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 عدد خلقه ، 
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 لعبد اللطيف عقل (املفتاح)مسرحية 

 بقلم: أ.د. كمال أحمد غنيم

 

في تفعيل املشهد الثقافي  (1)أسهم أ.د. عبد اللطيف عقل 

على صعيد املسرح الفلسطيني، حيث نشر مسرحيته األولى 

تشريقة ، و)1980م، ومسرحية )العرس( عام 1976اح( عام )املفت

 ،ة ذاتيةسير ( و)الحجر في مطرحو قنطار، و)1984 ( عامبني مازن 

م، 1990 ( عامقلب البحر امليت ،مونودراما في فصل واحد

( البالد طلبت أهلها، و)م1991 ( عاممحاكمة فنس بن شعفاطو)

 ، 1993 عام

 

"املفتــــاح" طريقــــة  رصــــد عبــــد اللطيــــف عقــــل فــــي مســــرحيةو  

الحكــــــــام العــــــــرب فــــــــي التعامــــــــل مــــــــع ق ــــــــية فلســــــــطين، ف خصــــــــيا  

مســـرحيته مــــن ورو، أحملــــون أســــماء ورو اللعــــب وقطعــــه: " ــــوكر، 

                                                 
ــابلس،  1941بــــد اللطيــــف عقــــل: شــــاعر فلســــطيني ولــــد عــــام ( ع1) فــــي قريــــة دأــــر إســــ يا قــــرب نــ

، ولــــه محطــــا  فــــي 1966ودرس فــــي دمشــــ  وتاــــرة  مبهــــا بدر ــــة البكــــالوريوس فــــي ا داب عــــام 

 فــــي علــــم 
 
بيــــرو  الســــتبنيا ، قبــــل أن ألتحــــ  بارنــــام  للدراســــا  العليــــا فــــي أمريكــــا متاصصــــا

ـــطين أ  فــــــي  انويــــــا  فلســــــطين، الــــــنفس. وععــــــود بعــــــدها إلــــــى فلســـ
 
. عمــــــل مدرســــــا

 
  امعيــــــا

 
ســــــتاذا

 
 
 لـــرةبس تلـــك الجامعـــة وأســـتاذا

 
و امعـــة ببـــت لحـــم، و امعـــة النجـــاح الوطنيـــة بنـــابلس، وناةبـــا

 بها. رئس مركـز السـرا  للثقافـة والفنـون واملسـرح، ولجنـة الع ـوية والقـراءة فـي اتحـاد 
 
مشاركا

 .1993الكتاب الفلسطينيين. توفي سنة 
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جلـــوس فـــي مقرـــف "فـــارط أفنـــد " شـــبي بـــبي، قـــد،..."، أـــدمنون ال

فكــــر بــــك" رمــــز “للحــــاكم العروــــو، ومــــن رواد املقرــــف ا  ــــرين  عــــاد امل

االهتمـــــام أو التجاهـــــل لـــــد  الجميـــــع املثقـــــف العروـــــو، وي ـــــل محـــــور 

ســمع بــين الفينــة واأل ــر  
ت
قــد مفتاحــه، حيــث ت

ت
البــاب املغلــ  الــد  ف

صـــو  طرقـــا  علـــى البـــاب مـــن الـــدا ل، وأصـــوا  اســـتغا ة م همـــة، 

ويرمـــز بـــاب املاـــزن املغلـــ  واملفتـــاح ال ـــائع واالســـتغا ا  والطرقـــا  

واد للشــــعب الفلســــطيني املحاصــــر، ويجدهــــد فــــارط أفنــــد  فــــي منــــع ر 

املقرــــــف مــــــن التفكيــــــر فــــــي مشــــــكلة املفتــــــاح ال ــــــائع، وم ســــــاة الر ـــــــل 

 املحبوس وراء الباب.

 

ويتعـــامك فكـــر بــــك املثقـــف عـــن حقيقيــــة املوقـــف مرغمـــا فــــي  

بعـــــي األحيـــــان مـــــن فـــــارط أفنـــــد ، وحبـــــا ملالـــــه وهـــــداأا  فـــــي أحيـــــان 

أ ــــر ، ويتلــــ  ذلــــك مــــن تفاهــــة املقــــاال  التــــي أكت هــــا، ويرحــــب بهــــا 

لقصـاةد التـي ألقاهـا فـي معالجـة ق ـية املفتـاح، وإذا فارط، وحماقة ا

مــا و ــز  هــمير  اكتفــك بالطلــب الســلملي مــن رواد املقرــف أن أحــاولوا 

وهـــــــع حـــــــل للمشـــــــكلة، ويلعـــــــب اإلعـــــــالم دور ، كمـــــــا تلعـــــــب  معيـــــــة 

املفــاتيا ال ــائعة "مجلــس األمــن" دورهــا فــي تمييــع الق ــية، وصــرف 

ف ـة ودنـانير وذهبيـة"، “  األن ار عبهـا، كمـا تلعـب هـدا الـدور الفتيـا

اللــــــــواتو أقطعــــــــن املســــــــرح  ييــــــــة وذهابــــــــا فــــــــي نهاأــــــــة الفصــــــــلين األو  

 والثانو، بما أحمالن من دالال  مادأة، تتعل  باملا  والنساء.
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ويــــــــ تو الحــــــــل مــــــــن الجمــــــــاهير، إذ أاــــــــر  أحــــــــدهم بمالبــــــــس  

عادأـــة، ويتجـــه باطـــوا   ابتـــة، دون التفـــا  إلـــى البـــاب، حتـــف أصـــل 

أن أفتحــــــــه، ببنمــــــــا أحــــــــر  فــــــــارط أفنــــــــد  هــــــــد ، إليــــــــه، ويحــــــــاو  

رواد املقرــف للفتــك بــه، لكــن الر ــل أــنب  فــي فــتا البــاب،   وعســتعد

 فيتدف  منه النور، وعغمر املسرح، وي هر عيون الجمهور.

 

ويت هــر عبــد اللطيــف عقــل املفارقــة الكوميدأــة القاةمــة علــى  

 اللفــــمل واملوقــــف  مــــن  ــــال  مســــرحية "املفتــــاح"، وذلــــك مــــن  ــــال 

القصــــــاةد واملقــــــاال ، التــــــي أــــــدبجها "فكــــــر بــــــك" فــــــي "فــــــارط أفنــــــد " 

صـاحب "مقرـف االنت ـار"، فـي داللــة واىـحة علـى العبييـة، التـي أــدور 

فـــــــــي فلكهـــــــــا املثقفـــــــــون فـــــــــي العـــــــــالم العروـــــــــو، إزاء ق ـــــــــيدهم املحوريـــــــــة 

 "فلسطين".

