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4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 وحشًا صاريف الغابة حتى  جتّول كثريًاإىل الاء 

 فّكر أن يوّحد مقامات الكسور 

  ًاجديدًا صن  كسركي ي

 على خشبة هاا املسرح الواس ويبدأ كبطل 

 الغابةأشجار ّدْت من اخلشبة اليت ُق
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رثعة مرّقععة،    ذو ثيعاب ، متوسط القامعة،  شابكاتب  متيم: 

 ذقنه طويلة.

 ،علعى وجههعا  عف طفيعف     فتاة مجيلة طويلة القامعة ِمْهتاْب: 

 .خيوط القمر"" واألردية "معنى االسم باللغة الرتكية

 ، مكتنع  أبرص الوجهالقامة،  قصريأربعيين، رجل اد: ّوالق

 ذو كرٍش كبري ..

 متوسععط طععول ، هعمععريف الععثالثم مععن  رجععل  حّفععار القبععور:  

 القامة، قوء البنيان، على وجهه ندباْت.

 القامة . متوسط، من عمره عشرينيف الج: شاب املهّر

 .........................:الق م

 سوداه البشرة. امرأة: األوىل املومس

 شقراه.امرأة   :املومس الثانية

 مسراه.امرأة : املومس الثالثة

 .، حنيلة جدًاصفراه الوجهامرأة : ملومس الرابعةا

 ذات شععععر بدينعععةبيضعععاه البشعععرة امعععرأة : املعععومس اخلامسعععة

 .أسود
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 شعرها أمحر.امرأة : ملومس السادسةا

 .  نقابًا : طويلة القامة، ترتدءاملومس السابعة



9 
 

 

 

 املشهد األول:

غرفععة بيضععاه اجلععدران خاويععة  تععوء فقععط علععى كرسععي    "

درج حل ونعععي يعععؤدء إىل األعلعععى يف  و، وطاولعععة عليهعععا  ععععدان

ة ضععععيفة، صعععوتر صعععنبور املعععاه يتعععدفق اإلضعععاه زاويعععة الغرفعععة،

، يف طوال املشهد، وضباب كثيف حييط باألجواهفبشكل خ

 "ةعشرإىل الثانية وساعة معطلة معلقة على احلائط تشرير 

 اإلحباط والفشل. مالمحمتيم جالس على األرض تبدو عليه 

هععا متععيم" ينععاجي نفسععه  سععرة": مضععى وقععت طويععل عليععك أي  

، "يتضرع باسطًا يديه للسعماه" أممعين   الفاشل ومل تكتب شيئًا

 قلمععي نشععف، يععا إمععي أكععاد أجععن، فقققععدا القلععم صععداقته معععي،

 مت" ."صماذا أفعل؟!..

: آٍه لو أقصد معبد دلفي رمبا استجلبر معا  "ثم يستطرد يقف"

سععتؤول مععا حععالي، األفكععار تععؤّرقين، وأنععا  حيععدثون عقلععي      

قهم، آٍه يعععا املظلعععم، أريعععد إخعععراجهم ولكعععين ال أسعععتطي  بصععع   

حيعععدثونين يناقشعععونين، وأنعععا أمعععام عاريعععة العععورق ال      ، !حعععالي
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 ال يريععدونها.. .كععالك."يصععر " ال يريععدونها  أسععتطي  التعععرء،  

 !أريععد االنترععار علععى الععورق ولكععنهم لععن ينشععروا لععك يععا متععيم      

 ..)يلكم احلائط(

، يف  "يرك " فشلتا يف كل شعيه، يف احلعبك كنعتا مغفعالً    

ك صديق سوى لفافة تبغك وترتكعكق حعم ال   ما عاد ل "الصداقة

بئععه القععدر جتععد معععك النقععود، يععا كاتععبا األقععدار قععْل لععي مععا   

 .!كل هاا األمل ماذا فعلتر ألجين لي؟!..

العمل يريدون مّني الكتابة عن احلب  بيديه" يف رأسهحيك "

واجلمال والسالم، وأنا فاط باألشواك، مل أرا سعوى احلعروب   

 ."يكّور يده ويقف" ملدق  حياصرنيوالدماه والفقر ا

ملاذا  افون االنترار على ضعوه احلقيقعة والليعل ينترعر علعى      

ضععوه النهععار، "يتقععدم مععن خشععبة املسععرح" وأنععِت يععا مهتععاب، أيععن  

؟!، كععْم أحتاجععِك لتفترععي شععّباك القمععر يف غععرفيت      أنععِت ا ن

املظلمة، يا قليب املسكم متى سرتتاح وتأخا إجازة أو تتقاععد  

تععالي ونعادميين شعجوني    ي احرتاقًا بعم سعالطم الرمعاد،    يكف

وآهععاتي، "تععننفة نععهة صععوته" لععنجلس ونترععد ا عععن احليععاة       

تععالي لنترععد  عععن   ،احلعب والكععره وهمعوم الععدنيا  عععن املعوت  و

 الفقر كم أكرهه!..
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 املشهد الثاني:

  ا رحيعل  وترسم  موسيقى نصري "يتوقف صوتر صنبور املاه

منعععه  ، ليبقعععىيعععدًان الغرفعععة ثعععم يتالشعععى رو، يععع داد دخعععاالقمعععر

البسعة رداه  أسعود اللعون     خبفعة وهي متشي القليل، تدخل مهتاب 

 ن على ةهرها"ين كبرييبيضاو موجناح

"بشععغف يقععرتب ليمسععك يععدها تبتعععد عنععه" هععا أنععِت ذا  متععيم: 

تطلم من نافاة قليب، يعا حلمعي ويعا زهعر الربيع  علعى       

ععاريتها بكعل    ، حعما أراِك تفقعد صعفريت   !قرطاسي

 ، ادِن مين طال ليلي.حبٍّ

 "بابتسامة ملتوية": مرحبًا أيها الفاشل!. مهتاب:

 ال ألمس ا.. انتظرترِك طوياًل متيم: أهكاا يتقابل األحباه!

مهتاب "مقاطعة بسنرية من طعرف فاههعا": معاذا تتوقع  معين      

القععول، ومازلععتا كعهععدك السععابِق تنتظععر األمطععار يف  

ًا كنتا تقول إنعك أفضعل كاتعب    متوز، مل  قق شيئ

وسعيأتي وقعت و قعق مبتغععاك، وهعا قعد مضعت سععبعة       

دون أن تطب  يف كتاب، من أعوام وكتاباتك مشردة 

ال تقتعععات منهعععا حتعععى يف اجلرائعععد وا عععالت، الكعععل 

لكعان   سياراتتطور إال أنت، لو كنت ميكانيكي 

 أفضل لك.األمر 
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 تقليديععة،"وهععو يهعع  قدمععه اليمنععى" يريععدونها جععاه ة       متععيم

ال أستطي  كتابة  مسروقة، حلن قديم بتوزي  نشاز، 

 إال ما يسكن قليب.

 .!: دخيل قلبك"ساخرة"مهتاب 

احلعب صعبية هربعت مع      متيم: فعال أن أكتعب ععن امعوى،     

 .سنم طويلةابن اجلريان منا 

مل تعشه لتكتب مهتاب: أنت تعرف احلب؟!..أشك يف ذلك، 

  عنه.

 ختيار احلبيبة.متيم:  رّبما أخطأتر يف ا

 "صمت قصري"

: كيف أكتعب ععن احلعب وكعل يعوم أرى ألعف       "  م"متيم 

قصيدة بؤ  يف عيين طفعل ماسعح لذحايعة، أو طفعل     

، كيععف !، إنهععا تنهععاريشععرا يف الطرقعات  معن الفقععر  

أضعع ر سععتارًا علععى مسععرح الشععمس، "ب صععرار أكععه"      

كتاباتي كالنبيا املعتق سيأتي وقتها ومتسعي أكثعر   

 ي وقتها سيأ...لاة، سيأت

 مهتاب مقاطعة: رغم كل فشلك، مازلت مغرورًا.

متععيم "يقهقععه": أعععرف مععا أكتععب، وال ألععبس وشععاح غععريء،   

 .أقاوم الهد رغم صغر وشاحي

 "بهدوه" تتفلسف كالعادة. مهتاب
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 الغعين الغععيب وسعافرِت مع  ذلعك     تعركتين " نعان" ملعاذا    متعيم 

لععى بععِك، رميععِت الشععمس ع   يمععًااخلععارج كنععتر مت إىل 

قععو  قعع ح،  ثععم رمسععِت بللععِت عيععوني مطععراً وجهععي، ف

نععِك أحببععتين لكنععتر كتبععتر أ"بغضععب" أنععِت خائنععة لععو 

عليععه ا ن، ورمبععا  رععتر يف العمععل،   أنععا ا مععأمجععل 

ء كعععان يقعععول لعععي الفاشعععل يف احلعععب فاشعععل يف   جعععّد

 .!عمله

 مهتاب: إذا أنتا فاشل يف كتاباتك.

تعب يقتعات معن    ، معا معن كا  متيم: ال، الكتابة ليسعت عمعالً  

 وإن كععان كععالك سععيموت فقععراً   شعععره ومسععرحياته 

نشر قصة  ّد، بعة ا الت تعكما سبقه الكثريون

مععا علععى الكاتععب، وبعععة الكّتععاب     أو شعععر فضععالً 

 .يرشون جلنة القراهة كي تنشر مم

 .تترجج كالعادة !..مهتاب: حسنا

 متيم: مل جتيبيين؟!..

تهديين الععرتاب اجلععواب، كنععتا سعع   وتعلععممهتععاب: أتسععألين  

 .!بالاهب وغريك  أغرقين

وإن الععرتاب خليععل   متععيم" بهدوه"الععاهب رفيععق اجلسععم حينععاً    

 .!سرمدء

سععتبقى تنععاطح طععواحم امععواه، أقععدامك     مهتععاب: خّيععالي!.. 
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مثبتعععة علعععى األرض وروحعععك هائمعععة وحاملعععة ترقعععد يف    

 مكان بعيد .

 متيم:" سرة" إيه !..ليتها رقدْت قرب روحك.

لم يا متعيم، روحعك ليسعت يف اجلنعة وال هعي يف      مهتاب: ال أع

"تشري بسعبابتها" أنعت معن النعوع العاء ينتظعر بابعا         النار

 مدخنة. ليطل عليه من املدخنة وما يف بيتهنويل 

 "بسنرية" أصبرِت شاعرة. متيم:

مشععوذة وال أصعبح شعاعرة، كعي      مهتاب: أعوذ باهلل أصعبحر 

 أتلمظ األسى طوال حياتي.

 "صمت قصري"

 مهتاب وجتلس على األرض قرب متيم. تقرتب

مهتعععاب: لعععو سعععألتك يعععا متعععيم، معععاذا جتعععد يف عيين؟!..معععاذا  

 ستقول؟!..

ٌح حع يٌن مطعٌر   عوُك    امتيم"وهو حيرك يديعه": عينعاِك صعب   

 قصصًا

 الندىأحداقِك كراتر  ٍس  رقر 

 ق ح؟!..ما السّر الكامن وراه أقوا  

ه ترتعدء ثوبعًا   " وإن رأيتا غادة حسناضركة ساخرة" مهتاب

كعل معا حيعيط     بعم  مفاتنهعا   تبعدو خاللعه كعلّ   قصريًا 

 مجال الطبيعة، ماذا ستقول عنها؟بها من 
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 "بانفعال"                         متيم

 ..شتائي مثلج!  ليليف  فتاٌة على املرِج متشي

 ربلتان عاريتان كقط  اجلُّنب

 إبطان متردان بالكتف يشقهما شالٌل

 سّبران ليدء نهدان كقبتم ت

 وأنا سراب يتغ ل من على 

 الليلر يلبس الربلتم 

 قط ر قماٍش قليلة كالكفن 

 ..!قط  قماش قليلة أبوها خبيل

": ومععاذا جتعععد يف  حسععرة  مهتععاب" متسععك رأسععها بعععم يععديها    

 فبوبة الشعراه البرر؟!.

 !. متيم: أردتر البررا مرسالا اجلماِل فأضنانيَّ امللحر وراها

نتععِه مععن هععاا التشععرد، أيهععا الشععاعر ال قععاقي،   مهتععاب: لععن ت

 .!ستدمر نفسك

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

و ععرج مععن اجلانععب ا خععر دون أن يعععريه أحععد   غععيب لععْن تععتعلم ..

 ".اهتمامًا

 متيم: هل من أسئلٍة أخرى، أحببتر مسابقتِك.

 .!تأخا األمر ببساطةمهتاب: دائما 

مًا من جبل ال آبه جبروحعي  يا مهتاب، إذا سقطتر يومتيم: ال 
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 هععا فبانععْتحجاب كشععفْتسععتمت  بالسععماه الععيت أوإ ععا 

 .! ومها يف وجهي

مهتاب" بغضب" عنيد، أتشاهم من رؤيتك، ومن وجهك العاء  

 .!يرسم لوحات األسى

، متععيم: ال أسععتطي  وضعع  األقنعععة علععى وجهععي، لسععتر مععثالً 

يعة، وحياتنعا متلئعة    قناعي يسقط عنعد صعوت أول أغن  

 باألغاني.

 مهتاب: إذًا احل ن أغنيتك؟.

    :         "منشدًا" متيم

 ألنَّ احل نا أغنييت أقولر الشعر أحلانًا

 هتر يف أسى اجلمِلترو فقدتر احلرف أفراحًا

 شربتر الدربا أدخنًة سكرتر من لظى الغيِم

 وما إْن هاجِت الدنيا على بييّت إعصارا

 ّيًة وقفتر أشدو أغن

 ففي احملِن يقالر اللرنر وي دادر إيقاعًا

 دتر فنّيبا ةّنيَّ فيِهبشّباٍك توّس

 فترتر البابا كي أ و رذاذر الغيِث بّللين 

 ني هشاشُة عامٍل نائيووثاقا أّيامي فيكس إىل أمٍل أشد

 ًاصافي أطوفر الدربا مرسااًل إىل الفرِح محامًا أبيةا

 يفاجئين غراٌب أسوٌد قاني 
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 تر احلبَّ خميلًة ويف الكتِبوجد

 فاها واقٌ  جايف 

 حبيٌب ساكٌن قليب وال يدِرء 

 أصبرْت حالي شتات

 حضنتر احل نا امرأة 

  من ا الم واحملِن ًامواليد فأهداني

 مهتاب: أنتا تقتاتر األملا؟

متععيم: أحععرقتين احليععاُة ثععم رمععاني احلععب علععى مقععالِة آهععاٍت    

حنعنر نقتعاتر    اهرِي،تر فرمعًة تشععل نارجيلعة اجلمع    خرج

 األمل.

