
:الشخصيات

لىحصأ-أ

نيشان-2

والخيبةوالأملالقلقبينتعيششخصياتأ

حسون3-

داخليعيشالذيالجزءأو-نسانالإ:الغريب-4

.إذسانكى

.البابحارس:الصوت5-

.الحارسلخدمة:الجنود6-

الأولالمشهد

حسوذا:

اليمينوعلي،مرتفعبجدارمسورةساحة:العام)المنظر

قبضاتله،القديمةالقلاعأبوابيثنبهكبيرخثيباب

منبالقرب.القدمفيموغلشاحبولونهحديد،من

يفط!ماالفبار.كأثباحالثلاثةالثخوصتبدوالباب

ملامحهميظهرلاالخافتوالفتووثياب!صم،وجوههم

علىنحيمةالظلمةتكوناليساروالىالخلفمن.جيدل

ويبدوأبدا،ئنيءيظهرلابحيثتام،بثكلالكان

،الستارةتفتححيفا.الساحةلهذه3كايةلاأنللمتفرج

وهوالبابمنبالقرلاالجدار،إلىمستندأاحديكون

ويبدو،وحسوننيثانإليهينظرفيها،التعبمنيلهث

والفضب(.التوترمنحالةوفيمفتا!الأخيرأن

ودعنا،وإزعاجابلبلةكفاك..أحمدياأرجوك

.بسلامنعبش

أختنق.أكاد.الخروجمنبدلا

حسون

:حصدأ

نيشان

حسون

نيشان

حسون

حسون

نيشان

حسون

أحمد:

حسون

أحمد:

نيمفمان

حسون

والبابمرتفعةالجدرانأحصهـ،ياحلأماأكفاك

المستحبلمنأمرهنامنوالخروج.بقوةموصد

تحقيقه.

سأتابع.ذلكومع

بهدخلكفمايشاء،مايفعلدعه)لحسون(

أنت؟.

واحدةلحظةولو،نناميجعلنالاأنهتركماألا

فبها؟نستريح

علىتسيرمعيفالأمور،ذلكلعودتليبالنسبة

بقربي.يحدثلاشبئاوكأن،يرامما

،غفوةفيتهنألمفعبني،كذلكلبستمعيلكنها

أصد(.إلى)مشاعلبناحلالتياللحطةمنذ

عنعاحزاأففلنأنامايريد.يفعلكل

الذيالدرلهاومتابعة،الكانهدامنخروجي

فهمت؟هل)بخدة(نفسيمنبدأته

الخاسرءأنتأنكتعلمألنيجبولكن

أنهيرىشبئايعملربماهذا؟لكفالالذيمن

بنتبجة.منهسبخرج

تدهورا.تزيدههذهبكلماتكإنك)لنبشان(

نصبأضعفأنا،حسونياكذلكلبسىلا..

النهاية،حتىوسأتالغالباب،هذافتحعبني

أحد.قوليهمنيولا

ماذا؟نهايةإ؟نهاية

ذلك.دونموتيأو،فتحه

.الموتتخشىلا،فدائيأحمد..ياعظيمأنت

الفازغالكلامهذاما،فدائي.هعظيم()بعصببة

أصدياأرجوكوبخعث(الأحمد؟تقولهالذي

وهدوء!بسلامنعيشدعنا.وفوضىإزعاجبلا

1!ا



أح!د:

نيشان:

رر:حىأ

نيشان:

حسونا:

:حصدا

:ننيشا

حمد:ا

:ننيشا

:حسون

أح!د:

حسون:

نيشان:

حسون:

أحمد:

حسون:

أح!د:

الصوت:

:لصوتا

حمد:أ

:لصوتا

مللتلقد.الهدوءوهذاالسلامهذأأرفضأنا

الوحيدأملي،الخروجمنيمابدولا،ثهاءكل

ذاتسألقاهبدولا،البابهذاخلفيكمن

.يوم

؟.البابهذاخلفأملك

التيفرحتناتكمن،البابهذاخلفنعم

أملعلىلحظاتهاتعيشوهيإلينا،اشتا!ا

بنا.اللقاء

أحمد؟تقولماحقأ..ياه

السكين.عقلتشوشبدأتأنتها

هذاخلفبرجمعافنحن..الحقيقةأقولأنا

الشاحب.الباب

هنا.نحنهالكننا)ببلاهة(بريعنا!

