تتما�سك( اللي .. اللي كان مون�سني �سوته راح )يرتفع غناء �سالم( 

واللحين ما بي�سبرني اإال �سوت �سالم اللي كان �سيف يحبه ويطرب له .. وحتى �سوت 

�سالم ماعاد مثل االأول.

واهلل من البلوي  اللي ي�سويها.    عو�س 

عـو�س يقول : ما�ساف حد من ربع المرحوم في المقبره.  بو�سريفه 

اأم بدر   )ت�سحك( ربعه ... من �سنه وهم يتناق�سون .. اأول احط في المله �ست فناجيل اما 

اللحين فنجالين .

واحد للمرحوم وواحد لي.  بو�سريفه  

ال حول وال قوة اإال باهلل ..  عو�س 

بو�سريفه  .. اأعياله ياو المقبرة ؟ اأم بدر 

بدر يه متاأخر ما لحق على ال�سلة و�ساهين راح قبل الندفن ابوه. بو�سريفه 

ما �ساألوا عن جدتهم ؟ )ل يرد( واآنا من يعزيني؟ اأم بدر 

عـو�س .. ما تقدر تيبللي �سكر نبات من ال�سوق ؟ �سالم  

الحين يا �سالم النا�س وين واأنت وين )يقترب منه ويهم�ص له ببع�ص الكلمات(. عو�س 

)يهم�ص لعـو�ص( �سيف اأ�سغر اأعيالها �سيب ومات .. وهي للحين ما ماتت ؟ �سالم  

)تبت�سم بود( خاطري يا �سالم اأعي�س لين تعر�س. اأم بدر 

اأعر�س .. اأنا اعر�س .. ياريت .. �سمعتها �ستقول ياعـو�س. �سالم  

ولي�س ال يا�سالم .. اهلل يبلغني فيك . اأم بدر 

)بخوف( �سقالت .. بتبلغ عني. �سالم  

ال يا�سالم هذي تقول تبلغ فيك. عو�س 



178

�سلون يعني ؟ �سالم  

يعني ت�سوفك معر�س. عو�س 

انت و�سفيك يا�سلوم ها .. مات�سوفه متغير ياعـو�س؟  بو�سريفه 

واهلل مادري يابو�سريفه. عو�س  

بعد و�سفيه يابو�سريفه .. حزنان على عمه اللي رباه. اأم بدر 

ايه �سحيح .. �سحيح. عو�س 

�سالم   وانت لي�س تطالعني جذيه ها .. خل�س مب يايبللي �سكر نبات كيفك. بو�سريفه انت 

تظن اني فيني �سي؟

واهلل مادري يابوك �سكلك يعني ... بو�سريفه 

و�سفيك يابو�سريفه؟ عو�س 

بو�سريفه  حزنان على �سيف يا عـو�س .. كان رفيچي اأخوي .. عقب ماماتت المره ع�ست ا�سنين 

ويا الغالية �سريفه لكنها راحت وخلتني بروحي .. �سيف مب ريل اأختي  �سيف �سار 

اخوي واأم بدر �سارت اأمي.

ايه اهلل يرحمه ..  عو�س 

منهو ؟ �سالم  

العم �سيف ولد اأم بدر .. اأخر عيالها. عو�س 

ولدها �سيف وهي اأ�سمها اأم بدر. �سالم  

يا�سالم .. بدر ولدها العود مات من زمان. عو�س 

بدر ولدها العود واخوه �سيف ماخذ اختي. بو�سريفه 

اأ�سكت اأنت �سوي .. �سنهو انت تبي تجنني .. مره اأخوه ومره ولده. �سالم  

وانت كل هال�سنين اللي ع�ستها في هالبيت وماتعرف هذا من وهذا من. بو�سريفه 

مب منه؟ عو�س 
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�سلون؟ بو�سريفه 

ا�سمع يا�سالم هذا مو وقتك. عو�س 

ب�س ابي اعرف؟ �سالم  

اأم بدر عندها ثلث اأوالد وكلهم ماتوا واأخرهم كان العم �سيف. عو�س 

انا بدر �سفته في المقبره. بو�سريفه 

ا�سكت انت .. �سلون ت�سوفه وهو ميت. �سالم  

)ي�سحك( هذا بدر غير يا�سالم. بو�سريفه  

عمي عـو�س بتيبلي �سكر نبات وال ال. �سالم  

عو�س  )بهم�ص( انا بايبلك �سكر نبات تبي تعدل �سوتك ها .. لكن ال�سي الثاني اللي ت�سربه 

يخرب �سوتك.

و�سي�سرب ياعـو�س؟ بو�سريفه 

 .. النامليت يابو�سريفه ؟ والفلو�س يا�سالم؟
)1(

)باإرتباك( ال هذا النامليت عو�س 

�سالم   لين بعت الخرابه .. الخرابه اللي احذا بيتكم ... ايقولون يعطون فلو�س وايد وخا�سة 

اإذا بي�سونها فندق.

فندق مره وحده .. وهالخرابه عندك ورقتها ؟ عو�س 

اأي ورقه .. اأمي اتقول : اأن الخرابه مالتنا يعني مالتنا ..  �سالم  

)ي�سحك( خل�س اذا اأمك قالت �سار.. اهلل يرحمها.  عو�س 

وينكم   .. �سيف  ولحقكم  �ساهين  وعقبه  بدر  راح   .. رحتوا  كلكم   .. عيال  يا  اأم بدر  وينكم 

يا عيال �سيف .. وينك يا بدر ، وينك يا �ساهين )يرتفع �سوت �سالم بينما عـو�ص 

ي�ستاأذن من بو�سريفه بالإن�سراف( عـو�س.

عـو�س بيروح يا ام بدر. بو�سريفه  

)1( نامليت م�سروب غازي.
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اأم بدر   تعال ياعو�س .. هاك يايبه )تناوله مبلغ من المال( واهلل ماعندي زود هاك ا�ستر 

بهم خبز وج�سمه ياعو�س. 

حا�سر .. حا�سر ..اهلل يرحمه يا ام بدر. عو�س  

اأم بدر   بدر يا عـو�س خذ محمل اأبوه ومن بدال ما يغو�س تم يتاجر و�ساهين معاه .. انت ما 

عرفتهم عدل .. بدر �سار عنده بدال المحمل ثنين لين يوده الم�ست�سار االنجليزي 

عند الجبل .. يوم الجمعة الم�ست�سار يروح حق ربعه االنجليز في كمب ال�سركه يلعبون 

كوره لكنه �ساف محمل واقف بعيد في البحر ومتذاري بالجبل قام الم�ست�سار وخبر 

الدورية .. راحوا له الدوريه وم�سكوه ..  كان مهرب ميتين كي�س �سكر من البحرين 

.. �سجنوه في الچلعة .. وجلدوه خم�سين جلده عقبها ترك ال�سكر ورد على الغو�س .. 

لكن الغو�س خل�س وهو بعد خل�س ... اأما �ساهين تولع ببنيه من البدو وهد البحر 

وترك اأخوه و�سار �ساعر .. تزوج من ذيچ البنية وعا�س وياها ... عقبها انا عميت 

.. قالوا في �سنة من ال�سنين �ساهين راح القن�س وطال بهم المقنا�س واأ�ستاق حق 

مرته اللي يحبها قام يكتب �سعر على الرمل .. لكن حية رمل لدغت �سبعه وما اأ�سبح 

ال�سبح .. دفنوه هناك في مكان ينقال له الربع الخالي راحو وزادت وح�سة هالبيت 

لكن العمى ما يزيد يا بو �سريفة.

)�سوت بدر من الخارج( �سلوم .. �سلوم ولعنه.. بطل الباب.   بدر  

هذا �سوت بدر. اأم بدر 

بدر   )بدر وبرفقته اأخيه �ساهين .. يفتح الباب ويدفع �سالم بغ�سب( نعم يا يمه عّظم 

اهلل اأجرك )يقبلها على راأ�سها(.

البقا برا�سك يا جدتي  )يقبلها على راأ�سها با�سمئزاز(. �ساهين 

انت �ساهين ؟ اأم بدر 

احنا قلنا انمر انخلف عليك. بدر  

حياكم تعالوا يايبه البقا برا�سكم  يا عيال. اأم بدر 

احنا م�ستعجلين يا يمه ب�س نبي ن�ساألك .. �سندوق الوالد وين ؟ بدر  
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داخل يا يمه ... اأم بدر 

ويح�سرون  والدهم  غرفة  اإلى  عجل  على  )يدخالن  ان�سوف  بند�س  احنا  �ساهين  عيل 

�سندوق خ�سبي(.

