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  الفصل األول
 )األولالمشھد (
 

والشرطة ھو عبارة عن  الجمارك، بائس الخدمات، فیھ مركز لرجال منفذ حدودي مترب
 وھمكرفانات عتیقة، صفت إلى جانب بعضھا، وتصطف عشرات العربات لنقل المسافرین 

 .رضھا من حصىأخشبة المسرح، سكة قطار  ةواجھ .یھیتدفقون على المنفذ من جانب

وجنوباً، وھو یتطلع في الوجوه،  من سلم الحافلة، یتلفت شماالً  األربعیننزل سالم وھو في ی
یرى جموعاً من الصبیة یبیعون قناني الماء نصف المبرد، ویبیعون ساندویتشات فالفل 

وباذنجان مقلي وبطاطس، وبعضھم یبیع قناني الكوال، وفي زاویة جلس فتیة یبیعون الشاي، 
وعشرات . للوافدین والمغادرین ایعھویب التكھورجل قرب كرفانات الشرطة یشوي 

 .البسطیات األخرى تبیع كل شيء

انتحى سالم بحقیبتھ القماشیة الرخیصة وحقیبتھ الجلدیة العتیقة المتھالكة جانباً لیجلس إلى 
ً  اسمنتیة وسخة ویضع حقائبھ أمامھ دكة  !عن بدایة لھ في أرض الوطن ویتلفت حولھ باحثا

وفي یده حقیبة كبیرة، یبدو ھو اآلخر وقد عاد تواً من إلى مقربة من الدكة یقف رجل 
 . الطرف اآلخر من الحدود

د على كلبك، ماي بارد صحي معقم برّ : یقترب منھ صبي یبیع الماء ویقول لھ بصوت زاعق
 !نظیف، برد على كلبك

ظمأه ویسارع یفتح القنینة ویكرعھا كاملة فیرتوي ! یقول سالم انطیني بطل ماي ولیدي
 بیش بطل الماي ابني؟: بھدوء حذر الصبيیسأل و

 !البطل بخمسمیة دینار: الصبي

وحدكم ھنا على الحدود، البلد ما  أنتمعمي عرفنا : یصفر بصوت عاٍل متعجباً ویقول: سالم
 شدعوه بویھ شدعوه؟؟ ھیجي،بیھ حكومة، بس مو 

نبیع بأقل ما یصّرف، إذا . یبیعون جعمي ھیج نبیع المي، مو بس آني، كل الولد ھی: الصبي
یا دوب اتجیب الشغلة . نجیب الماي من الوالیة، من بعید، والثلج والكعدة ھنا على الحدود

 !حقھھ

عمي الولد ما طلب ھوایھ، ھذا حق البطل : الواقف إلى الجدل فیتدخل قائالً  ینتبھ الرجل
 !وحق تعبھ

الدنیا انكلبت ...يبویھ أنت تحجي صدك؟ بطل ماي بخمسمیة دینار؟ شجاكم عم: سالم
ھسھ آني لو تنكتني من فوك لي جوه ما یطلع عندي میة ): یصفق یداً بید ویقول(
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وأنت الزلمھ العاقل الكبیر تكلي  وھذا الولید یرید خمسمیة دینار على بطل مي..دینار
 شجاكم بویھ؟...حقھ

 عمي أنت جاي من بره؟) ینتبھ الرجل إلى غربة سالم فیقول(

ً (... یعني جنت بره العراق بس جوه...جنت جوه...ھا: سالم مذھوالً   )یرتبك متلعثما

 ً  !عمي شوفني فلوسك: الرجل ضاحكا

عمي قلیلة فلوسي العراقیة، وعندي اجنبیات، : سالم یظھر بعض األوراق النقدیة وھو یتمتم
 ..ھذا كل اللي عندي

 ً دك میة دینار، ذني كول ما عنتخالي لیش : یقترب الرجل منھ فیقلب النقود ویقول ضاحكا
روح ذاك الكرفان المكتوب علیھ صیرفھ، ..ن أكثر من خمسین ألف دینارفلوسك یسوّ 

 صرف فلوسك، واشتري مي وانطي الولد حقھ

خمسین ألف دینار؟؟ بویة آني عمري ما شایف األلف، خمسین ألف دینار، ھذني : سالم
 اشلون اشیلھن النوب؟...اشتري بیھن بیت

 10ن ألف دینار مو ھوایة، كروة النفر الواحد بالسیارة منا إلى بغداد خالي خمسی :الرجل
نت جنت بعید ما تدري حال العیشة شلون صار، الدنیا أآالف دینار، خالي الدنیا تغیرت و

 !، وانطي الولید حقھف فلوسكتغیرت وكل شيء تغیر، روح خالي صرّ 

 )الماءیخرج سالم إلى الكوالیس یتبعھ راكضاً الصبي بائع (

ھذا : یجلس الرجل على الدكة االسمنتیة ویضع حقائبھ لصق حقائب سالم وھو یحادث نفسھ
 !ویا ھذا الزمان الصعب االرجال من یا دنیا جاي، شلون رایح یدبرھ

یدخل المسرح فتیان یرتدیان سراویل قصیرة ملونة وتي شیرتات سوداء بال أكمام كتبت (
سھ األسفل وھو یحمل في یده قاذفة أف رصحلق ن علیھا كلمات بلغة اجنبیة، أحدھما
سھ یحمل في یده بندقیة كالشنكوف ویتحدث بصوت أصواریخ، واآلخر وقد حلق كل ر

 !مو قاذفة...غدارة بندقیة،یولّي أكو واحد یشیل قاذفة؟ دشیل مسدس، : عالٍ 

 ..ھذي مو إلي، ھذه جایبھا لواحد موصیني علیھا: اآلخر

 ؟ابیش: صاحبھ

 !بورقة

 جاي تنباع بورقتین: آلخرا

شیوصلني لبعید وابیعھ، ویجوز بالطریق تفتیش ما أكد اعبره، ھنا قریب ابیعھ : الثاني
 !ورقة ھم نعمة. لصواخ

 یاھو اللي اشتراھھ؟: األول
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 نبھان، نسیب بیت مطّشر: اآلخر

 أبو سالم، اللي جان عنده عربانھ مالغاز؟: األول

 ...ل بنتھم الوسطانیةنسیبھم الالخ، رج ال،ال، : اآلخر

 !ھذا یاھو، ما أعرفھ: األول

 ..جان بره، ھستوه رجع: اآلخر

 أوه، عرفتھ، یولي ھذا یأخذ القاذفة خارج العراق، ھناك تنباع الوحدة بست ورقات :األول

كیلوات  أربعبالعافیھ علي، آني ما أكدر اطلعھ بره، صدك إسماعیل، أرید فد : اآلخر
 !! رمان

 !مصري، ترید؟عندي : األول

 )تتعالى أصوات نساء یتحدثن وھن خارج المشھد(

 جیبي البریمز-

 وین خلیتي الحصران؟-

 یم الفرشات یمھ-

 لیش طلعتیھا من النایلون؟ ،وخري الزولیھ عن التراب-

 شسوي خیھ، ردت اشوف شبیھا شما بیھا-

نسوة محمالت بالبضائع وقد تدلت األباریق والفوانیس من أطراف حمولتھن،  أربعتدخل (
یزدحم المسرح، یتنحى الشابان لیجلسا قرب أحد أعمدة النور العاریة وتفترش النسوة 

یمھ یا یمھ طاحن متوني من التعب، خو ما : ، كبراھن تقولنلن حمولتھزاألرض وھن ین
 نسیتن شي؟ جبتي كیس التاید فلایر؟

 !أي یمھ جبتھ، ھذا وینھ" فلایر

 خبھ جبتن الفوانیل؟: أم صباح

أي عمھ، ھذي الفوانیل، وهللا عمھ رخیصات، یوجایبین كیس الالخر، ذني بساع : كنتھا
 یمشن، كل النسوان تریدھن، زغار وكبار

عمھ ما بیھھ شي، نوبت اللخ نروح ونجیب بعد، أنتي وین تردین تبیعیھن؟ : أم صباح
 الخالق براس السوك؟تودیھن لعبد 

تلتفت ناحیة الشابین وقد أخذا یتأمالنھا بتشھي (ال عمھ، آني ابسط بیھن وابیعھن ن : كنتھا
 !شلون كباحة...أنزول :)ظاھر، فتدیر رأسھا بغنج قائلة
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 ویامن تحجین فائزة؟: أم صباح

 !!ھذا الباعلنھ وجوه المخاذ شكد قبیح...ویا روحي: الكنھ

 اقي لو الالخ أبو لحیة الشایب؟یاھو؟ العر: أم صباح

تنظر خلسة إلى الشاب (العراقي، الولد أبو قمیص األسود، أظن باعھن غالي علینھ : الكنھ
 ).حامل البندقیة وتبتسم بغنج، فیرفع یده إلى رأسھ لیظھر انتباھھ لحركتھا

ة أن تنتبھ فلایر إلى ما یجري وتختلس النظر بدورھا إلى الشابین ثم ترفع صوتھا محاول
 فایزة، رجلج یمتھ یرجع من البصرة؟: تفسد األمر

شمدریني، ھو یردلھ یومین، ویغیب شھر، كاتلتھ مرتھ اللي ): تنظر إلیھا بحنق(فائزة 
تقول ذلك وھي تنظر باشتھاء (یخلي شھر كامل وحدي ! بالبصرة، من كون هللا ال یوفقھ

حجیھ، ما عندج جكایر؟ جكایري : )الً ظاھر إلى حامل البندقیة، فیبتسم ویتقدم نحو عمتھا قائ
 .خلصت

 خالھ أكو جكایر، شترید؟: تفرع أم صباح رأسھا إلیھ وھي تقول

 ..باكیت میامي خالھ: الشاب

 فایزة انطي الولد باكیت میامي..أي خالھ: أم صباح

تخرج من أحد األكیاس دستة علب سكائر، تفتحھا وتقدم لھ علبة وھي (صار عمة، : فایزة
  !تتدلل. عینيتفضل ) تبتسم بدالل ظاھر

 ، شخاطة ما عندج؟نتسلمی: الشاب

ورث من ناري، ھاي ): تمد یدھا في حمالة صدرھا وتخرج بھا بوالعة وتقول: (فایزة
 !النار

 !ویايال عیني أرید نار أخذھا  :الشاب

 !لعد ھسھ ما عندي، لو تمر علّي بالسوك أنطیك نار: فایزة

جا الولید ما عنده شغل عمل یتعنالج للسوك علمود ): تتدخل فلایر بلؤم لتفسد الحدیث(
 !قحط خو ما قحط...شخاطة، عشتو

لو بتلفات الدنیا، حاجتي یمھھ  ھاللي عنده حاجة یم واحد یروحل...لیش ما اتعنالھھ: الشاب
 .اروحلھھ برجلیھني آ

وینجن یبنیات، بسجن تكنكنن، عوفن الولید : تتدخل أم فلایر وقد لحظت تطور الموضوع
 !لحالھ وتعالن حسبن كم فانوس جبنھ ویانھ، خاف نسینھ واحد بالفندق، یا� ھیرن

 .تنھض المرأتان وتشرعان في تقلیب الحاجات وھن یخرجن الفوانیس من ھنا وھناك
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 فوانیس أربعھاي : فایزة

 یمھ أحنھ جبنھ ستھ: أم صباح

 ال خیھ، جبنھ خمسة: أم فلایر

 وهللا ستة ویا األزرق الكبیر: أم صباح
 ال خیھ خمسة ویا األزرق الكبیر: ام فلایر

 !ھسھ أنجان ستھ لو خمسة، المجودات ھنا بس أربعة: فلایر

 جا وین صارن اللخیات؟) تلطم وجنتھا باستیاء بالغ(أم صباح 

 یس األسودكفایزة شوفیھ أخاف ویاه وجوه المخاد بال: أم فلایر

یعود سالم إلى المسرح وھو یحمل رزمتین نقدیتین كبیرتین یتأملھما بذھول، ویخطو (
لوسط الخشبة فیندھش لمنظر النسوة وھن یفترشن األرض وینشرن لوازمھن، یتجھ إلى 

 ً  )وسائلھنبفیجلس إلى جوار الرجل، فیما تنھمك النسوة  الدكة االسمنتیة حیث كان جالسا

 أكو قطار لو ماكو؟: سالم

 ..أظن أكو، أمس كالو بالتلفزیون انفتح خط القطار: الرجل

 زین أشو ما یبیعون بطایق؟: سالم

كل شي حكومي ھسھ صار ابالش، ماي، كھرباء، تلفزیون، تلفون، ...أبالش عمي: الرجل
 .ارات ھم جان طارت ابالشیمكن لو أكو طی...قطار

زین ألمن نسأل؟ أشو ال تیتي، ال مسؤول خطوط، ال شرطة السكك، ال انضباطیة، ما  :سالم
 ندري شوكت یحرك القطار، أكو قطار أصالً لو ماكو؟

لى فد ساعتین یجي القطار إ اعمي الناس ھسھ جایھ على رسلھھ، ھیج وقت من: الرجل
 !أذا أجھ ركبوا، وإذا ما جھ، یرحون عالسیارات...الصاعد إلى بغداد، الناس تنتظر

 ):ینھض سالم من مجلسھ، یتخطى بحذاء السكة الحدید ویردد بصوت مسموع(

 بخرابھ أرضى

 ً  لكم كان التناسق مرھقا

 )یعود راجعاً في االتجاه المعاكس ویرفع صوتھ قلیالً (كما كان یرھقني اشتیاقي 

 بخرابھ أرضى

 ً  لكم كان التناسق مرھقا

 ا كان یرھقني اشتیاقيكم
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من كان یصدق ان تصل األمور إلى ھذا الخراب؟ من كان یصدق أن یصبح كل ماللحكومة 
 ً  مجاناً للشعب؟ مباحا

 ...صارت الدنیا! البیت ال رب لھ صار. أحلمرباه، أظنني ) یضرب جبینھ(

ً (الرجل اآلخر  تحصد عنباً نك ال إھذا حصاد الشوك یا سیدي، ): ینھض ویقترب منھ مقاطعا
من الشوك، لقد زرعوا شوكاً وھبت ریاح الصحراء فلم یخلف الشوك سوى شوكاً ورماالً، 

الغبار والرمل واألتربة،  أالعاصفة مرت فأحنى الناس رؤوسھم وأغمضوا أعینھم، وحین ھد
 ...أمعنوا النظر فیما حولھم فلم یجدوا سوى ھذا الخراب

ً الخراب ال): لیھ مذھوالً إینظر (سالم   ..جمیل، كان ثمن ذلك باھضا

بعدك ما شفت شي عمي، أنت بأول الطریق، كل البنیان القدیم طاح وكل شي : الرجل اآلخر
 ..تبده

 !ذولھ شیكولون، أظنھم أجانب: الشاب ذو البندقیة یسأل صاحبھ

 !!ون نحويجال بویھ یمكن كانوا بره، كل اللي جانوا بره ردوا یح: صدیقھ

 وا لسانھم وكاموا یحجون نحوي؟جا عاف :الشاب اآلخر

لمدینتي الغافیة على دجلة،  ،عود لبیتيأمتى ینتھي كل ذلك، ارید أن : سالم بصوت مسموع
جزر للبغداد وھي تتمطى على ضفاف النھر، للصبیة والصبایا یلعبون على رمال ا

 والضفاف، لرائحة المسكوف بأعواد الطرفة وھي تغمر حافات النھر، لألضواء الملونة
یلتفت نحو (تسافر أغلب األنھار جنوباً؟  تنعكس برفق على صفحة المار المسافر جنوباً، لمّ 

 یا سیدي ھل تبدل مجرى النھر؟ ):الرجل اآلخر الذ یعطیھ ظھره اآلن ویسألھ

 ال، فالنھر ظل لمجراه أمیناً، إال أن المجرى ضاق، وتقاربت ضفتا النھر كثیراً : الرجل

 نھر؟كیف ضاق مجرى ال: سالم

اقام جیراننا سدوداً على النھر، فحبسوا ماءه، وضاق المجرى بتراكم الطمي عاماً : الرجل
 خالي انت كنت بره؟...بعد عام

 !زبس مو كلش بره..كنت بره: ینتبھ سالم كمن یستیقظ من حلم

 ً  شلون مو كلش بره؟ یعني كنت عالحدود؟: الرجل مستغربا

ء، وال تشبھ قصتي أي قصة أخرى، كنت مسافراً لیس كمثلي شي: سالم والمرارة في وجھھ
رغماً عني، أمضیت أعواماً خلف جدران سمیكة في مكان یعز فیھ الھواء وتتوارى الشمس 
أما خلف الجدران أو خلف سحب كثیفة، وإن أشرقت فالغیم الثلجي یبرد وھجھا، شمسھم یا 

 ھل رأیت شمساً كامدة؟ سیدي ال تدفء العظام، وال تبعث الحیاة، شمسھم مطفّأة كامدة،

ھل كنت ساكناً قرب القطب؟ ھل سافرت بعیداً حتى أدركت : الرجل باستغراب شدید
 !القطب؟ شمس القطب باردة وباھتة وال طعم لھا
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شبابیك تتشابك القضبان حول  8أي وهللا شمسھم ماسخة ال طعم لھا، في القاعة  :سالم
نستطیع فتح النوافذ  ان، إذا كان البرد النوافذھا فال تسمح بمرور ما یزید عن كف اإلنس

لتدخل الریح المثلجة، وإن لم نفتح النوافذ لن تدخل الشمس وتشتد رطوبة وعفونة القاعة 
نت ارتدي دثار النوم وأقف في ظل جدار القاعة حیث یقل ھبوب كفینزل البرد إلى العظام، 

كن أطیق غسلھ تشتد باشتداد وھج أالریح ویشتد وھج الشمس، رائحة الدثار الذي لم 
ً أالشمس، قرب وقت الغذاء  یرتفع صوت أذان فیفیق (بالجدار  ضع الدثار وأجلس ملتصقا

 ...كما كان ھناك، عند الظھر یرتفع األذان) سالم من تأمالتھ

دعنا نستجب لنداء ): الرجل وقد بدأ یتھیأ للوضوء رافعاً أكمام قمیصھ یخاطب سالم قائال(
 الجوار ماء ومرحاض، یمكننا الوضوءالحق، في 

 یمھ صارت الصالة، كومن توضن خلنھ نصلي): تنھض أم فلایر وأم صباح(

خو ما نروح كلنھ، روحي انتي وأم صباح صلن، وآني وفایزة نظل یم الحوایج، : فلایر
 ن نصليیبعد

 )تخرج المرأتان وھما تلملمان عباءتیھما وتتحدثان إلى بعضھما(

یخرج (روح أصلي وأنت بعدین أھاك مزعل خلي القاذفة یمك، آني : اذفةالشاب حامل الق
 )من المسرح وھو یشمر عن ذراعیھ

وف غراضنھ، الحرامیة ھوایة، روح انت أول، ومن ترجع اروح عوان خو ما انروح : سالم
  ).یخرج الرجل وھو یشمر ذراعیھ(آني للصالة 

