
 

 "الملح الفاسد: "مسرحية
 (المسيح) - أنتم ملح األرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟

 

 * نبيـــل عـــودة

 نظرة من الداخل

 

المنظر مكون من ساحة واسعة وفً صدر المسرح بناٌة ضخمة بها مدخل فخم ٌشبه مداخل 

نٌة المعروفة وفوقه رسمت كل الرموز الدٌ... او ما ٌجمع بٌنهما الكنائس أو الجوامع

 .كالمسٌحٌة واإلسالمٌة والٌهودٌة والبهائٌة بتشابك سرٌالً

 .(تسمٌة مجازٌة) الدٌر –البناٌة تتكون من عدد كبٌر من النوافذ، والمقصود بها 

ربع الدٌر مدهون باألبٌض، وثالثة أرباعه مدهون باألسود، ٌستحسن أن ٌكون باب الدٌر 

 .حٌث ٌكون نصفه أسود، ونصفه اآلخر أبٌضفً المنطقة الفاصلة بٌن اللونٌن، ب

المفروض أن ال ٌحمل صفة ... لباس شخصٌات المسرحٌة، ولنتفق علً تسمٌتهم بالرهبان

 ".الجالبٌة المصرٌة"دٌنٌة ممٌزة له، تشبه 

ال فرق . فٌقرر عددهم المخرج.... الرهبان  -ولنسمٌهم مجازا - أما شخصٌات المسرحٌة

ماء والممٌزات الشخصٌة ال ضرورة لها، الممٌز الوحٌد بٌن راهب وآخر، حتى األس

" محلٌون"المطلوب بٌن رهبان سود ورهبان بٌض، والمقصود برهبان سود، أنهم رهبان 

هنا عام وشامل، بحٌث ٌحوي كل شعب " المحلً"ٌرتدون الثوب األسود كممٌز لهم، ورمز 

. كممٌز لهمون الثوب األبٌض فً وطنه، أما الرهبان البٌض، فهم الرهبان األجانب، وٌرتد

ورمز األجانب هنا، هو اآلخر عام وشامل، بحٌث ٌشمل كل أمة تفرض نفسها على أمة 

 ...أخرى، بكل األشكال المعروفة فً التارٌخ، القدٌم أو الحدٌث

 :وهناك ثالث شخصٌات ممٌزة فقط، وهً

 .رئٌس الدٌر، وٌمٌزه ثوبه الرمادي -1

 .ها األسود بنقاطه الرمادٌةالمساعدة السوداء، وٌمٌزها ثوب -2

 .المساعدة البٌضاء، وٌمٌزها ثوبها األبٌض بنقاطه الرمادٌة -3

 

 

 دوامة –الحالة األولى 



ٌقف وظهره منحن قلٌالً، . شبح لراهب أسود ٌلوح من زاوٌة المسرح... الضوء خافت)

 دوره ٌحركهما حسب ما ٌقتضٌهوٌداه متشابكتان ومرتخٌتان فوق بطنه، ومع تقدٌمه ل

 (.فقالمو

 –( بعد أن ٌصل لمقدمة المسرح، وٌجٌل نظره فً الجمهور) –الراهب األسود  

 .أما أنا فلم أستطع النوم.. كلهم نائمون

 .استسلموا لسلطان الكرى

 .مساء الخٌر.. أٌها السادة

 .المعذرة... آه

 .بعد قلٌل ٌبزغ الفجر

 !!ٌا للسخرٌة... ولكن

 بٌنما الوقت عندكم هو العشٌة،

 .وقت عندنا هو الفجرفال

 ما الفرق؟

 اللٌل والفجر فً حٌاتً متساوٌان

 .فؤنا ٌا سادة أخدم الرب

 ..أوقفت حٌاتً على خدمته

 ..سعادتً من سعادته

 .وبإسً ال ٌكون إال بؤمره

 .والرب عٌنه ساهرة ال تنام

 ...ٌخدم كل الناس

 ٌحب كل الناس بنفس القدر،

 ...وال ٌمٌز بٌن أبنائه

 ه،خدام... ونحن

 رافعً كلمته لألعالً،

 ..محافظٌن على قدسٌة أسمه

 ..ناشري مجده بٌن الناس

 المهللٌن لمجده،.. نحن

 .لنا منزلة خاصة فً ملكوته

 .هذا ما تعلمناه وورثناه

 الرب ٌحنو على خدامه،

 ..لهم فً قلبه حب خاص

 ولهم ملكوته فً السموات،

 ..حٌث السعادة والفرح األبدٌٌن

 ...حٌث ال موت



 ..نما حٌاة أبدٌةوإ

 آه لعذاب قلبً وضمٌري 

 (بصوت حاد)

 ...ٌا سادة

 رغم ذلك أنا قلق

 ..ممزق الفكر

 مشغول البال،

 معذب الضمٌر،

 ..تائه فً البرٌة

 .خائف من الوحوش المفترسة

 ...مرتعب من الذئاب

 .ف كٌفرأعرف ما أرٌد، وال أع

 ..أدري ما أنا به، وأتردد فً القرار

 .عاناةأنوء تحت ثقل الم

 أفتقد األمل،

 .أفتقد السعادة

 .أفتقد أحٌاناً الرغبة فً الحٌاة

 .مغلوب على أمري

 .مذل

 .مهان

 أشرب كإوس الذل مع إشراقه كل شمس،

 .أمتلئ بالمهانة قبل أن تمتلئ معدتً بالطعام

 ال أشرب فؤرتوي،

 وال آكل فؤشبع

 دائم العطش،

 .ممتد الجوع

 ؟بناء الرب المخلصٌنن به هً طرٌق أحهل الصمت على ما ن

 هل االنفجار والرفض كفر وحرام؟

 ترى، ماذا ٌرٌد الرب منها؟

 وهل حقاً نخطر على باله؟

 ٌا الهً لطفك

 .عفوك ٌا غفور

 .تلطف بعبدك وهبه من لدنك راحة

 ال تضٌع شقانا وتعب السنٌن



 .هبنا شًء من األمل

 ..ٌا غفور

 ...ٌا من تكون

 .أنادٌك من أعماق الحٌرة والخوف

 ...كابوس الضٌاع الرهٌبمن  إلٌكأبتهل 

 قد ال تكون أنت، هو أنت نفسك؟

 ؟.من ٌعلم

 : (ٌنظر نحو الجمهور برهة)

 قد ال ٌكون ربً هو نفس الرب الذي تعبدون

 وعالمً لٌس عالمكم؟

 وتائه، حائرأنا 

 متردد ومتشكك

 مرتعب،.. خائف

 هل نحن من نفس الزمن

 هل ٌجمع بٌننا نفس المكان؟

 ناتً هً لبنة من معاناتكم؟هل معا

 (ٌرفع ٌدٌه للسماء)

 .هبنً لحظة تجلً

 .أرى ما وراء األقنعة

 .أكشف ما خفً علً أمره

 أصل للحقٌقة الساطعة المجلجلة

 ...ٌنًقٌستقر ٌ

 ..ٌترسخ إٌمانً

 .دون خوف يأبوح بما فً صدر

 ...ٌا الهً

 .أنا لم أحب غٌرك منذ فتحت عٌنً على هذه الفانٌة

 .حٌاتً ومماتًولك كرست 

 ..بعد أن بلغت أرذل العمر اها أن

 ...ٌعد أن بعثرت عمري بٌن جدران هذا الدٌر

 ها أنا أعٌش حٌرتً ومؤساتً

 .ترددي ووجلً

 .ضٌاع مجلجل

 .ٌقٌن مهزوز

 .ال أستطٌع النوم



 .ال أجد لالستقرار سبٌال

 ٌتخلى عنً الهدوء واالطمئنان

 تهجرنً الثقة

 أشتهً األمل والسعادة

 لإلٌمان وأفتقده أحن

 كل ما هنالك كلمة واحدة مدوٌة

 مرعبة بقدر كبٌر

 !!!الشك

 (فترة صمت ٌتابع بعدها بصوت مرتفع)

 ...ها السادةأٌ

 أنا أشك

 أشك بحقٌقة األشٌاء،

 ...أشك بحقٌقة الوجود

 .أشك بؤصل اإلنسان

 .أشك بؤصل الدنٌا

 (بصوت قوي جدا)

 .حتى بالرب  أنا ٌا سادة أشك

سرح بقوة للحظات، ٌرتبك الراهب، وٌسرع متسلالً من جانب المسرح، ٌضاء الم) 

الضوء ٌخفت تدرٌجٌاً، ولكنه ٌبقى أقوى من السابق، ٌفتح باب الدٌر وٌخرج الرئٌس 

 (.وآثار النعاس بادٌة على وجهه

 أترانً أسمع أصواتاً شرٌرة؟ -الرئٌس  

 أم هً مإامرة تحاك فً منتصف اللٌل؟            

 (أي من داخل الدٌر -من الخارج) -دتانالمساع

 .نور سماوي ظهر للرئٌس -

 .هً النبإة ٌا أختً -

 .ٌمنحها الرب ألخلص أبنائه

 ..ٌا لها من لٌلة عظٌمة -

 (تدخالن)