 

ونبــــــــ  عبــــــــد اللطيــــــــف عقــــــــل فــــــــي هندســــــــة بنــــــــاء مســــــــرحية  

رواد املقرــــــف رمــــــوزا للعــــــالم العروــــــو "املفتــــــاح"، التــــــي اتاــــــد فاهــــــا مــــــن 

ب بعاد  السياسية والثقافية في عجزهم املاطط لـه عـن حـل ق ـية 

فلســــطين وإنقــــاذ شــــع ها، و ــــاء  ال خصــــيا  واألحــــداث من ــــجمة 

مع املكان والزمان، ولم أتجَن الرمـز علـى حبكـة املسـرحية، فالشـعب 

الفلســـــطيني املحاصـــــر هـــــو ر ـــــل أصـــــر  مســـــتغيثا فـــــي ماـــــزن املقرـــــف 

ملغلـــــــ ، بعـــــــد أن هـــــــاأل مفتـــــــاح البـــــــاب، و لـــــــت األحـــــــداث  اهـــــــعة ا

للمعقوليــــــــة، حتــــــــف  ــــــــاء  البهاأــــــــة من ــــــــجمة معهــــــــا، ببهــــــــو  أحــــــــد 
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املشـاهدأن العـادأين، وتو هــه الحاسـم إلـى البــاب ومعالجتـه ونجاحــه 

فــي ذلــك، علــى الــرغم مــن اســتعداد مع ــم رواد املقرــف للفتــك بــه، فــي 

الق ــــية، وتميــــة  الحبكــــة إشــــارة إلــــى دور الجمــــاهير الفاعــــل فــــي حــــل 

بالتماسك والبعد عن الصخب واالفتعا  فـي تصـوير امل سـاة وطريقـة 

 الحل.

  باط على أرهه، كتببالوطن، وآ ر الر  عقل تشبث
 
على  ردا

 وقد و د له فرصة عمل: ،صدأ  له أدعو  ملوافاته  ار  البالد

 

 رسالة إلى صديق قديم

 

 أنا أبكو

ام قري نا التي رحلت   على أأة

 أبدهلو 

سة العقود  دها املقوة
ة
 أزق

 وصبحها الخ ل

 ومغربها الد 

 بر وأل قطعان الرعاة إليه 

 أكتحل

 وفوو سقوفها البي اء

ي رعشه الحجل 
ة
 نفـ

 وكيف أجيئها املطر 
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 فتورو في شفا  الحقل 

 أغنية وتزدهر 

 

دتني ك مثلما عوة
ة
 وإنـ

 قد عد  تؤذأني وأحتمل

و قابع في القدس
ة
رنو ب ن  تعية

 ي سبنقدنوال حملة 

 وال  رحي سبندمل

ني س مو  
ة
 تقو  ب ن

 في بطء  رافية 

 وسوف أمو  

 ال وطن وال ما  وال مثل

 نسبت ب نني البطء 

 الد  في بطيه أصل 

 

 أنا  در  

 أناغي عم  هد  األر 

ن األز    مند تكوة

ن لحمها لحمي  وكوة

 وتحت  ال  زيتون الجليل

ني الغز    أهمة
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 وأحفمل في شراأيني األحادأث

 التي باحت بها القبل

 وأحمل في  الأا 

تلوا 
ت
هم قــ  الد  بحت ة

 ومن بترابهم ودمائهم

  بلوا

قلوا
ت
 من اعتـ

وا عداب سجونهم
ة
 فما ملـ

 أبدا بل إنة غرامهم مللت 

 

ك فانفعلتت 
ت
 قرأتـ

ني كالشعر أنفعلت 
ة
 وإن

 سطورك

 في رسالتك األ يرة 

ها الخجل
ة
 لفـ

 تراودنو الحروف ذليلة 

ني الج
ة
 ملت وتدلـ

ن لي الرحيل ك نة ال أكفيك من رحلوا   تزية

و
ة
 وتغريني ب ن

 إن أتبتت إليك 

 مثل البدر أكتملت 
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 فشكرا أا صدأ 

لت  بت  طفولتي ا تلفت بنا السة

راب دمو
ة
 أنا نبي التـ

 فكيف أ ون نبي دمو

 !وأرتحل ؟
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 املفتاح
 مسرحية من  ال ة فصو  

 

 عبد اللطيف عقلد. بقلم الشاعر: 

 

 الزمان:

لى وقت تحدد  حركة التاريخ إم 1917ساعة واحدة بين سنة 

 .ال رورية فيما بعد

 

 املكان:

 (متر مروع بين  البحر والبهر10أأة بقعة بمساحة)

 

 الشخوص:

 فارط أفندي:

في األروعين من عمر  أو حولها، أسمر البشرة أرتد  )قمبازا(  

في  أسود، وعلى رأسه قبعة مما أ عه رعاة البقر األمريكيون 

أفالمهم، وهو صاحب )مقرف االنت ار(، عالمته املميةة اب سامة 

 ،و يبه هن أدأوحركة ال إرادأة بي ،تتحو  إلى ىحكة وقحة ،وقحة
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ت
 ،بفعل تصادم قطع النقود في  يوب مريلته ،حدث أصواتا رنانةت

 التي ألفها حو  وسطه

 

 

 فكر بك: 

قصر قليال من في الثال ين من عمر  أو أكثر، نحيف، طويل لكنه أ

أمية   وشعر منفوش فوو رأسه، ،)فارط أفند (، ذو ذقن كثة

 .، مشغو  بكتبه وصحفه وقصاةد الغليون والن ارة السميكة

 

 السيد جوكر: 

في الخمسين من عمر ، أبيي البشرة، أني ، أ ع وردة في عروو 

سترته ومحرمة بي اء مطوية بإتقان، بدأن ذو كرش أ ع على 

ريقة نزقة، أد ن النار يلة ذو شنب  باتساأل رأسه طربوشا بط

 فتحة األنف فقط، أفار أمه، تمية  لكنه مدأنة ممطوطة 

 

 السيد شيش بيش: 

في الثال ين من عمر  أو أقل، نحيف يعانو شبة لو ه، منفعل، 

يعيله )فارط أفند ( أمية  أنه أن ف أنفة وفمه بكم سترته وربطة 

 عنقه أحيانا 
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 السيد قص: 

طو  )فارط أفند ( شعر  مسترسل، حلي  الدقن داةما،  في مثل

 أربا بالغي املكشوف تقريبا 

 

 درجي الحش: 

  من ف ة، هعيف في الثال ين تماما، شقو ولد، أرغب في الزوا

  أمام فارط أفند 

 

 صبي املقهى: 

 رببب )فارط أفند ( الصغير 

 

 الرجل الغريب: 

 ع مدأد القامة، أسمر الو ه، حاد التقاطي

 

 فضه، دنانير، ذهبية:

 فتيا  أ هرن في نهاأة كل فصل على الرصيف املقابل لباب املقرف         
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 الفصل األول 
 املشهد األول:

)املسرح على شكل مقرف في قصبة مدأنة صغيرة، في مقدمة املسرح البسر  

ال  أجلس )فكر بك(إلي طاولة قصيرة، علاها مجموعة كبيرة من الكتب واملج

والصحف اليومية، وفي مقدمة  املسرح اليمين طاولة حدأدأة و كرس ي من 

ما القي مقلوب على  انبه، وعلى الجدار في املقابل )فكر بك( مريلة م

، وفي الجدران صور  مكارة ملمثال  عربيا  يستعمله صبيان املقاهي ووشكير

املسرح إلى وأ نبيا ، وفوو رأس )فكر بك( صورة امرأة شبه عارية في عم  

البسار باب أفض ي إلى املقرف وعليه لوحة تحمل اسم )مقرف االنت ار لصاحبة 

فارط أفند ( في وسط الجدار املوا ه للن ارة باب فوو رف عليه من ورو 

 اللعب وكمية من ورو اللعب والطاوال  ورادأو كبير الحجم.(

ك( مشغوال )املسرح في حالة تعتيم  زةية، أبدو عند فتا الستارة )فكر ب

بكتبه،  م أبهي ويبدو في عم  املسرح وهو أجر  قياسا  بيدأة على الباب 

املو ود في الجدار املقابل للن ارة، أد ل )فارط أفند (مع إهاءة قوية، 

 ويتجه نحو )فكربك(.( 

 )بغ ب وتهدأد(:فارط أفندي 
كيف د لت املقرف أا فكر بك، ها كيف د لت؟ أم أنك ق بت  

 الليل هنا؟ 

 :)بريبة وفزأل(فكر بك
لقد د لت، أأن تريدنو  أن أنت ر في مقري االنت ار طبعا )يشير إلى 

 الالفتة(. أم أنك نسبت؟
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 )في غ به(:فارط أفندي 

لم أنس أا فكر بك، أنت الد  نسبت، أال تعرف أا فكر بك أنني _ 

ت ر، وأأن تنت ر كيف يشير إلى نفسه _ أنا الد  أقرر متي تن

 تعالي _ ال تنس ذلك أا فكر بك.ب تنت ر، ها _

 :)بدهشة و وف(فكر بك 

تحترم العبقريا  _ يشير إلى ك نك تهزأ وو أا فارط أفند ، أنت ال 

 _، تعود داةما إلى  هلك.نفسه

 :)بلؤم(فارط أفندي 
أنت تعرف ذلك. وال تنفخ  فكر بك! ال تطل لسانك و إال قطعته...

هل فهمت أا فكر رأسك _ أمسك براسه _ فإنه لبس فيه ش يء 

 بك؟!

 :)بتااذ  وهو أحرر رأسه من فارط أفند (فكر بك 
ال تغ ب أا فارط أفند  ال تغ ب إنني منفعل فقط، ق بت 

 فترة طويلة أطارد فكرة صغيرة 

 :)بلحكة صفراء(فارط أفندي 
 ها، وهل أمسكت بها أا فكر بك أم أنها طار ؟!

 :)بغباء(فكر بك 

 نفر أ بها نفر ، أ ل البد أنها 
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 :)وقد هدأ(فارط أفندي 
 أا فكر بك؟! 

 )ال أتدكر ويحك رأسه...(

 )وقد تهلل(:فكر بك 

 نعم أا فارط أفند  

 :)وهو مازا  أتدكر( فارط أفندي

 هل فعلت ما قلته لك؟

 )أحاو  أن أتدكر(:فكر بك 

 ماذا أا فارط أفند ، ماذا؟!

 :)بابث(فارط أفندي 
 هل كتبته؟  ..هل كتبت املقا ؟ املقا  أا فكر بك.

 :)بفرح(فكر بك 
، وهل أنس ي أمرا مثل هدا؟ 

 
 أا فارط أفند  طبعا

 
 طبعا

)أبحث بين أوراقه بحماس وعستار  ورقة وينشرها أمامه، ببنما أدهب 

فارط أفند  ويح ر الكرس ي ويجلس أمام فكر بك ويصغي باهتمام، ويبدأ 

 فكر بك القراءة بتودد شدأد(

 ها... هو املقا ، اسمع، اسمع باهتمام. ها اسمع أا فارط أفند ، 

 باهتمام أا فارط أفند .

 :)باهتمام(فارط أفندي 
 قرا أا فكر بك. اقراا
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 )أقرأ(: فكر بك

العنوان )فارط أفند  مدأر مقرف االنت ار(.اسمع أا فارط أفند : 

املدأنة األصلية. لها عدة شوارأل، الشارأل األو  متعر  داةما. 

من الطرفين والشارأل الثالث أنترف داةما  والشارأل الثانو مسدود

 ب جرة سرو شقراء طويلة 

 

 :)أقاطع فكر بك(فارط أفندي 

 ما هدا الكالم ال خيف أا فكر بك. ما هدا الكالم؟

 )وهو يعد  ن ارته(:فكر بك 

 إنها املقدمة أا فارط أفند ، انت ر باقي املقالة إنها سدهز مشاعرك...

 :)ب ي (فارط أفندي 

 أكمل أا فكر بك أكمل...

 )يعاود  القراءة(:فكر بك 

وعند ملتقك الشوارأل الثال ة )يشير إلى وسط املسرح( أقع "مقرف 

 االنت ار" ويقع مدأر  املسؤو  )يشير إلى فارط أفند ( فارط أفند 

 :)يعتد  وينفخ صدر (فارط أفندي 
أنت  أا سالم عليك أا فكر بك، أنت زينة املفكرين وسيد العباقرة...

 نادر أا فكر بك 
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 )ألحك بصو  مسموأل(:فكر بك 

انت ر. إنو في بداأة املقا  فقط )أقرأ( و  انت ر أا فارط أفند ...

 فارط أفند  ر ل...

 فارط أفندي: 

 بال شك

 فكر بك:

 عز مثله في الر ا  

 فارط أفندي:

 طبعا

 فكر بك:

 صادو صدوو  وأبت أن تلد مثله النساء... 

 فارط أفندي:

 تمام

 ك:فكر ب

 كارم كريم 

 فارط أفندي:

 طبعا

 فكر بك:

 رعا  هللا وأبقا 
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 :)بفرح(فارط أفندي 
 ال في فوك أا فكر بك

 :)أقرأ(فكر بك 

تهويته تقدم املشروبا  الروحية واملادأة،  دوا الشا  مثال، فري 

تقدمه حلوا ومرا، فاتحا وغامقا، في فنا ين أو في )كاسا ( على 

 يا أو باردا صحون أو على راحة اليد، مغل

 )بسرور(:فارط أفندي 

 هدا إطراء  يد أا فكر بك، س عيد الن ر في املكافاة 

)أحدث أصواتا نقدأة بتحريكه أدأه دا ل  يوبه، يسمع صو  قرأل الباب 

املتوا د في  دار املسرح املقابل للن ارة فيقفز فارط أفند  وفكر بك إلى 

 وسط املسرح(

 

 )بعد فترة صمت  اةف(:فكر بك 
البد أن نحل مشكلة هدا الباب إنني قل ، أأن املفتاح؟ البد أنه في 