حياتنانعيشكبئنربحقيفة،نكونأقصد

الحقيقية.

قلت.ماأففملمأحمد،ياصدقني

فلسفةلكنها.الحقيقةهذهليستلا..)بخبعت(

تخربوالتاريخدلهوالشهادةأنهاإلاأكثر.لا

البيت.

أحمد(يغتاظبينانيشان)يضحك

نفسكءتحب،أنانيأنت)بحدة(

فينعيشنحنهامنك؟أفضلحياتيوهل

واحد.مكان

الإثنيننحنمناأكثرمنتعسأنتاالحقيقة

بهذاعلأقتكمدىأعرفلاوالصراحة)برح(

.الحارسالملعون

تحسدونني.بالأصحأو،منيتغارونأنمأعرقه

دعنا.الكلماتهذهمثلينقصنالا.ءأرجولث

نفعل.فمالكدخلولانشاء،مانفعل

(.مبالاة)بلأتشاءماأفعل

بضربه(ويبدأالبابمنأحمد)يقعنرب

..رأسكعلىكسرتهوإلافتحه..إالبابإفتح

..?فتحهإ.ءفتحهإ

(البابخلفمنأجشصوت)يأتيه

أنتمنفارغا،كلأما؟فاكهذا،ياأصمت

الباعساح.تكسرتهما

ألرطبةجدرانعنعفونةسئمالذيأعىهـ،أنا

هذامنالخروجأريد()يصرخالشاحبوبابم

منهاحرمتالتيالشمسأريد..العغالكهف

طويلأ.

قبل!منأسمعهالمغريبةكلمات

تشاء.ماوإفعل،إذنإسمعها

؟.تخافألا
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أحمد:

لعنودا:ا

أحمد:

:لصوتا

أحمد:

أحمد:

نيشانا:

أحمد:

نيشان:

أحمد:

نيشانا:

3:حسون

نيشان:

:لصوتا

أحمد:

:لصوتا

حمد:أ

:لصوتا

أحمد:

:لصوتا

فإن،واحدةمرةالقلبفييدخلالخوف

أبدا.إليهيعودفلنغادره

تهدأ،لموإنهذا،ياعذبتنالقد)بحدة(

عسيرا.عقابافستنال

اعارس(قالىبمافرحماحسون)يبتسم

وأالموت..العقابهذا/أخافلاذلك!رغم

فهمت؟هل)بحدة(الخروج

بحجمها....لستمجازفةإنها

هذاومع،أعرف..ستقولهماأعرف)مقاطعأ(

بدأتهعماسأتابع..بدأتهماسأتابع

)صمت!

تعدألم.هذافيي!أنتأين(الصوت)لصاحب

هياكراتي؟أخافناعأم،طرشتهل..تسمعني

..تكاع..تكم

سرعان،شديدبعنفسالباببضرب)يبدأ

هاق(والاليبالتعبيسعرما

تعبت.لقدساعدنيتعال)لنيشالن(

قالهماتسمعألمولكنو....أ!اعدك)بخوف(

.ـعسيراعقاباقبكسيعل؟الحارس

هذا.يقولدائما..فارغكلأم،تخفلا

كانولوحق،تحملهعلىقادرالستول!فيو..

كذبا.

؟اتراجعتإذا

..ولكن،ذلكأقصدلا..لا

مشعدءكلوأنهتريدمالهقل)مقاطعا(

معك.المثابرةأستطيعلاأنا،أحمدياالصراحة

القاشية،الابوابضربتتعودولمطريةفيدي

)هامسا(العسيرالعذابيتحمللاوجسدي

الحاربرا.عنهقالالذى

وحديمما..سأتابع..بآسلا

ضربا(عليهوينهالالبابمن)يقترب

علىحطمتهوإلا،البابافتح.عالبابإفتح

فتحه.إ..رأسك

جديد.منعدت..أنتهذا

أناء.ءأنانعم)بتحد(

بها.جديراولست،هذاياصعبةمغامرة31كا

؟الجبانأيهاذلكلكقال!ومن)بحدة(

أخيرا؟إليهتوصلتماهذا!!جبان

وإنسبوع،كلمةكلفوفهنا،منخروجي

ذلك.دونموتيأوخروجيلكقلت

رحمتيتحتفأنت،عليكأردلنذلكومع

وسلطتى.