 ؟...ما الذي أٌقظكما        -: الرئٌس     

 .فؤمامنا حتى الفجر ثالث ساعات                      

 .الرب شرف الشهادة على نزول النبإة علٌك منحنا -المساعدة السوداء    

 .لتنقلها لألجٌال القادمة  -المساعدة البٌضاء   

 .لٌعرف عنها القاصً والدانً                       

 .لتجلجل فً رحاب األرض                       



 ...أنه لٌوم عظٌم                       

 .لك لما استٌقظناولوال ذ          -السوداء         

 ..                  عندما هزتنً أختً... لقد كنت فً نوم عمٌق           -البٌضاء  

 ...كانت مرتعبة                      

                      

 .وقالت أنها شاهدت شبحاً ٌتحرك بٌن الغرف                      

 .مبجلأجل أٌها األب ال            -السوداء 

 .لقد خفنا أن ٌؤتٌك على حٌن غرة 

 .فٌغدر بك

 .فقلنا نؤتً إلٌقاظك

 حتى تقف له بالمرصاد،

 وتهزمه بقوة إٌمانك

 ...لعنات الرب وتنزل علٌه

 .فٌحترق

 .من دٌرنا المقدس ةوتخرج روحه الشرٌر   -البٌضاء 

 واآلن أٌها األب المكلل بالقداسة والمجد،   -السوداء 

 ...ةأطلب لنا المغفر

 ..فنحن لشدة حماقتنا

 .اعتقدنا النور الربانً روحاً شرٌرة

 (ناظرة للسماء)     -البٌضاء

 .سامحنا أٌها األب على خطٌئتنا

 .أغفر لنا زالتنا

 ..الرب راضً عنكما     -الرئٌس

 ...ما دمتما فً خدمته

 ...وتنفذان مشٌئته

 ..كفاكما ثرثرة

 .لقد أفسدتما علً خلوتً مع الرب

 .ًهن، الغفران نطلب ٌا إلالغفرا

 (المساعدتان تجفالن برهبة)

 .الرببأما أنتما ٌا أختً ( ٌواصل)     -الرئٌس

 .نا لست بغاضب علٌكما، بل أبارككما باسمهؤف

 .وباسمه أمسح ما ارتكبتما من ذنوب

 (ٌنظر نحو السماء)

 !!ٌا رب... باركهما...باركهما



 (ى بخشوعالمساعدتان تلثمان ٌده واحدة بعد األخر)

 .شكراً أٌها األب           -السوداء

 ..شكراً جزٌالً           -البٌضاء

 (تخرجان)

 

 (بعد تفكٌر)          -الرئٌس

 نور سماوي ظهر لً؟

 ؟..أو هً النبإة ٌمنحا الرب ألخلص أبنائه

 ٌا لها من فكرة هائلة؟

 شك أنها فكرة ربانٌة؟ال 

 ه؟شؤن وإعالءألٌس الهدف هو خدمة الرب، 

 ترسٌخ ملكوته؟

 تبجٌل اسمه؟

 نشر نوره؟

 انتصار كلمته؟

 ال شك فً ذلك

 (ٌتؤمل الجمهور بتمعن. قف قلٌالً ٌ، ٌسٌر وٌفكر)

 خطواتً أذن مباركة باسمه؟( ٌواصل)              -الرئٌس

 من ٌدري؟

 .ربما ٌكون ذلك أسلوبه فً إعالء األنبٌاء

 وبعث الرسل؟

 !من ٌعلم؟

 ٌنكر؟ولكن من ٌستطٌع أن 

 (ٌواصل النظر نحو الجمهور)

 . السر فلن أخاف منكم أبداً على هذا.. أما أنتم

 أستطٌع أن أقول بثقة كاملة، 

 .نفعا لم تعد تجدي إن الحقٌقة

 .باستطاعتكم أن تعلنوا الحقٌقة كٌفما شئتم

 .ن تنشروها بصحافتكمأ

 ..أن تتبادلوها مع تهانً األعٌاد

 !!أو مع التعازي

 .تتراشقوها بمدافعكم تستطٌعون أن

 .أصرخوا فً وجه الدنٌا أنكم تعلمون الحقٌقة

 .أنا أبشركم مسبقاً 



 .الحقٌقة لم تعد تجدي نفعاً 

 !؟..ألم تعتادوا على نقٌضها

 واصلوا الصمت.. واصلوا الصمت

 ..هذا أفضل لكم

 

 .م عالمكم الصاخباها أنا أقف أم

 .لم أمانع من الوقوف أمامكم

 ..التسمعوا وترو

 ..لنسبة لكم هً حكاٌةبا

 ..!قد تعجبكم، وقد ال تعجبكم

 ...ما الحقٌقةأ

 ٌصمت، إذ ٌبدأ عد كبٌر من الرهبان السود)

 والبٌض فً الدخول للمسرح، الهمس ٌعلو وٌنخفض،

 ..(.السود ٌتشاورون فٌما بٌنهم

 ..نبإه  -رهبان سود وبٌض

 ..الرب ظهر

 ..نور سماوي

 ...الرب

 ..بٌنما كنا هاجعٌن

 ..غرٌباً  اصوتً كان 

 ..شاهدنا

 ..نور ساطع

 .نحن عبٌدك ٌا رب

 ..تحدث معه

 ..بٌنما الكل نٌام

 ..المساعدتان

 ..أمر عظٌم

 ..حكمة هلل

 رب تمم بخٌر،

 نور عظٌم،

 ..عجٌبة

 ٌوم له ما بعده

 ..كان صوتاً قوٌاً 

 بجلجل حدٌث الر



 ..استٌقظتا

 ..كان فً خلوة

 ..نوره دلٌل

 ..ٌا للفرح والسعادة

 

 

 ما الذي أٌقظكم ٌا أبنائً؟           -رئٌسال

 فؤمامنا حتى الفجر وقت طوٌل؟

 ما هذا الذي سمعناه؟       -راهب أبٌض

 نحن فً حلم أم فً حقٌقة؟

 أنتم مباركون باسم الرب،             -الرئٌس

 .ولكم محبته وملكوته

 ٌخٌل إلً أنً سمعت صرخة،      –راهب أسود 

 وعندما فتحت عٌنً،

 .ن كل شًء هادئاً كا

 ..فً هذه البرٌة      -راهب أسود 

 حٌث ٌقوم دٌرنا المقدس

 .معلٌاً كلمة الرب

 توجد عشرات الوحوش

 أقول، –ولكنً، متوخٌاً للحقٌقة 

 إن ما سمعته،

 .ال ٌمت للغة لحٌوان بصلة

 .كانت صرخة بشرٌة      -راهب أسود 

 .صرخة طال احتباسها حتى تفجرت      -راهب أسود 

 .نداء استغاثة من ٌائس      -راهب أسود 

 .بل هً زفرة إنسان متؤلم       -راهب أسود

 .ٌعرف من أٌن ٌؤتٌه األلم

 (للرئٌس)     -راهب أبٌض 

 ما هذا الكفر الذي نسمع؟

 ..وفً كنف الرب

 (شاحب الوجه)           -الرئٌس

 لٌت الرب قبض روحً،

 .قبل أن ٌصل لمسمعً مثل هذا الكالم

 رة التً نقلناها إلخواننا، أبناء هذاارغم الحض      -هب أبٌضرا



 .التعٌس المتؤخر دٌرال

 رغم الحقٌقة الربانٌة المتجلٌة، التً أضؤنا

 ..بنورها المشرق لٌل أٌامهم

 ...ٌراتناخوها تنافسوننا على دٌرنا بو( مقطعا)       -راهب سود 

 

 .طوبى لناقلً نور الرب      -راهب أبٌض

 .للضاربٌن بسٌفهطوبى 

 .طوبى لمنفذي مشٌئته

 .طوبى ألفضل أبنائه، وأقربهم إلى قلبه

 .طوبى ألبنائه المختارون      -راهب أبٌض

 (فاتحاً ذراعٌه طالباً الصمت)             -الرئٌس

 أسمعً أٌتها السموات

 وأصغً أٌتها األرض،

 :ا النبًقال أشعٌ

 ربٌت بنٌن ونشؤتهم،))

 (.(أما هم فعصوا علً

 ...نطلب لهم الصفح والغفران منك

 أٌها العلً القدٌر،

 .من البنان عسنكون لمشٌئته أطو      -راهب أبٌض 

 .القلوب الشرٌرة ًوباسمه نغرز دعوته ف     -راهب أبٌض 

 ..نطهرها من رجسها

 ضاللهاننقذها من       -راهب أبٌض 

 ونجتث رإوس الكفار       -راهب بٌض 

 ..كالم الربالعاصٌن عن قبول 

 .ذ مشٌئتهوننف

 ال نرهب وال نرتد،       -راهب أبٌض

 .حتى نعلً شؤنه فً كل األرض

 .الرب لنحن من أج        -راهب أسود

 .غٌر أن الرب ال ٌحب إال الحقٌقة

 .الحقٌقة الكاملة        -راهب أسود

 الساطعة كنور الشمس

 .فً ظهر ٌوم تموزي

 ٌن عن إرادتههً لغة الخارج      -راهب أبٌض

 .بل هو العصٌان      -راهب أبٌض



 .كفاكم نزاعاً ٌا أبنائً            -الرئٌس

 :ألم ٌقل سٌدنا

 ((أحبوا بعضكم بعضاً؟))

 ه منكم، ٌجعلنً عاجزاً عن الكالماإن ما أر

 

