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 النصوص المسرحية:

 منظر طبيعي .1

 تأليف: هارولد بنتر

 

 الشخصيات:

 ـ بـيث: )الزوجة( إمرأة في أواخر األربعينات من عمرها.

 ـ ـ داف: )الزوج( رجل في أواخر الخمسينات من عمره.

 المكان: 

 مطبخ في منزل ريفي. طاولة طعام طويلة.

 بـيث تجلس على كرسي ذو ذراعين في الزاوية اليسرى من الطاولة.

 لك الطاولة. ـ ـ داف يجلس على كرسي عادي في الزاوية اليمنى من ت

 الخلفية تتكون من مغسلة وموقد ..الخ. ونافذة معتمة.

 الوقت: مساء

)مالحظة(: ـ ـ دافيتحدث مع بـيث بشكل عادي لكن ال يبدو عليه أنه يسمع صوتها. بـيث ال تنظر نحو ـ ـ 

ساوة داف مطلقاً، وال يبدو عليها أنها تسمع صوته. الشخصيتان تجلسان بإسترخاء دون أي إحساس بالق

 أو الصرامة.

 

 بـيث: آه كم أحب الوقوف قرب البحر.
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 )وقفة(

 كثيراً ما كنت أذهب إلى البحر، ألن ثمة شيء ما كان يشدني إليه. 

 نعم، لقد ذهبت إلى هناك مرات ومرات ومرات.

 )وقفة( 

سأقف عند الشاطىء فالهواء منعش هناك، ـ دافىء وسط تالل الرمل تلك، عذب، عذب جداً هواء 

 اطىء. آه كم أحببته.الش

 )وقفة(

 كان هناك جمع كبير من الناس...

 )وقفة(

 وهم يندفعون نحو البحر. جمع من الرجال وهم يتجهون نحو شاطىء البحر.

 )وقفة(

 حين نهضت ألتمشى على الشاطىء كان هو ينام وسط الرمل. 

 وهو يغفو. جفونه.. و لكنني حالما إستدرت أدار جسده وتطلع نحوي.. آه، كم كان جميالً ولذيذاً 

 )وقفة(

 هل تحّب األطفال؟.. قلُت. هل تحب أن أنجب لك طفالً؟ هه؟ 

 )وقفة(

 إستدارت إمرأتان وتطلعتا نحوي.

 )وقفة(

 طفلنا؟ قلت، هل تحب أن...؟

 )وقفة(

 . إستدارت المرأتان ثانية وظلتا تتطلعان نحوي. كال، كال. أنا التي إستدرت. لقد كانتا واقفتان وأنا أمشي

 )وقفة(

 لماذا تنظران إلّي؟

 )وقفة (

 ال، ال، لم أقل ذلك، كنت فقط أنظر نحوهن. 

 )وقفة( 

 أنا جميلة.

 )وقفة(

 عدُت ثانية بإتجاه تل الرمل وكان هو مستديراً نحو الجهة األخرى.

 أصابع قدميه كانت مدفونة في الرمل ورأسه كان بين ذراعيه.

 داف: هرب الكلب، ولم أخبرك بذلك. 

 قفة()و

إحتميت أمس تحت شجرة لعشرين دقيقة بسبب المطر.. مع جمع من الشبان.. وكنت أريد أن أخبرك 

 بذلك. 

 )وقفة( 

 لم أكن أعرفهم من قبل.

 )وقفة(
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وبعد أن خفّت زخات المطر إتجهُت نحو البحيرة. فجأة، شعرت بقطرتين كبيرتين تسقطان على طرف 

 أنفي. 

 اردات من السقيفة. هناك جلست.. وكنت أريد أن أخبرك بذلك.من حسن الحظ أنني كنت على بعد ي

 )وقفة(

 هل تتذكرين كيف كان الطقس أمس؟ مارأيك بهطول المطر؟

 بـيث: لقد شعر بظلي. رفع عينيه إلى األعلى وتطلّع إلّي وأنا واقفة فوقه.

 داف: كان علّي أن أجلب قليالً من الخبز إلطعام الطيور.

 يه.بـيث: الرمال فوق ذراع

 داف: لقد صاروا يتقافزون حين رأوني وأثاروا ضجة...  

 بـيث: إستلقيُت قربه دون أن ألمسه.

داف: لم يكن أحد في السقيفة. كان هناك رجل وإمرأة يجلسان تحت األشجار في الجانب اآلخر من 

 البحيرة. بقيت جالساً في مكاني ألنني لم أكن أحب أن تبتل ثيابي. 

 )وقفة( 

 أن أخبرك أن الكلب كان معي.آه، نسيُت 

 )وقفة(

 بـيث: هل كانتا تعرفاني؟ 

 أنا ال أتذكر وجهيهما ولم أرهما من قبل. إنني ال أعرفهما.

 لماذا إذاً كانتا تنظران إلّي؟ 

لم يكن ثمة شيء يثير الدهشة أو األستغراب فّي. لم يكن هناك شيء غريب في هيئتي. كنُت.. كنُت مثل 

 األخريات.

م يمانع الكلب بالطبع من أن أطعم الطيور. على أية حال، ما أن دخلنا الـسقيفة حتى غفا. لكنه ـ داف: ل

 حتى لو كان مستيقظاً لـ... 

 )وقفة(

بـيث: حين أخرج من عربة أو باب أو أهبط درجات ّسلم كان الجميع يمسك ذراعي برفق وخفة.. الجميع 

 دون إستثناء. 

ف أو يالمسون يدي كانوا يفعلون ذلك بنعومة وّرقة. جميعهم دون حين كانوا يتحسسون عنقي من الخل

 إستثناء... بإستثناء...