تروحون : ل الذي یتقرب من فائزة قائالً على خشبة المسرح یبقى سالم، فلایر، فائزة، مزع
 لبغداد؟

أي، بیتنھ یم السده وره سكة الحدید، عندي بسطیة بسوك الحواش اكعد بیھھ من : فایزة
 .الصبح للمغرب

 ن؟عیتكدرین تطل: مزعل

 !البسطیة یم أبو التكان واطلع أخلىبلي : فائزة

 یوم الجمعة ھم تبسطین؟: مزعل

 الخمیس العصر أعزل وارجع للبیت ال الجمعة ما اكعد،: فائزة

 اجیج الخمیس نطلع؟: مزعل

 ھذا الخمیس؟: فائزة

 و الظھر أجیج، كیفج؟أذان العصر أأي ھذا الخمیس ویاه : مزعل

 !مو ھذا الخمیس یمكن یجي رجلي: فائزة
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 احنا ما نطول، ساعتین ثالث ونرجع؟ :مزعل

وین منطقة المصلحة، وین أبو  آني قبل األذان أوكفلك یم الشارع العام،خوش، : فائزة
  .اوكفلك ھناك...الشربت، بالضبط وره منطقة المصلحة

 قلب؟ دجعن: لحدیثھما فیقترب منھما ینتبھسالم 

 ً  !ال عندھا معالك: مزعل ضاحكا

وانت شتعود ألھا، یاھو مالتك تحجي من : لیھ بازدراء إكالم الشاب فینظر  یستفزهسالم 
 یمك؟

 ً  البت تبیع تكھ ومعالك وكلب تسألھا ھالسؤال؟ جاش لكیت: مزعل غاضبا

یتخطى ...(حقك عمي، بعدك شباب، وكوي ومتعافي: سالم یتراجع وقد تنبھ إلى غلطتھ
 !!شلون العشك صار ابالش) /مبتعداً 

جا ترید العشك ھم بفلوس؟ حجي العشك ما یصیر بفلوس، ولو : مزعل باستھتار ظاھر
 ...نھذا یسمونھ ...یصیر ھذا مو عشك

 !!عود ھم تعرف تحجي، أنت وشورتك وتي شیرتك وبندقیتك، جنك زلنطح: فلایر مقاطعة

 ً  سنة 20زلنطح عمره : مزعل مداعبا

  !جبح ذاك الوجھ، ھم عاجبتك روحك :فلایر

 !صاحبي ھم عاجبتھ روحھ، بس ھو زلنطح أكرع: مزعل معاكسا

 ھ بوري ویفترصاحبك جنھ بكوع أبو الكمل، شایلّ : فلایر

 أكول أنت شسمك؟! عوفي الولید فلایر، ھم شدیتي كورج ویاه: فائزة

 أسمي مزعل: مزعل

 )تضحك ساخرة(منیش مزعل یا عیني  ؟نعود لیشم زعال: فلایر

 ذني البناتآمن البنات والحلوات،  :مزعل

 ..جتي عمتي، روح لیغاد: فائزة

الخراب الشاسع بخرابھ أرضى، ھذا  ):یسیر متخطیا على خشبة المسرح بالعرض(سالم 
ھذا الخراب الذي دخل حتى في مشاعر الناس، ھذا الخراب ...الممتد من زاخو إلى الفاو
 !أرضى بھ على ان أعود لبیتي...الواصل حتى حدود الماء

 )ستار(
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 الفصل األول
 )المشھد الثاني(

في الجمع نفسھ جالس في المحطة، سالم ورفیق دكتھ . یرفع الستار عن نفس المنظر السابق
مكانھما، الشابان المسلحان جالسان أرضاً قرب أحد األعمدة، النساء األربعة جالسات أرضاً 

 .وقد أعددن الشاي في ابریق اسود محترق

 فائزة، شوفي الحجي الكاعد على الدكة، یشرب شاي؟: أم صباح مخاطبة كنتھا

 جیبلكم شاي؟أعمي : فایزة تقترب من الرجلین متسائلة

 !!طلع بخمسمیة دینارأخاف ھم ی: سالم

عمة ) تعود لعمتھا قائلة(فایزة، ال عمي، أحنھ ھم نعرف األصول، احنھ عازمیكم على شاي 
 !صبیلھم شایین، وبلجن فد كرصة خبز ویاھن، العالم كتلھھ الجوع بھالمنكطعة

 البد نشوفلنھ سیارة...بطھ القطار، ما أظنھ بعد یجي :سالمالرجل الجالس مع 

في حدیثھما دون استئذان ك أي وهللا حجي، خلي نشوفنا سیارة تأخذنا كلنا، أم فلایر تدخل 
 خیھ أنتم ھم ترحون لبغداد؟ )تستدیر صوب الشابین قائلة(كیا تكفینھ احنا وغراضنا 

 بلي خالھ، احنھ ھم نروح لبغداد: العاشق

 .لعد شنتاني، خلي نروح ناخذلنھ سیارة: سالم

لسیارات ظالھ؟ ھسھ تلكاھھ ازدحام ومدافع عمي قابل راح تلكھ ا: صدیق مزعل
راكب لو  18بعیدن كیا ما تكفینھ، انتم غراضكم ھوایھ، خلي ندور سیارة كبیرة ,..وھوسھ
 !منشأة

 لعد شلون، نظل كاعدین بالمحطة لمن یصیر اللیل؟: الرجل بجانب سالم

 وعلیمن مستعجلین؟: فائزة

وال أمان، یطلعونھ سالبة یسلبونا كل حاللنا  جامو الدرب ینسد باللیل، بعد ال سیارة :فلایر
 !ومالنا، ویمكن یكتلونا، وتضیع الروح والصایة والسرمایة

 !رمایةصھوایھ خایفة على الصایة وال: فائزة

 ...لعد مثلج، ھمج ومھموج ال: فلایر

ثم صبت قدحي شاي ووضعت (بسجن تتنناكرن، شمالجن ضرایر؟ : أم صباح مقاطعة
كومي فیازة ودي لعمامج الشاي، خلي یاكلولھم لقمة ): في صینیة وقالتمعھما رغیفي خبز 

 .یا بعد رویحتي
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تنھض فایزة وتتناول الصینیة وتقدمھا للرجلین، ثم تعود لمجلسھا وھي تختلس النظر الى 
 !عاشقھا

 ..رحم هللا والدیك، صدك دكنة الجوع بھالھیمة: سالم

 وه، ما عدنھ غیر الخبز والشايبالعافیة خیھ، ما سوینالكم شي یس" أم صباح

ذذا ویضعھا على جبینھ ثم یبدأ یمضغھا متل بزل قطعة الخیقبّ (أنعم هللا یمھ، رحمة : الرجل
 ).مع رشفات من الشاي

في منتصف السبعین تتوكأ على عصا وھي بالكاد تسیر،  امرأةتدخل المسرح أم غریب، (
سھا شاالً خفیفا یغطي شعرھا أترتدي قمیصا برتقالیاً وتنورة بنیة كامدة اللون، وتضع على ر

ضع على عینیھا نظارة طبیة سمیكة، تتقدم برویة إلى زاویة خشبة تاألشیب المتساقط، و
مو سھل یمھ، ھذا اللي ): تحادث نفسھاالمسرح حیث توجد دكة متروكة، تجلس علیھا وھي 

صار مو شویھ، ھي العاصفة من تھب ما تضرب مكان واحد، تظل تمشي وتكلّب كل شي 
عدھم عقل یوكفون بوجھ الریح، ماكو مشكلة، الریح تكسرھم وتمشي، ابطریقھھ، ذولھ الم

ون كانت العاصفة ھبت علینا أول، وخلت الجیران یتشمت كل شي تكرفھ العاصفة، وان
ببیوتنا التي خربت وبالوطن اللي تھدم وبالوادم الي تكتلت وتشردت، وبالسلب والنھب الي 

 .صار، ھذولھ غلطانین، اللي راح یجري علیھم ھوایھ أكبر

 ھم مسافرة؟ الستھاي : سالم منتبھا لكالم السیدة أم غریب

 یا ست؟: الرجل الجالس إلى جانبھ

 )یشیر بیده نحوھا(لبرتقالي م القمیص اأھذیج ام العوینات : سالم

 ً عمي یا ست، كل شي ماكو، ھذولھ احنا نفسنھ : الرجل ینظر حیث أشار ویجیب مستغربا
 !الجنا كاعدین، ال زدنا وال نقصنا

 م العوینات ھم مسافرة؟أبویھ، ھاي الست : ینھض مقتربا من الشابین! عجیب: سالم

أنت ...كو أحد ھناك، أخاف یتراوالكعمي ما: ینظران إلى حیث أشار ویقول الحلیق منھما
 تعبان؟

 ؟یا سیدتيأنت ھم مسافرة : یتركھما ویتجھ إلى حیث تجلس فینحني نحوھا متسائالً 

أم غریب یمھ، اسمي أم غریب، كضیت عمري مسافرة وحتھ لمن اكعد ابیتي : أألم غریب
بكل مكان،  ھم اسافر بفكري بلیھ ما امشي من مكاني، أشوف كل شي وآني كاعدة، تلكاني

 !أدري شیصیر بكل الدنیا

 أبو مازن لیش اختلف ویا عرفات أم غریب؟: یالم یحاول أن یختبر صحة ادعائھا

السیاسة أساسھا االختالف مو االتفاق، ولمن یتفقون أھل السیاسة تنتظر  :بدھشةتنظر إلیھ 
 !الناس مصیبة

11



أم غریب اسمعي مني قصة : جابتھاوقد ذھل إل الدكة التي تجلس علیھاسالم یقرفص قرب 
 .رأیكصغیرة، وبعدین كولي 

 !قل، بس كول أول اسمك: أم غریب مبتسمة

اسمي سالم، فد یوم أكو اثنین جوارین اتعاركوا عركة كبیرة وصار كاتل ومكتول : سالم
وكعد  هبیھھ، ھوایھ ناس مالھا ذنب راح مدھم ابالش، بعدین صار بیھا فصل وكوامة وعطو

، البیت الجانو بیھ صغیر، وابوھم كلش عركتھم فضت...اھل الخیر وكومة وطب ابیھا
ویاه جوارینھم من صفحة  وره سنتین من ذیج الطالبة سوالھ عركة لخ...شراني، وموذي

 ...اللخ، وجیث علیھم بالتفك والمسدسات بنصاص اللیالي وسباھم سبایة

الفرد عنده ...األفرادأبني سالم، ما یصیر نقیس سیاسة الدول بسلوك : أم غریب ضاحكة
 ...إرادة واحدة، الدول مجموعة ارادات

ما كانت دولة، كان فرد واحد بالعائلة یأمر وینھي، ھو اللي یحجي والناس تسمع،  يھ: سالم
یكول والناس تنفذ، یعني انسان واحد وجوه ایده مالیین الناس ومالیین االرادات وملیارات 

 !الدوالرات

ة ما یعترضون علیھ؟ لیش ما یمتنعون عن تنفیذ األوامر؟ لیش ما زین لیش البقی: أم غریب
 یعوفوه وحده؟ وحده إذا بقھ ما یكدر یسوي شي؟

 أرواح الناس وأرزاقھم وأعراضھم وأرضھم بیده: سالم

 !ھمھ اللي سلموھا إلھ: أم غریب

 !رغماً عنھم: سالم

ھ، كلما اخذ منھم شي ھم تنازلوا عن حریتھم لھ، ھمھ الذین ظلوا ساكتین عن: أم غریب
كان ینطیھم فلوس بالبدایة، بعدین حتى الفلوس . كام یأخذ ولدھم وارواحھم بالنھایةسكتوا، 

 مو؟؟...صار موت مجاني...ھكطعھ

 !اتفاق الناس على مسألة ما صعب جداً : سالم

 ي یرید یوكف ویاه الحق الزم یقبل الخسارةذالحق والباطل مبین، ال: أم غریب

 لون یتفقون على الحق؟شالناس متتفق على ابسط األشیاء، : سالم

 أكثر الناس تجتمع على الباطل، ھم یتفقون إذا اتفقت مصالحھم: أم غریب

  والمصالح تحددھا معتقداتھم: سالم

المعتقدات تحددھا المصالح، الناس تكیف ! سالم تقلب المعادلةال : أم غریب ضاحكة
 ھا طبقاً لمصالحھامعتقدا
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العقائد مبنیة على الثوابت، اللي : ینھض من جلستھ ویتحرك مبتعدا وھو یرفع صوتھ: سالم
 !یتغیر مصالح الناس

المصالح من الثوابت، المصالح مبنیة على الثوابت ألن حاجات الناس : أم غریب
ابیت وما یركب سیارة وما یتزوج؟  نیسك یصیر االنسان ما یاكل وما یلبس وما...تابثة

وعقائدھم وافكارھم مع  أنفسھمفالناس یكیفون  ،ما العقائدأنسان ما یرید فلوس؟ یصیر اال
 ...ھكذا سارت وتسیر الحیاة...مصالحھم

 ً  الناس مستعدة تموت في سبیل عقائدھا؟ :سالم صارخا

الناس تموت في سبیل عقیدتھا إذا كانت تلتقي ویا مصالحھم، إذا خالفت : أم غریب
الناس التقت مصالحھم . بون العقیدة، ویرفعون سیوفھم بوجھھامصالحھم صدقني انھم یحار

  !!ویا ھذا الشخص المعتدي، وھو خالھا تلتقي، كاموا یدافعون عنھ

زین آني شلون؟ آني مصالحي : سھأسالم یتحرك بانفعال بحذاء السكة الحدید وھو یھرش ر
ً (ناس  كلت یاولمن ...ه، جھودي ما كانت الھیاما كانت ویاه، عقائدي ما كانت و ) صارخا

داروا وجوھھم ...رید بس ھویة، كلشي ما ارید بس حریةأناس خلصوني، كلشي ما  یا..
سنة ألني كنت آكل بملعقة؟ تصدكین یكولون الزم تأكل  15عني، أم غریب سجنوني 

 ؟!سنة من عمري علمود ملعقة وبریج 15!! ابیدك، أكثر ثوابا وھي سنة دمحمیة

 ھ؟بریج یا یم: أم غریب

سالم أي بریج، كانوا یكولون لیش تغسل من الحنفیة، الزم تغسل ببریج، لیش تدخل 
وآني جایھم شارد، ! سنة سجن علمود بریج وملعقة 15التوالیت لتبول واقفا بال ابریق؟؟ 

سنة  15الیصدك؟ ھاي ال  طالع بروحي كلشي ما ردت منھم بس یخلصوني منھ، یاھو
 !بطریقتي انتقم منھم. عیونھم من اطلعھا

سنة تعلمت بیھھ، عرفت نفسك، عرفت الحق وین، عرفت  15سالم ابني، : أم غریب
حیف تضیع كل ھذا باالنتقام، الرغبة باالنتقام تدمر المنتقم نفسھ، تدمر الضحیة أكثر ...شنو

 !من الجالد

 ً  .ال أم غریب ال، المجرم الظالم الزم یدفع ثمن جرائمھ، الزم یصیر عبرة: سالم ساخطا

نت أ، الرعاع نت واحد وھم معھم مالیینأأم غریب شراح تسویلھم، تعلن علیھم الحرب؟ 
وساخ، أنت مع الحق أشرار، أنت نظیف وھم أنت بسیط وھم أفقیر وھم یملكون المال، 

 والحق ضعیف وأھلھ قلة، وھم مع الباطل ومعھم أھل الباطل وھم كثرة

 ً  !محكمة العدل الدولیةاشتكي علیھم، اشتكي علیھم في : سالم غاضبا

نت لست دولة، بل فرد أالعدل الدولیة تنظر بالقضایا التي بین الدول،  ةمحكم: أم غریب
 !واحد
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 ً اشتكي عند منظمة حقوق االنسان، عند األمم المتحدة، عند منظمة العفو : سالم حانقا
! لب تعویضالدولیة، أي منظمة العفو الدولیة تنظر بمظلومیات السجناء، اشتكي عندھم واط

سنة في السجن بسبب  15یا منظمة العفو الدولیة اسمعوا شكواي، لقد قضیت ) یرفع صوتھ(
 ھل ھذا عدل؟؟. ملعقة وابریق، نحن من یدعونھم سجناء العقیدة، عقیدتنا ابریق وملعقة

تنھض ! (حجي، ھذا ابریج عندنا، لیش تصیح وتتعب روحك: أم صباح ترفع صوتھا
 !اخذ البریج للجول، توضھ وغسل، ابكیفك) مھ لھوتتناول ابریقا وتقد

م صباح، آني جنت أحجي بغیر سالفة، ما أرحم هللا والدیك  :ضاحكاسالم ینتبھ لمداخلتھا 
 !واللي سواه، كل مشكلتي من وره األباریق قارید البریج، لعنة هللا على االبری

 )ھقھیق! (ھلھ یزعلون ویفصلوكأال عمي، ال تسب البریج، خاف : مزعل

عمي لو ) مخاطبة سالم(آھو، ھاي الیوم شیخلصنھ، شكال البریج وشعمل البریج : فلایر
 ؟!تاخذلك صونده مو أحسن

حجي، حجي، ركبلك بوري وحنفیة شد على الماطور، المي یصیر قوي، : صدیق مزعل
 !ھاھاھا

 ً شجابكم ھاي شتحجون، أنتم شدخلكم بالموضوع؟ آني وأم غریب نحجي، أنتم " سالم غاضبا
 بالنص؟؟

 شبیك، سویج؟...انت صار لك ساعة تسولف ویا نفسك...عمي یا أم غریب: مزعل

 ً ھمھم بس بطونھم واللي جوه بطونھم، اللي مثلك ما یشوفون أم  ممثلھاللي : سالم غاضبا
غریب وال یسمعون صوتھا ألنھم ال یعرفون صوت العقل وال صوت الضمیر وال صوت 

 اإلنسانیة

 ! لمسجل خلي نسمع صوت العقل واإلنسانیةدعلي ا: مزعل

 ً  ھسھ آني اللي كاتلني، انت شدخلك بنصنھ؟ : سالم حانقا

ویا الرعیان واتصرف  كاتركھم سالم، الناس شكلین، غنم ورعیان، انت خلی: أم غریب
أسلحة ومخدرات وسلوك ...مثلھم، الغنم تمشي وراك، ھذولھ راعیھم جان موزین، شوفھم

بائعات رصیف ومھربات وخیانة زوجیة، تصرفات سوقیة، ھذولھ الغنم دالالت و...ساقط
 !ابني، الراعي جان باطل فتاھت كل الغنم

ھذولھ الحاجة تخلیھم ھیجي، الراعي جان مجوعھم، حارمھم من كل : یقرفص سالم قربھا
شي، الراعي مشھ علیھم سیاسة جّوع كلبك یتبعك، عاملھم مثل الكالب سنوات طویلة حتى 

