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تقديم

مل يعد امل�سرح و�سيلة للفرجة والت�سلية وتزجية الوقت، اإمنا �سار جهدًا فنيًا 

الوطن  لر�سم حدود  بها، يف حماولة  ويتغنى  الوطن  وتوثيقيًا يحفظ ذاكرة 

العاطفية يف اأفئدة النا�س.

والفنان عبد الرحمن املناعي الذي ولد قريبًا من البحر، وعلى �سواطئه بداأ 

وعيه وع�سقه لهذا الوطن، �ساغ اأحالمه حكايات حّولها اإىل م�سرحيات تدب 

ق�س�س  لأجياله  وحفظ  البلد،  هذا  تاريخ  خاللها  من  فاأعاد  احلياة،  فيها 

ال�سراع مع البحر وال�سحراء، ونقل تعب و�سقاء الأجيال املتعاقبة التي بذلت 

الكثري يف �سبيل تاأ�سي�س دولة قطر.

“اأم  يف الف�ساء امل�سرحي الأول، ويف منت�سف القرن املا�سي، فتح �ساحب 

الزين” عينيه على بيوت الطني الأوىل وهي حتدق يف البحر وتنتظر عودة 

قافلة ال�سيادين الباحثني عن اللوؤلوؤ، واآخرين عائدين ب�سمك كثري، من هنا 

كانت عالقته الطويلة مع البحر اإبداعًا ون�سًا.

بداية  يف  اجلمهور  اإىل  طريقها  وجدت  التي  الزين”  “اأم  م�سرحية  ومنذ 

ال�سبعينيات وهو يقدم العمل تلو الآخر، فقدم “يا ليل يا ليل”، و“احلادث 

والكائن”، وقائمة تطول من الإبداعات امل�سرحية، وظل املناعي وفيًا للم�سرح 
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مل ين�سرف ل�سواه رغم اهتماماته املتعددة، حتى اإبداعاته يف جمال ال�سعر 

القطري وجناحات مهمة  امل�سرح  اإىل م�سرحيات حققت ح�سورًا يف  حّولها 

من خالل امل�ساركة يف املهرجانات العربية.

ونحن يف اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية نقدم هذين الكتابني، “هال�سكل 

اأ�سفار  والأمرية،  املغني  بحر،  ابن  الظعاين” و“مقامات  �سدوا  زعفران،  يا 

وتوثيقًا  فنه،  بتميز  اعرتافًا  املناعي  الرحمن  عبد  املبدع  للفنان  الزباري” 

الفنان  بهذا  الحتفاء  اأ�سهمنا يف  قد  نكون  اأن  ونرجو  متميز،  لإبداٍع قطري 

وتوثق  وت�سجل  والجتهاد،  بالعمق  تت�سم  اأعماًل  للم�سرح  قدم  الذي  الكبري 

احلياة القطرية يف خمتلف مراحلها.

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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المغني واألميرة

1978

علي خليفة،  للكاتب/ عبداهلل  والأمرية(  )املغني  الق�سرية  الق�سة  عن 

املن�سورة باجلزء الثاين من “كتابات 76” ال�سادرة عن دار الغد للن�سر 

والتوزيع، ال�سفحات من 50 اإىل 55 . واملاأخوذة اأ�سال من حكايات األف 

ليلة وليلة. 
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الفصل األول

المشهد األول
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)تدور جميع اأحداث امل�سرحية ب�ساحة حي قدمي يدعى باب احلمارين حيث اأن 

متداع  بيت  امل�سرح  يتو�سط  بوا�سطة احلمري.  اأمتعة  ناقلي  يعملون  �سكانه  جميع 

بئر،  اأخرى،  بيوت  م�ستمر،  و�سجيج  �سئيل  نور  منه  ينبعث  دكان  باب،  بدون 

طريق توؤدي اإىل اخلالء واآخر اإىل اليمني يوؤدي اإىل املدينة حيث ينبعث منه نور 

اإىل داخل احلي. ليلة من ليايل  يوؤدي  امل�سرح  اأعلى  قوي وزقاق �سيق بو�سط 

ال�ستاء و�ساحة احلي خالية ال من ن�سار وهو رجل معتوه ل ماأوى له �سوى 

اأ�سوات   .. لها  كلمات ل معنى  يردد  وراح  الأر�ض  افرت�ض  ، حيث  ال�ساحة 

خافتة تنبعث من الدكان ترافقها �سحكات عالية تبدد �سمت الليل املخيم 

على احلي، يقرتب من الدكان بحذر �سديد ، رجل ي�سري ببطء يعود اإىل 

حيث جل�ض ن�سار ينظر اإليه باأمل وبنف�سه تدور عدة اختيارات ينبذها ويعود 

من حيث اأتى بعد اأن ينظر اإىل الطريق املوؤدية اإىل املدينة بخوف وترقب(
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لقد حاول اأن مي�سكني لكنه تراجع ل ي�ستطيع اإنه يخاف الفالج  ن�ســــــار  

داء اخل�سب والربد كلها تعني التجمد ..

)يدخل رجل اأعرج يتجه اإىل الدكان ولكنه يعود اإىل ن�سار(  

�سوف  القار�س  الربد  هذا  يف  ال�سماء  تلتحف  تزال  اإل  ن�سار  رجــــل1  

اأقول لك تعال معي اإىل الدكان حيث الدفء ، ولكنك �ستنظر 

اإيل ولن ترد لذلك لن اأقول لك ذلك.

)يدخل رجل هائج مي�سك بالأعرج بعنف(  

لقد وقعت يف يدي اأيها الل�س احلقري. رجــــل2   

ماذا تقول اأيها املجنون اأنا ل�س .. اأنا ل�س. رجــــل1   

من الذي �سرق علف حماري �سواك. رجــــل2   

اأنا .. اأنا �سرقت علف حمارك؟ رجــــل1   

لن اأتركك تذهب ، هيا معي. رجــــل2   

ماذا حدث لك يا �سديقي اأاأنت متاأكد من اتهامك يل بال�سرقة. رجــــل1  

ومن �سواك هيا .. هيا. رجــــل2   

ولكني مل اأدُن من حظرية احلمري. رجــــل1   

كذب مل يكن �سواك. رجــــل2   

ومن قال هذا. رجــــل1   

اإنه ... رجــــل2   

اأجب ... من هو؟ رجــــل1   

ل داعي لذكره ولكنني متاأكد من �سرقتك لعلف حماري. رجــــل2  

مهلك يا هذا اإنك تبني اتهامك على اأقاويل باطلة. رجــــل1  
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ل داعي لالإنكار ، هيا معي هيا )يدخل �سيخ جليل ملتح ي�سري  رجــــل2  

ببطء تبدو عليه الكاآبة ل ينظر اإىل اأحد( ها قد اأتى عمنا اأبو 

اخلري ولبد لك من العرتاف اأمامه.

العرتاف مباذا ... يا �سيدي انه يتهمني ب�سرقة علف حماره  رجــــل1  

واأنا مل اأدُن من حظريته.

كاذب يا �سيدي فلقد عرفته اإنه هو بدون �سك )ي�سري اإليهم  رجــــل2  

يف  �ساعات  ق�سيت  لقد  لأمره(  فيمتثلون  بال�سمت  ال�سيخ 

جمعه يا لك من ل�س حقري.

اإنك ل تدرك نتيجة اتهامك يل. رجــــل1  

وماذا اأنت فاعل ها ، ما الذي تنوي عمله اأجبني؟ رجــــل2  

يا اأخي ل�ست بفاعل �سي ولكنك ل تدرك خطورة اتهامك يل. رجــــل1  

اإنها احلقيقة يا �سيدي اإنه ال�سارق. رجــــل2  

اإنني مل اأ�سرق �سيئًا. رجــــل1  

بيدك اأمره يا �سيدي )ي�سري اإليه ثانية بال�سكوت ، يالحظون  رجــــل2  

�سمته وحزنه فيتوقفون عن احلديث( ما به ؟

ل اأعرف. رجــــل1  

انه مكتئب حزين ل يرد فمن يحل م�ساكلنا. رجــــل2  

وعلف حماري؟ رجــــل1  

ابحث عن ال�سارق. رجــــل1  

اأنت لقد قال ... رجــــل2  

�سدقني اإنني مل اأ�سرقك قوله افرتاء. رجــــل1  
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قول من؟ رجــــل2  

الذي قال لك. رجــــل1  

ولكن .. ما عليك ولكن ما بال ال�سيخ انه مكتئب �سامت. رجــــل2  

ل اأدري. رجــــل1  

دعنا ن�ساأله .. ما بك يا �سيدي ؟ )موجهاً �سوؤاله لل�سيخ الذي  رجــــل2  

ل يرد( هل حدث �سيء يا �سيدي ، انه ل يتكلم، انه حزين.

لبد اأنه حدث �سيء اأ�سكته واأحزن نف�سه. رجــــل1  

مل اأره �سامتًا هكذا من قبل. رجــــل2  

وعربتي  ثلج   .. الفالج  كالثلج  واأ�سبح  املاء  جتمد  العني  يف  ن�ســــــار  

حطمها املجنون، العربة وفتاتي مل ت�ستطع امتطاء اخليول، مل 

تعرف اجلري بني النخيل والعربة اخل�سب والفالج ، نظرت يف 

اآخر الكاأ�س ، هناك اأفعى ملم�سها ناعم كاجلليد كالفالج.

الرتاتيل اجلليدية.  الرجــــل2  

لبد من كاتب يخت�س بتدوين هذه الرتكيبات الغريبة. رجــــل1  

ن�سار اعد ما قلت فاإن اأجدت لك ما تريد. رجــــل2  

�سوف ناأتيك باملغني ين�سدك حبيبتي الراحلة. رجــــل1  

دعوا ن�سارًا و�ساأنه دعوه )يخرج م�سرعاً(  ال�ســـيخ  

ا�سمع لبد باأن هناك �سيئًا حدث اأفقد ال�سيخ �سوابه اأو �سيئًا  رجــــل2  

لزال يحدث نهايته تقلقه وت�سبب له هذه احلالة الكئيبة.

فتاة  ..تدخل  اخللف  اإىل  ينظران   .. يرتفع  غناء  )�سوت   

ومعها طفل .. رجل ممزق الثياب .. �ساب يقود اأعمى ... فتاة 

.. رجالن .. عطية .. ينتهي الغناء(

ما الأمر يا عطية؟ الأعــمى  

ال�سيخ مكتئب. عطـــــية  
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وما الذي اأحزنه؟ الأعــمى  

انه مل يتكلم وقف ينظر اإىل احلظائر وان�سرف. رجــــل2  

عطية. الأعــمى  

نعم. عطـــــية  

اأين املغني ؟ الأعــمى  

ليزال يبحث عن حمار ي�سرتيه. عطـــــية  

اإذا لبد اأن نعرف ملاذا عمنا اأبو اخلري مكتئب. رجــــل1  

يقال. عطـــــية  

من املتحدث؟ الأعــمى  

عطية. رجــــل2  

اآه. الأعــمى  

يقال باأن ابنه مل يعد من اجلبل. عطــــية  

مل يعد. الفــــتاة  

ل فقد ذهب ليعرف مدى ارتفاعه. عطــــية  

ومل يعد؟ رجــــــل  

وماذا حدث؟ )يتقدم رجل يقف يف الو�سط يتقدم منه �ساب( الأعـمى  

اأبي و�سيدي اإنني اأريد ت�سلق اجلبل. ال�ســاب  

ملاذا؟ العجــوز 

من هناك يحلو يل م�ساهدة املدينة. ال�ســـاب  

وهل اأنت متاأكد من قدرتك على الت�سلق. العجـــوز  

نعم يا اأبي كل الثقة. ال�ســاب  

اإذا اذهب ول ترتك رجلك تهتز على قمته  )يعودان اإىل حيث  العجــوز  

كانا(
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هذا حدث قدميًا. الأعـمى  

منذ زمن بعيد .. نريد ما حدث الآن. رجــــــل  

يقال باأن �سخ�سًا اآخر اأ�سقطه من اجلبل. رجل اآخر  

بل احلقيقة اإنه مل يبلغها فف�سل عدم الرجوع )يدخل �سخ�ض  رجل اآخر  

اآخر م�سرعاً(

ل احلقيقة غري هذا فاأبن ال�سيخ و�سل قمة اجلبل ومات فيها. رجــــل1  

كيف؟ الأعـمى  

لقد عرفت اخلرب الآن لقد جاهد للو�سول اإىل هناك وعندما  رجــــل1  

و�سل ف�سل البقاء ولكنه مل يرتك خلفه �سيئًا.

ملاذا مل ياأخذ فتاته معه ؟ رجــــل2  

ولكن ال�سيخ. رجــــل1  

انه مكتئب من اأجل فقده ومل يرتك خلفه ذرية توا�سل بقاءه. رجل اآخر  

وال�سيخ هل �سيعود. الأعـمى  

بل انه عاد. رجــــل1  

هل من حكاية تروى  )يدخل ال�سيخ( الأعـمى  

احلكاية باأن هناك ل�س ي�سرق العلف. ال�ســـيخ  

اأبو اخلري. اجلــميع 

ومل يعرف. ال�ســـيخ  

ولكن. رجــــل2   

اأمل تقل باأن علفك �سرق. ال�ســـيخ   

ال اأعتقد كنت خمطئاً. رجــــل2   

اإذا ال حكاية تروى. االأعمى   
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)ين�سرف البع�ض ... يتقدم ال�سيخ اإىل الأمام(  

ل حكاية تروى. ال�ســـيخ  

اإين بانتظاركم فما زال الليل يف اأوله يف هذا اخلان الدافئ ،  اخلـــمار  

هلموا فالليل طويل.

ما  امل�سرح من اجلميع  ... يخلو  الرجال  اإليه بع�ض  )يتجه   

ن�سار،  يجل�ض  حيث  اإىل  يتجه  عطية  يدخل   .. ن�سار  عدا 

اأن  بعد  يختفي  بردعة حماره  يحمل  احلمارين  اأحد  يدخل 

يلقي بالتحية على عطية(

مرحبا يا ن�سار .. امل ت�سمع بذلك الذي حاول الو�سول اإىل قمة  عطـــــية  

اجلبل )ن�سار ي�سيح بوجهه عن عطية( اعرف اأنك �سئمت من 

اإنني �سديد الإعجاب بذلك  �سماع هذه الق�سة، ولكنها رائعة 

ال�ساب كيف واتته ال�سجاعة على ذلك ولكن .. األ تالحظ باأن 

تلك احلكاية اأ�سبحت ق�سرية ومل يعد النا�س يت�سورون تلك 

ال�سجاعة .. ن�سار امل تر عطر )ن�سار ي�سري اإىل اخلان(  اآه 

ذهب اإىل هناك .. اآه امللل .. ال�سجر .. يا ن�سار مل اأعد اأقوى 

على هذا اجلمود ، اإن الرائحة املنبعثة من تلك احلظائر مل تعد 

ت�ستهويني مل تعد تذكرين باحلياة التي اأعي�سها اأكاد اأن افقد 

يبحث عن حمار  الذي  ، وعطر  بهذه احلياة  يربطني  كان  ما 

اآخر ليعود لعمله ملاذا .. )ينظر اإىل ن�سار( انك ل ت�سمعني يا 

ن�سار .. ا�سمع �سوف اذهب لآتيك ببع�س اخلبز.

اثنان  يخرج   ، احلان  �سجيج  يرتفع  م�سرعاً  عطية  )يخرج   

جليل  �سيخ  يدخل  ال�ساحة  خارج  اإىل  يتوجهان  احلان  من 

ال�ساحة  اأركان  اإىل  ينظر  واخلري  الرثاء  �سمات  عليه  تبدو 

كاأنه يراها لأول مرة ... ي�سمع ال�سجيج املنبعث من اخلان.. 

اإىل  يتجه  رغيفاً  حاماًل  عطية  يدخل   .. ال�سمع  ي�سرتق 

ن�سار(

ال�سالم عليكم . الـــــوزير  
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وعليكم ال�سالم .. ماذا وعليكم ال�سالم .. اأهاًل )يقف ينظر  عطـــــية  

اإىل الوزير بحذر ، ينظر اإىل ن�سار( اأهال اأيها الغريب.

غريب اأنا ل�ست بغريب. الـــــوزير  

وهل اأنت من باب احلمارين. عطـــــية  

ل ولكنني من هذه املدينة. الـــــوزير  

اإذا اأنت غريب .. وما الذي اأتى بك اإىل هنا؟ عطـــــية  

اأحمل بع�س ذكرياتي واأجتول يف اأماكن اأكاد اأن�ساها. الـــــوزير  

وهل �ستتذكر يا هذا. عطـــــية  

اإنني اأحاول. الـــــوزير  

حياك اهلل )ين�سرف اإىل ن�سار( كل يا ن�سار كل )ينظر اإىل  عطـــــية  

اأيها  �سيئًا  تذكرت  هل  احلي(  �ساحة  يف  يتجول  وهو  الوزير 

الغريب؟

ال�ساحة حماوًل  اإىل و�سط  )ي�سري  اأنا ل�ست بغريب  قلت لك  الـــــوزير  

التعرف على م�سالك احلي( ولكني مل ا�سهد هذه الأماكن منذ 

اأمد بعيد.

ومن اأين اأتيت؟ عطـــــية  

اإنني من هذه املدينة يا ... الـــــوزير  

عطية يا �سيدي. عطـــــية  

اآه. الـــــوزير  

ثمينة  اأ�سياء  ترتدي  ولكنك  اأبي،  �سوى  ب�سيدي  اأحدًا  اأناد  مل  عطـــــية  

لذلك ..

يتجه  ال�ساحة،  تفقد  اإىل  ويعود  عطية  بكالم  يحفل  )ل   

اإليه  ينظر  عطية  بينما  ال�سحراء  اإىل  املوؤدي  الطريق  اإىل 

با�ستغراب وبعدها يقرر الذهاب ولكن الوزير ي�ستوقفه(
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اإىل اأين يوؤدي هذا الطريق الـــــوزير  

اإىل اخلالء حيث نبني حظائر احلمري. عطـــــية  

وهنا؟ الـــــوزير  

ال�ساحة قلب هذا احلي. عطـــــية  

وحيكم؟ الـــــوزير  

يدعى باب احلمارين يا �سيدي. عطـــــية  

ما الذي يحدث هنا ؟ )م�سرياً اإىل اخلان( الـــــوزير  

نعم هناك اإنها زاوية الأن�س بباب احلمارين حيث تهاجر عقول  عطـــــية  

املكدودين للحلم الأبدي.

حلم مباذا؟ الـــــوزير  

لكل فرد حلمه اخلا�س. عطـــــية  

وهناك الـــــوزير  

بعقول  الليل  يجتمع  حيث  للحلم  الفا�سد  الغذاء  يكمن  هناك  عطـــــية  

الفقراء ويبداأ ال�سفر اإيل مملكة الوهم.

فت�سعر  باردة  اأج�سام  عليها  فتتواثب  الأع�ساب  اإىل  يدك  متد  ن�ســــــار  

بالفالج يخدر كل عرق فيك. 

)يلتفت الوزير اإىل ن�سار وكاأنه مل يدرك وجوده قبل اأن   

يتكلم(

من هذا؟ الـــــوزير  

ن�سار لقد اأحب فتاة. عطـــــية  

وما عالقة ذلك بالفالج؟ الـــــوزير  

كان �ساحب دكان تاجر اأ�سواف معروف. عطـــــية  

ل اأفهم. الـــــوزير  
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اأ�سيبت الفتاة بالفالج. عطـــــية  

اآه .... الـــــوزير  

لكنه �سنع لها كر�سيًا من اخل�سب له عجالت تدور كلما دفعته،  عطـــــية  

�سي غريب.

يا له من اإن�سان عظيم . الـــــوزير  

ودر الكر�سي والدكان وجميع اأمواله. �سُ عطـــــية   

والفتاة؟ الـــــوزير  

تقرح ج�سمها من الرقاد فماتت. عطـــــية  

وهو؟ الـــــوزير  

)ينظر اإىل ن�سار بدون اأن يرد وي�ستدير ليخرج(  عطـــــية  

انتظر يا عطية. الـــــوزير  

ماذا بعد؟ عطـــــية  

العودة  الوقت فرمبا �سللت طريق  بع�س  تنتظرين  اأن  هل لك  الـــــوزير  

واأخاف.

ل تخف ل �سيء هنا يوحي باخلوف. عطـــــية  

اأدرك ذلك ولكن الطرقات مظلمة وملتوية ومت�سابهة، واأنا اأول  الـــــوزير  

مرة اأزور هذا املكان.

قال اأبي باأن هذه املنطقة كانت قلب املدينة الأوىل واأن بيت جد  عطـــــية  

ال�سلطان ل تزال ر�سومه باقية هنا.

�سحيح؟ الـــــوزير  

وهذا اخلان دكان كبري التجار وكان ال�سوق هنا. عطـــــية  

وكيف حتول اإىل خرائب؟ الـــــوزير  

عطـــــية  لقد خ�س�س حرا�سًا لل�سوق.
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�سيء �سروري. الـــــوزير  

فانهار ال�سوق وهاجرت الأموال. عطـــــية  

هاجرت الأموال؟ الـــــوزير  

اأعلن  اأن  فمنذ  الفقراء،  رفيق  الظالم  باأن  لك  اأقل  اأمل  نعم  عطـــــية  

�سديق  الليل  اأ�سبح  بالنهار  ال�سرقة  على  قدرتهم  الل�سو�س 

الفقراء.

واأنت ماذا تعمل؟ الـــــوزير  

اأبيع مالب�س اأبي القدمية كلما احتجت ل�سيء. عطـــــية  

تبيعها ملن؟ الـــــوزير  

تعلق على اجلدران. عطـــــية  

واأنت؟ الـــــوزير  

واأنـــا؟ عطـــــية  

نعم. الـــــوزير  

كيف؟ عطـــــية  

اآل جتوع؟ الـــــوزير  

لدينا م�سكالت اأخرى .. اأمي .. عطـــــية  

ما بها؟ الـــــوزير  

لديها دجاج حظرية دجاج. عطـــــية  

احلمد هلل نعمة كبرية. الـــــوزير  

عادات موروثة. عطـــــية  

)ينظر اإىل البيت املهجور( اآه ملن هذا البيت؟ الـــــوزير  

�ساحبه مات؟ عطـــــية  
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والبيت؟ الـــــوزير  

مل يكن له اأهل تعفن حتى و�سلت رائحته للدكان. عطـــــية  

جميل بناء قدمي. الـــــوزير  

ا�سطر �ساحب الدكان لك�سر الباب ووجدوه. عطـــــية  

نقو�سه دقيقة ومتقنة. الـــــوزير  

مل ي�ستطيعوا حمله ، مل يبق اإل اأجزاء من عظمه. عطـــــية  

الأ�سالة متمثلة بهذا الفن. الـــــوزير  

فرتكوه حتى تال�ست رائحته. عطـــــية  

اأتعرف ؟ يجب اأن تخلد هذه الأعمال فاأمثال هوؤلء الفنانني مل  الـــــوزير  

يعد لهم وجود ، يجب اأن ي�ستغل هذا الأثر العظيم.

لقد ا�ستغل من قبل املارة للتبول. عطـــــية  

 .. يزداد  الظالم  اإن  للمدينة(  املوؤدية  الطريق  اإىل  )ينظر  الـــــوزير  

بعيدًا عن هذا  الكبرية  ال�سوارع  تتجول يف  اأن  األ حتب  ا�سمع 

الظالم.

حدث ذلك ولكنني كررت عائدًا ، عيناي ل تقوى على الوهج  عطـــــية  

املنبعث منها .. ولكن اأنت كيف اأتيت اإىل هنا؟

حاولت اأن اأعود عيني على الإب�سار يف الظالم. الـــــوزير  

عطـــــية  لن ترى.

ملاذا ؟ الـــــوزير  

اإذا  اأما  اأتخيل الأ�سياء اجلميلة يف الظالم فاأراها،  اأن  تعلمت  عطـــــية  

اختلط الفقر بالظالم فلن ترى.

�سو ف اأحاول. الـــــوزير  

من اأنت ؟ عطـــــية   
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اأنا.. اأنا زائر. الـــــوزير  

من اأين ؟ )ي�سري باجتاه الطريق املوؤدي اإىل ال�سحراء( عطـــــية  

يت�سربل ذراعي بربودة جامدة في�سبح كاخل�سب. ن�ســــــار  

األ ت�ساعدين على اخلروج من هذا الظالم ؟ الـــــوزير  

�ستذهب ؟ عطـــــية  

اعتقد ذلك فالليل قارب على الرحيل ولدي اأمور تنتظرين. الـــــوزير  

اأين ؟ عطـــــية   

هناك. الـــــوزير  

يف النور. عطـــــية   

ل اأعمل اإل يف النور. الـــــوزير  

عطـــــية   هل �سرتى الظالم هناك ؟

�ساأتخيله. الـــــوزير  

نعم.. اأفهم ذلك.. تف�سل اأيها الزائر. عطـــــية  

�سادر  عذب  غناء  ي�ستوقفهما  ولكن  امل�سرح  خارج  )يتجهان   

من اخلان حيث يتجمع ال�ساهرون من اأهل احلي(

ما هذا ؟ الـــــوزير  

غناء. عطـــــية  

و�ساحب ال�سوت ؟ الـــــوزير  

اإثرها  الغناء على �سراخ وم�سادة حادة يخرج على  )يتوقف   

اثنان من الدكان بينما لزال اجلدال دائراً بالداخل(

فا�سرتخى،  زمر  ول  طبل  فال  باخلدر  يح�س  اأن  يريد  قال  رجــــل2  

وعندما اأو�سك اأن يذهب لعامله اجلميل املو�سى بالأحالم هدر 

عطر ب�سوته.
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لذلك انتف�س. رجــــل3 

مقدر لنا اأن ل ننام اإل واآخر �سيء ن�سمعه �سوت ذلك املغني. رجــــل2  

ل اأعرف فاأحالمي تهاجر عندما ا�سمع �سوته. رجــــل3 

اإىل  ويتجه  مبهمة  بكلمات  يتمتم  وهو  املغني  عطر  )يخرج   

ن�سار بينما ين�سرف الثنان(

اأما زهدت اجللو�س يف هذا الربد القا�سي، ظللت اأنعم  ن�سار  عطــــــر  

اأ�سرع  طائرًا  وجدوا  التع�س  الل�سان  هذا  انطلق  حتى  بالدفء 

للحلم.

اأهذا هو ؟ الـــــوزير  

املغني. عطـــــية  

املغني. الـــــوزير  

ا�سمه عطر بن املغني وهو مغني. عطـــــية  

طردين ملاذا؟.. تكلمنا عن كل �سيء، مل يبق حديث اأحببت اأن  عطــــــر  

ال�سحر  لغنائي  اردد بع�س ما عرفت فرموين خارجا، مل يعد 

القدمي.

له �سوت جميل �سـايف النربات قوي. الـــــوزير  

كان اأبوه �ساحب الراأ�س املقطوعة. عطـــــية  

ماذا ؟ الـــــوزير  

اخليول التي اأبكاها. عطـــــية  

ما هذا الـــ ... ؟ الـــــوزير  

اأبا عطر حيث قتل يف امليدان. عطـــــية  

هل هي حكاية ؟ الـــــوزير  

اأمل ت�سمع عن راأ�سه حينما ا�ستمرت بالغناء اأيامًا ؟ عطـــــية  
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اأيامًا وهي مف�سولة عن ج�سدها ؟ الـــــوزير  

لبد للحكاية اأن تكرب مبرور الزمان ، قالوا �ساعات. عطـــــية  

اإن  معي،  تذهب  اأن  ترد  ومل  اأنام  حيث  عن  ن�سار  يا  حدثتك  عطــــــر  

وان   ، التع�ساء  هوؤلء  منه  يهرب  جرحًا  غنائي  اأ�سبح  غنيت 

اإيل  ي�سغي  اأن  اأريده  ما  كل  اهتمامًا  اأحد  يعرين  مل  حتدثت 

اأبي  عمنا  حظرية  يف  الرب�سيم  اأكوام  على  مترغت  يوم  يف   ..

اخلري، فتذكرت كيف كان حماري يتوق ل�سرة من ذلك ال�سيء 

فاه  ويفغر  ماء  تر�سح  عيونه  كانت  وكيف  اجلميل،  الأخ�سر 

ويعود ينظر اإىل الأر�س كاأنه ارتكب خطاأ باحللم ، اذهب معي 

اأغني  تتذكر كيف كنت  اأمل   ، الإ�سغاء  فاأنت جتيد  الليلة  هذه 

حلبيبتك قبل اأن متوت واأنت تطرب لذلك ؟ 

هل �ستذهب ؟ عطـــــية  

اأنا ل �ساأنتظر قلياًل. الـــــوزير  

ولكن. عطـــــية  

اذهب اأنت اإن �سئت. الـــــوزير  

ولكنك تخاف العودة. عطـــــية  

ل عليك �سوف اأجد طريقي. الـــــوزير  

عطـــــية  ن�سار األن تذهب معي )موجهاً كالمه لن�سار( 

دعه يا عطية. عطــــــر  

عطر ولكن الربد. عطـــــية  

وما الفرق الفالج برد وهو يع�س�س بداخله . عطــــــر  

ولكن قلبي. عطـــــية  

قلبك .. اذهب فلم يعد حديثًا م�سوقًا. عطــــــر  
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مل تعد تغني ما اكتب. عطـــــية  

ل ت�سبه الأر�س بال�سماء. عطــــــر  

غنيت يل كثريًا. عطـــــية  

قمرًا  القمر  كان  ويوم  �سحراء  ال�سحراء  ت�سمي  كنت  عندما  عطــــــر  

ولي�س �سيئًا اآخر.

اأدركت �سابقًا ما تريد. عطـــــية  

والآن �سيعت كثريًا من احلقيقة. عطــــــر  

)يخرج عطية ي�سري ببطء يبدو عليه احلزن وهو ينظر اإىل   

عطر .. يتقدم الوزير اإىل حيث عطر فينبهر عطر مبالب�سه 

وي�ستغرب وجوده يف هذه ال�ساعة املتاأخرة من الليل( 

عطر املغني. الـــــوزير  

اإىل  )ي�سري  من؟  قدمت  هل   ، هذا  ما   ، هذا  ما  لل�سماء  يا  عطــــــر  

ال�سماء( 

قدمت لي�سعدين حظي وا�سمع اأجمل �سوت. الـــــوزير  

وهل قدمت حمموًل اأم ما�سيًا؟ عطــــــر  

اأنا زائر ا�سمع يا عطر اخلمر ي�سر ب�سوتك القوي اجلميل. الـــــوزير  

اأنا حّمار يا �سيدي ول�ست مغنيًا ، اأعي�س مبهنتي ولي�س بغنائي. عطــــــر  

ولكن يجب اأن حتافظ على �سوتك. الـــــوزير  

ملاذا ؟ عطــــــر  

لأنه جميل وقوي. الـــــوزير  

وماذا يهم. عطــــــر  

ماذا يهم؟ الـــــوزير  
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لزند  بل  لي�سري  جميل  �سوت  اإىل  يحتاج  ل  �سيدي  يا  احلمار  عطــــــر  

قوي.

ولكن من ميلك �سوتك ل يعمل حمارًا. الـــــوزير  

مل اأعمل كحمار اإل منذ فرتة ق�سرية. عطــــــر  

اإذا كنت �سيئًا اآخر؟ الـــــوزير  

نعم كنت م�ساعد حمار. عطــــــر  

باب احلمارين. الـــــوزير  

فاأدركت املهنة وعملت حمارًا والآن ل اأعمل فحماري مات. عطــــــر  

لن حتتاج له ثانية. الـــــوزير  

وماذا اعمل بدونه؟ عطــــــر  

تغني. الـــــوزير  

وما الفائدة ؟ عطــــــر  

�سوف جتني الكثري من وراء ذلك. الـــــوزير  

معك حق لقد جنيت الكثري )ينظر اإىل اخلان(  عطــــــر  

و�سوف تذيع �سهرتك. الـــــوزير  

يا �سيدي هنا النا�س ل ي�سمعون من يقول لهم ادفعوا. عطــــــر  

اأال يحبون الغناء؟ الـــــوزير  

اإنهم يدفعون لكل �سيء وتريدهم اأن يدفعوا للغناء كلهم يغنون. عطــــــر  

وهل كلهم ميلكون �سوتك؟ الـــــوزير  

بدون  ينعق  ل  وهو  ينعق  ولكن  �سوتًا حمببًا،  ل ميلك  الغراب  عطــــــر  

ح�س. تعرف يا �سيدي، حماري كان يحزن عندما اغني بع�س 

ي�سقى  الكل  ودمامل،  جروح  جدول  الغناء  املفرحة  الأغاين 

ويفرح اأحيانا جدول فرح و�سرور واأحيانًا في�س دموع.
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انك فيل�سوف. الـــــوزير  

وبكت  اجلنود  �سحك   ، اخليول  حملته  عندما  يغني  ظل  اأبي  عطــــــر  

اخليول.

