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  الشخصيات
  يتحرك بصعوبةاقل بقليل من العمر  أوعجوز في الثمانين : المذيع رجل

  ا'سنانفي نفس مواصفات المذيع وفمھا شبه خالي من : امرأةالمذيعة 
  وحاشيته: وزير الداخلية

  وحمايته: وزير الدفاع
  وتابعيه: وزير الخارجية

  وحاشيته وحمايته وتابعيه :رئيسال
  أيضا بتغيرات شكلية بسيطة الرئيسو الوزراء دوارأيلعب ممثل واحد جميع   :م�حظة

أو س1كنة الكھ1وف التي يمكنھ1ا لع1ب الكثي1ر م1ن ا'دوار كالحاش1ية المتك1ررة م1ث0 :المجموعة
  الخارجين دون م0مح

كم1ا تق1دم شخص1يات  ،الفض1ائيات فتاة جميلة تش1به الفتي1ات ال0ئ1ي تس1تخدمھن:ا#ع�ناتفتاة 
  بالفتاة ، وستسمىأخرى

  وسيسمى بالفتى أخرىيقوم بنفس وضيفة الفتاة وادوار :ا#ع�نفتى 
  وھي مراسلة محطة اسو شيتد بريس ويمكن أن تقوم فتاة ا:ع0ن بدورھا :المراسلة
  دورهباسوسييشن ويمكن أن يقوم فتى ا:ع0ن  محطة مراسلوھو :المراسل
  الفتى أيضا هاب من نفس المحطة يمكن أن يقوم بدورش:المصور

  تقوم الفتاة بدورھا أنفتاة تعمل بالمحطة نفسھا ويمكن :المصورة
  يمكن أن يؤدي الدور الفتى:رجل السواد ا'ول
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  أو الفتى يمكن أن تؤدي الدور الفتاة: رجل السواد الثاني
  أبناء شعب بكل أطيافه:المحتجون
  فعل المشاھدة بإمكانية البحث عن الحلول أو التقمص أو العزل في مشاركته عبر :الجمھور

  
  :إيضاح

جميع نشرات ا'خبار وما يقدم في ا:رسال التلفزي1وني يس1جل عل1ى أش1رطة في1ديو  
أو أية بدائل أخرى كي نربط بين ما يق1دم عل1ى الشاش1ة والفع1ل المجس1د عل1ى خش1بة 

  المسرح وھنا تكمن براعة المخرج
  

  :السينوغرافيا
أو  سبالشموع أو الفواني ة، مضاءمختلفة ا'حجام وا'طوال ھوف ذات فتحاتك

باكملھا  خشبة المسرح الكھوف هھذ تمD المشاعل التي توضع في مقدمتھا على أن
الخشبة  مقدمة إلىويمكن امتدادھا  أي استغ0ل كل الفضاء المسرحي، أيضاوسقفه 

تمس  أن وباFمكانرجل المتفرجين الجمھور ليربط بينھا وبين أ قاعة إلىنزل تأو 
في العمق شاشة كبيرة الحجم تستغل القسم ا'كبر من  .حافات الكھوف أقدامھم

 الجدار وتستخدم كتلفاز نتابع من خ0له سير ا'حداث،
:ا/فتتاح  

- 1 -:المحتجون  
 

نسمع جملة أصوات متداخلة  فقط،يبدأ المشھد على الضوء الخارج من الكھوف 
معاينا  برأسهرجل  ليط "برھة"ن تحاور سكنة الكھوف فيما بينھموھي عبارة ع

وفي الحال  آخركھف  إلىبه  ويتجهالفانوس  ك، يمسالطرقات ومن ثم يخرج بالكامل
حدھما أمن الكھف والذي يمسك الشمعة ويلتقيان في الوسط ويسلم  آخريخرج رجل 

المشھد  ر، يكركھفيھما ءةإضاوفي الحال تنطفئ  حيثما كانا،ما بيده ثم يعودا  اJخر
 آخرتنطفئ  ىإعاقة، حتيستخدمان كرسي قين اوھكذا صبين ومع امرأتينبخروج 
                .ا'صواتالذي يسكت جميع  با:رسالالبث  يبدأ"برھة"بالكھوفشعلة 

