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المكان

صحــراءٌ جــرداء، فــي الخلــف حاجــزٌ حديــدي تجــاوره غرفــةٌ خشــبيّة 
ــل خلــف ســتارةٍ بيضــاء ..  ــال ظِ وإشــارةٌ حمــراء، وكلهــا تظهــر كخي

فــي المُقدِّمــة جــذعُ شــجرةٍ ميتــة .. صخــور .. حقائــب ســفر.

الزمان

في وقتنا الحاضر.

شخوص المسرحيّة

رجل1

في األربعين من عمره.

رجل2

في الخمسين .. طويل القامة.

المرأة

فتاة في العشرين من العمر.

رجل3  

عابرون وحراس.
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ــون  ــف يتزاحم ــي الخل ــر ف ــن البش ــة م )مجموع  
حــول بوابــة العبــور .. همهمات وصــراخ .. ضحكات 
تنبعــث مــن الحاجــز .. بــكاء طفــل وأمــه تســتجدي 
ــا .. رجــل1 يجلــس علــى صخــرة  ــاً لرضيعه طعام

ــق( ــير بقل ــل2 يس ــا رج ــاً بينم ــرأ كتاب يق

طفلــي جائــع .. فقــط بعــض الحليــب .. جــفَّ صــدري .. ال  المرأة 
أملــك لــه شــيئاً .. أرجــوك قليــاً مــن أي شــيء .. مــن 
ــل )يســتمر اســتجداؤها وهــي تزاحــم  أجــل الطف

ــن الحاجــز( ــرب م ــن بالق اآلخري

فــي  المشــهد  يرقــب  وهــو  رجــل1  )يحــادث  رجل2 
الخلــف( مســكينة ال أحــد يملــك لهــا شــيئاً .. طفلهــا 

تقــرأ؟ مــاذا   .. جائــع صراخــه مزعــج 

ال شيء فقط أقتلُ الوقت. رجل1  

هــل لديــك ســجائر؟ )ال يــرد عليــه( أقــول هــل لديــك  رجل2 
ســجائر؟

ماذا تقول؟ رجل1  

أسأل عن سجائر. رجل2 

هــذا األمــرُ لــم يـَـدُرْ ببالــي .. كيــف لــي أن أعــرَف أن كلَّ  رجل1 
هــذا ســيحدث؟

هل لديك ...؟  رجل2  

)وكأنــه ال يســمعه( قالــوا إنهــم يمنعــون المــرور لبعض  رجل1  
ــن .. ــت، ولك الوق

انــسَ األمــر .. كنــت أحــاول اإلقــاع عــن التدخيــن ربمــا  رجل2 
تكــون هــذه فرصــةً مواتيــة.

الوقت يمر وال شيءَ يوحي بالنهاية. رجل1  

والقراءةُ هي زادك على قتل الوقت؟ رجل2 
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لوال بكاءُ ذاك الطفل الجائع. رجل1 

وهل صدقتَ ذلك؟ رجل2  

هو جائعٌ دون أدنى شك. رجل1  

ال .. ال .. أقصد هل صدّقت أنها ساعاتٌ فقط؟ رجل2 

اآلن أو ربمــا بعــد ســاعة يفتحــون البوابــةَ ويتركوننــا نمــر  رجل1 
.. ربمــا مــن أجــل الطفــل.

ــت تتحــدث  حتــى الســجائر التــي جلبتُهــا نفــدت .. وأن رجل2 
عــن الوقــت.

إنه جائع .. رجل1  

)المــرأة  مــا  شــيئاً  الحــارس  أعطاهــا   .. ســينام  رجل2 
ــض  ــارس بع ــا الح ــا أعطاه ــة بعدم ــود للمقدم تع
البســكوت والمــاء، تســتلقي تحــت الشــجرة .. 

الخلــف( فــي  مســتمر  والضجيــج  الزحــام 

كيف تبدو لك هذه الصحراء؟ رجل2  

الصحــاري متشــابهة .. واآلن أصبحــت الحواجز متشــابهة  رجل1 
ــكادُ نمــر حتــى نجــد  ــا ن ــوذون .. مشــبوهون .. م .. منب

حاجــزاً آخــر .. وآخــر وآخــر.

لــم يتبــقَ لــديّ ســجائر )رجــل1 ال يــرد .. يعــود  رجل2 
للقــراءة( وال أحــد هنــا لديــه أو ربمــا لديهــم وال يريــدون 

إعطائــي ... مــاذا تقــرأ؟

ــت ..  ــل الوق ــاول قت ــه( أح ــن يدي ــاب بي ــب الكت )يقلِّ رجل1 
جلجامــش. عــن  كتــاب 

مَنْ؟ رجل2  

ــرف األســاطيرَ  ــكٌ ومحــاربٌ شــجاع .. أتع جلجامــش مل رجل1 
والماحــم؟ )رجــل2 ينظــر إليــه ويهــز رأَســُه .. 
ــراد  ــزداد عــدد األف ــكاء الطفــل وي ــا ينقطــع ب بينم
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فــي الخلــف( آه .. هــي حكايــةٌ مــن أســاطير األوليــن 
.. جلجامــش ورفيقــه انكيــدو.

وما جدوى ذلك يا صديقي؟ رجل2  

يبدو أنه نام )ُيشير للطفل( رجل1 

وماذا يفعلُ صديقُكَ هذا؟ رجل2   

ــة .. رجــل يبحــُث عــن  ــة قديم ــا حكاي جلجامــش .. إنه رجل1  
الخلــود؟ أو ســرِ  الخلــود 

أستغفرُ هللا. رجل2   

)ينظر إلى المرأة( وأمه استسلمت للنوم أيضا. رجل1  

إنه كافرٌ با شك.  رجل2  

ــل كل  ــت قب ــا أســطورة حدث ــك( إنه جلجامــش )يضح رجل1 
والديانــات. الرُّســل 

وهــل لــذاك الواقــفِ خلــفَ الحاجــزِ ديــن )رجــل1 يعــاود  رجل2 
القــراءة( هــل القــراءةُ مثــل التدخيــن؟

ماذا؟ رجل1  

أقصــد هــل يمكنــكَ التوقــفُ عــن القــراءةِ عندمــا  رجل2  
. ء تشــا

ربمــا لديهــم ســيجارة تخفِّــف توتــرك )ُيشــير للحاجــز ..  رجل1 
رجــل2 ينظــر للحاجــز بتــردد ثــم يخطــو تجاهــه .. 
رجــل1 يخاطــب نفســه( صيــف وصــراخ طفــل وأنيــن 
امــرأة وانتظــار .. وال شــيء يحــدث )رجــل2 يعــود( 

ــدت؟ ــاذا ع لم

زحام شديد على البوابة .. وال أحد يملك سجائر. رجل2 

ربما لدى حراس الحاجز. رجل1 

ال أعرف مدى أهمية السجائر في مثل هذا الموقف.  رجل2 



هنــــــاك | نصوص مسرحية8

لقد أعطوا المرأةَ زجاجةَ ماء صغيرة. رجل1 

لــن أذهــبَ لهــم .. فقــط لــو نعلــمُ متــى سيُســمحُ لنــا  رجل2 
بالمــرور مــن هــذه البوابــة اللعينــة؟.

كيف ستعرفُ وأنت هنا؟ رجل1 

ال .. ال .. لن  أذهب. رجل2 

إذاً اجلس مكانَكَ واصمتْ. رجل1 

ــاذا  ــا( لم ــع طفله ــة م ــرأة النائم ــن الم ــرب م )يقت رجل2 
هــي ..؟

إنهــا نائمــة .. تعبــة .. عليــك أن تَكُــفَّ عــن الــدورانِ  رجل1 
وتهــدأ.

ربمــا أعطاهــا شــيئاً آخــر غيــرَ المــاء .. ال يصــدر عنهــا أيُّ  رجل2 
ــوت. ص

إنها نائمة .. ليتكَ تفعل. رجل1 

قالوا إننا سننتظر، ولكن ليس لهذا الحد. رجل2 

)ال يرد ويواصل تصفُّح كتابه( رجل1 

إلــى متــى؟ هــل هنــاك ســببٌ لهــذا التأخيــر أم إِن ذلــك  رجل2 
ــا؟ ــي إذاِللن ــانٌ ف إمع

البدو كَفُّوا عن الترحالِ منذ مجيءِ هؤالء. رجل1 

يا لك من رجل .. تقرأ أو تقول كاماً غريباً. رجل2 

)رجــل1 ال يــرد ويواصــل القــراءة .. يــزداد الزحــام  رجل1 
ــير  ــل2 يس ــوات .. رج ــو األص ــة .. تعل ــام البواب أم

بتوتــر شــديد(

وماذا حدث له بعد ذلك؟ رجل2 

ها .. رجل1 
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أقصد صديقَك الذي تقرأ عنه. رجل2 

ــه يبحــث  ــك إن )بســخرية( أصبــح صديقــي؟ .. قلــتُ ل رجل1 
الخلــود. عــن 

ونحن نبحث عن الخاص. رجل2 

ــي  ــار .. جاهــل وف ــك ثرث ــد أن ــان أعتق ــي بعــض األحي ف رجل1 
... األحيــان  بعــض 

ال تهتــم نحــن هنــا متســاويان .. وتلــك البوابــة الملعونــة  رجل2 
ــة  ــي نائم ــل ه ــرأة( ه ــص الم ــاك )يتفح ــزال هن ال ت

ــا؟. ــيئاً م ــا ش ــاً أم أعطوه حق

ال إنها نائمة .. تعبة. رجل1 

قالــوا إن هــذا الحاجــز كريــهٌ، ولكــن هــو الطريــُق الوحيــد  رجل2 
.. ســوف أذهــب إليهــم.

وماذا تنتظر .. اذهب؟. رجل1 

ها ... ال .. ربما بعد قليل. رجل2 

لماذا تسافر؟ رجل1 

أنا .. يُقال إن هناكَ أمواالً كثيرةً وأمناً وساماً. رجل2 

أين؟ رجل1 

خلف الحاجز. رجل2 

تبحثُ عن فرصة؟ رجل1 

ربما .. مَنْ يدري ربما تكونُ الفرصة األخيرة. رجل2 

)يتمتــم( مــا زلــتُ أحسـِـب يــا نقــود،  أعدكنّ و أســتزيد،  رجل1 
ــي  ــدد اغتراب ــن م ــنّ م ــود، بك ــا نق ــصُ، ي ــتُ أنق ــا زل  م

ما زلتُ أوقَد بالتماعتكن نافذتي و بابي

ماذا تقول؟ رجل2  
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)وكأنــه يفيــق مــن حلــم( هــذا هــو ســبُب ســفرك إذاً  رجل1 
ــراء. ــن الث ــثُ ع .. البح

الحياة فرصٌ يا صاحبي. رحل2 

والوطن؟ رجل1 

نقاتــُل  كنــا   .. هنــاك  كنــتُ  تــردد(  بعــد  )يجلــس  رجل2 
وطنِنــا.  اغتصــابَ  يريــد  بغيضــاً  مســتعمراً 

نعــم .. تابعنــا تلــك الحــربَ الطاحنــةَ .. ســنواٍت طويلــة ..  رجل1 
حتــى أننــا حفظنــا أســماء مدنكــم وقراكــم.

وهل حفظتم أسماء موتانا؟ رجل2 

مَنْ سيُحصي ذلك؟ رجل1 

ونحن تابعنا حرَبكم طوياً. رجل2 

حربُنا .. حربُكم .. هل هي كذلك؟ رجل1 

كنــا أخــوةً نقاتــلُ فــي جبهــةٍ واحــدة .. نــأكلُ مــن طبــقٍ  رجل2 
واحــدٍ وننــامُ متجاوريــن نصلــي في صفٍ واحــدٍ .. ال أعرف 
مــا حــدث بعــد ذلــك .. هزمنــا المســتعمرَ وطردنــاه خــارجَ 
أرضِنــا .. ولكــن حــدث شــيءٌ كريــهٌ ال أدري .. اكتشــفتُ 
ــدة  ــه ينتمــي لحــزب آخــرَ أو عقي ــا أن أو اكتشــف كل من
أخــرى .. حرّرنــا الوطــن .. ليصبــحَ بعضُنــا كافــراً والبعــض 
مقتــوالً أو منســوفاً أو مفجــراً، والمحظــوظ مهجــرٌ يبحــثُ 
عــن وطــنٍ بديــل .. مطــاردٌ مــن الــكل ومحاصــرٌ مــا بيــن 

بوابــةٍ وأخــرى. 

يا هللا كأنكَ تحكي عني. رجل1 

وما الفرق؟ رجل2 

سألتُك لماذا تسافر؟ رجل1 

وهل تعرف أنت لماذا تسافر؟ رجل2 

اآلن تأكدَ لي أنكَ غير ما أعتقد. رجل1 
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وأنت يا صديقي تقرأ عن رجلٍ يبحثُ عن الخلود. رجل2 

إنها مجرد حكاية. رجل1 

وهذا االنتظارُ الذي ال ينتهي .. أليسَ هو حكاية؟ رجل2 

سألتُك لماذا تسافر؟ رجل1 

)يصمت للحظات( قتلوا أخي. رجل2 

آهٍ ... أمن أجل النقود .. أم هروب؟  رجل1 

قتلــهُ رفيقــي فــي حــربِ تحريــرِ الوطــن .. قــال إنــه كافــر،  رجل2 
ــر. ــه كاف ــال إن ــجد .. ق ــن المس ــارجٌ م ــو خ ــهُ وه قتل

هل تهرب؟ رجل1 

ــنْ؟ وإلــى أيــن؟ ال يــا ســيدي فقــط أبحــثُ  أهــرب .. مِمَّ رجل2 
عــن مــكانٍ أســتطيع أن أنــامَ فيــه.

هل تريد كتاباً .. يُعينك على االنتظار؟ رجل1 

ــة ..  ــاالت الجميل ــداً لألحــام والخي ــُب معب ــم تعــد الكت ل رجل2 
ــا  ــز .. عندم ــذاك الحاج كل األشــياء أصبحــت شــبيهةً ب
يصبــحُ الرصــاص هــو اللغــةُ الســائدة فمــا قيمــةُ القــراءة؟

كامُكَ جميلٌ وحارق. رجل1 

فقط لو نعرفُ موعداً لفتحِ هذه البوابة. رجل2 

)ال يرد .. يواصل القراءة( رجل1 

)يقــف يقتــرب مــن المــرأة( ربمــا أعطاهــا شــيئاً آخــر  رجل2 
غيــرَ المــاء .. ال تُصــدر صوتــاً وال حركــة.

)ال يرد( رجل1 

)يحاول تذكر اسم جلجامش( هل جل .. جلجــ  رجل2 

)يرفع رأسه مبتسماً( جلجامش. رجل1 

نعم .. نعم .. هل عرف شيئاً؟ رجل2 
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فــي النهايــة عــرفَ أن الخلــودَ فقــط لخالــِق الســماواتِ  رجل1 
واألرض.

لماذا تقرأُ عنه إنه رجلٌ كافر؟. رجل2 

ها أنت تكررُ ما قاله قاتلُ أخيك.  رجل1 

ــل .. مــن هــو  ــنْ الــذي قُتِ ــنْ الــذي قَتــلَ ومَ ال أعــرف مَ رجل2 
...؟

فقط لو تنسَ السجائر .. لو تهدأ قلياً. رجل1 

إنه مجنون .. يفكِّر في الخلود. رجل2 

يا سيدي كافر أو مجنون إنها حكاية مجرد حكاية. رجل1 

ألم تدخن في حياتك؟ رجل2 

ال .. لم أعرف التدخين قط. رجل1 

ــي  ــن ف ــر .. نح ــا نم ــد أن يتركون ــم .. الب ــأذهب إليه س رجل2 
ويضحكــون. يتمازحــون  وهــم  جحيــم 

ويسكرون .. ولكن لديهم مفتاحُ البوابة .. ألن تذهب؟ رجل1 

سأنتظر قلياً .. ربما أعطوا الرضيعَ مما يشربون. رجل2 

يــا أخــي كـُـف عــن الــدوران .. وحديثــكَ المُفلــس .. فقــط  رجل1 
حــاول أن تســتلقي وتنســى.

وهل هنا مكانٌ يصلحُ لذلك؟ رجل2 

ليكن في عقلك مكانٌ للهروب. رجل1 

ــذي أتــى بهــم يزرعــون أرض  ــاً لهــم مــا ال الهــروب .. تب رجل2 
هللا ببوابتهــم اللعينــة )يرتفــع صــوت حــراس البوابــة 
وضحكاتهــم( اســمع إنهــم ال يبالــون حتــى بمشــاعرنا 

ــم. ســأذهب له

)ال يــرد عليــه .. بينمــا يعلــو ضجيــج وغنــاء الجمــوع  رجل1 
ــف( ــي الخل ف
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البد أن نعرف متى سيسمح لنا بالمرور. رجل2 

جبان. رجل1 

البــد أن يحترمــوا مشــاعرنا )ينتبــه لمــا قالــه رجــل1(  رجل2 
مــاذا قلــت؟

جبــان .. طــوال الوقــت وأنــت تــردد الــكام نفسَــه ..  رجل1 
تكــرره دون أن تفعــل شــيئاً .. فقــط تتكلــم .. وال تجســر 

حتــى علــى االقتــراب منهــم.

)يجلــس علــى األرض بانكســار .. صــوت بــكاء   
الطفــل يتصاعــد تصحــو أمــه تحملــه وتقــف تســير 

الرجليــن( تجــاه 

ألم يسمحوا بالمرور بعد؟ المرأة 

)يحــادث نفســه( ال وقــت للقــراءة .. لمــاذا ال تذهبــون  رجل1 
وتســألون عــن ذلــك؟

ألستَ مثلنَا ومعنا في هذا االنتظار؟ رجل2 

نعــم مثلُكــم فــي االنتظــار ولســتُ مثلكــم فــي الولولــة  رجل1 
.. اســمع إذا أردتَ معرفــةَ متــى سيســمحُ لنــا بالمــرور 

ــث. ــن الحدي ــف ع ــم .. وك ــب له اذه

أنــت غيــرُ مبــالٍ بمــا نحــن فيــه فقــط تريــد أن تقــرأ .. ال  رجل2 
يهمُّــكَ أمرُنــا .. ربمــا تكــونُ ..

أكمل .. أكونُ ماذا..؟  رجل1 

هل لدى أحدكم شيء للطفل .. أي شيء يُؤكل؟ المرأة 

ال أكل وال شــرب .. فقــط انتظــار )رجــل1 يبتعــد عنهم(  رجل2 
ــن تذهــب؟ ــى أي إل

)بغضب( إلى أي مكان .. ماذا يعنيك في ذلك؟ رجل1 

مــاذا أفعــل بهــذا الطفــل .. قالــوا بعــد قليــل .. هــل نمــت  المرأة 
ــاً؟ طوي



هنــــــاك | نصوص مسرحية14

ــو  ــاَم وه ــى ين ــلُ حت ــاذا شــرب الطف ــاذا أعطــوك .. م م رجل2 
جائــع؟

ماء وبسكوت .. المرأة 

فقط؟ رجل2 

ــا نمــوت انتظــاراً .. ليتهــم  ــك شــيئاً آخــر .. إنن هــل تمل المرأة 
يخبروننــا. فقــط 

ــي  ــى نســقطَ ف ــمٍ حت ــن جحي ــربُ م ــدة .. نه ــا الفائ وم رجل2 
آخــر.

