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 اخراج محال مجعة 2006عرضت املسرحية يف القامشلي ومحص سنة  -
 2008عرضت يف السلمية ضمن فعاليات مهرجان ربيع األطفال اخلامس سـنة  -

 اخراج مولود داؤد

اخــراج دمحــ   2008يف آذار ســنة  عرضــت يف مهرجــان الشــليلة الفرعــي  لــ  -
 شحادة
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 اإلهـداء

 إلـى األصـ قـاء:
 فـرهـاد سـيـدا
 فـواز عـبــدي
 خـالـد مـحـمد

مـــن دجـــو الشـــمود الـــ   وقـــ و ا 
 بصمت
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(1) 
)ســاحة ريلــمة دمــاا قصــر امللــك حــمانل ملــك سلحــة القمــرل الســاحة صعــ   لعامــة الــواقف  بصــمت 

ر يف شــرفة القصـرل ريمـا  ههـر الحـاهن يف محــان مرصفـع وهـو  تمـت  ب اصيــو ورهلـةل  ههـر امللـك والـو  
 معينةل بع  حلهات  لتفت الحاهن حنو امللك بسرور(

موالي امللك، البشرى البشرى، لقد استجاب الثور األعظم لتضرعاتنا ورجائناا، ننقاأ ضراانا ءادوال وسا    الحاهن:
 من قرنه األيسر إىل قرنه األمين.

  صوات  لفرحة واالبتهاج()صعلو األ 
 عاش الثور األعظم..عاش..عاش.األصوات: 

 وءذه املناسبة العظيمة، نستأذن موالان امللك بتأدية واجبنا جتاه الثور األعظم، وإقامة حفلنا السنوي. الحاهن:
 ) ومئ امللك  ملوافقةل صقرد الطلول و نش  الحـاهن بعـا ال اصيـول صـادم اةموعـة رقصـات شـليهة 

  رريات الثمانل بع  االنتهاء من اإلنشاد والرقص  نتص  الو  ر واقفاً(
ضيتها الرعية الصاحلة، مبناسبة هاذا احلادا العظايم، وإمرامااث للثاور األعظام حاميناا ومنقاذ ضراانا مان اال ياار، الو  ر: 

 قرر موالان امللك حفظه هللا ورعاه، تلبية رغباتكم، وحتقيق ضمنياتكم.
 موالان امللك العظيم..عاش..عاش.عاش  دصوات:
واآلن، وممااا جاارع العااادم، ساايتم ابتيااار ضربعااة ضنااراد  اان ميثلااون ناااااع ضبناااال امللكااة، ماان الشاايو  والشااباب الــو  ر: 

 واألطفال والنساال ضيضاث.
 عاش موالان امللك..عاش. دصوات:
 هيا ضيها احلاجب. الو  ر:

 حاار اي سيدي. احلاج :
 ة دشخاص من ب  العامة ال  ب دت صت افع متق مة حنو احلاج ()خيتار احلاج  دربع 
حساااااان، حساااااان اي ضبتاااااااه، ض. منااااااك ضيهااااااا العجو ..ابتعااااااد ضيهااااااا الصاااااا  .. قلاااااا   حساااااان اي ضبتاااااااه.   

 مفى..مفامم تدانعاث.
 ضيها احلاجب الطيب، إين نق . ضقسم إين.. - دصوات: 

 ابرتين ضيها احلاجب احملرت  ولن تند . -
 اي سيدي، لن ضنساك، هأ نهم  قصدي؟ لن ضنساك -
 ضيها احلاجب.. -
 اي سيدي احلاجب. -
 حسن، حسن، لقد انتهي  من االبتيار.احلاج : 
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 ماذا حدا ضيها احلاجب؟ ملاذا أتبرع؟الو  ر: 
 إين..إ م جاهزون اي سيدي. احلاج :
 عظيم، ليتقد  العجو  ضوالث.الو  ر: 
 )  فع احلاجُ  العجوَ  حنو الشرفة( 

 ال تنس وعدك ضيها العجو .احلاج : )هبمس( 
 حاار، حاار اي سيدي.العجو : )هبمس( 

 ) نهر الو  ر إىل العجو  املضطرب  رصياح( 
 قأ ضيها الرجأ العجو ، ما هي ضمنيتك؟الو  ر: 

 سيدي..موالي العظيم، دمَ  ضبد الدهر اي موالي و..و..العجو : ) ضطراب( 
 .قأ ضيها العجو  الو  ر:

 و..و..بقرم اي موالي.لعجو : ا
 بقرم؟!الو  ر: 
 ضجأ اي موالي، إ ا ضمنييت الوحيدم اي سيدي. ضوالدي جياع وضان مما ترى..العجو : 
 ال أبس ضيها العجو .الو  ر: 

 لتكن بقرم حلوابث اي سيدي.العجو : )بسرور غامر( 
 يف صباح ال د ستنال بقرم حلوابث.الو  ر: 

 ضبد الدهر اي موالي، عاش موالان امللك.دمتم العجو : )بفرح( 
 ) سح  احلاج  العجو ( 

 ال تنس احلليب ضيها العجو .احلاج : )هبمس( 
 حاار اي سيدي.العجو : 
 .مأ يو  ضيها العجو احلاج : 
 حاار اي سيدي.العجو : 
 مأ يو  ضيها العجو .احلاج : 
 مللك وعا..عاش امللك وعاش ابن ا)بصوت مرصفع( حاار اي سيدي العجو : 
 ليتقد  الشاب.الو  ر: 

 ضمر سيدي.احلاج : 
 )للشاب الذم   فعه إىل األماا( 
 ال تنس نصييب ضيها الشاب. 
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 حاار اي سيدي.الشاب: )هبمس( 
 تكلم ضيها الشاب، ما هي ضمنيتك؟الو  ر: 
 الس مة والنصر واخللود ملوالان امللك العظيم.الشاب: 
 ضحسن  ضيها الشاب. الو  ر:

 والعزم واهلناالم والعانية والسرور ألسرم موالان العظيم.اب: الش
 شكراث ضيها الشاب الصاحل، ما هي ضمنيتك ضيها املواطن الصاحل؟الو  ر: 
 ال شيال اي سيدي سوى ما ذمرع.الشاب: 
 ليتقد  الطفأ ضيها احلاجب.)للحاج ( عظيم. الو  ر: 

 (احلاج : ) سح  الشاب  نق و  فع الطفو إىل األماا
 ارجع ضيها املواطن الصاحل. 
 …لكن..األمنية؟ مل ضذمر ضمنييت ايالشاب: 
 ارجع.احلاج : 
 ) عود الشاب إىل محانه وهو  تمت ( 
 عاطأ عن العمأ، ضردع ضن ضقول له.. غريب؟! لكنينالشاب: 
 هس.صوت: 
 ) صمت الشابل صن فع املردة ال  مت اختيارها وصتق ا الطفو( 

 ذا ضيتها املرضم؟!ما هاحلاج : )بضيق( 
 األصول اي سيدي، األصول، نأان ضمرب منه سناث.املردة: 

 لكن..احلاج : 
 تكلمي ضيتها املرضم، اذمري ضمنيتك.الو  ر: 
 ضمرك سيدي. ضمتىن اي سيدي، وضحلم منذ  من بعيد بعيد بعيد.املردة: 

 مفى اي امرضم.احلاج : ) نق( 
 اث.ضن ضرتدي ثوابث مجي ث جداث جداملردة: 

 ) ضحك امللكل و ضحك الو  ر مث صضحك الرعية( 
 مثأ ثياب إحدى حاجباع القصر متاماث. 
 ال أبس، ستاناا..الو  ر: 

 ليكن مثوب إحدى سيداع القصر اي سيدي.املردة: )صقاطعه( 
 ماذا؟!الو  ر: 
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 حسن.امللك: ) ضحك( 
 سيكون مما ترغبني ضيتها السيدم اجلليلة.الو  ر: ) نق( 

 شكراث اي سيدي. املردة:
 ضيها احلاجب.الو  ر: )للحاج ( 

 ضمر سيدي.احلاج : 
 ليتقد  الطفأ حاالث.الو  ر: 

 ضمر سيدي.احلاج : 
 والثوب اي سيدي! ضمنييت اي سيدي!؟املردة: 
 اطماين، ستحصلني على ثوب مجيأ جداث.الو  ر: 
يدتنا امللكااة اجلميلااة البهيااة، وحفااان لااه ضماا ان شااكراث اي ساايدي. ضدا  الاارب مااوالان، وابرك لااه يف ساا)بســرور(  املــردة:

 الص  ، ومحى عم امللك.. 
 هيا ابتعدي ضيتها املرضم امللحاح.احلاج : 

 مىت سأحصأ على الثوب، اي سيدي الو ير الفااأ؟)للو  ر( انتظر اي ضبي املردة: )هبمس( 
 غداث ضيتها املرضم.الو  ر: 
 لشرفة() سح  احلاج  املردة و  فع الطفو حنو ا 
 ما امسك ضيها الص  ؟ 
 حيان اي سيدي، امسي حيان، وضيب امسه مسعود البحار.الفىت: 
 ما هي ضمنيتك اي حيان؟الو  ر: 
 )  دد حيان يف اإلجابة( 

تكلم ضيها الص  ، ال ختف اي عزيزي، نموالان حيب األطفال والفتياان حبااث مجااث، ولاذلك ستحصاأ علاى ماا 
 يس غداث اي ص  ي.تتمناه حاالث، اليو  ول

 اطلب ضلعاابث اي حيان. -دصوات:   
 اطلب احللوى اي حيان، حلوى القصر لذيذم جداث. -
 بأ اطلب بقرم حلوابث اي ولدي، ضو عنازم اي بين. -
 حيان.. -
 حيان.. -

 تكلم اي عزيزي، وال ختش شيااث. قل  لك  إن موالان امللك حيب من هم يف سنك مث اث اي ولدي.الو  ر: 
 سنحقق لك مأ ما تتمناه اي ص  ي، اطمان. امللك:
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 وستناله على الفور، يف هذا اليو ، ويف هذه الساعة .  الو  ر: 
 ضمتىن اي موالي..حيان:  

 األصوات: )صقاطعه هبمس(
 احللوى، اي حيان، احللوى اي صاحيب. -
 بقرم حلوابث، اي ولدي، ضو نقوداث اي حيان. -
 اطلب ضلعاابث اي صديقي. -
 حيان.. -
 .حيان -

 ضمتىن اي موالي، ضمتىن ارتياد املكتبة.حيان: 
 املكتبة؟!الو  ر: 
 املكتبة؟! امللك:
 ضرجو من موالي السماح يل ابرتياد مكتبة القصر. حيان:
 مكتبة القصر؟!امللك: 
 ماذا تقصد اي ولد؟ ماذا تقصد مبكتبة القصر؟ الو  ر:
 ال رنة رقم ضربعون اي سيدي. حيان:
 بعون؟!!ال رنة رقم ضر  امللك:

 املقفلة اي موالي، واليت حتوي يف دابلها متباث مث م. الو  ر: ) همس يف دذن امللك(
 آه، تذمرع.امللك: ) تذرير( 

 دصوات: )هبمس(
 ال رنة رقم ضربعون؟  -
 ما هذه األمنية ال ريبة؟!  -
 بأ قأ  ضمنية محقاال.  -
 قل  له  اطلب احللوى.  -
 غريب!! لكن، ملاذا هذه ال رنة ابلذاع؟!  -
 اطلب شيااث مفيداث اي ولدي.  -
 حيان..  -
 حيان.   -

 حسن ضيها الص  ، سنقد  لك ضلذ وضشهى وضطيب ضنواع احللوى. ما رضيك؟الو  ر: 
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 ال ضريد احللوى اي سيدي. حيان:
 غيب - دصوات:
 جمنون. - 
 اطلب نقوداث اي ولدي. - 
 ال ضريد سوى ارتياد املكتبة اي سيدي.حيان: 
 املكتبة؟! امللك:

 ال رنة رقم ضربعون اي موالي.)هبمس(    ر:الو 
 غريب!امللك: 
 ال أبس اي ص  ي، ما رضيك بلعبة مجيلة جداث؟)حليان(  الو  ر:
 اي سيدي. ال ضريد ضلعاابث  حيان:
 سنهديك سيفاث.الو  ر: 
 سيفاث؟ - دصوات:

 قأ  ضجأ اي صديقي. -
 سيفاث؟! -
 اطلب شيااث نستفيد منه اي ولدي. -
 حيان.. -

 ما رضيك اي حيان؟  ر: الو 
 )حيان ال  رد( 

 إنه سيف مجيأ، سيف مذهب اي حيان.الو  ر: )بضيق( 
 )حيان ال  رد(

 ملاذا صم  اي عزيزي؟ قأ شيااث اي ولدي.الو  ر: 
 ال ضريد سوى ارتياد املكتبة اي سيدي.حيان: 
 غريب!الو  ر: 
 إ ا ضمنييت الوحيدم اي سيدي.حيان: 
 هذه ال رنة اي ولدي؟ ليس نيها شيال مسأ.ماذا ستفعأ يف امللك: 
 بأ ال حتوي سوى األشياال املخيفة. الو  ر:
 نيها الكث  من الكتب اي سيدي. حيان:
 الكتب؟!الو  ر: 
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 !؟الكتب مرم ضبرىصوت دا حيان: 
 مسكينة.صوت: 
 ) صمت اجلميعل  تلادل امللك والو  ر نهرات احلمة والضيق( 

 اق ث اي ولد، اطلب شيااث تستفْد منه.من عاحلاج : )حليانل هبمس( 
 من ضعلمك مبا يف دابأ هذه ال رنة اي حيان؟امللك: 
 والدي، اي موالي. حيان:
 والدك؟! الو  ر:
 ضجأ اي سيدي. مان يقول  دابأ هذه ال رنة ضلف مشس وقمر وجنم. حيان:

 ماذا؟!امللك والو  ر: 
 مسكني. - دصوات:

 ضلف مشس؟! -
 ضححان(.) وقمر اي صاحيب  -

 ومان حيلم بدبوهلا اي موالي.حيان: 
 إنه يكذب اي موالي.صوت األا: 
مل يتفوه والده يوماث بكلمة واحدم عن هذه ال رناة، ضو عان ضي غرناة يف قصارمم، اي )صق ب من الشرفة(  

 موالي. والده مل يكن حيلم اي موالي. مل يكن حيلم بشيال ضبداث.
 حسن، ضين والده؟الو  ر: 
 صدقين اي سيدي، والده مل يتفوه بكلمة واحدم عن القصر. ومل حيلم با.. دا حيان:
 ال أبس اي امرضم، ضين هو؟ الو  ر:

 إنه.. إنه مي  اي سيدي. دا حيان:
 مي ؟!الو  ر: 

 ضجأ اي سيدي، ماع منذ عامني.دا حيان: 
 هأ والدك مي  نع ث اي حيان؟ الو  ر:
 ضجأ اي سيدي. حيان:

سااايدي، اجلميااع هناااا يعرنااون ذلاااك، مااااع والااده غرقااااث اي سااايدي، حتطماا  سااافينته يف عااار  صااادقين اي  دا حيــان:
 البحر، وغرق مع من غرق. املسكني ماع ومل حيقق من ضح مه شيااث.

