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 نص مسرحَة   

 

 

 األيدي الملطخة

 

      تألَف

 قاسم مطرود

 اهداء

صحَة او كتب عن حالتٌ ال اتصل سائالالي جمَع من 

عبر االٍمَل او الفَسبوك اهدً مسرحَتٌ هذه التٌ 

هٌ احدى صرخاتٌ ضد التعسف الالنسانٌ الذً ٍقطن 

 البسَطة وخاصة فٌ وطنٌ

 الشخصٌات

 األب

 األم

 البنت

 لاألبن األو

 األبن الثانً

 المهرب

 الزمنالحاجة وشخصٌات أخرى تظهر وتختفً بفعل 
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من قبل المؤلف وٌمكنكم إلغاا  كال ماا  ون أ نااإل وانتٌاان  سٌنوغرافٌا العرض المفترض

 بما هو أفضل

 ومختلفة تجزئ خشبة المسرح إلى أجزا  ع ٌ ة

لنحل وترتاب على خشبة المسرح منصة عالٌة من ثالث خالٌا تشبه خالٌا اتبنى  -1

 ترتٌبا تصاع ٌا وسنسمٌها بالمنصة الثانٌة وٌكون موقعها على ٌمٌن المتلقً

تكون المنصة أعالإل مجوفة بحٌث ٌمكننا استغالل المساحة السفلى أل ا  مشاه   -2

 ىاألول بالمنصةأخرى وستكنى 

وعلى الجهة األخرى تبناى منصاة عالٌاة أٌضاا مان خمساة مثلثاات ترتاب ترتٌباا  -3

 لق علٌها بالمنصة الثالثةتصاع ٌا ونط

وتكااون المنصااة أعااالإل مجوفااة كسااابقتها وتحٌطهااا ماان جمٌاا  الجوانااب نوافاا    -4

بحٌث ٌمكننا اساتغالل المسااحة السافلى لتجساٌ  بعاض المشااه   ونطلاق علٌهاا 

 بالسجن الثانً

وهمااا مرتفعااان أٌضااا حااوالً  نٌنطلاق ماان وسااط كاال المنصااتٌن ممارٌن  خشاابٌٌ -5

فً صناعة السٌنوغرافٌا ومشاه  أخارى لٌصال إلاى  نصف متر الستغالل أسفله

 عمق المسرح 

تصاان   اةاارة خشاابٌة تااربط المماارٌن وباانفك االرتفاااا لتكااون حركااة وانتقاااالت  -6

الممثلااٌن سااهلة بااٌن منصااة وأخاارى إ ا اقتضاات الضاارورة ونساامٌها المنصااة 

 وهً األخرى مجوفة ومحاطة بالشبابٌك وننعتها بالسجن الثالثاألساك 

ب المشااه  علاى البقا  الضاوةٌة تعوٌضاا عان مونتااه المشااه  كماا ستبنً اغلا -7

 ٌستخ م فً الفٌلم السٌنماةً

 

 اننما  األول

 خارجً و اخلً/ لٌل 

 نسمع من خارج خشبة المسرح صوت األب والبنت
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 بٌتناوأخٌرا وصلنا  :صوت األب

 أوالرائحته  ألشمسأدخله  اعشرٌن عامأكثر من بعد  :صوت البنت

ن عمق المسارح  مرتا ٌا بازة عساكرٌة برتباة جنارال وعلاى صا رإل الع ٌا  ٌ خل م:)األب

من األوسمة وٌجر خلفه حقٌبة سافر كبٌارة ماشاٌا علاى الممار الٌماٌن ومتجهاا إلاى 

 ( المنصة األولى 

 كما قلت لك ٌا أبنت كل شًء على ما هو علٌه 

شاٌة علاى ت خل خلف أبٌها وهً األخرى تجار حقٌباة سافر اصاغر مان الساابقة ما:)البنت

 كال ٌا أبت ( الممر األٌسر وملتحقة بابٌها 

  (وهً تشم المكان) 

 الرائحة لٌست كما هً 

 ؟بعد كل هذه السنٌن والرائحة تبقى على حالها ( ٌضحك:)األب

اجللل هللذه األمللور ال تتؽٌللرا اعللرؾ بللانً تركتلله منللذ رمللن ولكللن صللورته ورائحتلله :البناات

 وذكرٌاته كانت معً لٌل نهار 

 عبر الحدود ؟سهال اعتقد كان دخولك  (اول تغٌر الموضواٌح):األب

 حقا :البنت

 كً تعرفً أهمٌة أبٌك فً هذا البلد :األب

  وما عالقتك بهذا األمر؟ :البنت

ألنهللم عرفلللوا أبٌلللك النلللاكو باسلللم الحكومللة وصلللوتً وصلللورتً ٌومٌلللا فلللً جمٌلللع  :األب

ال ٌسلمحون  ذللك سلوؾشلاهدوا الرتبلة العسلكرٌةا وخلالؾ والصحؾ والفضلائٌاتا 

 لك بالدخول بهذه البساكة

 صلدر ا بللإن لم ٌكن أكثر منله صلحة لدي جوار سفر سلٌم وهو نفس جوار سفرك :البنت

 من نفس المدٌنة ولٌست لدي أٌة مشكلة بالسفر إلى أي بلد
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 انك ال تعرفٌن حجم الذي حدث هنا  :األب

 اعرؾ :البنت

 ٌستحٌلا أنت ال تعرفٌن شٌئا :األب

  بل كل شًء :البنت

 ومصدرك األخبار فقك ألٌس كذلك ؟ ةما تسمعٌنه من أخبار لٌس حقٌق :األب

ال تللنس بللأننً اعمللل فللً محكللة فضللائٌة األنا وتصلللنا األخبللار أول بللأولا بللل مللا  :البناات

 ٌصل إلٌنا أوضح وافضحا مما ٌصل إلٌكم  

 أكٌد وربما لهذا السبب أنت هنا؟( ٌبتسم األب) :األب

 ئقً عن التؽٌرات الجدٌدةاجل إلنجار فٌلم وثا :البنت

 ٌعنً لٌس شوقا لنا وللوكن  :األب

 ( ٌر  على اتصال عبر هاتفه النقال)

 اجل نحن فً البٌتاأشكرك -

  (ٌصغً)

 وصلنا بأمان

   (ٌصغً)

 ربما اتصل بك الحقا

 من هذا؟:البنت

 ستعرفٌن فٌما بعدا أٌن كنا :األب

تصلال بملن للً صللة بهلم فلً هلذا أنت أكثر العارفٌن بصلتً بكم فانلا ال أتلأخر باال :البنت

 المكان الذي صارت مشاهدته بالنسبة لً فرٌضة
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 ......ر على قولً بأنكأنا مص   :األب

وأنللت تعللرؾ إصللراريا تللذكر ٌللوم اختلفللت مللع الجامعللة ومللا كنللت تسللمٌه أنللت  :البناات

 بالمشاكلا واسمٌه أنا بالمواقؾ

 هنا كل شًء تؽٌرا ذهب عصرا ودخل علٌنا عصر جدٌد:األب

تحاول تغٌر الموضوا وهً تتجول فً المكان تر  هً األخرى علاى مكالماة عبار :)بنتال

 ( هاتفها الجوال

 اجل أستاذ

  (تصغً)

 وصلت بأمان وباشرت عملً

   (تصغً)

 حاضر أستاذ 

 ؟ من هذا :األب

 أٌن صوري وصور أمً وأخوتًا الجدران عارٌة  (برهة)ستعرؾ ال حقا :البنت

 ًء بعد التؽٌرا تؽٌر كل ش :األب

 وضح أكثر البنتك  :البنت

 ................أولم تقولٌن بأنك تعرفٌن كل شًءا ها أنت تسالٌنا هناك :األب

 أسالك أوال عن صور أخوانً أٌن هً  :البنت

 موجودة ولكنها فً المخارن( بتلعثم:)األب

 وهل ٌمكننً معرفة السبب :البنت

 الن أصحابها داخل السجون :األب
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 ( الن فاتحة ٌ ٌها وكأنها تمسك ٌافطة انعالنكأنها تق م إع:)البنت

 أبناءها حقا انه أجمل عنوان لفٌلمً الوثائقً ٌؽتالالجنرال 

 

 (إظالم)

 

 اننما  الثانً

  اخلً/ نهار 

والاى واقفاة  وهاً المنصاة الرابعاة فاً بٌات البنات  فً الحال تركز بقعة ضو  علاى)

 (ت خاره الوطنٌوم كان علىٌرتب حقٌبة سفرإل ال ي أبٌها جانبها 

 لسنا مخٌرٌن أنناٌبدو :األب

 هل هذا قرارك األخٌر:البنت

 لٌس قراري ولكنه األخٌر:األب

 تتركنً وحدي ؟:البنت

 انه الوقت المثالً للعودة للوكن:األب

 .............القرار لك ولكن:البنت

 ...................سأكون معك على تواصل حتما:األب

 ..............ربما إال أنً:البنت

 ال تخافٌن على أبٌك:األب

 .............الخوؾ لٌس علٌك ولكن:البنت
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 سأرتب كل متعلقاتك قبل سفري:األب

 ........تعرفنً جٌدا بانً لست بحاجة ولكن ٌا أبت (تضحك:)البنت

 اترك عندك ما ترٌدٌنه من مال:األب

نأكلل ونشلرب بسلالم ودون  ٌبدو انك نسلٌتا ال أنلا وال أنلت بحاجلة إللى الملالا إننلا:البنت

