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سماء مميئة بالنجوـ.. تمتمع بعض الشيب بيف لحظة وأخرى.. يستطيع ]

.. عمى  النظارة رؤية الحشائش والزىور البرية رغـ ظبلـ الميؿ جميور
جانب المسرح األيسر، أعمى اليسار، نصبت ركيزة لوحة رسـ. وبالقرب 
منيا، إلى وسط الوسط قميبًل، يرقد ثبلثة أشخاص.. موسيقى غرائبية 
وصفير قوي حاد يعمو شيئًا فشيئًا طاغيًا عمى صوت الموسيقى.. ضوء 

، يمر عمى الخمفية )السايؾ( ، مذنبًا سريعاً  إلى حد ـ خاطؼ، يشبو
.. تتكرر صورة الضوء مكبرة مرتيف  قاطعًا إياىا مف األعمى إلى األسفؿ

أو ثبلثًا فيبدو الضوء لجميور النظارة كما لو أنو العادـ الخمفي لمركبة 
، فضائية.. يصؿ إلى أسفؿ )السايؾ( يرتطـ باألرض.. يرتج المسرح

تقر.. موسيقى رعب.. يظير رجؿ بمبلبس تشبو مبلبس برىة، ثـ يس
رجاؿ الفضاء.. يتقدـ نحو ركيزة الرسـ.. يقؼ إلى جانبيا.. يبدو كما لو 

بصوت  ،.. يتركيا.. يتقدـ نحو الراقديف الثبلثة.. ينطؽأمميا فعبلً أنو يت
ذ ينتيي يمسؾ ذراعي  يشبو صوت الروبوت، بضع جمؿ غير مفيومة وا 

خارج المسرح.. يعود.. الصوت الروبوتي يستمر مع األوؿ ويجره إلى 
تقدمو نحو وسط الوسط.. يمسؾ بذراعي الثاني ويسحبو إلى خارج 
المسرح.. يفعؿ الشيء نفسو مع الثالث.. تختمط الموسقى بصوت ىدير 

برىة، ونرى عمى الخمفية الضوء نفسو طائرًا ، محرؾ كبير.. يرتج المسرح
طة التي ىبط منيا.. تتكرر صورتو محمقًا بسرعة خاطفة صوب النق

مصغرة مرتيف أو ثبلثًا حتى يختفي في سمت السماء.. تخفت اإلضاءة 
دريجية أيضًا.. فترة وجيزة ثـ يضاء المسرح إضاءة تالظبلـ  .. يعـ  تدريجياً 

  يزالوف عمى رقدتيـ وكأف شيئًا لـ يحدث.. الاألشخاص الثبلثة 
   

( ىػ... آه.. )يقطع تثاؤبو( عجبًا.. كيؼ غمبني )يجمس مستيقظًا، متثائباً  : صباح
؟   النعاس؟ ترى كـ مف الوقت مضى وأنا مستغرؽ في النـو

 )وىو ما يزاؿ ممددًا.. يتثاءب( ىػ.. آه.. مف يدري.. أنا اآلخر كنت : منير
  نائمًا وكأني رقدت ربع قرف.

   ربع قرف! : صباح
   ه.. ربما أكثر قميبًل.)وىو ال يزاؿ ممددًا أيضًا( ىػ.. آ : ييمح
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  وأكثر قميبًل!.. إذف ال بد أننا وقعنا تحت سطوة مؤثٍر ما. : صباح
  كالخمرة مثبًل؟ : منير

تأثيرًا منيا.. إنو كالنوـ المغناطيسي  ال.. ال.. يبدو لي أنو أقوى وأشد   : صباح
  لكنو ينطوي عمى إيحاءات غريبة تجعؿ الرؤية مشوشة.

  ؟أي رؤية : منير
  رؤية ذلؾ الجسـ الممتيب وىو يقترب مف األرض بسرعة ىائمة... : صباح
)مقاطعًا ومتسائبًل بسرعة( أىو الجسـ الذي ارتطـ باألرض فاىتزت  : منير

  ومادت و...
  )مكمبًل بسرعة أيضًا( وسرعاف ما اشرأب مف داخمو شبح ببل مبلمح. : صباح

   مبلمح.)يجمس مبتسمًا( كؿ األشباح ببل : ييمح
أعني ليس شبحًا آدميًا أو حيوانيًا.. أو.. )يتوقؼ(.. ال أدري.. إنو شبح  : صباح

حسب.. شبح سمط عمينا مف يده )متداركًا( بؿ.. بؿ مف تحت أظفاره 
أشعة زرقاء جعمتنا نرقد رقدة عميقة، شعرنا، خبلليا كما لو أف أجسادنا 

 تطير في فراغ كوني فسيح وبسرعة ىائمة.
 أف ىذا ىو ما رأيتو أنا أيضًا.. ؿ إلي  يخي   : ييمح
  وأنا أيضًا. : منير

)مستنتجًا( ىذا يعني أننا، نحف الثبلثة، قد حممنا.. أوتوىمنا.. أو رأينا  : صباح
 ،، فعبًل، في آف واحد.. وأف عمينا أف نتأكد مف كونو وىماً  ذلؾ الشيء

  أو واقعًا. ،أو حمماً 
  لؾ؟.. أعني كيؼ نثبت ىذا أو ننفي ذاؾ.وما السبيؿ إلى ذ : منير
أعتقد أف غرائبيتو وتوافقيتو كفيمتاف بإبعاده عف مسار الواقع وىذا يرجح  : ييمح

 . كونو وىمًا.. وىمًا حسب
ـ ذلؾ وحده.. أما وقد رأيناه نحف الثبلثة، في ىذا إذا كاف أحدنا قد توى   : صباح

  . ال وىمًا.. وال حممًا..آف واحد فيذا يعني أف ما حدث كاف واقعًا.
  افترض أنو كاف واقعًا.. ماذا يترتب عمينا في ظرؼ واقع كيذا؟ : ييمح

 .أف نبحث عف أدلة مادية ممموسة : صباح
  ال سبيؿ إلى ذلؾ ما دمنا قد نمنا متأثريف بتمؾ األشعة الزرقاء. : ييمح

  ماذا؟ أقمت متأثريف باألشعة الزرقاء؟ : صباح 
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 عـ.ن : ييمح
  ىؿ تعني أف لؤلشعة الزرقاء وجودًا حقيقيًا؟ : صباح

سواء أكاف ليا أـ لـ يكف فإف بإمكاف مف استخدميا أف يؤثر فينا بطرؽ  : ييمح
 مختمفة.

ولكننا لـ نتأثر بشيء.. فيا نحف أوالء كما كنا وكأف شيئًا لـ يحدث  : صباح
  عمى اإلطبلؽ.

  بعد.وما أدراؾ.. قد نتأثر فيما  : ييمح
   ال أعتقد. : صباح

   إذف، لنقؿ أف األمر كمو كاف مجرد وىـ حدث مصادفة... : ييمح
  )مكمبًل( وثمة مصادفات في الواقع أكثر غرابة مف ىذا. : منير

صحيح.. ولكف أف تحدث تمؾ المصادفة معنا فيذا أمر غير قابؿ  : صباح
ال نقتنع بيذه  لمتصديؽ.. ألننا، بعد أخذ كؿ شيء بنظر االعتبار،

  البساطة.
حسف.. إذف اقترح أف نترؾ ىذا األمر لؾ لتبحث فيو بالطريقة التي  : ييمح

لت عمى تريد.. وال أشؾ في أف فكرتو بدأت تستأثر باىتمامؾ وربما تحو  
  يديؾ إلى مسرحية مف الخياؿ العممي.

  صحيح.. ولكف ليس قبؿ أف أتوصؿ إلى حقيقة ما حدث. : صباح
ليكف.. لؾ ما تريد )ينظر إلى ساعتو( ياه.. لقد تأخر الوقت كثيرًا..  : ييمح

لنعد حااًل.. ىيا.. ىيا انيضا )يسير إلى إحدى الجيات يبحث عف 
 الطريؽ.. يفاجأ باختفائيا( أيف الطريؽ!؟

  )ناىضًا( ماذا تقصد بأيف الطريؽ؟ : صباح
  أقصد أف الطريؽ قد اختفت. : ييمح
  !؟ ىؿ اختفت حقًا؟ نيا( ماذا)يقترب م : منير
  ما أغرب ما يحدث الميمة. : ييمح

.. النباتات تغطي كؿ شبر ىنا مع أنيا لـ  انظرا إلى ما ىو أكثر غرابة : صباح
  تكف موجودة ساعة وصولنا.

.. كيؼ نمت واستطالت بيذه  صحيح.. لـ تكف النباتات بيذه الكثافة : منير
  ؟! السرعة العجيبة

 أكاد أجـز أف لمنباتات عبلقة بما حدث لنا ونحف نياـ. : ييمح
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  ىؿ تعني أننا وقعنا تحت تأثيرىا؟ : صباح
  بؿ إنيا وقعت معنا تحت تأثير قوة غامضة. : ييمح

  لكف ما حدث ليا مختمؼ عما حدث لنا. : صباح
 كيؼ؟ : ييمح

وىا أال ترى أنيا تأثرت بشكؿ مادي مباشر وممموس.. أعني نم : صباح
وكثافتيا.. بينما لـ يؤثر ذلؾ عمينا إال بما جعؿ الوىـ والواقع يختمطاف، 

  قميبًل، في أذىاننا.
يبدو لي أف نمو النباتات، بيذه الطريقة، مرتبط باألشعة الزرقاء أيضًا  : منير

 )يتركيما متجيًا إلى لوحتو(.
اء عمى النباتات.. ال أظف.. فالمجيوؿ الذي رأيناه لـ يسمط األشعة الزرق : صباح

  لقد سمطيا عمينا.. عمينا مباشرة.
إف تكف النباتات قد تأثرت باألشعة، فعبًل، فيذا يعني أننا رقدنا زمنًا  : ييمح

 طويبًل.. طويبًل جدًا.
  ليس إلى ىذا الحد.. أال ترى أف الميمة لـ تنقِض بعد؟ : صباح

تبمغ، ساعة وصولنا، سوى  كيؼ تفسر ىذا إذف.. إذا كانت النباتات لـ : ييمح
بضعة سنتيمترات.. ما الذي جعميا تبمغ كؿ ىذا الطوؿ وىذه الكثافة في 

  ظرؼ ساعة واحدة أو ساعتيف أو حتى ثبلث ساعات.
  ؟.. و... األشياء  ىؿ يعني ىذا أننا نتوىـ حدوث : صباح
 فيًا يزاؿ محدق ال)مقاطعًا( تعاال إلى ىنا حااًل )يقترباف منو وىو  : منير

)ينظراف.. يدققاف النظر( ىذا ىو طوؿ  يانظرا إلى لوحتالموحة( 
  النباتات التي رسمتيا قبمما تغرب الشمس بقميؿ.

)إلى محي( يبدو أف ما قمتو عف نمو النباتات وطوليا حقيقة واقعة ال  : صباح
وىـ.. وال حمـ )بتأكيد وىو يشير إلى الموحة( ىذا ىو طوليا ساعة 

.. ولكننا مع ذلؾ ال نستطيع أخذ ىذه الحقيقة بنظر وصولنا فعبلً 
  االعتبار بسبب واحد ىو أف ليمتنا لـ تنقِض بعد.

انظرا إلى ىذه الطريؽ النيسمية التي ىنا )يشير إلى الموحة( أال يمكننا  : منير
  سموكيا..

  يمكننا ولكف أيف ىي اآلف؟ : ييمح
تقؿ إلى الجية التي أشار إلييا. ىناؾ )يشير إلى الجية المقابمة. ين : منير
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  يتوقؼ( يا إليي لقد غطتيا النباتات ىي األخرى.
  )بمرارة( اهلل.. اهلل.. نحف اآلف ببل طريؽ )إلى محي( ماذا سنفعؿ؟ : صباح

  )بحسـ( نسير. : ييمح
  نسير؟! نسير إلى أيف؟ : صباح

  إلى بعقوبو طبعًا. : ييمح
  فوؽ أرض مثؿ ىذه. ىو.. ىؿ جربتما السير : صباح
  كبل ولكنني سأسير فوقيا متحديًا عوقي. : منير

 وصميبؾ ىذا )يشير إلى ركيزة الرسـ( ىؿ ستجره أـ تحممو عمى كتفؾ  : صباح
   مف مكاف إلى آخر؟

  بؿ سأتركو ىنا حتى صباح الغد. : منير
   ىذا أفضؿ. : صباح
  حسف ىيا.. : منير
معاكس لسيرىـ عمى الشاشة صور المناطؽ  ]يسيروف.. تتحرؾ باتجاه  

التي يمروف بيا.. يتوقفوف أحيانًا ويشيروف، باستغراب، أحيانًا إلى اتجاه 
ما ثـ يغذوف السير ثانية.. يصموف المدينة.. تتصاعد إلى السماء، 
منفجرة ومنتشرة، بتشكيبلت جميمة زاىية، أضواء الكرنفاؿ متزامنة مع 

وألواف جذابة  ،المارة بمبلبس زاىية أصوات الموسيقى.. نرى بعض
فرحيف مرحيف وىـ يتوجيوف إلى مركز االحتفاالت.. بعضيـ متماسؾ 

  باأليدي يؤدي رقصة شعبية.. بعضيـ يغني... 
 )بتعجب( عندما غادرنا بعقوبة في أوؿ الميؿ، لـ يكف الناس مييئيف  : ييمح

  ليذه الضجة الباذخة.
  ؿ ىذا في بضع ساعات.كيؼ استطاعوا تحضير ك : منير

 ما يدىشني أف بعقوبو قد تغيرت بسرعة ال تصدؽ حتى أكاد أشؾ أنني : صباح
 اآلف فييا.. انظرا إلى ىذه البنايات.. لـ تكف مطمية بيذه األلواف في

 أوؿ الميؿ فبأي سرعة تَـّ طبلؤىا؟! وىذه األضواء والكشافات والبلفتات
 كامميف مف العمؿ المضني متى نصبت ومف نصبيا.. نحتاج ليوميف

   لنكمؿ كؿ ىذا.
  )معمقًا( وكؿ ىذا مف أجؿ مف؟ : ييمح

  ىو )ممازحًا( ربما مف أجمؾ أنت. : صباح
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   مف أنا حتى يقيموا الدنيا ويقعدوىا مف أجمي. : ييمح
  دعنا مف تواضعؾ ىذا يا أستاذ. : صباح

  )بتأنيب( صباح... : ييمح
أخفي حقيقة كونؾ كاتبًا مسرحيًا كبيرًا شيدت لو  أعرؼ.. ولكف لف : صباح

المسارح عروضًا متميزة.. كاتبًا نشر وطبع الكثير وما زاؿ الكثير مف 
  مخطوطاتو يثقؿ رفوؼ مكتبتو بانتظار أف يرى النور يومًا ما.

  صباح.. : ييمح
إلى أنت ثروة كبيرة يا أستاذ.. وىذه حقيقة يعرفيا حتى ىؤالء )يشيروف  : صباح

جية غير محددة( أنسيت أنيـ اتصموا بؾ مرات ومرات طالبيف موافقتؾ 
عمى إقامة كرنفاؿ لممبدعيف باسمؾ ورفضت؟.. أنسيت أنيـ أرادوا 
االحتفاء بؾ عمى ىذه الطريقة الباذخة )يشير إلى مظاىر البذخ التي 

  أمامو( ورفضت.
  لماذا؟ : ييمح

ـ العالـ، أنيـ ميتموف بؾ.. ثـ أنيـ ألنيـ أرادوا أف يتظاىروا، أما : صباح
يعرفوف حؽ المعرفة أنؾ كالشمس ال يمكف حجب نورىا بغرباؿ.. ليذا 
يجدوف أنفسيـ مرغميف عمى قبوؿ ىذه الحقيقة واالعتراؼ بيا عمى كؿ 

 .ما فييا مف غصة ومرارة
 إنيـ ليسوا مف النمط الذي يستسمـ بالسيولة التي تتصور. : ييمح

  لكنيـ يعترفوف بالحقيقة حتى يتمكنوا مف تغيير أوجييا. صحيح.. : صباح
  مع ذلؾ لـ أرفض طمبيـ. : ييمح

اقترحَت أف يصار إلى طبع مؤلفات المبدع بدؿ ىذه الضجة المكمفة  : صباح
  ولكنيـ تجاىموا االقتراح.

  مف مصمحتيـ أف يتجاىموا. : ييمح
  .)بشيء مف الغضب( ومف مصمحتؾ أف تتواضع : صباح

  )بحدة وحسـ( صباح.. ما ىذا الكبلـ.. لـ أعيدؾ تحدثني بيذه الطريقة. : ييمح
  آسؼ.. آسؼ جدًا.. أنت تعرؼ كـ أحبؾ وأجمؾ وأريد أف... : صباح

  )مقاطعًا( أعرؼ. : ييمح
  واهلل.. لو استطعت أف أقيـ الدنيا وأقعدىا مف أجمؾ لفعمت.. صدقني. : صباح

  قة مشاعرؾ فدعؾ مف ىذا الغزؿ.أنا أعرؼ حقي : ييمح



 13 

  )بإصرار( ىذا ليس غزاًل. : صباح
  لنسمِو إذف محبة وصداقة، ىؿ ىذا يرضيؾ؟ : ييمح

   نعـ.. شرط أف تتخمى عف بعض تواضعؾ. : صباح
   حسف.. سأحاوؿ. : ييمح
)ألحد المارة( مف فضمؾ يا أخي )يتوقؼ الرجؿ. منير يقترب منو.  : منير

 ؿ ىذه الضجة؟يسألو( لـ ك
  أال تعرؼ )يشير لو منير عبلمة النفي( ىؿ أنت غريب؟ : 1رجؿ
  ال.. لست غريبًا. : منير
   المدينة.. كؿ المدينة تحتفؿ اليوـ احتفااًل تقميديًا. : 1رجؿ
   احتفااًل تقميديًا!.. أويعقؿ ىذا؟ : منير
   ولـ ال؟ : 1رجؿ
  دية وأحفظ تواريخيا.ألنني أعرؼ احتفاالتنا التقمي : منير
  ربما نسيت ىذه المرة.. أو خانتؾ الذاكرة. : 1رجؿ
 لـ أنس ولـ تخني الذاكرة. : منير
  )متدخبًل( يا أخ.. ىبل أخبرتنا شيئًا عف طبيعة ىذا االحتفاؿ. : ييمح
  ىو يـو االحتفاء بالمبدعيف. : 1رجؿ

ة )يكرر بشكؿ آلي( يـو )متعجبًا( ما أغرب أحداث ىذه الميمة العجيب : صباح
  االحتفاء بالمبدعيف.. متى صار لممبدعيف يوـ؟

  )بتأكيد( أنتـ غرباء. : 1رجؿ
 )محتدًا( بؿ أنتـ الغرباء. : صباح
إذف.. كفوا عف مضايقتنا بأسئمتكـ الغريبة.. اتركونا وشأننا )يتركيـ  : 1رجؿ

 .مغادرًا(
عنيـ باستياء وغضب(  1عد رجؿيبت )في أثر الرجؿ( ولكف يا.. يا.. ) : صباح

ماذا يحدث؟.. أنا ال أفيـ مما يحدث الميمة شيئًا.. أرى وأحمـ وأتوىـ في 
آف واحد.. يا إليي ما ىذه الفوضى.. أنا لـ أعيد نفسي مشوشًا مثمما 

 أنا اآلف.
 خذ األمر ببساطة وتأكد مف حقيقة ما ترى. : ييمح

بسرعة غير طبيعية.. ثـ لماذا  كيؼ وأنا أرى أمامي، كؿ ىذا يحدث : صباح
 .يحدث معنا بالذات كما لو كنا مقصوديف بو دوف غيرنا
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فيقطع حديثو ويتوجو إليو( لو سمحت  2ربما بسبب )يمر مف أمامو رجؿ : ييمح
  يا أخ.

  نعـ.. تفضؿ. : 2رجؿ
)يمتعض وجو الرجؿ  محت.. ىذه الضجة الكبيرة الباذخةثمة سؤاؿ لو س : ييمح

و كممة ضجة( عفوًا.. أعني ىذا الكرنفاؿ.. في أي عاـ حاؿ سماع
  قررتـ إقامتو أوؿ مرة؟

  .1997عاـ  : 2رجؿ
 يعني ىذا العاـ. : ييمح
  .2722)باستغراب( ماذا تعني بيذا العاـ!! نحف اآلف في عاـ  : 2رجؿ
  بماذا تخرؼ يا رجؿ؟ 2722)مندىشًا( ماذا قمت؟!  : ييمح
   أخرؼ )يغادر مستاءًا غاضبًا ىو اآلخر(.أرجوؾ.. أنا ال : 2رجؿ

   ىؿ صدقتما، اآلف، أف شيئًا غريبًا يحدث. : صباح
مكتوبة  2722أنت عمى حؽ.. انظرا إلى ىناؾ )يشير بيده( عاـ  : ييمح

آذار يـو  28باألضواء الممونة عمى تمؾ البناية.. وتحتيا مباشرة 
  االحتفاء بالمبدعيف.

  ا جانبًا ودعاني أستفسر بنفسي ىذه المرة.أرجوكما تنحي : صباح
  تفضؿ. : االثناف
  ( سؤاؿ لو سمحت. يقترب منو ( أنت يا أخ ) ألحد المارة ) : صباح
  تفضؿ. : 3رجؿ

  مف أجؿ مف ىذا الكرنفاؿ. : صباح
  مف أجؿ المبدعيف طبعًا. : 3رجؿ

عمى وجو  أعرؼ.. أعرؼ أنو مف أجؿ المبدعيف.. ولكف مف منيـ : صباح
  التحديد؟

رحي الكبير محي الديف اثناف فقط ليذا العاـ.. األوؿ ىو الكاتب المس : 3رجؿ
 ... والثاني ىو الفناف التشكيمي المبدع منير العبيديةحميد زنَكن

عمـ إال يحير جوابًا(  3؟ )رجؿ  !! ىؿ ىذه مزحة أـ نكتة ؟! مف ماذا : صباح
دًا )إلى منير ومحي( ىؿ سمعتما ما يا.. يا ىذا.. إنيا نكتة باىتة ج

 قاؿ.. إنيـ يحتفوف بكما.
أمر غريب.. غريب جدًا.. كيؼ تسمح لنفسؾ تشبيو ىذيف السيديف  : 3رجؿ
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  بأكبر مبدعينا؟
سبؽ لؾ أف  مبدعيكـ؟.. تقوليا ىكذا بكؿ بساطة.. اسمع )بتيكـ( ىؿ : صباح

  أو منير العبيدي؟ ةرأيت محي الديف زنَكن
  يضحؾ(.) : 3رجؿ

  مـ تضحؾ؟ : صباح
 مف سؤالؾ. :  3رجؿ

  سؤالي؟.. ما بو؟ : صباح
  اغرب منؾ. : 3رجؿ

 ال تجعمني أفقد تيذيبي. : صباح
  وتيددني أيضًا؟.. ىؿ تعرؼ مف أنا؟ : 3رجؿ

  )باستصغار وال مباالة( ال ييمني مف أنت. : صباح
 فاالتيا.. وأنا أميف شؤوف المحافظة والمشرؼ عمى كرن : 3رجؿ

  اعتقدت... : صباح
)مقاطعًا بحدة وغضب( أعتقد كما يحمو لؾ.. ولكف ال تسيء ألحد في  : 3رجؿ

يوـ كيذا لقد أصدرت أمري ألميف الييئة العميا لحرس المحافظة وىو 
ر صفو الناس في يـو أمر مشدد جدًا.. لف أسمح ألي كاف أف يعك  

  كيذا.. ىؿ فيمت )يغادر غاضبًا(
ئة العميا لحرس )يردد مع نفسو بتعجب( أميف شؤوف المحافظة وأميف اليي : صباح

)إلى محي ومنير( ىؿ سمعتما بأسماء مناصب مثؿ  المحافظة.. عجباً 
 ( يريدني أف أفيـ )صمت(.. كيؼ يشيراف بالنفي ثـ إلى نفسو ىذه )
رفض أف يحتفوا بو عندما  ةلذي أفيمو ىو أف محي الديف زنَكن؟!.. ا
، اآلف،  منو ذلؾ.. رفض بإصرار.. ولكنيـ مع ذلؾ يحتفوف بو طمبوا

  رغـ أنفو.
اطمئف.. لف يستطيع أحد إجباري عمى حضور حفميـ الزائؼ.. لف  : ييمح

  نحضر حفميـ ميما حدث.. اتفقنا؟
  اتفقنا. : منير وصباح

 في)يمر بالقرب منيـ. يتوقؼ فجأة إذ يرى صباحًا يقترب منو. يحممؽ  : 4رجؿ
وجيو. يدور حولػو بتعجب( أنت يا سيدي.. ىؿ يمكنني طرح سؤاؿ 

 عميؾ.
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  وماذا وراءنا في ليمة كيذه.. اطرح. : صباح
 )بعد أف يعيد التدقيؽ في وجيو( ىؿ أنت شقيؽ أستاذنا األنباري. : 4رجؿ

 ؟!.. األنباري مف؟ )مستفزًا( أستاذكـ األنباري : صباح
  صباح.. صباح األنباري. : 4رجؿ

أنا شقيؽ صباح األنباري! ىو.. ىا ىا ىا ىاه )يتوقؼ فجأة عف  : صباح
!.. كيؼ يكوف المرء نفسو شقيقًا  الضحؾ( ماذا جرى لعقمؾ يا رجؿ

  لنفسو.
 )ال يفيـ( عفوًا أستاذي لـ أفيـ ما تقوؿ. : 4رجؿ

 ولف تفيـ أبدًا. : صباح
  دًا.. فقط أردت أف أعرؼ أفأنا لـ أطرح سؤااًل صعبًا أو غريبًا أو معق : 4رجؿ

   كنت شقيقًا ألستاذنا األنباري أـ ال؟
  ولماذا أنا بالذات؟ : صباح
 ألنؾ تشبيو كثيرًا )كمف يفطف لشيء( آ.. معذرة.. يا لي مف غبي.. : 4رجؿ

    كيؼ ارتكبت مثؿ ىذه اليفوة.. اعذرني يا سيدي.
  أعذرؾ؟.. لماذا؟ : صباح
  شقيؽ األنباري.ألنني اعتقدتؾ  : 4رجؿ

   )بارتياح( حسنًا. : صباح
  كاف عمي  أف أعرؼ منذ البداية. : 4رجؿ

  تعرؼ ماذا؟ : صباح
 أعرؼ أنؾ ابف األنباري وليس شقيقو. : 4رجؿ

)باستياء( أنا ابف األنباري.. ىاىاىاىا.. )يقطع ضحكتو( أنت تيرؼ بما  : صباح
  ال تعرؼ.