داف: أتذكرين كيف كان المكان مليء بالبراز على طول الممرات وقرب البحيرة. براز كالب وذروق  

 بّط وو... لقد كانت هناك كل أنواع البراز... وعلى طول الممرات. 

 آثاره أو رائحته، بل العكس، فقد جعل صورته ّمضِللة أكثر.  لم يستطع ماء المطر إزالة

 )وقفة( 

لم أستطع إطعام البط فقد كانوا بعيدين يّحطون هناك فوق جزيرتهم وسط البحيرة. لم أستطع سوى إطعام 

 العصافير. 

فأنا  بـيث: بإمكاني الوقوف هناك اآلن. بوسعي أن أكون مثلما كنت من قبل. أرتدي ثيابي بشكل مغاير،

 مازلت جميلة.
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  اثنان في قطار  بفصل واحد تأليف زينب المالكي  .2

 

المكان : غرفة في قطار ،االجواء تدل على سرعة القطار وهو يسير الى االمام والمناظر تشتد سرعتها 

باتجاه الخلف ،االصوات تارة تعلو وتارة تخبو ، صوت القطار والصقيع المرتطدم بنافذة القطار ، 

 .. واالضواء تتوهج في قاعة المسرح ثم تخبو لتظهر وميض البرق الخاطف

 . جهولالزمان : م

 : الشخصيات حسب تسلسل الظهور

الحفيد : يجلس بالقرب من نافذة غرفة القطار ،فتى تبدو عليه امارات القلق والتوتر يرتدي مالبس زاهية 

 .. االلوان وبيده منديل

الجد : يجلس على النافذة المقابلة لنافذة الفتى ،رجل عجوز ذ مالمح قوية وصارمة وهو يرتدي الزي 

 .. القديم

في قاعة المسرح لينتبه الشاب بفزع ويلوذ بالمنديل يمسح يديه بتوتر وفي هذه  علو صوت الرعد فجأ ي

االثناء يسطع ضوء من النافذة ليسلط الضوء على مالمح الجد التي تبرز عيناه بوضوح وهما يبرقان 

  ليسأل الفتى

  مابالك يا فتى ..؟ -

  يجيب الفتى على تساؤل الشيخ بتوتر

يا جدي ..ال شيء انني هادئ االترى انني هادئ ،الصوت يرتد اليه من عمق النافذة ،هاديء  الشيء - 

  ..هاديء ..هاديء ..الشيخ يكمل

ال اعتقد اننا سنواصل طريقنا معا يا بني ..فالليل والنهار لن يتقابال في يوم ما ..يجب ان تفهم هذه  -

 .. كالحقيقة ..والفظك كما الفظ انفاسي االخيرة بجانب

  وانا ..؟ يجيب الفتى وهو منهمك بمسح يده -

  .. ستعيش وحيدا ..لم تعد بحاجة لوجودي قربك وستواجه الريح لوحدك -

وميض البرق يخطف البصار وهدير الرعد يصك االسماع ومحرك القطار الزال مسرعا ..الفتى يدخن 

 .. ..لحظة صمت يكسرها الحفيد وهو يمسح يديه بتوتر سيكارا 

 .. للعنة ..اللعنةا -

  مازالت يداك قذرتين ..؟ لحظة صمت تصفع الفتى دون ان يجيب -

 .. أنا اعرف قذارة يديك ..لقد رأيتك نعم رأيتك -

https://theaterarts.yoo7.com/t3009-topic#3039
https://theaterarts.yoo7.com/t3009-topic#3039
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 .. ماذا رأيت ؟ انك تكذب ..قل ان ما تنطق به ليس حقيقة ..هيا قل -

ن واسعتين وهو يحدق االضواء تسطع في ارجاء غرفة القطار ويطول سطوعها لتبين عيون الجد بحدقتي

 .. في عيني الفتى وكأنها تريد التهامه

 .. لقد رأيتك وانت تقتل ..لقد رأيتك -

 .. لم اقتل صدقني يا جد ..لم اقتل احدا في حياتي أنا ..أنا ال اقوى على وخز بعوضة -

بعيد ..بعيد جدا ولكنني رأيتك معهم ...رأيتك يعلوك الكبر ..دون ان يرتد طرفك ..لقد قتلتني منذ زمن  -

 .. ..يتردد الصوت بعيد ..بعيد ..بعيد

 .. يشيح الجد بوجهه نحو النافذة ليحدق من جديد نحو المجهول

 .. ال تشح بوجهك عني أرجوك ..أرجوك -

 .. انني ارى الحقيقة -

 .. أي حقيقة تعني -

..مرتعش من فرط التوتر حقيقة السماء واالرض ..تعال وانظر ..الحفيد يدنو من النافذة وهو مرعوب  -

وقد زاد انهماكه بمسح يديه ..الجد يمسح على النافذة بيديه..تتسع عينا الحفيد وهي تتصفح النافذة ..الحفيد 

 .. يرى أشباح وفرسان يتقاتلون ورماح وسهام ..وصراخ اطفال وعويل النساء وخيام تلتهمها النيران

 .. ماهذا -

  يشير الجد الى النافذة

  كانك هنا -

 .. يدنو اكثر اكثر الفتى 

  ال أرى شيئا  -

 .. هناك انظر ..انك هناك تصوب نحوي ولم تراع شيبي ووقاري -

 .. الحفيد مصعوقا

 .. لكنني لم اقتل ..لم اقتل -

االمر سيان ..لقد كنت معهم ..معهم ...معهم ..الصدى يتردد في اجواء المكان ترتفع االصوات في كل  -

القطار ، والرعد ، وتسطع االضواء هنا وهناك ،يغرق الفتى في غيبوبة للحظات مكان اصوات محرك 