 عور

 (ٌكمل حقٌبته وٌنتصب واقفا:)األب

 سأعود إلى الوكن وهذا قراري وقرارهم النهائً 

 (ٌحمل حقٌبته وٌخره)

 اعرؾ ذلك ولكن:البنت

حٌااث الزالاات ..إظااالم ٌعاام مكانهمااا وبالوقاات نفسااه تااتم العااو ة إلااى اننمااا  األول) 

 (البنت وكأنها تمسك ٌافطة انعالن 

 

 إلى اننما  األول عو ة

  اخلً/ لٌل 

 كل شًء عاد كما كان قبل هربك:البنت

 لم تتؽٌري أبدا الرال لسانك لٌس لكا ولكن األشٌاء تؽٌرت وهنا لٌس كما كنا هناك:األب

 تهددنً ٌا أبت:البنت

 إلً ا علٌك كما نصحت أمك التً لم تصػأنصحك فقك حفاظ:األب

 ى وأٌن صورها؟وماذا فعلت بها هً األخر(تصرخ:)البنت

 وألنها رفضت البقاء معً لذا أخفٌت صورها أٌضا  :األب
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 هل سجنتها :البنت

 .............كال ولكن:األب

 ماذا أٌها الجنرال:البنت

 لم ترض التخلً عنهم وواكبت رٌارتهم فً السجن :األب

 ولهذا أتلفت صورها :البنت

 بل خرنتها:األب

 ............ن هل اقسم انك أتلفتهاا وأٌن هً أال:البنت

 مستحٌل:األب

 إذا اشرح البنتك ما حل بأمها فً عصركم الجدٌد:البنت

لقد استأجرت بٌتا قرٌبا من السجن لٌسلهل علٌهلا اللذهاب إللى الخلارجٌن علن القلانون :األب

 .......ولو لم تكن أمك ل

 اعرؾ رحمتك ال تحدثنً عنها:البنت

 لٌس هكذا ٌا أبنت  :األب

 لجنرال خلؾ أٌة قضبان ٌقؾ األبناء وهل ٌعلم ا:البنت

 (بصوت شبه مسموا:)األب

 اعرؾ

 وهل ررت أبناءك فً سجنهم وهل عرفت شكواهم وأي صنؾ من التعذٌب ٌتلقون:البنت

 ( بنفك الطرٌة السابقة:)األب

 كال
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هذا واضح بالنسبة إلًا ألنك تخاؾ على هٌبتك ومركلرك فلً سللكة اللوكنا ولكلن :البنت

 ب سجن أخوتًهل ٌمكن معرفة سب

 ألنهم خرجوا عن القانون :األب

؟ وهل تعتقد هناك قانون؟:البنت  أي قانون ٌا أبت 

 اجل وعلٌنا جمٌعا االلترام به أنا وأنت  وهم دون استثناء :األب

 وروجتك التً حرصت علٌك وعلٌهم ؟:البنت

 ..........قلت لك سكنت بٌتا قرٌبا من السجن ألنها:األب

 ولهذا اختارت بٌتا قرٌبا منهم  ترورهم ٌومٌا:البنت

 (بخجل) األب

 اجل

 إظالم

 

 اننما  الثالث

  اخلً خارجً/ نهار 

فااً السااجن األول  تشااغل إضااا ة حماارا  لتكشااف عاان غرفااة السااجن االنفاارا ي )

وقضاااابانها تحااااٌط بالاااا اةرة ووسااااطها ٌجلااااك األب القرفصااااا  وال ٌقااااوى علااااى 

ألسفل أٌضا نشااه  راك  األم التاً وفً العمق عن  التقا  الممرٌن ومن ا..الوقوف

تتحاور م  صوت ضخم  ٌ وي فاً أرجاا  القاعاة والمسارح وكأناه قاا م مان عماق 

 (كهف

 أرجوك:األم

 ال نعرؾ شخصا بهذا االسم :للمرة األلؾ أقول لك:الصوت
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 ال ترحم بً بل بأكفاله فهو معٌلنا الوحٌد:األم

 ٌبدو انك ال تفهمٌنا ربما ؼرضك إرعاجنا:الصوت

روجً اختفى وهو ٌمشلً فلً  نمستحٌل ال اكلب منكم ؼٌر اإلجابة على سؤالًا ال:ماأل

 .………الشارع وقالوا بان 

ربمللا صللدمته سللٌارة ومللاتا أو انتحللر أو رمللى نفسلله فللً النهللر وربمللا ٌكللون :الصااوت

 روجك مجنونا هائما فً الشوارع

 (ح ث خارجاخالل ه ا المشه  ٌبقى األب جالسا  ون حركة ألنه ال ٌعرف ما ا ٌ)

 هذه لٌست صفاتها اعرفه جٌدا:األم

 إذا ابتعدي وإال أشبعتك ضربا:الصوت

إذا ضربتنً تكون العاشر الذي ٌمارس هواٌة الضرب معً وال اعتقد بأنك األخٌلرا :األم

 وأنا امرأة لٌس لً سوى سؤال 

 وما هو؟:الصوت

 دلنً إن لم ٌكن مسجونا عندكم فأٌن ٌمكننً البحث عنه :األم

  الجحٌمابحثً عنه فً :وتالص

 أشكرك:األم

إظالم سرٌ  على الزوجة واختفا  الصوت م  اختفاا  تا رٌجً لمشاه  الساجن )

 (االنفرا ي

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 
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 وهل ررت بٌتها أم انك تخاؾ على منصبك أٌضا:البنت

 كالا حال خروجها من هنا ررتها فً خرابتها :األب

 خرابتها ؟:البنت

 اجل ولهذا رجوتها بان تعدل عن قرارها والعودة إلى بٌتها القدٌما لكنها عنٌدة :األب

ٌ ة:البنت  تعنً أصٌلة وصادقة ووف

 كان علٌها أن ال تقؾ إلى جانب من لم ٌحترم العصر الجدٌد  (بصوت عال:)األب

 هل أذكرك إن نسٌت ؟:البنت

 بماذا؟:األب

 أو صمتً ٌكون ابلػ إلٌك:البنت

 رٌنً فان مهامً أنستنً حتى اسمًذك:األب

 هذه المرة األولى التً تقول فٌها كلمة حو:البنت

 ذكرٌنً أرجوك:األب

 هل ٌمكننً سؤالك ىقبل أن أذكرك لدي سؤالا تر:البنت

 أكٌد:األب

وأنلت للم تكملل اإلعدادٌلة بسلبب اعتقاللك حسلب ملا كنلت  امن أٌن لك رتبة الجنلرال:البنت

 نا تسرد حكاٌاتك البكولٌة علٌ

 ها أنت تذكرٌن نضال أبٌك وسنوات االعتقال فً سجونهم المظلمة :األب

 وما عالقة النضال برتبتك العسكرٌة ؟ :البنت

 ومن أصلح باستالم المناصب القٌادٌة :األب
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 ولهذا فقد البٌت رائحته األصٌلة (م  نفسها)للمرة الثانٌة تقول قولت حو :البنت

 هل قلت شٌئا ؟:األب

الجنلرال  اهلأٌهل تسمح للً  (برهة)قك أراجع ما قلته وأقارنه بأبنائك السجناء كالا ف:البنت

 بسؤال آخر 

 من حقك وال تنسً نحن فً عصر جدٌد :األب

 

 إظالم

 اننما  الراب 

  اخلً/ لٌل 

علاااى المنصاااة الرابعاااة ونفاااك أجاااوا  اننماااا  الثاااانً ٌجلاااك األب وابنتاااه وهماااا ) 

 (وٌشاه ان التلفاز ٌحتسٌان الشاي

 اشعر بلحظة سعادةا هنا أتذكر أٌام السجن هناك االفرو كبٌرا كلم:األب

 أتمنى أن تنسى ٌا أبت  :البنت

 مستحٌل ألنها حفرة فً الذاكرة:األب

 حاول قضاء أٌامك هنا بسعادة:البنت

سللجٌن وبالكللاد ٌجللد  011أشللبعونً ضللربا وأهللانوا كرامتللً كنللت أنللام مللع أكثللر مللن :األب

للم اللٌللل بٌننللاا مجموعللة تنللاما وأخللرى تقللؾا جسللدي مكانللا لللها وإذا ا رداد العللدد نقس 

 وهكذا حتى كلوع الصباح

 هذه األٌام  رأتمنى أن ال تتكر:البنت

  مستحٌل أن تعود هذه الوحشٌة:األب
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 ؟ ولكنها منحتك تجربة حقٌقٌة وصالبة ألٌس كذلك:البنت

 لركٌة والكرٌهةكنا ننام فً المكان الذي نتبول فٌه ولم نفرو بٌن الرواح ا:األب

 اترك هذه األٌام السود وحاول ممارسة الحٌاة حتى ولو بالكلمات:البنت

 أتمنى:األب

 (إظالم ت رٌجً)

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

 ٌقال بان السجون فاقت عدد المدارس:البنت

 قد ٌكون صحٌحا وهذا من اجل الحفاظ على النظام:األب

 نامواا أو ٌقؾ أبناءكا كما كنت تقؾ حتى كلوع الصباحوهل تعلم فً أي سجن ٌ:البنت

 اجل اعلم:األب

هل السجن هو نفس السجن الذي ناضلت فٌه ملن قبلل؟ وهلل ٌمسلك أبنائلك القضلبان :البنت