 ..!مهتاب: أمل تق  يف احلب من بعدء؟

 .!متيم: من يفشل يف احلب ينجح يف العالقات العابرة

مهتععاب: أرى إنععك مل تؤسععس بيتععًا حتععى، فكيععف سععتت وج       

 .!ووضعك املادء يف احلضية

 .!متيم: سأحيا على األوراِق وأموت على األوراق هو من لي

يعععا متعععيم، معععا هعععي أسععععد حلظعععات   مهتعععاب: أنعععتا ال تععععيفر  

 !.حياتك؟

األحععالم وسععاعات النععوم هععي أفضععلها علععى اإلطععالق       :متععيم

أتعلمععم حتععى ذكريععاتي أحععالم، يف احللععم أشعععر أنععي 

 البطل واملنرج وكاتب القصة.
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 !."بصوت واطئ" أتعرف ملاذا مل أق  يف هواك؟ مهتاب

 متيم: همممم ملاذا ؟!..

 ثرية.هناك أسباب ك مهتاب: هوههههو..

 متيم: قولي لي ما األول؟!..

مهتاب: بسبب وجهك العابس،  مل ح ن الععامل يف وجهعك   

الكروء، تنفرك األجواه الراقصة، وتروقك األغعاني  

الكالسععيكية احل ينععة، أنععتا تقععرأ مععن اليععوم الليععل،  

 .وترتل أغاني الظالم يف الصباح

 متيم: أنا القمر الاء سيكشف سفور املدينة.

 ، ثم ال تقاطعين..شيه أن تكون قمرًا مهتاب: أبعد

 متيم: حسنًا، قولي موتي الثاني.

 مهتاب: صمتك الطويل وتأملك اململ.

متيم: حم يعرتء صمتنا وج  الكالم، ونقول لذمواِت هيعا  

 بالقيام، علينا أن نصمت ليعمل العقل وحيمل الورق.

مهتاب: على كل ال أفهم منعك شعيئًا، أنعت ننعون و متمعرد      

يف ععععراك مععع  كعععل شعععيه، حتعععى يف طريقعععة      ًادائمععع

 .!كتابتك، وهاا سبيب الثالث

أنا ال أمترد إال حم أجد األخطاه،  ال.. "برفة تام" ال.. متيم

، عنععدما أرى الشععمس سععاطعة يف ال أتقععن  فععن ا املععة

القمر يف الصعباح مع     يتدىلمتوز أفرح ما ولكن حم 
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وجعه   "صعمت قصعري حيعدق يف   الشمس ألعن ذاك اليوم 

هاا النمف الاء على وجهك  مهتاب ثم يستطرد" مثاًل

بدو لعي كعأوراق   ي على التغ ل به ال أحبه ولستر قادرًا

 .على األرض الشجر يف اخلريف متناثرًا

 مهتاب"بغنج": سترلمر بلمسها.

 متيم: يكفيين أن أراِك ألحيا.

سععأراك يومععًا يف مصععح عقلععي، يععا سععاكن جرععيم     مهتععاب: 

"تتععأفف ثععم   حييععا بقيععة النععا ، دماغععك، عععْف كمععا  

 تشععري للرععائط" لععو قلععتر لععك هععاا جععدار لععن تكسععره     

 .برأسك ستستمر بنطره

، والريععاحر ال تربيهععا العصععيمتععيم: بوصععليت ترمسهععا الريععاح،  

 أتعلمم ما الفرق بيننا؟!..

 مهتاب: ستهرب مرة أخرى.

 ال لكن دعيين أقول لك الفرق الوحيد. :متيم

 مهتاب: قْل جوهرتك!.

أمعا أنعِت   يم: لو مّر شراذ من أمامي أ ر يف جلعة عينيعه،   مت

مععا هععو   إىل موضععوعناجعع  لنر تتفععادين نظرتععه، حسععناً 

 ؟!..السبب الثالث

 مهتاب: امسك!.

 متيم: "باندهاش": ماذا؟
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مهتاب: امسك غريب، ويشعرني بدوار كأنك تض  مرك ًا 

 للدائرة وتلف حوما.

 .يًاحال املتوفر: واهلل هاا "بسنرية" متيم

 مهتاب: أال تكفي هاه األسباب أم أكمل!..

 " سرة" أكملي يا روحي أكملي. متيم

 ، وال تعرفر ماذا تريد.مهتاب: أنت تائه دائمًا

، أنعا الفاقعد كعل    ونصوصعي متيم: روحي تائهعة كقصصعي   

شيه وعندما تفقدين كل شيه جتعد العروح طريقهعا،    

، أوالدء يف الشعععوارع أععععيف علعععى رمعععاد العععاكريات  

دون مأوى أخشعى علعيهم معن أن يسعرقهم     من دين مشر

 "صمت". ..أحد ما ويدعي أبّوته مم

 مهتاب: إىل متى ستبقى هكاا؟!..

نترر على الورق وأقعول كعل معا يضعايق ةعالم      أمتيم: إىل أن 

حسعب  وأنعا مطمعئن ال أ   ذلك اليعوم إىل أن أجد  نفسي،

مععا  ملععه جيعععوبي مععن نقعععود، إىل أن ال أجععد احلععع ن     

 يف عيون الفقراه، إىل أن ال أجعد مشعرداً   األسود  يم

نير من أمام املطاعم ككلب ضال يشم وال يسعتطي   

إىل أن ال أخاف معن مقعال أنشعره يف اجلريعدة     التاوق، 

إىل ن يعدّق بعاب البيعت ،     أيبقيين  طوال الليعل أنتظعر    

ة، سعأغين لذمععل  للرقعول العاريع   مطعر  أن أجعد وشعاح   
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 .وأمتص أمل العامل

سعأكتفي بهعاه األسعباب،     األمعور كعادتعك،   مهتاب: تطيلر

 ألني لو أحصيتها مجعاه، ملا انتهْت.

يف ذكعععراِك وأنعععِت  متعععيم: ال أةنهعععا تكفعععي أحرقعععتر سعععنينًا

أسعععععد تععععبنلم علععععي ببضعععع  دقععععائق، كععععم كنععععتر   

 ثيعععاباقبتعععك أمعععام بعععاب مدرسعععتك وأنعععِت تلبسعععم  مبر

 .!املدرسة وخصالت شعرك تداعبها الرياح

 .!من نظراتك  ئ رمهتاب: كنتر أ

 .!دون قلبمن متيم: من يكره نظرات العاشق 

 مرتبكععًا مهتععاب: مل يعجععبين أسععلوبك، كنععتا تبععدو خائفععاً  

ختفيهعا بععالنظر   كانعت تتالقعى عينانععا كنعتا   وعنعدما  

 إىل اجلانب األخر، أكره ضعف الرجال.

 متيم: ال أعلم، كنتر أخشى من رفضك.

 مهتاب: ورفضتكق بعدها.

ذكعععر ذاك اليعععوم، كعععان يومعععا   علعععى" أمتعععيم" حيعععدق يف األ

مرتبكعععًا أمعععام أصعععدقائك    ، وكنعععتر خائفعععاً داكنعععًا

 الوقرات.

"بسعنرية تقهقعه" نععم حتعى صعديقاتي سعنرن منعك،         مهتاب

بعععدا عليعععك كأنععععك يف حعععرب ترجتعععف وترتعععععد، مل     

 يعجبين أسلوبك.
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متيم: لكين مل أستسلم ومل أيأ ، برعيعد ذاك اليعوم كنعت    

يتر قرب شوارع بيتِك حتعى  أالحقك أينما تاهبم، مش

 ، أخععاِت يف قلععيب مكانععاً  نهععا أنسععتين شععوارع بععييت   إ

 "تقاطعه"..كما مكان 

 كنتا تعرف بييت أيضًا. "متعجبة "مقاطعة مهتاب

عرفععتر بععه حلقععت بععِك و مععن أول يععوم عشععقتك   !..طبعععًامتععيم: 

ولكععن يبععدو أنععي كنععتر   بيتععِك كععي ال أضععيعك أبععداً 

نشعععور علعععى حبعععل ، كنعععتر أتأمعععل فسعععتانِك املخمطئعععًا

الغسععيل، أحسععد الظععالم حععم يلبسععه لععياًل، والشععمس  

 صباحًا. تقّبله عندما

 !..وضي مهتاب: أنت 

 .متيم: لستر بفصاحة لسانك ألرد عليِك

 نعععك مل  عععاولإوال متتلعععك الشعععجاعة حتعععى وجبعععان مهتعععاب: 

 فادثيت مرة أخرى.

كنعععت متعععيم: كهيعععائي مل يسعععمح لعععي أن أتقعععرب منعععك،      

 د، حتى لو متر حسرة.أالحقك من بعي

، خرآك من عصر تتكلم كأّن مهتاب "تضرك" الكهياه!..

 امسه كهياه هو فقط جنب .. هشي ال

 متيم: هل الكهياه خطيئة؟!..

مهتععاب: خطيئععة يععا غععيب، أحععب أن أرى الشععباب يالحقععونين    
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كععالكالب أشعععر بنفسععي قطععة مدللععة، أحععب رؤيععة      

الرجععال   تععالل الرجععال، أليسععِت األنثععى هععي مععن تالععدر      

بسعاطها يشعبه حضعن    والنساه إذا هي األصل، السماه 

له، ملاذا تعرى الطعائرات وا عرات والنجعوم     يا أب األنثى

 تغ وها.

بععوار يععا   متععيم: سععتترطمم يف مرايععاِك، األرض قمععح وغععداً   

 ع ي تي، الدنيا دوالب.

 "بسنرية" سنيف ستموت يف فلسفتك. مهتاب

تي، عنعدما نعؤمن بعأن ال    متيم: أنا أنفي املوت لاا أعيف حيعا 

 نهاية للرياة سنريا.

 "مستغربة" أصبرتا ملردًا. مهتاب

 نقيضه. يمتيم: أصبرتر موقنًا بأن نفي الشيه يرري

 ، وال تتقن سوى الكالم الفارغ.أنت كسولمهتاب: 

 جتد الروح طريقها يتكاسل اجلسد متيم: عندما

كسعلك دفععك حتعى لععدم فاولعة       عتقعد أن أمهتاب: أحيانا 

 وليس جبنك. ، الترد  معي مرة أخرى

بععد أن ختليعت ععن    ، حاولعت أن أ عد  مععك    !متيم: ال أبدًا

مسععت أنعك ت وجعِت وسعافرِت مع       كهيائي للرظة، و

 زوجك إىل اخلارج، صريح أين زوجِك ا ن؟!..

"بغضعب وإصعرار" اذهعب وألععق جراحعكق لوحعدك، يعا         مهتاب
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 عن ة تتلمظ آالمها.

 بم.متيم: ها أنِت ذا تهر

الرحيل، تتجه حنو العدرج احلل ونعي،   بتقوم مهتاب وهي تهم 

وتدفععه وتصعل للدرجعة     تتملص منعه يقبة متيم على معصمها، 

 الرابعة ومتيم يف األسفل ينادء.

حعم   ين.. أعرف أنك كنِت تتقصم أخبعارء متيم: ال ترتكي

تصععد  ، ارجععي هنعاك وقعت،    بأحعد أصعدقائي  تلتقم 

سعععابعة ويصعععل متعععيم إىل   مهتعععاب العععدرج لتصعععل إىل ال  

الثانيععة، يعع داد الضععباب يف الغرفععة حتععى ختتفععي رؤى    

متلئة باحله من فعوق كنع ول    أوراقاملمثلم، تنبعث 

 :مااملطر، تتالشى اإلضاهة، ومتيم ينشد 

 كل  شيٍه ينتهي

 إّلا هواِك قديٌم يبتدء

 ِمْهتابر يا ِمْهتاب

 امسِك اجلميِل  أنتشيب

*** 
 ليالي  مًة غافيةتبقما يف أسِر ال

 ترمما يف سجِن السراب

 غيثا غياب 

 الصبحر عّرافر اجلسوِم العارية
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 ال جتعلي الليلا صاحبًا 

 !حاارء

 هو القّواد إذا صاْب 

 ال تغلقي العينم

 وافتري ماا الفؤاِد الباْب

*** 
 حّبي لِك رغما الظروِف القاسية

 شوقي لِك رغم اجلروِح الدامية

 أحّببتِك

 يف قليب السرابأمسيِت 

 بانتظارِك أنا

 مهما طالا املدى

 ال قاقر مظلٌم والبدرر غاب

 كوني لصوتي الصدى

 يف اموى 

 أنا م اٌر تاْب

 مهتابر آٍه مهتاْب

*** 
 غرابطرّيُة اجلسِم أنِت احارء منقارا ال

 احلياِة أنِت  عينا



26 
 

 كونْي منا األحباب

 رحيا حّبًا تائهًا على ستاِر املّس

 الظالم   بِل الغسيِل يعتليعلى ح ًاثوب

 ثورُة العتمِة تأتي

 ثورُة أرملِة الصباِح مترْح

 عودْء لي 

 مهما جارِت املرآُة بِك  أنا بانتظاِرِك

 باٍق هواِك شاْب

 ِمْهتاابر آٍه مهتاْب

*** 
 نظرٌة واحدة

 قصٌة جاحدة

 نهايٌة زاهدة

 جرٌح لايٌا طاب

 ِمْهتاابر آٍه مهتاْب

ععع ف وموسععيقى رحيععل القمععر ت  ختتفععي اإلضععاهة علععى وجهععه 

                     .ثم تتالشى رويدا تصاعدءبشكل 

 

 إةالم
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 املشهد األول

علعععى اليسعععار  دون نوافعععا، يتفعععرع منهعععا بابعععان    معععن "غرفعععة 

دة علععععى األرض، صععععورة د، نموعععععة صععععفرات معععع والععععيمم

، وبععول جوجععان بععو ولوحععات لفععان جععوخن  نشنصععية إلدغععار آال

آة، علب حبوب وأدوية على الطاولة بقربها كأ  ماه نصعف  مر

 ونموعة أقعالم موزععة بشعكل عشعوائي وأوراق موزععة      متلئ

وسعريٌر   منفضة فيها الكثري من أعقاب السعجائر و، هنا وهناك

 "، ساعة معلقة على احلائط تشري للثانية عشريف زاوية الغرفة

يقظ متععيم نععائم علععى الكرسععي ورأسععه علععى الطاولععة، يسععت    

بععد   لثانيعة عشعر  ا املنبعه العاء يشعري   بشكل مفاجئ على صعوت  

 .منتصف الليل

متيم"بتامر": أينا أنِت يعا مهتعاب، بانتظعارِك أنعا، آٍه أيهعا احللعم       

 ختونين مرة أخرى كم تكاب العم علينا، تّبًا!..