عّظم اهلل اأجركم يا عيال �سيف. عو�س 

على  توكل  ياهلل  خل�س  العزا  م�سكور  بق�سوة(  للخارج  يقوده  بعـو�ص  بدر   )يم�سك 

اهلل. 

)يبحث في ال�سندوق( ورقة البيت .. ب�ست اأبوك اأغرا�س الغو�س ميزان اللولو و ... بدر  

وهالخرابيط �سن�سوي فيها. �ساهين 

انتوا �ستدورون ؟ اأم بدر 

يعني معقول يا يمه اأبوي ما خّل �سي ؟ بدر  

البيت قدامكم يا عيال �سيف .. اأم بدر 

)بهم�ص( الكلب .. هذا اللي قدروا عليه .. يايين ياكلون الباقي.  بو�سريفه 

منهم ؟ �سالم  

بدر    �سمعي يايمه الزم اتعرفون انتي وبو�سريفه و�سلوم ان اللي في هالبيت .. كل اللي فيه 

لنا اأحنا .. اأحنا اأعيال �سيف.

بنرد مره ثانية يا يمه ... �ساهين 

قولي حق الخال و�سلوم مالهم دعوه باأي �سي في البيت. بدر  

بتروحون! والنا�س ... الريايل اللي بيون يعزونكم. اأم بدر 

احنا ماعدنا نعرف حد في �سرق ... والبركه في الخال. �ساهين  

واحنا عندنا بيوت يايمه .. وربعنا مايدلون هالخرابه. بدر  

اهلل يايمه بيت ابوك بيت جدودك �سار خرابه. اأم بدر 

اال اقول ابوي ماعنده �سندوق غير هال�سندوق. بدر  
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�سالم   انا عندي �سندوق .. ايقول عمي بوبدر اهلل يرحمه انه مال امي عطته اياه قبل التموت.

انت انطم يالخبل. �سـاهين 

عيب يا�ساهين هذا مثل اخوك. اأم بدر 

خلهم عنك ... �سمعي يايمه احنا اليوم م�سغولين ب�س بنرد مره ثانيه ومثل ماو�سيتك. بدر  

)�سوت لولوه من الخارج( بطلوا الباب انا لولوه. لولوه  

لولوه. �سـاهين 

لولوه .. بطل لها الباب يا�سالم. اأم بدر 

اكملت بو�سريفه 

يايمه  اجرك  اهلل  عظم  زوجها(  برفقة  و�ساهين  بدر  �سقيقة  وهي  لولوه  لولوه   )تدخل 

واهلل مادريت اال اليوم .. ايا عليك يايبه .. من لنا غيرك يايبه.

لولوه... انتي من خم�س �سهور ما�سفتي ابوك. اأم بدر 

الرومتيزيوم .. اركبي يايدتي واهلل ماقدر اتحرك حتى ا�سئلي فتحي. لولوه  

هذي ركبها وجذيه. بدر  

البقا برا�سكم ياخواني. لولوه  

وهذا قال�سته وراك �سله؟ )ي�سير لزوجها(. �ساهين 

ب�س عاد يا�ساهين .. هذا رجلي. لولوه  

والنعم. �ساهين 

بو�سريفه .. فتحي يعرف يرو�س. �سالم  

ا�سكت يا�سلوم .. خلنا ان�سوف. بو�سريفه 

خالي .. خالي عظم اهلل اجرك. لولوه  

كيف حالك يايبه. بو�سريفه 

حالي .. اهلل يرحمك يايبه .. يا�سمعة البيت يايبه. يانظر عيني يايبه. لولوه  

ب�س عاد يالولوه ..  بدر  
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اأغرا�س  )تفت�ص(  يايبه  ريحتك  فديت  اه  له(  م�سرعة  فتذهب  لل�سندوق  لولوه   )تنظر 

ابوي فديت ريحته .. ريحة الغالي.

ماح�سلوا �سي يالولوه. اأم بدر 

ها والبيت .. وورقة البيت؟ لولوه  

ورقة البيت عندي يالولوه .. ياهلل تاخرتي على اعيالك. بدر  

�سبر .. �سلون عندك ؟ لولوه  

مب انا اخوكم العود ... �سمعي ال�سندوق مافيه اال ورقة البيت  بدر  

�ساهين  وب�ست وفطام اذا تبينهم خذيهم حق فتحي عل�سان ت�سدين خ�سمه. يكون مايتنف�س 

كل�س.

ب�س عاد يا�ساهين. لولوه   

بدر    )يهم�ص لخوانه( �سمعوا اكيد فيه �سي ثاني .. تبونا اندور من اأول يوم .. عيب .. 

�سبيقولون النا�س عنا .. انروح اللحين وباجر نرد ون�سوف.

ب�س انا وفتحي ياين من البلد .. طريق بعيد بنتم اهنيه. لولوه   

)با�سرار( من بعيد ها .. تعالي عندنا البيت اريح لك .. ياهلل. بدر   

ايه عليك يايبه.. لولوه   

ب�س عاد .. �سمعي ياام بدر وانتوا محد يحرك �سي من مكانه �سامعين )يخرجون(. بدر   

�سفت يابو�سريفه؟ )�سالم يغني(. اأم بدر 

بو�سريفه  )في طريقه لداخل البيت( �سفت يا ام بدر .. البيت بيتهم اللي ماعرفو ابوهم وهو 

حي بيعرفونه وهو ميت .. اختي مايابت ريايل .. اهلل يرحمك يا�سيف.

كاني رهنت العمر يفــداك لو العمر ينباع يا �ســـــيف  اأم بدر 

يوم انقلب دهرك وعـاداك و�سفه عليه واألف ياحـــيف    

)غناء �سالم م�ستمر اإظالم تدريجي(
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الم�سهد الثاني

)�سباح اليوم التالي .. اأم بدر تخرج من غرفتها وبيدها اإناء به فناجين القهوة ودلة نحا�سية .. 

�سالم نائم .. بو�سريفه يخرج من غرفته(.

من ؟ اأم بدر 

انا يا ام بدر .. �سبحك اهلل بالخير. بو�سريفه 

حيا اهلل �سباحك ... هذا ثاني �سباح يابو�سريفه. اأم بدر 

مادايم اال وجه .. له الملك. بو�سريفه 

�سالم ماله ح�س. اأم بدر 

 .. �سباح الخير يام بدر
)1(

)من الخارج( ها .. هود عو�س 

حياك حياك ياعـو�س )يدخل عـو�ص(. اأم بدر 

عو�س  ال�سلم عليكم )يناول بو�سريفه الخبز( .. يه �سالم للحين راقد )ي�سع كي�ص �سغير 

بجانبه(.

بو�سريفه عيال اختك و�سيبون ؟ عو�س 

بو�سريفه  واهلل ما دري .. ايقولون اأن اأبوهم عقب ثمانين �سنة البد واأنه ترك �سي..فلو�س .. 

بيوت .. عقارات.

ويظنون اأن اأم بدر خا�سه عنهم �سي ؟ عو�س 

واهلل مادري �سيفكرون فيه .. من بدال ماياخذون عزا ابوهم .  بو�سريفه 

اأكيد يظنون اأنه عنده فلو�س وايد. عو�س 

وقالوا  البيت  ورقة  خذوا  �سندوقه  يفت�سون  فيه  مافكروا  اأول  يدورونه.  اللي  بو�سريفه  هذا 

بيرجعون اليوم .

)بفزع( مته؟  عو�س 

)1( هود كلمة تنبيه يقولها الرجل عند دخوله البيت.
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و�سفيك ياعـو�س؟ بو�سريفه 

لولوه  تقابله   .. م�سرعا  )يخرج  بدر  يام  دايمه  قهوة   .. م�ستعجل   .. باروح  انا  عو�س  ال 

برفقة زوجها(.

لولوه   ال�سلم عليكم .. �سلونك يايمه .. واهلل ماركدت البارحة اهلل يرحمك يايبه .. �سويت 

لك �سويت بلليط .. ايا عليك يايبه كان يحب البلليط والخنفرو�س اللي ا�سويه.