 نفسها األن؟

 اجل (بخجل وبصوت منخفض:)األب

 أشكركا حقا ذهب عصر وجاء عصر جدٌد (بحزن:)البنت

 ألرقة لعرفت قٌمة التؽٌر لو انك تجولت فً الشوارع وا:األب

 حتما سأتجول فً الشوارع واألرقة التً تعنٌها:البنت

 األن بدأنا نتفو :األب
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 أكٌد:البنت

 ومتى ستلتقٌن الناس:األب

 عندما تكلو سراحً :البنت

 وهل أنت سجٌنة ؟:األب

 اجل :البنت

 أنت أبنت  وجمٌع كلباتك مستجابة:األب

 كننً إضافة سؤال آخر هل ٌم (برهة)وهم أبناءك أٌضا:البنت

 .............ها أنت تمارسٌن الصحافة معً(ٌضحك:)األب

 أنا باحثة عن الحقٌقة والصحافة عملً:البنت

 أنا مثلك ابحث عنها ولكنها تهرب منً (برهة)أٌة حقٌقة  (ٌضحك أٌضا:)األب

 ألنك ال ترٌد اإلمساك بها :البنت

 ٌمكنك إضافة سؤال آخر لإلٌضاح :األب

 شكر تعاونكا:البنت

  (بشكل رسمً :)األب

 هذا واجبنا 

 ترى هل دفعكم واجبكم لتنظٌم إحصائٌات :البنت

 ...........أكٌد لقد كانت إحصائٌات االنتخابات السابقة(بسرعة:)األب

 اعرؾ كل إحصائٌات االنتخابات السابقة والالحقةا وال أرٌد أن أسالك عنها:البنت

 إذا عن أٌة إحصائٌات تسالٌن:األب
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  (بخطابٌة) 

 ..........أبناء الوكن ارداد عددهم بسبب الرخاء والترؾ

علٌلللك أن تعلللرؾ بلللانً ابنتلللك التلللً تسلللألك وللللٌس صلللحفٌا علللابرا ٌسلللتدعٌك لهلللذه :البنااات

 الشعارات 

 أراك حاقدة على أبٌكا هل حجرت الؽربة قلبك:األب

 

 (إظالم ت رٌجً )

 اننما  الخامك

 خارجً/ نهار 

منصاة الرابعاة األب البنت وبٌا ها هاتفهاا النقاال وعلاى الة تقف على المنصة الثانٌ)

 (الهاتف الخارجً وبٌ إل سماعة الهاتف أٌضا"كابٌنة"واقف إلى جانب

 أخاؾ علٌكما علٌك أن تحترس ٌا أبت  :البنت

 اتصل بك من هاتؾ خارجً:األب

 قد ٌكون مراقبا أٌضا :البنت

 المهم ال وقت لدي أرٌد الوصول إلى عمك:األب

 (تضحك به و  وهً تض  ٌ ها على سماعة الهاتف:)البنت

  ٌقصد الوصول إلً هنا ٌحاول استعمال شفراتا حسنا ٌفعل

 (تواصل الح ٌث م  أبٌها) 

 كما تعلم بان عمً مستعد الستقبالك وسٌسعى إلى وصولك إلٌه بخٌر وسالم

 اعرؾ كٌبته انه تربٌتً:األب



 16 

  (تضحك لكنها تت ارك الموقف:)البنت

 انه أخٌك الصؽٌر حقا

 (إظالم فً الجانبٌن وبالحال ٌضا  المشه  الرةٌك) 

 

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

 هل تصدو بانً الرلت أخاؾ علٌك :البنت

ً  وأنا(ٌضحك:)األب  ................تخافٌن عل

 لهذا السبب ارداد خوفً :البنت

 إلى التهلكة أنا الذي أخشى علٌك من أفكارك التً ستقودك:األب

ال تنسللى إنهللا ثمللار أفكللاركا لللم أكللن اعللرؾ شللٌئا عللن الللوكن والنللاس الفقللراء :البناات

 والمظلومٌن والمساكٌنا لو لم تشرح لً كل هذاا كنت األرض الخصبة ألفكارك

 شكرا لك ٌا أبنت على هذا المدٌح( ٌشعر باالعتزاز:)األب

 لكنك لست هو:البنت

 أنا بعٌنه :األب

بلا  هلل  كت الذي أصدر قرار السجن والنفًا هذه لٌست أفكار أبًا أسالكٌؾ؟ وأن:البنت

 ................(تشٌر إلى الرأك) ؼٌروا لك 

للم تضلع اعتبلارا ألبٌلكا  نإلى هذا الحد وكفى علٌلك معرفلة حلدودكا إ (ٌصرخ بها:)األب

 وجوبا علٌك احترام الجنرال الذي إذا مشى فً درب تهتر له األكتاؾ
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  كتفًإال:البنت

 ............أنت مؽرورة ومصٌرك:األب

 السجن:البنت

 كال:األب

المسللاكٌن اللللذٌن ضللحوا  نألنللك ال تسللتكٌعا هنللاك مللن ٌفضللحك وٌكالللب بللًا لكلل:البناات

 بحٌاتهم من اجل رجوعكا لتستحوذ على رتبة الجنرال

 ...........لكل واحد منا دوره فً هذه الحٌاة:األب

ة التً حفظت دور األقوٌاء فقلكا والقلادة اللذٌن ٌقلودون الرعٌلة الحٌا (تكررها)الحٌاة:البنت

 إلى التهلكةا كً تسجل فً النهاٌة كل االنتصارات بأسمائهم 

 ال أتذكر بانً سممت عقلك بهذه األفكار:األب

 أنا أبنت هذه الحٌاة التً علمتنً الكثٌرا وال تنس الؽربة ذلك الدرس البلٌػ :البنت

 حشة اللٌالً تؽربت معك وذقت و:األب

أٌها الجنرال سأنسى كل شًءا واعتبر نٌاشٌنك هلً اقلل ملا تسلتحوا إذا ذكلرت للً :البنت

خمسة أسماء مملن أعلدمهم الجنلرال السلابو بحجلة أنهلم ٌؤٌلدون أفكلاركما كلً ارور 

 عوائلهم وأسجل واقع الظلم السابو 

 قة من حقك محاورتً بهذه الكرٌ سهل أنا فً امتحان؟ لٌ(بهستٌرٌا:)األب

 كرٌقة ٌمكننً مخاكبة حضرتك بأٌةعلم نً إذا  (ببرو :)البنت

 إظالم ت رٌجً

 

 اننما  السا ك
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  اخلً/ لٌل 

تكشف انضا ة المعتمة بعاض الشاً  عان الساجن األول والثاانً بوجاو  القضابان 

علاى األرض بشاكل غٌار مناتظم ومان األول  نالتً تحٌط بع   من الساجنا  المارمٌٌ

هة المقابلة ٌنهض سجٌن آخر فً الوقت نفسه محااوالن عا م ٌنهض األب ومن الج

ٌمساااك األب صاااحنا فارغاااا وٌمساااك ايخااار علباااة نفاٌاااات ..الساااجنا  البااااقٌن إٌقااااظ

ٌضاارب األب ضااربة علااى القضاابان مح ثااة صااوتا وٌجٌبااه ايخاار وٌضاارب ..فارغااة

  األب ضربتٌن وٌجٌبه ايخر وهك ا حتى ٌح ثا إٌقاعا

 هلو (بصوت منخفض :)األب

 أهال (بصوت منخفض أٌضا:)السجٌن الثانً

 هل تسمعنً؟:األب

 اجل:الثانً

 الرلت حٌا؟:األب

 ها إننً أتحدث معك :الثانً

 منذ متى وأنت هنا؟:األب

 ال اعرؾا وأنت؟:الثانً

اعتقد منذ خمسة سنوات أو عشرةا أتذكر كان نهارا وٌوما مشمسلا ثلم اختفلى الضلوء :األب

 حتى الساعة

 معً ال اعرفهم ألنهم وجوه جدد الكل ٌختفون وال اعرؾ أٌن ٌرحلونكل الذٌن :الثانً

 ال اعرؾ مصٌرهم كم مللت هذا السجن إنًأحٌانا أتمنى إن ارحل معهم بالرؼم من :األب

 ولم أنت مسجون؟:الثانً

 أتمنى أن اعرؾ وأنت؟:األب
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 قالوا لً أنت سٌاسً:الثانً

 وهل صدقتهم؟:األب

 ضكبعا وهل أستكٌع الرف:الثانً

 ٌعنً أنت سٌاسً:األب

 كال:الثانً

 ولماذا صدقتهم ؟:األب

 ألنهم أرادوا ذلك:الثانً

  (بصوت منخفض:)األب

 صحٌح وهل هتفت بحٌاة الرئٌس

فللً كلل تحقٌللو وقبللل أن ٌسلألونً أو ٌكلبللون منلً بللل حللال دخلولً ؼرفللة التحقٌللو :الثاانً

 اهتؾ بحٌاة الرئٌسا وأنت

 ٌاناأنا مثلك وقد أرٌد على ذلك أح:األب

 ال خٌار لنا  :الثانً

 ولهذا نهتؾ بحٌاته:األب

ثك عن ٌوم اعتقالً ؟ للم اصدو بأننً أحد ث شخصا فً هذا العالما ه:الثانً  أحد 

 أسمعك قل :األب

 اعتقلونً ألننً احمل كتبا :الثانً

 ممنوعة؟ :األب

 ال اعرؾ :الثانً
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 هذه هً المشكلةا إننا ال نعرؾ :األب

