
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة من اجل شهوة النهايات 

مسرحية قد يمثمها شخص واحد أو عدد        
 من الشخوص بطريقتي التمثيل الصائت والصامت
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 المشهد األول  
في  زرقاء باىتة تسمح ببقاء الظبلـ منتشراً تضاء الخشبة بإضاءة }  

يمف مقيى شعبي بينما احتؿ ألأرجاء المسرح الذي احتؿ نصفو ا
عدد مف الرجاؿ يقفوف  يسر متجر لبيع المواد التموينية..ألنصفو ا

 ،المقررة رسمياً  ،مصطفيف في طابور طويؿ الستبلـ موادىـ التموينية
غزا الشيب  ف مف العمر..وىو رجؿ في األربعي مف صاحب المتجر..

يتحرؾ الجميع عمى إيقاع ضربات )الدومينو( في  ..رأسو باكراً 
وعمى شاشة معمقة في فضاء المسرح تظير قطعة الدومينو  المقيى،
ة ب  ل  و  د  صوت عجبلت م   مف بعيد، نسمع، صدرت الصوت..أالتي 

الدومينو الى إيقاع يتع فشيئا.. شيئاً  فة آخذة باالقترابخرى مسر  أو 
لى المكاف ى قفؿ طرفييا لحظة وصوؿ العجبلت إلبترتيب يفضى إ

تتوقؼ الحركة  خشبة المسرح.. ،بقفزة واحدة ،ومداىمة جنود المارينز
خر ضربة قوية مف قطع آتوقفا متزامنا مع  فترة قصيرة عمى الخشبة

يدخؿ مف منطقة  موسيقى مارش طبوؿ صغيرة.. الدومينو)القفؿ(..
يشير، بيده، نحو  سود..أ رجؿ يضع عمى وجيو لثاماً  سفؿ اليميفأ

دوف يديو يقي   المتجر فينقض رجاؿ المارينز عمى صاحب المتجر..
وكذلؾ  يدييـ..أدوف المقيى ويقي   رواد خر عمىآلبينما ينقض بعضيـ ا
 حدىـ كيساً أيحمؿ  شوف المتجر..يفت   طابور..ال يفعموف مع الرجاؿ في

ويفرغ  يرى ما بداخمو يبتسـ ظافراً  يفتحو.. مف الخيش.. كبيراً 
محتوياتو في وسط المسرح فتتدحرج منو رمانات يدوية ومسدسات 

تتوقؼ الحركة لحظة واحدة ثـ  ضربة طبؿ كبير.. واعتدة خفيفة..
باتجاه  ويدفعو ،ظير صاحب المتجر عمىحدىـ فوىة بندقيتو أيضع 

يرمقو  ى المتجر..لبيده إ يزاؿ يشير الرجؿ صاحب المثاـ الذي ال
خذ صاحب يأ صاحب المتجر بنظرة شزراء ثـ يبتسـ لو بسخرية..

لى يدفعو الجندي إ سود يمبسو في رأس صاحب المتجر..أ المثاـ كيساً 
يمبسونيا في رؤوس الرجاؿ  ًا أخرىيخرج الجنود أكياس خارج..ال



خذ اإلضاءة الزرقاء ألى خارج الخشبة فتخريف ثـ يدفعونيـ إاآل
 {ت تدريجيا.بالخفو 

  * 
 
 

 المشهد الثاني   
تفتح األضواء الزرؽ تدريجيا فنرى شواخص عمى ىيئة المارينز }  

بقعة ضوء  عارية الجسد موزعة عمى خشبة المسرح..  ودمى بشرية
وىو صاحب المتجر،  ساطع تسقط عمى وسط الخشبة فيظير صبلح،

ما زالتا  يداه والدمى.. بالشواخص، محاطاً  في المشيد السابؽ،
 {لى الجميع.يوجو كبلمو إ يتنقؿ بيف الشواخص.. مقيدتيف..

 : صبلح

 

لكف الجميع ىنا ينادونني  اسمي صبلح، أنا صاحب المتجر..
عمى طمب  حضرت ىذه الميمة بناءً  صبلح العراقي.. أوبالعراقي 

ألمثؿ بيف  مخرج المسرحية األستاذ )يذكر اسـ مخرج المسرحية(
 نقؿ لكـ ما حدث،ألأو  دلي بشيادتي أمامكـ..أل أو.. أيديكـ..
أف شيادتي  زاعماً  )أبو غريب(.. ليمة أدخموني سجف بالضبط،

 أو مقدمة لمسرحيتو التسجيمية ستكوف )برولوجًا( معاصرًا..
وصاني كاتب أ )شيوة النيايات(.. كما قاؿ لي )شيوايات( وتعنى،

واحد  ؿ دور أيف أمث  أنو لـ يرد أل ستنيض حماستكـأف ال أالنص 
نني أوا ف ال تظن  أنا واحد منكـ ورجائي أ ..غيرىـمف الساسة أو 

ظرؼ االنفبلت الشامؿ  سمحة بغيض يعرؼ كيؼ يستغؿ  أتاجر 
 ..واحداً  فيكسب مف تجارتو التي لـ يصرؼ عمييا، مف جيبو، فمساً 

وكيؼ  ،عتدةتمؾ األ مف أيف أتت كؿ  ، في الوقت نفسو ،جيؿأو 
عرؼ مف ىو ذلؾ أوال  ..داخؿ متجري  التموينيةوضعت مع المواد 

 يضًا،أ عرؼ،أوال  لى متجري..ممثـ الذي وشي بي وقاد المارينز إال
لماذا يحتجزوف كؿ ىذا العدد مف األبرياء وال ألي غرض يمنعونيـ 

ف ال عبلقة أمع أنني قمت ليـ مرارًا وتكرارًا  بيوتيـلى إ عودةمف ال



إنيـ ال يثقوف بأحد  ..داخؿ متجريالتي ضبطوىا  عتدةألليـ بأمر ا
لماذا  نفسكـ..أنكـ ال تثقوف حتى بأقمت ليـ بعد احتجازي  ا..من  

   لى ببلدي إذف؟! جئتـ إ

، وأنني أنني أتعاطى العمؿ السياسي ،عرؼ لماذاأوال  ،اعتقدوا
نيـ نصبوا مف أعرؼ أولـ أكف  ،ئليقاع بخصوميلستخدـ الذخيرة أ

وأنيـ محتموف لػ  ،وأنيـ مستيدفوف مف قبمي لي، خصوماً أنفسيـ 
لى المشاىديف( ثـ يوجو كبلمو إ يتذكر.. ..)يتوقؼ قميبل......

لى ىذه انتباىكـ إ ر  ف أتوقؼ قميبل ألجأأوصاني المخرج  عفوا..
األمـ المتحدة  ى الشاشة، فتظير عمييا صورة قاعةلالشاشة )يشير إ

 :مف الداخؿ وتحتيا ترجمة تقوؿ

 محتمين ال محررين  األمريكان في العراق بصفتهم  يتواجد 

حكي أف أب عمى ىذه المقدمة بالذات و ف أتدر  أ وصاني أيضاً أو  ..
 ..ؤومةلكـ عما حدث لي بالضبط في تمؾ الميمة المش

 :قمت لو معترضا

 لى المخرج الذي يتوىـ وجوده عمى مقربة منو()يوجو كبلمو إ

ي  عم خوف..أو قص   لى حكواتي  لني إف تحو  أػػػ يا أستاذ ال يجوز لؾ  
أنا رجؿ مف ىذا الزماف وال يميؽ بي  ف أوصؿ الفكرة لمناس حسب..أ
ف أتبلعب بمشاعر جميور النظارة ألبس مبلبس الحكواتي، وال ف أأ

 ندب حظ الناس كما تفعؿ العدادات.. أأو 

 قاؿ المخرج بثقة عالية:

)يذكر اسـ الممثؿ الذي يقوـ بمعب الدور( عندما يتعمؽ  اسمع يا ػػػ 
الموضوع بقصة مثؿ قصتؾ ىذه ال بد مف طرحيا بيذه الطريقة كي 

نؾ قصصت لمكاتب أتكوف مقنعة بما فيو الكفاية.. لقد نسيت 



تفاصيؿ ليمتؾ المشؤومة فكتبيا بالطريقة التي رآىا مناسبة.. ومف 
 .. ظارة بطريقة مناسبة أيضاً ف أقدميا لجميور النأحقي 

 قمت لو: 

فأنا مف مرت بو  ف أقدميا بطريقة تبلئمني أيضاً أػػػ ولكني أريد 
 األحداث فعبل..

   لى الجميور()إ

لى غيابو في عتمة نظر إأ غادرني المخرج غير مطمئف فبقيت واقفاً 
الميؿ بوجوـ.. وعمى نحو مفاجئ انشقت بقعة مف األرض أمامي.. 
اعتقدت أوؿ األمر أنني أقؼ عمى مكاف مفخخ فشعرت بالخوؼ، ثـ 

لى دىشة وأنا أرى تدفؽ عمود باىر مف سرعاف ما تحوؿ الخوؼ إ
.. وقد خرجت منو، واً ه تضياء مشع، كأنو عمود نفط تدفؽ مف بئر 

 بصوت ىادئ امرأة جنية.. ابتسمت وىي تقوؿ لي ي،بيدوء مبلئك
فتقدمت حتى كاد جسدي  فتقدمت.. تقدـ.. تقدـ.. فتقدمت.. تقدـ..

وعابقا  ،يمس جسدىا النوراني المشع.. كاف جسدىا مضمخا بالنفط
بشذى جذور النخيؿ ومف ثناياه شممت غريف دجمة وطيف الفرات.. 

ؾ دوف أف تحر  وضعت يمينيا عمى كتفي وقالت بصوت عميؽ 
   شفتييا:

  ف شيئا أييا العراقي آلف تتمنى األؾ 

 ف حضورىا لف يتكرر قبؿ مرور سبع وسبعيف عاما.أوذكرتني 

 )صمت(



 

، ظننت أوؿ األمر أنني أراىا في خيالي حسب.. ما رأيت صدؽألـ 
قمت ليا بشيء مف التردد: أريد أف أكوف  ي عمى الرغـ مف ذلؾولكن
كؿ   بات في عصر مستغربة أتريد أف تكوف خفياً سألتني  ..خفياً 
االختفاء.. قمت أريد أف أرى  فيو يرى بوضوح.. ما حاجتؾ إلى شيء
عقميا. بعد أف . أريد أف أرى الحقائؽ بعيني كي أأرى. وال
مف أمنيتي الغريبة  لمرأة/ المبلؾدركتيا.. اضطربت اأبعقمي ف يتياأر 

 وقالت بصوت حزيف: ىذه قميبل

ذ  ف،آلبعد ا  ف يراؾأييا العراقي.. اذىب.. لف يقدر أحد لؾ ىذا أ وا 
فعؿ ما أف أسكت.. و أف أكمؿ أمنيتي أشارت عمي أف أىممت 

تأمرني بو حسب.. انتظرت أمرىا طائعا فأشارت لي بسبابتيا 
 ىامسة: 

واف.. أللى المكتبة الوطنية وافعؿ ما ينبغي لؾ قبؿ فوات ااذىب إ
رأيت دمعة تسيؿ عمى  لعمود مف النور،ف تتوارى داخؿ ذلؾ اأوقبؿ 
لى األسفؿ.. وعندما المست الدمعة وجو الببلط وتأخذ طريقيا إ خدىا

 عد أراىا.أاختفت ولـ 

غادرت  مدينتي الصغيرة وحططت الرحاؿ في المكتبة الوطنية   



قبؿ فوات األواف..  ينبغي عمي  فعمو عرؼ ماأوجمست بيف رفوفيا ال 
ؿ بيف مرت ساعة وساعتاف.. يوـ ويوماف.. ستة أياـ مرت وأنا أتجو  
 وآخر.. رفوؼ الكتب والمخطوطات الفريدة والعجيبة.. تناولت كتاباً 

ما اطمعت عمى كتاب أو مخطوطة وأخرى.. وكنت كم  مخطوطة 
ازدادت دىشتي مما تحتويو تمؾ الكتب مف عمـو ومعارؼ حتى غاب 

جمو.. انبيرت بعدد مف المخطوطات المكتوبة بماء ألجئت  عني ما
لكونية.. عثرت الذىب، وذىمت مف المنمنمات وكتب السحر والعموـ ا

لى رؼ عمى كتاب أخي الذي انتيى مف وأنا أتنقؿ مف رؼ إ
نبوءات  مخطوطتو قبؿ ثبلثة أعواـ.. أعدت قراءة الكتاب مستعيداً 

لى موضعو بأناة.. في اليوـ إي بحرائؽ تمتيـ الحضارات واعدتو أخ
وأصدقاؤه   . وبسرعة وحرص حمؿىؿ بغداد.أالسابع دخؿ رجؿ مف 

مف الكتب والمخطوطات.. وضعوىا برفؽ في سيارة حمؿ  عدداً 
ذ ذاؾ فقط  وغادروا مسرعيف .. لـ تكد عمي  فعمو نبغييتذكرت ما وا 
حتى سمعت  عمى انطبلؽ السيارة بحمميا الثميف دقيقة واحدة تمر  

بصرخات مختمفة أعقبتيا أصوات اطبلقات  ممتزجاً  ولغطاً  أصواتاً 
حوف مبنى المكتبة.. توزعوا عمى نارية فشعرت بالخوؼ.. اقتحـ مسم  

عطوا اإلشارة لفريؽ آخر يتبعيـ فدخؿ رجاؿ ممثموف لثاميـ أممراتيا و 
.. سكبوا النفط عمى الكتب.. مف قبؿيشبو لثاـ الرجؿ الذي وشي بي 

بالنفط.. خرجوا عمى عجؿ واختفوا في   إال وأغرقوه كتاباً لـ يتركوا 
وأنيـ لف يكمموا ما  زحاـ الشوارع.. ظننت أنيـ تركوا المبنى تماماً 

بدأوا بو قبؿ لحظات وقد خاب ظني حيف رأيت أحدىـ وىو يضع 
نظرات قاتمة الموف تغطي نصؼ وجيو وىو يخرج مف جيب معطفو 

طة.. ورماه عمى األرض المنف   أشعؿ عودا الرمادي عمبة كبريت..
فعؿ أف أخمد النار.. أف أركضت نحوه بسرعة.. أردت أف أوقفو.. 

لى بألسنة النيراف.. أسرعت إ ولكنني وجدت نفسي محاطاً  أي شيء
أستنجد  ركضت بيف الغرؼ عمي   ..الياتؼ فوجدت الخط عاطبلً 

خرج أف ألكني وجدت الغرؼ فارغة.. أردت  بواحد مف حراس المبنى



ف ينقذوا ما يمكف إنقاذه لكف النار أطمب مف الناس إلى الشارع، وأ
بة لفحتني.. كنت أرى الحروؼ وىي تسيؿ مف بيف األغمفة المذى  

.. تقع عمى األرض مضرجة بدـ الحبر وتتموى.. تعتصر حرفاً  حرفاً 
روحيا وتتموى ثـ تخمد عمى الببلط.. آه.. كـ تمنيت، في تمؾ 

ف يمر مف ىنا كي يطفئ لظى مجراه وأؿ دجمة و  المحظة، أف يح
الحروؼ ويمنحيا برده وسبلمو اآلمنيف )ينتبو لنفسو.. ثـ( آآآآآه يا 

 لغبائي.. كيؼ لـ أدرؾ تحذيرىا قبؿ فوات األواف.. كيؼ؟

 )يتوقؼ قميبل.. وبحزف يتابع روايتو(

أركاف المكتبة  لى كؿ  إ رقب امتداد الكارثةأجمست وسط السنة المييب 
.. تتسمؽ الرفوؼ والخزانات . رأيت النار تزحؼ بشكؿ ميوؿالوطنية.
لى كتاب أخي الذي انتيى مف مخطوطتو قبؿ ثبلثة أعواـ.. وتصؿ إ

بكي بعيوف الناس جميعا كي أف أبكيت وبكيت وبكيت.. تمنيت 
نتبو لنفسي ولـ اشعر بالنيراف أأطفئ بالدمع ىذا السعير التتري.. لـ 

الكتب.. كتب العراؽ في مكتبتو وىي تمتيمني.. احترقت مع 
 ، ولشدة تفحمو صرت مرئياً .. تفحـ جمدي حسبالوطنية.. لـ أمت

في  ف المرأة/ المبلؾ قالت لي وىي تطوؼ عمي  أمرة أخرى.. تذكرت 
دموعي فأنيا طريؽ نجاتؾ أييا العراقي.. احتفظت   الرؤيا.. احفظ

 بدموعيا داخؿ دورؽ زجاجي صغير.. أخرجت الدورؽ.. فتحت
غطاءه ورششت ما فيو عمى جسدي فاستعادت بشرتي 

 طراوتيا.   المتفحمة

* 

 
 المشهد الثالث  
مف الممكف أداء ىذا المشيد والمشاىد الصامتة األخرى بصيغة )أنا }  

بأداء  الممثؿ الواحد منفرداً  ارتأى المخرج أف يظؿ   ضمير المتكمـ( إذا



 {ىذه المسرحية.
لى صبلح.. تتزامف مع إشارة الشواخص إؿ كبير ضربة طب     

تنطمؽ مف مكبرات الصوت موسيقى رقصة )األشرار يعيثوف في 
 يزاؿ قص الشواخص.. تدور حوؿ صبلح وىو ال( تر األرض فساداً 

.. تقفز مف فوقو بزىو رضاً أتقترب منو.. تبتعد عنو.. تطرحو  ..مقيداً 
حركة واحدة وتجره عميو.. ترفعو بومرونة ولياقة بدنية عالية.. تنحني 

حدىما يقؼ أعمى وسط الخشبة.. تنقسـ الشواخص عمى قسميف ألى إ
يدييـ أيسر.. يرفعوف أللى جانبو اخر إآليمف واأللى جانب صبلح اإ
.. يدخؿ لى األعمى بحركة موحدة ويتوقفوف عف الحركة تماماً إ

دات وىـ يسيروف لى الخشبة.. تقودىـ واحدة مف المجن  المحتجزوف إ
ينقسموف،  رجميـ مقيدة بسبلسؿ مف حديد..أيدييـ و أ تلو كانكما 

خر آلوؿ يقؼ عمى يميف المسرح واألدة، عمى قسميف امر المجن  أب
ماـ المحتجزيف الذيف عمى يميف المسرح أدة عمى يساره.. تقؼ المجن  

خرى لتكمؿ دور أدة وتتوقؼ عف الحركة وفي الوقت نفسو تخرج مجن  
لى وسط المسرح.. ترفسو حد المحتجزيف إأ تدفع المجندة السابقة..

عمى منتصفو.. تدور حولو بحركات قتالية متقنة.. ترفسو ثانية وثالثة 
حتى تجبره عمى الوقوؼ في منتصؼ المسرح ببل حراؾ.. تشير 
بإحدى يدييا فتنطمؽ مف مكبرات الصوت موسيقى رقصة 

ممت كأالػ)ستربتيز(.. ترقص وتدور حولو بمرونة ورشاقة، وكمما 
 ،و تماماً جزًءا مف الرقصة تنضو عنو قطعة مف مبلبسو حتى تعري  

ذ تنتيي مف القطعة ا  إيقاعياً  ؽ الشواخص ليا تصفيقاً خيرة تصف  ألوا 
لى أسفؿ يميف قاع )الفبلمينكو( ترفسو فيتدحرج إما إي لى حد  يشبو إ

 ماـ صؼ المحتجزيف يسار المسرح. أالخشبة وتقؼ 

ترفس واحدا آخر مف  لى الحركة..وف إتخرج مجندة أخرى مف السك 
تضع حمقة مف الجمد في رقبتو وتمتطيو  المحتجزيف وتسقطو أرضاً 

مثمما يمتطى الثور في حمبة المصارعة.. تجبره عمى الحركة بوساطة 
 العس الكيربائي مثمما يتحرؾ الثور اليائج إلسقاط مف يمتطيو..



وار الثور مرات قبؿ أف يخور المحتجز خ تتكرر ىذه الحركة عدة
 خائر القوى، ،لى أسفؿ اليسار وتتركو جاثيا ىناؾ منيكاً فتقوده إ

 لى مجموعة الشواخص.وتعود لبلنضماـ إ

ضربة طبؿ كبير.. تتحرؾ الشواخص دفعة واحدة طارحة الدمى 
العارية أرضا بنسؽ واحد.. وبحركة موحدة أخرى يطرحوف 

. ينزع كؿ منيـ مف نطاقو عصًا كيربية المحتجزيف فوؽ الدمى.
وف بالعس أيضع إبرتيا عمى مؤخرة المحتجز الذي يقؼ إزاءه.. يبد

نيـ يضاجعوف الدمى أالكيربائي فتيتز أجساد المحتجزيف كما لو 
ذ ينتيوف يسوطونيـ بقسوة فيتموى الجميع عمى إيقاع السياط..  فعبل وا 

واء ويستمر الصراخ الـ الضحية تطفأ األضآوبيف صراخ الجبلد و 
 صمت مطبؽ.  المسرح يعـف أفترة قبؿ 

  * 
 المشهد الرابع   
ة نصبت في باحة ماـ خيمأ يظير صبلح جالساً  تفتح األضواء..  

 لى جميور النظارة.يوجو حديثو إ ..النزالءببعض  السجف وىو محاط
 : صبلح

 

الغريب ىو ولكف الغريب  ال غرابة فيما فعموه بنا في قاعة التعذيب،
فضحوا األمر بأنفسيـ وكشفوا السر مستنكريف تمؾ الفعمة   أنيـ

 النكراء ومطالبيف بفتح التحقيؽ وتجريـ الجناة.