 ضح مه؟! ضية ضح  ؟! الو  ر:
 ضح مه باسكن مجيأ، وأبطايب الطعا . …ضح مه الا)بتلعث (  دا حيان:
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 نقط؟الو  ر: 
  سيدي.نقط اي دا حيان:
 ال اي سيدي، ليس نقط، بأ مان حيلم أبشياال ضبرى. حيان:

 اصم  اي ولد. دا حيان:
حاار اي ضماي، لكان والادي مل يكان حيلام أبطاياب الطعاا . باأ ابألسافار والكتاب، وماان يتحادا مثا اث عان  حيان:

 …الا
 يدي.عن رح ته البحرية، وعن البحر والبحارم واحليتان العجيبة نقط اي س دا حيان:
قاااأ اي )حليـــان( ال أبس اي امااارضم، ماااوالان امللاااك ساااي ادر الشااارنة، ولاااذلك يرياااد مسااااع حياااان للمااارم األبااا م.  الـــو  ر:

 حيان، ما هي ضمنيتك؟ ال بد ضنك عدل  عن تلك األمنية ال ريبة، ضليس مذلك اي ولدي؟
 م  اي سيدي، ال ضريد سوى ارتياد مكتبة القصر.حيان: 
 نة عليك، امسع اي ولد.اللع) نق(  الو  ر:
 ضيها الو ير.امللك: 
 ضمر موالي. الو  ر:
 انتظر. امللك:
 ضمر موالي. الو  ر:

 ) صمت الو  رل  توجه امللك  حل  ث إىل حيان( 
 حسن اي حيان، تستطيع ارتياد املكتبة مىت شا .امللك: 
 غداث اي موالي، ضريد ارتيادها منذ صباح ال د اي موالي.حيان: 
 ال أبس اي حيان.امللك: 
 شكراث اي موالي.حيان: 

 مقفلة اي موالي. لكنهاالو  ر: ) نفعال( 
 انتحها ضيها الو ير. امللك:
  نوع اي موالي. الو  ر:
  نوع؟!امللك: 

 بعد ضن ضقفأ ضجدادك العظا  ابءا، رموا املفتاح يف البحر اي موالي.الو  ر: )هبمس( 
 امسر القفأ.امللك: 
 ؟!!موالي الو  ر:

 نه ضمر اي و ير.امللك: إ
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 ضمر موالي.الو  ر: 
 ) غادر امللك املحانل  توجه الو  ر  حل  ث إىل حيان  نق( 
 .غداث تستطيع ارتياد ال رنة، ضقصد املكتبة اي ولد              

 شكراث اي سيدي.حيان: 
املحــان وهــي صغمغــ  ) غــادر الــو  ر املحــان بعصــليةل يســك دا حيــان بتجتبيــ  حيــانل و ــر  خــارج  

 بعصلية وحنق.. صتفرق العامة وهي صغمغ  وصلتع  عن املحان(
 غيب. -دصوات: 
 من شابه ضابه نما ظلم. -
 آه لو من  مكانه!! -
 لو من  مكانه لطلب  املزيد من احللوى، حلوى القصر. -
 بأ قأ  قطيعاث من ال نم والبقر. -
 لكنه ضمحق. -
 بأ جمنون. -
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(2) 
  و دا حيان يف حالة عصليةل حياول حيان هت ئتها()بيت حيان املتواضعل صل 

 اهدئي اي ضمي، اهدئي قلي ث.حيان: )برجاء وخوف( 
 هدض؟! ميف تريد مين ضن ضهدض اي سيد حيان، اي نهمان؟ اي صاحب ضعظم ضمنية محقاال.دا حيان: د

ى يااد الولد..والوالااد آه، اي حلظاي العاااثر، اي لتعاساايت، مااذا نعلاا  اي رب؟ ماااذا نعلا  مااي ضانل مااا نلتاه علاا
 ضيضاث.

 امسعي اي ضماه..حيان: 
 هس، اصم . ابرس متاماث، ال ضريد مساع ضي شيال حىت صوتك ال ضريد مساعه..هأ نهم ؟دا حيان: )صقاطعه( 

 حاار اي ضمي، لن ضتكلم، سأصم  متاماث. حيان:
ــان: ) نــق(  لااك، هااأ مناا  قااد نسااي  هااذه مااا شاااال هللا، اآلن تقااول يل حاااار، ضمااا هناااك. حتاا  شاارنة املدا حي

الكلماااااة اي سااااايد حياااااان؟ جاااااف حلقاااااي وضان ضاندي  حياااااان اطلاااااب نقاااااوداث، حياااااان اطلاااااب بقااااارم، حياااااان، 
حيان..لكن حيان آغا مل يكلف نفسه عناال االلتفاع حنوي، حناو ضماه املساكينة، باأ بقاي واقفااث ضماا  امللاك 

 بة. آه لو مان والدك حياث.يردد مالبب اال  ضريد ارتياد املكتبة. ال ضريد سوى دبول املكت
 مان سيقبلين ويط  نرحاث.حيان: 

 يط  نرحاث؟! دا حيان:
 ضجأ. هأ نسي  رغبة وحلم والدي بدبول املكتبة؟ وقراالم ما نيها من متب؟ حيان:

 الكتب..الكتب.دا حيان: 
 مان يصفها دائماث أب ا الدواال ألبطر داال..داال اجلهأ.  حيان:

نهماااان، اي بااان ضبياااه؟ الاااداال الاااذي ال نساااتطيع الفكااااك مناااه، مااان سيخلصااانا مااان براثناااه اي وداال الفقااار اي  دا حيـــان:
 نهمان؟ ال تقأ يل الكتب. إايك مث إايك، ألن الكتب وحدها هي السبب، سبب هذا الفقر والشقاال.

 ميف؟! ضيب مان يقول  إن العلم ال يورا اإلنسان الفقر، بأ..حيان: 
ا اي ساايد حيااان، وإال ماااذا ميكاان ضن تساامي مااا حناان نيااه ماان عساار وااانك؟! بااأ يااورا، يااور دا حيــان: )صقاطعــه( 

انظر حولك جيداث، هأ جتاد يف دارك ملهاا قطعاة واحادم ذاع قيماة؟ قطعاة واحادم نقاط؟ ماا سابب ذلاك؟ 
ضان ضجيبااك  إ ااا الكتااب. ضجااأ الكتااب. لااو مااان والاادك رمحااه هللا، مثااأ غاا ه ال يهااتم ءااذه التخاااريف، لااو 

غااه باادالث ماان دناان وجهااه يف هااذه الكتااب، لكنااا اآلن مثااأ اآلباارين، مثااأ الكثاا ين ماان عمااأ يف وقاا  نرا
ضهايل اململكة، نعيش حيام ضنضأ من هذه احليام التعساة.لكن ماا نااع مااع، ولي فار هللا لاك ماا نعلا  اي 

 ضاب حيان. لقد من  حتلم وحتلم.
 مان حيلم مث اث بدبول مكتبة القصر.حيان: 
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 وها ضن  حتقق حلمه؟)بسخر ة(  دا حيان:
 ضجأ اي ضماه، ضلس  نرحة من ضجأ ذلك نقط.حيان: )بسرور( 

نرحة؟! بلى، ضان نرحة جداث جداث، ولاذلك نقاط ساأمزق وضحارق ماأ ماا يف بيايت مان متاب، لان ضبقاي علاى دا حيان: 
 ورقة واحدم منها ضبداث.

 )صلتقط بعا الحت  من  او ة الغرفةل  نتزعها حيان من   ها( 
 ال اي ضمي، ضرجوك اي ضمي، ال تفعلي هذا اي ضماه.خبوف( حيان: )
 ) غادر الغرفة وهو خيفي الحت ( 

سااا ك هللا اي ضاب حيااان، انظاار إىل مااا نعلاا . لقااد ضورثاا  ولاادك حااب هااذه اللعنااة، ماام ضبشااى دا حيــان: )بيــ  ( 
 عليه منها، سا ك هللا اي ضاب حيان.



 15 

(3) 
 ن عن شيء ما يف سور اململحة الذم  ل و عالياً ومنيعاًل)الوقت ليول  ههر متنحرانل ومها  فتشا
  شعر املتنحران  لي  ل  تهامسان  ذر(

 هأ عثرع عليها؟ املتنحر األول:
 م . وضن ؟ هأ عثرع على شيال ما يوصلنا إليها؟  املتنحر الثاين:
 مل ضعثر على ضي شيال ميكن ضن يفيدان. املتنحر األول:
 ن ابتف  إذاث؟غريب!! ضي املتنحر الثاين:
 إنه ضمر    نع ث. املتنحر األول:
 واحلأ؟ املتنحر الثاين:
 احلأ؟! املتنحر األول:

 امسع، ليس لدينا سوى حأ واحد نقط. املتنحر الثاين: ) فحر(
 ما هو؟ املتنحر األول:
 العودم إىل  لكتنا. املتنحر الثاين:
ناا ؟ ماااذا ساانقول هلاام؟ عاادان ألننااا ياساانا ماان العثااور عليهااا؟ العااودم إىل ماااذا؟ هااأ جن ) ســتغراب( املتنحــر األول:

 ضهذا ما تريد ضن تقوله هناك؟
 نعم اي صديقي. املتنحر الثاين:
 نعم؟! املتنحر األول:
 ضجأ، ضمل نبحث يف مأ ضسوار  لكة القمر هذه؟ املتنحر الثاين:
 ثنا نيه بدقة وإمعان مما ضمران القائد ع  .بلى، مل نرتك سوراث، ضو جداراث يف مأ األسوار إال حب املتنحر األول:
 عظيم وهأ عثران على الث رم املطلوبة؟ املتنحر الثاين:
 م ، بأ مل نعثر على ضية ث رم ص  م يف مأ األسوار اليت وجدانها قوية ومنيعة جداث.  املتنحر األول:
 و نقصان.وهذا ما سنقوله للقائد ع  .. وابلضبط، دون  ايدم ض املتنحر الثاين:

 سي ضب..و..يثور..و..و..املتنحر األول: 
 وسيهدض ويتفهم األمر، حينها س شدان إىل الطريق األصوب. املتنحر الثاين:

 وامللك عثمان؟ ضلن ي ضب هو اآلبر؟ إنه سريع ال ضب مما تعلم.املتنحر األول: ) فحر( 
 اطمان. املتنحر الثاين:

 اطمان؟!املتنحر األول: 
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(4) 
 ر امللك حمانل الذم  ل و قلقاًل   خو الو  ر()داخو قص

 عمتم صباحاث اي موالي.الو  ر: 
 )ال  رد(.. امللك:

 ما بك اي موالي؟!الو  ر: ) ستغراب( 
 امللك: )ال  رد(..

 هأ عاودمم الضجر مرم ضبرى اي موالي؟الو  ر: 
 م .  امللك:
 اي موالي؟  ما األمر إذاث الو  ر: 
 .و يرر. ما هو ابلضبط ضيها الال ضعر.، ال ضع امللك:
 غريب!! لقد ضقلقتين اي موالي. الو  ر:
 ابلضبط، إنه هو بعينه. امللك:
 من اي موالي؟! الو  ر:
 القلق.امللك: 
 القلق؟! الو  ر:
 ضجأ، اي له من وحش يفرتسنا وحنن عاجزون اي عمران. امللك:
 من اي موالي؟ الو  ر:
 القلق، القلق اي عمران. امللك:

 ! ال. ال، إنه حدا جلأ.ضماد ال ضصدق ما ضمسعه، موالي امللك ح ان يتحدا عن القلق؟  ر: الو 
 دعك من هذا الك  ، وقأ يل  ما اسم هذا الفىت الذي مان يطلب ارتياد مكتبة القصر؟ امللك:
ااار. ماااع غرقاا)بعــ  صفحــم(  الــو  ر: اث يف عاار  البحاار، حيااان، اي مااوالي. حيااان. واساام والااده املتوناااحى مسااعود البح 

 لكن ملاذا اي موالي؟ ما األمر؟
 حيان بن مسعود البح ار.امللك: ) فحر( 

 ما الذي جعأ موالي يتذمره اآلن؟الو  ر: 
 وهأ نسيته اي عمران؟ إين ضنكر دائماث أبمنيته ال ريبة. ضليس  ضمنيته غريبة اي عمران؟امللك: 
 بلى اي موالي، ورمبا مريبة. الو  ر:
 يبة؟!مر  امللك:
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 ضجأ اي موالي، مأ شيال جائز. الو  ر:
 هذا صحيح، مأ شيال جائز اي عمران. امللك:
 لذلك ضمرع بعض رجالنا بتقصي ضبباره، والتأمد من هويته ضمثر. الو  ر:
 عظيم. ماذا مان  النتيجة؟ امللك:
إناه يتايم مماا تعلام، وضماه ابئعاة النتيجة عادية اي موالي. حىت هذه اللحظة مل نعثر على ماا يادين هاذا الفاىت.  الو  ر:

 يف سوق اخلضار. ال ضهأ هلما وال ضقارب.
 غريب!امللك: 
 لكن حتري ضمر الفىت مستمر اي موالي. الو  ر:
 عظيم اي عمران. امللك:
 لكن اي موالي، هأ ستسمح له ابرتياد املكتبة دائماث؟ الو  ر:
 طبعاث ضيها الو ير. امللك:
 لكْن اي موالي. الو  ر:

 لقد وعدع الفىت ضيها الو ير. لك:امل
 إنه ص   اي موالي؛ طفأ. الو  ر:
 لكنين لس  طف ث، والرعية اليت مسع  الوعد مل تكن من األطفال.امللك: 
الرعية؟! ضمر الرعية سهأ اي موالي، ال تقلق بشأن هاذا األمار، امساع اي ماوالي، ال باد مان إبقااال )بسخر ة(  الو  ر:

األباااد، وباصاااة يف وجاااه الرعياااة، إ اااا وصاااية ضجااادادك العظاااا  اي ماااوالي، هااام الاااذين  هاااذه ال رناااة م لقاااة إىل
 ضغلقوا ابب هذه ال رنة مث رموا املفتاح يف البحر.