ــد لنومــك .. ال حليــب فــي هــذه  )تخاطــب طفلهــا( عُ المرأة 
ــمعونك ..  ــم ال يس ــدي ه ــن يُج ــكَ ل ــراء .. صراخُ الصح

حــاول أن تنــامَ .. ال أملــكُ لــك شــيئاً. 

ــن  ــر م ــدد آخ ــد ع ــرج .. يتواف ــوت متحش ــاء بص ــاول الغن )تح
ــة  ــزداد كومــة المنتظريــن أمــام بواب العابريــن .. ت
العبــور .. رجــل1 يــذرع المســرح وهــو يقــرأ .. 
الطفــل  وصــراخ  غنائهــا  فــي  تســتمر  المــرأة 
ــة .. همهمــات  مســتمر .. ضحــكات حــراس البواب
الجمــوع .. رجــل2 يقتــرب مــن رجــل1 ويســير 

خلفــه(

ــدل  ــة ب ــادي( أال تمــل .. أال تشــاركنا هــذه المصيب )ين رجل2 
البحلقــة فــي كتابِــكَ الملعــون .. أال تكــفَ عــن هــذا 

وتشــاركنا..؟ العبــث 

ــك  ــل تمل ــاذا ... ه ــي م ــا ف ــاذا؟ ه ــي م ــب( ف )بغض رجل1 
الصحــراء؟ هــذه  فــي  قــرارك 

ها .. رجل2 

هل تغلبتَ على خوفك وذهبتَ لتسألهم؟ رجل1 

أنا ... رجل2 

أنــت جبــان فــارغ هــارب .. دعنــي ودع تلــك المــرأة  رجل1 
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صمــت. ا و

ــارب  ــَت اله ــؤال وأن ــى للس ــادر حت ــم تب ــان ل ــت الجب أن رجل2 
ــر  ــك الوهمــي الكاف ــك الســخيف وبطل ــى كِتاب تهــربُ إل
 .. كتابــك هــذا  أمــزِّقُ  كــرَّرت كامــك فســوف  إذا   ..
ــى  ــدمُ عل ــأجعلُك تن ــض س ــانَكَ البغي ــأمزِّقُ لس ــل س ب

كامــك.

ــل  ــم أق ــك ول ــى ذل ــرض عل ــان ال أعت ــا جب ــوف( أن )بخ رجل1 
ــن  ــاب أحس ــذا الكت ــاك .. وه ــى هن ــأذهب إل ــي س إنن

مــن الولولــة والبــكاء. 

)ينصــرف عنــه يتوقــف رجــل2 عــن الســير خلــف رجــل1 
نفســه( ويخاطــب 

لــن نمــر ولــن نعــود .. ســوفَ نبقــى هنــا حتــى نتحلــلَ  رجل2 
ونصبــحَ جــزءاً مــن هــذا الرمــل لــن يســمحوا لنــا بالمــرور 
.. )يخاطــب الجالســين فــي الخلــف( هــل لــدى 

ــه(  ــرد علي ــد ي ــجائر )ال أح ــم س أحدك

هــل لــدى أحدكــم حليــبٌ لهــذا الطفــل أرجــوكَ يــا  المرأة 
الحليــب. مــن  قليــاً   .. ســيدي 

)يتكرر طلب المرأة وبحث رجل2 عن سجائر(   

ســوف تتحللــون وتتحولــون لحجــارة .. لــن يســمحوا لكم  رجل2 
بالمــرور.

أال تكــف عــن عبثــك وتــدع كاً فــي شــأنه ... يــا أخــي  رجل1 
حــاول أن تقــرأ .. تنــام تســترخي .. لــن يجديــك كلُ هــذا 
ــاء ينبعــث مــن الجمــوع فــي الخلــف( اســمع  )غن
ــرارة االنتظــار. ــى م ــب عل ــاس تتغل ــذا الن ــاء هك ــه غن إن

)تــزداد حــدة الغنــاء ويعلــو صــوت المــرأة ليختلــط   
الغنــاء( بصــوت 

ــي  ــد يبال ــوت وال أح ــي يم ــوت .. طفل ــوت .. يم ــه يم إن المرأة 
.. متــى يتركوننــا وشــأننا؟ لمــاذا ال يتركوننــا نمــر؟... 
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ــه .. أال يملــك  إنــه يجــف يتاشــى .. صــدري جــفَّ حليبُ
أحدُكــم قطــرة حليــب؟ .. إنــه يمــوت .. يمــوت.

أتسمع؟ رجل2 

غناء شجي  )يردد غناء المجاميع( رجل1 

أقصــد صيــاح المــرأة .. يــا لقلبــك األصــم ســمعَت الغنــاء  رجل2 
ولــم تســمع النــواح.

وما الفرق كلنا ننوح؟ رجل1 

أصبحتُ متيقناً أنك ... رجل2 

متيقن مِن ماذا؟ رجل1 

ــونَ  ــرَ أن تك ــك غي ــي ذل ــاذا يعن ــا .. م ــتَ معن ــت لس أن رجل2 
. معهــم

)يضحــك( معهــم .. معهــم ويتركوننــي هنــا أعانــي مــن  رجل1 
لغــوك وولولتــك.

حتى تساعدَهم. رجل2 

كُف عن هذا الهُراء واهتم بنفسك. رجل1 

أنا ال أخافُك .. رغمَ أني متيقن ... رجل2 

ــي وشــأني  ــط دعن ــك فق ــو ل ــا يحل ــن كم ــا أخــي تيق ي رجل1 
المجاميــع( غنــاء  )يــردد 

تغني؟ تقرأ وتغني ..  رجل2 

غنــاء  )يــردد  كثيــرة  بأشــياءٍ  الغنــاء  ذاك  ذكرنــي  رجل1 
ــذرُّ فــي جروحنــا ..  المجاميــع( أصبــح الغنــاءُ كالملــحِ يُ

للغنــاء( )يعــود 

تباً لك ولكتابكَ وغنائِكَ السخيف. رجل2 

إنه ال يتحرَّكُ .. ال يبكي .. ال يصرخ.  المرأة 

الصبر يا أختي الصبر ماذا سنفعل؟  رجل1 
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)إشــارات ضوئيــة تنبعــث مــن الخلــف تقــف المجاميــع علــى 
ــم  ــة .. تزاح ــة المغلق ــاه البواب ــة تج ــا مندفع إثره
وصــراخ .. رجل2 يحــاول الوصول للبوابــة .. تتوقف 
بعدهــا اإلضــاءة وتنبعــث ضحــكات مــن خلــف 

ــار(  ــم بانكس ــع ألماكنه ــود الجمي ــة .. ويع البواب

ال يتحرَّك .. أصبحت عيناهُ من زجاج .. إنه ..  المرأة  

دعيني أراه )يقترب منها يتفحص الطفل( رجل1  

هو نائم أليس كذلك .. هو نائم.  المرأة 

دعيني أحملهُ عنكِ. رجل1 

ال )تبعد الطفل عنه( سوف يصحو ويعاوُد البكاء. المرأة 

لن يصحو يا أختي لن يصحو. رجل1 

ال .. هــو فقــط نائــم .. هــو جائــع .. ســوف يتركوننــا نمــر  المرأة 
بعــد لحظــات .. جدتـُـهُ هنــاك تنتظــره إنهــا فرِحــةٌ بــه تريــدُ 

ــكاءَ بعــدَ قليــل. ــهُ .. ســوَف يعــاودُ الب رؤيتَ

ال فائــدةَ يــا أختــي .. هاتــه .. المســكينُ لــم يقــوَ علــى  رجل1 
االنتظــار. 

)األم تتمســك بطفلهــا تبحلــق بصمــت، ثــم تضحــك بشــكٍل 
هســتيري .. غنــاء حزيــن .. ضحــكات الحــرس(

)يعــود( يســخرون منــا .. ال شــيءَ يحــدث .. مــا بــك ..  رجل2 
لمــاذا تحــاولُ أخــذَ الطفــل مــن أمــه؟

أخذه ربُهُ .. لقد مات. رجل1 

مات .. مات .. إنها البداية. رجل2 

ــف عــن هــذا وتعــال نقنعهــا بدفنــه .. إنهــا فــي حــالٍ  كُ رجل1 
صعــب.

)تفتــرش األرض وتضــع طفلهــا أمامهــا( كانــت تريــد  المرأة 
رؤيتـَـهُ .. كانــت ســعيدةً بمَقْدَمـِـهِ لهــذا العَالـَـم التَعـِـس .. 
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ــدُهُ عوضــاً عــن ابنهــا. كانــت تري

اذكري هللا يا أختي ودعينا نأخذه. رجل2 

ــوا .. لــن يســمحوا لنــا بالمــرور .. مــاذا نفعــل  لــن يكترث رجل1 
البــد أن ندفنــه.

سيذهبُ للجنّةِ .. إنه طفل لم يعرف هذا العالم. رجل2 

ــهُ فقــط .. كانــت تحلــمُ بحفيــدٍ بعــد أن فقــدت  تريــدُ رؤيتَ المرأة 
ــول  ــاً بط ــحُ رج ــيكبرُ ويصب ــا س ــهُ هن ــن أتركَ ــن .. ل االب
والــده وعندمــا يشــيخُ وتحيــنُ ســاعتهُ ســيُدفَنُ بجانــب 

ــط. ــكوتاً فق ــاءً وبس ــوه م ــد أعط ــده .. لق وال

يا للمسكينة .. إنها تفقدُ عقلَها. رجل2 

دعينا ندفنهُ يا أختاه؟ رجل1 

)تخاطــب طفلهــا( محمــد .. هيــا اســتيقظ .. محمــد ..  المرأة 
مــات والــدُك فجــرَ يــوم وهــو خــارجٌ مــن المســجد .. مــات 
معــهُ كثيــرون .. أســميتُكَ محمــداً علــى اســم والــدك ال 

تذهــب .. محمــد.

.. أخــي كان اســمهٌ  للعــذاب  يــا  )يصيــح بلوعــٍة(  رجل2 
الفجــر. صــاةِ  بعــد  المســجدِ  مــن  خارجــاً  وكان  محمــداً 

دعيني أحمله )يقترب منها( رجل1 

هل مات؟ المرأة 

نعم يا أم محمد .. لقد مات لم يقوَ على االنتظار. رجل1 

)بشراســة( ال .. جدتُــهُ تريــدُ أن تــراه .. المســكينةُ  المرأة 
.. اآلن ســيراه والــدُه قبلهَــا هنــاك فــي الســماء ســيراه 
والــدُه .. لــم نعبُــر هــذا الحاجــز .. فقــط أعطــوه بســكوتاً 

ــاءً. وم

ــه طاهــرٌ  ــا أختــي إن ــهِ ي ــاهلل  .. هاتِ الحــولَ وال قــوةَ إاّل ب رجل2 
هاتِــه.  .. شــفَّاف 
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دعينا ندفنهُ .. هللا أعلمُ متى سيُسمح لنا بالمرور. رجل1 

)تهاجمهــم بشراســة( ابتعــدوا .. لــن تأخــذوه .. لــن  المرأة 
أســمحَ لكــم بأخــذِه.

ــد مــن  ــي الب ــا أخت ــاهلل .. ولكــن ي ــوةَ إال ب ال حــولَ وال ق رجل2 
دفنــه.

ابتعــد .. ابتعــد لــن تأخــذوه .. ســيُدفن إلــى جانــبِ والــدِه  المرأة 
ــن. ــي الوط ــاكَ ف هن

دعها .. دعها .. لنتركَها حتى تهدأ.  رجل1 

ــا  ــولُ له ــم الصــورة .. ســأريها الصــورة .. وأق الصــورة نع المرأة 
ــه )تخــرج صــورة  إنــه ذهــب لوالــده وهــذه هــي صورتُ
ــه  ــري إلي ــه( انظ ــب جدت ــا تخاط ــا وكأنه ــن جيبه م
ــروازٍ  ــي ب ــا ف ــاه .. ضعيه ــبهُ أب ــه يش ــداً إن ــه جي .. تأملي
آخــر وعلقيهــا إلــى جانــب صــورةِ أبيــه .. الحائــطُ يتســع 
ــهُ ميتــاً .. وتضيــقُ  ..  وهــذه األرضُ تتســع تتســع لتضمَ
تضيــق عندمــا يحــاولُ المــرورَ عائــداً لوطنــه )نــواح 

الحشد مستمر(  

ــا كلُ هــذا .. ننتظــرُ المــرورَ ..  لمــاذا .. لمــاذا يحــدثُ لن رجل2 
ننتظــرُ المــوت ...ننتظــر أن يأتــي شــيءٌ ال نتوقعـُـهُ إال أن 

ــار. ــذا االنتظ ــئمنا ه ــاً ... س ــيئاً كريه ــونَ ش يك

عدتَ لسيرتِكَ األولى .. أال تَكُف عن الكام؟ رجل1 

سأذهبُ لهم البد أن نعرف. رجل2 

)يضحــك( يــا أخــي أال تخجــل مــن نفسِــك .. كُــفْ عــن  رجل1 
ولولتــك؟

ال .. سأذهب.  رجل2 

)يختفــي بيــن الجمــوع فــي الخلــف .. رجــل1 يعاود القــراءة .. 
المــرأة تخاطــب طفلهــا الُمســجى أمامهــا ذاهلــًة 

عــن مــا حولهــا(



هنــــــاك | نصوص مسرحية20

هــل تركتنــي .. هــل حقــاً رحلــتَ يــا محمــد؟ مَــْن  المرأة 
ــد ..  ــا بحفي ــيأتي له ــنْ س ــد .. مَ ــا اآلن بول ــيأتي له س

ذهبتــم. لقــد 

صغيــرُك ارتــاح مــن االنتظــار .. ذهــب حيــُث ال حواجــز وال  رجل1 
ضحــكات صفيقــة .. لــه جنَّــاتُ الخلــدِ إنــه طاهــرٌ .. فقــط 

ــه. ــهِ لندفنَ ــو تتركي ل

هل تواسيني .. أم تواسي نفسَك أيها الغريب؟ المرأة 

أنا محمد .. اسمي محمد. رجل1 

ووالــدهُ محمــد رحــل .. بعدهــا رحلنــا خوفــاً مــن مصيــره  المرأة 
ــيان ..  ــة س ــي الغرب ــاةُ ف ــوف والحي ــي الخ ــاةُ ف .. الحي

ــيذهب؟ ــنْ س ــرُ مَ ــزِ ننتظ ــد الحاج ــنُ عن ــا نح وه

أنا .... أنا ...  رجل1 

هاربٌ أم عائد؟ المرأة 

أنــا .. أنــا عائــدٌ .. كنــت هاربــاً واآلن  .. ال أعــرف .. ال  رجل1 
أعــرف.

ال فرق .. هناكَ الحاجزُ ونحن ننتظرُ مَنْ سيذهب. المرأة 

ـن رجــل2 بيــن  الجبــان ذهــب أخيــراً )يحــاول تبيُـّ رجل1 
ذهــب. أخيــراً  الجمــوع( 

نعــم ذهــب حيــثُ ال حواجــز .. ولكنهــا تتراكــمُ فــي وجــهِ  المرأة 
ــهِ .. وهــذه الصــورةُ ســتُعلَّقُ علــى جدارِهــا هنــاكَ  جدتِ
ــه. ــا بأكمل ــط ببيته ــل يحي ــا .. ب ــط به وشــريطٌ أســودُ يحي

يــا أختــي ربمــا لــن تفتــح البوابــة .. إنــه أمــر هللا البــد مــن  رجل1 
ــه.  دفن

البحــث عــن رجــل2  تــرد عليــه يواصــل  )ال 
ــراءة  ــاول الق ــه يح ــح كتاب ــوع .. يفت ــن الجم بي
ــة  ــكات عالي ــرأة .. ضح ــر للم ــترق النظ .. ويس
.. يندفــع رجــل2 عائــداً  تصــدر مــن الخلــف 
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وانكســار(  بهــدوء  يســير 

ال شيء .. يضحكون .. فقط يضحكون. رجل2 

ألم تطالبهم بشيءٍ ما؟ رجل1 

قلــت لهــم نريــدُ أن نمــر لقــد أنهكنــا االنتظــار نظــر إلــيّ  رجل2 
ورفــعَ كأسَــهُ وقــال : اســمع يــا محمــد.

اســمك محمــد؟ ولكــن كنــتَ تقــولُ إن أخــاك الــذي قُتــل  رجل1 
اســمُهُ محمــد.

ــه كيــف  ــُت ل ــر ... قل ــا محمــد أكب ــر وأن هــو محمــد أصغ رجل2 
العابريــن  نصــف  قــال  ســيدي؟  يــا  اســمي  عرفــتَ 

وانتظــر. مكانــك  إلــى  عُــد   .. محمــد  اســمهم 

هذا ما قاله؟ ألم تخبره عن موت الطفل؟ رجل1 

نعــم أخبرتـُـه بذلــك .. ولكنــه ضحــكَ وقــال : مئــات البشــر  رجل2 
يموتــون كُلّ لحظــة .. لينتظــر مثلكــم .. قلــت لــه ينتظــر 
مــاذا إنــه ميــت .. قــال : ال يهــم علــى الجميــع االنتظــار 

إلــى أن تصــدر األوامــر.

هذا كل ما قاله؟ رجل1 

ــه ... انتظــر .. انتظــر ... ننتظــر  ــا قال ــم .. هــذا كل م نع رجل2 
مــاذا ولمــاذا وكيــف .. )يفتــح كفيــه ويتمتــم( جمعــتُ 
بعــض أعقــاب الســجائر .. كانــت كثيــرة .. جمعتُهــا مــن 
ــسُ  ــف أتنف ــي( كي ــون )يبك ــا ملع ــم .. أن ــن أقدامه بي
أنفاســهم .. كنــتُ راكعــاً هنــاك أجمعهــا وهــم يضحكــون 

ــون. ــا ملع ــهم .. أن ــُس أنفاسَ ــف أتنف كي

)يهــرس أعقــاب الســجائر وهــو يــردد كلماتــه   
وينثرهــا علــى األرض .. فــي الخلــف غنــاء شــجي 
تعــاود  الالمعــة  اإلضــاءة   .. ماجنــة  وضحــكات 
العمــل فيتزاحــم المنتظــرون تجــاه البوابــة .. وبعد 
لحظــات يحــل الصمــت ثانيــة .. رجــل2 يتقــدم 
ــه بينمــا رجــل1 ينظــر  ــاب من لرجــل1 ويأخــذ الكت
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إليــه بخــوف وكأنــه يتوســله عــدم تمزيــق الكتــاب 
.. يســير بهــدوء ويجلــس يتصفــح الكتــاب(

كنــت أحــاول أن أجعلـَـهُ ينــام .. ال ينــام بســهولة البــد أن  المرأة 
أُطعمَــهُ مــن صــدريَ الجــافَ الشــحيح .. البــد أن أغنــي 
ــال  ــه )رج ــا ب ــتْ أغانين ــذي غُمِسَ ــزن ال ــضَ الح ــه بع ل
بعضهــم  يواســونها  كأنهــم  بالمــرأة  يحيطــون 
يعطيهــا بعــض األكل( .. كنــت أعــرفُ أنــه ينــام عليهــا 

ــام. ــام .. ن ــي( .. ن )تغن

لــك هللا يــا أختــي .. فــي هــذا الحاجــز تتبــدَّلُ أشــياء ..  رجل1 
تذهــب أشــياء وتأتــي أخــرى .. قالــوا لــه انتظــر .. وقالــوا 
ــا يجــوالن  ــن أن جــدي وجــدك كان ــري .. أتعرفي ــكِ اصب ل
فــي هــذه الصحــراء دون حواجــز، دون أوراق، ودون خــوف 

ــث يشــاؤون ..  ــون حي .. يرحل

عرفت هذا في الكتب؟ المرأة 

)ينظــر حيــث جلــس رجــل2( ال بــل عرفتــه فــي  رجل1 
ــي المدرســة؟ هــل  ــك ف ــم تتعلمــي ذل المدرســة .. أل
ــون عــن  ــون أمواتَهــم وال يتوقف ــدو يدفن ــأن الب ــن ب تعرفي
الترحــال .. وأهــلَ البحــر يربطــون الموتــى بحجــر يذهــب 

ــر. ــاع البح ــى ق ــم ســريعاً إل به

ــه ..  ــول لجدت ــاذا أق ــا .. م ــه هن ــي أن أدفن ــل تريدن وه المرأة 
قليــل. بعــد  يصحــو  ربمــا 

لن يصحو .. لن يصحو ... هللا يأمرنا .... رجل1 

أعــرف .. دعــه ربمــا يســمعُ صوتــي؟ ســأغني لــه ربمــا  المرأة  
يســمعني.