..الهدوء والصمت اال من محرك القطار وهو يشق طريقه  ..تخبو االصوات شيئا فشيئا..لحظة هدوء 
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مسرعا نحو المجهول ..الفتى يفتح عينيه ببطء تتلفت عيناه يمينا وشماال ..الفتى يصرخ وهو يمسح يديه 

  .. )الصدى ( ومحرك القطار الزال يدوي ال تتركني ارجوك ..ال تتركني ..ال تتركني  بشدة

 

 طارق حيدر العاني/ بريخت ديرتول/  الشحاذ .3
 

 . ألشخوص : القيصر ــ ألشحاذ ــ جنود 
بوابة وعلى يمينها يقبع شحاذ ؛ شاب جسيم بمالبس رثة أبيض الجبين ، يخفي تحت مالبسه الرثة 

وقاً موسيقياً دواراً صغيراً( . ألوقت في الصباح الباكر . يطلق المدفع لمرة . ألقيصر قادم أورغالً )صند
 . يحرسه الجنود ، حاسر الرأس، شعره طويل ضارب إلى الحمرة، يرتدي مالبس صوفية بنفسجية اللون

 أجراس تقرع  
في هذه الساعة المبكرة التي أذهب فيها إلى احتفال انتصاري على أكبر أعدائي ويعطر    ألقيصر :

اسمي بالبخور األسود ، أجد شحاذاً يجلس أمام بوابة قصري غارقاً في الفاقة والعوز . ولكن من  البلد 
د / يتراجع الجنو  الالئق على ما يبدو أن أتحدث مع مثل هؤالء في خضم األحداث الجسام .

 أتعرف يا رجل ِلم تقرع األجراس؟     / 
 . ألشحاذ : نعم . لقد مات كلبي

 ألقيصر : أهذه وقاحة ؟
. قاوم حتى النهاية . فكرت . ِلَم ترتجف سيقانه بهذا الشكل . وضع  ال . أنها الشيخوخة  ألشحاذ : 

صباح وجدته كان أطرافه األمامية على صدري ، ونمنا الليل كله حتى عندما برد الطقس ، وفي ال
مات منذ مدة ، فدفعته عني وال أستطيع اآلن أن أذهب إلى بيتي ألنه سيتعفن وتنتن رائحته  قد 
 لم ال ترميه بعيداً ؟ ألقيصر :      . 

ألشحاذ : هذا ال يعنيك ! صدرك اآلن أجوف كفتحة في مجاري التصريف ألنك سألت بغباء . ألكل 
 ه غباء .بغباء . هذا االستفسار نفس يسأل 

ألقيصر : ومع ذلك أسألك عن من يرعاك ؟ فإن لم يكن لديك أحد يرعاك يجب عليك أن ترحل من هنا ! 
 إذ ال يجوز أن يتعفن ميت في هذا المكان وال يعلو فيه صراخ .

 ألشحاذ : هل صرخُت ؟
 بنفسك تسأل ، رغم ما فيه من استهزاء ال أفهمه ؟ ألقيصر : 
 .  أعرفه . ثم إن األمر ال يخصنينعم . هذا ما ال ألشحاذ : 
 أنا ال أستمع إليك .ولكن من الذي يرعاك ؟ ألقيصر : 

 . ألشحاذ : هذا ما يقوم به ولد أحياناً ، حملت به أمه من مالك وهي تجمع حبات البطاطس 
 ألقيصر : أليس لديك أوالد ؟

 . ذهبوا ألشحاذ : 
 . الصحراء كجيش القيصر )تا لي( الذي دفنته رمال ألقيصر : 

ألشحاذ : سار عبر الصحراء وقالوا له : ألهدف بعيد ! إرجع يا تا لي ! وفي كل مرة يقول : ال بد من 
ً حتى اهترأت األحذية وتشققت ألجلود . واصلوا السير على  احتالل هذا البلد . واصلوا سيرهم يوميا

هم ، ومرة وصلوا إلى واحة عاصفة بجمل سار منفرداً ونفق أمام أبصار ركبهم . مرة أمسكت ريح 
فقالوا : هكذا موطننا . هناك سقط ابن القيصر الصغير في جب فغرق . حزنوا عليه سبعة أيام وكان ألماً 
بال نهاية . شاهدوا خيولهم وهي تنفق . عجزت نساؤهم عن مواصلة السير معهم . هبت عليهم 

 . ر البلد ملكهم ، وقد نسيت اسمهعاصفة فغطتهم الرمال وانتهى األمر وخيم الهدوء وصا رياح 
 ألقيصر : من أين عرفت ذلك ؟ هذا غير صحيح ! كان ذلك بشكل آخر

 ألشحاذ : عندما كان قوياً وكنت طفلَهُ ، زحفت بعيداً ألنني ال أسمح ألحد أن يسود علي .
 ألقيصر : عم تتحدث ؟ 
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 . غيوم مرت ونجوم ظهرت عند منتصف الليل ومن ثم عم السكون ألشحاذ :
 أتحدث الغيوم أصواتاً ؟ ألقيصر : 

 . ألشحاذ : مات الكثير في األكواخ القذرة عند النهر الذي فاض في األسبوع الماضي، لم يستطيعوا النجاة
 بما أنك تعرف كل شيء ، أال تنام أبداً ؟ ألقيصر : 

 .. على الصخور ، عندها يصرخ الطفل الوليد ومن ثم تهب رياح جديدة ألشحاذ : عندما أستلقي
 ! ألقيصر : مساء األمس كانت السماء صافية ولم يمت أحد عند النهر ، ولم يولد طفل ولم تهب رياح هنا

 البد وأن تكون إذاً أعمى وأصماً وجاهالً ! أم أنها شماتة منك ؟ ألشحاذ : 
 صمت 

 ماذا تفعل دائماً ؟ لم أرك من قبل أبداً . من أية بيضة خرجت ؟ ألقيصر :
الحظت اليوم أن محصول الذرة هذا العام سيئء ألن المطر لم يهطل ورياح ساخنة تهب على  ألشحاذ : 
 الحقول .