 هذا ما حدا ضما  الرعية نقط اي عمران. امللك:
 ماذا يقصد موالي؟ الو  ر:
يف ضدراج و يااااران امليماااون، ضلاااايس   ضقصااااد ضن لااادينا نساااختني ماااان املفتااااح، واحاااادم يف حاااو   واألباااارى تقباااع امللـــك:

 مذلك؟
 إنه احلرص اي موالي، ال جيو  الدبول إىل هذه ال رنة إال من قبأ موالي امللك واألمراال نقط. الو  ر:
 حىت امللوك واألمراال نسوا ضمر هذه ال رنة منذ ضمد بعيد. امللك:
 .إذاث ميف سيدبلها ضحد الرعية ؟! نىت ص   ونق  من العامة الو  ر:
 لقد وعدته ضما  اجلميع ضيها الو ير الفهمان، ضال تفهم ما ضقول؟ امللك:
 بلى اي موالي، لكنين سأتوىل ضمر الرعية.. ناطمان.الو  ر: 
 حسن ضيها الو ير، وضمر الثور األعظم؟امللك: 
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 ما به الثور األعظم اي موالي؟ الو  ر:
 هأ ستتوىل ضمره ضيضاث؟ امللك:
 تقصد اي موالي؟ اي ستار، ماذاالو  ر: 
   ضقصد  ضمل يكن هذا الوعد إمراماث للثور األعظم؟امللك
   بلى اي موالي، ألنه ضنقذ ضرانا من اال يار.الو  ر
   قأ يل اي و يران  ضلن يعترب الثور األعظم عد  تنفيذان الوعد إهانة له؟امللك
   ماذا؟الو  ر
   ضجب اي عمران.امللك
   بلى اي موالي، بلى.الو  ر
   وإذا اعترب ذلك إهانة؟ ما الذي سيفعله اي عمران؟امللك
   سي ضب اي موالي، سي ضب ضشد ال ضب.الو  ر

 إذاث ميف ستتحاشى غضبه اي و يران؟امللك: 
 إ ا.. إ ا اي موالي..إ ا ورطة..ورطة حقيقية.الو  ر: )خبوف( 

 امسع اي عمران جاالتين نكرم جيدم. امللك:
 ي؟ما هي اي موال الو  ر:
 الفتيان عادم حيبون اللعب، ضليس مذلك؟امللك: 
 بلى اي موالي. الو  ر:
 وهم يفضلون اللعب على مأ شيال، وباصة على القراالم اليت بدض ميلها الكبار. امللك:
باأ قاأ  ملهاا الكباار مناذ  مان بعياد اي ماوالي. مل يعاد ضحاد مانهم يشارتي ضو يقارض متااابث، لقاد انقراا  هاذه  الو  ر:

 عندان منذ  من بعيد. العادم
عظااايم، لاااذلك اطماااان اي و ياااران، نحياااان هاااذا سااارعان ماااا سااايمأ هاااو اآلبااار القاااراالم، ويبحاااث عااان وساااائأ  امللـــك:

 التسلية واللهو..حينها سيجد ضمامه الكث  من األلعاب اليت سنونرها له.
 اي هلا من نكرم رائعة! الو  ر:
رمحاااه هللا الااادبول إىل هاااذه املكتباااة، وراح يقااارض يل بصاااوع ماااا  لااا  ضذمااار جياااداث عنااادما طلاااب ماااين والااادي  امللـــك:

منخفض، مل ضمن ضنهم ما يتمتم به، ومن  ضتعجاأ اخلاروج، وحاني ماان ي ادرهاا ألمار ماا، سارعان ماا منا  
ضحاااااول تلاااااك الكتاااااب إىل ضلعااااااب ويف إحااااادى املاااااراع، ضباااااذع ضصااااانع مااااان ضوراق الكتاااااب سااااافناث وضلعااااااابث 

 ، مل ضترك لعبة دون ضن ضمارسها، هأ تذمر ذلك اي عمران؟اي إهلي مم من  ضعشق اللعب) ضحك( 
 نعم اي موالي، ومن  الفائز األول يف مأ األلعاب، من  البطأ الوحيد. الو  ر:
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 ما هذا الك   اي عمران؟!) ستغراب(  امللك:
 ضي م   اي موالي؟الو  ر: 
 ماذا تعين با من ؟! امللك:
  ل  اي موالي، نأن  البطأ دائماث. ضعين، ضعين من  وما)بتلعث (  الو  ر:
 يف اللعب؟! يف اللعب نقط؟!امللك: 
 يف اللعب و..ويف احلرب ويف احلب ضيضاث اي موالي. الو  ر:

 ) ضححان( 
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(5) 
 )ساحة عامةل دو دم محان للع ل فتيان  لعلون مبرح.   خو دح  الفتيان( 

 قف..انتباه اي شباب.: 1الفىت
 ) حف اجلميع عن اللع ( 
 امسعوا وعوا، لدي برب ها  جداث اي ضصدقاال. 
 برب؟!الفتيان: 

 ض...هأ ضوقف  اللعب من ضجأ برب؟! :2الفىت
 إذا من  حتمأ لنا طرنة نقلها. ضما األببار ناحتفان ءا لنفسك. لسنا يف حاجة إليها على اإلط ق. :3الفىت
 اطمان اي صديقي، إ ا طرنة، وضية طرنة!! :1الفىت

 عظيم.الفتيان: 
 قلها إذاث.: 3الفىت
 حيان اي ضصدقاال، حيان بن مسعود البحار، جاال صباح هذا اليو  إىل والدته وهو حيمأ الكتب.: 1الفىت

 اياااه..؟ الفتيان:
 ضين الطرنة؟: 2الفىت
 دعوين ضممأ. :1الفىت

 تفضأ اي سيدان. الفتيان:
 ان وتندب حظها العاثر.نجن جنون ضمه، وراح  تطارده يف ضرجاال الدار وهي تلعن حي :1الفىت

 ) قل  حرريات دا حيان( 
 وحيان؟الفتيان: 

 وحيان راح يرمض مفأر مذعور. مان يضم متبه إىل صدره وهو يرمض هكذا.. :1الفىت
 ) قل  حرريات حيانل  ضحك اجلميع بسخر ة( 

 مسكني.: 4الفىت
 مسكني؟! بأ قأ  جمنون. :2الفىت
 ضجأ، جمنون وضلف جمنون.: 3الفىت
 حيان ليس جمنوانث، إنه مهذب وعاقأ. وهو صديق خملص.)بضيق( : 4الفىت
 وماذا تسمي ضمنيته ال ريبة العجيبة؟: 3الفىت
 نضول، ضو حب القراالم ضو ضي شيال، غ  ضن "حيان" ليس جمنوانث.: )ب دد( 4الفىت
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 حب القراالم؟!: 3الفىت
 ضجأ، مثأ حب والده رمحه هللا للكتب والقراالم.: 4الفىت

 دائماث  حيان يشبه والده متاماث، حىت يف حبه للكتب.يقول ضيب  
 وضيب يقول  ال يُاقبأ على القراالم إال الوامهون واجملانني.: 1الفىت
   هذا م   غ  صحيح.4الفىت
   ماذا؟! وهأ يكذب ضيب؟1الفىت
   م . لكن..4الفىت
ومان يكثار منهاا سيصااب ابجلناون ال  لكنه صحيح اي صديقي، والدليأ على ذلك قول ضمي  القراالم لعنة،: 2الفىت

  الة.
 ماذا يعين هذا الك  ؟: 4الفىت
 اللبيب من اإلشارم يفهم. :1الفىت
 امسعوا اي شباب، مسع  مرم َمان يقول  إن املكتبة؛ مكتبة القصر، تعج ابلعفاري .: )هبمس( 2الفىت

 !العفارياا ؟الفتيان: 
 هااس.: 2الفىت

 ماذا؟!الفتيان: 
 ال تلفظوا امسها بصوع مسموع، ستسمعكم، وإذا مسعتكم نرمبا تفرتس عقولكم. س(: )هبم2الفىت

 ماذا؟!الفتيان: )خبوف( 
هاذا صاحيح، إ اا يف ماأ مكااان، وهاي خملوقااع غا  مرئياة. تااراان وال نراهاا، وقاد تكاون اآلن هناا؛ يف هااذا  :1الفـىت

 املكان ابلذاع.
 من؟ :4الفىت
 العفاري . :2الفىت
 هس.: )خبوف( 1الفىت

ـــه  4) لتفتـــون حـــول دنفســـه  خبـــوفل مث  غـــادرون املحـــان  ـــذرل  طـــو الفـــىت  وحـــ   وهـــو  لتفـــت حول
  ستغراب وخوف.  عود دح  الفتيان و سحله خارجاً(
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(6) 
)يف ســوق اململحــةل مــارة و عــة وشــرطةل املتنحــران  تهامســان يف  او ــة بعيــ ة عــن األنهــار. األول  

 يف ثياب  ئع متجول( وق  صنحر يف ثياب شحاذل والثاين
 واآلن. هأ عرن  ضين توجد الث رم املطلوبة؟املتنحر األول: 

 هنا، وهنا مما ضواح لنا القائد ع  ، وهأ نسي ؟!املتنحر الثاين: ) شم إىل ردسه وقلله( 
 تصور اي صاحيب لو مل نسأل القائد عن مكا ا احلقيقي!املتنحر األول: )بسخر ة( 

 ينا العمر مله نبحث عنها يف ضسوار هذه اململكة النائمة.لقضاملتنحر الثاين: 
 يبدو ضن عقلينا ضيضاث ال خيلوان من آاثر هذه الث رم اللعينة.املتنحر األول: ) ضحك( 

 هذا صحيح. امسع. ال تنس التعليماع، من حذراث اي صاحيب.املتنحر الثاين: 
 اطمان، اطمان ضيها البائع اجلوال. املتنحر األول:

اغرب عن وجهاي ضيهاا الشاحاذ، لان تناال ماين ) لتفت حوله.. بصوت مرصفع( حسن ضيها الشحاذ  نحر الثاين:املت
 قرشاث واحداث، هأ نهم ؟

 إين جائع اي سيدي، ضوالدي جياع، مومة حلم تنتظر ما جتود به اي سيدي.املتنحر األول: 
 ماذب.  املتنحر الثاين:

 قان السمع والنهر() ف قانل  ن سان ب  العامة ومها  س   
 جنب لذيذ، جنب طا ج ودسم.: )صنادم( 1 ئعة

 )صحرر الن اءل حتس  لي   والضيقل صت فف( 
 الصرب  اي ضبتاه، الصرب مفتاح الفرج.: 2 ئعة
 لقد انتصف النهار ومل ضبع قطعة واحدم.: 1 ئعة
 بعد الضيق أي  الفرج. اطماين.: 2 ئعة

 )صنادم بصوت مرصفع( 
 لذيذ واناج، تني اي سيد، تني اي ضبتاه.. تني، تني 

 ال. ال ميكن رؤية الفرج بعد رؤية النحس، إنه حظي العاثر.: 1 ئعة
 النحس؟!: ) ستغراب( 2 ئعة
 ضجأ، النحس. البومة اي صاحبيت. :1 ئعة
 البومة؟! ضين البومة، هأ ترينها اآلن؟: 2 ئعة
 يدي.جنب اي ضبتاه، جنب، دسم اي س: )صنادم( 1 ئعة
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 ضين البومة؟: 2 ئعة
 رضيتها هذا الصباح، مان  على سطح داران، ما ضن وقع بصرها علي حىت راح  تنعب. :1 ئعة

 )صقل  نعي  اللومة( 
 هكذا إذاث؟ احلمد هلل.: ) رصياح( 2 ئعة
 ماذا قل ؟!: ) ستغراب( 1 ئعة
 قل ..قل ..اي ستار، اي ستار.: )ب دد وحرج( 2 ئعة
 رضي  نظراهتا، اي ستار..مان  حتدق يف وجهي هكذا. لو: 1 ئعة

 )حتملق يف وجه رفيقتها اللائعة الثانيةل صلتع  عنها خبوف( 
 اي ستار. اللهم اسرتان!: 2 ئعة

 ) تلادل املتنحران نهرات السخر ة و لتع ان عن املحان( 
 من مال هللا، اي انس ساعدوا عزيز قو  ذل .املتنحر األول: ) نادم( 

 للبيع . ضقمشة ضصلية ، ضقمشة مستوردم ) نادم( تنحر الثاين:امل
 ) ق  ن من  ئع خضروات و بون(

 حسنة اي سيدي، حسنة هلل.املتنحر األول: 
 ليساعدك الرب.اللائع: 

 من مال هللا اي سيدي.املتنحر األول: 
 ض.، اسأل هللا ضن يعطيك اي ضبي..العمى.اللائع: 
 جًت() لتع  املتنحر األول قلي 
 ما هذا؟ لقد ا داد عدد الشحادين هذه األاي  بشكأ غريب!الزبون: 
 هذا صحيح اي سيدي، لقد ضصبح عدد الشحادين يف السوق ضمثر من عدد الزابئن.اللائع: 
 ظاهرم خميفة.الزبون: 
 إنه الفقر، اي سيدي.اللائع: 
 الفقر، اي له من وحش!!الزبون: 
ائز بادؤوا يعملاون مالشاباب. انظار إىل تلاك املارضم ماث ث، إ اا مريضاة، لكان مااذا حىت النساال واألطفال والعجاللائع: 

 ستفعأ املسكينة؟ ال بد من ضن تعمأ وإال مات  هي وابنها من اجلوع.
 مسكينة! تبدو مريضة نع ث، هأ ابنها ص   جداث؟الزبون: 
 م ، إنه نىت يف الرابعة عشرم من عمره.اللائع: 
 ال يساعد ضمه إذاث؟ غريب! ملاذاالزبون: 
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 ألنه مريض اي سيدي.اللائع: 
 مسكني، ومم يشكو؟الزبون: 
 من عقله، إنه جمنون.اللائع: 
 جمنون؟!الزبون: 
 ضجأ، إنه يقضي معظم ضوقاته يف قراالم الكتب.اللائع: 
 القراالم؟! ضمل تقأ إنه جمنون؟الزبون: 
 بلى، وماذا تسمي من يقضي ضوقاته بني الكتب؟!اللائع: 

 جمنون..ضجأ. إنه جمنون نع ث.زبون: ) فحر( ال
 ) تلادل املتنحران نهرات السخر ة و ف قان( 

 حسنة اي انس، ارمحوا من يف األر  يرمحكم من يف السماال.املتنحر األول: ) نادم( 
 ضقمشة للبيع، ضقمشة مستوردم، ضقمشة  رقاال ومحراال اللون. املتنحر الثاين: ) نادم(

 اع  املتنحر الثاين بعنف() قلا شرطي على س 
 ضيها املارق اجلبان.الشرطي: 

 ضان؟!املتنحر الثاين: 
 طبعاث ضن ، ضن  ضيها اللعني، ما هذه الوقاحة؟!الشرطي: 

وقاحااة؟! ماااذا نعلاا  اي ساايدي. ال بااد ضنااك خمطااب، بااأ ضناا  خمطااب بكااأ أتميااد، نااأان..مل ضنعااأ مااا املتنحــر الثــاين: 
 يستوجب غضبكم..