إىل متى سعتبقم أمعرية أحالمعي وسعجينة أفكعارء يعا       

"يتعأفف"  ؟!..مّنيِت ! مسعتريلة أنعِت أيعنا أنع    فال حياتي

، "حيععّك رأسععه" ال شععيه يف عقلععي   ؟!مععاذا أكتععب ا ن 
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املسكم، حتى يف الكتابة أتدهور، ما عاد حلياتعك  

مغع ى يععا متعيم، احلرفععة الوحيععدة العيت تتقنهععا ختونععك    

 ..!ا ن، أء  كوان يعرتيين

"ينهة ونيشعي" سعأكتب دععوة للتنلعف "يفكعر" فعال واهلل       

لععوال الطععائرات ملععا أمطععرِت     مععا كععان التنلععف فضععيلة ولكععن   

احلروب ولوال السيارات ملا ُقتل مئات األشعناص، ولعوال وسعائل    

، ولعععوال البيعععوت اإلمسنتيعععة النقعععل ألدركنعععا تعععرا  بلعععدنا جيعععداً 

جللسنا  ت اخليام ننشد مجال الطبيعة ولوال السعينما لشععرنا   

 "صمت"   رارة املسرح

 ال يريدونها كالك يا متيم، توّقف!..

"يبرث عن قلمعه" أيعنا أنعتا يعا قلمعي       ذا أكتبر يا متيمعن ما

كتععب إال ، أيععن أنععت مععن ال أتا تنقععاني دائمععًاكنعع الرصععاص؟،

 عن ماذا أكتب يعا أرضعي العطشعى، غيثعاً    بِك، تعال وأنقاني، 

قعد خعانتين حبيعبيت ورمعت     أمطرنعي،  ، كعْن عشعتار و  يا إمعامي 

عليعععك اليعععوم وأصعععيبك ب سعععهال   علعععي قعععو  قععع ح، سأضعععغط   

 "ية ويضرك عاليًاري"يقوم ببعة احلركات امست هميرضي

، يععراه يف زاويععة الطاولععة وحععم  "نيسععح الطاولععة بيديععه باحثععاً 

يريد إمساكه تضعربر يعده بعه فيسعقط ويتعدحرج علعى األرض،       

وت ، فيرسعععم  صعععقلمعععهيقعععرفص متعععيم ليتنعععاول القلعععم، نيسعععك 

 خطوات أقدام قادمة يرف  رأسه"..
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 املشهد الثاني

دمهم مبشععععيته تععععه السععععب ، القععععّواد يتقععععاّلوفيعععدخل القععععواد  

وسععية والفتيععات السععب  مشععكالت رتلععم والسععابعة متشععي  الطاو

 خلفهن لوحدها "

 ، رأسه ماعورًا": ممممممن أنتم؟ متيم "يرف 

، وهععنَّ وردات اسععتدعيتنا ياسععيدء "بتريععة نبيلععة" أنععتا القععّواد

فم بععألكععل واحععدة بععألف دينععار والثالثععة  بسععتاني، انظععر وانتععق

خعر النهعار، تععال يعا     آومخسمائة دينار، حسم خاص ألنك زبون 

 .!حباب

نظعْر!، ال  ويرفع  سعبابته يف وجهعه": ا    "يرتاج  متيم إىل الوراه

 بييت، البابر مّوصد.أحب امل اح، كيف دخلت إىل 

"ضععاحكا" أسععهل طريقععة لععدينا فععتح األبععواب ولكععن   القععّواد

 صعب. اإغالقه

 ..من بييت وال تطرن رأسي ين، اخرْجيكفي بيمتيم: ما 

اهععدأ "يربععت علععى صععدر متععيم ثععم  القععّواد: ملا أنععت عصععيب؟!..

يشععري إىل فتياتععه" انظععْر إىل فّلععاتي السععب ، أنععا القععّواد    

 املشهور وهن فالتي السب  املطيعات املؤدبات.

 أستاذ قّواد ماذا تريد مين؟.. سنًا!.."حمتيم: 

أسعتاذ ال حيعب أن    نعا ألقّواد: قلتر لعك أنعتا اسعتدعيتين، ثعم     ا
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 يكرر الدر  أفهمت!..

حسبتكم فلة واألق ام السعب  " يعلعق     متيم: وملاذا هّن سب ؟.

 ..بسنرية

 أرواح. ةالقّواد: ألن مّن سبع

 "باندهاش" وكيف ذلك هل والدتهن قطة؟!.. متيم

القّواد: إنهن نينت يف اليوم مئة مرة، وما زلن أحياه، وحعوش  

عملنععا، ثععم  أعبععاهم وكععل ية، يععترملن كععل ا الضععار

يقبلن بكل وأليام م  ذلك ال يتامرن،  نأني ال أطعمه

 شيه.

 متيم: أنت خبيل!..

"يشعري إىل   القّواد: ال وإ عا ألحعافظ علعى رشعاقة أجسعامهن،     

املعععومس اخلامسعععة" وهعععاه السعععمينة الوحيعععدة، أغعععدق  

عليها األموال الباهظة، أطعمها الهغل كل يوم كي 

معع  البنععدورة ومععرة معع    ا بععرغاًلتسععمن، مععرة نطععب  معع 

وأخعرى مع  الععد  وبععده مع  الفلفعل ومععرة        البقعدونس 

ويوم اجلمععة نتوقعف لنعيعد     م  الدبس وأخرى م  اللنب

الهنعععامج األسعععبوعي، فعععالكثري معععن الععع بن يفضعععلون  

البعععدينات كعععي يشععععرن بالراحعععة بعععم كتعععل اللرعععم     

الكعععععبرية، هعععععي بقرتنعععععا احللعععععوب أيعععععام األزمعععععات      

أكثرها معن   وما ارتفاع أسعار الوقود، واالقتصادية، 
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"يشعري إىل فتياتععه"   بسعتاني مععاهر  أنعا انظعر كععم  ، أيعام 

 نّوعت احلديقة بكافة أنواع األزهار.

 متيم: أنتا بستاني اخلراب!..

 القّواد "منبهًا بيده" ال تقاطعين رجاه..

 متيم: مللتر منك أستاذ قّواد..

كعل واحعدة    نسعوة ال ولئعك أل أف، أنت اململ، انظعْر   ّواد: الق

ل أء غععيب لععون ميعع ، وأنععت تععتكلم لععي عععن امللعع     مععا

 .؟!أنت

للمعومس   "مشعرياً  متيم: أريعد أن أسعألك ملعاذا اخرتتهعا سعوداه     

 ".األوىل

"  أريعد أن أسعألك ملعاذا اخرتتهعا سعوداه،      القّواد"يقلده ساخرًا

يعا لعك مععن    ،ولك فقعط ضع "يضعرك" أهعاا العاء أثعار ف    

 .! غيب

 .!متيم: أنت الغيب

 "نيسك القّواد بيد السوداه ويقبل يدها".

فعيب  بظلعها   ئرح لك، هاه السوداه تفيع القّواد: حسنا سأش

غطاه الليل وةالل الشجر، وللمكبوتم ومعن حيبعون   

  السعععود يف ةالمعععا ويسعععط    ي، يضعععوالتميععع  التغعععيري

 .االبية يف سواده

 "الثانية للمومس "مشريًا متيم: وهاه الشقراه
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 د السوداه ويسرب الشقراه من يدها""يرتك القّواد ي

ملهمعة  هعا، إنهعا   ل بهتنري الدرب ملن حيب احلياة ويتفعا القّواد: 

 .للشعراه والكّتاب

 تلهمين!.. متيم: مْل

 .!القّواد: ينقصك دم، يا فقري الدم

 "الثالثةللمومس  "مشريًا متيم: والسمراه

القععّواد: هععاه "يسععربها مععن فسععتانها" انظععر لرشععاقتها، هععي     

يب رقعععص التعععانغو والشععععر الطويعععل املتعععدلي علعععى   حملععع

 .الكتفم، ومن نيار  العادة السرية كثريًا

 متيم: ها! يبدو عليك فيلسوف جنس.

معاكراتي قبعل رحيلعي،    ععن  كتعاب   بتعأليف القّواد: أفكر 

، لعععععيس الرؤسعععععاه  برععععععد رحيلعععععي  شعععععريطة أن ينشعععععرا 

، وسععأعطيك ذلععك الشععرف   أفضععل مععين  والسياسععيون

 لكتاب. الرفي  بصياغة ا

يضععرك بسععنرية وأء شععرف أعظععم مععن هععاا قصععة       متععيم: 

 كفاح القّواد 

ناصععع   معععن خاللعععي تار عععًا القعععواد: أء نععععم سعععتنقل تار عععًا

 البياض.

 ؟..للمومس الرابعة" "مشريًا هاه الصفراهمتيم: وطيب و 

القعععّواد: هعععاه للنرعععيلم ومعععن حيتعععارون بقيعععا  سعععروامم،      
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 .(املتعقدين من احلياة)و

، والبيضعاه "يشعري للمعومس    !وت هامس" هاه طليب"بص متيم

 اخلامسة" ما  ليلك دكتور قّواد؟!.

القععّواد "بفنععر": هععاه كمععا قععال نعع ار قبععاني بيضععاه زغبوبععة    

 بالطيب مربوعة بالشرم مكبوبة.

متيم" يقاطعه" قصدك كما قال امرؤ القيس بيضاه رعبوبة 

 بالطيب مشبوبة بالشرم مكروبة.

، هي طلعب  بطينال فرق ..يف النهاية املعنى يف القّواد "با ئ از" 

ومعن يععانون عقعدة العنقص معن       السعود من ل رجال األعما

 .طلب السراقياتأيضا ، وبشرتهم الداكنة

 متيم: وهاه احلمراه، ماذا تستنتج منها؟!..

هعععي للمعععنفعلم واملرضعععى العصعععبيم ومعععن يععععانون    القعععّواد: 

 القاف املبكر.

 روفيسور قّواد.متيم: تعجبين  ليالتك ب

كععان يقععول لععي  القععّواد: الكععل يقععول لععي ذلععك والععدء دائمععاً 

 ستكون ذا شأن كبري يف املستقبل.

 إىل... ، تقود جياًلمتيم: طبعا! أنت ذو شأن كبري جدًا

 إىل الراحة. ":القّواد "مقاطعًا

رنعععو إال عيناهعععا" مشعععريا إىل املعععومس  متعععيم: وهعععاه العععيت ال ت 

 ا، عيناهععا ليسععتا غععريبتمإنععي أعرفهعع أشعععرالسععابعة" 
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عّني، تفتحر أبواب الشعجون يف سعجين املغلعق، "يقعرتب     

 منها ختتبئ وراه صديقاتها  يث ال تبدو له".

ال تقربهعا هعي جهعنم،     "يستشيط غضبًا" ابتعد عنهعا!..  القّواد

دون إحسعععا  كعععالثلج ال معععن دون لعععون كاملعععاه،  معععن شعععاحبة 

قها فأمسعت حنسعًا   تستمر، فأل حنس على اجلمي ، لعنها عاش

 على كل من ينام معها.

 .متيم: أصبرنا اثنم فأنا منرو  وملعون أيضًا

 .!القّواد: ليلطف اهلل بنا هاا املساه

 متيم: أريد أن أكلمها.

 القّواد: دعك منها.

أمل  .. خععر؟آ متععيم: صععريح أسععتاذ قععّواد ملععاذا مل ختععرت عمععالً  

 آسعععف لاحعععراج  شعععريفًا تقتعععات منعععه؟!..   جتعععد عمعععالً 

 "يقهقه"..

القععّواد "بغضععب جامعععًا يديععه بععم أطععراف جبتععه خلععف ةهععره"  

 !اعتاارك غري مقبول، ثم ماذا تعمل أنت لتسألين؟

 .ويف أوقات الفراغ صرايف! متيم: أنا قاص وشاعر

يععين شعراذ وقعّواد     طع  ....... )بصوت ععال"   القّواد:"ضاحكًا

، اهلل يرزقعععك وّجععععتا قلعععيب العععاء ال يععععرف     (أحعععالم

، علععى األقععل أنععا أمععار    ، ثععّم العمععل لععيس عيبععاً  األمل

أمععا أنعت كالنسععاه جتلععس وراه الطاولععة   عضععليًا عمعالً 
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 كأنك تغسل األطباق.

 ويسعتطرد  سععرة"  "يتوقعف قلععيالً  ،أنععا أغسعل القلععوب متعيم:  

 إنها تنهار. أصبرنا نكتة القّوادين..

 . !القّواد: زب أن أتصدق عليك

 سترق الصدقة.أمتيم: فعال أنا أقتات األمل، 

، سأتصععدق عليععك بفتععاة تقضععي سععاعة معهععا  !القععّواد: حسععنًا

 ولتجازيين السماه لقاه ذلك. نانًا

 .!متيم: فقط مل أعرف أنك خبيل ماه الدرجة

 !..ماذا تريد إذًا؟القّواد: 

 .م  بعة! مجعاه أريد الفتيات السب  يم:مت

لععن  "يضععرك ويربععت علععى كتععف متععيم"   القععّواد: يععا شععقي!، 

، ثععم فتيععاتي خجععوالت ال يقععبلن   ترمععل اسععأْل نربععاً ت

 سوية.

 واحدة واحدة. نمتيم: أريده

 القّواد: أنت ننون!.

حيمععل كععالم ا ععانم الكععثري مععن احلقععائق     متععيم: أحيانععاً 

 والصواب.

قال لعي معرة    ننونًا القّواد: واهلل صريح، أذكر أن صديقًا

 علينععا أن نفععتح املععواخري علععى مصععراعيها كععي تعمععل     

 .!العقول
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 متيم: فعال كان ننونا.

 القّواد: مثلك "يقهقه".

متععععيم: هععععل تسععععمح لععععي بععععاالنفراد بالسععععابعة وتععععاهب أنععععت 

 الطعام. األخريات إىل املطب  لتتناولن بعةو

القّواد: إذا كان يف األمر طععام، فهعي لعك، ولكعن ال تثقعل      

 لديهن عمل كثري. عليهن، فغدًا

اهن بالتسلسعععل، متععيم: كمععا تريععد، ولكعععن سععأعطيك إيعع     

أكعععره خمالفعععة النظعععام، ال زعععب أن  طعععئ يف أيعععام  

 األسبوع.

 "يتجه  القّواد وفتياته للاهاب إىل املطب "

القعععّواد: ولكعععن هعععل هنعععاك طععععام شعععهي يف بعععرادك، أرى       

 .منظرك متسواًل

متيم: ستجد ما تريد فأنا أجلب الطعام وال أتناولعه، أكسعر   

لعععب املعععواد ع، أشعععرتء الكعععثري معععن !روتععيين بالتسعععوق 

أو   العععيت عليهعععا ععععروض كعععي أربعععح كأسعععًا الغاائيعععة

 .مالعق نانًا

يعععا رجعععل كعععان زعععب أن ختهنعععي حلظعععة  القعععّواد أحسعععنت!..

 نيئي.

 متيم: وها أنا أقوما.

 "ينادء القّواد فتياته الستة" 
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القّواد: تعالوا يا فّلاتي إىل املطب  فاليوم مأدبة كاتعب شعهية   

 "متيم"ثم ينظر إىل 

 . عنهن اد: هل ستكتب قصصًاالقّو

 متيم: رمبا..