 . ألقيصر : هذا صحيح . محصول الذرة غير جيد
ً . ل ً أيضا قد أتعبته الشمس . وقبل أن تموت النبته هطل ألشحاذ : هذا ما كان قبل ثمانية وثالثين عاما

المطر بشكل رهيب وخرجت الجرذ وقضت على كل الحقول األخرى ودخلت القرى فأكلت البشر ثم 
 ماتت بطعامها هذا .

 . ألقيصر : ال علم لي بذلك . هذا أيضاً كالم مبتدع كسابقه ، ولم يذكر التاريخ شيئاً من ذلك
 . ألشحاذ : ال وجود للتاريخ

 ألقيصر : واإلسكندر ؟ وقيصر روما ؟ ونابليون ؟
 تاريــــــــــــخ ؟ من تعني بنابليون هذا ؟ ألشحاذ : 
 . الذي احتل نصف العالم ثم هلك جراء غروره ألقيصر : 
إثنان فقط يمكن أن يصدقا ذلك ، هو والعالم . خطأ . في الحقيقة كلن نابليون رجل يجدف في  ألشحاذ : 

عنيداً حتى قالوا جميعاً : ال نستطيع بعد أن نجدف ألن المكان ضيق على مرافقنا ، عندها  السفينة وكان
غرقت السفينة ألنهم توقفوا عن التجديف . ُضخ في رأسه هواء كاف فبقي لوحده على قيد الحياة ، وألنه 

رى المسار إلى أين كان مقيداً بالسالسل في السفينة بإحكام وجب عليه أن يواصل التجديف ولكنه لم يكن ي
وألنه ثقيل جداً سقط من  وهو في أسفل السفينة بعد أن غرق الجميع . عندها هز رأسه مستغرباً بالعالم ، 

 . على جسده
ألقيصر : هذا أكثر هراًء سمعته حتى اآلن . خيبت أملي جداً بهذه الحكاية . فالحكايات األخرى كانت قد 

 . ما رأيك بالقيصر ؟ُحكيت على األقل بشكل جيد . ولكن ..
ألشحاذ : ال وجود لقيصر . الشعب وحده فقط يعتقد بوجوده . عندما تُصنع الكثير من عربات الحرب 

 . ويُدرب على قرع الطبول ، عندها تعلن الحرب ويُبحث عن عدو
 ! ألقيصر : ولكن القيصر انتصر على عدوه اآلن

ً ينتصر عليه . معتوه قتل معتو قتله ولم  ألشحاذ :   . ها
 ! / بمشقة / كان عدواً قوياً . يمكنك أن تصدق ذلك ألقيصر : 
شخص ما يضع في رّزي حصًى . هذا عدوي . اعتز بنفسه ألنه يمتلك يدين قويتين ، إال أنه  ألشحاذ : 

مات بالسرطان ، ولما أطبقوا عليه النعش ، انحصرت يده ولم يالحظوا ذلك .وعندما حملوه تدلت يداه 
 ، عارية فارغة وبال حول وال قوة . خارج النعش

 ألقيصر : أال تضجر أبداً من اضطجاعك بهذه الصورة ؟ 
 . في السابق كانت الغيوم تمر في السماء بال نهاية فأتطلع إليها . إنها ال تنقطع ألشحاذ : 
 . ألسماء صافية . إنك تهذي ، وهذا واضح كوضوح الشمس ألقيصر : 
 . ال وجود للشمس ألشحاذ : 
 ربما في وجود خطر أيضاً . أنت مصاب بجنون اإلضطهاد . مجنون . ألقيصر : 



8 
 

ً جيداً . كلب غير عادي ويستحق الكثير ، حتى أنه كان يأتيني باللحم ، وفي الليل  ألشحاذ :   كان كلبا
يتوسد أسمالي . مرة ارتفع صراخ في المدينة . كلهم كانوا يحملون شيئاً ضدي ألنني لم أعط أحداً 

 . يستحق الذكر ، حتى الجنود جاءوا ، ولكن الكلب طردهم  شيئاً 
 ألقيصر : ِلَم تقص علي ذلك ؟  
ً  ألشحاذ :    . ألنني أعتبرك غبيا

 ألقيصر : ما رأيك في بعد ؟
صوتك ضعيف وهذا يعني أنك خائف . تسأل كثيراً فأنت إذاً غشيم . تحاول أن تنصب لي  ألشحاذ : 

ورغم ذلك تستمع إلي وهذا  ق من نفسك ، ولست بأكثر الواثقين . ال تصدقني ألنك غير واث  الفخاخ 
يعني أنك إنسان ضعيف وأخيراً تعتقد أنك محور العالم كله بينما هناك الكثير ممن هم أهم منك ، مثالً أنا 

 . إضافة إلى كل ذلك فأنت أعمى وأصم وجاهل . أما عيوبك األخرى فال أعرفها بعد . 
 فيَّ اي فضائل ؟ ه عالمة غير جيدة . أال تري ألقيصر : هذ

تتحدث بصوت خافت فأنت إذاً ذليل . تسأل كثيراً وهذا يعني أنك متعطش للمعرفة . تتفحص  ألشحاذ : 
كل شيء ألنك مرتاب . تستمع إلى أكاذيب واهمة فأنت متساهل , تعتقد أن العالم كله يدور حولك فلست 