إشارة أحد الفنييف.  لى األماـ. يرد عمى)يتوقؼ عف الكبلـ. ينظر إ
 لى صاحب اإلشارة(يوجو كبلمو إ

لى تباىكـ إان كي أجر   لى الجميور( أشاروا إلي  حسنا سأفعؿ )يعود إ
تظير عمييا صورة الرئيس األمريكي جورج  )يشير إلييا( ىذه الشاشة

 بوش وىو يقوؿ:

 إن الواليات المتحدة األمريكية تشعر بالعار لما حدث في سجن



 )أبو غريب(

.. قالوا لي سنطمؽ سراحؾ مف ىذا المكاف ففرحت في دخيمتي.. ال 
أشير مف الحجز ، فبعد أخفي عميكـ.. كانت فرحتي كبيرة جداً 

محادثة ل ألبنائي الستة، وأتوؽ شتاؽواالبتعاد عف عائمتي صرت أ
ووضعوني  ،معيا.. أخرجوني مف قاعة التعذيب ةأو المشاجر  زوجتي

ثـ عرفت أنيـ  ،في ىذه الخيمة مع نفر مف رجاؿ ال أعرفيـ
حتى آخرىا  وممتمئة وضعوني ىنا ألف الزنزانات كانت مزدحمة

نومة مسيد لـ يذؽ طعـ النوـ منذ ثبلثة أياـ.. وبينما بالنزالء.. نمت 
لى وجيي، تبلمس وجنتي في نومي إذا بأصابع تمتد إ كنت مستغرقاً 

ببطء وحنو.. إعتقدت أنني في بيتي وأف يد زوجتي الحنوف ىي التي 
واستسممت لحنانيا وعذوبة مممس  ،تممسني فشعرت بارتياح كبير

ثر ما تمقاه مف لكمات كفيا عمى خدي الذي اخشوشف عمى إ
وصفعات ولكنني فوجئت عندما فتحت عيني ألرى وجييا، الذي 
افتقدتو منذ أشير، بوجود امرأة أخرى غيرىا.. دققت النظر في أرجاء 

عميؽ.. إزددت حيرة وأردت  فرأيت النزالء غارقيف في نوـ الخيمة..
لى جانبي، وعما إذا كانت أف أساليا مف تكوف، ولماذا تجمس إ

مورة مف قبميـ، فرسمت بسبابتيا عبلمة السكوت.. وضعت مأ
إصبعيا عمى شفتي وأغمقت فمي ثـ قالت بصوت يشبو صوت 

 : مبلؾالالمرأة/ 

 آف لؾ أف تنيض أييا العراقي وتفعؿ ما ىو بانتظارؾ. 

.. قمت ليا ر في نفسي فازددت اضطراباً صوتيا العميؽ الحنوف أث  
 :ىامساً 

 أفعؿ ماذا ؟ وأي شيء ينتظرني ألفعمو؟  

.. كاف ياثـ سممتني الدورؽ الصغير الذي حفظت بداخمو دموع



بالسكوت  .. قمت ليا إنو فارغ تماما فأشارت عمي  الدورؽ فارغا تماماً 
وأغمضت عيني دوف  ،ثانية.. سكت.. دسست الدورؽ تحت وسادتي

وتعود  )تختفي اإلضاءة تدريجياً  .ورحت في إغفاءة عميقة ،إرادتي
 يزاؿ تحت .. كاف الدورؽ الوضعيا األوؿ( حيف نيضت صباحاً  لىإ

تطوؼ عمي في تمؾ الرؤيا   قالت لي وىي ياوسادتي.. تذكرت أن
 التي قصصتيا عمى الكاتب:

حيف تضيؽ بؾ الدنيا خذ الدورؽ وحطمو بيف حصاتيف كبيرتيف فانو 
 .لى ما تريديفضي بؾ إ

ذ ا أخذت   لدورؽ ورحت أبحث حوؿ الخيمة عف حصاتيف.. وا 
وجدتيما أطبقت بيما عمى الدورؽ فوجدتني مطمؽ السراح.. لـ 

ولكني بعد لحظة  ،اعرؼ أوؿ األمر ماذا أفعؿ أو ماذا ينتظرني
 لى الكاتب.. قاؿ الكاتب:تفكير اىتديت إ

 في المتحؼ الوطني أف ىناؾ مف يريد أف يراؾ أخبرتني

ؿ لي أنيا سالت عمى خدي أنا مى خده.. خي  ثـ سالت دمعة ع
ني فشعرت بالحزف أكثر مف أي وقت مضى.. ودعت الكاتب وكأ

ريقي مخرج المسرحية.. لى بغداد فاعترض طأودع نفسي وتوجيت إ
 مف الحكمة: وقاؿ لي بشيء

 ػػػ ىؿ أدركت لماذا طمبت منؾ برولوجا عمى طريقتي أنا 

 ػػػ نعـ ولكني مع ........... 

 ىؿ تعرؼ ماذا يفعؿ أصدقاؤنا في الغرب؟ ػػػ

. إننا ال ػػػ أعرؼ.. الغرب يريد أف يسمع.. أما الشرؽ فيريد أف يرى.
لى مف يحكي عمى الخشبة قدر حاجتنا إ لىنحتاج يا سيدي المخرج إ



 مف يفعؿ.. لقد فاتنا الكثير الذي فعمو الغرب ولـ نفعمو نحف.. 

در مني، أنا الذي لـ ترؽ ما بتركت المخرج أسير دىشتو واستغرابو ل
لى المتحؼ.. فتشت قاعاتو ثقافتي إلى مستوى ثقافتو، وذىبت إ

وكاف السكوف  عثر عمى أحد.. كاف المتحؼ مغمقاً ة فواحدة ولـ أواحد
رت بانتظار القادـ، الذي يريد رؤيتي،ىنا، ما دمت عميو.. فك   مطبقاً 

الظبلـ في ال أستطيع الخروج في مثؿ ىذا الوقت.. وبعد تفشي 
القاعات وانعداـ رؤية التماثيؿ قررت النوـ في المتحؼ.. غفوت 

أردت الخروج مف  وغفوت وصحوت عمى أصوات انفجارات عالية..
المتحؼ ولكف شدة االنفجارات منعتني.. قمت ألحتمي ىنا خمؼ 

 يزاؿ محتفظا بأجزائو رقؿ، فعمى الرغـ مما أصابو منيـ التمثاؿ ى
جمست خمؼ التمثاؿ وأنا أحدؽ في الفراغ وأفكر بخيبة  سالمة..

الشخص الذي أراد رؤيتي،ىنا، ولـ يتحقؽ لو ذلؾ.. ىدأت أصوات 
االنفجارات وساد السكوف خارج المتحؼ ثـ تعالت عمى نحو مفاجئ 
أصوات ضجيج حاد.. سمعت صوت عجمة مسرفة توقفت عند 

ية المتحؼ.. الباب الرئيسي.. صوبت أنبوبتيا الطويمة نحو واج
أطمقت قذيفة مدوية.. تدافع عمى إثرىا بعضيـ، بوحشية، كي يسبؽ 
بعضيـ اآلخر.. اعتقدت أوؿ األمر أنيـ سيسرقوف التحؼ وينتزعوف 
قبلئد الذىب مف أعناؽ أميرات سومر وأكد لكنيـ لـ يفعموا.. كؿ ما 
فعموه ىو أنيـ ىجموا عمى التماثيؿ وأسقطوىا أرضا وراحوا يسحقونيا 

.. حاولت منعيـ لكف أحدىـ ضربني بقطعة تمثاؿ أقداميـ سحقاً ب
 عمى رأسي فافقدني وعيي.

)ضربة طبؿ كبير.. يمسؾ رأسو.. يتموى.. يدور ثـ يسقط عمى 
 عميو(. األرض مغماً 

.. تحسست موضع وىادئاً  عندما صحوت كاف كؿ شيء ساكناً 
تني كاف ثمة انتفاخ واضح تحت الشعر.. ووجد الضربة عمى رأسي..

.. اعتمدت عمى ما ادخرتو مف خائرا ال أستطيع الوقوؼ عمى قدمي  



أوؿ األمر، ولكنو سرعاف ما زاؿ..  قوتي ونيضت.. شعرت بالدوار،
تجولت في قاعات المتحؼ.. بيف أنقاض التماثيؿ وحطاـ التحؼ 
التي غطت أرضو مع قطع زجاج الفاترينات التي انتشرت بيف 

وما   غبة غريبة في رؤية مسمة حمورابيتممكتني ر  الحطاـ والحطاـ..
دخمت قاعتيا عمى ميؿ  آؿ إليو حاليا عمى أيدي ىؤالء األوباش..

وسرت نحو مكانيا بأناة متحاشيا قطع الزجاج الجارحة.. وبسبب 
رأسي لـ استطع الرؤية بوضوح.. توىمت  ىالضربة التي تمقيتيا عم

ماذا رأيت قرب  ال أدري .. أوأو شخصاً  أو اعتقدت أو رأيت شبحاً 
ئة ذلؾ الصرح القانوني العظيـ.. وحيف اقتربت أكثر وأكثر، رأيت ىي

لقوا القبض عميو وىو في عقر داره كييئة صديقي الذي فارقتو منذ أ
وضبط المواعيد وكـ كاف  ،في حساب الزمف وتذكرت كـ كاف دقيقاً 

ا عمى دىحتى عو   متشبثا بساعتو اليدوية التي ال يريد أف تفارقو أبداً 
النوـ معو في فراش واحد.. وتساءلت ماذا يفعؿ ىنا في ىذه المحظة 
العصيبة أماـ مسمة القضاء العراقي.. اقتربت منو لكنو لـ يشعر 
بوجودي.. وضعت يدي عمى كتفو بيدوء.. أحس برعشتيا عمى كتفو 
ذ رآني.. احتظنني بقوة وبكى عمى كتفي  فاستدار ببطء شديد.. وا 

 وت واىف حزيف:ثـ قاؿ بص طويبلً 

 ىؿ رأيت يا صديقي ما فعموه بحضارتنا

برفؽ.. مسح  وكطفؿ فقد أبويو بكيت وبكيت وبكيت فمد يده إلي  
لى أليسر.. شد عمى يدي بقوة وقادني إدمعة ظمت متشبثة بخدي ا

 خارج المتحؼ.

غرسوا  جريحاً  ؿ لي أنني رأيت دجمة نمراً خي   سرنا صوب دجمة..
.. دـ بموف الحبر الذي رأيتو غريباً  السكيف في قمبو فراح يقطر دماً 

يسيؿ مف كتب ومخطوطات العراؽ.. شرعنا بعبور جسر األحرار.. 
كاف دوي االنفجارات مازاؿ يسمع في كؿ جية مف جيات بغداد.. 
والرصاص يمعمع بيمجية في كؿ مكاف.. اجتازتنا مسرفات كثيرة.. 



ار لنا رجاؿ المارينز إشارات مختمفة ولكننا لـ نأبو مف عمى متنيا أش
 ألي إشارة منيـ.. صرخت بصديقي: 

  ىنا ماتت )بييجة( ىؿ سنموت عمى الجسر أيضاً 

 قاؿ لي بصوت واثؽ: 

وعندما يستيقظوف  الصدمة جعمتيـ يناموف.. لـ يحف الوقت بعد..
ي كؿ والخراب.. سيشعموف النيراف ف ،والدمار ،ستقوـ قيامة الموت

مكاف.. وسيقيموف مجالس العزاء في أرحاـ أمياتنا.. سيزرعوف 
عبواتيـ الناسفة وسياراتيـ المفخخة عمى جسور بغداد وأزقتيا 
القديمة.. يتحالفوف مع الشياطيف ويستقبموف القتمة مف كؿ حدب 

 ضروساً   وف عمينا حرباً وصوب.. باختصار شديد يا صديقي سيشن  
 ال ىوادة فييا. 

 عبل: قمت منف

مف أنبأؾ بيذه النبوءة يا صديقي.. مف ىؤالء و   ا اليراءما ىذ
 المشؤومة..

نظرة منكسرة حزينة وقاؿ بصوت  فتوقؼ عف الكبلـ.. نظر إلي  
 واثؽ: 

 إنيا معرفتي بيـ حسب. لـ ينبئني بيا أحد..

لنا في أماكف مختمفة مف بغداد.. سرنا غير مباليف بالرصاص.. تجو  
نى الفنوف.. أشار عمي  وتوقفنا أماـ مب ،والرصافة رأينا حرائؽ الكرخ

دخؿ فدخمت لكف الشعور بالوحدة سرعاف ما انتابني صديقي أف أ
ورأيت في  فعدت إليو كي أحثو عمى المحاؽ بي فوجدتو قد اختفى..

سخرت مف فكرتي  ما يشبو ساعتو اليدوية.. اختفائو شيئاً  محؿ  
 وجدت ساعتو اليدوية فعبلً يمكف.. لكنني  وىمست لنفسي.. كبل.. ال



لوحات روادنا األوائؿ فرأيت ما رأيت.. ويا  فحممتيا ودخمت متفقداً 
 لسوء ما رأيت. 

 تطفأ األضواء.
  * 

 
   المشهد الخامس  
تفتح األضواء.. عدد مف لوحات الرواد معمقة في فضاء المسرح وقد   

ولـ يبؽ منيا غير اإلطار الخارجي..  انتزع مف بعضيا الكونفاس
بعضيا ممزؽ.. وبعضيا اآلخر أصابتو ثقوب اطبلقات نارية.. 
صبلح يتفقد الموحات وكمما وقؼ أماـ لوحة رأينا تمؾ الموحة بكامميا 

لوحات عبد   يقؼ متأمبلً  عمى الشاشة المعمقة في فضاء المسرح..
، وآخريف.. حيدر وكاظـ ،وفائؽ حسف  ،وجواد سميـ ،القادر الرساـ

ذ يتعثر برأس جواد سميـ ويكاد يسقط أرضًا يتنبو لمرأس فيحممو  وا 
ضمو إليو لحظة سماعو أصوات ضاجة خارج برفؽ.. يحتضنو.. ي

لبلختباء..   يبحث عف مكاف الكاليري وكأنو يريد أف يحميو منيـ..
 يزاؿ متشبثا برأس جواد مف زوايا الكاليري وىو اللى زاوية ييرع إ

لى الكاليري عدد مف الممثميف.. ينتشروف بيف الموحات يدخؿ إ ـ..سمي
بسرعة.. يوجيوف فوىات بنادقيـ إلييا ومثؿ فريؽ إعداـ عسكري 
ينيالوف عمييا بوابؿ مف الرصاص.. يتحركوف مزىويف بروح االنتقاـ 
وشيوة الخراب.. يتجمعوف في وسط الكاليري بتشكيمة مناسبة 

لى بنادقيـ إلى األعمى.. يستديروف إ ضعيـ كمنتقميف.. يرفعوفلو 
ويصرخوف صرخة مباىاة   جميور النظارة في وضع مواجية وتحد

واحدة ثـ ينسحبوف ألداء فريضة أخرى تشبع في نفوسيـ شيوة نياية 
 أخرى.



  

يخرج صبلح مف مخبئو.. يتأمؿ حجـ المصاب الذي ألحؽ  
عمى التمثاؿ يركع.. ينحني  بالموحات.. ينظر الى الرأس.. يبكي..

فعؿ شيء أي  عمى نفسو محاوالً  منتفضاً  ويبكي.. يقؼ غاضباً 
شيء.. يتردد وىو ييـ بالخروج.. يغادر لكنو يتوقؼ في منتصؼ 

إليو.. ينحني  يمتفت إلى رأس جواد سميـ.. يقفؿ راجعاً  الطريؽ..
يخمع قميصو ويغطي بو رأس جواد سميـ  يممسو براحة يده.. عميو..

و عمى السايؾ وىو يظير ظم   لمكاف بحزف وانكسار..يحممو ويغادر ا
تظير صورتو الفيديوية عمى  في شوارع بغداد.. يغذ السير منيكاً 

الشاشة وىو يمر بحارات بغداد وأزقتيا التي أصابيا الخراب.. تموح، 
عمى الشاشة مف بعيد، ساحة التحرير ونفقيا المستدير ونصب 

حتى يمتؤل  النصب تدريجياً  )ترافيمنج( يقترب الحرية.. وفي لقطة
ا .. يتوقؼ صبلح تحت النصب يتأمؿ أجزاءه جزءً الكادر بو تماماً 

عمى حركة تحطيـ األغبلؿ.. وعمى الشاشة  ا ثـ يعود مركزاً جزءً 
لقطة )كموز اب( يظير فييا المقاتؿ العراقي وىو يحطـ قضباف 
 ،السجف لينطمؽ نحو الحرية.. تثبت صورة المقاتؿ عمى الشاشة

 يظمـ المسرح.و 

 
  * 
 المشهد السادس  
وف بنـو خيمة السجف.. السجناء يغط   إضاءة زرقاء خافتة تضيء  



رأس جواد سميـ.. يضع الرأس عمى   عميؽ.. يدخؿ صبلح حامبلً 
يرى مبلمحو وقد دبت فييا الحياة.. يتغير  قبالتو.. فراشو.. يجمس

شكؿ الرأس إذ تمفو سحابة مف دخاف كثيؼ تكبر شيئا فشيئا.. تخرج 
مف وسط الدخاف وتتقدـ نحو صبلح.. تتوقؼ الصورة  مبلؾالالمرأة/ 

برىة وتتركز بقعة دائرية مف الضوء عمى صبلح فقط.. يتحرؾ 
سار الخشبة.. ؼ عمى يصبلح.. يتابعو الضوء المتحرؾ )فمو( يق

 لى جميور النظارة.يوجو حديثو إ
 :  صبلح

 

ظيرت، مرة أخرى، ولـ يمض عمى اختفائيا بعد  يارأيتـ بأعينكـ أن
سبع وسبعوف عاما كما قالت لي.. أنا مندىش مف ظيورىا، مثمكـ، 

 وليذا السبب سألتيا بإصرار: 

 لماذا حضرت ولـ يمض عميؾ سبع.....     -

لي أف أخفض صوتي.. أف أىمس كمماتي قاطعتني وىي تشير 
ىمسا )ييمس لمجميور( ال أخفي عميكـ أشعرني حاليا بالخوؼ.. 
ظننت أف المارينز يتبعونيا في محاولة منيـ إللقاء القبض عمييا.. 

 ىمست في إذنيا

  تزاؿ عمى وقفتيا(ال ييا وىيل)يذىب إ

 ما الذي جاء بؾ قبؿ األواف؟    -

 تتحرؾ()نسمع صوتيا لكنيا ال 

 الخوؼ أييا العراقي..الخوؼ    -

   مثؿ البشر.. أي ىراء ىذا؟ ! المبلؾالخوؼ.. أيخاؼ     -

 أحيانا نخاؼ أكثر منكـ    -



 ؟ خائفة وممف أنت     -

 يريدوف الظفر بي.. إنيـ يبلحقونني  ف الذيفم    -

 وىؿ يستطيعوف رؤيتؾ وأنت خفية؟  -

 ليس بالنسبة ليـ أييا العراقي    -

 ماذا تعنيف؟   -

 لقد جمبوا معيـ كؿ ما يحتاجوف لبلستدالؿ عمى ىيأتي    -

رباكا.. قبؿ لحظات خرجت مف رأس جواد    - أنت تزيدينني حيرة وا 
سميـ ولـ ينتبو إليؾ أحد.. وىا أنت اآلف خائفة ومبلحقة مف قبميـ.. 

 ماذا يعني ىذا؟

 لى رأس جواد سميـ أنظر إ   -

 وقد اختفى فيؾ لحظة ظيورؾوكيؼ لي أف أراه   -

 إذف.. أنظر الي  واخبرني بما ترى    -

لما  واحداً  نظرت إلييا بإمعاف فأصابني الذىوؿ ولـ أجد تفسيراً 
ؽ فييا أرى روح جواد سميـ ىائمة، مضطربة، رأيت.. كنت وأنا أحد  

ذ لمستيا فعبلأقمقة، خائفة فاقتربت منيا.. كدت  زاؿ   لمسيا.. وا 
فاخترؽ  مددت إصبعي بحذر نحو ثقب صغير فييا عنيا الخوؼ.. 

اصبعي ىيئتيا األثيرية.. اندلؽ نور أبيض مف ذلؾ الثقب.. سحبت 
فاندلؽ النور مف ثقوب أخرى قبؿ أف يمسسيا أي   اصبعي منبيراً 

خمت أنني أقؼ برىبة أماـ نصب الحرية  إصبع مف أصابعي األخرى
لت في سري.. ماذا وقد غمفتو بشكؿ غريب روح جواد سميـ.. تساء

يعني ىذا..ىا؟ أأنا في حضرة روح الجنية أـ في حضرة روح جواد 



سميـ ! وتساءلت أيضا أىي مبلكو المميـ؟ وماذا تريد أف تقوؿ لي 
إف قمت لكـ  الجميور( ال أكتـ عميكـ سراً   مف كؿ ىذا؟ )يتوجو الى

 أكثر مما تتصوروف حيف سألتيا:  إنني كنت غبياً 

 روحؾ؟ أي روح ىي    -

أغضبيا سؤالي الساذج فانزوت في مكاف داخؿ خيمتي وراحت 
 عمي   تذرؼ الدموع بشكؿ رىيب.. جمست قبالتيا وبكيت معيا طويبلً 

 أغسؿ سذاجتي المفرطة بدموعي الغزيرة.. نظرت إلييا مستعطفاً 
ذ نظرت إلي   أحسست بميمي إلييا وانجذابي ليا  نظرة منيا.. وا 

 .. قمت ليا ىامسا:يا وانيمت عمييا تقبيبلً كم  دة فتفجرت عواطفي المبم  

 اآلف عرفت.....   -

ت يدىا إلي.. لمست خدي األيسر بحناف.. طرحتني عمى مد  
فراشي.. ابتسمت لي.. انحنت عمي مثمما كانت تفعؿ أمي عمى 

 الدواـ وتمنت لي أحبلما سعيدة.. 

