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 :على خلفية بيوت مهدمة وتظهر دمية من الجانب وتتوجه بوجهها إلى الجمهور وتقول تفتتح الستارة

 يببال عمل وبحثت فإذا  ها قد مر الزمن وبعد أن كنت أحكى الحكايات لشههيريار أحههبحت بعد أن ماتالدمية الحكواتية: 

 .زق بيم ألني كنت متفرغة للحكاياتراألطفال اللذين لم أ. .أجد األطفال

 وحكيت ليم الحكايات. كانوا أفضل بكثير من أي ملك وسلطان وأمير.

تيا لألطفال اآلخرون وهذه هي الليلة وحكي عملت طوال مليون ليلة إال ليلة واحدة على معرفة حكايات األطفال الحزينة

 .سأحكى بيا أخر حكاياتي التيالمليون 

أتوقف عن الكالم المبا   كنت بعد أن يحهههههههيل ديك الحهههههههبا . .العالم ذافي ه الحبحكايات األطفال جعلتني أحس بحجم 

  .وأسال نفسي األسئلة الغير مباحة

 عنف؟أليس األطفال هم الضحية األولى ألي  ؟أليست تحب معظم خطاياها على األطفال الحروب؟لماذا تنشاء 

من المدرسرررررررة بيد  كتاب  يأتي وإذا بالدمية عصرررررررا  وتختفي المسرررررررر  األيمن من إلى الجانب الحكواتية تذهب الدمية

وتدخل دمية بيت في الكادر  عن بيته وقد رأى البيوت المهدمة المسرررررررر  يبح خلفية  بالمسرررررررر  وينظر إلىويطوف 

 عصا .الدمية  ويبكي

 وحيد!!اننى اآلن ... وأخوتي وأمي. أين أبى .يارب ماذا افعل أنا إن بيتنا مدمر هأ :عحام

. من سههههمعت ضههههحكاتك منذ الوالدة .أنا بيتك الجميل م.. يا عحهههها.لقد هدموني وهدموا بداخلي الحياة :عحههههامدمية بيت 

 .ذلك ضاع. كل .إخوتك توهمسيم، ضحكا. حيا  أبويك .وبكائك أيضا

 .. أنني لم أعد أعرفك فقد تداخلت الجدران في بعضيا البعض.بيتي أنت :عحامالدمية 

من بيت  بالي. .. أنا البيت المنحوس.هو ومن يعول بناه حاحبه ليموت بداخله. أنا البيت الذي .أنا القاتل :عحامدمية بيت 

 جدراني؟؟أوالدي الذين نموا بداخلي وطبعوا بسماتيم الحغيرة على  أحميأن  أستطع. لم .لعين

 مشرد!!. أنا اآلن .. إلى أين سأذهب لقد تحولت إلى مشرد.. هل ماتوا كليم بداخليم.سرتى. أين أ.بيتي أنت: عحامالدمية 

 )يخرج( 

 .. وحرارة الشمس.تعال إلى هنا حتى ولو كنت ميدما فستظل بداخلي أحميك من البرد والمطر عحام: عحامدمية بيت 

 

 



 

  :وتدخل الدمية الحكواتية وتبدأ بالحدي  عصا  بعدتخرج دمية البيت 

لماذا . .يذهب إليه أحد. ال يعرف أين يذهب فال .. هنا وهناك.. جرى على غير هدى.ولكن عحههام ذهب :الدمية الحكواتية

. ما سبب كل .قبل مدة سألت األرض في حلمي أيتيا األرض سعيدا؟؟؟. أليس طفال يجب أن يكون .كل هذا يحدث لعحام

. أليس الطفل يفترض فيه .أطفالنا رؤوس. هل اجتمعت كل مشاكلنا لنحبيا على .. لماذا أطفالنا غير سعداء.هذه الشرور

 ؟.أن يكون سعيدا بعيدا عن كل األسى

 .سطحي تقطن كل أنواع الشرور : فياألرضالدمية 

  أيضا. . واألطفال.تحملين الخبز في داخلك والزهور والورود لكنك: الحكواتيةالدمية 

فإذا لم يوجد أطفال ألحهههبحت كئيبة وغير جديرة بالعي  هية إال بوجود األطفال بداخلي أنا ال أبدو زا نعم: األرضالدمية 