ما رأيت  وجود ألسخف ما تعتقد ، أضف إلى كل ذلك أنك غير مرتبك لكثرة إذاً بأسوأ من اآلخرين وال 
وال يهمك ما ال يعنيك ولست مكتوف اليدين بفضل ما تعرفه . أما فضائلك األخرى فانت تعرفها أحسن 

 مني ومن أي شخص آخر
 ! يا لك من ظريف ألقيصر : 
 . اريلكل مجاملة ثمنها . إال أنني ال أكافئك وفق معي ألشحاذ : 
 . أنا أكافؤ كل خدمة تقدم لي ألقيصر : 

 . ألشحاذ : هذا شيء طبيعي . وطبيعة روحك تظهر أنك تنتظر التصفيق
 أنا ال أوآخذك . أهذا أيضاً شيء عادي ؟ ألقيصر : 

 ألشحاذ : نعم . إذ ال يمكنك أن تؤذيني .
 ألقيصر : يمكن أن آمر برميك في غياهب السجن 
 جو بارد هناك ؟وهل أن ال ألشحاذ :  
 . ال تصله الشمس ألقيصر :  

ً  ألشحاذ :   . ال وجود لها . ذاكرتك ضعيفة حقا
 . يمكنني أيضاً أن آمر بقتلك ألقيصر : 

ألشحاذ : عندئذ ال يسقط المطر على رأسي ثانية ، وتتيه الحشرات وتهدأ معدتي وتحل السكينة التي لم 
 / ض يأتي ويكلم القيصر بصوت خافت/ راك               أتمتع بها من قبل . 

 / قل أن األمر لن يطول / يذهب الراكض / يواصل القيصر حديثه مع الشحاذ ألقيصر : 
 . من هذا القبيل . سأفكر بما افعله أنا ال أفعل بك شيئا  

 ألشحاذ : هذا ما ال يجوز أن تقوله ألحد ، وإال سيكون لديه الدليل عندما يرى أفعالك .
 ال أجد أن أحداً يحتقرني  ألقيصر : 
ً لذلك . الثقالء فقط هم من يضايقني  ألشحاذ :   بثرثرتهم  أمامي ينحني الجميع ولكنني ال أقيم وزنا

 وأسئلتهم .
 ألقيصر : هل أضايقك ؟ 

ً لحرمة إنسان . فأنت ال تعرف  ألشحاذ : هذا أسخف ما سألته اليوم . إنك عديم الحياء وال تقيم وزنا
 . ك تطلب التهليل والتصفيق من الغرباء ، مثلي . إنك بحاجة إلى احترام كل إنسان لكالوحدة لذل

 . ألقيصر : أنا أحكم الناس ، ومن هنا يحترمونني
اللجام يدعي أيضاً أنه يتحكم بالحصان ، ويدعي منقار السنونو أنه يوجهها ، وقمة النخلة أنها  ألشحاذ : 

 . ءتجر الشجرة نحوها عالياً صوب السما
ألقيصر : إنك إنسان سيء الخلق . بإمكاني أن أتركهم يمحونك من الوجود ، لو لم أجد نفسي مضطراً 

 ً  . إلى أن أعتبر ذلك غروراً مهينا
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يمر رجل على عجل وينحني ــ يخفي الشحاذ الصندوق  يخرج الشحاذ صندوق األورغل ويعزف ــ  / 
 / ثانية

يالً تنحني فوقه لتأخذ دراهمه . يستيقظ أحياناً ويراها فوقه فيظن لهذا الرجل امرأة تسرقه . ل ألشحاذ : 
 . أنها تحبه جداً لدرجة أنها ال تتحمل إال أن تتفقده ليالً ، لذلك يغفر لها الزالت الطفيفة التي يكتشفها

 . ألقيصر : ها أنت تبدأ من جديد . ال صحة لما تقوله
ً  ألشحاذ :   . يمكنك اآلن أن تذهب . ستكون خسيسا

  /           هذا ما ال يصدق !  ألقيصر :  
 هل انتهت المقابلة اآلن ؟ ألشحاذ يعزف على األورغل / 

ألجميع يرى السماء اآلن أجمل واألرض أكثر عطاًء بفضل قليل من الموسيقى ، ويطيلوا  ألشحاذ : 
 ويعذرون أنفسهم وجيرانهم بفضل قليل من األمان . حياتهم 

 ولكن ، قل لي في األقل لماذا ال تستطيع أن تطيقني ورغم ذلك قصصت علي الكثير ؟ ألقيصر : 
/ مسترخ / ألنك لم تكن فخوراً جداً باالستماع إلى ثرثرتي التي ما احتجتها إال كي أنسى كلبي  ألشحاذ :  

 الميت .
أن أبقى واقفاً ولم يكن أنا ذاهب اآلن . لقد أفسدت علي أجمل يوم في حياتي . ما كان علي  ألقيصر :   

 ذلك عطفاً مني . ألشيء الوحيد الذي تملكه هو شجاعتك وجرأتك على التحدث معي بمثل هذه الصورة ،
 . ولهذا تركت الجميع ينتظر قدومي  

 / يذهب تحت حراسة الجند وتقرع األجراس ثانية /  
وأن يكون الوقت ضحًى ، فالهواء  / يرى المشاهد أن الشحاذ أعمى / ها قد ذهب اآلن . البد ألشحاذ : 

ساخن والولد لن يأتي اليوم ففي المدينة عيد ، والغبي توجه تواً إلى هناك أيضاً . اآلن يجب علي أن افكر 
 .بكلبي ثانية

 