 أغمضت عيني ونمت وفي أعماقي القصية كانت الجنية تغفو ىناؾ 
 .بأماف

ريجيًا تفتح األضواء.. يجمس.. ينظر وتد ،)يظمـ المسرح تدريجياً 
 مكاف الرأس( لىييا وا  لإ

.. ىافي الصباح لحظة نيضت مف فراشي لـ أجد الرأس ولـ أجد
داىـ الخيمة رجاؿ المارينز.. أخرجونا بقوة.. ضربونا بعنؼ وراحوا 

.. ولما لـ يعثروا عمى ، ويعيثوف بيا خراباً شبراً  يفتشوف خيمتنا شبراً 
 شيء توجيوا إلينا شاىريف أسمحتيـ في وجوىنا.. قاؿ أحدىـ: 

  إف لـ تقولوا لنا مف منكـ جواد سميـ فسنقضي عميكـ جميعاً 



عما  ر.. وتساءلوا في دخائميـاستغرب السجناء مف ىذا السؤاؿ المحي  
إذا كانت لجواد سميـ أية عبلقة في وضعيـ رىف االعتقاؿ.. كدت 
أقوؿ ليـ أنا جواد لو ال أنني أحسست ببل جدوى االعتراؼ.. ومف 

فقادوني دفعا بكعوب بنادقيـ إلى  السجناء وقع اختيارىـ عمي   بيف كؿ  
 عفوا.. بػ... ي ثيابي وىددوني بػ...نضوا عن  .. أسميتو المسمخمكاف ا

 جرؤ عمى إخباركـ.. قمت ليـ:ال ا

 الخسيسة ىذه.. أنا جواد سميـأفعالكـ  توقفوا عف  -

واثقيف  ا.. ربما كانو سميـ جواد وىـ يسمعونني أقوؿ أنا قيقيوا طويبلً 
لى خارج ، وأنطمؽ إىو فأمروني أف ارتدي مبلبسي لست مف أنني

تصوروا.. مف.. مف   السجف.. خارج السجف )الى الجميور مباشرة(
لى إطبلؽ سراحي.. لقد أرادوا أف.. أف.. أف يفعموه بي إ ىذا الذي

أطمقوا سراحي دوف أولئؾ األبرياء الذيف اعتقموىـ معي وبسببي.. أال 
لقد أطمقوا سراحي.. أنا..  شيئا؟!)يتوقؼ قميبل.. ثـ( حسناً   يعني ىذا

لى أىمي وناسي وأصدقائي السراح اآلف.. سعيد جدا بعودتي إ مطمؽ
 ي جميعا.ومعارف

 )صمت(

بره أنني لى بيت الكاتب ألخبعد خروجي مف السجف ذىبت مباشرة إ
ف مقدمتي لمسرحيتو أو حكايتي عف تمؾ الميمة مطمؽ السراح، وأ

إلقائيـ القبض قد انتيت عند ىذه النقطة لكنني فوجئت ب المشؤومة 
أجده فأعرؼ منو أسباب  لى بيت المخرج عمي  عميو.. قمت ألذىب إ

.. غذيت السير نحو رالكاتب فوجدتو معتقبل ىو اآلخاعتقاؿ 
لصؽ عمى ع أناس كثيريف قرب إعبلف أمحمتنا.. لفت انتباىي تجم  

جدار متجري الصغير.. اقتربت مف اإلعبلف ودىشت لوجود اسمي 
في صدارة قائمة أعدتيا جية لـ أسمع بيا مف قبؿ، لغرض  مدرجاً 

تنفيذ اإلعداـ بنا ذبحا إف لـ نكؼ عف مساعدة رجاؿ المارينز.. قاؿ 



نني مطموب  أحد المتجمعيف إف اسمي موجود في أكثر مف قائمة وا 
مف قبؿ أصحاب ىذه القوائـ مرة ألنني ساىمت في تأسيس جمعية 

بت اإلرىاب، وأخرى ألنني ساىمت لحقوؽ اإلنساف، ومرة ألنني شج
في إصدار صحيفة محمية جريئة مع أنني لـ أقـ بأي مف ىذه 
األعماؿ.. وخطر لي أنيـ اخطأوا االسـ إذ وضعوا اسمي بدال مف 

لى بيت أخي مني ىذا الخاطر أسرع في الذىاب إاسـ أخي.. لقد جع
ئو ؾ البيت وغادر مع زوجتو وابناألحذره منيـ لكنني وجدتو قد تر 

 لى جية مجيولة.إ

 )صمت(

لرؤية زوجتي وأبنائي..  لى بيتي.. كنت متميفاً بميفة وشوؽ سرت إ
 فدخمت مباشرة وصحت بصوت مسموع:  وجدت الباب مفتوحاً 

 أنا ىنا يا أبنائي.. لقد عدت إليكـ 

لـ يجبني أحد منيـ.. قمت في سري سوؼ ييجموف عمي  عمى نحو 
ف يطوؿ غيابي عنيـ.. ليـ بعد أ كانوا يفعموف كمما عدت مفاجئ كما

.. وأردت مفاجأتيـ فمشيت عمى وترحيباً  سينقضوف عمي تقبيبلً 
 لى داخؿ الغرفة صارخاً ؤوس أصابعي نحو باب غرفتيـ قفزت إر 

 بيـ: 

 ىا أنا ذا يا أوالد   -

أخذتني المفاجأة وصعقتني الدىشة وأنا أراىـ مكمميف ومقيديف 
ما حدث.. في محاولة مني لمعرفة  وشماالً  يميناً  وخائفيف.. تمفت  

لييا.. رأيت عيوف أبنائي كانت تشير إلى غرفتي فأسرعت بالدخوؿ إ
زوجتي شبو عارية وعمى جسميا آثار كدمات وضربات وقد مؤل 

لييا لكنيـ ىجموا حتا عمى اتساعيما.. ىرعت إالخوؼ حدقتييا فانفت
لى ي إحشروني داخؿ كيس أسود.. حممون .... طرحوني أرضاً عمي  



لى اخؿ عجمة مسرفة وساروا ببل توقؼ إخارج البيت.. وضعوني د
 ىناؾ.

 )يتنبو لصوت صادر مف بيف الجميور(

لى وضعو السابؽ( )يعود إ ؟.. مكاف ال أعرؼ أيف يقعىا؟.. ىناؾ
يب ولشدة أخرجت رأسي مف الكيس فرأيت نفسي داخؿ مكاف غر 

 غرابتو أسميتو)ىناؾ(.

 
 إظبلـ  

 
  * 

 
 المشهد السابع   
يخرج صبلح مف الكيس.. يمقي نظرة بانورامية عمى  تفتح اإلضاءة..  

أو.. مف  المكاف.. ينيض.. يرى أشباح رجاؿ معمقيف مف أقداميـ..؟
رقابيـ.. بعضيـ ببل رؤوس.. وبعضيـ اآلخر مربوط اليديف 

في زاوية مف زوايا الػ)ىناؾ(..  والقدميف ومكمـ الفـ تركوا مقرفصيف
وآثار التعذيب عمى  ،يقترب مف بعضيـ.. يتأمؿ مظيرىـ المأساوي

ممثميف  )ىناؾ( ثبلثة مف رجاؿ لىإ أجساميـ الميدمة.. يدخؿ
وف عمى يحمموف اليراوات.. وبحركات إيقاعية راقصة ينقض   وىـ

يدخموف مرة ثانية..  ح ويخرجوف..ضحية وىمية بالضرب المبر  
ينيالوف عمى الضحية نفسيا بالمكمات والرفسات ويخرجوف.. يحاوؿ 

.. يدخؿ صبلح النيوض.. يتحامؿ عمى نفسو لكنو يسقط أرضاً 
يسار   لو عمى  الثبلثة.. يكمموف فمو.. يربطونو عمى وتد أعد

ذ ينتيوف يقفوف في حالة استعداد.. يدخؿ رجؿ  بزي الػ)ىناؾ(.. وا 



 منيـ.. تجمد حركتيـ تماما.. يتوجو لو.. يقتربينحنوف .. عسكري
لى وسط الػ)ىناؾ(.. يشير ح.. يرمقو بنظرة ازدراء ثـ يعود إصبل لىإ

بينما يقوـ االثناف بدفع صبلح  ..صغيراً  فيناولو أحدىـ جيازاً  ليـ
موف إشارة أخرى فيزرقوف .. يتسم  العسكريسقاطو تحت أقداـ وا  

.. يحشر صغيراً  وف في ظيره جرحاً صبلح بحقنة مخدرة ثـ يشق
 الجياز الصغير في الجرح ويخرج.. يتبعو اآلخروف.. يظؿ   العسكري

ذ يصح يرى المكاف صبلح ممقى عمى وسط الػ)ىناؾ(  فترة وجيزة، وا 
خاؿ مف الجميع فييرع خارجا مف الػ)ىناؾ( ومنطمقا بسرعة وارتباؾ 

 نحو جية غير محددة بالضبط.
  * 
 األخيرالمشهد   
مرة أخرى تركوني مطمؽ السراح فرحت أسير وأسير حتى وجدتني   

أنقؿ خطاي بيف شوارع بغداد وأزقتيا.. مررت مف أماـ مبنى اإلذاعة 
والتمفزيوف.. أحسست بأحد ما يتبعني فأسرعت الخطى.. في 
منتصؼ المسافة بيف اإلذاعة ومسرح الرشيد توقفت متعمدا فتوقؼ 

ليو عمي إ لتفت  .. وعندما سرت ثانية سار خمفي.. إمتابعي أيضاً 
وجئت بيا.. كانت تتبعني ؼ عمى مبلمحو.. فوجئت بو.. بؿ.. فأتعر  

لى أخرى.. سحبتيا بسرعة ، ومف منطقة إلى شارعمف شارع إ
 وأوقفتيا خمؼ جذع كالبتوس ضخـ وقمت ليا بسرعة:

 لماذا تتبعينني؟  -

 راعي وىي تقوؿ لي بارتباؾ:كانت مرتبكة وخائفة.. سحبتني مف ذ

 ال تتوقؼ ىكذا.. إنيـ يتبعوننا 

 مف ىـ الذيف يتبعوننا   -

 المارينز   -



 ما شأننا بيـ؟. المارينز.. المارينز. -

 بؿ قؿ ما شأنيـ بنا    -

 لييـ ألستوضح األمر.. كاف عددىـ يزداد بشكؿ ميوؿ..إ لتفت  إ
فة عجبلتيـ المسر  لى جوار مئات منيـ كانوا يسيروف راجميف إ
 :مازحاً  لياالضخمة.. يتقدموف بحذر شديد.. قمت 

 جمنا نحف ؟!أكؿ ىذا العدد مف أ ػػػ
 قالت:

 سترى أييا العراقي  ػػػ

ورأيتيـ يتقدموف بأعداد غفيرة مف جية الجسر.. المنفذ الوحيد الذي 
لييـ وحدات ساندة ذنا مف ىذا الفخ الكبير.. انضمت إيمكف أف ينق

طيري بي  لياجديدة وراحوا يضيقوف قبضتيـ عمينا.. أردت أف أقوؿ 
في سماء )الصالحية( لكنني فوجئت بعشرات الطائرات المروحية 
التي توقفت في الجو وراحت تراقبنا خطوة بخطوة.. سألت نفسي وأنا 

 ألج مبنى مسرح الرشيد المحترؽ:

ألىمية حتى يرسموا كؿ ىذه عمى ىذه الدرجة مف ا ىيأأنا أـ  -
لمتابعتنا أو إللقاء القبض عمينا؟! )مفكرا( أنا؟ ال.. ال   القطعات

أعتقد ذلؾ.. ربما ىي )متذكرا( أو..أو ربما ىو.. نعـ ىو مف يريدوف 
إلقاء القبض عميو.. ولكف ماذا يفعموف برجؿ رحؿ عنا منذ عاـ 

 ـ ..د لمحرية نصبيا العظيـ؟ أـ.. أنو شي  ىا؟ أأل 1961

 المبنى محاصر  -

 الحائرتيف ثـ أردفت قائمة:  قالت وىي تحدؽ في عيني  

 ببل جدوى..  منذ مجيئيـ وىـ يحاولوف إلقاء القبض عمي     -



 ولماذا أنت   -

 ألنني احتفظ في دخيمتي بروح جواد سميـ.. روح الحرية  -

أنا يطاردونؾ ألنؾ تحتفظيف بروح جواد سميـ.. لماذا يطاردونني    -
 إذف؟

 أييا العراقي ت في روحؾمف روحو قد حم   ألف بعضاً   -

 أحقا ما تقوليف  -

نعـ.. وىذا ما يرعبيـ )ثـ( لقد عرفوا بأمرؾ وىا ىـ يصموف، عف   -
   طريقؾ، الي  

لمظفر بؾ.. يا ليـ مف أوغاد.. ويا  إذف.. لقد جعموا مني طعماً  ػػػ
   لغبائي المفرط.. 

 أنظر في عينييا بإمعاف.. قمت ليا واثقا: توقفت عف الكبلـ وأنا

 يمكنؾ اآلف أف تدخمي في عمودؾ المشع فتتواري عف األنظار  -

ال و وكيؼ لي ذلؾ أييا العراقي ولـ يبقوا موطئ قدـ إال ودنسوه،  ـــ
 .وأغمقوه  منفذ نور إال

 إذف.. تعالي معي بسرعة  -

.. اقتحـ .. وراح يركض معيا نحو صالة المسرحىااخذ صبلح بيد
رجاؿ المارينز الصالة مف بوابتييا الخمفيتيف وراحوا يفتشوف عف 
صبلح والجنية خفتت اإلضاءة شيئا فشيئا عمى خشبة المسرح حتى 

إال مف أشعة أسمحة المارينز ذات الحـز الضيقة.. فتشوا  انتيت تماماً 
لى  يخطر عمى باؿ أحد.. صعد أحدىـ إفي كؿ مكاف يخطر أو ال

ذ تحر ؾ أمامو شيءىماآثار  ح مقتفياً خشبة المسر   ما ارتعب كثيراً  .. وا 



 عميو بالرصاص. ة رعبو أطمؽ النار فانياؿ الجميعولشد

ذ اكتشفو صعد رجاؿ المارينز إ  أنو  الى الخشبة أحاطوا بالقتيؿ وا 
 توقفوا عف الحركة مندىشيف. واحد منيـ 

.. وحده العراقي يعود مف توقفت الحركة عمى خشبة المسرح تماماً  
المكاف الذي توارى فيو عف أنظارىـ.. يتابعو عمود ضوء صغير ىو 

 في بداية المسرحية. تدفؽ أمامونفس عمود الضوء الذي 

 لى ىنا انتيت ارة( إالنظ   ميورج لىإ توجيام طبيعيةال صبلح :)بييأتو

لمسرحية شيوايات، ولكـ أف تحضروا فيما بعد لتشاىدوا  مقدمتي
        لحضوركـ أييا الػ ..... البلحقة.. شكراً  اصوليف

ى جميورنا المخرج : )مقاطعا( انتظر يا عراقي لحظة لنمؽ التحية عم
الكريـ.. يصعد المخرج إلى خشبة المسرح.. آسؼ كاف بودي أف 

رىف االعتقاؿ.. يؤدياف التحية  ؿ يزايكوف الكاتب معنا ولكنو ال
 التقميدية ويخرجاف.
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 الفصل األول: مشهد سيمي  
حاد يستمر تطفأ األضواء، ومف خبلؿ الظبلـ نسمع صوت صفير   

بضع ثواف قبؿ أف نرى عمى مؤخرة المسرح )السايؾ( السماء مزدحمة 
 بمئات النجـو والكواكب. 

 :لقطات
لقطة عامة: يظير في سمت السماء نيزؾ كبير وىو يتجو  .1

بسرعة كبيرة نحو الكرة األرضية..يستمر الصفير أو أي مؤثر 
 مبلئـ مع استمرار حركة النيزؾ.

ما يزاؿ متجيا نحو األرض بسرعتو لقطة متوسطة: النيزؾ  .2
 القصوى.

 لقطة قريبة: تتضح فييا تضاريس الكرة األرضية بشكؿ عاـ. .3
لقطة قريبة جدا: النيزؾ يجر خمفو ذيبل مف النار والرماد  .4

 والدخاف.
 لقطة عامة: يظير النيزؾ وقد اقترب مف األرض كثيرا. .5
القارة لقطة قريبة: الكرة األرضية وقد وضحت عمييا تضاريس  .6

 االسترالية.
 لقطة ترافمينج: النيزؾ يقترب مف استراليا. .7
تتصاعد  ىائبلً  دوياً  لقطة عامة: يرتطـ النيزؾ باألرض مثيراً  .8

وتتشكؿ فوؽ األرض كرة  ،والنار ،والغبار ،عمى إثره األتربة
 ىائمة مف الدخاف عمى ىيئة فطر.

الفطر  لقطعة ترافمينج: تتقدـ الكاميرا بواسطة الزـو نحو مركز .9



تبلشي حدود الصورة ويتوقؼ العرض مع  متوغمة فيو حد  
 استمرار الصمت والظبلـ بضع لحظات.

 لقطة متمفزة. .10
  Host: This is a hypothetical illustration of the 

Mundrabilla Meteorite which fell to earth in South 
Australia. It was presented to the museum in 1966 
by a Mr. Wilson.  
Local people believed they suffered strange mental 
confusion moments after the Meteorite fell. Some 
witnesses believe they are still suffering the effects 
of this confusion.   
Thank you for your concern about our national 
museum.   

 الترحمة الى العربية:
 Mundrabillaلنيزؾ) افتراضياً  كاف ىذا تصويراً  المذيع:} 

Meteorite( الذي سقط في منطقة )Nullarbor Plain وأىداه )
أف  ، ويعتقد السكاف المحميوفB.Wilsonالسيد  6619لممتحؼ عاـ 

النيزؾ تسبب في خمؽ حالة ارتياب ذىني أعقبت لحظات سقوطو، وال 
 تزاؿ مستمرة حتى ىذه المحظة.. فوف ما إذا كانت آثاره الجانبية اليعر 
 .{الىتمامكـ بآثار متحفنا الوطني شكراً 

 )تختفي صورة المذيع بينما تستمر الموسيقى.(  
يراه مبلئما مف )يمكف لممخرج السينمائي أف يضيؼ ما  مبلحظة:

 المقطات أو أف يدخؿ تعديبلت عمييا(
 

  * 
 مشهد صامت  
  South Australiaالواجية األمامية لمتحؼ   



نحو البوابة  متوجياً  ،مف بوابة المتحؼ األمامية يدخؿ رجؿ خمسيني،
الثانية عبر ممر صغير وضع عمى جانبو األيمف حجر نيزكي كبير 

 راً يتوقؼ الرجؿ مسم   ..Mundrabilla Meteoriteأطمؽ عميو أسـ 
يتراجع  النيزؾ الغريب ثـ يتقدـ نحوه بحذر..  في مكانو.. يتأمؿ شكؿ

ية وقبؿ أف يمر مف خبلليا لى الخمؼ يستدير.. يتقدـ مف البوابة الثانإ
لى النيزؾ عمى نحو مفاجئ.. يستدير ثانية.. يقترب مف يمتفت إ

يدخؿ يده في حقيبتو  النيزؾ.. يحدؽ بنقطة صغيرة عمى سطحو..
طويؿ.. يدقؽ النظر في النيزؾ مرة  ويسحب ببطء كامرة ذات منظار

لى وببطء يرفع كاميرتو إ أخرى.. يقترب منو أكثر فأكثر.. يدور حولو،
عف رغبتو في تصويرىا األعمى موجيًا إياىا نحو تمؾ البقعة.. يتخمى 

وعندما  ،مختمفة فيبدأ بتصويرىا مف زوايا لييا بشكؿ غريبلكنيا تشده إ
ر المكاف بيا يكوف في مواجيتيا تمامًا تنبثؽ منيا حزمة ضوء مشع يتأث  

فتنطفئ األضواء عدة مرات )فبلش( نرى خبلليا الرجؿ في حركات 
ؾ..   لى داخؿ النيز مختمفة وكأف حزمة الضوء تسحبو إوأوضاع 

يظمـ المسرح تماما.. نسمع مف خبلؿ يرتطـ بو فتطفأ األضواء، و 
بلـ أصوات مؤثرات تشبو الصرير الحاد ثـ تتوىج اإلضاءة عدة الظ

ب ذات اليميف وذات الشماؿ وكأف قوة فنرى الرجؿ وىو يتقم   مرات أيضاً 
تتوقؼ الحركة والصفير في آف..  .لى آخر.ا تتقاذفو مف مكاف إم

تسمط عمى الرجؿ بقعة ضوئية مف  .يقرفص الرجؿ في وسط الظبلـ.
ذ  أعمى سقؼ المسرح وتأخذ باالتساع شيئا فشيئا مع الموسيقى وا 

في لجة حمـ غامض  تتوقؼ فجأة يفز الرجؿ كما لو أنو كاف غارقاً 
فيضية الضاءة اإل ينيض معلى مصدر الضوء.. وغريب.. ينظر إ

فحص .. ينفض التراب مف عمى مبلبسو.. يرتب ىندامو ثـ يتالخافتة
المكاف مف حولو بحركة بانورامية فيرى جدرانا تحيط بو بشكؿ يشبو 
شكؿ النيزؾ مف الخارج وىي مغطاة بمئات الفجوات.. عندما تكتمؿ 
حركتو البانورامية ويقفؿ عمى نفس النقطة التي انطمؽ منيا يفاجأ 

.. بوجود فتى في مقتبؿ العمر ييـ باحتضانو لكنو يزوغ عنو مستغرباً 



 ضع لحظات قبؿ أف يبدآ بالكبلـ.لى اآلخر بصمت بىما إينظر أحد
 

  * 
 1مشهد صائت   
 زاؿ عمى استغرابو( مف.. مف أنت؟ي )ال : الرجؿ  
 )يخفض ذراعيو بإحباط( أال تعرفني؟! :   الفتى   
 وكيؼ لي أف أعرفؾ ولـ أرؾ مف قبؿ؟ : الرجؿ   
 .بؿ رأيتني كثيراً  : الفتى    
 أيف؟ : الرجؿ   

 .في بعقوبتؾ : الفتى
 بعقوبتي؟! : الرجؿ   
ىكذا أطمؽ عمييا أحد أصدقائؾ المقربيف في رسالة بعثيا إليؾ ليخبرؾ  : الفتى    

 مف خراب ودمار.. وعما فعموه بشقيقو وولده البكر عما آلت اليو
 ؟وماذا فعموا بيما : الرجؿ   
تيما واحدة مف أوقف عائداف إلى البيتقائظ بينما ىما في ظييرة يوـ  :   الفتى   

ؿ مف حافمتيما واالنبطاح السيطرات المرورية  المزيفة.. أمروىما بالترجِّ
 الرصيؼ ففعبل.. قي دوىما وقبؿ أف ينطؽ أي منيما بكممة واحدةعمى 
وا رأسييما ووضعوا رأس  الوريد.. قطعوا رقبتييما مف الوريد إلى حز 

 عمى جسد ابنو وراحوا  يقيقيوف االبف عمى جسد أبيو ورأس األب
 يتنبو لمرجؿ..مزىوييف بفعميـ الجنوني )الفتى بصوت عاؿ ثـ غادروا 

 نسيت أمر ىذه الرسالة؟ سألو بصوت ىادئ وعميؽ( أحقًا أنؾي
 )ينتبو لمفتى( ماذا قمت؟ : الرجؿ   
إذ يرى  مرتبكا أ.. أ.. )يتوقؼ الفتى عف الكبلـ )بارتباؾ( قمت أحقًا أ.. : الفتى    

  ليممسو متحسسا تضاريس الرجؿ وىو يتفحصو بدقة ثـ يقترب منو
                        يا عمي! مػ ماذا تفعؿ   وجيو( مػ

 .. ظننت أنني أتخيؿ وجودؾ حسب.ىا.. ال.. ال..ال شيء : الرجؿ   
 ي.بمحمي ودم كيؼ تتخيؿ وجودي وأنا أقؼ أمامؾ )مبتعدا ببطء( : الفتى    