 القّواد: لدء شرط أخري.

 متيم: تأمر وتدلل يا أستاذ قّواد.

القععّواد: إن كتبععت قصععة عععن إحععداهن، أريععدك أن جتعلععين     

 بطل املسرحية، كروميو أو كعنرتة.

 .متيم: أنت بطل بالفطرة وهاا ال مان يناسبك متامًا

ّيعععا يعععا سعععودائي جتهععع ء   القعععّواد: "ينظعععر للمعععومس االوىل" ه  

 .االشتعالجته ء وال  رقيه ف نه موقد سهلر 

إىل املطععب  وتبقععى   الفتيععات السععت مصععطربًا القععّواد يغععادر "

 املومس األوىل.
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 املشهد الثالث:

 "يقرتب متيم من املومس األوىل ..

 املومس األوىل: ال ختجل تعال..

 أيتها اجلميلة  مرحبًامتيم:  

ادخل باملوضوع مباشرة، ال أحعب املقعدمات،    املومس األوىل:

 أء األوضاع  ب..

 "يتلعثم " متيم: ال ال..

ال تتلّبععك، كلكععم هكععاا يف البدايععة "بثقععة"  األوىلاملععومس 

 خّراف وديعة ثم تصبرون وحوشًا..

 ..ال أريد فقط أن أسألك سؤااًلمتيم: 

 : "تضرك" أنت أول شنص أراه هكاا.األوىلاملومس 

 .؟!جتدء غري هاا العملمتيم: أمل 

، !زوجعععي أم: ومعععا شعععأنك بعععي، أأنعععت أخعععي    األوىلاملعععومس 

 جسدء وأنا حّرة.

، وجسدك مجيعل ال  متيم: اهلل يهب لنا اجلسد لنرافظ عليه

 لة للعابرين.بجتعليه م 

 مللتر منك.، من عملك بسرعة املومس األوىل: هّيا انتِه

 . متيم: أجيبيين وسأعتقك فورًا

معاذا تتوقع  معن امعرأة معات زوجهعا ولعيس معا          املومس األوىل:
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معيل سواه، ومل تر  منه سوى ثالثة أطفال حيتاجون 

الطعععام والشععراب والسععكن، وأنععا لععيس لععدء حرفععة      

، فِمعْن أيعن   عمل بوةيفعة ألمدرسّية  أعمل بها أو شهادة

 برأيك؟.. وأعيل أطفالي قتاتأ

 أو بالعمل يف مطعم.  متيم: خادمة مثاًل

أغسععل  ن: عنععدما كععان زوجععي حّيععًا مل أكعع    املععومس األوىل

األطبععاق، بععل هععو كععان يغسععلها، أتريععدني أن أغسععل     

 .النا "تولول كأرملة مات زوجها لتّوها"ثياب 

 متيم: اهدئي مل أرتكب جرمًا.

 .. غبيًا املومس األوىل: أنت تتكلم كالمًا

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

..و ععرج مععن اجلانععب ا خععر دون أن يعععريه أحععد    غععيب لععْن تععتعلم  

 ".اهتمامًا

 متيم: حسنا أنا غيب انضمي إىل رفاقك.

 املومس األوىل: إىل اللقاه أيها الفاشل.

امس ر صوتك يا خطعري،  صوتر القّواد من املطب : "ضاحكًا" 

 .بثالجتكستمت  ا ن أاستمت  كما 

 متيم: إنها ال تستجيب لي.

طععب : كععْن قاسععيًا معهععا يععا غععيب، كععْن صععوتر القععّواد مععن امل

 يا بسكويت. رجاًل
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 متيم: سأرسلها لك أريد أخرى ..

بسعععرعة  قياسععياً  صععوتر القعععّواد مععن املطعععب : سععترطم رقمعععاً   

 "يضرك كنن ير" اإلنهاه

 متيم: أرسلها بسرعة..

علععى غصععين  صععوتر القععّواد مععن املطععب : يععا شععقرائي تعععالي..  

 باهلِل عليِك أسرعي.. أشرقي..

 ففي أرضا البلل..لتج

 يا دكتور!. متيم: أصبرت شاعرًا

اهلل يسعرت مععن هعاه الليلععة سععننرج    :صعوتر القععّواد معن املطععب   

 شعراه "تضرك  الفتيات بصوت عال" 

 "تغادر املومس األوىل وهي تنظر لتميم بازدراه"..
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 :الرابعاملشهد 

وهي تتغنجر، يقرتب منها متيم وزلسان تدخل املومس الثانية 

 السرير. على

بععععد،  ثيابعععكاملعععومس الثانيعععة: آه أيهعععا الرومانسعععي مل ختلععع  

 تعجبين..

 .؟!متيم: يا جلمالك الفاتن، أمل جتدء غري هاا العمل

مععا الععاء دفعععك مععاا     وأنععت "بصععوت نععاعم"  املععومس الثانيععة 

 ؟العمل

 متيم: ال أعلم أسأل نفسي كل يوم، رمبا احلياة.

 املومس الثانية: وأنا كالك.

 ولكين ب رادتي اخرتتر ما أنا عليه.متيم: 

 املومس الثانية: وأنا ب رادتي انضممتر إىل ماخور القّواد..

 "صوت القّواد من املطب  وهو يضرك عاليًا"

 متيم: وكيف ذلك؟

املومس الثانية: أراد أهلي ت وزعي لشعنص ال أحبعه، هربعتر     

 القرية إىل املدينة، ويف املدينة انتظرتر حبييب ..من 

 ومل يأِت صح؟.. :"مقاطعًا"متيم

 لو جاه ملا رأيتين هنا.. :املومس الثانية

 متيم: وبعدها.
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املععومس الثانيععة: مسعععتر أنععه سععافر كبقيععة الشععبان إىل أوربععا 

"تضعععرك  بسعععبب الرفاهيعععة العععيت نعيشعععها يف بلعععداننا    

وتضعععرب صعععدرها" وأنعععا انتقمعععتر منعععه باالنضعععمام إىل  

 ماخور.

 خر آمنه بال واج من شنص  متيم: كنِت تستطيعم االنتقام

املومس الثانية: أنتا أبله، من ذا البطل العاء يتع وج معن فتعاة     

سععتجلب لععه املشععاكل   أهربععت مععن قريتهععا، مععن يتجععر 

 وخاصة إن كانت مجيلة، هاا ال من زمان القبح.

 متيم: وكيف وصلِت ماه النتيجة؟

املععععومس الثانيععععة: القبيرععععات ا ن مرغوبععععات، ومطلوبعععععات     

ن معظم الرجال ال يثقون بأنفسعهم  ، ألكالكنتاكي

  افون ال واج من مجيلة كي ال ختونهم.و

 متيم: تبدين غري نادمة.

املععومس الثانيععة: انتهععى احلععديث قععل لععي أتريععدني أن أخلعع         

 .مالبسي

 ..متيم: انصريف

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

ا خعر دون أن يععريه أحعد    و عرج معن اجلانعب     "غيب لعْن تعتعلم" ..  

 ".اهتمامًا

 تنصرف الشقراه وهي مستاهة..
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صوت القّواد من املطب : إياك أن تضعايقها معرة أخعرى، هعي     

 .مثينة عندء جدًا

 متيم: ما قيمتها عندك؟..

صععوت القععّواد مععن املطععب : بقيمععة حععاائي الععاء اشععرتيته مععن   

 إيطاليا.

 ؟..ًاها إذذا مل تت وج، ملامتيم: واضح أنها مثينة جدًا

ثعم بععد    ،صوت القّواد من املطب : أت وج وأنا أمتت  كل يعوم 

 ، ولن تروق لي.زمن ستصبح عجوزًا

 .متيم: وأنت ستهرم أيضًا

، أال صعععوت القعععّواد معععن املطعععب : الرجعععل ال يصعععبح عجعععوزاً     

 تعلم؟!.. دائم اخلضرة.

 متيم: أيعين ال واج لك السرير فقط!..

فمععه": ومععاذا غععري   ام نيععذ"والطععع صععوت القععّواد مععن املطععب   

ستندمر على أيام حياتك العيت قضعيتها    السرير يا معّقد

، يف ا عععععاد اجلسعععععدين ذروة وأنعععععت تضعععععاج  األوراق

 السعادة.

 متيم: بالنسبة لك.

 صوت القّواد من املطب : صه!.. أريد أن أكمل طعامي.

 متيم: إذًا أرسل لي احلمراه.

حعاارء معن  طعئ     صوت القّواد من املطب : ال ختطئ بالعد
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 ، ا ن السمراه.بالعد يضي 

 متيم: حسنا السمراه.

صععوت القععّواد مععن املطععب : يععا مسرائععي ويععا أمجععل آهععاتي،         

كيعععفا أصعععبرِت لعععي    ،اقرتبعععي وقعععولي معععاا الرائعععي  

 .ةفدائي
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 :اخلامساملشهد 

 "تدخل السمراه واحلياه باٍد على وجهها"

 متيم: عجيب أمرِك ختجلم وأنِت ..

 س الثالثة: نعم وأنا مومس صح ملا مل تقلها.املوم

متععيم: رّبمععا أنععِت  ععوذج اخرتعععه القععّواد ليجلععب امل يععد مععن        

 ال بن.

املععومس الثالثععة: أنععا خجلععة ا ن ألن علععي تعريععة روحععي ولععيس 

 ..جسدء

 متيم: تبدين خطيئة القدر.

 املومس الثالثة: دائما نترجج باألقدار م  أن األسباب جلّية.

 مك مجيل.متيم: كال

كمعا تعلمعك    واقعيعة الكعالم   املومس الثالثة: احلياة تعلمك 

 الكتب زهد الكالم.

 ؟!!متيم: وكيفا وصلِت إىل هنا

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

و ععرج مععن اجلانععب ا خععر دون أن يعععريه أحععد  "غععيب لععْن تععتعلم"..

 ".اهتمامًا

علعى أحعد    قرانعي "صعمت" عقعد    املومس الثالثة: بسبب والدء

أصدقائه األغنياه يف الغربة، وسافرنا واستقرينا علعى  
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الرغم من ضجرء منه يف البداية ولكين قلتر األقدار 

حكمععت علععي فععارِض بنصععيبك، ثععم بععدأ نيععار  بععي     

مهنععة البغععاه، هربععتر مععن عنععده ورجعععت لكععن والععدء   

أقسم إن رآني سيا ين بعد أن سرب زوجي إشاعات 

النفععق املظلععم وهععاا ونععه، انضععممتر إىل هععاا  أخينبععأن

 املاخور التعس، إىل أن أجد ضوهًا.

 ِك حياتي.هرصوتر القّواد من املطب : أنا ضو

 املومس الثالثة: أنتا بهو النفق املظلم ووالدء بوابته.

"يعععدخل القعععّواد مسعععرعًا معععن املطعععب  ويصعععف  السعععمراه علعععى 

 ّنمكع تتمعادون إن احرت  ّنوجهها صارخًا: صريح أنك

 .!تبًا لكّن اإلنسان،

 قالِت احلقيقة. متيم: ملاذا صفعتها؟!..

أال تععععرف مثعععن احلقيقعععة إىل ا ن يعععا مثقعععف، ثعععم       :القعععّواد

 سأقط  هاه امله لة.

 ال رجاه دعين أكمل معهن. متيم:

ن؟ يععا "يقهقععه".، وا ن دور ماعع القععواد: حسععنا يععا قععّواد املسععرح  

 ترى.

 متيم: إنه دور الصفراه.

: أحسععععنت يععععا بطععععل ، القععععّواد النععععاجح شععععاطٌر يف      القععععّواد

 ال تنسا. واحلساب الرياضيات
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 !متيم: حاضر أستاذ قّواد

 "يشري القّواد إىل السمراه برأسه لرتحل، فتغادر السمراه"

: يعا صعفرائي يعا زهعرة عبعاد الشعمِس،  سعِك        القّواد مناديعاً 

 هنا فافرشي وجهِك.

 

 

 . 
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 املشهد السادس:

 جبينعه رأسها م هوة أما متيم فيمسعح  رافعة  صفراه"تدخل ال

 من العرق الغ ير الاء ينساب منه"

 ومس الرابعة: نعم يا سيدء القّواد.امل

 القّواد: هاا الكلب يريد أن يسألك عن قصتِك.

 يا شيطان. الكالب أن تكون كلبًا امتيم: حاش

 وإال تّوقفت. القّواد: اصمت!..

 عك لسماع قصيت.املومس الرابعة: ما الاء يدف

 متيم"يه  كتفيه" رمبا الفضول.

 املومس الرابعة: كما كان فضول حبييب.

 متيم: أيضا مس  قصتك.

 أراد رؤييت عارية .املومس الرابعة: ليته فعلها، 

 متيم: وهل رآِك؟!..

 املومس الرابعة: طبعًا إذًا ملا أنا هنا.

 متيم: وبعدها.

عععارييت يف حلظععة  املععومس الرابعععة: حققععتر طلبععه فأفقععدني   

"يضعععرك القعععواد" وهعععّددني بالصعععور العععيت   شعععيطانية،

صعععّورني إياهعععا لعععو أفشعععيت أمعععره لسعععوف ينشعععرها يف   

 الشبكة العنكبوتية.
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 يف عصرنا.القّواد: أرأيت فائدة التكنولوجيا 

 متيم: وملاذا مل يت وج بِك.

املععومس الرابعععة: قععال لععي إنععي وافقععتر علععى النععوم معععه قبععل       

شععععععريكة مثاليععععععة وسععععععأخونه  لسععععععتر إذنالعععععع واج، 

، هربعتر معن املنعع ل وقعررتر االنترعار، رميععتر     مسعتقبالً 

نفسي إىل البرر كي يقتلين فأنقاني ابعن ح......الل.،  

 فأكملتر مشوارء باالنضمام إىل ماخور هاا القّواد.

 خر.آ متيم: أمل جتدء مكانًا

، ألنعي هنعا ولعدتر    املومس الرابعة: هاا املكان األكثر أمانًا

جديعععد، غّيعععرتر شعععكلي معععن قروّيعععة إىل مدنّيعععة      معععن

 وغريتر امسي أيضًا ..

 "صمت قصري"

 تستطرد: هل أشبعتر فضولك أم تريد رؤييت عارية.

 ويتصبب عرقًا"، كمتهم أسفلإىل  رأسهمتيم  يطأطئ"

نيسععك شعععره  وينععادء بصععوت    "بععا ئ از" ال يكفععي"  متععيم

 الرمحة!.. إىل أء حال وصلنا..عاٍل" يا كاتب األقدار 

معا بعكق كعامرأة حامعل تصعر ، هعل جعاهك         :""سعاخراً  القّواد

 املناض، أم حان وقت أدويتك يا ننون.