 ..قبل االختالء بملكوته

 ..والصالة له

 .ٌا أبنائً.. عن نفسً، وعن نفوسكم

 ..عله ٌسامحنا

 ..ناٌصفح ع

 .نحن المذنبون أبداً 

 .سامحنا أٌها الرب، إن كنا قد أخطؤنا        -راهب أسود

 ...سامحنا( سوٌة)     -الرهبان السود

 .ون بهفحتى الخطؤ ال ٌعتر       -راهب أبٌض

 (متحركاً بٌن الرهبان)            -الرئٌس

 ...نائًبٌا أ

 .كفاكم نزاعاً 

 .اللٌلة قد حدث أمر عظٌم

 .نتم هاجعونبٌنما أ

 .ال تدرون من أمر دنٌاكم شٌئاً 

 زلزلت األرض زلزالها، 

 .ونور ساطع أضاء غرفتً

 .مخترقاً جفنً المسدلٌن

 ..باثاً الضوء فً عٌنً

 ...فعرفت أنها مشٌئة الرب

 فخررت ساجداً لنوره

 ٌخطو حتى ٌقف فً وسط... ٌصمت الرئٌس)

 الرهبان ٌختلطون ببعض من كل الجوانب،... المسرح

 واضحاً أن االختالط ال ٌزٌل وجود ىولكن ٌبق

 وٌستحسن أن. جماعات سوداء وجماعات بٌضاء

 ٌكون فً وسط المسرح مسطبة علوها ال ٌزٌد عن 

 نصف متر، لٌقف فوقها الرئٌس فً الوقت الذي

 (.ٌحٌط به الرهبان

 .أٌها الرب تمبارك أن             -الرئٌس



 ارك أٌها القدوسمب.. مبارك              -الجمٌع

 نتم ٌا أبنائً،أأما              -الرئٌس

 فالرب قد خصكم بقدسٌته،

 ..فبعث نوره فً دٌركم

 

 أنتم ملح األرض،

 ولكن إن فسد الملح ٌا أبنائً،

 فبماذا ٌملح؟

 .إٌاكم والمعصٌة، إٌاكم والمعصٌة

 ال تدعو الشر ٌحتل مكان اإلٌمان فً

 عقولكم،

 والنور فً قلوبكم،

 مئنان فً نفوسكم،واالط

 .كونوا قلباً واحدا

 .هكذا هتف بً نداء من عند الرب

 .تعصوا لً أمراً  الو.. وقال، أطٌعونً

 وقال، كونوا معً على أعدائً،

 النور فً هذاتوهج وأنتم ٌا أبنائً الذٌن رأٌتم 

 ...الدٌر

 .فً هذه البقعة المباركة

 :أقول لكم ما قاله لً الصوت المقدس

 كم،أحبو أعدائ)) 

 باركوا ألعٌنكم،

 أحسنوا إلى مبغضٌكم،

 وصلوا ألجل الذٌن ٌسٌئون إلٌكم وٌطردونكم،

 .((لكً تكونوا أبناء أبٌكم الذي فً السماوات

 .صدق هللا العظٌم       -راهب أبٌض

 صدق هللا العظٌم    -الرهبان البٌض

 (الرهبان السود ٌتشاورون)

 لنصل على شرف الرب             -الرئٌس

 نوره فً دٌرنا بعثلذي ا

 ...رمزاً للخٌر

 ...والمستقبل النٌر

 رمزاً للمحبة



 والغفران الشامل

 .لخطاٌانا وخطاٌا البشر

 (صل الصالة بصوت غٌر مسموعاٌو)

 ، وٌتبادالنحراهبان أسودان ٌقفان فً جنب المسر)

 (:الحدٌث بصوت منخفض، وٌدور بٌنهما الحوار التالً

 سنا ٌكذبرئٌ               -األول

 مغفرتك ٌا رب               -الثانً

 الرب فً القلوب               -األول

 أما الكذب فال ٌمت للرب بصلة 

 ، خطٌر ككالمك شر               -الثانً

 .مصٌره جهنم وبئس المصٌر     

 وهل حالنا أحسن من حال جهنم؟              -األول

 .فنًكالمك ٌخٌ               -الثانً

 .وما ٌتستر وراء الكالم مخٌف أكثر

  المغفرة ٌا إلهً

  أرحمنا بمحبتك

  ستصلون لمعنى كالمً عاجالً أم آجالً                -األول

  واألفضل عاجالً 

 عندها تنتهً معاناتنا

  أما استمرار الصمت

 وبقاء الحال على هذا المنوال

 .فهو الكارثة بعٌنها

 ٌا رب من الشرٌر نجنا              -الثانً

 ..خذ عنا الشٌطان

 .وطهر قلوبنا

 خلصنا من الخطٌئة

 ...أبعد عنا إغرائها

 ..ومدنا بٌقٌن اإلٌمان

 ..التجربةبوال ترمنا 

 الخوف صفة ال ٌحبها الرب باإلنسان              -األول

 ..بدون الخوف نخطئ              -الثانً

 والخطٌئة ال تلٌق بؤبناء الرب        

 ..السكوت على الظلم               -األول

 ..خطٌئة



 ..الصمت على األلم

 ..خطٌئة

 الخضوع لنزوات اآلخرٌن

 ..خطٌئة

 .كان الدٌر لنا، فؤصبح لهم

 .كانت األرض لنا، فؤصبحت لهم

 .كانت الحرٌة لنا، فؤصبحت لهم

 .كن رإساء أنفسنا، فؤصبحنا مرإوسٌن

 تعادةفؤي خطٌئة نرتكبها إذا ما تحركتا الس

 ؟...حقنا أو بعضه

 ألٌس التنازل عن الحق خطٌئة؟

 ألٌس الصمت عن الذل خطٌئة؟

 ألٌس قبول الهوان خطٌئة؟

 .ة فً عالهٌؤتربما تكون هً مش              -الثانً

 وهل أحببنا الرب ألنه ٌظلم؟              -األول

 !!!بل ٌساعد المظلوم              -الثانً

 مساكٌن؟الووهل أحببنا الرب ألنه ال ٌستمع لصراخ المعذبٌن               -األول

 !!!بل ٌنصرهم             -الثانً

 فلماذا الرب الذي عرفناه هنا... تماماً ما تقول             -األول

 ٌظلم المظلوم؟

 ٌنصر المعتدي؟

 ٌعطً للظالم ما ال ٌستحقه؟

 ٌهب السارق أضعاف سرقته؟

 أصم األذنٌن؟

 ٌنٌن؟أعمى الع

 !؟ أي رب ذلك ٌكون

 .أنت تدعً أمور رهٌبة              -الثانً

 ...بل هً الحقٌقة              -األول

 ..عشتها أنت واآلخرون

 .وال أنكر أنها رهٌبة

 .إذا ما اخترقت األعماق بإشعاعها المضًء

 إلٌه الرئٌس، هو حب احتى الحب الذي ٌدعون

 .من جانب واحد

 ه للذي غلبه،حب المغلوب على أمر



 هزوم لهازمه،محب ال

 أي طعم ٌكون لهذا الحب؟

 

 (ٌنهً صالته)             -الرئٌس

 صدق هللا العظٌم

 .آمٌن  -البٌض وجزء من السود

 (ٌنزل رئٌس الدٌر، وٌخرج)   