 أم تنتظر هل أنت محكوم :الثانً

 محكوم بالمؤبد ولٌتهم ٌشنقونً وانتهً من هذا العذاب:األب

 :من كالب بإعدامً هو نفس المحامً الذي وضعوه للدفاع عنًا ما أن تحدث قال:الثانً

 إن هذا الماثل أمامكم هو ابن رنا :-

 وكالب بإنرال أقسى العقوبات بحقك:األب

 هل كنت موجودا؟:الثانً

 ً أو نفس التعلٌمات ربما نفس المحام:األب

 المهم كالنا ٌنتظر األن:الثانً

 اجل ولكن ماذا؟:األب

 إظالم

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

  (ٌحاول تغٌر الموضوا:)األب

لٌس هنالك عشاء أشهى وأكٌب من الذي تقاسمك :لم أتناول العشاء الٌوم وقلت لنفسً

 فٌه ابنتك حبٌبتك

 (بنا  على رغبته فً التغٌر تبا له الشعور نفسه:)البنت

 دلنً على المكبخ وساعد العشاء حاال
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 المكبخ فً مكانه لم ٌتؽٌر:األب

 بالنسبة إلٌك :البنت

  (محافظا على ه وةه:)األب

كٌؾ أتعبك وأنت القادمة الٌوم من السفرا قبل ذهلابً إللى المكلار كلبلت العشلاء ملن 

اتصل به  لفروع فً كل مكانا ه المكعم المجاور لبٌتنا هل تذكرٌنه األن صارت له

 األن العشاء جاهر

 (تحاول فتح حقٌبة سفرها)اتصل به أرجوك ا سأقوم بإعداد الكاولة :البنت

 ما الذي تفعلٌنه :األب

 جلبت معً بعض الشراشؾ المًا التً كانت تعتنً بك وتحب النظافة والترتٌب:البنت

  ةنضٌف اا وهًاستعمله ٌومٌ أؼكٌةال علٌك من أمك األن لدي :األب

  (بالٌا من تحت ال اةرة الوسطٌة وٌرمٌه على األرض غطا ٌخره )

 افرشٌه هنا ٌشٌر إلى الدائرة الكبٌرة

 اختالؾ كبٌر (بتقزز ولكنها تضعه على ال اةرة فً نهاٌة األمر األغطٌةتمسك :)البنت

مسللللاء ..الللللو(ٌتصاااال باااام ارة المطعاااام الغطااااا فااااً الوقاااات الاااا ي ترتااااب البناااات :)األب

 جمٌعكم تعرفون صوتً ألننً ربونا دائما (ٌصغً)عرفتنً(ٌصغً)خٌرال

 (تصغً إلى المكالمة وتح ث نفسها:)البنت

 أعرفك جٌدا ال تعرؾ الكبخا وال ترٌد المعرفةا لذا تعتمد على من ٌكبخ إلٌك 

 اجل لو سمحت(ٌتواصل بمكالمته:)األب

  (ٌصغً)

 نعم
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  (ٌصغً)

 األن

 (ٌصغً)

 وال تنسى المقبالت

 لدي ضٌؾ عرٌر (غًٌص)

 ضٌؾ أٌها الجنرال انه بٌتً (م  نفسها أٌضا:)البنت

كل شلًء جلاهر ثلوانً وٌصلل العشلاءا هلل تشلربٌن الملاء أو (ٌغلق سماعة الهاتف:)األب

 العصائر مع األكل 

 ............أفضل الماء أٌها:البنت

 دعٌنا نأكل دون ألقاب:األب

 إذا أرٌد ماء:البنت

 ن ال نشرب إلى ماء صحً نح(ٌهم بالخروه:)األب

 أكٌد وٌستوردونه لكم أٌضا :البنت

  (ٌخره..ٌبتسم األب وكأنه لم ٌسم  شٌةا)

 إنها الحقٌقة 

 (تبقى وح ها تتجول فً المكان )

المللاء مسللتوردا والعشللاء ٌعدونلله لكللما وٌللدٌرون مدارسللكم وجامعللاتكم وسللجونكما 

 وٌمنحونكم راتبا بالمجان

  صاحً ما  قا حٌن ٌضاعهما علاى الطاولاة وفاً الحاال ٌارن ٌ خل وبٌ إل قنٌناة ماا:)األب

 (جرك الباب
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 وصل العشاء 

 (ٌتجه إلى نفك المكان ال ي  خل منه هو والبنت )

كلللم حلملللت بلللان ٌكلللون عشلللاءي األول ملللن كلللبخ أملللًا إال انللله عشلللاء جلللاهرا :البنااات

 ...........وأمً

 ال تحدثٌن نفسك كالمجنونة(ٌ خل حامال العشا  المسلفن:)األب

 كل شًء هنا ٌدعو إلى الجنون :البنت

 (ٌعو  إلى محاوله فً تغٌر الموضوا وٌبتسم ابتسامة مفتعلة:)األب

 إال هذا العشاء الفاخر 

ٌفتح السلفان به و  وكأنه سٌكشف عن سحر لتظهر وجبة الطعاام الفااخرة والتاً )

 (تكفً لعشرة أشخاص

 إننً ال أستكٌع المقاومة

 إظالم

 اننما  الساب 

  اخلً/ لٌل 

قضبان سجن علاى ..نكرر مشه  اننما  السا ك فً كل شً  سوى بتغٌر السجنا 

علاى األرض بشاكل غٌار مناتظم  نجانبً المسرح تحاٌط بعا   مان الساجنا  المارمٌٌ

وماان السااجن الٌمااٌن ٌاانهض السااجٌن األول وماان الجهااة األخاارى ٌاانهض السااجٌن 

لبااقٌن  ٌمساك األول صاحنا الساجنا  ا الثانً فً الوقات نفساه محااوالن عا م إٌقااظ

ٌضرب األول ضربة على القضبان مح ثاة ..فارغا وٌمسك ايخر علبة نفاٌات فارغة

صااوتا وٌجٌبااه الثااانً وٌضاارب األول ضااربتٌن وٌجٌبااه الثااانً وهكاا ا حتااى ٌحاا ثا 

  إٌقاعا

 هلو (بصوت منخفض :)األول
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 أهال (بصوت منخفض أٌضا:)السجٌن الثانً

 هل تسمعنً؟:األول

 اجل:الثانً

 الرلت حٌا؟:األول

 ها إننً أتحدث معك :الثانً

 منذ متى وأنت هنا؟:األول

 ال اعرؾا وأنت؟:الثانً

 ربما شهور أو سنوات:األول

 كل الذٌن معً ال اعرفهم ألنهم وجوه جدد الكل ٌختفون وال اعرؾ أٌن ٌرحلون:الثانً

 كم مللت هذا السجنال اعرؾ مصٌرهم  إنًأحٌانا أتمنى إن ارحل معهم بالرؼم من :األول

 ولم أنت مسجون؟:الثانً

 أتمنى أن اعرؾ وأنت؟:األول

 إرهابًقالوا لً أنت :الثانً

 وهل صدقتهم؟:األول

 كبعا وهل أستكٌع الرفض:الثانً

 إرهابًٌعنً أنت :األول

 كال:الثانً

 ولماذا صدقتهم ؟:األول

 ألنهم أرادوا ذلك لم نصدو بسقوك الرئٌس السابو:الثانً
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 حلمت بٌوم الخالص ولكن ٌبدو أننً كنت ساذجاكم :األول

 كن حذرا السجون األن اخكر(بصوت منخفض:)األول

 لم أسمعك هل قلت شٌئا :الثانً

ث نفسً:األول  كال كنت أحد 

ثك عن ٌوم اعتقالً ؟ للم اصدو بأننً أحد ث شخصا فً هذا العالما ه:الثانً  أحد 

 أسمعك قل :األول

 كتبا اعتقلونً ألننً احمل :الثانً

 ممنوعة؟ :األول

 ال اعرؾ :الثانً

 هذه هً المشكلةا إننا ال نعرؾ :األول

 هل أنت محكوم أم تنتظر :الثانً

 انتظر وأنت؟:األول

 مثلك انتظر ولكن ال اعرؾ أي شًء:الثانً

 ربما النهاٌة:األول

 عسى أن تأتً:الثانً

 أفضل من هذا الظالم :األول

 المهم كالنا ٌنتظر األن:الثانً

 اجل وهذا هو األلم:ولاأل

 إظالم
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 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

 (وهو ٌلملم بقاٌا الطعام:)األب

 كٌؾ كان العشاء ؟

 لذٌذ ولكن لٌس كما حلمت به :البنت

 حتى العشاء حلمت به؟:األب

وكأنك نسٌت الؽربة؟كم مرة حدثتنً عن أشلهى األكلالت والنكهلات التلً للم نتلذوقها :البنت

سلٌت ٌلوم كنلت تمسلك بالفاكهلة الكبٌلرة التلً تشلبه البالسلتك وكنلت تقلول هناك؟هل ن