 ...ا وحوش، ھمھ مثلي ومثلج أم غریب، عدھم مشاعر، عدھم قیم، عدھم أخالقصارو
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ال ابني، الغنم ما عندھا قیم، قیم الغنم مرتبطة بالفلوس، الدینار دینھم ودنیاھم، : أم غریب
القیم بالنسبة لھم مظھر اجتماعي مو مھم  ،الدینارلى واحدھم یبیع أمھ وأبوه وأختھ وأخوه ع

 ..لقیم تظھر عندھم لمنالمحافظة علیھ، ا

 ً القیم تظھر عندھم لمن یشبعون، ھذولھ جوعانین أم غریب جوعانین أكل، : سالم مقاطعا
 .جوعانین لبس، جوعانین احترام، جوعانین محبة وعطف، جوعانین أخالق

 .األخالق ما إلھھ عالقة بالجوع والشبع، األخالق مرتبطة بتربیة اإلنسان: أم غریب

وتربیة اإلنسان مرتبطة بظروفھ، كنوا ینطونھ كرصة خبز ): لسھینھض من مج(سالم 
، وبالفطور یجیبولنھ كیلوین ساعة، ویجبروننا على الصیام 24غرام لمدة  40واحدة وزنھا 

بالسحور الرمضاني المقدس یجیبون ! نفر 200 إلشباعیر فقفاصولیا بجدر ماء مطین و
ریب الناس بھیج ظروف تفقد اخالقھھ، م غأ...مالعق بس 7شایط لو معجن، كل واحد  نتم

 األخالق تصیر بالنسبة لھم ترف غالي الكلفة

 احجیلي عن نفسك، أنَت فقدت األخالق بسبب الحرمان والجوع والعذاب؟: أم غریب

آني، آني یمكن عندي حصانة، بس األغلبیة اللي ما عدھم حصانة فقدوا اخالقھم، : سالم
 !أكل بعضھمفقدوا حتى شرفھم وكاموا یبوكون 

 أنت لیش ما بكت؟ لیش أنت ما بعت نفسك؟ : أم غریب

ً  آني مو: سالم  قیاس، القیاس ھم األغلبیة، النموذج ال یصح أن یكون مقیاسا

 وذج الزم یصیر ھو المقیاسملیش ابني؟ الن: أم غریب

كلھھ اجتھھ فرصة تتعلم وتتثقف، أصالً الناس أكثرھھ تعتبر الحیاة ھي  الناس مو: سالم
المدرسة، واشباع الغرائز والحاجات ھو ھدفھم السامي، ولھذا تصبح الثقافة بالنسبة الھم 

 .مسالة ثانویة، أصال ما یعرفونھھ

ھیرن یمھ، امشینھ نروح عالسیارات، راح ایصیر اللیل وأحنا ھنا : یتعالى صوت أم صباح
 !والدرب كلھ سالبة، كومن یا� خلي نروح

 ؟اخو ما لزكتو انروح ما ترضون، لزكتوداكلكم امشونا  مو: فلایر

 !یمھ غیر نكضانین وكعدنھ نرتاح، خوما كلھھ ركض ركض: أم فلایر

 !جا شلون، غیر سواھھ علینا ضاحیة :مزعل

 ھذا یاھو؟؟: فائزة

بویة ال تظلون تحجون، الوكت خذانھ، كومن خلي انروح، تنھض النسوة ویبدأن : أم صباح
فایزة لمي غراض  :فریا توجھان النسوة وھما تعمالنبجمع حاجیاتھن، ام صباح وأم 

 !، ال تنسین االستكاین یم الشیابيالجا
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 !والفوانیس البركانلمن : أم فلایر

: تبدأ النسوة بترك خشبة المسرح، یتبعھن الشابان، ثم یلتفت جلس سالم على الدكھ قائال لھ
 ھا عمي ما تروح؟

 وین انروح؟: سالم

ما یجي، امشي نروح لكراج السیارات بلكن نلكیلنھ سیارة تودینھ عمي القطار جنھ : الرجل
 لبغداد

 !م غریبأبس خلیني احجي ویا ...أي خلي نروح: سالم

خالي رحمھ الوالدیك، ما ظل غیري وغیرك، انت كام یتراوالك، یا أم غریب یا : الرجل
 !بطیخ، امشي خلي نروح

 !خي لحظة، لحظة واحدةأاسمح لي : سالم

ام غریب القطار ما یجي، امشي ویانا خلي انروح لبغداد، ما  :قائالً یتجھ إلى أم غریب 
 !مھیصیر تظلین وحدك بالھی

ال ماما ال، آني كضیت عمري كلھ وحدي، بس ویاي ھوایة ناس مثلك، : أم غریب ضاحكة
، العراق جذور ھال تفكر بیھ، فكر بحالك، انت راح تواجھ غیر دنیا، عالم متعرفھ، ما الك بی

الناس اللي كنت تعرفھم مو نفس . بھاي السنوات ھوایة تغیر، الفقر والحاجة غیرت كل شي
الناس، حتى دواخلھم تغیرت، صارت طموحاتھم على كد حاجاتھم، الطموح األول للكل ھو 

 ً  على أكبر قدر من الفلوس الفلوس، كیفوا حیاتھم بطریقة تتیح لھم الحصول دائما

زمان وبكل مكان تدور فلوس، مو بس ھنا، اللي راح الكاه مو جدید، أكدر الناس بكل : سالم
 !أعیش ویاه

 أنت المن راجع ماما؟: أم غریب

بوي، اھلي، راجع اشوف أصدقائي وین أمي أآني راجع النفسي، مرتي، : سالم متأمالً ذاھالً 
 .یعني راجع الكھ نفسي الفاركتھھ...صاروا، جیراني

یسألوك، أنت  اسراجع لألسئلة، راح تظل تسأل وراح یظلون الننت أال یمھ، : أم غریب
 ! راجع من غربة كبرى، إلى غربة أكبر وأصعب

أعرف رجعتي صعبة بھاي ...خلصت من الغربة خلصت: سالم بأداء مسرحي مبالغ فیھ
الظروف، البلد توه طالع من حرب، كل شي تغیر، موازین القوى اختلفت، العیشة اختلفت، 

 .ھمھ اللي راح یحفظون البلدبس الناس 

والمشاعر، الناس ما عندھم  باألفكاریھتم  أحدالناس حایرة بالعیشة، ال تتصور : أم غریب
 .ة، وكل شي غیر العیشة الیوم صار ثانويوقت، ھم یركضون على العیش

 !م غریب، خلي اودعك أخاف بعد ما أشوفكأآني رایح : سالم یتلفت نحوھا وقد استعاد قواه
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راح  ھال ماما ال، ھوایة راح نتالكھ، وھوای: ریب تبتسم وھي تعد عصاتھا للذھابأم غ
تشوفني، كل ما تمر بأزمة تلكاني جدامك، وكل ما ھو جدامك ھو أزمات في أزمات، ما 

وصیك ال تفكر بصوت أ. أرید أخوفك، أرید انبھك، إذا ھبت العاصفة أحني رأسك حتى تمر
تره أنت غریب ...الناس، ال تصرح بعقائدك حتى ألھل بیتك عاٍل، ال تصرح بمعتقداتك امام

 !بینھم

غریب، اھنا بالعراق بعد كل ھالغربة والبعد ھم بعدني غریب، في : سالم ذاھالً مرة أخرى
 !ني رایحآ...أمان هللا أم غریب

 !في أمان هللا، مع السالمة: أم غریب

لي راح یصیر، أخاف أكلھ، أخاف ما أكدر أكلھ على ال: یخرج سالم وتبقى أم غریب وحدھا
تنھض متثاقلة وتسیر متكئة على عصاھا وتغادر خشبة المسرح لتنطفي االنوار . (علیھ

 .)ویسدل الستار

 )ستار(
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 الفصل األول
 )المشھد الثالث(
 

بائسة تبیع  امرأةترفع الستارة عن ساحة متربة لوقوف السیارات، في ركن الساحة تجلس 
 .الشاي، مصطبة خشبیة وسط خشبة المسرح، سالم یجلس وحیداً یناجي نفسھ

ھسھ وین راحت العالم ما أدري، كالوا انروح ندور سیارة، كل ھذي السیارات الواكفة ما 
تفید، یریدون سیارة كروتھھ قلیلة، صار الھم أكثر من ساعة، النوب حتى إذا جت سیارة ما 

 !حیرة حیرة، كل شي ھنا مشكلة وحیرة!! ماكوأكدر اركب، عبریة 

تدخل نسرین، جمیلة في الثامنة والعشرین، ترتدي نصف حجاب وقمیص ضیق وتنورة (
. سوداء طویلة ذات فتحة من الخلف، في كتفھا حقیبة یدویة نسائیة، وفي یدھا حقیبة سفر

قرر أن تجلس تتخطى الخشبة حتى تصل المصطبة، تقف ھنیھة متأملة سالم وھو جالس، ت
بجانبھ، تضع حقیبتھا یمین المصطبة وتجلس بھدوء وھي تعدل ثیابھا، یوقد سالم لفافة وھو 

 ؟سیارات لبغداد ماكو أدرى،ما  ):غارق في احزانھ، تمضي دقیقة فتتحدث إلیھ الفتاة قائلة

سیارة ، ھسھ الجماعة راحوا یدورون وهللا سیارات أكو بس یریدون كروة غالیة: سالم
 !تھھ مناسبةكرو

 من زمان راحوا؟: نسرین

 صار أكثر من ساعة: سالم

 أخاف یصیر علیھ اللیل وآني ھنا، وین أروح؟: نسرین

 مسافرة؟ كنتِ  نتِ أالعفو : سالم ملتفتا نحوھا

أي كنت جایة من البصرة لبغداد، عطلت السیارة بالطریق، والركاب كلمن راح : نسرین
 !منا لبغداد ركبألى ھنا عود إبصفحة، آني ركبت 

كل شيء ھنا مشكلة، كل شيء صعب وما یرھم إال بالخرج وبطلعان : سالم یصفق یداً بید
 !الروح

 لیش أنت منین؟: نسرین وقد انتبھت لمعنى كلماتھ

 یعني شنو منین؟: سالم ضاحكا

 ؟!منین، یعني عراقي، أجنبي؟ اشو تحجي عراقي، بس حجیك غیر شكل: نسرین

أي عراقي، بس جاي من بره، یعني كنت جوه بغیر بلد بره وھسھ : سالم ضاحكا لدھشتھا
 !!طلعت ورجعت
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؟ !كنت جوه بغیر بلد بره وھسھ طلعت ورجعت یعني شنو: نسرین یظھر علیھا االستغراب
 !ربّاط ألھھذا حجیك ما 

وما  ھو آني ما اعرف معناه، صار عمري أربعین سنة :غالفراسالم ساھما ینظر في 
عرف شوكت طلعت وشلون رجعت ولیش ھیجي صار، ما أعرف راسي من رجلیھ، ما أ

عرف أصیر مرة أخرى، أصال ما أأعرف شوكت ابدي وشوكت الكي ھویتي، وشوكت 
سنة  15طلعت بره حتى ھناك ابدي، خلوني بالسجن والیوم وباجر، ! شنو نفسي حتى اآلن

علمود  !وإبریقعلمود ملعقة ) الجمھوریلتفت نحو ...(من عمري كضیت بالسجن، علمود
 ً  أحمر بالستیكیاً بیده ملعقة وابریقاً  شنو؟ سائالً الجمھور ورافعا

 )علمود ملعقة وابریق(فیردد الجمھور 
سنین علمود ابریق، یكولوا لیش ما  10لمدة  أنت كنت أسیر؟ آني ابویھ كان أسیر: نسرین

سر، كّسر كل البركان بالبیت، وبعدین ؟ قبل كم سنة رجع من األ!تأخذ ابریق للمرحاض
 !توفى...وره سنتین

 !قل من أسیرأسیر، بس ھمھ سووني أهللا یرحمھ، ال آني ما كنت : سالم بتأثر واضح

 یعني أنت ھسھ راجع تّوك من سجن البره؟: نسرین تنظر إلیھ بدھشة

 !ھسھ توني رجعت: سالم

إلى وطنك، لو راجع قبل كم شھر كان تلكا السجن الكبیر،  ردیت من سجن البره: نسرین
 ً  !كل العراق كان سجنا

 الدنیا كلھا سجن، بس األنسان ھو یصنع حریتھ، ھو اللي یلقى حریتھ: سالم

 الحیاة مالزم تصیر سجن، الحیاة حلوة: نسرین

یعفط ( أي الحیاة حلوة لمن االنسان یكون في عمرك، بس من یكبر: سالم متأمال عبارتھا
 !بعد ھیج، كل شي ما بیھا حلو) بصوت عال

ھذا حجیك سببھ الیأس والسجن، بعدك ما ردیت للحیاة، آني أكلك : نسرین تتأمل مظھره
نت أنت مو كلش كبیر حتى تحجي ھالحجي، أأھال وسھال بلك في الحیاة الجدیدة، بعدین 

 شكد عمرك؟

ھ نضج تماما، ومن أنسان یحس عمري أربعین سنة، األربعین لمن یوصلھا االن: سالم
 ..ھذي حقیقة! ینضج االنسان یعني كبر

أربعین مو ھوایھ، ھسھ بس ترجع للحیاة وبیتك وأھلك، ترجع جدید،  :نسرین ضاحكة
 متزوج؟؟...أنت

 ً صار  وما ینمتزوج بقیناسنوات  3أي متزوج مع وقف التنفیذ، : مرة أخرى سالم ساھما
ب وال خط وال خبر مني، وكل ما أدري عنھھ وین سنة غیا 15عندنا أطفال، وبعدین 
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صدك  أدرىسنة متزوج ولسھ ما  18صارت؟ عایشة میتھ؟ یعني ھسھ آني صار لي 
 متزوج وعندي عائلة لو خیال ووھم؟

إذا كانت تحبك تبقى تنتظرك، ھوایة نسوان عدھم وفھ، ینتظرن أزواجھن حتى لو : نسرین
 العمر كلھ

 !ما اعرف كل شي عنھھ: سالم

 !هللا كریم ان شاء هللا كل شي یرد لمكانھ، وكل شي یصیر تمام :ظاھرنسرین بتعاطف 

وین كاعده، كنت مستأجر شقة لمن سافرت، ما اعتقد كدرت تبقى  أدرىأصالً ما : سالم
 بالشقة وحدھا

 تلكاھا راحت یم اھلھ لو یم أھلك: نسرین

ھلي اسال منھم، یجوز یدرون، بس هللا أال أتذكر عنوان أھلھا، الزم اروح البیت : سىم
 میتین طیبین؟...ليأھیدري وین صاروا 

 !الحي الزم مصیره یتالكھ: نسرین

 !هللا أعلم...منو یكول ھمھ أحیاء، كل ھالحروب وكل ھالمصایب: سالم

لو تخابرھم قبل ال تروح لبیتكم، خطیة تطب علیھم على غفلة، هللا یدري شیصیر : نسرین
 !!أوي شلون عیشة...عبة، التلفونات كلھا خربانةبیھم، بس ھم ص

ما الثالث فیحمل لفة أیدخل المسرح ثالثة اشخاص یحمل اثنان منھم معدات حفر، (
 )كابوالت، یتحدثون بصوت عال

مو كلنا خلي نجیب حمید والبیكب مالھ جان ھسھ حملنا كل : مجرفةالحامل المعول و(فالح 
 !الكیبالت وما حرنا وعفناھا ومشنا

عیني ھسھ علما نروح لبغداد ونجیب بیكب ونرجع منو یكول ): حامل لفة الكابل(حسن 
 نلكاھن؟ شوف العالم جاي تفتر لیل نھار بس اترید اتفرھد

نجیب سیارة، علیمن رایحین  رعخلي نروح من من الشا): حامل القضیب المعدني(كامل 
، یجوز سیارتھ عاطلة، خلي لبغداد وندور على حمید، ویجوز عنده كروه وما یقبل یجي

 !نلكیلنا بیكب منا ونفھمھ

یول شمالك ما تكلي؟ أوال السیارة اللي تكریھھ علمود فرھود یأخذ سایقھ كروه : فالح غاضبا
ثكیلة، ثانیا منو یكلك ھذا السایق یطلع ثقة ویقبل یبقھ ویانھ؟ ثالثا حمید سیارتھ مال دائرة، 

، كل شي میصیر علیھا، حمید منّا 1999مودیل  مكتوب علیھا مواصالت وبعدھا جدیدة،
وبینا وما یعلم علینھ لو تذبحھ، ذیج النوبة جان ویاه جماعة دیفرھدون من الجامعة، طبت 

علیھم الشرطة، الجماعة شردوت وحمید انلزم، ابد ما علّم على واحد، تالي انطوا الشرطة 
 !ورقتین، طلعوه الحمید
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 لامشونا یم ذاك أبو التكة خلي ناك: حسن یشیر بیده إلى خارج المسرح

 )یخرجون(

 كوھھ، لیش؟ ھذا التلفون والكھرباء مال الناس، لیش؟وبوالت یباحتى الك" سالم

 تربوا على الفرھود يھذول: نسرین

 !!ھذا أتعس من الفرھود، ھذا سرقة أموال الشعب، شعب یسرق بیتھ ونفسھ: سالم

 !نت اللي بیك مكفیكأ، أحسنیمكن لو تھتم بمشاكل : نسرین باھتمام قلیل

موال البلد، ھذي مو أموال ألیش ھذي مو مشاكلي؟ ھذولھ یسرقون أموالي وأموالج و: سالم
 !الحكومة

) تنھض وتتحرك عبر خشبة المسرح(فیة طآني قصدي مشاكلك العا :نسرین ضاحكة
حوالھ تنقلب، بعد حتى أمشكلة عاطفیة یتخربط،  االنسان، وخاصة الرجل من تصیر عنده

نت ما أھسھ ) تعبث بشعرھا من تحت فوطتھا وھي تنظر بشكل عابث(ما یدري شیسوي 
 تعرف شلون تفكر بسبب مشكلتك العاطفیة

 ...آني مشكلتي العاطفیة بعدھا ما بدت، مشكلتي العاطفیة: سالم

ري شلون تحلھا وما تدري أصال شنو مشكلتك العاطفیة ما تد: نسرین ضاحكة ترفع صوتھا
لو ربما تبدي مشكالت أخرى بس هللا یعلم ...ھسھ تشوف تمرتك وتنحل المشكلة. شكلھھ

 !!بیھا

. ن نلتقيأكول تنحل، منو یكول ما تتعقد المشكالت بعد ینعم، ھذا شعوري، منو " سالم
 امرأة شنو رأیك؟أنِت باعتبارك ) یتحرك من مجلسھ باتجاھھا(... شعوري غریب، انتِ 

 ..أحجي عن غیري أكدرالنسوان كل وحدة شكل، آني ما : نسرین تدیر لھ ظھرھا

 ان سویتي؟كبمكانھا، ش یعني لو انِت كنتِ : سالم

آني لو جنت بمكانھا ما جان خلیت كل ھذا یصیر، آني ما أخلي زوجي : نسرین بدالل ظاھر
 ..یتدخل بالسیاسة، ما أسمحلھ یحط نفسھ بھذه السوالف