فوقأحطمهحتىالبابهداأدقسنأظلوأنا



سلث.رأ

الغرورأنوأرى،هذايانملةمنأعنعفإنك:الصوت

سيقتلك.

الأملهو..يدفعنيالذيهذاغروراليمعط..لاأحمد:

أكثر.لا

لكنك)بسخرية(ها.ءها..ها..!!الأمل:الصوت

هذا.أملكتبلغأنقبلستموت

وأخنقك.رقبتكأبلغأنيكفي)بحدة(أحمد:

إ!.تخنقني:الصوت

الوغداأيهاقطعاقطعاوأقطعكأحمد:

!!وغد:الصوت

لاصامتوأنا،فعلتماكفاك..أيعماوخنزلرأحمد:

عنيئا!أفعل

أنتء.هذاياأخيرةفرصةساًعطيك)بخبمعط(:الصوت

ذلك؟تعرفألا،فقطواحد

نائمين(ونيشادقحسودطيرى.الخلفإلى)يلتفت

وحديأننيعرفكيفخنزلرو..)لنفسه(أحمد:

والخوفبالرهبةأعمعرلاذللةومطع)للصوت(

الخوت.كماأكبر.عالخوفمناكبرأنا()يصرخ

أكبر..

؟.تموتأنقررتإذا)مقاطعا(:الصوت

لكني.عليهأحزنشيءثمةفليس،متوإنأحمد:

هذا.-عندما،والمعادةبالفرحسأشعر

الشمسقيمععتعماستدخلوحينها،الباب

طفلابتسامةالجدرانعلىلترسم،الودعمعة

يوما.الفرحيعرفلم،حزين

يفتحوكأنهصريرلفتحهويكون،بعنفالبامع)يفتح

المدججينالجنودمنعمدالداخلنحويندفع.مرةلأول

فرباعليهوينهالون4معحمدعلىينقعنون.بالأسلحة

ترافق.البابوراءإلىيمعحبونهثم،يموتحقبالخناجر،

(.صاخبةموسيقىالمشهدهذا

الجدرانوتتسلق،الفتوحالبالامنالثمساشعةتدخل

قضبانوكأنهاالجدرانعلىفتظهرخيورو،بشكل

يمح-الحارس-الصوتصاحىمع.لمعجمعحديديمة

قومعه(يعمتعيدمامعرعانثمنتديد،بقلقالمعانبعينيه

)بحدة(التمردسيحاولمنعقابهذا:الصوتصاحب

()يصعرخالتمردسيحاولمنعقابهذا

التمردسيحاولمنعفلبهذا

.العصيان..والعصيادن

يبنمم،نائمين!راهماونيمثانحسونباتجاء)يلتفمنع

تتممماعرعادعمر،بفرويىممزوجة،خبيثةإبتسامة

فامعكا.ينفجرأنإلىفأكثراكثر،تتستعالإبتمعامة.

كالرةصريرلإغلاقهفيعمهطع.البابإغلأقيعيدثم.يخربع

(.المكانعلىيخيمالظلام.الأولى

لثانياالشهد

فيغارقين،الأولالشهدانجرفيكاناكماونئانحسون

تسمعحينأ.3صدأوحينأيرتفعشجبرهماوصوتالنوم

3كاعمأالخلفيه،،العملأمبقعةمطعوخافتةحزينةموسيقى

نيثان-م!بتيقظا.يتحركلحظاتجدا.بعيدمناتية

نيبعينهيجول،حسونمعوعميجدفلاوشنمالآيمينايلتفت

لأحمد(ءأثرأيرىفلأ،المكان

يا.أحمد..أحمد..عمحمدمتوتر(خافت)بصوتا:نيشان

ذهبحأين؟هبذأين.أبدالهأثرالا،ترسل

ز!.عنديدبذعرحواليهيلتف،بالخوف)يشعر

ليوقظه(كتفهمنحسون

.حسون..حسون..حسون:نيشان

أنامهدعنيتريد؟ماذا()بذزق:حسون

اعمض.هنا..أثرلهليسأحمد:نيشان

به؟عناًنيوماو..أحمد..:حسون

أمععر،حسونياإستيقظ(بعنف)يهزه:نيشان

.بالخوف

جالسا(حسون)عمنهض

به.ليشأنلاأنا(النومإلى)يعودلعله.ءلعله:حسون

غفوتي.أكملدعني

دعنا..حسون!ياقمجالسا(كانكما)يعيده:نيشان

عنه.نبحنع

إلىوخرحالبابكسرربما(والنومالصحو)بين:حسون

أمله.