ولكــن يــا أختــي )تغنــي .. ينظــر لرجــل2 والمــرأة(  رجل1 
هــذه أو ذاك .. إلــى متــى .. إلــى متــى؟  

)يقف بشــكل هســتيري يقــذف بالكتــاب ويتقمص  رجل2 
شــخصية جلجامــش( انكيــدو يــا صاحبــي الــذي 
ــف  ــكَ وكي ــدودُ مامِحَ ــف أكلَ ال ــودة .. كي ــب دون ع ذه
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ــا  ــا صاحبــي هــذا أن ــك .. ي ــكَ وبطوالتِ ــامُ عزمَ محــتَ األي
ــك وســلمِك رحلــتُ إلــى هــذه  جلجامــش صديــقُ حروبِ
ــك .. وأبحــثُ عــن  ــدة أبحــثُ عــن ســر موت البحــار البعي
ــا  ــتَ خمباب ــن هزم ــا م ــود .. ي ــرةِ الخل ــاةِ زه ــةِ الحي نبت
فــي غابــات األرز .. يــا مــن كنــتَ ســيفي وترســي أيهــا 
الصديــقُ الجاثــمُ تحــت التــراب .. ســوف أربــط حجــراً 
ثقيــاً فــي رجلــي وأغــوصُ فــي هــذا البحــر كــي أجلــبَ 

ــاة. ــكَ زهــرة الحي ل

)يصفِّق له بحرارة( لم تقل لي إنك ممثل بارع. رجل1 

)رجــل2 يجلــس منهــاراً بشــكل مأســاوي .. يقــوم  رجل2 
رجــل1 بأخــذ الكتــاب( البحــر أعطــاه مــا أراد .. أعطــاه 
ــاً أكل  ــهُ ســلط عليــه ثعبان ــاة ولكــن هللا خذلَ زهــرةَ الحي
تلــك النبتــة ليعلمــه أن الخلــود لــه وحــده ســبحانه 

ــى. وتعال

قلــتُ لــك يــا أخــي إنهــا حكايــة .. حكايــة .. والحكايــاتُ  رجل1 
أمانــي. ونصفُهــا  أحــامٌ  نصفُهــا 

)تنتابــه حالــة هســتيرية فيصــرخ( دعونــا نمــر ..  رجل2 
.. نمــر  دعونــا   .. نمــوت  نتعفــن  إننــا   .. نمــر  دعونــا 

)يحــاول منعــه( اهــدأ .. اهــدأ يــا أخــي .. ال بــأس مــن  رجل1 
االنتظــار ســاعات أخــرى.

)بخــوف وهــو يرتجــف( هــل ســياحقنا المــوتُ هنــا  رجل2 
ــدِهِ، أو  .. هــل ســنموتُ مثــلَ ذاكَ الصغيــر .. أو مثــل وال

ــر أو .. ــد أصغ ــل محم مث

اهــدأ .. لــن يصيبنــا إاّل مــا كتــبَ هللا لنــا .. فقــط اهــدأ ..  رجل1 
اهــدأ .. اهــدأ.

ــنْ  ــر .. مَ ــا نم ــاذا ال يدعونن ــا .. لم ــرون علين ــاذا يحج لم رجل2 
ــي  ــة ف ــنْ أعطاهــم هــذه األحقي ــم .. مَ ــى به ــذي أت ال
ــا  ــم .. أيه ــاً لك ــم تب ــم .. نع ــاً له ــماحٍ .. تب ــعِ والسِ المن
الســكيرون أيهــا األوغــاد .. افتحــوا البوابــة .. ارفعــوا 
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الحاجــز كــي نمــر.

اصمــت .. اصمــت .. لــن يطــول انتظارُنــا .. اهــدأ .. اهــدأ  رجل1 
..ليتنــي أملــكُ ســيجارة. 

 .. هنــا  ســنموت  وهــدوء(  باستســالم  )يجلــس  رجل2 
هنــا. ســنموت 

ســتبكي أولَ مــرة بمــرارة .. وعندمــا يصبــُح المــوتُ لعبــة  المرأة 
التكــرار ســتخفُ المــرارةُ وتتعــب .. ســتنمو أحجــارٌ صمــاءُ 

ــكَ. ــكَ وتحجــر دموعَ ــكَ وتحجــزُ لوعتَ تتوســطُ حنجرتَ

)يرتفــع صــوت غنــاء حزيــن مــن الجمــوع فــي    
ــي  ــق ف ــا تبحل ــمرة مكانه ــرأة متس ــف .. الم الخل
الفــراغ .. رجــل2 شــبه نائــم .. رجــل1 يضــع كتابــه 

المــرأة(  مــن  يقتــرب   .. فــي حقيبتــه 

هل نأخذه .. البد من دفنه. رجل1 

ال .. ســيعاودُ البــكاءَ .. لــن تأخــذَهُ منــي .. والــُدهُ ذهــب  المرأة 
.. وهــو ال يــزالُ هنــا.

لكنــه ذهــبَ .. مــات يــا أختــي مــات .. كُفــي عــن هــذا  رجل1 
ودعينــا ندفنــهُ .. لــن يســمحوا لنــا بالمــرور .. إلــى متــى 

ــه؟ ــن ب تحتفظي

حتى نجد وطناً. المرأة 

وطــن ..  )يتمتــم وفــي الخلــف أصــوات المجاميــع  رجل1 
تئــن مــن االنتظــار( 

ليت السفائن ال تقاضي راكبيها من سفار  

أو ليت أن األرض كاألفق العريض ، با بحار  

ما زلتُ أحسِب يا نقود ، أعدكنّ و أستزيد ،  

ما زلت أنُقِص ، يا نقود ، بكنّ من مدد اغترابي  

ما زلت أوقِد بالتماعتكن نافذتي و بابي  



25 هنــــــاك | نصوص مسرحية

في الضفّة األخرى هناك.   

فحدثيني يا نقود  

متى أعود ، متى أعود؟  

تعلَّمت هذا في المدرسة؟ المرأة  

جلجامــش والســيَّاب .. البحــر والحيــاة واالغتــراب .. لقــد  رجل1 
نــام )ُيشــير لرجــل2( 

ــك  ــْم علمت ــرد( كَ ــة؟ )ال ي ــي المدرس ــذا ف ــت ه تعلم المرأة 
المدرســة. تلــك 

يــا ســيدتي .. تملكيــن روح الســخرية .. أي مدرســة  رجل1 
ــة .. ال  ــد ســنواتٍ طويل ــي بع ــي لوطن ــودُ لتراب ــا أع .. أن

أعتقــدُ أننــي ســأجدُ تلــَك المدرســة كمــا هــي.

وأنــت تملــكُ روح الدعابــة .. تخــاف أال تجــد مدرســتك؟  المرأة 
ــنْ ســأجد؟ لــن أجــد أحــداً .. ال أحــد غيــر الجــدة  وأنــا مَ
ــود. ــريطٌ أس ــا ش ــط به ــور يحي ــه ص ــت علي ــط علِّق وحائ

)يتمتــم( الشــمسُ أجمــلُ فــي بــادي مــن ســواها و  رجل1 
الظــام حتــى الظــام هنــاك أجمــل. 

ألــم أقــل لــك بأنــكَ تملــكُ روح الدعابــة .. هــل تخــافُ أاّل  المرأة 
ــهِ  ــتَ بِ ــاً حلُم تجــد مدرســتك .. أم تخــاف أاّل تجــد وطن

ــاً. طوي

)رجــل2 يقــف يســير بهــدوء يحمــل حقيبتــه ينظــر    
للحاجــز بينمــا ترتفــع أصــوات الجمــوع .. اإلضــاءة 
تشــتعل مــرة أخــرى .. الجمــوع وقد توالهــا التعب 
تتزاحــم ببــطء ودون اكتــراث .. رجــل2 يطيــل النظر 
ــق  ــس طري ــداً عك ــير بعي ــم يس ــوع، ث ــى الجم إل

ــز(  الحاج

محمــد .. أكبــر .. محمــد أكبــر إلــى أيــن أنــت ذاهــب ..  رجل1 
يــا محمــد..؟  ... البوابــةَ قريبــاً  ســيفتحون 
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لقــد هــزمَ خوفَــهُ .. لــم يذهــب لمدرســتِك .. ولكنــه  المرأة 
يعــود.

كلُنا نعودُ .. ولكن إلى أين؟ رجل1 

أيخونُ إنسانٌ بادَهُ؟ المرأة  

عـُـد يــا محمــد .. سيســمحونَ بالمــرورِ بعــَد قليــل .. لقــد  رجل1 
رحــلَ دون أن يُلقــي كلمــةً واحــدةً دون أن يحمــلَ معــه 
جلجامــش الــذي وصفــهُ بالكافــر .. قــال إن أخــاه محمــد 
ــهُ فــي حــربِ الوطــن قــال إنــه كافــر ..  أصغــر قتلــه رفيقُ

ــم. رحــل دون أن يهت

هل سيعرفُ معنى وطن؟ المرأة 

عمَّن تتحدثين؟ رجل1 

عن محمد. المرأة 

ــور هــذا  ــم يعــرف لمــا عــاد بعــد أن يئــس مــن عب ــو ل ل رجل1 
الكريــه. الحاجــزِ 

قصدتُ محمد المُسجى هنا )ُتشير لجثة طفلها( المرأة 

دعي هذه الصحراء تصبحُ وطنه. رجل1 

هل سيعرفُ معنى وطن؟ المرأة 

وماذا يهم عرفَ أم لم يعرف؟!  رجل1 

ــر  ــًا وال نعتب ــه وطن ــدُ في ــذي نول ــكانَ ال ــر الم ــاذا نعتب لم المرأة 
وطنــاً؟ فيــه  نمــوت  الــذي  المــكانَ 

خير األوطان ما تولد وتموت فيه. رجل1 

أو تعلَّمتَ هذا أيضاً في مدرستك؟ المرأة 

لمــاذا تســخرين منــي .. أال يكفــي مــا نحــنُ فيــه مــن  رجل1 
ــة  ــواء البواب ــتعال أض ــون الش ــار )ينتبه ــرٍ وانتظ قه
ــم  ــظ أنه ــز .. نالح ــو الحاج ــوع نح ــع الجم .. تتداف
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حقيبتــه  يحمــل  رجــل1   .. بالمــرور  يســمحون 
ويتوقــف ينظــر للمــرأة( هيــا لقــد ســمحوا بالمــرور .. 
ألــن تذهبــي؟ )يســير بعــض خطــوات ويعــود( هيــا 

ــادر. ــك ولنغ ــداً مع ــي محم احمل

هل يسمحونَ بمرور الموتى؟ المرأة 

دعينا نحاولُ .. هيا .. هيا. رجل1 

الزحــام  )يــزداد  الموتــى؟  بمــرور  يســمحونَ  هــل  المرأة 
لصــراخ( وا

لنحاول .. هيا نغادر هذا المكان. رجل1 

نغادرُ من أين .. ونعودُ إلى أين؟ المرأة 

ليس هذا وقت الكام فقط احملي طفلَكِ ولنرحل. رجل1 

لم يعد هناكَ طفل .. لم يعد هناكَ طفل. المرأة 

ــا  ــون هي ــم يرحل ــذا .. إنه ــن ه ــي ع ــيدتي توقف ــا س ي رجل1 
بهــم. نلحــقَ 

)ال تــزال تفتــرش األرض( لحِــقَ بنــا المــوتُ هنــاك ..  المرأة 
ــا.  ــى هن ــا إل ــقَ بن ولحِ

هيا .. ارجوك يا أم محمد .. هيا. رجل1 

هل سيسمحون بمرور الموتى؟ المرأة 

لنحاول .. هيا أسرعي قبل ... رجل1 

ربما أخذوه مني. المرأة 

لنحاول .. أسرعي قبل أن يغلقوا البوابة. رجل1 

اذهب .. اذهب أنت. المرأة 

كيف .. وأترككِ هنا. رجل1 

ماذا؟ ماذا قلت؟ المرأة 
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ال وقت لهذا .. هيا .. لنذهب. رجل1 

هل قلت أترككِ هنا. المرأة 

نعم قلت هذا .. هيا دعينا نذهب. رجل1 

انظر.  المرأة 

وتوقفــت  الجميــع  رحــل  وقــد  للخلــف  )تشــير   
اإلضــاءة وتــمَّ غلــق الحاجــز  يلتفــت رجــل1 بفــزع 

البوابــة( تجــاه  مهــروالً  ويصــرخ 

ال ال .. ليــس اآلن .. نحــن لــم نمــر .. معنــا طفــل ميــت  رجل1 
ــلٌ  ــا طف ــر .. معن ــم نم ــهُ .. نحــن ل ــراه جدتُ ــد أن ت .. الب
ــى األرض( ال  ــار عل ــكات ينه ــى الضح ــت )تتعال مي
ــنْ أعطاكــم  ــاً لــكل شــيء .. مَ هــل ســأنتظر أكثــر .. تب

ــن نمــر؟ ــن نمــر ل هــذا الحــق .. ل

)ينهــار علــى األرض .. نشــاهد فــي الخلــف توافــد   
عابريــن جــدٍد يتكدَّســون حــول البوابــة .. بــكاء 
طفــل تلتفــت المــرأة للصــوت تبتســم وتســير 

حيــث جلــس رجــل1(

قــف يــا محمــد ... قــف لــن تســقطَ فــي الخطــوات  المرأة 
األخيــرة.

لقــد ســقطنا .. ذهــبَ الجميــع .. وأغلــق الحاجــز .. لــن  رجل1 
ــر. نم

لــم يذهــب الجميــع .. هنــاك جمــعٌ آخــر .. وآخــر .. وآخــر  المرأة 
.. وعليــكَ أن تقــفَ .. تقــَف وتنتظــر.

مرة أخرى .. إلى متى؟ رجل1 

لن تسقطَ في الخطوات األخيرة. المرأة 

)ينتبــه إلــى أنهــا تركــت مكانهــا وتســيُر علــى  رجل1 
قدميهــا( أنــتِ .. تقفيــن .. تســيرين .. أنــتِ لــن تمــري 

.. وطفلُــك الميــتُ لــن يمــر.
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هل ندفن الطفل؟ المرأة 

)بدهشة( ها .. ندفنه؟ .. ندفنه هنا؟ رجل1 

هــل ندفنــه )تســاعده فــي النهــوض .. غناء شــجي  المرأة 
فــي الخلــف .. صــوت بــكاء طفــل بيــن الجمــوع .. 
ــن  ــن تبكــي، ول ــه( ل المــرأة تحمــل طفلهــا وتخاطب

تضحــك مــرة أخــرى.  

)رجــل1 يحمــل الطفــل وخلفــه المــرأة تســير   
بصمــت .. يتقــدَّم منهمــا رجــل3  عصبــي منكــوش 

 ) لشــعر ا

هل لدى أحد منكم سيجارة؟ رجل3 

ال .. لدينا طفلٌ ميتٌ نريدُ دفنه.  رجل1 

ــة ..  ــا للمصيب ــا .. ي ــات هن ــت .. م ــلٌ مي ــرخ( طف )يص رجل3 
مــات؟ وكيــف 

نريد دفنه. رجل1 

مفخخةٌ أم رصاصةٌ هل نُسِفَ أم ذُبح؟ رجل3 

ال .. مات جوعاً .. هل تساعدنا في دفنه؟ رجل1 

تدفنونه هنا .. بعيداً عن وطنه؟ رجل3 

سيكونُ هنا وطنه. المرأة 

ال إله إاّل هللا ... ال إله إاّل هللا.  رجل3 

ــازة  )تحتشــد الجمــوع ليقودهــم رجــل3 فــي جن  
مهيبــة يتقدمهــم رجــل1 حامــالً الطفــل .. وتتبعهــم 
ــن  ــادرة م ــكات ص ــجي .. ضح ــاء ش ــرأة .. غن الم
الحاجــز .. بعــد لحظــات يعــود الجميــع رجــل1 
يجلــس بيــأس بينمــا المــرأة تلتقــط صــورة طفلهــا 

وتخاطــب جدتــه( 

ســرقوا محمــد ســرقوا فرحتَــكِ بعودتِــهِ مــاَت بعيــداً عــن  المرأة 
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 ..

َمــنْ علينــا  .. نحــن  لــن ينتظــر  )متعــب ويائــس(  رجل1 
واالنتظــار. واالنتظــار،  االنتظــار، 

هل قلتَ لن أتركك هنا؟ المرأة 

وما الفائدة .. لقد رحل الجميع. رجل1 

لــن ننتظــر .. قــف يــا محمــد )تمــد لــه يدهــا يمســك  المرأة 
بهــا ويقــف .. ُتقبِّــل الصــورة وتضعهــا فــي حقيبتها 
 .. تجاهــه  حقيبتــه  وتســحب  حقيبتهــا  تتنــاول 
تضــع يدهــا فــي يــده .. الجمــوع تعــود للُمرابطــة 
ــا ..  ــجي( هي ــاء ش ــا غن ــدر عنه ــز يص ــام الحاج أم
ســيكونُ لنــا وطــن .. ســيكونُ لنــا وطــن )تمســك يــده 

ــز( ــاه الحاج ــس اتج ــيران عك ويس

 

النهاية
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المكان

فيمــا بيــن صحــراء التــراب وصحــراء المــاء مــا بيــن قريــة ســعيد 
ــوات  ــوص وأص ــب الغ ــر ومراك ــاطئ البح ــى ش ــة عل ــر الغافي المجب

ــرى. ــاة أخ ــل حي ــن أج ــروع م ــه الم ــن تجوال ــال وبي اليام

الزمان

مشــاهد متتاليــة تختصــر الكثيــر مــن الوقــت وتفصلهــا أزمــانٌ قصيــرة 
وأزمــانٌ طويلــة تختــزل الحلــم وانكســاره واألمــل وكبواتــه.

شخوص المسرحيّة

ــهير  ــواص الش ــن الغ ــي اب ــي الماض ــن ماض ــعيد ب ــو س : ه سعيد 
ماضــي الماضــي فــي األربعيــن مــن عمــره هجــر مهنتــه التــي ورثهــا 

عــن والــده ليولــع بعــاج النــاس ومداواتهــم، وبــرع فــي ذلــك.