 وانات.حتى أحب حغار الحي لي. أنابداخ

 .لماذا أطفال البشر من بين حغار الحيوانات بأكمليا غير سعداء ولكن: الحكواتيةالدمية 

. البشههههر دائما يحاربون ويأكلون كل ما يقع تحت أيدييم .ألنيم أطفال بشههههر وليسههههوا أطفال حيوانات ربما: األرضالدمية 

ويقتلون كل شههههي حتى األطفال وربما كان  ءشههههيويحاربون ألجل كل لذهب والطعام وحتى التراب وكل شههههيء يحبون ا

 .. قبض للريل.ءشيالسبب أو الربل ال 

 للعار!!. يا .للعار يا: الحكواتيةالدمية 

. ودون أن .غيره أحدسههعيدا بدون أن يعتدي علية هو أو  على األقل أن يكون طفله اإلنسههانلو عمل  ربما: األرضالدمية 

 . .أكثر جدارة بالعي  بداخلي . ألحبحت أنا األرض.يحاب هذا الطفل بالتعاسة والتشرد

كواتية ميملة تيرب منيا اننى ح ..من هنا األرضأيتيا  أذهبي ..حكايتي لقد نسهههيت بقية شهههخحهههيات أوه: الحكواتيةالدمية 

  :معيا حدثسأذهب ألرى زينب ما الذي  .الشخحيات

وتدخل إلى المسههههر  أقحههههى يمين مسههههر  الدمى  قليال في مختفية مكانيا تظلتخرج الكرة األرضههههية والدمية الحكواتية 

  تيز شعرها وتحرخ: وهيالدمية زينب 

..لن يحدقوا أن شعري احترق من .. سيضربني أبى.. ماذا ستقول أمي.. شعري احترق.شعري احترق أه: زينبالدمية 

بن الجيران . ولكن .بن الجيران احرق شههعري بالكبريتأقول ليا أن  ..ألميماذا أقول شههرارة طارت من البيت المحترق 

 .فقد هرب ليس موجودا

 ..تغنى له وهيوبدأت تلف هي حول البيت  ودخل علييا بيتيا الكادر وهو يئن ويتوجع
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 الدفءبيت بيتنا يا بيتنا يا 

 ياملىء بالزهور

 كل جدرانك مرايا

 كل سقوفك سماء

 .. وسقوفي تيدمت.. زهوري ماتت وجدراني تكسرت.من يستر عورتي أنا :الدمية البيت

 . أريد أن أتغدى... أدخلني بداخلك.يا بيتنا :الطفلة 

 ال غداء. :الدمية البيت

  .أريد أن أنام :الطفلة

  .ال نوم :الدمية البيت

 وبعد!!  :الطفلة

 .الكل كان يضحك والكل كان يلعب ولكن المرايا التي بداخلي تحولت إلى سكاكين :الدمية البيت

 االنتقام؟أنا اآلن ابحث عن  :الطفلة

 .لتبكي. كيف نحوليا إلى أروا  خلقت .أروا  خلقت للضحك :الدمية البيت 

 سأذهب؟واآلن أين  :الطفلة

 .بالكسرات والحسراتأنى ملى  :الدمية البيت

 .نا فتاةأدخلنى بداخلك فأ :الطفلة

  .لهلم يعد يوجد بداخلي شي يحلل للعي  فيه أو  :الدمية البيت

 . .حتراق خحلة من شعري الذي تحبهأمي حتى ولو كانت ستعاقبني على إ . ارجع لي.ذهبأين أ :الطفلة

 رحلت!!!لقد  :الدمية البيت

  .ولو كان سيعاقبني ألني خرجت إلى الشارع دون استئذانارجع لي أبى حتى  :الطفلة

 



 

  .لقد رحل :الدمية البيت

 سيعاقبني؟؟خرج لي من يحبني ولو كان أ :الطفلة

  .لم يعد هناك فائدة حدقيني ال أستطيع :الدمية البيت

. هكذا .سهههههههيعاقبني. يحبني حتى ولو .يحميني أحد. أال يوجد .. ما الذي سهههههههأتعرض له.هل أحهههههههبحت مشهههههههردة :الطفلة 