 رجل يساري .4

 عادل درويش ليف:أت من   مسرحية

 االستاذ_

 الشرطي_

 .االثنان متشحان بالسواد.يضعان نظارة سوداء_

 1963االول/غرفة مظلمة/ليل/داخلي/عام المشهد 

 .الشرطي يدخل ممسكابحمامة بيضاء

 االستاذ:هل امسكتم به؟

 .الشرطي: )يقف في حالة االستعداد( امسكنا بالحمامة

 االستاذ:الحمامة فقط؟

 .الشرطي:هو والحمامة

 االستاذ:حمامة واحدة؟

 .الشرطي:واحدة سيدي

 االستاذ:اليملك غيرها؟

 .ديالشرطي:واحدة سي

 االستاذ:هل فتشتم جيدا؟

 .الشرطي:كما يقتضي الواجب سيدي
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 االستاذ:من يملك حمامة واحدة يملك غيرها.؟

 .الشرطي:لكنه لم يعترف اال على حمامة واحدة

 االستاذ: انه مراوغ محتال اليعترف بسهولة.عذبتوه؟

 الشرطي:مرة واحدة سيدي ؟

 .االستاذ:ثانية وثالثة ورابعة

 .عليه بالمرة االولى سيدي الشرطي:لقد اغمى

 االستاذ:توقفت؟

 . الشرطي:لم اتوقف

 االستاذ:عاد وعيه؟

 .الشرطي:ال سيدي

 االستاذ:هل حاولت؟

 .الشرطي: حاولت سيدي

 االستاذ:ربما يخدعكم؟

 .الشرطي: ال سيدي

 .االستاذ:انت متاكد؟

 .الشرطي:متاكد سيدي

 .االستاذ:حاول مرة آخرى

 .الشرطي:الاستطيع سيدي

 االستاذ:التستطيع!؟كيف؟

 .الشرطي:النه ميت سيدي

 .االستاذ:ادفنوه

 الشرطي:وماذا نكتب بالتقرير؟

 .االستاذ:في حوزته اشياء ممنوعة

  

 ( تعتيم )                    

 1968المشهد الثاني/غرفة مظلمة/ليل/داخلي/عام

 .الشرطي يدخل ممسكا بجريدة

 .(يقف في حالة االستعدادالشرطي

 تاذ:اعترف؟االس

 .الشرطي:السيدي

 االستاذ:عذبتوه؟

 .الشرطي:للمرة الخامسة سيدي

 االستاذ:لم يعترف؟

 .الشرطي:السيدي

 االستاذ:صرخ؟

 .الشرطي:نعم
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 االستاذ:بكى؟

 .الشرطي:نعم

 االستاذ:توسل؟

 .....:الشرطي

 االستاذ:توسل!؟

 .....:الشرطي

 .االستاذ:انك تكذب

 .الشرطي:هذا ما حدث سيدي

 .:لم تقم بالواجب كما هو مطلوب؟االستاذ

 .الشرطي:قمنا بالواجب واكثر سيدي

 االستاذ:لماذا لم تجعله يتوسل؟

 .الشرطي:لم يتمكن من ذلك

 .االستاذ:عاود التعذيب

 .الشرطي:الاستطيع سيدي

 االستاذ:ال تستطيع!؟ ترفض تنفيذ الواجب؟

 .الشرطي:انا خلقت لتنفيذ الواجب سيدي

 ؟االستاذ:اذن كيف ترفض

 .الشرطي:النه ميت سيدي

 .االستاذ:ادفنوه

 .الشرطي:للمرة الثانية سيدي!؟

 .....:االستاذ

 .الشرطي:ماذا نكتب في التقريرسيدي؟

 .االستاذ:لنشره افكار هدامة ومستوردة من الخارج

  

  

 (تعتيم)                      

  

 المشهد الثالث/حديقة /نهار /خارجي /في الوقت الحاضر

 .(يدخل )يقف في حالة االستعدادالشرطي 

 االستاذ:انزلتموه؟

 .الشرطي:مازال معلقا من قدميه

 االستاذ:صرخ؟

 .الشرطي:لم يصرخ

 االستاذ:بكى؟

 .الشرطي:لم يبكي سيدي

 االستاذ:ربما التعذيب لم يكن كافيا؟
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 .الشرطي:لم نبخل عليه باي وسيلة تعذيب متوفرة

 االستاذ:انت متاكد؟

 .الشرطي:متاكد سيدي

 .االستاذ:ربما نسيت واحدة وانت في غمرة الحماس

 .الشرطي:انها مهنتي سيدي

 االستاذ:كيف تفسر هذا االصرار؟

 .الشرطي:انه اقوى من االول

 .االستاذ:وهذا مايثير اعصابي من اين استمد هذه القوة؟

 .الشرطي:ربما فقد االحساس بااللم.اقصد تدبغ جلده

 .االستاذ:ادفنوه

 .زال حياالشرطي:ولكنه ما

 .االستاذ:ادفنوه وهو حي

 .الشرطي:وماذا نكتب في التقرير ونحن النملك أي دليل ادانة؟

 تفتح الستارة ...االستاذ:اكتب انه ملحد

   

  

 العميل المزدوج  تأليف غنام غنام   .5

 

: لم أقصد أن  2016يوليو  15العميل المزدوج نص درامي قصير من وحي محاولة االنقالب في تركيا 

 أوثق األحداث، لكنني قرأت فيها بناًء درامياً خاصاً أهدي النص إلى روح عزيز نيسين

  

  16/7/2016غنام غنام 

(1)  

نقضاض عليكم قريباً جداً. القائد : في زيارة خاصة للقائد( العميل : يبدو أن السيد الرئيس يخطط لال)

لذلك يريد أن يفاجئنا مجدداً. العميل : أال ترى أنه سارع لتحسين العالقات مع اسرائيل و روسيا و 

الواليات المتحدة؟ القائد : يريد أن يضمن مباركتهم له عندما ينقض علينا. العميل : حتى األعمى يرى 

  : تبدو واثقاً !! القائد : كيف ال و القائد العام إلى جانبنا؟ذلك بوضوح. القائد : لن يفلح. العميل 

(2)  

في زيارة خاصة للرئيس( العميل : يرتبون صفوفهم أيها الرئيس. الرئيس : لن يفلحوا. الساعة اقتربت. )

العميل : أرجو أن تمنحني شرف إعالن البيان. الرئيس : هذه تفاصيل. العميل : أرجو أن ال تمهلهم 

كلما طال الوقت استطاعوا ترتيب أمور أكثر. الرئيس: بعد أسبوع لن تسمع عنهم خبراً. العميل :  أكثر..