أحيانــاً،  أحامــه  مناهــض   .. الداخلــي  صــوت ســعيد   : القرين  
ــرى.. ــاً أخ ــه أحيان ــم مع ــاً، والمُتناغ ــعيد أحيان ــال س ــص بح والمُتربِّ

ظبيــة : زوجــة ســعيد فــي الثاثيــن مــن عمرهــا، امــرأة مشاكســة، 
وعلــى خــاف دائــم مــع زوجهــا.

وضحى : ابنة سعيد وظبية في الثانية عشرة من عمرها.

فالــح : رجــل البحــر والســفن والــد ظبيــة، فــي الســتين مــن عمــره، 
قــوي، مســيطر، ومتعالٍ.

مقبل : رجل البر من شيوخ البدو ،كهل، ودود، صديق سعيد.

المغني ـ النوخذة ـ رجال فالح ـ أهالي القرية.
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المشهد األول  

)في منزل فالح بن جبر(   

)بغضــب( اســمع يــا ســعيد .. يــوم أتيــت لطلــب ابنتــي  فالح 
قلــت إنــك ســعيد بــن ماضــي .. ابــن ماضــي الماضــي 
أســد البحــر وقاهــر األمــواج .. ابــن ماضــي الــذي ســيرته 
ــم أدرك  ــك .. ل ــك مــن أبي ــت أن ــى كل لســان .. ظنن عل

بأنــك أبعــد مــا تكــون عنــه.

يا سيدي .. الرجل رجل في البر أو البحر. سعيد 

الرجــل مـَـنْ يــرث مــن أبيــه خصالــه وعملــه .. ال أن يهيــم  فالح 
فــي الصحــراء راكبــاً حمــاره يبحــث عــن أعشــاب وبــذور 
.. يتجــول بيــن خلــق هللا مــن مــكان إلــى مــكان وكأنــه 
متســول. )ســعيد ينظــر لظبيــة وكأنــه يطلــب منهــا 

التدخــل(

ويغيب عن بيته وأهله أياماً، بل شهوراً. ظبية 

أنا لم أرتكب جرماً ولم أفعل ما يعيب. سعيد 

ولكنــك جعلتنــي أضحوكــة بيــن النــاس .. يقولــون فالــح  فالح 
ــذا  ــل ه ــداوي .. وه ــداوي .. م ــه لم ــر زوَّج ابنت ــن جب ب

ــه؟ ــد ب ــل يعت عم

المداوي مهنة خير يا عم. سعيد 

لم نرَ منك خيراً يابن ماضي. ظبية 

أنا يا ظبية؟ سعيد 

ومن أين يأتي الخير من رجل ال يقيم وزناً ألهله. ظبية 

ــس  ــاً لي ــت عم ــدادك وامتهن ــل أج ــك وعم ــت عمل ترك فالح 
لــك .. هــل أنــت أعــرف مــن المطاوعــة .. أعلــم منهــم 

النــاس؟ بأحــوال 

)ســاخرة( لديــك دواء لعلــل النــاس وليــس لديــك دواء  ظبية 
لعلّتنــا أنــا وابنتــك.



هنــــــاك | نصوص مسرحية38

علّتكم! .. وماهي علّتكم يا ظبية؟ سعيد 

علتهــم أنــت يابــن ماضــي .. اســمعني جيــداً يــا ســعيد  فالح 
أنــا زوَّجــت ابنتــي لرجــل بحــر غيــص ابــن غيــص.

أنت زوجتها لي وليس ألبي. سعيد 

لــو كان أبيــك حــي لمــا قبــل مــا تقــوم بــه .. تتــرك البحــر  فالح 
لتتجــول بيــن النــاس بأعشــابك التافهــة ... الرجــال هناك 
يصارعــون األمــواج ويثابــرون فــي تحصيــل رزقهــم وأنــت 
وحمــارك تحــرث األرض شــرقاً وغربــاً بحثــاً عــن تلــك 
ــن  ــم؟ م ــاك هــذا العل ــن أت ــن أي ــذور .. م األعشــاب والب
أيــن لــك المعرفــة .. مـَـنْ مـِـْن أهلــك مــارس هــذا العمــل 

ــك؟ قبل

)بسخرية( عندي دوا الناس ما عندي دوا روحي. ظبية 

اآلن أصبحت أنا علّتكم يا ظبية؟ سعيد 

)بغضب( خاطبني أنا يابن ماضي. فالح 

)تدخل وضحى على صوت جدها(  

يا عم فالح قُل لظبية أن تعود لبيتها. سعيد 

لن تعود قبل أن تعود لعقلك. فالح 

ال أنــا وال ابنتــي نقبــل أن نعيــش مــع رجــل يعيــش علــى  ظبية 
عطايــا النــاس.

أنا أداويهم يا ظبية .. وما يدفعونه مقابل عملي. سعيد 

يا له من عمل. فالح 

عمل ال تنتمي له وال ينتمي لك. ظبية 

ولكنك زوجتي، و وضحى ابنتي. سعيد 

إذا بقيت على هذا الحال ..  ظبية 

)يقاطعها( ال .. ال تكملي يا ظبية. سعيد 



39 هنــــــاك | نصوص مسرحية

إذا بقيت على هذا الحال اتركنا يابن ماضي. ظبية 

يــا ســعيد عُــد لعقلــك، عُــد ألصلــك، لســيرة أبيــك  فالح 
جــدك. و

ــا لــم أرتكــب إثمــاً .. لــم أســرق .. لــم أتــرك صاتــي  أن سعيد 
ولــم أقصــر بحقــك أو حــق ابنتــي فلمــاذا كل هــذا؟

ــا  ــرت عندم ــيتك .. قص ــر مش ــيت غي ــوم مش ــرت ي قص فالح 
أصبحــت كالمتســول تتجــول بيــن النــاس تداويهــم .. 
تســرح فــي البــراري أيــام وأيــام وأنــت تبحــث عــن البذور 

واألعشــاب .. ثــب لرشــدك واتــرك هــذا الــدرب.

ــم تســمعوهم وهــم  ــاً .. ل ــاس ليســت عيب معالجــة الن سعيد 
ــم  ــة .. ل ــم بالصح ــن هللا عليه ــد أن يم ــي بع ــون ل يدع

بالشــفاء. فرحتهــم  تشــاهدوا 

ال عرفنــا وســمعنا .. لــم يعــد أحــد فــي كل الديــار يناديك  فالح 
بابــن ماضــي .. البــدو أصبحــوا يدعونــك بالمجبــر.

طفــل يقــف ويســير بعــد أن أعيــاه المــرض .. عجــوز يبــرأ  سعيد 
بعدمــا كان المــوت قريبــاً منــه.

ــن  ــداوي .. م ــح م ــن ماضــي أصب ــد .. اب كل هــذا ال يفي فالح 
علمــك هــذا األمــر؟ مــن الــذي أنســاك البحــر واألمــواج 
ــا  ــأن هــذا ســيحدث م ــم ب ــت أعل ــو كن واألشــرعة؟ .. ل

زوجتــك.

ظبية .. لنعد لمنزلنا. سعيد 

نعم يا أمي لنعد لمنزلنا. وضحى 

اسكتي أنت. ظبية 

اريد الذهاب مع أبي. وضحى 

ــب  ــي للع ــا اذهب ــى .. هي ــا وضح ــي ي ــك اصمت ــت ل قل ظبية 
الخــارج. فــي 

ولكن... وضحى 
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)تصــرخ بهــا( قلــت لــك اخرجــي )تدفعهــا للخــارج(  ظبية 
ــه ..  ــه أبــي هــو مــا أقول ــداً مــا قال ــت اســمعني جي وأن

هــل ســمعتنا؟

يا ظبية... سعيد 

تزوجتــك بحــار غــواص عندمــا يذكر النــاس والــدك يقولون  ظبية 
والنعــم، أمــا إذا ذكــروك....

ظبية.. سعيد 

خدعنــا فيــك .. واآلن اســمعها منــي .. إذا لــم تعــد  ظبية 
لســيرتك األولــى فليــس لــك زوجــة أو ابنــة .. إذا بقيــت 

علــى حالــك هــذا طلقنــي يالمجبــر.

سمعت يابن ماضي. فالح 

كل هــذا يحــدث بســبب تركــي للبحــر واشــتغالي بعــاج  سعيد 
النــاس.

هل سمعتها يابن ماضي؟ فالح 

انت ال تريدينني .. أعطيني ابنتي. سعيد 

ــن  ــك أي ــت .. ابنت ــف .. هــل جنن ــديد( كي ــب ش )بغض فالح 
فــوق  معــك  تســرح   .. ســتعيش  وكيــف  ســتأخذها 
الحمــار فــي الصحــراء .. هــل ســتطعمها مــن أعشــابك؟ 
ــد أن  ــذا الب ــك ه ــى عمل ــراً عل ــت مص ــمع إذا كن .. اس

تنســى أن لــك زوجــة أو ابنــة. 

ولكن يا عم فالح.. سعيد 

ــا  ــوم عنده ــك .. ي ــة مع ــش الغرب ــت تعي ــدي بن ــس ل لي فالح 
والمنــازل. القــرى  بيــن  تتجــول  وشــهر 

أداوي الناس. سعيد 

األمــر واضــح إمــا أن تكــف عــن هــذا وتعــود لمهنــة أبيــك  فالح 
ابنتــي. تتــرك  أو  وجــدك 

يا عم فالح.. سعيد 
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)ينادي خادمه( يا ولد .. قُد ابن ماضي للخارج. فالح 

)الخادم يدفع بسعيد خارج البيت(  

عجِّل وهِم خطوتك صوب الذي تــوده  المغني 

ال يكسرك ضيم وال باب الرجـا تسده   

ال بـــد لك يـــــوم ويــعود عليك الفرح  

اللي يعدك خساره راس مال ال تـعده   

المشهد الثاني  

)في الطريق إلى شاطئ البحر(  

ومــاذا بعــد ... هــل ســتعود لصحــراء التــراب أم لصحــراء  القرين 
المــاء .. مــا بــك؟ لمــاذا تصمــت اآلن .. هــل خانتــك 

العزيمــة أم هــو الحــب عــاد لقلبــك؟

ــاذا  ــرف م ــري .. ال أع ــن عم ــذا وذاك ســنوات م ــن ه بي سعيد 
للبحــر؟ وأعــود  أطاوعــه  هــل   .. ســأفعل 

أتهجــر عملــك اآلن؟ بعــد أن أصبحــت ســعيد المجبــر ..  القرين 
ــون  ــة يبحث ــاس بلهف ــره الن ــذي ينتظ ــر ال ــعيد المجب س
ــراء .. هــل  ــي الصح ــدو ف ــازل الب ــرى ومن ــن الق ــه بي عن
ســترمي بــكل مــا تعلمتــه فــي البحــر .. هــل ســتلقي 

ــي؟ ــن ماض ــيرة ب ــود لس ــك وتع كل ذل

ــداد  ــى امت ــواص األشــهر عل ــك الغ ــن ذل ــن ماضــي اب ب سعيد 
الســاحل. هــذا 

ــم  ــر ول ــح ســعيد المجب ــل أن تصب ــا كان قب نعــم هــذا م القرين 
يعــد أحــد يذكــرك بســعيد بــن ماضــي

انه معتد بمكانته ورجاله .. زوجني من أجل والدي. سعيد 

ــن  ــت م ــار أن ــن بح ــار اب ــص بح ــه غي ــذور .. زوج ابنت مع القرين 
بــه. غــدرت 

غــدرت بــه ... يــا لهــا مــن كلمــة قاســية .. لقــد وجــدت  سعيد 
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روحــي حيــث حاجــة النــاس لــي .. أفــرح لهــم وأبكــي 
ــم. معه

ولكنــك خلقــت لصحــراء المــاء .. للمجاديــف .. الصــواري  القرين 
البيضــاء. واألشــرعة 

من أجل ماذا؟ سعيد 

ــن  ــت اب ــذا .. أن ــاة هك ــل الحي ــاة .. تسلس ــنن الحي سُ القرين 
ــعيد  ــون س ــد أن تك ــك تري ــر .. ولكن ــد البح ــي أس ماض

المجبــر.

من أجل ماذا؟ سعيد 

من أجل استمرار الحياة. القرين 

فــي  المــوت  واســتمرار   .. والجــزر  المــد  واســتمرار  سعيد 
مغاصــات اللؤلــؤ .. الضيــاع بيــن أمــواج عاتيــة .. ونوخــذة 

الرحمــة. يعــرف  ال  متســلط 

سُنن الحياة. القرين 

ولكن من أجل ماذا؟ سعيد  

ــؤ .. هــل أعشــابك التــي  ــؤ .. هــل نســيت .. اللؤل اللؤل القرين 
تجمعهــا مــن الصحــراء ذات ثمــن مثــل الدانــات الفاخــرة 
ــا. ــن أجله ــس م ــد وباري ــار الهن ــدي تج ــش أي ــي ترتع الت

الهنــد وباريــس .. مــن أجــل زينة نســاء ال يعرفن شــمس  سعيد 
هــذه البحــار وال ســموم القيــظ الاهبــة .. نســاء ينمــن 
علــى الوســائد الناعمــة ونحــن مــن أجلهــن نمــوت ألــف 

مــرة فــي اليــوم.

هــو رزقكــم .. رزق كل الديــار التــي تجــاور البحــر .. قلــت  القرين 
ــنْ ســيأتي  ــنن الحيــاة .. وهــل أعشــابك مَ لــك إنهــا سُ

ــرزق؟ ــر وال بالخي

أعشــابي تشــفي .. تشــفي نســاء هنــا .. يعانيــن مــن  سعيد 
الفقــر والفاقــة والحــر والجــوع .. نســاء يعشــن هنــا 

وليــس هنــاك.
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)سعيد يجلس على صخرة تقابل البحر(  

ــذا ..  ــب ه ــك الغري ــر منطق ــاس ال تق ــي الن ــن ماض ياب القرين 
أنــت بحــار ابــن بحــار يــوم كنــت كذلــك كانــت لــك زوجــة 
وابنــة، أمــا اآلن فهــا أنــت تغــادر منــزل زوجتــك مطــروداً 

ــى. ــك وضح ــة وابنت ــن ظبي ــك م ــدداً بحرمان ومه

)أثنــاء الحــوار الســابق تدخــل وضحــى تســير   
والدهــا( مــن  تقتــرب  حتــى  بحــذر 

وضحى .. وضحى. سعيد  

)تضحــك( كيــف عرفــت أننــي هنــا وأنــت تنظــر للبحــر  وضحى 
وحيــداً.

)بفزع( وضحى. سعيد  

هل تعلمت هذه الفراسة من عملك الجديد؟ وضحى  

ال يا وضحى .. أنا دائماً أشعر بكِ قريبةً مني. سعيد  

ما بك يا أبي .. لماذا تجلس هنا وحيداً؟ وضحى  

)محاوالً إخفاء حزنه( معي البحر يا ابنتي. سعيد  

ولكنك هجرته يا أبي. وضحى  

ــت  ــي أحبب ــا ابنت ــا ي ــداوي عمــل، وأن البحــر عمــل، والت سعيد 
فرحــة النــاس .. المريــض يفــرح بشــفائه، وأهلــه يفرحون 
لســامته .. البحــر عنــاء وبحــث .. والتداوي عنــاء وبحث، 
ــذي  ــا ال ــي هــذا العمــل ... م ــي أجــد نفســي ف ولكنن

جــاء بــك؟

ولكنهم يقولون إن والدك رجل عظيم. وضحى 

وهل أنا ...؟ سعيد 

أنت منه وربما أفضل منه .. ولكنهم يقولون ..  وضحى 

العظيــم هــو هللا ســبحانه وتعالــى ... يــا ابنتــي أنــا لــم  سعيد 
أرتكــب معصيــًة، ولــم أفعــل مــا يغضبــه.
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أعرف يا أبي ولكني أخاف أن أفقدك. وضحى 

هــذا لــن يحــدث .. لــن يحــدث .. عــودي للبيــت يــا  سعيد 
يــرام. مــا  علــى  شــيء  كل  يكــون  ســوف   .. وضحــى 

هل سترضخ لهم؟ وضحى 

سأعود للبحر من أجلك ..  سعيد 

وأعشابك؟ وضحى 

)يصمــت للحظــات( هيــا يــا وضحــى .. عــودي للمنــزل  سعيد 
... البــد أن تعرفــي بأنــك كل مــا لــديّ فــي هــذه الحيــاة، 
ولــن أســمح ألي أمــر أن يبعدنــي عنــك .. هيــا عــودي 

للبيــت.

بيت جدي؟ وضحى 

اآلن فقــط .. هــم يريــدون ســعيد بــن ماضــي .. ســأكون  سعيد 
ــودي  ــا اآلن ع ــاً .. هي ــا قريب ــود لبيتن ــوف نع ــك وس كذل

للبيــت )يقبــل رأســها(

يقولون إن اللؤلؤ هو رزقنا، أمّا ما تقوم به... وضحى 

)يقاطعها( اللؤلؤ .. هل تزيّنتِ به يوماً؟ سعيد 

أتزيّن به أنا .. كيف؟ وضحى 

ال عليــك يــا ابنتــي يومــاً مــا ســتعرفين أن والــدك يحبــك  سعيد 
كثيــراً ســواء كان ابــن ماضــي أو المجبــر.

تكون من تكون فقط ال تغيب يا أبي. وضحى 

قلــت لــك أنــت كل مــا لــديّ فــي هــذه الدنيــا ولــن  سعيد 
أتخلــى عنــك .. لــن أتخلــى عنــك مقابــل أي شــيء .. 

ســنعود نعيــش معــاً بهــدوء وســام.

متى .. متى يا أبي؟ وضحى 

قريبــاً .. قريبــاً يــا وضحــى .. عــودي للبيــت قبــل أن تقلق  سعيد 
ــك. ــك والدت علي
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سأنتظرك يا أبي .. ال تغيب .. سأنتظرك  وضحى 

... ســعيد يتــرك المــكان بعــد  )تغــادر المــكان   
ابنتــه( مغــادرة 

ال تشتكي دوم دهرك لو صعب حالك  المغني 

وال ترتجــي غير ربــــك عارف بحـالك  

بيدك عـــــزوم توطي عاليات جــــبال  

الفجر يرجـــع عقب ليل وظام حـالك  

إلــى أيــن .. هــل ســتعود  للصحــراء .. مــن لحظــات كنــت  القرين 
ــر ..  ــك للبحــر .. هــل تعــود للب تتحــدث عــن قــرب عودت
هــا .. هــل تعــود لصحــراء التــراب .. هــذا طريــق الصحــراء 
.. مــاذا يــدور بعقلــك أيهــا المجبــر .. هــل تتراجــع أم 

ــداوي؟ ــا الم ــع أيه ســتهجر الجمي

المشهد الثالث  

)في خيمة الشيخ مقبل(  

ــاً  ــاً مكتئب ــك .. حزين ــر عادت ــى غي ــر أراك عل ــا يالمجب ه مقبل 
.. البــر متشــح بالخضــار .. أعشــاب وزهــور كثيــرة انظــر 

هنــاك إنــه الربيــع .. أال يفرحــك ذلــك؟

المجبر سيعود للبحر يا شيخ مقبل. سعيد 

تعــود للبحــر .. أنــت مــداوي يــا ســعيد .. مــداوي وصلــت  مقبل 
شــهرته ألطــراف البــر، بــل لبــاد بعيــدة .. تعــود للبحــر .. 