س مااا، رمبااا مااان رجااأ مااا يشاابهين هااو الااذي ضاثر غضاابكم، خيلااق ماان الشاابه ضربعااني اي يف األماار التبااا
سااااايدي، ضان رجاااااأ  ااااارت  اي سااااايدي، ولسااااا  وقحااااااث، ضعاااااوذ ابهلل.. وقاااااح؟! ال..ال ميكااااان ضن ضماااااون 

 املقصود.
 )حياول االبتعادل جيرب  الشرطي بعنف(

 إىل ضين؟الشرطي: 
 إىل..إىل السوق. املتنحر الثاين:

 ىل السوق؟!إ الشرطي:
 إىل البي .املتنحر الثاين: 

  نوع.الشرطي: 
 ملاذا؟!املتنحر الثاين: 

 يف السجن ستعر. ملاذا ضيها اجملر .الشرطي: 
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 السجن؟!املتنحر الثاين: 
 )حياول املتنحر األول الت خو..في دد( 
 ملاذا اي سيدي؟ ماذا نعل ؟ 
 مف عن الثرثرم، وهيا معي.الشرطي: 

 ضقسم إنين ال ضعر. ما الذنب الذي اقرتنته. املتنحر الثاين:
ال تعر.؟! وهذه األقمشة اليت حتملها؟ هذه األقمشة ذاع اللون األمحار الايت حتظار بيعهاا ضو ارتاداؤها يف الشرطي: 

 اململكة؟
 مل ضمن ضعر.، ضقسم إنين لس ..ضقصد ضان..املتنحر الثاين: )بتلعث ( 

 ) غمغ  بعا املارة  ستياء وحنق(  
 ال تعر.؟!: 1رجو
 ماذب، ويستحق السجن.  :2رجو
 بأ قأ  اإلعدا .: 3رجو
 اي ستار! إنه بفعلته هذه سيجعأ الثور األعظم يثور ورمبا ي ضب منا ضشد ال ضب.: 1امردة
 اي ستار! هأ تعتقدين ضن الثور األعظم قد رضى هذه األقمشة؟ :2امردة
 رمبا، إنه الثور األعظم، هأ نسي  ذلك؟ :1امردة
 اي للمصيبة!ة: امرد

 )  خو املتنحر األول احللقة و صفع املتنحر الثاين( 
 ضين من ؟ ضمل يرسلك التاجر إىل الربية لتحرق هذه األقمشة اللعينة؟املتنحر األول: 
 بلى..لكن..املتنحر الثاين: 

 ) صفع األول الثاين مرة دخرى(  
 هأ عاودتك النوبة مرم ضبرى؟املتنحر األول: 

 ها..النوبة؟! ) ستغراب(  ين:املتنحر الثا
 ضية نوبة؟ عن ضية نوبة تتحدا ضيها الشحاد؟الشرطي: 
 ) همس املتنحر األول يف دذن الشرطي( 

 إ ا احلقيقة اي سيدي. املتنحر األول:
 الصرع؟! الشرطي:

نظر إىل يدياه ضجأ اي سيدي، الصرع، وقد يقع اآلن على األر  وحينهاا، انظار إلياه، بادض يتشانج..ا املتنحر األول:
 وإىل قدميه ميف ترجتفان.
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) ادم املتنحر الثـاين بعـا احلرريـات اريسـتم ةل  لتعـ  الشـرطي عنـهل و تفـرق النـا ل  سـح  املتنحـر  
 األول املتنحر الثاين بعي ًا عن املحان(

 اللعنة عليك. مان  صفعة قوية. املتنحر الثاين:
 إ ا ضهون من الشنق اي صاحيب. املتنحر األول:

 مان  ورطة.  ملتنحر الثاين:ا
 مان  إحدى مظاهر الث رم.  املتنحر األول:
 اللعنة عليها. املتنحر الثاين:
ال تشااتمها اي صاااحيب، إ ااا مااوم ماان ذهااب..من ب هلااا سيتساالأ جنااودان إىل دابااأ هااذه اململكااة،  املتنحــر األول:

  لكة القمر.
 م وعرننا عنها مأ شيال.واآلن؟ ماذا سنفعأ؟ لقد رضينا الث ر  املتنحر الثاين:
 اآلن حان موعد عودتنا إىل  لكتنا، وإع   القائد ع   بكأ شيال. املتنحر األول:
 عن هذه الث رم اللعينة. املتنحر الثاين:

 هأ عدع إىل شتمها؟املتنحر األول: 
 املعذرم اي صاحيب.)بسخر ة(  املتنحر الثاين:

 ) ضححان بسخر ة و غادران املحان( 
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(7) 
ان _ وهــــو حيلــــ  _  ههـــر دريثــــر مــــن عالـنـــ  وهــــ  ضــــجرون و ئســـونل  ــــ ورون حــــول دنفســــه   )حيـــ 

 رياملساج  دو التائه (
 ما هذه العتمة؟! ضريد رؤية النور ألاتبع حتوالع الكسو.. ضان البتاين ضماد ضبتنق دابأ املكان.اللتاين: 
ضن األر  غا  اثبتاة، وليسا  مساطحة، لكان  األر  تدور. إ اا تادور وساتدور، ضان غااليلو غااليلي، ضعلانغاليلو: 

 ما هذه الظلمة الدامسة؟! هأ ضان يف سجن ض  يف قمقم؟!
العقأ ضوالث. وعدا ذلاك نهاو هتانا ، ضان ابان رشاد الفيلساو.، ضرياد ضن ضؤماد..لكن ماا هاذه الظلماة، مان ابن رش : 

 سجنين؟
 )  ورون حول دنفسه  وه   رددون( 

 األر  تدور وتدور.  -
 من هذا القمقم.ضبرجوين   -
 إنه هو..الكسو. احللقي، قلي ث من النور، ألاتبع هذا الكسو..  -
 ما هذه العتمة؟!  -
 ضبرجوان من هذا القمقم.  -
 حيان.صوت: 

 ضبرجوان من هنا. -
 استيقان اي ولد.صوت: 

 ما هذا القمقم؟ -
 ) تحرر الن اءل صنسح  دطياف العلماء وختفت دصواهت  شيئاً فشيئاً( 

 القمقم.  -
 وان من هنا.ضبرج  -
 حيااااااان..  -
 احذروا ما تفعلون.  -
 ضنق اي ولد، حيان.الصوت: 
) تجتشى احلل  ياماًل  قوى الصوت الذم  نادم حيانل  ههر حيان وهو انئ ل  ستيقظ علـى طرقـات  

اللاب واحلار  خلفه  طرق و نادم حيانل  تلفت حيان حوله خائفاً..بع  حلهات صمت  تنـاهى مـن 
 ت الو  ر واحلار (وراء اللاب صو 

 هأ ضن  متأمد  ا تقول ضيها احلارس؟صوت الو  ر: 
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 ضجأ اي سيدي، إنه يف الدابأ منذ الصباح.صوت احلار : 
 رمبا برج دون ضن تراه.  صوت الو  ر:

 ال ضظن اي سيدي، مل ت فأ عيناي عن الباب ضبداث.صوت احلار : 
 حسن، ادنع الباب إذاث.صوت الو  ر: 
 مر سيدي.ضصوت احلار : 

 ) ضرب اللاب بقوة مرات ع   ة. مث  قتح  احلار  والو  ر املحتلة( 
َ ملَْ تفتح الباب اي ولد؟الو  ر:   ملم

 ضين هم؟ ضين ذهبوا؟! حيان: )بذهول(
 ؟!منالو  ر: 
 هم، مانوا هنا و..و ال ال مل يكونوا هنا، بأ مانوا يف القمقم. ضجأ ..يف القمقم.حيان: 
 القمقم؟!الو  ر: 
 مانوا ينادون  ضبرجوان.. ما هذه الظلمة؟حيان: 
 من؟الو  ر: 
 غاليلو و البتاين ووابن رشد و..الذين مانوا يف القمقم. حيان:
 غاليلو..القمقم؟!!الو  ر: 

 القمقم.احلار : )خبوف( 
 هأ تفهم ما يقول؟الو  ر: )للحار ( 
 إ م هم اي سيدي.احلار : )هبمس( 

 من؟الو  ر: 
 ري .العفااحلار : 
 العفاري ؟!الو  ر: 
 ال ترنع صوتك اي سيدي، سيسمعونك، و..ورمبا..احلار : 
) صمت خبوفل  نسح  احلار  والو  ر خائف ل  تمت  حيان بحلمات غم مفهومة مث  غـادر املحـان  
 خائفاً(
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(8) 
اهن )بيت حيان.. الحاهن حيمو ملخرة و ـ ور هبـا حـول حيـانل دا حيـان صتلعـه  ضـطراب وخـوفل الحـ

  تمت  بلعا ال اصيو والحلمات غم املفهومة(
 لكن اي ضمي..حيان: 
 اصم .األا: 

 هاااس.الحاهن: 
 لكن غاليلو هو..حيان: 

 هاس، ال تذمر ضمساالها، آذا ا مرهفة السمع.الحاهن:  )بضيق( 
 ولكن العفاري ..حيان: 
 قل  لك  اصم  اي ولدي. ال تبح ابمسها. األا:

 حاار.حيان: 
  الحــاهن بحلمــات غــم مفهومــةل مث  قــ ا ألا حيــان قصاصــة ورق وعشــلة وعصــا صــغمة وحــ وة ) تمــت 

 حصان(
 بذي هذه، اعيها حت  وسادته دائماث. ال تنسي ذلك.الحاهن: 

 حاار.األا: 
 عليه ضن يبتعد عن الكتب واملكتبة، إ ا املكان الذي تتكاثر نيه تلك الا..، إ ا ومر هلا اي ض  حيان.الحاهن: 

 ملن.األا: 
 للعفاري .الحاهن: )هبمس( 

 اي ستار، حاار. حاار اي سيدي الكاهن، لن يقرب املكتبة بعد اليو  ضبداث، اي ستار.األا: )خبوف( 
 ضرجو له الس مة.الحاهن: 

 شكراث اي سيدي الكاهن.األا: 
 اج()خيرج الحاهنل صرافقه األا إىل اللاب مث صعود وق  ب ا على وجهها الضيق واالنزع 
 امسع  اي ولد، لن ضمسح  لك بعد اليو  بدبول املكتبة .األا : 
 ملاذا اي ضمي وما..حيان: 

اصااام . ولااان ضمساااح لاااك بقاااراالم الكتاااب، اتااارك هاااذه العاااادم، لسااانا يف حاجاااة إليهاااا، لسااا  علاااى  األا : )صقاطعـــه(
اث سااتنتزع عقلااك اساتعداد للتضااحية بااك ماان ضجاأ الكتااب، اليااو  امتفاا  العفارياا  ابلظهاور لااك، وغداث..غااد
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إ ا العفاري  اي ولدي، الباد ضن يكاون غااليلو هاذا عفريتااث صا  اث،  )هبمس(من رضسك، وبعدها ستفرتسك. 
 ومذلك الذي امسه البتاين، لو مل يكوان ص  ين .. اي ستار، ال ضحد يعلم ما مان سيحدا لك اي ولدي .

عااامل مباا . قاارضع يف متاااب علمااي.. ومااذلك البتاااين واباان غاااليلو لاايس عفريتاااث اي ضمااي.. لاايس عفريتاااث، إنااه  حيــان :
 رشد. إ ما..