وهذا اللي ا�سمه .... الروماتيزيوم مايطق عليك. بو�سريفه 

نظر عيني فتحي ماق�سر يابللي دهان .. مروخ خو�س ادوا. خالي تعال ذوق البلليط  لولوه   

مااأقدر يلتات على ل�ساني. بو�سريفه 

)تذهب ل�سالم( قوم يا�سالم .. قوم. لولوه   

ال حول والقوة اال باهلل. اأم بدر 

�سفيك انتي و�ستبين. �سالم  

�سالم روح ارقد في حجرتك. اأم بدر 

قولي اأول الع�سو وين ؟ لولوه  

والع�سو و�سله يالولوه؟ اأم بدر 

باخم الحو�س ياجدتي .. انا ماعرف اجل�س بدون �سغل.  لولوه  

ويراقب  يراقبها  بو�سريفه   .. �سيء  عن  تفت�ص  وكاأنها  الحو�ص  تكن�ص     )لولوه 

مكانها  في  تقف  بدر  اأم  بينما  للداخل  وين�سرف  غطائه  يحمل  �سالم  زوجها .. 

المعتاد بجانب عمود الليوان .. يدخل بدر برفقة �ساهين(.

)بغ�سب( لولوه وعمى هذا هو االتفاق .. تيل�سين من ليل اهلل وتجين بروحك. بدر  

تغافلينا يالولوه وت�سحبين هالدعله وياك. �ساهين 

انتي �ست�سوين ها ؟ بدر  

تخم البيت .. ماتدري فتحي طيبها من الروماتيزيوم .. بو�سريفه 
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ا�سكت انت ياخال. بدر  

ال حول والقوة اال باهلل. اأم بدر 

�سمعي يالولوه عن اللف والدوران ثرا من عدتيها ماتلومين االنف�سك. بدر  

ثرا محد بينفعك. )وهو ينظر لزوجها(. �ساهين 

انا بنته مثل مانتوا عياله. لولوه  

محد بياكل حقك.  �ساهين 

ليتها ماتت قبل ال تيبكم . بو�سريفه 

ا�ستغفر ربك يابو�سريفه .. ال ابوهم وال امهم كانوا جذيه ..ال حول وال قوة اإال باهلل. اأم بدر 

والعمل يا اأم بدر. بو�سريفه 

هذا بيتهم يا بو�سريفه و�سلي اقدر عليه .. خلهم يدورون. اأم بدر 

�سمعي يايمه .. في �سي ثاني غير ال�سندوق تركه ابوي. بدر  

ترك اأ�سياء وايد. اأم بدر 

وينها .. وينها.  لولوه  

اأم بدر  على اأ�سياف �سرق وفي �سكيكه .. في الم�سجد .. في عيون النا�س وقلوبهم .. �سيف 

ترك اأ�سياء وايد.

ايه ب�س وينها ؟ �ساهين 

)تبت�سم( انتوا ماتعرفون قيمتها .. انا لو اعرف �ستدورون. اأم بدر 

احنا ن�سئلك عن الحلل. بدر  

ايوكم ماترك اال الحلل .. اأم بدر 

)ينظر ل�ساهين وهو يفت�ص ال�سندوق( وانت �ست�سوي؟ بدر   

ا�سوف يمكن هال�سندوق فيه فتحه منيه وال منيه. �ساهين 

�سمعي يام بدر .. في �سندوق غير هذا ؟ بدر  
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ما�سفت. اأم بدر 

وانتي ت�سوفين. �ساهين 

يوم ابوك حي كنت ا�سوف كل �سي. اأم بدر 

يايمه خلي عنك هالكلم .. واذا ترك لنا �سي قولي؟ بدر  

البيت جدامكم. اأم بدر 

هذي مامنها فايده .. نروح نفت�س داره. لولوه  

مامنها فايده يالولوه ... اأم بدر 

ما عليچ منها يام بدر. بو�سريفه 

عيل ياهلل )ي�سيرون تجاه الداخل يتبعهم فتحي( وانت الحقنا �سله. �ساهين 

ماعليه يافتحي وقف اهنيه .. نظر عيني متعلم علي. لولوه  

واالخير يام بدر بو�سريفه 

كل وقت ماي�ستحي من وقته. اأم بدر 

بو�سريفه  �سدقتي .. وهالوقت ماي�ستحي كل�س. بدال ماييل�سون في ميل�سهم ياخذون عزا ابوهم 

يايين ينثرون اغرا�سه ويقلبون ثيابه وريحته للحين فيها.)ا�ستمرار حركة الأ�سقاء 

في داخل البيت و�سراخهم .. يدخل بدر مم�سكا ب�سالم ويخاطبه بغ�سب(.

ياهلل ا�سوف اذلف .. تحمل تقرب من الحجر. بدر  

انتوا �س�سالفتكم؟ �سالم  

قلت لك ايل�س هناك مالك �سغل بللي ان�سويه .. �سمعت. )يعود للداخل(. بدر  

خلك بعيد عنهم يايبه و�ستبي فيهم  بو�سريفه 

   )�سالم يجل�ص في مكانه ويداعب عوده بهمهمات مبهمه ت�سبه الأنين .. بينما في 

الخلف الحركة تزداد ع�سبية و�سرعة(.

بو�سريفه ... �سالم و�سفيه �سوته مو مثل االول. اأم بدر 
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عـو�س يابله �سكر نبات .. و يقول ان �سالم ي�سرب نامليت. بو�سريفه 

نامليت! اأم بدر 

عـو�س ايقول انه يخرب ال�سوت.  بو�سريفه 

   )�سالم م�ستمر في غنائه.. يخرج الأ�سقاء وهم يتحدثون بهم�ص وي�سيرون بهدوء 

لغرفة اأم بدر(.

من ... من؟ اأم بدر 

اعيال �سيف. بو�سريفه 

دخلو داري ؟ اأم بدر 

نعم يام بدر. بو�سريفه 

ال حول وال قوة اال باهلل .. وينك يا�سيف.  اأم بدر 

في  م�ستغرق  فتحي  ان   .. نالحظ  بينما  الأ�سقاء  يخرج  الغناء   �سوت     )يزداد 

النوم .. بدر يتحدث مع جدته بينما �ساهين ولولوه يبحثان في زوايا البيت(.

وللخال  اقولك  انا  وهذا   .. �سي  وماح�سلنا  كله  البيت  دورنا  احنا   .. يايمه  بدر   �سمعي 

اللي فيه لنا احنا اعيال �سيف بن  و�سلوم اللي عنده �سي يطلعه .. هذا البيت وكل 

غانم )ينتظر رد منهم( بن�سوف اخرتها .. ياهلل يا�ساهين .. ياهلل يا ....

انا بايل�س ا�سوي ارتب اغرا�س جدتي وخالي. لولوه  

�ساهين  )بغ�سب( لولوه اخذي ريلك وياهلل جدامي )يخرج الأربعة يزداد غناء �سالم حزنَا 

بينما اأم بدر تحت�سن عمود الليوان(.

اهلل ي�ستر ... اهلل ي�ستر بو�سريفه 

وينك يا�سيف.  اأم بدر 
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الم�سهد الثالث

)�سالم مكانه يغني تخرج اأم بدر من غرفتها(.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .. �سالم ؟ اأم بدر  

نعم يايمه �سالم  

�سميل�سك من ال�سبح .. مالك من العاده. اأم بدر  

انا مارقدت للحين يايمه. �سالم  

مارقدت .. ولي�س يايبه؟ اأم بدر  

النامليت ... مافيه نامليت. �سالم  

اأم بدر   نامليت )ت�سير داخل البيت وكاأنها ب�سيرة ت�سل لغاية الباب فتجده مفتوح ترت�سم 

الده�سة على وجهها .. �سوت عـو�ص ياأتي من الخارج(.

�سباح الخير يا اأم بدر. عو�س 

حيا اهلل �سباحك .. تعال تقهوه يا يبه .. الباب مفتوح .. مادري �سالم طلع .. والبو  اأم بدر 

�سريفه .. مادري من بطل الباب.

و�سلون   .. بدر  ام  يا  الخير  �سباح  معه(  الخبز  يح�سر  وكالعادة  عو�س  )يدخل 

مبيتك؟ 

اأن البارحة ما غم�ست  اأم بدر  واهلل يا عو�س من يوم توفى �سيف والحالة مقلوبة .. واهلل 

عيني )ت�سحك( مثل ما يقولون النا�س وال عيني دايم الدوم مغم�سة )ت�سكب لعـو�ص 

القهوه(.