 الحق ال ٌعلو علٌه أحد، أٌها األخوة، ألنه        -راهب أبٌض

 .حق الرب                       

 .الرب ٌؤخذ والرب ٌعطً          -أبٌض راهب

 .مباركة مشٌئة الرب         -راهب أبٌض

 .هللوٌا.. هللوٌا         -راهب أبٌض

 .بٌده الفرح والمسرة         -راهب أبٌض

 .هللوٌا... هللوٌا         -راهب أبٌض

 .أخلص أبنائه، أحق بمسرة الرب وفرحه      -راهب أبٌض

 قدوس... قدوس        -راهب أبٌض

 .لٌكن اسمه مباركاً                        

 .وبالروح والحق ٌنبغً أن نسجد له       -راهب أبٌض

 .((ال تخف وال ترتعب)): قال الرب لٌشوع       -راهب أبٌض

 .إلهنالنقم مذبحاً للرب        -راهب أبٌض

 .لنمجد اسمه دوماً                       

 .نمجده مع إطاللة كل فجر      -راهب أبٌض

 نمجده فً كل زمن،      -راهب أبٌض

 وفً كل وقت،

 حتى ٌتحقق وعده

 .وتحل إرادته

 .مقدس أسم الرب... هللوٌا... هللوٌا    -مجموعة رهبان بٌض 

 .مباركة إرادة الرب               -راهب أبٌض

 .مباركة ملكوت الرب                -راهب أبٌض

 .مباركة ملكوت الرب.. هللوٌا.. هللوٌا     -بٌض مجموعة رهبان

 كلمة الرب استعمالأنتم ٌا أخوتً تكثرون من                -راهب أسود

 .أما أفعالكم فبعٌدة عن الصفات الربانٌة. مفً أقوالك         

 تتهمنا بالزندقة؟       -راهب أبٌض

 .تفو على الشٌطان       -راهب أبٌض



 .تفو على الوسواس الخناس       -راهب أبٌض

 .نحن أخلص أبناء الرب ومجددي مجده       -راهب أبٌض

 هذه تهمة خطٌرة،       -راهب أبٌض

 بؤي حق تنكرون علٌنا إٌماننا؟

 .الصدر من نواٌاكالمكم ٌخفً ما فً        -اهب أبٌضر

  هلموا أٌها األخوة نرفع األمر للرئٌس      -راهب أبٌض

 ٌئةسال لٌكشف النواٌا

 وٌزهق الباطل،

 .إن الباطل زهوق دوماً 

 .لٌعلم سٌدنا أي منزلق ٌنزلقون      -راهب أبٌض

 الرئٌس اآلن فً خلوة،      -راهب أبٌض

 ٌفكر بما بعثه الرب من إشارة 

 ..المقدس نوره إلى دٌرناعبر توهج 

 ولكن األمر خطٌر،      -راهب أبٌض

  والنفوس مألى باللإم

 .ةوالنواٌا خطٌر

 ..نإجل ذلك حتى الظهر       -راهب أبٌض

 ..أنتم دجالون        -راهب أسود

 قلوبكم مألى بالحقد،

 ..خداع وإٌمانكم

 ..خطٌئتنا الكبرى أنا وثقنا بكم        -راهب أسود

 ...أعطٌناكم مما لنا بال حدود

 ...هذا حق لنا      -راهب أبٌض

 ؟من أعطاكم حق العٌش هنا       -راهب أسود

 الحق حق الرب، والدٌر دٌر الرب      -راهب أبٌض

 والملك ملكه

 ونحن هنا بمشٌئته

 .نحن ابنائه المختارون -راهب ابٌض 

 .الرب ةمباركة مشٌئت    -الرهبان البٌض

 .نحن بناة الدٌر وأصحابه       -راهب أسود

 ..قطعنا الحجارة بؤٌدٌنا       -راهب أسود

 ..فانا نقلناهاوعلى أكت       -راهب أسود

 (مقاطعاً )     -راهب أبٌض

 ....طرٌقة بدائٌة



 .عشر الوقتنحن نستطٌع أن نفعل ذلك كله بؤقل من       -راهب أبٌض

 دنا المهندسون والمعمارٌوننع     -راهب أبٌض

 ؟مفماذا عندك

 .اإلرادة والسواعد وقوة العمل       -راهب أسود

 .نحن لدٌنا المعرفة       -راهب أبٌض

  وبالمقابل تؤخذون دٌرنا       -راهب أسود

 فماذا نصنع بالمعرفة عندئذ؟                     

 .ٌا لكم من قوم متخلفٌن، جاحدٌن     -راهب أبٌض

  أرسلنا هللا لبث الحضارة والمعرفة بٌنكم     -راهب أبٌض

 .لتخلٌصكم من تخلفكم                     

 ابنائه  أخلصنحن       -راهب أبٌض

 نحن سٌفه المسلول     -راهب أبٌض

  لذلك اختصنا بالمكان األول فً ملكوته     -راهب أبٌض

 التارٌخ ل، ومنذ أومن بٌن كل البشر بخٌارنا     -راهب أبٌض

 هل من ٌنكر ذلك؟                    

                     .حتى كتبكم تعترف بذلك –راهب ابٌض 

 (مخاطباً الجمهور)     -راهب أبٌض

 هل تنكرون ذلك؟                    

 لم ٌنزل نور الرب فً هذا الدٌر       -راهب أبٌض

 مجٌئنا إال بعد  

 مشٌئته معنا دائماً  الى ان وتلك أشارة 

 ٌحرس خطانا

 وٌحمً أرواحنا

 .وٌنصرنا نصراً مبٌناً 

 .مشٌئة الرب، تعطً النصر دوماً       -راهب أبٌض

 (حانقاً )       -راهب أسود

 ...كفاكم كفراً وتجدٌفاً 

 ...كفاكم تالعباً بالكالم واأللفاظ الجوفاء

 إن عملكم هو تكرٌهنا بالرب إلهنا

 الرب لٌس سلعة تشترى وتباع،

 ...حدأوال ٌقٌم عالقات خاصة مع 

 ..وال ٌمٌز بٌن أبنائه

 وهللا لو لم ٌكن هذا الدٌر لنا،

 نملك سواه،كنا ولو 



 !ورحلنا... الثٌابلخلعنا هذه 

 .نحن على استعداد لدفع كل تكالٌف السفر       -راهب أبٌض

 .تذكروا ذلك دائماً 

 هذا ما تحلمون به،       -راهب أسود

 ..باقون ولكنا 

 ابد الدهر باقون

 ..وسٌتحول بقائنا إلى كابوس ٌقض مضاجعكم

 ...إلى غول ٌفترس هدوء بالكم

 ...ن بالعذابمتخلفون، ٌتمسكو      -راهب أبٌض

 هللا الواسعة، دأفتحوا عٌونكم لتروا بال

 ؟ما دمتم ترون، فما بالكم تنكدون عٌشنا       -راهب أسود

 تلك مشٌئة الرئٌس      -راهب أبٌض

 .ومشٌئته هً أمر هللا

 .جئنا لهذه البقعة نزوالً عند كالم الرب      -راهب أبٌض

 فً الدٌر رغم أنناالرئٌس خصكم بؤحسن جناح        -راهب أسود

 .شٌدناه بكدنا وعرقنا                      

  مفاهٌم العدل انقلبت فً هذا الزمان       -راهب أسود

 من ٌملك ٌجرد من ملكٌته

 .ومن ال ٌملك ٌوهب بال حساب

 ..حتى الشمس تشرق من جهتكم        -راهب أسود

 ٌرطب غرفكم،  أنوالنسٌم ٌصلنا بعد 

 .دكمحرارة حق حامالً 

 فهل ٌكون مثل هذا الرئٌس عادالً؟    -ثالثة رهبان سود سوٌة

 !قالوها أخٌراً              -راهب أبٌض

 .قلوب سوداء مفعمة بالحقد            -راهب أبٌض

 .كراهٌة عمٌاء ال تعرف حدود       -راهب أبٌض

 .نفوس مطوٌة على اللإم       -راهب أبٌض

 زوبعة؟ما هذه ال       -راهب أسود

 ما هذا الضجٌج األجوف؟

 نحن نتعذب      -راهب أسود

 قلوبنا تقطر دماً                      

 أما أنتم فتجٌدون الصراخ

 ...وتركبون لألسطورة ألف جناح

 تضمرون لنا الموت وتستكثرون صراخنا؟       -راهب أبٌض



 .النجدة ٌا سٌد الكون       -راهب أبٌض

 حن أحوج بالشفقة والصراخن         -راهب أسود

 نفوسنا تقطر ألماً 

 حٌاتنا مألى بالقهر

 ..آمالنا مفقودة

 نستنجد وال من منجد

 .نسترحم وال من رحٌم

 ؟..سمعتم( للجمهور)       -راهب أبٌض

 ٌستكثرون علٌنا صرخات األلم؟

 لم ٌعد صراخ األلم على قدر الوجع، إنما على       -راهب أسود

 ...ه القلوب من نٌاتتقدر ما تبٌ                     

  والذمم من أطماع

  والعقول من مإامرات

 .والضمائر  من فتن 

 ٌا رب لماذا تقف بعٌدا                -راهب أسود

 لماذا تختفً فً أزمنة الضٌق؟  

 لماذا تجعل الشرٌر ٌفتخر          -راهب أسود

 بشهوات نفسه؟

  دفوالخاطف ٌج          -راهب أسود

 .ٌهٌن الرب حٌن ٌدعً القرابة إلٌه

  أنصر المستحقٌن   -  -راهب أسود

 .إنسان من األرضٌرعبهم   حتى ال ٌعود               

 ....الوٌل، الوٌل        -راهب أبٌض

 أما من منقذ؟         

 ؟أما من مستجٌب الستغاثتن     

 نحن القلة المستنٌرة؟    

 .للعالم الذي لم تروٌه دمائنا الوٌل         -راهب أبٌض

 .... قدوس ٌا قدوس         -راهب أبٌض

 ال تتركنا كالردم فً الغاب       

 من راٌفلٌرتعد وٌرتجف األغ      

 نورك المبارك    

 .ولٌترنحوا كالسكارى أمام قوة وعدك                      

  بمشٌئتكولٌهربوا من أمام سٌوفنا المسلولة         -راهب أبٌض

 .إرادتكومن أقواسنا المشدودة لتنفٌذ      



 ....قدوس،  قدوس        -راهب أبٌض

 ترنم باسمه،نل        -راهب أبٌض

  معلٌن عظمته    

 .أبانا البار الذي فً السموات    

   باً فً الحفرومن رعد اسمه ٌستٌقظ الهاربون رع       -راهب أبٌض

 .لفخٌإخذ   با ومن ٌصعد من الحفر

 ....قدوس، قدوس       -راهب أبٌض

  أٌها األخوة بالرب       -راهب أبٌض

 ...لنعلم رئٌس دٌرنا المبجل بما ٌحاك من تدابٌر    

  نضع أمامه الحقائق    

  كاشفٌن النواٌا الخبٌثة   

 والضمائر الغادرة   

 ...لٌعرف أي قوم جاحدٌن فً هذا الدٌر    