وهل تريد اأن تكرر الأ�سطورة؟ الـــــوزير  

هذا الزمن ل يحتمل الأ�ساطري. عطــــــر  

اإذا لبد من امل�ستقبل. الـــــوزير  

نحن ل نخطط للم�ستقبل الغناء ..احلمار .. اخلمر .. ن�سار ..  عطــــــر  

الليل.

الليل على و�سك الرحيل هل تاأتي معي؟ )عطر ل ي�سمعه( لبد  الـــــوزير  

اأن اأغتنم هذه الفر�سة ، يا له من �سوت حيث عجز كل ال�سحرة 

مولي  يفاجئ  ف�سوف  الأمرية،  مولتي  �سفاء  عن  والأطباء 

ال�سلطان باأن وزيره ا�ستطاع اأن يجد دواء لبنته، وبذلك اأ�سبح 

ذو ف�سل على ال�سلطان .. لنجرب �سوته �سيء ل ي�سدق.. ها 

األن تاأتي ؟

ماذا؟ )بفزع(  عطــــــر  

تاأتي معي. الـــــوزير  

اإىل اأين ؟ عطــــــر  

اإىل .. اإىل بيتي. الـــــوزير  

وملاذا؟ عطــــــر  

اأن  يجب  للنور  تخرج  اأن  يجب  الغناء  على  كبرية  قدرة  لديك  الـــــوزير  

ت�سمع.

قلت لك اإنني حّمار. عطــــــر  

ولك �سوت جميل. الـــــوزير  

واأترك هذا ال�سارع؟ عطــــــر  
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وهل ت�سمى هذا الزقاق �سارع؟ الـــــوزير  

اإنني اأعي�س هنا. عطــــــر  

اأكرث،  الغناء  على  القدرة  فيك  تفجر  �سوف  اأ�سياء  وهناك  الـــــوزير  

�ستزيد �سوتك جماًل حيث الزهور والطبيعة والنور.

ولدت هنا. عطــــــر  

احلدائق والأنهر واملالب�س اجلميلة. الـــــوزير  

حبوت هنا ورك�ست هنا علمتني هذه الأزقة الغناء. عطــــــر  

�سوف تنطلق وحتلق وتكرب. الـــــوزير  

اأكلت من هذا الرتاب منت حتت هذا احلائط هربًا من هجري  عطــــــر  

ال�سم�س.

�سوف تنام على الو�سائد املو�ساة وتلب�س احلرير. الـــــوزير  

تعلمت وتعلمت. عطــــــر  

�سوف تكت�سف حياة اأخرى. الـــــوزير  

دقائق  غروبها  حتى  ال�سم�س  �سروق  من  البهائم  روث  اأجمع  عطــــــر  

الأر�س  األوكها ممتزجة بحب هذه  لأبلع قطعة خبز  ا�سرتخي 

للعرق.

اللهو  دور  ت�ستجديك  اخليول  تركب  �سوف   ، تاأكل  �سوف  الـــــوزير  

والطرب.

مل اأبك على اأبي عندما كان النا�س يتطلعون اإيل والدموع تقفز  عطــــــر  

جثته  �سحبت  حماري  على  طوياًل  بكيت  لكنني   ، عيونهم  من 

الهائل  الفراغ  اإىل  واأتطلع  اأبكيه  وجل�ست  املدينة  طرف  حتى 

حتى ت�سرب الدود والعفن اإىل ج�سدي، فاأح�س�ست بقربي من 

ال�سماء، ف�سليت بعد اأن اغت�سلت وعدت اإىل هنا.

تعال. الـــــوزير  
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طرق حفظها احلمار كثريًا لكنني كل يوم اأراها جديدة. عطــــــر  

لن تندم على جميئك. الـــــوزير  

ندمت على حماري كثريًا. عطــــــر  

تعال معي. الـــــوزير  

من اأنت ؟ عطــــــر  

اأحاول م�ساعدتك. الـــــوزير  

�ساحب خان ؟ عطــــــر  

ل. الـــــوزير  

ملاذا تريد م�ساعدتي؟ عطــــــر  

اأحببت �سوتك. الـــــوزير  

ملاذا تريد م�ساعدتي؟ عطــــــر  

اأريد انت�سالك من ال�سياع. الـــــوزير  

ال�سياع .... �سوف اأ�سيع عندما ترتفع قدمي عن اآخر بقعة من  عطــــــر  

هذه الأر�س فبدونها ل غناء ول حب.

قلت لك �ستجد حياة اأجمل. الـــــوزير  

لبد اأن جند حياة اأجمل. عطــــــر  

اإذن تعال معي. الـــــوزير  

عطــــــر  ل اأريد الغناء هناك.

ملاذا؟ الـــــوزير  

�سوف اأجد حمارًا ولن اأفقد ذاتي. عطــــــر  

�ستح�سل على نقود كثرية. الـــــوزير  

كالربد ل يح�سه اإل العاري وهو يتمرغ كالثعبان على كتفي. ن�ســــــار  
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ماذا قلت يا عطر؟ الـــــوزير  

لن اأذهب. عطــــــر  

ولكن. الـــــوزير  

واأرو  فاأذهب  احلمارين  باب  راأيت  زائر  اأنت  و�ساأين  دعني  عطــــــر  

اأثرًا، قل لهم  لأ�سحابك عن هذا التاريخ، قل لهم اإنني راأيت 

اإنني اكت�سفت بقعة جمهولة تعج بالبناء املتاآكل وت�سم �سدورًا 

لنذيب  نغني  ونحن  ترفًا وطربًا  الغناء  اإنكم حت�سبون  متاآكلة، 

الأحجار الواقفة هنا )ي�سري اإىل عنقه( حتى ل تتحجر رقابنا 

عليها. قل لهم نغني لنقفز من نوافذ احلزن اإىل احلزن.

لن تخ�سر �سيئًا يا عطر. الـــــوزير  

اأنا  واحدة،  لدي  فلي�ست  حبيبة،  على  اأغني  ل  اإنني  �سيدي  يا  عطــــــر  

اأغني على بئر  اأنا  اأ�سياء ل �سلة لها بذلك العامل،  اأغني على 

ن�سبت، على حمار مات، على تراب �سرق فتات خبزي فاأنبت 

�سجرة اأ�سواك.

اإذا لن تاأتي معي. الـــــوزير  

قدري اأن اأظل هنا ا�ستغربت ملب�سك فكيف م�سكنك وحياتك. عطــــــر  

اإنني لن اأفقد الأمل يف جميئك معي. الـــــوزير  

هل اأنت �ساحب حان اأو دار لهو. عطــــــر  

اأريد م�ساعدتك فقط. الـــــوزير  

هكذا امل ت�ستمع لكل ما قلته لك. عطــــــر  

تت�سوره  الذي  ال�سيء  فهذا  اطلبه منك  ما  نبل  تدرك  ل  انك  الـــــوزير  

ب�سيطًا هو ما يتمناه اأي مواطن ليخدم به وطنه.

ليخدم وطنه ! عطــــــر  

األ حتب موطنك يا عطر. الـــــوزير  
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الوطن ، وكيف ذلك؟ عطــــــر  

بالتاأكيد انك ل تبايل. الـــــوزير  

يف ترابه ت�سربت الدموع ، يف خما�س امراأة وحيدة ولدت حبًا  عطــــــر  

�ساخمًا فاأغم�ست عينيها باأطمئنان.

من يحب �سيء لبد له اأن يعمل من اأجله. الـــــوزير  

من يحمل الأقنعة ومن يحمل همومًا يخدم تراب هذا الوطن. عطــــــر  

اإن هموم النا�س تختلف .. )لنف�سه( ابني املجنون �سارح وراء  الـــــوزير  

الغزلن ل هم له اإل ال�سيد، واأنا ابحث عن دواء لالأمرية .. 

وكل هذا من اأجل من ؟

من اأجل الوطن وما علي اأن اأفعل؟ عطــــــر  

ال�ست من هذا الوطن؟ الـــــوزير  

ومن قلبه ولكن... عطــــــر  

األ ت�سمع عن مر�س الأمرية؟ الـــــوزير  

يقال باأنها ولدت ل ت�سحك ول تبت�سم دائمة العبو�س ل تتكلم  عطــــــر  

اإل نادرًا .. حزينة ولكن ما عالقة ذلك.

لقد اأتى كل من يفقه يف الطب اأو ال�سحر فلم ت�سف. الـــــوزير  

�سوف يحدث �سيء. عطــــــر  

جديد  يجد  مل  الآن  فاإىل  منهم  ا�ستهر  من  جلب  وال�سلطان  الـــــوزير  

وال�سلطان ل هم له اإل مر�س الأمرية.

اعذرين فالبد اأن اأذهب. عطــــــر  

مهاًل يا عطر ا�سمع ما اأريد قوله. الـــــوزير  

اعرفه. عطــــــر  

ما هو ؟ الـــــوزير  
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تريد ذهابي معك. عطــــــر  

اإذا ... الـــــوزير  

تبدو عليه  �سيخ جليل  فاأنت  اذهب  �سيدي دعني  يا  اأذهب  لن  عطــــــر  

مظاهر النعمة واخلري وما اأنا اإل واحد من رعاع هذا احلي ما 

الذي اأتى بك اإلينا؟

اأنا اأريد ... الـــــوزير  

اأعرف ما تريد الغناء والأمرية والوطن. عطــــــر  

األ حتب اأن توؤدي خدمة له. الـــــوزير  

اأنا ؟ عطــــــر  

نعم اأنت. الـــــوزير  

اإنني جمرد. عطــــــر  

�ساحب حمار اعرف ولكنني اأكلفك بواجب نحو الوطن، فظني  الـــــوزير  

باأن �سوتك رمبا ي�سفي الأمرية بعد اأن عجز عن �سفائها الطب 

وال�سحر.

اأنا ا�سفي الأمرية؟ عطــــــر  

نعم ... اأنت رمبا اإذا �سمعت �سوتك. الـــــوزير  

األي�س لديها بالبل بحديقتها ت�سدو لها ليل نهار؟ عطــــــر  

بلى ولكن غناوؤك له معنى. الـــــوزير  

اإذا اأنا ا�سفي الأمرية. عطــــــر  

لنجرب فهذه خدمة جليلة توؤديها فاأنت من هذا الوطن، وواجب  الـــــوزير  

عليك امل�ساهمة يف تقدمه.

و�سفاء الأمرية ... عطــــــر  

نعم ال�سلطان مل يعد يهتم كثريًا ب�سوؤون احلكم، وذلك ب�سبب  الـــــوزير  
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ابنته الوحيدة.

واأنا ؟ عطــــــر  

يعود  الأمرية  مولتنا  وت�سفي  تغني  اأن  ا�ستطعت  اإذا  نعم  الـــــوزير  

ال�سلطان ل�سابق عهده من عدالة ونزاهة وحب الرعية وبذلك 

تكون خدمت الوطن يا عطر.

خدمة الوطن ل اإنها لي�ست احلقيقة. عطــــــر  

اق�سم لك يا عطر. الـــــوزير  

ولكن من اأنت ؟ عطــــــر  

اأريد اأن اأعرف هل اأنت موافق؟ الـــــوزير  

ل اأ�سدق اأن غنائي �سيكون �سببًا يف �سفائها. عطــــــر  

حاول. الـــــوزير  

اإنني اأمتنى اأن ت�سفى اإن كان ب�سوتي اأو بغريه ولكن. عطــــــر  

�سنحاول يا عطر هيا بنا. الـــــوزير  

اإىل اأين؟ عطــــــر  

اإىل الق�سر. الـــــوزير  

ولكن من اأنت؟ وملاذا اأنت مهتم ب�سفاء الأمرية؟ عطــــــر  

تعال معي. الـــــوزير  

اأنا مل اأوافق حتى الآن. عطــــــر  

ولكنك تتمنى �سفاءها. الـــــوزير  

اأريد احلقيقة. عطــــــر  

لقد قلت لك. الـــــوزير  

كاأنه اجلليد ت�سادق اجلليد والفالج. ن�ســــــار  
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ماذا قلت يا عطر؟ الـــــوزير  

�سوف اأذهب الآن ولكن ب�سرط. عطــــــر  

قل. الـــــوزير  

من اأنت؟ عطــــــر  

�سوف اأخربك بالطريق ، هيا بنا. الـــــوزير  

ل لن اأذهب قبل اأن تخربين. عطــــــر  

اأنا وزير ال�سلطان يا عطر )يخرجــان ( الـــــوزير  

نهاية امل�سهد الأول
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الفصل األول

    المشهد الثاني
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، �سجيج من خارج  املعتاد  اأيام ن�سار يف مكانه  املكان بعد مرور ثالثة  )نف�ض 

امل�سرح ، عطية يجل�ض يف الطرف الآخر ، يدخل ال�سيخ ومعه اثنان وعلى بعد 

منه ي�سري باقي الأفراد، يتقدم ال�سيخ لن�سار(.

يا ن�سار اإنني مل اأخاطبك قط مبا يغ�سبك، اأما الآن فالبد لك  ال�ســـيخ  

اأن جتيبني.

اأين ذهب عطر ؟ رجــــل1 

مهاًل .. يا ن�سار اإن عطر اختفى منذ ثالثة اأيام ومل يعد حتى  ال�ســـيخ  

الآن بحثنا عنه واأنت الوحيد الذي راآه قبل ذهابه ، فاأخربنا يا 

اأن كل هوؤلء ينتظرون منك كلمة  )ل يجيب( ، ن�سار  ن�سار 

واحدة حاول يا ن�سار حاول امل ت�ساهد ذلك الغريب هل عطر 

ذهب معه )ل يجيب( امل يقل اإىل اأين �سيذهبون.

الفالج ... الفالج ..  ن�ســــــار  

ن�سار حاول اإننا نتحرق ملعرفة ال�سر. رجــــل1 

لبد اأن تتكلم يا ن�سار. رجــــل2  

�سحيح يجب اأن تتكلم يا ن�سار واإل لن نعرف �سيئًا عن عطر. رجــــل2 

هيا يا ن�سار تذكر ما حدث. رجــــل3  

دعوه ، دعوه لن يتكلم )يدخل رجل م�سرع( ال�ســـيخ  

ها اأمل يعد حتى الآن؟ رجــــل1  

حاولوا املرور عرب هذا ال�سارع رمبا ... رجــــل2   

املوؤدية  الطريق  يراقب  رجل  اإىل  )ي�سري  ؟  جديد  من  هل  رجــــل1  

للمدينة(

ل املح اإل فواني�س تنري ال�سارع البعيد. رجــــل3   
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هل حاول اأحدكم الذهاب ابعد من ذلك. رجــــل1  

يف العني القدمية �سح املاء ل ماء ول ع�سب. رجــــل3 

رمبا ياأتي غدًا. رجــــل2 

بي �سوق لروؤية تلك الفواني�س عن قرب. رجــــل3 

تعبت عيوننا ونحن نرقب عودته. رجــــل1  

ن�سار اخربنا كيف ذهب ومن الذي ... رجــــل2 

انه توقف عن الكالم منذ اأمد بعيد. رجــــل3  

متى ؟ رجــــل2  

من عهد عطر. رجــــل3  

اإىل متى نظل نردد هذه الكلمات ؟ عطـــــية  

هل �سيعود ؟ رجــــل2  

الليل يجعلني اأكرث �سوقًا لعطر ، اأين اأنت يا عطر ؟ رجــــل1  

هل �سيعود ؟ رجــــل3 

كيف ا�ستجدي احلب ب�سوتك الآتي كحلم يثمر جرحًا، وينمو،  الفــــتاة  

جرحًا ويولد جرحًا.

من بعد عطر ل ليل ول غناء. رجــــل1  

اللهو حتى يف حزنكم  فاأنتم لزلتم متار�سون  كرهت حديثكم  ال�ســـيخ  

بالرثثرة  القدرة على احلركة فالذت  العمر منها  عجائز هد 

بدياًل ....

وعطر. رجــــل2  

كفى قلت كفى كلمات هل اأدركتم باأن عطر ل يرددها عندما  ال�ســـيخ  

تقتله اأ�سعة القمر حبًا ، عندما يعلو �سوته ننظر كالبلهاء اإىل 

ويجثو هناك  ب�سجيج �سوته،  تت�سوع طرقاتنا  ال�سماء عندما 

كالكلب الأجرب وجهه لالأر�س واأنتم تبحلقون يف ال�سماء.
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الطريق لزال ي�سع .. ترى ما الذي يحدث هناك ؟ رجــــل2  

كرهت هذا احلديث .. عطر ذهب ، ما العمل الآن ؟ ال�ســـيخ  

ن�سار اجبني من الذي اأتى واأخذ عطر ؟ رجــــل2  

ليتني مل اأتركه ، ليتني مكثت اأكرث. عطـــــية  

ليتنا نخطو خطوة نحو احلقيقة. رجــــل1  

هل يف�سح اأحدكم مبا يدور بخلده. رجــــل2 

ب�ساأن ماذا ؟ رجــــل3 

ب�ساأن عطر. رجــــل1  

�سوف يعود. رجــــل2  

كف عن مالحقتي. الفــــتاة  

ليتني مل اأطرده كنت اأحب غناءه ، مل يعد يجمع قلوب الفقراء. اخلـــمار 

ما هم اإل هاربني اإىل قرار الكاأ�س من غناء عطر. رجــــل1 

حتمل  وهي  اخليول  بكت  وكيف   ، عطر  اأبي  حول  طوياًل  تندرنا  ال�ســـيخ  

راأ�سه املف�سولة عن قاذورات مالب�سه ول�سانه يردد تلك الأغنية .

اإىل  )يتجه  جديد  من  هل  اأنت   ... هناك  يحدث  الذي  ما  عطـــــية  

مراقب الطريق( ياه ... نام .

ننام �سريعًا عندما تداعب اآذاننا كلمات تربطها كلمة ليت. ال�ســـيخ  

عيناه مل تقو على الوهج البعيد انظر اأنت رمبا. رجــــل2  

ماذا. رجــــل3  

ل �سيء. رجــــل2  

وما العمل ؟ رجــــل1  

اأنا الذي يجب اأن اأبحث عنه لو بقيت لعرفت كل �سيء. عطــــية 

وماذا �ستعمل ؟ اجلـــميع  



40

ن�سار اأتو�سل اإليك اجبني اإىل اأين ذهب عطر ؟ عطـــــية  

الفالج ك�سر عن اأنيابه. ن�ســــــار  

ن�سار دعك من الفالج، وقل يل عن عطر. عطـــــية   

رجــــل2   مل يعد هناك من اأمل يرجى.

ن�سار مل يعد يذكر �سيئًا وعطر ذهب. رجــــل1  

وانتم لزلتم تولولون كاأمهات ثكلى. ال�ســـيخ  

وملاذا رمبا هو بخري وي�ستمتع بوقته. اخلـــمار 

اأمل تقل باأنه اأعجب ب�سوت عطر. رجــــل3  

نعم. عطـــــية  

اإذن ذهب معه زين له حياة جديدة. رجــــل2  

لعطر ... ل .. ل انه ل يقبل. عطـــــية  

ملاذا تبتعدين عني ؟ الفــــتى  

املخملية،  الو�سائد  على  يتمرغ  الآن  هو  بالتاأكيد  مني  ا�سمعوا  اخلـــمار 

وانتم هنا يلفحكم الربد تنتظرون، كفى واذهبوا اإىل بيوتكم، 

فالبد اأن يرجع يوما ما.

لبد اأن نعرف. رجــــل2  

قال له اإن لك �سوت قوي �سايف النربات. عطـــــية  

منذ ذهب ونحن من�سغ هذه الكلمات ال�سمجة هل تدركون ما  ال�ســـيخ  

حدث له.

دعني مللت �سماع كلماتك الرخي�سة. الفـــــتاة  

اأنا ....... اأح�س بالفالج يتمرغ على كتفي اليمنى. ن�ســــــار  

لو بقيت هنا حلظات اأخرى لأدركت كل �سيء. عطـــــية  

اأنت تقول لو كنت هنا والآخر يقول لو  كفى .. لو كنت هنا ..  ال�ســـيخ  

مل اأطرده وهذا يقول لو مل ميت حماره لو .. لو .. لو نريد اأن 

نعرف.
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اإذا بقينا هنا يف هذا الظالم لن نعرف �سيئًا رمبا هناك ... رجــــل2  

رمبا ل يزال هناك. اخلـــمار 

بحثنا يف كل زاوية. رجــــل2  

رمبا اأهني. رجــــل1  

ومن يهني املغني ؟ رجــــل3 

اإنكم تقدرون الغناء. ال�ســـيخ  

زالت كل الأ�سباب ومل يبق اإل ... اخلـــمار 

ماذا ؟ رجــــل1  

حبذ الهروب. اخلـــمار 

من .. من ؟  رجــــل2  

رمبا من �سقائه وفقره. اخلـــمار 

ل. رجــــل1  

ل. رجــــل2  

عطر ل يهرب. عطـــــية  

فان�ساق  بجمالها،  فانبهر  املدينة،  حياة  الغريب  ذلك  له  زين  رجــــل3 

خلفه طمعًا.

ا�سمت كذبت .. عطر ل ... ل. عطـــــية  

كنت معه الع�سر. رجــــل2  

ماذا كيف ، كيف كان ؟ عطـــــية  

كان يفكر يف اأغنية جديدة مل ي�ستكمل �سعرها بعد. رجــــل2  

اأنا اأدركت �سر ذهابه. رجــــل3  

ماذا ؟ رجــــل2  

رمبا احتاجه ذلك الغريب الرثي لنقل اأمتعته. رجــــل3 
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حماره مات. رجــــل2  

رمبا على ظهره. رجــــل1  

ل بل احتاج حمار فهم ي�ستعملون �سيئًا قريبًا للخيل. رجــــل3 

بغال. رجــــل2  

يحتاج اإىل حمار فيمدح �سوته و�سفائه وقوته ومن اأين اأدرك  ال�ســـيخ  

اأنه حمار.

لو كان اأحدكم هنا ليلة اأتى ذلك الغريب. عطـــــية  

لو يتكلم هذا املعتوه. رجــــل1  

ن�سار ، ن�سار اأحلفك باأن تروي لنا ق�سة ذلك الغريب الذي  عطـــــية  

ذهب بعطر.

�سريت القوافل حمملة باأغلى الأ�سواف واأجود الأقم�سة من مل  ن�ســــــار  

ير دكان ن�سار مل يلب�س �سيئًا.

ومن مل ير دمعة ن�سار مل يعرف قلبه احلب. رجــــل2  

ل تقرتبوا اخل�سب. ن�ســــــار  

لو يتكلم. عطـــــية  

ل اأعرف ملاذا تهربني مني واأنا ... الفــــتى  

عطر ، عطر اأين اأنت يا عطر تعبت عيوننا ، تعبت حناجرنا ،  الفـــــتاة  

هل �ستعود، هل �ستعود ؟

ياأتي الليل ويذهب ، ياأتي ال�سباح تلفحنا برودة الليل تع�س�س  ال�ســـيخ  

فنت�سربل  املتعفنة  والروايات  والأحالم  الأوهام  داخلنا  يف 

نهاجر   .. �سمجة  كلمات  نلوك  مزيفة  ب�سعارات  كاخلنازير 

نعلم باحلقيقة ولكن  والنفاق رمبا نحن  الكذب  اإىل عامل من 

ل جنروؤ على اقتحام اأبوابها ، رمبا مل ن�سل حد القدرة على 

هنا  واأنتم   ... اآخر  لعمر  �سدى  اأ�سبح  وغناوؤه  .عطر  ك�سفها 

األ   ، عنه  وال�سوؤال  اخلروج  على  اأحدكم  يجروؤ  ول  تت�ساءلون 
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متيزون   ، وجهه  تعرفون   ، تعرفونه  كلكم  متييزه  ت�ستطيعون 

�سوته هل جتا�سر اأحدكم على ال�سراخ عاليًا حتى ولو يف داخل 

اإل يف  حيكم .. تبحثون �سمتًا يف هذه الأزقة املظلمة ل ترون 

الظالم ولي�س لكم اإل هذا احلديث الليلي عن عطر.

عطر ... اأنا الذي ... عطـــــية  

كفى يا عطية كفى ا�سكت. ال�ســـيخ  

ل لن اأ�سكت اأنا ... عطـــــية  

نعرف باقي الكلمات. اجلـــميع  

واأنت مللك من ترديدها فا�سمت. ال�ســـيخ  

ل ... ل لن ا�سكت لو. عطـــــية  

ل تقل لو. ال�ســـيخ  

لو ذهبت قبل الآن لعرفت اإىل اأين ذهب عطــــــر. عطـــــية 

ماذا ؟ ال�ســـيخ  

نعم لن ا�سكت اأنا ذاهب لبد اأن اأعرف اأين ذهب عطر؟ عطـــــية  

عطية .. عطية )جتري خلفه(  الفـــــتاة  

نهاية الف�سل الأول
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الفصل الثاني
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)ن�سار مكانه ، �سخ�ض يراقب الطريق املوؤدي اإىل املدينة(  

اإنني �سئمت مل اأعد اأقوى على النظر عيناي اأ�سبحتا عاجزتني  املـراقب  

عن البحلقة اإىل تلك الفواني�س التي ل تتوقف عن اإر�سال ذلك 

الوهج اخلاطف.

)تدخل الفتاة خالل حوار املراقب(  

م�سى زمن طويل ونحن نرتقب ، مللنا النتظار ، تعبت عيوننا  الفـــــتاة  

، تعبت حناجرنا ونحن ننادي  اإىل ذلك الطريق  ونحن ننظر 

... ول من جميب.

اإىل متى .. اإىل متى .. حديثهم لعلهم مينحوين بع�س الوقت  املـراقب 

كي اأ�سرتيح.

وهل �ست�سرتيح ؟ الفـــــتاة  

اإنني ل اأعرف من �سيعود ؟ متى �سيعود ؟ .. ذهب عطر املغني  املـراقب  

وبعده عطية ل اأحد يعرف اإن كانوا عائدين اأم ل.

ل �سيعود اأحدهم. الفـــــتاة  

وما اأدراك ؟ املـراقب  

نعرف  اأن  لبد   ، املغني  ملاذا ذهب  احدهم  لنا  يروي  اأن  لبد  الفـــــتاة 

ماذا حدث ؟

ولكنني ........ )ل تنظر اإليه(  املـراقب  

لعل القادم يخربنا عن �سيء فمن غري املعقول اأن نظل جاهلني  الفـــــتاة 

مبا حدث.

وما الفائدة اإن عرفنا. املـراقب  
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لبد اأن نعرف خري لنا من هذه الو�ساو�س التي تنتابنا، انك ل  الفـــــتاة 

تعرف ماذا حدث لهوؤلء النا�س ، لقد بداأ الكرب يخت�سر الزمن 

اأ�سياء  تغريت  الق�سري  ال�سهر  الكاحلة يف هذا  وجوههم  على 

واأ�سياء.

وهل غياب املغني وراء هذه الأحداث ؟ املـراقب  

ك�سخ�س فقد حلمه ... ل اأعرف .. ل اأعرف. الفـــــتاة  

اأحدهم  اأن  على  ُم�سر  جميعكم   .. الإ�سرار  هذا  ملاذا  اإذا  املـراقب  

�سيعود؟

نعم. الفـــــتاة 

ولكن متى .. متى ؟ املـراقب  

ل اأدري ... ل ادري. الفـــــتاة 

فليذهب احدهم ليعرف ما حدث. املـراقب  

ل ... ل لن نفقد �سخ�سًا اآخر. الفـــــتاة 

ولكنك تقولني باأن اأحدهم �سيعود. املـراقب  

نعم. الفـــــتاة 

اإذا لن نفقد اأحدا. املـراقب  

رجل  ي�سري  وخلفه  اخلمار  )يدخل  مكانك  اإىل  عد  اأدري  ل  الفـــــتاة  

ي�ستجديه(

ولكنني �ساأدفع ما علي. رجــــل1  

متى .. تريد اأن ت�ستمتع ول تريد اأن تدفع. اخلـــمار 

عندما اأجد بع�س املال �ساأدفع. رجــــل1  

عندما يحدث ذلك اأهال بك. اخلـــمار 

ولكن. رجــــل1  
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)موجهاً حديثه للمراقب( هل من جديد يا هذا )املراقب ل  اخلـــمار  

يجيب(

هذه الليلة فقط. رجــــل1  

قلت لك ادفع اأوًل )يدخل اإىل احلان(  اخلـــمار 

هل  الكئيب  ال�سمت  هذا  وراء  ما   ... ترثثرون  ل  بالكم  ما  ال�ســـيخ  

حدث �سيء ، تكلموا هل هناك اأخبار عن املغني ، تكلموا ملاذا 

ال�سمت؟

انه ل يريد اأن يدخلني حانه لعنة اهلل عليه. رجــــل1  

لقد مللنا اأيها ال�سيخ قل يل هل �سيعود ؟هل �سيعود؟ الفـــــتاة  

هل �سيعود ... واأنا قرحت هذه ال�سنني الطوال قلبي فلم اأعد  ال�ســـيخ  

اأدرك من الذي ننتظره.

امل تعد حتبنا. الفـــــتاة 

بكل ما اأملك من حب فحياتي هي حبكم ، ولكن ال�سنني وهذه  ال�ســـيخ  

الأحداث ... مل اأعد اأقوى على فعل �سيء.

اأريد اأن تقل يل هل �سياأتي ؟ الفـــــتاة  

ليتني اأ�ستطيع اأن اأقول اأو اأن افعل ، مل اعد اإل �سيخًا متهالكًا. ال�ســـيخ  

كنت ول زلت قويًا حكيمًا ل نلجاأ ال لك يف كل ما ي�سيبنا من  الفـــــتاة  

حمن.

كنت قويًا يوم كنتم اأقوياء. ال�ســـيخ  

ونحن ننتظر ، اأين اأنت يا عطية ؟ الفـــــتاة  

ا�سربي يا بنتي لقد انق�سى �سهر ونحن هنا ننتظر ، لن ننتظر  ال�ســـيخ  

كثريًا النتظار هو كل ما منلك ، لقد انتظر ن�سار طوياًل كي 

ل�سكون  ...)ينتبه  تتحرك  يجعل من حبيبته  �سيء  اإىل  ي�سل 
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)يقف  ن�سار   ... ن�سار  �سريعاً(  اإليه  يذهب  و�سمته  ن�سار 

وي�سري بحزن( ن�سار مل يعد ينتظر مثلنا.

ماذا ؟ الفـــــتاة  

لقد رحل ن�سار.  ال�ســـيخ  

)�سراخ الفتاة ، تدخل املجموعة ، اثنان ينقالن ن�سار خارج امل�سرح(  

لقد عاد عطية. املـراقب  

عطية .. عطية ما وراءك يا عط ... ال�ســـيخ  

هيا قل لقد طال انتظارنا. رجــــل1  

عن عطر. عطـــــية  

نعم. رجــــل2  

هيا تكلم. ال�ســـيخ  

لقد ذهب لي�سفي الأمرية. عطـــــية  

ابنة ال�سلطان ؟ ال�ســـيخ  

نعم وذلك الزائر الغريب ما هو اإل وزير ال�سلطان. عطـــــية  

ي�سفيها ... كيف ؟ ال�ســـيخ  

يغني لها فرمبا انت�سلها غناوؤه من تعا�ستها. عطـــــية  

الأمرية التي ولدت كئيبة عاب�سة. رجــــل3  

مل يجد فيها دواء ول �سحر. رجــــل2  

اأتى كل من ميلك حجاب اأو و�سفة من اأع�ساب نادرة. رجــــل1  

وعطر يغني لها كي ت�سفى ؟ رجــــل3  

ولكن يا عطية كيف عرفت ذلك وكيف قبل امللك مب�سورة وزيره  ال�ســـيخ  

فقبل بعطر يغني يف ق�سره ولأبنته قل اأريد اأن اأعرف يا عطية.
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)يروي لهم عطية ما حدث .. تبداأ املجموعة بتمثيل الأحداث(  

مولي ال�سلطان ناحوز الثاين. احلـاجب  

اأن  يجروؤ  كيف  راأ�سه  لقطعت  ثانية  مرة  التعي�س  ذلك  جاء  لو  ال�سلطان  

يقدم لبنتي الأمرية بول �سفادع ويزعم باأنه دواء اأكيد الفائدة.