إ اااام عفارياااا  ايولاااادي، لااااو مل يكونااااوا مااااذلك مااااا حشااااروا دابااااأ القمقاااام، ال ضحااااد حيشاااار دابااااأ القمقاااام إال األا: 
؟ إ اا احلقيقاة اي ولادي؛ قادمياث قياأ  ضمارب مناك بياو  ضعار. مناك  العفاري . ضليس ماذلك .قاأ. ملااذا صام  

 وضجدادان مل يقولوا م ماث إال عن بربم وجتربة، ضمك والكاهن ليسا جاهلني.. بسنة،
ال ضعر. اي ضمي، لكن البتاين وابن رشد وغاليلو  ونيوتن ليسوا عفاري ، ضماا مياف دبلاوا القمقام؟ نهاذا ماا حيان :

 فاري  يف هياة علماال ؟ ض  علماال يف..ال ضعرنه ضبداث. إنه ضمر   . إنه ضمر    . هأ مانوا ع
امسااع اي ولاادي ، حااني ضمااار امللااوك  غاا ق ابب هااذه ال رناااة إىل األبااد. مااانوا ياادرمون متاماااا مااا يفعلااون؛ إ ااام  األا:

ملوك اي ولدي، وامللوك ميلكون عقاوالث ال للكهاا حنان العاماة، لقاد وهابهم هللا املاال والعقاأ واجلماال ضيضااث،   
 قرير العني، لقد طرد الكاهن العفاري  من حولك..   اي حبييب واي وحيد ضمه. اي ولدي،   

 ) ناا حيانل صغين األا دغنية حز نة وهي هت ه   ريطفو رضيع(
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(9) 
 )قصر امللك ل امللك والو  ر (

 علماال دابأ القمقم؟ ماذا يعين هذا الك   ضيها الو ير؟ امللك:
 مان يقوله حيان.ال ضدري اي موالي. هذا ما   الو  ر:
 علماال؟! وهأ العلماال عفاري  حىت تدبأ القمقم؟! امللك:
 إ ا مذلك اي موالي. وإال ما معىن هذا الك  ؟الو  ر: 
 امسع ضيها الو ير، ضعتقد ضن الولد قد نقد عقله، ضعين  ُجنح. امللك:
 ضجأ اي موالي، إنه التفس  الوحيد ملا حدا.الو  ر: 
 ا قال ءذا الصدد؟والكاهن؟ ماذامللك: 
 ضمد ضن الولد يف حالة بطرم، مما حذر من بطورم ترك ابب هذه ال رنة مفتوحاث دون حسيب ضو رقيب. الو  ر:
 ملاذا؟امللك: 
بشية من نرار هذه العفاري  السجينة دابأ املكتبة ويف طيااع الكتاب، حينهاا ستنتشار يف ضرجااال اململكاة  الو  ر:

 ملها، وحني جتن العامة اي موالي نإ ا.. إ ا..وتدبأ مأ بي ، نتجن العامة  
 إ ا ماذا؟ تكلم. امللك:
 يقول الكاهن  إ ا ستمزق ملومها شر متزيق، ومأ ذلك بسبب الكتب اي موالي. الو  ر:
 واحلأ؟امللك: 
، حينهاااا إغااا ق ابب ال رنااة حااااالث، قبااأ ضن خيااارج غاااليلو وابااان رشااد والبتااااين وبقيااة العفاريااا  ماان قمااااقمهم الــو  ر:

 سيندسون بني الرعية اي موالي ويلوثون عقول الص ار والكبار. وستجن رعيتك اي موالي. ستجن متاماث.
 ضيها الو ير ال يب، ماذا تنتظر؟ انعأ شيااث.…جتن؟ تعين ض ا ستمزق)بضيق(  امللك:
 ضمر موالي.الو  ر: 
 ضغلق ابب ال رنة رقم ضربعون..حاالث..حاالث. امللك:
 ر موالي.ضم الو  ر:
 ضمثر من األقفال، اجعلها مائة قفأ، بأ ضلف قفأ، مث ار  املفاتيح ملها يف قاع البحر، مفهو ؟ امللك:
 ضجأ اي موالي. الو  ر:
 هيا، وليذهب حيان ورغبته إىل اجلحيم. امللك:
 )خيرج الو  رل  تنه  امللك  رصياح( 
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(10) 
 

 لو دو د ة لعلة.   خو الفىت  ما ()ساحة عامةل الفتيان دنفسه   لهون بلعلة ش  احل
 انتباه..انتباه.: 1الفىت

 ) صمت اجلميعل  نهرون إليه  ستفهاا( 
 برب ها  جداث جداث. 
 برب؟! احتفان به لنفسك، حنن ال  تم ابألببار ضبداث اي سيدي.: 2الفىت
 دعه يتكلم، ال بد من مساع ما حيدا حولنا. :4الفىت
 ا حولنا. هأ نسي  شعاران  طن مْش تعمْش تنتعمْش؟ما ع قتنا مبا حيد: 2الفىت
 وإن شا  نكن جحْش.. إنه شعار ضيب ضيضاث.: 3الفىت
 جحش؟! :4الفىت
 اخلرب ال يتعلق جبحش اي مجاعة، بأ مبجنون.: 1الفىت
 جمنون؟! عظيم. ال شك ضن جمنونك هو نوا...هوارو..ضليس مذلك؟ اي له من جمنون وديع جداث. :3الفىت
 ال، بطأ اي صاحيب. :1الفىت
 إذاث نهو ضبو هارون..اصطيفو..: 2الفىت
 بطأ..بطأ. :1الفىت
 ال بد يكون عبلة ضو حبسونو ضو مس ي ضو.. :4الفىت
 إنه حيان. :1الفىت

 حيان؟!! الفتيان:
 ضجأ. اجملنون اجلديد. آبر عنقود اجملانني يف  لكتنا.: 1الفىت
 ا، وهو ليس جمنوانث. بأ هو عاقأ وذمي جداث.ما هذا الك  ؟ حيان صديقن: )بضيق( 4الفىت
حساان، ال ت ضااب اي صااديقي، حااني تساامع حكايااة هااذا الاااا..الذمي العاقااأ، ساات مد بنفسااك ضنااه  لحساان :1الفــىت

 جمنون، ضقصد ليس مما تظن.
 قأ، ما حكايته؟: 4الفىت
لبحاار، طبعااث يقصاد "حياان" امسع اي صاحيب، صباح هذا اليو  مسع  ضحد اجل ان يقول  إن ابان مساعود ا :1الفىت

 ضليس مذلك.
 ضجأ.: 4الفىت
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هاذه الشامس الايت نشااهدها تشارق ماأ ياو   –عظايم. إن "حياان" هاذا قاد قاال مسااال ضماس  إن الشامس : 1الفىت
 هي اثبتة ال تتحرك. –من الشرق. مث تس  هكذا حىت ختتفي بلف ذاك اجلبأ 

 ماذا؟! الشمس اثبتة ال تتحرك؟!: )بسخر ة( 2الفىت
 ميف؟!: 3لفىتا

 ال ضعر.، ال ضحد يعر. اجلواب سوى حيان.: 1الفىت
 غ  معقول، حيان ال ميكن ضن يتفوحه مبثأ هذا الك  .: 4الفىت
 بأ تفوحه اي صاحيب، وتفوحه مبا هو ضدهى من هذا الك   ضيضاث. :1الفىت

 ماذا قال؟ الفتيان:
نمنهاااا الااانجم  ماال ا ..إ اااا مثاااُأ البشااار، تشاااي  ومتاااوع،قاااال  إن النجاااو  ا هاااذه النجاااو  الااايت تااازين السااا: 1الفـــىت

 العجو  ومنها النجم الفيت.
 حياان قال هذا الك  ؟! :4الفىت
 نعم. :1الفىت

 ) نهر الفتيان حنو السماء بسخر ة(
 مرحباث ضيها النجم الصديق، ما رضيك ضن هتبط إلينا لنلعب سوية؟ :1الفىت
 حتتاج إىل مساعدم؟ إنك تشبه جدي متاماث. مرحباث ضيها النجم العجو ، هأ :2الفىت
 مساال اخل  جدو. :3الفىت

 ) ضحك اجلميع بسخر ة( 
 وقال حيان الفهمان.. :1الفىت

 ماذا قال ضيضاث؟!الفتيان: 
 قبأ ضن ضقول ما قاله حيان، قولوا يل  ميف حال ضعصابكم؟: 1الفىت

 حديد. الفتيان:
 وضرجلكم؟: 1الفىت

 يضاث.قوية ماحلديد ض الفتيان:
 عظيم. واآلن، هأ حتسون ابألر  تدور حت  ضقدامكم؟: 1الفىت

 ) صمتون..و نهرون إىل األرض  ستغراب( 
 تدور؟!الفتيان: 

 ضجأ. هأ حتسون بشيال من هذا القبيأ؟: 1الفىت
 م .  الفتيان:
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 ميف؟ حيان يقول  إن األر  تدور، بأ ال تكفُّ عن الدوران حلظة واحدم.  :1الفىت
 ب!!غري :4الفىت
 ليس  مستوية مما خييأ إلينا. –األر   -وهي : 1الفىت
 ليس  مستوية؟!!: 3الفىت
 ميف هي إذاث؟: 4الفىت
مروية الشكأ، وهذه الكرم تدور حول نفسها مرم واحدم مأ يو ، وتدور حول الشمس الثابتاة مارم واحادم   :1الفىت

 يف السنة.
 غريب؟ :4الفىت
 هأ اقتنع  اآلن؟ :1الفىت

 سحون د دم بعضه  بعضاً و تصافحون بسخر ة()الفتيان مي 
 إين ضدور، ضحس ابلدوار. :2الفىت
 ضماد ضتقيأ، ضوقفوا دوران األر . :3الفىت
 انتبه اي عمار..ستسقط يف البحر، انتبه. :1الفىت

 )  ورون حول دنفسه ل و غنون مبرح( 
 دواره دوري دوري  الفتيان:
 دواره األر  صارع   
 هاي حار  حيان جن   
 الفاره ضمل  عقله   
 ) ضححون بصخ ل خيرجون وه   رددون ريلمات األغنية بسخر ة( 
غرياااب؟! مااااذا حااادا حلياااان؟ هاااأ جااان نعااا ث؟ ال شاااك ض اااا هاااي السااابب، ال ال ميكااان، اللعناااة : )لنفســـه( 4الفـــىت

 عليها. إ ا هي السبب، العفاري ..العفاري  هي..
 ان() صمت خبوف.. لتفت حوله  ذر..  غادر املح 
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(11) 
)داخــو القصــرل امللــك   بــع علــى العــرة ودمامــه فرقــة غنائيــة راقصــة صقــ ا عروضــهال صلــ و علــى وجــه        

امللــك عجتمــات الســ ا والشــرودل بعــ  حلهــات المــر الفرقــة  النصــرافل صنصــرف الفرقــةل وحيــو اريــ وءل 
  ق ب الو  ر من امللك ب دد(

 اخلرب اي موالي؟ضرى موالي على غ  عادته، ما الو  ر: 
 … امللك:
 ما الذي يش أ موالي ويكدر صفاال نفسه؟الو  ر: 

 امللك: ) ت فف(..
هأ ضدعو مهرج القصر اي موالي؟ منذ  مان مل أتماره ابملثاول باني ياديك، إناه ابلبااب ينتظار ضوامرمم..ساأدعوه الو  ر: 

 ليقد  ما لديه من ضلعاب وطرائف.
 ) ه   خلروج( 
 يد اآلن هترجياث ضيها الو ير.انتظر. ال ضر امللك: 
حاااار اي مااوالي، مااا رضي مااوالي برحلااة صاايد؟ ال شااك ضن نفسااكم اشااتاق  إىل معانقااة الطبيعااة اخل بااة. الــو  ر: 

ومنااذ  ماان مل ميااتط مااوالي صااهوم جااواده وينطلااق يف الاارباري يطااارد ال اازالن واألرانااب والااذ ب والضااباع..ماذا 
حضاار نرساكم؟ ضي ناارس يرياد ماوالي امتطاالهااا يف هاذه الرحلااة؟ قلا  اي ماوالي؟ هااأ ضطلاب مان السااائس إ

 الشقراال؟
 م .امللك: 
 …إذاث لتكن الفرس الاالو  ر: 

 مف عن الثرثرم ضيها الو ير.امللك: ) قاطعه( 
 حاار اي موالي. لكن ماذا ضنعأ حىت جتلو هذه ال يمة عن روح موالي الصانية النقية؟الو  ر: 

 ال شيال. مللك:ا
 لكن اي موالي..الو  ر: 
 قل  ال شيال اي عمران. دعين ضْبُأ بنفسي قلي ث.امللك: 
 ضمر موالي، ضردع نقط ضن.. الو  ر:
 ال أبس، ال أبس ضيها الو ير.)بضيق(  امللك:
 ضمر موالي.الو  ر: 
 ) ه   خلروج..   خو احلاج ( 

 موالي..احلاج : 
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 ال ضريد رؤية ضحد.) قاطعه(  امللك:
 ي.ضمر موالاحلاج : 

 )خيرج احلاج .. عود بع  حلهات( 
 موالي.. 
 قل  ال ضريد رؤية ضحد.امللك: 

 لكن اي موالي.. احلاج :
 وال مساع صوع ضحد. انصر.. امللك:

 ضمر موالي. احلاج :
 ) ه   خلروج( 

 انتظر ضيها احلاجب.امللك: )بضيق( 
 ضمر موالي.احلاج : 

 ما األمر؟ امللك:
 موالي.إنه عرا. عجو  اي  احلاج :
 عرا.؟! ليذهب إىل اجلحيم إذاث. امللك:

 يدعي ضن األمر غاية يف األمهية واخلطورم اي موالي..وال يقبأ التأجيأ ضبداث. احلاج :
 غريب..ومن يكون هذا العرا.؟!امللك: 

 ال ضدري اي موالي، إنه غريب عن اململكة.احلاج : 
 حسن، دعه يدبأ. امللك:

 ضمر موالي. احلاج :
 حلاج .  ق ب الو  ر من امللك ب دد()خيرج ا 
حسااناث نعلاا  اي مااوالي، نااالعرانون ضانس مدهشااون، ولااديهم ماان املعااار. واألساارار واحلكااااي العجيبااة الكثاا   الــو  ر:

 الكث .
 سنرى. امللك:
 )  خو العراف وهو  سم بتثاقو ووقار ال خيلو من امللالغة( 

 م، ملك  لكة القمر احلصينة املنيعة املزدهرم.موالي امللك ح ان املعظالعراف: ) نحين( 
 ما اخلرب ضيها العرا.؟امللك: 
 اخلرب عظيم اي موالي، واخلطب جلأ. العراف:
 قأ ضيها العرا..امللك: 
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 الدب األمرب اي موالي! العراف:
 الدب األمرب؟! الو  ر:
 ما به؟ امللك:
 لع الشمس اي موالي.الدب األمرب اي موالي، شقيق الثور األعظم سيبت العراف:
 ماذا تقول؟!امللك: 
 الدب األمرب سيبتلع مشسنا؟! الو  ر:
 ضجأ اي موالي. إنكم يف بطر اي موالي. العراف:
 ميف سيبتلعها؟  الو  ر:
 مما تبتلع احلية البيضة، ومما يقضم الطفأ التفاحة النااجة.  العراف:
  ع مشسنا ابلذاع؟ملاذا ضيها العرا.؟ ملاذا يريد الدب األمرب ابتامللك: 

 مشسكم؟! اي لك من ملك ضمحق!! العراف: )لنفسه(
 ملاذا صم ح ضيها العرا.؟ قل   ملاذا يريد الدب األمرب ابت ع مشس  لكيت ابلذاع؟امللك: 

ال ضعااااار. اي مااااوالي، يف احلقيقااااة مل تاااااذمر النجااااو  هاااااذا األماااار، بأ..باااااأ امتفاااا   ع ماااااي عاااان موعاااااد العــــراف: 
 الكسو..