 ..ھذا مو بس رایج، أظن كل النسوان یفكرن ھیجي: سالم یتخطى عبر خشبة المسرح

، لو آني أفكرآني مو بس ھیجي : نسرین تقترب منھ متحدیة وھي تكسر حاجز الحیاء
  نھھ أمنعك بالقوة من السیاسةابمك

 ان تسوین یعني؟كش: سالم وقد فاجأتھ جرأتھا

بحبل واكعدك بالبیت ما اخلیك تروح ھیج وال  اشدك: نسرین تلتفت ضاحكة مبتعدة عنھ
 !ھیج
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 یعني ما اشتغل؟ شناكل شنشرب شنلبس؟: سالم ضاحكا

 آني أرتب كل شيء، آني اشتغل، اللي ترید تحافظ على رجلھا الزم تضحي: نرسین

 ً  !لو جنت الكیتج قبل عشرین سنة: سالم ضاحكا

 ھاي شلونك بیھھ؟...أنت ھسھ ال كیتني: نسالین ضاحكة

ھسھ ما أدري واكف على الكاع، ماشي، كاعد، ...آني...آني: الم وقد باغتھ ردھا الجريءس
 !راسي من رجلیھ ما اندلھ

في ھذا الجزء من العالم استنزفت : تخاطب نفسھا كأنھانسرین تعطیھ ظھرھا وتتكلم 
، جالحروب رجالنا، وغادر آخرون البلد ھاربین بأرواحھم، ومن بقي منھم ال یملك أن یتزو

 ماذا یفعلن؟؟...ماذا بقي أمام النساء

یجدون ما ینفقونھ  في ھذا الجزء من العالم یفقد الرجال رجولتھم كل یوم وھم ال :سالم
ال ) ینھض مخاطباً الجمھور(في ھذا الجزء من العالم  أبنائھم واكساء زوجاتھم، إلطعام

ن حریتھم، في ھذا یعرف الرجال كیف یعبّرون عن حریتھم، بل ال یعرفون كیف یعیشو
مو بس النسوان ...الجزء من العالم ال یجرؤ االنسان أن یتحدث عن الحریة حتى مع نفسھ

مو بس النسوان حایرات ما یعرفن شیسون، ) مواجھا نسرین وھو یتقدم نحوھا(مظلومات 
 ...ال ھم مساكین، كل الناس ما تدري شتسويرجال

حكیم "مثل ما تكول راقیة إبراھیم ...لسوفجنابك فی: نسرین ضاحكة وھي تستدیر لتواجھھ
 ؟"روحاني حضرتك

ال یمعودة آني انسان ضعیف، إنسان ما یدري لیھسھ عاش كل : سالم كأنھ یستیقظ من حلم
 !ھالعمر صحیح لو خطأ؟ جان عایش لو جان میت؟ آني لو أكدر أفید أحد، خلي افید نفسي

 !لیش، یمكن تكدر تفید غیرك: نسرین بدالل ظاھر

 شلون؟: مسال

 !تنفع غیرك یعني...تشتغل شغلة مفیدة وتنفع نفسك وتسویلك بیت وزوجة وأطفال: نسرین

 آني وین وھالحجي وین؟: سالم

مو ھذا حال الناس كلھھ؟ الحیاة ما یكدر یسویھھ أنسان لوحده، الزم ویاه شریك : نسرین
 الحیاة شراكة دائمة...یعاونھ

وراقي أویة تثبت أني عراقي، أجیت من بره وكل یا بنیھ آني لیھسھ ما عندي ھ: سالم
 طلعتلنا سیطرة بالطریق شكللھم؟ إذاضایعة، یعني 

بعد ماكو سیطرات، بعدین لو الكتنا دوریة شرطة مثالً فأنت مبین عراقي، : نسرین ضاحكة
 شكلك، لھجتك، سمارك
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 یعني سماري ھو الھویة؟: سالم

 !كل شي بیك ھو ھویة: نسرین مبتسمة

كل شي بي ھویھ، بس محد یصدقني، ینراد لي محكمة وكاتب  :یلتفت نحو الجمھورسالم 
عدل وجریدة وإعالن وتأیید مختار ومجلس بلدي وما أدري شنو حتى احصل بطاقة 

العراقي بعد ما یعیش بدون بطاقة تموینیة، شوفوا المخازي، بلد الملیارات یعیش ...تموینیة
ظل بدون أكل حتى تكمل كل معامالتي الطویلة أآني  یعني...الناس فیھ ببطاقة تموینیة،

 !العریضة

لیش عیني تظل بدون أكل، لو خلیت قلبت، إذا ما عندك بیت وأھل، ألف من یصیر : نسرین
بیت وأھل، ھذا العراق كلھ من زاخو للفاو وطنك وبیتك، أنت عراقي وإلك حق بھذا الوطن 

 !!إذا ما عندك بیت، نخلیك بعیونھ) ظاھر بدالل(مثل كل العراقیین، ھذا وطن العراقیین 

ً  سالم خجالً  ، أن شاء هللا كل ھذا اللي خایف منھ ما كهللا یسلم عینك، اشكر: متلعثما
 شسمك؟؟ أنتِ .... بس آني، آني...یصیر

 ...اسمي نسرین: نسرین

 ..نسرین اسم وردة، أنِت ھم مثل الوردة: سالم مبتسما

 !أشو صار الحجي غیر شكل؟...ن السیاسةھاي شنو، وین الفلسفة، وی: نسرین

 الفلسفة ھم تحجي عن السیاسة، والسیاسة ھم بیھھ حب: سالم

شلون السیاسة بیھھ حب؟ عجیب، السیاسة كلھھ عصبیة وشعارات وھتافات : متعجبة نسرین
 ...السیاسة بعیدة جداً عن الحب...ومظاھرات وقنابل وطلقات وغارات جویة

الحب : أھدافھ ھي! نا ھم انسوي حزب ونسمیھ حزب الحبھي بقت علینا، أح: سالم
 ...والسالم واألمان

 ؟أنصار ألھهللا شكد حلو ھذا الحزب، أني أول عضوة فیھ، بس أخاف ما یصیر : نسرین

 اللجنة التأسیسیةآني ویاج نشكل : سالم

 ...رید قیادة وال تأسیسات وال بواري وال یحزنونأآني ال : نسرین

 ً  ...الخلیة األولى للحزب أسسیا بواري نسرین؟ ما الزم قیادة، ن: سالم ضاحكا

النوبة خالیا وأنسجة ومفاصل وعظام، ال عیني ال، شوفلنا غیر : نسرین مقاطعة مداعبة
 !!شي

زین نسوي عش یجمع طیور الحزب، كل رجل وامرأة نخلیھم بعش، ونقفل علیھم : سالم
 الباب، مثل طیور الحزب، مو ھذا حزب الحب؟؟
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ھسھ ألّھ نسمیھ حزب؟ كول خلي نسوي بیت الحب، ...ھذا قفص الحب، مو حزب: نسرین
 ...آني أكره السیاسة

 ً أعلن من ھذا المكان إقامة الملتقى األول لبیت الحب، تأسس في ھذا : سالم یرفع یده ھاتفا
ف الم، تأسس في محاولة لكبح جماح العنالعام الصاخب المليء باالنفجارات واألحزان واآل

ثر فیھ أوفي سالم ال یقوم على الدماء، وفي حب ال  أھدأوالغضب والدماء أمالً في مستقبل 
 !!، والزواجةللمصلح

 !!حب بال زواج وبال مصلحة؟ ماكو ھیجي دعایة: نسرین

الحب الحقیقي ھو الشي الوحید اللي ما بیھ مصلحھ، شنو مصلحة األم لمن تحب : سالم
 ابنھا؟؟

 ھذي مصلحة...ھو یباریھا ویداریھا ویدیر بالھ علیھاحتى من تكبر : نسرین

 واألخت لیش تحب اخوھا؟: سالم

كید أاتدخل وفرض رأیھ علیھھ  إذابیھا،  ةعالق ألھتحبھ إذا ما یتدخل بحیاتھا وما : نسرین
 راح تكرھھ

 شعمي ما ترید رمان؟ بی: یدخل صبي في الثانیة عشرة یحمل كیساً على كتفھ وھو یقول
 الكیلو؟ یصّرفلك 

 شنو؟؟ یا رمان؟: سالم وقد بوغت بسؤال الصبي الذي قاطع حدیثھما

بیش یصّرفلك : رضا ویفتحھ ویعرض بضاعتھ من الرمانات الیدویةأیضع الكیس (الصبي 
كل شي . كو دفاعي، وھجومي، ودخان، أكو روسي، روماني مصريأالرمان عمي، 

 ! اغالھن الروسي الھجومي المحزز، الكیلو بألفین دینار...بسعره

 ً عمي شفتني شقي وخنجري بحزامي؟ یا رمان یا بطیخ، شنو محزز : سالم یندفع غاضبا
 عندك عصیر رمان؟...شنو ھجومي؟ أبني آني رجال على باب هللا

عصیر رمان؟ ھذا شلون یصیر؟ عمي ما ترید تشتري، رمانة وحدة تحل مشاكلك : الصبي
دینار تحل  بألفینرمان رمان، : )یتركھ ویغلق الكیس ویحملھ على ظھره وھو ینادي(

 !!دینار یا رخص الرخص، تحل كل مشاكلك بألفینمشاكلك، 

 ...شفت سالم الناس شلون تفكر بشكل عملي، حتى األطفال یفكرون بھاي الطریقة: نسرین

جنون، یا تفكیر عملي؟ ھمھ ذولھ أطفال لو تجار حروب؟ ماكو أھل یمنعونھم؟  ھذا: سالم
بل؟ االنسان شلون یأمن على روحھ بھذا اشلون یبیع األطفال قن...بالدنیا كلھھ ماكو ھیج حالة

 البلد إذا األطفال یبیعون قنابل؟

 !االنسان العملي الطبیعي الزم یشتري سالح بھیجي ظروف: ننسری

ً سالم مدھوش  سالح؟ اشتریتِ یعني أنِت : ا

24



ً ین تخرج من حقیبتھا الیدویة رنس روح، أآني عندي ھذا المسدس ویایي وین ما  :مسدسا
 !وبالبیت عندي بندقیة

 ً لعد صارلج ساعة تحاجیني عن الحب وبیت : بعد أن كان قد جلس سالم ینھض متعجبا
ھ مسدس بجنطتج؟؟ عمي تالیھھ شایل..الحب وما تحبین السیاسة وتعبرین عن فلسفة الحب

 ...آني أخاف منج، اعتذر إذا جنت غثیتك بحجایة، آني انسحب واتراجع عن كل كالمي

أنت ما كلت شي موزین، بعدین ھذا السالح مو للتعامل : نسرین تعید المسدس إلى حقیبتھا
نت كلك سالم، القنبلة والمسدس للتعامل مع المجرمین أمثالك من الناس، سالم أمع 
 !!أنت بعید كل البعد عن ھذا العالم...ار واللصوص والسیئینشرواأل

فتاة تمثل الرقة والسالم والحب  ما زلت، یعني مشروع أم، لسھ بنیةأنت : سالم
 شجابج على األسلحة؟؟..واالنوثة

في ھذا الزمن الرديء تصبح : ن كانت جالسة وتتحرك صوب الجمھورأنسرین تنھض بعد 
ن یمنع اآلخرین من قتلھ، والمرأة أنسان علیھ ناس، لكي یحیا اإلاألسلحة جزءاً من حیاة ال
 ن تحمي نفسھا فھي الطرف األضعف في المعادلةأجزء من الناس، وعلیھا 

بالورد والخبز والحلیب یحیا ...فلتسقط األسلحة، تسقط كل األسلحة" سالم یرفع یده بخطابیة 
ً  طعمھ خبزاً ھلموا معي نبني وطناً نسقیھ ماء طیباً ون...الناس  !فلتسقط كل األسلحة...نظیفا

 )ستار(
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 )الفصل الثاني(
 المشھد األول 

قل من أن یكون شعبیا، المنطقة معدمة مقفرة، تختات أمقھى في منطقة بال شخصیة، المقھى 
المقھى والتنكات على الرصیف، یظھر سالم جالساً دون حقیبة وھو یحتسي شایاً، إلى جانبھ 

 )ولید جارھم السابق وھو في الخامسة والثالثینیجلس 

عرف عن أوینھھ، ما  أدرىكل شي ما ظل، ال بیت، ال أب، ال أم، زوجتي ما : سالم
 !غراضي وغراض بیت أھلي أي شيء

 أنت ھسھ وین كاعد؟: ولید

 !بالكھوة، كبالك...وین كاعد: سالم ینظر إلیھ ساھما

 اللیل؟قصدي وین خلیت غراضك، وین تنام ب: ولید

انام بھذا الفندق اللي براس السوك یم الحمام، صار لي لیلتین ما أكدر أنام للصبح من : سالم
 ؟!الرمي، عمي ھاي شنو ھالرمي، تكساس خو ما تكساس

أي عمي حكومة ماكو، موزین الناس ما تكتل بعضھا، ال حكومة وال شرطة وال : ولید
 مورھا بالسالحأي الناس تمشّ ...قانون

 !جعنا لیام كبل، ما كو كل شي غیر قانون الوالي وقانون العشاري ھو اللي یحكمر: سالم

ھسھ ھم أكو قانون المسجد، الجوامع والحسینیات صارت تؤثر في حیاة الناس : ولید
 !!خیریعني طبابة ...مباشرة، وشیوخ الجوامع والعشائر یتدخلون في األحوال الصعبة

 ن یروح؟واحد ما عنده عشیرة، وی وإذا: سالم

 ً جیبلي قوطیة ببسي من األصلي، ) مخاطبا صبي المقھى(تعال صباح ...إلھ هللا: ولید ضاحكا
 !بس كون مجحلة

 ً  ترید ببسي لو قصدك مي شعیر؟؟ :منھ وھو یھمس صباح مقتربا

 ً  جیبلي قوطیة ببسي باردة..ال یابھ، ھاي موكتھھ :ولید مبتسما

 الببسي ھم صایر درجات؟: سالم

 صار درجات، حتى الناس ھم درجات ھسالم، كلعمي : ولید

 !عمو صباح جیبلي شویة مي :المرطباتسالم حین یحضر صباح علبة 

  وین مشبھ علیك؟ أدرىعمو، آني ما : صباح متسائالً 
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ھذا ما تعرفھ عمي سالم؟ صباح ابن علوان، علوان ھو أبو سبتي الحداد اللي : ولید
 بطرفكم؟

 !مشاكلسبتي المطیرجي أبو ال: سالم

 عاشت ایدك، سبتي أخو صباح الجبیر: ولید

 ما شاء هللا اشلون صایر، ما تتذكرني عمو صباح؟: سالم

 موكتلك عمي آني مشبھ علیك، وانت وین كان بیتكم؟: صباح

بیتنا ھو البیت اللي بصف الدربونة كبل لوفة الشارع، بیت أبو سالم طابقین كبیر، : سالم
 جانن طالبات في الكلیة؟اخواني كریم وأمان، وخواتي 

ھلك من زمان انقطعت اخبارھم، بیتكم والبیت البصفة والبیتین اللي أتذكرت، ھاي : صباح
حد بالبیوت، أكبالھن صاح علیھھ صاروخ طیارة بحرب الكویت، بس یمكن جان ماكو 

 .ھلك كانوا رایحین عند اقاربكم في النجفأ

 اعكم عمي سالم، كرایبكم؟ھذولھ البانین بك: ولید مغیراً مجرى الحدیث

 ً منین جایین وكاعدین  أدرىال عمي ال كرابینھ وال ھم یحزنون، ھذولھ ما : سالم مستغربا
 نت منین؟أ...بكاعنھ، ھالنوب ھمھ یكولولي 

 بالبنادقعمي ھذولھ ما یطلعون اال بالتفك، الزم تھدون علیھم : ولید

 !ذا مو ثوبي، ما أكدرآني اھد علیھم بالتفك؟؟ ال عمي ھ: سالم فاغرا فمھ

 ً نت الزم تدافع عن حقك، وھسھ أھذولھ ماخذین كاعكم، یعني سالبین حقكم، : ولید مستغربا
 من یدافع عن نفسھلالبلد ال قانون وال محكمة وال شرطة، ك

یدخل المقھى رجل في منتصف األربعین بدشداشة بیضاء، خلفھ یسیر شاب یرتدي سرواال (
على بعض الجالسین، ثم یأتي لیجلس قرب سالم وولید اللذان وتي شیرت، یلقي السالم 

 )نھضا الستقبالھ

 ً  ھال ومرحباأھلھ أبو حسان،  :سالم مرحبا

 اغاتي أبو حسان، صار لك كم یوم ما تبین؟: ولید

وهللا حسان جاب سیارة من األردن، رحت تلكیتھ آني : أبو حسان یجلس بتعال ظاھر
بالبیكب  أمكابني عصام روح اخذ ) لشاب الذي یرافقھیلتفت نحو ا(وعصام على الحدود 

 ).ینصرف الشاب دون أن یودع الجالسین(جیبوا طخم القنفات الجدید من النجار 

 صباح ابني شوف عمك أبو حسان شیشرب: سالم منادیا صبي المقھى

 بارد، جیبلي قوطیة ببسي صباح : أبو حسان
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ھلي ووین صفى أأي أبو احسان، صارلي یومین انتظر اشوفك تكملي شصار من : سالم
 شوف وین الكاھم؟أبیھم الدھر، ارید 

 !تفضل عمي ھني ومري :حسانصباح یتقدم ویضع علبة المرطبات امام أبو 

: حدیثھ ویبدأأبو حسان یحتسي جرعة من المرطبات، ثم یضع العلبة على الطاولة الصغیرة 
، بحرب الكویت طاح صاروخ على دربونتنھ وتھدمن جم بیت، ومن لك قبل یومینآني كت

مان جان باقي أ كخوأھلك كانوا بالنجف شاردین من القصف، بس أضمنھا بیت أھلھ، 
 )یسكت بوجوم(یحرس البیت 

 خویة أمان، خو ما صار علیھ شي؟أزین : سالم بلھفة

د یدري جان بالبیت لمن طكھ الصاروخ لو وهللا ترید الصدك محد لكالھ أثر، مح: أبو حسان
ما جان، بس آني شفتھم من شالوا الطابوك والتفلیش، ماكو أي جثة، بعد ما أدرى وین 

 !جوه األنقاض ما لكینا شي...صار

 زین البیت فد انوب اتھدم بالقصف؟: سالم

 صار خرده، مثل الصحین، كل شي ما طلع منھ، حتى غراضكم كل شي ما طلع: أبو حسان
 !كل شي ماكو...باخ وال تلفزیونطمنھھ، ال ثالجة وال 

 على البیت؟ ا أھليزین بعد ما أجو: سالم

 !جتي زوجتك سماح مرتین: أبو حسان

 ھلي شلون؟أو: سالم

والدك ووالدتك جوي مرتین، كلبوا دوروا على أوراق رسمیة، بعدین كالوا احنا : أبو حسان
 بالخارج ألنھ من ذاك الیوم بعد ما بینواك تراح نسافر، واظنھم سافروا یم اخ