 للفاكهة فً الوكن كعم آخر

 هنا كل شًء له كعم:األب

 صحٌح (وكأنها غٌر مقتنعة بمجابته:)البنت

 ؼرفتك مرتبة أحسن ترتٌبا رتبتها لك الخادمة:األب

 الخادمة؟:البنت

 بل الخدم:األب

 ً عصر جدٌدحقا نحن ف(تضحك بهستٌرٌا:)البنت

 وأٌن المشكلة؟:األب

 هل نسٌت ٌوم كنت تحتج على الدول الؽنٌة التً تستخدم الفقراء بأبخس أالثمان:البنت

 والرلت احتج على هذا االستؽالل:األب
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هللذه :تللرض بتسللمٌتهم بالخللدم وكنللت تقللول ماحتجاجللك األكبللر هللو علللى التسللمٌةا للل:البناات

 كلمات ماتت مع عصور الظالما

 وٌجب استخدام كلمة عاملة أو موظفة ألنها أكثر احتراما :األب

 إذا ما الذي تؽٌرا فً بٌتك خدم ولٌس موظفٌن:البنت

 تعودت على ذلك بعد أن ناداهم الجمٌع بالخدم حتى صارت مشاعة بٌننا :األب

 المفردات المستوردة للعصر الجدٌد  اهذه مشكلة أخرىا التعودا إنه:البنت

 أننا ال ننتهً من هذا ٌبدو(م  نفسه:)األب

 (إلى البنت)

 ...........هل تودٌن مشاهدة ؼرفتك األن أم

 أرٌد الذهاب إلى أمً أوال :البنت

 ......هذا مستحٌل األنا سٌؽتالونك ألنك قادمة من دولة:األب

 ٌبدو أن البلد امن بوجودكم :البنت

 ال تنسً إنها فترة والدة وستنتهً :األب

 

 إظالم

 

 ناننما  الثام

 خارجً/ نهار 
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بكامل قٌافتهم الحربٌة ٌحرسان بوابة سجن كبٌر تمتا   نعلى المنصة الثانٌة  جن ٌا

أسالك شاةكة  على مساافة لٌسات بالبعٌا ة األم  إلج رانه على جهتً المشه   وتعلو

 تجلك القرفصا  ممسكة بٌ ٌها بضعة أكٌاك من القماش 

 (نتنهض به و  متجه صوب الجن ٌٌ:)األم

 اعة الثالثة وأنا انتظر هذه الس

 اعرؾ:الجن ي األول

 ..........صدقنً ٌا ولدي:األم

 ........لست ولدك وال تكررٌها ثانٌة وإال (ٌصرخ بها:)األول

 انه ٌوم الرٌارة وان لم تصدقنً انظر إلى هذه البكاقة :األم

 (تبرز له بطاقة صفرا  )

 التً فٌها كل التوارٌخ 

 (خ ها الجن ي الثانًت فعها إلٌه وفً الحال ٌأ)

 (وهو ٌأخ  البطاقة:)الجن ي الثانً

 اعرؾ انه ٌوم الرٌارة لكنها أوامرا قالوا لنا ممنوع أٌة رٌارة األن

 ..........سخنت لهم األكل واألن قد برد:األم

 إن لم تكؾ عن هذه التخارٌؾ فسأرمً األكل إلى الكالب:األول

 ٌحبونه منذ ٌومٌن وأنا أعده لهم جمعت كل ما:األم

 قلت لك ٌا أمً ستدخلٌنا ولكن بعد أن ٌسمحوا لنا بفتح الباب :الثانً

 ولماذا ؟:األم

 ...............الن ال:الثانً
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 لها ممنوع وكفى  لهل أنت مجنون؟هل تعرؾ من هً حتى تشرح لها األسبابا ق:األول

 ....هون علٌك ٌا ولديا أنا أم وقلبً مفجوع وأمك:األم

 عن أمً سأفرغ بندقٌتً فً راسكإن تحدثت :األول

 (ٌقترب منها وٌهمك بم نها:)الثانً

 حال خروج لجنة التفتٌش من الباب الخلفً سأسمح لك بالدخول

 هل تخبرها بأسرارنا:األول

 كال أقول لها إن مر األمر بسالم ٌمكنك الدخول :الثانً

 ي سجن ابنكفً أ(إلى األم)  وان كانت اللجنة شدٌدة فسٌتعفن األكل حتما:األول

 تعنً أوالدي :األم

 المهم ابنك أوالدك روجك:األول

 كال أوالدي فقكا ال اعرؾ فً أي سجن(بحسرة:)األم

 عسى إن ٌمر الٌوم بسالم علٌنا وعلٌك:الثانً

 إذا كٌؾ تذهبن إلى داخل السجن؟:األول

علدها فً المرة األولى لم اعثلر عللٌهم وقضلٌت ٌلومً بالبكلاء والسلؤال والتوسلالت وب:األم

 تعودت على الكرٌو 

 هل هم محكومٌن أو موقوفٌن:الثانً

 موقوفٌن:األم

 ولماذا هم فً السجن ؟:األول

 ال اعرؾ :األم
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  (ٌتحاور عبر الجهاز المعلق على كتفه:)الثانً

 نعم سٌديا حاضر سٌديا تأمر سٌدي

 (إلى األول)

 األمور ال تبشر بالخٌر

 (إلى األم) 

 مال اعتقد بأنك ستدخلٌن الٌو

 ماذا؟:األم

 األوامر تقول ممنوع الدخول :الثانً

 ومتى ٌمكننً رٌارتهم:األم

 فً الشهر القادم:األول

ٌبدو انك ال تعرؾ معنى شوو األما شهر آخر وانً احلم كل لٌلة باحتضلانهم وتقبلٌلهم :األم

 وأنت تقول الشهر القادم

 أنها أوامر:الثانً

 ...............أللعنة على:األم

 

 إظالم

 

 اننما  التاس 

  اخلً/ نهار 
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 (البنت فً مكتب م ٌر القناة تقف هً على جهة وهو فً الجهة المقابلة)

 لقد تمت الموافقة على إٌفادك :الم ٌر

 أشكرك :البنت

 سترورٌن بلدك وفً الوقت نفسه تعملٌن فٌلما وثائقٌا :الم ٌر

 كنت أتمنى دخول الوكن ساعة التؽٌر :البنت

 األمور معقدة وٌصعب على قناتنا توفٌر أٌة حماٌة لك وقتها كانت:الم ٌر

 وهل هناك أٌة حماٌة األن:البنت

األمر مختلؾ األن ولهذا وافقت اللجنة علٌك ألنك تعرفٌن بلدك وتجٌدٌن لؽته وال :الم ٌر

 ٌعتبرونك أجنبٌة ولك سكن وهذا كله من صالح القناة

رٌارة البلد ومعرفة آخر التؽٌرات اعرؾ إنكم مستفٌدٌن من رحلتً ولكن رؼبتً ب:البنت

 قد تساوي رؼبتكم أو ترٌد علٌها

 ٌمكنك استالم الكامٌرا وجمٌع مستلرماتها :الم ٌر

سأستلمها بالحال وحال دخول الوكن واعتبارا من الحدود ستكون بداٌة فٌلمً :البنت

 الوثائقً 

 اهتمً بالتفاصٌل :الم ٌر

 لمسحوقٌنبالمسؤولٌن والفقراء والمترفٌن وا:البنت

 إذا التقٌك بعد عودتك:الم ٌر

 إظالم

 اننما  العاشر

  اخلً/ لٌل 
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 (األم م  ابنٌها على المنصة الثالثة ثم ٌلتحق بهم المهرب )

 سٌأتًهل تصدقان بأنه :األم

 أكٌد:األول

 لٌس ألنه شرٌؾ وملترم وصاحب كلمة:الثانً

 ألنه مستفٌد :األول

 كلباته سهلة  عٌالمهم ٌهرب أبٌكم من سجنها وجم:األم

 سٌكلب أرقاما فلكٌة:األول

 وإذا كان كذابا :األم

 نكون قد خسرنا أبٌنا ومالنا :الثانً

نلذل وٌمكنله تلفٌلو أٌلة تهملة لنلا جمٌعلا  هونكذب علٌك إن قلنا نكالبه بأي شلًءا ألنل:األول

ٌارن جارك )وٌضعنا فً السجنا ونفقد فً هلذه الحاللة ملن سلٌدفع الرشلوة إلخراجنلا

 (الباب

 رجل شهم وملترم (بسخرٌة:)الثانً

 دقٌو فً موعده هذه دالئل نذالته وحرصه على رشوته:األول

 كفى عامله بلكؾ ألننا بحاجة إلٌه:األم

 وهل املك ؼٌر ذلك:األول

 (نسم  صوته ...ٌختفً.ٌ هب لفتح الباب:)صوت ألثانً

 أهال أستاذ نورت البٌت

البٌلت (ساكرٌة وٌعقباه الثاانًٌ خل رجل سمٌن قصٌر  ي شاارب مرتا ٌا مالباك ع)

 بٌتك
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ً  فرش البسلاك األحملر  نال اصدو حضرتك فً بٌتناا كا(ٌستقبله بلطف مفتعل:)األول عل

  قبل قدومك

ٌ عنا ال بفرش البساك األحمر إال للرئٌس:المهرب   اسكت ترٌد تض

 أسترٌح ٌا ولدي هل تشرب شاٌا تفضل:األم

ألننلً أعكٌلتكم كلملة وقللت لنفسلً ٌلا هلذا كال إننً على عجل لدي واجب الٌوم و:المهرب