 أين؟؟. إلى .. إلى أين سأذهب.أحبحت

  :بالكالم وبدأتوخرجت الدمية زينب من كادر المسر  وغاب البيت الثاني ودخلت الحكواتية إلى المسر  

 األرض؟أين أنت يا عزيزتي  :الدمية الحكواتية 

 أنا هنا. :األرضالدمية  

 أرأيت ما ححل؟ :الدمية الحكواتية

  .لقد كنت بين المشاهدين وحدقيني لقد بكيت كثيرا: األرضالدمية 

  ؟ما رأيك :الدمية الحكواتية

من لم يمت  . أنا أشهههههههاهد كل ما يحدث لألطفال في العالم.. غيض من فيض.غيض من فيض يا عزيزتي :األرضالدمية 

أطفالنا وال نسههههتطيع أن نحمييم ونجعليم أكثر سههههعادة . .بالجوع والفقر مات بالحرب ومن لم يمت بالحرب مات بالمرض

  .كم نحن تعساء

قبل أن يحهههههههيل  ما زالت لدى الكثير من حكايات األطفال يجب أن احكييايا لليول أنى ميملة حقا !! :الدمية الحكواتية 

 .ليلتي األخيرة فيذه الديك

 التالية؟وما هي حكايتك  :الدمية األرض

 األخيرة؟ي حكايت :الدمية الحكواتية

 !!تالحكايافما يزال لدى كثير من األطفال الكثير من  األخيرةليست : األرضالدمية 

بجانبيا فتعالى معي  وهيمنذ أن وجدت  . هكذا سههههميت ألنيا.. عن نور طفلة اإلشههههارة.حكايتي األخيرة :الدمية الحكواتية

  .لك الحكاية ألحكي
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األرض ودخلت إلى المسر  دمية فتاة ودمية تشكل عمود إشارة ضوئية الفتاة تحمل وخرجت الدميتان الحكواتية والدمية 

 .يدها علبة مناديل تنادى بيا قليال ومن ثم تحادث اإلشارة في

  .من يوم نحس له. يا .لم أبع اليوم شيئا :الدمية نور

  .أيامك نحس يا عزيزتي كل: اإلشارةالدمية 

  .انحسيالكن اليوم  :الدمية نور

 الوقت في الحديث. فلنقض: اإلشارةالدمية  

 حادثة؟؟تريدين أيتيا اإلشارة اهتمي بشؤونك حتى ال تخلقين  : ماذانورالدمية 

  .قحي على حكايتك لك من مزعجة يا: اإلشارةالدمية 

  .لقد قححتيا عليك أالف المرات :الدمية نور

 مرة أخرى. قحييا :الدمية اإلشارة

كنت طفلة بيت سههههعيدة واندلعت الحرب كان أبى يعمل جنديا في الحرب وبعد أيام من بدايتيا أحههههبحت يتيمة : نورالدمية 

عن الحرب يجعل من الححهههول على الغذاء والماء  الناشههه . كان الححهههار .. وفيما بعد لم تجد والدتي ما تطعمنا به.األب

 فقير؟والدواء شيئا مستحيال ونحن ال نملك الكثير فأبى جندي 

 حدث؟وبعد ماذا  :الدمية اإلشارة

كان يوفره  الذيواليدوء  ت أن الحرب أخذت منى األمانأحسههسههوسههتطعت النجاة بأعجوبة ولكني إماتت أمي : الدمية نور

 .لي والدي ووالدتي

 ؟طفلتيعندي يا  ستبقين هل واأل: الدمية اإلشارة

لدمية نور ما :ا يه ال......رب نا الحرب انتيت فقط عندما انتييت ىحت مكان اذهب إل تدمرني وتدمر .أ ندلعت ل يا ا . وكأن

 .وترحلطفولتي 

واألطفال هم  للحياةمسهههههههتقبل هو تدمير التدمير  نأ لتدمير مسهههههههتقبل األطفال.كل الحروب ال تندلع إال : الدمية اإلشهههههههارة

 .المستقبل

 



 