  ٌا رب خلصنا        -راهب أبٌض

  تعبنا من الصراخ     

 تٌبست حلوقنا                       

 .وكلت عٌوننا من االنتظار     

 .صراخ وعوٌل بال سبب وجٌه        -راهب أسود

 .أرى أن النٌة تتجه لتزهٌقنا كً نرحل        -راهب أسود

 ونحن لن نرحل        -راهب أسود

 .هنا باقون                      

  ما دام فً عروقنا دماء تسٌل    

 هنا باقون،    

 .ما دام فً صدورنا نبض حٌاة   

 ٌهاجمون الرئٌس بسفٌه الكالم       -راهب أبٌض

 وٌهددونا باإلبادة    

 .بإغراقنا بالدم                      

 لرئٌسانسوا فضلنا وفضل         -راهب أبٌض

 وٌكفرون بكالم الرب،    

 .ثبت بالكتب المقدسةالم     

 .كان دٌركم متهدماً فرممناه        -راهب أبٌض

 .فؤعدنا له الحٌاة. خراباً مهمالً      

 .كان مغموراً، فؤبرزناه         -راهب أبٌض

 .ٌردون لنا الجزاء بالكراهٌة والغضب      -راهب أبٌض



 .كفى هرطقة وتجدٌفاً         -راهب أسود

 .كفى كذباً على األموات واألحٌاء   

 .سواعدنا هً التً أعلت البنٌان        -راهب أسود

 .نحن جعلناه ذا شؤن        -راهب أسود

 .لم نحن قاماتنا حٌن جد العمل        -راهب أسود

 .ٌا رب رد لنا جزاءنا حسب عمل أٌدٌنا        -راهب أسود

 .وأهلك الكاذبٌن تحت سمائك  

 دٌرنا وقد أعلٌنا شؤن       -ودراهب أس

 وجعلناه قبلة لألمم   

 .ونوراً ٌشع بالمحبة والمعرفة                    

 هذا الكالم اسمه تآمر،      -راهب أبٌض

 فر واإللحادكوهو من باب ال    

 .والعقوق والزندقة    

 اسمعً أٌتها السموات،       -راهب أبٌض

 .ً أٌتها األرضوأصغ                      

 لصرنا لو أن رب الجنود أبقى لنا بقٌة صغٌرة        -راهب أبٌض

 .مثل سدوم وعمورة                     

 .هالك المذنبٌن والخطاة ٌكون سواءً       -راهب أبٌض

 .وتاركوا الرب ٌفنون                     

 .قدسةٌنكرون حقنا الذي نصت علٌه األسفار الم     -راهب أبٌض

 !حق؟       -راهب أسود

 تتحدثون عن الحق؟                    

 ( ٌنظر نحو الجمهور)                   

 هل من ٌشرح لً معنى هذه الكلمة؟                   

 ٌعنون األرض المسحوبة من تحت أقدامنا      -راهب أسود

 والبٌوت المهدومة                    

  وتشتٌتنا شرقاً وغرباً                      

 وذبحنا ذبح الشٌاه؟                           

 هل من معنى آخر؟                     

 ....قدوس... وٌصرخون، قدوس       -راهب أسود

 ... هً مشٌئة الرئٌس     -راهب أبٌض

  فكفاكم فتناً         

  به الربالرئٌس ال ٌفعل إال ما ٌؤمره        



 .والدلٌل قد نزل قبل فجر هذا  الٌوم       

 .رنموا وتهللوا بوعد الربتتلف       

 .لم نعد نإمن بعدالة الرئٌس        -راهب أسود

 .وال بطهارته        -راهب أسود

 .فرض علٌنا القٌود، بٌنما أطلق أٌدٌكم        -راهب أسود

 .حتى الرب صار قٌداً          -راهب أسود

 .حتى الرب صار قٌداً ( سوٌة)      -ن السودالرهبا

 .كفرة        -راهب أبٌض

 .لن ٌهدأ لنا بال حتى نرى ما ٌكون من أمر الفتنة        -راهب أبٌض

 .ٌؤكلون خبزنا وٌتهموننا بالعدوان         -راهب أسود

 !!قدوس، قدوس، لٌكن اسمك مباركاً ( سوٌة)     -الرهبان البٌض

 .قدسوا اسمه ذاك الذي جعلنا فوق األمم       -راهب أبٌض

 .ٌسرقون عملنا وٌكابرون علٌنا         -راهب أسود

  ٌسرقون إنسانٌتنا وٌملئون األرض صراخاً عن عدوان موهوم        -راهب أسود

  ٌستغٌثون ونحن أحوج باالستغاثة         -راهب أسود

  اصر ملكهم الخاص. حتى الرب سرقوه         -راهب أسود

  لطفك ٌا ملطف         -راهب أسود

  خوف الجانً من فعلتهصراخهم هو          -راهب أسود

 !وٌتهمونا بالتآمر والفتن؟         -راهب أسود

  ٌضطهدونا وٌطلبون النجدة         -راهب أسود

  أخرجوا من الدٌر أٌها المالعٌن          -ضراهب أبٌ

  هذا دٌرنا        -راهب أسود

  كل حجر ٌشهد على ما أقول         

  فً كل غرفة بقٌة من بقاٌانا          

  فً كل زاوٌة أثر من آثارنا          

  انتزع منا بالقوة تسكنوهحتى القسم الذي        

  فمن أولى بصرخات األلم       

 القابضون أم الخاسرٌن؟       

 ....آمٌن       -راهب أبٌض

 من أعطى الرئٌس حق المنح وهو ال ٌملك؟        -راهب أسود

 من منحة سلطة علٌنا وهو غرٌب عنا؟        -راهب أسود

  خصم وحكم        -راهب أسود

 .متحٌز وحكم                      

  أنتم تكفرون        -راهب أبٌض



  ال تستحقون الثوب الذي علٌكم                     

  دافقجاحدون للخٌر ال       

  وهل عرفنا الخٌر؟     -راهب أسود

 ؟للخٌرعلٌنا تشٌر هذه الخرق التً                   

  ثٌابنا صنعناها بؤٌدٌنا       -راهب أسود

   من أعشاب البرٌة        -راهب أسود

  أما ثٌابكم فمستوردة        -راهب أسود

  نرى بها الشإم        -راهب أسود

  نرى بها التمٌٌز حتى بٌن جدران دٌرنا        -راهب أسود

  تتمٌز ضدنا ونحن أصحاب الدٌر        -راهب أسود

  قبلنا حٌاة الذل ولم نخلص من العذاب         -راهب أسود

  حرثنا أرضنا لحسابكم، ولم نفز بكلمة شكر       -راهب أسود

  لوا خٌراتنا وقالوا عنا سارقونأك       -راهب أسود

  نا سوق القطٌع وٌقولوا إننا متآمرونونٌسوق        -راهب أسود

  قلبوا كل المفاهٌم اإلنسانٌة        -راهب أسود

  من ال ٌملك ٌتمتع بالخٌرات ومن ٌملك ٌتمتع بالشقاء        -راهب أسود

  ومن الرب صنعوا عصا ٌهزونها فً وجه األبرٌاء        -راهب أسود

  وبٌنٌن والمسلبوجه المعذ         

 هل من خالص؟        -راهب أسود

 

 (تدخل المساعدتان)

 ضجتكم تقلق رئٌسنا فً خلوته وتخٌف األرض              -السوداء

  المقدسة     

 ما هً حكاٌتكم؟               -البٌضاء

 !!زنادٌق... إنهم كفرة         -راهب أبٌض

  ال ٌإمنون بالرب         -راهب أبٌض

  جاحدون.... زنادٌق         -راهب أبٌض

  شكاكون ومثٌري شغب         -راهب أبٌض

  ٌدعون أن الدٌر لهم من دون كل الناس         -راهب أبٌض

 ...ٌتآمرون على حقنا المشروع         -راهب أبٌض

 ...وٌكفرون بما جاء فً الكتب          

 .سنرفع شكوى لرئٌسنا المقدس           راهب أبٌض

  ما دام معكم فهو مقدس( متهكماً )          -أسود راهب



 بالنسبة لنا لم تعد أمامنا إال طرٌق واحدة           -راهب أسود

 !العصٌان           

 .هل تسمعان التهدٌد           -راهب أبٌض

  ٌهددونا بالقتل            -راهب أبٌض

  الوٌل لإلنسانٌة   -مجموعة رهبان بٌض

  الوٌل للعالم    -ن بٌضمجموعة رهبا

  ٌهدرون دمنا(  متوجهٌن للجمهور)      -كل الرهبان البٌض

 .إلخوتنا فً الخارج عٌجب إٌصال خطورة الوض            -راهب أبٌض

 .لٌمدونا بالمال والرجال              

 (.ٌقتربون حتى ٌواجهوا الجمهور وٌصرخون)    -مجموعة رهبان بٌض

 !!نقذوناأ               

 !ٌهددونا   بالقتل(   بصراخ)       -كل الرهبان البٌض

  جلدخلصنا من هذا ال... الهً.... الهً                -راهب أسود

  كفاكم صراخاً                      -السوداء

 قلٌالً      هدأواا                     -البٌضاء

  للم أسمع تهدٌداً بالقت            -السوداء

  فال داعً للتهوٌل        

 بل هناك تهدٌد مستور            -البٌضاء

 فوراً    ٌجب إبالغه للرئٌس                   

  لٌضرب بٌد من حدٌد  

  مدعومة من عند الرب  

 رجٌن عن طاعتهاعلى أٌدي الخ                      

  مخرجاً من داخلهم روح الشٌاطٌن  

  كفاك ٌا أختً تهوٌالً               -السوداء

 فالدٌر كبرمٌل بارود  

  قد ٌنفجر فً كل لحظة                     

 ال تستري على جماعتك             -البٌضاء

  أناشدك بالرب، وبابن الرب             -السوداء

 بشرلذي مات من أجلنا نحن الا 

 ... أن تترٌثً  

  حطب فً الناروال تدسً ال                     

  أخاف ساعتها أن ٌكون الوقت متؤخراً            -البٌضاء

  فال ٌنفع الندم  



 فترة صمت تتؤمل خاللها المساعدة السوداء) 