( ميبًل.. ميبًل صباح.. دعني أسأؿ 4ديث رجؿ)الذي كاف مشدودًا لح : ييمح
  ىذا السيد سؤااًل واحدًا.

 )بتمميح مقصود( تريد أف تتأكد مف حقيقة ما ترى. : صباح
  )غير ميتـ بتمميحاتو( بالضبط. : ييمح

  إذف تفضؿ.. لنرى إلى أيف تذىب بنا معرفة ما نرى. : صباح
ي كـ يبمغ عمر أستاذكـ األنباري عفوًا أييا السيد.. ىؿ يمكنؾ إخبار  : ييمح

  اآلف.



 17 

  بكؿ سرور.. سبعوف عامًا. : 4رجؿ
ىاىاىاىاه )يقمده( سبعوف عامًا.. اسمعتما.. سبعوف عامًا ىاىاىاىا  : صباح

يحتار. ال يفيـ لـ يضحؾ صباح:. يبتعد محي قميبًل وىو يتمتـ  4)رجؿ 
  مع نفسو(

أننا في عاـ و  ،عونو صحيحاً ما يد  سبعوف عامًا.. ىذا يعني، إذا كاف  : ييمح
إف فارؽ العمر بيف صباح فيذا يعني .. 1997بدؿ عاـ  2722

 .وشبييو خمسة وعشروف عامًا.. إذف الرجؿ عمى حؽ
  )متابعًا محي باىتماـ( عف أي حؽ تتحدث؟ : صباح

 عف فارؽ العمر بينؾ وبيف شبييؾ. : ييمح
ليؾ العدوى؟.. عدوى ىذا الرجؿ )ضجرًا( شبييي؟! ىو.. ىؿ انتقمت إ : صباح

  فالتبست عميؾ األمور؟
  ( لـ تمتبس األمور عمينا يا سيدي. مدافعاً  ) : 4رجؿ

إف ىذا  ، بعد قميؿ، ال أستغرب منؾ قوؿ ىذا.. كما ال أستغرب أف تقوؿ : صباح
ف ىذا شبيو منير العبيدي ةىو شبيو محي الديف زنَكن  .وا 

 ردت قولو بالضبط.بصراحة.. ىذا ىو ما أ : 4رجؿ
  )منتصرًا لنفسو( أتروف )بتأكيد( ىذا ىو ما أراد قولو بالضبط. : صباح
  )يقترب منو( ماذا ترـو مف تأكيدؾ ىذا؟ : منير

 إلى مسألة ميمة يبدو لي أنيا مفتاح الغموض في ىذه القضية. : صباح
  كيؼ؟ : منير

 فؿ.سأوضح لؾ ذلؾ.. ولكف ليس قبؿ أف نحضر الح : صباح
 ولكننا اتفقنا عمى عدـ الحضور. : منير

( مف   يزاؿ واقفًا منتظراً الالذي  4إلى رجؿ  سنمغي ذلؾ االتفاؽ اآلف ) : صباح
  فضمؾ يا أخ.. في أي موقع تحتفموف؟

  في قصر أشنونو لمثقافة والفنوف )يشير جية القصر( ىناؾ. : 4رجؿ
  إذف.. إلى ىناؾ.. ىيا : صباح

   يزاؿ يقمقني.الالفارؽ مف فضمؾ..  لحظة : ييمح
  أي فارؽ؟ : صباح

  فارؽ العمر بينؾ وبيف شبييؾ. : ييمح
 شبييي مرة أخرى.. ماذا جرى لؾ يا أستاذ؟ : صباح
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  افترض أف األمر كاف حقيقة قائمة فماذا يعني ىذا؟ : ييمح
  وأرحنا. ، ، لو سمحت أجب أنت : صباح

ف عامًا.. يعني أف ىذه و عنيـ خمسة وعشر متأخروف  ايعني أنن : ييمح
  التغييرات، كميا، ثمرة خمسة وعشريف عامًا.

ال تطمؽ العناف لخيالؾ أكثر مف الحد المعقوؿ فتزيدنا تشويشًا )يقترب  : صباح
منو( لو أف ىذا حدث في خمسة وعشريف عامًا، كما تفضمت، فيذا 

ف عامًا أيضًا.. وأف يعني أيضًا، أف أعمارنا قد تقدمت بنا خمسة وعشري
عمري، حصرًا، سيكوف سبعيف عامًا مع أنني لـ أتجاوز الخامسة 
واألربعيف بعد.. ومع ذلؾ أقوؿ لؾ ال تقمؽ سأجد التفسير الدقيؽ لكؿ 

  ىذا.. ولكف ليس قبؿ أف نحضر الحفؿ.
 )إلى محي( لعؿ صباح عمى حؽ لنذىب إلى الحفؿ ونرى. : منير
 (. تطفأ األضواء. يظمـ المسرح ا )حسف.. لنذىب.. ىي : ييمح

 
 * 

   
الزحاـ.. في قصر أشنونة لمثقافة والفنوف يشؽ الثبلثة طريقيـ وسط [  

 ]...5ىو رجؿ يوقفيـ رجؿ التشريفات و 
 )بمبلبس الحفؿ الرسمية( ىؿ حضراتكـ مف المدعويف؟ : 5رجؿ 
 ال : منير
 لخاصآسؼ.. ال يحؽ لغير المدعويف حضور الحفؿ ا : 5رجؿ
 ىؿ تعني انكـ تقيموف حفميف منفصميف؟ : منير
 نعـ. : 5رجؿ
 لماذا؟ : منير
النو ال توجد في بعقوبو كميا قاعة تستوعب اعداد الوافديف مف داخؿ  : 5رجؿ

وأرجوكـ أف تتركوا القاعة حاال القطر وخارجو.. ليذا أنا أعتذر اليكـ.. 
أرجو أف ال أكوف قد يتصنع تأمؿ وجو منير( ولكف ميبل.. ميبل.. )

 أخفقت في معرفتكـ.
 أخفقت في معرفتنا؟ : منير
يتصنع النظر الى وجو منير بدقة( نعـ.. اعذروني.. لـ أنتبو الى نعـ ) : 5رجؿ



 19 

 كونكـ مف ذوي المبدعيف.
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 سخرية( نحف! )يمكزه صباح خفية فينتبو لؤلمر( آ.. طبعا.. طبعاب) : منير
 وؿ.لصؼ األفي ا أدعوكـ ألخذ محبلتكـ : 5رجؿ 
لؾ )الى صباح ومحي( ىيا الى الصفوؼ األولى يا أساتذة  شكراً  : منير

الحفؿ أماـ . يظير المذيع أو عريؼ )يشقوف طريقيـ الى الصؼ األوؿ
 ر الصوت(.، فقط عبر مكب  الستارة أو يسمع صوتو

عريؼ 
 الحفؿ

ص ىذا جمؿ ترحيب في حفمنا الخاأرحب بكـ .. أأييا السيدات والسادة :
مانة العامة د رئيس األسـ السيد ممثؿ السيباسـ محافظتنا و أعمف باو 

لي لمعزوفة ألؽ المبدعيف وركسترافنوف عف بدء الحفؿ بعزؼ أاللمثقافة و 
تفتح الستارة عمى الفرقة يمفونية المحمية لمدينة بعقوبو )لمفرؽ الس

تبدأ  جميور لمفرقة حتى. يصفؽ اللسيمفونية أثناء حديث عريؼ الحفؿا
اذ تنتيي المعزوفة يحيي المايسترو الجميور بينما تستدؿ بالعزؼ. و 

 الستارة.. إضاءة مركزة عمى عريؼ الحفؿ في جانب المسرح.
عريؼ 
 الحفؿ

 نباري رئيساً عمى العادة سيكوف أستاذنا األ أييا السيدات والسادة.. جرياً  :
نتيوف تفتح   اذ ييصفقوف فترة و لجمسة ىذا المساء فمنصفؽ لو جميعا )

ة مركزة عمى وسط المسرح. الستارة بحركة متزامنة مع الموسيقى. اضاء
نباري وىو يرتقي درجات السمـ مف الخمؼ. يتوقؼ في أعمى يظير األ

السمـ ينحني لمجميور ثبلث مرات في ثبلثة اتجاىات ثـ ينزؿ السمـ 
فة الى منضدة أنيقة ثبتت عمييا أجيزة صوتية مختم األمامي متوجياً 

. يجمس األنباري ويييئ  منغماً و  شديداً  تصفيقاً  يقؼ الجميور مصفقاً 
 وؿ(.بعض األوراؽ. إضاءة مركزة عمى الصؼ األ

 توقع ىذا.توقعت أشياء كثيرة ولـ أ : منير
 كثر مف ىذا.أما أنا فقد توقعت أ : صباح
ريقة عمى ط درامياً  نيـ سيقدموف عرضاً أنت مقتنع، حتى ىذه المحظة، أ : محيي

 بيراندلمو.
 .صحيح.. صحيح جداً  : صباح
 .أف نكوف نحف مف المشتركيف في أداء العرض وتفكر أيضاً  : محيي
 ىائؿ. : صباح
 ولكنيـ لف يقدموا أي عرض. : محيي
.. أال يصمح ما درامياً  خبيراً و  باعتبارؾ كاتباً  واحداً  دعني أسألؾ سؤاالً  : صباح
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 ير تقميدي.، كاستيبلؿ لعرض غقدموه، اآلف
 نعـ وال. : محيي
 .ف كبل االحتماليف وارد حتى ىذه المحظةيعني أ : صباح
 .نعـ : محيي
ي ىذه الدراما أو أي دراما ف سواء حدث ىذا أـ ذاؾ لف أكوف ممثبلً  : منير

 احتماالتؾ الفظيعة ىذه.غيرىا.. ثـ عمى أي شيء أسست أفكارؾ و 
 .عمى أساس الواقع الممموس : صباح

 كيؼ؟ : نيرم
ي ، في عممو الدرامبنا، نحف الشخصيات الحقيقية أراد المخرج أف يزج   : صباح

، في صراع مع بدؿ ممثميف مسخريف ليذه الميمة.. يدخموف،عادة
 .الشخصيات المزيفة

. الختار شخصيات مناظرة لشخصياتنا. راد ىذا حقاً لو أف المخرج أ : منير
 ؟يس كذلؾىكذا ىو بيراندلمو )الى محيي( أل

       محيي

              

         
 

ثمة لكؿ مخرج وجية نظر خاصة بو.. وانا أكاد أجـز ، إذا كاف احتماؿ  :
ؿ مع بيراندلمو مف ىذه العرض ال يزاؿ قائما، اف ىذا المخرج يتواص

 يفرض القطيعة عنو مف ناحية أخرى.الناحية و 

إلعبلمنا بما ينوي فعمو في ىذه  مع ذلؾ لـ يتصؿ بنا المخرج وال غيره : منير
 الدراما.

 ىو يخطط لخداعنا؟كيؼ يتصؿ بنا و  : صباح
 فيـ.لـ أ : منير

 إذف سأكشؼ لؾ السر. : صباح
 أي سر. : منير

مسرحية رة لخداعنا كما في سر التقائنا، قبؿ قميؿ، بشخصيات مسخ   : صباح
 (.بيراندلمو )لكؿ شيخ طريقة

 ؟3و رجؿ  ،2جؿ و ر  ،1تقصد رجؿ  : منير
جعموا ، ليب ىؤالء، جميعاأيضا.. لقد در   5ورجؿ  ،4)مكمبل( ورجؿ  : ييمح

معوف عمى طريقة ننا مط  الخدعة تنطمي عمينا خاصة وىـ يعرفوف أ
 بيراندلمو.
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 .بطاؿ خدعتو بأي وسيمةإذف عمينا إ : منير
وافؽ أ الني أؤيدؾ في ىذا )إلى صباح( أنت تعرؼ، أكثر مف غيرؾ، أ : ييمح

 عمى مداىمتي بأفكار مثؿ ىذه عمى االطبلؽ.
 .نباري. لنسمع ونر ما سيفعمو صاحبيـ األ.دعونا نفكر في ىذا الحقاً  : صباح

ت تيتـ بغريمؾ..ال بأس.. لنسمع ونَر )يطفأ الضوء عمى حسنا.. بدأ : ييمح
 وؿ(.الصؼ األ

عندما يتحوؿ الحوار يقاؼ حركتو )تفتح اإلضاءة عميو أو يصار إلى إ : نبارياأل
وؿ ثـ تعود الحركة كمما حاف دوره( أييا السادة.. أييا إلى الصؼ األ

 األخوة واألخوات.. مساؤكـ سعيد.
 دبية.عجبا.. إنو يبدأ الحديث مثمما أفعؿ أنا في األمسيات األ : صباح

 نؾ تشبيو.واألعجب أ : ييمح
 ( بؿ ىو الذي يشبيني.)معترضاً  : صباح
 نباري( يا لعمؿ الماكيير البارع.في األ دقاً )مح : منير

 ال أظف ىذا مف عمؿ الماكيير. : صباح
 ؟مف عمؿ مف إذف : منير

قميبل حتى وجد ىذا )يشير  .. لقد بحث المخرج عمف يشبينيالمخرج : صباح
 نباري(لى األإ

ز عمـ بار و  ،ىا نحف نمتقي ثانية بأديب كبير)مواصبل حديثو السابؽ(  : نبارياأل
وصرح شامخ  ،ورمز واضح مف رموز ثقافتنا ،العراقيدب األ مف اعبلـ

العربي.. محي الديف حميد زنكنة. الصديؽ العراقي و  مف صروح مسرحنا
 القاص.ستاذ والروائي والدرامي و واأل

كبلـ.. كأنكما واحد الفرؽ سموبو في اليصعب التمييز بيف اسموبؾ وأ : ييمح
 .شباباً كثر كما ىو أنؾ أبين الوحيد

، كفناف تشكيمي، عمى أا : منير عشريف ف شكمؾ، بعد خمسة و ستطيع الجـز
 .عاما سيكوف كشكمو تماما

 .، أقؿ عمراً ولكف سأبدو، حينيا أيضاً  : صباح
 ؟.. أىذه ىيأة رجؿ في السبعيفليو.. أنظر إىو أيضا يبدو أقؿ عمراً  : منير

 (نباريشير إلى األي) فيو اً شك  تجعمني أكثر و  يداتؾ تشوشني كثيراً تأك : صباح
يواصؿ حديثو( كما نحتفي بعمـ مف اعبلـ الفف التشكيمي العراقي ) : نبارياأل
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ف يمتقط مف الطبيعة الجميمة لمحافظتنا الحديث... فناف دأب عمى أ
فعكس في لوحاتو سحر  ..تراه عيناه الخبيرتاف المدربتاف أجمؿ ما
لوانيا ايقاع أو  زىو انيارىا،و  تينيا،عنفواف نخيميا، وألؽ بساو  ليمونيا،

دعو اسمحوا لي أف أ صدقاء..ييا األالمتدفؽ في رحمة الفصوؿ.. أ
.. نير العبيديمو  دعيف الكبيريف محي الديف زنكنة،باسمكـ جميعا، المب

.. تتغير السايؾ(ر النجـو المتألقة عمى الخمفية )تظيفميتفضبل )
وط محي الديف سيقى مع ىبو ترتفع المو  ،لوافوتتغير األ ،ضاءةاإل

يسار تيف مف سماء المسرح عمى نجمتيف مشع   ومنير العبيدي مف زنكنة،
ع فترة طويمة. ينحني كبل المبدعيف الموق  يمينو. يعمو التصفيؽ المسرح و 

 (.نبارياأل لى جانبيجميور النظارة ثـ يأخذاف محميما أل
ؾ فنانا تشكيميا.. ماذا ار االستفزاز( باعتب)الى منير بشيء مف التيكـ و  : صباح

 شكمي ىذيف الرجميف؟ ستقوؿ عف
 !)ساىما( ما أعجب ما أرى : منير

 ماذا ترى؟ : صباح
 .ال شيء عمى وجو الدقة : منير

 .لـ أفيـ : صباح
و تممسيا ، أأو تتخيميا ،ألـ تقؿ أنؾ كنت ترى أشياء لـ ترىا.. تتوىميا : منير

 ووىـ.في واقع الحياة أو.. أو ىي واقع 
 .مف ىذا القبيؿ ولكف ليس بالضبط .. قمت شيئاً ـنع : صباح
 .أنا مثمؾ اآلف .. أرى وال أرى : منير

 كيؼ؟ : صباح
ما.. تذوب الفواصؿ بيف ما يرى  عندما يغمؼ الغموض جوانب موضوع : منير

 .يرى وما ال
خر ىو اآل ذ يجد محي ساىماً يتوقؼ انت يا.. ))الى محي( وما ترى أ : صباح

 لى ىذا الحد؟أدىشؾ شبييؾ إ فينبيو( ىؿ
نني عمر ت حتى ر لو أىو بيذا العمر.. أفكويتو و بؿ أدىشتني حي : ييمح

 حيويتو.سأتمتع بمثؿ نشاطو و  الثمانيف ىؿ
 .بكؿ تأكيد فأنتما واحد : منير

 .ال يمكف أف يكونا واحداً  : صباح
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 لماذا؟ : منير
 .الحقيقي لف يوافؽ عمى كؿ ىذا البذخ ف زنكنة.. ىو ألسبب ميـ : صباح
 ف يكوف ىذا الحفؿ الئقاً جؿ أعمى ما بذلتموه مف ا أشكركـ جميعاً    : زنكنة

شكر كؿ مف عمؿ بدأب ليكوف عرض مسرحيتي األخيرة أ .. كماوجميبلً 
 .تصفيؽ() ميزاً م ) دـ عمى أرصفة كاورباغي( عرضاً 

. مزيدا مف .مزيدا مف الحبلرائع )لشعاركـ ا طوبى لكـ جميعا.. طوبى : العبيدي
أ لكـ نباري الذي ىي  مصديؽ األشكرا ل، و المسرة.. مزيدا مف اإلبداع

وحة زيتية لي تحت عنواف كاف قد استوحى مادتو مف ل مسرحياً  عرضاً 
دـ عمى ) و األوؿ لمسرحية زنكنةلى جانب عرضعقارب( إ)زىور و 

 أرصفة كاورباغي(.
توقيعي أنا.. وحة لوحتو وىي تحمؿ ف الم  يزعـ ألقد نفد صبري.. كيؼ  : منير

 (.لى العبيدي  نوقؼ ىذه الميزلة ونقاضي ىذا الرجؿ ) يشير إ فيجب أ
 .مؾ ىذا يعني قبولؾ تمثيؿ الدور.. تدخ  صبرؾ يا منير : ييمح
 .نا حيثيؿ لف أدعيـ يسرقونني وأتمثيؿ أـ غير تم : منير

 أنا أيضاً و  : صباح
رغامنا عمى المشاركة في لمخرج بدأ يحقؽ بعض النجاح في إا فيبدوا أ : ييمح

 .لعبتو
يرة وأنت جالس ىنا ال تحرؾ ساكنا.. )الى محي( يقدموف مسرحيتؾ األخ : منير

 ؟.. أتوافؽ عمى أف تسرؽ بيذه الطريقةأال ييمؾ أمرىا
في أف يخرج أي نص  لحؽ  أ أي مخرج .. لممخرجلـ يسرقوا مني شيئاً  : ييمح

ذا كاف ال بد مف موقؼ إزاء ىذا فأنني أمف نصوص قؼ ضد أي ي.. وا 
 ؼ لتزييؼ شخصيتي أو نصوصي.عمؿ يوظ  

خيرة وىو يشكر العامميف في مسرحيتو األ نت لـ تسمعو جيداً إذف.. أ : صباح
 .قصد مسرحيتؾ األخيرةمتداركا( أ)

 .ىي ليست مسرحيتي بالضبط : ييمح
 ؟بالضبطنيا ليست مسرحيتؾ ماذا تعني أ : صباح

ف فكرة كتابة رحية بيذا العنواف عمى الرغـ مف أنني لـ اكتب مسأعني أ : ييمح
 .مسرحية  بيذا العنواف قد راودتني عمى الدواـ

 ؟ر فيو .. أليس كذلؾف يسرؽ منؾ ما تفك  اذف استطاع أ : صباح
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ا ننإحساس غريب في أيراودني ، و نا مشوش قميبلً ال ادري ماذا أقوؿ.. أ : ي  يمح
 .مف رقدتنا بعد لـ نصح

لى منير( وجو إ( قد تكوف عمى حؽ.. سأتحقؽ مف ىذا حاال )يت)مستفزاً  : صباح  
 ( اصفعني.اصفعني )بقوة منير..

 .. أجننت؟ماذا : منير   
 .( اصفعني قمت لؾ)يصرخ بو : صباح
 .ال أستطيع : منير   
 .ب حماقة كبيرةف لـ تصفعني بقوة سأرتك( إبؿ تستيطع )ميدداً  : صباح
 نت؟أجاد أ : منير   
 .نعـ : صباح  
 ؟صفعؾلماذا أو  : منير    
 .ألنني أريد ذلؾ : صباح  
 .حسنا.. كما تشاء )يصفعو( : منير    
يضربو( قمت لؾ بقوة إضرب بقوة ) ( أتسمي ىذه صفعة؟..)غاضباً  : صباح  

 (سقطو أرضاً صفة شديدة ت رادياً يصفعو ال إ)
 نكـ تشوشوف عمينا.لعراككـ.. إ أييا السادة ليس ىذا المكاف مناسباً  : ينبار األ

شوف عمينا.. يكفينا ما رض( بؿ انتـ الذيف تشو  و عمى األ)بحده مف مكان : صباح   
 .فعمتـ

.. كأنو ينطمؽ مف داخميلزنكنة) : نبارياأل  .( صوت ىذا الرجؿ ليس غريبا عمي 
 .يضاً ي اعرفو أيراودني إحساس أنن :      زنكنة
 .ييا السيد.. اقترب مف ىنا لو سمحتأنت أ : نبارياأل

 .دعكـ تكمموف ىذه الميزلةلف أ : صباح   
 .عبة حاالً وقفوا ىذه الم  أ : منير     

مامية يصعد رجؿ مف الصالة إلى الخشبة األيكفينا ما أصابنا منؾ ) : ي    يمح
 لممسرح(

تعرؼ مع مف مف أحد مف مثقفي بعقوبو.. أعيدىا ىذه وقاحة لـ ن :   2رجؿ
 ؟تتحدث

 نت؟ما دخمؾ أو  : صباح  
الى الشرطي في مؤخرة نادي الشرطي )رؼ ما دخمي عندما أستع : 2رجؿ



 26 

 .ييا الشرطيالشرطي.. أييا القاعة( أ
لى صباح( خائمو )إ.. رجاًء.. دع السيد يفصح عف د( ميبلً 2)الى رجؿ  : نبارياأل

 ء أو قوؿ شيء يا أستاذ؟تريد معرفة شي ىؿ
لماذا تنتحموف ، و لى ثبلثتيـيشير إ)نتـ أريد أف أعرؼ مف أ نعـ.. : صباح  

 ؟شيخصياتنا
 ىنا يعرؼ مف نحف فمف أنتـ؟ الكؿ   : نبارياأل

منير ىما صديقاي محي الديف حميد زنكنة، و  ىذافو  ،نباريأنا صباح األ : صباح  
 .العبيدي حميد

قد فعمتـ ىذا في محاولة .. اآلف فيمت سبب اتيامكـ لنا.. لىا فيمت : نبارياأل
 .لعبتكـ الدرامية نا فيلزج  

 ؟ـ لعبتكـلعبتنا أ : صباح  
غفير يحتفي  ماـ جميوربؿ ىي لعبتكـ أنتـ .. فما حاجتنا إلى التمثيؿ أ : نبارياأل

 ؟بنا كؿ ىذا االحتفاء
 عمالنا؟إف كنتـ كذلؾ لماذا سرقتـ أ : منير    

 .لـ نسرؽ عمؿ أحد : نبارياأل
نيا ليست كـ الػ.. العبيدي.. أعقارب( كيؼ ادعى صاحبولوحتي)زىور و  : منير    

 ؟نباري كاف قد استوحى منيا مادة مسرحيتومع أف صباح األ لي
 نت تتيمني بسرقة لوحتي؟إذف أ : العبيدي
 .نالكنيا لوحتي أو  : منير    
 ؟ليست لوحتيتؾ و نيا لوحكيؼ تبرىف أ : العبيدي
 .بوساطة شيود العياف : منير    
 نا موافؽ.. ىذه مقاضاة عادلة.. اطمب مف ترغب بشيادتوحسف أ : العبيدي

 .لى اتفاؽأرى أنكما توصمتما إ : نبارياأل
 ... لنتفؽ نحف أيضاً حسف : صباح  
 ؟عمى الشيود : االنباري
 .نعـ : صباح  

 أال تريد أف تتفؽ مع األستاذ زنكنة.أنت يا أستاذ.. و  : نبارياأل
 .ريد ذلؾنعـ.. أ : ي   يمح
قصد مف مريدينا)متداركا( أ حداً حسف.. اطمبوا الشيود.. فأنا أعتقد أف أ : نبارياأل
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 .مريديكـ لـ يتأخر عف حضور ىذا الحفؿ
 .طمب شيادة الفناف سعدوف العبيديأنا أ : ي   يمح
 .لى العالـ اآلخررحؿ الفناف سعدوف العبيدي إ. لقد لؤلسؼ الشديد. : نبارياأل
، في مس كنا، معاً ف يرحؿ الرجؿ بيذه السرعة.. أنكتة سمجة.. أيعقؿ أ : ي   يمح

 .دباءاتحاد األ بناية
 .2212لقد رحؿ الفناف العبيدي منذ عاـ  ؟( أي أمس ىذا)مبتسماً  : نبارياأل
 ؟األخرىالناقدة نازؾ األعرجي.. ىؿ رحمت ىي و  : ي   يمح
 .أي قبؿ سنتيف مف اآلف 2222نعـ.. منذ عاـ  : نبارياأل
 ؟متى تتوقفوف عف ىذه السخافات : ي   يمح
 .نيا الحقيقةخافات يا أستاذ.. إىذه ليست س : نبارياأل
في نفسيا لعبتؾ  بصوت منخفض( أرأيت.. انيـ يمعبوفلى صباح إ) : ي   يمح

ولكف ال  2222ني أموت عاـ ـ( عندما جعمتقتحازمرة اإل) مسرحيتؾ
نباري( أطمب يتمادوف في سخافاتيـ )إلى األ ي مدىلى أبأس لنرى إ

ياؾ إياؾ أ.. و اآلف شيادة إبني آزاد محي الديف زنكنة ف تقوؿ أنو رحؿ ا 
  .ىو اآلخر

 .نت يا أستاذحسنا )الى منير( وأ : نبارياأل
 .يورفمب شيادة الفنانة القديرة وداد األأطم : منير    

 .لؤلسؼ غير موجودة في القطر حاليا : نبارياأل
 .طمب شيادة الفناف الصديؽ عادؿ كوركيسإذف.. أ : منير    
 .نا فأطمب شيادة زوجتي الفنانة لميعو الناشئأما أ : صباح  

 .لى المنصة رجاءاً حسف.. يتفضؿ الذوات الذيف ذكرت أسماءىـ إ : نبارياأل
 أخشى أف نكوف قد وقعنا في فخ درامي )صباح إلى محي عمى انفراد(

وأنا كذلؾ ) ينتبو لمشيود( أنظر.. أنظر إلى الشيود.. لقد جاءوا  : ي   يمح
 بشخصيات مزيفة.