    
       

:ا#رسالبدء   
  

رق1م "يس<عل"جاج اFحت "يقرا..يظھر على الشاشة وكأنه خرج من المستشفى ا6ن":المذيع
  .عليكم نصه أقرامن الشعب الذي قرر السكن في الكھوف  5549

 ،ب، ا'ح11زامعن11ا تق11فل11م  ،عل11ى م11ر العص11ور الحك11امو، نح11ن ش11عب ل11م ينص11فنا الت11اريخ -
 إنعلى بي1ع دمائن1ا ب1رخص الم1اء  غلتتأشوجميع الدول  ،والتيارات حاولت استغ0لنا

ن والسكن داخل الكھوف متحابين فيما بيننا قررنا اعتزال الكو ، لذاأغلىلم يكن الماء 
لكم بيوتنا ومدارس1نا وجامعاتن1ا ومستش1فياتنا وك1ل مك1ان كن1ا  تاركينافرادا وجماعات 

عيث1وا فس1ادا أاعبث1وا ب1ه و ،وش1رطة وج1يش ومحت1ل وسياسيينكي يكفيكم قادة  ،نشغله
ك1ان  ل1ذا "ليواص..يشرب قلي� من الماء"بادتناإF نقوى على جمح رغباتكم في  'ننا
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 ش1كوانا إل1ىيس1تمع  أنعس1ى  م1ن بي1ده الح1لقرارنا السكن في الكھوف حت1ى وص1ول 
يختفي المذيع الذي غل<ب علي<ه اللھ<اث نتيج<ة " ا'مليحمل بيمينه  أنوعسى  وبلوانا
 "إع�نييبث فاصل  ..التعب

  
  إع�نيفاصل 

  
الجدي1د س1حوق الم"تم<س جب<ين حبيبھ<ا وكأنھ<اتق<ف ماس<كة علب<ة مس<حوق  ":ا#ع<�نفتاة 

يقل111ع م111ن  ، ان111هم111ن المس111احيق آخ111رأي ن111وع  أمام111هيق111ف  ، Fال111ذي يزي111ل البق111ع
 ، تزح<فعلب<ة كبي<رة تمث<ل المس<حوق المس<رح إل<ىخ�ل ھذا المشھد تدخل "الجذور
تس<تمر الفت<اة بالوص<<ف ليك<ون مرافق<ا للمش<ھد ال<ذي يجس<<د ..أش<خاصناقل<ة  وكأنھ<ا

لجمي1ع الج1راثيم الت1ي  فتاك1ا وق1اھران المختبرات وك1ا أحسنجربناه في "على الخشبة
المس<<رح  خش<<بةف<<تح دوائ<<ر ف<<ي مقدم<<ة العلب<<ة الواقف<<ة عل<<ى تُ  "ق11د تس11كن م0بس11كم 

كان<ت ف<ي محرق<ة وتليھ<ا رؤوس عل<ى الجوان<ب  وكأنھاوتخرج منھا رؤوس متدلية 
ف01 خ1وف بع1د , تف1وتكم وص1فتنا للع1الم الجدي1د F "تستمر الفتاة في التعلي<ق..ا'خرى

لنش<اھد  أض<�عھاجمي<ع  ىعن<د كلم<ة مس<حوقنا تف<تح العلب<ة عل<"مع مس1حوقنا اليوم 
ينتھ<<ي الفاص<<ل ..مقص<<لة كأنھ<<ا الخ<<ارج إل<<ىس<<ھم ؤوشخوص<<ا معتقل<<ين داخلھ<<ا ور

   "المسرح خشبةوينسحب الجميع من  ا#ع�ني
  

  :ا#رسال عودة
  

ج<ب الجل<وس يعود المذيع ثانيا مرتديا معطف نوم وھو يبحث عن الطاول<ة الت<ي ي ":المذيع
يح<اول ..يتث<اءب..اقتل<ع م<ن ف<راش نوم<ه اقت�ع<ا كأن<ه يمش<ي خلفھا لمتابعة النش<رة