 مكان ما، البد أنه في مكان ما

 :)بابث وقد استعاد نفسه(فارط أفندي 

دعك من هد  األوهام أا فكر بك، ملاذا تبحث عن املتاعب لنفسك 

 وللمقرف؟
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 )بدهشة(:فكر بك 

در ، لعل كيف هدا أا فارط أفند ، قد أمو  الر ل وال أحد أ

املبيدا  تالمسه، إنه في مازن بعي الحشرا   تلدغه أو بعي 

 بكل ما أايف، قالوا أنه في مازن لاراميل الغاز يءمل

 :)بابث(فارط أفندي 
ال تهتم، إن األمر بسيط )بدهدأد(  م ماذا يهمك أنت أا فكر بك؟ 

تدكر أن األمر ال يعنيك )بتودد  ببث(وأنت أا فكر بك عبقر  ونادر 

 ب  في مجالك وابدأل فيه، ال تتد ل في ما أجر عليك الدمارا

 فكر بك:
 )أصمت فترة  م أحك رأسه ويتو ه إلى الن ارة(

 إنني قمت بوا ملي أيها السادة على األقل قمت بوا ملي 

 )فكر بك أجلس إلى طاولته أقلب اوراقه  م أناد  فارط أفند  (

 أا فارط أفند ، أا فارط أفند ؟ 

 )وهو يعود إلى حيث أجلس فكر بك(: فارط أفندي
 هل عد  إلى ق ية املفتاح؟

 :)ب نصل(فكر بك 

أنا؟ أعوذ باهلل أا فارط أفند  أعوذ باهلل وهل أنا مجنون )بتودد(  

. هل فنجان قهوة من السكر القليل، ها أرد  أن أقو : اصنع لي

 فهمت أا فارط أفند  من السكر القليل 

 :بك()أقترب من فكر فارط أفندي 
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إنني تحت أمرك  أا فكر بك، عد إلى املقالة وحاو  تعدألها، حاو   

 تعدألها نحو األحسن 

 )أار  فارط أفند  من املشهد(

 

   املشهد الثاني:

)أصعد در ا  سلم املسرح من بين الن ارة السيد  وكر حامال كرسيه على 

ردته كتفه مع إهاءة قوية السيد  وكر أتوقف على سلم املسرح وعشتم و 

 وععد  من وى  طربوشه  م أتابع فيجلس إلى طاولته  م أصف  بيد (                                                      

  وكر)لصملي املقرف(: السيد

 أا غالم أا غالم أأن أنت أا غالم

 املقرف )بسرعة(: صبي

 نعم أهال بالسيد  وكر

  وكر: السيد

 كالعادة. قهوة أر لية...

تفو صملي املقرف وععود بعد فترة حامال أر يلة أ عها على أر  )أا

املقرف  م أ ناو  السيد  وكر و أبدأ التد ين، وال يسمع  ال  

 دقاة  إال صو  األر يلة فقط، أا فارط أفند ، أا فارط أفند  

 )أ هر فارط أفند (

 ها. هل أح ر  التنباك العجمي؟

 وكر اهتماما(:)دون أن يعار سؤا  السيد  فارط أفندي 

 هل مرر  على السيد فكر بك، أراك تتجاهله
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 :)ألتفت نحو فكر بك(السيد جوكر 
صباح الخير أا عبقر ، أما زالت تد ن الغليون، لقد أح ر  لك 

 تبغا  يدا من إأران

 )بدهكم(:فكر بك 
 وسجاةر مستوردة، سعيد من له أم مثل أمك أا سيد  وكر

 السيد جوكر:

ها تبحث لك عن زو ة تلمك بد  أن ت ل لقد س لتني عنك، إن

 هكدا )يشير بيد  إلى كتب فكر بك(

 بحزم:  بك فكر

أنا لن أتزو ، لقد قلت لك ألف مرة إنني لن أتزو ، ألنني أتفرغ 

 للفكر والحقيقة )يشير إلى أوراقه ( م إنني متةو  أال تر ؟

 )بدهكم(: جوكر السيد

من همن الحقاة  الفكر والحقيقة؟! وماذا عن املفتاح ألبس 

 واألفكار التي تتفرغ لها؟!

 فكر بك:

أنت  اهل أا سيد  وكر، أنا من له أم مثل أمك ال أحتا  إال علم 

 )فترة صمت( إنه زمن لعين، لعين  دا

 )وهو أبهي(:جوكر السيد

دعني من فلسفتك الفارغة، أأن أنت أا فارط أفند  )أ هر فارط 

 أفند  لعله يستحم أفند ( لقد ت  ر  السيد قد أا فارط 
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 :)بتحريي( فارط أفندي

أو لعله أرتب ورقا يغي به، لست أدر  كيف يسرو وأنتم ال  

 ترونه أا سيد  وكر

 السيد جوكر:

 سوف أتدبر األمر اليوم إنني أعرف أنه يسرو ولكن... 

مع إهاءة راقصة  م أتجه  ()أصعد در ا  سلم املسرح السيد)شبي ببي

   ويجلس قباله السيد  وكر(إلى فارط أفند  أقبل أد

 إلى السيد  وكر ومشير إلى فكر بك(:) شيش بيش

 أال أزا  هدا املجنون أفكر باملفتاح؟

 بغباء: جوكر السيد

 هل هناك أ بار عن املفتاح؟

 :(باوف أ ع أد  على فمه) شيش بيش

اسكت أا ر ل، ملاذا تتحدث في هد  األمور، قد يسمعه فارط 

 حش ي ال بعد يعرف شبيا عن املفتاح أفند ، ها هو درجي الو 

 )أصعد سلم املسرح درجي الوحش ي(

 لفكر بك: الوحش ي درجي

 صباح الخير أا فكر بك 

 )فكر بك مستغرو في أوراقه(

)أصعد السيد قد در ا  السلم ويتاد مكانه على الطاولة وي هر فارط 

سيد أفند  أحمل ورقة وقلم وورو اللعب  م أ عه على الطاولة وي ناو  ال

  وكر ويبدأ في ترتببه(
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 :جوكر السيد

 ها ماذا تلعبون اليوم أنا أقو  نلعب) كن كان( 

 )بغ ب(: قص السيد

 ال أا سيد  وكر نلعب الهاند 

 )بدهشة(: بيش شيش

 ماذا؟ الهاند؟ هد  لعبة قدأما )نلعب السبع وند (أو) شيكت(

 )بعنجهية(: الوحش درجي

وند، زفت ملغي، ال نلعب  ما هدا الكالم، كن كان، هاند، سبعة

 إال )الباصرة(

 :جوكر السيد

 أنا قلت نلعب كن كان 

 : قص السيد

 وأنا قلت الهاند

 :بيش شيش

 أنا قلت نلعب سبعة وند أو شيكت 

 )وهو أ رب الطاولة بقب ة أد (: الوحش درجي

 باصرة هل فهمتم؟!