ولمــاذا؟

هنــاك فــي ديارنــا ال يأبهــون بــأي شــيء ال ينتمــي  سعيد 
فلكــه. فــي  ويــدور  للبحــر 

ولكنــك تــداوي النــاس تعالــج جروحهــم وتجبــر كســورهم  مقبل 
.. لــم أرحــل إلــى مــكان فــي هــذه الصحــارى إاّل وأجــد 
ــن  ــك وع ــدث عن ــكل يتح ــي .. ال ــة أمام ــيرتك الطيب س

ــافية. ــابك الش ــك وأعش طيبت
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كل هــذا لــم يشــفع لــي يــا شــيخ مقبــل .. لــم يشــفع  سعيد 
لــي عنــد ظبيــة ووالدهــا.

ومن هي ظبية؟ مقبل 

زوجتي يا شيخ، ووالدها الشيخ فالح بن جبر. سعيد 

فالــح بــن جبــر )يحــاول تذكــر االســم( لــم أســمع بــه  مقبل 
ــل. ــن قب م

ــر ..  ــال كث ــفن ورج ــه س ــر .. لدي ــيوخ البح ــن ش ــو م ه سعيد 
بالمتســول. يصفنــي  وجــاه  ســلطة  ذو  رجــل 

أنت متسول؟ مقبل 

خيرنــي بيــن األعشــاب والســفن .. بيــن أن أعــود لمهنة  سعيد 
ــي. ــق زوجت ــدي أو أطلِّ وال

يا له من رجل .. وماذا يعيبك أو يعيب عملك؟ مقبل 

يقــول إننــي ســعيد بــن ماضــي الماضــي .. والــدي  سعيد 
رحمــه هللا مــن أشــهر الغواصيــن وهــذا العمــل ال يليــق 

ــي. ب

)بذهول( أنت سعيد المجبر ابن ماضي الماضي؟ مقبل 

ــي  ــّي عمل ــر عل ــدي وينك ــل وال ــي مث ــو يريدن ــم وه نع سعيد 
هــذا )يالحــظ ذهــول مقبــل وبحلقتــه فيــه( مــا بــك 

ــا شــيخ؟ ي

قبــل ســنوات يــوم عــمَّ القحــط هــذه الصحــارى وعانــى  مقبل 
النــاس مــن الجــوع ذهبــت مــع والــدي للبحــر كنــت 
ــراً لــم أعــرف البحــر مــن قبــل أصابنــي مــا يصيــب  صغي
مـَـنْ يركــب البحــر أول مــرة حتــى أصبحــت أضحوكــة بيــن 
البحــارة عندهــا نهرهــم رجــل فســكتوا وكفــوا .. عرفــت 
أن هــذا الرجــل ذو قــدر ومكانــة .. وبعــد ذلــك .. لمــاذا لــم 

ألحــظ الشــبه بينكمــا؟

ماذا تعني؟ سعيد 
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ماضــي  يدعــى  الرجــل  ذلــك  أن  بعــد  فيمــا  عرفــت  مقبل 
ــى طــول ســواحل  ــؤ عل الماضــي أشــهر غواصــيّ اللؤل

البحــر.

غصباً على البل تركب جاريات السفن سعيد 

نعــم غصبــاً علــى البــل تركــب جاريــات الســفن .. كانــت  مقبل 
ســنوات قاســية .. حتــى زادنــا الوحيــد مــن حليــب 
ــر ..  ــا للبح ــه .. ذهبن ــا نأكل ــد م ــم نج ــاق شــح .. ل الني
نحــن البــدو عشــاق الحريــة والترحــال ركبنــا البحــر مــن 
أجــل أن تســتمر الحيــاة .. اســمع يــا ســعيد دعــك مــن 
تلــك المــرأة وســوف أزوجــك مَــنْ هــي أجمــل منهــا 

ــدرك. ــق ق ــدرك ح وتق

ــو  ــى الض ــي عل ــم يالل ــت( هنيك ــات صم ــد لحظ )بع سعيد 
بــي الوضيحــي ســرا  قــرن  علــى  وأنــا  تدفــون 

هنيكم )يردِّد ما قاله سعيد( والمعنى يالمجبر؟ مقبل 

يا شيخ مقبل لم تهزمني ظبية وال والدها ..  سعيد 

هل تعشق يالمجبر؟ مقبل 

أعشق .. نعم يا شيخ .. أعشق. سعيد 

أفا ...  مقبل 

ال عيب في أن أعشق وضحى ..  سعيد 

ال يا سعيد... مقبل 

وضحى ابنتي. سعيد 

وأنــا علــى قــرن الوضيحــي ... لــك هللا يالمجبــر .. أذهــب  مقبل 
معــك .. لعلــه يســتمع لــي ويدعــك وشــأنك.

ال يا شيخ.  سعيد 

ــه .. ندخــل عليــه  ــل ونذهــب ل أجمــع كل شــيوخ القبائ مقبل 
يوافــق. هللا  شــاء  وإن 
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ال .. ال ... عشــقت الصحــراء وأعشــابها، فرحــت بمــداواة  سعيد 
واآلن   .. بعيــداً  االكتشــاف  نشــوة  أخذتنــي  النــاس، 
تعيدنــي وضحــى لمجــداف نســته كفــي ولبحــار كنــت 
ــا  ــدث ... إنه ــا ح ــى م ــاً عل ــت نادم ــا .. لس ــي له أنتم
حــال األيــام يــا شــيخ )يحضــن الشــيح مقبــل ويقبلــه 

ــرف(. ــك )ينص ــلم علي ــاً( نس مودع

يــا ســعيد .. عُــد يالمجبــر ... يابــن ماضــي .. الحــول وال  مقبل 
قــوة إاّل بــاهلل.

)مقبل يلوِّح لسعيد وهو يبتعد(  

جبرت كسـور الفــرح من جـبر جروحي المغني 

ومن ذر ملح القهر في لوعتي ونوحي  

أيام أصــرخ بصوتي وأيام أســكت وون  

عندي دوا الناس ما عندي دوا روحـــي  

المشهد الرابع  

)في طريق عودته(     

هــا .. ودعــت الصحــراء .. غــداً كل القــرى والمنــازل  القرين 
ســتعرف باألمــر .. اختــرت بــن ماضــي .. ذهبــت هنــاك 
ــتكون  ــل س ــاء .. ه ــراء الم ــود لصح ــر وتع ــن المجب لتدف
 .. إذاً  .. لقــد اختــرت  الغــواص األشــهر  مثــل والــدك 

أرغمــوك علــى شــيء ال تحبــه.

من أجل وضحى. سعيد 

من أجل وضحى أم من أجل أمها؟  القرين 

من أجل وضحى. سعيد 

هــل أدوات الغــوص معــك أم ضيعتهــا بيــن األعشــاب ..  القرين 
ــا  ــك أيه ــتعيد عنفوان ــل ستس ــاك ه ــتفعل هن ــاذا س م
البحــار القديــم أم أنــك نســيت أهــوال األعمــاق ولدغــات 
األســماك الســامة .. هــل ســتقوى أذنيــك علــى فــورة 

ــؤ؟ ــان اللؤل ــاه فــي قيع المي
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من أجل وضحى. سعيد 

تفارق ما قمت به من عمل وال تفارق ابنتك. القرين 

العــم فالــح رجــل متنفــذ يســتطيع تدميــر كل مــا بنيتــه  سعيد 
.. ولكنــه لــن يدمــر عاقتــي بوضحــى.

أراك ال تذكر زوجتك. القرين 

ظبيــة .. اختــارت جانــب والدهــا .. متســلطة وشــكيمتها  سعيد 
كصلــف والدهــا.

ربمــا يريــدون لــك الخيــر .. فأنــت مــن البحــر مهمــا  القرين 
عنــه. االبتعــاد  حاولــت 

الكام لن يجدي. سعيد  

ســتعود للبحــر؟ .. كان ذاك وداع البــر .. وداع المجبــر ...  القرين 
ســتعود .. هــا ســتعود للبحــر .. ســوف ترمــي كل تلــك 

ــرك؟ ــف ظه الســنين خل

سُنن الحياة .. سُنن الحياة. سعيد 

رديت راسي على اللي مقدرا عمري  المغني 

رب كـــــــريم يهــون بالعــــجل أمري  

بس ســـاعة يا زمـن اهنا بشوفه وأرد   

اهو العـزيــــز الـذي له دمـعتي تجري  

المشهد الخامس  

غنــاء  وصــوت  الغــوص  ســفينة  ظهــر  )علــى   
الــذي  أمــام ســعيد  يقــف  النوخــذة   .. شــجي 

متألمــاً( بصدغــه  يمســك 

ــي  ــحة ف ــر فس ــب أن البح ــي .. أتحس ــن ماض ــا ياب ه النوخذة 
ــوص ترميــه  ــنْ ال يغ ــال .. مَ ــراء .. إنــه قهــر الرج الصح
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الســفن وشــرع البحــر خــارج حســاباتها.

ولكن يا عم.. سعيد 

)بســخرية( هنــا ال نتــداوى باألعشــاب والمراهــم ..  النوخذة 
ــز نفســك للكــي ..  ــك أو تجه ــل رفاق ــوص مث ــا أن تغ أم
ــي.  ــي الماض ــد ماض ــت ول ــوم وأن ــن أول ي ــك م ــك أذن تخون

سوف أتجاوز األمر .. ألم بسيط وأعود للغوص. سعيد 

ــم يعــد طــوع  ــه ول لقــد نســيت البحــر ونســاك .. هجرت النوخذة 
أمــرك.

سأستعيد ما فقدته .. وأعود للغوص. سعيد 

وإذا لم تعد كيف ستسدد دينك أيها المجبر؟ النوخذة 

أنا ولد ماضي كما قلت ولن تقهرني مياه البحر. سعيد 

ســأمهلك إلــى الغــد، وإن لــم تغــص فســوف أكــوي  النوخذة 
صدغــك بمســمار النــار .. )بســخرية( هــذا هــو دواؤنــا 

أيهــا المــداوي.

)يعلو الغناء مرة أخرى(  

جــروح  تبـــرا  وجــــروحٍ  تنز  وتـــــعود  المغني 

وأيـــام  تجــري  وتبري  حالتك كالــعود  

لي وين ترمي بروحك ما بقى من حمل  

ســــعود األيـــــام البــد ابفرحــها تعـود  

المشهد السادس  

)في بيت فالح بن جبر(   

ــجَّل  ــه س ــي بأن ــذة أخبرن ــده .. النوخ ــاد لرش ــك ع زوج فالح 
اســمه ضمــن البحــارة وقبــل أيــام رحــل معهــم .. لعلــه 

يســتعيد مجــد والــده.
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نعــم لقــد أرســل لــي بعــض النقــود .. هــل ســيفلح بعــد  ظبية 
هــذا الغيــاب الطويــل عــن البحــر.

أضــاع مشــيته، بــل أضــاع هيبتــي بيــن النــاس .. لعلــه  فالح 
ــه الترحــال  ــرك عن ــه ويت ــود لســيرة أهل يســتطيع أن يع

والبحــث عــن األعشــاب.

المسكين رحل مجبراً .. زوجي وأعرفه. ظبية 

خضع لكامك حتى ال يفقدك. فالح 

ال .. ليس من أجلي ..  ظبية 

ــد أن  ــى عشــرتك وال يري ــاقٍ عل ــو ب ــك فه ــن أجل ــل م ب فالح 
. ك يخســر

قلبه معلَّق بوضحى. ظبية 

يــا ابنتــي المهــم أن يكــف عــن لهــوه ويعــود رجــاً كمــا  فالح 
ن. كا

ــات  ــروي لهــا الحكاي طالمــا عرفــت تعلقــه بوضحــى .. ي ظبية 
بقربــه. تكــون  عندمــا  شــيء  كل  ينســى 

هي ابنته وأنت زوجته .. وأين هي وضحى؟ فالح 

ابنة الجيران تعلمها لعبة نط الحبل. ظبية 

)يضحك( تنط ماذا؟ فالح 

الحبــل .. هــي لعبــة جديــدة )صرخــة وضحــى تأتــي  ظبية 
.. وضحــى. الخــارج( وضحــى  مــن 

)يخرجان فزعين على إثر الصراخ(   

مكتوب لك وين ما دارت مجــــاديفك المغني 

تصبر على وقت كم كسر مجاديفك  
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المشهد السابع  

)على ظهر السفينة سعيد يفزع من نومه(   

وضحى سعيد 

ما بك لماذا تصرخ؟ بحار 

ــه  ــذي كــوي ب ــار ال ــم ... مســمار الن هــي هلوســة األل آخر 
الصبــاح. هــذا 

دعنا ننام يابن ماضي. بحار  

واآلن .. ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل .. الدائرة تضيق. القرين 

وضحى .. وضحى. سعيد 

ألــم الكــي يــا ســعيد .. خضعــت لهــم .. أضعــت تاريخــك  القرين 
المزدهــر، وهــا أنــت تتعثــر دون تاريخــك العائلــي الغابــر.

ســمعتها تصــرخ .. أنــا ال أهلــوس مــن الكــي .. ولكننــي  سعيد 
ســمعتها تصــرخ نعــم هــي صرخــة وضحــى.

ســتعيش طويــاً مــع كوابيســك وخيباتــك ... بعــد أن  القرين 
كنــت تجبــر وتكــوي وتــداوي هــا هــم يوســمون صدغــك 

ــط. ــدك ق ــه وال ــم يعرف ــذي ل ــار ال ــمار الن بمس

أنــا ال يعنينــي كل هــذا .. فقــط وضحــى .. وضحــى هــي  سعيد 
ــي. ــنْ تقودن مَ

عُــد لنومــك يــا ســعيد .. هنــا ال نملــك إاّل مــا حــدث لــك  النوخذة 
لــم تعــد ابــن ماضــي الماضي .. وال تقــارَن بــه .. الصحراء 
ــا ال مــكان إاّل  ــراً عــن األعمــاق والمحــار هن ــك كثي أبعدت
لمـَـنْ يعمــل .. عـُـد لنومــك ودع اآلخريــن يهنــأون بنومهــم 

.. غــداً تغــوص مــرة أخــرى حتــى تبــرأ حروقــك. 

مكتوب لك وين ما دارت مجــــــاديفك المغني 

تصبر على وقت كم كسر مجــاديفك  

هذي بحـورك وبتسبحها شبرن شبر  

ما تتعب الــروح ولو تعبت مجــــاديفك  
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المشهد الثامن  

)في بيت فالح بن جبر(        

إنها تعرج يا أبي. ظبية 

أمــر هللا كل الرجــال فــي البحــر .. وتلــك المــرأة لــم تجبــر  فالح 
رِجلهــا بالشــكل الصحيــح .. ال أدري مــن جلــب تلــك 

اللعبــة اللعينــة.

فتــاة عرجــاء .. يــا لحظــي العاثــر .. مــاذا ســأقول لوالدهــا  ظبية 
عندمــا يعــود؟

ــر  ــر تلــك المــرأة لتجب ــم نجــد غي ــه .. ل ــا فعل ومــاذا بيدن فالح 
. جلهــا رِ

ثاثــة شــهور وال فائــدة .. أي مســتقبل ينتظرهــا .. مَــنْ  ظبية 
يريــد فتــاة عرجــاء.

ــل  ــا الحب ــه لن ــا جلب ــذا م ــاهلل ... ه ــوة إاّل ب الحــول وال ق فالح 
ونطــه.

وهل ندعها هكذا ونسكت يا أبي؟ ظبية  

ومــاذا ســنفعل .. كل أهــل العلــم والمعرفــة هنــاك فــي  فالح 
البحــر ومــا باليــد حيلــة.

ــيخ  ــدة الش ــي حفي ــي وحيدت ــر .. ابنت ــي العاث ــا لحظ ي ظبية 
ــا وال  ــا جماله ــفع له ــن يش ــاء .. ل ــر عرج ــن جب ــح ب فال
ــي  ــن تأت ــن أي ــف ســيكون مســتقبلها .. م ــا .. كي أصله

تلــك المصائــب؟

كفــى .. توقفــي عــن هــذه الولولــة .. مــاذا ســنفعل هــا  فالح 
.. ألديــك حــل؟

ملعونــة تلــك اللعبــة وملعــون مــن جلبهــا .. وضحــى  ظبية 
ــع  ــاول دف ــابق )تح ــل الس ــير مث ــتطيعين الس أاّل تس
ابنتهــا للمشــي( هيــا جرِّبــي أن تعتدلــي فــي ســيرك 

.. هيــا حاولــي .. حاولــي .. تســتطيعين.
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دعــي الفتــاة أنــت تقســين عليهــا هــي كســرت رجلهــا  فالح 
وأنــت فقــدت عقلــك اذهبــي يــا وضحــى .. اذهبــي 
لصاحباتــك .. اذهبــي )وضحــى تخــرج( وأنــت لــن 
تتوقــف الحيــاة عنــد قــدم ابنتــك .. ثاثــة شــهور ونحــن 
علــى هــذا الحــال واآلن البــد أن تتوقفــي .. موســم 
ــام ولــديّ مــن العمــل الكثيــر  الغــوص ســينتهي بعــد أي
ولســت مســؤوالً عــن كســر قــدم ابنتــك .. إنــه أمــر هللا 

ــك. ــك والبنت ــب ل ــا كت ــي بم ــد أن تقبل الب

رد للصبر هات من حزن البحر حزات المغني  

وانسا جروحك واكتب للفرح حــزات    

هذي دروبٍ والبــــــــد أنت ماشيها   

اغنم زمانك ثرا كــــــل الحياة حزات   

المشهد التاسع  

الغــوص  نهايــة موســم  البحــر فــي  )شــاطئ   
ــي  ــارة .. ف ــودة البح ــن ع ــن المنتظري ــع م .. جم

وحفيدتــه(    وابنتــه  فالــح  الخلــف 

ــن  ــت اب ــر وال أن ــت ســعيد المجب ــود .. ال أن ــت تع ــا أن ه القرين 
ماضــي الماضــي .. ال تحمــل منــه إاّل ذلــك الصــدغ 

 .. بالنــار  المكــوي 

البحر ال يعرف إاّل محبيه .. وأنا أصبحت بعيداً عنه. سعيد 

إذا لمــاذا ذهبــت ؟ لمــاذا محــوت تاريــخ أبيــك؟ البحــارة  القرين 
ــف  ــد وص ــى ح ــم إل ــاول بعضه ــل وتط ــك .. ب ــزأون ب يه
والــدك باألكذوبــة وكل ذلــك بســبب موقفــك الهزيــل.

أترك ابنتي .. أطلق أمها وأحرم منها بقية حياتي. سعيد 

كنــت ســتفقدها وأنــت المجبــر واآلن ســتعود لهــا وألمها  القرين 
ــت...؟ ــنْ أن ــا مَ ــت اآلن .. ه ــنْ أن ــت .. مَ وأن
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يكفي .. أنا سعيد وكفى ..  سعيد 

اذهــب إنــه القفــال انظــر هنــاك جمــوع النــاس تنتظــر ..  القرين 
اذهــب.

وضحى .. وضحى. سعيد  

)تتقــدَّم وضحــى وهــي تعــرج لوالدهــا .. فــي   
الخلــف فالــح وظبيــة وعــدد مــن النــاس .. تتوقــف 

ظبيــة( صرخــة  وتــدوي  الحركــة 

ســعيد بــن ماضــي خطــف ابنتــه وضحــى مــن بيــت  صوت 
ــن  ــر واختفــى .. ســعيد ب ــن جب ــح ب جدهــا الشــيخ فال

واختفــى... وضحــى  ابنتــه  خطــف  ماضــي 

ــه  ــه وابنت ــودوا إاّل ب ــكان .. ال تع ــي كل م ــه ف ــوا عن ابحث فالح 
ــو لــزم األمــر لقتلــه اقتلــوه وأعيــدوا  .. أعيــدوا البنــت ول

البنــت.