 علٌك الذهاب إلٌهم

 نبٌل (بنفك انٌقاا السابق:)األول

 ما هو السبٌل لتهرٌب أبً من السجن:إذا كوألنك على عجلا فأسال:الثانً

 سهلة:المهرب

 ٌا لك من رجل كٌب:األم

 (ٌنظر إلى أمه باستخفاف:)األول

 وماذا علٌنا فعله(إلى الرجل) ال تتعجلً

 شًء بسٌك:المهرب

 كٌب وال وجود ألمثالك:األم

اقسلم لكلم ال اسلتلم منله شلٌئا  (با ها )قائد السجن وبعض من حراسه ٌكلبون ملاال:المهرب

 أن اخلص أبٌكم من الموت كً ٌكون ضمٌري مرتاح  ىسوى فعل الخٌرا أتمن

 والمكلوب؟:األول

 خمسة مالٌٌن:المهرب

 ماذا؟(تصرخ:)األم

 ك ملٌونا واحدالكننا ال نمل:الثانً
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ولكلن  (ب ها  أكثر من قبل)بهذه الكرٌة اذهب إلى واجبً واخبرهم بفشل رٌارتً:المهرب

 انسوا أبٌكم وال تفكروا بوجوده فً الحٌاة:ال أرٌد أخافتكم وأقول

 أرجوك ٌا ولدي ساعدناا أرشدنا ماذا نفعل(بتوسل):األم

 بسٌكة:المهرب

 كٌؾ ؟ (فرحة:)األم

 ككم؟هذا البٌت مل:المهرب

 اجل(بسرعة:)األم

 اعرؾ شخصا ٌشترٌه وبسرعة:المهرب

 اتصل به إذا :األم

 مستحٌل ٌا أمً  (ٌصرخ بها:)األول

 والحل؟:األم

 سأعكٌك الجواب الٌوم لٌال(إلى الرجل)لنفكر بعقل (إلى األول:)الثانً

 (ٌخره)كل ٌوم تأخٌر ٌرداد الخكر على أبٌكم (وهو ٌخره:)المهرب

 األهم والبٌت ٌمكننا تعوٌضه  حٌاة أبً هً:الثانً

 ٌستؽلوننا أنهم سفلة أوؼاد  مأكٌد وال اعتراض على ذلكا لكنه:األول

 وال اعتراض على ذلك أٌضا:الثانً

 وأٌن نسكن؟:األول

 لدٌنا ارض فً الرٌؾ وٌمكننا بناء ؼرفة أو ؼرفتٌن من الكٌن ونتحمل السكن فٌها:األم

 ربه خارج الوكن حتما وال تحسبوا حساب أبً ألننا سنه:الثانً
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 كٌؾ:األم

 نتصل بها وهً تتكفل بالباقًا هذا إذا خرج كبعا:األول

 (تتق م إلى وسط المنصة وبقرار:)األم

 له ٌا ولدي واخبره بقرارنا بسأبٌع البٌت وٌخرجا اذه

 

 إظالم

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

 أو تعلمته من تكور هناككنت تحلم بالعودة من اجل نقل كل ما شاهدته :البنت

 كنت :األب

 واألن ؟:البنت

 محاولة التؽٌر صعبة ألنها تصكدم بالرفض دائما :األب

 وسكك القكارات ومترو األنفاو الذي كنت تقول عنه:البنت

 ٌوم تتوفر خدمة القكارات هناك ستتحسن صلة الرحم وسٌرور األخ أخٌه (تقل  صوته:)-

 فاو سنتسابو مع الرمن وٌوم تتوفر خدمة مترو األن:األب

 القرار بٌدكم وانتم من ٌحكم البلد:البنت

 بالشكل فقك:األب

 هل انتم دمى:البنت
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 القرار األخٌر لٌس لنا(بصوت منخفض)لٌس بهذا الشكل ولكن :األب

 فً البناء ٌكون القرار لٌس بٌدٌكم ولكن فً  موت الناس تتسابقون فً البكوالت:البنت

  (بش ة وصوت عال:)األب

 ذا اتهام ال اقبلهه

 هناك من سٌعرؾ الحقٌقة ذات ٌوم إن كان هذا اتهاما أو جرٌمة منظمة:البنت

 اشعر بالتعب وعلً أن ارتاح :األب

 (ٌ خل إلى العمق وٌختفً)

 بداٌة الهروب ولكنً سأستجوبهم جمٌعا (وح ها:)البنت

 إظالم

 اننما  الحا ي عشر

  اخلً/ لٌل 

ا القضاابان وفااً كاماال حزنااه  وماان علااى المنصااة األب  اخاال السااجن األول ماسااك)

 (الثانٌة ٌنزل المهرب لٌكون فً مواجهة األب

 أنت:المهرب

 أنا ؟ (ٌتلفت ٌمٌنا وشماال)من :األب

 لم أر فً حٌاتً رجل محظوظ مثلك :المهرب

 حقا؟ كٌؾ؟ (بفرح:)األب

 لدٌك محكمة بعد ٌوم ؼد صباحا وال تنسى ترتٌب حالك:المهرب

 لمالبس مذ ٌوم دخلت هً نفس ا:األب
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وهنلاك ملن سلٌرتب (بهماك)ال علٌك قبل وصولك للمحكمة ستستلم مالبلس جدٌلدة:المهرب

 األمر

 كٌؾ؟(بجهل:)األب

 روجتك وولدٌك ٌعرفون كل التفاصٌل المهم استعد أٌها المحظوظ:المهرب

 حاضر:األب

 علٌك االختفاء عن الوجود ألنه خكر علٌنا جمٌعا(بهمك أٌضا:)المهرب

 كٌؾ؟ لم اعد افهم شٌئا:األب

 ستفهم الحقا :المهرب

 إظالم

 

 

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 

هللل تصللدقٌن بللانً لللم اعللرؾ أٌللة تفاصللٌل عللن التهرٌللب  إال بعللد ( وهااو ٌضااحك:)األب

 وصولً إلٌك

 متى عرفت قٌمة تضحٌاتهم ؟ نكل هذا كان من اجل سالمتكا ولك:البنت

 ............وصولًكما قلت لك حال  (بسرعة:)األب

 وما أن وصلت إلٌهم إلى هنا كافأتهم وأودعتهم السجن:البنت

 عدنا ثانٌة :األب

 إنً أسالك فقك:البنت
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 إن استمرت أسئلتك على هذه الحال ستكون النهاٌة ؼٌر كٌبة:األب

 تهددنً ثانٌة؟:البنت

  (ٌحاول تغٌر الموضوا:)األب

 كال اعنً أننا ال نستكٌع التفاهم

 (قل إل بع  أن تتخ  زاوٌة بعٌ ة عنهت:)البنت

 كم احلم بإدخالهم المدارس والجامعات وأعلمهم أحسن تعلٌم

  (تعو  إلى حالها وتقترب منه)

 كالما كنت تردد هذه األحالم 

 الرلت احلم:األب

ابنً لهم مراكر تعلٌم وترفٌله وأسلكنهم كلل فلً بٌلت وأعل مهلم االعتملاد (تقل إل أٌضا:)البنت

 ........على النفس

 ومن قال لك بانً لم اعمل على ذلك :األب

 واضح:البنت

بإمكانً حجر مساحة نصؾ البالد وتحوٌلها إلى حدائو ومالعب ومدارس وجامعات :األب

 ومراكر اختبار 

 ولكن؟:البنت

 إنهم ضدي وال ٌتفقون مع أفكاري :األب

 أسالك ٌا أبت (برهة)لهذا تخلصت منهم :البنت

 نعم( بنفا  صبر)األب

 كٌؾ سٌحققون حلمك فً استمرار ذرٌتك وهم ٌتناقصونا إن لم نقل ٌنقرضون:بنتال
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 ( تقل إل)

سلللأروجهم وأرعلللاهم وأوفلللر لهلللم كلللل مسلللتلرمات الحٌلللاة وادخلللل أكفلللالهم أحسلللن 

 ..............المدارس

 .............لم أكن أتصور بأنهم بهذه القسوة:األب

أنهلم بسلكاء وال ٌكلبلون أكثلر ملن حقهلم  القسلوة ال تعلرؾ كرٌقهلا إللى قللوبهما قلل:البنت

 ...............ولكنك 

 إنً تعبت وسأكلب الشايا هل تشربٌن معً؟:األب

 اجل(بحزن:)البنت

 

 إظالم

 

 عشر  ًاننما  الثان

 خارجً/ لٌل 

 (رجالن ملثمان وال نرى من مالمحهما أي شً  وهما األب والمهرب)

  اقترب وأصؽً جٌدا وال وقت لإلعادة:المهرب

 تفضل:األب

 وال كلمة علٌك االستماع فقك والتنفٌذ دون نقاش:المهرب

 حاضر:األب

 هل عرفتنً؟:المهرب

 كال:األب
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ً   دأفضلل وهلذا للٌس ضلرورٌاا لقل:المهارب تلم تهرٌبلك ملن السلجن وهلذا ٌعنلً الحكلم علل

باإلعللدام وعلللى جمٌللع عللائلتً إن انكشللؾ سللريا ومللا أمامللك سللوى سللاعات للهللرب 

 خارج الحدود

 ...........ولكن:األب

ممنوع مشاهدة األهل واألصدقاء وممنوع النظلر إللى الخللؾ وللٌس أماملك سلوى :المهرب

 العبور 

 كٌؾ أصل إلى هناك:األب

لللك الحللو فللً هللذا السللؤالا اذهللب بهللذا االتجللاه دون توقللؾ وسللتجد هنللاك سللٌارة :المهاارب

 بانتظارك 

 ....أ:األب

علً الهرب قبلل أن ٌرانلً احلدا ولكلن اعللم  انتهىا علٌك الذهاب األن وأنا أٌضا:المهرب