ف الخدعة قد انطمت عمينا بالفعؿ فسقطنا في فخ بيراندلمو ىذا يعني أ : منير   
 .مف حيث ال ندري

 
 وبوىـ كما يحمو لكـييا السادة .. استجالشيود لكـ أ : نبارياأل
 ؟نستجوب مف ؟! ىؤالء : ي    يمح
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 ؟دوارمف سمح لكـ لعب ىذه األ : صباح   
المقدسة؟ ىا ىا ىا ( أىذا ىو عادؿ كوركيس صديقي ذو المحية )ساخراً  : منير     

 .بمياء نتـىا كـ أ
ف األمر غريب بعض ى أ( أال تر يضاً إلى صباح بصوت منخفض أ) : ي     يمح

 ؟الشيء
 ؟ما وجو الغرابة فيو : صباح   

 .نحف طمبناىـ فجاءوا ىكذا : ي    يمح
 ىكذا كيؼ؟ : صباح   

 ننا سنطمب ىؤالء دوف غيرىـ؟دوف سابؽ تحضير.. أكانوا يعرفوف أ : ي    يمح
 ف اشباىنا موجودوف في الواقعأنت تحيرني )متذكرا( ىؿ يعني ىذا أ : صباح   

 ؟يضاً أ
 .أراه ىو ىذا رغـ اختبلؼ الحقيقةما  : ي    يمح

نت تغالط )في حيرة أكثر( كيؼ؟ ونحف؟.. ال.. ال.. ليس ىذا صحيحا أ : صباح   
انظر فكار و ؿ المعبة.. دعؾ مف ىذه األتمنحيـ الفرصة الستكماو  نفسؾ
 .نيا زوجتيسأراوغ ىذه المرأة التي يزعموف أ كيؼ

 .لكنيا تشبو زوجتؾ فعبلً و  : ي    يمح
)إلى لميعة كبر سناً تشبييا نعـ.. ولكنيا ليست ىي بالتأكيد.. ىذه أ :    صباح

 ف تكوني متزوجة ممف.. ممف..الناشئ( أنت يا سيدتي.. يفترض بؾ أ
 1976نا متزوجة منذ عاـ ما ىذا اليراء.. أغضب( )تقاطعو بشدة و  : لميعو    

 ..مف
مف يحاوؿ التذكر(  )يتقصد مقاطعتيا( صحيح .. صحيح )يمثؿ دور : صباح   

.. جازفت بكؿ شيء.. ركبت موجة المغامرة.. عسكرياً كنت حينيا 
 ...تزوجتت حدود الفوارؽ الطائفية بيننا و تجاوز 

 مقاطعة( عمف تتحدث يا أستاذ؟) : لميعو    
 .مبلبسات زواجيعف ظروؼ و  : صباح   
 .نات زواجي أمبلبسالكنؾ تتحدث عف ظروؼ و و  : لميعو    
 زواجؾ ممف؟ :  صباح 
 .نباري طبعاً مف صباح األ : لميعو   
 .نباري( و لكنني أنا ىو صباح األ)مستغرباً  : صباح  
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ؾ تشبو زوجي عندما كاف بعمرؾ.. ولكنؾ بالتأكيد ليس نال أنكر.. أ : لميعو   
ىنا يعرؼ  الكؿ  نباري( و يا سيدي ) تشير إلى األ .. ىذا ىو زوجيىو

 .تفاصيؿ مغامرتنا
 أنا ؟! مف أكوف ؟ ىا ؟ ) بغضب( مف اكوف؟( و ) يزداد استغراباً  : باح  ص

 أتسألني يا سيدي؟ : لميعو   
 حدينظر إلى محيي ومنير ثـ إلييا( ال .. لـ أعد بحاجة إلى إجابة أ) : صباح  

اآلف ىؿ تقوموف صالة( و لى محميا في ال)تعود إلى محمؾ لطفاً عودي إ : نبارياأل
 ؟حدأ باستجواب

 ظفال أ : منير   
يقترب مف آزاد.. ) سؤاالً طرح عمى ىذا الرجؿ ميبل منير.. أريد أف أ : ي   يمح

 عينيو( جدتؾ ألبيؾ.. أال تزاؿ عمى قيد الحياة؟يحدؽ في 
 .زاؿ صبياً يت و أنا ما أ.. توف  ال : آزاد   

 متى؟ : ي  يمح
  1984عاـ  : آزاد   
 نفعاً سؤالؾ ىذا ال يجدي  : منير   

 .بؿ يجدي : ي  يمح
 كيؼ؟ : منير  

 .حد ييتـ بتاريخ كيذا غير ذوي المتوفىال أ : ي  يمح
ف ىذا الرجؿ، الذي عمره مقارب لعمرؾ، ىو ابنؾ ىؿ تريد أف تقوؿ أ : منير  

 آزو؟
 .نو ابني فعبلً لوال فارؽ العمر بينو وبيف آزادي لقمت أ : ييمح
 نا؟عبة معيـ ضد  نت مشترؾ في الم  ىؿ أا.. ىذا ما كاف ينقصن : منير
.. ىذا الرجؿ عيني   فيؽ نا أحد  أانتابني و ، ، غريباً أبوياً  لكف شعوراً و .. ال : ييمح

 إف فيو الكثير الكثير مف آزادي.
لكثير مف آزادؾ.. فماذا يحوي لى آزاد( الكثير ااذا كاف في ىذا ) يشير إ : منير   

 عادلنا؟ لى عادؿ كوركيس( مف)يشير إ ىذا
 ي عادؿ تتحدثوف؟بينيما( لو سمحتـ.. عف أ ) متدخبلً  : عادؿ  
 .عف الذي انتحمت شخصيتو : منير   
 .حدلـ انتحؿ شخصية أ : عادؿ  
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 .بؿ انتحمت : منير   
 .سـ .. ال يعني انتحاؿ الشخصيةتشابو األ : عادؿ  
 .لوال فارؽ العمر نت تشبيو كثيراً أ : منير   
 فارؽ العمر؟! كـ يبمغ فارؽ العمر؟ : عادؿ  
 عشريف عاماً حوالي خمسة و  : منير   
ر مع نفسو ثـ بصوت مسموع( خمسة يفكعشروف عاما )خمسة و  : عادؿ  

 عشروف عاما؟ ) يقترب مف منير( ىؿ انتـ مف كوكب آخر؟و 
 .لـ اطمب منؾ ممازحتي : منير   
وا ىذا القرف.. نمتـ في ذف كيفيف لـ تكونوا مف كوكب آخر فأنتـ اإ : عادؿ  

 .صحوتـ في زمانناو  ،زمانكـ
 ( ىراءكيفيوا ىذا القرف.. ىراء )بصوت أعمىىو..  : منير  
ال جواب( نحف روف وجودكـ بيننا )لكف كيؼ تفس  و .. .. آسؼ جداً آسؼ : عادؿ

د أكثر فأكثر بمناداة شيود آخريف، يمكنكـ التأك  وف متجانسوف.. و كما تر 
أو كثر عددىـ فأنيـ يؤكدوف حالة  نو ميما قؿ  ـ أحساباتك ليكف فيو 

) يشير إلى زنكنة واألنباري  الثبلثة مختمفوف عف نتـواحدة ىي أنكـ أ
 .( ىؤالء األساتذةوالعبيدي

 .ننا نختمؼ عنيـمف المؤكد أ : صباح
( اً متدارك) نكـ متشابيوف معيـ أيضاً رني أ( لكف ما يحي  بيـ جانباً  يتنحى) : عادؿ  

مف حيث المظير الخارجي حسب.. بؿ و عني مف حيث الشكؿ و ال أ
 .السموؾ الذي عرفوا بو مف قبؿ

 اآلف؟عرفوا بو مف قبؿ؟ و  : منير  
 .رتاب بعض الشيءحدث تبدؿ جعمني أ : عادؿ
 .منذ متى حدث ذلؾ التبدؿ : ي  يمح

سيا التي ىي الفترة نفو حدث منذ ما يقارب الربع قرف. و نالمشكمة أ : عادؿ
  .بينكـلمعمر بيننا و  فارقاً اعتبرتموىا 

 ؟وماذا يعني ىذا بالنسبة لؾ : ييمح
نكـ لكـ، وأ يـ( ربما كانوا امتداداً لييعني أف اصدقائي ىؤالء ) يشير إ : عادؿ

 ف ىناؾ حمقة مفقودة عند مفترؽ الطرؽأو  ،تمثمونيـ ما قبؿ تبدليـ
 ؟ي مفترؽأ : منير  
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 .نشطارحدث اإلمؽ الزمف و لذي عنده انفالمفترؽ ا : عادؿ
انشطار  حدث اإلنشطار) يتوقؼ ثـ إلى عادؿ(مؽ الزمف و ( انف)مردداً  : منير  

 مف؟
 انشطاركـ : عادؿ
 .ف تتخيؿايروجيرا حتى ننشطر كما يحمو لؾ ألسنا مف فصيمة السب : منير  
 .يذه الطريقةغرمائكـ بيبرر وجودكـ و  ف أضع تفسيراً .. أردت أراً عذ : عادؿ
مر لعبة ما ف في األأ .. نحف ندرؾ جيداً ى ىذالال حاجة بؾ إ : منير  

 .سنكتشفيا حتماً و 
لى شيء فبل عمى أي حاؿ إف احتجتـ إؿ ذلؾ ) ييـ بمغادرتيـ( ، و آم : عادؿ

ترددوا في طمبو مني.. أستأذنكـ )إلى زنكنة والعبيدي واألنباري( ت
 المنصة) ينحني ليـ قميبل ثـ ينسحب( ييا السادة بمغادرةاسمحوا لي أ

 .شيامتوىذا الرجؿ يحيرني حقا.. إف فيو الكثير مف نبؿ عادؿ و  : منير  
 .عبة لـ تنتو بعدحكاـ فالم  ال تتعجؿ إطبلؽ األ : صباح
 آ.. حقا.. ماذا سنفعؿ مع ىؤالء؟ : منير  
 ،افة منضدتيـالعبيدي، يقؼ عند ح)يتقدـ نحو األنباري وزنكنة و  سترى : صباح

ىناؾ . يتحرؾ ىنا و لييـالى جميور النظارة أوؿ األمر ثـ إالحديث يوجو 
 لمدفاع في قاعة محكمة( أييا السادة .. سأورد ف محامياكما لو كا

يشير السادة )ف ال يمانع ىؤالء بعض المعمومات الميمة التي آمؿ أ
  .عمييا الرد  إلييـ( مف طرحيا عمييـ و 

 ... اطرحدينا ألبتةال مانع ل : زنكنة
حسف.. سأبدأ ببعض المعمومات األولية عف بعض الشخصيات التي  : صباح

 سأبدأ تحديداً يي الديف زنكنة في بعض أعمالو الفنية، و خمقيا مح
 .بشخصية الطبيب صفواف بف لبيب

 الغريب.مكمبل بميفة صبيانية( وما جرى لو مف العجيب و ) : زنكنة
ر بيذه السيولة كما تظف )إلى الجميور( الطبيب يس األمميبل.. ل : صباح

شريؼ في  ي طبعو،نساني فصفواف أييا السادة رجؿ شيـ، نبيؿ، إ
نسبو، نزيو في تعاممو، ولكنو برغـ ذلؾ أودع السجف. أطمب مف ىذا 

 ف يذكر سبباً عي خمؽ ىذه الشخصية أ( الذي يد  السيد) يشير إلى زنكنة
 واف الى ذلؾ.دت بصفمف االسباب التي أ واحداً 
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 .دالترص  حسف.. القتؿ المتعمد مع سبؽ اإلصرار و  : ةزنكن
 .ذكرت اسـ القاتؿ بوضوحسيدي، و مت يا لو تفض   : صباح
 .بكؿ سرور.. صفواف بف لبيب : زنكنة
لحظات "و ما جرى لو مف  عف صفواف قبؿ كثر( قمت مكمبلً أ مياجماً ) : صباح

 الذي جرى لصفواف؟الغريب العجيب والغريب" ما العجيب و 
 .ىذا غريبالقتؿ.. ألنو لـ يكف مف شيمو و  : زنكنة
 العجيب؟و  : صباح
 .مركزهخؿ السجف في الوقت الذي ينبغي اإلفراج عنو لمكانتو و د : ةزنكن

ذ لـ يفرج عنو : صباح  ... ىؿ أعمف تمرده عمى الوالي) يستدرجو( وا 
 .استرحموبؿ استعطؼ الوالي و  : زنكنة
؟ ىؿ ىذا ىو د لكـ زيؼ ىذا الرجؿ؟ ىؿ تأك  ىؿ سمعتـ أييا السادة : صباح

ذا السيد يتحدث عف ف ىية السؤاؿ.. إصفواف الذي عرفتموه في مسرح
نباري صفوانو ىو ال عف صفواف زنكنة الحقيقي )يرتبؾ زنكنة فيحاوؿ األ

 انقاذ الموقؼ(
فييا )السؤاؿ( و  رحيةصمية مف مسأييا السادة الحضور.. ىذه نسخة أ : نبارياأل

 .حوؿ شخصية صفواف لما ذكره األستاذ زنكنة توكيد كبير
نباري (، تحؿ بالصبر يا أستاذ.. سأناؿ مف األ) يقترب مف محي ىامساً  : صباح

مسرحية  ييا السادة.. ىناؾأ ثـ الى جميور النظارة( حسناً ) الخبيث
األستاذ ة واضحة لخاتـ ميـ.. لو يتفضؿ شار إ فييابعنواف )الخاتـ( و 

ىو عف الخاتـ.. أ يقوال لنا شيئاً و نباري.. ال فرؽ زنكنة أو األستاذ األ
 بي سفياف؟ميماف أـ معاوية بف أخاتـ س

 .بؿ ىو خاتـ سميماف : نبارياأل
 باختصار لو سمحت؟ ف تحدثنا عف ىذه المسرحيةىؿ تستطيع أ : صباح   

ستاذ زنكنة مادتيا مف حدة مف المسرحيات التي استوحى األىي وا : نبارياأل
 .معجزاتوتدور أحداثيا حوؿ خاتـ سميماف و التراث.. و 

 ؟ـ لـ تنشرية أىؿ نشرت ىذه المسرح : صباح   
 .صمية منيانشرت وىذه نسخة أ : نبارياأل
( كذب.. كذب واضح النذالة واالنحطاط.. لـ أكف غاضباً  ينفجر ثائراً ) : ي    يمح

 تزاؿ مخطوطة .. المسرحية الف السفالةالدرجة م نكـ عمى ىذهأتوقع أ
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 .. فمف أيف جئتـ بيذه النسخة المزيفة. لدي  
.. لـ انتو منو بعد ضبط اعصابؾ جيداً لى جانب المسرح( إيأخذ محي ا) : صباح   

ماذا تعرؼ  نباري  األ ي نفسؾم  سيا مف ت نت يا سيدي)إلى األنباري( أ
 ؟عقارب(عف ) زىور و 

 .كؿ شيءكؿ شيء..  : نبارياأل
 إذف... : صباح   

 .ىي مسرحية استوحيت مادتيا مف لوحة زيتية لصديقي الفناف العبيدي : نبارياأل
مف ىـ وحة و ، مف ىـ زىور الم  .. أجبني فقط، لو سمحت.. حسناً حسناً  : صباح   

 ؟عقاربيا
 فزىورىا أسياد ىذا المجتمع.. وعقاربيا أنتـ الذي تريدوف، دوما، أ : نبارياأل

 لؤمكـ.شيء جميؿ وتشوىونو بسمومكـ و  موا كؿ  تحط  
 لى درج في المكتب(ىؿ تحتفظ بنسخة أصمية منيا في الدرج ) يشير إو  : صباح   

 .. ىذه نسخة أصمية مف المسرحيةنعـ : نبارياأل
 .اعطينيا لو سمحت : صباح  

 .)مرتبكا( كبل.. ال يمكف.. ال يجوز : نبارياأل
 ؟حدكـ لماذا ال يسممني النسخةميور( أال يسأؿ أإلى الج) : صباح  
 ماـ المنصة( سممو النسخة يا أستاذىو مف المتفرجيف الذي يجمسوف أ)و  : 1مشاىد

عمى وفؽ  مورأكثر مف ذي قبؿ( ينبغي أف .. أف ال تسير األ محرجاً ) : نبارياأل
 .ما يشتيوف

 .مو النسخة حتى نقيـ عمييـ الحجةمع ىذا سم   : 2مشاىد
يأخذه اىا.. تفضؿ يا أستاذ.. تعاؿ إلى ىنا )ي  .. سأسممو إ.. حسناً حسناً  : نبارياأل

 ييمس في اذنو بضع كممات( جانباً 
.. لـ ال تكشؼ ماـ الناس جميعاً غضب( لـ ال تقوؿ ىذا الكبلـ أ) بثورة و  : صباح

مف لى الجية األخرى تيديدؾ لي )يخطؼ النسخة منو.. ينتقؿ إ عف
اع النسخة لكنو يفشؿ، صباح استرج نباري محاوالً األبو .. يتعالمسرح

السيدات.. يقمب أوراؽ النسخة بسرعة ثـ..( انظروا إلييا أييا السادة و 
 .. ورؽ فارغ.ورؽ نيا مجرد.. إالنسخة ال تحوي شيئاً ىذه 

سقط  وغاد.. لقدفوف األييا المزي  بانفعاؿ( وحوش.. أما كفاكـ ما فعمتـ أ) :   زنكنة
لى حضيض ال قرار لو.. عف وجوىكـ الزائفة وىا أنتـ تتياووف إ النقاب
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غادر ىذا المكاف ف ييفعمو المرء بشمة مف امثالكـ ىو أف خير ما وأ
 وف بمغادرة المنصة(السفالة ) ييم  و  ،والنذالة ،والزيؼ ،الفائح بالغدر

)يعترض طريقيـ( تغادروف؟ ىكذا بيذه السيولة والبساطة )إلى  : 3رجؿ
د حضروا ليفسدوا لقي القبض عمييـ فمنعتني.. لقاري( أردت أف أاألنب

لشرطي  مراً در أيصسأفعؿ، اآلف ما أراه مناسبا) عمينا يومنا.. ولكنني
بيـ  زج  مف شرطة الحراسة( أييا الشرطي.. أييا الشرطي.. خذ ىؤالء و 

 في السجف. جميعاً 
 

 ) إظالم (
 
* 

 
 يزاؿ ليبًل. الالوقت  .ومحي خمؼ قضباف السجف ،ومنير ،صباح]  

 افذة السجف الصغيرة العالية... يظير القمر مف خمؼ ن
 .لـ أكف أعرؼ أف األمر كمو محض لعبة درامية براندلوية : منير

 واآلف. : صباح
ازددت تشويشًا واضطرابًا.. بؿ خوفًا وقمقًا مف أف يكوف ىذا  : منير

  الذي أراه أمامي واقعًا وليس وىمًا.
  تأكد أنيا موجودة فعبًل.تألمس ىذه القضباف ل : صباح
   ليس الوقت وقت مزاح. : منير

 .إذف.. تعاؿ نفكر، معًا، بطريقة لمخروج مف ىذا المأزؽ : صباح
 ليس قبؿ معرفة اإلجابة عف السؤاؿ األكثر إلحاحًا وأىمية: مف نحف؟ : ييمح

  وما السبيؿ إلى معرفة مف نحف؟ : صباح
  مف ىـ. ، رؼ، أوالً أف نع : منير

  نحف نعرؼ مف ىـ. : صباح
 .ال تقؿ لي أنيـ ممثموف في عرض درامي عمى طريقة بيراندلمو :  منير
 .وال تقؿ أنيـ مزيفوف : ييمح
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 .ىذا كبلـ خطير جداً  : صباح
 .ولكنو واقعي جداً  :  ييمح

اء وجودنا أنتما تعترفاف بوجودىـ.. أتدركاف ما يعنى ىذا.. يعنى إلغ  صباح 
نحف.. كيؼ تسمحاف لنفسيكما أف تفكرا بيذه الطريقة.. وجودنا ال مجاؿ 

  .*لمتشكيؾ فيو إال إذا كنتما بريكمياف فعبلً 
مع ىذا ىناؾ حمقة مفقودة، كما ذكر عادؿ كوركيس، ما بيف وجودىـ  : ييمح

 .بيف أعمارىـ وأعمارنا ووجودنا )بتأكيد( وفارؽ العمر ما
ارؽ نفسو ما بيف أعمار الذيف نعرفيـ وأعمار الذيف حضروا بداًل وىو الف : منير

  .عنيـ
 .الكؿ، ىنا، متقدموف عمينا بخمسة وعشريف عاماً  : ييمح

بداًل مف أف  2722)مكمبًل بتيكـ وعدـ رضا( وأننا، اآلف، في عاـ  : صباح 
  .1997نكوف في عاـ

 .صحيح.. ىذا صحيح : ييمح
( ما ىو الصحيح يا أستاذ.. نحف لـ نسافر في عربة )مستفزًا. منفعبلً  : صباح

 .الزمف بعد
 .أظف أف المسألة أخذت قالبًا آخر : منير

  ماذا تعني؟ : صباح
 .ىؤالء الذيف يشبيوننا ربما استنسموا منا : منير

  لماذا؟ : صباح
 .لينفذوا ما يطمب منيـ دوف اعتراض : منير

 .نظري ًا أنت عمى صواب : صباح
 ؟وعممياً  : منير

 .ة مناعمميًا ال يمكف االستنساؿ دوف أخذ خمي   : صباح
 . ربما أخذوا خبليانا ونحف راقدوف في العراء : منير

                                                                                                                                        
بريكمــ ف ليمســقس قرــس بريكــ ن م كــ ن يــممن خن ال ــ لم الاــ رو  مركــل إحس ســ   ق  قوــق  ل  ــي    *

   مقضقعيً  ا رج الذا م
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وىؤالء الذيف نعرفيـ مف األصدقاء واألقارب.. شيودنا في تمؾ القاعة  : صباح
  أىـ مستنسموف أيضًا؟

 .ربما : منير
كؿ ىذا العدد الكبير مف البشر في بضع ما حاجتيـ إلى استنساؿ  : صباح

  ألكي يحتفوا بمبدعيف رفضوا االنصياع ألوامرىـ حسب؟  ساعات؟..
يبدو لي أنؾ عمى صواب.. إذ ال يمكف استنساؿ ىذا العدد الكبير نسبيًا  : منير

 .في بضع ساعات
 .ليست بضع ساعات.. إنيا في حساباتيـ ربع قرف مف الزماف : ييمح
 .أكيدىذا   منير

  .ولكنو خطير في الوقت نفسو : صباح
 ؟ما وجو الخطورة فيو : منير

إنو يعني في جوىره أننا نحف المستنسموف وىـ األصميوف.. إذ ال يمكف  : صباح
 لممستنسؿ أف يكوف أكبر عمرًا مف المستنسؿ منو

 .أنت بارع حقًا بإغبلؽ األبواب في وجوىنا : منير
 .المنطؽلـ أقصد.. لكنو  : صباح

إذا ربطنا بيف ىذا المنطؽ وبيف صورة الشبح الغريب التي تراءت لنا  : ييمح
  في أوؿ الميؿ فإنو لف يظؿ منطقًا. ىيأتو

ذا اعتبرنا ما فعمو الشبح واقعًا؟ : صباح   وا 
 .ر األمر إال مف خبلؿ اينشتايفإذ ذاؾ ال يمكف أف نفس   : محي
ميؿ أف يكوف ذلؾ الشبح رجؿ فضاء خياؿ جامح.. ولكنو جميؿ.. ج : صباح

أخذنا معو في نزىة كونية وىو يطير بنا بسرعة ىائمة جدًا ثـ عاد بنا 
  .ثانية لنجد عمر الكرة األرضية قد تقدـ عمينا بخمسة وعشريف عاماً 

ىؿ تدري أف ما تعتبره خيااًل جامحًا يعطينا التفسير العممي لمعضمتنا..  : ييمح
 .ناوالمعنى الدقيؽ لوجود

 ؟كيؼ : صباح
لو كاف وجودنا طبيعيًا فعبًل أال ينبغي أف يوجد معنا وبأعمارىـ التي  : ييمح

 ؟الذيف نعرفيـ واحدًا واحداً  فيا أزواجنا وأخوتنا وأىؿ بعقوبويعر 
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 نعـ. : صباح
إذف، أيف ىـ اآلف )صباح ال يجيب( أنا أقوؿ لؾ.. إنيـ موجودوف  : ييمح

 .بإعمار متقدمة عمينا بربع قرف ىناؾ، خارج السجف، ولكف
 أنتما تجعبلنني أكثر تشويشًا وقمقًا.. مع ذلؾ إذا اعتبرنا تفسيرؾ ىذا : صباح

يشبيوننا ولماذا يوجد في ىذا العالـ  صحيحًا فمف أيف جاء ىؤالء الذيف
  صباحاف ومنيراف ومحيياف؟ لماذا ىذا الوجود المزدوج الغريب؟

  اإلجابة عف كؿ ىذا؟ أتعتقد أف مف السيؿ : منير
 يفترض... )يدخؿ الشرطي. يقاطعيـ(. : صباح

  أييا السادة.. شخص طمب مواجيتكـ.. ىؿ لديكـ أي مانع في مواجيتو؟ : الشرطي
  لـ يمِض عمينا، ىنا، سوى بضع ساعات ويأتوف لمواجيتنا. : ييمح

إلى حسب تقديرؾ.. يفترض أف ال أحد يعرفنا في بعقوبو كميا ) : صباح
  الشرطي( ىؿ ذكر لؾ اسمو.