 ..ضاع الخیط والعصفور...ال ظل بیت وال أھل: سالم یصفق یدا بید

اقاربكم، خوالك وخاالتك  ألاحنا بالمنطقة ما نعرف عنھم شي، لكن تكدر تس: أبو حسان
 .كانوا یترددون على والدتك

 ً خبار خوالي أللنجف اشوف  وین أتذكر عناوین خوالي وعمامي، الزم اروح: سالم واجما
 .وخاالتي شنو

 شوف عمامك بدیالى، ایجوز عندھم اخبار؟: أبو حسان

 ً  وهللا، الكاھم ما الكاھم، ومنو یكول عندھم اخبار؟ أدرىما : سالم واجما

أبو ناظم، : یدخل رجل یرتدي دشداشة وكوفیھ تحتھا ضماد، یسیر بھدوء فینادیھ أبو حسان
 !أبو ناظم، أستریح
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یجلس على أحد التخوت وھو یتحسس راسھ الملفوف (السالم علیكم : الرجل منھم یقترب
 )بالضماد

 مساكم هللا بالخیر: الجالسون

 مساكم هللا بالخیر أغاتي: أبو ناظم

 خیرك أبو ناظم، یمعود خو ما متعارك؟: أبو حسان

 وصار رمي سال یمعود آني ما لعركة بھالعمر، كنا معزومین بعر: أبو ناظم

 بس ال طكتك جیلة برأسك؟؟: حسان أبو

ال تداھرني أبو احسان، ھو اللي تضربھ جیلھ براسھ یبقى صاحي، لو یموت لو : أبو ناظم
 !یتخبل

 !نت تكول جان بالعرس رمي وتصوبتأغیر : أبو حسان

محد یرمي مستقیم، عالسطح كان اكو سندانة وبیھھ شتلھ، طكتھھ جیلة ، ال یابھ ال: أبو ناظم
 وصاحت منھا وصلة على راسي وفشختنيواتكّسرت 

 بالعرس صارت عركة وصار رمي؟؟: سالم ذاھالً 

أي وهللا یابھ، الشباب جانوا یتونسون وصارت بینتھم : أبو ناظم ینظر الیھ مستغربا
 !مو فد قضیة...مشكلة

 لیش الشباب یتونسون بالرمي والطلقات؟: سالم

 ً أكول أخي آني ما ...األعراس یصیر بیھا رميأي قابل ھي ھاي جدیدة؟ : أبو ناظم مستغربا
 أدرى وین شایفك؟

 سنة 15تتذكر أبو ناظم؟ ھذا الرجال كان جیرانك قبل  :حسانأبو 

 كل ھالمصایب والطالیب، یاھو یتذكر؟..سنة ھوایة 15ابویھ : أبو ناظم

بل آني أذّكراك، ھذا سالم ابن الحجي أبو سالم، كانوا كاعدین بدربونتنھ وك: أبو حسان
 ما تتذكر؟...سنین طاح على بیتھم صاروخ بحرب الكویت

، حرب الكویت، حروب أمریكا، حرب إیرانعمي مو ھن الحروب ھوایة، حرب : أبو ناظم
 !والصواریخ والقنابل تطیح كوام على الوادم، بس ذّكرني بعد...الحواسم

بوه أ .یة منكمبیت أبو سالم جانوا یاخذون حصة تموین ؟ھاي شبیك أبو ناظم: أبو حسان
ابنھم الصغیر انفقد ...شعر األبیض، یلبس نظارة دائما أبوالرجل الطویل السمین 

 ...بالقصف

 بلي بلي تذكرت، ھاي وین جنت كل ھالسنین، شسویت شجابك ھنا؟: أبو ناظم
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 شلون ما تتذكرني أبو ناظم: سالم

 ...المصایب ھوایة: أبو ناظم

 )بعة شبان یلعبون الدومینویتعالى من الطاولة المجاورة صوت أر(

 مّوت الدور جھار بیدك أبو سمرهأ إلھ: األول

 لعبكم كلھ مناغاه وحجي إذاطبعا : وھو اسمر اللون الثاني

 وین المناغا؟: الثالث

 ت الدور جھار بیدك، یعني شنو؟موّ أمو صاحبك یكول : الثامي

 !مزعطة ذيھذا مو لعب، ھ: الرابع

 نلعب ونتونسلیش تضوجونا، مو جاي : األول

 ...لعب ویاكم بس من قلةأحالف ما  آني :الرابع

ینھض األربعة، ویندلع بینھم تالسن حاد تغرقھ التھدیدات، یتدخل جالس المقھى (
 )لى طاولتھم في محاولة لتھدئة الموقفإلمباعدتھم، ویأخذ أبو حسان وأبو ناظم أثنین منھم 

 !ایین للولد یمنھش: أبو حسان ینادي صبي المقھى

 نتم بنص المشاكل والطالیب الكم  واھس تلعبون دومنھ؟أعمي : یجلسون فیسأل سالم

 یا مشاكل خالي؟: األول

 ..ھالفوضى والكاتل والمكتول والرمي والفرھود: سالم بازدراء

كو شغل، نكعد بالكھوة ونلعب أعمي احنا لو ...ةھذي حقك بیھا، جیتنا للقھوة مشكل: األول
 شغل ماكو دومنھ من الصباحیات؟

 عمي احنا صارنا سنین بال شغل: الثاني

إذا ھذولھ الشباب بكل قوتھم وبكل معارفھم ماالكین شغل، : سالم یخاطب نفسھ والجمھور
 روح، وین انطي وجھي؟؟أآني وین ...آني شلون بھذا العمر، وبغربتي عن البلد

 ...الزم تفرج، ما تظل ھیجي...ال تدوخ سالم، ال تدوخ: أبو حسان

 15اھناك كنت أقول تفرج، یوم وره یوم، شھر وره شھر، سنة وره سنة، وراحت : المس
بلي، الزم االنسان ما یفقد األمل، بس أرد اكلك، غیر اكو  !سنة كلھھ انتظر یمتھ یجي الفرج

غربة  .آني ردیت لوین؟ للفندق والكھوة، عاریك وطالیب وطلقات...بیت ینتظره على األقل
ون یصیر االنسان غریب في وطنھ، كنت بالسجن بره ما حسیت مثل في الوطن نفسھ، شل

كل الشطوط یابسة وصفره، ...ھاي الغربة، وین دجلة، ارید أوصل للخضرة ماكو خضرة
الشجر جاي یموت، الماي كلھ طین ووسخ ومواد كیماویة، الزبل یغطي الشوارع، تفلیش 
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لھ، المجاري مسدودة والسیان في وانقاض وحرایق بكل مكان، الوطن یا ناس غركان بالزبا
البسطیات سدت الشوارع، الكیاسة والعالىلیك واالبطالة والقواطي الفارغة ...كل مكان

والسكراب تسد مداخل العاصمة، كیلومترات من المزابل والسكراب، مقابر السیارات 
 !خ األسلحة، دمرتنا األسلحة، راحت فلوس الوطن كلھا باألسلحةآواألسلحة، 

نت مسجون بسجن صغیر، احنا كلنا ھنا كنا أبویھ تھّده على كیفك، اذا جنت : اظمأبو ن
 !!مساجین، الوطن كلھ كان بالسجن

 عمي خلونا نغیر الموضوع، السیاسة عوفوھا ألھلھا: أبو حسان

 ً لیش منو أھل السیاسة مو الناس؟ القرار الزم الناس : الجمھور بغضب سالم ینھض مواجھا
صارت رجلینا بالكبر  ؟س تكول كلمتھا بال خوف، إلى متى نظل خایفینتصنعھ، الزم النا

واحنا خایفین، تجي حكومة وتروح حكومة واحنا ساكتین نمشي بسد الحیاطین، ھمة 
 یقررون واحنا ننفذ، ھمھ الرعیان واحنا الغنم

نت نسیت العراق، نھر من دم أخویھ أنت ما تدري الدنیا شلونھھ، على كیفك، : أبو حسان
ابقھ عدل ...ت سبع حافظ على نفسك ال تطیح بنھر الدمأنف السنین، إذا یجري منذ اال

 !وتتنفس ھذا أكبر انجاز في حیاتك

 خرھا شلون؟آیعني شنو أبو حسان، نبقى ساكتین، : سالم یلتفت نحوه

 !إذا ترید تبقى عدل وتعیش خلیك ساكت: أبو حسان

 بالسیاسة ما عليّ ...اصیحلھ عمي شعاري، كلمن یأخذ أمي أنىعمي : الشاب األول

 عایش وبس أعنى. مالتيني یاھو آلعد منو علیھ؟ ھذا الخراب كلھ سببھ حجایھ : سالم

 منو راح یسمعك اصالً؟...لو حجیت شنو راح یتغیر...داري خبزتك أخي: أبو ناظم

 أحنا ناس على باب هللا، ما ندخل نفسنھ بمعمعات مالنا بیھھ خبزة: أبو حسان

نسكت منو  ذا؟ یعني نبقھ ساكتین والمجرمین واألشرار والحرامیة یخربون الوطن: سالم
 ...یوكفھم عد حدھم؟ ننتظر أحد یجي من بره یحرر الوطن؟؟ ما یصیر

نت شوف مصلحتك أنت ما تكدر تبقى ھنا، شوف اكلك سالم، أعلى ھل الحجي : أبو ناظم
تصلح حال الناس، الناس راضیھ وین، ونصیحة مني الك، ما لك شغلھ بغیرك، ال تحاول 

 !مور صارلھا سنین ھیجي تمشي، انت ما تكدر تغیرھھاأل...یھیج النار أحدبقسمتھ وما ترید 

 !ونص أكدر...أكدر: سالم

انت تكدر تغیر نفسك، ال تظل غریب، غیر نفسك وصیر مثل الوادم، الشاة اللي : أبو حسان
 قطیعویا ال أبقھ! الذیب یأكلھاتطلع خارج القطیع 

 ویا الغنم؟ أبقىیعني : سالم
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بس یرجع الوضع مثل كبل ھذولھ ، ، ھمھ عایشین ما دامھم سویةشترید منھم: أبو حسان
 !"بالروح بالدم نفدیك یا صدام"كلھم راح یھتفون 

 بس الوضع ما یرد مثل كبل، مستحیل: سالم

 ...نت علیك بخبزتك وبسأمحد یدري عمي، محد یدري، : أبو ناظم

 )ستار(
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 الفصل الثاني
 )المشھد الثاني(
 

یرتفع الستار عن غرفة استقبال في بیت أنیق، في الغرفة تجلس سماح زوجة سالم وأبوھا 
 .وبنت في الثامنة وصبي في التاسعة

، یعني جنابكم من كالمكم كنتوا ویا نسیبنا )تقترب البنت وتلتصق بھ(جدو تعالي یمي : األب
 سنة ال وصلنا منھ خبر وال خط؟؟ 15زین لیش ھاي . بالسجن

یعني  ):تدخل حاملة صینیة عصیر، فتضع قدحاً أمام كل منھم وتجلس قرب زوجھا: (األم
ھو هللا یحفظھ ما كال ھاي المرة اللي تنتظرني شصار منھھ، ماتت، بعدھا عایشة، شتاكل 

عرف دربھھ، تنتظره ما سنة عمر، غیر یودیلھھ خبر، المرة ت 15شتشرب وشلون تعیش؟ 
 تنتظره؟

امرأة انیقة في أواخر الثالثینات، جمیلة عصبیة المزاج، تنھض برشاقة وتتخطى (سماح 
آني بھاي السنین تقدمولي ھواي رجال، أطباء وضباط ومھندسین، بس أني ): على المسرح

انتظره العمر  بقین وفیة لسالم، وفیة للسنوات الحلوة اللي عشتھا ویاه، وبقیت انتظره وأبقى
 !!كلھ

 ھمزین باقي بالدنیا وفھ): مبتسما(سالم 

كلھھ سوه، األصیلة منھن توفي، ھسھ كلي شنو أخبار سالم؟  طبعاً أخي، النسوان مو: سماح
 اشلون صار؟ كبر؟ خوما صایر بي شي؟ 

ال ، سنونھ، شویة أكثرھو زین، كبر طبعا، تغیر شكلھ ھوایھ، شلع  ):یواصل االبتسام(سالم 
 !ھوایة تعبان

 ..مو ھینھ...بالسجن شتسوي بالبني آدملعد كل ھالسنین ! تعبان ھوایة...یمھ خطیة: األم

كعد أآني ھم تعبت بھالسنین، انتظار وقلق وسنوات جوع مرة مرت علینھ، جنت : سماح
ط الحجر من العدس والتمن مال الحصة، وحدة وحدة، سنین طویلة ظلینھ نتریك شوربة قال

ظلیت اشتري مالبس بالھ ألن ما عندي اشتري جدید، كل شي بالسوك غالي،  وبس، سنین
جنت اشوف النسوان یلبسن غالي، ذھب وعطور ومالبس مستوردة، وآني كاظیتھة بمالبس 

تتخطى عبر المسرح، وفي معصمھا ( تصور حتى األحذیة كنت اشتریھا مستعملة ...البالھ
ان كبیران، وفي اصابعھا خواتم عدة، حذاؤھا ذو أساور ذھبیة عدیدة ومن اذنیھا یتدلى قرط

أخي حیاتنا ھنا ) تلتفت ناحیتھ...(، كلش تعذبت وكلش تعبت)الكعب العالي أنیق غالي الثمن
انت سھلة، ناس الحصار صعدھم للسما، سفرات، طلعات، كبسنوات الحصار األولى ما 
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عني حتى خبز ما سیارات ومالبس وبیوت، وناس انسحكوا سحك، كل شي ما عندھم، ی
 ...كثر الناس بطلوا یاكلون لحمأاكو ناس باعوا حتى فراشاتھم، ...عندھم

ھسھ الرجال جایبلنا أخبار، خلینھ نسمعھ، احجیلنھ أخي شنو اخبار : األب مقاطعا حدیثھا
سالم؟ شوكت یرجع، طلع من السجن لو بعده؟ أنت جنت ویاه بنفس السجن، بنفس الغرفة؟ 

 ھ؟شوكت آخر مرة شفت

 ً عمي أبو احمد شلون ما داتعرفني؟ آني : ینھض من مقعده ویفتح ذراعیھ قائال سالم مبتسما
لج أني سالم ردیت ...سماح عمري، مدا تعرفیني )سماحیلتفت نحو ! (سالم، آني نسیبكم

 ...الكم

فراد االسرة ینظرون في وجوه بعضھم ویتأملون الزائر العجیب، أالم ألحظات صمت، 
ً أاألمر حقیقة  ن كانإزوجھا، سماح تقف مذھولة ال تدري ذن أتھمس في  ، تبقى م حلما

تنظر نحوه وھي تمتم كالما مشوشاً دون أن یصدر عنھا رد فعل عاطفي یتناسب مع حجم 
 توقعاتھ

یخرج من جیبھ (ھاي شبیكم؟ آني سالم، ما تصدكون؟  :سالم تذبل االبتسامة على شفتیھ
یتقدم نحو سماح وھو یعرض لھا ھویتھ، (جنسیتي ، اقروھھ ھاكم، ھاي ) بطاقتھ الشخصیة

 )فتنظر إلیھ بازدراء وتنصرف عنھ

بخمسة آالف  رعالجنسیة یكدر كل واحد یسویھھ بالشا: وقد اعطتھ ظھرھا: سماح
 !!ھذا مو دلیل...دینار

 سماح آني سالم دا احاجیج، معقولة مداتعرفیني؟ معقولة ما تحسین بیھ؟: سالم

 !نت صدك سالمأیاریت  یاریت اصدك بیك؟: بلوعةسماح 

تطفأ األضواء ویغمر المسرح ظالم دامس ویسلط ضوء موقعي على سالم وسماح ویبقیان (
 )یواجھان الجمھور وحدھما في دائرة الضوء

نا زوجك أالناس إلي؟ كیف ال تحسین بي؟ یا روحي  أقربكیف وأنت ...ھذا فظیع: سالم
ً  15الذي فارقك قبل  ربي مني، المسي یدي، سیدلك نبضي من أكون قتبلحمي ودمي، ا عاما

 )ذراعیھ نحوھا مبتھالً  عیرف(

 ...نت غریب عن بیتيألمسك أیھا الغریب، أال یمكن أن : سماح بلوعة

 !النبض لغة ال تكذب: سالم

نا أكف عن ذلك، أنا ال افھم لغة النبض، لست طبیبة تتحسس نبض القلوب،  :سماح غاضبة
 !سالم كدلیالً ملموساً أن وأعطنياقل، خاطبني بلغة العقل والمنطق انسان ع

یرفع كم قمیصھ فتظھر (تذكرت  س؟ كیف أجد لك دلیالً ملموساً؟مودلیل مل: سالم مذھوالً 
نت التي بقیت تعالجیني ألي،  غیرتِ  انظري ھذا جرح الحرب، كم ضماداً ) ندبة جرح قدیم

34



ال تذكرین وقوفنا قبل ذلك تحت شجرة أ...قرابة شھرین یا سماح...حتى شفیت یدي
الكالبتوس الضخمة على ضفة دجلة حیث نقشنا اسمینا على جذعھا؟ دعینا نذھب ھناك 

 فأریك آثارنا؟

أیة شجرة؟ ال توجد أشجار على ضفاف دجلة، قطعوا كل الشجر وشادوا مكانھ : سماح ذاھلة
 !قصوراً 

ً سالم وقد لفّ  أال یكفي جرحي القدیم دلیالً؟ ماذا : ذراعھ المصابة تھ خیبة ظاھرة یبقى رافعا
ربي واقرأي اسمِك على قتا) زرار قمیصھ لیظھر لھا مكان قلبھأیفتح (اعطیك لتصدقیني 

 !صفحة قلبي، القلوب ال تكذب، دعي قلبك ینظر في قلبي وسوف یتفاھمان

ال ترى ما تدعیھ، عیني ، تكذبال لعین ابل القلب یكذب، : سماح غاضبة تتحرك مبتعدة عنھ
نت حطام منھا تسحقھ أانت لست سالم الذي اعرفھ، سالم مغرورو متكبر یتحدى الحیاة، 

نت متواضع مثل فقیر ھندي، ضعیف مثل عنكبوت ھرم، مكسور مثل حقل حنطة أالحیاة، 
 ..أصابھ الجفاف

 لو تدرین أي حزن یعتریني كلما تذكرت ما جرى؟: سالم

ً أبل  :سماح تحب وال تكره، ال تفرح وال تحزن، ال ترضى وال تغضب،  ، النت محاید تماما
 نت رمادي ال تنتمي لعالم ألواني الحارةأ

ظل الرمادي یالزم حیاتي طیلة أعوامي  ألیس غریباً أنك تتحدثین عن الرمادي؟: سالم
، الجدران رمادیة، األبواب رمادیة، القضبان رمادیة، المالبس رمادیة، النعل ةالماضی
 15نا لم أر غیر الرمادي منذ أ .ة الوجوه رمادیة، العیون رمادیة، الرؤوس رمادیةرمادی