 عنف؟وهل كتب علينا كأطفال أن نيرب من عنف إلى  :الدمية نور

  .لم يكتب عليكم ولكنيا الحياة: الدمية اإلشارة

 . .علينا مشاكليم. يحبون كل .ليست الحياة ولكنيم الكبار :الدمية نور

 الن؟اوماذا ستفعلين : الدمية اإلشارة

  .سأبيع المناديل ءشيال  :الدمية نور

 .رجل يناديكهناك : الدمية اإلشارة 

 ..إلى اللقاء : إذانورالدمية  

 ميتان الحكواتية والدمية األرضية.وخرجت الدمية نور وخرجت الدمية اإلشارة ودخلت الد

 .. أين هم.واآلن بعد أن عرفنا ما الذي حدث مع نور طفلة إشارة المرور ما الذي حدث مع عحام وزينب الدمية األرض:

 .السحرية بالداخل فلندخل ولنشاهد ما الذي ححل لعحام ولزينب بلورتي لدى: الحكواتيةالدمية 

  :ويغنى دمية البيت وبجانبه يدهالدمية عحام وهو يحمل سالحا في  اهموخرجت الدميتان لتدخل بعد

. .سهههوف اذهب للحرب وسهههوف انتقم لقتلة اسهههرتى بندقية؟ األنعندي . أحهههبل .عندي أالن بندقية أحهههبل: عحهههامالدمية 

 .سوف انتقم لمن هدموك يا بيتي الغالي بندقية؟ األنعندي أحبل 

 .االنتقامعلى زلت حغيرا  ما: البيتالدمية 

 .لالنتقام يكفيبل كبيرا بما  :الدمية عحام

جدراني لتنشههاء أسههرة جديدة في  ىبنتولتعال لتكبر بداخلي  خسههر أخر من كانوا يسههكنون جدرانيأن أ أخاف: البيتالدمية 

 ق حياة جديدة في المستقبل.. لتخل.المستقبل القريب

 بندقية. األنعندي حياة لي بعد أن خسرت كل شي وقد أحبل  ال: عحامالدمية 

 .تذهب يا عحام فأنت ما زلت حغيرا ال: البيتالدمية 

 األن.سأذهب . .سأذهب: عحامالدمية 

  :وبجانبيا دمية قطةفي  سولتت وهيالدمية زينب ذلك  إثردمية البيت ودخلت على  وراءهوخرجت الدمية عحام ومن 
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 يومين؟. أنا لم أكل منذ .تي القطةعمنقودا يا  أعطني: زينبالدمية 

 البشر؟جنسك من  بنيسالى الحيوانات ال نملك نقودا إ نحنالقطة: الدمية 

 .عطفاففكرت أن الحيوانات من الممكن أن تحبل أكثر  تنادى؟بأكمليم وال حياة لمن  سألتيم: زينبالدمية 

 نحن لم نفعل ذلك في عالم . طمعا أو خوفا.فنحن ال نقتل أبنائنا بأيدينا فتاة؟؟من الممكن هذا أكيد يا  ليس :القطةالدمية 

 .الحيوانات

 .أو عالم الحيوانات هناك حرب القططال أجد قوت يومي هل في عالم  األنوأنا في الحرب  أهليماتوا  لقد: زينبالدمية 

 .توجد حرب في عالم الحيوانات الالقطة: الدمية 

 الحيوانات؟يوجد طعام كفاية في عالم  وهل: زينبالدمية 

 .آلجلهنات ال نخزن طعامنا ونتحارب موجود فكل يأكل ما تيسر له ونحن في عالم الحيوا الطعامالقطة: الدمية 

 حغار الحيوانات سعداء؟ وهل: زينبالدمية 

 .بكثير منك يا فتاة القطة: أكثرالدمية 

  ؟. ألديك طعام.كنت حيوانا ليتني: زينبالدمية 

  .ناسبكال ي أكلىالقطة: الدمية 

 افعل؟ وماذا: زينبالدمية 

بسبب حروبه ونستطيع حليا  األنسانيحنعيا عالم الحيوانات نتعامل مع مشكالتنا أو مع المشكالت التي  فيالقطة: الدمية 