  ؟دعو يدخؿأصرفو أـ أنعـ.. قاؿ إف اسمو مجيد مبارؾ..  : الشرطي
)مستبشرًا( مجيد مبارؾ.. مجيد مبارؾ.. أعتقد أننا وجدنا الحمقة  : ييمح

المفقودة.. مجيد ىو حمقتنا المفقودة )إلى الشرطي( حسنًا.. دعو يدخؿ 
ـْ يخط ـَ ل ر عمى بالنا مف قبؿ مع أنو كاف الميمة رجاًء )يخرج الشرطي( ل

معنا )يدخؿ رجؿ كبير السف. أشيب الرأس. يضع عمى عينيو نظارة 
  طبية سميكة ويتكئ عمى عصا أنيقة(

 . السبلـ عميكـ : مجيد
)يقترب منو. يتأممو ثـ إلى محي بشيء مف السخرية، أىذا ىو حمقتؾ  : صباح

  المفقودة؟
 قمت السبلـ عميكـ. : مجيد

 .وعميكـ السبلـ  الجميع
جمس رعاؾ اهلل.. نحف إتمثيمي ساخر( تفضؿ يا موالنا..  )بأسموب : صباح

  الضيوؼ وأنت رب المنزؿ )يضحكوف(
  ممف تسخر )ابف أختي(؟ : مجيد
يتوقؼ عف الحركة مف فرط ذىولو. يجمد في مكانو ثـ، أسمعتما ما  : صباح
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  قاؿ.. لقد قاؿ )ابف أختي(
 .ذه عبارة ال يقوليا، في بعقوبة، أال شخص واحد.. مجيد مبارؾى : ييمح
  أأنت مجيد مبارؾ حقًا؟ : منير
 .نعـ..، أنا ىو، كما تراني : مجيد
 .أنا ال أرى غير أطبلؿ اسميا مجيد مبارؾ : صباح
 .ذلؾ ىو فعؿ الزمف :  مجيد
دة لـ تنقض )مستعيرًا عبارتو( ابف أختي.. أي زمف ىذا.. ليمة واح :  صباح

  تسمونيا زمنًا، أرجوؾ اتركنا وشأننا.. يكفينا ما لقينا الميمة منكـ.
 .دع الرجؿ يقوؿ ما عنده.. حسنًا )ابف أختي( قؿ ما عندؾ رجاءً  : ييمح

  عندما رجع مديف مف الحفؿ الخاص... :  مجيد
 .)يقاطعو( مديف؟ ىؿ يحضر األطفاؿ احتفاالتكـ الخاصة :  صباح
 .)هلل درؾ( مديف لو مف العمر ثبلثة وثبلثوف عاماً  :  مجيد
آ.. نسيت.. نسيت أف الفرؽ بيننا خمسة وعشروف عامًا.. تفضؿ قؿ ما  :  صباح

 .عندؾ.. أنا آسؼ
لقد روى لي وقائع ما حدث لكـ مع أصدقائي.. وقاؿ إف السيد أميف  : مجيد

يداعكـ السج  .فشؤوف المحافظة قد أمر بإلقاء القبض عميكـ وا 
 .وماذا في ىذا )ابف أختي( نحف سجناء كما ترى : صباح

صباح.. أرجو أف تكؼ عف مضايقة الرجؿ.. ثمة أمور يريد التحدث  : ييمح
 .عنيا

حسف سأكؼ )يؤدي حركة االمتناع( كما تشاء )بسخرية وممازحة إلى  : صباح
 .مجيد مبارؾ( تفضؿ يا موالنا خذ ما يكفيؾ مف الوقت

 . ختي( أنت لـ تتغير أبداً )ابف أ : مجيد
  )مصعوقًا( وما أدراؾ؟ : صباح
  )مرتبكًا بعض الشيء( ىا؟.. عفوًا اعتقدت أنني أتحدث إلى األنباري : مجيد
  األنباري مف؟ أنا.. أـ ىو؟ : صباح
 .لكبر سني وضعؼ بصري لـ أستطع التمييز : مجيد
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 صمت)يشير لو محي بالسكوت( حسنًا.. حسنًا.. سأ : صباح
عندما حدثني عنكـ ولدي مديف قمت في نفسي لـ ال اذىب وأتحدث  : مجيد

 .إلييـ
بصراحة يا موالنا ال وقت لدينا لممحادثة.. أنت رجؿ عجوز وال شيء  : صباح

يشغؿ العجوز غير الػ.. الكبلـ )محي ومنير يشيراف عميو بالسكوت( إذا 
)يشيراف لو بالموافقة( كنا  أردتما أف ال أتكمـ بعد دعوني أعقد معو اتفاقاً 

في السابؽ نقوؿ: إذا حضر مجيد حضر العرؽ.. وىا أنت قد حضرت 
 .ولـ يحضر العرؽ.. إذف لف يكوف بيننا أي اتفاؽ

بؿ يكوف.. ولكف قؿ لي أواًل.. كيؼ تسنى لؾ أف تتحدث كما لو أنؾ  : مجيد
تفاؽ األنباري فعبًل )صباح ال يحير جوابًا( تفضؿ.. ىذا ىو عقد اال

  )يخرج قنينة عرؽ مف تحت مبلبسو( ىا؟ اتفقنا؟
  .)باستسبلـ( اتفقنا : صباح

 .)يحثو عمى الكبلـ( إذف أردت محادثتنا : ييمح
 .نعـ : مجيد
  بخصوص ماذا؟ : ييمح

 .بخصوص.. بػ... )يحاوؿ التذكر(.. آ.. بخصوص تمؾ الميمة الرىيبة : مجيد
  )متدخبًل( أي ليمة؟ : منير
ا، معًا، في مزرعة خارج بعقوبو قبؿ خمسة وعشريف عامًا مف ليمة كن   : يدمج

  اآلف..
 .وبعد : منير
وقتذاؾ احتجت كمية أخرى مف العرؽ فركبت سيارتي وغادرت المزرعة  : مجيد

متجيًا نحو المدينة.. ولدى عودتي رأيت ما يشبو الخياؿ رأيت شيئًا ال 
 .يمكف تصديقو

  اذا رأيت؟)متميفًا( م : ييمح
رأيت كائنًا غريبًا ليس لو ىيئة محددة أخذ يقترب مف أصدقائي قبؿ أف   مجيد

، أشعة زرقاء  أصؿ إلييـ.. أطمؽ مف تحت أظفاره، أو ىكذا خيؿ إلي 
سمطيا عمييـ فناموا أو أغمي عمييـ.. أو.. ال أدري بالضبط ما حدث 

يضًا، يحمميـ ليـ.. وبيف دىشتي واستغرابي رأيتو، أو ىكذا خيؿ لي أ
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إلى داخؿ جسـ غريب ىو أشبو بمركبة فضاء في فيمـ مف أفبلـ الخياؿ 
العممي.. ما أف أدخميـ حتى انطمؽ ذلؾ الجسـ بسرعة ميولة مخمفًا 
وراءه ضجيجًا وترابًا وقمقًا.. أردت أف أتبيف حقيقة األمر وأف أتأكد مف 

يدي عدة مرات  ضربت جبيتي براحة  أف ما رأيتو كاف وىمًا ال واقعًا..
وصمت إلى  لـ أقع تحت تأثير السكر.. وعندماال تحقؽ مف أنني 

بكًا.. قمقًا.. مشوشًا مكانيـ وجدتيـ قد اختفوا فعبًل.. عدت إلى البيت مرت
ذلؾ الجسـ قد سيطر عمى مخيمتي طواؿ تمؾ الميمة.. كاف  وكاف منظر

 .عمي أف أنتظر حتى طموع الفجر
  ماذا فعمت؟ ىا؟وعندما طمع الفجر   ييمح

.. طرقت الباب.. ففتح لي عمى عادتو.. قمت أريد ةذىبت إلى بيت زنَكن  مجيد
 ةة أمس في المزرعة.. استغرب زنَكنأف أعرؼ حقيقة ما جرى لكـ ليم

كبلمي كثيرًا وقاؿ بيدوء وىو يتأممني.. يبدو أنؾ لـ تنـ جيدًا.. أنت 
ر ليمة البارحة ال في لست عمى ما يراـ.. لـ يحدث شيء ألننا لـ نسي

قمت بت عمييا و المزرعة وال في أي مكاف آخر.. خدعت نفسي وكذ  
متداركًا األمر.. آ.. نسيت.. ظننت أننا سيرنا ليمة أمس في المزرعة.. 
ومنذ تمؾ المحظة كتمت ىذا األمر في نفسي ولـ أحدث بو أحدًا.. لكف 

الدواـ، أف ما  إحساسًا.. أو ىاجسًا ما، في داخمي، جعمني أشعر، عمى
 .حدث ليـ كاف أمرًا واقعًا حقيقياً 

 وماذا حدث بعد ذلؾ؟ : ييمح
 فوجئت بتدىور العبلقة الزوجية بيف أصدقائي وزوجاتيـ.. كانت كؿ   : مجيد

زوجة منيف تشعر، في بعض األوقات، كما لو أف زوجيا غريب عنيا 
 .تماماً 

  )متميفًا( وماذا حدث ليف بعد ذلؾ؟ : منير
ستسممف، فيما بعد، لؤلمر سويت الخبلفات بينيف وبيف أزواجيف.. وا : يدمج

  الواقع.
  وأنت كيؼ سارت أمور عبلقتؾ معيـ؟ : منير
 .مف سيء إلى أسوأ : مجيد
   لماذا؟ : صباح
 الذي ال يطأطئ رأسو ةفعبًل.. تصور.. محي الديف زنَكن ألنيـ تغيروا : مجيد
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قيموا يومًا لممبدعيف باسمو.. ووافؽ عمى أبدًا.. وافؽ عمى أف ي ألحد
 ،االحتفاء بو عمى طريقتيـ وصار ينظر إلى نفسو بمنظار التعالي

  والكبرياء. ،والتفوؽ ،والتباىي
لكنيـ صفقوا لو ولصديقيو تصفيقًا شديدًا ينـ عف الحب واإلجبلؿ  : منير

 .واإلكبار
يعية شكؿ متقف لتبدو طبمفبركة باألمور ال عميؾ بتصفيقيـ.. كؿ ىذه  : مجيد

 .الحقيقي ةأماـ الوافديف مف أجؿ زنَكن
ف الذي التقينا بو ىو زنَكنآخر ةىؿ تعني أف ىناؾ زنَكن : منير   الزائؼ؟ ة.. وا 
ال أعرؼ.. لـ أعد أعرؼ شيئًا مما يحدث منذ تمؾ الميمة الرىيبة.. لقد  : مجيد

يف عنكـ أنعش نسيت.. نسيت كؿ شيء فعبًل.. إال أف ما نقمو لي مد
ذاكرتي بتمؾ السمسمة مف األحداث الغريبة وأردت أف أفصح عما في 

 .داخمي فجئت إليكـ
  )بمرارة( لماذا نحف بالذات؟ : صباح
نفسي أنكـ  أحسست كما لو أف خيطًا رفيعًا يربط بيننا جميعًا.. وأقنعت : مجيد

 .أف تكونوا عمى معرفة بما حدث قبؿ خمسة وعشريف عاماً ال بد و 
كؿ الذي عرفناه ىو أف ما رأيتو أنت في خمسة وعشريف عامًا رأيناه  : ييمح

 نحف في ليمة واحدة.. ليمة لـ تنقض بعد.
ذ ظفرنا بيا تبيف أنيا  : منير كنت أنت الحمقة المفقودة التي نبحث عنيا.. وا 

 .ليست الحمقة الوحيدة
 .بمعنى آخر )ابف أختي( حضورؾ خيب آمالنا : صباح
أنا آسؼ مف أجمكـ جميعًا.. أما أنت )ابف أختي( فأنا أحمؿ لؾ شيئًا  : دمجي

 .خاصاً 
 شيئًا خاصًا؟! ما ىو؟ :  صباح
 .بضع أوراؽ كمفني منير العبيدي بإيصاليا إليؾ : مجيد
 .)بشكؿ آلي سريع( أىي ترجمتي لموضوعة استنساؿ البشر : منير
مختمطة بأصوات غريبة تنطمؽ نعـ بالضبط )موسيقى سريعة اإليقاع  : مجيد

بسرعة مع سرعة تبدؿ شكؿ المسرح وومضات اإلضاءة أو حركة 
الضوء المتحرؾ )الفمو(.. تستقر اإلضاءة أخيرًا فنرى صباح األنباري 
جالسًا عمى منضدتو ممسكًا بقممو وأمامو مجموعة مف األوراؽ وىو 
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بقربو منذ منيمؾ في الكتابة. يرفع رأسو وكأنو يحاور أحدًا ما كاف 
 لحظات

كاف يمكف أف تفيدني ىذه الترجمة في توسيع فكرة مسرحيتي الجديدة،  : صباح
 ىذه، عف استنساؿ البشر.. أما وقد أكممتيا اآلف.. فمـ أعد بحاجة إلييا.
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 شخوص المسرحية
 

 ػ الكوراؿ 1 مجموعة مف المغنيف

 ػ ننورتا 2 صبي الغابة

 ػ أورننكاؿ 3 اتنور نصديؽ 

 اربو أػ  4 اتنور نصديؽ 

 ػ األب 5 اتنور نوالد 

 ػ األـ 6 اتنور نوالدة 

 (1ػ رجؿ ) 7 ىؿ الغابة.امف 

 (2ػ رجؿ ) 8 ىؿ الغابة.امف 

 ػ خمبابا 9 لكبير.المارد ا

 ػ القائد 10 أتباع خمبابا.

 اعػ سم   11 أتباع خمبابا.

 اؼػ شو   12 أتباع خمبابا.

 اـػ شم   13 أتباع خمبابا.

 ػ تابع 14 أتباع خمبابا.

 افةػ العر   15 أتباع خمبابا.

 ػ كمكامش 16 البطؿ األسطوري

 وفسػ نن 17 والدة كمكامش.

 ػ انكيدو 18 صديؽ كمكامش.
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 إليكـ الحكاية األسطوره : الكوراؿ
   عف غابة كبيرة مسحوره

   عف ظالـ تواصمت شروره
   في الميؿ والنيار

 
   إليكـ الحكاية األمثولػة

   عف عالـ الصغار والطفولو
   والحب والرجاؿ والبطولو

  والغدر واألسرار
  

   تعمموا مف ىذه الحكايا
   مف يدفع الناس إلى المنايا

   مؤل البقاع بالرزاياوي
   وينشر الدمار.

 
أطفاؿ يرتدوف المبلبس البيض القصيرة، وعمى ظيورىـ أجنحة  : 1المجموعة

   صغيرة(.
   أرواحنا تحـو حوؿ الغابو

   فراشة وشمعة مذابو
   ووردة تنتظر األمطار

  .والحب والسحابو
  

  التقميدية( وىـ مف األطفاؿ أيضًا. يرتدوف مبلبس عصرىـ : 2المجموعة
 

   أرواحكـ تصعد في أرواحنا
   نسغًا مف النقاء

   جذوركػـ تمتد في جذورنا
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  دربًا إلى الضياء
 

   نعيش في غابتنا الجميمو : الكوراؿ
   مف غابر القروف

   نرقص فػي أفيائيا الظميمو
 نميس كالغصوف

 
   لكنيـ جاؤوا مع الظبلـ : المجاميع

   ليسرقوا الغابة والسعاده
   ويمنعوا الغناء والكبلـ

 والرقص واألفراح والوالده
 

   وكػاف يػا ما كػاف : مغني
   في غابر الزماف

   أف دخؿ الغابة خمػبابا
  فبدد األماف.

 
)ينظر باتجاه يميف المسرح. يصرخ(. لقد وصؿ األشرار.. وصؿ أتباع  : أحد المنشديف

ة... أو احموا أنفسكـ.. الغاب خمبابا.. اىربوا جميعًا... اختبؤوا في
  ىيا.. بسرعة.. بسرعة..

  )ييربوف جميعًا إال ثبلثة أوالد.. يظموف مختبئيف خمؼ أشجار األرز(.  
  )يخرج رأسو مف خمؼ الشجرة ىامسًا( لـ ال نيرب معيـ؟ : أورننكاؿ

  فات األواف.. لف نستطيع. : ارباو 
 ىذه الطريؽ فيي آمنة.بؿ تستطيعاف.. اىربا، إف شئتما، مف  : ننورتا
  ..وأنت : اويار
  سأنتظر ىنا.. : ننورتا

 تنتظر مف؟ : أورننكاؿ
  أتباع خمبابا.. : ننورتا

 إذف سننتظرىـ معؾ. : أورننكاؿ
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 ىؿ جننتما؟ : ارباو 
يختبئوف خمؼ األشجار. يدخؿ  ىػ.... ش.... ش... لقد وصموا... : ننورتا

  عوف األقنعة عمى وجوىيـ(.ثبلثة مف أتباع خمبابا )وىـ يض
 بؿ ىنا. (يتشمـ))يشـ ىنا وىناؾ( أكاد أشـ رائحتيـ ىنا  : شماـ
 ؟رائحة مف يا شماـ : شواؼ
  . رائحة أىؿ الغاب : شماـ
  كيؼ؟ ألـ نمنعيـ مف دخوؿ الغابة. : شواؼ
  مبلعيف.. يتحدوف أوامرنا.. : شماـ
 .يكرىيا سيدنا العظيـ خمباباصحيح.. لقد سمعتيـ يزعقوف بأصوات  : سماع
سمعتيـ يزعقوف ولـ تخبرنا؟ أتعرؼ ما عقوبة مف يكتـ سرًا عمى أتباع  : شواؼ

 ؟خمبابا
احدًا مف أتباع أىؿ وأنا.. ألست واحدًا مف أتباعو؟.. أـ تظنني و  : سماع

نني لـ أكتـ أي سر.. لقد قمت لكـ أنيـ يزعقوف بيذا أالغابة.. ثـ 
ويرقصوف.. أليس  في المكاف الذي كانوا يغنوف نحف االتجاه.. وىا
 كذلؾ يا شماـ؟

تعدًا عنيما باتجاه )يتشمـ مب عـ.. نعـ.. كانوا ىنا بالتأكيد)ىا منتبيًا( ن : شماـ
  . مقدمة المسرح

 ؟ )يتابعو بنظره( ىا؟ ىؿ شممت رائحة أحد : شواؼ
  غيرة.شـ رائحة كائنات صأ( إف لـ يخطئ أنفي يزاؿ يشـ  ال) : شماـ
  )كائنات صغيرة متندرًا( مقمية أـ مسموقة؟ : سماع
 ئة.)يشـ( بؿ ني   : شماـ
  ىذا أفضؿ.. سنجعؿ منيـ قرابيف لعفريت الغابة )يضحكوف(. : سماع
تعاال إلى ىنا يقترباف منو.. )يشير إلييما إشارات غير  اسمعا.. : شماـ

 مفيومة(.
لو مف أنؼ عجيب... لقد شـ  مسًا( يا)يخرج رأسو مف خمؼ الشجرة ىا : ننورتا

  رائحتنا.
  ماذا سنفعؿ؟ : اويار

  )مكررًا( نعـ.. ماذا سنفعؿ؟ : اورننكاؿ
 .ننتظر قميبلً  : ننورتا
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  ننتظر ماذا وىـ يريدوف تقديمنا قرابيف لعفريت الغابة. : اورننكاؿ
.. لغابة.. سأجعميـ يتييوف في اعمي   لف يكوف ليـ ىذا.. اعتمدا : ننورتا

يتراجعوف بحذر وخبث.  الثبلثة شػ... ش اختبئا جيدًا الرجاؿ… ىشػ
أ وراءىا األوالد الثبلثة )يقؼ كؿ منيـ أماـ شجرة مف تمؾ التي اختب

  واحدة وموحدة يمسؾ كؿ منيـ بواحد مف األوالد(. وبقفزة
  ألـ أقؿ لكما أف أنفي ال يخطئ.. لقد أمسكنا بيـ. : شماـ
  ت أييا الجرذ الصغير الممعوف.. ماذا كنتـ تفعموف ىنا..ىا؟ىيو أن : شواؼ
 ال شيء.. : ننورتا
  كيؼ ال شيء.. ىا؟ : شواؼ
  )الحقيقة كنا... كنا تخطر لو فكرة( آ.. كنا ننتظر خمبابا. : ننورتا
بشكؿ مفاجئ( ! تنتظروف خمبابا.. ىاىاىا يتوقؼ عف الضحؾ  ماذا؟ : شواؼ

ىا؟.. لتقدموا لو أنفسكـ كقرابيف  ؟لماذا ؟خمبابا ىؿ قمت أنكـ تنتظروف
  ؟طازجة

 بؿ ألمر ىاـ جدًا. : ننورتا
؟ ماىو األمر الياـ جدًا أييا الجرذ  ؟ ىا )بإصرار وفضوؿ( ماىو : شواؼ

   ؟ الصغير الممعوف
 .)يفاجئو( خمبابا : ننورتا
  ؟ )معًا بارتباؾ( ماذ : الثبلثة
انظروا إلى ىناؾ يشير إلى جية اليميف. يومئ  )يستغؿ ارتباكيـ( : ننورتا

، هيتأخراف.. ييرب ىو فيتبعو صديقا لصديقيو كي ييربا أواًل ولكنيما
إال أف شواؼ وسماع يقبضاف عمييما. )شماـ يطارد ننورتا إلى خارج 

  المسرح(.
لو مف شيطاف صغير ممعوف.. لقد استغفمنا  )ينظر في أثرىما( يا : شواؼ

  وىرب.
  إنو أفضؿ مف يقتفي رائحة الطريدة. عميو بالتأكيد..شماـ سيقبض  : سماع
ىيو.. أنت )ميددًا( إف لـ تقؿ ماذا كنتـ تفعموف ىنا سأعمقؾ، مف  : شواؼ

  الغابة تفقأ عينيؾ.. ، عمى ىذه الشجرة.. وسأجعؿ غربافقدميؾ
  )خائفًا( كنا.. كنا.. لـ نفعؿ شيئًا. : أورننكاؿ
  ىؿ كنتـ تغنوف وترقصوف معيـ؟ كف قؿ لي..ا أصدقؾ.. ولحسف.. أن : شواؼ
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  مع َمف؟ : شواؼ
  مع أىؿ الغابة. : اورننكاؿ
  نعـ. : اورننكاؿ
ىذا ما كنت أريد معرفتو بالضبط )يغير مبلمح وجيو( أنتـ مشاغبوف  : شواؼ

مف أىؿ الغابة )ينظر في أثر شماـ( سماع.. سماع... ىؿ ترى ما 
  أرى..؟!

  أنا ال أرى شيئًا. : سماع
  إنو يشـ ىنا وىناؾ دوف جدوى. لقد فقد شماـ أثر الصبي.. : شواؼ
  غبي. : سماع
ما أشد غباَءه.. انظر.. لقد جعمو يدور حوؿ نفسو كما لو أنو بغؿ  : شواؼ

كبير... ينادي )بصوٍت عاٍؿ( ىيو.. أنت يا شماـ.. ماذا تفعؿ ىناؾ؟ 
  تعاؿ ىنا.

  ج المسرح( لف أعود حتى أقبض عميو.)مف خار  : شماـ
إلى صديقيو( ال تخافا )ىنا  )يدخؿ متسمبًل( تعاؿ إذف اقبض عمي   : ننورتا

  منيما.. إنيما غبياف أيضًا.
)مف خارج المسرح( سأقبض عميؾ أييا الجرذ الصغير الممعوف )يدخؿ  : شماـ

  إلى المسرح الىثًا، ييرب ننورتا مرة أخرى(.
  في إثرىما أيضًا( لقد اختفى. )ينظر : شواؼ
  مف الذي اختفى؟ : سماع
  )الصغير يا غبي ينظر( ىا؛ ... ما ىذا؟ : شواؼ
  ماذا أيضًا؟ : سماع
  لقد عاد. : شواؼ
  مف الذي عاد؟ : سماع
 شماـ : شواؼ
  ومعو الصغير. : سماع
  ال.. : شواؼ
ف لـ ال تفتشاف عنو بدؿ وقوفكما )يدخؿ الىثًا متعبًا( أنتما أييا الغبيا : شماـ

  ىنا كأبمييف.
  وىذاف.. ماذا نفعؿ بيما؟.. : سماع
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الغبياف لـ ال تمحقاف بي.. )يدخؿ متسمبًل مف بيف األشجار( أنتما أييا  : ننورتا
، إف أردتما، وستكتشفاف أنكما أبمياف فعبًل )يثيرىما فيمحقاف بو حاوال

  لمذيف الذا بالفرار مف الجية األخرى(.ار واورننكاؿ ابالو دوف أف ينتبيا 
غبياف وأحمقاف )يصرخ بيما( عودا إلى ىنا أييا الغبياف )يعوداف( ماذا  : شماـ

  الشياطيف فرصة لميرب. افعمتما ىا؟ لقد منحتم
  أكاد ال أصدؽ أننا ال نستطيع القبض عمى أطفاؿ صغار مثؿ ىؤالء. : سماع
  ، تتآمر معيـ ضدنا فتخفييـ عف أنظارنا. ا، ىن يبدو لي أف كؿ أرزة : شواؼ
سأقترح عمى العظيـ خمبابا أف يقطع أشجار الغابة كميا حتى ال يختفوا  : شماـ

 خمفيا أو يحتموا بيا.
وما نفع ىذا المكاف ببل أشجار يا غبي.. أنسيت لماذا اختار خمبابا  : شواؼ

 ذا؟غيرىا مف غابات األرض؟ لما لو دوف غابة األرز مسكناً 
ىذا سؤاؿ بحاجة إلى جواب فعبًل.. مع أنني لـ أعثر، حتى اآلف عمى  : شماـ

  جواب.
  صمتا )يصغي باىتماـ(. إ)يتنصت( ىػشػ... شػ... ش...  : عسما
  ؟ ؟ ماذا تسمع ىا : شماـ
  وقع أقداـ. : سماع
  الشياطيف الصغار مرة أخرى؟ : شواؼ
  ال.. أقداـ كثيرة وثقيمة. : سماع
  ىذا يعني أف موكب العظيـ خمبابا سيمر مف ىنا. : شماـ
  إذف.. ليمـز كؿ منكما محمو وال يبرحو. : سماع
  ولكف ماذا سنقوؿ لػو حيف يسألنا عف المشاغبيف في الغابة. : شواؼ
  )بببلدة( نقوؿ إننا لـ نقبض عمييـ بعد. : شماـ
ال  جعؿ جثتؾ ت : شواؼ تأرجح متدلية مف أعمى غبي.. إياؾ أف تقوؿ ىذا وا 

موكب( لقد وصؿ موكبو المييب شجرة أرز في الغابة )ينظر باتجاه ال
سماع.. انفخ في بوقؾ معمنًا عف مقدمو الميموف.. انفخ  (سماعإلى )

مو. ينفخ فيو يدخؿ موكب سماع يتناوؿ البوؽ المعمؽ في محز )حااًل 
خيالو عمى  خشبة المسرح مف وراء الستارة البيضاء يظيرلى خمبابا إ

الستارة وىو كائف نصؼ بشري ونصؼ حيواني. محمواًل عمى أكتاؼ 
أتباعو ينزلونو في منطقة خياؿ الظؿ ويدخموف إلى الخشبة. يقوـ قائد 



 51 

أتباعو بالتحدث إلى اآلخريف نيابة عنو كمما أعطاه اإلشارة فيو يفيـ 
  ما يريده خمبابا بالضبط(.