رمبا يا مولي اأفادها فنحن ل نعلم اأ�سرار هوؤلء ال�سحرة. التابــــــع  

بل دجالون م�سعوذون. ال�سلطان  

مولي. التابــــــع  

بول  جمع  ا�ستطاع  كيف   ، ال�ساحر  هذا  من  ا�ستغرب  اإنني  ال�سلطان  

ال�سفادع.

مقابلتك  طلب  الذي  احلكيم  باإدخال  يل  تاأذن  هل  مولي  التابــــــع  

بالأم�س.

الفا�سلون  وهوؤلء  اأعوام  ع�سرة  منهم  �سئمت  لقد  ل   .. ل  ال�سلطان  

 ، وعبو�سها  وابنتي لزالت على �سمتها  ا�ستنزفوا كل خزينتي 

من ي�ستطيع اأن يعي�س يف هذا الق�سر الكبري ع�سر �سنني بدون 

اأن ي�سمع رنني �سحكة اأو يرى طيف ابت�سامة حتى اجلواري و 

املح�سيات تطبعوا بها.

رمبا كان على يديه �سفاوؤها يا مولي. التابــــــع  

ل ... ل اأريد املزيد ، لن اأترك هوؤلء يجربون عليها �سعوذتهم،  ال�سلطان  

لبد اأن اأر�سى بكل هذا ، لبد اأن اأقبل بالواقع.

مولي ل تدع الياأ�س يت�سرب اإىل نف�سك. التابــــــع  

هوؤلء هم الذين دعوه يت�سرب اإىل نف�سي ، فلم يبق طبيب ول  ال�سلطان  

�ساحر اإل وقدم طمعًا يف جائزتي ولكنهم جميعًا عادوا خائبني.
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ومع ذلك لبد من املحاولة العمر مي�سي وهي وريثتك الوحيدة  التابــــــع 

ولبد اأن تعود لطبيعتها. 

تعود ... تقول تعود لطبيعتها ، اإنها ولدت بذاك الوجه العاب�س. ال�سلطان  

ولكن ....... التابــــــع 

يف  تعد  مل  الأمور  كل  اإن   ، معها  وتعا�ستي  �سقائي  وولد  ولدت  ال�سلطان  

دائرة اهتمامي �سوى �سفائها.

مولي يقال باأن هذا احلكيم له قدرة عجيبة وله �سهرة وا�سعة. التابــــــع 

مولتك  معاجلة  يريد  من  كل  ا�سمع   .. اآخر  م�سعوذًا  اأرى  لن  ال�سلطان  

الأمرية يدفع األف دينار.

هو الذي يدفع ؟ التابــــــع  

نعم يدفع األف دينار فاإذا ا�ستطاع �سفاءها ا�سرتد الألف ونال  ال�سلطان  

ع�سرة اأ�سعافها ، وان مل ي�ستطع خ�سر الألف وطرد من املدينة 

وهكذا نكون قد ا�سرتجعنا بع�س ما دفعناه ثمن لبي�س الثعابني 

وبول ال�سفادع ، ل اأت�سور كيف جمع ذلك ال�ساحر ..

ولكن يا مولي كنت اأنت الذي تدفع. التابــــــع  

ع�سر �سنوات واأنا ادفع ولكن الآن لن ادفع �سيئًا فلن ا�سمح لكل  ال�سلطان  

حامل حقيبة اأن يجرب على ابنتي �سعوذته و�سحره.

يا مولي لبد اأن نتحمل ذلك اإن اأردت �سفاء الأمرية. التابــــــع  

اإنني مل اقطع الطريق كل من يريد عالج الأمرية فليتقدم اإل  ال�سلطان  

اإنني �سوف اأكون اأكرث حر�سًا على اأموايل.
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ولكن يف �سبيل مولتنا الأمرية. التابــــــع  

نعم لذلك �سوف اأحافظ على مولتك اأكرث ولن يتقدم اإليها اإل  ال�سلطان  

كل طبيب نزيه.

وهل �سيتقدم اأحد بعد هذا ال�سرط. التابــــــع  

�سوف نرى ، �سوف نرى. ال�سلطان  

مولي ... كبري الوزراء بالباب. احلاجــب  

واخرب ذلك  اذهب  واأنت  يدخل  دعه  الأمني  النا�سح  ها ذلك  ال�سلطان  

احلكيم ب�سرطي. 

)يخرج التابع ويدخل الوزير(  

مولي ا�سعد اهلل �سباحك. الـــــوزير  

اأهال بوزيري الفا�سل دعني انظر اإليك انك مرهق وكاأنك مل  ال�سلطان  

ت�ستفد من اإجازتك.

ولكن اخربين عن  يا مولي  فائدة  اأكرب  ورائها  بل جنيت من  الـــــوزير  

مولتنا الأمرية.

كما هي ومل تعد هناك فائدة جتنى من وراء هوؤلء احلكماء  ال�سلطان  

وال�سحرة ، قل يل كيف هو جنلك.

انه لزال يف رحلة ال�سيد. الـــــوزير  

انه ل�سديد الولع بال�سيد. ال�سلطان  

ولعه  وما  عليه  تلقى  عندما  ويرعاها  امل�سوؤولية  يقدر  ولكنه  الـــــوزير  

يا  وهو  امل�سوؤولية  اأعباء  حتمل  على  له  مترين  اإل  بال�سيد 

مولي...

مولي. احلاجــب  

ما بك. ال�سلطان  
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مولي الأمرية تريدك. احلاجــب  

تريدين ، تريدين اأنني قادم. ال�سلطان  

ابنتك  ل�سفاء  ب�سوق  مولي  يا  وهو  ال�سلطان(  خروج  )بعد  الـــــوزير  

والزواج بها لتعجل برحيلك، نعم اأن بانتظاره لعمل �ساق ولكن 

الأبله يطارد الغزلن.

تخاطبني  ومل  ا�ستدعتني  اأنها  ن�سيت  ت�سور  �سيء  كل  ن�سيت  ال�سلطان  

بكلمة واحدة.

رمبا �سعرت مبا يحمله امل�ستقبل. الـــــوزير  

ماذا ؟ ال�سلطان  

اأقول يا مولي باأن ما يقلقك ي�سبب يل اإزعاجًا كبريًا فنحن ل  الـــــوزير  

نعرف الفرح اإل من خالل �سفاء روحك و�سعادتك.

ولكن ما كنت تق�سد ؟ ال�سلطان  

يا مولي اإنني خادمك املطيع ولن تقر عيني ولن يرتاح بايل اإل  الـــــوزير  

اإذا وجدتك خايل البال ل حتمل هم يوؤرقك ويكدر عليك �سفو 

حياتك.

هي هذه البنت التعي�سة يكاد الياأ�س ي�سيطر على نف�سي. ال�سلطان  

ل .. ل يا مولي ل تاأذن له طاملا وجد كبري وزراءك وخادمك  الـــــوزير 

الأمني.

وماذا اأنت فاعل لقد اأتى كل من يفقه يف الطب اأو ال�سحر اأو  ال�سلطان  

ال�سعوذة ، هل بقى اأحد؟

وما اأدراك اإنها بحاجة لطبيب اأو �ساحر. الـــــوزير  

اإذا ما الدواء ؟ ال�سلطان  

فلن  ابنتك مقدرًا  �سفاء  كان  واإذا  لقد طال �سربك  يا مولي  الـــــوزير  

ي�سفيها �سواي.

اأنت ؟ ال�سلطان  
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نعم يا مولي لدي الدواء ال�سايف. الـــــوزير  

وملاذا مل تقدمه قبل ع�سر �سنني. ال�سلطان  

لأنني مل اهتد اإليه اإل البارحة. الـــــوزير  

ما هو ومن اأين يجلب ، اجبني ؟ ال�سلطان  

انه هنا يا مولي. الـــــوزير  

هنا. ال�سلطان 

نعم هنا. الـــــوزير  

هنا ... اأين ؟ ال�سلطان 

انه بانتظار اإذن مولي باملثول بني يديكم. الـــــوزير  

اإذا هو اإن�سان. ال�سلطان  

بل �سعلوك. الـــــوزير  

�سعلوك .. لي�س بحكيم ؟ ال�سلطان  

ل يا مولي. الـــــوزير  

طبيب �ساحر. ال�سلطان  

ل .. بل هو مغني. الـــــوزير  

هل ت�سخر مني اأيها الـــــوزير. ال�سلطان  

عفو مولي. الـــــوزير  

اإذا ماذا جئت به ليعمل. ال�سلطان 

انه يغني يا مولي. الـــــوزير  

وما عالقة ذلك مبر�س ابنتي ؟ ال�سلطان  

الغناء رمبا ي�سفي تعا�ستها اإن له �سوت ال مثيل له يا موالي  الـــــوزير  

دعنا جنربه.
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كيف ؟ ال�سلطان  

جنعله يعي�س هنا ، نغري مالب�سه وندعه يغني لها ونرى النتيجة  الـــــوزير  

لن نخ�سر �سيئًا يا مولي، فهو مل ياأِت من اأجل جائزة ومل ي�سمع 

عنها بل اأنا الذي اأتيت به اإىل هنا.

اأنت الذي اأتيت به ، من اأين ؟ ال�سلطان  

من باب احلمارين يا مولي. الـــــوزير  

باب احلمارين واأين يقع هذا احلي ؟ ال�سلطان  

انه باأطراف املدينة وقال يل اأحدهم باأن ق�سر جدك ال�سلطان  الـــــوزير  

كان هناك فذلك احلي هو اأ�سل هذه املدينة.

ولكن كيف ا�ستطعت الو�سول اإىل هناك ؟ ال�سلطان  

ذهبت بعد املغرب يف نزهة على قدمي وا�ستغرقت يف اأفكاري  الـــــوزير  

ب�سحة مولتنا الأمرية ومل ادر اإل واأنا يف حي مظلم مل ا�ستطع 

منه اخلروج اإل بدليل.

ل اأنا ل اأت�سور اأن مثل هذا ال�سعلوك ميكن اأن ي�ساهد ابنتي. ال�سلطان 

يا مولي جربنا جميع اأنواع العالج �سوف لن نخ�سر �سيئًا. الـــــوزير  

اأيها احلاجب. ال�سلطان  

مولي. احلاجب  

دع ذلك املغني ما ا�سمه. ال�سلطان  

عطر يا مولي. الـــــوزير  

يا حاجب دع ذلك املغني يدخل. ال�سلطان  

جميع  عنها  عجز  التي  اجلليلة  اخلدمة  هذه  باأن  اأقنعته  لقد  الـــــوزير  

احلكماء خدمة من اأجل الوطن ، لقد األب�سته ثيابًا جديدة كي 

تتنا�سب ومكانة مولتنا الأمرية.
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ح�سنًا فعلت اأيها الـــــوزير )يدخل عطر( اقرتب .. اقرتب هل  ال�سلطان  

ت�ستطيع �سفاء ابنتي ؟

ل�ست بطبيب اأنا مغني ... بل اأنا حمار. عطـــــــر  

حمار. ال�سلطان  

نطلب  �سوف  �سيئًا  يفقه  ل  انه  الأ�سا�سية  يا مولي مهنته  نعم  الـــــوزير  

منه الغناء واأنا اأخربته اإن هذا العمل من اأجل الوطن.

يا لك من ماكر ... اأيها احلاجب ... لن نخ�سر �سيئًا. ال�سلطان  

مولي. احلاجــب  

خذ هذا العطر. ال�سلطان  

ماذا ؟ عطـــــــر  

خذه اإىل حيث الأمرية ، غني يا عطر غني ، فرمبا كنت �ساحرًا  ال�سلطان  

)ينتهي امل�سهد التمثيلي(

هل غنى لها ؟ ال�ســـيخ  

نعم غنى لها. عطـــــية  

اإذا هو الآن يتمرغ على الو�سائد كما قلت. اخلــــمار  

وهل �سيعود عندما ت�سفى ؟ الفـــــتاة  

اإنني اأجزم باأنه لن يعود. اخلــــمار 

لقد اأ�سبح عطر مغني الق�سر. رجـــــــل  

كفى لول الأمرية ما ذهب فلقد كان ذلك من اأجل �سفاء الأمرية  عطـــــية  

وذلك يعني خدمة الوطن.

وهل عطر ي�سحك ؟ رجـــــل2  

بل غناوؤه. رجـــــل3 

نعم اعرف ذلك ولكن غناء عطر لي�س طربًا بل جروح تتدفق. ال�ســـيخ  
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اأو حب كالنهر اجلارف. الفـــــتاة 

هل �سحكت الأمرية ؟ ال�ســـيخ  

عطـــــية  ل.

لبد اأنه مار�س غناء �ساخبًا اأ�سجرها. رجـــــــل 

لديها بالبل ت�سدو حتت نافذة غرفتها. رجــــل2  

هل غنى لها يا عطية ؟ ال�ســـيخ  

نعم. عطـــــية  

وما الفائدة وهل �سيبقى هناك ؟ ال�ســـيخ  

ل. عطـــــية  

اإذا ماذا حدث بعد ذلك ؟ ال�ســـيخ  

حاول اأن يجعل من �سمت ذلك الق�سر غناء ، حاول اأن يعلم  عطـــــية  

طيور تلك الغابة الرق�س ، اإن عطر يغني وغناوؤه اأ�سبح خدمة، 

اأ�سبح �سوته دواء وظل يغني.

والأمرية هل ت�سمع ؟ ال�ســـيخ  

نعم. عطـــــية  

ولكن هل تكلمت ، هل �سحكت ؟ ال�ســـيخ  

ل. عطـــــية  

الأمرية وذلك  ، مل ت�سحك  اأمر عطر  انتهى  الأمر  انتهى  اإذا  ال�ســـيخ  

يعني.

اأن ي�ستمر عطر يف غناءه. عطـــــية  

ي�ستمر .... وملاذا ؟ ال�ســـيخ  

يحافظ  اأن  لبد  جديدة  حياة  اعتاد  لقد  ي�ستمر  اأن  لبد  لأنه  عطـــــية  

عليها.
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لذلك لبد اأن ت�سحك الأمرية. ال�ســـيخ  

)تبداأ املجموعة بتمثيل امل�سهد  اأن ت�سحك الأمرية  نعم لبد  عطـــــية  

التايل(

اقرتب اأيها املغني. ال�سلطان  

نعم .. نعم يا مولي. عطـــــــر  

انك تبدو جميل الطلعة بهذه املالب�س اجلميلة ، لبد اأن تكون  ال�سلطان  

عرفت اأن غناءك حتى الآن مل يفد ابنتي.

اعرف ذلك. عطـــــــر  

اإذا لبد اأن تغري هذا الأ�سلوب الذي تغني به. ال�سلطان  

ولكنني مل اأعد اأقوى على الغناء. عطـــــــر  

كيف ؟ ال�سلطان  

الغناء لي�س مهنة اأزاولها بل �سيئًا ياأتي يف حالت. عطـــــــر  

وحالة ابنتي. ال�سلطان  

اأنا ل اأعني حالة ابنتك بل حالتي اأنا ، اأنا الذي اأغني. عطـــــــر  

اإذا يجب اأن تغني. ال�سلطان  

ولكنني مل اأعد ارغب يف ذلك. عطـــــــر  

اإنني اأاأمرك بذلك. ال�سلطان  

ولكني اعلم يا مولي اإنني ل اأغني وحدي فهناك اأمور هي التي  عطـــــــر  

تغني بداخلي مالب�سي مل تعد تلك املالب�س اأ�سبح للحياة مذاق 

اآخر فكيف تطالبني بقول اأ�سياء ل اأح�سها ... كيف ؟

ومن ذلك الذي يريد منك ذلك ؟ الــــــوزير  

اأنت . عطـــــــر  

ماذا حدث يا عطر ؟ الـــــوزير  
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الأمور  اأ�سبحت  هنا  اإىل  باملجيء  اأقنعتني  اأن  فبعد  �سيء  ل  عطــــــر  

مت�سابهه.

ل عليك اأنا متاأكد من جناحك. الـــــوزير  

واأي جناح هذا جناحي اأنا اأم. عطــــــر  

انك بذلك �سوف ت�سبح اإن�سانًا عظيمًا و�ستنال جائزة كربى. الـــــوزير  

ل اأريد تلك اجلائزة بل اأود الرجوع اإىل ... عطــــــر  

اأمل يعجبك ق�سر ال�سلطان. الـــــوزير  

اأريد ا�سرتجاع �سوتي. عطــــــر  

ا�سمع يا عطر لديك هنا مهمة يجب اأن تتمها واإل ... الـــــوزير  

مهنتي مرتبطة بغنائي واأنا مل اأعد راغبًا فيه. عطــــــر  

لبد اأن حتاول فالأمرية مل تنفر منك، وهذا دليل خري، مل يبق  الـــــوزير  

�سوى اأن حتاول وحتاول حتى ن�سل اإىل هدفنا.

هدفنا ؟!! عطــــــر  

فاأعجب  لغنائك  وا�ستمع  ال�سيد  من  ابني  عاد  لقد  ا�سمع  الـــــوزير 

ب�سوتك.

ولكن ما هو الهدف اأن تعود الأمرية اأق�سد اأن جنعل الأمرية  عطــــــر  

ت�سحك وتتكلم.

نعم .. نعم بذلك تكون قد اأزحنا عن �سدر مولنا ال�سلطان هما  الـــــوزير  

�سرفه عن ت�سيري اأمور مملكته.

ا�سمع اأيها املغني، البالبل ت�سدو وتغرد ولكنني اأريدك اأن تقول  ال�سلطان  

كلمات اأكرث فرحًا لبنتي اأفهمت.

ولكن . عطـــــــر  

نفذ الأوامر فقط. ال�سلطان  
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اإن هذا غناء. عطـــــــر  

واأنا اأاأمرك اأن تغني ما اأرغب. ال�سلطان  

واأنا اأفقد كل يوم غنائي الذي جعلني مغني باب احلمارين. عطـــــــر  

ل يهمني باب احلمارين اأيها ال�سعلوك. ال�سلطان  

يا �سيدي. عطـــــــر  

�سيدي ؟ ال�سلطان  

اأ�سياء  حتتاج  هي  لغنائي  ول  حتتاجني  ل  الأمرية  مولي  يا  عطـــــــر  

اأخرى.

جربنا كل طبيب و�ساحر يف هذه الدنيا فلم يجد دعك من هذه  الـــــوزير  

الأمور وا�ستمر يف غنائك.

لول هذا الوزير النا�سح ملا قدمت على مثل هذا العمل فحاول  ال�سلطان  

اأن تقدم كل ما لديك اإننا هياأنا لك كل �سبل الراحة تاأكل وتلب�س 

وحتيا حياة مل حتلم بها.

الأمرية  بدخول  امل�سهد  يتغري  )غناء  ذلك  اأدرك  نعم  عطـــــــر  

واجلارية(

اأ�سعد اهلل �سباح املغني. اجلــارية  

اأ�سعد اهلل �سباحكم. عطـــــــر  

انك اأ�سعت يف الق�سر جوًا من الدفء بغنائك العطر يا عطر. اجلــارية  

جتعلينني فخورًا بنف�سي فاأنا ل اأغني حبًا يف الغناء. عطـــــــر  

اإننا معجبون ب�سوتك. اجلــارية  

اأخطاأت يا �سيدتي. عطـــــــر  

اأخطاأت كيف ؟ اجلــارية  

قويل معجبة ب�سوتك ودعي الأمرية تعرب عن ذاتها. عطـــــــر  

هي معجبة. اجلــارية  
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ل  باأنف�سنا  احلقيقة  ندرك  واأن  ذاتنا  عن  نعرب  اأن  بنا  خليق  عطـــــــر  

بدافع من الآخرين.

اأنت مغني بارع لي�س يف هذا �سك. اجلــارية  

يف باب احلمارين ل يعجبهم �سوتي. عطـــــــر  

ل يعجبهم �سوتك . اجلــارية  

نعم هو كذلك والذي يعجبهم هو غنائي. عطـــــــر  

وما الفرق ؟ اجلــارية  

�سوت البالبل جميل ولكنهم مل ي�سمعوه ول يهتمون به جزء من  عطـــــــر  

الرتف.

لديك حب بفل�سفة الأمور. اجلــارية  

اإننا ل جنيد �سوى هذا الأمر. عطـــــــر  

اإن مولتي مل تن�ست لبلبل بقدر ما اأن�ستت اإليك. اجلــارية  

رمبا �سعرت مبا اأقول. عطـــــــر  

بل طربت لغنائك. اجلــارية  

لعلها اكت�سفت احلقيقة يف �سوتي فهي. عطـــــــر  

اأنها  اأن�سيت  اأنت ل تعطي من تخاطبها قدرها  مهلك يا عطر  اجلــارية  

مولتنا واأنت تخاطبها هي والأمرية.

اأحد  عفوك ولكني تربيت يف باب احلمارين ومل اعتد مناداة  عطـــــــر  

مبولتي اأو مولي.

يجب اأن تعتاد ذلك من الآن. اجلــارية  

لقد اأتوا بي اإىل هنا واألب�سوين هذه املالب�س وجعلوين اأغني من  عطـــــــر  

اأجل ... مولتنا ... يا لها من خدمة وطنية.

غِن اأيها ال�سيد. الأمـــرية  
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مولتي قالت لك غِن ، هيا غِن. اجلــارية  

يا مولتي اإنني ل�ست باآلة تدار كلما اأردمت. عطـــــــر  

عطر كيف جتروؤ. اجلــارية  

ل اأ�ستطيع ، ل ا�ستطيع فاأنا ل�ست باآلة ، مل اأتطوع اأجربت واأتيت  عطـــــــر  

فاأنا يل  بالغناء،  الرغبة  تدركون  ل  واأنتم  بالوطن  يتعلق  لأمر 

رغبة اأن اأغني ورمبا لأن اأبكي اأو اأ�سرخ اأو ا�سحك.

ولكن مولتي تاأمرك . اجلــارية  

كفى ... اذهبي اأنت ودعيني هنا. الأمـــرية  

ولكن. اجلــارية  

قلت لك اذهبي. الأمـــرية  

ويقولون اإنها ل تتكلم. عطـــــــر  

ا�سمع  اأن  اأحببت  ولكنني  عطر،  يا  اإزعاجك  على  اآ�سفة  اأنا  الأمـــرية  

�سوتك.

اأغني  ولكنني  بوا�سطته  عبو�سك  اإزالة  يريدون  وهم  اعرف  عطـــــــر  

عندما اأرغب.

�سوتك ل يزيل كدري بل ... الأمـــرية  

اإذا ماذا ؟ عطـــــــر  

ل اأدري ولكنني ا�سعر باأ�سياء غريبة تظهر من خلف ما تقول،  الأمـــرية  

اأ�سياء مل اأعرفها ، مل تدر باأروقة هذا الق�سر.

لن يظهر اإل يف الرتاب وبع�س عيون ذابلة. عطـــــــر 

لك طريقة غريبة. الأمـــرية  

يف ماذا ؟ عطـــــــر  

يف كل �سيء. الأمـــرية  
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ل�ست بغريب يف �سيء رمبا لرتباكي وتهيبي من هذه املظاهر. عطـــــــر  

كل من يلج هذا الق�سر يفقدين الرغبة يف ال�سحك اأو الكالم. الأمـــرية  

لكل اإن�سان اأ�سلوبه يا مولتي. عطـــــــر  

ل ... ل تقلها يا عطر. الأمـــرية  

ولكنها. عطـــــــر  

دعك من هذا ... كن كما كنت. الأمـــرية  

هم يفر�سون هذه الألقاب حتى اأنا و�سعوا يل لقبًا خا�سًا اإنهم  عطـــــــر  

يدعونني بال�سعلوك.

من هم ؟ الأمـــرية  

ال�سيد ... اأق�سد مولنا ال�سلطان. عطـــــــر  

قلها كما يحلو لك تزداد قربًا. الأمـــرية  

من ماذا ؟ عطـــــــر  

من ال�سم. الأمـــرية  

لبد يل اأن اأتعلم. عطـــــــر  

عطر. الأمـــرية  

نعم يا .... عطـــــــر  

األ تغني. الأمـــرية  

يريدين ال�سلطان اأن اأغني اأ�سياء خمتلفة فيها حب ولكنني مل  عطـــــــر  

اعرف احلب الذي يق�سده.

غني اأي �سيء فال فرق عندي. الأمـــرية  

اإذا اأنت ل ت�ستمعني اإيل. عطـــــــر  

اأزيل  ك�سيء  وتنت�سب  وجهك  مالمح  كل  تتغري  تغني  عندما  الأمـــرية  

يدوي �سوتك فيتلون وجهك ب�سورة رائعة.
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مولتي . عطـــــــر  

عطر اأتدرك اأحببت الغناء لأنك تعرف كيف حتفر يف قلب من  الأمـــرية  

ي�سمعك جروح ت�سكنها اأوجاعك في�سبح جزء منك ، غني يا 

عطر.

مولتي. عطـــــــر  

اكت�سفت �سيئًا مل اعرفه فال تغري ما تقول فغناوؤك اأ�سياء كنت  الأمـــرية  

احلم بها هل د�ست الرتاب كثريًا ؟

بل مترغت عليه. عطـــــــر  

وكيف جتد نومك حتت ال�سماء. الأمـــرية  

قريب من الأر�س ملت�سقًا بها. عطـــــــر  

اإذا غني يا عطر   )يتغري امل�سهد( الأمـــرية  

اأراأيت يا مولي اإنها تتحدث. الـــــوزير  

اأريدها اأن تكون كاإن�سانة ل اأعرف حتى الآن ماذا �سيحدث. ال�سلطان  

لن يحدث �سيء يا مولي فكل الأمور ت�سري على خري وجه. الـــــوزير  

وذلك املغني �سعيد باإقامته. ال�سلطان  

هو ل يحلم بذلك اأبدا. الـــــوزير  

تبت�سم  طبيعية  اإن�سانة  تكون  �سوف  ابنتي  اأن  تعتقد  وهل  ال�سلطان  

وت�سحك.

اإنني وزيرك يا مولي ودوائي ل جدال فيه. الـــــوزير  

لقد كنت على الدوام حكيمًا. ال�سلطان  

اإنها يف طريق ال�سفاء فال ت�ستعجل الأمور يا مولي. الـــــوزير  

اإن �سفيت ف�سوف اأجزيك ب�سيء عظيم. ال�سلطان  
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اإنني ل انتظر جزاءًا على عمل يا مولي. الـــــوزير  

لو وهبتك كل هذه اململكة فلن تكون جزاء عن عملك العظيم. ال�سلطان  

اإنني ل اأطلب اإل ما ي�سمح به مولي. الـــــوزير  

اأنا اأ�سمح بكل ما ا�ستطيع من اأجلك. ال�سلطان  

اإنني وزيرك منذ القدم و�سوف اأظل على حبي واإخال�سي. الـــــوزير  

اطلب ما تريد. ال�سلطان  

اأرجو اأن يغفر يل مولي ج�سارتي. الـــــوزير  

تكلم يا رجل. ال�سلطان  

هل اطمع يف اأن اطلب اأق�سد لو اأن الأمرية �سفيت وتعافت هل  الـــــوزير  

تقبل تزويجها بابني ؟

لك ما تريد اأيها الرجل املخل�س فلي�س يل اأحد �سواها. ال�سلطان  

و�سوف اأكون يف مكانة اأبيها يا مولي. الـــــوزير  

بع�س  فله  املغني  بهذا  واهتم   ، املو�سوع  هذا  على  تقلق  ل  ال�سلطان  

الفل�سفات التي ل اأطيقها .

فل�سفات. الـــــوزير  

نعم بالأم�س طلبت ابنتي مني اأن ا�سمح باأن يتناول ذلك املغني  ال�سلطان  

الع�ساء معنا.

بح�سرة مولي ؟!. الـــــوزير  

وهي  غريبة  اأ�سياء  يردد  فاأخذ  طلبها  رف�س  ا�ستطيع  ل  اإنني  ال�سلطان  

فاغرة فاها وكاأنه يتحدث عن عامل اآخر.

ماذا يهمنا من ذلك يا مولي املهم اأن ينجز ما جاء من اأجله. الـــــوزير  

نعم هذا هو املهم. ال�سلطان  

)ينتهي امل�سهد التمثيلي ال�سابق وينبعث غناء �سجي ، وبعده   

يبداأ امل�سهد التمثيلي التايل(
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ما  هل  اعرف  اأعد  فلم   . الغناء  هذا  اعتدت  لقد  مولتي  يا  اجلــارية  

ن�سمعه من اجلواري غناء اأم �سراخ .

كيف حال مولتي الأمرية ؟ عطـــــــر  

بخري يا عطر . الأمـــرية  

هل راأيت تلك ال�سجرة التي جتاور غرفتي ؟ عطـــــــر  

نعم . الأمـــرية  

لقد زرعت بجانبها �سجرة �سرو. عطـــــــر  

�سرو ملاذا ؟ الأمـــرية  

اأريد اأن يبقى ال�سيء طوياًل. عطـــــــر  

ولكنها ل ثمر لها. الأمـــرية  

لها ظل. عطـــــــر  

عطر. الأمـــرية  

نعم يا مولتي. عطـــــــر  

ما الذي تتمناه ؟ الأمـــرية  

كنت اأمتنى اأ�سياء كثرية ولكن الآن اختلطت علي الأمور. عطـــــــر  

مثل ماذا ؟ الأمـــرية  

كنت اأريد العودة اإىل حينا. عطـــــــر  

ملاذا ل تعود ؟ الأمـــرية  

مل اأعد اأعرف اأ�سعر باأن لدي �سيء هنا. عطـــــــر  

كيف  اأعرف  ل   ، الرحيل  من  نوع  غنائك  يف  اأجد  اإنني  عطر  الأمـــرية  

تهزين باأ�سياء غريبة ؟ عطر كيف ال�سم�س ؟
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حمرقة حيث ل ظل. عطـــــــر  

ولكنها ترحل وترتك لهيبا يتال�سى. الأمـــرية  

لكنه ل ي�سل حد النهاية ، يعود لاللتهاب مرة اأخرى واأخرى  عطـــــــر  

واأخرى دون توقف.

هل كان اأبيك يغني ؟ الأمـــرية  

نعم كان يغني. عطـــــــر  

عطر. الأمـــرية  

نعم. عطـــــــر  

هل �سرتحل ؟ الأمـــرية  

قال يل الوزير باأن مهمتي هي اإ�سعادك. عطـــــــر 

ولكن ما هي هذه ال�سعادة ؟ الأمـــرية  

اإنني اأت�سوق لروؤيتك تبت�سمني ومترحني. عطـــــــر  

عطر اأجتد ال�سعادة بني اأروقة هذا الق�سر ؟ الأمـــرية  

اإنني مل اأعان من الربد يوم كنت هناك، اأما الآن فالأمور تتبدل  عطـــــــر  

ب�سكل غريب.

اأذا كان رحيلك عنا هو ما ي�سعدك. الأمـــرية  

اإن رحيلي اأو مكوثي هنا مل يعد ذا بال طاملا هناك �سيء جميل  عطـــــــر  

اأ�سعى من اأجله.