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

"غععيب لععْن تععتعلم" ..و ععرج مععن اجلانععب ا خععر دون أن      
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 ".اهتمامًايعريه أحد 

 متيم: لن تفهم علي.

 يا صديقي. القّواد: أفهمك جيدًا

 " ساسية عالية" صريح. متيم:

أنععت ننععون "وينظععر للمععومس اخلامسععة" وأنععِت  القععّواد: نعععم..

 انصريف ..

 "متعيم "إىل املطعب  ، ويعنكف القعوّاد     الرابععة "تغادر املعومس  

 بلطف على كتفه ثم يهمس.

 هل أخات أدويتك؟.. القّواد:

 ية.أدوييت، أنت املر كي أتناولمتيم: أنا لستر مريضًا 

 "يهم باخلروج فيمنعه متيم". القّواد: إذا سأنصرف ا ن

 ف سآخا الدواه.توّق ..متيم: ال 

"يتناول متيم حبة ويشرب من كأ  املاه فيبقى رب  الكوب 

 "مآلنا

 متيم: ها وا ن نادء ما .

يععا كععرة الععثلج علععى اجلسععد     يععا مالكععي األبععية..  القععّواد: 

لبسعععيين االي ولعععن تسعععرتها ..عاريعععة هعععي ..تعععع الععععارء..

 هنيهة وذوبي ..
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 املشهد السابع:

وهي تقضم تفاحة، ومتشعي خبطعى    اخلامسة"تدخل املومس 

 ثقيلة وبأنفا  الهثة، يتقدم حنوها متيم"

مععا الععاء جعععل الععثلج كفنععًا    وأنععِت يععا أغنيععة الععثلج؟!..  متععيم: 

 ..سرمديًا

"وهعي تععتلمظ التفاحعة" أفهعم معن كالمععك     اخلامسعة  املعومس  

 عرفة قصيت..أنك تريد م

 متيم: وكيف فهمِت ذلك.

"تصعمت   : ال حعديث لعدينا سعوى ععن النعا      اخلامسةاملومس 

قلععيال ثععم تسععتطرد بنععهة مننفضععة" وكععل واحععدة مععن   

 اللواتي قابلتهن ا ن  دثت عن غبائك ..

 عن غبائي ..مجيل. ها!.. :متيم

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

و ععرج مععن اجلانععب ا خععر دون أن يعععريه أحععد  علم".."غععيب لععْن تععت

 ".اهتمامًا

 : مسعتر منهن أنك كاتب..اخلامسةاملومس 

 متيم: أبعدها اهلل عن طريقِك..

أمتنعى يف صعغرء أن أصعبح كاتبعة      : كنتراخلامسةاملومس 

 كفرجينا وولف..
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 متيم: مجيل.

معا   وكعل   "مقاطعة" وكيف يكون مجعيالً اخلامسة املومس 

قبيٌح، عندما نكون صعغارًا نبعدأ بالبنعاه وحينمعا     تاله 

 نكه نبدأ بامدم.

مععا بدايتععه مجيععل ينتهععي باجلمععال،     متععيم: وكيععف ذلععك؟!..  

 وت داد رونقًا يف نهايتها. غادةكالشمس يف بدايتها 

: أنتا بائ  أوهام كما كان قبلك الكّتاب اخلامسةاملومس 

 والشعراه.

 أء صف درسِت؟!. متيم: يبدو عليِك مثقفة جيدة، إىل

جلامععععة وصعععلت إىل السعععنة  : مل أكمعععل ااخلامسعععةاملعععومس 

تعؤمن بالفتعاة العيت تقبع       فافظةأنا من عائلة الثانية، 

 يف البيت وتنتظر نصيبها.

 متيم: وهل أرغموِك على ترك دراستِك؟!..

الثععانوء كنععتر  إىل الثالععث: حتععى وصععولي اخلامسععةاملععومس 

ك فرعرق  ر أخي بعال أدر  بالسر يف املطب ، ومرة شع

نتهعع  فرصععة خروجععه أكععتيب وضععربين، ومل أستسععلم 

أمعي العيت    وفعاة ولكعن بععد    إىل املدرسعة للعمل ألذهب 

مل يععععد هنعععاك أحعععد يعععداف  عّنعععي،   كانعععت سعععندء،  

عععن جععامعيت، إىل أن اعرتتععين فكععرة   وبقيععتر أتغيععبر  

 امرب من البيت.
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 متيم: فكرة متهورة.

أخععر،  أملععك خيععاراً  مل "تقضععم التفاحععة"  :اخلامسععةاملععومس 

هعععا وصعععدقتر القصعععص الرومانسعععية العععيت كنعععتر أقرأ

وينقعاني معن    شهمًا شابًا وسيمًا أو رجاًل لتقيبأني سأ

هاه احلياة ، بقيتر يف الشوارع تائهة أخشعى معن كعل    

القطعط والكعالب واإلنسعان، بقيعت      معواه من  ،صوت

 ..شابًاتر التقي جائعة من كل شيه، وأخريًا

 القصصعية تقعول لعي مل يكعن شعابًا      متيم: عجيب، حبكيت

 وإال ملا انتهيِت هكاا. جيدًا

مععا، بالضععبط    نوعععًا ًا: يبععدو عليععكق واقعيعع  اخلامسععةاملععومس 

صادفتر رجال قبيرًا تفوح منه رائرة الععرق الكريهعة   

وكأنععععه حيمععععل عطععععر اخلطايععععا، اغتصععععبين وأنععععا ال 

اسعتطي  إخبعار الشعرطة كعي ال يععرف أخعي أنعي هنععا        

 جامعة القّواد للفواحف. فانضممتر إىل

 متيم: ال يبدو عليِك التأثر وخاصة أنِت بهاا الوزن.

 : "ضاحكة" أفرغر شرنات غضيب بالطعام.اخلامسةاملومس 

، جتلس القرفصعاه أمعام   يف املطب  لياًل ألقُطها دائمًا :القّواد

  صععوت فمهععا حتععى لععو  الثالجععة وهععي تأكععل، ستسععم 

بع   معن اخل  نطنعا ، يا رجل  لب معا أ كنتا يف الصم

 .بقّرةستنرب بييت هاه الكل يوم، 
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خععر لقمععة مععن التفاحععة و مععل    آ"تقضععم  :اخلامسععةاملععومس 

 هاا  وذج فريد للبنل. البقايا بيديها"

القّواد: انصريف وتعدحرجي إىل املطعب  هنعاك طععام لايعا يف      

 ثالجة هاا ا نون.

 متيم: لْن تفهمها.

 ل شيه.": يبدو عليك تفهم كالقّواد "ساخرًا

 متيم: ما عداك مل أفهمك.

 القّواد: سيأتي وقت وتفهمين ولكن سيغادر قطارك حينها.

املععومس اخلامسععة: "تشععري لبقايععا التفاحععة الععيت بيععدها" هععل       

 .عندكق سلة للمهمالت، أريد رمي هاه"

األرض أال تعرين بيتعه كمعاخور مكعد       علعى القّواد: ارمها 

 بالفوضى.

 ي بقايا تفاحتها على األرض""تنصرف املومس اخلامسة وترم

خعععر آالقعععّواد: سعععأغادر ا ن، عنعععدء عمعععل هنعععاك شعععنص     

 .ثيابياستدعاني وعلي تغيري 

متععيم: ال أرجععوك مل يبععقا سععوى اثنععتم دعععين أراهمععا ثععم ال        

 تريين وجهك.

 يععا بععاب اجلععرائِم..  القععّواد "مناديععا": محععراهر يععا نسععج الععدماِه..  

الم القععه فعع ني يف ةعع  الكفععن علععي.. تعععالي وأسععدلي  

 وحدء.
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 "املشهد الثامن"

وهعععي تضعععرك بسعععنرية و عععرك تعععدخل املعععومس السادسعععة "

أزرار قميصه  فا ًا ، ومتيم يتصبب عرقًانينة و ااًل مؤخرتها

 على األرض." العلوية راكعًا

 املومس السادسة: ماذا تريدر يا هيامي؟..

ا نعععون املرتبعععك يريعععدك بععععة القعععّواد: يعععا حبيعععبيت !..هعععاا 

 .تالوق

 وأمامك. املومس السادسة: هنا!..

 أريد أن أرى نتيجة دروسي. القّواد: سأستمت  مبشاهدتِك..

 "مدعية اخلجل" نعم يا أستاذء ستنجلين. املومس السادسة

 يسلم خجلِك. :القّواد

 سأجعلك ترتعف. املومس السادسة: تعالا يا مرتبك..

 "يتقععدم متععيم ماسععرًا عرقععه بكععّم قميصععه،  ععاول املععومس 

 السادسة تقبيله فيبتعدر عنها"

 .!فاشل :املومس السادسة

"يدخل الق م معن نيعم خشعبة املسعرح نيشعي ويعلعق سعاخرًا:        

و عرج معن اجلانعب ا خعر دون أن يععريه أحعد        "غيب لعْن تعتعلم" ..  

 ".اهتمامًا

 "صمت"
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 فقط؟!.. ًاواحد متيم: أريد أْن أسألك سؤااًل

 لو.....؟!..املومس السادسة: بسؤاٍل ترجتف ماذا 

 خر.آمتيم: فقط أريد مساع قصتك وال شيه 

اضععربين ضععربة خفيفععة علععى دبععرء      ن املععومس السادسععة: إذ 

 وسأجيبك.

 قّواد هو فرتف يف ذلك.المتيم: اطليب ذلك من 

 مل تعد تنف . القّواد"هازئًا" تعودْت على ضرباتي..

املومس السادسة" تومئ بابتسامة خفيفة" أريعد رؤيعة ضعربات    

 !.تكونعراه كيف الش

أيعديهم ناعمعة معن    ، لقّواد ضاحكا: ستكون ضعيفة حتمًاا

 القلم ليل نهار.ة إمساكهم كثر

متععيم: أتريععد رؤيععة ضععرباتي" يرفعع  يععده بوجععه القععّواد فيبتعععد   

 منه" ضربة قلمنا أيها املتنلف هي دواه وجرح.

، ال تبتسععم !كععم أنععت معقععد   ..هيعع"بععاٍد عليععه امللععل": إ   القععّواد

 تأخا األمور جبدية.ودائمًا 

 خرى.أاملومس السادسة: هّيا خلصين أتريد هنا أم يف غرفة 

 متيم: أريد سؤالك فقط كيف وصلِت ماا القواد؟!..

الضععععف معععن املعععومس السادسعععة: يبعععدو عليعععكق أنعععك تععععاني    

 ه ويضرك القّواد بأعلى صوته".قاجلنسي "تقه

 .!!القّواد: شككتر يف ذلك من البداية ال يبدو عليه رجاًل
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: وكيف استنتجِت ذلك يا أخصعائية  "بابتسامة ساخرة" متيم

 علم النفس؟.

 املومس السادسة: ألنك ال تنثار كما كان زوجي ال ينثار.

 متيم: أكان زوجك ضعيفًا.

املومس السادسة: زّوجين والدء لشعريكه يف املعمعل وكعان    

القعدرة اجلنسعية فلعم أشععر      رجاًل سبعينيًا، ومل نيلعك 

 .عه!بأنوثيت م

 "القّواد جالس على الكرسي نصف نائم"

 وطلقِك ثم قدمِت ماا املكان، صح؟!. متيم: 

املومس السادسة: ال يا فاشعل، مازلعتر زوجتعه، هعو يف عملعه      

أغلععب األوقععات وأنععا أعمععل يف طلبععات خاصععة حسععب       

 ال بون الاء يعجبين.

وخاصعة   صوسعيما  وتت وجعي شعاباً   متيم: وملاذا ال يطلقعك؟!.. 

 يلة ومن عائلة غنية.أنِت مج

سينسععر والععدء شععريكه وحلععم حياتععه     املععومس السادسععة:  

 أحب التنوي .املعمل، ومن ثم 

 ختونيه م  بعة املعارف. أنجتربي  متيم: ومْل

املومس السادسة: معظم معارف زوجي من الشعباب يدرسعون   

يف اخلععارج أو يعملععون هنععاك  ثععًا عععن احلريععة كمععا     

مطلقعات   فيهعا معظمهعن   ن، واحلعارة العيت نقطعن   يّدعو
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بفعععرص  الغربعععةوأرامعععل، وشعععبابها صعععدقوا أكاذيعععب  

بفشعلهم يف   مترجعيم عن فتاة أحالمهم  العمل أو  ثًا

 .بالدهممن  فتاةاحلصول على 

 لتِك؟.امتيم: وهل وجدِت ض

املعععومس السادسعععة: أنعععا سععععيدة  خعععر درجعععة، جربعععتر كعععل  

 األنواع.

 متيم: والكّتاب والشعراه.

يأتون بم الفينة واألخرى حم  : "ضاحكة"املومس السادسة

وجههعععم أمل غريعععب، وحيملعععون قلمهعععم معهعععم،  يععععرتء

فرم نكون على السرير نكعون ثالثعة أنعا وهعو وقلعم      

 باملنتصف.

 .متيم: أنِت شبقة جدًا

 ،املومس السادسة: وأنعتا شعبٌق بنظرتعك تلعك يعا واد يعا تقيعل       

ويبعععدو عليعععك معععدمنًا للمنعععدرات معععن السعععواد العععاء     

 عينيك. أسفلرل يك

 متيم: يا غبية، هاا السواد من ةالم دماغي.

 املومس السادسة: أشفقتر عليك.

 متيم: أشفقي على نفسِك.

 املومس السادسة: أنتا جّدء زيادة عن الل وم.

 متيم: أفضلر من أن أكون ساقطًا زيادة عن الل وم.
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 املومس السادسة ستندم على شبابكق الضائ .

يععاتي لععو  ععتر معععك ليلععة وسععكنْتين    متععيم: سععأندم طععوال ح 

 خطيئتِك.

 املومس السادسة: أأبدو لك سهلة املنال!..

 متيم: قّوادك يعشقر النقود.

 "جاحظًا عينيه" كأنه قد ذركر امسي. القّواد

 باخلري. متيم: باخلري طبعًا

 لو مسرت. (...حضرة األستاذ قّواد)القّواد: 

 متيم: أتشُك يف عدم ذكر امسكق باخلري.

 ال طبعا فقد زرعتر اخلري دومًا. :لقوادا

 ّضح.ااألمر و :متيم

املومس السادسة: اضربين على دبرء سأنصرف ا ن فقعدتر  

 .بكأملي 

 القّواد: أنا سأضربِك يا حّبي، أعشق هاا العمل.

"يلطمهععا القععّواد علععى دبرهععا فععتهم  باملغععادرة ، ونيشععي متععيم    

 والقّواد باجتاه اجلماهري"

 واحدة على ما أعتقد أستاذ قّواد.متيم: بقيْت 

 القواد: يكفي ا ن، غلبين النعا .