يمكن من كحة بو�سريفه ؟ )بو�سريفه يخرج من داخل البيت(. عو�س 

و�سفيه بو�سريفه ... �سباح الخير يا اأم بدر. بو�سريفه 

هل ... اأنت طلعت قبل اللحين ؟ اأم بدر 

اأنا توني قايم .. �سلوم ما يندرى �سفيه طول الليل وهو رايح وراد ما خلني اأرقد ... بو�سريفه 
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يقول مارقد .. يقول نامليت مافيه .. مادري و�س�سار حق هالولد ؟ اأم بدر 

)ي�سحك( ال تخافين رقد بدون نامليت. عـو�س 

تقهوه يا بو�سريفه )ت�سب له القهوة( قول حق �سالم يروح حجرته يرقد. اأم بدر 

دا�س على رجلي واأنا راقد .. مادري �سيدور. بو�سريفه 

�سيدور بعد )ي�سحك( قهوه دايمه يا اأم بدر )ينه�ص متجها للخارج(.  عو�س 

ماتقولي �س�سالفه ياعـو�س ... عـو�س )عـو�ص يخرج(.  بو�سريفه 

)�سوته من الخارج( ال�سلم عليكم ياهل البيت ..هذا بيت �سيف بن غانم ؟ �سم�سار 

ايه نعم من. )يدخل ال�سم�سار(. بو�سريفه 

هذا بيت �سيف بن غانم ؟ �سم�سار 

نعم يايبه خير. بو�سريفه 

خير يا يمه .. هذا هو بيت �سيف بن غانم ؟  اأم بدر 

ياي اأ�سوف البيت يا حجية .. �سم�سار 

وت�سوفه �سله ؟  بو�سريفه 

اأنا من طرف ال�سيد بدر ...  ياي اثمن البيت.  �سم�سار 

تثمنه .. ولي�س يايبه؟ اأم بدر 

بعد و�سله يايمه .. راعيه يبي يبيعه .. انتوا ماأجرينه ياحجيه  �سم�سار 

احنا .. �سوف �سغلك يايبه. اأم بدر 

هذا بدر .. ما تدرين و�ستحت را�سه.   بو�سريفه 

وينك يا�سيف بن غانم )ال�سم�سار يمد خيط القيا�ص على ج�سم �سالم النائم(. اأم بدر 

عمتي .. حيه .. حيه.  �سالم  

ويه وينها الحيه. اأم بدر 
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ما عليك منه يا اأم بدر هذا حلمان.  بو�سريفه 

ياما بت�سوف يا �سالم.  اأم بدر 

انت �ست�سوي ؟ �سالم  

�سه ... هاك يود القيا�س وياي.   �سم�سار 

اهلل ي�سامحكم يا عيال �سيف  )الرجل يدون في دفتره(. اأم بدر 

تعال .. تعال .. و�ستكتب. بو�سريفه 

مالك �سغل. �سم�سار  

اقولك تعال عاد. بو�سريفه 

هدني هدني قلت لك مالك �سغل ا�سمع ياولد تعال معاي داخل. �سم�سار  

روح باهلل عليك. �سالم  

انا باروح داخل .. ماعندكم �سوفات وال�سي. �سم�سار 

روح يايبه روح. اأم بدر  

اأم بدر تقف في مكانها  المقدمة بو�سريفه في منت�سف الحو�ص     )�سالم يغني في 

المعتاد يتوالى دخول ال�سما�سرة الواحد تلوى الأخر عندما يتجمعون في منت�سف 

الحو�ص وكل يدون مالحظاته يدخل بدر و�ساهين ولولوه وزوجها(.

ها خل�ستو عاينتو البيت. بدر   

)بلهفة( بكم قالوا؟ لولوه  

�سبري �سبري يالولوه. بدر  

)بو�سريفه يقف بجانب اأم بدر( حتى �سلم ماي�سلمون يام بدر. بو�سريفه 

قلت لك كل وقت ماي�ستحي من وقته.  اأم بدر 

الملحق جاهز يا اأم بدر والخدامة....  �ســاهين 

)تقاطعه( اأنا مالي عي�سه اإال في هالبيت.  اأم بدر 
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يا يمه هالبيت بنبيعه.   لولوه  

هذا بيت قديم .. قديم وايد ويمكن يطيح عليكم. بدر  

ال .. ال يابدر هذا بيت اأبوك .. بيت يدك .. بيتكم اأر�سكم ولحافكم.  اأم بدر 

يايمه هذا الكلم ماينفع اللحين .. اللحين النا�س تتلحف بالفلو�س )ي�سحكون(. بدر  

ال يابدر هذا بيت غانم .. بيت اعياله  بدر و �ساهين وابوك �سيف. اأم بدر 

اللي قلتيهم كلهم ماتوا يايمه. بدر  

والوالد اهلل يرحمه ما ورثنا غير هالبيت.  �ساهين 

واأحنا اللي كنا نظن اأن تحته �سي و�سويات.  لولوه  

طلع ال تحته وال فوقه.  �سـاهين 

هذا اأبوكم.  بو�سريفه 

فكروا ياعيال .. هذا بيتكم .  اأم بدر 

�سن�سوي اأوراق البيت اأهي كل اللي في ال�سندوق.   �ساهين 

اأنا مادري وين ف�سف�س الفلو�س..  لولوه  

اأبوك  عن  تقولين  ها   يايبه  عليك  ايا  يالولوه  انتي  هذي  جب   .. جب  اأم بدر  )بغ�سب( 

هال�سكل... �سيف بن غانم ما يعرف الكلم اللي تقولينه اأبوك قّوم ثلث م�ساجد .. 

اتعرفين .. ثلث م�ساجد .. بنى ثلث م�ساجد حق اأخوانه واأمه .. �سيف بن غانم ما 

يعرف الف�سف�سه .. ح�سبي اهلل ونعم الوكيل )بدر و�ساهين يتهام�سون(. 

هذا ما يغير �سي في المو�سوع.  �ساهين 

بدر   �سحيح يا يمه البيت قديم وانتي ما �ساء اهلل عليك يعني كبرتي ومثل ما قلنا لچ .. 

الملحق جاهز  والخدامة �ستندباي تنتظرك اأما الخال اأح�سن له يروح دار العجزه 

يتون�س مع ربعه الم�سنين.

اأم بدر  ا�سمع يا بدر هذا بيتكم واأنا مالي حكم عليكم .. لكن وين اأروح اأنا وخالكم هذا اللي 

مالكم حكم فيه.
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على كيفك اللي يريحك ب�س اأحنا ما طلعنا من كل هال�سالفه اإال بهالبيت. لولوه  

وانتوا يعني محتاجينه وايد.  �سالم  

)يهجم عليه( اأنت مالك دعوه خلك في حالك هالمو�سوع ما يخ�سك.  �ساهين 

)بح�سرة( ليتها ماتت قبل ما تيبكم.   بو�سريفه 

كثر الكلم ما يفيد .. والبيت بينباع.  بدر  

نعم اأعياله وقرروا يبيعونه.    لولوه  

)طرق على  بدر   )يخاطب ال�سما�سرة( ها �سرايين  .. عيل ياهلل كل واحد يقول �سعره 

الباب الخارجي .. بينما �سالم يعود لمكانه( اوه هذا وقته )يذهب بو�سريفه ليفتح 

الباب يتراجع عندما ي�ساهد �سعود ومرافقه(.