 مجاال لحل المشكالت التي يحنعيا. ال يدع لنا األنسانولكن بمرور الوقت 

  .مكان أيبعض الطعام من  أجد. سأذهب لكي .. تعيسة.تعيسة أنا: زينبالدمية 

  .هللا فما يزال أمامك الكثير من المحاعب فليعنكالقطة: الدمية 

 وتدخل الدمية الحكواتية والدمية األرض  القطةتخرج الدمية زينب والدمية 

 الذي ححل بعد ذلك. وما: األرضالدمية 

 



 

 .ولكنيا ما زالت تعي  تجدهال  واياما تأكلهوزينب ما زالت تستجدى الناس خبزا  حارب. عحام: الحكواتيةالدمية 

 .يا شيرزاد األطفال كم حكاياتك حزينة ياه: األرضالدمية 

 وهذه هي أخر حكاياتي. األخيرةهللا إنيا ليلتي  : فلتحمديالحكواتيةالدمية 

 الحكايات؟ستعتزلين  هل: األرضيةالدمية 

شههههيرزاد الحزينة والعجوزة والتي تحكى حكايات أحههههبحت  الحزينة!!لن اعتزل ولكني مللت الحكايات  :الدمية الحكواتية

 . لم اعد أستطيع!! .. لم اعد أستطيع.نعاسة األطفال

 تستطيعين؟ما الذي لم تعودي  :الدمية األرضية

. مئات .. منذ قرون.الذي يحدث لألطفال عما. منذ زمن بعيد وأنا أحكى حكايات .سهههههههرد الحكايات :الدمية الحكواتية 

. كنت أحكى حكايات السههحر لشههيريار وعندما مات أحههبحت جدة كل أطفال األرض أحكى ليم حكاياتي وأحكى .السههنين

. وكل يوم وأنا .ما . إلهانة.في مكان ما لسهههههبب ما يبكيكل ليلة أحكى حكاية عن طفل  حزينة أحهههههبحتحكاياتيم ولكنيا 

األسههباب فانا اسههرد  في. ولكني ال أسههتطيع مسههاعدته ألني ال أسههتطيع أن أتدخل .وأحس باإلهانة كما يحس بيا أبكى آلجله

. حكايات فييا األطفال سهههههههعداء .قررت أن اعتزل حكايات الحزن وسهههههههأسهههههههرد حكايات الفر  األنلكنى الحكايات فقط 

 ...يضحكون وغير ميانون

 عطلة!سوف تحبل اغلب أيام عملك  الدمية األرض:

 لقد أحبحت عجوزا والعطالت مفيدة لمن في مثل سني!!  :الدمية الحكواتية

 ؟األنونور  وماذا حدث لعحام وزينب :الدمية األرض 

. اعرف أن البحث عن .. سهههههههأذهب للبحث عن الحكايات السهههههههعيدة.عرفد أريد أن أال اعرف ولم اع :الدمية الحكواتية 

 سأحاول؟الحكايات السعيدة بحث متعب وإيجاد حكاية سعيدة نادر الحدوث ولكني 

سوف تفشلين فاالبتسامة أحبحت نادرة حتى بالنسبة لألطفال أحبحت غالية الثمن وشراء ابتسامة لطفل  :الدمية األرض

 يكلف الكثير 

  .اتي طوال قرون عملي الطويلةوأنا مستعدة لدفع الثمن من مدخر :الدمية الحكواتية

 أذهبي وحاولي..... :الدمية األرض 
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في  الجميور الدمية األرض إلى الذي تأخر عن الحههههههيا  ونظرت تبحث عن الديك وخرجت شههههههيرزاد الدمية الحكواتية

 .المسر 

أزرعوا البسهههمة في وجود . .وإال فأنيا سهههتعتزل الحكاية لقد خرجت شهههيرزاد لتبحث عن حكايات سهههعيدة :الدمية األرض

 فاألرض من دون شههههيرزاد والحكايات لنا الحكايات لتحكيلترجع شههههيرزاد شههههابة ويرجع إلييا نشههههاطيا وتعود  األطفال

 .. سوف اذهب إلى األطفال ألسعدهم تعالوا معي.حزينة ستحبل

 تعالوا.

 .مسر  الدمى ستارة لبعض الوقت حتى بعد إغالق تعالواكلمة  واختفت الدمية األرض وتتردد



 