)مجموعــة مــن الرجــال المســلحين يخرجــون   
) عين مســر

لي وين ترمي بجرحــــك وأنت المجبر المغني 

ال أنته اللي مقبل على الدنيا وال مدبر  

ما تنفعك حسرتك ولو هي بكــبر البحر  

ارمي بحـمولك عليه اهــوه المــدبر  

المشهد العاشر  

)في مكاٍن ما في الصحراء(   

ــاذا ســتفعل هــا .. هــل خطفتهــا مــن أجــل أن  واآلن م القرين 
الصحــراء؟ هــذه  فــي  تســجنها 

ــوهوا  ــاء .. ش ــدة عرج ــي الوحي ــاء ابنت ــي عرج ال .. ابنت سعيد 
فعــل شــيء. مــن  البــد   .. دمــروا مســتقبلها  حياتهــا 



هنــــــاك | نصوص مسرحية56

ــد لعقلــك يــا ســعيد .. لــن  هــل خطفهــا هــو الحــل .. عُ القرين 
ــيخ  ــك والش ــك ولعائلت ــار ل ــن الدم ــد م ــي إاّل المزي تجن
ــال  ــن الرج ــاً م ــل جيش ــد أرس ــت .. لق ــن يصم ــح ل فال

بأســلحتهم للبحــث عنــك.

ال يهم .. المُهم أن تعود وضحى إلى ما كانت عليه. سعيد 

ــرأة  ــه ام ــر كُســر ســاقها وجبرت ــف؟ لقــد قُضــي األم كي القرين 
.. هــذا قدرهــا. جاهلــة 

ال .. لن يكون .. البد من تصحيح الوضع. سعيد 

الفتــاة تعبــة تبكــي طــوال الوقــت .. إنــك ترتكــب حماقــة  القرين 
جديــدة.

الحماقة أن أتركها هكذا. سعيد 

لــن تفلــت مــن فالــح ورجالــه .. مــن أيــن ســتعيش  القرين 
ومــاذا ســتقدم لتلــك الفتــاة النائمــة فــي تلــك المغــارة 
.. أعدهــا قبــل فــوات األوان .. ســتألف عرجهــا وتتعايــش 

ــا. ــا ألمه ــط أعده ــة .. فق ــا الملتوي ــع خطواته م

وأنا والدها .. ولن أغفر لهم ما صنعوا بابنتي. سعيد 

ــنْ  ــنْ أوقعوهــا؟ هــل هــم مَ صنعــوا بابنتــك! هــل هــم مَ القرين 
كســروا رجلهــا؟ دعــك مــن هــذا الســخف وأعدهــا 

ألهلهــا؟

أنا والدها .. وأنا مَنْ ...  سعيد 

)يسير بتوتر وهو يبحث في األرض(  

بمــاذا تفكِّــر يابــن ماضــي .. مــاذا تنــوي أن تفعــل ..  القرين 
ــى  ــاة تعــود .. إل ــن يجــدي .. دع الفت ســعيد كل هــذا ل
أيــن تذهــب يــا ســعيد .. توقــف عــن هــذا العمــل .. 

ســعيد.

)صرخــة وضحــى مدويــة بعــد أن قــام ســعيد   
ثانيــة(    مــرًة  ســاقها  بكســر 
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يا جابر العوق ويا مداوي سقم األيام المغني 

يا مبري جـــروح عمــرك خانتك األيام  

 

المشهد الحادي عشر  

)في بيت فالح بن جبر(     

 .. كافأنــاه علــى ذهابــه للبحــر فخرجنــا الســتقباله  فالح 
وضحــى. بخطــف  وكافأنــا 

ومــا يفيــد النــدم اآلن .. ابنتــي بعيــدة عنــي منــذ نهايــة  ظبية 
الموســم وهاهــو موســم جديــد يطــرق األبــواب وال خبــر 

ــا. عنه

ــه .. كل القــرى  ــوا في ــاً إاّل وبحث ــم يتركــوا مكان ــي ل رجال فالح 
كل منــازل البــدو كل الســهول والوديــان ولــم يجــدوا أثــراً 

ــيئاً. ــم ش ــرف عنه ــد يع ــم .. ال أح ــدل عليه ي

لــن يــدل عليــه أحــد فهــو ســعيد المجبــر .. والبــدو وأهــل  ظبية 
الديــار البعيــدة كلهــم يدينــون لــه بالفضــل ولــن يخونــوه.

لقــد فقــد عقلــه .. لــم يســتطع الغــوص فقــام النوخــذة  فالح 
بكــي صدغــه .. ربمــا أثَّــر ذلــك علــى عقلــه.

أين أنت يا وضحى .. وماذا فعل بك المجبر؟ طبية 

إنه والدها يا ظبية .. ماذا سيفعل بها؟ فالح 

شهور ونحن ننتظر .. شهور من العذاب واالنتظار. ظبية 

عشــرون مــن الرجــال يحرثــون األرض مــن الشــرق إلــى  فالح 
الغــرب مــن الشــمال إلــى الجنــوب مــاذا ســنفعل أكثــر؟

أتتخلى عني يا أبي .. هل تتركه يهنأ بما قام به؟ ظبية 

ــي  ــا ابنت ــك .. ي ــن عمــل ســواك وابنت ــديّ م ــد ل ــم يع ل فالح 
هــو والدهــا وســتكون بخيــر معــه .. دعينــي لعملــي .. 
لؤلــؤ البــد مــن بيعــه وبحــارة يريــدون حقوقهــم .. وســفن 
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تحتــاج التجهيــز للموســم القــادم .. يــا لهــا مــن مصيبــة 
ــل. ــط الحب ــك مــن ن كل ذل

أريد ابنتي .. عرجاء كسيحة .. أريدها. ظبية 

ال حول وال قوة إاّل باهلل. فالح 

أين أنت يا وضحى .. ماذا فعل بك بن ماضي؟ ظبية 

اقبض على جمر روحك وانطفي فيها المغني 

خان بك وليفك لو خانت بـــــك األيام  

 

المشهد الثاني عشر  

)في مكاٍن ما في الصحراء(   

وماذا بعد يابن ماضي؟ القرين 

ال تناديني بهذا االسم. سعيد 

ــاب  ــد غي ــوص بع ــي الغ ــك فشــلت ف ــاذا .. هــل ألن ولم القرين 
ــرأ  ــاً تتب ــن ماضــي وشــهرته عيب ــح ب ــل .. هــل أصب طوي

ــه؟ من

اصمت ..  سعيد 

تدفع أثماناً باهظة. القرين 

بل أدفع ثمن اختيارات اآلخرين. سعيد 

هل أنت سعيد بما قمت به؟ القرين 

كان البد أن أقوم بتصحيح كسرها. سعيد 

وكسورك مَنْ يجبرها؟ القرين 

هذا غير مهم .. إنها وضحى. سعيد 

ــم  ــون منه ــلحين يقترب ــال المس ــن الرج ــدد م )ع  
) بصمــت
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إنه هناك .. لقد وجدناه. رجل1 

هل أنت متأكد أنه هو بن ماضي؟ رجل2 

نعم هو .. أنا أعرفه جيداً. رجل1 

ال أرى أحداً معه. رجل2 

ربما تكون هناك خلف تلك الشجرة. رجل1 

ومــاذا ســنفعل اآلن .. لننهــي األمــر مللنــا .. ثاثــة  رجل2 
الكريــه. الصحــراء  هــذه  نجــول  ونحــن  أشــهر 

)مناديــاً( قــف مكانــك يــا بــن ماضــي .. )يقــف ســعيد  رجل1 
بفــزع( نحــن رجــال الشــيخ فالــح .. جئنــا ألخــذ وضحــى 

ــا وإاّل.. ســلمها لن

وضحى ليست معي. سعيد 

بنادقنا مصوَّبة تجاهك فا تتحرَّك من مكانك. رجل1 

قلت لكم وضحى ليست معي. سعيد 

إمــا أن تســلمنا البنــت وإاّل ســنأتي لــك لنأخذهــا بالقــوة  رجل1 
)لحظــات صمــت(

ماذا ستقول لهم اآلن؟ القرين 

ــح  ــس لفال ــي .. ولي ــى ابنت ــال( وضح ــب الرج )يخاط سعيد 
شــأنٌ بهــا.

يــا ســعيد نحــن ننفــذ أوامــر العــم فالــح فــا تجبرنــا علــى  رجل1 
شــيء ال يســرك.

قلت لكم هي ليست معي. سعيد 

ــرة  ــي وم ــت مع ــي ليس ــول ه ــرة يق ــل .. م ــه يماط إن رجل2 
يقول ما شأنكم.  

إيه يابن ماضي اخترت الطريق الصعب. القرين 

يــا ســعيد .. اســمعني جيــداً .. إذا لــم تســلمنا الفتــاة  رجل1 
فســوف... اآلن 
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قلت لك إنه يماطل .. لننجز مهمتنا. رجل2 

نريد إعادة الفتاة. رجل1 

ولكنه ال يريد. رجل2 

ماذا قلت يا سعيد؟ رجل1 

ماذا قلت يا سعيد؟ القرين 

قلت لكم وضحى ليست معي. سعيد 

)دوي طلــق نــاري يســقط علــى إثــره ســعيد   
معــه( القريــن  ويســقط  األرض  علــى 

ياللي على جــــال حظك ودتك اخطاك  المغني 

ذوق المرار من سهم صابك وال اخطاك  

وين الـــــــدوا ياجليل البخت مامن دوا  

ومامن دروب بــــــــعد بتدوسها اخطاك  

المشهد الثالث عشر  

)في بيت فالح بن جبر(     

كيف .. لم تجدوها. فالح 

بحثنا عنها في كل مكان ولم نجد لها أثراً. رجل1 

ابنتي. ظبية 

ما هذا الكام .. أين ستكون ذهبت؟ فالح 

ربما قتلها ودفنها حتى ال تكون له بنت عرجاء. ظبية 

أو ربما هربت منه قبل أن نجده. رجل1 

ال .. وضحى ال تهرب من والدها. ظبية 
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ثاثة شهور .. وفي النهاية تعودون كما ذهبتم. فالح 

ولكننا رميناه. رجل1 

أرسلتكم لتعودوا بوضحى. فالح 

بحثنا في كل مكان. رجل1 

وقتلتوه؟ فالح 

رميناه .. قتلناه تركناه هناك ممدداً على األرض. رجل1 

ألب  ضحيــة  ذهبــت  ضاعــت  ابنتــي   .. الفائــدة  ومــا  ظبية 
. ن مجنــو

ــودون  ــن البحــث تع ــة م ــد كل هــذه الشــهور الطويل أبع فالح 
وضحــى. بــدون 

قال إنها ليست معه ولم نصدقه. رجل1 

هي ليست معه ألنه دفنها قتلها. ظبية 

الســخيفة  الحكايــة  هــذه  تنتهــي  ألــن  بعــد  ومــاذا  فالح 
.. وضحــى تكســر رجلهــا وضحــى يخطفهــا أبيهــا .. 

..؟ وأخيــراً

أين ذهبت ابنتي .. أين أخفاها ذلك المعتوه؟ ظبية 

كفــى .. كفــى .. كان يــوم أســود يــوم عرفنــا بــن ماضــي  فالح 
.. أنــا فالــح بــن جبــر لــم يعــد لــديّ مــا أفعلــه غيــر 

حكايتــك أنــت وابنتــك .. أنــا فالــح بــن جبــر...

)صــوت مقبــل يأتــي مــن الســاحة الُمقابلــة لبيــت   
لــح( فا

مَنْ يدلني على الشيخ فالح بن جبر. مقبل 

)يخــرج فالــح ورجالــه وخلفهــم ظبيــة تقــف ببــاب   
) ل لمنــز ا
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المشهد الرابع عشر  

ــر   ــن جب ــح ب ــت فال ــة لبي ــاحة الُمقابل ــي الس )ف  
ــر  ــاءة ال تظه ــة عب ــى مرتدي ــه وضح ــل ومع .. مقب

النــاس( مــن  وعــدد  وجههــا 

هل تدلوني على بيت الشيخ فالح بن جبر. مقبل 

أنا فالح بن جبر .. مَنْ أنت ولم هذا الصراخ؟ فالح 

معي أمانة لك يا شيخ فالح. مقبل 

أمانة .. ولكن مَنْ أنت؟ فالح 

)ُيشــير  وهــذه  الصحــراء  شــيوخ  مــن  مقبــل  أنــا  مقبل 
ــر كــي  ــي ســعيد المجب ــة ســلَّمها ل لوضحــى( األمان

وضحــى. ابنتكــم  إنهــا   .. لــك  أعيدهــا 

وضحــى )تســرع لهــا بينمــا وضحــى تخلــع عباءتهــا  ظبية 
ــاذا  ــي .. م ــي .. ابنت ــم تموت ــة .. ل ــت حيّ ــا( أن تعانقه

فعــل بــك المجنــون؟

المجنــون اســمه ســعيد المجبــر .. امشــي يــا وضحــي  مقبل 
ــير  ــى تس ــون؟ )وضح ــه ذاك المجن ــا فعل ــم م .. أريه

بشــكٍل صحيــح(

ــك  ــل ب ــاذا فع ــح .. م ــرج تســير بشــكلٍ صحي ــا ال تع إنه فالح 
ماضــي؟ ابــن 

كســر رجلهــا وأعــاد تجبيرهــا .. هــرب بهــا منكــم .. هرب  مقبل 
بهــا بعيــداً .. كان يرقــب رجالــك وهــم يذرعــون الصحــراء 
ــا  ــح م ــر تصحي ــيئاً غي ــد ش ــن يري ــم يك ــا .. ل ــاً عنه بحث
ــا .. شــهور وهــو يســهر  ــن تشــويه لرجله ــه م ــم ب قمت
لــي  .. عندهــا ســلَّمها  بــرأت  علــى راحتهــا حتــى 

ــم. ــلمها لك ألس

وضحــى حبيبتــي إنــك تســيرين بشــكلٍ جيِّــد .. الحمــد  ظبية 
هلل.
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الحمــد هلل فــي األول واألخيــر .. )يتذكـّـر( هنيكــم ياللــي  مقبل 
علــى الضــو تدفــون  وانــا علــى قــرن الوضيحــي ســرابي.

ال حول وال قوة إاّل باهلل. فالح 

ما بك يا شيخ ال تبدو فرحاً بعودة وضحى. مقبل 

ــاة  ــا معاف ــا لن ــن أجــل أن يعيده ــاء م ــا عرج ــا من خطفه فالح 
ونحــن.. وصحيحــة 

هذا هو المجبر. مقبل 

هل عرفته. فالح 

ومَنْ ال يعرف سعيد المجبر؟ مقبل 

ولكنه سعيد ابن ماضي الماضي. فالح 

ــنْ  أعــرف .. وأعــرف أن والــده ســيد األعمــاق وأشــهر مَ مقبل  
غــاص فــي هــذا البحــر.

كان يعالجها طوال هذه الشهور ونحن.. فالح 

مــا فعلــه لوضحــى فعلــه مــراراً لنــاس كثــر وفــي أماكــن  مقبل 
مختلفــة ولكــن أمرهــم ال يعنيكــم.

ــمعه .. هللا  ــم نس ــمعه ... ل ــم نس ــا ل ــك ولكنن ــال ذل ق فالح 
لــه. يغفــر 

ــذا  ــوم به ــت مهم ــاذا أن ــن لم ــاً .. ولك ــا جميع ــر لن ويغف مقبل 
شــيخ؟ يــا  الشــكل 

لقــد قتلنــاه .. رجالــي تركــوه هنــاك بعــد أن رمــوه ولــم  فالح 
معــه. وضحــى  يجــدوا 

)تصرخ( ماذا تقول قتلتم أبي .. قتلتم المجبر؟ وضحى 

كيف ذلك .. أهذا جزاؤه؟ مقبل 

لم نكن نعرف.... فالح 
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ــه أبــي .. أال تعرفــون أنــه  تعرفــون مــاذا .. أال تعرفــون أن وضحى  
ــر كل  ــذي هج ــل ال ــاة .. الرج ــع بالحي ــل المول ذاك الرج
شــيء مــن أجــل فــرح النــاس وحياتهــم وأنتــم تســلبونه 

ــاة. الحي

  )ينســل ســعيد مــن بيــن الجمــوع بهــدوٍء تــام 
يعــرج(  وهــو 

هللا وحده مَنْ يسلب الحياة. سعيد 

أبي ... أبي )تجري تجاه والدها( وضحى  

إنه سعيد .. كيف تقول .. أهاً بك يا سعيد. مقبل 

أنت حي؟ فالح 

نعــم أنــا حــي يــا عــم فالــح ورصاصاتك لــم تقتــل المجبر،  سعيد 
بــل قتلــت بــن ماضــي .. رصاصاتــك تغلغلــت فــي عظــم 
ــر  ــرج .. مجب ــك( أصبحــت أع ــرج .. )يضح ــي .. أع رجل
ــرق  ــذة أح ــم .. النوخ ــا ع ــر ي ــاص ال يجب ــرج .. الرص وأع
وجهــي بمســمار النــار ألننــي لــم أســتطع أن أكــون مثل 
والــدي وأنــت شــوهت ســاقي برصاصاتــك ألننــي أخــذت 
ابنتــي بعــد أن منعتونــي مــن رؤيتهــا .. ولكنــك لــم تقتــل 
غيــر بــن ماضــي .. أتســمعني لــم تقتــل غيــر بــن ماضي 
الــذي ســأبقيه فــي قلبــي فــي ذاكرتــي .. واآلن يــا عــم 
ــاري األول  ــن خي ــت ع ــي تراجع ــرف أن ــد أن تع ــح الب فال
تراجعــت عــن خضوعــي لــك والبنتــك .. مــن اليــوم لــن 
أكــون غيــر ســعيد المجبــر .. أتســمعني ســعيد المجبــر 

.. هيــا يــا شــيخ مقبــل. )يهــم باالنصــراف( 

سعيد ... هل بقي في قلبك مكان لنا؟  ظبية 

باً  خذنــا معــك يالمجبــر. )يتوقــف ويفتــح ذراعيــه ُمرحِّ وضحى 
بهمــا(

النهاية
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وادي المجادير
مسرحية من فصٍل واحد
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الشخصيّات

المداوي

وتعني المُعالج، رجلٌ كهل تجاوز الخمسين من عمره.

أم سعيد

في الستين من عمرها.

المجدور

أعمى في السبعين من عمره.





71 هنــــــاك | نصوص مسرحية

وادي المجادير )1(

)صحــراء .. قبــور متناثــرة .. بــكاء ونــواح وفــي   
ــداً  ــل .. بعي ــى عج ــت عل ــن مي ــم دف ــة يت الخلفي
عــن القبــور يجلــس المــداوي علــى صخــرة .. 
يخفــت البــكاء ينصــرف المشــيعون .. تدخــل أم 
ــن  ــير بي ــا .. تس ــى عص ــة عل ــير متكئ ــعيد تس س
ــم بكلمــات مبهمــة ..  ــور وهــي تنشــج وتتمت القب

لــم تالحــظ وجــود المــداوي(

ليــت المنـــايــا ما عرفـت درب خلي  أم سعيد 

جتنـــــــــي قــبل ال توافيه أو  ليتها 

ــكاء  ــل وال ب ــا ال عوي ــذر( هن ــعيد بح ــب أم س )يخاط المداوي 
هنــا ينتهــي كل شــيء.