 (.المساعدة البٌضاء 

 (تتقدم إلى مقدمة المسرح وتخاطب الجمهور)          -السوداء

  ٌا للعجب مما أسمع                    

 جدونًكؤنً ضعت فو 

 أو غرقت فانتشلونً 

  أرى األشٌاء عكس وضعها الصحٌح 

  فؤقول لنفسً لعل وعسى  

 ....أسمع صرخات األلم وزفرات القهر  

 ....وأقول أن هللا ٌلطف ما بالقلوب  

 هل هً حكاٌة؟  

 ؟هل ما أراه حقٌقة مجسدة 

 أم كابوساً مرعباً؟ 

 ( السودتنظر إلى عدد من الرهبان )                   

 ... ٌا إخوتً                    

 ( تضع ٌدها على كتف أحدهم)

 ... لقد أبصرت  

 . ها هو النور ٌعود إلى عٌنً                    

 ...ومع النور ٌشتد حزنً

 . ومع حزنً تفور السعادة بؤعماقً 

 سعادة رإٌة األمور على حقٌقتها المتجلٌة  

 ...وٌفور الحزن بؤعماقً 

 ...حزناً لحالتنا الغرٌبة                     

 ..ٌا إخوتً 

 ....أنا أرى 

  والرإٌة تعطٌنً سعادة  

 أقوى من الحزن المتؤصل فً نفسً  

    والدموع تمأل عٌنً  

   اآلني بؤن تنحدر  ما كان أجدرك أٌتها الدموع  

 نً من ضغط األفكار الموحشةٌرٌحتف                      

 أن تنفجر  جدرك أٌها الحزنما كان أ 

 ..دفٌن فتخفف بعض ما فً الصدور من غضب    

 ما كان أجدرك أٌتها الحقٌقة 

  تنتفضً وتنطلقً كطائر الرعدأن     



 أٌها الرب    

 (.تقف بمواجهة الجمهور، ناظرة نحو السماء)   

 ....لماذا ال ٌكفهر وجهك    

 لماذا ال تعلً الحق وتزهق الباطل؟    

 ألٌس الباطل زهوقاً؟    

 ....دعنا نتحقق لمرة واحدة من وجودك   

 ...  نلمس قلبك الواسع   

 ..تغرقنا حقٌقتك   

 ... الساخطة... الساطعة... الحقٌقة الجمٌلة  

 الرهبان البٌض -تنظر بوجوه الرهبان السود)  

 ٌقفون بمواجهة الدٌر، ظهرهم للجمهور، وٌهتزون  

 (.كؤزٌر الحشرات مخرجٌن صوتاً رتٌباً  

 (مستمرة)            -السوداء

 أٌها الحقٌقة                          

 رغم قسوتك  

 فؤنت أجمل األشٌاء   

 ( تنظر نحو الجمهور)   

 هكذا ٌبدأ الشك   

 ... وترتسم عالمة سإال فً األفق    

 ترى، هل ٌروق ألحدكم أن ٌضٌف شٌئاً ما؟  

 

 

 

 

 

 

 (ستار)

**** 

  

 

 

 تجلي الزمن السيئ -الحالة الثانية

 



 

  

 نظرة من الداخل

نفس المكان، سوى أن تغٌٌراً قد جرى على لون الدٌر إذ أصبح اللون ربع أبٌض كما كان )

فً الحالة األولى، وثالثة أرباع رمادي، أي أن اللون الرمادي حل مكان اللون األسود، مع 

مادي، وال بؤس من بعض البقع البٌضاء بقاء بقع سوداء صغٌرة وواضحة عبر اللون الر

 .أٌضاً 

ضحكات ... مع فتح الستار، ٌكون المسرح خالٌاً، وموسٌقى جنائزٌة تعزف ببطء وتقطع

فً ذا الجو ٌبدأ الرهبان السود بدخول المسرح واحداً بعد ... صاخبة تسمع من القسم األبٌض

اإلذالل باد على ... لفةٌنتشرون فوق خشبة المسرح بؤشكال هندسٌة مخت. اآلخر، شدٌد

تمضً لحظات صمت ال تقطعها إال ضحكات الرهبان البٌض من ... وجوههم وهٌاكلهم

قوٌة جداً، تتوقف بعدها وفجؤة تسمع قرعة صنوج ... تقطعةالخارج، والموسٌقى الجنائزٌة الم

الموسٌقٌة الجناٌزٌة ومختلف األصوات الصادرة من الخارج، تمضً لحظات صمت، وٌكون 

 (.ضوء أزرق خافتاً ال

 

****** 

 

 

 وماذا بعد؟( صارخاً  –من وسط المسرح )      -راهب أسود

 ال تبدو فً األفق نهاٌة

 ....والزمن ٌصبح أكثر سوءاً 

 والصمت مرٌب ورهٌب

 والقهر قاتل 

 ٌرافقه اللحن الجنائزي   -رئٌس الدٌر من الخارج )

 (المتقطع

 فقام أٌوب، ومزق جبته، وجز شعر رأسه، ))

 ((... وخر على األرض وسجد 

 ٌدخل رئٌس الدٌر، تتوقف الموسٌقى الجنائزٌة،)

 : (ٌجٌل أنظاره بالرهبان السود، وٌستمر

 عرٌانا خرجت من بطن أمً،: ))وقال أٌوب        -رئٌس الدٌر

 وعرٌاناً أعود إلى هناك،

 ((الرب أعطى والرب أخذ

 ...مبارك أسم الرب



 أٌاه الرب، فؤقبلوا ٌا أبنائً بما وهبكم

 إن الرب ال ٌنسى عباده

 سٌمنحكم ملكوته فً السموات،

 ..ولٌكن أسمه مباركاً 

 وإلى أبد اآلبدٌن

 ولٌغفر لكم ذنوبكم

 وٌدخلكم فسٌح جنانه

 (ٌخرج)