كانكماالبابهوها.أملوأيبابأي()بذزق:نيشالن

فبل.عمما

(.الخلفإلى)مشعمراالظلمةهذهفيدخلربماأو..:حسون

ولوالخلفإلىيرجعلافهو،ذلكأظنلا،.لا:نيشان

أحمدأعرفاناصمت(الحطةواحدةخطوة

أعرفه...جيدا

خائفانالاثنينأنويبدو،الكانيسود)الصمت

(وقلقان

معيمعآهقل.عتكلع:نيسان

معملك.ممعلي..أقولأنتريدنيوماذا:حسون

أحمد...أحمد..أحمدوبخفوت(الظلمة)بإتجاه:نيشان

ذهب؟أين،الأمرهذاغريب:حسودق

.فكريمعنغللقد..أبدأالمكانيغادريكنلم:نيشان

حسابأ.لشعدءيحممعبلادوما،طائشهو:حسون

غريبة!رائحةأشم(رائحةيشم)كمن:نيشادن

غريبة؟ئحةسرا:حسون

...ولكن..أدريلا:نيشان

زاحفاالثممويبداً،الأرضنحورأسه)يخفض
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باتعةفوف!يدهيضعأصدءمقتلمكاننحو

عينيه(منيقربهاعاليا..يرفعهاثم،الدم

.دم..دمإنه..إلهييا:نيتنان

!؟ماذا:حسون

.دم..دم:نيشان

شديد(بحذرنيشاننحوحسون)يزحف

؟.تقولحقا:حسون

.إقترب..أنظرتعال:نيشان

نحورأسهفيفض،منهبالقربحسون)يصل

الرائحة(ليتنمالبقعة

هذا؟إ.كمادم،إلهييا:حسون

)يصمتأ....دمأنهبدلا..لا:نيشان

من؟.دم..نيشانمندم:حسون

أحمد..أحمد..أصد..دمباكيا()ينفجر:نيشان

.!اصدأ:حسون

.نائمانونحنقتلهرسالحاأنبدلا:نيشان

؟نائمان:حسونا

هذايعاركونتركهنناملاأنعليناكان()بحدة:نيشادن

مسكين...أصديانتأمسكين..وحدهالباب

فيمتدهور،دائماهكذالكنه،كثيراحذرته:حسون

.شيءكل

)بصوتالكلبالحارسقتله،قتله..مسكين:نيشان

الكلب!الحارسقتله(مرتفع

أحد.يسمعناقد،صوتكإخفض)بجزع(:حسون

أعد..لم،يشاءمنفليسمع:نيشان

الظلمةمنالغربب-رجل-يظهر)فجأة

حسوننحوبطيئةبخطواتمقتربااليسارية

(ونيشان

هذا؟من..من:حسون

.أصد..أحمدنهإ..أحمد().بفرح:نيشان

)يصل.دربهضيعغريبأنا..أحمدلست..لا:الغريب

إليهم(

؟.المنطقةهذهسكانمنأنتوهل:نيشان

بينوتتنردت،يومذاتتهالكني.صلبهاومنالغريبا:

صوتكما،سمعتأنإلىوالودبانلملالجب

ومخيفة.طويلةوحشةبعدبالأنسفشعرت

والسعة.الرحبعلى.إجلس:نيشادق

(بالفرحشعروقدالغريب)يجلس

طريقك؟فيأحدارألياهل:حسون

التهاثيلبعض.رأشالكني،أبداأناساأرلم..لا:الغريب

الطينمن!اوبعضالقاسياالحجرمنالمصنوعة

والفضة.الذهبمنالقليلوالقليل
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نيشان:

حسون:

الغريب:

الغريب:

:حسون

الغريب:

الغريب:

:نيشان

الغريب:

:نيشان

حسون:

نيشان:

حسون:

الغريبسا:

ني!ان:

الغرلمجا:

:حسون

نيشان:

حسون:

يبةلغرا

:نيشان

ويشمها(

الغريب:

حسون:

نيشان:

حسون:

وبريلة.نحيفةرحلةكانتإذا)مبهوتا(

التاثيل؟أرعبتكوهل

كلمةأدطحتى.الخاطرتعودتلقد؟.كثيراليس

النفسي.قاموسيمنحذفتهاخوف

يبشمالط(ونيشان)حسولن

هنا؟.وحدكماأنتماوهل

ثالث.رفيقمعناكان

له!أثراأجدلالكني

حزيخما()صمت

أيضا؟هودربهضيعلعله

ولكنه.كذلكوهو،الصدلىأيهاحدةواقصتنا

علىوأقسم،المكانهذاعنديقفأنرفضهو

الحارسقتلهأنإلى..بدأهمايكملأن

.اصلبابلهذاالكلب

.؟!وكيف

هذهحقيقة،نفسهحقيقةيريدكانمسكين

الغريبة.المظلمةالحياة

فقط.خيالرجلعليها..يعيشكالنأوهام

كلعلىلكنه،لاأمكذلككالتإنندريلا

يفعل،فيهاالخاصة4نظرتلهكانت!لل

ذلك.علىالمقدرةلديهكانتوالصدق

والقدرةالنظرةهذهعلىنهايتهوكانت

.الجوفاء

أيضا؟ءيقولكانوماذا

وكان..كالشعرصيلةتهكلى،الكثيريقولكان

البابءهذاخلفموجودأنهنفسهيرى

الحقيقة.هيوهذه

لاخدعةأظنهاهنا..موجودوننحنولكننا

تفوتني.أنيمكن

حقيقة.،إغاياحسونخدعةليستهي

فينذبحبالأدقأوونموت،حقيقة)بحدة(

سبيلهاع

ذبحا؟.الحارسذبحهوهل

هي.هاكبيرةدمبقعةرأيناولكن،ندريلا

زاحفامنهايقترب،الدمبقعةإلىللغرلمجا)يشير

زالماالبخار.ملتهبةناراكانأنهيبدو

دمه.منيتصاعد

رخيصا!ذهبلقد،هه..متدهوراكانقلبل

القلب.وطيبقوياكان،عليهرص"ـادله

وتركته،تساعدهلملاذاإذا(بسخريةإمعاتبا

وحارسه؟البابيجابهوحده
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الغريب:

:حسون

نيشاذا:

الغريب:

حسوق:

:نيشان

أحمد:ظلي

:حسون

:نيشان

:حصدأ

:ننيشا

حمد:أ

حسون:

أحمد:

نيشان:

احمد:

نيشان:

أحمد:

نيشان:

:حصدأ

نيشان:

أحمد:

حسونا:

الغريب:

ممزوجاندماالأرضنحورأسهيطرقط)نيشان

بعد.أعرقهالم،كثيرةأموراهناكأنيبدو

قد(نيشاننحو)مسيراالأخأنسوى:شيءلا.

الشاغباتخلقعلىيتساعداأنعلىمعهاتفق

خذلهلكنهالباب،فتجعلىأقصد)بخبث(

جقيقة.أصبحتحينا

فعله.مافعلأستطيعولا،طاقتيفوقأمرإنه

الجدار(ءعلىأحمدظليظهر)فجاًة

هذا؟!من..من)بخوف(

أحمدإ!

أحمدإل

بذلك؟فوجئغوهلأنا،نعم

أبدأ.لا..لا

قتلتحسبنال!لقدأحمد،ياالغيبةهذه-أين

.الحارسيدعلى

بعيدأ،رحلتثمصمت()فترةقتلتنعم

غيابي.يشغلكنمالاكيلأخبركماوجئت

؟!أينإل!