)بخوف( ماذا .. مَنْ أنت .. مَنْ ..؟ أم سعيد 

هنا السكون .. الموت ..  هنا ينتهي كل شيء. المداوي 

ينتهي كل شيء .. نعم .. تنتهي األحام .. األماني. أم سعيد 

إنه وباء ابتاء ال راد لقضاء هللا .. ما الذي جاء بك. المداوي  

لم يعد لديّ أحد. أم سعيد 

وتأتيــن للمــوت .. هنــا ال يأتــي إاّل المحمــول علــى  المداوي 
األكتــاف.

باألمس حملوه على األكتاف إلى هنا. أم سعيد 

أشــكر هللا أن ســخَّر لــه مَــنْ يحملــه .. اذهبــي يــا  المداوي 
ــه  ــيء ودعي ــدك بش ــن يفي ــذا ل ــي .. ه ــيدتي اذهب س
وارحلــي .. وادعــي هللا أن تجــدي مـَـنْ يحملــك إلــى هنــا 

ــاعتك.  ــن س ــا تحي عندم

ــم  ــور وهــي تتمت ــن القب ــه وتســير بي ــرد علي )ال ت  

ــر باللهجــة  ــاح الجــدري قطــر ومناطــق أخــرى .. المجادب ــام 1932 إجت ــف ع ــي صي ف  )1(
ــدري. ــاب بالج ــدور المص ــدور أو مي ــع مج ــة جم المحلي



هنــــــاك | نصوص مسرحية72

ــن  ــدد م ــول ع ــف دخ ــي الخل ــات ف ــض الكلم ببع
ويرحلــون( عجــل  علــى  ميتهــم  يدفنــون  المشــيعين 

كان كل مــا تبقــى لــي كل مــا ادخرتــه للســنين القادمــة  أم سعيد 
.. حيــاة انطفــأت وســكون ال يجرحــه إاّل عويــل هنــا 

ــاك. ــراخ هن وص

ــا  ــا ي ــت هن ــاذا أن ــد( لم ــن بعي ــذر وم ــا بح )يخاطبه المداوي  
ســيدتي؟

خــراب .. كل شــيء اســتحال لخــراب .. الحياة انســحبت  أم سعيد 
مــن كل شــيء.

وماذا تفعلين هنا في هذه المقبرة؟ المداوي  

ال .. ال تقــول ذلــك .. الــوادي ليــس بمقبــرة .. إنــه الوادي  أم سعيد 
.. الــوادي .. وادي الســيل ليــس مقبــرة.

اآلن أصبــح ســيل المجدوريــن .. ابتعــدي .. هنــا الجــدري  المداوي  
فــي كل شــيء فــي التــراب فــي المــاء .. إنــه يطيــر مــع 
الهــواء  .. اذهبــي يــا ســيدتي .. اذهبــي بعيــداً وانتظري 
مصيــرك )تواصــل ســيرها بيــن القبــور( يــا ســيدتي 

إنــك تســيرين للمــوت .. ارحلــي قبــل أن تصابــي.

ليــت المنـــايــا ما عرفـت درب خلي  أم سعيد   

أو  ليتها جتنــــــــي قــبل ال توافيه  

يا سعيد يا جــبرتي عقبك أنا من لي   

ولمن باقول جــروح شـعري وقوافيه             

شللي بقى من عقب عينك يسلي  

غير هالجسد يا سعيد والجرح خافيه  

ال حــول وال قــوة إاّل بــاهلل .. كل هــذا لــن يجــدي .. اذكــري  المداوي 
هللا واســتغفريه.

أتركه وأذهب إلى أين .. أنه يرقد هنا. أم سعيد 



73 هنــــــاك | نصوص مسرحية

ــه .. الجــدري يحصــد أرواح النــاس .. فقــط  ســتلحقين ب المداوي 
ــك. ــن وقت ــا يحي عندم

ليت هذا األمر بيدي لما فارقته لحظةً واحدة. أم سعيد 

كلنا ننتظر .. ننتظر. المداوي 

ــاح  ــي صب ــداً وف ــا( غ ــل مناجاته ــمعه وتواص )ال تس أم سعيد 
ــذا  ــن ه ــث م ــات ينبع ــاء البن ــمع غن ــادم ستس ــد ق عي
الــوادي .. ســتدك أقدامهــن تــراب هــذا الــوادي ســيغنين 
للمطــر .. العيــد ســيأتي بالمطــر، والمطــر ســيأتي 

ــد. بالعي

يا هللا .. عن أي عيدٍ تتحدثين .. هل أنت مخبولة؟ المداوي  

كم طرقت هذا الوادي أقدامٌ تتغنَّى بالعيد. أم سعيد 

بيننــا وبيــن تلــك األيــام مقبــرة تتســع .. تتســع .. أصبــح  المداوي  
الســيل ســيل جثــث ال ســيل مــاء.

سوف يعود كل شيء كما كان. أم سعيد 

نعم .. بعد أن يحصد الكثير من األرواح. المداوي 

سيأتي يوم العيد .. يوم المطر. أم سعيد 

ــم  ســيأتي .. نعــم ســيأتي بعــد أن يحصــد أرواحــًا وييت المداوي  
ــاءً. ــل نس ــاالً ويرمِّ أطف

إنها رحمة .. الرحمة. أم سعيد 

تجــاه  مبهمــة  بكلمــات  تتمتــم  وهــي  )تســير   
) ي و ا لمــد ا

ــر ..  ــي أكث ــة األطــوار .. ال تقترب ــك مــن امــرأة غريب ــا ل ي المداوي 
ــك؟ ــدت عقل ــل فق ــا ه ــن هن ــدي م ابتع

ــد  ــن بعي ــذ زم ــده للبحــر من ــا وهــو .. ذهــب وال ــط أن فق أم سعيد 
ولــم يعــد .. كان يتأهــب للرجولــة .. يحلــم باليــوم الــذي 

ــه ذهــب. ــده .. لكن ــه مجــد وال ــرث في ي
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مَنْ يكون؟ المداوي  

ســعيد .. كان األمــل الباقــي .. ال أحــد لــي غيــره .. قلــت  أم سعيد 
ســيبقى ..  األمــل والحلــم،  ولكنــه ذهــب.

ــا(،  ــذر يتأمله ــا بح ــرب منه ــع )يقت ليرحــم هللا الجمي المداوي  
ــة. ــر مصاب ــك غي لكن

اختار مَنْ اختار وتركني أتجرع مرارة وداعه. أم سعيد 

ال يزال الجدري بعيداً عنك .. فلماذا البقاء هنا؟ المداوي  

ــد  ــف أبتع ــا .. كي ــام هن ــاك .. ســعيد ين ــاذا أفعــل هن وم أم سعيد 
ــه؟ عن

يا هللا .. ولكنها إرادة هللا يا أم سعيد. المداوي  

ــا(   ــر حوله ــرف .. )تنظ ــرف .. أع ــم أع ــه( نع )تقاطع أم سعيد 
هنــا أكثــر ســاماً أكثــر هــدوءاً ال صــراخ وال عويــل.

ــا  ــل .. وتنتهــي هن ــاك بالصــراخ والعوي ــدأ هن ــة تب الحكاي المداوي  
بهــدوء وســكون وبســرعة فائقــة. 

)تنشج وهي تردد بعض األشعار( أم سعيد 

ياسـعيد وينك من مواســـم حياتك  

ليش سبق القفال دشات)2(  حلمك  

ليت المنيه اللي على الوقت جاتك  

جتني قبل ال أســـــمع بيوم علمك  

استغفر هللا .. كل شي مكتوب. المداوي  

ليت المنيه اللي على الوقت جاتك أم سعيد 

جتني قبل ال أســـــمع بيوم علمك  

ــك  ــن يجــدي .. لوعت ــا .. نواحــك ل ــاذا ســتفعلين هن وم المداوي  

القفــال : نهايــة موســم الغــوص، والدشــات مفردهــا دشــة وتعنــي دخــول .. أي دخــول   )2(
البحــر فــي بدايــة الموســم. 
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ــن ذهــب. ــد م ــن تعي ل

ــائر  ــه س ــرف أن ــده .. يع ــياء وال ــن أش ــألني ع كان يس أم سعيد 
ــوه .. أعــرف  ــن نم ــة م ــت خائف ــدرب .. كن ــى ذات ال عل
أن الوقــت ســيأتي وســيذهب حيــث ذهــب والــده .. 
منــذ أتــى لهــذه الدنيــا وأنــا أخــاف عليــه مــن البحــر مــن 
غــوص األعمــاق، تلــك األعمــاق التــي أخــذت والــده ... 
لــم أعــرف أن هنــاك مــا هــو أقســى مــن البحــر وأعماقــه 

ــاة. ــرار الحي .. أقســى مــن كل م

يا أختي أنت غير مصابة ووجودك هنا .. المداوي  

ــا ولــم  )تقاطعــه( مــن أكلــه الجــدري ومــات كان مصاب أم سعيد 
يعــد كذلــك أمــا أنــا فمصابــة وســأبقى مصابــة مــا بقيــت 
ــه واآلن  ــوادي كان فوق ــذا ال ــي ه ــا ف ــه هن ــي إن أنفاس
ــا .. ويلعــب مــع  ــور هن ــه .. كان يصطــاد الطي ــح تحت أصب
ــا ..  ــن هن ــات وهــن يغني ــا .. يشــاهد الفتي ــه هن أصحاب

... واآلن 

)يحــاول مواســاتها( نعــم كنــا نشــاهدهم .. فــي  المداوي  
العيــد .. أصواتهــم تشــق عنــان الســماء فرحــة مبتهجــة 
ــكاء. ــل والب ــر العوي ــوت غي ــيل .. واآلن ال ص ــان الس بجري

ــك  ــط حصان ــا وارب ــم عندن ــم غيِّ ــا غي ــي بحــزن( ي )تغن أم سعيد 
عندنــا)3(

نعم العيد والمطر والسيل ... المداوي  

اآلن المــوت يحيــط بــكل شــيء ال غنــاء ال أهازيــج كلهــا  أم سعيد 
ــوادي. ــراب هــذا ال تحــت ت

ــون  ــون وهــم يهلل ــف مشــيعون يهرول )فــي الخل  
وينصرفــون( بســرعة  ميتهــم  يدفنــون  نــواح  وصــوت 

ــا  ــه م ــى ويقــل عــدد المشــيعين .. ل ــزداد عــدد الموت ي المداوي  
ــدي  ــيدتي ابتع ــا س ــي ي ــذ اذهب ــا أخ ــه م ــى .. ول أعط

ــرة. ــذه المقب ــن ه ع

)3( من األهازيج الشعبية.
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ــل هــو   ــرة، ب ــك ليســت مقب ــة( قلــت ل )تصــرخ غاضب أم سعيد 
الــوادي .. غــداً ســينهمر المطــر ويغســل ترابــه وســيأتي 
ــم  ــا غي ــاء( ي ــاود الغن ــج )تع ــك األهازي ــود تل ــد وتع العي

ــا .. ــك عندن ــط حصان ــا وارب ــم عندن غيِّ

ولكــن يــا ســيدتي إلــى أن يحيــن ذاك الوقــت ســيموت  المداوي  
ــنْ يمــوت .. مَ

)تقاطعه بحزم( وسيولد آخرون .. وآخرون. أم سعيد 

كل يــوم ينبعــث الصــراخ مــن بيــت .. الســير تجــاه  المداوي  
المقبــرة )يســتدرك( أقصــد الــوادي ال يتوقــف .. المــوت 

ــاد هللا. ــن عب ــول بي يج

ــل لــي أنــه  كان ذا قامــة مديــدة كأنــه والــده .. بــل يخيِّ أم سعيد 
ــده. ــن وال ــول م أط

أعرفه. المداوي  

كان يقــول : والــدي بحــار معــروف جــاب البحــار وخبرهــا  أم سعيد 
ــن.  ــيد الغواصي كان س

ــا  ــي كلم ــول ل ــده أيضــا رحمــه هللا .. كان يق ــت وال عرف المداوي  
التقينــا : لمــاذا ال تتــزوج أيهــا المــداوي .. هــل أنــت 

عاجــز؟

كان يحضــر نفســه بــأن يكــون مثــل والــده .. ولكنــه ذهب  أم سعيد 
 ..

سيذهب أناس كثر .. انجِ بنفسك. المداوي  

وأتركه هنا للوحشة وصمت هذا الوادي. أم سعيد 

ــوادي وال  ــذا ال ــرث به ــو اآلن ال يكت ــب ه ــه ذه ــتِ إن قل المداوي 
بصمتــه.

كان األيــام القادمــة .. عــكازي فــي الكبــر .. كنــت أحلــم  أم سعيد 
ــام. ــوادي وين ــه ذهــب .. يتوســد هــذا ال ــأوالده .. لكن ب

ــة  ــر مصاب ــت غي ــا ســيدتي أن ــر( ي ــا أكث ــرب منه )يقت المداوي 
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ُانــجِ بنفســك اهربــي مــن هــذا الوبــاء اللعيــن.

)تقترب منه تتأمله( ولماذا ال تهرب أنت؟ أم سعيد 

أنا .. المداوي  

ــاب ..  ــر مص ــت غي ــر( أن ــه أكث ــرب من ــت )تقت ــم أن نع أم سعيد 
فلمــاذا تبقــى؟

أنا .. أنا ... المداوي  

ماذا تفعل هنا .. هل فقدت عزيزاً؟ أم سعيد 

ال .. ليس لي أحد هناك .. المداوي 

ليس لك أحد هناك .. أين؟ أم سعيد 

ليس لي أحد في دنيا األحياء. المداوي 

ــه ليــس  ــا .. لمــاذا لــم تهــرب طالمــا أن وتأتــي إلــى هن أم سعيد 
ــد. ــك أح لدي

أهــرب .. أهــرب إلــى أيــن .. المــوت يتجــوَّل بيــن النــاس  المداوي  
ــد .. ال مهــرب. ــن ذاهــب وعائ ــر بي ــن غنــي وفقي ــز بي ال يُميِّ

تطالبنــي بالفــرار وأنــت مقيــم فــي هــذا الــوادي .. وليس  أم سعيد 
لــك فيــه أحــد .. انظــر )تشــير للقبــور( هــذا كان لــي 

وأنــا لــه .. وتطالبنــي بالفــرار منــه.

قلت لك ليس لديّ مَنْ يهتم بأمري. المداوي  

وأنــا كان لــي ولــي ولكنــه أصبــح هنــا .. تريدنــي أن  أم سعيد 
أهــرب منــه.

ــي  ــاة حمل ــداً معان ــف أح ــى ال أكل ــا حت ــى هن ــت إل جئ المداوي  
ــا. ــى هن إل

تخاف الموت؟ أم سعيد 

ــا ال يجــدون  ــاس عندم ــي الن ــد أن يحرقن ال .. ال .. ال أري المداوي  
ــا. ــى هن ــي إل ــنْ يأخذن مَ
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الخوف أفقدَ الناس عقولهم. أم سعيد 

أو ربمــا رمونــي فــي البحــر إن اشــفقوا علــيّ مــن النــار  المداوي  
ــر اســمي ..  ــنْ يذك ــيّ وال مَ ــي عل ــنْ يصل .. ال مَ

مَنْ مات ذهب حيث ال جدري وال صياح. أم سعيد 

ال أريــد أن يكــون مصيــري مثــل مصير الســقاء .. ســمعت  المداوي 
أنينــه ليوميــن وبعــد ثاثــة أيــام لــم أعــد أســمع شــيئاً .. 
فقــط رائحــة كريهــة تنبعــث مــن غرفتــه المجــاورة لبئــر 

المــاء .. مســكين هــو أيضــا ليــس لــه أحــد.

)تعاود إنشادها( أم سعيد 

يا ســـــعيد ال تنطر ضوى من تحريت         

ماتت حــــــراوي من ترجــــى لزيمه   

يا ســعيد بعـدك بالوسيعة ما خطيت  

وال عرفت من حكــــــمها غير ضيمه  

لول تحوفك عين أن رحــت وأن جيت         

واليوم  ال إن شــاء هللا  وال والغنـــيمة  

إبــه يــا أم ســعيد .. واليــوم ال إن شــاء هللا وال والغنيمــة  المداوي  
 ..

عرفتــك اآلن .. أنــت المــداوي الــذي ال يعــرف النــاس مــن  أم سعيد 
أيــن ومتــى أتيــت لديارنــا.

)يضحــك( لــم يكــن بيــدي شــيء .. ال دواء لمثــل هــذا  المداوي 
الوبــاء ال مهــرب أشــفقت علــى نفســي ليــس لــي ولــد 
ــذا  ــي ه ــا يصيبن ــا .. وعندم ــى هن ــت إل ــب .. أتي أو قري
ــف أحــداً شــيئاً  ــن أكل ــن ســاعتي ل ــن وتحي ــداء اللعي ال

ــن. ــرب الميتي ســأموت ق

ــي  ــس ل ــك لي ــي مثل ــى أم نحــن؟ ليتن هــل هــم الموت أم سعيد 
ــد. أح
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كان لي .. هناك كان لي )يصمت( المداوي  

هناك أين؟ أم سعيد 

بعيداً خلف الجبال ..  كان لي أهل .. بيت وزوجة. المداوي 

وماذا جرى بعد ذلك؟ أم سعيد 

)ال يســمعها( كانــت لــي زوجــة .. زوجــة أحببتهــا كثيــراً  المداوي 
.. هنــاك مــن حيــث أتيــت.