ف<ي جيوب<ه  الطبية لصعوبة الرؤية، يبحث عن نظاراته / يستطيعقراءة ورقته لكنه 
 أنق1ر "م<ع نفس<ه "كارث1ة إل1ىوجدتك لوF نظاراتي لتحولت النش1رة  وأخيرا "فيجدھا
، ق1ررت وزارة الداخلي1ة تفرج1 أنھ1ايب1دوا  "يتأم<ل "وص1لنا ت1وا "أيق<ر"أفضل الخبر

 أنبع<<د "الوف11د وزي11ر الداخلي11ة بنفس11ه رأسيوس11 ،والتف11اوض مع11ه الش11عب إل11ىال11ذھاب 
مس<<تمرا م<<ع فل<<م لموك<<ب س<<يارات وف<<ي وس<<طھا  ي<<ذكر وزي<<ر الداخلي<<ة يبق<<ى تعليق<<ه

م1ن يتمكن ال1وزير  أنعسى  "سيارة الوزير يستمر ھذا المشھد بالتزامن مع التعليق
يتوق<ف موك<ب  ..مإل<ى الفل<ع<ودة "ةإل1ى الحي1ابالخروج من الكھوف والع1ودة  إقناعھم

العس<كري ويرت<دون جم<يعھم نظ<ارات  ب<الزى ت<هالوزير ويترج<ل من<ه ع<دد م<ن حماي
 أنين<زل ال<وزير بع<د  ، وبھ<دوءمن جميع ا/تجاھاتالوزير  سيارة سوداء، يحيطون
 ا، يجھ<<<زونس<<<تدخل حرب<<< كأنھ<<<او بأس<<<لحتھاتس<<<تعد الحماي<<<ة .. يف<<<تح ل<<<ه الب<<<اب

ن إج<راء وح<اوليجمھرة كبيرة من من<دوبي الفض<ائيات يص<ورون ال<وزير و..بنادقھم
 خش<<بةالرشاش<<ات عل<<ى  أقس<<امنس<<مع ص<<وت س<<حب .. يختف<<ي الفل<<م .. لق<<اءات مع<<ه

 ،الحماي<ة وھ<و برتب<ة عس<كرية عالي<ة ضابط ، يدخلحماية الوزير ضجيجالمسرح و
 ، يب<دأالمس<رح يمين<ا وش<ما/ والعم<ق خش<بةتفحص ي< ،ا'جھ<زةمجھز بالعديد م<ن و
ث<<م ي<<دخل  ، لحظ<<اتومعھ<<م ت<<دخل الفض<<ائيات ا'ط<<رافش<<ر الحماي<<ة عل<<ى جمي<<ع نب

  "الوزير
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يص<ل  أنم<ا ، الكھ<وف بإض<اءةخ�ل خطاب وزير الداخلي<ة يمك<ن الت�ع<ب ":وزير الداخلية
   "احد الفتحات فتنطفئ إضاءتھا

 وا'مان ا'منقد اعددنا خططا لتوفير  ، كناالداخليةتؤخرون عمل  بأنكم إع0مكمنود     
وعل11يكم نطب11ق خططن11ا الت11ي ھ11ي م11ن اج11ل  ، لك11ممرحل11ة أح11رجنم11ر ف11ي  اJنولكنن11ا 

ت11اركين  جبن11ا وان11تم تعتص11مون داخ11ل الكھ11وفانق11وم بو وا:نس11انية، فكي11فالش11عب 
الش1111رطة و ا'م1111نحماي1111ة م1111ن  إFوالمح1111ال فارغ1111ة  وا'زق1111ةالش1111وارع والبي1111وت 

 أمھلك11مل11ذا "ص<<فراء الل<<ون بطاق<<اتتخ<<رج م<<ن فوھ<<ات الكھ<<وف  أنيمك<<ن "يشوالج11
وخ0ف1ه س1نعتبركم  إل1ى رش1دكمتع1ودوا  أنشھرا كام0 اعتبارا من ت1اريخ الي1وم عل1ى 