سنة، وحین عدت بعد الرحلة الرمادیة الصعبة، وجدت كل العراق رمادیاً، كل البیوت 
والدكاكین والشوارع رمادیة، كل أبواب السماء رمادیة، وكذلك الوجوه، بال حتى الشمس 

ً . (باتت رمادیة  .اللون الرمادي، رباه أغثني فالرمادي یقتلني أكرهه، رباه أني ربا) صارخا

وھل یجعل كل ھذا عواطفك رمادیة ایضاً؟ : سماح تلتفت نحوه وھي توجھ إصبع االتھام لھ
 ! لى رماديإن تصیر عواطفك رمادیة؟ ال یبقى من االنسان شيء أن تحول أكیف ترضى 

مطرت السماء وھي أنیراناً في كل أرض، أصبح العالم جحیماً أول آذار،  اسالن أوقد :سالم
تحاول أن تطفئ تلكم النیران واستقل الفارون من الجحیم سفینة بال ربان، سفینة بال ساریة 

كان الموج رمادیاً واللیل مخیف، العتمة تلف األشیاء، وحین اجتازوا حدود ...وال شراع
: كانت أصوات تتعالى. لبحر، الیُم مظلم بارد والموت مجاني مفاجئثقالھم إلى ابأالماء ألقوا 

وحین ) یتكلم بسرعة تقریریة(وحین یوشك المركب ! تخففوا فالمركب یوشك أن یغرق
 .رواحھمأیوشك المركب أن یغرق، یثقل على الراكبین كل شيء سوى 

لقیتم بالضعفاء في كنتم تریدون النجاة بأرواحكم فألقیتم كل شيء في الماء، ھل أ: سماح
لى الماء؟ ھل ألقیت ماضیك في الماء؟ التاریخ عبء إالماء؟ النسوة واألطفال، ھل ألقیتم بھم 

 على اإلنسان، فماذا فعلت بتاریخك؟
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أبقیت خاتمِك في إصبعي حتى وصلنا جزیرة وسط البحر،  .أنت جزء من تاریخي: سالم
لبسونا ثیاباً أنادق، نزعوا عنا كل شيء وجزیرة ضائعة ال اسم لھا، استقبلنا ساكنوھا بالب

كان البرد . رمادیة مربعة، ثم وضعونا في زنازین طویلة، كل اربعمائة نفر في زنزانة
القارس یقضمنا والریح تتسرب ألینا من كل فتحات الزنازین التعیسة، الطعام رمزي، أقل 

الماء شحیح، ...و حبات فاصولیا وبعض الرز المحترقأمن رغیف خبز وبضع حمصات 
 .ساعة 24قنینة واحدة لكل فرد لمدة 

لیس أكیف یفعلون ذلك؟ لم كل ھذه القسوة؟ ...رباه: سماح تضع یدھا على جبینھا متأرجحة
 عندھم زوجات وأبناء؟ كیف یطیقون إیذاء اآلخرین بھذا الشكل؟

 ! ال مكان للعواطف في السیاسة: سالم

الث بنات بمالبس بیض وفتیان بمالبس تظھر مجموعة أطفال تحوم حول بقعة ضوء، ث
ملونة، في أیدیھم فرارات ملونة وھم یحومون بھدوء حول بقعة الضوء، خلف الكوالیس 

یتكرر المقطع ویصبح خلفیة (ردني إلى بالدي، ردني إلى بالدي : تتردد اغنیة فیروز
 ).للحوار الالحق

خمسة عشر عاماً لم أر طفالً، خمسة عشر  :أصابعھ في الھواء كأنھا تالمس الریح سالم
فراد نوعھ؟ حین رأیت أول طفل أر امرأة، كیف یصیر االنسان وھو ال یرى حتى أعاماً لم 

تمالك نفسي، فأخذتھ من ید أبیھ واشبعتھ قبالً  أستطعبعد أن غادرت السجن بكیت ولم 
 !!ودموعاً، فبكى الطفل وھو یرى الغریب یقبلھ بال سبب

 عشت معھ زمناً طویالً؟ أنكالبد  .كالمك مثل كالم زوجي الغالي صار: سماح

 ً ایتھا السماء اشھدي أني : سالم یقف وسط بقعة الضور ویرفع یده إلى السماء صارخا
 ً یتھا النجوم قولي لسماح أقولي لھذه السیدة الظالمة أني زوجھا الذي احبتھ وانتظرتھ، . سالما

حبیبتي إن الذي یقف قربھا اآلن ھو ذاك الحبیب القدیم الذي طالما ضمھا إلى قلبھ وسار 
یلتفت (معھا في شوارع وجنائن العاصمة تحت حبات المطر وتحت وھج شمس الربیع 

نھا تفوح بعطرك األثیر الذي اعتدت إاقتربي مني وشمي یدي، ): نحوھا ویمد یده وھو یقول
 ...استعمالھ، لقد كان كفك في كفي وكنا نسیر طویالً على شواطئ دجلة

 !كف عن التحدث كالصبیان، ھذا ال یلیق بك: سماح كأنھا تصحو من حلم

سماح، حین تكونین معي أعود إلى طفولتي، یعود لي شوقي للعب والفرح والركض  :سالم
 ا ا معك ایتھا الظالمة الرائعة أعود طفالً ا ا ا) بصوت عال(

 !نت تؤذیني، كف عن ذلكأ...كف عن ذلك: سماح

أنِت تخافین من نفسك، تخافین أن ترجعي لي، تخافین أن تعترفي أنك ال : سالم یبتسم ویقھقھ
 !زلِت تحبیني
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عاما وفیة لھ، وال أرید أن  15ال تقل ذلك، ارجوك، أنا أحب زوجي وقد بقیت : سماح
 !أخونھ الیوم مع عابر سبیل مجنون یھذي

تحت بقعة الضوء واألطفال یدورون حولھ وھم  نفلت من جوارھا ویقف منفرداً یسالم 
عود ألجد زوجتي ترفض أن أما ھذا الجنون؟ بعد كل االنتظار المر : یلوحون بفراراتھم

 ذاً، لَم انتظرتني كل ھذه السنین؟؟إلم انتظرتني ! تعرفني

 !!عرف من تكونأانتظرت زوجي، أنت غریب عني، ال : سماح

في الزمن الرديء یعود الرجال من ھجراتھم إلى بیوتھم لیجدوا نساءھم قد تزوجن : سالم
من غیرھم، في الزمن الرديء یعود الرجل إلى بیتھ فیجد الغرباء یسكنونھ، وال یجد  وأنجبن

ً  .أھلھ منذ أعوام، عریشة  في حدیقة بیتھ ال یزھر القرنفل والیاسمین، والنخل ال یحمل رطبا
العنب ذابلة، والجدران فقدت ألوانھا فصارت رمادیة، في الزمن الرديء ال تعرف األم 

ابنھا، والزوجة ال تعرف زوجھا، واألخت ال تعرف أخاھا، في الزمن الرديء یتبرأ الناس 
 .نفسھم، ینكروا ذواتھم ألجل بضعة دراھمأحتى من 

الحیاة  مغریاترت زوجي بصبر جمیل، قاومت كل آخر، انتظ أنا لم اتزوج رجالً : سماح
 لسؤال ھو متى وكیف سیعود؟، اوأنا موقنة أنھ سیعود

سماح، أنا سالم، لَم ال : سالم یتحرك حول خشبة المسرح خارج دائرة ضوء األطفال
 !تصدقین ذلك؟ انا الرجل الذي انتظرتھ طویالً 

أة تعرف زوجھا من بین لست زوجي، المر أنتَ ! كف عن ذلك قلت لكَ  :سماح بغضب
تخرج من دائرة الضوء وتغادر (مالیین الرجال، یا سیدي اذھب لشأنك، أنا ال أعرفك 

 ً في مقدمة  المسرح، یخرج األطفال، تطفأ االنوار الكاشفة وتنار الخشبة، فیظھر سالم واقفا
 .)غرفة االستقبال في بیت سماح، في الخلف یجلس ابوھا وامھا

 قنعھا؟ھا یمھ كدرت ت: األم

 شقنعھا یمھ، ابیش أقنعھا؟: سالم مذھوالً یتطلع فیھا

 !یمھ ھي مصدومة، متفاجئة، شویة شویة الزم تقنعھا أنك زوجھا: األم

 انھ آني سالم؟ ةأنِت یمھ مقتنع: سالم متسائال یقترب منھا ویجثو قرب قدمیھا

 !مو المھم آني، المھم ھي تقنع: األم

 مقتنعة آني سالم؟  انتِ ، آني اسألك أنتِ ، ال: سالم

 !مو متأكدة، وهللا یمھ ما أدري، بس اظن أنت سالم: األم متحیرة تضع یدھا تحت حنكھا

 لیش مو متأكدة خالھ أم أحمد؟: سالم

یعني سالم جان شویة أطول، أضخم، مثل ما تكول رجال ترس ھدومھ، عصبي : االم
 !نَت غیر شكلأ...شویة، وكیح

37



المھم ھي شتكول، ھي اللي راح تعیش ویاك  !ما یفید ،سالم إبني حتى إذا صدك أنت: األب
  !مو آني، دتشوفك غیر انسان، مو ھذا اللي جانت تعرفھ

زین آني شسوي : م ینھض من مكان جلوسھ أمام أم أحمد ویقف إلى یمین األب قائالً الس
انھ نسان لمرتھ یا جماعة شلون یثبت اإل) یتوجھ نحو الجمھور(حتى تقنع، شلون اتصرف 

 ھو زوجھا؟ أجیب شھود حتى تصدك؟؟

باوع علي، الموضوع یتعلق بسماح، داخل سماح  !الموضوع ما یتعلق باآلخرین أخي :األب
 !انت روح حل ھذي المشكلة .كو شيء یرفضك، یرفض استقبالكأ

 )تدخل سماح وقد غیرت مالبسھا ومعھا أمھا(

 نتِ أد اسمج بدال عن الدعاء، ردأسنوات سماح واني : سالم یقف حیث جلست سماح ویقول
ولمن رجعت للوطن، ، دعیتي التي انتصرت بھا على سجنھم المظلمأكل صلواتي و كنتِ 

ً (لكیت سماح ترفضني   آني شلون احاجیج حتى تصطكیني؟؟): یدیھ باتجاھھا یصرخ رافعا

نت أعرف أخي، اعرف سنوات السجن صعبة، وأهللا یساعدك : سما وقد ظھر علیھا التأثر
تنھض من مجلسھا وتتجھ نحو (نت جنت عایش باألمل أعرف أنیت وعانیت، وعا

شلون ! نت متشبھ سالم باي شيأالحقیقة  .بس مو آني األمل اللي جنت تنتظره) الجمھور
 صدكك؟أتریدني 

مطلوب مني بعد كل ھذا العذاب أن اثبت : سالم یخاطب نفسھ وھو ینتقل یمین الخشبة
 ھویتي؟؟

ً یدخل الصبي الذي ( لجانب االم في بدایة المشھد وھو یحمل قدح ماء یقدمھ لھ  كان جالسا
 !تفضل عمو اشرب) قائال

 نت شسمك عمو؟أ: سالم یأخذ القدح منھ ویسالھ

 وطن: الصبي

 اسمك حلو، تعرفني عمو؟: سالم

مكن عمو سالم، عمھ سماح ، یمو كلش، أنت یمكن: بین أفكاره وكلماتھ الصبي متعثراً 
، وجانت تكول ھسھ یجي ونكوم نطلع سفرات وناخذ المراجیح ویانا عنكھوایة حجلتي 

 !!ونشدھھ بالنخل ونتمرجح

 ھي جانت تحجیلكم عني؟: سالم بفرح طفولي

 أي عمو: الصبي

 نت تصدك آني سالم؟أعمو : سالم

 !، عمھ تكول أنت مو سالممتأكدصدك، بس ما أ: الصبي متذمراً 
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 ھذا سالم؟عمو تكدر تروح العمھ تكللھا : سالم

 عمو أدرىما : الصبي

 روح عمو كلھھ: سالم یقبل الصبي

 عمھ لیش ما تصدكین ھذا الرجال ھو عمو سالم؟: ل سماح ویسألھایندفع الصبي فیقبّ 

 !عمھ ھذا مو ھو ھو، مو: سماح ساھمة

 لو ما جان عمو سالم لعد شلون اندل بیتنا؟...أحدخطیھ عمھ، ھو ما عنده : الصبي

 !الناس یجوز سأل: سماح

 !عمھ، وهللا ھذا الرجال یمكن ھو عمو سالم: الصبي

 !ال ھذا مو سالم ال،! نت تكول یمكنأعمھ  شوف: سماح

 قالح. الصغیرالوطن  ھذا وطن یشعر بعودتي، منذ عدت لم یصدقني سوى ھذا :سالم
اصغي لھ ولمي . سماح لصوت ھذا الوطن الصغیر ياصغ. الصغارتنطق بھ حناجر 

 شتاتي، لماذا ال تصغین لصوت قلبي؟

 

 

 )ستار(                    
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 المشھد الثالث
شاي ویطالع  حیرفع الستار عن صالة انتظار في أحد الفنادق، سالم جالس یحتسي قد

صحیفة، تدخل سیدة في الخمسین ترتدي عباءة وفوطة ترافقھا فتاة في الخامسة والعشرین 
بسیطة الملبس، تقتربان من طاولة الفندق وھما تبحثان عن موظف مسؤول، تنتبھ األم إلى 

 :سالم فتتجھ إلیھ بالخطاب

 العفو اخویة، صاحب الفندق وین؟: األم

 ھسھ یرجع.جود، یجوز نزل للسوكمو: سالم یرفع نظره الیھا

 أردنا أن نأخذ غرفة بس اللیلة، عدنا معاملھ باجر، أكو غرفة فارغة؟: األم

 أظن أكو، تفضلوا استریحوا ھسھ یرجع: سالم

 )رائك المتجاورةالمرأتان على األ ستجل(

 دتسوون معاملة تقاعد؟: سالم

اخذوا األمن قبل عشرین سنة والى وهللا دنسوي ھواي معامالت، زوجي أبو بنتي ھذه : األم
ھذا الیوم ما نعرف شي عنھ، كالولنا راجعوا منظمة حقوق االنسان وجمعیة السجناء 
 .السیاسیین وجمعیة المتضررین حتى یكولولكم عن مصیره، ویسولكم اضبارة حقوق

 حقوق یعني مثل ایش؟: سالم

 !یساعدنا فد شي.یعني تقاعد، قطعة أرض، منحة تعویض: األم تضحك بیأس

 یعني أكو ھیجي شي؟: سالم وقد بدا علیھ االھتمام

رحت لجمعیة المتضررین، ظلینا نفتر من ھذا الموظف إلى  حیكولون أكو، الیوم الصب: األم
مر توقیف، واحد یكول روحي شوفي اسمھ بقوائم سجناء أبو أذاك، واحد یكول جیبي 

كالولنا جیبي  یاسیین، رحنا إلھمغریب، واحد یكول جیبي كتاب من جمعیة السجناء الس
وهللا یابھ ھو ال جان بحزب وال سیاسي، ما ادري شنو اللي  .كتاب من الحزب اللي جان بي

كو مرة تراجعھم كالتلي أالحاصل كل شي ما حصلت منھم، جان . صار واخذوا األمن
 !روحي لوزارة حقوق االنسان وھمھ یساعدوج

یمھ خلي اكلج فد شي، آني صار لي شھرین من رجعت من بره،  :سالم یضحك بیأس
مریت على كل ھالدوائر اللي ذكرتیھا، ال حصلت منھم ال راس وال أساس، جمعیة 
المتضررین كاولي أحنا دنسوي اضابیر، وبعدین راح تتشكل محكمة تنظر بقضایا 

!! ون اضبارةملی 40وسمعت انھ موجود ، التعویضات، األضابیر ھسھ كاعد تلزم سره
 ...تصوري، أنى اظن

 !تفضلوا ):یدخل موظف الفندق فیلقي السالم مقاطعا حدیث سالم(
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ینشغل سالم بقراءة الصحیفة فیما یرافق الموظف المرأتین خارج الخشبة، فیدخل رجل في 
نحو الخمسین طویل الشعر في یده كیس مطوي وبضع صحف وكتاب قدیم وعلى راسھ 

 علیكم السالم: قبعة أمریكیة

 ً یجلسان فیضع (تفضل استریح ) ینھض(ھالً وسھالً أوعلیكم السالم، : رأسھ سالم رافعا
 )الرجل اشیاءه على الطاولة

ھ بشأنھا، بعدین ، حجیت ویا جماعتي بالكھوة وتباحثنآني فكرت بقضیتك ھوایة: الرجل
 سألةعلیك الدسشزن مالي اشوف وین تصیر الم أعرضدسشزن، وكلت ...وصلت إلى قرار

 ً  یعني ممكن قرارك یحل مشكلتي؟: سالم مبتسما

شوف عیني احنھ كاعدین عطالة بال شغل، آني خال صانع صغیر ھو اللي یمشي : الرجل
د بالفندق ال شغل وال مشغلة، تقره عنت كاأالمحل، وزوجتي تدیر صالون التجمیل مالتھا، 

حنھ نحاول، أنھ أفعال، المھم المشكلة اللي تكول علیھا قائمة ! جراید، تصرف دھن، اتدخن
 )یقھقھ(البركة بالحركة 

 زین عمي زین، احجیلي شنو شعورك؟ :سالم

 شوف عیني انتو اللي كنتم بالسجن شكد عددكم؟: الرجل

 نفر بالبدایة 5000من  أكثرشویة : سالم

 سنة؟ 15 بقیتواقصدي اللي : الرجل

 !نفر 200تقریبا : سالم

 وتضم كل المیتین نفر ونتحرك) جمعیة سجناء الجزیرة(نسمیھا نكدر نسوي جمعیة : الرجل

سنة من عمرنا بدون  15، احنا دفعنھ "جمعیة سجناء بال قضیة"ال، خلي نسمیھا : سالم
 زین سوینھ جمعیة، وبعدین؟! قضیة

بعد ان یكتمل النصاب، نضع القانون الداخلي، ثم نسوي لجنة إداریة ومالیة ولجنة : الرجل
 نبدي نخاطب المنظمات الدولیة للحصول على حقوقكمإعالمیة، و

 رید تعویض ملیون دوالر عن كل سنةأآني : سالم

 .أي، من حقك، ھذا ممكن یصیر جزء من عملنا، إضافة إلى جوانب أخرى: الرجل

 جوانب أخرى مثل ایش؟: سالم

 یعني الزم الجمعیة تصیر عدھا موارد مالیة ذاتیة، ھي تصرف على نفسھا،: الرجل
 اشتراكات األعضاء ال تكفي مھما بلغت

 ً  و تعاونیة؟أاشلون تصیر عدھا موارد مالیة ذاتیة، قابل ھي جمعیة رسمیة : سالم مستغربا