هذا بيت �سيف بن غانم ؟  �سعود  

نعم .. نعم.  بو�سريفه 

)يالحظ اأم بدر .. يقترب من بدر ويهم�ص له( وهذي العميا اأهي اأم �سيف؟  �سعود  

نعم هذي اأم بدر. بو�سريفه 

)يتذكر( اأيه بدر و�ساهين و�سيف اهلل يرحمهم جميعًا .. عّظم اهلل اأجرك يا اأم بدر. �ســــعود 

الدايم اهلل. اأم بدر 

عيل وين اأح�سل الرياييل يا اأم بدر  ؟  �سعود  

الريايل ؟ )بح�سرة( الريايل راحوا .. راحوا.  اأم بدر 

ووين راحوا ؟   �سعود  

خير احنا عيال �سيف بن غانم. بدر  

انتوا اأعيال �سيف بن غانم ؟  �سعود  

نعم طال عمرك .. اأنا بدر وهذا �ساهين.  بدر  

عّظم اهلل اأجركم في الوالد واهلل ما �سمعت اإال اليوم.  �سعود  
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ما تق�سر يا طويل العمر.   �ساهين 

اإلى  يعودان  و�سالم  بو�سريفه   .. الخرين  عن  بعيدًا  )ياأخذهم  عيال  يا  �سعود   �سمعوا 

يرحمه  اهلل  اأبوكم  عليهم(  التن�ست  يحاولن  وزوجها  لولوه  بينما  بدر  اأم  جانب 

ما  �سنين  من  �سحيح  اأنا   .. والبر  البحر  �سيوخ  كانوا  قبله  واأخوانه  معروف  رجال 

�سفته ب�س ا�ساأل عنه دوم .. اأنتوا ح�سرتوا كل �سي ؟ 

�سلون يعني ؟  بدر  

يعني عرفتوا اللي لكم واللي عليكم ؟  �سعود  

نعم .. نعم يا عم. بدر  

عيل �سمعوا اأنا �سرّاي وبادفع لكم مليون روبية.  �سعود  

)منده�سين( �سلون )ياأخذ اأخيه بعيدًا(. بدر  

فكروا .. ما بتح�سلون مثل هال�سعر. �سعود  

متاأكد اأنه قال مليون ؟ �ساهين 

ال اأكيد الرجال فيه �سي ... البيت ما ي�سوى ميتين األف.  بدر  

هذا فر را�سي. �ساهين 

ب�س يا عم ... بدر  

�سعود   ا�سمع اأنا مب ظالمكم .. �سحيح اأنا حاولت ويا اأبوكم �سنين طويلة لكنه رف�س اأنه 

يبيع .. قلت اأنتوا بتطلعون اأعقل منه ..

اإيه ب�س .... بدر  

وانتوا ما تعرفون قيمة هاالأ�سياء. �سعود  

�سلون ؟ �ساهين 

�سعود   وا�سمعوا حتى لو دورتوا ترا ما بتح�سلون ن�س ال�سعر الأنه محد يدري عن ال�سالفه اإال 

اأنا وثنين غيري ماتوا .. ها و�سقلتو؟ 

اأحنا حطينا اإعلن �سلون محد يدري ؟ بدر  
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حطيتوا اإعلن ؟  �سعود  

اإيه وهالنا�س اللي ات�سوفها يايين ايثمنون البيت.  �ساهين 

)بغ�سب( عن اأي بيت اتكلمون.  �سعود  

عن هالبيت. �ساهين 

مما  اأكثر  لئيمين  اأنكم  الظاهر   ... داّلل  لكم  قالوا  هالبيت  في  �سا�سوي  �سعود   واأنا 

اأظن. 

ح�سا واهلل يا عم.  �ساهين 

اأحنا نتلئم عليك .. ب�س اأحنا مب عارفين �سعنه اتكلم )يبتعد معهم اأكثر(. بدر  

انتوا ما قلتوا اأنكم ح�سرتوا الورثه ؟  �سعود  

نعم ..  بدر  

�سعود   اأنا على حد علمي اأن اأبوكم ما فّرط فيها اأبدًا .. وقالي اأكثر من مرة اإذا بقى يبيعها 

بيخبرني. 

و�سنهي يا عم ؟  �ساهين 

�سعود   الدانة .. اللوؤلوؤة .. الخرافة اللي كانوا النا�س ي�سمونها دانة بن غانم.. ومن بدال ما 

تغي�سمون علي ... اأنا بادفع لكم مليون ون�س وهذا اآخر كلم. 

دانه عند اأبوي!!  �ساهين 

عم  يا  ا�سمع  حلجك  تبّطل  وتحّمل  اأتكلم  اأنا  خلني  ا�سمع  بعيدًا(  اأخيه  بدر   )ي�سحب 

خل�س عطنا فر�سة واأحنا اإن �ساء اهلل بنرد عليك.  

وانا  �سر مابينا  المو�سوع  .. وخلوا  �سامعين   .. بياخذها غيري  الدانة محد  �سعود   �سمعوا 

بارد لكم هنيه عقب خم�سة ايام وابي ردكم جاهز. 

خل�س اعتمد .. اعتمد يا عم )يخرج �سعود م�سرعًا مع مرافقه(. �ساهين 

بدر   خل�س .. عقب خم�سة اأيام بتلقى الرد.. مع ال�سلمة يا عم .. مع ال�سلمة ... وانتوا 

)موجهًا كالمه لل�سما�سرة( يا اهلل بيع ما فيه البيت مب بايعينه .. غيرنا راينا.
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و�س�سار يا بدر ؟ لولوه  

�سبري يالولوه. �ساهين 

بايعينه.)يخرج الرجال .. بينما بدر و�ساهين  البيت مب  ييبه قلنا لكم  يا  بدر   يا اهلل 

يزدادان �سرا�سة يذهبان تجاه اأم بدر يدفعان �سالم واأبو �سريفه بعيدًا(. 

)يهم�ص لها وهو يحاول ان لي�سمعه احد( الدانة وين يا اأم بدر ؟ بدر  

اأم بدر  )ت�سرخ باكية( وينك يا �سيف )يرتفع �سوت �سالم في الخلف بينما اأم بدر تحت�سن 

جدار البيت .. يخرج الجميع(. 
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الم�سهد الرابع

)بعد يومين .. في منت�سف النهار .. اأم بدر تجل�ص بحزن في مكانها المعتاد البيت مزدحم بقطع 

الأثاث التي نقلت من داخل الغرف رجال يتحركون في الخلف.. بو�سريفه ينام على الأر�ص �سالم 

يدندن على عوده .. يدخل عـو�ص يتلفت بخوف يتجه ل�سالم(.

و�س�سار يا �سالم؟  عو�س 

لوا  ماح�سّ  .. وتعبوا  ماحفروا  وعقب  اأول  و�سال�سالفة  عارفين  وال   .. مات�سوف  �سالم   مثل 

البيت ... عقب ماياهم العم �سعود غيروا رايهم وردو يحفرون  �سي .. قالوا بنبيع 

ويدورون مره ثانية 

ب�س اهم و�سيدورون ؟  عو�س 

�سالم   العلم علمك .. من اأول ماراح العم �سعود وهم اقفلوا الحجر .. انا وبو�سريفه نرقد 

في الحو�س .. وعمتي اأم بدر ترقد في الليوان. 

واأم بدر �سفيها �ساكته ؟  عو�س 

ماترد  كلمتها  من  كل   .. مات�سمع  اللحين  مات�سوف..  اأول  چانها   ... �سالم   عمتي 

علي. 

اهلل ما امر بالظلم .  عو�س 

والظلم من من ؟ .. من اعيال ولدها.  �سالم  

)�سراخ من الداخل .. يخرج �ساهين مم�سكًا برقبة فتحي(.     

ا�سمع واهلل من قربت �سوب رجاجيلي او كلمتهم ذبحتك. �ساهين 

لولوه   مهب كفو .. ا�سمع عاد يا�ساهين )ت�سحب زوجها( �سيل يدك عن رجلي ..التن�سا اني 

اختكم لي مثل ماهو لكم. 

تحت  دفنتك  �سي  في  يدك  حطيت  اإن  اأ�سمع   .. هالدعله  حق  مب  انتي  �ساهين  لك 

الرمل. 

قلت لك ماتقدر ات�سوي �سي والبيت مثل ما لك فيه لي فيه.  لولوه  
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ولي�س يايبته وياك؟  �ساهين 

 .. يدافع عني ال  يايبته عل�سان  اأنا مو  يا�ساهين  اأ�سمع  ل�ساهين ب�سرا�سة(  لولوه   )تتقدم 

انا اعرف اأخذ حقي بيدي وهذاني اقولك من مديت يدك على فتحي اأو تعر�ست لي 

ماتلوم اال نف�سك )�ساهين ينظر لها بخوف بينما تاأخذ زوجها وتعود للداخل(.

ال حول والقوة اال باهلل .. و�سللي ي�سير يام بدر. عو�س 

اأم بدر  �سوفت عينك يايمه .. البيت بناه بدر وبيهدمه بدر .. البيت عّمره �ساهين وكّبره .. 

و�ساهين حفر �سي�سانه وخون عمدانه )ي�ستيقظ بو�سريفه وهو ي�سعل ب�سكل م�ستمر 

يجل�ص بجانب �سالم(.