 أن ، وم<اولكن ھذه المرة لونھ<ا احم<رالبطاقات يكرر مشھد  "ن القانونــن عيخارج
 أحس1نس1ندرب الداخلي1ة "تش<ددا رأكث<ليكون  إيقاعهيغير من  البطاقاتيشاھد الوزير 

F تتص1ورونھا ونم1نحھم  بأعدادوسنحاصر كھوفكم  ا'جھزة بأحدثتدريب ونجھزھم 
يخ<رج بس<رعة وبالس<رعة نفس<ھا "انتھ1ى"يص<رخ"إلى الش1وارعالحق في جرجرتكم 

  "وتخلوا منھم خشبة المسرح والفضائيات الحمايةتنسحب معه 
  

  :عودة ا#رسال
  

الفت<اة وبي<دھا مجموع<ة علي<ه  ، ت<دخلطاولته ويصدر شخيرا عالي<ا إلى جانبنائم " :المذيع
 ولكن<<ه / يس<<تفيق فتعي<<د الك<<رة م<<رارا حت<<ى ترفس<<ه فيقف<<زتوقظ<<ه م<<ن نوم<<ه ..أوراق
ي11ا Y "بغ<<زل إل<<ى الفت<<اةينظ<<ر "من؟م11اذا ح11دث؟ھل قام11ت الح11رب؟"مرعوب<<اخائف<<ا 

 أم1امي أن1توھ1ا  حلمت ب1ك"إلى الفتاة"إلى حقيقةسبحانك تحول الحلم "يقترب منھا"
  ...............من أفضلكان حلما  اJن

تس<<لمه "العج11وز ھن11اك خب11ر عاج11ل أيھ11اانھ11ض "تقاطع<<ه وتتح<<دث مع<<ه بس<<خرية": الفت<<اة
   حلمت بك "تقلده"، في حياتك أهخبر تقر آخرربما يكون "الورقة

   نظاراتي ھل شاھدت"ا'وراقوھو يستلم منھا ":المذيع
حفاظ1ا عل1ى  أح0م1كعنھ1ا بنفس1ك وقل1ل م1ن  ، ابح1ثون نظ1اراتالحلم تشاھده ملون د:الفتاة

  الباقي منك
  ...........كنت:المذيع
  جيدا أوراقكوطالع      كفى دعك من الماضي خذ نظاراتك "تسلمه نظاراته":الفتاة

يجل<س عل<ى كرس<يه "ارح1م ا'ح01مف1ي الواق1ع م1ر نبق1ى  إنيب1دو "يرتدي نظاراته": المذيع
الت<ي  ا'ذنس<ماعة  ، يضعتيب نفسه جيدا وھو يطالع الخبرتر ، يحاولخلف طاولته

كن11ت  ، اعت1ذرجي11دا أس1معك أن11اھ11ل تس1معني ؟"يتح<دث م<<ع المخ<رج..تتص<ل ب<<المخرج
الخب1ر  اق1رأالمھ1م "بحس<رة"إلى نومناونعود  إلى الحلقاربت  بأنھانتصور  ، كنامتعبا
تابعنا  5550رقم اFحتجاج "يبتسم قلي� ابتسامة صفراء يقرا أكثريرتب حاله "اJن

ي1ا س1يادة مم1ا قلن1اه م1ن قب1ل  أكث1روزير الداخلية وليس لدينا  يا سيادةوبشغف تھديدكم 
ل1ذا نق1ول ل1ك  بأبنائن1ا أتخم1تكرامتنا وس1جونكم  نا ولم ترعواءالوزير فقد استبحتم دما

 ، وFسنبقى داخل كھوفنا الت1ي ھ1ي ارح1م بكثي1ر م1ن الع1يش ب1ين غ1ابتكم:أرسلكولمن 
 يلمل<<<<<<م"، انتھ111111ىمن111111ك بكثي111111ر أھ111111م م111111ن ھ111111وحض111111ر  إذا إF نخ111111رج منھ111111ا