41



 نت شسویت ویاه مرتك؟أھسھ عوفنا من ھذا سالم، ! ھو ھذا اللي معطلني ومعذبني :الرجل

 !یدك، ما ترضھ تعترف بیھأعلى حطت : سالم ضجراً 

 شناوي تسوي؟ والتالي: الرجل

 !شسوي، كل مشاكلنا ما الھا حل: سالم یزداد حیرة

 نت شناوي تسوي بحیاتك؟أعوفك من الكل، حدثني عن نفسك، : الرجل

ھي وینھھ حیاتي، صار لي شھرین نازل بفندق وأدور : سالم ینھض ویتخطى على المسرح
 !كوم اجديأن على شغل، فلوسي خلصت، بعد یومین أطلع من الفندق أكعد بالشارع ویمك

 ال یابھ ال، عندي الك مشروع عالمي، مضمون الربح میھ بالمیھ :الرجل

 مشروع؟ أسويوین الفلوس حتى : سالم

عمي ما ینراد فلوس، اكو إنسانیة ورحمة، اكو عواطف، العالقات الدافیة یمكن : الرجل
 .تحل كل مشاكلك

 !مجلة برید القلوب، لحل المشاكل العاطفیة أسويالعالقات الدافئة؟ یمكن راح تكلي : سالم

روح أخلي ) یھم بالرحیل(دتصنف جنابك؟ الصوج مني اللي أفكر بحل مشاكلك : الرجل
 )ینھض فیمسك بھ سالم(لي  أحسن

نت صدیقي أھاي شبیك آني دا اتشاقة ویاك، یعني كفر واحد یشاقیكم؟ یمعود د یمعو: سالم
 الوحید، وین رایح؟

بي رھیف، ما اتحمل واحد یحاجیني قلآني : لیھ بشفقة یعاود الجلوسا اً الرجل ناظر
 !كعدأبالعواطف، خلي 

ً خم(... تین ببسيیابني جیبلنا قوط) یكلم صبي الفندق( أراضیكآني ھم : سالم ) الرجل اطبا
 اعرفك طیب وتساعد المحتاجین

 !مفلس سالم الیوم نطیت فلوس لثالث مجادي، مع انھ أني أصالً  أخويوهللا  :الرجل

 لیش مفلس، كلك فلوس عزیزي؟ :سالم

 ً وهللا الفلوس موجودة، بس المصارف مسدودة وما أكدر اسحي، شویھ دا أمر : الرجل مرتبكا
 بأزمة سیولة

كل  .احجیلي عن مشروعك العالمي لمناسبة العولمة، الحاصل: سالم متھربا من الموضوع
 !شي صار عالمي

نت تعیش وحید، والي بعمرك ما یكدر یعیش وحده، ویحتاج أنیس أعزیزي سالم، : الرجل
 یخفف وحدتھ، صحیح لو ال؟
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 صحیح ألفحلو وصحیح : سالم

 !محتاج مره نتَ أوإذا نترجم ھذا الكالم بالعراقي یطلع / الرجل

 !وقف التنفیذني متزوج مع أحسنت، بس ھنا أكو مشكلة جبیرة، وھي أ: سالم

نت عندك مشكلة مع أزوجات،  3ممكن تتزوج ثانیة وثالثة، آني ھسھ عندي ، ال، ال: الرجل
 !خلص، حل المشكلة بالزواج من ثانیة .مرتك، وللضرورة احكام

تزوج وآني باجر عكبة طالع من الفندق أ شلونأخوووووش، بس : ندھاش واضحاسالم ب
اسكنھھ على الرصیف؟ بعدین وین مصاریف الزوج، عیش على الرصیف؟ اجیب المرة أل

 !آني ایدي والكاع

كانت المرة المطلوبة متمكنة یمكن ھي  إذاكل ھذا صحیح، لكن : سھ مؤیداً أرافع یھز ر
 !تساعد

 لكي ھیجي مرة، وعلى شنو ترضى بیھ؟؟أوین : سالم

في مركز متر مؤثث  300ا بیت ھسنة، جمیلة وعد 28موجودة أخي، مرة عمرھا : الرجل
 .ورقات، وما عندھا التزامات اسریة 4ره داا سیارة بروتون، ودخل شھري مقھبغداد، وعند

نت یا عزیزي كامل األوصاف أو .تبحث عن رجل یعیشھا بالحالل وما عنده ارتباطات ثقیلة
 !بلوتنطبق علیك المطا

 ً لي، ھسھ وهللا أخویا ما أدرى، مرة بھیج مواصفات لیش ترضى برجل مث: سالم متعجبا
قبل تیعني ھي قابل ما عدھا عقل  .، ونیشان وذھبةعلى األقل ترید حفلة زواج بقاعة فخم

 مثلي؟مفلّس بواحد 

ال حبیبي، ال یا عزیزي، ال تأخذ نفسك بعین الزغیرة، أنت شویھ وضعك مرتبك، : الرجل
 بس الحمد � ، كل شي مناقصك

 ً یھ رافع، لو الناس كلھھ مثلك جان محد وكل شي ما ناقصني؟ هللا یوفقك خ: سالم مداعبا
 !!جاع وال حار وال داح

 !نت بس خلیك ویایھ على الخطأداكلك ال تستعجل، كل شي یترتب،  أخي،یا : رافع

، عجب لیھسھ ما جاھا رجال، مرة بھیج مواصفات عیبكل  بیھازین المره ما : سالم
 !الخطابة یصیرون ازدحام علیھھ

مرات، وترید تتزوج للمرة  3االزدحام واصل للستار عزیزي، ھذه المره متزوجة  :رافع
 !الرابعة

 لھا؟جیثالث مرات، وین صاروا ریا: سالم
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وا، الثالث كان كبیر قاألول توفھ بحادث سیارة، الثاني ما عاش ویاھا بسالم فاتطل: رافع
كل واحد خلفت مرة  ومن. مالك أخرىأعمر فتوفھ وھي اخذت الورث والبیت والراتب و

 ا ولدین وبنیھھوحدة، فھسھ عند

 ً  طفال؟أ 3سنة وعدھا  25یعني عمرھا : سالم مبھوتا

یصیر  تفرحنت عمرك فوق األربعین، ما أحسن الك، أسنة، بعدین  28عمرھا  ،ال: رافع
 عندك أطفال على الحاضر؟

 ً  رافع؟ متأكدنت أخوب ھذه فلھ وتمام، لكن ھل : سالم ساھما

 ! الثالثة، اعرفھھ میھ بالمیھ، خلیك ویاي ما تخسرخت زوجتي أون ما متأكد، ھذه شل :رافع

منھھ ماكو، آني حاضر، بس كلي شنو  أحسنالكالم مثل ما تفضلت وهللا  إذایا اخي : سالم
 المطلوب مني بالوقت الحاضر؟

 ً  بالوقت الحاضر كل شي ما مطلوب منك، ولكن بعد االتفاق مطلوب منك: رافع مطمئنا
  خو ھاي مو صعبة؟ .تشتري قاط

 ور علیھھدال عمي ھاي مك: سالم

 .ھسھ أروح: رافع یقرر الخروج

 وكف رافع، خلي نشرب البارد، ابني وین صار البارد؟أال : سالم

روح لبیتھم آخذ ویاي حلویات أصدك، بالمناسبة، ینراد لي جم فلس، الیوم : رافع
 روح ایدي فارغة؟أخو ما ...للصغار

 أي حقك، شكد ترید؟: سالم

یعني  .الحقیقة آني ما جان أخذت منك، بس المصارف مسدودة علمود تبدیل العملة: رافع
 ألف دینار 20الف، ال خلیھن  15

 علب مرطبات امامھمأیحضر النادل ویضع 

بس أخرج، خلص كل  أسويألف دینار، صار لي شھرین كل شي ما  20ھاي : سالم
 !رة تصیبالعندي وقبض ماكو، بلكت ھالم

 !خوك شراح یسويأشایف خیر ومستاھلھ بویھ، شوف : رافع

 )رافع یتجرع العلبة وھو یدندن

 صدك رافع، آني ما افتھمت انت شتشتغل؟: سالم م تسائال

 مو كتلك جم مرة، عندي سوبر ماركت: رافع

 عندك سوبر ماركت، اشو ما مبین علیك، ال سیارة، ال شي؟: سالم
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 غیر، یسموه میني سوبر ماركتھو سوبر ماركت ص: رافع

 یعني دكان عطارة؟: سالم

 !أي ، یمكن ھذا اسمھ الشعبي: رافع ضاحكا

 زین انت الوكت كلھ تفتر، منو یكعد بالمحل؟" سالم

 المحل بصف المحل مال زوجتي الثانیة، ابني من زوجتي األولى یكعد بالمحل: رافع

 !هللا یزیدك عمي ویوفقك: سالم

 من رخصتكاروح سالم، : رافع

 ً زین شلون راح تنطیني خبر عن الموضوع، آني بعد یومین اطلع من : سالم ینھض مودعا
 الفندق؟

 زین تطلع من الفندق وین تروح؟: رافع

 لعد آني شداكلك، اطلع اكعد بالشارع، ما عندي بیت: سالم

 بالشارع بالشارع؟؟: رافع

 أي بالشارع، لعد وین؟: سالم

 !راح تنزل، أني امرلكزین كلي بیا شارع : رافع

با� ھو ھذا حجي؟ بالشارع یعني اشوفلي زاغور یلفیني، مسجد، خرابة، بنایة : سالم
نت ما تكدر تطیني خبر بعد أزین ...حكومیة متروكة، كراج معزل، كراج في حدیقة بیت

 باجر بالفندق؟

م عزیزي ودعناكأ...مرلك ھنا بالفندق وانطیك خبرأخوش حجي، بعد باجر العصر : رافع
 )یخرج(

ألھذا یعود  ):یعود لیجلس، ثم ینھض ویتخطى قلیال عبر المسرح(هللا ویاك عیني : سالم
 ألھذا عدت لبالدي؟) یصرخ وھو یرفع یده(الناس ألوطانھم؟ 

 ً  !تفضل عمي: یحضر النادل مسرعا

 ما صحتك؟...ھا ابني : سالم ذاھالً 

 لعد ویامن جاي تحجي وتصیح؟: النادل

 من فكري، حتى صدیق أحجي ویاه ما عندي...ویا نفسياحجي : سالم

 لیش ھیجي تكول؟...لیش عمي؟ احجي ویاي إذا ضایج: النادل مبتسما
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لیش ھیجي أكول؟ وهللا یا ابني ما أدرى شجاوبك، إذا آني : سالم یبتسم بشكل باھت
زیزي انا وحد یا ع...، ال زوجة، ال راتب، ال شغل، ال عائلة ال صدیقتبھالعمر، ال بی

 من یقف معي أجدوحدي وسط ھذه الغربة القاتلة، وحدي وال 

الدنیا بخیر یا عمي، إن كنت ال تملك أحداً فأنا معك، وإن كنت ال تملك بیتا فعندي : النادل
 أجدن أ فبإمكانين تقاسمني ایاھا، وإن كنت ال تملك ماالً أغرفة صغیرة بھذا الفندق یمكنك 

 لك عمالً 

 ً ً  15مضیت أ...لك یا ولدي، المسألة مسألة وحدة شكراً : النادلیعانق  سالم باكیا في  عاما
 !عدت إلى الوطن ألعیش وحیداً في بلد ال یعرفني فیھ أحدقد نا أالغربة والوحدة، وھا 

ھذه مو مجاملة، ...ال تكول ھیج عمي، الدنیا بخیر، خلیك ویاي وما تبقى وحدك: النادل
 ھذي حقیقة

 !ذاھب إلى بلد آخر، بلد أكثر رأفة وشفقة بينا أال یا ابني، : سالم

 )ستار(
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 الفصل الثالث
 )المشھد األول(

یرفع الستار عن سالم وعلى كتفھ بندقیة قدیمة وھو یتنقل بین صاالت المطار، على الجدار 
، آثار التخریب تظھر على الجدران، أنواع من )المسافرین المغادرین(الفتة كتب علیھا 

، ویضع بإنھاكالمقاعد فیجلس علیھ  أحدالغرباء یمرون رائحین غادین، یقترب سالم من 
 :ببراءة أحدھمل ویسألھ فاة اطوعتقترب منھ مجم البندقیة في حجره،

 !!عمو ھذي البندقیة شكد عتیكة: الطفل

 !أي عمو عتیكة، آني ھم عتیك: سالم

 ك؟طّ أعمي ھي : الطفل

 أي عمو أطك: سالم

 شتسوي بیھھ عمو، لیش شایلھھ ویاك؟: الطفل

 اضرب بیھا الحرامیة والمجرمین عمو: سالم

 ؟تموتھم: الطفل

 صوبھمأاذا لحوا  ویمكن. اھزمھم...عموال : سالم

 جم واحد صوبت لي ھسھ؟: الطفل

 وال واحد عمو: سالم

 لیش عمو، ھنا یمكم ماكو حرامیة؟: بدھشة الطفل

 !مي فوكاھم حتى یخافون وینھزمونأررمي علیھم، أعمو أكو، بس آني ما  ال: سالم

 زین ھم ما یرمون علیك؟: الطفل

 رمى علیھ وهللا عمو، لي ھسھ محد: سالم

 بنادقھم خربانھ، لو مخلصین طلقات؟: الطفل

 ً  أدرىوهللا عمو ما : سالم ضاحكا

 )یقترب طفل آخر من نفس المجموعة ویحاول محاورة سالم(

 عمو ھاي شتسوي بالتفكھ؟: 2الطفل 

 !یا� ولدي ال تظلون واكفین..، روح العب غادروح عمو روح: سالم ضجراً 

 )الطفل یعود للسؤال ر، لكناتبتعد مجموعة الصغ(
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یھرب (صید بیھھ عصافیر  كأحسن لعمو عمو، ھاي تفكتك ما تخوف الحرامیة، : 2الطفل 
 )راكضاً وھو یقھقھ

 !شلون حجایات...ملعون: سالم بغضب رقیق

فوق رجل وقد تمددت البندقیة على فخذیھ، یبدو  یدخن سالم لفافة تبغ وھو یضع رجالً 
 ً فیما الحركة حولھ مستمرة، بعض الناس یدفعون عربات الحقائب بأیدیھم، آخرون  ساھما

ھا قد صرت مثل دون كیشوت وھو یحارب برمح ): یھرولون ذاھبین، یتحدث سالم لنفسھ
مكسور ودرع عتیق وحصان عجوز طواحین الھواء ورعاة الغنم یسخرون منھ ویرشقونھ 

خیلتھ بالقیم النبیلة التي یضحك منھا أشباح أیحارب أوھامھ، ون بالحجارة، كان المسكی
حارب السراق والقتلة ببندقیتي العتیقة ھذه، ھم عندھم رمانات وقاذفات أنا أآلخرون، وا

ورشاشات وصواریخ، وأنا بھذا السالح الكاریكاتوري الھارب من القرن الماضي أحاول أن 
 !تحیلةأقوم بوظیفة مس

ً عربیة تحمل  یقترب منھ مصور ومراسلة تلفزیونیة وترسم على وجھھا  كبیراً  میكروفونا
 صباح الخیر عمو: ابتسامة كبیرة 

 ھال وسھالً ، أصباح الخیر: سالم مبتسما

 المذیعة، بدنا نعمل لقاء على الھواء معاك یاعم، فیش عندك مانع؟

 ً  !ما عندي مانع بس عندي شرطین صغار: سالم مبتسما

 !كول یا عم: المذیعة ما زالت باسمة

ً أال، أي شبكة، والثاني شرطي أنتماألول من : سالم  من الحوار  تقطعوا شیئا

حنا یا عم شبكة خلیجیة اسمھا ریفیو بلو، والشرط الثاني أ: المذیعة وقد تقلصت ابتسامتھا
 !و ما نقص شي من الحوار، بس ھذا یخض للمخرج ووقت البثإن أوعدك

 یعني الوعد مو كامل؟: سالم

نا بقدر أبس ...ما بقدر اقلك شو بیطلع وشو ما بیطلع، ھیدا مش بایدي ال، ھأل" المراسلة
 !قلن ما بیقطعوا كتیر من المقابلة

 !ليأسأتفضلي  طیب،: سالم

 اآلن؟ نبدأ: تجلس المراسلة إلى جواره وتخاطبھ

 ً  !أكشن: سالم ضاحكا

وسط دمار الحروب وأنھار الدم التي تسیل في العراق  :الجمھورتتحدث المراسلة مخاطبة 
دون انقطاع منذ نصف قرن، ننقل لكم لقاءات مع شرائح متنوعة من الشعب، ھنا في مطار 

بغداد الذي یعمل الیوم بربع طاقتھ، نلتقي بأحد العراقیین المكلفین بحراسة المكان، شبكة 
 )ھ سالمامام وج المیكروفونتضع (ریفیو بلو تحاور السید 
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 سالم فجر، حارس لمنشآت المطار :سالم

 ھل تقوم بھذه الوظیفة الخطرة لوحدك؟: المراسلة

 نحن عدد من الحراس مقسمین على بنایات ومخازن وأسوار المطار...ال :سالم

 كم مضى علیك في ھذه الوظیفة؟: المراسلة

 أقل من شھر: سالم

 ھل تواجھكم اخطار جدیة في العمل؟: المراسلة

ً : مسال ً ...طبعا یقوم اللصوص والمخربون بھجمات تستھدف المطار،  في كل لیلة تقریبا
 ونحن نتعاون مع األجھزة األمنیة ونتصدى لھم

 ؟وقتلھم ھل عندكم أوامر بإطالق النار على المھاجمین: المراسلة

العراقیون ال یحتاجون أوامر، لكي یطلقوا النار، انھم یعرفون اعداءھم وأعداء بلدھم، : سالم
 بأنفسھم القضاء علیھم وھنا المشكلة ویتولون

 حتى اآلن؟ أحدھمصبت أو أھل قتلت : المراسلة

قصد لحد اآلن، ولكن إذا اضطررت لذلك فال مفر لي منھ، أقتل أحداً، أنا شخصیا لم أ: سالم
 !واجبي كما تعلمین إنھ

 نك تتكلم الفصحى، ھل عندك تحصیل دراسي معین؟أسالم، المالحظ  ..أخ : المراسلة

 ً  !علوم سیاسیة بكالوریوسنا عندي أن تصدقیني، أسأجیبك وعلیك : سالم ضاحكا

ً : المراسلة تخاطب جمھورھا أن تجد حملة الشھادات في ھذا البلد یمارسون  لیس غریبا
لتحصیل الدراسي بصلة، فالوضع االقتصادي المرتبك، والدخل المتدني منذ ال تمت ل عماالً أ

أال تشعر بالحیف ... لى السید سالمإ بالمیكروفونسنوات قادھم إلى ھذا المصیر، نعود 
 نت حامل شھادة وتقوم بوظیفة حارس؟أو

ً  ھانألي عمال، كما  أجدبھذه الوظیفة ألني لم  تقبل: سالم والسبب  مجانیاً، توفر لي سكنا
ً أن أغادر البلد، وأرید أن تسنح لي الفرصة كي أني انتظر أاألھم ھو  من ھذا  بقى قریبا