إذا تللرددت فسللتتم تصللفٌتك هنللاك قبللل أن تفللتح أبللواب السللجنا وإال سللنكون جمٌعللا 

 كعاما للكالب

 ......هل:األب

إنهلم بانتظلاركا وللٌس هنلاك أي شلخص آخلر عللى الكرٌلوا أنلت (ٌهم بال هاب:)المهرب

 والمهربٌن وأشباح الموت

نفسه ٌنطلق الرجل ماشاٌا إلاى أماام حتاى ٌختفاً هاو ٌختفً المهرب وفً الوقت ) 

 (ايخر

 

 إظالم

 عو ة إلى اننما  األول

  اخلً/ لٌل 
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 (ٌ خل رجل وهو نفك المهرب ٌحمل أق اح الشاي وٌخره)

 أول شًء قمت بعمله استرجعت هذا البٌت الذي سرقه منا الخونة اللصوص القتلة:األب

 كٌؾ تصرفت معهم؟:البنت

 سجن وتركتهم ٌتعفنون فٌه حتى الموت دون ٌعرؾ عنهم احد أي شًءأدخلتهم ال:األب

 ٌعنً عاقبتهم مثل ما عاقبوك :البنت

 اجل وبعضهم بلؽنا عنه بأنه مختكؾا وال نعرؾ عنه سبٌال:األب

وملا الفلرو بٌنلك وبٌلنهما كلونهم خونلة لصلوص قتللةا وانلتم الجلدد أصلحاب نظرٌلة :البنت

 التؽٌٌر

 النتقام ال ٌمنعنً هذا من ا:األب

االنتقللام مللن األفللراد اللللذٌن لللٌس لهللم سلللكة أو قللانونا كللانوا مللثلكم تحللركهم سلللكة :البناات

 األوامرا كٌؾ تفكر بهذه الكرٌقة وأنت الناكو باسم رئٌس الدولة

 هل تصدقٌن (ٌضحك:)األب

 ؟ماذا :البنت

 عرفت الشخص الذي قام بتهرٌبً وهو الذي جلب الشاي لنا األن :األب

 نته كبعاألما:البنت

 وهو كذلك بالفعل:األب

 سوؾ أنسى هذا األمر وأسالك عن األهم (وكأنها تت كر:)البنت

 الرال هناك أهم:األب

 لماذا ترتدي برة عسكرٌة وأنت الناكو المدنً :البنت

 إنها للتموٌه(ٌضحك:)األب
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 حتى وأنت فً أعلى المراكر تستخدم التموٌها أنا حائرة ٌا أبت :البنت

 أننا نعٌش فً ؼابة اعلمً ب:األب

ً  :البنت  انك تدفعنً لتكذٌب قصصك البكولٌة التً كنت تسردها عل

كال أرجوك إن للم ٌصلدقنً العلالم فلال ٌعنٌنلً شلٌئاا إال أنلتا صلدقٌنً  (ٌصرخ بها:)األب

 كل الذي سمعتٌه كان صحٌحاا ولكن واقع الٌوم ؼٌر حلم األمس

 ذا إذا كانوا قد عذبوك أصالا هبهل حقا بأنك لم تعترؾ أثناء التعذٌ:البنت

أٌام ولٌالً وهم ٌكتشفون بجسدي وسائل تعذٌبا ولم افشلً أي سلر أو اعتلرؾ عللى :األب

 احد

 وأٌن هم األن:البنت

 من؟:األب

 رفاو دربك؟:البنت

 اعرؾ بعضهم :األب

 والبعض األخر؟:البنت

 ربما:األب

علللى  ألكلللالللدار سللكح  سأصللعداختنقللت فللً سللجنك  أنللًاشللعر  أبللً........وربمللا:البناات

 قضبانك عن كاهلً  ترٌل أنمدٌنتنا عسى 

 قضبان وأيأي سجن :األب

 هل مارال الكرٌو كما هو :البنت

 أي كرٌو:األب

 سكح الدار إلىالصعود :البنت
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 ولماذا ٌتؽٌر (ٌضحك:)األب

  أسمائهمدعنً اذهب الشهم الهواء كً ال التحو مع رفاقك الذٌن ضاعت  إذا:البنت

 أٌضا أنامالبسً  ألؼٌرذهبٌن دعٌنً ادخل ؼرفتً ت أنقبل :األب

 (ٌخره)

 الممر نفسه أم تؽٌر على التؽٌر الجدٌد:البنت

سطح ال ار ثم تختفً  إلى ةتجهم ل الباب الرةٌكخمن نفك م تخره هً األخرى )

 ( وال نسم  إال صوتٌهما

 (من  اخل غرفة نومه): األبصوت 

 كما هو أٌتها المشاكسة

 اذا صار السلم صؽٌرالم أبت:صوت البنت

 ال اعرؾ :صوت األب

 المدٌنة أٌن أبت (تصرخ:)البنتصوت 

 فً مكانها ( أٌضاٌضحك :)صوت األب

 أنفاسلهاسابحة بحرنها واللٌل جاثم على  إنها تا أبالظالم ٌخٌم على كل شًء:البنتصوت 

  أبتسجٌنة مثلً حررها وحررنً ٌا  إنها

 عالً هنا عقلك شًءا ماذا بك ت أصابهل :صوت األب

 مدٌنة التً حلمت بهاا هذه مدٌنتكم المتشحة بالسوادالهذه لٌست  أبتجننت ٌا :البنتصوت 

 اهدئً وانرلً ٌا حبٌبتً:صوت األب

  األنحبٌبتً هذه الكلمة كنت تقولها لً ٌوم كنت صؽٌرة ولكنك ال تجٌد قولها :البنتصوت 

 إلٌك حبٌبتً اقسم :صوت األب
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 (خشبة المسرح إلىمسرعا  األبوفً الحال ٌ خل  صوت طلقات نارٌة متكررة)

 بخٌر أنتهل :األب

 (مرعوبة وخاةفة األخرىوق   خلت هً :)البنت

 الكلقات كانت باتجاهً أبتما هذا ٌا 

  اعرؾ ذلك:األب

 ولماذا :البنت

  حماٌتً إنهم:األب

  اقتل على ٌد حماٌتك أنكان من الممكن :البنت

 عاجمٌ وسأعاقبهممحظوظة  أنت:األب

 كذلك ألٌسلم ٌقتلونً  ألنهم:البنت

ٌ   (مرتبكا:)األب   ؼٌر جدٌرٌن بحماٌتً ألنهم أفضل رهمأؼ

ٌرن هاتف األب ال ي ٌر  علٌه وفً الوقت نفسه ٌرن هاتف البنت التاً تار  علٌاه )

 (هً األخرى فٌأخ  كل منهما زاوٌة من خشبة المسرح وٌمكننا تقطٌ  المكالمتٌن

الو:األب  

 الو:البنت

 اعرؾ ذلك:باأل

توقعتك أنت :البنت   

كانت خارج الوكن ًنتاب إنها:األب  

لكننً ؼارقة بحرنً األمور تسٌر على ما ٌرام:البنت  
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قرار بنقلهم جمٌعا ومعاقبتهم  سأصدر:األب  

اعرؾ ذلك (أٌضا أبٌها إلى تصغًوهً ):البنت  

تحقٌو أمام إنناكونوا حذرٌن (بهمك:) األب  

فً  إننًٌبدو (أٌضابهمك )إننً فً ذروة الفٌلم الوثائقً (أٌضا انصغا نحاول ):البنت  

كونوا قرٌبٌن من الحدث :األب  

السكح  أحداثوخاصة بعد  اجل ٌمكننً تامٌن ذلك :البنت  

أٌضا وأناال تشؽل هاتفك :األب  

التلفارالجمٌع هنا ٌحب الظهور وخاصة على  :البنت  

ٌنهً المكالمة وٌقترب من ) معادٌة تعمل فً قناة تلفرٌونٌة إنهاالمشكلة (بهمك:)األب

(البنت  

بتأكٌد سأسأله ولكنً متأكدة من موافقته  :البنت  

  ؟موافقة من:األب

موافقتك ٌا أبً:البنت  

بخصوص ؟:األب  

  ان نبث كل ما سجلناه:البنت

ال مانع لدي النً وجه إعالمً معروؾ:األب  

........................هذا رائع:البنت  

تسالون عن مسٌرتًتصورتكم س:األب  

أكٌد ستأتً إلٌك أسئلة عن شخصكم وكفاحكم كما ترعمون(تت ارك الموقف:)البنت  
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نرعم ؟:األب  

فً المقابلة علٌك أن تنسى بانً ابنتك سأكون ملترمة بشرؾ المهنة كما كنت تعلمنا:البنت  

؟متى نبدأ(برهة)أكٌد وأنا احترم فٌك ذلك :األب  

ولً الحدودقلت لك بأننً بدأت مذ دخ:البنت  

حذفهاٌجب  ولكن هناك أمور:األب  

ٌبدو انك لم تكن تعلم بان هذا كله كان مباشرا:البنت  

  كوالتًوبسأتحدث عن سٌرتً  (ٌ خل المهربٌصفق بٌ ٌه :)األب

نعم سٌدي:المهرب  

جهروا القاعة:األب  

(ٌخره)تأمر :المهرب  

ساعد الكامٌرا وأنت تؽٌر مالبسك (بان هاش:)البنت  

..........مالبسً حاال دي سأرت:األب  

سنصورك من الحرام فما فوو:البنت  

(ٌخره) وهو كذلك (ٌهم بالخروه:)األب  

تخااره الكااامٌرا وتعاا ها  تسااتمر بالمكالمااة ماا  ماا ٌر ..اتاا هب إلااى إحاا ى حقاةبهاا:)البناات