 )أ هر فارط أفند (

 فارط أفندي:

 ألبس كدلك أا فكر بك؟!ما هدا الصرا ، العبوا )لياه(  



 

26 

 

 

 

 )بسرور(: فكر بك

 طبعا)لياه( أا فارط أفند ، إنها لعبة العصر )فج ة( 

 )أار  فارط أفند   ويبدأ السيد  وكر توزعع الورو(

 ما هد  الفوض ف أا سيد  وكر، إنكم تنفرون األفكار من رأس ي

 )يسمع طرو شدأد على الباب(

 أنه سيمو   اسمعوا، هل سمعتم إن الر ل يستغيث، ال بد

 )تتعل  أن ارهم بالباب وععتم املسرح إال من هوء مسلط على الباب(

 السيد جوكر:

ال بد أن ندرس األمر ال بد أن نجد املفتاح، ابحث أا سيد قد قد 

 تكون في  يبك؟ 

 )إهاءة كاملة للمسرح(

 )وك نه أ د بدهمه(: قص السيد 

، أر وك أنا أنا! أا سيد  وكر. لبس معي مفتاح وال فكر  به أ
 
بدا

بد أن  ك نك تريد أن تارب بيتي، ال، متةو  ولدأه أطفا  ر ل

 .املفتاح مع شبي ببي

 )باوف(: بيش شيش

حرام عليكم، ما الد  أدريني باملفتاح واألبواب، أنا أشحد رغيفو  

من فارط أفند  أو السيد  وكر، أنا ر ل غلبان ومجنون وال د ل 

 عن املفتاح لي في هد  األمور لعل درجي 
 
 الوحي يعرف شبيا

 )وقد اس شاط(: الوحش درجي
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ا رس أا سافل، أنا ال أتد ل في هد  األمور، أنا أحطم الرؤوس 

 الفارغة التي مثل رأسك 

 )أ رب شبي ببي على رأسه(

 )أد ل فارط أفند (

 )بغ ب(: أفندي فارط

املفتاح. املفتاح. ال أريد أن تناقشوا هد  املس لة هنا، هد  مقرف 

ولبس مؤتمرا، أنتم تعرفون سياستي، لعب بالورو، وشرب القهوة 

 هل فهمتم؟ )لفكر بيك( ألبس كدلك؟!

 فكر بك:

نعم هو كدلك أا فارط أفند ، أنت ر ل أمير، أدامك هللا وأدام 

 قهوتك الع يمة...

 طع املسرح من عمقه فتيا   الث  يية وذهابا()أار  فارط أفند  ،تق

 )بغ ب(:  الوحش درجي

 أا ولد...؟ أا غالم...

 )أح ر صملي املقرف(

 ابدأ الرقد أا غالم  

 للمغني الس
 
ر  ذأاب مشهور و )شبي ببي أوقع على  شب الطاولة لحنا

 .وصملي املقرف أرقد على اللحن وتغل  الستارة على املشهد(
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 الفصل الثاني

 املشهد األول:

)املشهد كما هو في الفصل األو ، إال أن فكر بيك أنشر أمامه صحيفة محلية 

 أطالعها واملسرح شبه معتم، امل جب املعل  عليه مريلة وقبعة(

وهو ألف حو  وسطه املريلة بعد أن وهع القبعة ) فارط أفندي

 على رأسه(:

 ها. ما األ بار أا فكر بيك؟ هل من  دأد؟

 )أكف عن القراءة(: فكر بك

 تصور الندالة والجهل تصور أا فارط أفند ...

 فارط أفندي: 

 ماذا أا فكر بيك، هل هناك ما أثيرك في األ بار؟

 فكر بك: 

أسود 12تصور، أنشرون املقالة عنك وي عون العنوان بالحرف 

ال تقبل ذلك أا فارط أفند ،  كيف تقبل هد  اإلهانة، أجب أن

 عليك أن تغل  

 )بفرح مصطنع(: فارط أفندي

 الصحيفة كما فتحدها، إذن نشروا املقالة أا فكر بيك؟!

 فكر بك: 

 نشروها، أنت ال تبال علاهم، تصور الهبا  ما عدا اإلعالنا 
 
 طبعا
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 )وهو أ ناو  الصحيفة(:  فارط أفندي

ملقا  (إن صورتو  ميلة و أرنو أا فكر بيك )أن ر في موهع ا

 و اهة، إنهم أتقبلونو، ألبس كدلك أا فكر بيك؟

 ألحك(:) فكر بك

 لكن الصورة ال تش هك أل فارط أفند   

 )بغ ب(: فارط أفندي

 ال تشبنهي؟ كيف ذلك أا فكر بيك؟ 

 )وهو أب سم بابث(:  فكر بك

 واتزانا، لقد شوهوك أا فا
 
رط ها. أقصد أنك في الواقع  أكثر  ماال

 أفند  

 )بهدوء(:  فارط أفندي

ال ب س أا فكر بيك، املهم هو املصلحة العامة، إن األفكار و املبادئ 

 )فترة صمت(  م 
 
هي األساس أما هد  الشكليا  فال أقيم لها وزنا

قل لي أا فكر بيك كيف تتصور صد  املقا  في املدأنة،  اصة 

 عند أصحاب املقاهي؟

 )بثقة(:  فكر بك

ك. أ بهم ا ن م  وذأن بشدة مفا  ته، إنه مقا  هزهم وال ش

 قو  كمقاالتو في العادة 



 

30 

 

 

 

 )بزهو(: فارط أفندي

 ألصحاب املقاهي ولبس  
 
س م حهم أا فكر بيك، وحين أصير نقيبا

 س  دم مصلحة الزباةن بكل إ الص، بكل إ الص أا 
 
ذلك بعيدا

 فكر بيك 

 )بتودد(:  فكر بك

 فارط أفند اوماذا بالنسبة لي أ
 
  ، الشك أنني أنفع داةما

 فارط أفندي:

 إلى 
 
 أا فكر بيك، وهل أنساك، أنت عبقرية نادرة أحتا  داةما

 
طبعا

 العبقريا  النادرة

 كرسيه في ذراعيه اليمنف 
 
)أد ل السيد  وكر من باب املسرح الجانملي واهعا

 ويتجه نحو فكر بيك(

 )بجدأة(:  السيد جوكر

 ار عن املفتاح؟ماذا أا فكر بيك، هل هناك أ ب

 )وهو مبهمك في الن ر في الجريدة(:  فكر بك

 أا سيد  وكر، كل ما هو مكتوب في الصحيفة أتعل  باملفتاح 
 
طبعا

 
 
 أو الباب، أو باملفتاح والباب معا

 )باهتمام(:  السيد جوكر

 أسمعني أا فكر بيك، أسمعني إنها ق ية شاةكة ومعقدة 

 فكر بك: 
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املدأنة، وكاال  األنباء ،  (...وكر )أقرأسمع هدا النب  أا سيد  ا

املقاهي: تدحر ت سيارة شحن كبيرة من أسفل الجبل إلى أعال  في 

الفارغة )يشير إلى  مهور  درب ا الم وكانت محملة باألكياس

( وقد أفاد مراسلنا والجريدة فوو الطبع أن ىحاأا الحادث القاعة

 غير معروفة بعد

 )بدهشة(:  السيد جوكر

 دا الخار عن املفتاح؟وهل ه

 فكر بك: 

 عن املفتاح... 
 
 اسمع... طبعا

 )أد ل شبي ببي من باب املسرح الجانملي ويندفع نحو فكر بيك(

 )أصر (:  شيش بيش

أا فكر بيك. ها  5-20إلى 4-21أنا بر  الثور ماذا أقو  من أنا  ور...