 عادة يحدث لي ىذا عندما أشرع بكتابة نص جديد. : الرجؿ   
 لكنؾ ال تكتب اآلف شيئا. : الفتى    
 وما أدراؾ أنني ال أكتب. : الرجؿ   
 لمكتابة، عندؾ، طقوس ال أرى أنؾ تمارسيا اآلف. : الفتى    
 ىذا فقط ألنؾ ال تعرفني. : الرجؿ   
 نفسي. بؿ أعرفؾ كما أعرؼ : الفتى    
 ؟حقا : الرجؿ   
 إذا كاف كؿ الناس في مدينتنا يعرفونؾ حؽ المعرفة فكيؼ لي أف ال : الفتى    

    أعرفؾ أفضؿ منيـ وأنا أقربيـ إليؾ؟
 ؟كيؼ : الرجؿ   
 ماذا تعني بػ"كيؼ" : الفتى    
 أعني ىؿ أنت قريبي حقًا؟ : الرجؿ   
 .ذاكرتؾ ال سامح اهللما ىذا يا عمي ىؿ فقدت  : الفتى    
 ال.. ولكف.. ربما نسيت بعض األشياء حسب. : الرجؿ   
 الذي أىديتوشياء التي نسيتيا يا عمي..شقيقؾ وىؿ شقيقؾ واحد مف األ : الفتى  

 .مسرحياتؾ )مقدمة مف اجؿ شيوة النيايات( واحدة مف أىـ
 طبعا ال.. فأنا أعتبره بطبل. : الرجؿ   
 الذي اعتبرتو بطبل ىو...ىذا  : الفتى    
 تذكيري.ل )مقاطعا( أعرؼ ال حاجة بؾ : الرجؿ   
 قفز مف فوؽ حسف لف أذك رؾ ولكنني فقط أقوؿ إنو ىو نفسو الذي : الفتى    

 أرذؿ العساكر في مدينتنا. ارة عندما داىمت شقة جد ي زمرة مفالعم
  يزاؿ ساىما( وىؿ مات؟)الرجؿ وىو ال : الرجؿ   
 .بؿ ىبط عمى األرض مثؿ قط   : الفتى    
 وماذا حدث بعد ذلؾ؟ : الرجؿ   
 عمى تسميـ نفسو السجف ليجبروا أبي ي وأودعوهلقوا القبض عمى جد  أ : الفتى    

 يـ.ل
 .غريب : الرجؿ   



 الناس في مدينتنا. ا يا عمي!.إنيـ يفعموف ىذا مع كؿما الغريب في ىذ : الفتى    
 يمسكو مف ذراعيو( أأنت ابف يقترب منو.. لى الفتى بإمعاف..)ينظر إ : الرجؿ  

 الذي... أخي
 .بميفة( نعـ يا عمي أنا ىو كما ترى )مقاطعاً  : الفتى    
 .غريب : الرجؿ   
 ما الغريب يا عمي؟ : الفتى    
 أأنت محمد؟ : الرجؿ   
 .نعـ أنا ىو يا عمي.. محمد ابف أخيؾ : الفتى    
 ولكنؾ... : الرجؿ   
 ولكني ماذا يا عمي! : الفتى    

 ولػ.... )يتوقؼ عف الكبلـ( : الرجؿ     
 أرجوؾ. ا عمي) الرجؿ ال يحير جوابا( عميولكني ماذا ي : الفتى    
 يا بني. ال شيء ال.. : الرجؿ   
"  يتعمؽ بي.. شيء يا عمي.. بؿ ثمة شيء : الفتى     ..قمت  "لكنؾ   وسكتَّ

 أرجوؾ. لكني ماذا يا عمي) بتوسؿ أكثر( )متوسبل( 
 )باستسبلـ( في الحقيقة أنا غير متأكد مما أرى. : الرجؿ   
 وماذا ترى؟ : الفتى    
 .ولكنيا مختمفة أيضاً  فتى لو مبلمح ابف أخي حقاً  : الرجؿ   
ثبلث   ا أنسيت أنؾ غادرتنا منذ أكثر مفطبيعي جد ىذا شيء : الفتى    

مبلمحي.. أنا ما زلت في سف  يس ىذا الوقت بكاؼ لتغييرسنوات.. أل
 المراىقة.

 (مشجعاً  توقؼ مرة أخرى.. الفتى يشير عميوأعرؼ ولكنؾ )ي : الرجؿ  
 ناسؼ ـأشير بانفجار حزاجممتو محرجا( مت  قبؿ ثبلثة  ولكنؾ..)يمقي

 أبيؾ.في سوؽ شعبي أماـ متجر  
مف مات يا عمي.. كنا تسعة أوالد في ذلؾ الحادث لست وحدي  : الفتى    

غضة.. تخترؽ أجسادنا ال ع.. وكنت أوؿ مف رأى الشظايا وىيالمري
الصغير يتموى مف األلـ.. يختض وجرحو  تعذبت كثيرًا وأنا أرى أخي



 ينزؼ مثؿ نافورة حمراء.. نسيت جراحي وكؿ الشظايا التي اخترقت
أنا أراه أمامي يبكي ويصرخ و  جسدي والنار التي التيمت مبلبسي

ذ ليو أكثر مف مرة ولكنني بي.. حاولت الوصوؿ إ مستغيثاً  فشمت وا 
عمى  ليو صرخت بأعمى صوتي منادياً أحسست بعجزي عف الوصوؿ إ

بالنار.. جاء  بالدـ، ومشتعبلً  أبي.. ثـ سقطت عمى األرض مضرجاً 
.. ال أعرؼ كيؼ سمع صرختي مف مساف ذ أبي إلي  ة بعيدة.. وا 

تمتيمني بجنوف، وبجنوف أطفأىا بيديو  ؿ تزاصؿ.. كانت النار الو 
العاريتيف ثـ ضمني إليو.. إلى صدره الحنوف.. عانقني فشعرت أنيا 
المرة األخيرة التي يعانقني فييا.. وضعني عمى األرض برفؽ وىو 

دامعتيف محمرتيف وبالكاد استطعت رفع يدي ألشير  بعينيف ينظر الي  
وما إف رأى ابنو الصغير  يح.. التفت أبي مرغماً باتجاه أخي الجر 

لى جانبي.. أردت أف بالدـ حتى ىرع إليو وعاد بو ليمدده إ مضرجاً 
أطمئنو فابتسمت بوجيو.. وعندما حاولت أف أقيقو لو خرجت مني 

قتيف.. شيقتيف فقط ثـ انتيى كؿ  شيء..)صمت(.. لـ أعد أشعر شي
عمى  اسمع أي شيء طبلؽ.. لـ أعد أرى أوعمى اإل بأي شيء

.. ولكنني عمى الرغـ مف موتي سمعت صرختو المدوية  اإلطبلؽ.. مت 
التي اجتازت حاجز الموت لتصؿ الي  عبر فراغ الصمت الميوؿ.. 

لى عالمي اآلخر.. مؾ  الصرخة ىي آخر ما أخذتو منو إكانت ت
 أزاؿ أسمعيا..)تنطمؽ صرخة األب مدوية أنني ال يتصور يا عم
ذ تنتيي فيضع الفتى  يديو عمى أذنيو وىو يتموى مع اشتداد الصرخة، وا 

ثـ يطمؽ آىة طويمة( آآآه.. مسكيف أنت يا  يتوقؼ عف الحركة قميبلً 
أبي )يوجو الفتى سؤالو لمرجؿ الذي اغرورقت عيناه بالدموع( أتعتقد أف 
القدر كتب عمى والدي أف يتعذب طواؿ العمر مف اجؿ أوالده يا 

ت الفضوؿ لـ يدفعني والصغير بعبرتو(.. لي عمي؟..)الرجؿ يختنؽ
لى ىذه النياية المشؤومة.. )صمت( لـ أزؿ في الخامسة عشر أخي إ

مف عمري وقد رأيت ما يشيب لو القمب والرأس في آف.. أشبلء متطايرة 
ساحة األرض التي دفعتنا ودـ اندلؽ بشكؿ ميوؿ عمى م ،في اليواء



ثوف وما مف مغيث إال أبي الذي وأوالد يصرخوف ويستغي ،لييابراءتنا إ
راح يتحرؾ بجنوف صوب ىذا النازؼ بغزارة أو ذاؾ.. يتوقؼ ثـ يتوجو 

ر نفسو إ قت م نا ذلؾ الرجؿ  الذي فج  لى الرجؿ( أتعرؼ يا عمي لماذا  
ذا الرجؿ المعتوه أراد أف وؿ لؾ.. ىبيننا؟ )الرجؿ يظؿ صامتا(.. أنا أق
سوؿ، مف دمنا نحف..)الفتى ينظر ر يدفع أجرة عشائو في السماء، مع ال

ؽ في الفراغ(.. عمي.. )ينبيو لى الرجؿ الذي أصابو الذىوؿ وىو يحدً إ
 بصوت أعمى(.. عمي.. ىؿ أصبت بالذىوؿ لمجرد سماعؾ ما قمت؟

مذىمة في  ذه األفعاؿ)يتوقؼ عف تأمؿ الفراغ.. ثـ( لـ تعد ى ال.. : الرجؿ   
 وتصحو عمى دوي   المفخخات،ا التي تغفو عمى ىدىدة ببلدن

 االنفجارات.
 أذىمؾ إذف؟ يما الذ : الفتى    
 ليو( أنت.)يتقدـ نحوه قميبل ثـ يشير إ : الرجؿ   
 أنا !.. كيؼ؟ : الفتى    
 لى استراليا؟كيؼ وصمت إقؿ لي يا بني.. كيؼ عدت مف الموت؟ و  : الرجؿ   
خي روني  مفكرًا(.. ال أعرؼ كيؼ.. ىـ)يصمت الحقيقة يا عمي..  : الفتى    

 فاخترتؾ أنت.
 مف ىـ؟ : الرجؿ   
 ال أعرؼ. : الفتى    
 ىا تستطيع وصفيـ بشكؿ دقيؽ. : الرجؿ   
 ا.لـ أجد فييـ ما ىو مختمؼ عن   : الفتى    
 .مف البشرىـ إذف..  : الرجؿ   
 .ىؿ تعتقد خبلؼ ىذا يا عمي : الفتى    
 عميؾ.. أجبني فقط ألف أمرىـ ييمني.ال  : الرجؿ   
 .يحسنا كما تريد يا عم : الفتى    
 .قؿ لي يا بني.. ىؿ تحدثوا معؾ بالمغة العربية : الرجؿ   
 .ال : الفتى    
 بأي لغة إذف؟ : الرجؿ   



 .لـ يتحدثوا بأي لغة عمى اإلطبلؽ : الفتى    
يستخدموف لغة  ما أردت؟ أكانوادوا؟ وكيؼ فيموا كيؼ فيمت ما أرا : الرجؿ   

 اإلشارة مثبل؟
 .ال.. لـ يكف بيـ حاجة ألي لغة كانت : الفتى    
 وأنت. : الرجؿ   
 .لى لغة أيضاً لـ أكف بحاجة إ : الفتى    
 ؟كيؼ فيـ بعضكـ بعضاً  : الرجؿ   
 بيننا عف طريؽ .. ليس تماما.. كنا نتراسؿ فيماكنا ننطؽ بصمت.. ال : الفتى    

 )مفكرا( أ.. أ أ عف طريؽ الدماغ.
 أىـ الذيف عمموؾ عمى التراسؿ بيذه الطريقة؟ : الرجؿ   
 ال.. وجدت نفسي أتراسؿ معيـ بشكؿ طبيعي. : الفتى    
 بشكؿ طبيعي؟! : الرجؿ   
 نعـ.. )يصمت قميبل( ما الغريب في ىذا يا عمي؟ : الفتى    
 الباروسايكولوجية.ميارتؾ  : الرجؿ   
 الباروسايكولوجية!. ماذا تعني ىذه الكممة؟ : الفتى    
 وتستخدميا يؼ تحرر طاقة ما كامنة في دخيمتؾتعني أنؾ تعممت ك : الرجؿ   

 بطريقة تبلئـ ما تريد.
 لـ افيـ. : الفتى    
تتراسؿ مع   اسايكولوجيا وأجبني ىؿ تستطيع أفحسنا.. دع أمر البر  : الرجؿ   

 أبيؾ؟
 نعـ.. ىؿ تريد أف أقوؿ لو شيئا؟ : الفتى    
 أنت تدىشني. : الرجؿ   
 أنا أصغر مف أف أدىش رجبل عظيما مثمؾ يا عمي. :   الفتى    
 زيارتي في استراليا؟ تدعؾ مف ىذا وقؿ لي بصراحة تامة لماذا اختر  : الرجؿ   
 عمى مغادرة الوطف.ألني افتقدتؾ منذ أجبروؾ  : الفتى    
 وىؿ ساعدوؾ في ىذا أولئؾ الذيف تراسمت معيـ؟ : الرجؿ   
.. الميـ عندي أرجوؾ.. ليس ىذا ميما بالنسبة ليدعنا منيـ يا عمي  : الفتى    



ىو أنني، اآلف، معؾ.. ثـ أنني لـ اقطع كؿ تمؾ المسافة الكونية مف 
والتعرؼ عمى التحدث عنيـ .. جئت كي استمتع بمحاورتؾ  اجؿ

ر الموضوع(.. ما رأيؾ يا عم ي فييا.. )محاوال تغييتعيش  المدينة التي
 ندؿ موؿ.نغادر ىذا المكاف الكئيب لتريني الرا أف

 كيؼ عرفت اسـ ىذا الشارع؟ : الرجؿ   
 مباىج الراندؿ) أحد أصدقائؾ الشعراء في استراليا كتب قصيدة عف : الفتى    

 .تمؾ المباىج يوما ما وتمنيت أف أرى( أعجبت بيا 1موؿ()
 ىنا؟ ليس قبؿ أف تقوؿ لي كيؼ وصمت إلىال بأس ولكف  : الرجؿ  
 لى الموضوع الذي فرغنا منو يا عمي.أنت تعيدني إ : الفتى    
لى الفكري فقط.. أنا سألتؾ عف كيفية وصولؾ إانتيينا مف تراسمؾ  : الرجؿ   

 استراليا؟
 لـ أعرؼ كيؼ.لكنني  : الفتى    

 ما معنى أنؾ لـ تعرؼ؟ :   الرجؿ
التي حولي  ا عم ي، وأنا أقؿ معرفة باألشياءمف أيف لي أف أعرؼ ي : الفتى    

 منؾ أومف أبي؟
 بمسرحية الصرخة. أنت تتحدث كما لو كنت متأثراً  :   الرجؿ 
 أنا متأثر بكؿ مسرحياتؾ يا عم ي. :   الفتى  
 األمر أكثر غرابة. وىذا يجعؿ :   الرجؿ 
 وما وجو الغرابة فيو؟ :    الفتى 
حدث في  معي، في استراليا.. شيء مشابو لماوجودؾ بعد موتؾ،  :   الرجؿ

 مسرحية الصرخة.
بمحمي ودي اآلف بينما أقؼ أمامؾ المحظة ىؿ تعني أنؾ تتخيؿ وج :    الفتى

 ودمي؟
 ىذا ما يجعؿ األمر أشد غرابة. :   الرجؿ
 حسب؟ياة ما بعد الموت إال في كتاباتؾ أنت ال تؤمف بوجود ح :   الفتى 
 لو كنت  قادمًا مف عالـ الموتى لجئت  كروح أثيرية. :   الرجؿ
 ىؿ ثمة فرؽ بيف العالميف يا عمي؟ :   الفتي 



 الموت ىو االمتداد الطبيعي لمحياة؟ :   الرجؿ
الى إكماليا في  حياتو في العالـ األوؿ يجنحكتمؿ أعتقد أف كؿ مف لـ ت :   الفتى 

 يؤمف أنو سيتناوؿ عشاءه في لثاني فالرجؿ الذي فجر نفسو بينناالعالـ ا
السماء وىذا يعني انو سيكمؿ حياتو التي أوقفيا في عالمو األوؿ، وأنا 

 أكمؿ حياتي. اآلخر عدت كي
ياتو في سيكمؿ ح أنؾ عمى صواب فيذا يعني أف الرجؿإذا افترضنا  : الرجؿ   

.. أما أنت فموجود اآلف عمى األرض سالسماء.. في عالـ غير محسو 
س عمى الرغـ مف كونؾ ميتًا... )يصمت عمى نحو بشكؿ مادي محسو 

لى الفتى( ىشششششش.. أنا اسمع صوتا غريبا ىؿ تسمعو مفاجئ ثـ إ
 أنت أيضا؟

فشيئا، وىو  شيئافاع نعـ )صوت صفير قادـ مف بعيد، وآخذ باالرت : الفتى  
ذ يشتد أكثر فأكثر فانيما يضغطاف عمى آذانيـ ويمقياف  يصـ اآلذاف، وا 

 وتنطفيء األضواء(.بنفسييما عمى األرض 
 

  * 
 

 2مشهد صائت   
 يزاالف ممدديف عمى األرض.. بقعة ضوء صغيرة )الرجؿ، والفتى ال  

كؿ منيما تتسمط عمييما مف األعمى.. يرفعاف رأسييما ببطء.. يفاجأ 
فانيا.. ينيضاف.. ينظر كؿ منيما إلى بوجود شخص لو مبلمح يعر 

لى القادـ الجديد.. الفتى متمتمًا مع نفسو( أبي! أكاد ال اآلخر ثـ إ
ؿ جبيتو.. ينحني لى صدره.. يقب  ما أرى )يركض إليو.. يضمو إ ؽأصد
 ؿ يده أيضا( أبي.. أنا آسؼ لما حدث يا أبي.ليقب  

 عميؾ يا بني.ال  : صبلح    
 كيؼ حاؿ والدتي وأخوتي؟ : الفتى    
 كميـ بخير. : صبلح   
؟أال : الفتى       تزاؿ والدتي حزينة عمي 



وماذا تتوقع غير ذلؾ.. لقد نزؿ الخبر عمييا كالصاعقة حتى أنيا لـ  : صبلح  
تكوف قد شم ت قدرتيا عمى  ى أفتعد تتحرؾ عمى اإلطبلؽ، وكنا نخش

 .الحركة
 وكيؼ ىي اآلف؟ : الفتى    
ور واالكتئاب.. تص عمى الرغـ مما تشعر بو مف الحزف أفضؿ مف قبؿ : صبلح   

الجريح طواؿ الميؿ، وال تغمض ليا  أنيا تتحدث إليؾ مف خبلؿ أخيؾ
 تناجيؾ وتطمئف عمى نومؾ قريبا منيا. قبؿ أف فعي

قدر لي أف  يا أمي.. لو لعذاب الذي سببتو لؾ)متألما( آه ما أشد ا : الفتى    
أبيو ويشرع شر  قتمة )يحتضف  انية لقتمت ذلؾ االنتحاري المعيفأعيش ث

 أمي. بالبكاء( سامحيني يا
ا الموضوع( ما ىذ لست مسؤوال عما حدث ليا )مغيراً  ال عميؾ يا ولدي : صبلح   

 الرجؿ( كيؼ حالؾ يا أخي؟ لىيا ولد كدت تنسيني عمؾ )يتوجو إ
 لست بأقؿ حيرة مما كنت عميو قبؿ وصولؾ. : الرجؿ   
 )مستغربا( أىكذا تستقبموف ضيوفكـ في استراليا! : صبلح   
 ف...ال.. ولك : الرجؿ   
 )مقاطعا( ولكف ماذا يا أخي؟ :   صبلح   
 لى ىنا أمر في غاية الغرابة.وصولؾ إ : الرجؿ   

 المجئ فجئت.لى ذلؾ.. أردت أنا ال أجد فيو ما يدعو إ : بلح   ص
 ىكذا وبكؿ بساطة؟! : الرجؿ   

 بو ىنا. ـ بالمغادرة( أشعر أنني غير مرحب)باكتئاب وىو يي : صبلح    
)يغير نبرة كبلمو.. يوقفو( عمى العكس يا أخي بمجيئؾ تحقؽ لي ما  : الرجؿ   

 كنت أتمناه منذ وقت طويؿ.
 )متدخبل( كنت وعمي نتحدث عنؾ يا أبي. : الفتى    
 جميؿ أف أسمع ىذا منؾ. : صبلح  
  تزاؿ بطبل في نظر عمي.أنت ال : الفتى    
 حقا؟ : صبلح  
 ليس في مسرحياتو حسب، بؿ في الحياة أيضا. : الفتى    



 مسرحيات عمؾ. ثمي ال يمكف أف يكوف بطبل إال فيرجؿ بسيط م : صبلح  
إال بمحتواىا العراقي حسب.. ألـ يطمؽ  عمي لـ يتناوؿ شخصيتؾ : الفتى  

 العراقي؟عميؾ اسـ صبلح 
)الرجؿ مقاطعا( اسمعني يا أخي.. )يقترب منو.. يصمت لحظات قبؿ  : الرجؿ   

يدا عف الفتى( عميؾ.. )يسحبو بع ف يباشر الكبلـ معو( أنا ال أخفيأ
 أربكني كثيرًا.. أنت تعرؼ أف محمدا راح ضحية قدوـ محمد إلى ىنا

ر نفسو وسط مجموعة مف األوالد.ر   جؿ مخبوؿ أو نصؼ مخبوؿ فج 
 أعرؼ. نعـ.. : صبلح  
ف في مقبرة مدينتنا )القادـ يشير باإليجاب( ولكنؾ وتعرؼ أيضا أنو دف : الرجؿ   

  يزاؿ حيا يرزؽ.ال تعرؼ أنو ال
 ىو حي يرزؽ. ذا الكبلـ يا أخي.. ليس بيننا مف)يضحؾ مقيقيا( ما ى : صبلح   
قد مت  أنا  اذا تعني.. ال.. ال يمكف أف أكوف)مصعوقا( ـ.. ـ.. ممم : الرجؿ   

 اآلخر.
 وبماذا تفسر وجودؾ معنا. : صبلح   
زوجتي وأبنائي..  عي.. أنا ىنا في أديبليد أعيش معبؿ قؿ وجودكـ م : الرجؿ   

 أعرؼ كيؼ. نتـ فقد جئتـ لزيارتي مع أنني الأما أ
لى ىذه الدرجة.. أتخاؼ أف تصدؽ ما حدث لؾ يا أعيدؾ مربكا إلـ  : صبلح   

 أخي؟
أعرؼ أنني مت   لي.. ىؿ مت  ودفنت في أديبليد دوف أف وماذا حدث : الرجؿ   

 فعبل؟
 ال.. ليس تمامًا. : صبلح   
 ماذا تعني بػ "ليس تماما"؟ : الرجؿ   
 ليس سيبل عمى مثمي إقناع مف ىو مثمؾ. : صبلح   
أحببت بساطتيا  دع الببلغة وتحدث إلي بمغتؾ التيأرجوؾ يا أخي  : الرجؿ   

 الدواـ. ىعم
 حسف.. ال بأس.. ىؿ أستطيع إلقاء سؤاؿ واحد عميؾ؟ : صبلح   
 نعـ.. بالتأكيد. : الرجؿ   



 كيؼ تفسر وجودنا معا في ىذه المحظة. : صبلح   
أنني عمى يقيف  اآلف عمى األقؿ، إالتفسير األمر مع أنني ال أستطيع  : الرجؿ   

 مطمؽ مف وجودي حيا.
 أواثؽ أنت مما تقوؿ؟ : صبلح   
 نعـ.. بؿ وأكثر مما تتصور. : الرجؿ   
مف الخجؿ(  يا أخي..)يقوؿ جممتو اآلتية بشيء حسف.. اآلف قؿ لي : صبلح   

 األمراض العقمية؟   تشفىلماذا أدخمؾ االستراليوف مس
 وماذا في ذلؾ.. لقد دخمت الييا بمحض إرادتي. : الرجؿ   
 لماذا؟ : صبلح   
ذلؾ المساء  الخياؿ.. )يبدأ بسرد ما حدث( في ألف ما حدث يفوؽ : الرجؿ   

ة اليادئ كالعادة في أديبليد كنت اشتغؿ عمى النت.. نبيتني نافذ
وؽ رسائمي.. فأسرعت الى صند الرسائؿ الى وصوؿ رسالة جديدة

ـ  فتحت   وكاف فيمما attach file)فتحت الممؼ المرفؽ معيا) الرسالة ث
 يصور كيؼ حوصرتـ في منطقة ضيقة جدا.