اأتعتقد باأن اإ�سحاكي غاية �سامية. الأمـــرية  

نعم واأنا اأرى باأن البت�سامة عرفت الطريق اإىل �سفتيك. عطـــــــر  

نعم انك اأ�سفت اأ�سياء اإىل هذا الق�سر. الأمـــرية  

ل اأباىل متى تنتهي مهمتي ف�سوف اأكون �سعيدًا اأكرث واأنا امتطي  عطـــــــر  

حماري احمل اأمتعة النا�س واأدعى مبنقذ الأمرية.
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نعم يا عطر �سوف تكون �سعيدًا. الأمـــرية  

ب�سعادتك .... ما بك ؟ عطـــــــر  

ل .. ل �سيء ... اعتقد باأنني مل اأفهم الدر�س. الأمـــرية  

ل �سيء ي�ستحق التعا�سة. عطـــــــر  

ولكن نحن ل نخلق ال�سعادة والتعا�سة. الأمـــرية  

ولكن با�ستطاعتك التعرف على طريقها. عطـــــــر  

اإن باب احلمارين يختلف كثريًا عن هذا الق�سر. الأمـــرية  

)ي�سحكان يدخل  هنا رائحة اليا�سمني وهناك رائحة الروث  عطـــــــر  

ال�سلطان ووزيره(

وهكذا يا مولي انتهينا. الـــــوزير  

نعم لقد �سفى ذلك املغني ابنتي. ال�سلطان  

بل كانت خطتي يا مولي. الـــــوزير  

نعم اأنت اأيها الـــــوزير. ال�سلطان 

والآن يعود ذلك املغني من حيث جاء. الـــــوزير  

نعم قل له اأن يحمل اأمتعته ويرحل من الغد. ال�سلطان  

)نهاية امل�سهد . ونعود ملا يرويه عطية عن عطر(  

اإذا �سيعود ؟ ال�ســـيخ  

لن يعود. رجـــــــل  

نعم لن يعود. رجــــل2  

كيف لن يعود وقد �سفيت الأمرية. ال�ســـيخ  

�سفيت الأمرية. رجـــــــل  

بغنائه ال�ساحر. رجــــل3  
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ل مل يكن غناوؤه. رجــــل2  

ماذا ؟ لي�س بغنائه ؟ ال�ســـيخ  

عطـــــية  لقد اأحبته حيث مل تعرف احلب قط.

وهو ؟ رجـــــــل  

اأحبها حيث اأدركت عظمة غنائه. رجــــل2 

وهل بقى هناك ؟ ال�ســـيخ  

ل بل طرد من الق�سر. رجـــــــل  

هل عاد له )يبداأ امل�سهد التمثيلي( ال�ســـيخ  

ا�سمع اأيها الوزير لقد �سفيت ابنتي لكنني لن اقبل بهذا املعتوه  ال�سلطان  

يردد ا�سمها يف كل درب و�سارع.

ذلك  يجروؤ  هل  للجميل  ناكر  من  له  يا   ، اأحبها  باأنه  يقول  الـــــوزير  

ال�سعلوك.

انه ل ي�سمت عن الغناء اأ�سبح يردد غنائه جماهرًا بحبه لها  ال�سلطان  

يف كل مكان.

وما العمل يا مولي ؟ الـــــوزير  

كل  يف  ا�سمها  يدن�س  املجنون  وذلك  ابنتي  تتزوج  فغدًا  نقتله  ال�سلطان  

حني.

ولكن يا مولي هناك ق�سة تروى عن اأبيه. الـــــوزير  

وما دخل اأبيه يف ذلك. ال�سلطان  

باأن راأ�سه ظلت تغني مف�سولة عن ج�سده و�سوته يدوي  يقال  الـــــوزير  

كالرعد.

ماذا ؟ ال�سلطان  

واأنا اأخاف اأن تتكرر هذه املاأ�ساة مرة اأخرى. الـــــوزير  
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ولكنها جمرد حكاية. ال�سلطان  

اإف�ساد  يف  �سببًا  �سوته  يكون  اأن  نريد  ل  ونحن  يرويها  والكل  الـــــوزير  

مرا�سيم الزواج .

اإذا هل اتركه هكذا يغني متغزًل فيها. ال�سلطان  

يرويه  ملا  ونعود   . امل�سهد  )نهاية  مولي  يا  الأمر يل  هذا  دع  الـــــوزير  

عطية عن عطر(

هل كان يحبها حقًا ؟ ال�ســـيخ  

كاأول حب. رجـــــــل  

اإذا لبد اأن يعود. ال�ســـيخ  

ل لن يعود. رجــــل2 

ماذا ؟ ال�ســـيخ  

اإنهم يحتفلون بالزفاف. عطـــــية  

والوزير يدبر �سيء من اأجل الوطن. رجـــــــل  

ماذا ؟ ال�ســـيخ  

لقد �سعنا يا اأبي. عطـــــية  

ما الأمر لن يرجع عطر ؟ ال�ســـيخ  

طرقوا الطبول عاليًا. رجـــــــل  

غنوا ب�سوت مرتفع. رجــــل2 

والوزير ماذا دبر ؟ ال�ســـيخ  

لقد اأجنز احلرا�س مهمتهم. رجــــل2 

بعيدًا يا اأبتاه بعيدًا جزوا راأ�سه ك�سيء انتهت مهمته، ومل يعد  عطـــــية  

له اأي عمل.
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قتلوه ؟ ال�ســـيخ  

قتلوه ... هذا ما حدث. عطـــــية  

احلرا�ض  يدخل   ، الطبول  وقرع  والغناء  ال�سجيج  )يرتفع   

وكل منهم لديه �سيف يقطر من دم عطر ، ي�سري لهم الوزير 

تدريجياً،  تتال�سى  وغنائهم  طبولهم  اأ�سوات  ولكن  بر�سا، 

فيخاطبهم الوزير طلباً لأن يرفعوا اأ�سواتهم ولكن �سوتهم 

ل يخرج، هنا ينربي �سوت عطر مدوياً يجري امللك خماطباً 

التاأكد  حول  �سامت  جدال  احلرا�ض  نحو  يتجهون  الوزير، 

من موت عطر ، يحاول اأحد احلرا�ض الهروب في�سيب �سيفه 

يرتفع �سوت  بالدماء عندها  فيلوثه  الأبي�ض  الأمرية  ثوب 

لالأمرية،  عالية  �سحكات  بقهقهات  خمتلطاً  مدوياً  عطر 

لأول مرة، وهي تلم�ض الدماء بيدها وت�سحك(

مات املغني يا اأبتاه. اجلــميع  

و�سحكت الأمرية. ال�ســـيخ  

النهاية
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مقامات بن بحر

1987
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المقامة األولى
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على �ساطئ مدينة ما ، بقايا �سفينة يف اخللف ، وخ�سبة امل�سرح  املكان  

ت�سبه  اأ�سوات  ت�سدر  بال�سقف  معلقة  مراجيح  من  اإل  خالية 

الأنني ، خلفية بي�ساء.

1930م ، �سخ�سية ابن بحر اجلد  يف املقامة الأوىل، والأحداث  الزمان  

التي جت�سدها متتد من 1850 حتى 1930م.

غري  حيادية  مبالب�ض  اأع�سائها  بكامل  الفرقة  )تدخل   

حمددة الزمن تفرت�ض مقدمة امل�سرح(

 البحر ونه
1

�سمايل قطني �سوقي على �سيف ممثل1  

ل انطق ول اختار ول اغني     

3

 عرب ميي
2

فتني �سوته الداوي على بوم  

و�سفت روحي �سراج بليل      

4

               وملحت ا�سمه على الفنه

�سلوا على خري الب�سر املغني   

اأ�سرى ، عرج �سابع �سما برد النظر     

جد احل�سن واحل�سني امل�سطفى الها�سمي  

اللهم �سلي و�سلم على حبيبك حممد. اجلميع  

نت�سامر جتر الآهة من يويف                                                                    ممثل2  

                                واأنا اأجر من ح�ساك اآهات

قالوا يل عد موج البحر ؟ اأقول  

1  �سيف البحر �ساطئ البحر.

2  البوم نوع من اأنواع ال�سفن التقليدية.

3  جنبي اأو مبحاذاتي.

4  الفنه هي �سطح ال�سفينة.
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5

اجلايات اأكرث من الرايحات اجلميع  

يا �سادة يا كرام �سلوا على خري الأنام. ممثل3   

6

ويا مايل يا �سالم املغني  

)�سوت قادم من خالل مكرب ال�سوت(  

توجه  ال�سلطان،  حمد  بن  �سامل  لل�سيد  نداء  النتباه  اأرجو  ال�سـوت 

ل�ساحب احلق الأزيل )يتكرر النداء(

يا �سادة يا كرام حدثنا الرجل الهمام �ساحب البحر األفهيم،  ممثلة1  

البحار العليم، عن ليايل املحار، وخوف املوج والأ�سفار، وقال 

عن خبايا الأ�سرار يف عامل البحار، املتمكن من علمه، امل�سهور 

بحلمه ، املالح املاهر، املحدث ال�ساحر، فا�سل بن عي�سى.

ح�سب  املمثلني  على  القادم  احلوار  يوزع   .. ال�سابق  )النداء   

روؤية املخرج(

يا �سادة يا كرام ، هذه حكايتنا ، وفا�سل بن عي�سى مل يعرف  ممثل1 

امل�سرح.

املكان  هذا  يف  عي�سى  بن  فا�سل  �سمعنا   ، �سغار  كنا  يوم  يف  ممثل3  

حمد  بن  �سامل  عن  لآبائنا  يحكى  امل�سرح(  عمق  اإىل  )ي�سري 

ال�سلطان.

ما كان يحكى لهم عن رجل غريب لأنهم �ساهدوا ابن بحر يف  ممثلة2 

اأيامه الأخرية.

ويوم اأن وجدوه ميتًا حتت ال�سفينة. مـمثل 4 

5  مثل �سعبي.

6  من اأغاين الغو�س.
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كان بالن�سبة لهم لغزًا ل اأحد يعرف ق�سته. ممثلة3 

ومبا اأن �سامل بن حمد ال�سلطان ق�سى ن�سف عمره حتت هذه  ممثل1 

ال�سفينة بجانب البحر ، اأ�سموه ابن بحر.

ونحن مل نر ابن بحر ، ول �سمعنا فا�سل بن عي�سى. ممثلة2 

لوا�سع  املتحدثني  �سيخ  عي�سى  بن  فا�سل  البارع  املتحدث  كان  ممثل2 

معرفته، ولكرثة ما �سافر .. وعلى هذا ال�ساطئ عا�س بن بحر 

اأن  ا�ستطاع  وعلمه  بحلمه  عي�سى  بن  وفا�سل  طويلة،  �سنني 

يعرف ق�سته.

ا�سمحوا لنا اأن ن�سرد لكم ما قال فا�سل بن عي�سى. ممثل1 

دعونا نقوم بدور فا�سل بن عي�سى عندما حاول اأن يعرف ق�سة  ممثلة1 

ابن بحر.

رجل تطلع من عيونه فروع خ�سره ممثل2 

  وت�سرب يف ال�سما كفوفه  

  وحلم ازرق
7

وطوله مثل بنديره  

وعينه ت�سري طويره وكفوفه لو ينام تعـــرق  

        ب�س عينه كالها امللــح وحفر فيها القهر انهار

لأنـــــــــه يف الأ�ســــــــــل بحــــــــار  

�سامل بن حمد ال�سلطان. ممثلة2 

ولد �سنة 1850م . ممثل1 

7 البنديرة هي العلم.
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اإذ جاك الولد زيد بحجرتك مفر�س ممثل2 

وزيــــــــد البيت حجــــــــــــــرية    

لأنه البنت طويرة ت�سف ري�س احليا وطري  

وي�سري ولدك ... اأهو زندك    

اأهـــــــــــو عينــــــــــــــــــك وهو دّينك  

 
8

رزقت بولد اإما اأن يكون غي�س او �سيب ممثلة3 

لو الطاعون يرد لأر�سنا باملوت    

 منا الفرح وال�سوت
9

لو حوته تبوق  

لكن �سامل بن حمد ال�سلطان املولود �سنة 1850م ، كان غوا�سًا  ممثل1 

يخافه البحر.

10

ويعــــــــــــرفــــــــونه هل الــــــديرة ممثل2 

ولد عوده مثل �ساري ال�سفينة    

عود يطرب كل هالديرة.  

يا �سادة يا كرام نحن الآن يف عام 1930م . ممثل1 

ال�سنة التي روى فيها فا�سل بن عي�سى ق�سته امل�سهورة عن ابن  ممثلة1 

بحر .

بعد مرور ثمانني �سنة على ولدته. ممثل1 

8  الغي�س هو من يغو�س جلمع حمار اللوؤلوؤ وال�سيب هو الرجل املوكل له �سحبه من االأعماق.

9  احلوته من معتقدات اأهل اخلليج باأنها تاأكل ال�سم�س وت�سبب الك�سوف. تبوق تعني ت�سرق.

10  الديرة  : البلد اأو القرية.
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تنزل   ، الإ�ساءة  بوا�سطة  امل�سرح  �سفينة على خلفية  )تر�سم   

تتاأرجحان  طفلتني  ن�ساهد   ، امل�سرح  �سقف  من  املراجيح 

جذع  على  ي�ستند  رجاًل   ، الأر�ض  تفرت�ض  بائعة   ، وتغنيان 

اأ�سخا�ض يجل�سون  ال�سجرة ، كر�سي خ�سبي طويل ، وثالثة 

على  م�سرعة  تنتهي مبرور خيول  الطفلتني  اأغنية   .. عليه 

يختلط  امل�سرح  من  وهروبهما  الطفلتني  �سراخ   ، اخللفية 

بالقهوة  ي�سعى  خادم   ، امل�سرح  يدخل  وهو  املخبول  ب�سراخ 

الأحداث  مكان  اإىل  يتقدم  اخللف.  يف  املتواجدين  للرجال 

باأ�سمائهم  القادمة  الأ�سماء  ا�ستبدال  ممثل وممثلة، وميكن 

احلقيقية( 

كل حي ميوت كل حي ميوت الأول خا�سر والأخري خا�سر .. كل  املخبول  

حي ميوت وما رابح اإل الدود وما رابح اإل الدود.

ن�سيب ، ن�سيب ، اطرد هذا املخبول ، اطرده. الطوا�س11  

منت�سف  يف  ي�سقط   ، يدفعه   ، املخبول  اإىل  يندفع  )ن�سيب   

مقدمة امل�سرح ويف نف�ض اللحظة حتجب الإ�ساءة على الق�سم 

اخللفي وتقف ليلى واأحمد اإىل جانب املخبول( 

الأول خا�سر والأخري خا�سر. املخبول  

من اأنت ؟ اأحــــمد  

اأنا اخلا�سر. املخبول  

ن�ساألك �سوؤال لو �سمحت. ليلــــى  

ال�سوؤال خنجر ي�سق حناجرنا. املخبول  

11  هو تاجر اللوؤلوؤ.
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اأتعرف �سامل بن حمد ال�سلطان ؟ ليلــــى  

اأعرف اإن كل حي �سيموت. املخبول  

)يف تلك الأثناء ت�سمع قهقهات الرجال ونداء البائعة(  

األ تعرف �سامل بن حمد ؟ اأحــــمد  

خارج  فيندفع  النهو�ض  على  )ي�ساعدانه  املوت  من  �سامل  ل  املخبول  

امل�سرح( الأول خا�سر والأخري خا�سر.

البائعة  ح�سينة  تقفز  عندما  تتوقف   ، خلفه  ليلى  )تندفع   

وتعرت�سها(

اجنليزية ! ! ح�سينة  

ل يا خالة. ليلــــى  

)مت�سك  )تتفرج عليها وليلى مرتبكة( حقيقي ؟  اإنها تتكلم  ح�سينة  

ب�سعرها بق�سوة(

اأرجوك . ليلــــى  

وملاذا اأنت عارية يا اأبنتي .. اأنت من هنا ؟ ح�سينة  

اأحــــمد )ت�ستنجد ب�سديقها( ليلــــى  

 اأنت متزوجة ؟
12

تعال يا ن�سيب انظر اإىل هذه الكردية ح�سينة  

اأنا يا خالة. ليلــــى  

خالتك ح�سينة اأكرب خطابة يف البلد ، ووقت الفراغ اأبيع احللوى  ح�سينة  

لالأولد.

12  ت�سمى الدمية قدميا كردية.
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اأحمد )يتقدم اأحمد( ليلــــى  

هذا هو اأحمد ، يا خ�سارة متزوجة ، كردية ومتزوجة. ح�سينة  

ا�سمعي يا خاله اأتعرفني �سامل بن حمد ال�سلطان؟ اأحــــمد  

من ؟ ح�سينة  

�سامل بن حمد ال�سلطان . ليلــــى  

�سامل ال�سلطان ، مل اأ�سمع بهذا ال�سم )حتاول اأن تتذكر( ح�سينة  

من هوؤلء الرجال ؟ اأحــــمد  

)ت�سحك( اإنهم بقايا الزمن . ح�سينة  

كيف ؟ اأحــــمد  

الذي يجل�س هناك يف الطرف،كبري الطوا�سني وورث املهنة اأبًا  ح�سينة  

عن جد.

والذي يف الو�سط. ليلــــى  

 بدر بوخليفة ، اأمل ت�سمعوا به ؟ اأما الثالث فهو تاجر 
13

النوخذة ح�سينة  

البدو.

تاجر البدو ؟ ! اأحــــمد  

�سمي بهذا ال�سم ولكنه يعمل بكل �سيء. ح�سينة  

وملاذا بقايا الزمن ؟ اأحــــمد  

13  كلمة فار�سية تعني قبطان ال�سفينة.
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ع�سرهم الذهبي م�سى يا اأبنتي ، كانت جل�ستهم على �ساطئ  ح�سينة  

البحر ، عمل ، نا�س تاأتي ونا�س تذهب، كل رقاب اأهل الديرة 

بيد بدر بوخليفة ورقبة بوخليفة يف يد �سم�سان الطوا�س.

والآن ؟ ليلــــى  

اأ�سبحت ح�سينة البائعة تعمل اأكرث منهم )تهم بالن�سراف( ح�سينة  

بن  �سامل  تعرفني  ل  باأنك  متاأكدة  اأنت   ، خالة  يا  ا�سمعي  اأحــــمد  

وليلى  اأحمد  يعود  وتن�سرف..  راأ�سها  )تهز  ال�سلطان  حمد 

للمقدمة(

يف تلك الزيارة عرفنا �ساحب احلق الأزيل ، لكننا وبكل اأ�سف  ليلــــى  

مل نعرف �سامل بن حمد.

وكررنا التجربة وذهبنا مرة ثانية. اأحــــمد  

وعندما و�سلنا ال�ساطئ. ليلــــى  

)ال�سبيتان تتاأرجحان ، ح�سينة واملخبول نيام حتت ال�سجرة،   

�سوت غناء وطبول ينم عن فرح وجمهور كبري( 

اأهال ، عدمت مرة ثانية ؟ ح�سينة  

كيف حالك يا خالة ح�سينة ؟ ليلــــى  

احلمد هلل اإذا مل يتزوجك هذا ال�ساب فلدي مائة �ساب اأف�سل  ح�سينة  

منه )ي�سحكان(

اأمل تعرفيه لغاية الآن ؟ اأحــــمد  

من هو ؟ ح�سينة  

�سامل بن حمد ال�سلطان )الغناء م�ستمر( اأحــــمد  
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)ب�سوت مرتفع( من هو ؟ ح�سينة  

)ي�سرخ لت�سمعه( �سامل بن حمد ال�سلطان. اأحــــمد  

)ينخف�س الغناء يف عمق امل�سرح وينه�س املخبول �سارخًا(   

)يدخل  خا�سر  والأخري  خا�سر  الأول  املوت  من  يهرب  اأحد  ل  املخبول  

، يقومان بتوزيعه  �سخ�سان يحمالن قدراً كبرية من طعام 

ياأتي دور املخبول يرف�ض ويخرج وهو  النا�ض . عندما  على 

يكرر عباراته املعهودة( ال�سباق م�ستمر ، م�ستمر ، من �سيهرب 

من املوت ، الأول خا�سر ، والأخري خا�سر .

يتناول   ، ال�سفينة  النائم حتت  الرجل  )ال�سخ�سان يوقظان   

الطبق وي�سري به اإىل مقدمة امل�سرح بذعر وخوف ، رجل يف 

الثمانني من عمره ، اأعرج ، الأطفال يالحقونه حتى يجل�ض 

يتناولون طعامهم ب�سمت  ، اجلميع  الأعرج  يرددون :�سامل 

، الإ�ساءة ترتكز على �سامل الأعرج وهو يلتهم الأرز بنهم ، 

يبداأ �سوت املغني واأحــــمد وليلــــى ينظران اإىل �سامل(

�سرخي دموعي وزيدي بالطوفان قطرة املغني  

    و�ســــــريي على ترابي زهر واأ�سواك  

ابكي على خدود ال�سما ونزيل على هالأر�س مطرة

                       واأنا بتوايل الليل لو �سمعة حزن القاك 

من هذا يا خاله ؟ ليلــــى  

�سامل الأعرج. ح�سينة  

مـن ؟ اأحــــمد  
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�سامل الأعرج ، وبقايا ال�سفينة بيته. ح�سينة   

اأرجو النتباه ، نداء لل�سيد �سامل بن حمد ال�سلطان ، توجه فورًا  ال�ســوت  

ل�ساحب احلق الأزيل.

)على �سوت النداء ينتف�ض �سامل ويقع طبق الأرز من بني   

تن�سرف  ح�سينة  بينما   ، اإليه  وليلــــى  اأحــــمد  يهرع   .. يديه 

خارج امل�سرح(

اأنت �سامل بن حمد ال�سلطان ؟  اأحــــمد  

)ينظر اإليهم منده�ساً( كنت كذلك ، اأما الآن ف�سامل الأعرج. �ســامل  

واحلق يا �سامل ؟ ليلــــى  

�سددته بالكامل. �ســامل  

واأين اأهلك ؟ اأحــــمد  

هذا ال�ساطئ ، هذا الرمل. �ســامل  

اإىل اأين ذهبوا ؟ اأحــــمد  

كانوا ديونًا للنا�س . �ســامل  

ورجلك ؟ ليلــــى  

كانت ال�سبب . �ســامل  

نحن نريد .... اأحــــمد  

، يجل�ض �سامل  )ي�سعل له �سيجارة  اأريد �سيجارة  من ف�سلك  �ســامل  

يلتقط حبات الأرز من على الأر�ض ويلتهمها(
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وماذا حدث . اأحــــمد  

اإنها حكاية طويلة. �ســامل  

.
14

ونحن نريد اأن ن�سمع يا يبه ليلــــى  

)يقف فزعاً( نوار نوار يا يبه. �ســامل  

يا عم �سامل اهداأ ، ل جتهد نف�سك واأرو لنا ما حدث. اأحــــمد  

�سوف تكتب ؟ �ســـامل 

اإن مل يكن لديك مانع. اأحــــمد  

تعرف البحر ؟                                                                                              �ســـامل  

اأنا تزوجته دهر                                                                                      

ا�سرب على القاع انت�سي يطلع �سخر  

افجر زنود القهر  

اأركب على اأعلى ال�سواري  

واأم�سك جنوم ال�سماء  

والعب مع طيور البحر  

ي�سحبني �سريان احلياة  

ميت�سني يل اآخر تعب  

ويرميني يف اآخر ليايل ال�سوق  

�سحراء وجدب  

ب�س ما تعب جفني ول زندي  

ول ملت خطاوي ال�سوق فيني من تعب  

ب�س ........  

)ويف تلك الأثناء يعد امل�سهد التايل نحن الآن يف بيت �سامل   

بن حمد ال�سلطان ، زوجته اأم حمد وابنه حمد وابنته نوار(

14  يبه : اأبي.
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)م�ستلقياً على �سريره ، �ساب يف اخلام�سة والثالثني( ل تبكي  �ســـامل  

يا اأم حمد.

كيف ل اأبكي وامل�ستقبل. اأم حمد  

هذا هو البحر يا اأم حمد ، �سمك القر�س جعلني برجل واحدة. �ســـامل  

والنوخذة بوخليفة ؟ اأم حمد  

بوخليفة وكل نواخذة البحر يريدون اليد التي تقول لهم خذوا،  �ســامل  

اهلل  لكن  النهو�ض(  )يحاول  لكن   .. القوي  اجل�سم  يريدون 

كرمي ورمبا اأكون خمطئًا ، من اأجل حمد ونوار ، يجب اأن اأعمل.

�سوف تذهب اإليه ؟ اأم حمد  

�سوف اأذهب يا اأم حمد ، املو�سم على الأبواب ولو طباخ ، ول  �ســامل 

اجللو�س ، ل ا�ستطيع اأن اأفارق البحر ل اأقدر على روؤية حمد 

ونوار يعانون اجلوع )ينتقل امل�سهد اإىل املقدمة(

هل ذهبت للنوخذة . اأحــــمد  

نعم ذهبت له )تداهمه نوبة من ال�سعال احلاد( �ســامل 

ارتاح ، ارتاح يا عم �سامل. ليلــــى  

من  ي�سحك  كان  انه  �سامل  عن  عرفنا  ما  ح�سب  )للجمهور(  اأحــــمد  

املدخنني ، وكان قويًا ، غوا�سًا م�سهورًا و�سانع فخاخ لالأطفال 

ويقال اأنه ي�سطاد الطيور باجلري خلفها والإم�ساك بها.

عم �سامل اأت�سعر بتح�سن ؟ ليلــــى  

احلمد هلل يا ابنتي. �ســامل  
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البدو  وتاجر  ال�سفينة..الطوا�ض  حتت  اإىل  امل�سهد  )ينتقل   

يجل�سان على الكر�سي وعدد من البحارة(

من منكم ينادي النوخذة. الطوا�س  

)يدخل النوخذة بوخليفة ومعه رجل يحمل �سندوقاً ، يقف   

اجلميع ما عدا الطوا�ض وتاجر البدو يخلي مكانه للنوخذة(

على ذكرك يا نوخذة. الطوا�س  

بوخليفة حبيب اهلل. تاجر البدو  

حتت اأمرك يا عم �سم�سان. النوخذة  

جتار الهند خدعوين يا بوخليفة ، اللوؤلوؤ مل يكن مربحًا، وهذه  الطوا�س  

ال�سنة لن اأدفع مثل ال�سنة املا�سية.

كل لوؤلوؤ له قيمة يا �سيخ الطوا�سني. النوخذة  

وكيف اأمورك هذا املو�سم. الطوا�س  

�ساأبحر  املو�سم  وهذا  �سفنه،  وا�سرتيت  اأفل�س  النوخذة خلفان  النوخذة  

بخم�س �سفن.

وبحارتك . الطوا�س  

يا تاجر البدو. النوخذة  

نعم يا عم. تاجر البدو  

اأين البحارة ؟ النوخذة  

ها هم م�ستعدون. تاجر البدو  
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نحن نتمنى وقوفك معنا وناأمل يف اخلري . النوخذة  

اأنا اأدفع من اأجل اأن اأقب�س ، وهذا العام اأطلب قدر ما تريد ،  الطوا�س  

لكن ول لوؤلوؤة تذهب لتاجر اآخر.

يا حمود ابداأ )يفتح حمود ال�سندوق ويخرج دفرتاً كبرياً(  النوخذة  

مبارك بن �سيف. حـــمود  

حا�سر. مبـــارك  

الدين  اأ�سبح  �سلف،  خم�س  وهذه  دين  روبية  ع�سرين  عليك  حـــمود  

خم�سًا وع�سرين، اب�سم ، �سعيد بو عف�سة.

حا�سر. �ســعيد  

عليك ع�سر دين وهذه خم�س ، اب�سم. حـــمود  

مدين  اجلميع   ، ويب�سم  يقب�ض  الكل   ، الأ�سوات  )تتداخل   

للنوخذة..عندما ين�سرف اجلميع يبقى النوخذة والطوا�ض 

وتاجر البدو والكاتب واملخبول واخلادم ن�سيب(

اإذن تعال الليلة وخذ ما حتتاجه من نقود وهات اخلتم لتب�سم  الطوا�س  

يا بوخليفة.

حا�سر يا عم. النوخذة  

هات القهوة يا ن�سيب. الطوا�س  

الأول خا�سر والأخري خا�سر ، لن يبقى اأحد. املخبول  
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خروج  حلظة  �سامل  )يدخل  ن�سيب  يا  املخبول  هذا  اطرد  الطوا�س  

املخبول(

اأنا �سامل بن حمد ال�سلطان يا عم. �ســامل  

خري. النوخذة  

اأنا واحد من بحارتك. �ســامل  

نعم ، تذكرت اأنت الذي �سربك �سمك القر�س ال�سنة املا�سية. النوخذة  

نعم يا عم. �ســامل  

وماذا تريد الآن. النوخذة  

اأريد اأن اأعمل. �ســامل  

اأنت ، اإنك ل تنفعني ، اأنا اأريد رجاًل اأ�سحاء. النوخذة  

كنت معك عندما اأ�سبت. �ســامل 

اأحول �سفينتي  اأن تهاجمك، ولن  اأقل لل�سمكة املفرت�سة  اأنا مل  النوخذة  

ماأوى للعجزة، ول تن�س اأن ت�سدد دينك.

اأ�سدد ديني، كيف ؟ �ســامل 

تن�س  ل  ت�سددها،  اأخذتها  ما  مثل  اأموايل  اإنها  ادري  ل  واهلل  النوخذة  

�سندوقه  )يحمل  منزل  فلديك  متلك  ل  كنت  واإن  دينك، 

ويخرج غا�سباً مع مرافقه(

اآه يا حفيف غ�سونك اخل�سرة املغني  

غناوي موت لو زفة فرح    

اآه يا نزيف عروقك العط�سى                                                                         

تهز الليل ب�سوت اجنرح  
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بالن�سراف،  البدو  وتاجر  الطوا�ض  يهم  الغناء  )اأثناء   

اإىل  وينظر  الطوا�ض  يتوقف   ، والدها  نوار، مت�سك  تقابلهم 

نوار باإعجاب ويتهام�ض مع تاجر البدو وين�سرفان مع نهاية 

الأغنية .. اإظالم على عمق امل�سرح وعودة اإىل املقدمة(

قتلك النوخذة بدر بوخليفة ؟ ليلــــى  

ل يا ابنتي ، رجلي ، رجلي قتلتني. �ســامل  

املهم يا عم �سامل وبعد ماذا حدث ؟ ليلــــى  

تنادي  البياعة  وح�سينة  املارة.  بع�ض  تتاأرجحان،  )الفتاتان   

على ب�ساعتها.. ن�ساهد اخليول امل�سرعة على ال�سا�سة، �سراخ 

رجاله،  ومعه  م�سرعاً  الطوا�ض  يدخل  وهروبهما،  الفتاتان 

يدفع املارة بغ�سب( 

ن�سيب، يا ن�سيب. الطوا�س  

نعم، نعم يا عم. ن�سيـــب  

كيف  م�سرعاً(  ن�سيب  )يخرج  ب�سرعة  البدو  تاجر  ليح�سر  الطوا�س  

حالك يا ح�سينة؟

احلمد هلل يا عم. ح�سينة  

خدعتني فزوجتني بفتاة عاقر ل تنجب. الطوا�س  

هل طلقتها يا عم �سم�سان. ح�سينة  

نعم ... وما اأعمل بها. الطوا�س  

للمرة العا�سرة ل يحالفني احلظ، هذه عا�سر فتاة تتزوجها ول  ح�سينة  

تنجب.
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ل يهم ، �ساأجد الفتاة املنجبة ، والدي اأجنب ع�سرين طفاًل. الطوا�س  

)يدخل تاجر البدو  واأنت لديك القدرة على اإجناب خم�سني  ح�سينة  

م�سرعاً وخلفه ن�سيب( 

نعم ، نعم يا عم ، خري. تاجر البدو  

خري ... يا ن�سيب. الطوا�س  

نعم. ن�سيـــب  

اذهب اإىل النوخذة بوخليفة ، قول له �سم�سان يريدك الآن. الطوا�س  

حا�سر يا عم )ين�سرف م�سرعاً( ن�سيـــب  

واأنت اذهب للبحار الأعرج الذي ا�سمه �سامل لياأتي يف احلال. الطوا�س  

)ين�سرف تاجر البدو م�سرعاً.. تنتقل الإ�ساءة اإىل املقدمة(  

ما بك يا عم �سامل ؟ ليلــــى  

اأ�سعر ببع�س التعب. �ســامل 

عليك اأن ترتاح ، ترتاح . ليلــــى  

دعوين ... اتركوين ارتاح )نعود مرة اأخرى بجانب ال�سفينة..  �ســامل 

النوخذة يجل�ض بجانب الطوا�ض(

خري يا عم. النوخذة  

)يدخل تاجر  اأحدثك يف مو�سوع  اأن  اأريد   ، كل اخلري اجل�س  الطوا�س  

البدو ومعه �سامل فزعاً( اأهاًل، يا هال، حيا اهلل �سامل، حياك 
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يا  الطوا�ض(  لت�سرف  منده�ض  )اجلميع  تف�سل  تف�سل، 

بوخليفة.