 الكسو.؟! الو  ر:
 ضقصد اهلجو ، اهلجو  الذي سيشنه الدب األمرب على مشس  لكتكم العظيمة.)خبوف(  العراف:
 إيه. وبعد ذلك؟ ماذا سيحدا؟امللك: 

وبعاااد ضن تساااتقر الشااامس، مشاااس  لكاااتكم، يف جاااو. الااادب األمااارب، اي ماااوالي، لااان تااارى اململكاااة ناااوراث العـــراف: 
 إىل األبد.بعدها. بأ سيسود الظ   الدامس مساالها 

 إىل األبد؟!امللك: )هبلع( 
 نعم اي موالي.العراف: 
 اطمان اي موالي، لدينا ما يكفينا من الزيوع إلانرم القصر مدم مائة سنة.الو  ر: 
 إين ضمره الظلمة اي عمران، ضمرهها مث اث. امللك:
 ضدرك ذلك اي موالي. الو  ر:
 و..وضبشاها. امللك:
 موالي.املعذرم اي ) رج(  الو  ر:
 لذلك ضريد إانرم اململكة ملها.امللك: 
 سنن ها اي موالي، اطمان. الو  ر:
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 السهول، الرباري، اجلبال، واألشجار و..ومأ  اوية من  لكيت ضريدها من م متاماث. مكشونة ووااحة يل. امللك:
 اطمان اي موالي. الو  ر:
 ال نائدم من ذلك مله اي موالي. العراف:
 دم؟!ال نائ الو  ر:
 ملاذا؟ امللك:
 ألن األشجار والنبااتع ستموع. ستذبأ إثر ابتفاال الشمس اي موالي. العراف:
 اي للهول!!امللك: 
 ملها؟  الو  ر:
 نعم، ملها. العراف:
 واحليواانع؟ ما الذي ستأمله بعد نناال النبااتع؟ الو  ر:

 لن أتمأ شيااث، أل ا ستموع هي األبرى.العراف: 
 ملها؟!امللك: 

 جأ اي موالي، ملها.عراف: دلا
 وماشييت، وضنراسي؟امللك: 
 ستذهب إىل اجلحيم اي ح ان. وستنتظرك هناك على ضحر من اجلمر، ضيها امللك اجلاهأ.)حي ث نفسه(  العراف:
 ملاذا صم  ضيها العرا.، ما مص  ماشييت وضنراسي؟ امللك:

 املعذرم اي موالي، ستموع هي األبرى.العراف: 
وع؟! وضان..ضان ضيهاااا العااارا.. مياااف ساااأعيش دو اااا؟! مياااف ساااأنتقأ مااان مكاااان إىل آبااار، ماااا الاااذي ساااتم امللـــك:

 سآمله؟ إين ضحب حلم ال زالن واألرانب مث اث.
ـــو  ر:  اطماااان اي ماااوالي. ساااتحملك الرعياااة علاااى ضمتانهاااا، سااايتحول ماااأ شااااب يف الرعياااة إىل نااارس جل لاااتكم. ال

نفااد الطعاا ، ساتقد  مااأ ض  قلاب وعاني طفلهااا لتأملهاا اي مااوالي  وساتقد  لاك طعامهااا وطعاا  ضطفاهلاا، وإذا 
 مي حتيا وتعيش يف هناالم اي موالي املعظم.

 املعذرم اي موالي، الرعية ضيضاث ستموع. العراف:
 ؟!ملهاامللك: 
 ملها.العراف: 
 حىت اخلد  واحلشم والوصيفاع واحلراس؟امللك: 
 ضجأ اي موالي.العراف: 
 سأحكم؟ ميف ضمون ملكاث دون رعية وبد  وحشم؟ والو ير؟ هأ هو اآلبر سا..اي للهول، ومن امللك: 
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 ضجأ اي موالي. العراف:
 ضان ضيضاث؟!الو  ر: 
 اي للمصيبة، ملك ب  و ير ضيضاث؟! امللك:

 العرا.  لن يبقى ضي مائن حي يف اململكة ملها اي موالي سينهار مأ شيال، وت مر املياه اململكة ملها.
 ر؟ قصري؟والقصامللك: 
 حىت القصر سينهار وت مره املياه اهلائجة اي موالي.العراف: 
 ميف سأعيش وحيداث؟ وضان؟ ماذا سيحدا يل؟ امللك:

 املعذرم اي موالي، لن يسلم ضحد ضبداث.العراف: 
 ماذا يعين هذا الك  ؟ حىت امللك سيموع.امللك: 
 املعذرم اي موالي. العراف:
 اي للمصيبة!!امللك: 
 إ ا مارثة اي موالي. الو  ر:
 اي للهول!! امللك:

ان العاماة، ضو الو  ر: )  يار(  آه! ضيها الدب األمرب، ماذا نعلنا مي ت ضب منا؟ من ضسااال إلياك يف  لكتناا؟ َماْن مم
من اخلاصة ذمر امسك بسوال حىت ت ضب اي سايدي؟ قاأ اي سايدي..اذمر امساه نقاط، وسارتى مياف نقاتص 

 منه.
 را.، مىت سيحدا هذا األمر؟ ضمل تقأ لك النجو  مىت سيحدا احملظور؟قأ ضيها العامللك: 

 العرا.  بلى اي موالي، سيحدا يف بداية الثلث الثاين من شهر آب.
 آب؟ يف ضي شهر حنن ضيها الو ير؟امللك: 
ملصاااد. مل ضعااد ضذماار اي ماوالي، ضعتقااد إننااا يف شاهر آب. نقبااأ ضاي  احتفلنااا بعياد حاارس القصاار، ا) فحــر( الاو ير  

 يف الثاين من هذا الشهر اي موالي.
 قبأ ضاي ! هذا يعين ضننا يف الثلث األول من الشهر؟ امللك:
 ضجأ اي موالي. الو  ر:
 واحملظور سيحدا يف بداية الثلث الثاين من هذا الشهر؟ امللك:
 ضجأ اي موالي.الو  ر: 
 حسب تقوميكم اي موالي، احملظور سيحدا بعد يومني.العراف: 

 بعد يومني؟!لك والو  ر: امل
 ضجأ اي موالي.العراف: 
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 اي للهول!الو  ر: 
 إ ا الكارثة! واحلأ؟امللك: 
 ال ضعر. اي موالي. الو  ر:
 ال تعر.؟! جيب ضن تعر. ضيها الو ير. امللك:
 ضمر موالي. الو  ر:
 بسخر ة()امللك والو  ر  ذرعان املحان جيئة وذها ً.. فحران يف حو..العراف  نهر إليهما  

ضيهااا األمحقااان، لاان جتاادا احلااأ ضبااداث، وسااأعر. ميااف ضجعلكمااا ترمعااان ضمااا  قاادمي مااوالي امللااك العــراف: )لنفســه( 
 عثمان..وقدمي ضيضاث..لكن بعد الكسو..

 ضقصد بعد اهلجو ..هجو  الدب األمرب.. اي دببة.) ضحك يف سر (  
 وجدهتا.الو  ر: 
 قأ. ماذا وجدع؟ امللك:
 حلأ، اي موالي.طبعاث االو  ر: 
 ما هو؟امللك: 
 الفرار اي موالي. الو  ر:
 الفرار؟! امللك:
 ضقصد م ادرم اململكة. الو  ر:
 ميف؟! ميف ت ادر الرعية ملها اململكة، هذا مستحيأ.  امللك:
ج دع الرعيااة اي مااوالي، دعهااا تلااق مصاا ها احملتااو . ال تسااتطيع العاارابع واألحصاانة نقااأ مااأ الرعيااة إىل بااار  الــو  ر:

 اململكة، لكنها تستطيع نقأ ضهأ القصر نقط.
 وماشييت؟ وذهيب؟ وعرشي؟ وضم مي؟) فحر(  امللك:
 اطمان اي موالي.الو  ر: 
 نكرم معقولة.امللك: 
 )العراف الذم ريان  تابع املشه  بسخر ةل ب ا القلق واخلوف  ههران على وجهه( 
 ضيها العرا.؟إ ا نكرم معقولة جداث اي موالي، ضليس مذلك الو  ر: 
 م  اي موالي.  العراف:

 م ؟! ملاذا!  امللك والو  ر:
هااأ نساايتم ماان هااو الاادب األماارب؟ إنااه شااقيق الثااور األعظاام، وحليفااه الاادائم، وساايهز هااذا احلليااف األر   العــراف:

 حت  ضقدامكم ضىن ذهبتم.
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 اي للمصيبة! امللك:
 هأ قل   إن الدب األمرب حليف للثور األعظم؟ الو  ر:

 نعم. اف:العر 
اي للهااول. اآلن عرناا  مااأ شاايال. مااوالي. لقااد جااااال الاادب األماارب، حليااف الثااور األعظاام، لينااتقم مناااا اي  الــو  ر:

 موالي. هأ تعر. ملاذا؟
 ملاذا؟ امللك:
 ألننا مل نف بوعودان ملها اي موالي، الوعود اليت قطعناها على ضنفسنا يف يو  تكرمي الثور األعظم.الو  ر: 
 نا ضبعدان الفىت حيان عن املكتبة..!! اي للمصيبة!مما ضن  امللك:
اي للمصيبة! واحلأ؟ احلأ ضيها الو ير؟ ضن  السبب.. ضمل ضقأ لك احذر بداع النااس يف هاذا الياو  ابلاذاع؟ امللك: 

 هأ مان من الضروري ابت ع نصف قيمة العطااي واهلدااي؟
 عأ قائد الدرك ورئيس احلجاب ومس ول امل ه و..لس  املذنب الوحيد اي موالي، ضن  تعر. ماذا يفالو  ر: 
 ضعر.، ضعر.، لس  غبياث، لكن ما احلأ؟ جيب إجياد احلأ بسرعة، هأ نهم ؟امللك: 
 ضمل ختربك النجو  حبأ ما؟  ضيها العرا. الطيب، ضال يوجد حأ هلذه املصيبة؟الو  ر: 
 الي. ضرجو التزا  الصم  واهلدوال.احلأ. سأنكر يف احلأ. وال بد من خماطبة النجو  اي مو  العراف:

 حاار. الو  ر وامللك:
 ) روح العراف وجييء وهو  فحرل امللك والو  ر  تابعانه بصمت( 

مااااذا ساااتفعأ ضيهاااا القائاااد؟ مياااف ساااتجعأ هاااذين ال بياااني يرمعاااان لاااك، ويسااالمان هاااذه اململكاااة العـــراف: )لنفســـه( 
 للملك عثمان دون مقاومة..؟

 حلرريات الغر لة() روح وجييء.. ادم بعا ا 
 وجدهتا..موالي امللك. 
 نعم.امللك: 
 سيدي الو ير.العراف: 
 ماذا؟ الو  ر:
 اي ضهايل  لكة القمر األعزاال. العراف:
 قأ ضيها العرا.. امللك:
 وجدع احلأ. العراف:
 ضين؟ ضقصد ما هو؟ الو  ر:
 تكلم ضيها العرا..امللك: 
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ناب الكارثاة، وإراااال الادب األمارب وشاقيقه الثاور األعظام، ال باد قالا  يل النجاو  اي ماوالي  مان ضجاأ جت العراف:
 من االلتزا  ابلرتتيباع التالية.

 ما هي؟) ما (  امللك والو  ر:
 إصدار نرمان ملكي يقضي أبمر الرعية مبا يلي العراف: 
 ضوالث  تسليم األدواع.. 
 ) تحل  إميائياًل امللك والو  ر  صغيان إليه  هتماا( 
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(12) 
 

)ســاحة عامــةل املنــادم  قــرد الطلــو وهــو  نــادمل حتــيط بــه الرعيــة مــن ريــو جانــ  وهــي صنصــت  هتمــاا  
 وخوف(

 ضيها الناس..اي ضهايل  لكتنا الكرا ..نرمان ملكي املنادم: 
 لتجنب غضب الدب األمرب، شقيق الثور األعظم، الذي يريد ابت ع مشسنا الداناة واملن م، أنمر مبا يلي  
 تسليم األدواع احلادم واجلارحة للمستودعاع امللكية ب ل مدم ضقصاها مساال ال د.ضوالث   
اثنياث  التواجد اإلجباري للجميع، صا اراث ومبااراث يف السااحة العاماة، يف متاا  السااعة الثانياة مان ظهار ياو  غاد،  

 للتضرع إىل الدب الكرب، شقيق الثور األعظم.
  لكتنا الكرا ، نرمان ملكي..،لتجنب غضب الدب.. ضيها الناس..ضيها الناس..اي ضهايل 
)خيرجل  تجتشى صوصهل صتفرق العامة وهي صغمغ  حائرة مشتتة الذهن..ختلو الساحة مـن النـا ل إال مـن  

 (4حيان الذم  قف ريتمثال وهو  فحرل  ق ب منه الفىت
 حيان، مباذا تفكر اي حيان؟: 4الفىت

 نــــادم نحيــــانن بصـــوت مرصفــــعل جيفــــو حيــــان(  4راك..الفىت)ال  ـــرد حيــــانل بــــو  هـــو جامــــ اً بــــجت حـــ 
 العفاري .