 ماذا أقو ؟ البد أن أعرف ح و اليوم؟ 

 السيد جوكر: 

 نون، إننا نقرأ عن املفتاح ا لس أا مج

 )بإصرار(:  شيش بيش

 أر وك أا فكر بيك، أريد أن أعرف ح و اليوم  

 )بحكمة(: فكر بك

 شبي ببي، اهدأ إن أم السيد  وكر تسلم عليك  

 )وقد هدأ(:  شيش بيش
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صحيا تسلم علي، ما أروعها، كم هي رقيقة القلب )لفكر بيك(، 

 ...فكر بيك، إنها امرأة  ميلةاء أا ملاذا ال تكتب لها قصيدة ر 

 (:ا)محتد السيد جوكر

، إنك ر ل وقا 
 
 أمو  ميلة أا حيوان، وتتغز  بها أأ ا

 فكر بك: 

اهدأ أا سيد  وكر، اهدأ أا شبي ببي، بر  الثور  لهدا اليوم 

اسمع تقو  النجوم أنك حكيم ومتةن العقل، ومشارععك ناجحة 

 بمساعدة إنسان أحبك ويقدم لك العون 

 )للسيد  وكر(:  يش بيشش

 بد من إنجاح املشارعع  هل فهمت أا سيد  وكر، ادفع املناسب، ال

 السيد جوكر: 

 لن تنا  شبيا

)أد ل من باب املسرح الجانملي السيد قد ودرجي الوحي أحمالن كل واحد 

 كرسيا معلقا على ذراعه ويتجهان نحو فكر بيك(

 )أقرأ(:   فكر بك

ئعة واألبواب املغلقة، استقدام  بير قرر   معية املفاتيا ال ا

 وإن تكاليف 
 
أ نملي ملعالجة املشكلة، و أنت ر أن أصل قريبا

 املشروأل بين عشية وىحاها 

 )بارتياح(: السيد قص

 الحمد هلل لقد انترف األمر 
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 )يسمع طرو على الباب و استغا ة(

 )وهو أبهي(:  السيد جوكر

صنا، كل عقدة ولها نحن ال د ل لنا، هدا األمر لبس من ا تصا

 
 
 حال ، أنا أمو تقو  ذلك داةما

 )أدهب الجميع إلى طاولة اللعب(

 )وهو أبهي(: السيد قص

 إذن هيا بنا

 )أبهي الر ا  األروعة ويتحلقون حو  طاولة الورو(

 )وهو أصف  بيدأه(: السيد جوكر

 ؟! أا غالم... أا ولد...

 السيد جوكر:

 عمر النفس، زيد النار  

 )أصيا(:  ىصبي املقه

 عجمي للسيد  وكر، نار زيادة )أاتفو(

 )أناد (: شيش بيش

 أا ولد؟!  أا ولد...

 )أ هر(: صبي املقهى

 نعم أا سيد شبي ببي 

 شيش بيش:

 واحد عسلي أل الريحة
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 )أصيا(:  صبي املقهى

 واحد عسلي للسيد شبي ببي

 )أصر (: فكر بك

 ما هدا الغالم لقد نفر  األفكار من رأس ي 

 )أصيا (: قهىصبى امل

 أفكار للسيد فكر بك وصلحها 

 )ألحك الجميع بصو  عا (

 )أ هر غاهبا(: فارط أفندي

 ما هد  الفوض ف أا فكر بك؟!

 فكر بك:

هد  لبست مقرف أا فارط أفند  لقد أصبحت سوقا للدواب ال 

 يسع اإلنسان أن أفكر بهدوء  

رط أفند  للر ا  )يعود فكر بك إلى صحيفته أحاو  القراءة ببنما يشير فا

 بيد  فيعم الصمت لفتر  قصيرة(

 فهد بالن! 

 )أتنبه الجميع(

فهد بالن أطل  زو ته مريم فار الدأن وتتحدث األوساط 

القهو ية عن اعتةامه الزوا  من ممثلة صغيرة وحدأثة العهد 

 بالسبنما 
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 )يعل (: درجي الوحش

 )لنفسه( أأن أنت أا ف ة  لعنة هللا عليه ر ل حقير ...

 )بهدوء(: السيد قص

 إنه ر ل  بان ال أ الو له 

 شيش بيش: 

 إنه حيوان مراه  

 السيد جوكر: 

 وهل تم الزوا  أا فكر بيك 

 (:ة)يعاود  القراء فكر بك

أقولون إن املر ع للتحق  من صحة النب  واالستةادة فيه مو ود 

  بار )املرناة (املساةية أة أو نشرة في الصحافة املاتص

 ر:السيد جوك

 وما املرناة أا فكر بك؟

 فكر بك:

املرناة أا سيد  وكر هي التلفزيون على ذمة مجامع اللغة العربية 

 في القاهرة أوال وفي دمش  أ يرا...

 )يسمع طرو علي باب وأصوا  استغا ة م همة فيتنبه الجميع ويقف فكر بك(

 )منفعال(: فكر بك

أدر  كيف حاله  إن الر ل أمو  من هل تسمعون... أيها اإل وة...

 أجب أن تفعلوا شبيا 
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 )ب نصل(: درجي الوحش

الح  لبس علينا وأنا بالدا  ال د ل لي إن األمر أتعل  بمن أملك 

 املفتاح إن األبواب املغلقة لها ر الها 

 شيش بيش:

ملاذا ال تدعونا من هدا األمر املزعج إن لكل حادث حدأث دعونا 

د  العفة أا سيد قد ك نك نبدأ الطاب  األو  )للسيد قد( ما ه

 ال تجود إال في املبارزا  الحقيقية

 )أ ناو  من  يبه قطعة نقدأة أ ربها بالطاولة (

 س فتا بامسين وزأل الورو أا سيد  وكر   

 )وهو أوزأل الورو(: السيد جوكر

ناس ت كل  د ا  وناس تقع في السيا  )أناد (أا فارط أفند  أا 

 فارط أفند ؟!

 ر(:)أ ه فارط أفندي

 ما بك أا سيد  وكر لقد أزعجتني ماذا تريد؟!

 )بكرم(: السيد جوكر

افتتا اليوم بيانسون على حساوو الخاص )يشير إلى فكر بك(  م ال 

تنس العبقر  الفد فكر بك إن اليانسون أ تيه ب فكار مفتاحيه 

 هاةلة )ألحك(

 )وهو أحاو  سرقة بعي الورو(: السيد قص

 ك؟؟على حسابك أم على حساب أم
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)الجميع أصيحون: عاشت أم  وكر أفند   عاشت أم  وكر أفند . أبهي 

فكر بك ويتقدم من طاولة الر ا  وك نه غاةب عن ما أدور حوله وين ر إلاهم 

 بريبة  م أاط هم فج ة(

 فكر بك:

 لف هدا الباب حزن كبير وقد نفرتم األفكار التي  أيها الر ا ...

تم املفتاح أا  هلة )فترة كانت توشك أن تفتا الباب لقد أهع

صمت( بين الفوو والتحت مثل ما بين  اهر اليد وباطبها وما بين 

 التطرو واالعتدا  أقل من الجدر التربيعي لالنت ار )ألحكون(

 السيد جوكر:

 ألم أقل لك أنك عبقر  غادر 

 السيد قص:

 لكل قهوة أهبلها 

 شيش بيش:

 اح نحن أناس بسطاء...اذهب إلى أفكارك والتقطها وال تدكر باملفت

 بسطاء 

 

 )بغيمل(: فكر بك

 أنتم أناس  هلة  هلة 
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 درجي الوحش:
)أبهي ويحمل فكر بك وي عه  لف طاولته  م أنفي أدأه وععود إلى طاولة 

 اللعب( 

 دعنا من أفكارك العوانس...