  قبضتـ عمى مثيري الشغب والفوضى.)بعد إيماءة خمبابا( ىؿ  : القائد
عني )مرتبكًا( ليس بعد يا سيدي )يقفؿ فمو بيده ال إراديًا(.. اعني.. ا : شماـ

  يومئ(.خمبابا )سنقبض عمييـ يا سيدي 
ماذا كنتـ تفعموف إذف.. ترقصوف وتغنوف معيـ لتثيروا الضجة  : القائد

  اؿ ىنا..والصخب في أرجاء الغابة )يشير إلى شماـ( أنت.. تع
  )إلى سماع( أنت يا سماع.... القائد يناديؾ.. : شماـ
  )متيربًا( بؿ يناديؾ أنت. : سماع
 تعاؿ ىنا يا غبي يتقدـ شماـ )بخوؼ وارتباؾ مضحكيف(. : القائد
  أ.أ. أ.أنا يا سيدي. : شماـ
 خمبابا يقؼ فينحني الجميع. تبدو ىيئتو في خياؿ) مف غيرؾ يا أبمو : القائد

مف وراء الستارة البيضاء. يقؼ  يخرج لظؿ ضخمة جدًا ومخيفة جدًا.ا
شامخًا عمى دكة في أعمى وسط المسرح فيبدو مييمنًا عمى المكاف. 

ير القائد إلى القائد يسحب سيفو فيفز شماـ بشكؿ يثير الضحؾ. يش
فيمسكاف بو كؿ مف يد(. سأجعؿ مف رأسؾ الفارغة اثنيف مف األتباع 

غرباف الغابة.. وسأقطع جسمؾ قطعة قطعة وألقي بيا إلى ىذه طعامًا ل
الوحوش المفترسة الجائعة.. كيؼ تجرأت وقمت في حضرة خمبابا أنؾ 
لـ تقبض عمييـ )يرفع صوتو فيفز خمبابا مف نومو( أتخالؼ أوامر 
العظيـ خمبابا.. أمسكوه بقوة خمبابا يومي لمقائد فيتوقؼ األخير عف 

لقد عفا عنؾ العظيـ فبل ترتكب حماقة أخرى  تنفيذ الحكـ(. حسنًا...
  أييا التابع.

  لف أرتكب حماقة أخرى يا سيدي..صدقني سأفعؿ ما تأمرني بو فقط. : شماـ
  ما يأمرؾ بو العظيـ خمبابا ، فقط، يا غبي. : القائد
)يردد بآلية( ما يأمرني بو العظيـ خمبابا، فقط، يا غػ... يضع يده  : شماـ

يحاوؿ االعتذار.. يضطرب. يتحرؾ  عورًا.. مرتكبًا..عمى فمو مذ
  بشكؿ مثير لمسخرية والضحؾ(...

)بغضب واضح( اقبضوا عمى كؿ مف أقض مضجع العظيـ خمبابا  : القائد
  حااًل..
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  حااًل ياسيدي )ييـ باالنصراؼ(.. : شماـ
أمركـ توقؼ يتوقؼ يجمد في محمو. يقترب القائد منو. خمبابا يومئ(.  : القائد

العظيـ خمبابا أف تستمتعوا معنا قميبًل قبؿ الشروع بتنفيذ ميمتكـ.. 
  اآلف لتدخؿ العرافة )خمبابا يتثاءب(.

)ينادي( لتدخؿ العرافة عزؼ عمى الطبوؿ، تدخؿ العرافة ومعيا  : شماـ
مجموعة مف الراقصيف تؤدي معيـ رقصة شبو وثنية طقوسية في 

ويظموف ىكذا حتى تنتيي العرافة مف  نيايتيا يسجد الراقصوف لخمبابا
  طقوسيا.

)بصوت جيوري مرتجؼ ومؤثر( إليؾ أييا العظيـ خمبابا ما َأْنَبتَْني بو  : العرافة
ة ريحًا عاتية ساقيا الرؤيا المقدسة )صمت( لقد رأيت في الميمة الماضي

وبينما أنت تصارعيا انقض عميؾ بطبلف مف اوروؾ...  شمش إليؾ..
كمكامش واآلخر انكيدو... أرشدىما إليؾ صبي غر يعرؼ يقاؿ لؤلوؿ 

يا يقاؿ لػو ننورتا.. كدت تقضي عمييما وتسحؽ دروب الغابة كم  
ىامتييما لوال أف القدر شاء خبلؼ ذلؾ.. فإف أردت الحفاظ عمى 
سمطانؾ، أييا العظيـ خمبابا، اقتؿ ننورتا قبؿ أف ييتدي البطبلف إليو 

  لقائده. )ينحني الجميع(. ينيض خمبابا غاضبًا.. يومئ
 البمياء مف غضب العظيـ خمبابا..)غاضبًا ىو اآلخر(، ويؿ لؾ أيتيا  : القائد

ف عمى قوؿ ما قمت في حضرة أية نبوءة غبية ىذه؟.. كيؼ تجرؤي
  ؟سيدنا

 أنا لـ أقؿ إال ما قالتو اآللية العظاـ في الرؤيا المقدسة. : العرافة
 ؟ؾ المقدسة ىذه... صادقةؤياوما أدرانا أف ر  : القائد
رؤياي اآللية المقدسة ال تيب أىؿ الكرامات رؤى كاذبة.. لقد صدقت  : العرافة

 ؟مف قبؿ فمـ ال تصدؽ اآلف
  لـ تكف رؤياؾ السابقة نذير شؤـ، كيذه، أبدًا، فمـ تكونو اآلف؟ : القائد
  ألف ىذه ىي مشيئة اآللية. : العرافة
ة عف العظيـ خمبابا وىي التي منحتو الخمود في ىؿ تخمت اآللي : القائد

  األبدية.
  ى لي أف أعرؼ، أنا الفانية، ما تفكر بو اآللية الخالدة.أن   : العرافة
  عجبًا.. إنيا المرة األولى التي ال تعرفيف ما تفكر بو اآللية. : القائد
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 أنا أعرؼ.. عندما تريدني اآللية أف أعرؼ.... ولكف... : العرافة
  )مقاطعًا( ولكنيا النياية.. أليس ىذا ما تريديف قولو اآلف. : القائد
سأسجد لآللية العظاـ، في ليمي ونياري، وسأطمب منيا ضارعة أف  : العرافة

  ترأؼ بالعظيـ خمبابا وأف ال يكوف ما أنذرتني بو ىو النياية.
صوت أحد اذىبي وتضرعي حتى تبدؿ اآللية المصائر كميا )ينتبو ل : القائد

  أتباعيـ(.
بابا )يدخؿ. …)ينادي مف خارج المسرح الىثًا( سيدي العظيـ خمػ : التابع

يركع(. سيػ.... سيدي .... أيػ... أييا العظيـ خمبػ.. بابا.... لقد... لقد 
  قتؿ...عفريتؾ حارس بوابة الغا... بة...

  اىدأ قميبًل وقؿ.... مف قتمو وكيؼ؟ : القائد
ف مف أوروؾ يقاؿ لؤلوؿ كمكامش والثاني انكيدو... انقضا عميو رجبل : التابع

  قبؿ أف يصؿ إلى سبلحو وقتبله.
  والبوابة المسحورة... ألـ تشؿ قواىما؟ : القائد
كمكامش وحذره عمى  شمت قواه فنادى" لما أراد انكيدو الدخوؿ منيا  : التابع

أف عانينا  مف الدخوؿ ولكف كمكامش شجع صديقو قائبًل:.. أبعدَ 
الصعاب وقطعنا ىذا السفر البعيد نعود مف حيث أتينا خائبيف؟ أنت 

ليؾ شجاعتؾ الذي مارست النزاؿ والصعاب تشجع وكف بجانبي فتعود إ
  . (1)"ويفارقؾ الرعب والشمؿ

 وماذا بعد أييا التابع. : القائد
استعاد انكيدو قواه ودخؿ مع صديقو الغابة وحفرا فييا بئرًا وراحا  : التابع

يتقرباف إلى اآللية ويتساءالف عف صبي نصحتيما والدة كمكامش، 
 ننسوف، العارفة بكؿ شيء، أف ييتديا إليو ألنو سوؼ يرشدىما إليؾ

  ة(.خمبابا يشير باتجاه العراف)
 ؟رافة( ىؿ سمعت يا عرافة السوء)إلى الع : القائد
ما أنبأتني بو الرؤيا  ائد المغرور... ما نطقت بو ىوصو أييا الق : العرافة

  المقدسة.
يشير إلى الرجؿ الذي جاءىـ بخبر كمكامش )وىذا التابع األميف  : القائد
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ا رأى بأـ أنو رأى م أنبأتو الرؤيا المقدسة أيضًا؟ أـىؿ  (وانكيدو
  عينيو؟

تمتفت إلى أحد أتباعيا وتيمس بغضب(، أمرتؾ أف تتخمص مف ىذه )   : العرافة
ـْ تفع ـَ َل  ؿ... انظر ماذا فعؿ ِبنا اآلف.الحثالة... ِل

  سيف، في اآلذاف، أيتيا العرافة؟لماذا تيم : القائد
  ة.ألذكر أف ال أحد يستطيع تغيير مشيئة اآللية إال اآللي : العرافة
وادعاءؾ  ؟يف دجمؾ ىذا مشيئةأية مشيئة وأية آلية )بغضب( أتسم   : القائد

ا الحراس يا أتباع العظيـ يصدر أمرًا( أيي) ؟نبوءة يا عرافة الشـؤ
. خذوا ىذه الدجالة واجعموىا تبتمع نبوءتيا إلى أبد اآلبديف خمبابا

  يجرىا الحراس إلى خارج المسرح ويطردوف أتباعيا(.)
غضب السماء... الجحيـ  حذار مف غضب السماء... حذار مف : ةالعراف

 الجحيـ.
  .. أنت..إلى شماـ( اسمع يا) اذىبي إلى الجحيـ أنت ونبوءتؾ الخرقاء : القائد
  أمرؾ سيدي القائد. : شماـ
شماـ ييـ بالخروج بينما يفكر القائد )عف أمر كمكامش  اذىب وتحر   : القائد

 ، يا...( في أمر ما
 شماـ ياسيدي : شماـ
.. وال ، واقبض عمى ننورتادع أمر كمكامش اآلف اسمع يا شماـ.. : القائد

تتوانى في ضرب مف يتحدى إرادة خمبابا.. اجمد الصغير والكبير.. 
اقتؿ كؿ مف يقؼ في طريؽ بحثؾ عنو واحرؽ مف يتحدى مشيئة 

سانو اقطعو سيدنا.. ال نريد رقصًا في الغابة وال غناء... مف ال يحفظ ل
  أييا التابع... ىؿ فيمت.. اقطعو.

  فيمت يا سيدي.. : شماـ
  إذف.. نفذ ميمتؾ حااًل. : القائد
 حااًل ياسيدي : شماـ

 )إظبلـ(  

 
  * 
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في جانب آخر مف الغابة كمكامش وانكيدو نائماف وخمفيما، في مؤخرة ]  
. تدخؿ ننسوف المسرح، عمى السايؾ، صورة جبؿ تغطي الخمفية كميا

دو ثـ والدة كمكامش وفي يدىا مبخرة تضعيا قرب رأسي كمكامش وانكي
. ... تركع لئللو خاشعة متضرعة متوسمةتتقدـ إلى أسفؿ وسط المسرح

اإلضاءة تظؿ خافتة عمى العموـ أو مركزة عمى البقع التي يتواجد 
 عمييا الممثموف.... 

يت ولدي كمكامش قمبًا "عبلـ أعط دييا صوب الشمس()ترفع ي : ننسوف
مضطربًا ال يستقر؟ واآلف حثثتو فاعتـز سفرًا بعيدًا ليبلقي خمبابا في 
نزاؿ ال يعرؼ عاقبتو وسيسير في طريؽ ال يعرؼ مسالكيا... فإلى 
أيف يذىب ويعود ... وحتى يبمغ غابة األرز ويقتؿ خمبابا المارد 

تذكرؾ أف  ر يمقتو.. عسى عروسؾ أيويمحو مف عمى األرض كؿ ش
باليوـ الذي ترجعو فيو ولتوكؿ بو حراس الميؿ والكواكب وأباؾ سيف( 

  .2حيف تحتجب أنت في المساء"
تأخذ المبخرة وتتقػدـ مػف انكيػدو. تشػير لػو فػيجمس دوف أف يصػحو مػف 

تنػػػزع مػػػف " عمػػػى ولػػػدي فأرجعػػػو إلػػػيَّ سػػػالماً  ىػػػا إننػػػي ائتمنتػػػؾ " نومػػػو(.
كمكػػػامش سػػػالمًا..  جػػػع إلػػػي  ار  دة وتضػػػعيا فػػػي عنػػػؽ انكيػػػدو(عنقيػػػا قػػػبل

.. ارجػػػػع إلػػػػي كمكػػػػامش.. كمكػػػػامش.. .. كمكػػػػامشارجػػػػع إلػػػػي كمكػػػػامش
  كمكامش.. يختفي صوتيا تدريجيًا(.

انكيدو  )انكيدو.. ظر إلى صديقو انكيدو( يا صديقي..يصحو ببطء. ين : كمكامش
رأيت رؤيا،  ديقييا ص ؟مف ذا الذي أيقظني إف لـ تكف أنت يفز( "

ا، أنا وأنت، كأننا في ىوة جبؿ ثـ سقط الجبؿ فجأة، وكن   رأيت أننا نقؼ
مسؾ يورأيت في حممي الثاني الجبؿ وىو يسقط و  ..ذباب صغار

طغى لمعانو وسناه عمى ىذه األرض  ..ثـ انبثؽ نور وىاج… بقدمي
 . 3فانتشمني مف تحت الجبؿ وسقاني الماء فسر قمبي"
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 .4با ونحف سنتغمب عميو ونقتموإف الجبؿ الذي سقط عميؾ ىو خمبا " : انكيدو
صدقت يا صاحبي وأخي الذي لـ تمده أمي.. يامف اصطفيت لتكوف  : كمكامش

مبلزمًا لي وحريصًا عمى سبلمتي... يامف منحتو ننسوف موثؽ 
أمومتيا.. أعنِّي عمى تسمؽ ىذا الجبؿ العالي لنبحث خمفو عف ننورتا 

ف يعرؼ خمبابا بسره العارؼ بطرؽ الغابة ومسالكيا فما أخشاه ىو أ
  فيرسؿ إليو نفرًا مف أتباعو قبؿ أف نصؿ إليو..

ميا ال يقتؿ إف الذي يعرؼ مسالؾ الغابة ك اطمئف يا صديقي.. : انكيدو
  بالسيولة التي تظف.

  ىؿ الغابة.مف اإنما أخشى عميو  : كمكامش
 .أتباع خمبابا مف أىؿ الغابة؟! كنت أظنؾ تخشى عميو : انكيدو
  أنت لـ تخبر السمطة، يا صديقي، وال تعرؼ وسائميا. : مشكمكا

  ؟ماذا تعني : انكيدو
وحتى يتمكنوا مف ننورتا  ابا قساة ال يرحموف وال يشفقوف..أتباع خمب : كمكامش

اليواف.. إذ ذاؾ سيعترفوف  فإنيـ سوؼ يسوموف أىؿ الغابة مر  
  وسيشوف بو فيسقط في قبضة خمبابا.

صحيح أف خمبابا  ف سوءًا بػأىؿ الغابة يا صديقي كمكامش..ال تظن : انكيدو
ؿ ما يرغبوف ويحبوف... إال أنيـ دىـ مف كؿ شيء... ومنع عنيـ كجر  
وا مضجعو عمى الدواـ.ال    يزالوف يغنوف ويرقصوف ليقض 

يالجبروت ىذا المارد الظالـ ويالضعفو الشديد... أنؾ يا صديقي  : كمكامش
  عميو.. وحماسًا لمقضاء عمى كؿ شروره...تممؤني غيظًا وغضبًا 

يا صديقي كمكامش ليس المارد خمبابا عدوًا يسيؿ القضاء عميو كما  : انكيدو
إف  تظف... أنسيت ما قالو شيوخ اوروؾ عف ىيئتو؟.. ألـ يقولوا لؾ "

بنيتو غريبة مخيفة فمف ذا الذي يصمد إزاء أسمحتو؟ والغابة تمتد عشرة 
في كؿ الجيات فمف ذا الذي يستطيع أف يوغؿ آالؼ ساعة مضاعفة 

في داخميا.. أما خمبابا فزمجرتو عباب الطوفاف وتنبعث مف فيو شواظ 
  .5النيراف ونفسو الموت
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 ولكننا توغمنا في الغابة يا انكيدو : كمكامش
  وما الفائدة يا كمكامش إف لـ نستطع الوصوؿ إليو. : انكيدو

 اعدنا ننورتا في العثور عميوسنصؿ بالتأكيد وسيس : كمكامش
  إذف ىمـ بنا يا صديقي نبحث عف ننوري خمؼ ىذا الجبؿ. : انكيدو

 حسنًا ... ىيا... : كمكامش
 

  )إظبلـ(  
 

  * 
   
في ركف آخر مف أركاف الغابة نرى أتباع خمبابا وعمى رأسيـ شماـ  ]  

سكاف أسرة ننورتا وعدد مف وشواؼ وسماع وقد ألقوا القبض عمى 
  الغابة

 مف ال يعترؼ يقتؿ. : شماـ
 أذف اقتمني أنا. : األب
 بؿ أنا. : 1رجؿ
 فاقتمني أنا..… ال تفعؿ ىذا أرجوؾ.. إف كاف البد مف أف تقتؿ أحداً  : 2رجؿ
 سيكوف لكـ، ىذا، جميعًا إف لـ يدلنا أحد عمى مكانو. : شماـ
 كـ أحد عمى مكانو.لف يدل   : األب
نػػؾ مخطػػئ أييػػا األب.. ألننػػا سػػنبدأ بػػؾ )يصػػدر أمػػرًا( اجمػػدوه سػػترى أ : شماـ

)يجمد بقسوة، يشػير لمجػبلد بػالتوقؼ. يتقػدـ منػو(، ىػا.. ىػؿ تقػوى عمػى 
تحمػػػػؿ قسػػػػط آخػػػػػر مػػػػف الجمػػػػػد؟ )األب ال يجيػػػػب( أنػػػػػت أضػػػػعؼ ممػػػػػا 

إف لـ  ..لف ينفعؾ صمتؾ ..قؿ شيئًا أييا العجوز… ىيا تكمـ توقعت..
فػػي أي مكػػاف  ..سأسػػألؾ لممػػرة األخيػػرة ..تػػرحـ نفسػػؾ لػػف نرحمػػؾ أبػػداً 

ال تريػػػػد أف تجيػػػػب إذف أنػػػػت … اختبػػػػأ ننورتػػػػا؟! )األب ال يجيػػػػب( ىػػػػا؟
مولػػع بالجمػػد أييػػا العجػػوز )يصػػدر أمػػرًا( اجمػػدوه حتػػى يعتػػرؼ )يسػػتمر 
جمده حتػى يغمػى عميػو فيشػير ليػـ شػماـ بػالتوقؼ. أحػدىـ يسػكب عمػى 

بطػػػػؿ بسػػػػخرية(، أييػػػػا الوجيػػػػو مػػػػاًء ليوقظػػػػو(. سػػػػأتركؾ لترتػػػػاح قمػػػػيبًل )
 تزاؿ مربوطة عمى جذع شجرة األرز( الالضعيؼ )يتقدـ مف األـ التي 
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وأنػػِت؟ ىػػؿ سػػتقاوميف مثػػؿ زوجػػؾ يػػا سػػيدة؟!.. ىػػؿ تريػػديف أف تكػػوني 
)األـ ال تجيػب( ال  ؟وقحة أيضًا؟ )ال تجيب( ىؿ ستمتنعيف عف الكػبلـ

أصػدر أمػرًا أظػف ذلػؾ.. أنػِت فقػط تجيمػيف أف  العظػيـ خمبابػا ىػو الػذي 
 باعتقاؿ ولدكـ ننورتا.

 أعرؼ ىذا. :  األـ 
 ولكف لماذا؟ ىا؟ ىؿ تعرفيف لماذا؟.. : شماـ
 ال. :   األـ
 تسػمؿ إلػى غابتنػا رجػبلف مػف أوروؾحسنًا أنا أقوؿ لؾ يا سػيدتي.. لقػد  : شماـ

وأنيمػػا لػػف يسػػتطيعا  ،يزعمػػاف أنيمػػا جػػاءا لمقضػػاء عمػػى العظػػيـ خمبابػػا
بيػو.. يعػرؼ طػرؽ الغابػػة دوف أف يرشػدىما ننورتػا فيػو كأالوصػوؿ إليػو 

 ومسالكيا.
 ى ولدي أف يفعؿ ما يراه مناسبًا.عم :  األـ 
المناسب يا سيدتي ىو أف نأخذه، حااًل، ليمثؿ بيف يدي العظػيـ خمبابػا  : شماـ

قبػػػؿ أف يظفػػػر بػػػو ىػػػذاف المجنونػػػاف.. وبيػػػذا تسػػػدوف ألنفسػػػكـ معروفػػػًا 
 ا عمى ولدكـ.وتتحاشوف غضبة خمباب

 ؟ت أنيما جاءا لمقضاء عمى خمباباىؿ قم :   األـ
ليػة.. ال ولكػف ىييػات فػالعظيـ خمبابػا خالػد بػأمر اآل ..ىذا ما يزعمانػو : شماـ

 .يجرؤ أحد عمى مسو بضرر
وليسػػػػػػدد خطاىمػػػػػػا حتػػػػػػى  ،وليباركيمػػػػػػا الػػػػػػرب ..)لنفسػػػػػػيا( إذف ليحػػػػػػاوال : األـ

 تجمعيما وننوري طريؽ واحدة.
اجمػػػدوىما )تجمػػػد  ،يػػػؾ قمػػػيبًل، لػػػوال لسػػػانؾ الػػػذرب ىػػػذاكنػػػت سأشػػػفؽ عم : شماـ

بقسػػوة، يشػػير لمجػػبلد بػػالتوقؼ قبػػؿ أف يبػػدأ بالجمػػدة الثالثػػة( ىػػؿ عرفػػت 
أعػػدؾ أف يكػػوف الجمػػد المقبػػؿ  ؟يتيػػا العجػػوز كيػػؼ يكػػوف لسػػع السػػياطا

ف  جثتػؾ ىػذه لػـ تخمػؽ مػف مؤكػد أ… أكثر أذًى إف امتنعػت عػف الكػبلـ
كفيمة بأف تجعميا تتفتت  ى لو كانت كذلؾ فالسياط وحدىاوحت ..الحجر

ؾ ثانيػة، اآلف قولي لػي وبسػرعة، قبػؿ أف يميػب السػوط جمػد ..ثـ تنطؽ
 ؟أيف يمكف أف أجد ننورتا

 ال جواب لؾ عندي. :   األـ
 ح ليا بالسوط( لكنؾ ستجيبيف عمى أية حاؿ.)يمو   : شماـ
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 مكف أف تشي بولدىا.ما مف والدة، عمى ىذه األرض، ي :   األـ
 .إنيا أداء لواجب مقدس ..ىذه ليست وشاية : شماـ
 الواجب أف احمي ابني. : األـ
 آلف، يا سيدتي، أف تحميو مف شروروعميؾ، ا ..بكؿ تأكيد ..نعـ : شماـ

 نفسو.
 شرور نفسو؟ ماذا تعني؟! :   األـ
 أعني رغبتو في الوقوؼ ضد إرادة خمبابا. : شماـ
 ننورتا لف يقؼ ضد أحد. :   األـ
 نجده قبؿ أف ييتدي كمكامش إليو. وليذا يجب أف ..بؿ يقؼ : شماـ
أنا أمو أييا التابع واألـ  لف يكوف لكـ ىذا.. ..ال..لتتخمصوا منو  :   األـ

 .وال تشي بابنيا تموت
. ..تتستريف عميو… إذف : شماـ  أتعرفيف ما عقوبة َمف يتستر عمى مجـر
 أنتـ المجرموف. ..ي ليس مجرماً ولد :   األـ
 وسأجعمؾ تبتمعيف كمماتؾ ..ساقطع لسانؾ ىذا ..يا لؾ مف امرأة ثرثارة : شماـ

 .الوقحة إلى أبد اآلبديف
 )يسحب خنجرًا مف وسطو. يتقدـ مف افعؿ، ما شئت، يا تابع خمبابا :  األـ 

سمع مف خارج المسرح صراخ يا. ياألـ. يشير الخنجر في وجي
 .ار(بو أ

 ..َمف القادـ؟! ..ما ىذا؟! : شماـ
 ار( ألـ أقؿ لكما أنني سأتمكف منو.بىذا أنا شواؼ )يدخؿ مع او  : شواؼ
 ..ال حاجة بي لقتمؾ أيتيا األـ ..أحسنت يا شواؼ )إلى األـ( اآلف : شماـ

 .سأقتؿ ولدؾ ىذا
 .وؾ.. اترؾ ولدي واقتمني أناال.. أرج :  األـ 
سأشفؽ عميؾ  ..حسناً  ..ال تستطيعيف رؤية ابنؾ مقتوالً  ؾإن ..أرأيِت؟ : شماـ

فأكتفي بجمده ألرى إف كنِت تستطيعيف رؤيتو وىو يئف مف ألـ السياط 
)يصدر أمرًا( اجمدوه )يقوموف بجمده فيستنجد بوالديو. األـ ال تقوى 
عمى سماع صراخ ابنيا وىو يستنجد ويستغيث يتقدـ منو شماـ( لف 

أييا الصغير، إف أخبرتني عف مكاف ننورتا..  أجعميـ يضربوؾ أكثر،
 ىيا أييا الصغير.. قؿ أيف نجد ننورتا؟
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 .شقيقي ننوري لف يجده احد : ارباو 
 .يف( قؿ لنا عف مكانو وسترى أننا نجده بسيولة)بم : شماـ
 .إياؾ يا ولدي أف تقوؿ.. ال تقؿ شيئًا.. أي شيء : األب
 .تتعذب مثمو ال تصِغ إليو فإنو يريدؾ أف : شماـ