 من؟ ماذا تريد؟حيان: 
 ( اهدض. مان  جمرد دعابة. املهم، قأ يل اي صاحيب  مباذا من  تفكر؟الفىت: ) ضحك

 ابلفرمان امللكي. حيان:
 إ ا مارثة! ضليس مذلك؟: 4الفىت
 مارثة؟!  حيان:
 . ضليس مارثة؟ابت ع الدب األمرب لشمسنا: 4الفىت
 نكر جيداث اي صديقي. ميف استطاع دب ضن يصأ إىل الشمس؟ حيان:
 ال ضعر.. لكن ال تنس ضنه شقيق الثور األعظم الذي حيمي ضرانا من اال يار.: 4الفىت

حيمي ضرانا؟! امساع اي صااحيب. هاأ تعلام مقادار حجام الشامس؟ هاأ تعلام ض اا ضمارب مان ضراانا حيان: )بسخر ة( 
 مث م جداث.هذه مبراع  

 حيان. ضرجو ضال تكرر هذه الكلماع ضما  ضحد اي صديقي.: 4الفىت
 ملاذا؟ حيان:
 مي ال يقال عنك..  :4الفىت



 44 

 ماذا؟ حيان:
 إنك نىت ذمي، لكن الذماال ال جيعأ املرال يكفر بكأ شيال، إنه غرور وجحود اي صديقي. :4الفىت
 لس  م روراث. حيان:
 ب ضن تكف عن ترديد هذه األقاويأ وإال..حيان، امسع اي صديقي، جي :4الفىت
 وإال ماذا؟ حيان:
 وإال صدق اجلميع ضنك جمنون. :4الفىت
 جمنون؟! حيان:
 بعض الناس يقول عنك  جمنون. :4الفىت

 وضن ؟ هأ تصدق ما يقال عين اي حسن؟حيان: 
 طبعاث ال.: 4الفىت

 ضشكرك اي صديقي.حيان: 
 لكن..) مة(  :4الفىت

؟ قأ..ملاذاحيان:   صم  
بصااااراحة؟ لسااا  مراتحااااث، ضحاااس ضن روحااااي  زقاااة، مو عاااة بااااني ماااا تقولاااه ضناااا  وباااني ماااا يقولااااه : )بـــ دد( 4الفـــىت

 اآلبرون.
 نكر جيداث اي صديقي وسرتاتح، دع عقلك يقرر إىل جانب من يقف.حيان: 
الاادب برانااة، مل يعااد لاادي عقااأ اي حيااان، ال ضسااتطيع اسااتيعاب ونهاام مااا حياادا ومااا يقااال، ضناا  تقااول  : 4الفــىت

والكبار، مجيع الكبار، حىت امللك، يقولون  إن الدب األمرب سيبتلع الشمس، من منكما على صاواب ومان 
 منكما على بطأ.. ال ضعر.!!

 سأقول لك َمن على صواب، هيا معي اي صديقي. حيان:
 )خيرجانل ختلو الساحةل   خو العراف( 

 ضيهاا العارا. العجاو ، ) ضـحك(عا  ، عفاواث، باأ ضيهاا الكااهن  عظايم جاداث ضيهاا القائادالعراف: )لنفسهل هبمس( 
مسااكني ضيهااا امللااك، ماااذا سااتقول حااني تااراين ضقااتحم ماادينتك علااى رضس جاايش عظاايم، سيساار امللااك عثمااان 

 ءذه املكيدم، واآلن إىل امللك عثمان ضيها القائد.
 ) لتفت حوله  ذرل  غادر املحان وهو  سم بوقار مصطنع( 



 45 

(13) 
 

 يت حيانل   خو حيان الليتل جي  دمه منهمحة جبمع األدوات احلادة الجتمعة()ب 
 ماذا تفعلني اي ضماه؟!حيان: 

   مما ترى، ضمجع املواد احلادم مما ضمران امللك.األا
   وهأ ستسلمينها للمستودعاع امللكية نع ث؟حيان
 .  ضجأ، إ ا األوامر اي ولدي، هيا ساعدين قبأ ضن ت يب الشمساألا
   حاار.حيان

 ) لحث حيان يف  وا  الغرفة فجت جي  شيئاً.. ضحك(
 ملاذا تضحك اي ولدي؟!األا: 
 ال ضجد شيااث يستحق التسليم للمستودعاع اي ضماه.حيان: 
 ضجأ ال يوجد يف البي  سوى سكني واحدم، وضدواع بسيطة جداث، اي حسرم.األا: 
 إذاث ال تسلمي شيااث.حيان: 
   اي ولدي، إ ا األوامر، مث ال تنس غضب الدب األمرب.هذا ال جيو األا: 
 لي ضب. حيان:
هااااس. ال تقااأ هااذا الكاا  . لااو ابتلااع الاادب األماارب الشاامس نساانموع مجيعاااث اي ولاادي، ساانموع ماان شاادم األا: 

 الاااربد. قاااد ال مياااوع األغنيااااال . ناألغنيااااال لاااديهم ماااا يقااايهم شااار الاااربد، لاااديهم املزياااد مااان احلطاااب والزياااوع الااايت
ستنشار الااد.ال وتضاايال هلاام الليايل..ضمااا حناان الفقااراال،  نيااا حسارم علينااا، لااذلك جيااب علينااا محايااة مشساانا. إ ااا 

 مدنأتنا ومح امنا. ض.، هيا ساعدين ومف عن الثرثرم.
 ضمي، ميف استطاع دب ضن يصأ إىل الشمس؟! هأ تعلمني ضن الشمس بعيدم جداث عن األر ؟حيان: 
األماارب يسااتطيع الوصااول إىل ضي مكااان يشاااال، إنااه الاادب األماارب اي ولاادي ولاايس دابث  ال ضعاار.. لكاان الاادباألا: 

 عادايث.
 هأ تذمرين ما مان يقوله والدي عن الثور األعظم، شقيق الدب األمرب؟حيان: 
 والدك يسرتح يف قربه، ل محه الرب. دع األا:

 مان يقول  الثور األعظم برانة.حيان: 
 يمزقك الدب األمرب إْرابث إْرابث اي ولدي.هس. اصم  اي ولد.. ساألا: 
 لكن.. حيان:
 اصم .األا: 
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 حاار اي ضمي.حيان: 
 امسع، إايك والبوح ءذه الرتهاع ضما  ضحد..مفهو ؟األا: 
 مفهو .حيان: 
)ختــرجل  تنــاول حيــان ريتــا ً مــن إحــ ى الــزوا ل  نهــر مــن خــجتل اللــاب ليت ريــ  مــن ذهــاب دمــهل  قلــ   

 ماا(صفحات الحتاب  هت



 47 

(14) 
 

)املســتودعات امللحيــةل طــابور طو ــو مــن الرعيــة  قــف دمــاا  ب املســتودعات حــامل  األدوات املنزليــة  
 وغمها من األدوات احلادةل  فرغ اجلميع من صسلي  املوادل  غادرون املحان(

 واآلن حان دوران.: 1احلار 
 لكننا لسنا من العامة، إننا حراس.: 2احلار 
مااار واااااحة اي صااااحيب، علاااى اجلمياااع دون اساااتثناال تساااليم ماااا لاااديهم مااان ضدواع جارحاااة وحاااادم األوا :1احلـــار 

 والمعة.
 حاار. :2احلار 
 ) ضعان سيفهما جانلاًل مث خيلعان اخلوذص ل  ت مو احلار  األول رد  احلار  الثاين  ستغراب( 
 ما هذا!: 1احلار 
 إنه رضسي.) تحسس ردسه(  :2احلار 
 ه رضسك وليس رضس محار..ضقصد رضس حيوان..لكن رضسك خمالف لألوامر اي صديقي.ضعلم ضن :1احلار 
 خمالف؟ وماذا تعين؟!: 2احلار 
 رضسك المعة؛ ضقصد صلعتك، وهذا يعين ضن عليك تسليمها للمستودعاع امللكية حاالث. :1احلار 
 ميف؟: 2احلار 
 .مث اعرت  ال ضدري، نفذ: 1احلار 
 ال تعتقد ضنين سأموع؟إذا سلم  رضسي، ض: 2احلار 
 بصراحة، ال ضستطيع جز  ذلك، رمبا متوع، ورمبا.. املهم..جيب تنفيذ األوامر ومفى.: ) فحر( 1احلار 
 حاار.: 2احلار 
 )  خو جن م بردسه املصلوغ  للون األسود( 
 ما هذا؟!: 1احلار 
 صب   صلعيت. :3احلار 
 ملاذا؟: 1احلار 
 وامر، لذلك ضمرين القائد بصب ها.أل ا المعة، خمالفة لأل :3احلار 
 ) تلادل احلارسان األول والثاين النهراتل  قفز الثاين فرحاً( 
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(15) 
 

 (4)يف بيت حيانل حيان والفىت
 واآلن، هأ اقتنع  أبن الشمس مب م جداث؟حيان: 
 نعم.: 4الفىت
 وض ا متلة ملتهبة؟ حيان:
 نعم.: 4الفىت

   مسطحة؟وضن األر  مروية وليسحيان: 
 ضجأ اي صديقي. لكن بصراحة..ال ميكن ضن ضختيلها مروية.: 4الفىت

 ) فتح ريتا ً و قرد(إذاث، امسع ما يقوله ضحد العلماال  حيان: 
"األر  مرويااة، وهااذا هااو الساابب يف ضن مااراقبني خمتلفااني واقفااني يف مكااانني متباعاادين علااى بااط االسااتواال،  

شااامايل، ويقاااول ماااأ منهماااا  اإناااين ضنظااار ابجتااااه الشااامال( وال ميكااان ميكااان ضن ينظااارا إىل نقطاااة مااان القطاااب ال
إلنسااان تصااور هااذا الواااع لااو ضن األر  منبسااطة، ضو إلنسااان يعتقااد ضن األر  برمتهااا منبسااطة ممااا تباادو 

 جبواره"
 مث تعاقب الليأ والنهار الذي شرحته لك قبأ قليأ، ضال ي مد مروية األر  ودورا ا؟ 
 لفائدم؟ اجلميع غ  مقتنعني مبا تقول، ويقولون عنك.. بلى. لكن ما ا: 4الفىت
 ماذا؟ ماذا يقولون عين؟ حيان:
 ال شيال.: 4الفىت

 جمنون. ضليس مذلك؟ لقد مسع  بعضهم يقوهلا ءمس.حيان: 
 إال ضيب. نهو يقول عنك م ماث حسناث. يقول  حيان شاب ذمي جداث. :4الفىت

 ملاذا ال خيرج على الناس ويقول  إن الدب األمرب برانة. عظيم. ملاذا ال جيهر والدك برضيه؟حيان: 
ال ضعاار.. ضمااي تقااول لااه دائماااث  يااد واحاادم ال تصاافق مبفردهااا. وإن حاولاا  التصاافيق مبفردهااا، نلاان تلقااى : 4الفــىت

 سوى السخرية، ورمبا التحدي.
 احلأ؟حيان: و

 ال ضعر..: 4الفىت
 ال بد من حأ اي صديقي.حيان: 
 لكبار، وحنن الص ار ال نستطيع نعأ شيال. سيسخرون منا، ورمبا يلج ون إىل معاقبتنا.احلأ بيد ا :4الفىت

 واحلأ؟حيان: 



 49 

 ال ضعر.، سنفعأ مما يفعلون.: 4الفىت
 خنرج إىل الساحة ونصبغ وجوهنا ابللون األسود ونردد الرتاتيأ؟حيان: 
 ) صمت(ضجأ. بصراحة، اي حيان..بصراحة..: 4الفىت

 غ  صحيح.لكن هذا األمر حيان: 
 ما ابليد حيلة اي صديقي.: 4الفىت

 ما ابليد حيلة؟!حيان: )بضيق( 
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(16) 
 )داخو القصرل امللك والو  ر وصاح  الشرطة( 
 هأ مأ شيال على ما يرا ؟امللك: 

 نعم اي موالي، لقد مت تنفيذ الفرمان حرنياث. صاح  الشرطة:
 والبيوع؟ الو  ر:

 ود، األبواب والنوانذ ملها اي موالي.صب   ملها ابللون األس صاح  الشرطة:
 واملواد احلادم وال معة؟الو  ر: 

لقد ضعدان تفتيش البيوع ملها. بيوع اخلاصاة والعاماة، ومل جناد ضياة ضدام حاادم، حاىت إبار اخلياطاة  صاح  الشرطة:
 مت تسليمها للمستودعاع.