  .كثير يا سيدي، لكن أنت أدرى

(3)  

في زيارة خاصة للقائد( العميل : أسبوع فقط. القائد : سوف نباغته بأسرع مما توقع. العميل : عجلوا، )

ناً، و قبل أن يتحرك نتحرك نحن. العميل : أرجو أن الوقت في صالحه. القائد : سوف يكون مطمئ

https://theaterarts.yoo7.com/t3089-topic#3120
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 .تمنحني شرف إعالن البيان. القائد : سيلقيه القائد العام

 (4) 

في اجتماع خاص بمقر الرئيس. القائد العام : كن واثقاً. الرئيس : هم مطمئنون لك. القائد العام : تماماً.  

اماً و الموظفون ليسوا في دوائر عملهم. القائد العام : الرئيس : في نهاية األسبوع إذن، الشوارع أقل ازدح

 ً   .و الرئيس يمضي نهاية األسبوع في منتجع على الشاطئ مطمئنا

(5)  

في مكتب القائد العام القائد : عظيم، الرئيس في مالبس السباحة. القائد العام هو يحب السباحة في 

 .لقائد العام : تقطعون الطرق، و نصدر البيانالصباح. القائد : ساعة الصفر هي السادسة صباحاً. ا

 (6)  

في مكتب الرئيس الرئيس في الخامسة صباحاً، تبدأ التحرك. القائد العام: بأجهزة األمن العام، فال يمكن 

أن تحرك جزًءا من الجيش إال و قد علم الباقون. الرئيس : األجهزة األمنية من ناحيتك، و كوادرنا 

  .لشعبية مهمتيالحزبية و القاعدة ا

(7)  

في مكتب القائد القائد: نحن مخترقون، فلقد حدد الرئيس ساعة الصفر قبل موعدنا بساعة. العميل: 

مخترقون حتماً. القائد : أليس كذلك؟ العميل: إنه كذلك. القائد: أليس كذلك أيها القادة. القادة: أجل كذلك. 

ك. )القائد يصوب مسدسه فجأة للعميل و يطلق النار القائد: إذن نبدل موعد ساعة الصفر و لكن قبل ذل

  .عليه( القائد ساعة الصفر قبل موعدهم بست ساعات. ألقو جثته في البحر

مكتب القائد العام( مهاتفاً الرئيس القائد العام : كن مطمئناً سيدي الرئيس. )ينهي المكالمة، و يبدأ مهاتفة )

على ما يرام؟ القائد : نعم، اتفقنا على تغيير ساعة الصفر. القائد أخرى للقائد( القائد العام : هل كل شيء 

العام : و هل عرفتم من كان العميل؟ القائد : و جثته تسبح على الشاطئ المقابل لمنتجع الرئيس. القائد 

د : العام : متى سننطلق؟ القائد : اآلن سيدي. القائد العام : على بركة هللا. مت ستلقون القبض علّي؟ القائ

بعد ساعة. القائد العام : كونوا جاهزين لبعض المقاومة. القائد : تمام سيدي. )ينهي المكالمة و يبدأ 

مهاتفة الرئيس( القائد العام : سيدي الرئيس، لقد غيروا الخطة و بدأوا اآلن، غادر مكانك هم في الطريق 

الطاقم يعرفون إلى أي نقطة من البحر إليك. الرئيس : األوغاد!! حسناً. القائد العام : اليخت جاهز و 

 .سيتجهون

في مقر القائد( القائد : أعلنوا بياناً بأننا اعتقلنا القائد العام. )القائد يتلقى مهاتفة( القائد : ماذا تعني أنه ) 

 3: الرئيس يذيع بيانا عبر فيس تايم. )قائد  2يتدخل( قائد  2ليس في المنتجع؟ و لم يكن هناك؟ ! )قائد 

: كيف استيقظت  1: الجماهير في الشوارع تسد طريق الجند و تمنع الدبابات. قائد  3دخل( قائد يت

: ما الذي يجري؟ 1: لقد اقتحموا مكان اعتقال القائد العام و اختطفوه. قائد  2األجهزة األمنية فجأة؟ قائد 

تهم بمواجهة بعضهم البعض( : مؤكد )فجأة يشهر القادة الثالثة مسدسا 3و 2نحن مخترقون مجدداً. قائد 

 .في المشهد الذي ال ينتهي : تسقط الضحايا، ينزف الوطن، و يعيش العميل المزدوج دور البطل

 

  ستار 
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 السبب هو الجن .6
 مسرحية لهشام شبر

 
 :  الشخصيات

  1جن -
 
 2جن -
 
 3جن -
 
 4جن -
معلقة وبين حين   عبارة عن اطاراترياح شديدة تتعالى في المكان مع تالطم أبواب النوافذ التي هي )

 (..صوت اطالقات نارية  واخر يتعالى
 
 (سبعة مكعبات تشكل خارطة  تتوزع في المكان)
 