نعم يا عم. النوخذة  

مباذا تطالب �سامل ؟ الطوا�س  

منزله يا عم نظري ما عليه من دين ؟ النوخذة  

والدين الذي عليه ، كم روبية ؟ الطوا�س  

ع�سرون روبية. النوخذة  

هذه هي الع�سرون روبية يا نوخذه ، وعليها ع�سر اأخرى ، وهذه  الطوا�س  

ع�سر لك يا �سامل ، اهلل اأمرنا بالرحمة واأنا رجل اأخاف اهلل.

�سكرًا، �سكرًا يا عم )يقبل يد الطوا�ض غري م�سدق ، ين�سرف  �ســامل  

فرحاً(

اأيعجبك منزله يا عم �سم�سان. النوخذة  

يا  النوخذة(  ين�سرف   ، ي�سحك  )وهو  بوخليفة  يا  ميكن  الطوا�س  

ح�سينة، ح�سينة.

نعم يا عم، نعم )تقرتب منه بخوف( ح�سينة  

اأتعرفني منزل �سامل بن حمد ال�سلطان ؟ الطوا�س  

نعم يا عم. ح�سينة  

غدًا �سباحًا اذهبي ملنزل �سامل بن حمد. الطوا�س  
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نوار! )ين�سرف الطوا�ض وتقف ح�سينة م�سدوهة(  ح�سينة  

يا اأم اخلري .. ا�سكي الريح     املغني  

ول يرجع لغ�سنك طري

اإل بجناح مك�سور  

اإل بفرح مقهـــــور  

اإل بخرب باكر مع اأول �سباح يطري  

على  والإ�ساءة   ، الغناء  اآخر  مع  املخبول  �سوت  )يتداخل   

�سامل، وهو ي�سري يف مقدمة امل�سرح(

وبعد يا عم �سامل ؟ اأحــــمد  

وطار اخلرب ، اأ�سبح حقيقة. �ســامل 

كيف ؟ ليلــــى  

اأريد �سيجارة. �ســامل  

كفاية يا عم �سامل. ليلــــى  

خال�س تعبت ، تعبت. �ســامل  

 ، املكان  يتغري  هنا   ، حتتها  ي�ستلقي   ، ال�سفينة  اإىل  )ي�سري   

حيث اأن الزيارة القادمة لليلى واأحمد تتم يف موؤخرة امل�سرح، 

واحلدث القادم يتم يف املقدمة( 

مل نتوقف عن زيارة العم �سامل. ليلــــى  

ويف زيارتنا التالية . اأحــــمد  

وجدنا العم �سامل يجمع اأعقاب ال�سجائر وح�سينة تتكرم عليه  ليلــــى  

بف�سالت الأكل.
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الإن�سان املقهور )يذهبان اإىل حيث ينام( اأحــــمد  

عم �سامل. ليلــــى  

عم �سامل )ي�ستيقظ( اأح�سرنا لك طعامًا. اأحــــمد  

و�سجائر ؟ �ســامل  

و�سجائر يا عم �سامل. اأحــــمد  

�سجنوا املخبول يا ليلى. �ســامل  

�سجن ، وملاذا ؟ ليلــــى  

لأنه �سرب حمار النوخذة. �ســامل 

وكذلك �ستم تاجر البدو. ح�سينة  

حمار النوخذة و�سديق الطوا�س. اأحــــمد  

اأين ال�سجائر ؟ �ســامل  

واأنت يا عم �سامل كيف تعي�س ؟ ليلــــى  

يف هذا اخل�سب املتاآكل. �ســامل  

اأتكمل ؟ اأحــــمد  

بيت  حيث   ، املقدمة  اإىل  امل�سهد  )ينتقل  اأكمل  اأن  لبد  نعم  �ســامل  

�سامل بن حمد ال�سلطان(

ل يا يبه نوار اأختي لي�ست الثمن. حــــمد  

هكذا هي حياتنا يا حمد. �ســامل 
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ل يا يبه فكر اإنها نوار. حــــمد  

فكر باجلوع. �ســامل  

يا ميه ملاذا ت�سمتني. حــــمد  

يا حمد لبد اأن تفكر يف امل�ستقبل. �ســامل 

وملاذا ل ندفع نحن الثمن ؟ ملاذا نوار ؟ حــــمد 

هم يختارون الثمن واإذا مل نوافق �سنكون كلنا ثمن  لال�سيء. اأم حمد  

ليكن ... هذا اأهون. حــــمد  

يا حمد ا�سمع كالم والدك. اأم حمد  

كالم غريب اإنها نوار يا اأمي ، نوار التي ترق�س دروب القرية  حــــمد  

على خطواتها ، نوار هي من تكحل عيون الفقراء بابت�سامتها، 

ياأخذها الطوا�س ثمنًا لعجز والدي .

حمد ... كفى يا ولدي . �ســامل  

ويعود  الأخريات،  يرميها مثل  الطوا�س، وغدًا  تتزوج من  نوار  حــــمد  

ليطالبك باأ�سياء اأخرى.

يا حمد اإنها �سنة احلياة. �ســامل 

، نحن من يزرع خريها  نكونها  الذي  ، احلياة نحن  يبه  يا  ل  حــــمد  

و�سرها.

نوار ذهبت ، واأنت تذهب. �ســامل  

ها اأنت قلتها ، نوار ذهبت لكنني �ساأحاول اأن اأعود. حــــمد  
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وترتكنا. اأم حمد  

قبلتم اأن تدفعوا نوار ثمنًا للطوا�س. حــــمد  

حمد !! اأم حمد  

اأمتنى اأن نلتقي مرة اأخرى. حــــمد  

حمد !! �ســامل 

�سمكة القر�س التي جعلت منك عاجزًا ، لن اأدعها تقرتب مني  حــــمد  

)يخرج ، الإ�ساءة مركزة على نوار يف املقدمة(

نوار بلعي دموعك ورق�سي فوق احلزن                                                                               املغني  

حلظة �سوى واأنوار   

باكر اللي رد الفرح بن�سعل جروح الزمان اأنوار  

و�سخب  لهو   . و�سامل  وليلــــى  اأحــــمد  يختفي  اخللف  )يف   

وغناء وفرح اإيذانا بزواج الطوا�ض ، يدخل املخبول(

ت�سابق  ولو  ال�سباق  يف  ي�سارك  مل  لأنه  النوخذة  حمار  �سربت  املخبول  

ف�سوف يخ�سر ، الأول خا�سر والأخري خا�سر ، ل رابح اإل الدود.

اأبعدو هذا املخبول ، من الذي اأخرجه من ال�سجن. الطوا�س  

حمار  يدو�سها  اأن  قبل   ، نوار  عيون  يف  اأتو�ساأ  لكي  خرجت  املخبول  

النوخذة.

من  كبري  عدد  يدخل   ، له  )يهرعون  عني  اأبعدوه   .. اأبعدوه  الطوا�س  

فرحاً  الطوا�ض  يخرج  ي�سرخ  لزال  املخبول  �سوت   ، املغنني 

مازال  الغناء   ، التهاين  تلقى  اأن  بعد  الفاخرة  مبالب�سه 
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م�ستمراً مع ال�سوت ال�ساخب للخيول ، يهرب اجلميع من 

امل�سرح وتبقى الأراجيح تهتز يف الهواء ، اإ�ساءة مقدمة امل�سرح 

على اأحمد وليلى و�سامل(

عم �سامل ، يا عم �سامل. اأحــــمد  

)باإعياء �سديد( نعم. �ســامل  

ناأ�سف لإرهاقك يا عم �سامل. ليلــــى  

خربًا  ا�سمع  ومل  بذهول(  ي�سري  ثم  )يقف  البالد  ترك  حمد  �ســامل  

عنه . قالوا اأ�سبح مزارعًا ويرعى قطيعًا من املوا�سي ، رف�س 

بعيدًا   .. بعيدًا  راح  حمد   ، النوخذة  وظلم  الطوا�س  جربوت 

جدًا.

عم �سامل اأنت معنا ؟ اأحــــمد  

اأنا معكم . �ســامل  

اإنك متعب ، هل نوؤجل حديثنا للغد ؟ ليلــــى  

واأم حمد بعد �سنني من ال�سمت والقهر ماتت ، ذهبت وتركتني  �ســامل 

وحيدًا .

ونوار ؟ اأحــــمد  

بقى املنزل وبع�س من اأف�سال �سم�سان الطوا�س. �ســامل  

الطوا�ض  بيت  اإىل  امل�سهد  )ينتقل  ذهبت؟  اأين   ... ونوار  ليلــــى  

�سم�سان(

اأنا تزوجت من اأجل الأولد. الطوا�س  
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اهلل كرمي ل يريد اأن يتكاثر الظلم. نـــــــوار  

ل تتحدثي بهذا ال�سكل املعوج. الطوا�س  

ومن الذي يعرف املعوج. نـــــــوار 

اأنت عاقر. الطوا�س  

الزمن عقيم يا �سيخ الطوا�سني. نـــــــوار 

ل اأحب �سخريتك ، نوار ، اأنت زوجتي ولبد من الحرتام. الطوا�س  

اأنا ثمن ، والثمن ل ميلك م�ساعر. نـــــــوار 

اأنا لزلت �سم�سان يا نوار انتبهي لكالمك. الطوا�س  

الكالم �سالح �سعيف. نـــــــوار 

والأولد ؟ الطوا�س  

احلكمة الإلهية ل ت�سمح لل�سر بالتكاثر . نـــــــوار 

)بغ�سب( ل حتاويل اإثارة غ�سبي . الطوا�س  

اأنا ثمن يا �سم�سان ، ثمن لهذا الزمن القا�سي . نـــــــوار 

اأنا دفعت من اأجل اإنقاذ اهلك من اجلوع ، اأنقذتكم من اأنياب  الطوا�س  

النوخذة.

لكي تاأكلنا اأنت .. النوخذة ل يريد الأولد ، يريد اأمواًل ومنازل. نـــــــوار  

ماذا تق�سدين ؟ الطوا�س  
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النوخذة لديه الكثري من الأولد. نـــــــوار  

واأنت ل تريدين اأن تنجبي اأطفاًل. الطوا�س  

لأنني ثمن والثمن عاقر. نـــــــوار  

نوار ماذا تق�سدين ؟ الطوا�س  

نوار الثمن تعي�س بزمن عقيم وتدفع ثمن لرجل عقيم. نـــــــوار 

ل )يندفع وي�سفعها( اأنت طالق )ترمتي على الأر�ض ، تبقى  الطوا�س  

يف دائرة �سوئية( قل لتاجر البدو اأن نوار طالق ويجب اأن يعيد 

والدها اأموايل ، يجب اأن يخلي البيت الآن )يخرج اجلميع ما 

عدا نوار(

نـــــــوار املغني  

يا رق�سة حزن  

يا لعبة الدنيا  

يا �سرخة الرعد اللي جاي يف زحمة الأمطار  

)ينتقل امل�سهد اإىل ليلى واأحمد و�سامل(  

نوار .... نوار. �ســامل  

نكرر اأ�سفنا يا عم �سامل. ليلــــى  

ل تهتم يا بني. �ســامل  

خال�س يجب اأن ترتاح ، و�سناأتي مرة اأخرى. اأحــــمد  

اأمل ت�سمعوا عن نوار ؟ ا�ساألوا هذه ال�سفينة ، كانت تلعب حتتها  �ســامل  

يوم  جاء  اأن  اإىل  خمبولة  عنها  ويقولون  يالحقونها  والأطفال 
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بلعها البحر وذهبت نوار ، ذهبت .

لبد اأن ت�سرتيح يا عم �سامل . غدًا �سنزورك . ليلــــى  

يفرت�ض  و�سامل   ، للمقدمة  )يتقدمان  احلديث  و�سنكمل  اأحــــمد  

الأر�ض ، يف اأثناء حديثهم الفتاتان تتاأرجحان( 

عرفنا اأن �سامل بن حمد ال�سلطان لبد اأن يبقى مدينًا، وحدثنا  اأحــــمد  

كيف كانت زوجته �سامتة ول�سنوات طويلة حتى رحلت عن هذا 

العامل.

وحمد اأ�سبح بعيدًا جدًا. ليلــــى  

يف �سنة 1915 بلع البحر نوار، هكذا كان اأهل القرية يعتقدون،  اأحــــمد  

البحر،  تتزوج  و�سوف  عاقر  اأنها  وتردد  للجميع  تبت�سم  كانت 

وعندما اختفت اعتقد اجلميع اأن جنيًا كان يناديها من البحر، 

واأنها ذهبت اإليه فعلمها كيف تنجب اأولدًا.

فقد ابن بحر بيته ، زوجته ، ابنه ، ابنته ويف البداية فقد رجله،  ليلــــى  

ثانية  مرة  �سامل  للعم  وذهبنا  النهاية  نعرف  اأن  لبد  ونحن 

)ينتقل امل�سهد اإىل حتت ال�سفينة(

يف  يجل�سون  الرجال  )ن�ساهد  خا�سر  والأخري  خا�سر  الأول  املخبول  

اخللف و�سحكاتهم تعلو وتنخف�ض ونداء ح�سينة( ول رابح 

اإل الدود

اخليول  ب�سوت  يختلط   ، النداء  ي�سدر  �سريهم  )اأثناء   

وبقهقهات الرجال و�سراخ املخبول ونداءات ح�سينة .. عندما 

يتقدم اأحمد وليلى اإىل �سامل يجدانه قد فارق احلياة( 

�سامل  ال�سلطان مات،  �سامل بن حمد  )ي�سرخ(  ابن بحر مات  اأحــــمد  

مات ، لي�سكت اجلميع ، اخر�سوا ، اأوقفوا هذا النداء ، �ساحب 
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احلق الأزيل فوق و�سامل ذهب اإليه.

)ب�سعف وتهالك( الأول خا�سر والأخري خا�سر. املخبول  

نوار بلعي دموعك ورق�سي فوق احلزن اأنوار باكر اإذا رد الفرح  املغني  

بن�سعل جـروح الزمان اأنوار

نوار يا رق�سة حزن  يا لعبة الدنيا  

يا �سرخة الرعد اللي جاي يف زحمة الأمطار.  
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المقامة الثانية
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)خ�سبة امل�سرح خالية متاماً ، اخللفية بي�ساء ملونة بالإ�ساءة،   

قبل نهاية ال�سرتاحة بدقائق، يبداأ املمثلون بالنت�سار على 

اخل�سبة بطريقة احتفالية، ويرددون بع�ض الأغاين ، عندما 

يكتمل تواجد اجلمهور يكون املمثلون جلو�ساً على الأر�ض ، 

يدخل اأحمد وليلى وي�سريان حتى مقدمة املن�سة ، يتال�سى 

الغناء(

نوار يا غيمة مطــر  نوار يا عر�س القمر املغني  

على ال�سواطئ ما بقى غري احلزن ، غري القهر    

نوار يا ا�سم انحفر  على التعب فوق ال�سقى  

نوار يا بنت البحر  نوار يا حلظة �سفــر حتن للحظات اللقى  

الأدوار  توزع   .. احلكاية  حول  املمثلني  بني  يدور  )جدل   

والأ�سوات ح�سب روؤية املخرج(

مرة ثانية نرحب بكم. ممثل1 

اأنا توقعت منذ البداية اأن احلكاية اجرتارًا ماأ�سويًا للما�سي. ممثل5 

لقد مات بن بحر يا �سيد اأحمد فدعنا نن�سرف. ممثل3 

نعــــــم. ممثلة2 

وحكايته انتهت. ممثل4 

ل اأنا تذكرت اأنه وعدهم باأن يكمل حكايته. ممثلة3 

لكن الرجل مات. ممثلة2 
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ت�سايقتم من وجودنا اإذن. ممثلة1  

ل بالعك�س ، ولكننا نريد اأن نفهم هل بقى يف دفرتكم �سيء عن  ممثل5 

بن بحر ؟

ا�سمعوا ملاذا ل نغني بدًل من هذا اللغو ؟ املغني 

ومن منعكم من الغناء ؟ ممثل1  

اأنتم. املغني 

اأو  اأن جنعل الكلمة خنجرًا  اأن نغني من القلب ،  نحن حاولنا  ممثل1  

�سفعة مدوية.

ا�سمع يا اأخ اأحمد ، اأنا اأحاول اأن اأجعل منك حكاية . ممثل2 

كيف ؟ ممثل1  

اأمل تقل اأن يف حياة كل منا حكاية. ممثل2 

نعم . ممثل1  

اإذا اأنا اأريد اأن اأجعل منك ق�سة منثلها. ممثل2 

اإذا كنت جتد يف حياتي �سيئًا مهمًا لهوؤلء النا�س فال مانع لدى. ممثل1  

خال�س ، ولكن لي�ست معي ممثلة. ممثل2 

)املمثلة التي كانت تقوم بدور ح�سينة( اأنا معك ولكن لبد اأن  ممثلة2 

اأذهب للكوافري.

دعك من الكوافري ، هل اأنت موافق يا �سيد اأحمد ؟ ممثل2 
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موافق ولو اإين متاأكد اأن حياتي عادية جدًا. ممثل1  

فيلم  ومائتي  �ستني م�سرحية  �ساأكتب  واأنا  اإحك  .. هيا  يهم  ل  ممثل2 

وخم�سة ع�سر م�سل�ساًل عن حياتك.

عن حياتي اأنا ؟ ممثل1  

نعم هيا يا رفيقة . واأنت اذهب والب�س ثيابًا قذرة وا�ستلقى حتت  ممثل2 

ال�سفينة.. اأين ال�سفينة يا جماعة ؟ يا فنيني اأين ال�سفينة؟ من 

اأخذها ؟ هاتوا لنا ال�سفينة.

ولكن ملاذا اأنام حتت ال�سفينة ؟ ممثل1 

وملاذا جعلت ابن بحر ينام حتت ال�سفينة ؟ ممثل2 

ممثل1  يا �سيدي اأنا مل اأ�سعه بل وجدته هناك.

يعني لن ا�ستطيع اأن اأجعل منك حكاية. ممثل2 

اأن نهاية تلك احلكاية الرتاثية املوؤملة  كفى �سخرية .. واعتقد  ممثل3 

مل�سل�سل  اأنها م�سروع جيد  واعتقد  تام،  بارتياح  ننام  �ستجعلنا 

تلفزيوين رائع يذاع كل م�ساء لتعم فائدة النوم بعد البكاء .. يا 

�سيد اأحمد، ابن بحر مات فدع الإخوة ي�سمعوننا بع�س الأغاين 

ونذهب لننام .

واهلل كالم معقول.  ممثل4 

معقول ون�س لبد اأن يقتنع ال�سيد اأحمد وليلى اأن �سامل بن بحر  ممثل3 

مات واحلكاية انتهت وكل النا�س انتهوا.

اإذا نفكر يف حكاية جديدة. ممثلة2 
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األ نغني ؟ املغني 

نغني )اأغنية يف نهايتها ، يتداخل �سوت النداء(  اجلميع  

اأرجو النتباه ، نداء لل�سيد �سامل بن حمد ال�سلطان ، توجه فورًا  ال�سوت 

ل�ساحب احلق الأزيل

)هم�ض يدور بني اجلميع وا�ستغراب(  

يا �سيد اأحــــمد اأمل نقل اإن �سامل مات ؟ ممثل4 

وراأيتم ذلك باأنف�سكم. ممثل1 

اإذا ماذا حدث ، وملاذا ي�ستمر النداء ؟ ممثل5 

احلكاية مل تنته. ممثلة1 

كيف ؟ اجلميع 

طاملا النداء م�ستمر ف�سامل لزال موجودًا بيننا. ممثل1 

ولكن كيف ؟ ممثل3 

هل �سنعود للتمثيل. ممثل4 

واأنتم �ست�ساركوننا. ممثلة1 

ولكننا نرجوكم البتعاد عن تلك ال�سيغة اجلاهزة. ممثلة2 

اأي �سيغة ؟ ممثل1 

اللجوء اإىل الرتاث ، نريد اأن نرى اأنف�سنا الآن. ممثلة2 

كالم غريب . ممثل1 

لبد اأن نفهم . ممثل3 
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نحن مل نتحدث عن الرتاث ، نحن زرنا معكم �سخ�سية. ممثلة 

وهذه ال�سخ�سية انتهت. ممثل2 

اإذا احلكاية انتهت. ممثلة3 

ولكن النداء لزال يثري اأع�سابنا. ممثل5 

ممثلة1  )تفتح كتابها( طاملا هناك حق �سائع ، فالبد اأن هناك بقايا.

 .. بالتلفزيون  عمل  عن  وتبحثي  كتابك  تقفلي  اأن  اقرتح  واأنا  ممثل2 

مذيعة مثاًل...

اأرجوكم يا جماعة ، انتم يف م�سرح. ممثل1 

باأنف�سهم  العبارة  )يرددون  النتباه  اأرجو   ، النتباه  اأرجو  ال�سوت  

وهم ين�سحبون اإىل خارج امل�سرح( نداء لل�سيد �سامل بن حمد 

ال�سلطان ، توجه فورًا ل�ساحب احلق الأزيل )يختفي اجلميع 

ما عدا ممثل1 والذي يقوم بدور اأحمد واملمثلة1 والتي تقوم 

بدور ليلى(

كنا مثلكم نعتقد اأن احلكاية انتهت مبوت �سامل . ليلــــى 

وقبل نهاية �سامل انتهت اأم حمد. اأحــــمد  

على  تلعب  كانت  التي  نوار  النا�س حكايتها،  يتذكر  التي  ونوار  ليلــــى 

هذا ال�ساطئ.

التي كان الأطفال يرك�سون خلفها وينادونها باملخبولة. اأحــــمد  

نوار التي اختفت وقالوا اأن البحر بلعها. ليلــــى 
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وعيون  نوار،  خطوات  على  ترق�س  كانت  القرية  �سوارع  اإن  اأحــــمد  

النا�س تكتحل بروؤيتها.

مل تبق اإل ذكرى نوار املخبولة. ليلــــى 

وعندما �سمعنا النداء تاأكدنا اأن احلكاية مل متت اإىل الآن. اأحــــمد  

مل متت مبوت بدر بوخليفة. ليلــــى 

ول مبوت الطوا�س �سم�سان. اأحــــمد  

موت ابن بحر مل ينه احلكاية. ليلــــى 

نعم �سامل بن حمد ال�سلطان مل ميت. اأحــــمد  

احلق و�ساحب احلق الدائن واملدين. ليلــــى 

والق�سة طويلة. اأحــــمد  

فا�سل بن عي�سى مل يعد يحدثنا. ليلــــى 

الآن �سمعنا الق�سة من ... اأحــــمد  

من الإذاعة ؟  ليلــــى 

ممكن .. ال�سحافة ، الكتب ، املهم اإننا وا�سلنا مهمتنا. اأحــــمد  

ليلــــى  وكان لبد اأن نقوم بزيارتنا.

اأرجو النتباه ال�سوت  

انتبهنا بعد جيلني اإىل اأن �سامل بن حمد ال�سلطان. اأحــــمد  

لزال يعي�س بيننا. ليلــــى 

لزال بعيونه املحروقة بال�سم�س. اأحــــمد  
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ذهبنا اإىل هناك. ليلــــى 

ذهبنا اإىل نف�س املكان. اأحــــمد  

)ن�ساهد ن�سب ال�سفينة ير�سم على خلفية امل�سرح وخطوط   

عندما   ، وانتظار  بقلق  يقفون  عمل  مبالب�ض  واأنا�ض  حادة 

ي�ستند  ن�ساهد رجاًل �سكرياً  اإىل اجلمع  اأحمد وليلى  يتقدم 

على الن�سب، ويردد كلمات مبهمة يقوم بالدور نف�ض املمثل 

الذي قام بدور املخبول يف املقامة الأوىل(

اأنا الأول وجاهز ، ل اأقبل اأن اأكون اإل الأول. ال�سكري  

بع�ض  مع  احلديث  يحاولون  واأحمد  )ليلـى  اخلري  م�ساء  ليلــــى  

ورف�سهم  اجلميع  ا�ستعجال  نالحظ  ولكننا   ، الواقفني 

احلديث( 

م�ساء اخلري مرحبا. اأحــــمد  

ل فائدة ل اأحد يرد )ينتبهون اإىل وجود ال�سكري( ليلــــى  

مرحبا. ليلــــى  

اأ�سبح الأول من اأول ر�سفة اأو من اأول �سمة. ال�سكري  

نحن ن�ساأل عن �سخ�س. اأحــــمد  

ابحثوا عنه. ال�سكري  

نحن ن�ساألك اإذا كنت تعرف. ليلــــى  

ال�سم غري �سروري املهم اأن ت�سمعوا كالمي. ال�سكري  

ل حول ول قوة اإل باهلل. اأحــــمد  
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كيف ؟ ليلــــى  

لبد اأن تكونوا من الأوائل. ال�سكري  

الأوائل يف ماذا ؟ ليلــــى  

الذي ي�سل قبل الآخرين يكون الأول. ال�سكري  

ي�سل اإىل اأين ؟ اأحــــمد  

اإىل ال�سماء ، اإىل ما وراء الأ�سياء. ال�سكري  

اأنت مثقف ؟ ليلــــى  

اأو جمنون. ال�سكري  

لكنك ل�ست مبجنون. اأحــــمد  

اأمورا  اأن ت�سرتكوا معي �ست�ساهدون  اإذا حاولتم   ، الأول  اأنا  ل  ال�سكري  

الذين   .. عنهم  تبحثون  الذين  النا�س  كل  و�ستجدون  عجيبة 

تكرهونهم والذين حتبونهم.

نحن بب�ساطة نبحث عن �سخ�س ا�سمه �سامل بن حمد ال�سلطان. اأحــــمد  

ميكن يف ال�سجن. ال�سكري  

وما اأدراك ؟ ليلــــى  

اأو خارج ال�سجن. ال�سكري  

وملاذا ال�سجن ؟ ليلــــى  
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عنه  تبحثون  ومن  داخل  الآخر  والن�سف  خارج  العامل  ن�سف  ال�سكري  

لبد اأن يكون هنا اأو هناك.

واأنت من الن�سف الذي يف اخلارج. ليلــــى  

ل اأنا الأول ول يهم اأن اأكون يف الداخل اأو اخلارج. ال�سكري  

تعايل يا ليلى  ل فائدة. اأحــــمد  

الرجال  اأن  نالحظ  بهما.  فيلحق  بالن�سراف  )يهمان   

يريدون  كاأنهم  با�ستمرار  وهمي  ب�سيء  اللحاق  يحاولون 

اإيقاف حافلة عابرة وركوبها . ويتجدد امل�سهد دائماً(

ا�سمع يا اأخ. ال�سكري  

نعم. اأحــــمد  

�ساأحاول م�ساعدتكم. ال�سكري  

وملاذا ت�ساعدنا واأنت ل تعرفنا. اأحــــمد  

غري مهم اأن اأعرفكم . املهم اإنكم تدفعون يل. ال�سكري  

ندفع لك. اأحــــمد  

ع�سرين رياًل فقط. ال�سكري  

وملاذا ؟ اأحــــمد  

من اأجل ال�سباق ، وملاذا اأكون الأول ، ع�سرون رياًل فقط حتى  ال�سكري  

ولو كانت �سناعة حملية مغ�سو�س املهم اأن اأ�سل.
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وتعرف �سامل بن حمد ال�سلطان. ليلــــى  

اأكيد اعرفه ولكن لبد اأن اأكون الأول )ميد يده للقب�ض( ال�سكري  

هيا يا ليلى هيا. اأحــــمد  

لكم  اأقول  واأنا  هاتي  واحد  كل  اأعرف  اأنا  ل  )بهياج وغ�سب(  ال�سكري  

هاتي )تدفع له بخوف(

حلظات واأكون الأول ، الأول )يخرج م�سرعاً ، اأحمد ي�سحك  ال�سكري  

من خوف ليلى(

ابن  يعرف  كان  اإن  ويخربك  املعتوه  هذا  ي�سل  حتى  انتظري  اأحــــمد  

بحر اأم ل.

اأحمد دعنا نذهب اأنا خائفة. ليلــــى  

وملاذا اخلوف ، الدنيا نهار ؟ اأحــــمد  

اأنت متاأكد اأن هذا نف�س املكان ؟ ليلــــى  

نعم. اأحــــمد  

)يتدافع النا�ض من اأجل ركوب احلافلة الوهمية ، ويف زحمة   

وليلى  اأحمد  فيهرع  اأر�سا  عجوز  رجل  ي�سقط  اندفاعهم 

احلفيد  بحر  بن  ال�سلطان  حمد  بن  �سامل  هو  مل�ساعدته.. 

ويقوم بدوره ذات املمثل الذي قام بدور اجلد(

�سكرًا ، �سكرًا يا ابنتي. �ســـامل 

كيف تزاحم هوؤلء الب�سر ، انك اأ�سعف من اأن تفعل ذلك.  اأحــــمد  
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لبد اأن اأزاحمهم ، لبد اأن اأذهب. �ســـامل  

هل ن�ساعدك ؟ اأحــــمد  

الثاين  لليوم  اأبقى  حتى  اأزاحم  اأن  لبد  يوم  كل   ، �سكرًا   .. ل  �ســـامل  

واأزاحم.

اإنك متعب. ليلــــى  

لبد اأن اأحاول )ين�سرف( �ســـامل  

توجه   ، ال�سلطان  حمد  بن  �سامل  لل�سيد  نداء   ، النتباه  اأرجو  ال�ســوت  

ل�ساحب احلق الأزيل. 

)عند �سماع �سامل للنداء تنتابه حالة من الفزع واخلوف(   

ابن بحر ؟ ليلــــى  

ابن بحر ... نعم. �ســـامل 

كيف حالك. ليلــــى  

اأنا �سامل بن حمد ال�سلطان. �ســـامل 

كنا نبحث عنك يا عم �سامل. اأحــــمد  

من اأنتم ، وكيف عرفتم ابن بحر. �ســـامل  

نحن )برتدد(  ليلــــى  

يا ليل ال�سفر رد للبحر قطــــــرة املغني  

يا وقت ال�سحو رد للجدب مطــرة      



118

 بالعزم واطرب على جرحــك
15

يود

16

ل تظن اللي راح بينق�سي وطـره     

�سامل بداخلها  اأخرى فيختفي  الوهمية مرة  )متر احلافلة   

ب�سكل �سريع(

يا �سامل ، عم �سامل )جتري خلفه( ليلــــى  

لقد ذهب. اأحــــمد  

لقد اختفت ال�سفينة. ليلــــى  

وجدنا ابن بحر احلفيد .. ابن حمد الذي غادر هذه القرية. اأحــــمد  

تاأكدنا اأن ذلك الرجل العجوز الذي يجري طول يومه هو �سامل  ليلــــى  

بن حمد ال�سلطان.

مل نياأ�س. اأحــــمد  

حلظة لو �سمحت. ممثل3  

من اأين جاء ابن بحر ، من هو ؟ ممثل2  

�سنعرف. ليلــــى  

 

ينتظر  �سامل   ، نف�سه  ال�سابق  املكان  اإىل  امل�سهد  )ينتقل   

احلافلة(

15  يود : ام�سك اقب�س.
16  الوطر : االأوان
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هل ت�سمح لنا يا عم �سامل. اأحــــمد  

اأنتم مرة اأخرى ؟ �ســـامل  

نرجو اأن ت�سمح لنا باحلديث. ليلــــى  

ولكنني يجب اأن اأذهب. �ســـامل 

هذه مالب�سك ؟ اأحــــمد  

مالب�س العمل. �ســـامل 

وهل ي�سمح لك عمرك بالعمل ؟ ليلــــى  

)يبت�سم وينظر للنا�ض املتزاحمني( لبد اأن اأعمل يا ابنتي. �ســـامل 

اهلل ي�ساعدك يا يبه. ليلــــى  

يبه ... نوار .... نوار )ي�سرتجع ذكرى ابنته( �ســـامل 

اإذا اأنت تعرف نوار ؟ ليلــــى  

نوار ... كيف ل اعرف ابنتي )اأغنية نوار( �ســـامل  

اإذا اأ�سميت ابنتك نوار ؟ اأحــــمد  

على ا�سم نوار املخبولة. ليلــــى  

ل .. على ا�سم نوار الثمن ... نوار الثمن. �ســـامل  

واأنت من ؟ اأحــــمد  

اأنا ابن حمد. �ســـامل 

حمد بن �سامل الأعرج الذي ذهب بعيدًا. اأحــــمد  
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ل ، حمد مل يذهب بعيدًا ، كان يحلم بحياة ل يوجد بها طوا�س  �ســـامل  

اأو نوخذه، كان ياأمل اأن يغري كل �سيء ، لكنه مل ي�ستطع فذهب 

اإىل خلف اجلبل، زرع واأ�سبحت لديه مملكة كبرية.