 )بعد فتر  ذهو (: فكر بك

 أا فارط أفند  أا فارط أفند ؟!

 )أ هر(: فارط أفندي

 ا فكر بك أال تهدأ ساعه ما بك أ

 )بجد(: فكر بك

ما هي الكلمة التي تتكون من ستة حروف ومقطعين املقطع األو  

بمعنف )أنت( باللغة اإلنكليةأة واملقطع الثانو بمعني )هار( أ  ال 

 نفع فيه؟

 )بسرعة وهو أدأر  هر (: فارط أفندي

 أنا ال أعرف في الكلما  املتقاطعة 

ي في اللعب ب ن يسرو ورقة من  يبه لكن السيد )أحاو  السيد قد أن يغ

  وكر أمسكه متلبسا بالسرقة(

 )وهو أ ع أد  على أد السيد قد(: السيد جوكر

 ها لقد أمسكت بك. أنت تسرو...

 شيش بيش:

 إذن هكدا أا سيد قد. لصوصيه أا سيد قد 
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 )أدافع عن نفسه(: السيد قص

 لست الوحيد الد  يسرو كلكم تسرقون 

لجميع في شبه قتا  حين تقطع عم  املسرح الفتيا  )أثبتك ا 

الثالث فيفي ون النةاأل ويبدأون التوقيع على أغنية املغني السور  

 ذأاب مشهور...كما في نهاأة الفصل األو  
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 الفصل الثالث

 املشهد األول:

)املسرح في حاله تعتيم كاملة ال أر  على الخشبة إال أشباحا آدمية أصدر 

عبها ت خير موقع أ اء املسرح بالتدري  في هر السيد  وكر ممددا على أر  

املسرح طربوشه علي قدمه أمسك بيد  البسر  مب سم األر يلة وبيد  اليمنف 

ورو اللعب والسيد قد ملقك بنصفه األعلى على الطاولة ودر  الوحي 

 قاب ا بيد  اليمنف على أد السيد قد البسر  وشبي ببي ساقطا على

األر  وفكر بك ممدا تحت طاولته فوو الكتب والجراةد وقدما  في موا هة 

 الجمهور...الوقت في الصباح. 

أ ل املشهد بعي الوقت وال صو  إال شخير الرواد أد ل فارط أفند  

 وصملي املقرف مع إهاءة قوية(

 )أب سم بابث(: فارط أفندي

ليلة األمس فباتوا ما شاء هللا. صار  املقرف فندقا ال بد أنهم تعبوا 

 في املقرف 

 )بدهشة(:  الصبي

 وهل ناموا هكدا طو  الليل؟!

 )وهو أربت علي كتف الصملي(: فارط أفندي

أنت صغير حتي ا ن، لكنك ستكار كما أريد، إنني أريدهم  ال تهتم...

 كدلك ال فرو بين نومهم ويق دهم 
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عون لعب )أنفجر فارط أفند  في ىحك وقا فيبهي الر ا  بدعر و أتاب

 الورو و ك نهم لم أنقطعوا عنه(

طابت ليلتكم أا ر ا . ال بد أنكم شعرتم بالارد، كانت الليلة 

 )أن به لفكر بك(مو عة، لقد نسبت أن أشعل لكم املدف ة 

إن نومته لبست مريحة، ال بد أنه تعب  أأقمل فكر بك... أا غالم...

 بالتفكير ليلة األمس

 ام فكر بك(: )أدهب إلى حيث أن صبي املقهى

 فكر بك! أا فكر بك! اس يقمل أا فكر بك إن الشمس تعم املقرف

 )وهو يس يقمل(: فكر بك

 أأن الن ارة أأن الغليون  

 )الصملي أناوله الغليون(

 أأن األفكار؟

)الصملي أ ع الكتب واألوراو علي الطاولة، أجلس فكر بك إلى طاولة أرتب 

ى عينيه ويمسك غليونه بفمه، علاها األوراو والكتب،  م أ ع ن ارته عل

ويبحث بين أوراو كتبه وعستار  مبها ورقة، أ ناولها بحرص ويبهي ويقف 

 في وسط املسرح(

 فكر بك:

أا ر ا  )أن به الجميع( لقد هبط علي شيطان الشعر الليلة 

وألهمني قصيدة عصماء، أريد أن أقرأ لكم وسترون مد  ما فاها 

 من عبقرية و ما 
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 السيد جوكر:

   أا فكربك فقد مر أسبوأل دون أن ترفع عبقريتك بالغناءها

 )يسعل و أدهي  بصورة مسرحية مبالغ فاها  م أقرأ(: فكر بك

 املفتاح  لد نعامة ىسلخنا، )سخلنا(، سلخنا، عل

 الجميع: 

 مة، مة...  

 فكر بيك:

 فار ر ر ر   كطود عولقو مهشل 

  الجميع:

 للي، للي

 فكر بك:

 الليل فينا معنسف وب نا،)وتبنا(،كان 

 الجميع:

 سفن، سفن  

 فكر بك:

 و قمنا...

 )أقوم الجميع فبشير لهم فكربك بالجلوس(

 على صو  الحمام العرنقل 

 الجميع:

 للي، للي 
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 فكر بك: 

 ومن أ ل مفتاح الباب مغل 

  الجميع:

 مغل ، مغل 

 فكر بك:

 نمو )بهيا ( نمو  علي حد الشفار املجرفل 

 )بحماس(: الجميع

 لي، لليل 

 فكر بك:

 وفارط... 

 )تصفي  من الجميع، في هر فارط أفند (

 محمو  على الكتف مثلما حملنا علي أكتافنا... 

 )يشير إلى كتفيه(

 كبس برغل

 الجميع: 

 للي، للي

 )أقتطع فكربك(:السيد جوكر

 هللا...هللا...ما أبدأل هدا أا فكربك...أعد. أعد

 ال في فوك...

 :)أتابع اإللقاء( فكر بك
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 وفارط محمو  على الكتف مثلما، حملنا على أكتافنا كبس برغل 

 مكر...

 )أكر فارط أفند (

 مفر...  

 )أفر فارط أفند (

 مقبل... 

 )أقبل فارط أفند  علي الجمهور(

 مدبر...  

 )أدبر فارط أفند  للجمهور(

 كجلمود... 

 )أ هر التعب على فكر بك(

 صخر... 

 بك( )أترنا فكر

 عل حطه السيل من 

 بك( )أقع فكر

 الجميع: 

 للي، للي  

 بك(: )دون أن أن به لسقوط فكر فارط أفندي

 أا له من عبقرية نادرة، الشك أنه فنان فد...
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 )أقف  طيبا(: السيد جوكر

رواد مقرف االنت ار، بعد قصيدة فكربك العصماء،  أيها اإل وة...