بو�سريفه  التراب د�س في حلقي وظهري يعورني .. هذي �سالفه عاد ثلث ليالي واحنا نرقد 

على التراب )يوا�سل �سعاله(.

.. كلهم راحو  يهال  ن�سوان   .. ريايل   .. .. احجر  اللي جمعنا طول هال�سنين  اأم بدر  البيت 

يابدر. 

القلوب تغيرت يام بدر ... يقولون بيودوني دار العجزه رميله.  بو�سريفه 

اأم بدر  �سحن واحد وعري�س واحد .. حتى خدمنا �ساروا اعيالنا ح�سى هالبيت �سار اقطع 

منا )�سالم يغني( بعد يايمه بعد يا�سالم قول قول )يدخل بدر ومعه رجل اجنبي 

ومترجم(.

بدر    كم كم ... ذي�س واي )يذهب لعـو�ص ويم�سكه بغ�سب ويقوده للخارج( كم مره قلت 

)يدفعه للخارج  لك مالك �سغل في هالبيت اتيب الخبز وتطلع �سمعت ياهلل اأذلف 

ويعود للخبير  بينما بو�سريفه يرقبهم بخوف ويذهب قرب اأم بدر(.

ال حول وال قوة اال باهلل. اأم بدر 

ها و�سقال. بدر  

اوكي بات همج يو ول بي ؟ الخبيـر 

)بفزع( ال يكون ذول مال م�ست�سفى دار العجزة. بو�سريفه  

من يايبهم ؟ اأم بدر 
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يايبهم بدر .. �سوفي يكلمهم وي�ساور علي. )بو�سريفه يتجه لبدر(. بو�سريفه 

ايقولك كم بتدفع له ؟ المترجم 

قوله ع�سرة .. ع�سرة االأف ..  بدر  

اوكي بت اي ونت بير�سنتج اول�سو .. ذا اكيوبمنت كو�ست تو مج.  الخبير 

ايقولك موافق ب�س بعد يبي ن�سبة.. ايقول ان االجهزة تكلف كثير. المترجم 

مابنختلف خل اهو ي�سوف المكان اول .. ياهلل ولكم .. ولكم. بدر  

ا�سمع يابدر انا ماروح دار العجزة؟ بو�سريفه 

انت �ستقول يالخال؟ بدر  

اقول لك انا لو اأعي�س في دكان عـو�س وال اروح العجزه. بو�سريفه  

بو�سريفة  بينما   .. البيت  لداخل  )يذهبون  والديك.  يرحم  واللي  فكنا  بدر    يالخال 

تنتابه حالة �سعال �سديدة .. يدخل �ساهين ومعه رجل(.

�ساهين  ا�سمع  ابي كلب بولي�سية مافي اح�سن من الكلب المدربة .. تغط وتطلع ومعاك 

كلب او اثنين .. ب�س مدربين )يخرج بدر ومعه الخبير الذي يحمل جهاز يمر مابين 

قطع الأثاث(.

مب هذا اتفاقنا يابدر ... اتروح اتيب خبير من وراي ...  �ساهين 

كل واحد ويدور م�سلحته واحنا م�سلحتنا وحده.  بدر  

زين عيل انا طر�ست ايبون لنا كلب بولي�سية.  �ساهين 

�سلون ؟  بدر  

راح يومين يابدر والزم انح�سل الدانة.  �ساهين 

�سفت ا�سلون وانا مايبت الخبير اال عل�سان هال�سكل.  بدر  

�ساهين  خايف العم �سعود يتراجع عن كلمه )يدخلون البيت .. يزداد �سعال بو�سريفة(.

بو�سريفه كحتك زادت. اأم بدر 
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لو عندي نامليت جان عطيته .. النامليت يطيب كل �سي. �سالم  

دور لك بوفا�س افرك �سدرك.   اأم بدر 

بو�سريفه  اول ماعرفتهم .. اول ماد�سيت هالبيت كان فريج مهب بيت .. �سفره حق الريايل 

و�سفره حق الن�سوان .. حياة ماتعرف االأ�سود واالأبي�س .. اهلل يرحمكم ياعيال غانم 

ماخلفتوا اال الرماد )ي�سعل ب�سدة .. يرتفع ال�سراخ بالداخل �سوت بدر و�ساهين 

ولولوه ، الخبير والمترجم والعمال.. �سالم يقف مفزوعًا يحت�سن عوده .. لحظات 

ويخرج الجميع نالحظ عليهم اثر العراك(.

ا�سمع يابدر انا متاكد انك اتخ�س علينا ...  �ساهين 

انا ماخ�س �سي يا�ساهين .. وعّدل كلمك الطمع مب زين..  بدر  

انا مب طّماع انا ابي حقي.  �ساهين 

واحنا ح�سلنا �سي عل�سان تاخذ حقك.  بدر  

لولوه   ال انت وال هو تعرفون الحق وهذا انا اقولكم يا اما انتعاون وال ثرا مابي�سير خير انا 

ماراح اخلي حد ياخذ حقي. 

وانا اقولكم انتوا غلطانين .. انا ا�سوي كل هذا لم�سلحتكم.  بدر  

م�سلحتنا اتروح تتاآمر مع هذا الخبير من ورانا.  �ساهين 

وت وات هي �سي ؟  الخبير 

انا اختكم ولي مثل ماهو لكم وحطوا بالكم حد يلعب بذيله.  لولوه  

الخبير ايقول انه ماراح ي�ستغل في هالجو  المترجم 

�ساهين  فكنا يابوي .. ا�سمع يابدر اذا ماتبينا انتهاو�س الزم كلنا ندور مع بع�س ونتكلم جدام 

بع�س وال .. 

واّل �سنهو يا�ساهين ؟  بدر  

انا اقول لكم.. انتقا�سم البيت.  لولوه  

�سلون ...  بدر  
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نعم الأنه امبين عليك حتى لوح�سلتها بتنكر .. الخيانة امبينه عليك.  �ساهين 

�ساهين .. انا اخوك العود.  بدر  

اخوي مب اخوي ماعرف انا حا�س انك طمعان في كل �سي  �ساهين 

�ساهين يوّد ال�سانك اأح�سن لك )يتعاركان العمال يتدخلون بينهم(. بدر  

يو ار اكريزي .. )يخرج مع المترجم(.   الخبيـر 

لولوه   انا واهلل اعتقد كل اللي ات�سونه تمثيليه .. لكن فتحوا عينكم زين حقي محد بياخذه.

ق�سم  على  ومايتعدى  ق�سمه  في  ويدور  ايحفر  كٍل  البيت  انق�سم   .. يابدر  �ساهين  ا�سمع 

غيره. 

واذا طلعت في ق�سم واحد البقايا و�سيح�سلون ؟  بدر  

ماهو انت بتاكلنا جذيه وال جذيه ..  �ساهين 

وانا و�سدراني بللي تفكرون فيه انتوا.  بدر  

عيل مانتفارق عن بع�س من اند�س البيت لين نطلع ..  لولوه  

�سلون ؟  بدر  

�سفت .. �سفت انك ناوي على �سي.  �ساهين 

ال .. ب�س.  بدر  

عيل خل�س انق�سم البيت .  لولوه  

بدر   ال .. ال .. الحل االول اح�سن وا�سمعوا الزم انخلي ناطور يراقب الحو�س ... وانتوا 

�سي.المكان  في  يده  يحط  حد  واياكم  اياني  و�سالم(  لبو�سريفة  كالمه  )موجها 

مني�سن �سمعتوا .. انت )موجهًا كالمه لعامل( انت روح داخل وفتح عينك عدل وانتوا 

ياهلل وموعدنا باكر ال�سبح )يخرجون بينما العامل يتجه اإلى داخل البيت(.

اأم بدر  بيتك يابدر العبو به اعيالك .. اعيال �سيف كانوا بيبيعونه .. واللحين ايدورون على 

دانة بن غانم .. البيت ماعاد غالي .. بعدي واقفه .. وبعدي ا�سوف كل اللي ي�سير.

واهلل هذا وقت النامليت. )يغني(. �سالم  
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الم�سهد الخام�ص

م�ستمرة  حركة  الخلف  في  الأر�ص  على  م�ستلقيان  و�سالم  بو�سريفه   .. مكانها  تجل�ص  بدر  )اأم 

و�سجيج .. عـو�ص يقف بخوف عند الباب الخارجي(.