ومل يعد يذكر قريته. ليلــــى  

ن�سى �سامل العرج ونوار الثمن ؟ اأحــــمد  

كان   ، بجروحهم  تخ�سر  الأر�س  جعل  ولكنه   .. ين�س  مل  ل  �سامل  

ي�سقيها بدموع اأهل قريته.

هل راأيت �سامل العرج ؟ اأحــــمد  

)�سمت( ل مل اأره ولكني �سمعت حكايته .. ابن بحر.  �سامل  

وا�سماك والدك �سامل. ليلــــى  

اأنا كنت �سامل ، اأ�سهر واأح�سن مزارع وراء اجلبل. �سامل  

وماذا حدث ؟ ليلــــى  

تعودت على تراب الأر�س وروث املوا�سي ، كان يل بيت ومزرعة  �سامل  

كبرية وخري ، وبعد اأن مات والدي حمد وا�سلت عمله ، وتزوجت 

وكرب كل �سيء.

هل ت�سمح لنا بال�ستمرار ؟ )�سامل ينظر باجتاه احلافلة( ليلــــى  

لو �سمحت. اأحــــمد  

لبد اأن نتكلم حتى ل نختنق. �سامل  

ملاذا اأتيت للمدينة يا �سامل .. ؟ اأحــــمد  
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�سامل املزارع . �سامل  

�سامل بن حمد ال�سلطان بن بحر )يدخل ال�سكري وهو يف حالة  ليلــــى  

ذهول(

تبحثون  من  وجدمت  ؟  الأول  اأ�سبحت  كيف  اأراأيتم   ، الأول  اأنا  ال�سكري  

عنه؟

احلافلة  يف  القفز  يف  �سامل  ينجح  ال�سكري  حديث  اأثناء  )يف   

الوهمية(

ذهب. ليلــــى  

اأخريًا ا�ستطاع �ساحب الأر�س القدمي اأن يركب. ال�سكري  

)يتقدمون على �سوت ال�سكري اإىل املقدمة(  

�سامل املزارع ل يتوقف ، ونحن مل نياأ�س. اأحــــمد  

ويف زيارتنا التالية وجدناه يف املكان نف�سه. ليلــــى  

اإىل  معه  يتوجهان   ، منه  )يقرتبان  ي�سل  اأن  يحاول  لزال  اأحــــمد  

مقدمة اخل�سبة(

تذكرنا يا عم �سامل ؟ ليلــــى  

نعم يا بنتي. �ســـامل  

ماذا حدث ، اأين املزرعة ، اأين اململكة التي حتدثت عنها ؟ اأحــــمد  

قبل �سنني طويلة اختفى بو�سعيد �ساحب املزرعة املجاورة لنا  �ســـامل 

بعد اأن باع مزرعته . وعندما عاد لزيارتنا.
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بدوره  ويقوم  بو�سعيد   .. �سامل  منزل  اإىل  امل�سهد  )ينتقل    

 .. الأوىل  املقامة  البدو يف  تاجر  بدور  قام  الذي  املمثل  ذات 

يف  بوخليفة  بدور  قام  الذي  املمثل  بدوره  ويقوم  بوعبداهلل 

املقامة الأوىل(

هنا اأر�سي ، عمري ، عرق والدي. �ســـامل 

واأولدك. بو�سعيد  

ما بهم ؟ �ســـامل 

م�ستقبلهم ! لبد اأن يذهبوا للمدار�س. بو�سعيد  

لبد اأن نعي�س مثل الآخرين. اأم حمد  

ولكني ل اأعرف غري الزراعة والأر�س. �ســـامل  

اهلل يا بو حمد �سوف تكون كل �سي. بو�سعيد  

ولكن كيف ؟ �ســـامل  

ا�سمع كالم بو�سعيد لقد ذهب للمدينة .. اأنظر اإليه الآن. اأم حمد  

يجوز انه عرف كيف يتعامل معهم . ولكني ... �ســـامل  

فر�ستك اأكرب يا �سامل. بو�سعيد  

قل له يا بو�سعيد. اأم حمد  

خري  لديك   . مزرعتي  من  اأكرب  مزرعة  لديك  �سامل  يا  ا�سمع  بو�سعيد  

كثري . وهذا يعني راأ�س مال قوي . ويف املدينة الفر�س كبرية 

وكثرية .. اأيام قليلة وت�سبح فوق .. فوق.
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ومنلك �سيارة وتلفزيون ؟ اأم حمد  

واأ�سياء كثرية يا اأم حمد. بو�سعيد  

ماذا �ساأقول لوالدي ؟ �ســـامل  

اأن  حقك  ومن   ، منيته  واأنت  ترك  ما  لك  وترك  مات  والدك  اأم حمد  

تاأخذ فر�ستك الآن . احلياة غري . النا�س غري.

ولكن والدي كان �سعيدًا ببنائه مملكة ل اأحد يحكمه فيها ول  �ســـامل  

يوجد بها قانون اإل حب الأر�س ، فكيف اأتركها؟

هنا اأر�س وهناك اأر�س . وحب الأر�س ل يعني زراعتها. بو�سعيد  

)ينتقل امل�سهد اإىل املقدمة(  

هل وافقت يا عم �سامل ؟ ليلــــى  

 ، بو�سعيد  لتاأثري  اأو  اأم حمد  اأجل  من  ل   ، اأوافق  اأن  لبد  كان  �ســـامل  

ولكن من اأجل حمد ونوار.

وبعت كل �سيء ؟ اأحــــمد  

بعت كل �سيء لتنفيذ كالم بو�سعيد املجرب. �ســـامل 

وبعد يا عم �سامل )يف بيت �سامل( ليلــــى  

لقد �ساهد كل �سي املزرعة ، البيت ، احليوانات. بو�سعيد  

نعم �ساهدت كل �سي ، و�سوف ادفع املبلغ الذي حتدده. بوعبداهلل  

اإذا �ست�سرتي ؟ �ســـامل  

اإذا مل ترتاجع .. احلقيقة اأن العائلة افتقدت بع�س ممار�ساتها  بوعبداهلل  
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الربيئة التي ل توفرها املدينة .. �ستكون املزرعة مكانًا منا�سبًا 

لق�ساء الإجازات.

الإجازات !! �ســـامل 

نعم ، نعم ، �ساأح�سر بع�س املزارعني من جنوب اآ�سيا لرعاية  بوعبداهلل  

املزرعة و�ساأبني بركة �سباحة مكان حظائر املا�سية.

واملا�سية ؟ �ســـامل  

واأعذرين   ، واأنا م�ستعد  ال�سعر  .. على كل حال حدد  �ساأبيعها  بوعبداهلل  

لدى اأعمال كثرية ، �ساأدفع لك فور موافقتك )ننتقل للمقدمة(

وحدث كل �سي ب�سرعة ... اأم حمد وحمد ونوار حملوا اأمتعتهم  �سامل  

واحد  كل  خيال  ويف   ... للمدينة   ... للحلم  م�سافرين  فرحني 

�سيء يريد حتقيقه، كان لبد اأن اأن�سى يد والدي التي حفرت 

الأر�س ، اأن�سى عرقه الذي رواها واأذهب خلفهم.

�سيل يا تراب ال�سفر حلم اأخ�سر ما كرب املغني  

يا �سوق ع�سفورة انك�سر  

 القهـــر
17

ومات بحزات  

)على �سوت الغناء ي�سري �سامل خلف عائلته ، عند اختفائه   

والنا�ض  ال�سفينة  ن�سب  لن�ساهد  املقدمة  من  �سامل  ي�سري 

املتزاحمني ، ي�سيع بينهم(

يف �سنة 1935م ، ولد �سامل بن حمد ال�سلطان يف مزرعة خلف  ليلــــى  

اجلبل ملك والده ال�سيد حمد بن �سامل ال�سلطان.

17  حزات : اأوقات.
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�سامل بن حمد ال�سلطان ، موظف اأو عامل يف البلدية. اأحــــمد  

ومزرعته وبيته والأموال الكثرية اأين ذهبت ؟ ممثل2  

)الإ�ساءة على مكتب بو عبداهلل(  

هال ، حيا اهلل العم �سامل تف�سل ، تف�سل ، يا ن�سيب ع�سري  بوعبداهلل  

مثلج.

اأخربت �سامل بخربتك ومعرفتك باأمور التجارة وال�سوق. بو�سعيد  

ما راأيك بال�سكن اجلديد ؟ بوعبداهلل  

مريح واحلمد هلل. �ســـامل  

والآن تريد اأن تبداأ بالعمل. بو عبداهلل 

العم �سامل .. لديه راأ�س مال كبري ولكنه بحاجة للخربة واأنت  بو�سعيد  

خري من ي�ساعد.

ل باأ�س .. اأنا وكل املوظفني و�سركاتي حتت اأمرك يا عم �سامل  بوعبداهلل  

)ينتقل امل�سهد اإىل املقدمة(

�سامل  وا�ستاأجر  املزرعة  ا�سرتى  البداية،  هو  عبداهلل  بو  بدر  اأحــــمد  

اأموال  �سيوظف  الذي  اخلبري  وهو  اأمالكه.  اأحد  يف  م�سكنًا 

�سامل.

اأ�سبحت يد �سامل ال�سلطان اأكرث نعومة. ليلــــى  

واأم حمد اأ�سبحت امراأة اأخرى. اأحــــمد  

جاء �سامل للمدينة من اأجل حمد ونوار بعدما عرف اأن العلم  ليلــــى  

�سروري ولزم ولكن حمد اأ�سبح طالبًا فا�ساًل.
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ونوار ... ؟؟  اأحــــمد  

مكانه  يف  يقف  ال�سكري   ، ال�سفينة  ن�سب  اإىل  امل�سهد  )ينقل   

املعتاد والزدحام م�ستمر(

نوار لي�س بكل طريق القا حزن عينك املغني 

ي�سافر بع�سق الظمى  

ويطوي الفيايف �سرب  

وانتي يا كف ال�سوق يا هم�س اجلاى  

يا نبع املاي يا كل العمر  

يزاحم  )�سامل  ؟  من  �سي�سابق  من   .. �سمه  اأول  من  الأول  اأنا  ال�سكري  

اجلموع(

عم �سامل ! ليلــــى  

هال. �ســـامل 

اأمل تتعب ؟ ليلــــى  

لبد اأن ا�ستمر. �ســـامل  

من اأجل ماذا ؟ اأحــــمد  

من اأجل ... )تنتابه حالة �سرود( �ســـامل  

عم �سامل. ليلــــى  

نعم يا بنتي. �ســـامل  

نريد اأن نكمل اإذا كنت ل متانع. ليلــــى  

نعم نكمل.  �ســـامل 

التاجر  مكتب  التجارية..  الأعمال  فيه  تدار  ما  مكان  )يف   
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خلفان ويقوم بدوره نف�ض املمثل الذي قام بدور الطوا�ض يف 

املقامة الأوىل(

اأقدم لك ال�سيد �سامل بن حمد ال�سلطان يعرف بن بحر ، من  بوعبداهلل  

رجال الأعمال )يوجه كالمه ل�سامل( ا�سمع يا �سامل هذا هو 

ال�سيد خلفان الذي �سي�ساعدنا يف اجناز امل�سروع.

تقديرًا  الالزمة  امل�ساعدة  �ساأقدم  اأنا   ، �سامل  �سيد  يا  ا�سمع  خلــفان  

راأ�س  اإىل  يحتاج  امل�سروع   ، ولأ�سدقائه  بوعبداهلل  بدر  لل�سيد 

اأدفع  اأن  وعلي   ، املبلغ  ن�سف  متلك  انك  فهمت  و  كبري  مال 

الن�سف الآخر.

لك  واأوؤكد  امل�سروع  درا�سة  متت  لقد  خلفان  عم  يا  �سحيح  بوعبداهلل  

جناحه.

يا بوعبداهلل اأنا ل يعنيني جناحه اأو ف�سله ، اأنا ل اأريد اأرباحًا..  خلــفان  

ولكني ل اأريد خ�سائر.

مفهوم يا عم. بوعبداهلل  

اإذا كانت هناك خماوف فال داعي ملثل هذا امل�سروع. �ســـامل 

تدار  كيف  �ستعرف  وغدًا  البداية  يف  مازلت   .. عليك  ل  كال  بوعبداهلل  

الأمور.

اإذا كان هذا الرجل معك فال تخف  يا �سيد بن بحر ل تخف  خلــفان 

اأبدا.

حقيقة اأنا اأ�سكرك على م�ساعدتك واأرجو ... �ســـامل 

ل داعي لل�سكر . الواجب يحتم علينا التعاون ولكن ليكن معلومًا  خلــفان  

لديكم اأنني �ساأقدم املبلغ كقر�س موؤجل.
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عون  على  ي�ساعدك  واهلل  خلفان  عم  يا  �سكرًا  كرمي   ، طيب  بوعبداهلل  

النا�س 

نوار  و�سقيقته  حمد  حيث  �سامل  بيت  اإىل  امل�سهد  )ينتقل   

ويلعب اأدوارهم ذات املمثل واملمثلة اللذان ج�سدا الدورين يف 

املقامة الأوىل(

اأنت تخدع نف�سك يا حمد. نـــــــوار 

نوار .. ل تتدخلي يف �سوؤوين اخلا�سة. حـــــمد  

ولكنك اأخي ولبد اأن اأنبهك. نـــــــوار  

اهتمي باأمورك اخلا�سة .. اأنت مولعة بالدرا�سة ادر�سي وتفوقي  حـــــمد  

ودعيني و�ساأين.

ولكن هذا خطاأ. نـــــــوار 

اإىل  وها هو من مزارع  اإىل مدر�سة  ، مل يذهب  يتعلم  اأبي مل  حـــــمد  

تاجر.

ما  يفعل  ل  اأنه  اإىل  بالإ�سافة   ، وحده  التعليم  يرف�س  مل  اأبي  نـــــــوار 

تفعله.

وماذا اأفعل )بغ�سب( حـــــمد  

)يدخل فجاأة( كفاكم �سراخًا ودعوين اأعمل ... دعوين اأفكر  �ســـامل 

)ينتقل امل�سهد اإىل املقدمة(

ماذا كان يفعل ؟ اأحــــمد  

ل اأعرف لي�س يل عالقة به. ال�سكري  
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ل تخف وتكلم ب�سراحة . اأحــــمد  

اأوًل يجب اأن اأعرف من اأنتم. ال�سكري  

نحن ممثلون . ليلــــى  

)ي�سحك( ممثلون ... اأ�سبح ا�سمهم ممثلني. ال�سكري  

من هم ؟ ليلــــى  

املحققون )ي�ستمر يف ال�سحك( ال�سكري  

ا�سمع نحن ن�ساألك عن حمد وماذا كان يفعل ؟ اأحــــمد  

كل �سي. ال�سكري  

مثل ماذا ؟ ليلــــى  

يعني على كل موجة كا�س ، �سيجارة ، �سفطة ، �سمة .. كل ما هو  ال�سكري  

موجود.

واأنت توفر له كل هذه ال�سموم ؟ اأحــــمد  

يريد اأن ي�سبح الأول واأنا اأ�ساعده. ال�سكري  

بهذا الأ�سلوب. اأحــــمد  

احلقيقة اأنه رزق وهواية . ال�سكري  

ا�سمع يا .... اأحــــمد  

الأول ، حتت اأمرك. ال�سكري  

متى راأيت حمد ؟ اأحــــمد  
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مل اأره منذ ثالثة اأو اأربعة اأ�سابيع. ال�سكري  

واأين رايته اآخر مرة ؟ ليلــــى  

هناك عند طرف دوار ال�سفينة. ال�سكري  

والآن ، اأتعلم اأين هو ؟ ليلــــى  

اأين ؟ اأرجو اأن تدلني عليه فهو مل يدفع يل يف املرة الأخرية مع  ال�سكري  

اأن الكمية كانت كبرية.

)بغ�سب( اأذهب من اأمامي وب�سرعة.  اأحــــمد  

اأحـمد   .. اآخر  مكان  اإىل  امل�سهد  ينتقل   .. بخوف  )ين�سرف   

وليلـى . تدخل وردة �ساحبة البوتيك وهي املمثلة التي قامت 

بدور ح�سينة يف املقامة الأوىل(

مرحبا. وردة  

هال. اأحــــمد  

اأنا وردة �ساحبة بوتيك الورد. وردة  

اأحــــمد  اأهال و�سهاًل.

)تخاطب ليلى( هذا الف�ستان غري منا�سب لقوامك لدي األوان  وردة  

اأكرث جاذبية تنا�سب ب�سرتك وتظهر طول رقبتك.

يا اأخت وردة نريد اأن نعرف عالقتك بالق�سية. اأحــــمد  

قبل �سنوات انتقلت يل ملكية اأثاث بيت �سامل بن حمد ال�سلطان  وردة  

�سدادًا لديونه.
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وما هي هذه الديون ... مالب�س ن�سائية ؟ ليلــــى  

وعطور واأدوات زينة واإك�س�سوارات. وردة  

بكم ؟ ليلــــى  

اأم حمد كانت تتعامل معي باآلف الريالت . وردة  

ول ت�سدد ؟ اأحــــمد  

يف البداية كانت ت�سدد ومبرور الوقت اأ�سبح لديها ح�ساب. وردة  

ولكن ما هو حجم هذا احل�ساب الذي ي�سدده باأثاث كامل لبيت  اأحــــمد  

كبري.

�سدقني اإن كل الأثاث ل ي�ساوي ن�سف دينها ولكنني قبلت. وردة  

اإذا اأم حمد كانت ت�سرتي بطريقة خرافية. ليلــــى  

نعم. وردة  

ونوار كانت ت�سرتي معها ؟ اأحــــمد  

من هي نوار !!  )ينتقل امل�سهد اإىل مكتب ال�سيد خلفان( وردة  

يا حمود ... حمود. خلــفان  

نعم يا عم. حـــمود  

ما هي اأخبار التاجر الذي ا�سمه بن بحر ؟ خلــفان  

اأموره ت�سري على ما يرام ح�سب ما قاله العم بوعبداهلل. حـــمود  

وو�سعه يف ال�سوق ؟ خلــفان  



132

جيد ... وامل�سروع اثبت جناحًا باهرًا واأرى اأنه �سيعيد القر�س  حـــمود  

يف موعده.

ل ... )ي�سحك( ل ... ل اأريد القر�س )يدخل بو�سعيد فجاأة(  خلــفان  

اأهاًل .. وماذا تريد اأنت ؟

رقبتي يف يدك يا عم خلفان ... اأنا حتت اأمرك. بو�سعيد  

زين . وابنتك وافقت على الزواج. خلــفان  

واأين �ستجد زوجًا مثلك ؟ بو�سعيد  

اإذا انتظرين يف اخلارج. خلــفان  

�سكرًا ، �سكرًا يا عم )يخرج( بو�سعيد  

ا�سمع يا حمود ، اأتذكر حكاية بو�سعيد. خلــفان  

نعم. حـــمود  

اإذا ماذا تنتظر ؟ خلــفان  

مل اأفهم . حـــمود  

ما نوع ب�ساعة بن بحر ؟ خلــفان 

معدات بناء. حـــمود  

اأ�سعاره  اأن يخف�س  اأمرا لفرع مواد البناء ب�سركتي  اإذا ا�سدر  خلــفان  

اإىل اأق�سى حد م�ستطاع ويعلن ذلك يف ال�سحف .

ولكن بن بحر ... حـــمود  
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بن بحر ي�سرب البحر ، و�ساأرى ماذا �سي�سنع. خلــفان  

والقر�س ؟ حـــمود  

ويف   ، اأغبياء  حتتمل  ل  ال�ساحة  هذه   . �ساأ�سرتده  القر�س  خلــفان  

احلقيقة ل نريد جتار اأكرث يف البالد .. هيا نفذ.

حا�سر يا عم )ينتقل امل�سهد للمقدمة( حـــمود 

يف زمن الإن�سان انعدمت قيمة الإن�سان. اأحــــمد  

اأ�سبح �سامل بن حمد ال�سلطان �سلعة. ليلــــى  

كان عطف ال�سيد خلفان رائعًا جدًا. اأحــــمد  

ويف زيارتنا التالية وجدنا العم �سامل اأكرث خوفًا واأكرث تعبًا. ليلــــى  

و�سامل  اجلموع  نف�ض  ال�سفينة  ن�سب  اإىل  امل�سهد  )ينتقل   

يزاحم ، اأ�سوات مزعجة و�سوت ال�سكري( 

)ي�ساهد ليلى فريك�ض  الأول  اأنا  القيا�سي  الرقم  اأنا �ساحب  ال�سكري  

نحوها( اأنا الأول .. ع�سرون لو �سمحتي.

ابتعد. ليلــــى  

خونة .. كلكم خونة ، كلكم تخافونني ، تغارون مني لأين الأول. ال�سكري  

عم �سامل. ليلــــى  

هال ... هال. �ســـامل  

لزلت تزاحم . اأحــــمد  
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اأنا عامل ب�سيط ولبد اأن اأتواجد يف الوقت املحدد. �ســـامل  

ولكنك تزداد تعبًا. ليلــــى  

واأ�سل كل يوم . �ســـامل 

و�ستكمل لنا يا عم �سامل. اأحــــمد  

 ، النجيل  �سكل  ن�سيت   ، الأر�س  فقدت   ... حدث  ما  حدث  �ســـامل  

واملوا�سي  اأ�سمها  ل  الروث  رائحة   ، نعومة  اأكرث  يدي  اأ�سبحت 

 ، نائمة  اإل وهي  اأراها  ل  واأم حمد  التلفزيون،  اإل يف  اأراها  ل 

الكارثة  وبعد  اأ�سبوعيا  واحدة  مرة  من  اأكرث  معها  اأحتدث  ل 

ن�سحني بدر بوعبداهلل بالذهاب للعم خلفان.

وماذا فعل العم خلفان ؟ )ينتقل امل�سهد اإىل مكتب خلفان( اأحــــمد  

خال�س يا بن بحر ، اأموايل اأريدها انك ل متلك اأي �سمان ...  خلــفان  

اخل�سارة اأمر وارد يف كل حلظة.

اأتيت طالبًا م�ساعدتك. �ســـامل  

اأنت رف�ست امل�ساعدة ، ولي�س لديك اأي ثمن تقدمه. خلــفان 

وما احلل ؟ �ســـامل  

�ساأقدم اأوراقي للمحكمة وهي تقرر )ينتقل امل�سهد( خلــفان  

وقررت املحكمة. اأحــــمد  

نعم قررت املحكمة. �ســـامل 

وما هو الثمن الذي كان يريده العم خلفان ؟ ليلــــى  
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اأن اأحتول اأنا اإىل ثمن اأو بند جديد يف العقد. �ســـامل  

اأنت ؟ اأحــــمد  

اأو من يهمني. �ســـامل  

تق�سد  نوار ؟ اأحــــمد  

نعم. �ســـامل 

مرة ثانية.  ليلــــى  

)ي�سري ببطء ، يدخل يف الزحام على �سوت املغني(  

تعلم حتاور ظلم الأ�سواك وحت�سنها عبري وورد املغني  

ل ترجتف من غ�سبة الدنيا     

تــــــــرا بي�ســـــــيع من عينك بريق الوعد  

)ي�سري اأحـمد وليلى اإىل املقدمة على �سوت ال�سكري(  

خ�سر ال�سيد �سامل بن حمد ال�سلطان كل �سيء. اأحــــمد  

واأ�سبح عاماًل يف البلدية. ليلــــى  

اأو مبعنى اآخر اأ�سبح فرا�س. اأحــــمد  

وقررنا اأن نزوره للمرة الأخرية. ليلــــى  

نحن متاأكدون اأن احلكاية مل تنته بعد. ليلــــى  

ولكن �سامل وقته �سيق. اأحــــمد  

بعد ما �ساع كل �سيء. ليلــــى  
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مل ن�ساأله عن حمد واأخباره يف امل�سحة. اأحــــمد  

ول البيت الذي ي�سكنه. ليلــــى  

ول عن اأم حمد وما حدث لها. اأحــــمد  

ولكننا عرفنا باأن ال�سيد خلفان وبدر بوعبداهلل لزالوا يزدادون  ليلــــى  

ثراء.

وبو�سعيد لديه قابلية لل�سري معهم يف نف�س الطريق. اأحــــمد  

ولكن ال�سيد �سامل ال�سلطان كان لبد اأن يبداأ من جديد. ليلــــى  

باأي قدرة ... اهلل اأعلم . اأحــــمد  

باأي اأمل ... ل نعرف . ليلــــى  

يف الزيارة التالية كان بن بحر اأكرث �سعفًا )يذهبان له(  اأحــــمد  

عم �سامل ملاذا ل ترتاح قلياًل. ليلــــى  

ل اأرجوكم لبد اأن اأذهب ، يجب اأن ل اأتوقف. �ســـامل 

ولكنك متعب. ليلــــى  

ل ، لبد اأن اأذهب. �ســـامل 

العم خلفان وبوعبداهلل اأرادوا اإيقافك. اأحــــمد  

لن ي�ستطيعوا. �ســـامل  

اهداأ قلياًل. ليلــــى  
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اأخاف اأن اأتاأخر . �ســـامل  

األ تخاف اأن تدا�س بالأقدام. ليلــــى  

�ساأنه�س مرة اأخرى. �ســـامل 

ل نريد اأن نفقدك مثل جدك. اأحــــمد  

�سوف اأتاأخر. ليلــــى  

تتاأخر على من ؟ اأحــــمد 

اأخاف اأن اأتاأخر عليها ، اأتاأخر عليها. �ســـامل  

من ، من يا عم �سامل ؟ ليلــــى  

نوار ، نوار ، هناك تنتظر ولبد اأن تعود قبل اأن اأذهب .. دعوين  �ســـامل 

اأذهب دعوين.

)يكرر كالمه بن�ساط وحيوية ويدافع اجلموع ، يتمكن من   

 ، نائم  ال�سكري   ، كالمه  يكرر  وهو  ويغادر  احلافلة،  ركوب 

ي�سحو فجاأة(

اأنا الأول )يكررها بجنون ويخرج( ال�سكري  

نوار بلعي دموعك ورق�سي فوق احلزن اأنوار املغني  

باكر اإذا رد الفرح بن�سعل جـروح الزمان اأنوار  

نوار يا رق�سة حزن  يا لعبة الدنيا  

يا �سرخة الرعد اللي جاي يف زحمة الأمطار .  

ويعود  امل�سرح  على  من  القطع  كل  تزال  الغناء  �سوت  )على   

كما كان يف البداية ، يتقدم اأحمد وليلى اإىل املقدمة(
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وعدنا �سامل بن حمد ال�سلطان. اأحــــمد  

اأن يبقى هناك. ليلــــى  

عرفنا �ساحب احلق. اأحــــمد  

وعرفنا اأنه يرك�س ويزاحم من اأجل اأن تعود نوار ، نوار الأمل،  ليلــــى  

اأحزانها،  كل  تختزل   ... الأيام  هذه  فتاة  نوار  الثانية،  نوار 

جتدل من جروح ابن بحر الكبري وابن بحر ال�سغري عنفوان 

احلب واحلياة القادمة.

النهاية
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أسفار الزباري

2010
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الرحيل األول

�سرير خ�سبي يف  بها  و�سط غرفة  الكبري يقف يف  )الزبـاري   

الزبـاري   .. املالب�ض  بع�ض  عليه  تعلق  وحبل  مراآة   .. العمق 

اإرتداء  يكمل  القامة  طويل  عمره  من  اخلم�سني  يف  رجل 

مالب�سه .. �سوت غناء حزين ياأتي من اخلارج.. هيــــلة اأبنة 

الزبـاري يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمرها فتاة رقيقة.. ت�سيخ 

ال�سمع للغناء وهي جال�سة على طرف ال�سرير(.

ماذا يقول يا اأبي ؟ هيــــلة 

مالب�سه(  باإرتداء  من�سغل  )وهو  البحر  بجوار   .. هناك  هو  الزبـاري 

اأعمى .. مولع وم�ستاق .. قدميا دفعت له الكثري لالإبحار معي.. 

اأ�سبح  ب�سره  فقد  وعندما   .. الغوا�سني  خرية  �سوته  وجلب 

مالزما ل�ساطيء البحر.

اأحيانًا يتحدث بل�سان اآخر. هيــــلة 

ع�سق الل�سان من ع�سق الأر�س يا اإبنتي. الزبـاري 

ي�ستاق ملن ؟ هيــــلة 

رمبا لأر�س بعيدة اأو اإن�سان غائب ؟ الزبـاري 

ياللم�سكني .. لكنني مذ ولدت واأنا اأ�سمع نف�س الغناء. هيــــلة 

اأو  اأحزان غربته  اإمتام زينته( غناوؤه يغ�سل  )وهو منهمك يف  الزبـاري 

رمبا عجزه.

من اأي غربة يعاين ؟ هيــــلة 
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الغربة .... الغربة لها اأنفا�س خمتلفة. الزبـاري 

هل هي غربة دائمة ؟ .. هل كتب عليه اأن يعي�سها لالأبد ؟ هيــــلة 

... رمبا  بعيد  ... كان ذلك منذ زمن  يبحر معنا  عندما كان  الزبـاري 

كان يحلم بروؤية �سيٍئ ما خلف الأمواج ال�ساخبة.

لكنه مل يره .. وقد اأ�سبح اأعمى. هيــــلة 

مغمو�سًا  جمهولة  عوامل  من  ياأتي  �سوتك  اإن  له  اأقول  كنت  الزبـاري  

باحلزن والرجاء، ياأتي باجلروح وال�سوق .. اأتعرفني مباذا يرد 

علي ؟ كان يقول : وياأتي بالعمى.

هل كان مب�سرًا حينها ؟ هيــــلة 

نعم ... اجلميع يعتقد اإن هذا النوع من الغناء ياأتي بالعمى ملن  الزبـاري  

ميار�سه.

كل تلك ال�سنوات مل تاأته بالن�سيان. هيــــلة 

�سين�سى )يف طريقه للخارج( الزبـاري 

واأنت ؟ هيــــلة 

ماذا ؟ الزبـاري 

هل �ستن�سى ؟ هيــــلة 

)بغ�سب( اتفقنا اأن لنتحدث يف هذا الأمر مرة اأخرى. الزبـاري 

هل �ستن�سى ؟ هيــــلة 

لقد ن�سيت .. ومل تعد كوابي�سها تزعجني .. مل يعد لها مكان ..  الزبـاري  

رحلت من هذا البيت ورحلت من هنا )ي�سري لقلبه(
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وهل كانت هناك يوم ما ؟ هيــــلة 

اأنت تعرفني من اأنا .. وتعرفني من هي. الزبـاري  

ولكنها اأمي. هيــــلة 

هي من اأرادت ذلك .. تركتنا. الزبـاري 

وملاذا تركتنا ؟ هيــــلة 

)يزداد غ�سبه( ا�ساأليها. الزبـاري 

وهل ت�سمح يل بزيارتها لأ�ساألها ؟ هيــــلة 

على  نتفق  مل  والدتك  و  اأنا  ابنتي  يا  ا�سمعي  لهدوئه(  )يعود  الزبـاري 

�سيء يومًا طوال ع�سرتنا.