 (من الخارج)   -الرهبان البٌض

 مبارك أنت أٌها الرب،

 ..مبارك أنت

 عادل أنت أٌها الرب

 ...عادل أنت

 ى لتكن مشٌئتك هً األعل

 لٌكم مجدك فوق كل مجد

 أنت لنا ونحن لك

 ..وإلى أبد اآلبدٌن

 ...أنت لنا ... أنت لنا 

 ...أبداً اتباعك فال ٌخف 

 .إنً أشم رائحة الحرب فً نشٌدهم      -راهب أسود

 مة الرب فً غنائهم هً بدٌل للحربكل

 :أنً أكاد أسمعهم ٌقولون

 (ٌشتركان مع الراهب السابق)    -راهبان أسودان

 أنت أٌتها الحرب ةمبارك

 مباركة أنت،

 عادلة أنت أٌتها الحرب

  عادلة أنت

 لتكن مشٌئتك هً األعلى

 فوق كل مجد كلٌكن مجد

 ...أنت لنا ونحن لك

 ..وإلى أبد اآلبدٌن

 ...أنت لنا ... أنت لنا

 كنا نذل أنفسنا       -راهب أسود

 كً نرى ابتساماتهم



 دقهمكانت صلبانهم بنا       -راهب أسود

 ٌوم كانت صلباننا محارٌث

  عبؤنا رإوسنا بالكالم       -راهب أسود

 ٌوم عبؤوا خراطٌشهم بالرصاص

 قالوا لنا الحق هو حق الرب      -راهب أسود

  الرب مناوأخذوا 

  حولوه إلى ملكٌة خاصة       -راهب أسود

 ا ل فٌهغإلى منطقة مغلقة ممنوع التو

 (ٌخاطب الجمهور) -راهب أسود

  لوح لً عذاب مرٌرٌ

 ..فً أٌام قادمة

 ونحن نواصل العوٌل

 ونواصل الكالم

 ونغرق فً األحالم

 !؟...وأنتم

 ..أجل أنتم

 ترى هل تغٌرتم؟

 (للجمهور)       -راهب أسود

 هل أستطاع الزمن أن ٌكشف لكم حقائق

 ما جرى وما ٌجري؟

 (للجمهور)        -راهب أسود

 هل تدرون من أٌن تهب الرٌح؟

 أٌن تبدأ العتمة؟ ومن

  العتمة( للجمهور)   -راهب أسود 

 ؟..متى تنتهً العتمة

 وتخرجون لضوء الشمس؟

 هلموا نفعل شٌئاً      -راهب أسود

 كً ال نزٌد العلقم

 مرارة

 ...فً أفواهنا

  أصبحنا بال حق       -راهب أسود

  ونحن أصحاب الحق

 وأصبحنا بال دٌر

 ..ونحن أصحاب الدٌر



  ل على الكالموال زلنا نعو

 ..والشكوى

 ..والبكاء

  واألحالم

 ال أمل بال ذل        -راهب أسود

 ال حق بال عطاء

 خالص بال ثمناال 

  لتكن مشٌئتك معنا أٌها الرب        -راهب أسود

 ...خلصنا... خلصنا

 أعد إلٌنا حقاً 

 وال تقس علٌنا

 أغفر لنا ذنوبنا       -راهب أسود

 دد من رضائكهبنا م      -راهب أسود

 نفحة من رحمتك 

 مسحة من حنانك

 .وخلصنا

 كٌف ٌقدرون أن ٌتكلموا بالصالحات       -راهب أسود

 وقلوبهم تنطوي على الشر؟

 كٌف ٌتكلمون عن اإلٌمان

 ونفوسهم ملٌئة بالضغائن واألطماع؟

 بنا الخالص من مبصرٌن وال ٌبصرونه( متوجهاً للسماء)        -راهب أسود

 ٌسمعون وسامعٌن ال

 فاهمٌن وال ٌفهمون

 إلهً هبنا خالصا أبدٌا.. إلهً        -راهب أسود

 قال عمر بن الخطاب للمرأة أن تضٌف لصالتها        -راهب أسود

 ..شٌئاً من القطران إذا أرادت شفاء بعٌرها

 (بإنكسار)

 ..نحن نصلً لٌل نهار

 أما خالصنا فٌحتاج إلى القطران

 ونحن ال نملك القطران

 ولماذا ال نملكه؟        -هب أسودرا

 مبارك أنت أٌها القطران        -راهب أسود

 مبارك أنت

 ..لم نكن بحاجة إلٌه        -راهب أسود



  أعماقنا ٌمأل قطراننا        -راهب أسود

 قطراننا تكاتفنا

 تعاضدنا

 ..قطراننا صوتنا المجلجل فً البراري والودٌان

 ..فً السهول والبطاح

 ...ي فً األرض والسماءدوالم صراخنا

 .قطراننا فٌنا إذا عرفنا ما نرٌد

 أخشى أننا ال نعرف كٌف نستعمله       -راهب أسود

 تحنا أعٌننا على الحٌاة لم نجربهفمنذ ف

 لم نفكر به

 لم نستعمله خوفاً من غضب الرب       -راهب أسود

 الذي قال على لسان أبنه

 أحبوا ألعٌنكم))

 ((.ٌكمأحسنوا إلى مبغض

 فكٌف ٌستوي هذا األمر مع القطران؟

 نحن لن نستعمله إال خدمة للرب       -راهب أسود

 .وإعالء لشؤنه

 أنا فً شك مما نرمً إلٌه      -راهب أسود

 فنحن لم نتعلم غٌر الصالة

 وخدمة الرب

 حتى نضمن الجنة

 ٌوم تجًء الساعة

 وتقوم القٌامة

 فإٌانا من السقوط فً رجس الخطٌة

 ٌة الربومعص

 نحن نملك الرب أٌها األخوة       -راهب أسود

 فال تنخدعوا بافترائاتهم

 وهو قادر، إذا ما تبنا

 على تحقٌق العدل

 ..وإزهاق الباطل

 فهلموا نطلب الغفران

 ونقدس اسمه

 هلموا نهلل لمجده

 ونترك أمرنا فً ٌده



 أنه رب الكون

 ٌمهل وال ٌهمل

 العلً القدٌر هو

 اآلمر الناهً

 ار المتمكنالجب

 نحن نملك الرب أٌها األخوة        -راهب أسود

 وهو قادر إذا ما تبنا

 ..وطهرنا نفوسنا

 وما هً خطٌئتنا؟( مقاطعاً )       -راهب أسود

 ولماذا هذا اإلصرار وكؤننا أشقٌاء؟

 هلموا نطلب الغفران       -راهب أسود

 ونترك أمرنا فً ٌده

 لفهمأكاد أعجز عن ا        -راهب أسود

 ربما لم أعد أدري ما تعنٌه كلمة الرب؟

 هل من مفسر لمعناها؟

 كاشفاً لفحواها

 لعل وعسى نفهم ما غفلنا عنه؟

 ...سالسل     -راهب أسود

 ...ثم سالسل

 !!ثم سالسل

 لنعطً حق الفعل ألٌدٌنا       -راهب أسود

 لنعلً شؤن العمل ونقدسه

 لتكن أٌها الرب شاهداً        -راهب أسود

 ننا ال نكره أحداً بؤ

 وال نطلب حق أحد

 هو حقنا ما نطلب

 وهذا ال ٌتحقق بالصالة لوحدها

 وإنما باإلرادة أوالً 

 وبالفعل ثانٌاً 

 (ٌتقدم حتى ٌواجه الجمهور)      –راهب أسود 

 الوٌل لهذا العالم... هذا العالم 

 ..مقلوب.. كل ما فٌه مقلوب

 ٌا سادة

 !!!ملعون هذا العالم



 من أقصاه إلى أقصاه الكذب ٌحركه

 أما الصدق فصار أغنٌة عن األمنٌات

 (من وسط الجمهور)       -رئٌس الدٌر

 باسم األب واالبن والروح القدس

 ..اله واحد آمٌن

 لعونة أنت أٌتها األرواح الشرٌرةم

 ملعونة أنت أٌتها النفوس الخائنة

 ملعونة أنت

 ملعونة

 إن من ٌإمن بالرب

 ب بهعلٌه أن ٌقبل تجربة الر

 ..فلٌتبارك أسمه

 (صلاٌعزف اللحن الجنائزي، ٌو -ٌصعد للمسرح)

 ولٌتمجد ذكر الرب

 ...ٌا أبنائً

 ..فً تلك اللٌلة العظٌمة

 وبٌنما أنتم هاجعون ال تدرون من أمركم شٌئاً 

 ذا بضوء من السموات ٌشع فً غرفتًفإ

 أقترب إلً:  وصوت عظٌم ٌؤمرنً

 فخرجت من العتمة 

 ر الربوخررت ساجداً لنو

 ..قدست اسمه

 وصحت من األعماق

 (ٌصعد فوق المصطبة التً فً وسط المسرح)

 مبارك أنت أٌها الرب حٌثما كنت

 أنبٌاإك ورسلك مقدسون 

 مقدس أسمك، مقدس أسمك، مقدس أسمك

 مقدس إلى ٌوم القٌامة

 (ٌنزل)

 ..ٌا أبنائً

 ٌا أخوتً بالرب

 ة فً تلك اللٌلة العظٌمة تكلمالرب قال 

 وبعث نوره برهاناً قاطعا                    

 تلك هً مشٌئته فً عاله



 فلٌتمجد اسمه ألف تمجٌد

 فمن ٌعصً مشٌئته؟

 من ٌقف فً سبٌلها؟

 من ٌنقضها؟

 من ٌرفض تجربة الرب به؟

 ألم ٌمتحن قلبكم إبراهٌم فً وحٌده وقرة عٌنه

 أسحق؟

 فلننشر اسمه المقدس فً اآلفاق

 ولنرتل لمجده األبدي

 أفعل إال ما ٌؤمرنً به الرب أنً ال

   فكونوا لً عوناً فً تحقٌق كالم أنبٌائه

 وإقرار حكمته

 (ٌخرج وٌواصل كالمه من الخارج)

 وال تنقضوا مشٌئته أبداً، حتى ال ٌلعنكم إلى

 أبد اآلبدٌن

 .وٌحرقكم فً نار جهنم

 .آمٌن( من الخراج، سوٌة)    -الرهبان البٌض

 م شٌئاً؟هل فهم أحدك      -راهب أسود

  أجل       -راهب أسود

 ماذا فهمت؟       -راهب أسود

  أما أن نكون أو ال نكون      -راهب أسود

 ؟جدٌد فً ذلك ما       -راهب أسود

  أخشى أن الطبخة تطبخ والزمن ال ٌرحم      -راهب أسود

  إذن لنفعل شٌئاً بدل هذا الضٌاع والتمزق      -راهب أسود

 دبدل الوجل والترد

 .علٌنا أن نصمد حتى الموت      -راهب أسود

 ..ال(من الخارج)   -المساعدة السوداء
 .. ال(  تدخل)                      

 .بل لنقل صموداً حتى النصر                     
 !حتى النصر   - :مجموعة رهبان سود

 النصر؟  -   راهب أسود
 صر؟ من ٌعطٌنا الن                          

 ؟ ..صلباننا الخشبٌة                         
 أم جوعنا القاهر؟                           
 أم ضٌاعنا وتشتٌتنا؟                         

 خصٌاً ال أعلمشأنا                          



ٌُح(   مهورٌخاطب الج)                          قق ترى هل ٌعلم أحدكم كٌف 
 نصر؟ال

 أٌها األخوة لنهاجر-  راهب أسود
 ...ن ال نملك من وسائل الدفاعحفن                           

 إال كلمات بلٌغة حزٌنة اإلٌقاع                             
 ودموعاً حارة جٌاشة دافقة                           

 الى الجانب بٌنما الحق ٌنزوي دائماً                            
 أمام السٌف المسلول                           