" ينظععر للسععاعة مازالععت الثانيععة  متععيم: مععازال الوقععت مبكععرًا

 عشر ثم يستطرد" وأنتا ابن الليل.
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القّواد: سأذهب لشرب كأ  ماه، أفضعل طريقعة للرصعول    

األكعل، أنصعرك    بععد على كرش كبري شعرب املعاه   

 رش دليل الرجولة.بالك أنت حنيل والك

وما  متيم: ال تغّير املوضوع دعين أراها، فقد انتظرتها طوياًل

تلئ ناول متيم كأ  املاه املم"يت ليليت هاه إال ألجلها،

 شرب منه.  ماه ِاويعطيه للقّواد" هاا كأ إىل ربعه

أشربه، "يشرب رشعفة  سالقّواد: رغم أني أقرف منك لكين 

ال تعععروقين"  صعععغرية ويتوقعععف" خعععاه رائرعععة الكعععأ    

 ينادء" يا فّلاتي السب  تعالوا سنرحل.

 "تتجم  الفتيات السبعة ويلّوحن لتميم ما عدا السابعة"

" اقرتبععععي مّنععععي ، عينععععاِك املغلقتععععان    السععععابعة  متيم"مناديععععًا

 شجون اموى. انتفتر عين، ميستا غريبتكضريح، ل

"تلعويح   !القّواد: اخعر  وابتععد عنهعا يعا أفشعل زبعون صعادفته       

 .تيات مستمر ما عدا السابعة"الف

ِاكشععفي الغطععاه،  السععابعة": يععا مسععرحًا عبثيععًا متععيم "مناديععًا

 هاا احلجاب يقتلين، حّلي لغ ء وافتري الستارة.

: "وهعو يصعر   معن الرحيعل   ن مانععًا إيعاه  ن يتوقف متيم أمامه"

 لن أدعها ترحل.

القععّواد بقععوة فيسععقط متععيم علععى األرض، ويغععادرون  يلكمععه"

بصعععوبة علععى متععيم ، يقععف يسععقط مععن السععابعة شععاما الغرفععة ف
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 قدميه بعد أن فقد توازنه ونيسك بالشال ويشم  رائرته"

إنععه رائرتهععا، ليسععت غريبععة عععين، يععا عععبري      :متيم" سععرة"

"زهععف  جسععدها يععا عطععر الغيععث علععى األرض احلععّرى

يا حلمي األوحد، بالبكاه" إىل متى سأبقى انتظرِك، 

ثععّم يغمععى  " ،يععا جهيععل ناجناحععكق شععجونمتععى سععيغطي 

 .على متيم"

 

 

 "إةالم"
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 املشهد األول

، اليسعار والعيمم  دون نوافا، يتفرع منها بابعان يف  من "غرفة 

نموعة صفرات مدة علعى الطاولعة، صعورة شنصعية إلدغعار      

دة وم قعة علعى   دبو ولوحات لفان جوخن وبول جوجعان مع   نآال

ة علععى األرض بقربهععا حبععوب وأدويععة مرميععاألرض، مععرآة، علععب 

، ومنفضعة فيهعا الكعثري معن أعقعاب السعجائر       كأ  معاه فعارغ  

ة ، سععاعوحصععرية قدنيععة علععى األرض   وسععريٌر يف زاويععة الغرفععة  

 .."ثانية عشرمعطلة معلقة على احلائط تشري إىل ال

"متععيم مععدد علععى األرض، يقععف علععى قدميععه وزلععس علععى    

 الكرسي خلف الطاولة"

ن تنقعاني  أيها القعّواد، لكمعتين بعنعف ،بعدل أ    تّبًا لك متيم: 

 رميتين يف نار أعمق من اجلريم الاء أسكنه.

، وصدره ثم نيشي يف الغرفة جيئعة وذهابعاً   "حيُك رأسه قلياًل

 يقف أمام املرآة"

 .لقد تغريتا كثريًا :متيم" يالمس وجهه مترسرا"
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 : مْل أتغري.خارجي صوت رجل

ًا، يفعتف  عت الطاولعة ويف أجع اه     "ينظر متيم حولعه معاعور  

 "الغرفة ال يرا أحدًا

 .متيم"خبوف" مْن أنت؟

: "ضاحكًا": أنعا "يعلعو ضعركه أكثعر"     خارجي صوت رجل

 .أنت

"بتوسععل"  متعيم: معا هعاا املسععرحية السعنيفة، أيعن ختتفعي؟..       

 ملاذا تضرك؟..

 : أنا أمامك ، ومعك و لك وأضرك مّني.خارجي صوت رجل

 متيم: ال أراك.

 العامل.لْن ترى  لقد أصبرت أعمى : خارجي وت رجلص

 متيم: أرى كل شيه إال أنت.

 : أنتا ترى ما تريد رؤيته.خارجي صوت رجل

متيم: كيف؟!.."يشري ألثا  املن ل" هاا كرسي وهعاه معرآة   

 "حيضن أوراقه" وهاه حياتي.

، : إذًا مععا زلععتا أعمععى ونسععيتين أيضععاً    خععارجي صععوت رجععل 

شععى مقابلععة النععا  كنععتا    أتععاكرر عنععدما كنععت خت  

 ترسلين بدال عنك وال تتاكرني يف اقتسام الغنائم.

 متيم: مْل أتاكرك.

: عندما كنتا جتنبر وختاف ما تعملعه،  خارجي صوت رجل
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عنععك فيشععتمين الععبعة، ورمبععا أحععبين     تععرميين بععدالً 

 البعة ولكن أتعلم مقدار األمل الاء سببته لي.

 عين. نيابًة متيم: ال تتااكى، أنا ال أرسل أحدًا

، حسنا أتاكر يوم نكار: مصٌر على اإلخارجي صوت رجل

أحرقت بيتنعا العاء يأوينعا معن أجعل حبيبتعك ال أذكعر        

 ااكرة.ال انتين وأصابين فقدامسها يبدو أنك عدّي

أحرقتععععه ألنععععه ذكععععرى سععععيئة لععععي    "بغضععععب" أهععععا!.. متععععيم

 وياكرني بضعفي ملهتاب.

 "  ن" من أجل خرقاه. :خارجي صوت رجل

 إنها قليب. ،متيم: ال تقل عنها خرقاه

لععو كانععْت قلبععك لعملععتا املسععتريل        :خععارجي  صععوت رجععل  

 للوصول إليها.

 متيم: فعلتر ما أستطي  ولكنها مل تشأ رؤييت.

 صوت رجل خارجي: ال تنف  احلجج يا بين.

 متيم: ليسْت حججًا ولكنها مل تهواني.

 أأنتا عّراف؟!. صوت رجل خارجي: وما أدراك؟..

 يم: رّدتين وقالت لي أمتنى لك التوفيق يف حياتك.مت

 صوت رجل خارجي: ومْل  اول مرة أخرى.

 متيم: كهيائي .

صوت رجل خارجي: كهياه، دائما نسّمي ضععفنا تسعميات   
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 فنقتلها. ،خمتلفة

 متيم: وماذا أمسيه؟!..

..عععدم  ثقععة  حيععاه  ..خجععاًل ..صععوت رجععل خععارجي: مّسععه جبنععًا

 يسْت كهياه.ولكنها لبالنفس، 

 متععيم: رّبمععا، فمععن ينشععأ يف بيععت قّوامععه املشععاكل وأعمدتععه  

امععدوه الععاء يسععبق العاصععفة، ينشععأ خائفععًا مععن كععل   

شععيه، إن نشععأت يف بيععت كععااك البيععت لععْن تععنجح يف  

 حياتك.

صوت رجل خارجي: مّرة أخعرى تعترجج، وتسعمي فشعلك يف     

 عملك وحياتك بالظروف.

طفععوليت، منععا صععغرء   متععيم: ال يععا صععديقي وإ ععا مل أعععف 

ووالعععدء يناقشعععين يف مشعععاكل احليعععاة وقعععوت الغعععد،  

وارتفعععاع أسععععار املعععازوت وانقطعععاع الكهربعععاه وأزمعععة     

 الشرق األوسط، كان يعاملين كأني بعمره.

صوت رجل خارجي: وهاا يع رع اخلعوف بعالعكس، يعطيعك     

 احلكمة.

، متيم: اممس مشكلة أخرى، يف بيتنا  شعى امعدوه دومعاً   

لسععوداوية يف ، واألجععواه اب املشععاكل دومععاً ألنععه يسععب 

كنعتر أمسع  املوسعيقى حينمعا     املن ل كانت تعؤرقين،  

الدء يف فشعلي  كنتر أدر  وهاا األمر كان حجة لو
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 .يف الثانوية العامة

 صوت رجل خارجي: لكّنك تغّيرتا بعدها.

متعععيم: بععععد فشعععلي يف احليعععاة و عععاحي يف املدرسعععة تغّيعععرتر  

 ومراهقيت. متأخرًا، فقدتر طفوليت

 صوت رجل خارجي: سكناْتكق مراهقة متأخرة.

ضعععا غّيرنعععي، متعععيم: نععععم هعععي بالضعععبط، ولكعععن احلعععب أي  

كععععان البيععععت ينفرنععععي   عشععععقتر الشععععوارع بسععععببها،   

ك يف الشعععارع شععععرتر  فسعععكنت شعععوارع بيتهعععا وهنعععا  

ومجعععال حلظعععات  قلعععوب املسعععاكم،بنعععبة احليعععاة و

عشق احلبيبة، أمجل حلظة حعم تراهعا فقعط، كعان     

حعععم أراه اختبعععئ  هانفسعععالعععدء يرعععدرّا  يف مدرسعععتها و

بععآن  نقيضعم ، مجيععل حعم تععيف   وحعم أراهعا أنتشعي   

، واحععد كععأن ختععرج مععن املسععجد ثععم تععدخل احلانععة        

عندما تصاحب أوالد الشارع وتتسعك  علعى األرصعفة    

متعععّردتر علعععى األخطعععاه وعرفعععتر  تععرى سعععفور املدينعععة، 

 .!كيف ترقال كلمة ال هاا خطأ

 "صمت"

 كفاكق حديثًا عن هاا املوضوع باهلِل يكفي. متيم:

 صوت رجل خارجي: ها أنتا تهربر مرة أخرى.

 متيم: أهربر حم أرى احلل فال.
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حنععن مععن زعععل األمععور مسععتريلة أو     صععوت رجععل خععارجي:  

 عليها. مقدورًا

متععيم: إذًا احضععْر لععي مهتععاب، أنععا بانتظارهععا إذا كنعععتا ال       

 تعرفر املستريل.

"ضاحكًا" أترى من كعل هعاا احلعديث     صوت رجل خارجي

 ال تتاكر سواها مهتاب مهتاب.

 باور قليب.على طر تمس اليت نهرر السماهمتيم: هي 

 صوت رجل خارجي: أنتا ال تعيف يف هاا العامل.

، وبععم احللععم متععيم: رمبععا عنععدما أكتععب  لععق روحععي عاليععًا

واحللععم ال أجععد احلقيقععة، أنفععي الوجععود وأنفععي املععوت    

 م، تهيم روحي يف عامل أخر.وأحي احلل

صوت رجل خارجي: ما زلتا يف هايانِك تبرر، وال جتعد معن   

 وجه العامل إال القبح.

 متيم: أريد رؤية وجهك يا جبان إىل ا ن ختشى مقابليت.

صععوت رجععل خععارجي: إن رأيععت وجهععي سععتناف فهععو فععرتق   

 مشوه.

 متيم: وكيف احرتق.

مععتَّ،  صععوت رجععل خععارجي: أيسععأل القاتععل ضععريته كيععف    

 كنتر يف البيت. أنسيتا يوم أحرقت بيتنًا

 متيم: كنتر ننونًا حينها.
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يف  صوت رجل خعارجي: يعا تعرى كعم معن ا عانم سعنترمل       

 .هاا البلد

"ينظر ل اوية الغرفة ويفكر": أذكر وجهك كان وجه  متيم

 أنثى.

 ولكن قليب وقلمي رجل. صوت رجل خارجي: وامسي أيضًا

 .باسم أنثىصديقي فسميتك  متيم: أردتر  العيف يا

 صوت رجل خارجي: أناني.

متيم: هم ينشرون للنساه اجلميالت مباشرة حتى لعو كانعت   

 مراهقة شعرية، أو خواطر قصصية.

وجههععا علععى   ألصععقتاتلععك الععيت   صععوت رجععل خععارجي: ومععنْ  

 وجهي.

متععععيم: مثلععععة غععععري معروفععععة، وجععععدتر صععععورها يف جريععععدة  

 رومانية، واألغبياه صدقوا ذلك.

"يقهقعه" كعم معن الرسعائل جعاهتين علعى        وت رجل خارجيص

ين يف نمين، لو يرو بريدء اإللكرتوني يطلبون موعدًا

خعععر يف اقععع  ألصعععبح نصعععفهم يف مصعععح عقلعععي وا    الو

 املقهة.

 أرأيتا ذكائي.متيم: 

مللعتر مععن   إنعين  صعوت رجعل خعارجي: ولكنعكق توّقفععتا حتعى      

 العيف ومل يعد ياكرني أحد.
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 نقود حينها، وحصلتر عليها. متيم: كان يل مين

مل  النقععود زلععت  اجععة إىلصععوت رجععل خععارجي: ولكععن مععا 

 .يتغري وضعك

متيم: لْن أشّرد بقية أوالدء سأجد مم مسكنًا ولقبعًا حيمعل   

لعن أتنعازل، أخطعأتر     امسي، حتى لو أصبرتر متسعوالً 

 مرة يف حياتي ولن أعيدها.

 "صمت"

 .صامت بكمتيم: يا فالن أين أنتا ما 

إّنعععين يف االسعععم  ت رجعععل خعععارجي: ال تقعععْل عّنعععي فعععالْن..صعععو

 أبكي.

 متيم: اةهر لي رمبا نسكن بيتًا مرة أخرى.

 صوت رجل خارجي: أنت أناني لاا سأرحل.

 متيم: لو كنتر أنانيًا ملا وجدتين يف هاا الوض .

 .صوت رجل خارجي: إىل اللقاه يا أنا وداعًا

 قْف !. متيم: تّوقف..

 زوايععا الغرفععة ويععاهب للمطععب  ويرسععم   "يبرععث متععيم عنععه يف 

 ة" آصوت سقوط األطباق واملالعق، ثم يقف أمام املر

ختتبعئ  متيم"ضاحكًا بصوٍت عاٍل" سأجدك هنا أععرف أيعن   

 .أيها املنادع

"نيسك املرآة ويرميها أرضًا، فيرسم  صوت الرجل اخلارجي 
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يبدأ عاليًا ثم يننفة تعدرزيًا حّتعى يتالشعى، ومتعيم      صارخًا،

 يضرك بصوت مرتف "..

 

 

 "صمت"
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 املشهد الثاني

صعععوتر خطعععواٍت قادمعععة بقعععوة، تنقطععع ر الكهربعععاه، ومتعععيم     

 من هناك؟.. يصر : مْن أنت؟..