�سالم .. �سالم .. بو�سريفه. عو�س 

من .. من ي�سوت. اأم بدر 

انا عـو�س يام بدر.  عو�س 

حياك ياعـو�س. اأم بدر 

ال م�سكورة .. انا يايب لكم الخبز. عو�س 

من  الخبز  يب  روح  ي�سحو(  )�سالم  يا�سالم  �سالم  هالبيت.  من  النا�س  خوفوا  اأم بدر  ايه 

  . عـو�س )�سالم ي�سير لعـو�ص(

�سالم و�س�ساير؟  عو�س 

)ياخذ الخبز وين�سرف عنه ي�سع الخبز بقرب اأم بدر ويخرج  �سالم   مثل مانت �سايف 

م�سرعا(.

�سالم .. �سالم. عو�س 

طلع. اأم بدر 

الرحمن  اهلل  ب�سم  فيخرج(  الداخل  من  بدر  �سوت  )ي�سمع  بدر  يام  طلع  عو�س  ايه 

الرحيم 

بدر   انا اقول لوتقولين لنا عن مكانها بتريحينا وبتريحين نف�سك ... ها و�سقلتي يام بدر 

)لترد(.

�ساهين  الفلو�س وقلتي انه بنى بها م�ساجد و�سدقنا .. ب�س الدانة وين راحت .. ال �سمعنا انه 

باعها وال عطاها احد ... تكلمي يام بدر. 

بدر    اإذا ح�سلنا الدانة .. ق�سدي اذا انتي تعرفين عنها �سي اح�سن لك تدلينا عليها الأن 

البيت بيبقى .. واليوم اآخر يوم ... العم �سعود لين رد و�سنقول له.
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احنا  اإن  يعرف  تبين  علينا  ي�سحك  تبين   .. بيرجع  �سوي  بعد  �سعود  العم  �ساهين  �سحيح 

ماندري عن الدانه ومكانها. )لترد(.

من بدال مان�سيع الوقت نروح انوا�سل �سغلنا اح�سن ... الوقت يمر. بدر 

يقولون البيت يجمع ...  اأم بدر 

)يرجعون للداخل بينما لولوه تخرج مع زوجها(.   

لولوه   ا�سمع يافتحي الجليب .. الجليب ... مادورو في الجليب.ا�سمع يافتحي انت �سعيف 

)تبحث عن حبل( انا باربطك بالحبل  وريا�سي و�سزينك ابيك تحول في الجليب 

التخاف يافتحي ياهلل ياهلل ياحبيبي )تعود للداخل مع زوجها(. 

اأم بدر  ايه يا�سيف بن غانم .. اذا الموت كا�س وكل بيذوقه .. انت �سربت اح�سن كا�س مت 

قبل الت�سوف اللي ي�سير. )يخرج بدر و�ساهين(.

ال يا �ساهين مالك حق اتق�س الحبل والرجال داخل الجليب  بدر  

قلت لها وحذرتها ب�س اختك مات�سمع الكلم.  �ساهين 

الرجال يمكن يموت يا�ساهين. بدر  

   )�سجيج بالداخل و�سوت لولوه يرتفع تدخل وخلفها زوجها والدم ي�سيل من وجه 

تهجم على �ساهين بع�سى وت�سربه على راأ�سه بدر يم�سك بها يزداد ال�سراخ .. يهداأ 

تحاول  جدتها  من  تقترب  لولوه  ومرقده  �سالم  عود  لتفتي�ص  بدر  يتجه  العراك 

معرفة مالديها .. العمال يحملون امتعتهم وين�سرفون(.

بدر   ا�سمعي عاد يا اأم بدر احنا مب �سابرين اأكثر من هال�سكل. واذا كنتي تعرفين �سي 

تكلمي. 

وين  قوليلنا  ريحينا   .. نهار  نهارنا  وال  ليل  ليلنا  ال  واحنا على هالحال  ايام  �ساهين  خم�سة 

الدانة. 

كل البيت دورناه مافي �سبر ماحفرناه .. مافي ح�ساه مادورنا تحتها ... بدر  

يعني الورثنا ... وال بعنا البيت. �ساهين 
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ال وحتى االأمل اللي تعلقنا به طلع وهم. بدر  

لولوه   يمكن العم �سعود يكذب ومن االأ�سا�س دانة �سيف بن غانم كذبه واحنا �سدقناها.

بدر   ال .. ال .. للحين فيه اأمل هذول مليون ون�س ويمكن ي�سيرون اأكثر لو عرفوا عنها 

التجار. 

)يقف متجها لم بدر( عيل الجده الزم تتكلم )يترنح في�سنده بدر(. �ساهين 

نزفت دم وايد يا�ساهين.  بدر  

�ساهين  )ينف�ص يد بدر( خلني .. ام بدر الزم اتكلم اتقول .. تدلينا على الدانة مب معقول 

عقب هذا كله مانح�سلها ماخلينا �سي ما�سويناه. 

)�سمت نالحظ   ... ما�سويناه  �سي  اي واهلل ماخلينا  البحث(  لولوه   )وهم م�ستمرون في 

توقف بو�سريفه عن ال�سعال(.  

خل�س ماتم مكان .. دورنا في كل زاوية في كل �سق في كل �سبر.  �ساهين 

)يوا�سل بحثه بقرب بو�سريفه فيالحظ �سكونه يقترب منه( هذا الخال مات .. بدر  

بو�سريفه ...ال حول وال قوة اال باهلل.   اأم بدر 

فت�سه يابدر فت�سه يمكن الدانه عنده.  �ساهين 

)تجل�ص بياأ�ص بقرب زوجها( �سنقول حق الرجال لين رجع.  لولوه  

خل�س .. يعني كل �سي تبخر ؟ )يدخل العم �سعود ومرافقه(. �ســاهين 

�سعود   )ي�سحك( اف  و�سم�سوين في روحكم )نالحظ ان التعب والإنهاك نال منهم جميعًا 

وخا�سة �ساهين الذي ل يقوى على الوقوف( ها الرد جاهز .. انا ياي وفلو�سي معاي 

)ل يردون( ات�سلموني الدانة وا�سلمكم الفلو�س.

احنا ياعم ماح�سلنا الدانة.  بدر  

احنا ا�سًل ما�سمعنا عنها اال منك.  �ساهين 

�سلون ؟  �سعود  
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هذا اللي �سار .. خم�سة ايام واحنا اندور .. وما لقينا �سي. بدر  

�سلون مالقيتوها ... اأبوكم حالف ان مايبيعها اال بعد مايقولي واأبوكم عند كلمته. �سعود  

هذا اللي �سار ماخلينا مكان مادورنا فيه. بدر  

الدانة  انتوا طلعوا  ابوكم  انتوا ماطلعتوا على   .. انا ماخذ من هالخرابيط  �سعود   ا�سمعوا 

وبنتفاهم.

واهلل اأحنا ودنا ياعم �سعود ب�س اهي وين. بدر  

�سلون يعني. �سعود  

�ساهين  يعني في البيت مافيه .. وال ورقة تثبت او تتكلم عن الدانة )ينظر اإلى جدته( اإذا 

الدانة موجودة ماراحت عن هالعجوز ..ا�سمعي يا اأم بدر اأحنا اعيالك وخيرنا من 

خيرك .. اذا الدانة عندك طلعيها. 

مع االأ�سف مالكم ن�سيب )في طريقه للخارج(. �سعود  

اأ�سمع ياعم اإذا لك خاطر احنا بنبيع البيت. بدر  

وانا �سا�سوي في البيت. �سعود  

بيت كبير ي�سلح لكل غر�س. بدر  

)ينظر للبيت ويتهام�ص مع مرافقه( كم تبون فيه ؟  �سعود  

اأم بدر  ال .. ال البيت ماينباع هاكم .. كنت اظن البيت بيجمعكم .. وعقبها ظنيت ان هالدانة 

بتجمعكم .. لكن اذا الربا ماجمعكم  )تفك طرف الملفع وهو قما�ص ا�سود تلف به 

)الكل في حالة  البيت  ب�س ماتبيعون  الدانه  راأ�سها( هاكم هذا هي  المراأة قديما 

ذهول يقفز بدر ويخطفها من يد جدته وي�سلمها ل�سعود(.

يتاأملون  ولولوه  و�ساهين  بدر  بينما   .. اللوؤلوؤة  يتاأمل  )�سعود  ياعم  تف�سل  بدر   تف�سل 

الموقف فرحين( الدانة وبين يديك .. ووين الفلو�س ياعم. 