)تقرتب من املهاد( فقط اتفقتم على املجيء بي لهذه احلياة. هيــــلة 

لحول ول قوة اإل باهلل .. اأمل نتفق على عدم احلديث يف هذا  الزبـاري 

الأمر ؟

اأريد روؤيتها فقط. هيــــلة 

هي ل تريد. الزبـاري 

ومن قال لك ذلك ؟ هيــــلة 

)بغ�سب( يكفي .. يكفي )حلظات �سمت( الزبـاري 

لتريد   .. ذلك  تريد  ل  هي  نعم   .. نعم  باإ�ست�سالم(  )تتمتم  هيــــلة 

ذلك.

من  هي  لذلك  اأخطط  مل  اأنا  اخلطاب..  هذا  منك  اأعتد  مل  الزبـاري 

وكل  قواها  كل  ا�ستنفرت  كثريَا  اأحلت  ذلك..  على  اأجربتني 
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اأين لن افرط يف  تعتقد حينها  اأمل  بتطليقها..  األعيبها لأقوم 

كانت  اإذا  يازباري  يل:  تقول  كانت  تكرتث،  مل  لكنها  ابنتي.. 

�سوكتك قوية فاإن �سوكتى اأقوى واأ�سلب.. مل اأكن اأعرف ماذا 

اأفعل فنحن مل نعتد على ن�ساء بهذه ال�سكيمة بل بهذه الوقاحة.. 

مل  ولكنها  ذلك  بعد  �سيحدث  ماذا  تعرف  كانت  اأنها  لبد 

ذلك..  يعرفون  اأخاها  اأهلها  ذلك..  يقول  العرف  تكرتث.. 

طلقتها ب�سرط اأن تبقني معي ووافقت .. ماذا يعني ذلك ها ؟ 

�سدقيني انها ل تكرتث .. ل تكرتث.

)بحزن واأمل( نعم هي لتكرتث .. لتكرتث. هيــــلة 

مل   .. ياهيــــلة  �ساحميني  كتفها(  على  ويربت  منها  )يقرتب  الزبـاري 

يكن الأمر بيدي مل متنحني اأمك  فر�سة.

)بتهكم( واأنت الزبـاري ؟ هيــــلة 

)بغ�سب( ل تعودي لهذا الكالم ... )حلظة �سمت( البحر ..  الزبـاري 

الغو�س .. الرب .. القن�س مل يكن يعجبها �سيء .. تعرفني ملاذا؟ 

)لترد( لأنني مل اأعجبها.

)بهدوء( لأنك الزبـاري. هيــــلة 

)بغ�سب �سديد( لترددي هذه العبارة .. يكفي. الزبـاري 

)تنظر اإليه بخوف( نعم يكفي يا .. اأبي .. اذهب ملجل�سك مل  هيــــلة 

اأعد راغبة يف روؤيتها .. اأنني �سعيدة بوجودي هنا ولك ماتريد 

يا .. اأبي.

تاأكدي من �سيء واحد ياهيــــلة اأنني اأحبك واأنت كل ما اأملك  الزبـاري 

يف هذه احلياة.

)يخرج .. يعود �سوت الغناء من اخلارج(  
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�سوكة الزبـاري و�سوكة اأمي ..... يالل�سخرية واأنا اولد من تلك  هيــــلة 

ال�سوكتني بدون �سوكة.

)تزداد حدة الغناء يف اخلارج .. تخرج هيــــلة .. تتغري الإ�ساءة   

يخلع  بهدوء  ي�سري  الزباري  يدخل   .. الوقت  مبرور  اإيحاء 

غطاء راأ�سه .. يتاأمل ماحوله تدخل هيلة(

اأبي عدت باكرا .. ماذا حدث ؟ )ليرد( ماذا حدث يااأبي ؟ هيــــلة 

ل�سيء .. ل�سيء. الزبـاري 

هل تعاين من �سيء .. هل اأنت مري�س ؟ هيــــلة 

ل .. ل ولكن ... الزبـاري 

اأبي لتزيد قلقي .. ماذا بك ؟ هيــــلة 

ل .. لقد ا�سرتيت عدد من اخليول. الزبـاري 

)باإ�ستغراب( خيول ؟ هيــــلة 

نعم خيول. الزبـاري 

�ساحب   .. والأ�سرعة  والبحر  املدى  �ساحب  الزبـاري  ولكنك  هيــــلة 

ال�سفن واملحار واللوؤلوؤ .. ماذا �ستفعل باخليول ؟

البحر ي�سيب وال�سفن تتهالك بينما اخليول تزداد عنفوانا. الزبـاري 

نعم ولكن كيف ؟ هيــــلة 

الزبـاري كما تقولني �ساحب ال�سفن والأ�سرعة مل يعد بحوزته  الزبـاري 

اخل�سب .. ال�سفن تتهالك نخرتها ال�سخور واأبالها امللح.

واخليول .. هيــــلة 

نعم اخليول من �سياأتي باخل�سب .. بال�سفن. الزبـاري 
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ولكن .. هيــــلة 

ا�سمعي ياهيــــلة .. هناك بالد بال خيل وبالد بال خ�سب بالد  الزبـاري 

بال متر وبالد بال مياه .. هذه هي احلياة يا ابنتي.

مل اأفهم يا اأبي. هيــــلة 

ابتعت اخليول من اأجل اخل�سب. الزبـاري 

مل اأفهم. هيــــلة 

)برتدد( �سوف اأقاي�سها باخل�سب. الزبـاري 

كيف ؟ هيــــلة 

�سوف .. �سوف اأ�سحنها على ظهر �سفينتي القوية القادرة على  الزبـاري 

حملي للبعيد.

)بفزع( �سرتحل ؟ هيــــلة 

من اأجل اأن اجدد اأحالم الزبـاري. الزبـاري 

�سرتحل ؟ هيــــلة 

اأعمارنا  مثل  وكلها  الأ�سرعة  ال�سواري  ال�سفن  يحتاج  البحر  الزبـاري 

تكرب وت�سيخ.

واخليول من ... هيــــلة 

هامة  اأرفع  و�سواري  اأقوى  �سفنًا  �ستمنحني  من  اخليول  نعم  الزبـاري 

واأ�سرعة اأكرث بيا�سا.

واأنا ؟ هيــــلة 

لبد يل من القيام بهذه اخلطوة. الزبـاري 

واأنا ؟ هيــــلة 
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لن اأقف مكتوف الأيدي حتى يتهاوى كل �سيء. الزبـاري 

واأنا ؟ هيــــلة 

اللوؤلوؤ لياأتي كما تتخيلني .. كما اأن املال والرثاء وهذا البيت  الزبـاري 

الكبري مل ياأتي بالب�ساطة التي تتخيلينها.

مل اأعد �سغرية. هيــــلة 

لك اأن تعريف باأن �سفن والدك مل تعد تقارع الكبار. الزبـاري 

واخليول .. هيــــلة 

اخليول �سلعة كما اأن ال�سفن �سلعة ويف نهاية املطاف اللوؤلوؤ �سلعة  الزبـاري 

نديرها حتى ن�سعد بحياتنا .. لن اأنتظر حتى افقد ال�سفينة تلو 

الأخرى.

�سرتحل من اأجل اخليول ؟ هيــــلة 

ل .. �ساأرحل حتى تتجدد احلياة وتزدهر. الزبـاري 

واأنا ؟ هيــــلة 

)برتدد( اأر�سلت بطلب خالك. الزبـاري 

خايل ؟! هيــــلة 

نعم .. اأر�سلت له كي ياأتي وي�سطحبك. الزبـاري 

ماذا ؟ هيــــلة 

اأمل تكن هذه امنيتك .. اأن تذهبي لوالدتك. الزبـاري 

بالأم�س بل اليوم بل قبل �ساعات كنت تقول. هيــــلة 

مفا�سل  لها  احلياة   .. هيــــلة  يا  ا�سمعي   .. اأقول  كنت  نعم  الزبـاري 

كثرية.. بالأم�س كنت اأقول.
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)تقاطعه بحزن وياأ�ض( عن �سوكتك و�سوكتها. هيــــلة 

املف�سل  ولكن  بك  ومت�سكي  لك  حبي  عن  اأحتدث  كنت   .. ل  الزبـاري 

�ستغو�س  فاأنها  �سريعا  ت�ستلها  مل  اإن  الزمن  �سوكة  اأن  الأخر 

يف حلمك حتى ت�سل اإىل العظم عندها لن ت�ستطيع امل�سى .. 

�سفني  منه  اأ�سنع  كثريًا  خ�سبًا  �ستعطيني  اخليل  لأن  �ساأرحل 

اجلديدة لتاأتيني بلوؤلوؤ كثري ومال اأكرث وبيت اأكرب.

البحارة هم من ياأتون باللوؤلوؤ ل ال�سفن. هيــــلة 

بدون ال�سفن لياأتي �سيء. الزبـاري 

اأيها الزبـاري .. هيــــلة 

متطلبات  لها  احلياة  ولكن  ظاملًا  اأكون  ولن  مل  اأنا  تكملي  ل  الزبـاري 

كثرية.

وثمنها ؟ هيــــلة 

ثمن ماذا ؟ الزبـاري 

)تت�ساعد ثورتها( ثمن تلك املتطلبات .. اأن اأكون يف ال�سباح  هيــــلة 

تر�سل  امل�ساء  ويف  ذلك  لتريد  لأنها  اأمي  لقاء  من  ممنوعة 

خلايل كي يذهب بي اإليها.

يا هيــــلة ... الزبـاري 

اأن اأكون بال �سوكة بينكما. هيــــلة 

اأن  اأخر الركب؟ هل تقبلني  اأن يكون يف  لوالدك  وهل تريدين  الزبـاري 

اأتراجع للخلف؟

)ب�سخرية( ل بل احمل اخليول على كتف الأ�سرعة واأرحل بها  هيــــلة 

للبعيد كي ترى ال�سم�س املقبلة.

هيــــلة. الزبـاري 
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التي  اخليول  عن  احلديث  يل  يحق  ال  الزبـاري  بنت  األ�ست  هيــــلة 

ا�سرتيتها كي جتدد بها جمدك وجتدد بها اأملي .. غدا عندما 

�سوكتك  بني  بل  اأمي  وبني  بينك  امل�سوؤومة  نذوري  �ستعود  تعود 

و�سوكتها.

اأنا ذاهب للبعيد كي نبني حياة اأف�سل .. ل ير�سيك اأن اأفقد  الزبـاري 

ال�سفينة تلو الأخرى ول اأفعل �سيئًا .. هناك من يذهب بالتمر 

ويبادله بالقليل من اخل�سب ولكن والدك �سيذهب بعدد كبري 

هذه  �ستتجدد   .. الأخ�ساب  من  الكثري  و�ساأجلب  اخليول  من 

احلياة وهذا البيت بيت الزبـاري �سيكون اأكرب.

واأنا  �ساأتذكر خطواتي  بل  اأتذكر هذه اخليول  لن  اأكرب  عندما  هيــــلة 

ذاهبة وعائدة.. ذاهبة وعائدة بني �سوكتني.

خالك قادم .. �سهور قليلة واأعود .. اأخربتك اأن احلياة مفا�سل  الزبـاري 

وهذا مف�سل اأخر.

مابني الذهاب والعودة مفا�سل كثرية. هيــــلة 

خالك قادم. الزبـاري 

كيف مل ينبت ال�سوك �سوكة. هيــــلة 

يكفي .. اإنه قادم. الزبـاري 

اأاذهب معه ؟ هيــــلة 

حتى اأعود.  الزبـاري 

)الغناء من اخلارج يت�ساعد .. يخرج الزبـاري الكبري ن�ساهد   

هيــــلة يف حالة حزن وبكاء جتمع بع�ض حاجياتها وتخرج(
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فاصلة

.. يف  الكبري  الزبـاري  �سنوات على رحيل  )بعد مرور خم�ض   

نف�ض املكان .. هيلة تدخل وبيدها �سرة ثيابها يتبعها خالها 

 .. عمره  من  ال�ستني  يف  وهو  �سعيد  بن  فريوز  والقا�سي 

ملتح.. هيلة تتاأمل املكان ومكوناته( 

�سنوات  خم�س  ؟  البيت  لهذا  اعدتني  ملاذا  خالها(  )تخاطب  هيــــلة 

قذفتي  املهد  هذا  اإىل  املهد(  من  )تقرتب  والدي  رحيل  منذ 

احلياة يف يوم م�سى .. مل يتبق يل غري �سهيل خيل واإنك�سار 

وطينه  اأحجاره   .. الزباري  خطوات  هو  البيت  هذا   .. �سارية 

�سنوات  يعد.. خم�س  ومل  رحل خلف حلمه  الذي  ذلك  يد  من 

مل ياأِت ومل يقل انه �سيعود يوما ما. مل يعد ومل تعد اخليول ول 

ال�سواري مل يبق اإل هذا البيت )هيلة جتثو قرب املهد وتنظر 

اإىل ال�سقف( هل يعود الزباري ؟ هل لديكم اأخبار عنه ؟

يا ابنة اأختي .... اخلـــال 

البحر  �سيخ  اأبنة  الزباري  اأبنة  اأنا  و�سموخ(  بغ�سب  )تقف  هيــــلة 

واملدى.

ولكنه ذهب ومل يعد. اخلـــال 

رمبا يعود الأن واأنت تتحدث )تنتاب اخلال حالة من اخلوف(..  هيــــلة 

انكم ل تعرفون �سيئًا عن الزباري.

الذي نعرفه انه رحل بخيوله التعي�سة واإن مراكبه ع�سفت بها  اخلـــال 
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الأمواج ورجال الزباري الكرث تفرقوا بني ال�سفن القادرة على 

الإبحار ويقودها رجال عاقلون.

هل تتهم والدي باجلنون ؟ هيــــلة 

ل ولكن من يرك�س خلف ال�سراب لن يعرف طريق العودة. اخلـــال 

باخل�سب  لياأتي  باخليول  ابحر  انه  بل  �سراب  يرك�س خلف  مل  هيــــلة  

ليجدد بها �سفنه الكثرية.

ولكنه مل يعد. اخلـــال 

�سوف يعود ... ملاذا اأتيت بي ملنزل الزباري؟ هيــــلة  

ا�سمعى يا ابنتي اأنا فريوز بن �سعيد قا�سي هذه الديار جئنا بك  القا�سي 

لبيت والدك الزبـاري بناء على رغبة خالك واأبن عمك حممد 

الزباري .. يا ابنتي والدك غاب طويال .. خم�س �سنوات منذ 

رحل .. وها هو ابن عمك والأجدر والأحق بالزواج منك يطلبك 

مبا له من حق القرابة للزواج على �سنة اهلل ور�سوله .. وخالك 

غياب  عن  لك  تعوي�سًا  فيها  يرى  اإنه  بل  اخلطوة  هذه  يبارك 

الزبـاري الكبري .. فماذا تقولني.

واإذا عاد الزباري ماذا اأقول له ؟ هيــــلة 

اإن عاد والدك ف�سيكون م�سرورا بزواجك .. اإنه ابن عمك. القا�سي 

هذا التدبري من �ساحلك يا ... يا ابنة الزباري.  اخلـــال 

من �ساحلي ! هيــــلة 

الزواج �سرت ورحمة. القا�سي 

واإن كان حممد الزباري ل يعجبك فاأبني ... اخلـــال 



153

يتيم  عمك  واأبن  وحيدة  اأ�سبحت  لقد  ابنتي  يا  )يقاطعه(  القا�سي 

ولي�س له اأحد واأنت  لن تقبلي اأن ي�سبح بيت الزباري الكبري 

خربة يفتتها الزمن .. ول لعمرك اأن ي�سبح مرهونا بخطوات 

الزباري .. اإن عاد فهذا خري وتكونني قد حفظت بيته ومكانه 

واأن مل يعد لقدر اهلل فلديك الزباري ابن عمك ومن �سياأتي 

من �سلبه ويحمل ارث الزباري .. ماذا قلت يا ابنتي.

منذ ولدت وخطواتي مقيدة بالزباريني. هيــــلة 

اأ�ستغفر اهلل .. اإنها يف لوح م�سطور .. خطواتك قد حددها رب  القا�سي 

العاملني قبل اأن تولدي.

هذا هو اأبن عمك .. واإل ابن خالك .... اخلـــال 

ماذا قلت يا ابنتي ؟ القا�سي 

قيدتني اأمي بخطواتها وعندما نبذتني احت�سنني الزباري ثم  هيــــلة 

عاد وقيدين بخطواتها ورحل.

ماذا قلت يا ابنتي ؟ القا�سي 

اأنفا�س  عن  بعيدة  املهد  هذا  عن  بعيدة  واأنا  خم�س  �سنوات  هيــــلة 

الزباري.

ماذا قلت يا ابنتي ؟ القا�سي 

يا�سيخ اإن خطواتي مقـــــيدة بخطوات الزبـاريني وليـــــ�س يل اإل  هيــــلة 

اأن اأقول )ت�سمت( 

ها .. ماذا قلت ؟ القا�سي 

غياب  خالل  يل  ماحدث  اأجمل  فهو  البيت  لهذا  اأعود  اأن  هيــــلة 

الزباري.. ولكن.



154

)ينتظرون بقلق( ماذا .. اخلـــال 

لعل حممد الزباري يكون بال �سوكة. هيــــلة 

اأتوافقني ؟ )ت�سمت(  ليكن زواجًا مباركًا باأذن اهلل.  القا�سي 
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  الرحيل الثاني

)بعد مرور �سنة على زواج هيــــلة بابن عمها حمــمد الزبـاري   

يف نف�ض املكان .. ال�سرير اخل�سبي اأ�سبح للزباري ال�سغري .. 

هيــــلة تفرت�ض الأر�ض مقابل �سرير ابنها .. �سوت غناء من 

اخلارج(

والدك يا�سغريي ورثني كما ورث هذا البيت الكبري، وكما ورث  هيــــلة 

اإل هذا املهاد  اأرث  اأنا فلم  اأما  �سفن جدك الزبـاري الكبري.. 

واأنت  اأنا   .. ال�سوكتني  تتطاول  اأن  وقبل  قبلك  فيه  منت  الذي 

تذوقنا نف�س احلزن املن�سكب من حنجرة ذاك الأعمى املجاور 

للبحر.

له  العمر  من  الثالثني  يف  رجل  الزبـاري  حمــمد  )يدخل    

مالمح الزبـاري الكبري( 

؟  حدث  ماذا   .. الوقت  هذا  يف  للبيت  لتعود  اإنك   .. حممد   

)يخرج �سندوق خ�سبي من حتت ال�سرير(

ل�سيء ل�سيء )يجل�س على الأر�س وي�سع ال�سندوق اأمامه( حمــمد 

ماهذا يا حممد ؟ هيــــلة 

كفي  والأن   .. م�سرٍت  من  هناك  ولي�س   ... كثري  لوؤلوؤ   .. لوؤلوؤ  حمــمد 

)ت�سمت وتتجه نحو مهاد  الزباري  ابنة  يا  الأ�سئلة  عن هذه 

ال�سغري .. حممد يحاول اإ�سرت�سائها( ها يابنت الزبـاري هل 

نام ؟
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نعم نام .. حلمت به ي�سطاد الأرانب. هيــــلة 

)ي�سحك( الأرانب .. ابن الزبـاري ي�سطاد الأرانب .. عن اأي  حمــمد 

اأرانب تتحدثني يا بنت الزبـاري.

الزبـاري ... الزبـاري مل يعد. هيــــلة 

لقد ذهب باخليول .. اخليول يف البحر لي�س لها �سرج اأو جلام  حمــمد 

رمبا اأغرقته هو و�سفينته .. اأو رمبا مل يجد لها م�سرٍت .. اأو رمبا 

وجد يف تلك البالد من عو�سه عن ...

)تقاطعه با�ستجداء( لتكمل .. لتكمل ياحمــمد اأنت من لدي  هيــــلة 

الآن وهذا ال�سغري ... ل  تكن �سوكة اأخرى ياحمــمد.

)يعاود ال�سحك وهو يبحث يف �سندوقه ال�سغري( اأنا �سوكة..  حمــمد 

تقولني كالمًا م�سحكًا يا ابنة عمي.

هل هذا اللوؤلوؤ ي�ساوي الكثري ؟ هيــــلة 

كان ي�ساوي الكثري اأما الأن فال. حمــمد 

وملاذا ؟ هيــــلة 

كفي عن هذه الأ�سئلة يا ابنة الزباري. حمــمد 

)ت�سري بعيدة عنه حتادث نف�سها( ابنة عمي .. ابنة الزبـاري..  هيــــلة 

األي�س يل ا�سم ؟

)يقف ويحمل ال�سندوق .. يجل�ض على ال�سرير( ماذا تقولني  حمــمد 

يابنت الزبـاري ؟

من كتب اهلل له العودة �سيعود .. باخليول .. بال�سفن �سيعود. هيــــلة 
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هــــل عـــدِت للحديث عــــــن الزباري الكبري .. مازلِت تاأملني يف  حمــمد 

عودته ( يقرتب من �سرير الطفل .. يتاأمله) هل ي�سبهني ؟

ي�سبهك يف ماذا ؟ هيــــلة 

كيف !! )ي�سحك( اأمل اأقل لك اأن كالمك م�سحك. حمــمد 

اإذا كان بج�سده فهو لك.. لكنني ل اأعرف روحه بعد )حلظات  هيــــلة 

�سمت يقف خاللها حمــمد وي�سري بقلق وهو يقلب الأكيا�ض 

احلمراء يف يديه(

هل �سمعتي باملعلي وال�سنان  ؟ حمــمد 

وما عالقة ذلك ب�سبه ال�سغري بك ؟ هيــــلة 

ل.. اإنها حكاية اخرى )وهو م�ستمر يف تقليب بع�ض الأكيا�ض  حمــمد 

الأثنان  وال�سنان  املعلي   .. ال�سندوق(  من  اأخرجها  الذي 

ي�سري  العجب  يثري  مركب  الزبـاري  ابنة  يا  مركب  هو  واحد.. 

بال �سراع اأو جماديف مركب به �سياطني تثري الأمواج من حتته 

ينطلق من هناك  باملعلي عندما  ا�سموه   .. ي�ساء  وتقوده حيث 

من الهند ويبحر �سمال حتى ي�سل الب�سرة .. واأ�سموه بال�سنان 

وهو ذات املركب عندما يعود من حيث اإنطلق .. ولكي تفهمي 

الأمر فاأن هذا املركب بحجم ع�سر من �سفن الزبـاري الكبري.

)بغ�سب( حمــمد .. وما دخل �سفن الزبـاري الغائب ؟ هيــــلة 

اأحاول اأن افهمك اأمورا لتعرفينها يا ابنة الزبـاري. حمــمد 

ل ترفع �سوتك الزبـاري ال�سغري نائم. هيــــلة 

)بح�سرة( النا�س مل يعودوا للبحر والأ�سرعة واللوؤلوؤ. حمــمد 



158

واخليول ؟ هيــــلة 

ذهب بها والدك للمجهول .. رمبا قفزت للبحر .... لكن هذا  حمــمد 

املركب ل يرفع �سارية ول �سراع بل هناك �سياطني يثريون املوج 

من حتته وي�سريونه حيث ي�ساءون.

ل ترفع �سوتك. هيــــلة 

�سفن  تهالكت  مثلما  الزمن  تهالك   .. كان  كما  يعد  مل  اللوؤلوؤ  حمــمد 

والدك.

ل ترفع �سوتك. هيــــلة 

)بح�سرة( الأيدي التي كانت تتجاذبه مل تعد تفعل .. بالأم�س  حمــمد 

كان التجار والطواوي�س ياأتون ل�سفن الغو�س يف عر�س البحر 

ل�سراء اللوؤلوؤ .. والأن الكل يكف يديه.

و�سفن والدي اأين ذهبت ؟ هيــــلة 

يرجى  ل  عاقرات  ن�ساء  مثل  البحر  �ساطىء  على  هناك  اإنها  حمــمد 

منهن �سيئًا .. خرجنا منها بالقليل من اللوؤلوؤ.

ل ترفع �سوتك. هيــــلة 

الزبـاري الكبري غائب والزبـاري ال�سغري نائم .. ولكن احلياة  حمــمد 

بني هذا وذاك تتغري.

نعم اإنها اأرث يتناوب على حمله من له �سوكة ومن ل ميلكها. هيــــلة 

)يقهقه ب�سوت عال( من له ماذا .. كالمك م�سحك يا بنت  حمــمد 

الزبـاري.
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ل ترفع �سوتك الطفل نائم. هيــــلة 

)بعد �سمت طويل( ا�سمعي ياهيــــلة. حمــمد 

)بفرح( هل تلفظت باأ�سمي ؟ هيــــلة 

اأريدك اأن تعريف اأن احلياة مل تعد كما كانت. حمــمد 

هل قلت هيــــلة ؟ هيــــلة 

احلياة مل تعد مثل ماكانت.  حمــمد 

تلفظ  زواجنا  خالل  الأوىل  املرة   .. الأوىل  املرة  اإنها  اأتعرف  هيــــلة 

ا�سمي.

اأيام الزبـاري الكبري ولت ولن تعود. حمــمد 

)بانك�سار( اأعرف. هيــــلة 

ات�سمعني ذلك املغني الأ�سود ؟ كنت امقته يف الظهرية واأ�ستاق  حمــمد 

له يف امل�ساء .. ل اأعرف مايفعل �سوته بي .. اإذا كنت ت�سمعينه 

ف�ستعرفني كم من حال مر به ذلك ال�سرير.

اأعرف .. اأعرف. هيــــلة 

ليدوم جمد .. ولت�ستمر فرحة. حمــمد 

اأعرف. هيــــلة 

وماذا تعرفني اأي�سًا ؟ حمــمد 

اأعرف اأن زباري غائب وزباري نائم وزباري هائم. هيــــلة 
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وما اأدراك ؟ حمــمد 

اأدراين مباذا ؟ هيــــلة 

اأنني �ساأهيم. حمــمد 

كيف ؟ هيــــلة 

�ساأرحل. حمــمد 

)بفزع( اأنت اأي�سًا. هيــــلة 

اأمل اأقل لك اإننا خرجنا بالنزر القليل من الرزق من تلك ال�سفن  حمــمد 

املتهالكة.

نعم. هيــــلة 

اللوؤلوؤ لي�س له من م�سرٍت ل يف هذه البالد ول  هذا القليل من  حمــمد 

البالد املجاورة.

وماذا يعني ذلك ؟ هيــــلة 

دون  وي�سري  الأمواج  يثري  الذي  املركب  ذلك  عن  اأحدثك  اأمل  حمــمد 

�سراع .. املعلي وال�سنان يا ابنة الزبـاري.

واملق�سود ؟ هيــــلة 

�سفن  جلبته  الذي  اللوؤلوؤ  ذلك  لبيع  املركب  ذلك  يف  �ساأرحل  حمــمد 

والدك.

)ت�سرخ برعب( اأنت اأي�سًا ؟ هيــــلة 

ل ترفعي �سوتك .. الزبـاري ال�سغري نائم. حمــمد  
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ولكن كيف ؟ هيــــلة 

احلياة لها مفا�سل كثرية. حمــمد 

ل .. لتقلها. هيــــلة 

بالأم�س كنا اأ�سياد هذا البحر واليوم نلتم�س اأن يكون هذا البحر  حمــمد 

لنا .. ولكن هذا البحر الذي حدثتك عنه يا ابنة الزبـاري يثبت 

اأن ل �سيء باق والأ�سرعة زائلة.

واأنت ؟ هيــــلة 

اأنا �ساأذهب لبيع ماتبقى لدي من لوؤلوؤ. حمــمد 

ماذا .. ترحل للبعيد من اأجل حفنة من مال. هيــــلة 

اأمل يذهب الزباري الكبري من اأجل اخل�سب. حمــمد 

ومل  اخل�سب  اأجل  من  باخليول  رحل  هو   .. احلياة  هذه  باأ�س  هيــــلة 

اأن  قبل  اذهب   .. املال  اأجل  من  باللوؤلوؤ  �سرتحل  واأنت  يعد.. 

تنقلب الأمواج ول تدرك ذلك املركب الذي تديره ال�سياطني .. 

اذهب .. اذهب يا ابن عمي.

)يخرج حمــمد الزبـاري .. وتخر هيلة �ساجدة و�سرير طفلها   

خلف ظهرها.. يرتفع �سوت الغناء بل النواح من اخلارج .. 

تتغري الإ�ساءة(
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فاصلة

واأمامها  تقف  �سكلها  وتغري  العمر  بها  تقدم  وقد  )هيــــلة   

العا�سرة من عمره يقف وظهره  بلغ  ال�سغري وقد  الزبـاري 

للم�ساهد .. الغناء من اخلارج وقد �ساخ �سوت املغني(.

قادها  البحر  اأمواج  فوق  عربدت   .. يابني  اخليول  ذهبت  هيــــلة 

والدك  كف  وذهبت   ... يعد  ومل  للمجهول  الكبري  الزبـاري 

باللوؤلوؤ ومل يعد .. ومل يعد اأحد يناديني يابنت الزبـاري  .. الأن 

اأ�سبحت اأم الزبـاري .. مل اأكن اأعرف كيف ت�سافر اخليول ول 

اأيها الزبـاري ال�سغري  اأيه  اأ�سرعة ..  كيف ت�سري املراكب دون 

لقد  يعد..  ومل  الكبري  الزبـاري  جدك  منه  ذهب  البيت  هذا 

ن�سيت تفا�سيل وجه .. ووالدك الذي مل يتلفظ با�سمي غري مرة 

واحدة نطق به ورحل .. كل له �سوكة اإل اأمك اأيها ال�سغري .. 

هل �ستكون لك �سوكة يا�سغريي ؟

)�سوت اخلـــال وهو يف الأربعني من عمره مت�سلط وج�سع(  

هيــــلة .. ياهيــــلة. اخلـــال 

خايل .. )يدخل اخلـــال غا�سبا( هيــــلة 

ماذا تفعلني يا هيــــلة ؟ اخلـــال 

وماذا فعلت ياخال ؟ هيــــلة 

كيف تقطعني اأو�سال هذا البيت ؟ بيت الزبـاري الكبري. اخلـــال 

اأمل تكن لكم �سوكة اأقوى واأ�سلب .. اأمل تردد اأمي هذا الكالم  هيــــلة 

كثريا قبل اأن متوت. 
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وهل تعتقدين اأن �سوكة امليت اأقوى. اخلـــال 

اإذا كنت تق�سد والدي .. ما اأدراك انه ميت ؟  هيــــلة 

كل تلك ال�سنوات. اخلـــال 

هناك حمــمد الزبـاري وهل هو ميت اأي�سًا ؟ هيــــلة 

)ب�سخرية( هل حتلمني بعودته .. لن يعود .. اأبن عمك لن يعود  اخلـــال 

موجود  ال�سغري  الزبـاري  ولكن  ال�سغري(  للزباري  )يلتفت 

ووالدك  باخليول  ذهب  جدك  ال�سغري(  الزباري  )يخاطب 

ذهب باللوؤلوؤ .. اخليول مل جتلب اخلري ول النت�سار واللوؤلوؤ مل 

يجلب الرثاء وال�سعادة .. واأنت اإىل اأين �سرتحل؟ ها اإىل اأين 

...

)بغ�سب( خاطبني اأنا ياخال. هيــــلة 

يفعله  ل  اأمر  وماتفعلينه  غريي  اأحد  لك  يعد  مل   .. خالك  اأنا  اخلـــال 

عاقل متنحني اإمام امل�سجد جزءًا .. وجزءًا اأخر لتلك الأرملة 

واأطفالها .. وجزءًا لذلك املغني الأ�سود.

املغني ال�سرير. هيــــلة 

ومتنحينه بيتًا ؟ اخلـــال 

�سنوات  خم�س  وبعد  الكبري  الزبـاري  رحل   .. ياخال  ا�سمعني  هيــــلة 

قمتم بتزويجي مبحــمد الزبـاري الذي تركني بعد عام ورحل 

ع�سر �سنوات مرت على رحيله .. اأنني اأعرف اأحجار هذا البيت 

اأكرث من وجوهم .. انه بيتي الذي ولدت فيه وعرفت فيه طعم 
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حتى  والدي..  و�سوكة  اختك  �سوكة  مابني  والت�سرد  الت�ستت 

خال�سي  �سيكون  باأنه  ظننت  الذي  ذلك  حمــمد   .. الزبـاري 

رحل.