وجا ار  وكتاب رفاوفعلٌاه نازل مان الساقف جا ار ملتصاق ٌالمحطة وخالل ه ا المشه  

                         (ت معروفة عالمٌا لتكون غرفة  ات بها  لوحا آخر علقت علٌه

    الو هل مارلت على الخك        

            جٌد وسمعت كل شً (تصغً)

                       توقعت ذلك(تصغً)
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سٌكون حاضرا كما سمعت(تصغً)  

اجل (تصغً)  

جمٌل (تصغً)  

ٌكون أكثر جمالً (تصغً)  

أكٌد (تصغً)  

(ن ق  انتهت من إع ا  الكامٌراتكو)  

ومان ( شاورت)قصاٌر ٌخل  معطفه لٌظهر بهٌة ج ٌ ة وهو مرت ٌا بنطلاون ..ٌ خل:)األب

                                        هكذا(قمٌص وربطة عنقاألعلى 

الراوٌة األجمل سأختار لك اجل:البنت  

(تختار له زاوٌة الجلوك وتحاول ترتٌب كا ر الكامٌرا)  

 هكذا جمٌل 

(الشورت)هذا ٌشٌر إلى انتبهً إلى :األب  

بنتكااكمئن ال احد ٌعرؾ  ما خفً إال :البنت  

أحسنت:األب  

(تتحاور م  م ٌر المحطة:)البنت  

 أنا جاهرة أستاذ

أبدا انأ بالسؤال(تصغً)  

وهو كذلك ( تصغً)  

بث وكما قلت سأسألك أنا بعض األسئلة وسٌشترك معنا جمهور من العالم الن ال(إلى األب)

  إلٌك مباشر
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انك محترفة وأنا مستعدا ٌبد:األب  

واضح ..نبث( ها ال ي ٌتصل عبر الهاتفم ٌر علىتر  )أشكرك:البنت  

ولٌس  عندما ٌختفً آخر إصبع هذا ٌعنً إننا فً الجو اانظر إلى أصابعً الثالثة(إلى األب)

 لدي اي سؤال وٌمكنك الحدٌث عن حٌاتك من نقكة تشاء

نفسه ال ي تعطً إشارة ال خول فً الجو تركاز انضاا ة علاى وجاه األب ما   فً الوقت)

بقااا  شاشااة الكااامٌرا الصااغٌرة مشااتعلة بانضااافة إلااى وجااو  شاشااات تلفزٌونااات علااى 

المنصة الثانٌة والثالثة والسجن األول والثانً والثالث وسنكتفً به إل انضا ة فً جمٌ  

 فضا  المسرح 

ال أحدثكم ربما أوجر واقو النا مناضل ٌوم كانت أمً حامال نضمرحلة من ال عن أٌة:األب

 بً

سنبدأ من األخٌر حضرت  (وما أن ٌ خل األب فً شاشات التلفاز تسأله البنت) :البنت

الوكن وإسقاك الحكومة  فخامتكم إخبارنا بأهم التكورات بعد دخولكم الجنرال هل ٌمكن

 السابقة

تك حصر السؤال فً أي جانبالسؤال واسع وكبٌر أرجو من حضر:األب  

ما ٌعنٌنا هو المواكن أي اإلنسان نمعك حوا إ:البنت  

انه فً أحسن حال:األب  

كٌؾ؟:البنت  

لدٌه كل ما ٌحتاجه فقد بنٌنا له المدارس والجامعات والمستشفٌات :األب  

لكننا نشاهد عبر الفضائٌات بنقل مرضاكم ومسؤولٌكم إلى خارج الوكن:البنت  

معادي هذا إعالم:األب  

رئٌسكم خارج الوكن للعالج:البنت  

انتبه إلى أسئلتك(ٌرتبك وٌحاول محاورة ابنته جانبٌا:)األب  
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أنت على الجو أٌها الجنرال وألنكم فً دولة دٌمقراكٌة لهذا نسمح ألنفسنا بالسؤال:البنت  

جٌد(تصغً للم ٌر)  

هناك متصلٌن ولدٌهم أسئلة(تحاور األب)  

أهال بهم:األب  

(خص ٌسال عبر الهاتف وكأنه صوت قا م من بعٌ نسم  صوت ش)  

سٌادة الجنرال لدي أكثر من سؤال:1الصوت  

أرجو أن ال تكٌل ألننً مرتبك باجتماع:األب  

سمح لً  ناإلحصائٌات تقول بأنكم لم تبنوا وال مدرسة مذ دخلتم حتى الٌوما وا:1الصوت

ا مدارسهم مما راد نسبة بان حوالً ملٌون كفل تركو:الجنرال بذكر األرقام التً تقول

                    ؟األمٌة عندكم

من أي قناة أنت؟اعتقد أن إحصائٌاتك من اإلعالم المؽرض:األب  

(من بعٌ الهاتف وهً األخرى ٌأتً صوتها  نسم  صوت فتاة تسال عبر)  

أنا ال اعمل فً أٌة قناة ولكنً اعرؾ الكثٌر عن بلدكمافما تعلٌقك على :صوت فتاة

؟ٌن خارج الوكنالمالٌ  

أو العٌش هناك ابالبقاء هنا اهم أحرار باختٌارهم:األب  

عفوا سٌادة الجنرال أال تعتقد بان لدٌكم اكبر نسبة من المعاقٌن :2صوت

؟..........والمهجرٌن  

ً  تنوٌركم:األب ٌبدو إنكم جمٌعا أعداء الوكن وعل  

(بصورة خطابٌة وكأنه ٌخطب فً جٌش)  
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ةا ونحن من حمل الوكن على األكتاؾا ولو النا لملا كلان هنلاك شلًء لٌعلم الجمٌع بأننا بنا

وحصدناا وها هو الجٌل ٌأكل الثمرالم ٌبو فلً اللوكن أملً وفلً كلل  اسمه وكنا ررعنا 

مة                ........حً مدرسةا ومستشفىا وجامعةا والخدمات فاقت أٌة دولة متقد 

(ضا  للحشراتل وا  م ٌقط  الخطاب وٌبث إعالن تلفزٌونً)  

أبت كن واقعٌا الجمٌع ٌعرؾ الحقٌقة:البنت  

ولكن أصحابك مؽرضٌن وحسابً معك الحقا :األب  

ةهذه نتائج الدٌمقراكٌ:البنت  

(ٌر  على المكالمة..ٌرن هاتفه):األب  

 وهو كذلك

الوكن إلىء ًٌس ألنهاللقاء  إنهاعلً  (ابنته إلى)   

هكذا قالوا لك:البنت  

ٌر  ..ٌرن الهاتف ثانٌة)العلٌا باألوامرل وحدياجمٌعنا نتحرك ال اعم إننًاجل :األب

علٌك أخاؾصرت (ٌقترب من ابنته..بحزن على المكالمة   

ن ولماذامم:البنت  

هل ٌمكنك الهرب ٌا حبٌبتً:األب  

الهرب:البنت  

اجل:األب  

ومارلت لم ا رامً  بالهرب أفكرٌوم ارور فٌه بلدي  أولفً  أنتل تمرح ه:البنت

 واخوتً

ٌمكننً مساعدتك:باأل  
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بنفس المهرب:البنت  

اجل فانه ٌعرؾ كل الكرقات:األب  

الهرب أرٌدكال وال :البنت  

المشكلة كبٌرة وتجاورت صالحٌاتً:األب  

وهل لدٌك صالحٌات:البنت  

نقاشً معك فً بٌتنا كان نقاشا  :األب  

هكذا :البنت  

ً  رفض ( رأسهٌضرب على )ولكن اللقاء لم ٌكن كذلك :األب  أرجوك( بتوسل)اللقاءكان عل

مثلما ساعدتنً  وسأساعدكاهربً   

وان لم اهرب ما الذي سٌحدث:البنت  

ٌاارن الهاااتف ماا  )أرجوكتحملللها      شللًء فضللٌع ال ٌمكنللك (األرضٌنهااار علااى :)األب

ٌ خل المهرب م  ثالثة رجال مسلحٌن )ن اوٌبدو فات األ (قات نارٌة متواصلةصوت اطال

لاى راك البنات التاً تصارخ وتماان  لكنهاا تخسار الجولاة ملثمٌن ٌضعون كٌسا اساو ا ع

(فً النهاٌة  

أو  علللن اختكافهلللا اإلعلللالنولكنهلللا القلللوانٌن وعلٌلللك  هاعتلللذارٌبلؽلللك  األسلللتاذ:المهااارب

وجهااه  علااىة ضااو  عااتركااز بق راوحاا إل منهااا األبٌبقااى ..ٌجاارون البناات خارجااا)اختفائهللا

ابنتلً وملن ٌعثلر لقد تلم اختكلاؾ (اٌعلن  أمام الكامٌرا وعلى الشاشات كله المتعب وببط 

المسلتجدات وسلوؾ ال ٌهلدأ  بلخخروسلنعلمكم (ٌتلعثم با كر اسامها) علٌها له عشرٌن ملٌون

اقتصصنا من الجناة  إذا إاللنا بال   
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