�سعود   مع اال�سف ياعيال .. المبين ان الزمن يغير ا�سياء وايد.. دانة ابوكم طلعت چذبه .. 

هالدانة مليانه ماي ... مات�سوا التعب .. هذي مات�سوا روبية وحده.
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ينهارون  ولولوه  و�ساهين  .. بدر  �سامخة تبت�سم  اأم بدر تقف   ..    )يرميها ويخرج 

المك�سور  عوده  يالحظ  �سديد  �سكر  حالة  في  وهو  �سالم  يدخل   .. الأر�ص  على 

يحمله وهو ي�سرخ(.

كلب .. كلب. �سالم  

❋ ❋ ❋
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اإ�سدارات اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية

ق�سم الإ�سدارات الثقافية والن�سر

ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2000ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سيرة في قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان االأيام والليالي4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج االأميرة النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن االأمل8

2001حمد مح�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام الخطيباالأدب المقارن من العالمية اإلى العولمة11

2001د. ح�سن ر�سيدالح�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمير تاج ال�سر�سيرة الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة المو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�س اأطفال17

2001د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19

2002د. اأحمد الدو�سرياالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 -  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2002خليفة ال�سيدق�س�س وحكايات �سعبية22

2002�سدى الحرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طلق حكاية25

2002د. اأحمد عبد الملكدرا�سات في االإعلم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جا�سم �سفركاأن االأ�سياء لم تكن28

2002عبد ال�سلم جاد اهللنعا�س المغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالم�سرح االألماني المعا�سر32

2002محمد ريا�س ع�سمتالم�سرح في بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - االأعمال ال�سعرية المختارة34

2003د. �سلح الق�سبم�سرح ال�سورة بين النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل والميلد37

2003د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�س/ علي المناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك المدينة40

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر الحديث41

2003غانم ال�سليطيالمترا�سقون »م�سرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان الم�سلماني�سحائب الروح44
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية في الق�سة الق�سيرة45

2003خالد البغداديذاكرة االإن�سان والمكان46

2003عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�س �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح الخير اأيها الحب50

51

ال�سحافة العربية في قطر 

»مترجم اإلى االإنجليزية«

اإبراهيم اإ�سماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�سالآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثانياالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سيرياإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�سعر الحديث في قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح المخت�سر في اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005محمد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل الخليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سيرة 

لدول مجل�س التعاون(

2005

2005د. ح�سام الخطيباالأدب المقارن و�سبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات االإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة محمد اآل �سعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�سيرًا64

2005ح�سن توفيقوردة االإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيمجاديفي66
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2005د. زكية مال اهللاالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب للنتماء68

رانجيت هو�سكوتي

ترجمة: ظبية خمي�س

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�س69

2005د. ح�سن ر�سيدالمراأة في الم�سرح الخليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف في علمي العرو�س والقوافي72

د. اأنور اأبو �سويلم

د. مريم النعيمي

2005

2005اأمير تاج ال�سراأحزان كبيرة73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�س المهنديذاكرة الذخيرة75

76

تجليات الق�س 

»مع درا�سة تطبيقية في الق�سة القطرية«

2006با�سم عبود اليا�سري

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر »قراءة في �سوء نظرية النظم«77

2006خولة المناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجير »ن�سو�س م�سرحية«79

2006مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة »ق�س�س ق�سيرة«81

2006د. يون�س لوليديالم�سرح والمدينة82

2006د. زكية مال اهللاالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفتر الملون االأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87)Gulf  2006غانم ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعالم وتحوالته ) التاريخ - الهوية - العولمة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�سان م�سرحيان«89

2006مريم النعيميحكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى�سورة المراأة في م�سرح عبدالرحمن المناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

93

موال الفرح والحزن والفيلة 

»مترجم اإلى الفرن�سية«

2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع االأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة في ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى االإنجليزية«96

2007د. كلثم جبروجع امراأة عربية »مترجم اإلى االإنجليزية«97

2007�سلح الجيدةالخيل.. ريا�سة االآباء واالأجداد98

99

النقد بين الفن واالأخلق، 

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

2008د. مريم النعيمي

2008ح�سين اأبو بكر المح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�سناعات ال�سعبية في قطر102

2008خولة المناعيالع�سر االأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي في قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى104

105

درا�سات في تاريخ الخليج 

العربي الحديث والمعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاني

2008

ال�سلحف البحرية في دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل الخياط

د. مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

 تجليات اللون في ال�سعر العربي الحديث

في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�س قاروط
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2009د. زكية مال اهللالمو�سوعة ال�سيدالنية108

109

المدار�س الم�سرحية

منذ ع�سر االإغريق حتى الع�سر الحا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة االأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية111

112

دور الدراما القطرية 

في معالجة م�سكلت المجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �سمية متولي عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سالم الكلبانيالحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مترجم اإلى االإنجليزية«115

2010د. ح�سن المخلفالتراث وال�سرد116

2010تحقيق: د. محمود الر�سوانيديوان االأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف التراث في �سعر �سميح القا�سم118

119

 اإ�ساءة الوالدين اإلى االأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعلجها

2010اأمل الم�سلماني

2010يا�سين الن�سير�سحنات المكان120

2010عبدالكريم قا�سم حربمن اأدب الزنوج االأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد مجهولة لل�سياب122

123

 و�ساح اليمن

درا�سة  في موروثه ال�سعري

2010د. با�سم عبود اليا�سري

2011ندى لطفي الحاج ح�سينقطر الندى124

2011ف�سل الحاج عليالوحي الثائر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«125

2011الجيلي �سلح الدين�سيء من التقوى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«126

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«127
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2011م�سطفى طيب االأ�سماءالمغاني »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«128

2011اأبو القا�سم عثمانعلى �ساطئ ال�سراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«129

2011ال�سيخ عثمان محمد اأون�سةديوان اأم القرى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«130

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«131

2011د. �سعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«132

2011ح�سين محمد حمدنا اهلل�سّبابتي »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«133

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«134

2011د. محيي الدين �سابرمن التراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«135

136

المجموعة ال�سعرية الكاملة 

»�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«

2011محمد محمد علي

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ستوري في دولة قطر137

2012اإ�سماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية138

2013محمد اإبراهيم ال�سادةال�سردية ال�سفاهية139

2013خليل الفزيعحادي العي�س140

2013د. هند المفتاحهموم في االإدارة141

2013عبدالرحمن المناعيهال�سكل يا زعفران )م�سرحيتان باللهجة العامية(142

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر143

2013محمد قجةالقد�س في عيون ال�سعراء144

2013ح�سين الجابرالم�سورون في قطر145

2013ب�سرى نا�سرعناكب الروح146

147

الخليج العربي

درا�سات في االأ�سول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

2013د. م�سطفى عقيل الخطيب

148

فّن الر�سم عند االأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�سو�سن ع�سفور
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ال�ضنةالموؤلفالإ�ضداراتم

2013اأحمد محمد ال�سديقواحات وظلل149

2014ح�سن توفيقحلم يتفتح في �سخر150

2014محمد ابراهيم ال�سادةانا�سيد البلبل151

2014عبد اهلل ال�سالمعيوب ال�سعر 152

2014اأحمد من�سور محمد عليالم�سكلت العملية في المناق�سات والمزايدات153

2014اأحمد بن يو�سف الخليفيالخليج ح�سارة وتاريخ 154

2014اأ.د. ح�سن ح�سين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�سعبية القطرية155

156

االإعلم المعا�سر و�سائله، 

مهاراته، تاأثيراته، اأخلقياته

2014د. اإبراهيم ا�سماعيل

157

االإ�سدارات الثقافية 

لوزارو الثقافة والفنون والتراث 

من 1976 - 2013

محمد الكواري 

�سيخة الكواري

2014

158

»�سحر الطبيعة في قطر 

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�سف الخليفي

2014د. يحيى زكريا االأغا�سميح القا�سم في ظل الغياب159

2014لولوة البنعلياالأرنب خرنوق 160

2015خالد الم�سلمانيلم�سات معمارية161

162

البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني

)درا�سة نحوية داللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�سام علوانيقاريء ال�سرفات163

2015عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة التربوية164

2016ح�سة المن�سوريالن�سوية في �سعر المراأة القطرية165