أمرك غريب أيها المداوي. أم سعيد 

ومَنْ منا ليس بغريب ..  المداوي  

ولماذا هجرت تلك الحياة؟ أم سعيد 

كنــت مولعــاً بهــا عشــر ســنين وأنــا ســعيد بهــا وكنــت  المداوي 
أعتقــد بــأن هللا يحبنــي كثيــراً عندمــا منحنــي تلــك 
اإلنســانة الرائعــة ولكــن .. عشــر ســنين لــم يســفر 
ذلــك الــزواج عــن شــيء حتــى أصبحــت حديــث النــاس 
كانــوا يصموننــي بعــدم الرجولــة .. تركتهــا وتركــت أهلــي 

ــت. ــادي ورحل وب

)تحاول تغيير مجرى الحديث( هم الخاسرون؟ أم سعيد 

ماتــوا فــي قلبــي منــذ زمــنٍ بعيــد .. لــم يقتلهــم الجدري  المداوي  
.. وال أي وبــاء آخــر، بــل قتلتهــم كلمــات كانــت تنتقــص 
ــي  ــوا ف ــي .. أصبح ــن حيات ــم م ــي .. نفيته ــن رجولت م
عــداد الموتــى .. وفــي طريقــي إلــى هنــا علّمنــي 

ــاس. ــي عــاج الن ــل بعــض أســراره ف ــم الجب حكي

أتيت من الجبال البعيدة؟ أم سعيد 

مــن خلفهــا .. حــدث ذلــك مــن ســنين بعيــدة .. وهــا أنــا  المداوي 
ــر. ذا أنتظ

تقتلهــم بداخلــك .. ليتنــي أســتطيع .. ليتنــي أســتطيع  أم سعيد 
 ..
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)فــي الخلــف يتكــرَّر دخــول المشــيعين يهرولــون   
ميتهــم( يدفنــون  نــواح  وصــوت  يهللــون  وهــم 

تحمليــن ذكــرى مَــنْ يحبــك وتحبينــه .. اذهبــي يــا  المداوي 
هنــا. جلوســك  بــدل  الرحمــة  لــه  أطلبــي   .. ســيدتي 

وأتركه هنا ..  أم سعيد 

كُنــتِ تقوليــن غــداً يأتــي العيــد .. وتعــود األهازيــج .. نعــم  المداوي 
ــي  ــاً كل المآس ــيل حام ــري الس ــر ويج ــيأتي المط س
ــوادي. معــه وتعــود أصواتهــم البهيجــة تمــأل ســماء هــذا ال

عــدد  المشــيعين(  دخــول  مــع  للخلــف  )تنظــر  أم سعيد 
يتوقــف؟ متــى   .. يكــف  متــى  ازديــاد  فــي  الموتــى 

ــنْ يذهــب ويبقــى  ــة .. ســوف يذهــب مَ ــكل أمــر نهاي ل المداوي 
مَــنْ يبقــى وتســتمر الحيــاة. )المشــيعون ينصرفــون 

ــم( ــوا ميته ــد أن دفن بع

ليــس لــي أحــد خــارج هــذا الــوادي .. ســعيد ينــام هنــا  أم سعيد 
ــه. ــي وبين ــدوا المســافة بين .. ابع

لِمَ يدفنونهم هناك في مقبرة الديرة؟ المداوي 

يخافون العدوى ..  أم سعيد 

أو يخافــون علــى الموتــى منهــم .. جــاؤوا بهــم إلــى هنــا  المداوي 
ــرة .. ال أعــرف لمــاذا .. ــوا مــن وادي الســيل مقب وجعل

ــذي  ــوم ال ــف للي ــها( كان يتله ــي نفس ــا تناج )وكأنه أم سعيد 
ــؤ ..  ــاه اللؤل ــم تج ــر معه ــفينة ويبح ــه الس ــيركب في س
ــن ســتكون  شــغلت نفســي بالبحــث بيــن الفتيــات عمَّ

ــه. عروس

تحمليــن الكثيــر مــن الذكريــات .. اذهبــي .. اذهبــي  المداوي 
يــا ســيدتي قبــل أن تصابــي بهــذا الــداء .. عيشــي 
بالرحمــة والمغفــرة. لــه  .. ادعــي  الجميلــة  لذكرياتــك 

وأنت. أم سعيد 
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أنا ... أنا .. أريد أبكي على روحي وأنا حي المداوي 

ودنيا ضاقت بعيني وأنا حي أم سعيد 

ــي  ــوت ال يبك ــن أم ــا حــي لي ــي وأن ــا يواصلن عشــيرا م المداوي 
عليــه)4(

ــا  ــن هن ــرار م ــروب والف ــي اله ــب من ــرك تطل ــب أم عجي أم سعيد 
وأنــت متشــبث بهــذا المــكان.

ــنْ  ــاك مَ ــس هن ــره ولي ــد أتذك ــي أح ــس ل ــك لي ــت ل قل المداوي 
. ســيبكيني

ال لن أتركه .. لن أتركه حتى أنام بجواره. أم سعيد 

وأنــا ســأنتظر .. لــن أتعفــن هنــاك وحيــداً .. ولــن أحــرق  المداوي 
ــق. ــي الطري ف

)تنظــر للخلــف( ربمــا توقَّــف هــذا المــرض اللعيــن عــن  أم سعيد 
قتــل النــاس.

ربما.  المداوي 

ربما اكتفى بمَنْ أخذ. أم سعيد 

ربما. المداوي 

)لحظــات صمــت طويلــة .. صــوت أنيــن خافــت .. يتحــرَّك 
ــل  ــور يجف ــد القب ــوق أح ــن ف ــار م ــل واألحج الرم

المــداوي وتفــزع أم ســعيد(

هل شاهدت ذلك؟ أم سعيد 

الوادي تصدَّع من كثرة الحفر فيه. المداوي 

ــرة  ــرون .. حف ــم ال يحف ــاء جعله ــذا الوب ــن ه ــوف م الخ أم سعيد 
صغيــرة ويهيلــون التــراب عليهــا ويهربــون ســريعاً.

يهربون من الموت. المداوي 

نوع من أنواع الشعر الشعبي )أبوذية( مجهولة القائل.  )4(
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وأنا أتمناه. أم سعيد 

ــرة  ــزداد بعث ــتغفري هللا )ت ــك .. اس ــي ذل ال .. ال تقول المداوي 
يــزداد  القبــور  أحــد  ســقف  ويرتفــع  الحجــارة 
ــر .. إن الحركــة مســتمرة ..  ــه أمــر مغاي خوفهــم( ال إن
بســم هللا .. القبــر يتحــرَّك وكأن ســاكنه عــاد للحيــاة.

انظر هناك شيء يخرج ما بين الصخور. أم سعيد 

يا إلهي .. إنه ساكن القبر يحاول الخروج منه. المداوي 

وكيف لميت أن يتحرَّك .. ربما خيِّل لك. أم سعيد 

كيف والقبر لم يتوقف عن نثر حجارته. المداوي 

ما الذي يحدث .. رحمتك يا هللا. أم سعيد 

)ترتفــع يــدان مــن بيــن التــراب والحجــارة يليهمــا   
مجــدور( رجــل  رأس 

إنه الميت .. يخرج من قبره. المداوي 

دعنا نرحل من هنا. أم سعيد 

رجلــي ال تتحــرك .. مــاذا يحــدث هنــا .. هــل ما نشــاهده  المداوي 
حقيقــة؟

لنرحل من هنا. أم سعيد 

لــم أســتطع المكــوث أكثــر )يخيِّــم صمــت مريــع علــى  المجدور 
المــداوي وأم ســعيد( مكثــت طويــاً .. لم أعــد أتحمَّل 

ذلــك.

)ألول مــرة أم ســعيد تقتــرب مــن المــداوي وكأنهــا   
بــه( تحتمــي 

إنه مجدور .. حي ويتكلّم. أم سعيد 

ربما خيِّل لنا .. يا هللا ماذا يحدث هنا؟ المداوي 

)يرفــع رأســه لألعلــى وكأنــه يخاطــب الفــراغ( ال  المجدور 



83 هنــــــاك | نصوص مسرحية

ــا مجــدور وكنــت أعتقــد أننــي ســأموت خــال  ــا أن تخاف
ــا. ــت هن ــي ال زل ــر ولكنن ــتٍ قصي وق

أنت حي .. مَنْ دفنك وأنت حي؟ المداوي 

تتحدَّث معه .. ربما هو .. يا رب ماذا يحدث لنا؟ أم سعيد 

ــه  ــون من ــاً كفنــه .. يهرب )ينهــض مــن قبــره مرتدي المجدور 
ــري. ــد غي ــب أح ــم يص ــا ل ــي بيتن ــزع( ف بف

)يحادث أم سعيد( عرفته إنه المؤذن األعمى. المداوي 

ها .. نعم هو المؤذن .. ما الذي جاء به إلى هنا؟ أم سعيد 

إنه يغادر قبره. المداوي 

سوف أذهب. أم سعيد 

)يســير خطوتيــن لألمــام .. يــزداد خــوف المــداوي  المجدور 
وأم ســعيد( عندمــا أصبــت رمونــي فــي غرفــة وأوصدوا 

البــاب منــذ ذلــك اليــوم لــم ألتــقِ بــأي منهــم.

مَْن هم؟ المداوي 

أبنائــي وأحفــادي .. فقــط يقذفــون األشــياء مــن بعيــد ..  المجدور 
ــر. ــض التم ــاء وبع الم

وهل هم مَنْ دفنك وأنت حي؟ أم سعيد 

ال .. ال .. كنــت أســمعهم وأنــا فــي محبســي يتحدَّثــون  المجدور 
ــاء. ــذا الوب ــن ه ــروب م ــل واله ــن الرحي ع

إذن كيف جئت إلى هنا؟ المداوي 

ــرب .. هــل هــو حقيقــة؟ يمشــي  )بخــوف( إنــه يقت أم سعيد 
يتكلّــم.

ســمعت أحدهــم يقــول : لنتركــه تحــت رحمــة هللا ونفــر  المجدور 
بأرواحنــا وأطفالنــا وآخــر قــال : لننتظــر بعــض الوقــت فهــو 

عجــوز ولــن يقــاوم.
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ولكــن كيــف حــدث مــا حــدث .. أنــت مجــدور ومنــذ  المداوي 
الموتــى. عــداد  فــي  كنــت  لحظــات 

هــذا مــا كنــت آملــه .. ولكــن انتظــرت طويــاً بــا جــدوى  المجدور 
.. اآلن أتمنــى أنهــم رحلــوا .. نجــوا بأعمارهــم .. اآلن ال 

يهــم أن أكــون فــوق التــراب أو تحتــه.

)مــع اقتــراب المجــدور منهــم( ال تقتــرب أكثــر .. قــف  أم سعيد 
ــك. مكان

)يبتســم( كنــتِ ترفضيــن فراقــه .. لــم تخافــي وجــودك  المجدور 
ــوادي مــع مئــات مــن الجثــث المجــدورة ..  فــي هــذا ال

واآلن تخافيــن مجــدوراً لفظتــه األرض.

نحن غير مصابين .. فابتعد عنا. المداوي 

 .. وحيدهــا  ودَّعــت  ســعيد  أم  أن  وأعــرف   .. أعــرف  المجدور 
الجــدري لــم يبــقِ لهــا أحــداً ولكنهــا قــرَّرت البقــاء بجانبــه 
.. وأعــرف أنــك تخــاف أن تصــاب وتمــوت وحيــداً وال تجــد 

ــا. ــى هن ــك إل ــي ب ــنْ يأت مَ

أنت كيف .. المداوي 

كنــت أســمعكم طــوال الوقــت .. كل منــا لــه أســبابه ..  المجدور 
ــد. ــوت واح ــدة والم ــاة واح الحي

ولكن مَنْ أتى بك إلى هنا؟ المداوي 

وكيف دفنت وأنت حي؟ أم سعيد 

أبنائــي وبناتــي وأنــا فــي تلــك الغرفــة  ازداد صــراع  المجدور 
ال أشــاهد أحــداً وال أحــد يلقــى نظــرة علــيّ .. ازداد 
صراخهــم .. ازداد خوفهــم كل البيــوت حولهــم نادبــة 
عــدد  وازداد  حــدة  أكثــر  نقاشــهم  أصبــح   .. صائحــة 

)يصمــت( وتركــي  الرحيــل  فــي  الراغبيــن 

وماذا حدث بعد ذلك؟  المداوي 

)المجدور األعمى يتلمس طريقه بصمت(  
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إنــه يقتــرب منــا .. ســأترك هــذا المــكان .. ال زال بكفنــه  أم سعيد 
.. شــكله مرعــب )تخاطــب المجــدور( أكمــل حكايتــك 

وال تقتــرب أكثــر؟

أنا أعمى يا سيدتي .. أعمى ..  المجدور 

ولكنك مجدور. أم سعيد 

ساكنو هذا الوادي كلهم مجدورين. المحدور 

هم تحت األرض ال فوقها .. فقط ال تقترب منا. أم سعيد 

ــا أســير  ــي وأن ــق المســجد .. طــوال حيات حفظــت طري المجدور 
ــى  ــوم .. حت ــي الي ــرات ف ــس م ــدرب خم ــك ال ــي ذل ف
ســموا ذلــك الطريــق درب المؤذن )يخاطب أم ســعيد( 
ــم  ــاذا ل ــكان فلم ــذا الم ــرك ه ــداوي ينصحــك بت كان الم

ــي؟ تهرب

ــت  ــف دفن ــرف كي ــد أن نع ــط نري ــر( اآلن فق ــاد صب )بنف المداوي 
وأنــت حــي؟

كنــت أتمنــى أن يتركونــي ويرحلــوا .. لــم أجــد حــاً آخــر  المجدور 
.. أغمضــت عينــيّ وصلبــت جســمي وصرخــت وعندمــا 
ــى  ــح  أصــدرت حشــرجة أعل ــة يفت ــاب الغرف ســمعت ب

وأخــرى وســكنت.

ولماذا؟ أم سعيد 

ــي  ــة ف ــح عقب ــاذا أُصب ــم .. لم ــي تعطيله ــب ف ــم أرغ ل المجدور 
نجاتهــم. طريــق 

وصدقوا ذلك؟ المداوي 

صدقوا أنك مت؟ أم سعيد 

نعــم .. كانــوا يتمنــون تلــك اللحظــة .. دخلــوا وهــم  المجدور 
ملثمــون.

ماذا ..؟ المداوي 
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عرفت ذلك من أصواتهم .. أعرف أصواتهم جيداً. المجدور 

وصدقوا أنك ميت؟ أم سعيد 

بقيــت هنــاك أيامــاً والجــدري يفتــك بــي لــم يقتــرب مني  المجدور 
أحــد .. هــل تريدهــم اآلن أن يفعلــوا ذلــك ..  بعدهــا 
ســمعت ابنتــي الكبــرى تقــول : الحمــد هلل لقــد ذهــب 

ــه ونرحــل. ــي فلنعجــل بدفن ــال ابن ــا، وق ــاح وأراحن ارت

يا للقسوة .. وأنت حي. أم سعيد 

أنــا رجــل عجــوز أعمــى ومجــدور .. دعــوت هللا أن ينجيهم  المجدور 
ــون  ــوادي .. يأت .. ومثــل كل الذيــن حولكــم فــي هــذا ال
بهــم والخــوف يقودهــم يحفــرون علــى عجلــة ويدفنــون 
بعجلــة ويهربــون خائفيــن أن يعلــق الجــدري بأذيالهــم. 

لماذا لم تستسلم لمصيرك وتبقى حيث أنت؟ المداوي 

وهل تعرفه .. هل تعرف مصيرك أو مصير أم سعيد؟ المجدور 

أنت مَنْ قرَّر أن يموت. أم سعيد 

ــد  ــم أج ــم .. ل ــن طريقه ــدت ع ــا ابتع ــتغفر هللا .. أن أس المجدور 
وســيلة أســاعدهم بهــا غيــر تلــك.

وتُدفَن وأنت حي. المداوي 

لم أجد وسيلة لمساعدتهم غير تلك. المجدور 

وكم بقيت هناك في ظام القبر؟ المداوي 

ــيان  ــور س ــى واألم ــا أعم ــر .. أن ــام القب ــم( ظ )يبتس المجدور 
عنــدي بقيــت هنــاك ليلــة واحــدة .. غايتــي أن أبعــد عــن 

ــم. ــق هروبه طري

ــك  ــون أن ــاس يعرف ــد كل الن ــذ زمــنٍ بعي ــت مجــدور من أن المداوي 
مجــدور.

نعــم هــذا الوبــاء حــدث قديمــاً كنــت طفــاً عندمــا  المجدور 
 .. عشــت  ولكننــي  بصــري،  أفقدنــي  أصابنــي 
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نعم وهذه هي المرة الثانية. المداوي 

وماذا يعني ذلك؟ أم سعيد 

ــن  ــه ل ــي أن ــذا يعن ــة وه ــرة الثاني ــه للم ــدري يصيب الج المداوي 
يتمكــن منــه.

كيف ... الجدري لن يقتلني؟ المجدور 

حسب ما أعرف ... نعم لن يتمكن منك.  المداوي 

)بحزن( ولكنهم ذهبوا ... ذهبوا. المجدور 

أنا سأترك هذا المكان. أم سعيد 

عــدد   .. الجــدري  انحســر  ربمــا  للخلــف(  )ينظــر  المداوي 
نقصــان. فــي  الجنــازات 

أريد أبكي على روحي وأنا حي. المجدور 

هل تسخر مني أيها المجدور؟ المداوي 

ــذ زمــن  أنــت ودَّعــت أحبتــك حيــث أرضــك وحبيبتــك من المجدور 
بعيــد، وهــي باألمــس ودَّعــت وحيدهــا .. وأنــا ودَّعتهــم 
ــنْ منــا ســياقيهم  داعيــا هللا أن ينجيهــم .. وال نــدري مَ

أوالً.

كامك صحيح كل ودَّع أحبته .. وال ندري ... أم سعيد 

طريق العودة طويل .. طويل. المداوي 

نعم طويل وقاسٍ .. آهٍ يا سعيد. أم سعيد 

ذهبــوا بعيــداً وفــي بالهــم أنــي ميــت .. ال أعــرف إن  المجدور 
كنــت ســأراهم مــرة ثانيــة )يســتدرك( أعنــي ألتقــي 

ــم. به

هم أحياء .. أحياء لم يدفنوا هناك )تشير للقبور( أم سعيد 

وما الفرق البعيد كالميت؟ المجدور 

نعم البعيد كالميت. المداوي 
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ــي  ــات ف ــاء البن ــع غن ــد والمطــر ويرتف ــود العي ــا يع عندم المجدور 
هــذا الــوادي كل شــيء ســيصبح قريبــاً وقريبــاً جــداً.

إنهــم بعيــد .. بعيــد .. هنــاك خلــف الجبــال حيــث النخيــل  المداوي 
والمــاء .. هــل حــلَّ بهــم مــا حــلَّ بنــا .. هــل هــي هنــاك 

أم أنهــا رحلــت مثلمــا ترحــل كل األشــياء مــن حولنــا؟ 

ــوادي برغبتــك .. وهــي بقيــت  أنــت جئــت إلــى هــذا ال المجدور 
فــي هــذا الــوادي برغبتهــا.

ــف كل  ــن خل ــك .. والجــدري م ــاً برغبت ــت حي ــت دفن وأن أم سعيد 
ــك.  ذل

وطريق العودة بعيد .. بعيد .. المداوي 

يا لهذا المرار ... أم سعيد 

طريق طويل .. أين مني تلك الجبال؟ المداوي 

متى تنتهي هذه الحكاية؟ أم سعيد 

ــاء  ــوت غن ــم .. ص ــت عليه ــزن والصم ــم الح )يخيِّ  
بعيــد( مــن  يأتــي 

هل تسمعون الغناء؟ المجدور 

إنه نواحٌ .. بكاء. أم سعيد 

الجبال بعيدة .. بعيدة. المداوي 

إنه غناء .. غناء. المجدور 

غنــاء ! )ينصتــون .. يرتفــع صــوت الغنــاء أكثــر( نعــم  أم سعيد  
إنــه غنــاء.

هذه هي الحياة. المداوي 

ــود  ــاً .. وتع ــاء يوم ــك ســيعود الغن ــل ل ــم أق ــة( أل )فرح أم سعيد 
األرجــل تطــرق أرض هــذا الــوادي وتنشــر األهازيــج 

فرحــةً بالســيل.
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وهؤالء )ُيشير للقبور( المداوي 

العيد يأتي بالمطر، والمطر يأتي بالعيد. أم سعيد 

وهؤالء .. المداوي 

ما الوقت اآلن؟ المجدور 

يــا غيــم غيـّـم عندنــا واربط حصانــك عندنــا )يرتفع صوت  أم سعيد 
الغنــاء أكثــر بينمــا ينهمــر المطــر غزيــراً .. المــداوي 
يبتســم وكأنــه تذكَّــر شــيئاً يحمــل حاجياتــه يلقــي 
نظــرة علــى القبــور ويرحــل، بينمــا أم ســعيد 
ــي  ــف ف ــدور يق ــص .. المج ــاء والرق ــل الغن تواص
وســط المــكان رافعــاً كفيــه للســماء .. بعــد أن 

ــراً( ــه مكبِّ غســل المطــر جســده يرفــع صوت
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