 "صدى اجللبة اليت حيدثها"ما من صوت زيب إال 

متعععيم: معععا كعععان ينقصعععين يف هعععاه الليلعععة اللعينعععة انقطعععاع      

 الكهرباه، أء شؤم حييط بي؟!..

قعاب ويبرعث ععن الشعمعدان،  يعراه ويعنري       "يشعل متيم ععود ث 

ال  وسعععاكن  الشعععمعة، فيظهعععر أمامعععه مباشعععرة مهعععرج صعععامت  

يف هععاه اللرظععة تعععود الكهربععاه، يرتعععد متععيم خوفععًا   يترععرك،

 عنه" املهرج مبتعدًامن  ويرتعبر 

 متيم"باعر" ماذا تريد مّني باهلل عليك؟!..

 "يصمت املهرج وال يتررك"

 يستطرد: من أنت؟!..

 املهرج بالبكاه ويض  يده على صدره" "زهف

ؤيععععة بكعععاه أحعععد، أتريععععدر أن   !، ال احتمعععل ر متعععيم: ال تبعععكِ  

ذهعععب ولكعععن العععهاد خعععاٍو فعععالقّواد اللععععم ، تسعععرقين

 يف برادء. شيئًا وفّلاته مل يبقوا

 "يستمر املهرج بالبكاه"

، فتقععدها دائمععاً أحسععنًا!، مععا مععن نقععود يف جععييب أنععا    متععيم: 
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ه و رجهعا للنعارج يف إشعارة علعى     "يض  يديه يف جيوب

هععاا كععل مععا    "إال مععن قطعع  معدنيععة صععغرية    إفالسععه

أملكه، خاها كلها إن أردت، مل أكتعب شعيئًا معن    

 .لي اأيام فكيف لي بالنقود، ثم أنهم لن ينشرو

 دون صوت"من "املهرج مازال يبكي 

رجععاه" حيضععن متععيم املهععرج ثععم يقععوم     متععيم: توّقععف، ال تبععكِ 

لبهلوانية له ويلععب بتفاصعيل وجهعه    ببعة احلركات ا

، أمععا املهععرج مقععرفص يف   ويقععوم  ركععات تهرزيععة  

 "زاوية الغرفة واضعًا رأسه بم يديه

واهلل حّيعرتين معاذا   متيم: يبدو إنعي حتعى يف التهعريج فاشعل،     

ن دخلعوا بعييت وكأنعه أمسعى     يتريد مين، أرى الكثري

 ماخورًا.

توسعاًل، و ععرج  وحيععدق يف ععيين متعيم م   رأسعه  "يرفع  املهعرج  

ونيععد يديععه   أمحععر كععبريًا زجاجيععاً   قلبععًامععن كن تععه  

ليعطيععه القلععب، ينظععر إليععه متععيم باسععتغراب، ويأخععا    

 القلب"

أملكه، فكيف لعي ب عطائعك   "معلقًا بسنرية" هاا ال  متيم

 ملكه ا ن، أنا مثلك.ال أ شيئًا
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 املشهد الثالث:

الغرفعة  "يدخل القّواد بشكل مفاجئ،املهرج جالس يف زاويعة  

دون حعععّراك ومتعععيم وراه الطاولعععة منعععدهف معععا     معععن 

 حيصل معه"

القّواد: تبعًا لعك اسعتدعيتين معرة أخعرى وأضععت علعي فرصعة         

اقتنععاص البععدناه اخلععارجم مععن نععادء اللياقععة البدنيععة، 

 وجيوبهم تع ف بالنقود.

ك ثعععم كيعععف دخلعععت إىل هنعععا واألبعععواب  متعععيم: أنعععا مل أطلبععع

 موصدة.

املهعرج   ى هنعا؟.. لعدء مفتاحهعا، معاذا أر   كل األبعواب   القّواد:

 األمحق.

 "ينظر القّواد للمهرج واملهرج ينظر إليه بازدراه"..

القّواد: أماا طلبتين كي ألتقي بهاه الشنصعية التار يعة،   

 وأضعتا علي النقود.

 متيم: هل كل ما تعرفه النقود؟..

القّواد: النقود مفتاح السعادة، بها ال  عرم نفسعك معن شعيه     

شعععتهيك كعععل النسعععاه بغعععة النظعععر ععععن قبرعععك أو  وت

تعع ور بهععا كععل البلععدان وأهععم شععيه تفععرض    مجالععك، 

 اجلمي  ما عدا بعة األغبياه مثلك. لىاحرتامك ع
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 متيم: هل تعرف املهرج؟..

 ، مهرج أمحق وكاتب فاشل.القّواد: اثنان ال أنساهما أبدًا

، هعو  كيف تعرفعت عليعه؟، ودربكمعا خمتلعف     متيم: صه!..

 .ياة وأنت تأخاهايهب احل

 "ينظر املهرج إىل القّواد بعينم ذابلتم".

 حنن االثنان نقدم السعادة جلمهور يبرث عن الفرح. القّواد:

 متيم: مل جتبين.

خععر، يتعقبهععا  آالقععّواد: كععان يالحععق أخععيت مععن مكععان إىل   

كمععا تتعقععب عيععون الصعععاليك أثععداه النسععاه، كععم       

 ضربته بهاه األيدء واألرجل.

أو خرًا" احلمععععد هلل انععععك مل تضععععربه خبلفيتععععك   متععععيم" سععععا 

لعععو البنكعععوان الضعععنمة  ثالجعععةككرشعععك، فأنعععت 

"يهمعععس مععع  نفسعععه" مسعععكينة   سعععقطت فوقعععه لقتلتعععه

 زوجته.

 القّواد: الكرش رجولة.

 متيم: وملاذا ضربته رمبا أرادها زوجة؟!..

القّواد: أأنت أبله أم تدعي ذلك، "ينقف صدره" أخعتر القعّواد   

يععد انيبوسععيبل" ال أعلععم كيععف يطلععب  " تتعع وج مهرجععًا

 من عائلة فرتمة. بنت

 متيم: وماذا ينقص املهرج أليس إنسانًا؟!..
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القّواد: املهرج خرلعق ليرضعرك ال ليضعرك، ومعن ثعم إنعه فقعري        

 معدوم.

على العرغم معن    متيم: أسبابك غري مقنعة، لستا مرقنعًا باهرًا

 أنك قّواد.

ثم هعاا   بالاهب أغرقهاالقّواد: كان سيهديها الرتاب وغريه 

"يشري للمهعرج" حيعرتق ليضعرك النعا  متامعًا مثلعك يعا        

 تافه.

 متيم: مل تقنعين يا أستاذ قّواد.

القّواد: تبًا لعك إْن اقتنععت وإن مل تقتنع ، انظعر إليعه ال يتفعّوه       

بكلمععة واحععدة حتععى عنععدما كنععتر أضععربه، مل أفهععم  

منععه هععل هععو جبععان أم شععجاع، عاشععق أم معّربععد، مل      

 م منه شيئًا.أفه

 متيم: أفضل من مسد  يرشر رشًا يا إذاعة القّواد.

شنصعًا معن    صعاهرتر القّواد: أنا كالمي كله مفيعد، فقعد   

يف  وإن  رتا طوياًل أغنياه البلدة، عّلمين أن أ د 

إمتععاع علععى  سععأكون قععادرًاإنشععاه مجععل ال معنععى مععا   

، حتععى تصععبح عمععدة املدينععة بهععاه     وإقنععاعهم اجلميعع 

 ة.الطريق

 متيم: مثل ماذا؟.

ومعا   مثينًا القّواد: إذا ارتف  سعر املازوت وكان املازوت مثينًا
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 عندنا سيارات سيتشكل املطر.

 متيم: وهل كان صهرك زوج أختك حبيبة املهرج؟.

"وهو يصف  كرشه" ليس لعي سعواها، بععد وفعاة أمعي       القّواد

 وأبي قْل اهلل يرمحهم..

 متيم: اهلل يرمحهم.

عن أخيت وععن مسعتقبلها مبعا     واًلمسؤْت، صرتر القّواد: عش

نهععا بعشععرين عامععًا، عقععدتر قرانهععا علععى   أكععه م أنععي

ثعم سعافرْت للنعارج ولكعن بععد       ،ذاك الشنص الغين

 فرتة طّلقها، فعّينترها عندء سكرترية .

متععععيم: توّقعععععتر أن تكععععون قععععّوادة مثلععععك، خلصععععه اهلل مععععن 

"يشععععري للمهععععرج واملهععععرج حيععععدق بعيععععون      مكيععععدتها

 منفطرة".

 .!القّواد: زّوجه من أمك إذن

 متيم: اخر  وإال حطمتر أنفك ايا صاحب الكرش الكبري.

 .!: يا أمي أرعْبتين سأتبّولر يف سروالي"هازئًا" القّواد

 متيم: أفضل من تبّولكق يف قلوب املساكم.

 القّواد"ضاحكًا" أتلاذ بالقلوب املكسورة.

 لوب.متيم: باٍد عليك، إنك موقد حيرق الق

نععي موقععد، وجهععي أمحععٌر بععالفطرة   أالقععّواد: وكيععف عرفععتا  

وخععدودء كالّرمععان محععراه، لععالك  ععبين النسععاه،      
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 ليس مثلك أصفر كالليمون.

 متيم: تشبه تورخبيو يف حفلة التيس.

 .؟؟!!أكان قّوادًا مثلي القّواد: مْن؟!..

 ومل يصل لرتبتك. لذسف كان جّ ارًا :متيم

راكق عاشععقًا فّطمععًا فاشععاًل، ألععيس   القععّواد: انظععر لعينيععك أ 

 لديك حبيبة؟.

 متيم: وما شأنك أنت؟.

 لصواب.لقّواد: كنتر سأنصرك رمبا أقودك إىل اا

 لصواب.أنت تقودني إىل ا :متيم"مسته ئًا"

القّواد: وما بي أنا!، أنا خبري نساه، أقبلهن يف اليوم مئة مرة 

 ثم أرميهن  ت قدمي وأدو  عليهن  اائي.

 تشبيه سنيف.متيم: 

 القّواد: ستبقى  رتق يف حّبكق.

 متيم: سأنتظرها.

 القّواد: ما امسها؟..

 متيم: لو مسّيتها ستهان على لسانك.

 عرفها أو رمبا امسها قبيح.القّواد: ختشى أن أ

 ، مجيلة كالنهركالندىمتيم: كانْت بسيطة 

 صرراه، رقيقًة كالقمركالقوّية                

 عليها مومس خمضرمة ألنها حصلت على لّبكق.القّواد: يبدو 
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 متيم: إْن تفّوهت بكلمة سوه عنها سأقتلك.

 "يضرك" أنسيتا كيف لكمتك؟!.. القّواد: أنتا ستقتلين

 متيم: لن تصّدق، ال ختته غضيب.

 أريد جتربته. القّواد: ال..

"يقعرتبر منععه متعيم ويقععرتب القعواد منععه حتعى يتقابععل رأسععيهما     

 ببعة" ويلتصق أنفيهما
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 املشهد الرابع:

يعععدخل حّفعععار القبعععور القعععّواد ومتعععيم واقفعععان قبالعععة بعضعععهما،  "

، يسقط القعّواد فيظهعر   ةهره، يرديه قتياًل يف مبدية ويطعن القّواد

وجععه حّفععار القبععور بوجععه متععيم، يبتعععد عنععه مععاعورًا، ويبرععثر عععن 

 عن نفسه، واملهرج حيدق بعيون خائفة"..به شيه ليداف  

 ضب حاماًل قلمه بيده" ماذا فعلتا أيها األمحق؟.متيم" بغ

حّفععار القبععور: األمحععق أنععت يععا أبععي، أنععت كععل الشععر قععد          

 استدعيتين ولبيتر نداهك.

"مسععتغربًا" أنععا أبععوك، أأنععتا ننععون!، أنععت تكهنععي       متععيم

 .عمرًا

 حّفار القبور: تنجبرنا ثم تنسانا.

 متيم: من أنت؟، صّدقين ال أعرفك.

 د نسيتين.حّفار القبور: ق

 متيم: ملاذا قتلتا القّواد، هو مّيٌت بالفطرة.

 حّفار القبور: هو سبب شقائي.

 "صمت"

"يتقععدم حّفععار القبععور ويقععرتب مععن متععيم املتجمععد يف مكانععه    

والقععابة علععى قلمععه ليععداف  بععه عععن نفسععه، واملهععرج متقوقعع  يف  

 زاوية الغرفة يشاهد ما حيصل"
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لوقعت مضعى وأنعا أ عث     حّفار القبور: أنت ال تعلم كعم معن ا  

 عنه، هو سبب فنائي.

 .دم باردمتيم: أنت قاتل بالفطرة قتلته بكل 

 ىص قلبعه مكسعور وععان   حّفار القبعور: معاذا تتوقع  معن شعن     

، سيصعععبح مثلعععي ؟؟!!ن يصعععبح طبيبعععًاطععوال حياتعععه، أ 

 ..لكن شرناتي اإلجرامية غري مكبوتةو

 متيم: وكيف كان سبب شقائك؟..

 ارتي وأمل حياتي.حّفار القبور: كانْت ج

 متيم: هل ت ّوجها وأخاها منك؟..

حّفار القبور: ال هعي أختعه، تعدّلهتر  بهعا "تسعقط املديعُة معن يعده         

وزلععس علععى األرض" ركضععتر وراههععا أيععام اإلعداديععة     

والثانوية ومل تكعن تنظعر لعي وال تعرينعي أهميعة، كنعتر       

أحيا حم أراها خترج بلباسها املدرسي اجلميل، لكّنعي  

 فقري. كل ذلكالشكل ومل أمّت دراسيت، وفوق  قبيح

ليس الشكل مهما إ عا املععدن ولكعن يبعدو مععدنك        متيم:

 .أيضًا سيئ

ولكعن هنعاك أشعياه تععدفعنا    حّفعار القبعور: أنعت تقعول ذلعك،      

إىل التضعععرية بكعععل شعععيه لنقضعععي علعععى الغعععل العععاء 

ن بالشعععكل ما، ثعععم النسعععاه يعععا صعععديقي يهعععتمبعععداخلن

 ف مين.، فقد كانت تقركثريًا
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 متيم: وهل هاا سبب كاٍف لتقتل أخاها؟!..

حّفععار القبععور: ال تسععتبق األمععور هنععاك وقععت طويععل لععك للتأمععل     

ووقععت قصععري ملوتععك، سأشععرح لععك القصععة قبععل قتلععك ال   

 ختف.

 ماذا فعلتر لك؟. متيم"ماعورا" وملاذا ستقتلين؟..

 حّفار القبور: أنتا شاهدتا شيئًا ال زب رؤيته.

