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 بإذن خطي من المؤلفال يجوز إعادة طباعة الكتاب أو ترجمة أو نقل أجزاء منه بأي شكل من األشكال إال 
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 االحتياجات: 

  .شبة مسرحيةخ •

 مواصفات( يدويا بحسبأن تكون معمولة  )يفضل دمية صادق •

 األخت( - األم – األب) متنوعةدمى  •

 الحمام.بداخلة مجموعة من  وموجود فيها عش لسطح بيت بالكمبيوتر لوحة مرسومة او مصممة •

 

 : الشخصيات

  صادق •

  األب •

  األم •

 األخت  •

 

 المدخل 

حيث تبدو  بسرررقف منزل وظهور منظر خاص بخشررربة مسررررى الدمى السرررتارة الخاصرررة بفتح تبدأ المسررررحية

 يحتل للحمام باإلضررافة الى عش تلفزيونية قنوات شررمية وصررحن التقاط والواى طاقة في جانب صررورة خزان

ة حتى يكون التركيز التفاصيل األخرى مموه على ان تكون صور ويمكن العمل الجانب االيسر من الصورة

سرررتارة المسررررى لفترة ال  عند فتح يسرررتمر صررروت هديل حمام وفى الخلفية بالنسررربة لاطفال عش الحمام على

 .خمس ثوانعن  تزيد

 

 

  



 المشهد األول

 العش على ينثر الحبوب كأنهويبدو  به الخاص العش ينظر الى ويبدو سررعيدا وهو الى المسرررى صررادق يدخل

 .كريمة شقيقته وراءهوتدخل 

 .الواسع ودفء عشهاالبراقة  عيونها. .. صوتها الجميل... ريشها الناعم.يا حماماتي الجميلة: صادق

السقف وتختفي كحمامة  الى . تصعد هنا.أو أبي ألمي تقدم أي خدمة بهذه الحمامات وال دائما تنشغل: كريمة

 .فوقى أنا كله وسط الحمامات ليصبح العمل

. ريشرررها الناعم .واحدة منها شرررخص ألعطي لكل الماليين منها يحتى يصررربح لد أربي الحمامات أنا: صاااادق

 .وتختفي عندها الحرب كبيرا اءقلوب األب في لدى األطفال ويجعل من الحنان اناألم سيخلق وصوتها الجميل

 .رائعة خطةتبدو : كريمة

ويبتعد عن  الحب الى يتحول به فاذا البقعة الصررحيحة فيه تلمس أن كل إنسرران يحتاف فقط الى بالطبع: صااادق

 .الكراهية

 الصحيحة!!!البقعة : كريمة

الحياة  من أشررياء كسرربها االنسرران والسررالم وكل ما عدا ذل  .. فطرة االنسرران هي الحب.. الفطرة.منع ق:ادصرر

 الجميلةالفطرة  الحمامةتستخرف هذه  فسوف أعطى لكل واحد حمامة هي السالم وعندما كانت دائما والحمام

 .بالعيش بسعادة غضبة جانبا ويبدأ وسيرمي منه

 .. سوف أذهب.كم أنت حالم: كريمة

 .لنطعم الحمام معي لتبقيالى أين : صادق

 .االعمال بعض في أميلمساعدة  سأذهب: كريمة

  لوحدنا وبقينا. .وذهبت كريمة: صادق

تعرفونأ  

س سمعت أصوات مخيفة األمب   

بالصعود اليكن يا حماماتي كنت ارغب  

األسفل وأحضركن الى  

اناألمهناك  أميفي حضن    

هناك السعادة والفرح  والديعلى كتف   

الحب  هناك أختي وفى كفي  

هناك الدفء  المنزل وعلى جدران  



مع بعضنا  ونتدفأ ننام سوية  

للسعادة  أغنية نغني  

بيتا للسالم  ونبني  

مثل كتيبة  تذهبن أنتن  

 تحملن السالم من هناك 

 من بين السحب 

في منزلنا نستضيفه   

أجزاء منه لكل بيت  ونعطى  

الوطن على خريطة يضاألبقطنة  وننثر   

  لألبد ونحيا

 في وطن السالم

  



 المشهد الثاني 

 قصرريدته في نتهاءإومع  وعش الحماممع نفس الديكور واالضرراءة  سررقف المنزل صررادق ما يزال جالسررا على

 راسهويحر   يلهالهدوهو ما يزال يسمع  وكان الحمام يرد عليه أصوات لهديل حمام أيضا تبدأ المشهد األول

تلبس  دمية وهيمن المسرى  االخر وتدخل والدته من الجانب الحمام تقولهيفهم ما  وكأنهيمنة ويسرة ويهمهم 

 .وتبدأ بالحديث معه طفلها تصعد الى السقف وليست في المنزل ألنهاحجاب 

 .الى أطفالي كيف كبروا .. أنظريحبيبتي يا أمي: صادق

 .هههههه وهل أنا أصبحت جدة بهذه السرعة: األم

 .في السر وتعطينا الحلويات وتحكى الحكاياتوتشعرين بالبرودة .. .نعم نعم: صادق

 .وهكذا تفعل الجدات هههههه: األم

 ... كما تفعل الجدات.. تستطيعين إعطائهن بعض الحبوب وأنا ال أعرفوالحمامات أحفاد .: صادق