   
  * 
   
 مشهد سينمي  
بضع مئات مف الناس العز ؿ محاصروف في  :لقطة عامة .1  

مساحة صغيرة جدا وعدد مف الممثميف يشيروف السبلح 
 بوجوىيـ وال يتوانوف في إطبلؽ النار عمى أي فرد منيـ.

 :لقطة قريبة .2  
 لى خارج المكاف الذي حشروىـوالد، يتحرؾ متسمبل إأحد األ .3  

 فيو.
الممثميف تراقب حركة لقطة قريبة جدا )كموز أب(: عينا أحد  .4  

 الصبي.
لجية المعاكسة لخروج لقطة متوسطة: الممثـ  يتحرؾ مف ا .5  



 لى األماـ.الصبي الذي ال يزاؿ مندفعا إ
 لقطة قريبة: انتقاؿ بيف حركتي الصبي والممثـ بسرعة. .6  
بالصبي.. يرفعو مف رقبتو ويأخذه لقطة متوسطة: الممثـ يمسؾ  .7  

 لى كبيرىـ.إ
بوساطة  متوسطة: يظير كبيرىـ فتقترب منو الكاميرالقطة  .8  

لى )كموز أب( عمى عينيو الزوـ حتى تتحوؿ المقطة إ
كجواب عف سؤاؿ صامت لمممثـ المتقادحتيف شررا.. يغمقيما 

  يزاؿ ممسكا بالطفؿ.الذي ال
عت أماـ لقطة عامة: الممثـ يطرح الصبي عمى منضدة وض .9  

ؿ.. يقمبو عمى بطنو.. يأتي لى أسفكبيرىـ وساقيو متدليتاف إ
اثناف مف الممثميف يحكماف إمساؾ الصبي بينما راح الممثـ 
األوؿ يعر ي مؤخرة الصبي بيف ىمع الناس وتوجسيـ.. يتناوؿ 
مف أحدىـ سيخا ويبدأ بإدخالو في مؤخرة الصبي وبسرعة 

 مذىمة يدفع السيخ ليخرجو مف فـ الصبي.
الناس يصرخوف لقطة قريبة: األـ واألب وبعض  .10  

 صرخة مدوية وقد فتحوا أفواىيـ عمى آخرىا.
: )يمكف لممخرج السينمائي أف يضيؼ ما يراه مبلئما مف مبلحظة  

 يدخؿ تعديبلت عمييا(المقطات أو أف 
)تطفأ الشاشة.. الرجؿ يشرع بإكماؿ حديثو بعد لحظة توقؼ قصيرة( لـ   

أتمالؾ نفسي وأنا أسمع صرخة أمو وأبيو.. صرخت معيما بأعمى 
صوتي وكأني بيذي الصرخة أردت االحتجاج حسب.. أمسكوا بأمو 
وأبيو قالوا ليما أتعترضاف عمى حكمنا في ابنكـ الكافر.. سكت األب 

ية وىي تتمتـ بأنفاس متقطعة "حسبي اهلل ونعـ لكف األـ انفجرت باك
الوكيؿ" كاف أحدىـ قد سمعيا فجرىا مف شعرىا عمى مرأى مف الجميع 
وىو يصرخ في الناس:ػ مف يحاوؿ االعتراض عمى مشيئتنا فاف مصيره 
لف يكوف بأفضؿ مف مصير ىذه الكافرة.. )يوجو ليا أمرا( قفي ىنا 

ياؾ إياؾ أف تتحركي.. تركيا واق لى واحد مف إ فة وتوجو،عمى عجؿ،وا 



زمرتو.. أخذ منو سيفا استمو مف غمده.. وبحركة سريعة وقفزة عنيفة 
رأس في محميا.. فصؿ رأسيا عف جسدىا.. ظمت المرأة واقفة ببل 

لى ا ىوت ونافورة الدـ اندفعت بقوة إلى اهلل لكنيحاولت رفع يدييا إ
لى رتبة لترقية بعضيـ إف وجودىـ ىنا إنما األعمى.. أعمف أحدىـ أ

أمير ثـ طمب منكـ أف تقدموا لكؿ واحد منيـ عشرة مف أبنائكـ ففعمتـ 
ألبسوىـ عباءات سود وبدأوا بذبحيـ الواحد تمو اآلخر وكمما انتيوا مف 
عشرة جاءوا عمى عشرة أخرى حتى وصؿ الدور إليكـ فتقدمت  أنت مف 

قيدوؾ  لشعثاء..كبيرىـ وبغضب لـ يتوقعوه منؾ بصقت عمى لحيتو ا
سقط الناس صرعى يتمووف  وكمموؾ وفتحوا نيرانيـ عمى الجميع..

 ويصرخوف ويستغيثوف وما مف أحد يغيثيـ في تمؾ المحظة الدامية.
صامتا( أنا أقوؿ لؾ.. لقد تدخ ؿ  وماذا حدث بعد ذلؾ؟ )الرجؿ يظؿ   : صبلح   

ـ صرختؾ أفزعتيالشرطة بعد أف  جيرانؾ فتحدثوا، عبر  الياتؼ، مع
 ت معؾ وتبيف ليا مف خبلؿ إجاباتؾالشرطة وحقق المدوية.. اعتقمتؾ

عميؾ دخوؿ فاقترحوا  اني مف ضغوطات نفسية وعصبية حادةانؾ تع
 أزمتؾ وليس ىذا كؿ ما في األمر. تجاوز المستشفى ليساعدوؾ عمى

 بؿ ىو كؿ ما في األمر تماما. : الرجؿ   
 لماذا لـ ترجع الى عائمتؾ.. ىا. إذا كاف كذلؾ : صبلح   
 ألنني.. ألنني. : الرجؿ   
يتوقؼ الممثموف  بقوة الصدمة )صمت.. ألنؾ مت  في المستشفى متأثرا : صبلح   

 .لى جميور النظارة(عف الحركة.. الرجؿ يتركيـ متوجيا إ
األمر )بذىوؿ( الحقيقة أنني في حيرة مف ىذا كمو.. لقد اختمط عمي  : الرجؿ   

فمـ أعد أعرؼ ما إذا كنت أكتب نصا جديدا أـ أعيش حدثا فعميا.. ال 
أخفي عميكـ أنني مرتبؾ ومضطرب قميبل وال أكاد أعرؼ سببا واحدا 
لكؿ ىذا.. )صمت(.. ما أعجب أف يجتمع الموتى باألحياء فبل نعرؼ 

ء عمى خشبة ومف منيـ الحي.. )تطفأ األضوا مف منيـ الميت
 في لقطة متمفزة أخرى(. المذيعالمسرح.. يظير 

  Host: our correspondent from the national museum 



reports that visitors had seen three strangers, close 
to the meteorite, talking to each other.  Then the 
‘strangers’ simply disappeared. Here is what the 
camera recorded.  
 
Reporter: Can you tell us what you actually saw? 
 
Citizen 1: Sure .. .I saw a man and a young boy 
about 20 metres away.   But when I approached 
them, they just disappeared 
 
Citizen 2: I saw three ‘people’ - they disappeared 
when I tried to get closer to them. 
 
Citizen 3: They were two, then another one joined 
them. But they completely vanished before I could 
greet them.  
 
Citizen 4:  I didn’t go near them. I just kept watching 
from a distance.  They didn’t disappear until the 
camera-man turned up. 
 
Reporter:  However, there have been conflicting 
views on the nature of the strangers…. Other 
witnesses were pretty sure that the strangers were 
real humans. If they were ghosts, they wouldn’t have 
come out during the day ..  



 
Indeed, the manager of the museum has declared 
that nothing untoward happened … He claims that 
the mental confusion, which apparently is still 
affecting people, is most likely a result of the 
meteorite explosion itself, rather than any encounter 
with ghosts 
That’s it for me now. I will be back with a news 
update at 9. 

 الترجمة الى العربية:
المذيع : أييا السيدات والسادة..أكد مراسمنا المتواجد في متحفنا الوطني 
 أف زوار المتحؼ  شاىدوا ثبلثة أشخاص وىـ يحاوروف بعضيـ بعضا 

ذ اقتربوا منيـ اختفى   Mundrabilla Meteorit بالقرب مف نيزؾ وا 
ما سجمتو عدسة  ليكـ اآلفأثر يذكر.. وا  ألشخاص ولـ يعد ليـ ا

تظير عمى الشاشة صورة المراسؿ يمتقي بعدد مف مراسمنا ىناؾ.. )
ستراليا(  الناس وىـ يتحدثوف عما شاىدوه قرب بوابة متحؼ ساوث ا

 ؟كـ أف تحدثونا عف حقيقة ما رأيتـالمراسؿ: ىؿ يمكن
ي ىذا .. أنا شاىدت رجبًل وفتى في مقتبؿ العمر ف: نعـ1مواطف

 المكاف بالضبط ولم ا اقتربت منيما اختفيا عمى الفور.
: أما أنا فقد شاىدت ثبلثة أشخاص اختفوا حاؿ وصولي 2مواطف 
 الييـ.

: كانوا اثناف ثـ التحؽ بيـ ثالثيـ وقد اختفوا قبؿ أف أبادرىـ 3مواطف 
 بالتحية
فوا : أنا لـ أقترب منيـ ..اكتفيت بمراقبتيـ مف بعيد ولـ يخت4مواطف 

 عف نظري إال بعد أف وصمت كاميراتكـ إلى ىذا المكاف..  
المراسؿ: ىكذا سيداتي وسادتي تضاربت اآلراء حوؿ وجود األشخاص 

  ( وقد أكد لنا بعضMundrabilla Meteoriteالثبلثة قرب نيزؾ   )



 بشرا حقيقييف      الذيف التقينا معيـ  إف األشخاص كانوا
وأكد لنا مدير  وضح النيار.. ظيروا في ألنيـ لو كانوا أشباحا لما

بحالة  مما ذكره الناس معمبل ذلؾ عدـ حدوث أي شيء  المتحؼ
 الذىني الذي لـ يتخمص الناس مف آثاره حتى ىذه المحظة.. االرتياب

والى أف تستجد أخبار أخرى أودعكـ عمى أمؿ المقاء بكـ ثانية في 
   إرساؿ آخر عبر محطات جنوب استراليا.

 
   
 نياية الفصؿ األوؿ  

 
  *** 

 
 

 1الفصل الثاني : مشهد صائت  
أماكف  }المكاف السابؽ نفسو.. األشخاص الثبلثة أنفسيـ يجمسوف في  

و الرجؿ، وبنفاد صبر يوجو كبلمو متباعدة.. الفتى ينيض متوجيًا نح
 ليو{إ

موؿ.. أما آف األواف لنذىب  الذىاب إلى الراندؿلقد وعدتني يا عمي ب : الفتى    
 لى ىناؾ.إ

 ومف سيخرجنا مف ىنا؟ : الرجؿ   
 ماذا تعني يا عمي؟ : الفتى    
 مف ىذه الدوامة لذي نحف فيو يا بني؟ ىؿ ثمة مخرجأال ترى الظبلـ ا : صبلح   

 العجيبة؟
 مثؿ ىذه الدوامة. أنا اعتقد بوجود مخرج حتى في ظرؼ دوامة ظبلمية : الرجؿ   
 التي مررت بيا. عمى الرغـ مف كؿ التجارب القاسيةأنت متفائؿ دوما  : صبلح   
 أليس ىذا ىو ديدنا كعراقييف؟ : الرجؿ   
السوداء.. مف  ف متعمؽ بخروجنا مف ىذه الدوامةنعـ ولكف األمر اآل : صبلح   



 ذىبت بنا السبؿ. عالـ المظمـ الذي يمتؼ حولنا أنىال ىذا
 لى ىناؾ يا أخي )يشير برأسو(.أنظر إ : الرجؿ   
 ىناؾ أيف؟ : صبلح   
بصيص النور  ى األعمى(  أعمى السقؼ.. أال ترىل)يشير بسبابتو إ : الرجؿ   

 ىناؾ؟
 أراه ولكف ماذا يمكننا أف نفعؿ؟ ىؿ نحشر أجسادنا في خـر اإلبرة ىذا؟ : صبلح   
؟ : الرجؿ     ألـ تجئ أنت مف ىذا الخـر
 أنا أـ أنت؟ : صبلح   
 .أنا موجود ىنا أصبل.. في استراليا : الرجؿ   
 وأيف ىي استراليا؟ أىذه التي أنت في داخميا اآلف؟ : صبلح  
 ماذا تعني يا أبي؟ إف عمي يعيش ىنا منذ سنتيف! : الفتى    
  التمييز بيفتمط عميكما فما عدتما قادريف عمى يبدو أف األمر قد اخ : صبلح   

 الظبلـ وبيف استراليا.
 إف لـ نكف في استراليا أيف نحف إذف؟ : الفتى    
 ىنا وسط ظبلـ ال أحد يعرؼ مداه وال متى سينتيي. : صبلح  
 لى جانبو.ني اخترت زيارة عمي وىا أنا أقؼ إلكن : الفتى    
الذي ىو فيو  بلؼ ىذا.. أنت زرت عمؾ في المكافمف قاؿ لؾ خ : صبلح  

 اآلف.
المادي  تفقد وجودؾ سير لمفتى( والدؾ يعني أنؾ عندمامحاوال تقديـ تف) : الرجؿ   

 فانؾ تتحرر مف قيود الحياة.
 الموت؟   الى قيود حريةوىؿ يفضي التحرر مف قيود الحياة  : الفتى    
 ليس تماما. : الرجؿ   
 كيؼ؟ : الفتى    
 تذوب فييا كائف مف قبؿ.. مرحمةة لـ يشيدىا اعتقد أننا نمر بمرحم : الرجؿ  

والحرية، بيف الظبلـ  ف ما كاف وما ىو كائف، بيف القيدالحدود بي
 والنور.

 ىؿ ىو برزخ مف نوع آخر. : الفتى     



 بؿ ىو ممر يفضي بنا الى حيث نريد. : صبلح    
 ال أظف. : الفتى     
 لماذا؟ : صبلح    
 الراندؿ موؿ ولـ يتحقؽ لي ىذا.ألنني أردت رؤية  : الفتى     
 ىذا ألنؾ ال تستطيع المقاء باألحياء. : صبلح    
 نحف لـ نحاوؿ بعد. : الرجؿ    
 ال حاجة بكما لتجريب المجرب. : صبلح    
 لى األبد.ىذا يأس ال يمكف أف يوقؼ رغبتنا إ : الرجؿ    
 معنا أيضا. أنا مع عمي في ىذا وعميؾ يا أبي آف تكوف : الفتى     
بجدراف مف الظبلـ  ماذا يمكننا أف نفعؿ ونحف محاطوفحسنا ولكف  : صبلح    

 الرىيب.
 أف نخترقيا لنطؿ عمى عالـ النور. : الرجؿ    
 النور. د لفعؿ أي شيء مف أجؿ أف أرى عالـأنا عمى استعدا : الفتى     
ىنا ربما وجدنا  بؾ إلىؿ يمكف أف تحدثني عمف جاء قؿ يا أخي.. ى : الرجؿ    

 مف ىنا. ىناؾ طريقا لخروجنافي مجيئؾ مف 
 : صبلح    

 

حسنا..)يبدأ بالتذكر( في مساء ال يختمؼ كثيرا عف مساءاتنا الدامية 
خرجنا في موكب جنائزي حاشد ونحف نحمؿ عمى أكتافنا عددًا مف 

يزرعونيا عادة في األماكف  حايا عبوة لئيمة مف عبواتيـ التيض
المكتضة باألبرياء.. توجينا إلى مسجد المدينة ولـ نعرؼ أف بيننا واحد 
مف اؤلئؾ الحمقى الذيف يروموف اآلخرة عمى حساب حياتنا الدنيا.. 
ر نفسو بحزاـ ناسؼ فتطايرت أشبلء األحياء منا واألموات، وغطت  فج 
لوف اإلسفمت حمرة الدـ وقطع المحـ المتناثرة ىنا وىناؾ.. كانت قطع 

محـ المتطايرة تشع المعة مثؿ نيازؾ متناثرة.. ثـ ارتفع صوت األنيف ال
ممزوجا بشخير الدـ النازؼ مف عشرات الجرحى.. أصابتني شظية في 

لى خارج بركة الدـ ي مع ذلؾ كنت أحاوؿ جر مف جرحوا إالساؽ ولكن
التي فاضت بسرعة ميولة حتى سقطت مستسمما إلغماءة ال أعرؼ 

بط.. كنت وأنا في إغماءتي أتمنى أف التقيؾ متى خرجت منيا بالض



ولو لحظة واحدة.. وعمى نحو مفاجئ وغريب وجدت نفسي قريبا منؾ 
 ومف ابني الذي فجعوني بو مف قبؿ.

  تزاؿ حيا.ىذا يعني أنؾ ال : الرجؿ   
 حيًا أـ ميتًا لـ يعد األمر بيذه األىمية. : صبلح   
 مف ىذا المكاف الموحش؟ىؿ نسيتما فكرة خروجنا  : الفتى    
 حسنا لنحاوؿ اآلف. : الرجؿ   
 كيؼ؟ : الفتى    

 مف مكاف ما )يصدر اقتربا مني )يقترباف غير مصدقيف( تمسكا بيدي : الرجؿ
فسيـ عمى األرض.. يغطوف آذانيـ صوت صفير حاد.. يرموف أن

 يدييـ.. يطفأ الضوء عدة مرات ثـ يسود المسرح ظبلـ كثيؼ(.بأ
   
 صامت:مشهد   
تتوىج اإلضاءة تدريجيا.. ينيض الشخوص الثبلثة ببطء.. تظير   

خرج منيا ثبلث شخصيات بييئات ثبلثة أعمدة مف الضوء تخمفيـ  
وىـ يقفوف خمؼ الشخصيات الثبلث..  غريبة شبو بشرية وشبو روبوتية

تتوىج اإلضاءة أكثر فيبدو المكاف منظرا  لسطح كوكب مف كواكب  
مجموعتنا الشمسية أو مف خارجيا.. يفاجأ الثبلثة بردود أفعاؿ مختمفة 

وعيونيـ شاخصة  ذىوالً وىـ ينظروف إلى الغرباء.. يتوقفوف عف الحركة 
ي وف نحوىـ فيتراجعوف.. يتوقفوف باتجاه الرجاؿ الكونييف.. يتحرؾ الكون

عف الحركة.. الكوني وف يشيروف إلى الرجؿ فيمتفت الرجؿ إلى أخيو 
وابف أخيو قبؿ أف يتقدـ باتجاىيـ.. يخرج أحد الكونييف آلة تشبو 
الريموت كونتروؿ.. يضغط عمييا فيظير عمى البقعة الخمفية عدد مف 

ؿ عمى مرأى مف أمو الممثميف داخؿ مطبخ منزلي وىـ يبقروف بطف طف
وأبيو، فتندلؽ أمعاءه بشكؿ رىيب وىو ينتفض ويختض.. يعمقونو بحبؿ 
رفيع مشدود بمروحة السقؼ مف قدميو.. يتمذذوف بانتزاع أمعائو ببطء 
مثمما يسحب الجزاروف أمعاء الخراؼ.. يشيروف عمى أبيو وأمو أف 

وبسكيف  يضعاه في الفرف.. يرتبكاف.. يرفضاف.. يتقدـ أحد الممثميف



يطعف األب طعنة جارحة فيرتد األب ممسكا بجرحو وقبؿ أف يطعف 
الممثـ األـ يشير األب عميو بالتوقؼ فيتوقؼ منتظرا ما سيفعمو.. يتقدـ 
األب مف الفرف يوقده.. يرفع  درجة النار إلى أعمى مستوياتيا.. ثـ 

ب عمى نحو مفاجئ يحشر رأسو في الفرف.. يتقدـ الممثـ ساحبا رأس األ
إلى الوراء يدفعو بعنؼ فيسقط عمى األرض وىو يتموى مف األلـ.. 
يتركو منصرفا إلى األـ يسحبيا إلى حيث عمقوا جسد ابنيا  النحيؿ.. 