 تسالم" توّكلتر على اهلل أكمل.متيم "خبوف واس

حّفععار القبععور: قربانععًا مطيعععًا أريععدك كععالك، رّبععاني والععدء أن 

للريععععاة وجهععععًا واحععععدًا هععععو املععععوت يف النهايععععة، وكععععان  

وكععأني بعمععره، وكلمععا    يناقشععين يف مواضععي  سععوداه  

كعان ينقعدني، ويكسعر معن     بعم النعا    كنتر أتكلعم  

لثانيعة علعى   املرتبعة ا  هاميت، حينمعا كنعت أدر  فعرزاً   

املدرسة مل يكن يشجعين بل يقعول لعي ابعن فعالن أحعرز      

عالمعععات أكثعععر منعععك، كرهعععتر املدرسعععة وكرهعععت      

جدرانها وسعئمت احليعاة، فورثعتر مهنعة حفعر القبعور ععن        

والععدء ووالععدء عععن جععدء، كنععتر أبيعع  املععوت وأحفععر        

نشعرتء احلع ن أو أن    أن، أتعرى كعم معن املعؤمل     الشجون

 نه على الشراه.يبيعك أحدهم احل ن وأنت 

 بالك؟. قتل القوادمتيم: وما عالقة 

حّفعععار القبعععور: ال تتعجعععل األمعععور كلعععها مرتبطعععة يبعضعععها       
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 كمعادالت امندسة الفراغية.

"ينتبععه حّفععار القبععور إىل وجععود املهععرج، ينظععر إليععه فيبتسععم       

 املهرج".

 حّفار القبور: ماذا يفعل هاا هنا؟!.

 متيم: ال أعرف وال يتكلم حّتى!..

ويرفع  مديتعه   "يتقدم حّفار القبور حنو املهعرج خبطعى واثقعة،    

ويطعععن املهععرج الععاء يظععل مبتسععمًا، يعععدو متععيم خلععف طاولتععه      

 ."ويتجه  للدفاع عن نفسه

، "بنععهة باكيععة" مععاذا فعلععت؟!، ومععا ذنبععه هععاا أيضععاً      متععيم

 سأقتلك..

 ك يا أبي ..بور: سيأتي دورحّفار الق

 للجنون. متيم: ال تقل عين أبي، تقودني

 حّفار القبور: لو مل تكن ننونًا ملا استدعيتين.

 متيم: نادم واهلل إن كنتر استدعيتك.

 حّفار القبور: وماذا يفيد الندم؟!..

، جتععاوزتر متععيم: قتلععتا القععّواد ومععن ثععم املهععرج مل أفهععم شععيئًا

الرب  قرن من عمرء ومل أشهد على جرنية واحدة أما 

 .!، الرمحةيف آن معًا اليوم فأنا أشهد على جرنيتم

 حّفار القبور: سأكمل لك فقد مسعتر عن فضولك.

 متيم: وكيف مسعتا عن فضولي؟.
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 خر مرة زرتر فيها ماخورًا.آحّفار القبور: يف 

 ؟.يف املاخور أيضًا متيم: هل قتلتا أحدًا

 حّفار القبور: مل أتوق  أن يصل فضولك ماه الدرجة.

 جرائم. وإ ا إحصاه متيم: ليس  فضواًل

دك بشععيه مععا دمععتا األخععري، لععن تأخععا حّفععار القبععور: لععن يفيعع

 املرتبة األوىل سأقتلك وترنسى.

 "خبوف وعدم ثقة" سأقتلك أنا. متيم

 حّفار القبور: سنرى.

 متيم: وماذا حصل حلبيبتك هل قتلها القّواد لاا قتلته.

لقد باعها وزّوجها حّفار القبور: ليته قتلها لكان أفضل لي، 

 يس لرجل غين مغرتب، ثم ماذا تتوق  فعل بها؟.اخلس

 "حيك أرنبة أنفه": طّلقها ألنها مل  به. متيم

حّفعععار القبعععور: ال بعععل معععار  فععععل البغعععاه بهعععا، فهربعععْت منعععه 

لرتكعععن يف أحضعععان أخيهعععا القعععّواد العععاء مل يكعععن     

أفضل من صهره فمار  بها عملعه، أال يسعترق املعوت    

 هكاا شنص.

حنعن معن يعاقعب، إنعه متعرد علعى        : يسترق ولكن لعيس متيم

 إرادة اهلل.

حّفععار القبععور: علينععا إيقععاف الظععامل ليصععبح عععهة لآلخععرين     

 م..كقولتتولد احِل
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 قتل أخته أيضًا. همتيم: وقتلتا املهرج ألن

حّفعععار القبعععور: مل ينفععععك ذكعععاؤك يعععا أبعععيت، هعععاا املهعععرج    

والعععامل  كععبري جععداً أسععديتر لععه خدمععة بقتلععه، قلبععه     

 إبرة. كنرمأمسى ضيقًا 

متعععيم: أنعععت ننعععون، تقتعععل شنصعععًا و سعععن صعععنعًا وتريعععد  

 إقناعي.

 حّفار القبور: أحيانا املوت رمحة للشنص.

 متيم: تتكلم كالفالسفة.

حّفععار القبعععور: املعععوتر يعلمنععا الفلسعععفة، واملقعععابر باجتماعهعععا   

الفريععععد تشععععبه املدينععععة األفالطونيععععة، صععععوتر نبععععاح      

ة وجعععوه األحبعععاه إىل رؤيعععالكعععالب لعععياًل هنعععاك يشعععري 

خر لقطة آصورة داخل خميلتك الغائبم، عندما ترطب  

لانسععان يف مسععرحية احليععاة، وعنععدما تععراه دميععة بععم 

 سنف العامل. حينها تدركذراعيك، 

 متيم: بلى!.

 كان حيب مهتاب. حّفار القبور: هاا املهرج أيضًا

 ؟!!ذان مصغية" مان؟آمتيم"بعينم جاحظتم وب

 خت القواد كان امسها مهتاب.حّفار القبور: أ

متيم" ععب" كنععت أحععب فتععاة امسهععا مهتععاب أيضععًا وعيناهععا   

 املغلقة كضريح ترتب  يف خميليت.
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، سعععأفتح قههعععا  حّفعععار القبعععور: كانعععت أمجعععل قعععه رأيتعععه    

 ذكراها تدفنين. وأحرقها كي ال تبقى

 متيم: هل قتلتها أيضًا؟.

طريقععي  حّفععار القبععور: كلمععا كنععتر أالحقهععا كنععتر أراه يف 

 يالحقها أيضًا.

 متيم: هاا املهرج.

حّفععار القبععور: نعععم، كنععتر أتععأمل ملنظععره، وهععو يتسععك  أمععام    

شعععوارع بيتهعععا ويبكعععي ثعععم أراه يعتلعععي خشعععبة املسعععرح       

ويرضعععرك اجلمهعععور ويضعععرك رغعععم روحعععه اجلرحيعععة،     

 أتعلم؟.

 مل تقْل لي بعد، ماذا؟.، متيم: طبعا ال

ل الععاء نيشععي عليععه  حّفععار القبععور: إذا سععقط مهععرج عععن احلبعع   

دراجعععة، ووقععع  علعععى خشعععبة املسعععرح ثعععم معععات، هعععل        بال

ها فكاهعععة معععن  نوّدسعععيبكي اجلمهعععور أم يضعععرك ويعععع   

 .املهرج

معععوت املهعععرج حتعععى أمسعععى نكتعععة،  سيضعععركون،   متعععيم:

 ، أعتقد ذلك.ون موته تهرزًاّدسيع

حّفعععار القبعععور: ال تعتقعععد بعععل هعععي كعععالك، يف ليلعععة شعععتائية  

ة إىل البيعت وسعقط شعاما    مهتاب تغادر املدرسع  كانت

، ركضعععتر ح فلعععم تشععععر بعععه العععري رمعععاهعلعععى األرض 
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ألمسك به وآخاه فرمبا يبقى لي شعيه معن ذكراهعا،    

سبقين املهرج وأخعاه وبعدأ يشعتمه ويضععه حعول عنقعه       

بأنعععه يعطيعععه القعععوة، كنعععتر    ليرفعععرح اجلمهعععور مؤمنعععاً 

 عنقه.لأصدفه يف الشوارع يتسك  وهاا الشال مالزم 

 م إىل ا ن ملاذا قتلته؟.متيم: مل أفه

 حّفار القبور: مل أتوق  أنك غيب، قتلته شفقة عليه.

متيم: كاذب!، ال أصدق ذلك، كل معا يناضعل اإلنسعان يف    

 سبيله ملتصق مبصلرته.

حّفار القبور: أحسنتا!، ألنه شهد على شيه ال زب أن يعراه  

 .حٌدأ

 متيم: وماذا شهد؟.

 حّفار القبور: كما شهدتا انت.

 : وهل ستقتلين أيضا؟.متيم

 حّفار القبور: بالطب  يا أبي.

 متيم: تقول لي أبي وتريد قتلي أء غشاش أنت.

 حّفار القبور: أنت سبب شقائي أيضا.

 متيم: رمبا أقتلك أنا.

حّفعار القبععور: إن قتلعتين سععرتحيين، معا مععن شعيه أخسععره أو     

 أعيف من أجله.

 متيم: ماه الدرجة كنتا خملصًا يف حبك.
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 ينبة. ر القبور: كانْت الدليل أن لي قلبًاحّفا

 "يقبة متيم على رأسه بم ذراعيه ويتوج "

 متيم: ما الاء حيصل؟، كيف لي أن أحيا؟.

 حّفار القبور: ال تستعجْل!، نهايتك على يدء.

 ضععرحيًاوسععتجد لععي  متععيم: سععرتحيين مععن شععراه أرض للقععه 

 نانيًا.

 حّفار القبور: بالطب  يا أبي.

 قتلتك أنا. متيم: وإن

 على دفاترك. حّفار القبور: سأجد لنفسي قهًا

متيم: قد أرحعتين معن قصعة القعه، حعم أدخعل املستشعفيات        

 أعرف أن احلياة غالية ولكن املوت أغلى.

وهما "يقف حّفار القبور مقابل متيم على خط مستقيم واحد 

 ..بعضهما"ل مواجهم

 نْت.حا ألحدنا قدمتيم: يبدو أن الساعة األخرية 

 حّفار القبور: غربْل خطاياك!.

 متيم: أفكر بها وأ ث عنها وال أجدها.

 عن اخلطايا. حّفار القبور: لستا من هًا

وأحعّدق إىل اجلبعال العاليعة    عنعد النافعاة    أتوقفمتيم: عندما 

والسماه البعيدة، ويعنعكس وجهعي معن شعّباك بلعورء      

غليظ القلب، أفكر يف عّد خطاياء رّبمعا هعي حلظعة    
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 خر.آت من نوع مو

ظاتنعا  حّفار القبور: ال يهم، سأكون دنيقراطيعًا مععك ففعي حل   

 عتاق، اطلْب أمنية أخرية.ناألخرية نعلنر احلرية واال

 متيم: اطلْب أنت أمنيتك األخرية ألني قاتلك ال فالة.

رهن دنيقراطييت، أن تأتي مهتاب حّفار القبور: سأداريِك ألب

 سكنين قه قلبها.وتر خر مرة وتلّفين بكفن عينيها 

متيم: أن تعأتي مهتعاب وتسعكن قلعب دفعاترء وتلعّون أقالمعي        

 بلون عينيها.

متعععيم وحّفعععار القبعععور سعععوّية: سعععتظل أمنعععييت مهمعععا حيّيعععت،  

 بانتظارها أنا.

، يبتععد  "سعأقتلك  ""يقرتب حّفار القبور من متعيم وهعو يصعر    

 متيم عن الكرسي ويصطدم بالطاولة فتسقط األوراق واألقالم

تعععاىل ، ي"أنععا مععن سععيقتلك"علععى األرض وتتععدحرج، وهععو يصععر  

صععوتر خععرى أمععرة ليرسععم  هما صععوت االثععنم، ثععم يتوقععف صععوت  

بانتظععارك بصععوت جهععورء "حفععار القبععور ومتععيم والقعع م يهتفععون  

و ععيم  مع  تالشعي اإلضعاهة    تععدرزيًا الصعوت  يتالشعى ، "مهتعاب 

عندها ما، بعضه قبالةمتيم وحّفار القبور   حلظة وصولالسواد 

 يرسم  صوتر دقاٍت الساعة تعمل بقوة".

 "ستارة "

 2011-2-12 مدينة بورصة تركيا جوركله قرية 
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هعععاا نعععص مسعععرحي حفعععرء يف العععاات   نلعععة الكلمعععة " -

اإلنسعععانية، يعععتلمس تناقضعععاتها وأحاسيسعععها يف ضعععوه احلاجعععة   

للكتابععة ولابععداع. ذات مبدعععة تستقصععي همومهععا وهواجسععها   

تنعععاص للفكعععرة وللمتععععة، وحتعععى يف تلعععك   ععععن حلظعععة اق  ثعععًا

العالقة االفرتاضية امالمية بم رجل وامرأة، ترتصعد املسعرحية   

 تلك العالقات املركبة كاشفة خبايعا ذواتنعا املتشعابكة جبعرأة    

 ".الفتة

مواليد قرية ماسيكان حلعب سعورية  يقعيم يف     نوزاد جعدان 

دء  اإلمععارات العربيععة املترععدة، حاصععل علععى جععائرة كاسععتيلو     

دونيعععو الشععععرية يف إيطاليعععا وأرت أتعععاك الشععععرية يف كرواتيعععا   

وجعععائ ة الشعععارقة  بالقصعععة،   وجعععائ ة نعمعععان للثقافعععة يف لبنعععان 

وجععائ ة نلععة   لابععداع العربععي يف نععال املسععرح املركعع  األول   

الوسععط  ت وجععائ ة جريععدة يععالعربععي للقصععة القصععرية يف الكو  

وعععععععات ثععععععال  نم ، لععععععه"للقصععععععة القصععععععرية يف البرععععععرين  

حائطيععععات طالععععب املقعععععد األخععععري مععععن إصععععدارات دار   شعععععرية

فضعععاهات" و"أغعععاني بعععائ  املظعععالت معععن إصعععدارات دار الفرقعععد" 

" مععن إصععدارات دار نينععوى، ونموعععة قصصععية     جععدًا و"سعععيٌد

خ انععة ترابيععة عععن دار اليععامسم للنشععر والتوزيعع  اإلمععارات ورواد 

لنشععر، ومسععرحية  السععينما امنديععة اجلعع ه األول دار اليععامسم ل  
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وطن شعبه منرعرف دائعرة الثقافعة واإلععالم الشعارقة، خمتعارات        

من الشعر العاملي "ترمجة" دار نبطي اإلمعارات العربيعة املترعدة،    

الطبععع  مععع  إحعععدى دور النشعععر   قيعععد وروايعععة ديفعععدا  "ترمجعععة" 

 .اإلماراتية

 