 .كما تفعل الجدات: األم

 .االنزعاف تهدئة تأثير السحر في العشفلهذا  فلتأتي إلى هنا منزعجة كنتيإذا : صادق

 .أتحدث مع صديقه أكثر أن أفضل: األم

 .و مع صادقأ: صادق

 .حول ما يزعجني ما زلت صغيرا للحديث هههههه: األم

 .يزعج أمي الحبيبة الذيوما : صادق

 .مما يحدث في هذه األيام صغاري. خوفي عليكم يا .هذه الحياة في اناألمقلة  ...بعض أمور الكبار: األم

 .فلست صغيرا األيام ما يحدث هذه أعرف: صادق

 كالكبار!!!هههههه تتحدث : األم

 للسالم!!!ولدي خطة : صادق

 .لم يفكر بها الكبار: األم

 .يكون لها التأثير األكبر من كل ما يقع ربما حركة ما من طفل: صادق

 .هي الخطة ربما. وما: األم

يصبح  ويتكاثر حتى يتكاثر الحمام ان وخطتي. .الناس في الشارع فقد سألت المدرسة أعرف كم عدد: صادق

 .طفل رجل ولكل إمراءة ولكل لكل إعطاء حمامة واحدة بمقدوري

 وما الجدوى.: األم



 وأريد من كل رجل وكل إمراءة وكل طفل اناألمأحس بالفرى والسرررعادة و الحمام أتحدث معندما ع: صاااادق

 والبغض الكراهية وتبتعد عنوالحب  الحياةعن  تبحث وهيكل الناس  سررترين سرراعتها به أحسبما  أن يحس

 .في السالم خطتيوتنجح 

 .تبدو خطة بعيدة المنال: األم

 .تتحقق لكيبكل جهد  متفقين على الخطة ونعمل لقد تحدثت مع الحمامات ونحن: صادق

 .الى حين نجاحها تستطيع العيش لكي الغداء تأكلاليس في خطت  أن : األم

 .لنجاى الخطة مهم فوجودي بالطبع: صادق

 .عند تنفيذ الخطة تصبح قويا ولتأكل جيدا حتى للغداء إذا لتنزل: األم

 .الى الغداء النزول صادق الى الحمامات للحديث معها قبل من المسرى ويعود األم تنزل

 

 الشبع  ن هناكاألمفي بيتنا 

 الجميل  ن هناك النعاساألمفي بيتنا 

 الدفء  هناك ناألمفي بيتنا 

 الحياة  هناك ناألمفي بيتنا 

  حماماتغردي يا 

  لنا الحكايات احكي

 عن رحالتك اليومية 

 من سعادة  مدن الى

 خضرة  وقرى من

 عذبة  مياهوينابيع من 

 الريح  قممها وجبال في

 .تصفر نشيدا للسالم

  



 المشهد الثالث 

خلف المسرى والتي تبين السقف لمنزل  ونفس اللوحة المرسومة أو المصممة الخلفية ما يزال كما هو منظر

 في الحمام األقمار الصرررناعية وعش وطبق اسرررتقبال وتبدو صرررورة خزان الماء وااللواى الشرررمسرررية صرررادق

 .يدخل بعد مناداته الذيطفله  وينادي الى السقف األب لاللوحة. يدخ

 .ق.. يا صادصادق: األب

 .نعم ياأبي: قصاد

 .نلحق بعد الشمس. .الجانب األيمن من السقف الى االلواى الشمسية ننقل تعال: األب

 .حاضر: صادق

 حمامات ؟هل تهتم بعش : األب

 .نعم: صادق

 ؟. تقدم لها الماء.. تعطيها الحبوب.العش تنظف: األب

 .شيء نعم. كلنعم : صادق

 .رائعا في المستقبل أبا ود.. ستغ.إحساس  بالمسئولية في هذه السن يعجبني: األب

 .بيمثل  يا أ: صادق

 .أن  تريد شيئاال بد  ...هههههه: األب

 .ريد توسعة العشأ: صادق

 .عشا إضافيا صغيرا حتى ال تزدحم الحمامات به مبلغ لتشتريربما أعطي  : األب

 .. .واسعا. واسعا. .ال بل أريد عشا واسعا: صادق

 .بهذا القدر :عن أخرهما يديهيفتح  األب

 .بييا أ ال أكبر: صادق

 لقدر؟بهذا ا :يدور دورة واسعه حول المسرح األب

 .. أكبر يا ابي.ال أكبر هههههه: صادق

 ؟مثل السقف: األب

 .أكبر قليال: صادق

 ؟المدينة بقدر تريد عشا :األب

 .لقد قاربت على الوصول: صادق



 ؟بحجم وطن تريد عشا أمنا :األب

 العالم.ربما بحجم : صادق

 مكلف!!!هذا : األب

  هنا!!!وأنت يا أبي لدي  النقود في جيب  : صادق

 سيبنى عشاء أمنا من ستكون انت يا طفلي في يوم ما وأخت . ربماأنت  ناألمعش   لبناء ما في جيبي: األب

 .لكل العالم

 :باإلنشادمع العش والحمامات ويبدأ  ويبقى صادقالبيت  الى األبينزل 

 

 هناك أطفال  في كل العالم

 هناك حمام العالمفي كل 

 في كل العالم هناك سعادة 

 هناك سالم  في كل العالم

  أيها الحمامات البيض يا إذهبي

 االراض الصافية  الى

  والسماء الزرقاء

 هذا العالم  في تربة في كل حبوبا أنثري

 لتنبت المحبة غدا 

 االفراح  وتزهر

 االنسان عبير السالم  ويستنشق

  



 