 .ما المانع مف الكبلـ يا أبي : ارباو 
 .)يجيبو قبؿ األب( ال مانع أبدًا.. دعو لحالو وكممني أنا : شماـ

 عف أي شيء اكممؾ؟ : ارباو 
 .عف مكاف ننورتا : شماـ

 فقط؟ : ارباو 
 .فقط : شماـ
 .ال تفعؿ يا ولدي : األب
 .لسانو الميذار)غاضبًا( اجعموا ىذا العجوز يبتمع  : شماـ

 .ال تفعموا أرجوكـ.. سأدلكـ عمى ننوري : ارباو 
 .اربال تفعؿ يا او  : ألبا
يػػا أبتػػي.. الجميػػع ىنػػا يعػػرؼ مكػػاف ننورتػػا.. إف لػػـ أدليػػـ أنػػا فسػػيدليـ  : ارباو 

 .غيري
 .ال.. ال أحد مف سكاف الغابة يشي بننورتا : األب
مػػػف الجمػػػد.. ثػػػـ أال تػػػرى أف   دعػػػؾ منػػػو فإنػػػو يريػػػد لػػػؾ ولنفسػػػو المزيػػػد : شماـ

 .واجبؾ، كإبف، أف توقؼ عذاب ومعاناة والديؾ
 .نعـ : ارباو 

إذف.. دلنا عميو حتى نتوقؼ عف جمدىما )يراوغو( ثـ أننا ال نريد إيذاء  : شماـ
 .ننوري كما تعمـ، فقط، نريد العثور عميو لنجنبو المشاكؿ

 .كما تشاء : ارباو 
 ... اآلف قؿ أييا الولد العاقؿأنت ولد عاقؿ فعبلً  : شماـ

 يمكنؾ أف تجد ننوري في : ارباو 
 )مقاطعة( ال.. ال يا ولدي.. ال تفعؿ أرجوؾ : األـ
 .أسِكتوا أو اقطعوا لسانيا حاالً  : شماـ

ال  لف أخبركـ أبداً  : ارباو   .ال تفعموا بيا شيئًا وا 
 .ار( قؿ بسرعة.. ىيا قؿبحسنًا توقفوا )إلى او  : شماـ
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 ...يمكنؾ : ارباو 
 ...)يقاطعو بسرعة ليصؿ إلى الميـ( أف أجد ننورتا في : شماـ

 .الغابة : ارباو 
؟.. اسػػػػػمع أييػػػػػا ف.. أيػػػػػ ؟ ؟ فػػػػػي الغابػػػػػة )يصػػػػػاب بخيبػػػػػة كبيػػػػػرة( مػػػػػاذا : شماـ

الصغير.. الغابة تمتد مسافة عشرة آالؼ ساعة في كؿ جية.. فقؿ لنػا 
 ؟بالتحديد في أي مكاف يختبئ ننورتا

أحد خارج المسرح ينادي عمى شماـ وىو إنو.. إنو )يسمعوف صوتًا مف  : اربو ا
 اتباع خمبابا(

 شماـ.. شماـ )يدخؿ الىثًا( لقد عثرت عمى ننورتا.. عثرت عمى ننورتا : التابع
)يتوقػػؼ الجميػػع لفػػرط المفاجػػأة( مػػاذا قمػػت أييػػا التػػابع؟.. عثػػرت عمػػى  : شماـ

 لتابع بالضبط؟ننورتا؟ ىؿ ىذا ما قمتو أييا ا
 .نعـ : التابع
 أيف؟ : شماـ
 .في الغابة مع كمكامش وانكيدو : التابع
 وماذا يفعؿ مع ىذيف الوحشيف؟ : شماـ
 .حسٌف.. ىذا ما كنت بانتظاره : التابع
؟.. مستحيؿ.. أنسيت أنيما  )متدخبًل( ماذا تعني؟ أنظؿ بانتظارىـ حقاً  : سماع

 بل مف الباب المسحور؟قتبل أقوى عفاريت الغابة ودخ
 .ا فرصتنالـ انَس.. ولكني : شماـ
 أية فرصة؟ : سماع
 .فرصة القبض عمييما : شماـ
 .)متدخبًل( ماذا؟ ىؿ جننت؟.. ال.. البد أنؾ جننت : شواؼ
ضاف وحشيف الدىاء حتى تتعمما كيؼ ترو   مفإنكما تحتاجاف إلى مزيد  : شماـ

نكمػػا بواحػػد مػػف ىػػؤالء.. أمػػا أنػػا مثميمػػا.. اسػػمعا.. ليمسػػؾ كػػؿ واحػػد م
فسأمسػػػػؾ ىػػػػذا الصػػػػغير.. أمػػػػا أنػػػػتـ )يخاطػػػػب أتباعػػػػو( فامسػػػػكوا البقيػػػػة 
وضػػػعوا خنػػػاجركـ عمػػػى رقػػػابيـ وانتظػػػروا أمػػػري )يػػػدخؿ ننورتػػػا أواًل ثػػػـ 
كمكػػامش وانكيػػدو. يفاجػػأوف عنػػدما يػػروف الخنػػاجر عمػػى رقػػاب الجميػػع. 

 ييـ كمكامش بمياجمتيـ(
أنػػت يػػػا انكيػػدو.. إف خطوتمػػا خطػػػوة أخػػرى نحونػػػا اسػػمع يػػا كمكػػػامش و  : سماع
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 .ذبحناىـ جميعاً 
 ؟)وقد فيـ ما يريدوف( ماذا تريدوف : كمكامش
 .نريد أف نأخذكـ أسرى إلى العظيـ خمبابا : سماع

 .حسنًا.. موافقوف : كمكامش
إذف.. قيػػػدوىـ )يتقػػػدـ عػػػدد مػػػف أتبػػػاع خمبابػػػا ليقيػػػدوا كمكػػػامش وانكيػػػدو  : سماع

 وننورتا(
 ال.. ليس قبؿ أف تطمقوا سراح ىؤالء جميعاً  : كمكامش
 .يـحنًا.. اتفقنا.. نقيدكـ ونطمؽ سراحس : سماع
 ولدي.. ننوري الحبيب. : األـ
 .ننوري.. أنا آسؼ بشأف : ارباو 

 ار.. وأنِت يا أمي تشجعي فأنا مع كمكامشب)يقاطعو( ال عميؾ يا او  : ننورتا
 .ليحفظكـ الرب جميعاً  : األـ
 ؟)يختمي بشواؼ وسماع( ماذا نفعؿ بيؤالء : شماـ
 .نذىب بيـ أسرى إلى العظيـ خمبابا : سماع
 .اعتقدتؾ أكثر ذكاًء.. كيؼ نذىب بيـ، إلى ىناؾ، وىـ يريدوف ذلؾ : شماـ
 ؟ماذا نفعؿ بيما إذف : سماع
 .نقتؿ كمكامش وانكيدو ونأخذ ننورتا : شماـ
 .أنا موافؽ : سماع
نػػػا.. )بصػػبيانية( سػػأعمف قػػرار الحكػػـ )يفػػتح ورقػػة وىميػػة ويقػػرأ( بنػػاًء وأ : شواؼ

عمى الصبلحيات المخولػة لنػا قررنػا نحػف شػواؼ وشػماـ وسػماع النظػر 
.. وقػػد ثبػػت لنػػا ايف كمكػػامش وانكيػػدو والخػػائف ننورتػػفػػي قضػػية المتسػػمم

بالبرىػػػاف القػػػاطع أنيمػػػا معتزمػػػاف عمػػػى اغتيػػػاؿ سػػػيدنا العظػػػيـ خمبابػػػا.. 
 .لثبوت األدلة فقد قررنا قتؿ كمكامش وانكيدو وأسر ننورتاوبالنظر 

 .ىؿ قررتـ ىذا فعبلً  : كمكامش
 .)بببلىة( فعبلً  : شواؼ

 .ىذا يعني أنكـ ألغيتـ االتفاؽ مف طرؼ واحد : كمكامش
 .نحف لـ نتفؽ عمى أي شيء : شواؼ

 ؟.. ألـ تقولوا أنكـ ستأخذونا إلى خمبابا؟ كيؼ : كمكامش
 ؟ىؿ ترانا أغبياء إلى ىذا الحد : شماـ
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 ؟ىؿ ترانا أغبياء إلى ىذا الحد )مكررًا(نعـ.. : شواؼ
جنيتـ عمى أنفسكـ )إلى انكيدو( عميؾ بقيودىـ يا صديقي )انكيدو يزأر  : كمكامش

زئيػػرًا قويػػًا يجعميػػـ ينػػزووف فػػي ركػػف بعيػػد وىػػـ يرتجفػػوف خوفػػًا. وبحركػػة 
بيا ثـ يفؾ وثاؽ كمكامش وننورتا عنيفة ورشيقة يقطع الحباؿ التي ربط 

 بينما يموذ أتباع خمبابا باليرب(
)ينادي في أثرىـ( قولوا لسيدكـ إننا قػادموف لتخمػيص الغابػة مػف شػروره  : انكيدو

)ينادي بصوت مرتفع( يا سكاف الغابة تجمعوا وافرحوا وتيممػوا وارقصػوا 
 يـبعضػقص يتجمع اىؿ الغابة. موسيقى ير فإف  نياية الظمـ قد حانت )

 بفرح غامر ويشكؿ بعضيـ اآلخر كورااًل غنائيًا(
 

 ة مف اجؿ أف نقضي عمى المذل   : الكوراؿ

 ةىم  مف أجؿ أف تنير غابتنا األ
 مف أجؿ أف نقضي عمى خمبابا

 .سنمتطي األىواؿ والصعابا
 

 مف أجؿ أف نقضي عمى اليواف
 وننشر السبلـ واألماف

 مف أجؿ أف نطير الشعابا
 .ىواؿ والصعاباسنمتطي األ

 
 مف أجؿ أف يصدح األطفاؿ بالغناء

 نقاتؿ األشرار واألعداء
 نجند الشيوخ والشبابا

 .ونمتطي األىواؿ والصعابا
 

أييػػا الػػػبطبلف.. سػػػنقاتؿ معكمػػا لنقضػػػي عمػػػى خمبابػػا )يغػػػادر كمكػػػامش  : الكورس
حوف ليما مودعيف باأليدي( أييا البطبلف ليحفظكما الرب وصديقو. يمو  

 .نصركما عمى الظمـ نصرًا مبينًا )يظمـ المسرح تدريجيًا( وليجعؿ
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  * 
   
كمكامش وانكيدو وننورتا يسيروف في الغابة.. ينتقموف مف مكاف إلى ]  

آخر يشير ليـ ننورتا عمى بعض األمكنة فيتوقفوف.. ثـ يغذوف السير 
 مرة ثانية. يمر وقت مناسب عمى توغميـ في الغابة 

 .ا.. سندخؿ نفؽ األرزالبطميف( استعد   )يتقدـ : ننورتا
  )باستغراب( نفؽ األرز؟! : كمكامش
 .ىو النفؽ الشجري المظمـ يا كمكامش : انكيدو

 ؟وما أدراؾ يا انكيدو : كمكامش
لقد عممت بأمره، يا صديقي، مذ كنت أتجوؿ مع الحيواف في التبلؿ  : انكيدو

 .والبراري
 ذا مدخؿ النفؽ.. ىؿ أنتما مستعداف لمدخوؿ)يشير إلى النفؽ( ىو  : ننورتا

 .مستعداف : كمكامش
 .)برجولة( كونا يقظيف.. وال تغفبل فتنقض عميكما الوحوش الكاسرة : ننورتا
ال عميؾ يا ننوري.. سنقضي عمى كؿ وحش يعترض طريقنا.. أما  : انكيدو

ال أنت فبل تتقدمنا حتى نخرج إلى الجية األخرى )يدخموف في الظبلـ و 
يرى منيـ غير قفازاتيـ الفسفورية المضيئة وبعض اإلكسسوارات التي 

 يستخدميا البطبلف في مقاتمة الوحوش وربما أسناف الوحش أيضاً 
 ؟ىؿ أنت متأكد مف الطريؽ يا ننوري : كمكامش
 .كؿ التأكيد يا كمكامش رغـ أنني لـ أعبر إال مرة واحدة : ننورتا

  متى؟ : كمكامش
  .ندما أراد أبي ذلؾع : ننورتا

  وىؿ نجح؟ : كمكامش

)يسمعوف صوت زئير قوي( يا إليي..  ليس تمامًا.. لقد جرح في ... : ننورتا
 .إنو نفس الصوت الذي ىاجـ أبي

ننورتا.. قؼ أنت وانكيدو خمفي والتصقا بالجدار حتى أتمكف مف  : كمكامش
 .الوحش

الوحش إلى  )نسمع صوت صراخ كمكامش والوحش. يتحوؿ صوت  
شخير ثـ يتوقؼ. كمكامش ينادي عمى انكيدو وننورتا الىثًا( لقد 
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 .انتييت منو.. بإمكاننا مواصمة الطريؽ
أحسنت يا بطؿ )يسيروف عبر الظبلـ حتى يسمعوا صوت وحش  : ننورتا

  آخر(
 ؟ما ىذا الصوت يا ننوري :  انكيدو
 ... إنو وحش مفترسإنو حارس النفؽ الشجري.. حذار يا انكيدو : ننورتا
 .ال عميؾ يا ننوري.. أنا أعرؼ كيؼ أسيطر عمى الوحوش وأىزميا : انكيدو

  )موسيقا تختمط مع صرخات انكيدو ثـ نسمع خوار الوحش(
 ؟ىؿ انتييت منو يا انكيدو : ننورتا
 .نعـ : انكيدو
شػيا إذف نحف أماـ بوابػة النفػؽ.. ضػعا أيػديكما عمػى أعينكمػا حتػى تتحا : ننورتا

)يبدأ بالتوىج تدريجيًا كمما تقدموا جية البوابة. ومػع اشػتداده   قوة الضوء
 . يكوف الثبلثة في الغابة مرة أخرى(

 ؟اآلف وقد عبرنا النفَؽ الشجري المظمـ.. أي اتجاه نسمؾ يا ننوري : كمكامش
 .)يشير بيده( ىذا : ننورتا

 ؟ىؿ يوصمنا، ىذا، إلى خمبابا : كمكامش
 .ليس قبؿ أف تقضيا عمى حارسي مسكف خمبابا : ننورتا

حسػػػف.. ىيػػػا بنػػػا )يمشػػػوف فػػػي المسػػػمؾ المػػػؤدي إلػػػى مسػػػكف خمبابػػػا..  : كمكامش
 يوقفيـ صوت قوي(

مػػف الػػذي جػػرأ عمػػى الوصػػوؿ ىنػػا بغيػػر أمػػر منػػي؟.. أيػػًا كنػػت يػػا ىػػذا  : الصوت
 .فإنؾ ىالؾ ال محالة

 .بؿ أنت الذي سوؼ ييمؾ.. أييا الرعديد : كمكامش
  ؟ كمكامش؟ صوت مف أسمع : الصوت
 .ىو أنا أييا الرعديد : كمكامش
 ؟صديقؾ المتوحش انكيدو معؾ وىؿ : الصوت
نعػػػـ.. جئػػػت ألقضػػػػي عميػػػؾ )يػػػنقض الوحشػػػػاف عمػػػى البطمػػػيف بشػػػػكؿ   : انكيدو

مفاجئ وكأنيما ىبطا بسرعة مذىمة مف السماء. يمسؾ كؿ واحد منيما 
ع عنيػػػػػؼ ينسػػػػػحبوف إلػػػػػى مػػػػػا وراء بأحػػػػػد البطمػػػػػيف. يػػػػػدور بيػػػػػنيـ صػػػػػرا

 الكواليس. ننورتا يراقبيـ بانفعاؿ مف عمى خشبة المسرح(
)قػػافزًا بفػػرح وانتصػػار( بػػورؾ فيػػؾ يػػا كمكػػامش وأنػػت يػػا انكيػػدو.. بػػورؾ  : ننورتا
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  فيكما أييا البطبلف

)داخػػػبًل إلػػػى المسػػػرح( كمكػػػامش يػػػا صػػػديقي لػػػـ يبػػػؽ أمامنػػػا إال خمبابػػػا  : انكيدو
 .عميؾفدعني أتقدـ 

 .حسنًا يا انكيدو.. أما أنت يا ننوري فقؼ بعيدًا وتجنب األذى : كمكامش
 حسنًا.. سأفعؿ : ننورتا

ىيا يا انكيدو لنبدأ بقطع ىذه األشػجار التػي تسػور مسػكف خمبابػا )يبػدأ  : كمكامش
ا مػػػػالػػػػبطبلف بقطػػػػع األشػػػػجار بفأسػػػػييما يمػػػػر وقػػػػت مناسػػػػب عمييمػػػػا وى

ة. صوت تقطع األشجار يسػتفز خمبابػا ر بنشاط وحيوير شجيقطعاف األ
  فيستيقظ مف رقدتو(

صوت 
 خمبابا

ر )ىائجػػػًا. غاضػػػبًا. متثائبػػػًا. مزمجػػػرًا( ]مػػػف الػػػداخؿ المتطفػػػؿ الػػػذي كػػػد   :
الناميػػة فػػي جبمػػي؟ ومػػف ذا الػػذي قطػػع أشػػجار  صػػفو الغابػػة وأشػػجارىا

 األرز؟ 
يػػػدو.. جئنػػػا ىػػػذا أنػػػا كمكػػػامش أييػػػا المػػػارد.. وىػػػذا خمػػػي وصػػػاحبي انك : كمكامش

 .لنقضي عميؾ
صػػوت خمبابػػا )يقيقػػو بصػػوت مضػػخـ( ىػػا ىػػا ىػػا ىػػا ىػػا ىػػو ىػػو ىػػو   

 .ىو... )يقطع ضحكتو( أنتما ميتاف
 .اخرج لنا وسترى : كمكامش
)يظيػػر عمػػى خشػػبة المسػػرح( ىػػا أنػػذا خرجػػت.. مػػاذا يمكنكمػػا أف تفعػػبل  : خمبابا

ة خمبابػا باسػتغراب أييا البائساف )البطبلف ال يتقدماف، ينظراف إلػى ىيئػ
وشيء مػف الخػوؼ. ييجػـ عمييمػا خمبابػا وىػو يضػحؾ منيمػا مسػتيزئًا 
سػػاخرًا يمسػػؾ بخناقيمػػا. كمكػػامش يحػػاوؿ أف يسػػتؿ سػػيفو لكػػف السػػيؼ 

  يسقط منو. ينادي عمى ننورتا(
ننورتػػا.. نػػاولني سػػيفي )ننورتػػا يتػػردد قمػػيبًل: ينظػػر إلػػى خمبابػػا بخػػوؼ.  : كمكامش

مش ال تخػػؼ يػػا ننػػوري.. تشػػجع )يسػػتجمع ننػػوري يتراجػػع. يشػػجعو كمكػػا
  قواه. يتقدـ نحو السيؼ. يرفعو بصعوبة ويقترب منيـ(

خػػػذ يػػػا كمكػػػامش.. خػػػذ )كمكػػػامش يتنػػػاوؿ السػػػيؼ بصػػػعوبة. يغػػػرزه فػػػي  : ننورتا
 خاصرة خمبابا فيصرخ صراخًا قوياً 

)ينتزع السيؼ مف خاصػرتو بجمػد( سأقضػي عميكمػا اآلف )صػوت جمبػة  : خمبابا
  ضوضاء مف خارج المسرح. يدخؿ أىؿ الغابة وقد تقدميـ األب(و 
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بػػؿ نحػػف الػػذيف سنقضػػي عميػػؾ أييػػا المػػارد الظػػالـ.. يػػا سػػكاف الغابػػة..  : األب
اىجمػػػػػػوا عميػػػػػػو )ييجمػػػػػػوف عمػػػػػػى خمبابػػػػػػا بمختمػػػػػػؼ األسػػػػػػمحة واألدوات 

  الزراعية. يموذ خمبابا بالفرار(
 .بو)الذي تحرر مف قبضة خمبابا( لنمحؽ  : انكيدو

 .ىيا يا صديقي لنمحؽ بو ونقضي عميو : كمكامش
 .دعكما منو أييا البطبلف.. ىزيمتو تكفي : األب

.. وسػػػيجعؿ الظػػػبلـ يخػػػيـ )معػػػًا( لػػػف تكفػػػي.. سػػػيزرع شػػػروره أينمػػػا حػػػؿ   : كمك مش قانكي ق
  .ثانية عمى ىذه الغابة

مس لػػف ، بفضػػمكما شػػ ال.. لػػف يخػػيـ الظػػبلـ وقػػد أشػػرقت، عمػػى الغابػػة : األب
يطفئيػا خمبابػا بعػػد اآلف )ثػـ بأسػموب خطػػابي إلػى أىػؿ الغابػػة( يػا أىػػؿ 
الغابػػة.. يػػا أىػػؿ الغابػػة.. افرحػػوا وتيممػػوا واعممػػوا أف الميػػؿ ميمػػا طػػاؿ.. 

 الغابػػة يػػأتي النيػػار.. الميػػؿ ميمػػا طػػاؿ.. يػػأتي النيػػار )موسػػيقى. أىػػؿ
   يغنوف بصوت جماعي واحد(:
   الميؿ ميما طاؿ.. يأتي النيار
   الميؿ ميما طاؿ.. يأتي النيار

   يأتي النيار
   يأتي النيار
   يأتي النيار

   يأتي

 
  )تسدؿ الستارة قبؿ نياية األغنية(

 
  

 1996 -كانوف الثاني 
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ؽ شػػعار، أكاديميػػة العمػػوـ، ارة عم ػػ]عمػػى الجػػدار المواجػػو لجميػػور النظ ػػ  
بوضوح. تحتو كتب بحجـ يتيح لمف يجمس، في آخر الصالة مشاىدتو 

بخػػط واضػػح )جنػػاح التجػػارب والبحػػوث( وتحتيػػا )شػػعبة الػػدماغيات(. 
التػػي تمتػػد مػػع امتػػداده ىنػػاؾ شاشػػة عمػػى الجػػدار نفسػػو وفػػوؽ المنضػػدة 

كبيرة وشاشتاف صغيرتاف وفرف تكاثر. عمى الجداريف األيمف  (سكريف)
 واأليسػػر تمتػػػد الخػػزائف وفوقيمػػػا أجيػػزة ومعػػػدات ولػػواـز طبيػػػة مختمفػػػة.
الجػػػدراف الثبلثػػػة تعػػػزؿ عػػػف الخشػػػبة بوسػػػاطة مسػػػطحات سػػػبليد ذاتيػػػة 

اف في وسط المسرح ربط عمييما المتطوعاف األوؿ اف آلي  الحركة. كرسي  
والثاني. عمى أسفؿ يميف الخشبة قضباف ومشبكات حديدية ىي بمثابة 
قفص أماف لحجػز حيوانػات التجػارب. وعمػى أسػفؿ يسػارىا ثبتػت أزرار 

ارح التػػػػػي أجيػػػػػزة تحكميػػػػػا حك ػػػػػـ مختمفػػػػػة يمكػػػػػف لممسػػػػػكثيػػػػػرة وأجيػػػػػزة ت
 تػزاؿ يدويػة وضػع جيػاز السػيطرة )الػدمير( تحػت تصػرؼ الباإلضاءة 

 المخترع الذي سيكوف متواجدًا ىناؾ أغمب الوقت.

عنػػػدما تفػػػتح األضػػػواء نػػػرى المختػػػرع )بػػػالمبلبس البػػػيض( والمسػػػاعديف 
تيف مػف )بالمبلبس الخضػر( والمتطػوعيف )بػالمبلبس البػيض( ومجمػوع

العممػػاء واألسػػاتذة تجمػػس األولػػى عمػػى أسػػفؿ يسػػار الخشػػبة التػػي تتقػػدـ 
مػػػػػع  ..خشػػػػػبة المسػػػػػرح الكبيػػػػػرة، وتجمػػػػػس الثانيػػػػػة عمػػػػػى أسػػػػػفؿ يمينيػػػػػا

الموسػػػيقى يقػػػػـو المختػػػرع بتحريػػػػؾ المسػػػػطحات التػػػي تحجػػػػب الجػػػػدراف 
 REMOTEًا بواسػػػطة جيػػػاز الػػػتحكـ عػػػف بعػػد "الثبلثػػة تحريكػػػًا آلي ػػػ

CONTROL .." 

 
  )إلى مساعديو( اآلف سنبدأ.. ىؿ أنتما جاىزاف؟ : ترعالمخ

)معػًا( نعػـ )يقػوـ أحػدىما بػإنزاؿ جيػاز اإلشػعاعات مػف فضػاء المسػرح  : المساعداف
  ليستقر فوؽ الكرسييف مباشرة(

  وحدة اإلشعاع جاىزة؟ : المخترع
 .نعـ : المساعدة
 ؟وجياز النقؿ : المخترع
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 .جاىز ىو اآلخر : المساعد
-CDحسػػػف.. اجعػػػػؿ السػػػعة الخزينيػػػػة لجيػػػاز التحفيػػػػز عمػػػى أقػػػػراص  : مخترعال

ROM 6050  ميكابايػػػػت وانتظػػػػر اإلشػػػػارة )إلػػػػى مجموعػػػػة العممػػػػاء
واألساتذة الجالسيف أسفؿ يسار وأسػفؿ يمػيف الخشػبة الصػغيرة( العمميػة 
كمػػػػا سػػػػتروف، أييػػػػا السػػػػادة والسػػػػيدات، تنجػػػػز بمػػػػرحمتيف: فػػػػي المرحمػػػػة 

منطقػة )بايرنػؾ( )يشػير بعصػا صػغيرة إلػى منطقػة األولى نقوـ بتحفيز 
بايرنػػػػؾ التػػػػي ظيػػػػرت عمػػػػى الشاشػػػػة الصػػػػغيرة األولػػػػى ضػػػػمف نمػػػػوذج 
إيضػاحي لجغرافيػػة الػدماغ( وىػػي، كمػػا تعرفػوف، مختصػػة باالسػػتيعاب، 

. وفػػي المرحمػػة الثانيػػة نقػػـو  بوسػػاطة جيػػاز التحفيػػز الصػػوتي المبػػرمج
ًا، مػع التحفيػز. وىاتػاف المرحمتػاف ، نقبًل سريعًا متواليػًا متزامنػ بنقؿ الدـ

المختمفتاف والمتزامنتاف، ال يمكف القياـ بيما باستخداـ األجيزة التقميدية 
   ألنيما تحتاجاف إلى برمجة غاية في الدقة والتعقيد.