مو إلى أمو مشيرا عمييا األـ تبكي بصمت.. يأخذ الممثـ الطفؿ ويسم  
بوضعو في الفرف.. تتقدـ مف الفرف.. تحشر رأسيا في فتحة الفرف لكف 

يسحبيا بقوة.. يأخذ منيا الطفؿ.. يرميو عمى األرض.. يمسؾ  الممثـ
األـ مف شعرىا يشدىا بقسوة ثـ يطعنيا في بطنيا طعنة جارحة أيضا.. 
األـ تتمقى الطعنة ببرود فيطعنيا ثانية وثالثة حتى تصرخ مستغيثة 
فيمقي بيا قريبا مف زوجيا.. بقدمو يرفس الطفؿ عدة رفسات حتى 

لديو وىو يشير عمييما ميددا لكنيما يظبلف ببل يجعمو قريبا مف وا
حراؾ.. يتقدـ الممثـ مف األـ.. يسحبيا مف شعرىا إلى وسط المكاف 
ويبدأ بتمزيؽ ثيابيا وسط ذىوؿ األب وتوجسو.. يفيـ األب ما يريده 
الممثـ فينيض حامبل ولده الذي غطاه الدـ تماما.. يتقدـ ببطء شديد 

وىو يبكي بصمت.. يغمؽ باب الفرف  مف الفرف يضع ابنو في داخمو
عيناه مشدودتاف إلى الفرف.. إلى ابنو الذي  ويتراجع ببطء إلى الوراء..

و.. يرتطـ بجسـ زوجتو المكور عمى بعضو فيجمس أخذت النار بشي  
إلى جانبيا.. يغطي عرييا بقطع ثوبيا الممزؽ.. الممثموف يصفقوف 

ذ يتـ يخرج أحدىـ الطفؿ المشوي  تصفيقا إيقاعيا طواؿ فترة الشواء وا 
يقدـ ممثـ آخر لموالديف مديتيف  مف الفرف ويضعو أماـ والديو..

 ىوشوكتيف ويأمرىما بتقطيع لحـ ابنيما فيمتنعاف.. ينحني الممثـ عم
األب ويطعنو بحربتو طعنة أخرى وأخرى.. األب يتموى بصمت.. 

ـ يتناوؿ يحاوؿ الممثـ طعف األـ فيوقفو األب.. ينظر إلى زوجتو بأل
السكيف ويقطع جزًءا مف لحـ ابنو.. يشير عميو الممثـ بقطع قطعة 
ذ يضع األب  أخرى فيفعؿ وىو مغمض عينيو.. يكرر الممثـ طمبو وا 



السكيف عمى جسد الطفؿ مغمض العينيف أيضا يمسؾ الممثـ يده 
ويجبره عمى فتح عينيو فيفعؿ.. يقطع قطعة أخرى فتسقط السكيف مف 

مثـ األـ أف تفعؿ مثمما فعؿ األب.. ييددىا بقتؿ زوجيا يده.. يأمر الم
إف لـ تفعؿ.. تأخذ السكيف بيد مرتجفة وتحاوؿ االنقضاض عمى الممثـ 
لكنو يتفاداىا بسيولة ويمسؾ بيا مف شعرىا ويطرحيا أرضا.. يسمميا 
السكيف.. تنظر إلى زوجيا.. ينظر زوجيا إلييا، وبتردد تمد السكيف 

يا لشدة ضعفيا لـ تعد تقوى عمى تحريؾ السكيف إلى جسد الطفؿ لكن
يمسؾ الممثـ يدىا ويحز قطعة مف جسد الطفؿ..  عمى جسد ابنيا..

يكوـ قطع المحـ أماـ الوالديف ويأمرىما بأكؿ لحـ ولدىما.. يمتنعاف.. 
يسحب الممثموف أقساـ أسمحتيـ ويوجيوف فوىات بنادقيـ الييما 

ذ ميدييف.. يأكؿ األب قطعة مف لحـ  ابنو ثـ تأكؿ األـ قطعة أخرى، وا 
ذ ينتيياف مف آخر قطعة  يتوقفاف يأمرىما الممثموف باستمرار األكؿ، وا 
ذ يقفاف  يصفؽ ليما الممثموف تصفيقا عاليا ثـ يأمرونيما بالوقوؼ وا 
متحامميف عمى أقداميما يطمؽ الممثموف النار عمييما بيمجية وجنوف 

الريموت كونتروؿ.. تطفأ  وضحؾ ىستيري.. يتوقؼ المشيد بواسطة
 وتضاء عمى المسرح األمامي. األضواء عمى المسرح الخمفي

   
 2مشهد صائت  
الكوني وف يقفوف بمواجية األشخاص الثبلثة.. يتحدثوف بمغة غريبة غير    

مفيومة.. أحدىـ يوجو الريموت إلى السايؾ ويضغط عميو فيظير عمى 
 بشكؿ مباشر.  السايؾ سبتايتؿ لترجمة ما يقولونو

 حدث لكـ ا يقوؿ عمى السايؾ( لقد رأينا ما)يتحدث فتظير ترجمة م : 1كوني
كائناتكـ فانبيرنا بسموكيا  الدىشة مف أفعالكـ.. أردنا دراسة فأخذتنا

المريب.. انتـ أوؿ الكائنات في مجالنا الكوني تتصرؼ عمى ىذا النحو 
 (.الغريب )يشير إلى مكاف الحدث

تفعمونو أمرًا طبيعيا  حقيقتكـ، ومعرفة ما إذا كاف ماأردنا التعرؼ عمى  : 2كوني
 ثقافتكـ األرضية. في



 لماذا نحف دوف غيرنا مف البشر. : الرجؿ  
اقتربت مف نيزكنا  ا مجاال لبحوثنا الكونية.. وألنؾألننا اخترنا استرالي :   2كوني

مف ذويؾ نمتقي بؾ وبعض  بشكؿ أثار فضولنا.. لذا قررنا أف
 الختبلؼ طرؽ مواجيتكـ لحتوفكـ.

الثبلث أكثر تمثبل  .. أي الحقائؽوىذا ىو عيف ما نريد معرفتو منكـ :   3كوني
 لثقافتكـ األرضية.

أساليب جديدة  عف مواجية حقائقيـ فإنيـ يبتكروفعندما يعجز البشر  : الرجؿ   
 لممواجية.

 صواب؟ مواجيتكـ فمف منكـ عمىمفوف بطرؽ انتـ الثبلثة تخت : 2كوني
 نحف ضحايا المواجية. : الرجؿ   

 ؟إذف لماذا لـ تمت أنت :    1كوني
 بي ومحاولتو الموت بعد؟ ىربت منو لحظة تربصو ألنني لـ أواجو : الرجؿ   

في  وبمعيت كنت اعمؿ ؿ مني بعد أف تمكف مف صديقي الذيالني
 بعيد.ىذا إلى أمد  صحيفة محمية وسوؼ لف يطوؿ

 ىؿ يعني ىذا أنؾ أجمت المواجية؟ : 1كوني
 نعـ.. إلى ساعة آتية ال ريب فييا. : الرجؿ  
 دماءكـ.  فكوف دـ أعدائكـ كما سفؾ أعداؤكـىذا يعني أنكـ ستس : 1كوني

 بؿ يعني أننا سنوقؼ النزيؼ. : الرجؿ  
 وماذا عنؾ.. كيؼ كانت مواجيتؾ؟ :   1كوني

ر انتحاريواجيتو، مرغما، بأنا  : الفتى    نفسو بيننا  وقت مبكر جدا عندما فج 
 طمبا لعشاء في جنة توىميا ثـ حسبيا يقينا.

 )موجيا السؤاؿ إلى صبلح( وماذا عنؾ؟ :   1كوني
 بالفشؿ الذريع. مف مرة وفي كؿ مرة تبوء محاولتو أنا واجيتو أكثر : صبلح  

 العراقي.. صبلح العراقي؟أليذا أطمقوا عميؾ اسـ  : 2كوني
فرضت عمي ببل  الموت في كؿ حرب نعـ.. لتشبثي بالحياة ومقاومتي : صبلح  

 وجو حؽ.
 إذف انتـ مختمفوف. :   1كوني



 ومتشابيوف. : الرجؿ  
 كيؼ؟ : 1كوني

ونبضيا  ؼ ابتكروه لنا إليقاؼ دفؽ حياتنافي كوننا ضحايا ظر  : الرجؿ  
 السرمدي.

 وماذا تتمنوف؟ :   1كوني
ىنا، بعد أف  ،أديبليد لنستعيد شعورنا باألماف أف نتجوؿ في شوارع : الفتى   

 فقدناه ىناؾ.
 وبعد. : 1كوني
 أف يتفرغ الناس مف شؤوف الموت لييتموا بشؤوف الحياة. :   صبلح
كؿ   ىو ما ينقصكـ بالضبط.. لقد اىتمت)بتأكيد واضح( ىذا  : 1كوني

 وكأف الحياة شيء نتـ تتصرفوفالكونية بشؤوف حياتيا إال أالمخموقات 
مف أجؿ معرفة إليكـ وعممنا   يخصكـ وىذا ىو ما جمب انتباىناال

 طريؽ دراسة طبيعة حياتكـ وطرائؽ تعاممكـ. أسبابو المجيولة عف
المسألة ليست كما تتصوروف.. الناس عمى كرتنا األرضية ال يشبيوف  : الرجؿ

الكائنات وال يشبيوف بعضيـ بعضًا.. أىواؤىـ مختمفة غيرىـ مف 
وميوليـ ورغباتيـ وأىدافيـ وقيميـ مختمفة أيضا.. تعودوا العيش عمى 

جماعات شكمت دواًل وصار لكؿ دولة حكومتيا فبرزت  شكؿ
 .االختبلفات والخبلفات

 ىؿ يعني ىذا استمرار ما أنتـ عميو ببل توقؼ؟ : 1كوني
 في يوـ ما.بؿ سيتوقؼ  : الرجؿ
 في ببلدكـ فقط؟ : 1كوني
 بؿ في العالـ أجمع. : الرجؿ
 متى؟ : 1كوني
 بتفاصيميا؟ نو.. ألـ تقؿ أنكـ ترصدوف حياتناستعرفوف في حي : الرجؿ
 نعـ. : 1كوني
 إذف ما عميكـ سوى االنتظار، وسوى... : الرجؿ
محددة..  وصفير مدخوؿ في نغمات كونية غير )أصوات متداخمة : 1كوني



إشارة خاصة عمى جياز صغير.. يشير باتجاه السايؾ 1يستمـ كوني
الترجمة.. يتحدث بمغتو الغريبة.. يوجو كبلمو إلى الرجؿ، بعد  فتتوقؼ

ثانية( مضطروف لمغادرتكـ وقد  نعود إليكـ..  ؾأف يشير إلى الساي
يتوقؼ شريط  كاف..وحاؿ مغادرتنا لكـ.. ستتحرروف مف ىذا الم

الغريبة.. وبعد أوامره بمغتو  يوجو 1عمى السايؾ.. كوني السبتايتؿ
صفير تأخذ باالرتفاع شيئا فشيئا.. ىدير  لحظات نسمع أصوات

محركات عمبلقة.. ضجيج وأصوات متداخمة.. تطفأ األضواء عدة 
مرات قبؿ أف يسود الظبلـ.. يختفي الكوني وف الثبلثة ويتبدؿ منظر 

ذ   يزاؿ عمى األرض.. ى الرجؿ وىو اليفتح الضوء ثانية نر السايؾ، وا 
يتراكض الناس باتجاىو.. يحيطوف بو.. يستخدموف كاميراتيـ المختمفة 
ذ يتقدـ منيـ يتراجعوف وىـ يستشعروف شيئا  لتصويره مف عدة زوايا، وا 
مف الخوؼ.. نسمع صوت منبو سيارة الشرطة ومنبو سيارة اإلسعاؼ.. 

ى داخؿ المتحؼ، ويضع رجؿ تداىـ الشرطة المكاف.. يتراجع الناس إل
الشرطة حزاما حوؿ منطقة الحدث.. يظؿ الرجؿ عمى وقفتو ببل حراؾ 
مندىشا مما يجري حولو، بشكؿ غريب، وكأنو في حمـ يقظة لـ ينتو 
بعد.. يتقدـ اثناف مف المسعفيف يضعاف الرجؿ عمى حمالة نقؿ 
المرضى.. تفسح الشرطة ليما المجاؿ فيأخذاف الرجؿ إلى إحدى 

يارات اإلسعاؼ خارج المسرح.. يظير المذيع في مقدمة المسرح وفي س
 الوقت نفسو نشاىد صورتو مف عمى الشاشة مباشرة:

   Host: The question to ask is : What has, and is still, 
happening at the museum of South Australia?  
 
Is it just mental confusion as the museum office has 
declared?   
Or is it something more sinister??? 

 الترحمة الى العربية:
المذيع : سيداتي وسادتي نعود بعد ىذا النقؿ الحي مف موقع الحدث  



مباشرة متسائميف عما إذا كانت  أحداث متحؼ ساوث استراليا ونيزكو 
المتحؼ.. نغادركـ  إدارة ىذاما ادعت الوطني مجرد ارتياب ذىني ك

عمى أمؿ المقاء بكـ في إرساؿ آخر مف محطات ساوث استراليا.إلى 
 المقاء.

  ...................................... 
  (1) 

)مباىج الراندؿ موؿ( قصيدة لمشاعر العراقي المقيـ في استراليا أديب 
مت بمجموعيا كماؿ الديف وىي واحدة مف القصائد األربعيف التي شك

 ما بعد النقطة(. ديواف الشاعر )ما قبؿ الحرؼ..
 *  انتيت *  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مسرحية     

 الوحش والكبش ونصب الحرية

   
   

 
 

 شخصيات المسرحية:  
   
 1رجل   
 2رجل   
 3رجل   
 الكاتـــب  
 الممرض  
 رجال من المارينز  
 رجال الموكبمجموعة   
 بضعة رجال وأطفال من جرحى الموكب  

 

 

 

 المشهد األول  
بقعة ضوء صغيرة تسمط، تدريجيًا، عمى  (بزنزانة في سجف)أبو غري  

الكاتب فتفصمو عف بقية الموجودات.. الكاتب يمسؾ قضباف السجف 



األعمى فوؽ القضباف  لىإما في البعيد، يمد يده اليمنى  متأمبل شيئاً 
لى حد ما حركة المفكر السجيف في نصب الحرية بينما بحركة تشبو إ

.. يتوقفاف عف يتحرؾ الرجبلف جيئة وذىابا داخؿ الزنزانة الصغيرة
لى بعض ثـ يشرعاف بالحركة ثانية.. ينتبو إ ايمالحركة.. ينظر بعض

كتفو  ينبيو بضربة خفيفة عمى 1أحدىما لمكاتب فيتقدـ منو.. رجؿ 
 بصمت. 1األيسر.. يستدير الكاتب.. ينظر في وجو رجؿ

 أجسادنا. ؾ( أخشى أننا سنظؿ ىنا حتى تتعففمف االرتبا )بشيء : 1رجؿ
العفف.. وجودنا  عمى نفسؾ مف شثـ( ال تخ لى وقفتو بصمت،)يعود إ : الكاتب

 مجرد وقت. ىنا 
)يقترب مف الكاتب ينبيو بضربة خفيفة عمى كتفو األيمف( كيؼ وقد  : 2رجؿ

 مف ستة اشير. عمى وجودنا خمؼ ىذه القضباف أكثرمضى 
 شير أخرى وستكوف مطمؽ السراح.انتظر بضعة أ : الكاتب
 )باستفزاز( ىؿ أنت مف يقرر ذلؾ؟ : 2رجؿ

 )بانفعاؿ(ال.. ولكف المعبة ىكذا. : الكاتب
 لى جوار...لعبتيـ.. ما ييمنا فقط أف نكوف إ تيمناال  : 1رجؿ

 لى جوار مف تريد.)مقاطعًا( ستكوف إ : الكاتب
 )محتدا( متى؟ : 1رجؿ

 عندما تنتيي فترة وجودؾ في المعتقؿ. : الكاتب
 ومتى تنتيي فترة وجودي في المعتقؿ؟ : 1رجؿ

 شير حسب.أقؿ لؾ إنيا بضعة أ ألـ : الكاتب
ليكف )يتقدـ مف الكاتب.. ثـ بصوت منخفض مشوب بتشكيؾ( حسف  : 1رجؿ

 بو؟ رفت؟.. ىؿ أخبروؾ بشيء لـ يخبروناكيؼ ع
 لى ذلؾ.)ببرود أعصاب( ىـ ليسوا بحاجة إ : الكاتب
 )بإصرار( كيؼ عرفت إذف؟ : 1رجؿ

بأي تيمة  مف أقاربؾ أو أصدقائؾ أو معارفؾ ألـ يحتجزوا واحدا : الكاتب
 كانت؟

 بمى.. يوجد؟ : 1رجؿ



 .حسف.. قؿ لي مف مف أقربائؾ كاف محتجزا عمى ذمتيـ : الكاتب
 .ابف أخي الكبير : 1رجؿ

 وبأي تيمة احتجزوه؟ : الكاتب
)يحاوؿ التذكر( بتيمة..أ..أ.. الحؽ أنني ال اعرؼ التيمة التي  بتيمة : 1رجؿ

 الصقوىا بو.. لقد احتجزوه وحسب.
 كيؼ؟ : الكاتب
لحظة داىموا  ع صديؽ لو قرب متجر صبلح العراقييسير مكاف  : 1رجؿ

 المتجر فاعتقموه.  
 ىؿ تعرؼ صبلح العراقي؟ : الكاتب
 )متدخبل( مف منا ال يعرفو. : 2رجؿ

 وىؿ تعرؼ ما جرى لو في سجف أبي غريب؟ : الكاتب
 اعرؼ. : 2و1رجؿ

 وىؿ تعرؼ أنيـ أطمقوا سراحو؟ :   الكاتب
 أعرؼ. : 1رجؿ

 ىؿ سألت نفسؾ لماذا؟ : الكاتب
واضح(  .. ألنيـ أطمقوا سراحو وحسب )بضيؽألنيـ )مرتبكا(ألنيـ.. : 2رجؿ

 مف أيف لي أف اعرؼ أسرارىـ؟!
 أما أنا فأعرؼ... : الكاتب
 )مقاطعا الكاتب بتعجب( تعرؼ أسرارىـ! : 1رجؿ

 نعـ. : الكاتب
 ىؿ سبؽ لؾ واف تعاممت معيـ؟ : 2رجؿ

 فترة صمت(.. نعـ.(كسجيف؟.. : الكاتب
 ال أعني كسجيف. : 2رجؿ

 (.. كعميؿ؟2ىؿ تعني.. )صمت..يتقدـ مف رجؿ : الكاتب
 ال ليس بالضبط. )مرتبكا( ىييمـ ال.. : 2رجؿ

رجؿ ال  ا أبدا.. ولكف عميؾ أف تعرؼ أننيال عميؾ.. لست محرج : الكاتب
 وف التعامؿ معو بأي شكؿ مف األشكاؿ.يود  



 )بثقة مطمقة( إنيـ يتعامموف مع الجميع. : 2رجؿ
 إال.. مف ىـ عمى شاكمتي. : الكاتب
 لماذا؟ : 1رجؿ

 لمعرفتيـ أنني اعرؼ ما يخططوف وما يريدوف. : الكاتب
 ىؿ أنت سياسي أـ صحفي أـ... : 1رجؿ

 )مقاطعا( بؿ أنا كاتب مسرحي. : الكاتب
 حقا؟ : 1رجؿ
 مسرحيا مف قبؿ.ا لـ نشاىد لؾ عرضا نولكن : 2رجؿ

سبقوىـ.. السابقوف  أرحب بقدوميـ، ولـ اىتؼ بحياة مفألنني لـ  : الكاتب
منحوا واحدة مف مسرحياتي جائزة اإلبداع، ورقيبيـ رفض عرضيا عمى 

مسرح مف مسارحنا.. والبلحقوف احتجزوني معكـ قبؿ أف يبدأ  أي
 عرض مسرحيتي األخيرة.

 أية مسرحية؟ : 1رجؿ
 شيوايات. : الكاتب
 ... ىو.. يبدو أنؾ غير محظوظتسمية غريبة بعض الشيء : 1رجؿ

 بؿ أنا محظوظ جدا. : الكاتب
 كيؼ؟ : 2رجؿ

)يشير  أولئؾليؤالء )يشير إلى إدارة السجف( أو ألنني لـ أبع نفسي  : الكاتب
 لى مكاف خارج السجف(.  إ

 حسنا فعمت : 1رجؿ
وأولئؾ)مقمدا إشارة الكاتب( ولنتحدث بما ىو )بحسـ( دعونا مف ىؤالء  : 2رجؿ

 أىـ.
 )متذكرًا(.. كنا نتحدث عف أسباب اعتقالنا. نعـ :   1رجؿ

 )مصححا( بؿ عف فترة اعتقالنا. : الكاتب
 .نعـ.. تذكرت.. كنت تقوؿ لنا انؾ تعرؼ متى يطمقوف سراحنا : 2رجؿ

اشير ونكوف  أف وجودنا ىنا مسالة وقت.. بضعة ليس بالضبط قمت : الكاتب
 خارج ىذه الزنزانة.



 اعترؼ أنني لست ذكيا بما فيو الكفاية ألعرؼ حؿَّ ىذا المغز المحير. : 1رجؿ
 وأنا أيضًا. : 2رجؿ

 ليس في المسالة أي لغز. : الكاتب
 ماذا فييا إذف؟ : 2و1رجؿ

 لنقؿ اتفاقا غير معمف. : الكاتب
 مع مف! ع( اتفاؽ غير معمف.. مف.. اتفؽ..)يفكر بصوت مسمو  : 2رجؿ

 نفسيا( وأولئؾ. ةىؤالء )يكرر اإلشار  : الكاتب
 ىؤالء وأولئؾ ثانية.. مف ىـ ىؤالء ومف ىـ أولئؾ. : 2رجؿ

، وتعاني مفيا رجؿ.. أنت تواجو مخططا : الكاتب مجازرىـ كؿ  تيـ كؿ يـو
، وتسألني مف ىؤالء ومف أولئؾ!  يـو

)يقمد إشارة  ؾأولئ ذكيا حتى اعرؼ ما يريد ىؤالء أو قمت أنني لست : 2رجؿ
 الكاتب(.