 (ثم يختفون خلف المكعبات  يتخاطف أربعة من الجن هنا وهناك )
 

 : أنا1جن
 

 : وأنا2جن
 

 : وأنا3جن
 

 : وأنا4جن
 

 : أصمت1جن
 

 : أصمت خوف2جن
 

 : أصمت هزيمة3جن
 

 : أصمت تقيه4جن
 

 : اصمت وكفى1جن
 

 : االبواب موصدة3جن
 

 : والجدران موصدة2جن
 

 : ونحن هنا3جن
 

 : ونحن هناك4جن
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 : هنا2جن
 

 : هناك4جن
 

 : هنا2جن
 

 : هناك4جن
 

 .. : اش اش3جن
 

 : اسمع وقع خطوات1جن
 

 خذوا الحذر فربما جاء  :3جن
 

 : ال يهمنا ان جاء أو رحل4جن
 

 نسكن داره: أنسيت اننا 3جن
 

 : نحتل داره4جن
 

 : نسكن داره3جن
 

 : نحتل داره4جن
 

 : نحتل أو نسكن ال يهم1جن
 

 : ماذا سنفعل ان أجبرنا على الرحيل2جن
 

 : نحرق شيء يثير في داخله الرعب1جن
 

 : نحرق قلبه 4جن
 

 : ال2جن 
 

 : ذكرياته1جن
 

 : ال2جن
 

 : أحالمه4جن
 

 : ال2جن
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 : بصمات المكان3جن
 

 : ههههههههههههههههههه3 -4-2-1جن
 
 (تتصاعد اصوات الرياح وارتطام النوافذ)
 
 (ممزق الثياب متعب يجر خلفه عربة صغيرة  يفتح الباب ويدخل رجل )
 

الرجل : حتى باب داري تمرست به المفاتيح وبت أجهل من يدخل في غيابي ويعبث بأشيائي ففي كل 
 مرة يسرق مني جزء من المكان

 
هههههههههههه   : ) وهم ينظرون اليه من خلف المكعبات التي يختفون خلفها (4-3-2-1جن

 ههههههههههههه
 

 يحرس أفئدة المكان هجرة مات فراق مات خيانة مات  الرجل : مات من كان معي
 

 : أحتاج أن أبكي فقد أوجعتني كلماته3جن
 

 : اصمت وأال أوجعتك بالركالت4جن
 

 وطن موطيء الرجل: أبحث عن موطيء
 

 : هههههههههههه4-3-2-1جن
 

الرجل : أشعر بالغربة وأنا أجد كل يوم بصمة ال تشبه بصماتي تجالس أشيائي حتى باتت تنفر حين 
 مالمستي لها

 
 : يقين3جن
 

 : شعور4جن
 

 : يقين3جن
 

 : شعور4جن
 

 : اش اصمتوا وأال تنبه لوجودنا1جن
 

 فيها القاتل والضحية  بصمات على نوافذي دليل جريمة أجهل الرجل :
 

 : انت2جن
 

 ال  :3جن
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 : ال ماذا4جن
 

 : ال تخبره1جن
 

 : يجب ان يعرف2جن
 

 ربما ينتفض  :1جن
 

 : ال اعتقد4جن
 

 : ال تعتقد ماذا2جن
 

 : ان ينتفض4جن
 

 : هههههههههههه4-3-2-1جن
 

وال تنام في يد الغرباء تعبت وأنا أتنقل باحث عن مكان امن الرجل: أريد لمفاتيحي أن تعرف االنتماء 
 أحفظ فيه ما تبقى من وطن

 
 : يبدو انه يحاول1جن
 

 : ال أعتقد انه مؤهل للمحاولة3جن
 

 : البد من فعل شيء لمنعه1جن
 

 : نفتعل حريق3جن
 

 : نغلق النوافذ2جن
 

 : نحطم عربته4جن
 

 ... : اش اش1جن
 

اطلب منك ان تجمع ما بداخلي   صرخ بوجه الريح والزجاج والمفاتيح ...ربيالرجل: ليتني أستطيع أن أ
 ....من قوة كي أصرخ

 
 : يجب منعه من الصراخ بأي وسيلة1جن
 فهذا يعني نهايتنا  : ان بدء بالصراخ2جن
 

 : هو يحاول والمحاولة ال تعني الصراخ3جن
 

 : حين يتعلم ان يحاول سيتعلم الصراخ4جن
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 : لنقضي على صوته أو نقضي عليه1جن
 

 : انظروا أنه يحاول أن يشرب الماء2جن
 

 : اسرعوا ولنضع السم في وعاء الماء3جن
 

 : السم4-2-1جن
 

 : نعم السم فوجوده أصبح خطر علينا3جن
 
 (يتحركون نحو وعاء الماء ويضعون السم فيه )
 

 : هههههههههههه4-3-2-1جن
 

 .. ال نعش أكرهه مللت سرقة اشيائي مللت سرقة من حولي وانتظار منيتيالرجل: أريد مكان أرغب فيه 
 

 : اشرب1جن
 

 : اشرب2جن
 

 : اشرب3جن
 

 : اشرب4جن
حتى قطعت خيوط الشمس وبح لونها والبد أن أكسرها ألتحرر من   الرجل : منذ سنين والنوافذ موصدة

 خوفي و أصرخ بوجه المجهول الذي يرتدي وشاح الظالم
 

اء الماء على االرض ويتجه الى النوافذ المعلقة ويقطعها ويرمي بها على االرض وهو )يلقي بوع
  يصرخ(

 : ال ال ال41-3-2-جن
 (يتحركون كأنهم يحترقون ويتساقطون واحد بعد االخر )
 

  ستار                              

 