وأنهارهكثير،شجرفيه،برجلم!انإلى

لاوالشمسبالعصافير،ملأىوسماؤعصافية

تكونأنراغبأناوآأبدا..عنهتغيب

معيء

بعد!؟ءساخادمكزالوما،متولكنك

أنتهكذا.حسونيايضحكنيكلامك)يبشم(

خيالنظركفيشيءوكل.أبداتصدقلادائما

ء؟خيالفي

أحمد.ياأنتسعيدإذا

أتيتأنأكثرويسعدني،نيسانياجداسعيد

برجل،مكالنإنه،معالنعيشوحسونأنتإلي

رائعة.فيهوالحياة

الجدار.علىظلوأنتإليكآتيوكيف

أسد(ظلمنالإقترابيحاولنيشان)ينهض

نيشادقءياذلكمنفائدةلا

أحمد.يامجيئيترفضأنكيبدو

فرحي،ويفرجيأتيأنإنسانكلحقمن

أناءفعلتهمافعلعليكولكن

الوت.طريقلكنه

إليءسيوصلكالذيالوحيدالطرلىوهو

الكلامعنكفأسد،يىاأرجوك)بحدة(

.وسلامبهدوءنعيتىدعنا،وارحل

يتكم.دعه

نيشان:

حسون:

حسون:

الغريب:

:حسون

الغريب:

:حسون

يب:الفر

:حسون

الغريب:

:حسون

الغريب:

:نيشان

:حسون

:نيسان

الغريب:

:حسون

الغريب:

:نيشان

أنالأمر"فيماكل.أقولهماعندييبقلم

بصدرها،الشمستبتظرأالبابهذاخلف

تردلاالتيالوديعةالجميلةالشمسالرجب..

.الدافنماءصدرهاعرماأحدا

سأحاول..سأخرجأحمد،ياشوقتني)حالا(

..الخروج..الخروج

الظلمةحياةمنوأخرجالبابهذاحطم

ع.حسودطيانتوأء.النتنةاوالعفونة

..أصياترحلأنأرجوك(بعصبية)مقاطعا

2سيناهقاالذييكفي،هناأثرالكأريدلا،هيا

مشاغباتك.ومنمنك

.هحلسأر..حسونباتريدمثلمابحزدن()

..سأرحل

أحمد()يغيب

بكيتعلقلاالأمر)لحسون(أحمدأصدء.

..حتى،وحدك

خائف..نيشالنياعليكخائفإني)مقاطعا(

منه.عليك

والحقيقة.الصدقيقوللكنه

بيننا؟.النارتشعلحتى،أنتأتيتأينومن

فعله.أنويالذيءوالتني،الحقيقةأقولأنا

ماذا؟

فعله.أنويالذيالتنيءأقول

.هو؟وما

حارسه.وقتلالبابهذافتج

كذلك؟أنتأتيتأينمنساتر!يا..لطيفيا

واحد.ليومولوبهدوءنعيشرجليادعنا

سيوقفني.البابهذامثلأطنولا.أستطيعلا

معكءوأنا

إليهاحبحاجةلسنابلبلةخلقتريدانهلماذا؟

إلينا.انضممتإذاويسعدنا

الهمة.الذهيكفيانإثنان،إليهبحاجةلسنا.لا

وجعإل!بحاجهلسففأنا،هذاإلا،أرجوك

الرأحما.

.هكذا)لنفسه(ي!اءمايفعلكل

الأخ!ار..إليها.أصدشوقنيلقد)حادا(

شجاع(خفيفة)موسيقىالعصافيز..الأشجار

..السماءفيبجلقبرجلصقرأسد..ياأنت

..الثنمسنحوورحل،والعفونةالذلرفض

.بعيدا..بعيدا..بعيدا

(الستارةإغلاقمعتدريجي)ظلأم
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لثالثاالمشهد،)

لحظات.والغريبوحسوننيشان،نيامالثلاثة)الان

الجدالأ.علىأحمدفييظهر

.نيشان..نيشان:أحمد

يرى.حوانميلتفت،مستيقظانيشلن)يتحرك

أحمد(.ظل

أحمد!!..من:نيشان

؟نيشانياحالككيفأحمد:

لماذاولكنشيئا(تذكر)كمنأحمدياسيئة:نيشان

أحمد؟.ياغيبتلثطالت

خشيتوكذلك،طردنيقدحسونألننسيتأحمد:

غضبه.أثيرأن

لرؤيتك.بشوقوهو،أحمدياكثيرأتغيرحسونةنيشان

؟نيشانياتقولماأحقأحمد:

ليوقظه(كتفهمنحسون)بهزذلكسترىا:نيشان

.حسون..حسون

.أنامدعني..تريدماذا:حسون

حضر.لقد،حسونياأحمدهوها:نيشان

لحظات.بتنيعفوجيءكالذيحسونيستيقط)

الرتفع(الصولاعلىالغريبيستيقط

هوحأين..أحمد:حسون

الجدار.علىهو،ها:نيشان

شاخصوهوأ-كدظلمنيقترب)حسون

العينين(

؟.حسونياحالككيفأحمد:

بشوقنحنأحمد.ياهكذاتأخرتالاذاأحمد..:حسود!

لرؤيتك.

دفعنيالشوقلكن،غضبكأثيرأنخشيتأحمد:

إليكما.

لاأدنعليككان..رجلياغيابكأوحشنا:حسون

الطويلةءالغيبةهذهوتغيبتفعلها

أقصد..الرجلهذاتعرفأظنكالأحمد(:نيشان

الرة.هذهقبلهنارأيتهأنسبق

أليساللقاء..ذالثقبلإلتقينساالأحمد(الفريب:

كذلك،

قررتلكننيالاضية،المرةفيسأخبرككنتأحمذ:

الصمت.

لقاؤنا؟كانوأين:الغريب

صعباهالخياروكادن..طرقمفترقفيأحمد:

أيضا؟وماذا:الغريب

مختلفةتماثيلتصنع،أخرىمرةورأيتكأحمد:

موالحجومالأ.لوان

.؟!تماثيل:نيشان

.؟لتماثيل:حسون
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الغريب:

أحمد:

:نيسان

أحمد:

نيشان:

أحمد:

حسون:

الغريب:

أحمد:

نيشان:

أحمد:

نيسان:

أحمد:

نيشان:

احمد:

حسون:

نيشان:

الغريب:

حسون:

نيشان:

حسون:

نيشان:

...ربما،تقولهمماشيئاأذكرلا)بجزع(

طولعشتهسوالاأسألكماأننسيت)مقاطعاً(

غيبتيع

ماذا؟.عن

(والبابالجدارفي)ينظرإليأحدياًلالملماذا

الطلمةهذهفيهنا،المكوثاعجبكماهل

؟.والعفونة

بابامتقتلعلاواحدهضربة

.واحدةضربةأضربوه

حتىقوةاًملك"أعدولم،عقيمبرضاًصبتلقد

نفسي.حملفي

لاولكنها،القوةأملكزلتماأناولكني

الظلمةهذهوحسةفيصرختولهذا..تكفى

والتائهين،الطريقعنالضالينلأجمع،الخيفة

بعد.يسمعنيلمأحدالكن،الجبالطبين

وداعا،جئت،ماليتنيجئت..ماليتني

سأرحل.

أحمد.أحمد..

؟نيشانياتريدماذا

أحمد.يامعكخذني

منتعال..إليدربكهوذا(البابنحو)ليشير

هنا.

.وشاقصعبدربلكنه

واحدةضربة.إرادتكماأمامشيءيصعبلا

حارسه.وقتللتحطيمهتكفيمنكنما،

حارسهوأقتل،أساسهمنسأقتلعه)بحماس(

الكلب.

نيشالن.يامعكوأنا

محدقةالعيون.يتكملاصامت)الغريب

(.كلمةمنهتنتظربه

وأنت.)للغريب(

القدرةأملكلافأنا،أعذرونيأنا..أنا)تردد(

بإرهاقأصبتلقدشيء،أيفعلعلى

مفاجىء...

هذا؟!تقولأنت

!!أسمعهماأصجدقطلاأكاد

فينا.الأولكنت

لوعيد.ولوالتهديدالصراخفيوالسابق

يستندثمحواليهيلتفت،وخوفتوترحالةفي)الغريب

فيهاغريبةإبتامةيبشم.بالتعبمتظاهرأيديهعلى

اكثر،الإبتسامةهذءتتعماسعان.الخسثبعنط

متواصل(طويلضحكفيينفجرثم.واقفاينهضفأكنر،

(الستارةإغلأقمعتدريجي)ظلام