 !غادر البلد بسرعةأالمكان فقد یتاح لي أن 

 ج البلد؟ارن تنقلك طائرة إلى خأھل تتوقع : المراسلة

سس ؤن أأرید أستقر في ھذه المدینة الظالمة الغارقة بدماء أھلھا، ال أن أرید أنعم، ال : سالم
 .أطیر متى شئت بقى حراً أن أرید أارتباط یعیق حركتي، 

ن تسافر دون جواز سفر وفیزا وما شابھ؟ ھل یمنعك السكن في أیعني ھل ترید : المراسلة
 ن ترتب سفرة إلى الخارج؟أبغداد 
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، ال أرید أن نيرض ال تریدأالسكن في بغداد یصنع ارتباطاً، امتداد للجذور في : سالم
 .ر في ھذه األرض، أفّضل أن أبقى بعیداً عن المدن حتى یحین موعد سفريتجذّ أ

 وھل حرام على اإلنسان أن یتجذر وینتمي إلى األرض؟: المراسلة

ال أدري، یخیل لي أن العراقیین فقدوا ھذه الخاصیة، ولم یعودوا بحاجة لھا، إنھم : سالم
رض النھرین أغرافیة بعیدة عن یبحثون دائماً عن وطن بدیل، البدیل في الخارج، ھي ج

ن مع ووالنخیل، األمر ال یتعلق بالحالل والحرام، إنھ ینبع من الروح، الناس متخاصم
 !رض الرافدینأعن  تستقر إال بالرحیل بعیداً  ال رواحھم حائرةأنفسھم، وأ

 العراقیین أن یرحلوا عن بلدھم؟ على كلّ  ھل یعني كالمك أنّ : المراسلة

ربما أكون قد ...ال ینھزمون أمام المشكالت، كل الناس ال ترى ما أرىكل الناس : سالم
 ...رت عن نفسي فحسبعبّ 

رأي العراقیین ال یتفق مع رأي سالم فجر  المشاھدین فإنّ  أعزاءيولحس الحظ : المراسلة
سؤال أخیر ) تعید المیكروفون إلى سالم(وإال رأینا العراق في القریب العاجل یخلو من أھلھ 

المالحظ إنك تحمل بندقیة عتیقة تنتمي ألوائل القرن الماضي، كیف تواجھ المجرمین  سالم،
 بھذا السالح؟

ھذه سخریة القدر، المجرمون مسلحون بأحدث أنواع األسلحة ومنھا المدافع : سالم مبتسما
والصواریخ، في المقابل یقف حراس المال العام لیواجھونھم بھذه األسلحة البدائیة، ربما 

ً نفسھ مبدأ حمایة المال العام بات  ربما بات ...، لذا جاء الحل من قماش المشكلةبالیاً عتیقا
 ً آلیاتھ  ال ینتمي لھذا العصر المجنون، وبالتالي فإنّ  الدفاع عن الحق والحق العام موضوعا

 ...بدورھا أضحت بالیة

ني المطار ویبقى سالم فجر بانتظار طائرتھ المتأخرة حارساً لمبا :المراسلة تقاطعھ
 ...ومحتویاتھ

ن أقول ما في أأنِت یا آنسة توجھین الحدیث وجھة أخرى، ولم تسمحي لي : سالم
التاریخ ھنا بات یمشي بالمقلوب، والناس تكیل بالمقلوب، العرب یحاولون تزویر ...نفسي

 ..1400مدى الدنا كما دأبوا على بتاریخ 

المشاھدین بین الوجوه  أعزاءيونبحث ودعك سید سالم، أن أاسمح لي : المراسلة مقاطعة
 .في مطار بغداد عن قصة أخرى

 )ستار(                  
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 )المشھد األخیر(
 

یرفع الستار عن سالم جالساً على األرض بمالبس بسیطة في غرفة كتب على جدارھا 
تتكدس أمامھ مجموعة كتب ومجالت وصحف، خلف رأسھ مصباح قراءة، ) صالة انتظار(

 : یتكئ على الجدار ویقرأ في صحیفة وھو یخاطب نفسھ

البھ فیھا قامت المطربة صوفي حلحول دعوة على طلیقھا الملحن سامي عصاعیصو تطأ
وكانت صوفي قبل ...بتعویض مقداره ملیون دوالر ألنھ لم ینشر الكلیب األخیر الذي سجلتھ

 .جرائھا الجراحة التجمیلیة ألنفھا قد سجلت ھذا الكلیبإ

سالم أنھا ستمتنع عن الظھور في األماكن العامة  یاأعلنت الراقصة كلود ):یقرأ(خوش حجي 
أن والدتھا أخبرتھا بأنھا قد حلمت بھا صائمة CMCلمراسل خالل شھر رمضان، وذكرت 

لذا فقد استأجرت الفنانة اللبنانیة شالیھ على الساحل وعینت . ترتل القرآن على ساحل بیروت
تقبل هللا ...لھا بدي غارد یتولى حمایة الشالیھ، لتختم القرآن في رمضان وتحقق رؤیا الماما

 !!كلش خوش حجي! كلودیا

 !ن تكون السنة كلھا رمضانألوھاب تعلن انھا تتمنى رنده عبد ا ):یقرأ(

أن رمضان یعني لھا رنده في مؤتمر صحفي عن رغبتھا في قدوم رمضان، وذكرت  كشفت
للمة التي تجمع كل أفراد أسرتي، كما یعني الفانوس القدیم الذي انقرض، كما أن األكل في ا"

األطباق الرمضانیة، وحین كنت مي اعداد أرمضان لھ مذاق مختلف ألنني تعلمت من 
صغیرة كنت أغار من اخوتي ألنھم ینزلون إلى الشارع ویعلقون زینة العید، أتمنى أن افعل 

 :یخاطب الجمھور) مبروك علیج رمضان عیني رنده. (ذلك ھذا العام

وصل رمضان لألوساط الفنیة، فالخیر  إذاوهللا یا جماعة یمكن الدنیا صایرة بخیر، : سالم
ً قادم  ن یتضامن كل المسلمین مع رنده وكلودیا ألنھما تكرسان حیاتھما أالمفروض . حتما

یعني لیش الصفحة األخیرة بالجراید ) یضع الصحیفة أرضا! (للعبادة في ھذا الشھر الفضیل
تنقل أخبار الفنانین والفن؟ شنو اللي یھم الناس بدعوى طالق صوفي حلحول؟ وشنو اللي 

الجراید اتدور اخبار  صة كلودیا عن الظھور العام في رمضان؟یصیر إذا امتنعت الراق
السمعجیة سوكھم ماشي ھذه األیام، یمكن لو صایر سمعجي ما جان ..الناس اللي تحب سمعة

 !وصلت لھذا الحال

تدخل المسرح السیدة أم غریب، وھي ترتدي نفس مالبسھا في بدایة المسرحیة، تتوكأ (
نوار وال یبقى سوى في الركن األیسر للخشبة، تطفأ األبعصاھا ببطء حتى تصل إلى دكة 

 )ضوء القراءة الجانبي المسلط على سالم، وضوء موقعي یسقط حیث جلست أم غریب

 یمھ سالم شلونك؟: أم غریب
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أھال ...ام غریب) سالم مستیقظا من تأمالت سكوتھ یتطلع نحوھا فینھض على عجل نحوھا
 )تدیر لیخرجیس(جیب لج بارد أخلي ...سھالً  وألف

 شرب شي حلوأأخاف من السكر ما  أنيتعال ماما، : أم غریب

 اھنا قریب ما أطلع من یمك...لعد خلي اسویلج كھوة: سالم

 كیفك بعد: أم غریب

كلش طولتي ھالمرة،  ):ینھمك في إعداد القھوة في زاویة مظلمة ال یرى فیھا شيء(سالم 
 خو ماكو شي؟...صار شھرین تقریبا ما شفناكم

ماكو شي، بس الوكت شتھ والجو بارد، ومفاصلي تأذیني، كاعدة ابیتي شویة : أم غریب
 دافیة ھناك

 !یاریت أكدر دائما أشوفج...وهللا أم غریب كلش مشتاق أشوفج: سالم

 نا عجوز، والناس تمل من حجي العجایزأغریب ال ماما، : أم

ھاي شلون حجي أم غریب، آني اتعلم منج، كالمج بالنسبة لي قانون، إذا ما كدرت : سالم
 خلي ابالي حتى یجي یوم اسویھ وأطبقھأطبقھ، أ

 !ما سامع المثل اللي یكول، حبیب الكثر الجیات ملوا: أم غریب

ة الضوء وبیده فنجان قھوة في صینیة، وصندوق كارتوني صغیر، رسالم یعود إلى دائ
 .مام أم غریب ویضع علیھ الصینیةأیضعھ 

ترشف أم غریب قھوتھا بھدوء فیما یفترش سالم األرض أمام مصباحھ ویشرع في التدخین 
 : تنھي المراة قھوتھا قائلة وھو ینظر الیھا

 ھسھ احجیلي وین وصلت؟...عاشت ایدك

حیث ینار بروجكتور ) صالة االنتظار(كتب علیھا إلى لوحة معلقة على الجدار  سالم ملتفتا
لكیتلي شغلة بالمطار ! كل شي مسدود، وماكو نتیجة. م غریب بعدني أنتظرأشوفي  :فوقھا

ینھض من ...ھلھ یرجعون وآني انتظرأقریب من السفر بانتظار الرحیل، الناس تنتظر 
نا انتظر أشیاء أكلھ انتظار، الناس تنتظر أشیاء، والعمر  :مجلسھ ویتخطى عبر المسرح

 !كلھھ ما تصیر

لیش كلمن یرید یسافر الزم یسكن المطار؟ على ھل الحجي الزم المطارات : أم غریب
ركب طیارة أل شغلك، ومن یصیر موعد السفر، تعال أبني روح لبیتك، كمّ ! تصیر فنادق

 !وارحل

 اختیاري وآني راضي بیھ ھذا...مو آني شغلي وبیتي بالمطار: سالم

 انت شتشتغل ھنا؟ : أم غریب
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 !حارس: سالم

 مالكیت شغلھ أحسن من ھاي؟! حارس: أم غریب

ھذا ھم جزء من االنتظار ...ومع ذلك حارس...ماكو شغل أم غریب، خبرة وشھادة: سالم
 !التعبان

د الزم تروح اتدور شغل أحسن من ھذا، وبعدین أنت ھسھ رجعت، لیش تری: أم غریب
 تسافر مرة أخرى؟

وین الشغل؟ ال عندي عرف وال واسطة ): یدیھ بیأس وھو یتحرك عبر الخشبة یھز(سالم 
الشغل كلھ بالمعارف والواسطات وآني غریب ما أعرف أحد، بعد علیمن ...وال ھم یحنون

 سافر لغیر مكان وهللا كریمأخلي اھج،  باقي،

تسافر لغیر مكان ھم تبقى غریب وما عندك عرف وال واسطة، بكل مكان بالدنیا : أم غریب
ل، ھنا بمرور الوقت یصیر عندك معارف یقدموك للشغل وتلكھ شغیقدمك لل أحدینراد لك 

 فرصة أحسن، الزم تلكي فرصة أحسن

ة عمل، الفرصة موجودة، آني جبتلك فرص ):من الظالم یرتفع صوت نسرین قبل أن تظھر(
 !بس ابقھ ھنا ال تروح

بق ھنا أ: ة وقد نزعت حجابھاتظھر من العتمة فتضاء الخشبة كلھا وتتخطى بأناقة ورشاق
 !آني اوفر لك عمل

صدق، وسط كل ھذه المالیین وكل أكیف عرفت مكاني؟ ال : سالم ینظر إلیھا مذھوالً 
 الفوضى كیف وجدتني؟

نك تشتغل بالمطار فجیت وراك، شكد بعید أشفت بالتلفزیون مقابلة ویاك عرفت : نسرین
 !وشكد صعب الطریق

 من یھتم ألمري ویسأل عنيإذا ھناك : سالم یتجھ للجمھور

انت متشائم تنظر للجانب المظلم من األشیاء، ھذي البنیة لوما یھمھھ ! مو كتلك :غریبأم 
 نت ھسھ مو وحدكأالطریق،  أمرك ما جتي وراك كل ھذا

 ثنین أحسن من واحدأاحنھ اثنینھ سالم ممكن انصیر اقوى، : نسرین تخاطب الجمھور

ما أكدر اتخیلج وأنت بھذه الرقة تشیلین مسدس وترمین .. أنت عندج مسدس: سالم ضاحكا
 !بیھ

 !ریدك تبقىأال تفكر بھذا الموضوع، آني : نسرین

 !كھرباء ماكو: سالم

 !ترجع الكھرباء: نسرین
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 !الماي وسخ وبي طین وجایف: سالم

 یصیر الماي صافي: نسرین

 التفجیرات بكل مكان: سالم

 !یقضون على المخربین وكل شي یترتب: نسرین

 أمان ماكو، لصوص وقتلة ومحتالین: سالم

 ! یسود القانون ویمسكون المجرمینّ : نسرین

 ما عندي بیت؟: سالم

 !آني عندي شقھ تكفینا: نسرین

 ما عندي شغل یلیق بي؟...شغل: سالم

 !عرف غیر مكان بي شغل زینأ...شغل تلكي: نسرین

 منیات، شوكت تتحقق ھذه األمنیات؟أنسرین، ھذا الحجي كلھ : سالم

 !لھ ربما تتغیر األوضاع ویتغیر اللي بیدنا ونكدر علیھ خلي نسویھ، واللي ما نكدر: نسرین

س والنزیف في األرواح شلون راح یتصلح؟ بغداد كلھا ما فوكل ھذا الخراب في الن: سالم
 .نسان یرتاح شویة ویبدل جوحدیقة یكعد بیھھ اإل ھبیھ

 تكدر تسوي بالبیت حدیقة: نسرین

 االنسان ھو اللي یصنع األشیاء، یصنع التغییر: أم غریب

لك عیني أنت بس ال تتعقد، كل شي یصیر أحسن، ھاي : نسرین تخاطب سالم مترجیة
 !الناس كلھھ مثلك

 واألھل، منین أجیب أھل؟: سالم

رولك ینت ونسرین تصنعون أسرة وأطفال یكبرون ویصأاألھل ھم تصنعھم، : أم غریب
 بیت وأھل

الماي قلیل ! والنھر شلون؟ دجلة المسكین صار مثل الساقیةّ : سالم یتحرك نحو الجمھور
وملوث والكصب والبردي والرمل یسد المجرى، الماي عبارة عن وسخ وطین، دجلة شراح 

 تسوولھ؟

جاره، ایجیبون مكاین تكریھ وتنظفھ ویحوشون البردي  إلھدجلة ھم تصیر : نسرین
 والكصب

 المعامل اتذب فضالتھا بالنھر، الماي كلھ مواد سامة: سالم
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 !الناس ھي الزم تنظف النھر، واتصفي الماي وتعقمھ: نسرین

 الماي ملوث نما یدروخطیة الناس، ھوایة منھم : سالم

نھم أقویاء إالناس تعلموا على الصعوبات، یعرفون یعیشون ویا الظروف الصعبة، : نسرین
 .ال یستسلمون للظروف، وأنت ھم الزم تصیر قوي وما تستسلم

 ظروفنھ مو ثابتة، بل تتغیر یومیة وكل ساعة: سالم

 !صحیح، بس الثوابت باقیة ال تتغیر، صعوبة الموضوع ھنا: نسرین

 !صعب ومعقد الموضوع كلھ" سالم

 نت ترید تسافر حتى تھرب من ظروفكأ! سالم: أم غریب

 سافر حتى أخلق ظروف أحسن تساعدني على الحیاةأآني أرید : سالم

 مو كل شي تكدر تصنعھ بیدك، الظروف غالباً أقوى من عدنا: أم غریب

 صحیح، یمكن تكون أقوى، بس نكدر نتخطاھا ونتجاوزھھ لنعیش في ظروف أحسن: سالم

االنسان الزم یعیش ویا ظرفھ، مو یھرب منھ، أنت إذا رحت لغیر مجتمع ھم : غریب أم
 راح تلكي ظروف صعبة توكف بوجھك، شتسوي عاد، ھم تھرب من ذیج الظروف؟ 

االنسان ممكن دائماً یلكي حیاتھ، یلكي الوضع المناسب لھ، بس ھو الزم یبذل جھد، : سالم
 .یدور ویسعى

 عمو أنت الحارس؟): ویركض نحو سالم قائالیدخل المسرح طفل صغیر (

 أي عمو، شترید؟: سالم

 )یشرع بالبكاء(عمو أختي ضاعت باالزدحام، ما أدري وینھھ : الطفل

 عمو أنتو جایین وحدكم؟: سالم

عمو دور لي ) یبكي(حنا نعیش وحدنا آني وأمي وأختي، ھنا قریب من المطار إ: الطفل
 على اختي

 ينجماعة الزم أروح أدور على البنیة، تعذرویا : سالم ینھض مرتبكا

 آني أجي ویاك ندور على البنیة: نسرین

 !الدنیا بعدھا بخیر): یخرجان وتبقى أم غریب تناجي نفسھا(

ضوء موقعي یتساقط على نسرین مرة وسالم مرة،  طعنوار، ویظھر بشكل متقتطفأ األ
ل من دقیقة، ثم یھدأ كل شيء والطفل مرة وآخرین، فیما تغمر المكان موسیقى ترقب ألق
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شخاص، وتضاء األنوار فتظھر أم غریب أوتبقى الموسیقى والضوء الموقعي دون ظھور 
 !سیجدون الطفلة، حتما سیجدون البنت الصغیرة: جالسة وھي تردد مع نفسھا

 االیدي يسالم ونسرین والطفل وأختھ وھم متماسك یدخل

 !ال تھدیھیده وأماما لیش عفتي أخوج، الزمي : نسرین

 لكیتھ ارحت اشتري جكلیت، انداریت وم !خالة مو ازدحام: الطفلة

 أھدھھابعد أبد ما  :الطفل

 نسرین إذا آني اروح منا، منو یسوي ھالشغالت؟ منو یدور على األطفال الضائعین؟: سالم

یا� خلي ) تشبك یدھا بإحكام بید سالم(ھدك أبعد ما ...أنت ھم ضایع وآني لكیتك: نسرین
 !نروح

 یعني آني وصلت البیتي؟: سالم

 یا هللا خلي نروح...أنت الزم تسوي بیتك: نسرین

 !رجع ھناأعمو عمو، روح ویاه خالھ، وھم : الطفلة

 !حنا یومیة راح تنمر ھنا ونسلم علیكأ: الطفل

 روح؟أروح لو ما أیعني : سالم متردداً 

 وحدك روح ویا نسرین وشوف شتكدر تسوي، المھم أنت مو: أم غریب

 اندلیك على بیتنا، وجیب خالھ ویاك وتعالوا: الطفالن

 ؟ھسالم یا خال

 !ھذي خالھ، اشكد حلوة: الطفلة

 لكم بیت أكدر أزورهأروحوا حتى یصیر : أم غریب

 .ثناء ھبوط الستارأم غریب المسرح بھدوء أیخرج سالم ونسرین والطفالن، فیما تغادر 

 ) انتھت(                           
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