 ىذا بسبب طيبتؾ فقط، وبراءتؾ مف أية تيمة. : الكاتب
غريب(.. ىو.. يا  !؟ في سجف )أبوأنو ليس بريئا ما داـ معتقبل.. وأيف : 1رجؿ

 .أستاذ ال وجود لبريء في ىذا السجف
 ( ىؿ زرعت، يوما، مفخخة في شارع ما؟1رجؿالى ) :  الكاتب
 ال. : 1رجؿ

 ىؿ قمت باغتياؿ احد ما؟ : الكاتب
 ال. : 1رجؿ

 ىؿ شاركت بتيجير احد ما؟ : الكاتب
 ال. : 1رجؿ

 ما؟ ىؿ اشتركت في اقتتاؿ طائفي : الكاتب
 ال. : 1رجؿ

 ىؿ قاومتيـ؟ : الكاتب
 في...   أقؿ لؾ ال وجود لبريءنعـ.. نعـ.. ىذه ىي تيمتي.. ألـ  : 1رجؿ

 )مقاطعا( بؿ أنت برئ أيضا. : الكاتب
 كيؼ أكوف بريئا ومتيما في آف؟! : 1رجؿ



ببلدؾ  ت احدىـ مرة: ماذا تفعؿ لو تعرضتأنا أقوؿ لؾ.. سأل : الكاتب
ذف ما اإلطبلؽ.. قمت لو: إ بلؿ.. قاؿ: لف اجعؿ ىذا يحدث عمىلبلحت

 احتبللكـ.. سكت الرجؿ ولـ يحر جوابا. رأيؾ بيؤالء الذيف يقاوموف
 ماذا يعني ىذا؟ : 1رجؿ

 يعني انؾ لـ تقـ إال بما حتـ  الواجب عميؾ. : الكاتب
 أال يعني ىذا أنني خرقت قانوف االحتبلؿ؟ : 1رجؿ

 نعـ إف كاف لبلحتبلؿ قانوف. : الكاتب
 خطرا عمييـ. انوف االحتبلؿ فانني ببل شؾ أشكؿوما دمت قد خرقت ق : 1رجؿ

 نعـ. : الكاتب
 المقاومة. ا عمييـ إذف عمييـ معاقبتي بتيمةوبما أنني أشكؿ خطر  : 1رجؿ

 نعـ. : الكاتب
 إذف كيؼ سيطمقوف سراحي؟ : 1رجؿ

 ىنا مربط الفرس. : الكاتب
 لى األلغاز.عدنا إ : 2رجؿ

 سراح غيرؾ. ـ يطمقوف سراحؾ لكي يبرروا إطبلؽالمسألة ببساطة أني : الكاتب
 .غيري؟.. مف تقصد : 1رجؿ

 الظبلميوف. : الكاتب
 ومف ىـ الظبلميوف؟ : 1رجؿ

 أال تعرفيـ؟ : الكاتب
 اعني نعـ. ال ال.. آ.. آ .. : 1رجؿ
 ( قؿ إذف مف ىـ وأرحني.1)لرجؿ : 2رجؿ
 المقاومة. إنيـ..إنيـ.. أ.. أ.. الحقيقة أنني رجؿ بسيط ال يجيد غير : 1رجؿ

ح لؾ.2)الى رجؿ : الكاتب  ( أنا أوض 
 سأكوف مسرورا بتوضيحؾ يا أستاذ. : 2رجؿ

 دعني اطرح عميؾ أوال ىذا السؤاؿ. : الكاتب
 تفضؿ. : 2رجؿ

السجف.. مف  بيف وأودعوا كؿ إرىابي أو تكفيريإذا اعتقموا كؿ المخر  : الكاتب



 .سيريؽ دماء أىمنا خارج ىذه القضباف
 عبقري. .. )ثـ بإطراء كبير( أنت رجؿيآ.. يا لغبائ)يفكر ثـ(  : 2رجؿ

 لى عبقرية.المسألة ال تحتاج إ : الكاتب
 .بؿ تحتاج.. ثـ أال يعني ىذا أنيـ لف يعتقمونا مرة أخرى : 2رجؿ

كمف تذكر  بحاجة إلى تبرير ما يرتكبوف )ثـ اال.. إال إذا لـ يعودو  : الكاتب
 آخر. شيئا( ثمة شيء

 ما ىو. : 1رجؿ
 صبلح العراقي. : الكاتب
 ما بو؟ : 1رجؿ

 اعتقموه مرة أخرى. : الكاتب
 وأطمقوا سراحو أيضا. : 1رجؿ
 لماذا؟ : 2رجؿ

 صبلح. ليس صبلح العراقي بؿ ما يحممو ـالف األخطر عندى : الكاتب
 لـ افيـ. : 1رجؿ
 ماذا يوجد في صبلح وال يوجد فينا. : 2رجؿ

 مختمفة واف عمييـ القبض عمييا.روح أدركوا أنيا  : الكاتب
 عماذا تتحدث بالضبط. : 1رجؿ

 المضطربة. تبحث عف مستقر ليا داخؿ أجسادنا عف روح ىائمة : الكاتب
 أتعني روح الحرية. : 1رجؿ

 بكؿ تأكيد.. نعـ. : الكاتب
 لكف المقاومة تعني الحرية أيضا. : 1رجؿ

 في جانب ما.. نعـ. : الكاتب
 والجوانب األخرى؟ : 1رجؿ

 ينبغي تسخيرىا الحتواء تمؾ الروح. : الكاتب
 واف سخرناىا فعبل. : 1رجؿ

ذ ذاؾ فقط سوؼ لفسنكوف مطموبيف لي : الكاتب يطمقوا سراحنا  ـ طواؿ عمرنا وا 
 لى البعيد(.ىناؾ )يشير إ ىذا السجف أو أي سجف آخر ىنا أو مف



 لكنيـ أطمقوا سراح صبلح. : 1رجؿ
تعذر عمييـ  ـ وقد أدرؾ صبلح ىذه الغاية ولذانعـ.. لغاية في ذواتي : الكاتب

 إلقاء القبض عميو مرة أخرى.
 حقا انؾ عبقري. : 1رجؿ

 يا رجؿ أنا مجرد إنساف بسيط مثمؾ. : الكاتب
عندما تخرج مف  اكبر مني بكثير.. أرجوؾ يا أستاذولكنؾ تممؾ عقبل  : 1رجؿ

اجعميـ يتعرفوف  الحقيقة لمناس.. هىذا المكاف اعمؿ عمى إيصاؿ ىذ
 كؿ منيـ قبؿ أف يرتكبوا أية حماقات أخرى. عمى موضعيا داخؿ

اكتب نصي  تتوقؼ محاوالتي أبدا وىا أنا ذا ال عميؾ يا رجؿ.. لف : الكاتب
 الجديد مف اجؿ ذلؾ.

 ىؿ اعتبر نفسي مدعوا لمشاىدة العرض. : 1رجؿ
 بالطبع نعـ. : الكاتب
 )ممازحا( أعطونا مما أعطاكـ اهلل. : 2رجؿ

جميور( ولكـ لى الأيضا يا صديقي ولآلخريف )يمتفت إ ىذه الدعوة لؾ : الكاتب
 دعونا نفكر بالوسيمة. جميعا ولكف قبؿ كؿ  شيء

 أية وسيمة! : 2رجؿ
 وسيمتنا في إيصاؿ أفكار النص. : الكاتب
 لـ أفيـ. : 2رجؿ

السجف.. كيؼ  منو( عندما نخرج مف ىذالؾ )يتقدـ حسف سأشرح  : الكاتب
وال مخرجا إال   واعتقموه الا تقديـ المسرحية ولف نجد ممثبل إيتسنى لن
 الحجز ناىيؾ عف اختفاء اآلخريف في أماكف نجيميا.  وأودعوه

 كيؼ ستقدـ العرض إذف؟ : 2رجؿ
 )مفكرا( بواسطتكما. : الكاتب
 )مستغربا( بواسطتنا!..كيؼ؟ : 2رجؿ

 أنتما ستمثبلف المسرحية. : الكاتب
 .ىكذا ومف غير أف تكوف لنا أية خبرة في التمثيؿ!..مستحيؿ : 1رجؿ

 ال مستحيؿ تحت الشمس كما قيؿ. : الكاتب



 ىذا إذا كانت الشمس موجودة أصبل. : 1رجؿ
 ولكنيا موجودة فعبل. : الكاتب
 أيف؟ : 1رجؿ

وساطعة  دخيمتؾ فقط وستراىا مشعةر إلى داخؿ كؿ منا.. أنظ : الكاتب
 وحارقة.

أستطيع   بؿ اف بتأمؿ ثـ( نعـ.. أكاد أراىا..)موسيقى.. الرجبلف يفكر  : 1رجؿ
 لمس خيوطيا الذىبية.

تعر فنا عمى  ( ما أروع أفكارؾ يا أستاذ.. أنتلى الكاتبوأنا أيضا )إ : 2رجؿ
 أنفسنا كما لو كنا نجيميا فعبل.

 ستمثبلف المسرحية.ىكذا  : الكاتب
 ىكذا كيؼ؟ : الرجبلف
عميكما إال أف  وعما أريد فعمو في المسرحية وما أحدثكما عف أفكاري : الكاتب

ا موجودة داخؿ كؿ منكم دا أف تمؾ األفكارتبحرا داخؿ نفسيكما لتج
ذ ذاؾ، فقط، تصرفا بما تمميو عميكما ردود أفعالكما الطبيعية  أصبل، وا 

 .وىذا ىو الميـ
 ليو.أظف أننا فيمنا ما ترمي إ : 2جؿر 

 .وأنا متأكد مف فيمكما لما أريد.. ىؿ أنتما جاىزاف : الكاتب
 أنا جاىز. : 2رجؿ
 وأنا أيضا. : 1رجؿ

 منكما عينيو سريره )الرجبلف يجمساف( ليغمض كؿ   ليجمس كؿ عمى : الكاتب
تفكرا بأي منكما أف ال  ف انتبيا لما أقوؿ، وقبؿ ىذا أريداآل )يغمضاف(

 غير الذي أقولو. شيء
 ىؿ تريد تنويمنا مغناطيسيا يا أستاذ؟ : 1رجؿ

 لى ىذا.. افعؿ ما أقوؿ لؾ حسب.لست بحاجة إ : الكاتب
 حسف سأفعؿ. : 1رجؿ

بدعوى  ـو الذي دخؿ فيو المحتموف ببلدناأريد منكما أف تتذكرا الي : الكاتب
وكانوا  ودب   ىب   تركوا الحدود مفتوحة، بتعمد، لمف التحرير وكيؼ



زارة النفط.. تذكرا ماذا حدث حدود و  قادريف عمى إغبلقيا مثمما أغمقوا
لنرى مع ىؤالء  كما لو أنكما تواجياف الحدث نفسو  ذلؾ، وتصرفا بعد
 )كمف يوجو أمرا حدث بالضبط.. ناس )يشير إلى جميور النظارة( ماال

إظبلـ )يظمـ المسرح ونسمع مف خبلؿ الظبلـ لمنفذي اإلضاءة( 
 صوت الكاتب وىو يوجو أمرا آخرا(.. أكشف.

   
 المشهد الثاني  
في أسفؿ يميف  2ورجؿ 1حزمتاف مف الضوء تسمطاف عمى رجؿ  

 المسرح ويساره.
 )يقدـ نفسو لجميور النظارة( أنا منكـ. : 2رجؿ
 وأنا أيضا. : 1رجؿ
 ولكف أوصانا كاتب المسرحية أف...لسنا ممثميف  : 2رجؿ
 .)يقاطعو( ال عبلقة لكاتب المسرحية بما نقدمو اآلف : 1رجؿ
 ألـ يقؿ لنا... : 2رجؿ
 فعبل؟فا كما لو أنكما تواجياف الحدث )مكمبل السؤاؿ بآلية( تصر  : 1رجؿ
 اآلف؟ و اآلف فعبل، إذف ما المطموب مناأحسنت.. ولكننا نواجي : 2رجؿ
لى حديثو إ كما ينبغي )يعدؿ ىندامو ثـ يوجو عميؾ.. سأتصرؼ ال : 1رجؿ

لنا في لكـ ما حدث  نظارة( سيداتي وسادتي دعونا ننقؿجميور ال
رتباف المكاف باالستعداد لمتمثيؿ.. ي وضح أحد نياراتنا )يقوماف

مستديرة.. يمعباف بطريقة إيمائية عمى إيقاع  ويجمساف إلى طاولة
نفجار قوي ييدـ المكاف عمييما مثيرا غبارا ا أصوات الدومينو.. صوت

ذ تنجمي الغبرة نرى  شديدا.. تتوقؼ الحركة عمى خشبة المسرح.. وا 
 الرجميف وىما يسحباف نفسييما مف تحت األنقاض بصعوبة(

 )يتكمـ بصعوبة بادية عميو( ماذا حدث لنا يا صديقي؟   : 2رجؿ
 )بدعابة( أمر بسيط جدا.  : 1رجؿ
صوت صديقو(  جـ الكارثة ساخرا( أكؿ ىذا )مقمدالى حإ ريشي)وىو  : 2رجؿ

 "بسيط جدا".



 عمى قيد الحياة، واف األمر لـ ينتو بعد. ؿ نزاأعني أننا ال : 1رجؿ
 ؟ـىؿ أنت عمى ما يرا : 2جؿر 

 )منتبيا ثـ ىامسا بسرعة( ىسسس.. اسمع. نعـ : 1رجؿ
 اسمع ماذا!؟ : 2رجؿ
 أصوات. : 1رجؿ
 مف؟ أصوات : 2رجؿ
 ال أدري.. ربما ىي أصواتيـ. : 1رجؿ
 مف ىـ؟ :   2رجؿ
 الضحايا. : 1رجؿ
 ال أظف. : 2رجؿ
لى يميف المسرح.. ىذه الجية.. مف بيت جارنا )يشير إإنيا قادمة مف  : 1رجؿ

 يزحؼ باتجاه األصوات( أنا اسمع أنينيـ.. ىؿ تسمعيـ أنت أيضا؟
 ال. : 2رجؿ
ينظر مف صديقو..  يزحؼ حتى يصؿ إلى جوار 2إذف )رجؿ اقترب  : 1رجؿ

 ىذا.. ىؿ ترى ما أرى. ماليي ثقب أحدثو االنفجار( يا إ
 نعـ. : 2رجؿ
لجاري  .. ياالمعنة يحاوؿ المارينز إجبارىـ عمى القبوؿ بأمر ما : 1رجؿ

 )بدىشة وانفعاؿ شديديف( يا اليي ما ىذا! المسكيف
 ماذا أيضا. : 2رجؿ
 أىميا. وف اغتصاب ابنة جاري عمى مرأى مفإنيـ يحاولالمعنة  : 1رجؿ
 يا ليا مف فتاة شجاعة جدا.. إنيا تقاوميـ بقوة غريبة. : 2رجؿ
 عنة عمى ىذا الوحش الشرس.. لقد مزؽ ثيابيا.الم   : 1رجؿ
 قوي..صمت(.  .. ال )يصرخ( ال )صوت إطبلؽ ناريليييا إ : 2رجؿ
 وىو يحاوؿ تخميصيا منيـ.لقد قتموا شقيقيا الصغير  : 1رجؿ

 !يا اليي لقد جردوىا مف مبلبسيا : 2جؿر 
 أنظر.. ىذا والدىا ييجـ عمييـ.    : 1رجؿ
لى مبرحة.. لقد وصؿ إ ؾ معيـ عمى الرغـ مف تمقيو ضرباتإنو يشتب : 2رجؿ



ليي)صوت اطبلقة الذي يمسؾ بيا بشراسة.. ال.. يا إذلؾ الوحش 
 أخرى..صمت(.

 األنذاؿ.. قتموا والدىا أيضا. : 1رجؿ
  تزاؿ تقاوميـ بقوة.إنيا ال : 2رجؿ
 ليتني أستطيع الوصوؿ إلييـ. : 1رجؿ
 ما العمؿ.. ماذا يمكف أف نعمؿ مف أجميا. : 2رجؿ
 آه.. لو أنني أستطيع النيوض.. ىؿ تستطيع أنت؟ : 1رجؿ
 ال.. أشعر وكأف جببل يرقد عمى رجمي. : 2رجؿ
 مفر مف أف أفعؿ شيئا.إذف ال  : 1رجؿ
 وماذا تستطيع أف تفعؿ. : 2رجؿ
بعض ما  إلى الجية األخرى.. يحاوؿ إزاحة ) يزحؼ مبتعدا سترى : 1رجؿ

مف األنقاض التي خمفيا االنفجار مستعينا بما تبقى لو مف قوة  تراكـ
 ذراعيو(.

مفقودة.. إبرة  راسيا وأنت تبحث في كومة القش عفالوحش يحاوؿ افت : 2رجؿ
 يا اليي إنو يضربيا بقوة.

 الوصوؿ. ي يا ابنتي.. قاومي ريثما أستطيع)كأنو يحدثيا( ال تستسمم : 1رجؿ
ضربيا)صارخا( يا  ريد الوصوؿ وىذا الوحش ال يكؼ عفالى ماذا ت : 2رجؿ

 لقد.. لقد.. لقد..  لييإ
 ماذا حصؿ ىا؟.. قؿ أرجوؾ. : 1رجؿ
 باالستسبلـ.. لـ يعد ثمة ما يعينيا.لقد بدأت  : 2رجؿ
 افعؿ شيئا أرجوؾ. : 1رجؿ
 ماذا أفعؿ وأنا برجميف معطمتيف. : 2رجؿ
لييا.. دعيا إ ع الصراخ؟..اصرخ بيـ..أوصؿ صراخؾأال تستطي : 1رجؿ

 تقاوميـ بضع ثواف أخرى.
 وىـ ببل حياء يمنعيـ مف فعؿ أي شيء.وما نفع الصراخ  : 2رجؿ
.)وىو  : رجؿ  مستمر في البحث( افعؿ ما أقولو لؾ .. ىيا.. دعيا تقاـو
 )يصرخ بأعمى ما يستطيع(. : 2رجؿ



 أىذا كؿ ما تستطيع فعمو يا رجؿ. : 1رجؿ
 أال تكؼ عف بحثؾ في ىذه القمامة. : 2رجؿ
 انظر لقد وجدتيا. : 1رجؿ
 ليو( وجدت ماذا؟فت إ)دوف أف يمت : 2رجؿ
 عنيا.وجدت ما يبعدىـ  : 1رجؿ
أفمتت األـ  ويباعدوف بيف ساقييا.. لقدىيا إذف.. إنيـ يمسكوف بيدييا  : 2رجؿ

 نفسيا منيـ.
 ىؿ استطاعت اليرب؟ : 1رجؿ
ابنتيا مف  وـ عمى الوحش.. إنيا تحاوؿ تخميصبؿ استطاعت اليج : 2رجؿ

 يديو.   
 مف يديو. تفمت آه.. ما أشجعيا.. إنيا تعض يديو بقوة.. لقد ترؾ الفتاة : 2رجؿ
 واألـ؟ : 1رجؿ
طبلقة ا)صوت  يديو ا بشراسة ووحشية وىي ال تزاؿ تعضانو يجرى : 2رجؿ

 نارية يعقبيا صمت(.
 ىؿ قتميا ىي األخرى؟ : 1رجؿ
 نعـ. : 2رجؿ
 والفتاة! : 1رجؿ
 عاد وامسؾ بيا مرة أخرى. : 2رجؿ
 لـ لـ تحاوؿ اليرب بنفسيا؟ : 1رجؿ
يقدميا  كف مف إلقاء القبض عمييا، وىا ىواآلخر تمحاولت ولكف  : 2رجؿ

قية تمسؾ ىذه البند ( ماذا تفعؿ ىناؾ وأنت1تبيا لرجؿلموحش )من
يا؟  لقد ألقى نفسو عمييا باغتصاب القديمة؟ ىؿ تنتظر أف يقوموا

 وجنوف.. إنو.. إنو.. إنو... بيمجية
فوىة البندقية  يضع 2ة بصعوبة بالغة.. يزيح رجؿ )زاحفا نحو الفتح : 1رجؿ

أرى.. لقد سدت فوىة البندقية  تحة الجدار الضيقة(المعنة لـ أعدفي ف
 .الفتحة كميا

 ماذا تنتظر أطمؽ النار قبؿ أف يتمكنوا منيا. : 2رجؿ



 ولكنني قد أصيبيا بدال منيـ. : 1رجؿ
 ال خيار لؾ ىيا أطمؽ النار.. ال بد مف إيقافيـ.. أطمؽ النار أرجوؾ : 2رجؿ

 أطمؽ... ()صارخا
الصمت عمى  اإلطبلؽ حتى تفرغ البندقية ويخيـ)يطمؽ النار.. يستمر ب : 1رجؿ

ظة أقداـ تقترب.. لح المكاف.. تمر بضع ثواف قبؿ أف نسمع وقع
 مفاجئ لممكاف.. يدخؿ رجاؿ صمت  تبدده صرخة قوية واقتحاـ

الى  ا.. يسحموىم 2و1أسمحتيـ باتجاه رجؿ المارينز.. يوجيوف
منيما كيسا  قيدوف أيدييـ.. يضعوف عمى رأس كؿي المسرح.. منتصؼ

 تطفأ األضواء تدريجيا(.الى خارج المسرح بينما  اأسود.. يجروىم
   
 المشهد الثالث  
)الرجبلف جالساف في الزنزانة نفسيا كما في المشيد األوؿ.. كؿ عمى   

الحركات.. سريره.. الكاتب يتحرؾ بينيما جيئة وذىابا.. يؤدي بعض 
 (2و1لرجؿ ؼ في منتصؼ المسرح.. يوجو حديثو يتوق

 أنتما ىنا إذف إلطبلقكما النار عمييـ. : الكاتب
 ليس بالضبط. : 1رجؿ

 ماذا تعني؟ : الكاتب
 اعني أنني لـ اقؿ ليـ ىذا. : 1رجؿ

 ماذا قمت ليـ إذف؟ : الكاتب
خراجنا مف بيف  إلينا،مف أجؿ جر انتباه اآلخريف قمت أنني أطمقت  : 1رجؿ وا 

 األنقاض.
 وىؿ صدقوؾ؟ : الكاتب
 إنيـ ال يصدقوف أحدا. : 1رجؿ

 نعـ ىـ ىكذا دوما ال يصدقوف أحدا. : الكاتب
 اآلف.. ما الذي ينبغي فعمو؟ : 1رجؿ

 افعؿ ما قمتو لؾ في المشيد السابؽ. : الكاتب
 المشيد السابؽ انتيى. : 1رجؿ



 لممشيد البلحؽ.إذف ىيئ نفسؾ  : الكاتب
 لى جوارؾ يا أستاذ؟وماذا عني؟ ىؿ أكتفي بالبقاء إ : 2رجؿ

 بؿ عميؾ القياـ بدورؾ في المشيد. : الكاتب
 كيؼ؟ : 2رجؿ

لى الرجميف( أغمضا عيونكـ وانتبيا لما أقوؿ حسب.. بالطريقة نفسيا )إ : الكاتب
 جاىزاف؟ اىؿ أنتم

 )معا( نعـ. : الرجبلف
في ذلؾ  شوراء.. ىؿ تستذكراف ما حدث لكمااآلف في يوـ عاأنتما  : الكاتب