انظػػروا، اآلف، إلػػى دمػػاغي ىػػذيف المتطػػوعيف )تظيػػر صػػورة الػػدماغيف 
متػع بتفػوؽ فػي المجػاالت عمى شاشة السكريف الكبيػرة( الػدماغ األوؿ يت

المعموماتية بينما ال يتمتع الثاني بأي تفوؽ يذكر، عبلوة عمػى إصػابتو 
)يعطػي  يحدث عندما أقـو بتشػغيؿ الجيػازيفببعض التخمؼ. راقبوا ما 

اإلشػػػػارة لممسػػػػاعديف فيقومػػػػاف بتشػػػػغيؿ الجيػػػػازيف. يصػػػػدر عػػػػف جيػػػػاز 
تػػػػزداد  التحفيػػػػز صػػػػوت صػػػػفير حػػػػاد يشػػػػتد شػػػػيئًا فشػػػػيئًا. ومػػػػع اشػػػػتداده

الشػػػحنات الكيربائيػػػة الخارجػػػة مػػػف الػػػدماغ األوؿ والداخمػػػة إلػػػى الػػػدماغ 
الثاني. ويظير جميًا تأثر التبلفيؼ الدماغية بتمؾ الشحنات. نرى عمػى 
الشاشػػة الصػػغيرة الثانيػػة التخطػػيط الخػػاص بالػػدماغيف( الحظػػوا سػػرعة 
ا خػػزف المعمومػػات فػػي )بايرنػػؾ( الثػػاني.. وراقبػػوا كيػػؼ يسػػتغميا ويخزنيػػ

بدقػػػػػة تفػػػػػوؽ أي كمبيػػػػػوتر عمػػػػػى الخػػػػػزف السػػػػػريع والػػػػػدقيؽ )ثػػػػػـ بميجػػػػػة 
خطابية( سادتي العمماء.. يسعدني جدًا أف أضع ىذيف الجيازيف)يشير 
إلى الجيازيف( في خدمػة البشػرية جمعػاء.. وكمػي ثقػة بأنيمػا سػيحققاف 
لعالمنا قفػزة عقميػة وحضػارية ىائمػة.. ولكػـ أف تقػرروا صػبلحيتيما قبػؿ 

 المؤتمر العممي لعمـو أقطار الكرة األرضية )تصفيؽ( عرضيما عمى
وىػػو واحػػد مػػف مجموعػػة العممػػاء الجالسػػيف يسػػار الخشػػبة الصػػغيرة(  )    : 1عالـ

اختراعؾ ىػذا يضػعنا أمػاـ امتحػاف صػعب وعسػير مػف الناحيػة العمميػة 
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.. كيػػؼ يمكػػف أف نتصػػور  ألنػو يقػػوـ أساسػػًا عمػػى وحػػدة العقػػؿ البشػػري
تفكػػػر وتعمػػػؿ وتقػػػرر وتبػػػدو كأنيػػػا ضػػػغطت فػػػي وضػػػع البشػػػرية وىػػػي 

  . عقمية واحدة
المسػػػتوى العقمػػػي الواحػػػد ال يمغػػػي بنيػػػة التطػػػور فػػػي العقميػػػة البشػػػرية..  : المخترع

واختراعػػػػي سػػػػيوفر الفرصػػػػة لمتقػػػػدـ والتطػػػػور الكبيػػػػريف فػػػػي كػػػػؿ أرجػػػػاء 
 .المعمورة

 سػػػػػفؿ يمػػػػػيف الخشػػػػػبةحػػػػػد مػػػػػف مجموعػػػػػة العممػػػػػاء الجالسػػػػػيف أ)وىػػػػػو وا : 2عالـ
 .الصغيرة( ولكنؾ بيذا تنمذج العقمية البشرية

 .ال بأس في ىذا إذا كاف الخيار موفقاً  : 3عالـ
دنػػا اختيػػار عقميػػة ف نحػػف أر إد أف المسػػألة أعقػػد مػػف ىػػذا بكثيػػر أعتقػػ  : 4عالـ

.. أنػا أقتػرح، أف سػمحتـ لػي، وىػذا أمػر قػد يكػوف سػابقًا متكاممة متفوقة
عمػػى المػػؤتمر العممػػي لعمػػـو أقطػػار ألوانػػو فالجيػػازاف لػػـ يعرضػػا بعػػد 

نموذج خاص مأخوذ مػف مصػادر متعػددة نبلقػح أالكرة األرضية، بمورة 
 .بينيا ثـ نبدأ بالنقؿ والتناسخ

 .مع ذلؾ تظؿ مشكمة الناس قائمة : 5عالـ
  ؟أي مشكمة : المخترع

 .مشكمة رفضيـ التخمي عف خزينيـ الذاكراتي : 5عالـ
حػػو مػػف خػػزينيـ الػػذاكراتي شػػيئًا.. إنيػػا مختصػػة بمنطقػػة تجربتنػػا ال تم : المخترع

)بايرنػػؾ( فقػػط والنمػػوذج الجديػػد يختػػزف معمومػػات جديػػدة دوف أف يفقػػد، 
ويصػػحح المعمومػات الخاطئػػة دوف أف  ،فػي المقابػؿ، معمومػػات مختزنػة

يمغييػػا.. ثػػـ أف مناقشػػة األىػػداؼ والنوايػػا سػػيكوف مػػف نصػػيب المػػؤتمر 
 الطريقة واالختيار.العممي الدولي الذي سيقرر 

)وىػػػػو عميػػػػد أكاديميػػػػة العمػػػػوـ.. يػػػػنيض موجيػػػػًا حديثػػػػو إلػػػػى المختػػػػرع  : 1أستاذ
ومجموعػػػة العممػػػاء( ال ينبغػػػي عػػػرض ىػػػذيف الجيػػػازيف عمػػػى المػػػؤتمر 
الدولي، وال ينبغي استغبلليما دوليًا قبؿ أف نحقؽ المجتمع المنشود في 

لعػػػالـ كمػػػو سػػػيكوف ببلدنػػا.. نحػػػف سػػػنكوف قػػوة مثػػػاؿ ىائمػػػة لمبشػػرية.. وا
مػػػدينًا لنػػػا بشػػػكؿ أو بػػػػآخر.. إمػػػا بالنسػػػبة لبلختيػػػػار فػػػأمره أسػػػيؿ ممػػػػا 

ينبعػػػػث مػػػػف جيػػػػاز النقػػػػؿ صػػػػوت المنبػػػػو فينظػػػػر  تتصػػػػوروف بكثيػػػػر )
  المخترع إلى ساعتو(
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سيدي عميد أكاديمية العموـ.. عذرًا لمقاطعتػؾ.. لقػد انتيػى وقػت النقػؿ  : المخترع
 .اآلف

 .!.. عظيـ.. عظيـ جدًا.. تفضؿ لسرعة؟ بيذه ا حقاً  : 1أستاذ
  )إلى المساعدة( ىؿ اإلشارة في جياز النقؿ ثابتة عند الصفر؟ : المخترع
 .نعـ : المساعدة
إذف افتحي األربطة )تقـو بفتح األربطة. ثػـ إلػى المسػاعد( افػتح جيػاز  : المخترع

التحفيػػػػػز الصػػػػػوتي )يفػػػػػتح الجيػػػػػاز بينمػػػػػا يقػػػػػـو المختػػػػػرع برفػػػػػع جيػػػػػاز 
شعاعات بواسطة جياز التحكـ اليدوي. تفتح األضواء( خذوىما إلػى اإل

غرفة االستشفاء بالذبذبة وأعيدوىما، إلى ىنا، إلجراء االختبار )ييماف 
بالخروج فيوقفيما بإشارة منو. ثـ إلى المساعدة( نػاولني جيػاز التحفيػز 

 .لو سمحت يا دكتور
 .)يناولو جياز التحفيز( تفضؿ : المساعد
شػكرًا لػؾ.. يمكنكمػا الخػروج )يخرجػػاف وىمػا يػدفعاف أماميمػا الكرسػػييف  : عالمختر 

بوسػػػػاطة جيػػػػاز تحكػػػػـ يػػػػدوي صػػػػغير. المختػػػػرع يعػػػػود لمحػػػػاورة عميػػػػد 
األكاديمية( أعتػذر لػؾ ثانيػة سػيادة العميػد لمقػاطعتي إيػاؾ.. أظػف أنػؾ 

 .قمت: إف األمر ٍأسيؿ مما نتصور بكثير
 .ىذا األمر إلى ما بعد االستشفاءنعـ.. ولكنني أرى تأجيؿ،  : 1ذأستا

، ال يتطمػب سػوى لحظػات  ، كمػا تعمػـ كما تريد سيدي )ثـ( االستشفاء : المخترع
قصػػػػػيرة سػػػػػأفترض خبلليػػػػػا أف األمػػػػػور سػػػػػارت عمػػػػػى مػػػػػا يػػػػػراـ وصػػػػػار 

كيػػػؼ سػػػنفرض أو بػػػاألحرى   باإلمكػػػاف نقػػػؿ أي عقميػػػة إلػػػى اآلخػػػريف..
جتمػػع الجديػػد الموحػػد كيػػؼ نقنػػع اآلخػػريف بقبػػوؿ فكػػرة التحػػوؿ إلػػى الم

  عقميًا؟
 .بالتوعية والتثقيؼ : 1أستاذ

أنػػػػت متفائػػػػؿ جػػػػدًا يػػػػا سػػػػيدي العميػػػػد.. مجتمعنػػػػا اليػػػػوـ لػػػػيس كمجتمػػػػع  : المخترع
األمس.. إنػو متحضػر ومتطػور ولكنػو فػي الوقػت نفسػو يكػره التغييػرات 

  السريعة.
دأ الخطػػػػوة ال عميػػػػؾ أييػػػػا المختػػػػرع.. سػػػػأتكفؿ األمػػػػر بنفسػػػػي حالمػػػػا تبػػػػ : 1أستاذ

 .األولى
 .)تدخؿ مع زميميا المساعد( لقد تـ االستشفاء يا سيدي : المساعدة
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 ىؿ ىما عمى ما يراـ؟ : المخترع
 .نعـ : المساعدة
أحضػػراىما، إلػػى ىنػػا، إلجػػراء االختبػػار )يخرجػػاف ثػػـ يعػػوداف ومعيمػػا  : المخترع

يف المتطوعػػػاف وبوسػػػػاطة أجيػػػزة الػػػػتحكـ اليدويػػػة يػػػػدخبلف كرسػػػييف آليػػػػ
لػػيجمس عمييمػػا كػػؿ متطػػوع فػػي جيػػة مػػف جيتػػي المسػػرح ثػػـ يضػػع كػػؿ 
مساعد عمى أذني المتطوع الذي يقؼ بقربو جياز حجب الصوت لكي 
ال يتسػػػنى لممتطػػػوعيف سػػػماع أحػػػدىما اآلخػػػر وىػػػو يجيػػػب عمػػػى أسػػػئمة 
المختػػرع. المسػػػاعدة تضػػػع الجيػػػاز، أواًل، عمػػػى أذنػػػي المتطػػػوع الثػػػاني. 

األوؿ( أجبني يػا بنػي بكممػة واحػدة فقػط مػا  المخترع يتقدـ مف المتطوع
  الذي جعؿ اإلنساف إنسانًا؟

 )مفكرًا( العمؿ : 1المتطوع
)يتوجػػػػو إلػػػػى المتطػػػػوع الثػػػػاني يشػػػػير إلػػػػى مسػػػػاعدتو فترفػػػػع عػػػػف أذنيػػػػو  : المخترع

الجيػػاز ليتسػػنى لػػو سػػماع السػػؤاؿ( وأنػػت يػػا بنػػي.. أجبنػػي أيضػػًا.. مػػا 
  الذي جعؿ اإلنساف إنسانًا؟

 .)يفكر( العمؿ : 2طوعالمت
  )يتوجو إلى المتطوع األوؿ( مف جعؿ الميؿ ليبًل.. والنيار نيارًا؟ : المخترع
 .التعاقب : 1المتطوع
)يتوجػػػو إلػػػى الثػػػاني فترفػػػع المسػػػاعدة جيػػػاز حجػػػب الصػػػوت مػػػف عمػػػى  : المخترع

  أذنيو( ىو وأنت بماذا تجيب؟.. مف جعؿ الميؿ ليبًل والنيار نيارًا؟
 .التعاقب : 2المتطوع
  )بسرعة( ما زينة المرء؟ : المخترع
 .العقؿ :  1المتطوع
  ما زينة المرء؟ : المخترع
 .العقؿ : 2المتطوع
 ؟مف منحؾ الثقة بنفسؾ : المخترع
 ؟التوازف : 1المتطوع
 ؟وأنت.. مف منحؾ الثقة بنفسؾ : المخترع
 .التوازف : 2المتطوع
مػػا االنصػػراؼ.. شػػكرًا لكمػػا )يخرجػػاف بػػأدب جػػـ. أحسػػنت.. اآلف يمكنك : المخترع
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ثػػـ إلػػى مجموعػػة العممػػاء( لنعػػد ثانيػػة إلػػى مسػػألة االختيػػار.. شخصػػيًا 
أضػػـ صػػوتي لممقتػػرح القائػػؿ ببمػػورة نمػػوذج خػػاص مػػأخوذ مػػف مصػػادر 

  متعددة.. نبلقح بينيا ثـ نبدأ بالنقؿ واالستنساخ.
األمػر وتػـ االختيػار )صػمت(  ال تضيعوا وقتكـ أييا السادة.. لقػد حسػـ : 1أستاذ

الجميػػػع ينظػػػروف إليػػػو باسػػػتغراب ثػػػـ بيػػػدوء وثقػػػة( ال أظػػػف أحػػػدًا مػػػنكـ 
 يرفض أف تكوف عقمية المجتمع الجديد متناسخة مف عقميتي أنا.

  )يصاب بالدىشة( ولماذا عقميتؾ أنت يا سيدي. : المخترع
  لنقؿ أنو وفاء لديف. : 1أستاذ
  قرار جماعي.ىذا أمر يحتاج إلى  : 1عالـ
  األمر ال يحتاج إلى قرار. : 1أستاذ

بػػؿ يحتػػاج.. عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بمػػا سػػتؤوؿ إليػػو عقػػوؿ اآلخػػريف فإنػػو  : المخترع
  يحتاج إلى قرار جماعي.

  ىؿ أفيـ مف ىذا أنؾ تستبعدني يا حضرة المخترع. : 1أستاذ
 بصراحة.. نعـ. : المخترع
  ديؾ.ولكف األمر لـ يعد بي : 1أستاذ

  أنا مخترع ىذا الجياز )يشير إلى جياز التحفيز الصوتي(. :  المخترع
بالتأكيد.. ال أحد يقوؿ خبلؼ ىذا.. ولكف لكػؿ إنجػاز عممػي طرفػاف..  : 1أستاذ

  حالما ينتيي عمؿ األوؿ يبدأ عمؿ الثاني.
 وأنت يا سيادة العميد.. ىؿ تعتبر نفسؾ طرفًا في اإلنجاز : المخترع
أنا مف يقرر ويختار ويوافؽ عمى وضع جياز التحفيز الصوتي أو أي  : 1أستاذ

  جياز آخر قيد االستعماؿ.
 ؟أليذا تقدـ نفسؾ عمى الجميع : المخترع
 .ألنني أريد صالح الجميع : 1أستاذ

  كيؼ؟.. باختيار عقميتؾ نموذجًا ليـ؟ : المخترع
 بالضبط. : 1أستاذ

 واىـ.سيادة العميد.. أنت  : المخترع
 ماذا تعني؟ : 1أستاذ

  أنا.. أستبعدؾ مف التجربة. : المخترع
لف تستطيع.. المجتمع الجديد.. مجتمعي أنا.. ثـ أتعتقد أننػي وضػعت  : 1أستاذ
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  ميزانية األكاديمية تحت تصرفؾ لبلشيء؟
 إذف.. أنت تريد الثمف. : المخترع
  لنقؿ.. أنؾ بدأت تفيمني. : 1أستاذ

  قؿ.. بدأت أعرفؾ عمى حقيقتؾ. بؿ : المخترع
حػػذار أييػػا المختػػرع.. لػػف تسػػتطيع فعػػؿ أي شػػيء عمػػى اإلطػػبلؽ. إال  : 1أستاذ

 بوساطتي ىؿ فيمت؟
  لـ أفيـ سيدي العميد. : المخترع
سػػأجعمؾ تفيػػـ )يتقػػدـ باتجػػاه المختػػرع( العمميػػة التػػي قمػػت بيػػا، اآلف،  : 1أستاذ

عمييػا المجتمػع الجديػد.. وأنػا تكمف خطورتيػا فػي الوجيػة التػي سَيسػير 
ال أريػػػػد أف يتعػػػػرض مجتمػػػػع كمجتمعنػػػػا لبلضػػػػطراب.. ليػػػػذا يجػػػػب أف 

عمػػػػى طريػػػػؽ التقػػػػدـ  ةـ بػػػػو شػػػػخص راجػػػػح العقػػػػؿ ليقػػػػوده بحكمػػػػيػػػػتحك
 واإلنسانية.

، أرى أنػػؾ غيػر مؤىػؿ لمقيػػاـ  ، يػا سػيدي مػع شػديد احترامػي لشخصػػؾ : المخترع
  بكؿ ىذا.

 نبغي.أنت ال تعرفني كما ي : 1أستاذ
السػػنوات التػػي قضػػيتيا فػػي ىػػذه األكاديميػػة جعمتنػػي عمػػى معرفػػة بكػػؿ  : المخترع

  شخصية مف شخصياتيا.
  إف كنت كذلؾ حقًا.. لـ تستبعدني؟.. أليس في ىذا بعض الجحود؟ : 1أستاذ

  بؿ قؿ بعض اإلنصاؼ. : المخترع
  رع.؟.. أي إنصاؼ ىذا يا حضرة المخت اإلنصاؼ في استبعادي : 1أستاذ

أنا ال أريد أف أحممؾ وأحمؿ نفسي مسؤولية ال طاقة لنا بيا.. أنت  :  المخترع
  تدرؾ، طبعًا، ما سيحصؿ لؤلجياؿ المقبمة إف لـ يكف االختيار موفقًا.

  أنا سأتكفؿ بكؿ شيء. : 1أستاذ
  إذف أنت مصر عمى طمبؾ. : المخترع
 ني لممجتمع الجديد.نعـ.. ألني ال أجد مف ىو أكثر نفعًا م : 1أستاذ

  ىذه أنانية الفرد في االستحواذ عمى ما يخص الجماعة. : المخترع
بػػؿ ىػػي حكمػػة المػػرء فػػي أف يػػرى صػػورة سػػموكو فػػي اآلخػػريف ليطمػػئف  : 1أستاذ

 أخيرًا عمى أف السموؾ الجديد سيكوف إيجابيًا.
 اإليجابية ال تعني قولبة السموؾ عمى نمط معيف. : المخترع
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  أنت تتمادى، كثيرًا، : 1أستاذ
أنا مخترع ىذا الجياز )يشير إلػى جيػاز التحفيػز الصػوتي( ومػف حقػي  : المخترع

  أف أفرض إرادتي كي ال يستخدـ اختراعي ألغراض شخصية.
  جحودؾ يجعمني أغير طريقة تعاممي معؾ. : 1أستاذ

  ماذا تعنى؟ : المخترع
ستشػاط غضػبًا، وقبػؿ أف يصػؿ إلػى سترى )يتقدـ باتجاه المخترع وقػد ا : 1أستاذ

  (.1منتصؼ المسافة يقاطعو أحدىـ وسنطمؽ عميو تمييزًا لو رجؿ 
ميػػبًل سػػيادة العميػػد )يتوقػػؼ العميػػد فػػي محمػػو. يسػػتدير( أجبنػػي حػػااًل..  :  1رجؿ

  بأي حؽ تختار نفسؾ وتفرضيا عمى المجتمع الجديد؟
األكاديميػة، كعميػد.. لػوالي  خدمتي لمعمـ والعمماء ومسؤوليتي، في ىذه : 1ذأستا

 لـ يستطع أحد أف ينجز ما أنجز.. أليس ىذا كافيًا يا حضرة الػ..
  السكرتير. : 1رجؿ
  يا حضرة السكرتير. : 1أستاذ
ال.. ليس كافيًا يػا حضػرة العميػد.. أقوليػا لػؾ ولممختػرع ولمجميػع.. لقػد  : 1رجؿ

المختػرع ويقػؼ  مػف 1نسيتـ جميعًا مف يقػرر ومػف يختػار )يتقػدـ رجػؿ 
مػػػف جيػػػب معطفػػػو إلػػػى جانبػػػو( اآلف سػػػنبدأ البدايػػػة الصػػػحيحة )يخػػػرج 

. الجميع منبيروف بما يفعػؿ( سػمو األسػتاذ..  رقماً  طمبىاتفًا خمويًا وي
طمػػػػئف.. حسػػػػنًا.. نحػػػػف إشػػػػيء جػػػػاىز كمػػػػا توقعػػػػت.. بالضػػػػبط..  كػػػػؿ

مػػػػف يختػػػػار بانتظػػػػارؾ )إلػػػػى الجميػػػػع( سػػػػيطؿ عمينػػػػا سػػػػموه وسػػػػيختار 
حػػذر مػػف أي تصػػرؼ ال يميػػؽ بمكانتػػو أرفض.. باسػػمو ويػػرفض مػػف يػػ

بيننػػػا )إلػػػى العميػػػد( أمػػػا أنػػػت يػػػا سػػػيادة العميػػػد.. ونظػػػرًا لتجػػػاوزؾ عمػػػى 
  صبلحيات سمو األستاذ.. فقد تقرر إيقافؾ حتى يبت األستاذ بأمرؾ.

 أييا السيداف.. أال ترياف أنكما تتصرفاف وكأف كؿ شيء عائد لكما. : المخترع
ف كبلمػػؾ موجيػػًا لػػي، يػػا سػػيدي، فاسػػمح لػػي أف أقػػوؿ أنػػؾ عمػػى إف كػػا : 1رجؿ

 خطأ كبير.
 لماذا؟ : المخترع

  ألني لـ أرد شيئًا لنفسي. : 1رجؿ
  ماذا تعني؟ : المخترع

  سمو األستاذ، يا سيدي، أحؽ منؾ ومني بامتبلؾ أمورنا. : 1رجؿ
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  عف أي أمور وأي أستاذ تتحدث؟ : المخترع
تاذؾ.. بؿ أستاذنا جميعًا.. إنػو السػيد رئػيس جامعػة العمػوـ أستاذي وأس : 1رجؿ

الطبيػػػة.. الجامعػػػػة التػػػي فتحػػػػت لػػػؾ أبوابيػػػػا واحتضػػػنت تجاربػػػػؾ كميػػػػا 
)المخترع يعترض فيقاطعو السػكرتير( أرجػوؾ يػا سػيدي.. أنػت موضػع 
احترامػػو.. فػػبل تفػػرط باحترامػػو لػػؾ )يػػدخؿ األسػػتاذ رئػػيس الجامعػػة، مػػع 

  (.2عميو اختصارًا أستاذ  اثنيف مف مرافقيو وسنطمؽ
)داخػػػبًل( صػػػو يػػػا أنػػػت.. المختػػػرع ال يفػػػرط بػػػاحتراـ أحػػػد.. وىػػػو جػػػدير  : 2أستاذ

بػػػاحتراـ الجميػػػع.. )إلػػػى المختػػػرع( أىنئػػػؾ أييػػػا المختػػػرع العظػػػيـ عمػػػى 
إنجػػازؾ الرائػػع وأقػػر أمػػاـ الجميػػع أنػػَؾ دخمػػت التػػاريخ مػػف أوسػػع أبوابػػو 

ني أمنحؾ الموافقة عمػى تسػجيؿ اسػمؾ، فػي حفػؿ خػاص، عمػى لػوح  وا 
  الخالديف.

 شكرًا سمو األستاذ. : المخترع
 لنتحدث، اآلف، بما ىو أىـ مف كممات الشكر والمجاممة. : 2أستاذ

  ىؿ أفيـ أف األستاذ يممح إلى مسألة االختيار. : المخترع
بالضبط.. وىذا ما جئت مف أجمو اآلف.. وال أخفي إنػي انتظػرت، ىػذه  : 2أستاذ

جيا عػػػػالـ طمػػػػوح مػػػػف ، مػػػػذ كانػػػػت تجربتػػػػؾ مجػػػػرد فكػػػػرة اسػػػػتنتالمحظػػػػة
لقػػد شػػاىدت أنػػا، كمػػا شػػاىدت أنػػت، عػػرض مسػػرحية ، مسػػرحية خياليػػة

صباح األنباري، متوالية الدـ الصماء، ولـ يفتني االنتبػاه إلػى االختيػار 
  المبلئـ الذي اىتدى إليو كاىف المسرحية في المحظة المناسبة.

  مي سمو األستاذ؟إلى أي شيء ير  : المخترع
  إلى االختيار طبعًا. : 2أستاذ

ـ  ف اإلأ )يقمػد صػوت األسػتاذ السػابؽ(ىؿ أفيػـ مػف ىذا :  المخترع وأف  ختيػار قػد تػ
  األمر قد حسـ؟

 .بالضبط : 2أستاذ
 ؟بدونيكيؼ؟.. كيؼ يمكف أف يتـ، ىذا،  : المخترع
  يمكف في حالة واحدة. : 2أستاذ

 أية حالة؟ : المخترع
  عندما تكوف العقمية المختارة ىي )يتوقؼ قميبًل. يبتسـ( عقميتي أنا. : 2أستاذ

، اقترحنػػػا بعػػػض المواصػػػفات التػػػي ال تنطبػػػؽ عمػػػى  ا، يػػػا سػػػيديولكن ػػػ : المخترع
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  ؾ.عقمية سمو  
خطأ.. ما فعمتموه خطػأ كبيػر.. أنكػـ تجيمػوف مػا سػيؤوؿ إليػو المجتمػع  : 2أستاذ

لقػػػد جئػػػت ألقػػػوؿ لكػػػـ اطمئنػػػوا فصػػػورة الجديػػػد مػػػف دوف نظػػػاـ جديػػػد.. 
  المجتمع الجديد ونظامو ىنا )يشير إلى رأسو( في ىذا الرأس.

تػػرى ىػػؿ فكػػر سػػمو األسػػتاذ، أيضػػًا، بالوسػػيمة التػػي تقنػػع النػػاس بفكػػرة  : المخترع
 تغيير عقمياتيـ.