 ألمرب لن يرمحنا.عظيم. ال بد من التقيد التا  ابلتعليماع، وإال نإن الدب اامللك: 
 بقي ضمر واحد اي موالي. الو  ر:
 ما هو؟ امللك:
 التزا  مجيع ضهأ القصر ءذه التعليماع. الو  ر:
هذا صحيح. و ال ضستثين نفسي، لذلك اطلب مان اجلمياع هناا ارتاداال األقنعاة الساوداال والنازول إىل السااحة  امللك:

 للتضرع مثأ الرعية متاماث.
 ضمر موالي. الو  ر:

 احرص على تنفيذ األوامر جيداث اي صاحب الشرطة. لك:امل
 ضمر موالي. صاح  الشرطة:

 ضما ضن  ضيها الو ير، ال تبتعد مث اث عن الشرنة، من قريباث مين. امللك:
 ضمر موالي. الو  ر:
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(17) 
 ووال ا  اللذان صلغا وجهيهما  للون األسود( 4الفىت …4)بيت الفىت 
  ولدي. لكن ما ابليد حيلة.م   حيان صحيح. اياألب: 
بااأ إنااه ماا   جمااانني. هااأ يعقااأ ضن نصاادق هااذا الصااعلوك ونكااذب اجلميااع؟ امللااك والااو ير والكاااهن والعاارا. األا: 

 ومجيع الناس؟
 حنن ال نكذب امللك اي امرضم، ال ترنعي صوتك هكذا.األب: )خبوف( 

 إذاث، ما معىن م مكما؟األا: 
 ة، وهي ضمرب من األر ، اي ضمي.لكن الشمس متلة ملتهب: 4الفىت
 والدب األمرب ضمرب من الشمس اي ولدي... بذ هذه العصابة السوداال واعها حول عينيك.األا: 
 لكن اي ضمي. :4الفىت
 إ ا األوامر اي ولدي.األا: 
 ماذا تقول اي ضيب؟: 4الفىت

 اي ولدي. احفان ما يف دابلك لنفسك، وانعأ ما يراي الناس. نيد واحدم ال تصفقاألب: 
 ..لكن :4الفىت

 ) سمع قرد طلو( 
 هيا إىل الساحة بسرعة. األا:

 هيا اي ولدي، هيا.األب: 
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(18) 
 )بيت حيانل صههر دا حيان وق  صلغت وجهها  للون األسود( 

 هيا اي حيان. ضال تسمع قرع الطبأ؟ إنه أيمران ابخلروج إىل الساحة حاالث.دا حيان: 
 سأتبعك.اذهيب اي ضمي. صوت حيان: 

 ضسرع اي ولدي. األا:
 حاار. صوت حيان:

 ال تنس العصابة، مأ األطفال سيضعون العصاابع السوداال حول ضعينهم، ومذلك الشباب. األا:
 حاار اي ضمي. صوت حيان:

 ال تتأبر اي ولدي. األا:
 خفا()خترج األا.. ههر حيان وهو حيمو ريتا ًل و تصفحه و ت مو يف بعا صفحاصهل  قرد بصوت من 

 الدب األمرب والدب األص ر  مها جمموعة من النجو  املنتظمة على شكأ دب..حسن اي حيان.حيان: )لنفسه( 
 )خيرج وهو  ض  الحتاب إىل ص ر ( 
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(19) 
)الســــاحة العامة..مشــــه  األهــــان وهــــ   تضــــرعون..اجلميع صلــــو  لســــواد..الوجو  مصــــلوغة  للــــون  

عــ  الصــغار والحلــارل والحــاهن  تقــ ا اجلميــعل  ههــر امللــك يف األســودل والعصــا ت الســوداء حتــيط أ
 الشرفةل صعلو ال اصيو شيئاً فشيئاًل   خو حيان وهو حيمو ريتا ًل  تجول ب  النا   ستغراب(

 حيان..إىل ضين تذهب؟ تعال إىل هنا اي ولدي..حيان..دا حيان: )هبمس( 
 .اي ضماه انتظريحيان: 

 وداال اي ولد؟!ضين العصابة السدا حيان: 
 .يف البي  حيان:

 ملاذا ترمتها يف البي  اي بين؟ الدب األمرب سي ضب منا اي ولدي.دا حيان: 
 ضين الدب األمرب؟ حيان:

 إنه نوقنا اي ولدي. يف األعايل.)خبوف(  دا حيان:
 ميف صعد إىل ضعلى؟ وماذا سيفعأ هناك؟حيان: 

ضبااااارى. عاااااد إىل البيااااا  وااااااع العصاااااابة الساااااوداال حاااااول  ابااااارس اي ولاااااد. هاااااأ عااااادع إىل الثرثااااارم مااااارم دا حيـــــان:
 عينيك..وإال..اي ستار!

 وإال غضب الدب األمرب مين؟حيان: 
 ضجأ. دا حيان:
 وإذا غضب نسيبتلع الشمس؟ حيان:

 هذا صحيح. دا حيان:
 ليبتلع الشمس، إذا استطاع هذا الدب ابت ع الشمس، نليفعأ اي ضماه.حيان: 

 ف عن الثرثرم.سيفعأ اي ولدي، مدا حيان: 
 لن يستطيع. الشمس ليس  قطعة شوموال اي ضمي. حيان:
 ابرس اي ولد. :1رجو
 اسرتان اي ولدي.: 2رجو

 حيان، تعال إىل جانب ضمك وردد معها الرتاتيأ، تعال اي بين، تعال ضرجوك.)هبمس وخوف(  دا حيان:
 وهأ جننُ  اي ضمي؟حيان: 

 اصم  اي ولدي. دا حيان:
 هأ ختشني الدب األمرب اي ضماه؟ الدب األمرب برانة اي ضمي.ع( )بصوت مرصف حيان:
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 ابرس اي جمنون.دا حيان: 
 جمنون. رجو:
 ضين ضن  اي حسن؟ قأ شيااث اي صديقي. قأ هلم إن الدب األمرب برانة، واألر  ليس  مما يتومهون. حيان:
 اسك  اي ملعون. امردة:
 اسرتان اي ولدي. عجو :
 موجود اي بالة. الدب األمرب وهم اي عم.الدب األمرب غ   حيان:
 ابرس اي ولد وإال مزق الدب األمرب جونك وجسدك مله. رجو:
 ليمزْقين. لن يستطيع الدب األمرب نعأ شيال، إنه غ  موجود. حيان:
 شأ هللا لسانك. امردة:
 سيهلكنا هذا الولد. عجو :
 ضي جيأ ناسد هذا؟ امردة:
 اي ستار! عجو :
 ل اصيو.. فتح حيان ريتابه و قربه من دع  النا  وهو  تجول بينه ()صعلو األصوات   
انظر اي عماه، انظري اي بالاة، هاذا هاو الادب األمارب، وهاذا هاو الادب األصا ر. إ ماا جمموعاة مان النجاو  حيان: 

 املنتظمة على شكأ دب. إ ا جمرد جنو . جنو  نقط.
 حيان. :4الفىت

 ي.اصم  اي ولد)صح  فمه(  :4دا الفىت
 حسْن؟ ضين ضن  اي صديقي؟ قأ شيااث. تكلم اي حسْن.حيان: 
 ابتعد عنا اي جمنون.: 4دا الفىت
 ابتعد عنا اي ولدي.: )وهو  رصو( 4دبو الفىت
 لكن الدب األمرب برانة اي عم. إنه برانة. حيان:

 اذهب اي ولدي وانتبه لنفسك.: 4دبو الفىت
 حرر حيان الن اءل  طو امللك من الشرفة() رصو..صعلو األصوات  لتضرد وال اصيو..  

 ما هذا الصياح؟ من يصر  هكذا؟امللك: ) نق( 
 الدب األمرب برانة اي انس..برانة. صوت حيان:

 من جيرؤ على خمالفة ضوامري؟ ضيها الو ير، اي صاحب الشرطة.امللك: 
 ضان هنا اي موالي.الو  ر: )هبمس( 

 ضمر موالي.صاح  الشرطة: )هبمس( 
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 من يصر  هكذا؟ : امللك
 إنه برانة..مفوا عن الرتتيأ، ال وجود لدب يف األعايل. صوت حيان:

 إنه هو اي موالي. الو  ر:
 َمن؟! امللك:
 حيان.الو  ر: 
 حيان؟!امللك: 
 الولد الذي مسح  له ابرتياد املكتبة.الو  ر: 

 وين اي انس.انظروا اي انس..إنه جمرد جنو ، جنو  منتظمة على شكأ دب، صدق صوت حيان:
 اي صاحب الشرطة. امللك:

 ضمر موالي.صاح  الشرطة: 
 اقبض عليه. اقبض على هذا الولد اجملنون حاالث. امللك:

 ضمر موالي.صاح  الشرطة: 
 الدب األمرب ليس حقيقة، إنه برانة، إنه وهم، الدببة ال ميكن ضن تصعد إىل األعايل اي انس. صوت حيان:

 مموا نمه حاالث.لقد جن هذا الولد.   امللك:
 ال ترنع صوتك اي موالي.. الو  ر:

يف األمااار بدعاااة اي ماااوالي. الااادب األمااارب غااا  موجاااود اي ماااوالي، صااادقين اي ماااوالي، صااادقين اي  صـــوت حيـــان:
 صاحب الشرطة.

 مموا نم هذا اجملنون بسرعة.  امللك:
 ال ترنع صوتك اي موالي، الدب األمرب سيسمعك. الو  ر:

 صاحب الشرطة.. الدب األمرب اي سيدي..الدب اي..انتظر اي  صوت حيان:
) صـــمت حيـــان..صعلو دصـــوات ال اصيـــول صلـــ د الشـــمس  لحســـوفل بعـــ  حلهـــات مـــن صـــمت حيـــان  

 وامللك(
 ماذا حدا؟!امللك: )خبوف( 

 ضرجو الصم  اي موالي. الو  ر:
 ماذا؟! امللك:
 ضرجو ضن ترمع اي موالي. الو  ر:
 لكن... امللك:
  موالي، وإال ابتلع الدب األمرب الشمس ملها.ارمع اي الو  ر:
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 الدب األمرب؟! امللك:
  ير  ارمع اي موالي.الو

   حاار.امللك
 ) رريع امللك خبشود..صعلو األصوات اخلائفة  ل اصيو..بع  حلهات  سمع وقع دق اا خيول( 

 ضيها الو ير؟ ضيها الو ير. ما هذه األصواع)صعلو األصوات دريثر( غريب! ما هذه األصواع؟! امللك: )لنفسه( 
 إنه الدب األمرب اي موالي. الو  ر:
 من؟ امللك:
 من نضلك، اصم  اي موالي. الو  ر: 
 )وقع األق اا  ق بل و علو دريثر( 
 إنه وقع ضقدا  بيول، بيول مث م جداث ضيها الو ير. امللك:
 إنه الدب األمرب اي موالي. اصم .الو  ر: 
 لكن.. امللك:
 صم  اي موالي. ارمع ورتأ مع الرعية اي موالي.ا الو  ر:
 ) رصو امللك..وقع األق اا  علو دريثر.. س ق النهر حنو اللعي .. حرر احملاولة( 
ما هذا ؟ إ ا بيول حقيقية! ما هاذا ضيهاا الاو ير؟ ضيهاا الاو ير، ملااذا ال تارد؟ ارناع رضساك ضيهاا ال ايب..اي إهلاي امللك: 

ب األمرب؟ إ ام هام. اللعناة علياك اي حياان، لقاد ضثارع غضاب الادب األمارب. إ م جنود، هأ هم جنود الد
 ضثرع غضب سيدان الدب ضيها اجملنون.

 ) رريع و توجه  لحجتا حنو األعلى خبشود وصضرد( 
ضبعااد جنااودك اي مااوالي، ضبعااد جيشااك ضيهااا الاادب األماارب، وضقساام إنااين سااأمزق "حيااان" وضماازق مااأ ماان يثاا   

لااادب األمااارب احفاااان يل  لكااايت، إ اااا ملكاااي، ملاااك آابئاااي وضجااادادي..ارمحين ضيهاااا غضااابك.. ضرجاااوك ضيهاااا ا
) ـ قق النهـر يف الدب األمرب، ارمحين، ضبعد جيشك عنا، إنه يتسلق األسوار، قأ لاه ضن يقاف، قاأ هلا الال..

اي إهلااي!! مااا هااذا؟! ماااذا ضرى؟! إنااه عثمااان! امللااك عثمااان! عثمااان! وهااذا هااو جيشااه. مااا اجلــيا الغــا م( 
ضيهااا الااو ير، انظاار ضيهااا ) نــادم الــو  ر( احلكايااة؟! مااا معااىن هااذا؟ عثمااان يتجااه حنااوان، وهااو يبتساام بسااخرية 
إ ااا )صعلــو دصــوات صراصيــو العامــة دريثــر( الااو ير، امللااك عثمااان يقااود جيشاااث ااادان، ارنااع رضسااك ضيهااا ال اايب 

ضيهااا ) نــادم اجلنــود( بدعااة بدعااة! جنااود عثمااان ياادمرون األسااوار، حيرقااون املسااتودعاع، مااا هااذا ؟ إنااه 
اجلنااااااااود إىل الساااااااا ح..إىل الساااااااا ح، ضيهااااااااا األغبياااااااااال إىل الساااااااا ح. إين آماااااااارمم حبمااااااااأ الساااااااا ح..األعداال 

 قادمون..األعداال يقتحمون األسوار..إ م حيطمون مأ شيال..هيا إىل الس ح..إىل الااسا اااااح.
 )دصوات ال اصيو صعلو دريثر( 
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هاااااا األغبيااااااال، ضيااااان املناااااادي؟..مفوا عااااان التضااااارع..ضيها الاااااو ير..اي صاااااااحب ضان امللاااااك حااااا ان، ملككااااام ضي 
نرمااان ) نــادم بصــوت مرصفــع( الشاارطة..ضيها احلجاب..ضيهااا احلااراس..إىل الساا ح..إىل الساا ح..ضان امللااك 

) هــلط إىل دســـفو.. نادمل  طالـــ  ملكااي  علااى اجلمياااع تاارك التضااارع والتوجااه إىل مقارعاااة العاادو ال اااا ي. 
ضيها األغبياال ضان امللك. الدب األمرب بدعاة، الادب األمارب وهام. لقاد ُبدمْعنا..الادب ك التضرد( النا  ب  

 برانة..برانة..
 هااس.رجو: 
 جمنون.رجو: 
 اصم  ضيها اجملنون.امردة: 
 اي ستار! ُجن امللك!عجو : 
 جان امللك.اةمود: 
 ) لتفون حوله.. ضيقون اخلناق عليه( 
 تفعلون؟ ستندمون ضيها احلمقى. حيان، ضين ضن  اي حيان؟! قأ شيااث اي ولد. قأ تكلم. ماذا .ضان امللكامللك: 
) حمـــون فمه.. صـــمت.. تابعون ال اصيـــو.. نتهي الحسوف..صشـــع الشـــمسل  نــــزد اجلميـــع العصـــا ت  

الســــوداء فــــرح ل حيــــاولون النهــــوض فيجــــ ون الســــيوف واحلــــراب موجهــــة حنــــوه ل  تلــــادلون نهــــرات 
خلــــوف.. نهرون إىل امللك.. ســــقط  ج امللــــكل و تــــ حرج علــــى األرض وســــط ذهــــول االســــتغراب وا

 اجلميع(
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