 اليـو الحزيف.
 )معا( نعـ. : الرجبلف
 حاال إذف. ابدآ : الكاتب
 )كمف يوجو أمرا(.. إظبلـ.. )يظمـ المسرح(.. أكشف.. : الكاتب

   
 المشهد الرابع  
الرئيس )الرجبلف يسيراف بيف حشد مف الناس.. يندفعاف باتجاه المكاف   

لى ولده الصغير وأكبر أوالده يسير إ يحمؿ 2لممواكب الحسينية.. رجؿ 
.. مف بعيد تأتي أصوات العزاء 2جانبو.. خمفيما مباشرة يسير رجؿ 

ىادرة بطريقة تجعؿ األبداف تقشعر والقموب تخشع.. يمكف عرض فيمـ 
سينمائي عف أحداث الطؼ بينما يتزاحـ الناس عمى مشاىدة ما 

 يجري(.
صعب السير  ىوكاف األفضؿ أف ال تصطحب ولديؾ.. أال ترى كـ  : 1رجؿ

 وسط ىذه الحشود؟
 مف القياـ بيا. ىذه األحداث مف قبؿ.. منذ منعوناإنيما لـ يشاىدا مثؿ  : 2رجؿ
مف شاشة  البقاء في البيت ومشاىدة الموكب لو كنت مكانؾ لفضمت : 1رجؿ

 المشقة. ىذهالتمفاز حسب. وبيذا أجنب نفسي وأوالدي 
 يا رجؿ ىذه المشقة مأجورة. : 2رجؿ
 أجرىا عمى مف؟ !مأجورة : 1رجؿ



 عمى أبي عبد اهلل. : 2رجؿ
 لكف اهلل فقط ىو الذي يحتسب األجور لمناس. : 1رجؿ
 لى أبي عبد اهلل في يـو كيذا.ال تسئ إ : 2رجؿ
ىذا عمنا..  كؿ اإلساءات.. وال داعي أف تذكر أبو عبد اهلل أكبر مف : 1رجؿ

 .أال تعرؼ أنيـ لو سمعوؾ لمزقوني إربا إربا
 انؾ تستحؽ. : 2رجؿ
 عميو، ما ىذا يا رجؿ.. أنسيت انؾ صديقي، وانؾ تعرؼ ما أنا : 1رجؿ
أعرؼ انؾ لست عمى ما نحف عميو، وال تتورع مف التقوؿ عمينا حتى  : 2رجؿ

 في لحظات مقدسة كيذه.
ف كنت قد نييتؾ عف جمبمى أحد، أنا ال أتق وؿ ع : 1رجؿ األوالد معؾ فيذا  وا 

بالكاد نستطيع شؽ طريقنا وسط  اجؿ سبلمتيـ فقط.. أال ترى أننا مف
 ىذه الحشود؟

 وماذا يعني ىذا ىا؟.. أال تعرؼ أف في كؿ خطوة ثواب؟ : 2رجؿ
 إف كاف فييا ثوابا أـ عقابا..ال أريد منؾ أف تفكر بيذه الطريقة. : 1رجؿ
 إذف دعنا نشاىد ما يجري.. لقد بدأت )التشابيو(حسف  : 2رجؿ
 .لى ىؤالء الصغار إنيـ كالورودأنظر إ : 1رجؿ
ىؤالء ىـ أوالد مسمـ عمييـ السبلـ )أوالد يرتدوف المبلبس الخضر  : 2رجؿ

 وقد ربطوا عمى التوالي بسمسمة حتفيـ والزاىية وىـ يقادوف إلى ةاألنيق
 حديدية(.

ىو الشمر  ، واف شمر سيمنع عنيـ الماء.. ىاأوالد مسمـاعرؼ أنيـ  : 1رجؿ
حمر وىو يموح بسيفو أتى )يرتدي شمر بف ذي الجوشف المبلبس ال قد

لؤلوالد فيسقطيا أرضا( يا  عمى آنية الماء التي تقدـ الضخـ.. ينقض  
 لقسوتؾ يا شمر.

 لنرجمو بالحجر إذف. : 2رجؿ
أف ىذا كمو  ر.. أنسيتتمثيؿ دور شموما ذنب الرجؿ الذي وافؽ عمى  : 1رجؿ

 تشبيو حسب.
 إنؾ ال ترى ما أرى. : 2رجؿ



 ما الذي تراه أنت وال أستطيع رؤيتو أنا. : 1رجؿ
 معاوية( أنت! ا رجؿ.. أيزيدي )نسبة إلى يزيد بفما أقسى قمبؾ ي : 2رجؿ
 أتراني عمى ىذه الدرجة مف قبح السموؾ يا صديقي! : 1رجؿ
 ىذا؟ ـ الشمر فماذا ننتظر منؾ أكثر مفامتنعت عف رجلقد  : 2رجؿ
تشبييا لحالة  مجرد رجؿ مثمنا يقوـ بما طمب منوقمت لؾ إف شمرًا  : 1رجؿ

 معروفة.
مثمو.. عشرات  را يرمي بو الشمر.. يفعؿ اآلخروف)يتناوؿ حج : 2رجؿ

تنياؿ عمى الشمر مف جانبي الموكب.. الشمر يحاوؿ تبلفييا األحجار 
بحجر فيسقط مضرجا بالدـ.. يتقدـ رجؿ مف  1بالترس.. يصاب رجؿ

 بطريقة مريبة.. يشؽ طريقو وسط الناس.. يقؼ قريبا مف بيف الحشود
.. يفتح أزرار سترتو مفجرا حزامو الناسؼ بيف الجموع التي 2رجؿ

في كؿ مكاف.. يصاب الشمر بعدد مف الشظايا  اراحت تتناثر أجزاؤى
ؿ بعض أوالد مسمـ الذيف راحوا يتمووف أو فيخر صريعا، وكذا حا

يرتجفوف جراء الدـ المتدفؽ بغزارة مف جروحيـ الكثيرة.. يضطرب 
الموكب.. ترفع الجثث وبقايا المحـو المتناثرة، ويستأنؼ الموكب 

 .تدريجيا( ءمسيرتو عمى إيقاع الطبوؿ والدفوؼ بينما تطفأ األضوا
   
 المشهد الخامس  
فيستيقظ  1تفتح األضواء تدريجيا.. بقعة ضوء تتوىج عمى سرير رجؿ  

مف نومو.. يمقي نظرة بانورامية عمى المكاف.. عدد مف األسرة يرقد 
.. رجؿ ينيض..  1عمييا جرحى التفجير.. األطباء يعمموف ليـ ما يمـز

 مقدمة الخشبة( نحويتقدـ 
ىو ما حدث  مريع!؟..أـ ارة( أكاف ىذا مجرد كابوسلى جميور النظ  )إ : 1رجؿ

ا بو مف تمثيؿ وبيف م معنة.. لـ أعد أمي ز بيف ما نقـوللنا فعبل.. ا
)يستدير  .. سأحاوؿ أف....عمي   األمريحدث لنا فعبل.. لقد التبس 

لى إ ـصامتا إذ يرى الجرحى عمى أسرة المستشفى ث لكنو يتوقؼ فجأة
 )يصمت.. صديقي؟! أعرفيا.. أليس ىذا ابف الوجوه ( ىذهرالجميو 



 وأيف شقيقو الصغير؟.. أيف والده؟ يتذكر(.. إنو ىو بالتأكيد.. ولكف
منو  أحد  األمر حقيقيا )يتقدـ )صارخا بقوة(.. ال.. ال يمكف.. لـ يكف

 الممرضيف(.
 تعاؿ معي رجاًء. : الممرض

 لى أيف؟معؾ إ : 1رجؿ
 لى سريرؾ طبعا.إ : الممرض

 سريري حيث...سريري ليس ىنا..  : 1رجؿ
 ولكنؾ مصاب. : الممرض

 أنا مصاب؟ )بذىوؿ( : 1رجؿ
 نعـ. : الممرض

 ىذا يعني أف الحدث كاف واقعيا. : 1رجؿ
 نعـ. : الممرض

 لذي...وأيف صديقي ا : 1رجؿ
 )مقاطعا( البقاء في حياتؾ يا رجؿ. : الممرض

 ماذا تقوؿ.. أنت تيرؼ بما ال تعرؼ. : 1رجؿ
العناية بجرحؾ  ىو انؾ أصبت خبلؿ الموكب واف عمي  الذي أعرفو أنا  : الممرض

 لى الجرح(.ىذا )يشير إ
 ؾ ىذا)منتبيا( ىؿ يعني أنني جرحت معيـ في الػ...)مرددا بآلية( جرح : 1رجؿ

 نعـ. : الممرض
 ولكف األمر كاف مجرد تمثيؿ. : 1رجؿ

 .صدقت لقد صارت حياتنا كميا تمثيؿ في تمثيؿ : الممرض
 ىذا غير ممكف دعني أرى الكاتب. : 1رجؿ

وأنت ال تكؼ  فعت ثانية.. منذ جئنا بؾ إلى ىنايبدو أف حرارتؾ قد ارت : الممرض
 السرير أوال. ناداة الكاتب.. دعني أضعؾ عمىعف م

 أريد الكاتب.. أريد الكاتب.. أريد الكاتب )تطفأ األضواء( : 1رجؿ
 يزاؿ مرددا جممتو األخيرة( اىدأ يا رجؿ.. ال 1)تفتح األضواء..رجؿ  : الكاتب

 أنت ىنا معي.. وأنا معؾ.



 أ أ أأنت الكاتب؟ : 1رجؿ
 ومف تراني. : الكاتب
 ىا)مرتبكا(.. أأعني أنت الكاتب. : 1رجؿ

 ومف سيكوف غيري. : الكاتب
 ولكف.. : 1رجؿ

ال عميؾ يا رجؿ.. اىدأ.. لقد كانت ردود أفعالؾ طبيعية حد انؾ بدأت  : الكاتب
 تتوىميا.

 . حسنا.. ولكف أيف صديقنا الػ...حسنا. : 1رجؿ
 (.2لى سرير رجؿ فقط انظر إلى ىناؾ )يشير إ : الكاتب
 )باسترخاء( حمدا هلل أنؾ لـ تمت. : 1رجؿ
 لى االستيياـ.تدع ردود أفعالؾ تجرؾ إ ا رجؿ..الما ىذا ي : 2رجؿ
 وىؿ يمكف خبلؼ ىذا؟ : 1رجؿ
 نعـ.. أنسيت أننا نتبع ردود أفعالنا حسب؟ : 2رجؿ
 يبدو أنني نسيت فعبل.. أنا آسؼ. : 1رجؿ

 ال عميؾ يا رجؿ.. دعنا نكمؿ ما بدأنا.. : الكاتب
 ما يبدو. أصوات تقترب.. إنيا أصواتيـ عمى ميبل )ينصتوف( ثمة : 1رجؿ
 ماذا وراءىـ ىذه المرة؟ : 2رجؿ
عمى نحو سريع  ةلننتظر ونرى )يقتحـ رجاؿ مف المارينز الزنزان : 1رجؿ

 ومريع(.
.. تعالي إلى ىنا. : األوؿ    أنت 
 ؟ماذا تريدوف : الكاتب
 .ال نريدؾ أنت  بالطبع.. ىيو أنت  تعالي بسرعة : األوؿ  

.. تعالي  ىيو فيعيد مكررا( 2وليس رجؿنو ىو المقصود )يعرؼ أ : 1رجؿ أنت 
 إلى ىناؾ.

 ىناؾ أيف؟ : 2رجؿ
 ىناؾ ىنا. : 1رجؿ
 .. لـ أفيـ.!)يشير بيديو( ىناؾ.. ىنا : 2رجؿ



 إفيامو؟ ز( إنو لـ يفيـ.. كيؼ تستطيع أنتلى رجؿ المارين)إ : 1رجؿ
 إفياـ مف؟ : األوؿ  

 إفيامو ىو باليناؾ. : 1رجؿ
 شأنو؟ وما : األوؿ  

 شأنو باليناؾ؟ : 1رجؿ
 .نعـ : األوؿ  

 شأنو شأني. : 1رجؿ
 وما شأنكما؟ : األوؿ  

 صديقي يعني أف ال شأف لنا بيناؾ. : 2رجؿ
 لى ىنا.متدخبل لحسـ الموقؼ( أنت  تعالي إ) : الثاني  

 )ضاحكا( إنيا ليست ىنا. : 2رجؿ
 )إشتح(. أنت   : الثاني  

 شتح(.أف )اأيف تريدني  : 2رجؿ
 .عميؾ أف تعرؼ )مقمدا الثاني(.. ألـ )تشتح( مف قبؿ : 1رجؿ

.1)يمسؾ بتبلبيب رجؿ : الثاني    ويجره بقوة( أنت 
 نعـ.. أنا أشتح وليس ىو. : 1رجؿ

 سأعممؾ كيؼ تشتح. : الثاني  
 )متدخبل( ما األمر؟ : الكاتب
 ويخرجوف(. عنوة 1)يجروف رجؿ و الكاتب( إشتح)يصرخ بوح : األوؿ  

 لماذا أخذوه؟ : 2رجؿ
 لغاية ما. : الكاتب
 ما ىي؟ : 2رجؿ

 سنعرؼ فيما بعد. : الكاتب
 والمسرحية؟ : 2رجؿ

 سنكمميا معا.. أنا وأنت. : الكاتب
 كيؼ؟ : 2رجؿ

ثـ يقوؿ لو  كما في المشاىد السابقة )يتقدـ منو.. يضع يده عمى رأسو : الكاتب



لى اء.. إلى الور تقودؾ إ مؤثر( أغمض عينيؾ ودع ذاكرتؾبصوت 
 نصب الحرية.  اليـو الذي كنت فيو تحت

 
   
 المشهد السادس  
}صورة نصب الحرية تغطي خمفية المشيد وتتداخؿ مع ما يعرض   

 أسفميا مف صور سينمية إف شاء المخرج ذلؾ{
يجري  ي( ما الذ3رجؿلى جانبو سنطمؽ عميو تمييزا )الى رجؿ يقؼ إ : 2رجؿ

 ىنا بالضبط، ولماذا يتجمع الناس تحت نصب الحرية؟
 ىؿ أنت أم ي. : 3رجؿ
 ال.. لماذا؟ : 2رجؿ
 لماذا لـ تقرأ إذف؟! : 3رجؿ
 أقرأ ماذا؟ : 2رجؿ
 الورقة. : 3رجؿ
 أية ورقة؟ : 2رجؿ
ركيزتي  ير إلى ورقة ممصقة عمى جدار إحدىتمؾ التي ىناؾ )يش : 3رجؿ

 النصب(
 أىي ميمة حد التزاحـ مف اجؿ قراءتيا؟ : 2رجؿ
 الدرجة؟ . أتظف أمر النصب ىي نًا إلى ىذهماذا دىاؾ يا رجؿ. : 3رجؿ
 وما عبلقة النصب بالورقة؟ : 2رجؿ
 ىؿ أنت عراقي؟ : 3رجؿ
 لى سؤاؿ!طبعا.. ىؿ يحتاج ىذا إ : 2رجؿ
 قؿ ىذا لنفسؾ إذف. : 3رجؿ
 عفوا لـ أفيـ. : 2رجؿ
)غاضبا( الورقة مف جماعة ليا مصمحة في تفجير نصب الحرية.. ىا  : 3رجؿ

 ىؿ فيمت!؟



ىذه الورقة ليا  أال لعنة اهلل عمى مف يفكر بأمر كيذا )لنفسو( أتعتقد أف : 2رجؿ
 عبلقة بوجودىـ ىنا أيضا.

 وجود مف؟ : 3رجؿ
 المارينز. : 2رجؿ
 ىؿ رأيتيـ؟ : 3رجؿ
 نعـ. : 2رجؿ
 أيف؟ : 3رجؿ
 حوؿ الساحة وىـ في حالة تأىب تاـ. : 2رجؿ
 !ولـ ىـ متأىبوف..أىو حرص منيـ عمى النصب : 3رجؿ
 .ظاىريا.. نعـ.. وباطنيا يتمنوف إزالتو اليـو قبؿ الغد : 2رجؿ
 لماذا؟ : 3رجؿ
 لى ىناؾ.أنظر إ : 2رجؿ
 أيف؟ ىناؾ.. : 3رجؿ
 لى النصب.إ : 2رجؿ
 أنا أنظر. : 3رجؿ
 أال تفيـ ما تنطؽ بو كؿ قطعو مف قطعو؟ : 2رجؿ
 ليس كثيرا. : 3رجؿ
المرأة التي تحمؿ  ميف إلى اليسار وتوقؼ عند منحوتةإذف انظر مف الي : 2رجؿ

 مركز النصب. بل وكأنيا تحمؽ بو إلى األعمى فيمشع

 



 ىا أنا ذا أنظر. : 3رجؿ
 قؿ لي.. بماذا تشعر؟ : 2رجؿ
 ال أستطيع تفسيره لؾ. بشيءأ. أ. أ.. أشعر  : 3رجؿ
 وماذا أيضًا؟ : 2رجؿ
 أكاد أراه في دخيمتي ولكنني... : 3رجؿ
 عظيـ. )مقاطعا( : 2رجؿ
 مف؟ : 3رجؿ
 الذي تراه في دخيمتؾ. : 2رجؿ
 إنؾ تحيرني. : 3رجؿ
 لماذا؟ : 2رجؿ
 ألنؾ تجعمني أرى ما لـ أره مف قبؿ. : 3رجؿ
 نعـ.. ىذا بفضؿ الكاتب. : 2رجؿ
 أي كاتب؟ : 3رجؿ
 كاتب المسرحية. : 2رجؿ
 )باستغراب( أية مسرحية؟ : 3رجؿ
 ببالتدري قة ال اعرؼ اسميا بعد لكنني أقوـمسرحية.. أ.. أ.. الحقي : 2رجؿ

 عمييا.
 أيف؟ : 3رجؿ
 ىنا. : 2رجؿ
 قدت انؾ رجؿ...ىنا!!ىاىاىاىاىا.. اعت : 3رجؿ
 )مقاطعا بسرعة( أنظر. : 2رجؿ
 ماذا؟ : 3رجؿ
 يشؽ الجمع دـ مف وراء الحشد( مف ذاؾ ولماذالى رجؿ قا)يشير إ : 2رجؿ

 بحماس مريب؟
 )ينظر باتجاه الرجؿ مرتابًا(ال بد أنو.. : 3رجؿ
 إنو مف؟ : 2رجؿ
 واحد منيـ. : 3رجؿ



 مف ىـ؟ : 2رجؿ
 الذيف يريدوف تفجير النصب. : 3رجؿ
رجؿ مفخخ  انبطحوا أرضا ىذاجنوف.. )صارخا( ىيا لنوقؼ ىذا الم : 2رجؿ

 يستمر باالندفاع نحو  الجميع عمى األرض.. الرجؿ المفخخ)ينبطح 
آخريف..  وبضعة رجاؿ 3ورجؿ 2قاعدة النصب.. يتبعو رجؿ

يحاصروف المفخخ في دائرة ضيقة.. يرموف بأنفسيـ عميو.. وفي 
ناسؼ فتتطاير أشبلؤىـ يسحب حزامو ال بأجسادىـ المحظة التي يغطونو

 فضاء المكاف.. تطفأ األضواء ويسود الصمت. ناثرة فيمت
   
 المشهد األخير  
 يزاؿ عمى سريره.. يتموى.. يتألـ.. يصرخ ال 2)تفتح األضواء.. رجؿ  

بقوة.. يحاوؿ الكاتب تيدئتو وتخميصو مف حالة االستيياـ التي 
 تمبستو.. ينتبو لنفسو(.

  يزاؿ بخير.حمدا هلل أف النصب ال : 2رجؿ
 لمنصب رجاؿ تحميو فبل تقمؽ. : الكاتب
 ىؿ عاد صاحبنا؟ : 2رجؿ

 ليس بعد.. لكنو سيعود حتما. : الكاتب
قؿ لي يا  )ينيض( معؾ حؽ.. ال بد أنيـ قد انتيوا مف استجوابو اآلف : 2رجؿ

أستاذ.. لماذا لـ يحققوا معؾ حتى ىذه المحظة.. أتراىـ يبيتوف لؾ 
 أمرا؟

 بشأني.ال تقمؽ  : الكاتب
 كيؼ ال اقمؽ. : 2رجؿ

 ألنيـ ال يعرفوف ما أعرؼ. : الكاتب
لى الكاتب( ىؿ قؼ عف الكبلـ فجأة.. يتنصت.. ثـ إولكنيـ...)يتو  : 2رجؿ

 تسمع ما أسمع؟
 )ببل مباالة( أىو ضجيجيـ مرة أخرى؟ : الكاتب
 نعـ. : 2رجؿ



 ربما جاءوا بصاحبنا. : الكاتب
 ربما. : 2رجؿ

 لقد اقتربوا.. ىؿ تستطيع رؤيتو معيـ؟ : الكاتب
 نو ليس معيـ.كبل )يحدؽ جية الصوت( إ : 2رجؿ

 ىذا يعني أف دورؾ في التحقيؽ قد حاف وربما ىو دوري. : الكاتب
لى الوراء }يتوقفاف عف الكبلـ .. ينظراف إلى جية الصوت.. يتراجعاف إ  

يشيروف أسمحتيـ قميبل.. يقتحـ المارينز المكاف كما في كؿ مرة وىـ 
دوف يديو.. يغطوف رأسو .. يقي  2والكاتب.. يمسكوف رجؿ 2بوجو رجؿ

 لى خارج المكاف.أسود.. وبكعوب بنادقيـ يدفعونو إ بكيس
عمى الكاتب فتفصمو عف  تدريجيا، موسيقى.. بقعة ضوء صغيرة تسمط،

لى ما يمسؾ قضباف السجف.. يرفع يمينو إ بقية الموجودات.. الكاتب
ركة تشبو حركة المفكر السجيف في نصب الحرية.. موسيقى فوقيا بح

 مارش.. أو موسيقى )موطني(

 
 

لى الخشبة رجؿ مف بيف الناس يمسؾ القضباف الحديدية داعمًا يصعد إ  
الكاتب كما في نصب الحرية أيضا.. تظير صورتيما مكبرة عمى 

نفسو مف نصب الحرية حتى  الشاشة.. ومف عمؽ الشاشة يتقدـ الجزء
تمتزج صورتو بصورة الكاتب.. تستمر الموسيقى.. تتوقؼ الصورة في 



الشاشة مع بقاء تشكيمة الكاتب والرجؿ ثابتة عمى خشبة المسرح حتى 
 النياية.

   
   
 ػػػ انتيت ػػػ  

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