أجػػػؿ.. لقػػػد فكػػػرت بكػػػؿ صػػػغيرة وكبيػػػرة حتػػػى أصػػػبحت صػػػورة العػػػالـ  : 2أستاذ
  ي.واضحة أماـ عين

  إذف.. بشكؿ أو بآخر أنت تريد امتبلؾ العالـ. :  المخترع
عػف طريػؽ إزالػة الفػوارؽ العقميػة بالضبط )متداركًا( أعنػى إسػعاد العػالـ  : 2أستاذ

  الطبقية وجعؿ العقمية السائدة اجتماعيًا مرتكزة عمى عقميتي أنا.و 
ف كانت عقمتيؾ غير مبلئمة ليذا العالـ؟ : المخترع  حتى وا 
 نعـ. : 2أستاذ

  سمو األستاذ )بحده( أنت تطمب المستحيؿ. : المخترع
  ىذا يعني أنؾ تتحدى إرادتي. : 2أستاذ

  ؟دفاع عف مصائر الناس تحد إلرادتؾىؿ ال : المخترع
، وليػػػذا حػػػيف أفػػػرض أنػػػا أكثػػػر معرفػػػة منػػػؾ بيػػػؤالء النػػػاس وبمصػػػائرىـ : 2أستاذ

  ما أقوـ بو لخدمتيـ جميعًا.ف أنني أدرؾ، تمامًا، أعقميتي عمييـ ف
  بؿ لخدمتؾ أنت. : المخترع
  كيؼ؟ : 2أستاذ

منحػػػؾ فرصػػػة السػػػيطرة  عنػػػدما تجعػػػؿ مػػػف عقميتػػػؾ أنموذجػػػًا ليػػػـ يعنػػػي : المخترع
 توجيييا الوجية التي تشاء.عمى عقوليـ و 

  أليس ىذا في صالحيـ أيضًا؟ : 2أستاذ
 بؿ في صالحؾ أنت. : المخترع
  رؽ.. ال فرؽ أبدًا.. ليذا يمكنؾ المباشرة بعممؾ فورًا.ال ف : 2أستاذ

  أي عمؿ؟! : المخترع
  نقؿ عقميتي إلى اآلخريف. : 2أستاذ

ف رفضت. : المخترع  وا 
  لف ترفض. : 2أستاذ
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 ؟ليذا الحد أنت واثؽ مف عدـ رفضيأ : المخترع
  بؿ أكثر مف ىذا أييا المخترع. : 2أستاذ

( حسػػػػف.. إذف سػػػػأقوـ بعممػػػػي )يبػػػػدأ بالتحضػػػػيرات وكأنػػػػو )يفكػػػػر قمػػػػيبلً  : المخترع
  سيقوـ بالعممية فعبًل، األستاذ الجديد يراقبو باىتماـ ودقة(.

)وقػػػد أدرؾ نوايػػػا المختػػػرع( وغػػػد.. كنػػػت أعػػػرؼ أنػػػؾ وغػػػد حقيػػػر.. لػػػـ  : 2أستاذ
يتبادر إلى ذىني أف عالمًا، مثمؾ، يمكف أف يتحوؿ إلى قاتػؿ )بتيديػد( 

النقػؿ اآلف.. وسيشػػرؼ مرافقػي، ىػػذا، )يشػير إلػػى أحػػد اسػمع.. سػػتقـو ب
المػرافقيف( عمػػى عممػػؾ كمػػو فػػبل تحػاوؿ معػػي شػػيئًا.. وتػػذكر أف مرافقػػي 

 ال يرحـ القتمة.. اآلف سنبدأ. ىذا )يشير لممرافؽ اآلخر(
)وىػػو يسػػير بػػيف الجميػػور فػػي الممػػر المػػؤدي إلػػى الخشػػبة( أوقفػػوا ىػػذا  : 3أستاذ

اف يرتبكػػػػػاف لمػػػػػرأى األسػػػػػتاذ الجديػػػػػد فيوقفػػػػػاف الرجػػػػػؿ المعتػػػػػوه )المرافقػػػػػ
أسػػػتاذىـ ويزجػػػاف بػػػو داخػػػؿ قفػػػص حيوانػػػات التجػػػارب )إلػػػى المختػػػرع( 
أىنئػػؾ أييػػا المختػػرع العظػػيـ عمػػى إنجػػازؾ الرائػػع وأقػػر، أمػػاـ، الجميػػع، 

 أنؾ دخمت التاريخ مف أوسع أبوابو.
 )بآلية( شكرًا سمو األستاذ. : المخترع
  بما ىو أىـ مف كممات الشكر والمجاممة.لنتحدث، اآلف،  : 3أستاذ

 إالـ يممح سمو األستاذ. : المخترع
  إلى االختيار طبعًا. : 3أستاذ

)يكرر عبارات األستاذ السػابؽ بآليػة واضػحة( وىػذا مػا جئػت مػف أجمػو  : المخترع
  اآلف.

  بالضبط. : 3أستاذ
ظػارؾ ىػػذه المحظػػة ىػؿ أخطػػأ أف قمػت إنػػؾ ال تريػػد أف تخفػى حقيقػػة انت : المخترع

أشػػػاىد عػػػرض   مػػػذ كانػػػت تجربتػػػي مجػػػرد فكػػػرة خطػػػرت فػػػي ذىنػػػي وأنػػػا
  المسرحية الصامتة )متوالية الدـ الصماء(؟

 .بالضبط.. إنؾ تتحدث وكأنؾ في عقمي أنا : 3أستاذ
ـ  وأف األمر قد حسـ. : المخترع   أستطيع القوؿ أيضًا.. إف االختيار قد ت
 .عالـ حقاً  عظيـ.. رائع.. إنؾ : 3أستاذ

 مف دوف موافقتي ؟ولكف، يا سيدي، كيؼ يتـ االختيار ويحسـ األمر  : المخترع
يػػتـ، فقػػط، عنػػدما تكػػوف العقميػػة المختػػارة لممجتمػػع الجديػػد ىػػي عقميتػػي  : 3أستاذ
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  أنا.
  ىؿ تعتقد سمو األستاذ أنؾ أنموذج ناجح لممجتمع الجديد. : المخترع
  ىذا. وىؿ تعتقد أنت خبلؼ : 3أستاذ

  إف سمحت، لي، أف أكوف جريئًا، في حضرتؾ، سأقوؿ.... : المخترع
)يقاطعػػػو وكأنػػػو فيػػػـ مػػػا سػػػيقولو المختػػػرع( ال حاجػػػة بػػػؾ إلػػػى القػػػوؿ..  : 3أستاذ

اسػػػػمع.. لػػػػيس لػػػػدي وقػػػػت أضػػػػيعو فػػػػي القػػػػوؿ.. سػػػػنقـو بالعمميػػػػة اآلف 
  وسأكوف نموذجًا لممجتمع المنشود.. ىيا.. لنبدأ البداية الصحيحة.

 .لف تكوف البداية صحيحة دوف دراسة مستفيضة واختيار سميـ : المخترع
 ليس االختيار مف اختصاصؾ أييا المخترع. : 3أستاذ

 اعرؼ.. إنو مف اختصاصنا جميعًا. : المخترع
ال.. لػػيس مػػف اختصاصػػكـ عمػػى اإلطػػبلؽ.. إنػػو اختصػػاص الجيػػات  : 3أستاذ

  العميا.
ر بقػػرار مػػف أيػػة جيػػة كانػػت فيػػذا يعنػػي أنػػو اختيػػار عنػػدما يػػتـ االختيػػا : المخترع

  محدود.
صحيح.. ما تقولو صحيح جػدًا.. وىػو يفسػر الكيفيػة التػي أتػوخى فييػا  : 3أستاذ

  سبلمة النموذج المقترح.
ذف. : المخترع  وا 
  عميؾ أف تقـو بالعممية. : 3أستاذ

  عمى أي نموذج عقمي مقترح؟ : المخترع
  ييا المخترع.. ىكذا تكوف بدايتنا صحيحة وسميمة.عمي  أنا أ : 3أستاذ

ف رفضت. : المخترع   وا 
  ال أحد، قبمؾ، استطاع أف يرفض لي أمرًا. : 3ذأستا

  أنا أرفض. : المخترع
اسمع يا حضرة المخترع )يقترب مػف المختػرع مفسػرًا(.. قػراري ال يمثػؿ  : 3أستاذ

  رغبتي الشخصية.. بؿ رغبة اجتماعية عامة.
  ال.. ال أصدؽ. : لمخترعا

  عميؾ أف تصدؽ. : 3أستاذ
  ال أستطيع. : المخترع
  إذف.. نفذ ما أقولو لؾ. : 3أستاذ
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  أنفذ ماذا؟ : المخترع
  إرادتي في جعؿ المجتمع الجديد... : 3أستاذ
لػػى المختػػرع  3)يػػنيض مػػف بػػيف الجميػػور، يوجػػو كبلمػػو إلػػى أسػػتاذ  : 2رجؿ وا 

ميزلة )ينتبياف إليو. يصعد إلى الخشبة. يوجو كبلمػو معًا، أوقفا ىذه ال
( مف أعطاؾ الحؽ حتى تتصرؼ وكأف كؿ شيء خاضع 3إلى أستاذ 

إلرادتػػؾ.. أنسػػيت نفسػػؾ حتػػى صػػرت تقػػرر وتحسػػـ مػػاال حػػؽ لػػؾ فػػي 
  تقريره وحسمو.

ذ  : 3ذأستا )إلى المرافقيف( أوقفػا ىػذا المجنػوف.. )يتقػدـ المرافقػاف نحػو الرجػؿ. وا 
ف موقفو صار حرجًا ينظر باتجاه جميور النظاره ويقترب منيـ يشعر أ

 موجيًا نداءه إلى أحدىـ(.
أما آف لؾ أف تنيض وتوقؼ ىذه الميزلة يا سيدي.. لقػد عيػؿ صػبري  : 2رجؿ

وأنا أتابع ىذه الكوميديا البمياء )الجميع يحاولوف معرفة الشخص الذي 
رجػػػاؿ مسػػػمحيف نيػػػض مػػػف بيػػػنيـ وتوجػػػو إلػػػى الخشػػػبة بصػػػحبة أربعػػػة 

وخامسػػػيـ يحمػػػؿ فػػػي حضػػػنو كمبػػػًا صػػػغيرًا مػػػف تمػػػؾ التػػػي يبػػػدو عمييػػػا 
الدالؿ. األربعة يتجمعوف مف أمػاكف مختمفػة مػف الصػالة. الرجػؿ يخمػع 

ينسػػػحب  3القنػػػاع الػػػذي تنكػػػر بػػػو وىػػػو يرتقػػػي خشػػػبة المسػػػرح. أسػػػتاذ 
بإرادتو ويػدخؿ قفػص حيوانػات التجػارب ومعػو المرافقػاف. فريػؽ العممػاء 

اتذة يقفػػػوف احترامػػًا لمقػػػادـ الجديػػد وربمػػػا خوفػػًا وميابػػػة أو تطبيقػػػًا واألسػػ
 ألصوؿ تقميدية تعارفوا عمييا.. صمت مطبؽ يسود الصالة والخشبة(.

)يتجػػػػوؿ بػػػػيف الوجػػػػوه بصػػػػمت. يقػػػػؼ أمػػػػاـ المختػػػػرع. يبتسػػػػـ لػػػػو( أييػػػػا  : 4أستاذ
نجاز رائع.. لقد قدمت لنػا خدمػة لنػا  المخترع.. لقد قمت بعمؿ عظيـ وا 
  ننساىا لؾ أبد الدىر.. و قدمت لي الراحة والطمأنينة وصفاء، الباؿ.

  )مندىشًا( أنا.. يا سيدي!؟ : المخترع
نعػػػـ أنػػػت يػػػا أفضػػػؿ مختػػػرع أنجبػػػو التػػػاريخ.. المجتمػػػع العممػػػي كمػػػو..  : 4أستاذ

ورئاسػػة الجامعػػة بأسػػرىا والمحافػػؿ والمنتػػديات العمميػػة قاطبػػة سػػيقيموف 
عمػػػى مػػػدى شػػػير مػػػف اآلف، ابتياجػػػًا بإنجػػػازؾ  الحفػػػبلت والكرنفػػػاالت،

  العظيـ.. وفرحًا بما سيمنحو لنا اختراعؾ الرائع.
  سيدي الكريـ.. ىذا ثناء كثير. : المخترع
  ليس كثيرًا عمى مف قدـ الكثير. : 4أستاذ
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  شكرًا لؾ يا سيدي. : المخترع
تػػى نسػػي الواحػػػد )يوجػػو كبلمػػو إلػػى األسػػاتذة السػػابقيف( مػػاذا دىػػاكـ ح : 4أستاذ

مػنكـ أف مسػؤوليتو تحػتـ عميػو أف ال ينسػػى مالػو وماعميػو.. ألػـ يخطػػر 
بباؿ أي منكـ أف مػا يقػوـ بػو يعػد خيانػة واسػتيتارًا بشػرؼ المينػة )إلػى 
الجميػػػػػع( لقػػػػػد جئػػػػػت خمسػػػػػة، إلػػػػػى ىػػػػػذا المكػػػػػاف، ألرى بنفسػػػػػي كيػػػػػؼ 
تتصػػرفوف إزاء حالػػة كيػػذه.. وىػػا أنػػا أكتشػػؼ خيػػانتكـ )إلػػى المختػػرع( 

  حسنت يا حضرة المخترع إذ ماطمت ىذه الزمرة.أ
 ي لـ أقصد...لكن : المخترع
 ،)مقاطعػػػػػًا( مػػػػػع ذلػػػػػؾ.. أنػػػػػت قمػػػػػت بمػػػػػا يمميػػػػػو عميػػػػػؾ واجبػػػػػؾ كعػػػػػالـ : 4أستاذ

  وضميرؾ كإنساف.
  )مستبشرًا( سيدي الكريـ.. ىؿ أفيـ مف ىذا أنؾ موافؽ عمى عرضي. : المخترع
  ؾ أييا المخترع العظيـ.مف منا ال يوافؽ عمى عرض : 4أستاذ

اآلف، فقػػط، أشػػعر باالرتيػػاح.. كنػػت خائفػػًا إلػػى الحػػد الػػذي كػػاد خػػوفي  : المخترع
.   يقضي عمي 

 )مداعبًا( واآلف. : 4أستاذ
  أشعر بالطمأنينة. : المخترع
ىذا شعور طبيعي.. مف يمنح الطمأنينة يناؿ الطمأنينة.. أنػت منحتيػا  : 4أستاذ

  ـ.. وأنا أمنحيا لؾ بحسـ االختيار.لنا باختراعؾ العظي
ر قد تـ وأف األمر قد حسـ )مصعوقًا( ىؿ تعني، يا سيدي، أف االختيا : المخترع

 ؟أيضًا.
  .)يقيقو، يتقدـ نحو المخترع، ينظر إليو( كبل   : 4أستاذ

 ؟ يا سيدي)يدىشو الرفض( ماذا.. أقمت كبل   : المخترع
  لمخترع.أعتقد أنؾ سمعتني أييا ا : 4أستاذ

  سمعتؾ فعبًل. ولكنؾ فاجأتني. : المخترع
ـَ فاجأتؾ؟ : 4أستاذ   ول

  ألنؾ لـ تختر عقميتؾ كنموذج لممجتمع الجديد. : المخترع
و 2و 1وىػػؿ ترانػػي مغفػػبًل إلػػى ىػػذا الحػػد.. كيػػؤالء )يشػػير إلػػى أسػػتاذ  : 4أستاذ

3.)  
  مي إليو.أنت تحيرني يا سيدي حتى ال أكاد أفيـ ما تر  : المخترع
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  ما أرمي إليو أكبر مف أف يفيـ بسيولة. : 4أستاذ
الـ ترمي يا سيدي. : المخترع   وا 
وال  ،وال تمػػػػػرد ،وال جحػػػػػود ،وال اضػػػػػطراب ،إلػػػػػى مجتمػػػػػع العػػػػػداء فيػػػػػو : 4أستاذ

  رفض.
  عمميًا وحضاريًا. ،ومتطور ،ومتكافئ ،وسعيد ،)بتأكيد( مجتمع فاضؿ : المخترع
 بالضبط. : 4أستاذ

 .ىذا ىو عيف ما نطمح إليو كعمماء وكبشر : المخترع
  أىدافنا واحدة دائمًا.. ولكف وسائمنا إلييا مختمفة أحيانًا. : 4أستاذ

  ال تيمني الوسيمة ما دامت توصمني إلى اليدؼ. : المخترع
  وىذا ما أريده أيضًا. : 4أستاذ

 حسف.. وما المطموب مني يا سيدي. : المخترع
  أف تبدأ العممية حااًل. : 4أستاذ

 .ولكننا لـ نختر العقمية بعد : المخترع
ـ  وأف األمر حسـ. : 4أستاذ   ألـ أقؿ أف االختيار قد ت

 أجؿ. : المخترع
إذف قػػػػـ بالعمميػػػػة دوف تػػػػدخؿ بمسػػػػألة االختيػػػػار )شػػػػمة األسػػػػتاذ تحػػػػيط  : 4أستاذ

  بالمخترع بشكؿ يوحي بالتيديد إف ىو رفض االنصياع لؤلمر(.
)مترددًا، مضطربًا، خائفًا( حسػف... سػأقوـ بيػا ولكػف )ينظػر فػي وجػوه  : المخترع

  الرجاؿ األربعة( عمى دماغ مف؟!
 عمى دماغ ىذا )يشير باتجاه الرجؿ الذي يحمؿ كمبو المدلؿ( :  4أستاذ

 )في حيرة أكبر( ىذا َمف؟ : المخترع
 .كمبي المدلؿ : 4أستاذ

 ؾ المدلؿ؟ )األستاذ ال يجيب( أقمَت كمبؾ يا سيدي!)غير مصدؽ( كمب : المخترع
 .سمعت ما قمت : 4أستاذ

 .ال .. ال شؾ أنؾ تمزح )بتأكيد( يقينًا أنؾ تمزح : المخترع
 أبدًا. أنا ال أمزح : 4أستاذ

نمػػػػػوذج أوأنػػػػػا ال أصػػػػػدؽ أبػػػػػدًا أف  سػػػػػموؾ يختػػػػػار عقميػػػػػة كمػػػػػب لتكػػػػػوف  : المخترع
 .المجتمع الجديد

 .ما يتطمبو المجتمع الجديدىذا  : 4أستاذ
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 .بؿ ما تطمبو أنت : المخترع
  اخرس.. وافعؿ ما آمرؾ بو فقط. : 4أستاذ

  ( وبماذا تأمرني.4)متصنعًا االنصياع ألستاذ  : المخترع
  البدء بالنقؿ فورًا. : 4أستاذ

ف رفضت. : المخترع   وا 
بػػػالمخترع فػػػي  أمػػػرًا )المسػػػمحوف يحيطػػػوف دلػػػـ يسػػػبؽ أف رفػػػض لػػػي أحػػػ : 4أستاذ

  وضع تيديد(.
واأسػػػفاه.. لػػػػـ أعػػػػرؼ قبػػػؿ اآلف فداحػػػػة الخطػػػػر الجسػػػيـ الػػػػذي صػػػػنعتو  : المخترع

بنفسي.. أما وقد أدركت اآلف ىوؿ ما فعمت فإني أرفػع حمػؿ اختراعػي 
  عف كاىؿ البشرية )يسرع نحو التقاط جياز التحفيز ليدمره(.

خ بالمسػػػمحيف( أطمقػػػوا النػػػار )وقػػػد أدرؾ مػػػا ينػػػوي المختػػػرع فعمػػػو يصػػػر  : المساعد
  )يطمقوف النار عمى المخترع حاؿ بموغو جياز التحفيز(.

)يتػػرنح.. يتماسػػؾ قمػػيبًل.. ينظػػر إلػػى مسػػاعده بمػػرارة( حتػػػ.. تػػى.. أنػػػ..  : المخترع
سػػػرح. بقعػػػة ضػػػوء أنػػػت.. يػػػا... )يسػػػقط ميتػػػًا. يسػػػود الظػػػبلـ خشػػػبة الم

ار موسػػػيقى مػػػارش فتػػػرة عمػػػى المختػػػرع مػػػع اسػػػتمر دائريػػػة فقػػػط تسػػػتمر 
  جنائزي(.

)بحػػػدة وغضػػػب مقاطعػػػًا جػػػو الحػػػداد الػػػذي خػػػيـ عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح(  : 4أستاذ
افتحػػوا األضػػواء )يضػػاء المسػػرح( اخمػػوا المكػػاف مػػف ىػػذه النتانػػة )يقػػـو 

يتقػػدـ مػػف  4اثنػػاف مػػف الحػػراس بجػػر الجثػػة إلػػى خػػارج المسػػرح. أسػػتاذ 
ًا أييػػا المػػواطف المسػػاعد. يضػػع يػػده عمػػى كتفػػو مشػػجعًا( أحسػػنت صػػنع

  المخمص الشريؼ )يبتعد عنو. يستدير. يأمره( إبدأ بالنقؿ حااًل.
)بانصػياع كمػػي وخضػػوع( حػػااًل سػػيدي )إلػى المسػػاعدة( أنػػت يػػا دكتػػورة  : المساعد

.   ستقوميف بمساعدتي وستعمميف عمى الجيازيف في آف.. مفيـو
  دي.مفيـو يا )تقمد طريقة كبلمو مع األستاذ( سي : المساعدة
حسف.. )المساعدة تقوـ بعمميػا كمػا فػي التجربػة األولػى. المسػاعد إلػى  : المساعد

( دع الكمػػػػب يجمػػػػس عمػػػػى ىػػػػذا 4الرجػػػػؿ الػػػػذي يحمػػػػؿ كمػػػػب األسػػػػتاذ 
( سنبدأ بؾ أييا األستاذ.. تفضؿ اجمػس عمػى 3الكرسي )ثـ إلى أستاذ 

  ىذا الكرسي.
مسػػاعد ال يجيػب( أرجػوؾ.. ابػػدأ )متػرددًا مرتبكػًا( ولػػـ ال تبػدأ بغيػري )ال : 3أستاذ
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  بغيري.
مػػا الفػػرؽ يػػا حضػػرة األسػػتاذ. الكػػؿ مشػػموؿ بيػػذه التجربػػة وعمػػى رأسػػيـ  : المساعد

  أنت.
)أكثػػػػػر اضػػػػػطرابًا( ولػػػػػػ.. ولكػػػػػف.. كيػػػػػؼ؟ عقميتػػػػػي!.. كمػػػػػػب.. ال.. ال  : 3أستاذ

 أرجوؾ.
  البشر. األستاذ. الكمب أكثر وفاء مف وماذا في ذلؾ يا حضرة : المساعد
  ولػ.. ولكف.. أ.. أ.. أنا؟.. أنا.. كيػ.. كيؼ؟!. : 3أستاذ
يجمػػػس مستسػػػممًا، طائعػػػًا،  3اجمػػػس أييػػػا الكمػػػب بػػػبل اعتػػػراض )أسػػػتاذ  : 4أستاذ

خائفػػًا، مرتبكػػًا ونظراتػػو تتوسػػؿ الجميػػع وتراقػػب المسػػاعد وحركاتػػو بدقػػة 
واىتماـ ولكف بذعر كبير( تطفأ األضػواء عمػى المسػرح إال بقعػة ضػوء 

ؿ متوىجػػػػة عمػػػػى الكرسػػػػييف.. تتػػػػوىج البقعػػػػة أكثػػػػر حالمػػػػا يضػػػػغط تظػػػػ
المسػػاعد عمػػى أحػػد األزرار فيػػتـ النقػػؿ. يفتحػػوف األربطػػة يػػنيض أسػػتاذ 

 2.. أسػتاذ 4يتنحى جانبًا مف المسرح وىو ينػبح مثػؿ كمػب األسػتاذ  3
وبقية العمماء. يساقوف بالقوة نحو كرسي النقؿ.. عممية النقؿ مػف  1و 

قػػـو بيػػا المسػػاعد بسػػرعة كبيػػرة وبطريقػػة )البانتومػػايـ(. اآلف فصػػاعدًا ي
ويكتفي بأف يجمس الشخص عمى الكرسػي وتتػوىج بقعػة الضػوء بشػكؿ 
خػػاطؼ ليػػنيض الشػػخص، بعػػدىا، وينضػػـ إلػػى مػػف سػػبقو ويبػػدأ معػػو 
ذ ينتيي المساعد مػف األسػاتذة والعممػاء  النباح بطريقة الكمب المدلؿ، وا 

ة الصػغيرة موجيػا كبلمػو إلػى جميػور إلػى مقدمػة الخشػب 4يتقدـ أسػتاذ 
  النظارة(.

ييػػػػبط المسػػػػمحوف بسػػػػرعة  )بخبػػػػث ودىػػػػاء( اآلف جػػػػاء دوركػػػػـ أنػػػػتـ.. ) : 4أستاذ
ويسػػػػوقوف الصػػػػؼ األوؿ مػػػػف الجميػػػػور نحػػػػو كرسػػػػي النقػػػػؿ. بعضػػػػيـ 

وسػػػخريتو مػػػنيـ  4يتػػػذمر. بعضػػػيـ يتقػػػدـ بخػػػوؼ ومػػػع قيقيػػػات أسػػػتاذ 
كممػا انتيػى المسػاعد مػف  يزداد المغط فػي الصػالة ويشػتد صػوت النبػاح

مجموعػػػة جديػػػدة. المسػػػمحوف يسػػػوقوف الصػػػؼ الثػػػاني والثالػػػث والرابػػػع 
وصػػوت النبػػاح يشػػتد أكثػػر فػػأكثر حتػػى يصػػبح مقػػززًا ومضػػجرًا ومنفػػرًا 
وىػػو يتضػػخـ أكثػػر فػػأكثر باسػػتخداـ مكبػػرات الصػػوت المبثوثػػة فػػي كػػؿ 

رج أرجػػاء الصػػالة. عػػدد كبيػػر مػػف الجميػػور يػػولي وجيػػو ىاربػػًا إلػػى خػػا
 فيصرخ بيـ )زاعقًا(: 4الصالة، يممحيـ أستاذ 
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  إن ى ىربتـ فإف كبلبي تدرككـ.  
وصػػوتو  4)يشػػتد النبػػاح والضػػجيج والمغػػط بينمػػا تعمػػو قيقيػػات أسػػتاذ   

 عبر مكبرات الصوت يردد(:
  إن ى ىربتـ فإف كبلبي تدرككـ  

  أن ى ىربتـ فإف كبلبي تدرككـ
  ىاىاىاىاىاه
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