كل هذا ليعطيك احلق فيما تفعلني. اخلـــال 

قلت لك انه بيتي. هيــــلة 

ل .. اإذا كانت هناك �سوكة فهي اأنت .. كيف تقولني �سوكة اختك  اخلـــال 

.. اختي هذه هي اأمك .. كيف تتحدثني عنها بهذا ال�سكل ؟

اأعرف اأنها اأمي رحمها اهلل .. تركتني ومل اأتركها.  هيــــلة 

وماذا يعني ذلك ؟ اخلـــال 

 .. تفرحوا برحيله  اأمل   .. والدي  �سوكة يف خا�سرة  تكونوا  اأمل  هيــــلة 

ولول العرف والتقاليد ما ا�ستطاع حمــمد الزبـاري الزواج مني 

.. اأحمد اهلل اأن يل عم وله اأبن لكنت الأن جزءا من مملكتك 

املاأمولة.

اأنها حكاية قدميه ومل يعد اأحد هنا غريي. اخلـــال 

ل ياخال .. يبقى هذا البيت الكبري الذي قطعت اأو�ساله كما  هيــــلة 

تقول هو بيتي .. بيت الزبـاري الكبري.

اأخر  هذا جنون .. جنون متنحني جزءًا لإمام امل�سجد وجزءًا  اخلـــال 

للمغني .. واأخر لأرملة واأطفالها .. اإىل اأين �سيوؤول هذا البيت 

الكبري؟

البيت ي�سبح كبريا باأنفا�س من يعي�س بداخله. هيــــلة 

ولكنك ابنتنا ؟ اخلـــال 
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الذي  والدي  كرهت   .. اأمي  نبذتني   .. اأبنتكم  اأ�سبحت  الآن  هيــــلة 

وفارقته  تريده  كانت  ملا  اأخ�سعته  الرجال  مئات  باأمره  ياأمتر 

)بكراهية( واأنت من كان ي�سد اأزرها.

نعم ولكن كل الزبـاريون ذهبوا واأنا خالك وحدي من بقى هنا. اخلـــال 

الزبـاري  انه  ال�سغري(  للزباري  )ت�سري  هناك  انظر  ل..  هيــــلة 

�ساأقلم �سوكته، �ساأجعله مثل طائر يخاف  ال�سغري.. هذا من 

ونقاء  املاء  طهر  على  �ساأعلمه  عليه..  وقف  اإن  الغ�سن  على 

ال�سماء وع�سق الأر�س التي ي�سري عليها، لن يكون زباريًا اأخر.. 

تقول  كما  �سوكة  كنت  اإذا   .. اأخرى  مرة  ولتعد  ياخال  اذهب 

فهذه ال�سوكة �ستبل�سم كل جراح املا�سي .. اذهب.

ل اأنت جمنونة .. �ساأحتكم لأهل الدين واملعرفة فيما  )يثور(  اخلـــال 

تفعلينه.

)بهدوء( اذهب. هيــــلة 

وحتى هذا الزبـاري ال�سغري �سريحل يومًا ما .. لن يبقى لك  اخلـــال 

غريي وغري اأبنائي.

اذهب. هيــــلة 

�سرنى يا ابنة الزبـاري )يخرج( اخلـــال 

)تخاطب ابنها( لديك بيت اأ�سغر يابني .. ولكن عاملك �سيكون  هيــــلة 

 .. باملال  ياأِت  واللوؤلوؤ مل   .. تاأِت بالأخ�ساب  اأو�سع.. اخليول مل 

رمبا تاأتي اأنت بالأ�سرعة البي�ساء النقية.
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الرحيل الثالث

 .. يومني  مرور  بعد   .. الإ�ساءة  تتغري   .. الغناء  )يت�ساعد   

نف�ض املكان هيــــلة تقف تنظر للبعيد ترقب الزبـاري ال�سغري(

غدا �ستكرب يا�سغريي .. الزبـاري بنى بيتًا كبريًا .. كبريًا جدا  هيــــلة 

... حتى بعد مامنحت منه مامنحت لزال يت�سع خلطواتك .. 

وغدا �سيت�سع خلطوات اأطفالك.

)�سوت اخلـــال من اخلارج ينادي هيــــلة(  

اأنا خالك يا اأم الزبـاري ومعي القا�سي.  اخلـــال 

)هيــــلة تغطي راأ�سها يدخل اخلـــال ومعه القا�سي �سعيد بن   

فريوز يف الأربعني من عمره له مالمح والده(

يعرفونني  والنا�س  فريوز  بن  �سعيد  اأنا   .. امراأة  يا  ا�سمعي  القا�سي 

بالقا�سي .. جاء والدي من الب�سرة منذ زمن طويل كان عاملًا 

باأمور الدين ن�سب قا�سيًا لهذه الديار  تزوج امراأة زبارية  اأنا 

ابنها .. عندما توفى والدي اأورثني علمه واأ�سبح النا�س يدعوين 

و�سفاهتك كما  تبذيرك  اأنظر يف  اليوم كي  .. جئت  بالقا�سي 

يدعي خالك.

اأعرف اأنك ابن فريوز بن �سعيد القا�سي الذي زوجني مبحــمد  هيــــلة 

الزبـاري والذي طاملا حدثني والدي عنه .. واأعرف اأن ل اله اإل 

اأن من  ي�ساء واعرف  الأمور كيفما  الفلك وم�سرف  هو مدير 

رحلوا ومل يعودوا هم من ميلكوا هذا البيت .. وهو ملك حلفيد 

الزبـاري الكبري وابن حمــمد الزبـاري .. والزبـاري ال�سغري هو 

ابني.
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والأرملة  الأعمى  واملغني  امل�سجد  اإمام  منحتي  ملاذا  ولكن  القا�سي 

واأطفالها اأجزاء من بيتكم الكبري.

حتى اأ�سمع اأنفا�سًا ترتدد حويل وحول ابني .. اأنفا�سًا غري لهثة  هيــــلة 

اأنفا�سًا ت�سيع الدفء من حويل.

اإذا منحتي كل تلك الأجزاء دون مقابل ؟ القا�سي 

وهل جتهل املقابل يا �سيخ ؟ هيــــلة 

اأ�ساألك مرة اأخرى هل منحتي ما منحتي دومنا مقابل ؟ القا�سي 

نعم .. وهم زباريون ق�سى عليهم الزمن .. فهل من �سري فيما  هيــــلة 

فعلت ؟

)يذهب للزباري ال�سغري( واأنت يا�سغريي ؟ القا�سي 

انه ينتظر الزبـاري. هيــــلة 

اأيهما ؟ القا�سي 

كالهما .. اأرجو من اهلل اأن لت�سرقه مني حلظة رحيل. هيــــلة 

)يعود اإىل اخلـــال( واأنت ماذا تقول. القا�سي 

اأقول اإن هذا البيت ملك للعائلة واأنا خالها مل يعد لها غريي..  اخلـــال 

الكبري  الزبـاري  عاد  فرمبا  به  التفريط  يجوز  ل  البيت  وهذا 

اأو حمــمد الزبـاري ماذا �سيجدون ؟ بيتًا قطعت اأو�ساله هذه 

املراأة.

الزبـاري الكبري ذهب باخليول قبل خم�سة ع�سر عامًا ومل يعد  القا�سي 

وبعد �ست �سنوات من رحيله رحل حمــمد الزبـاري باللوؤلوؤ ومل 
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و�ساية  وحتت  لل�سغري  يوؤول  لهم  ملك  البيت  هذا  اأن   .. يعد 

 .. الربكة  اإىل  بل  تقول  كما  للتق�سيم  ل  به  دفعوا  وهم  والدته 

اذهب اأيها ال�سيد ل�سيء لك.

)يخرج اخلـــال غا�سبا يتبعه القا�سي .. ت�ستوقفه هيــــلة(  

يا ابن فريوز.  هيــــلة 

نعم يا اختي. القا�سي 

ملاذا حكمت يل ومل حتكم علي ؟ هيــــلة 

وع�سقك  تعاىل  اهلل  لوجه  مامتلكني  بذلت  فاأنت   .. بنّي  احلق  القا�سي 

للحياة والحتفال بها .. اأما خالك فرييد البيت طمعًا يف الدنيا 

.. واأنا اأبن هذه الديار واأعرف حكايتكم .. ليحمك اهلل يا اأختي 

)يهم بالن�سراف(

يا�سيخ �سعيد. هيــــلة 

خريًا يا اأختي ؟ القا�سي 

ماذا تفعل بهذه احلياة ؟ هيــــلة 

اأتودد لرب العاملني بحب النا�س ون�سحهم. القا�سي 

وماذا لديك غري هذا ؟ هيــــلة 

لدي ما�سعيت اإليه .. هل �ساأطمع يف �سيء اأكرب من ذلك. القا�سي 

اإذا ملاذا النا�س يطمعون يف اأ�سياٍء لي�ست لهم ؟ هيــــلة 

ليغفر اهلل لهم. القا�سي 

هل لديك ماتخاف عليه. هيــــلة 
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اأخاف على كل رجل تدب يف مناكب هذه احلياة. القا�سي 

اأعني من ينتمون اإليك. هيــــلة 

عندما يريد اهلل .. كان همي اأن اأتفقه يف دينه قبل التفقه يف  القا�سي 

دنياه.

اأما اآن ذلك ؟ هيــــلة 

عندما يريد اهلل يا اختي. القا�سي 

)ت�سمت قليال ثم برتدد( ل اريد اأن اأكون اأختك. هيــــلة 

)يبت�سم( وملاذا يرحمك اهلل ؟ هل بدر مني ماتكرهني ؟ القا�سي 

)بتلعثم( ل .. ولكنني .. اريد .. اريد اأن ازوجك نف�سي )يلتفت  هيــــلة 

الزبـاري ال�سغري ولأول مرة نرى وجهه .. يرك�ض خارجا(.

ماذا !! القا�سي 

حمــمد الزبـاري من كان زوجي ... غائبًا منذ مايقارب الع�سر  هيــــلة 

�سنوات .. واأعتقد اأن ال�سرع يقول ...

اأعرف ولكن. القا�سي 

هل اأنت متزوج ؟ هيــــلة 

ل ... ولكن ... القا�سي 

ل عليك .. اذهب يا�سيخ اإذا مل يرق لك ماعر�سته عليك. هيــــلة 

ل واهلل ولكنني .. القا�سي 

ل تثقل على نف�سك يا ابن فريوز .. اذهب. هيــــلة 
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�سيظن النا�س اأنني طامع يف البيت. القا�سي 

اهلل وحده املطلع على القلوب. هيــــلة 

للمحتاجني  البيت  هذا  من  اأجزاء  ثالثة  منحتي  قد  كنت  اإذا  القا�سي 

فاإنني �ساأكتفي بغرفة لنا واأخرى للزباري ال�سغري.

ولكن ب�سرط . هيــــلة 

�سرط ! القا�سي 

اأن تاأخذين بعد اأن ي�ستد عود الزبـاري ال�سغري للديار املقد�سة  هيــــلة 

واأن تعدين بذلك.

بارك اهلل فيك يا ... هيــــلة. القا�سي 

حمــمد الزبـاري عا�س معي �سنة مل يقلها اإل مرة واحدة. هيــــلة 

)يكت�سف غياب الزباري ال�سغري( اأين الزبـاري ال�سغري ... القا�سي 

اأخاف اأن يرحل هو الأخر. هيــــلة 

وقفته هناك ل تدل على نيته بالرحيل. القا�سي 

هل تتزوجني اأيها ال�سيخ اجلليل. هيــــلة 

نعم ومب�سيئة اهلل. القا�سي 

)يت�ساعد الغناء .. تتغري الإ�ساءة .. يخرج القا�سي وهيــــلة(.  
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فاصلة

ال�سغري   الزبـاري  املكان  نف�ض   .. �سنوات  ع�سر  مرور  )بعد   

يجل�ض على طرف ال�سرير وبيده حبل يجدله .. �سوت املغني 

من بعيد(.

ودع جدي،  الذي  ال�سوت  يعد هو  املغني مل  اأيها  �ساخ �سوتك  الزبـاري 

للمجهول وخطوات  والدي  رافق خطوات  الذي  ال�سوت  ولهو 

الذي داعب م�سمعي  الأول  ال�سوت  .. هل هو  للمعلوم  والدتي 

اأنا وانت نعي�س على لقمة من   .. .. كل �سيء يهرم يا�سديقي 

املكان( مل  اإىل زوايا  )ينظر   .. الأرملة  الإمام ولقمة من  بيت 

يعد اأحد .. جدي .. الزبـاري الكبري ذهب قبل اأن اأجيء لهذا 

العامل، ووالدي حمــمد الزبـاري رحل ومل اأعرفه قط .. واأمي 

اأخذها بن فريوز للديار املقد�سة منذ �سنوات ومل تعد .. وهذه 

 .. املغني  �سوت  )يرتفع  البحر  ول  كانت  كما  تعد  مل  الديار 

الزبـاري يبت�سم( وحده �سوتك رافقني من اللحظة التي ولدت 

وهي  �سوتك  �سمعت  اإنها  تقول  اأمي  كانت   .. الأن  وحتى  فيها 

يف املهد .. ولكن اأين هي الأن )يلتفت بفزع( اجلزر ي�سابقني 

تعربد  و�سوق  بلهفة  لل�سواطىء  املياه  تهرع  )يجمع حاجياته( 

كاخليول .. وبعد �ساعات تعود حلظات الفراق تن�سحب بعيدا 

لتعاود احلنني واللقاء.

)يف طريقه للخارج يدخل اخلـــال وقد اأ�سبح اأكرث �سرا�سة(.  

لن يعود اأحد ل الزبـاري الكبري ول حمــمد الزبـاري حتى امك  اخلـــال 

ذهبت مع بن فريوز ومل تعد ورثت بذرة جدك .. كلهم رحلوا 

ومل تبق اإل اأنت اأيها الزبـاري الكريه.



174

ملاذا .. ملاذا ؟ الزبـاري 

مل يعد �سعيد بن فريوز هنا.. هناك قا�س جديد.. كلهم رحلوا  اخلـــال 

)يقرتب منه ويوخزه يف خا�سرته( واأنت ملاذا لترحل ها.. هيا 

املعتوه  جدك  الكبري  الزبـاري  جتد  رمبا  لأفريقيا  اذهب  ارحل 

اذهب  اأو  الظلمات..  بحر  لقاع  اأو�سلته  التي  املجنحة  بخيوله 

للهند رمبا جتد لك هناك اأ�سقاء و�سقيقات من ح�سناء هندية 

جتد  رمبا  ملكة  ارحل  اأو  والدك..  الزبـاري  حمــمد  تزوجها 

اأ�سقاء اأخرين ...

)بغ�سب( لن اأبرح هذا املكان .. لن اأرحل. الزبـاري 

مل يبق لك غريي .. اأمك رحلت رحلت ولن تعود .. ذهبت مع  اخلـــال 

ذلك القا�سي الذي ليعرف له ف�سل اأو اأ�سل.

لأنه  اأ�سل  بال  اأ�سبح   .. اجلليل  العامل  فريوز  ابن  مع  ذهبت  الزبـاري 

اأن�سف اأمي.

كان خمادعًا .. ا�ستثمر علمه لي�ستويل على هذا البيت. اخلـــال 

الطماأنينة  لبيت  ذهب   .. البيت  لهذا  يكرتث  ومل  رحل  هو  الزبـاري 

واخلال�س .. ولكنك من يريد الإ�ستيالء على هذا البيت.

انه بيت اأبنة اختي. اخلـــال 

وهو بيت جدي بيت والدي بيت اأمي. الزبـاري 

)بهدوء( اإذا عد لر�سدك ولنقم بطرد هولء الذين ق�سموا بيت  اخلـــال 

الزبـاري الكبري.  

ولكن   .. والدي  كذلك  البيت  هذا  منو  اأجل  من  رحل  جدي  الزبـاري 
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والدتي كانت تقول اأن البيت ي�سبح كبريًا بعدد الأنفا�س التي 

ترتدد بداخله.

دعك من هذا ال�سخف .. لت�سع يدك يف يد خال امك ولنطرد  اخلـــال 

عندها   .. الكبري  الزبـاري  بيت  ون�ستعيد  املتطفلني  هولء 

�ساأزوجك حفيدتي الغالية فنعود ا�سرة واحدة.

عندما كانت امي طفلة مل تعرف معنى الأ�سرة. الزبـاري 

بن  �سعيد  ال�سيخ  ا�سرة  من  اأ�سبحت  الأن  ولكنها  )ي�سحك(  اخلـــال 

فريوز.

لتتحدث عن اأمي بهذا ال�سكل. الزبـاري 

ا�سمع اأيها الزبـاري .. رمبا تكون هذه املرة الأخرية التي اأطلب  اخلـــال 

منك التعقل .. �سبق واأن قلت لك اأن اأبن فريوز مل يعد يف الديار 

ورمبا  له علم خمتلف..  القا�سي  وهذا  قا�س جديد  .. هناك 

يحكم بغري ماحكموا ...

تغت�سب حقي .. البيوت ال�سماء اأ�سبحت اأغلى من �ساكنيها..  الزبـاري 

يا خال اأمي اذهب فاملياه تن�سحب ب�سرعة كبرية يف هذا ال�سهر.

)باإ�ستهزاء( اأ�سبحت �سماكًا يا اأبن بنت �سقيقتي بعد اأن كان  اخلـــال 

جدك ووالدك من كبار النواخذه .. من كبار جتار اللوؤلوؤ.

واأنت ماذا كنت ياخال اأمي ؟ الزبـاري 

اأنا من �سيحمي هذا البيت من عبثك وعبث اأمك قبلك .. اإمام  اخلـــال 

امل�سجد يغت�سب زاوية وتلك الأرملة تغت�سب جزءًا وذلك املغني 

الأ�سود يغت�سب جزءًا اأخر واأنت مع �سباكك املهرتئة واأ�سماكك 

التي لتغني ول ت�سمن.
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اللوؤلوؤ كنت كما  عندما كانت ال�سفن والأ�سرعة .. عندما كان  الزبـاري 

اأنت اليوم.

من علمك هذا الدر�س يا اأبن هيــــلة؟ اخلـــال 

اذهب ياخال اأمي. الزبـاري 

لباأ�س هناك بحر جديد ينتظرك .. وهناك قا�س جديد رمبا  اخلـــال 

يعيد يل بيت الزبـاري الكبري من اأيدي ال�سفهاء اأمثالك واأمثال 

اأمك.

)بغ�سب وتهديد( اذهب قبل ..  الزبـاري 

يحمل  الزبـاري   .. وخائف  غا�سب  وهو  ين�سرف  )اخلـــال   

�سلته ويخرج .. تتغري الإ�ساءة .. �سوت املغني(. 
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     الرحيل األخير

الزبـاري  يحمالن  رجالن  يدخل  ق�سري  وقت  مرور  )بعد   

بيده  الي�سرى  يده  ومم�سكا  الأمل  من  ي�سرخ  وهو  ال�سغري 

ي�ستمر   .. املكان  ويغادران  ال�سرير  على  ي�سعونه   .. اليمنى 

يف �سراخه واأنينه رافعاً يده لالأعلى.. يدخل املغني ال�سرير 

الأن  وهو  الأر�ض  يفرت�ض   .. ال�سرير  حيث  ع�ساه  تقوده 

ليغني بقدر ماينوح .. ن�سمع ولولة الأرملة وبعدها تدخل 

اهلل  كتاب  وبيده  امل�سجد  اإمام  يدخل   .. وتلطم  ت�سرخ  وهي 

يجل�ض عند راأ�ض الزبـاري ويبداأ بالقراءة .. تتداخل اأ�سوات 

الأربعة .. يت�سلل اإىل املكان اخلـــال برفقة قا�ض جديد يقفان 

يف مقدمة املكان(.

يقولون لدغته  �سامة،  يقولون لدغته �سمكة  النا�س يف اخلارج  اخلـــال 

اأكرث من مرة )يهم�ض للقا�سي بفرح( اأنه ميوت .. ميوت.

لحول ول قوة اإل باهلل. وهل لدغة ال�سمكة قاتلة ؟ القا�سي 

اأحيانا تكون قاتلة وخا�سة اإذا مل تعالج من قبل �سخ�س عارف. اخلـــال 

وملاذا ل ن�ستدعي اأحدهم ؟ القا�سي 

الديار يفقه يف  اأحد يف هذه  .. ل يوجد  )باإرتباك( ماذا ؟ ل  اخلـــال 

هذه الأمور )يهم�ض للقا�سي( يف حال موته هل �سي�سبح هذا 

البيت ملكي ؟
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نعم �سيكون البيت لك اإذا مات اأو اإن مل يعد اأحد. القا�سي 

وت�سع �سروطًا واأنا الذي كنت اأعتقد باأنك �ستن�سفني. اخلـــال 

البيت ملدة  الو�ساية على  �ساأمنحك  الرجل  يف حال موت هذا  القا�سي 

خم�س �سنوات 

ماذا ؟ اخلـــال 

واإذا مل يعد اأحد خالل تلك ال�سنوات ي�سبح البيت ملكًا لك. القا�سي 

ولكنهم غابوا طويال قبل اأن ياأتي هذا املعتوه للحياة. اخلـــال 

املعتوه كما تقول هو ابن  اإن هذا  اوراق ابن فريوز مايثبت  يف  القا�سي 

حممد الزباري واأمه هي هيــــلة بنت الزباري الكبري و ...

)يقاطعه( ل يهمني ماقاله ابن فريوز .. )يحاول متلقه( اأنت  اخلـــال 

اأكرث علمًا ودراية من ابن فريوز وولده .. ها ماذا تقول اأنت.

ا�سمع .. اأنا اأقول كما قال ابن فريوز وكما قال ولده .. كلنا نقول  القا�سي 

ماقاله الدين وال�سرع.  

اأنتظر موت هذا الزبـاري ؟ .. وبعدها اأنتظر خم�س �سنوات ؟ اخلـــال 

لن اأخون نف�سي اأيها ال�سيد. القا�سي 

كلكم تتحدثون بنف�س الل�سان )ترتفع الأ�سوات يف اخللف( اأنا  اخلـــال 

ل اريد �سفن الزباري الكبري ول لآىل حممد الزباري اإن وجدت 

.. ل اريد  غري هذا البيت .. هذا البيت هو الزمن القادم .. هو 

اللوؤلوؤ  ال�سفن وك�سد  احلياة .. مثل ما ماتت اخليول وتهالكت 
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ومات الزمن الذي عرفهم .. فاإن القادم لن يعرف غري هذا 

البيت.

اآهوؤلء ؟ )ي�سري للمغني واملراأة والإمام( القا�سي 

هو  وذلك  الأرملة  هي  النائحة  وهذه  امل�سجد  اإمام  هو  ذلك  اخلـــال 

خارج  �سيكونون  حلظات  بعد   .. منهم  لعليك  الكريه  املغني 

اأ�سوار بيت الزبـاري .. فقط ننتظر .. ننتظر

)ترتفع اأ�سوات الأربعة يف اخللف اخلـــال يقف يف طرف املكان   

والقا�سي يف الطرف الأخر .. ترتفع اأ�سواتهم ت�ستمر لفرتة 

اأ�سوات   .. حراك  دون  يقفان  والقا�سي  اخلـــال   .. ب�سيطة 

على  ويجمدان  تتال�سى  حتى  بالتدريج  تنخف�ض  الأربعة 

حركتهم .. يعلو �سوت �ساعة مت�سارع ي�سبه دقات القلب(.

النهـــــــاية
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�سدر للموؤلف

• اأ�سعار بالعامية	   1976 يف هوى الزينة   

• اأربع م�سرحيات	   1993 ياليل ياليل    

• اأ�سعار بالعامية	   2001 غناوي ال�سمايل   

• ر�سائل احلويلي و 	

م�سرحيتني   2001 مغرم هل ال�سوق   

• م�سرحيتني	   2001 اأم الزين  و باقي الو�سية  

• تاأليف م�سرتك 	    2004 خيمة العز (م�سرحية غنائية)  

مع ال�ساعر         

اأحمد امل�سند

• 	    2006 (م�سرحية غنائية)  مي وغيالن 

• باالجنليزية 	      2003 ياليل ياليل    

• بالفرن�سية	      2003 ياليل ياليل    

• 	2010 اللوؤلوؤة (م�سرحية غنائية)  

• م�سرحيات لالأطفال                                                        	

2011 (6 ن�سو�س م�سرحية موجهة لالأطفال) 



182

إصدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث

إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2000حصة العويضالبدء من جديد

2000فاطمة الكواريبداية أخرى

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصرية يف قطر

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليايل

2000جاسم صفرقالت ستأيت

2001فاروق يوسفغنج األمرية النامئة

2001سعاد الكواريوريثة الصحراء

2001أحمد الصديقيويخرض غصن األمل

2001حمد محسن النعيميبستان الشعر

2001ترجمة/ النور عثامنرومانوف وجوليت

2001د. حسام الخطيباألدب املقارن من العاملية إىل العوملة

2001د. حسن رشيدالحضن البارد

2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية

2001أمري تاج الرسسرية الوجع



183

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2001حصة العويضوجوه خلف أرشعة الزمن

2001غازي الذيبةحافة املوسيقى

2001د. هيا الكواريقصص أطفال

2001د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية

2001إسامعيل ثامرالفريج

2002د. أحمد الدورسياألعامل الشعرية الكاملة ج1 –  ج2

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية

2002صدى الحرمانرحلة أيامي

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية

2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية

2002د. عبد الله إبراهيمالنرث العريب القديم

2002جاسم صفركأن األشياء مل تكن

2002عبد السالم جاد اللهنعاس املغني

2002د. زكية مال اللهمدى

2002خليل الفزيعقال املعنى

2002د. عوين كرومياملرسح األملاين املعارص
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السنةاملؤلفاإلصداراتم

2002محمد رياض عصمتاملرسح يف بريطانيا

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعامل الشعرية املختارة

2003د. صالح القصبمرسح الصورة بني النظرية والتطبيق

2003صيتة العذبةالنوافذ السبع

2003جامل فايزالرحيل وامليالد

2003د. كلثم جربأوراق ثقافية

2003عيل الفياض/ عيل املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري

2003ظافر الهاجريشبابيك املدينة

2003د. شعاع اليوسفحضارة العرص الحديث

2003غانم السليطياملرتاشقون »مرسحية«

2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب

2003سنان املسلامينسحائب الروح

2003د. عبد الله إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصرية

2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان

2003عبد الله فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعراً

2004إبراهيم إسامعيلالصحافة العربية يف قطر

2004عيل مريزاأم الفواجع

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح الخري أيها الحب
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إبراهيم إسامعيلالصحافة العربية يف قطر »مرتجم إىل اإلنجليزية«
2004ترجمة / النور عثامن

2005عيل عبد الله الفياضآللئ قطرية

2005مبارك بن سيف آل ثايناألعامل الشعرية الكاملة

2005دالل خليفةالتفاحة ترصخ.. الخبز يتعرى

2005عبد العزيز العسرييإدارة التغيري

2005د. عبد الله فرج املرزوقيالشعر الحديث يف قطر

2005خليفة السيدالرشح املخترص يف أمثال قطر

2005خالد زيارةلؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين

2005محمد إبراهيم السادةعىل رمل الخليج

)مسابقة القصة القصرية لدول إبداعات خليجية
2005مجلس التعاون(

2005د. حسام الخطيباألدب املقارن وصبوة العاملية

2005د. موزة املاليكمهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته

2005نورة محمد آل سعدتجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح

2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصرياً

2005حسن توفيقوردة اإلرشاق

2005حصة العويضمجاديفي

2005د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج1
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رانجيت هوسكويتأسباب لالنتامء
2005ترجمة: ظبية خميس

2005برشى نارصتباريح النوارس

2005د. حسن رشيداملرأة يف املرسح الخليجي

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية

د. أنور أبو سويلمتطور التأليف يف علمي العروض والقوايف
2005د. مريم النعيمي

2005أمري تاج الرسأحزان كبرية

2005عيد بن صلهام الكبييسالديوان الشعبي

2006عيل بن خميس املهنديذاكرة الذخرية

تجليات القص "مع دراسة تطبيقية يف القصة 
2006باسم عبود اليارسيالقطرية"

2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«

2006خولة املناعيكان يا ما كان

2006د. حسن رشيدالظل والهجري »نصوص مرسحية«

2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ

2006خليفة عبد الله الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصرية«

2006د. يونس لوليدياملرسح واملدينة

2006د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج2

2006حصة العويضالدفرت امللون األوراق
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2006نرسين قفةالظل وأنا

2006صفاء العبدحقيبة سفر

)Gulf 2006غانم السليطيمرسحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو

2006د. إسامعيل الربيعيالعامل وتحوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »نصان مرسحيان«

2006مريم النعيميحكاية جديت

2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان

موال الفرح والحزن والفيلة "مرتجم إىل 
2007حمد الرميحيالفرنسية"

2007خالد البغداديالفن التشكييل القطري.. تتابع األجيال

2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي

2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مرتجم إىل اإلنجليزية«

2007د. كلثم جربوجع امرأة عربية »مرتجم إىل اإلنجليزية«

2007صالح الجيدةالخيل.. رياضة اآلباء واألجداد

النقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن 
2008د. مريم النعيميالرابع الهجري

2008حسني أبو بكر املحضاروداع العشاق

2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة
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2008خليفة السيد محمد املاليكاملهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر

2008خولة املناعيالعرش األوائل.. رائدات الفن التشكييل يف قطر

2008عامد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى

دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث 
واملعارص

د. عبد القادر حمود 
2008القحطاين

د. جاسم عبد الله الخياطالسالحف البحرية يف دولة قطر
2008د. محسن عبد الله العنيس

 تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث
2008د. ماجد فارس قاروطيف النصف الثاين من القرن العرشين

2009د. زكية مال اللهاملوسوعة الصيدالنية

املدارس املرسحية
2009أ. د. جمعة أحمد قاجةمنذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض

2009عيل عبد الله الفياضمن أفواه الرواة

2009د. إبراهيم إسامعيلصورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية

دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت 
املجتمع

 د. ربيعة الكواري
2009د. سمية متويل عرفات

2009إسامعيل تامرديوان الغربة

2009خالد سامل الكلباينالحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة »مرتجم إىل اإلنجليزية«

2010د. حسن املخلفالرتاث والرسد

2010تحقيق: د. محمود الرضواينديوان األعىش )جزآن(
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2010لولوة حسن العبداللهتوظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم

 إساءة الوالدين إىل األبناء
2010أمل املسلامينوفاعلية برنامج إرشادي لعالجها

2010ياسني النصريشحنات املكان

2010عبدالكريم قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان

2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب

 وضاح اليمن
2010د. باسم عبود اليارسيدراسة  يف موروثه الشعري

2011ندى لطفي الحاج حسنيقطر الندى

2011فضل الحاج عيلالوحي الثائر "سلسلة شعراء من السودان"

2011الجييل صالح الدينيشء من التقوى "سلسلة شعراء من السودان"

2011محمد عثامن كجراييف مرايا الحقول "سلسلة شعراء من السودان"

2011مصطفى طيب األسامءاملغاين "سلسلة شعراء من السودان"

2011أبو القاسم عثامنعىل شاطئ الرساب "سلسلة شعراء من السودان"

2011الشيخ عثامن محمد أونسةديوان أم القرى "سلسلة شعراء من السودان"

يف ميزان قيم الرجال "سلسلة شعراء من 
2011محمد عثامن عبدالرحيمالسودان"

2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر "سلسلة شعراء من السودان"

2011حسني محمد حمدنا اللهشّبابتي "سلسلة شعراء من السودان"

2011محمد املهدي املجذوبغارة وغروب "سلسلة شعراء من السودان"
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2011د. محيي الدين صابرمن الرتاب "سلسلة شعراء من السودان"

املجموعة الشعرية الكاملة "سلسلة شعراء من 
2011محمد محمد عيلالسودان"

2012د. رعد ناجي الجدهأ. النظام الدستوري يف دولة قطر

2012إسامعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية

2012محمد ابراهيم السادةالرسدية الشفاهية

2013د. هند عبد الرحمن املفتاحهموم يف اإلدارة

2013خليل الفزيعحادي العيس

2013عبد الرحمن املناعيمقامات ابن بحر 
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