 فماذا نفعل فً هذا المكان                           
 ؟.الذي لم ٌعد لنا به مؤوى                            

 (مطالً من نافذة من نوافذ المدٌر)-  راهب أبٌض
 ...!نذكركم أن تكالٌف السفر، جاهزة لمن ٌرغب 
 (ًتخفٌ) 

 (مطالً من نافذة أخرى)-  - راهب أبٌض
 وحذاء... ونزود المسافرٌن برغٌفٌن ومطرة ماء 

 لٌتخلصوا من الجوع والعطش،                        
 .ووعث الطرٌق                        

 ..وبصورة مشتركة لألنبٌاء والرسل 
 .كً ٌحفظوها لألبناء 
 تذكروا وال تنسوا 
 ٌم مفتوحعرضنا الكر 
 (ٌختفً) 

  الموت هنا أعز على نفسً من نعٌم فً مكان آخر-  راهب أسود
  لو كان هناك بصٌص من نور-  راهب أسود

  أو لمسة من حنان الرب 
  لدعوتكم للبقاء 
 أه لو كنتم معً 

  ورأٌتم الرئٌس الذي ٌخدرنا بكلماته                       
  كٌف كان ٌحدثهم ضاحكاً  
 ...المتمتعٌن بحقنا أولئك  
 :قائالً لهم 
 بؤن هللا قد ظهر له 
  وأمره أن ٌعدهم بالدٌر نٌابة عنه 
 ألنهم أخلص أبنائه 
 وأقربهم الى قلبه 
 وأحبهم الى نفسه 
  فهم رافعوا لوائه فً كل األرض 
 ومنفذوا رغباته 
 وحاموا إرادته 
 وحراس دربه نحو المجد  

  صدقونً-  المساعدة السوداء
  مفهوم الرب ان 
 أصبح مستعصٌاً على فهمً 
 فؤنا بت ال أصدق الرئٌس 



 بقدسٌته دوال أعتق 
 ...وأكفر بعدالته 
  وال أصدق إطالقا 
 إن الرب ٌظلم أبناءه 
 ..(حتى لو كانوا أشراراً ) 
 فما بالكم بمإمنٌن مثلنا؟ 
 أوقفوا حٌاتهم على فعل الخٌر؟ 
 الرب هو المحبة 
 .بنههو الداعً على لسان ا 
 .إلى التسامح والتصافح 
  فكٌف ٌندمج الحب بالظلم 
 والخٌر بالحرمان؟ 

 إن الرب والظلم نقٌضٌن-  راهب أسود
  الرب صنو المحبة  

  الظلم أبعد ما ٌكون-  المساعدة السوداء
  عن أفكار التسامح الربانٌة 

 سنبقى ندور فً حلقة مفرغة من الكالم-  راهب أسود
 األجوف 
  الخطوة األولى بجرأةحتى نخطو  
 ...ونقر بصوت مرتفع 
 أمام العالم، 
 وأمام هذا الجمهور 
   إن الرئٌس كاذب 
  الذي ٌدعونا لطاعته بوإن الر 
 هو رب مشوه 
 هو رب كاذب 
 ولٌنقل الواشون كالمنا 
 الى أصحاب نعمتهم  
 فلم ٌبق لنا ما نخسره 
 .ولم ٌبق لنا ما نخاف علٌه 

  حتى إنسانٌتنا ٌغبطوننا علٌها-  المساعدة السوداء
 !وكؤنها هبة منهم؟ 

  لنتمتع بالجرأة ولو مرة واحدة-  راهب أسود
 ولنصرخ بملء أفواهنا 
 وبكل الغضب المتفجر فً الصدر 
  !كفى! كفى 
 !!لقد طفح الكٌل                       

 وإنً أقول باسم الحق-  راهب أسود
 إن ما ٌدعٌه الرئٌس 
 قد ظهر له من نور الهً 
 أو نبإة قد نزلت علٌه 
 هو كذب واضح 
 .فالصرخات التً سمعتموها فً تلك اللٌلة هً صرخاتً 

 ربنا ال تزغ قلوبنا-  راهب أسود



  بعد أن وهبتنا حالوة اإلٌمان 
 رب تمم بخٌر-  راهب أسود
 وما الضمانة إننا على حق؟-  راهب أسود

  فؤنا ما زلت راسخ اإلٌمان 
 علً فً النهاٌةبؤن الرب سٌ 
 ...إرادة المخلصٌن الحقٌقٌٌن 
 ..فلنصل له 
 ولترتفع ابتهاالتنا للسماء 
 بحرارة وصدق 
 عله ٌسمعنا  
 فٌرى ما ٌرى 
 وٌعلً مشٌئته العادلة 
 فوق الجمٌع 
  وٌنصر الحق ضد الباطل 
 لنمنحه فرصة أطول-  اهب أسودر
 عساه ٌعٌد تقٌٌم موقفه 
 فٌقف مع الحق ضد الباطل 
 فإن الباطل زهوق دوماً  

  لن ٌجدٌنا االنتظار-  راهب أسود
 ...اال خسارة أكبر 
 ولن ٌكون للصالة فعل 
  اال تخدٌرنا من جدٌد 
 فنحن لم نعد نعرف 
 ....ألي رب نصلً 
  نكره رب الرئٌس 
  ونجهل وجود رب غٌره 

 أنا لم أعد أإمن-  المساعدة السوداء
  بؤن الرب ٌفعل كل شًء 

  ن ٌفعلبل اإلنسا
 ...والرب ٌحكم 
 فلٌكن فعلنا بحجم نٌتنا 
  ولتكن ضمائرنا هً المعٌار 

  ما ٌنفعنا ضمٌرنا وحماسنا-  راهب أسود
 ما دمنا ال نملك الوسائل؟ 
 وهم بمشٌئة الرئٌس 
 ٌملكون كل ما ٌلزمهم 
 ...لقمعنا 
  وفرض ارادتهم علٌنا 

 هل نصمت اذن؟-  راهب أسود
 هل نتمزق؟ 

 كٌف نصمت-  راهب أسود
 والسكٌن فوق رقابنا؟؟ 
 كٌف نصمت والعذاب ٌشملنا؟ 
 كٌف نصمت والقهر ٌمزقنا؟ 



 (ٌواجهون الجمهور) -  مجموعة رهبان سود
 ملعون هو الصمت    
 ملعون هو الصمت    
 ملعون هو الصمت    
 وملعون هذا الزمن   

 (سوٌة)  -  الرهبان السود
  ال صمت بعد الٌوم 
  ال صمت أبداً  

  نحن ٌا إخوتً لم نصمت أبداً -  المساعدة السوداء
  ولكنا خدعنا بكبارنا 
  أخافونا من غضب الرب 
  فبتنا بال حول 
 وبات الدٌر لنا باالسم 
 ...ونحن ال نملك حتى أنفسنا 

  لنقاتل بكلمة الحق-  راهب أسود
 لنقاتل بؤظافرنا 
  لنتقاتل بوحدتنا 

  ومن ٌسقط-  راهب أسود
  الرب دعن مقدس هو 

 (من الخارج)  - مجموعة رهبان بٌض
  ملعونون، أنتم أبا عن جد 
  هكذا قال الرب 
ً معظم نوافذ الدٌر، متؤبطٌن فٌظهر عدد من الرهبان البٌض ) 

 (.بنادقهم
 (سوٌة)-  الرهبان البٌض

 نقترح علٌكم السالم 
 واالٌمان بالرب 
خل الرئٌس ووراءه ٌد. فً أماكنهم بال حراك السود ٌتجمد الرهبان) 

 (المساعدة البٌضاء تحمل باقة ورد
 (.ٌتناول باقة الورد. ٌنظر بوجوه الرهبان السود، وٌبتسم)  - رئٌس الدٌر

  باستطاعتك أن تتحدثً ٌا حلوتً 
 ...فنحن فً خلوة 
  ال ٌسمعنا اال الرب وحده 
  وهو ربنا كما تدرٌن 
 (ٌشمشم الورد حٌن تتكلم المساعدة البٌضاء) 
 .أٌها المبجل -  لمساعدة البٌضاءا
 ٌا صاحب الفضل 
 بعثنً اخوتً الٌك 
 حاملة تعابٌر الخشوع 
  ناقلة معانً الشكر واالمتنان 
 مجددة قسم الخضوع والحب 
  لشخصكم المقدس 
 مجددٌن لك العهد 
 أن نكون أخلص لك 
  الٌد صابعأمن  
 مستعدٌن دوماً  
  فً كل مكان 



 وفً كل زمان 
  غباتك المقدسةلتحقٌق ر 

 وحماٌة عرشك
 كً ال ٌغرب نور الشمس عنه أبداً  
 ونسؤل هللا العلً القدٌر 
 أن ٌنٌر طرٌقك دوماً  
 وأن تبقى هامتك منتصبة 
 وجبٌنك مزداناً دوماً  
 ..بؤكالٌل الغار 

 وسنكون حرساً لدربك المظفر
 من األوباش

 وقطاع الطرق
 فامنحنا بركتك
 ومدنا برضاك

 قوة،وهبنا من قوتك 
 االستعداد ٌشرعون بنادقهم باتجاه الرهبان السود فً وضع )-  الرهبان البٌض

 
                             (ٌزعقون سوٌة  . إلطالق النار                         

 ....آمٌن 
  
 

 ستار
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