فرغ  قرر  أن أبحث له عن امرأة عانس غنية، صغيرة  ميلة، ليت

 لإلبداأل

 )بانفعا (:درجي الوحش

 عاش السيد   وكر راعيا للفكر والثقافة

 السيد قص: 

 إن ما ربحته الليلة، حال  للسيد فكربك  أيها اإل وان...

 )أقف( : السيد جوكر

 عاش السيد قد ناصر اليتامك واملساكين 

 درجي الوحش:

سرقدهما  أيها اإل وان... إنني أقدم لفكر بيك  الث د ا ا  ودأك

 ليلة األمس مساهمة مني في عرسه القريب 

 )أقف(: السيد جوكر

 عاش السيد درجي الوحي شيخ الشباب 

 )وهو أن ر إلى فكر بك منطرحا على األر (: شيش بيش

 ( زعوط، كولونيا، زعوط، أا فارط أفند . )أن به فارط أفند ...

 )أصر (:  فارط أفندي

  ( انهي أا ر ل، ماذا أصابك؟!فكر بك، فكربك )أدهب إليه و أبهر 
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 )وهو أبهي(: فكر بك 

االنفعا  أا فارط أفند ، لقد اس بد وو  و القصيدة فاندمجت 

في اإللقاء  حتي غبت عن مشاعر ، فانهار  قوا ، إنني شاعر أا 

 فارط أفند  و لم أعد قادرا على الوقوف

)وهو يساعد  على الجلوس على الكرس ي  م أنقد   فارط أفندي

 وسا(:فل

 ال بد أنك مفلس،  د أا فكر بك،  د وفكر. ها. فكر  يدا... 

)يعود الجميع إلى اللعب وفكر بك إلى كتبه وال يسمع إال صو  أر يلة السيد 

  وكر(

 )لفكر بك(: السيد قص

 أال تزا  تفكر باملفتاح أا فكربك؟ 

 فكر بك:

 إنه شغلي الشاغل 

 )بوعيد(: فارط أفندي

 أن ال نتحدث عن املفتاح؟! ألم نتف  أا فكر بيك

 فكر بك:

إنه مجرد تفكير أا فارط أفند  إن حرية التفكير مصونة  ما دامت 

 ال تتطور إلى عمل...

 فارط أفندي: 

 ... مفهوم أا فكربك؟أنت تفكر وتعمل كما أريد
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 )يسمع طرو على الباب وأصوا  استغا ة(

 )أصر (: فكر بك

 أا غالم. أا غالم

 )أ هر(: صبي املقهى

 نعم أا فكر بك ،ماذا تريد؟!

 فكر بك:

 ألم تح ر  راةد اليوم؟

 صبي املقهى:

 ال أو د اليوم  راةد أا فكربك 

 )يغ ب(: فكر بك

 ملاذا؟

 صبي املقهى:

 لم تصدر أأة صحيفة 

 )بهيا (:  فكر بك

 ملاذا؟

 )وك نه أتلقن كالمه(:  صبي املقهى

 هم أقو  أقولون أنهم استادموا ورو الصحف بد  الخاة، ووع

 أنه ال تو د أ بار

 )أناد  ب ي (: فكر بك

 أا فارط أفند . أا فارط أفند 
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 )أ هر(: فارط أفندي

 نعم أا فكربك، سكر قليل، أم شا  بالنعناأل؟!

 )بغ ب(:  فكر بك

ال سكر قليل وال شا ، لقد طفا الكيل، أأن الصحف، ملاذا لم 

 تلف  أ بارا، لقد قطعت بنا، والر ل أمو 

 ندي: فارط أف

لقد صدر  الصحف أا فكر بك وفاها الرياهة والكلما  املتقاطعة 

 وح ك هدا األسبوأل 

 فكر بك:

 واأل بار، ألبس من  دأد عن املفتاح 

 فارط أفندي:

 اسا  شبي ببي 

 فكر بك:

 ألبس من  دأد عن املفتاح أا شبي ببي؟

 شيش بيش:

 لست أدر . )للجميع( لقد عاد إلى الجنون 

لن ارة ر ل عاد  املالبس، صارم التقاطيع  ابت الخطوا ، )أار  من بين ا

ألتفت الى األمام، أصعد در ا  سلم املسرح، مع إهاءة وموسيقو صا بة، 

أصبب الناهون رواد املقرف، وينكمي فارط أفند  في زاوية املسرح، تتعل  

 الن را  بالر ل الصاعد(
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 اب(:)باوف، للر ل وهو أقطع املسرح نحو الب فارط أفندي

 من أنت أا هدا، ماذا تريد؟ نحن ال نستقبل الغرباء

 درجي الوحش:

دعونا من هدا الر ل آن الوقت ألتزو  ف ة، إن الغيوم تتلبد في 

 السماء ويوشك املطر أن يهطل 

 )الر ل يعالج الباب(

 )بدعر وتحريي(: فارط أفندي

سيد أا ر ا  إنه أفتا أجب أن تمنعو ، أا سيد  وكر، أأن أنت أا 

 قد، أجب أن تمنعو 

 )الر ل يعالج الباب(

 أا ر ا ، إن الخراب سيعم املقرف

 )األهواء تتغير واملوسيقك تزداد عنفا(

 كل ش يء سيمو ... لن تجدوا مكانا بعد فتا الباب...

)أندفع الر ا  نحو فاتا الباب وعشكلون لوحه اغتيا  لكن الباب أنفتا 

 هر عيون الجمهور(ويتدف  منه النور فيغمر املسرح وي 

 فكر بك:

 ال أحد أتوقع متف تتوهج الشمس وال أحد أمنع الغيوم من املطر

 (ستار) 
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 الفلسطيني األدبلجنة إحياء تراث 
 

الفلسطيني مند ت سبسها لتكون  األدبتسعى لجنة إحياء تراث 

اه من الفلسطيني، وحفمل نصوصه وتاري األدووراةدة في حماأة ترا نا 

 من روافد الحركة 
 
املسرحية والدرامية في األدبية و ال ياأل، ورافدا

ل اللجنة من  ال  إنتا ها نواة تغيير ومركز إبداأل، 
ة
فلسطين،  وس شك

 من تلك  .املسرحيين والدراميين والباحثيناألدباء و لتكون ِقبلة 
 
وانطالقا

 الرؤيا سعت اللجنة إلى صياغة  طدها املستقبلية.

 

 الفلسطيني إلى تعزيز الوعي األدبلجنة إحياء تراث وتهدف 

الدرامو وتنمية الدوو الفني وروح البحث العلمي وممارساته و  األدوو

لد  مجتمعنا الفلسطيني، وإلى صياغة البنية املعلوماتية والن امية من 

،  شية ونشرها الترا ية املسرحيةاألدبية و  ال  حفمل النصوص 

ألبحاث والدراسا  املهتمة بالدراما ، ورعاأة اتعرهها لل ياأل

الفلسطينية، والسعي لتكرعس الدراسة العلمية املاتصة بصنوف 

في مؤسساتنا التعليمية للبحث العلمي، إهافة إلى تطوير  املتعددةاألدب 

 للمساهمة 
 
 و ار يا

 
قنوا  الشراكة ودعم أنشطة  لب التمويل محليا

 في ذلك املشروأل الوطني الكبير.

 

 