 'خ<ذمج<اورة  إل<ى غرف<ةذھ<ب  وكأن<هيمشي باتج<اه يم<ين الشاش<ة ..ينھض..أوراقه
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 إنيب11دو "المس<<رح إل<<ى خش<<بةاس<<تراحته وبالح<<ال يخ<<رج م<<ن خل<<ف الشاش<<ة لي<<دخل 
 ي1أتتعبت وبديلي لم  وأناF تسير كما تريدھا الحكومة وF كما يريدھا الشعب  ا'مور

س1اترك المحط1ة "'حدوينظر يمينا وشما/ و/ وجود  إلى ساعتهينظر "حتى الساعة
يخ<رج "م1ن حلم1ت بھ1ا إF"بھم<س"المحطة ومن فيھا ولتحترقفي البيت  أنامواذھب 

تدخل المذيعة تتعكز عل<ى  ولكن بعد ثواني، المعاكسةومن الجھة  يسار المسرحمن 
تص<عد  وكأنھ<ابص<عوبة  ، تت<نفسل خطواتھاعصا بالية، تجر بنفسھا جرا وبالكاد تنق

  "جبل
خش<<بة  أرج<<اءتتج<<ول ف<<ي "ان11ه ن11ائم كعادت11ه ، يب11دو؟أن11ت أي11ن ھ11ل م11ن اح11د ھن11ا؟:المذيع<<ة

التط11ورات  آخ11رع11ن  ، اخبرن11يالعج11وز أيھ11ا أن11ت أي11ن"المس<<رح باحث<<ة ع<<ن الم<<ذيع
لق1د "م<ع نفس<ھا"يبدو انه غادر المحط1ة"من عدم وجوده تتأكد"افعل أنوماذا علّي 

ب1ه تقري1را يجعل1ه ينتظرن1ي حت1ى  ، س1أكتباللحظة التي انتظ1ر ، ھذهى على نفسهجن
اليس<ار الت<ي  إلى جھةمتجھة  إلى المحطةتخرج ذاھبة "العمر كلهعليه  تأخرتلو 

  "خرج منھا المذيع
  

  :عودة ا#رسال
  إع�نيفاصل 

  
عل<<<<ى  مثبت<<<<ةالكتروني<<<<ة  إل<<<<ى خارط<<<<ةالفت<<<اة وھ<<<<ي تمس<<<<ك عص<<<<ا تش<<<<ير بھ<<<ا "

 أوق1رون  أربع1ةحي1وان مفت1رس ق1د انق1رض من1ذ  إل1ى الظھ1ورع1اد  س1فلD"الجدار
 إل<<<ى الم<<<دنتش<<<ير "اJتي111ة الم111دنف111ي  اJن، ويكث111روھ111و يط111وف ش111وارعنا  أكث111ر

ا'زق1ة، ط1ارده الش1رطة والج1يش ويحاص1رونه ف1ي جمي1ع تففي مدينة فج1ن "بالعصا
 تحكومتن1ا الرش1يدة حاص1ر ومدين1ة ت1روث ولك1نF يختلف ف1ي مدين1ة ت1وك  والحال

تل11ك الحيوان11ات المفترس11ة والقت11ال مس11تمر حت11ى الس11اعة  المدين11ة وقتل11ت خمس11ة م11ن
ھ11ذه الحيوان11ات  إنم11ن المص11در وي11ذكر  إلين11اح11ال ورودھ11ا  با'خب11اروس11نوافيكم 

، ولحسن حض1نا"برھة"والمعاقين وتھاجم العجائز ا'طفالوتخطف  ا:نسانتفترس 
لذا فان ھذه الحيوان1ات F  زقةا'جميعه غير موجود F في الشوارع وF في  الشعب

تشكل خطرا يذكر سوى المجابھة مع الحكومة والمتمثل1ة ب1الجيش والش1رطة وجمي1ع 
التي تستمر  ا'خبارمقدمة لنشرة "ينتھي الفاصل وتعقبه "ا'خرىواجھات الدولة 

  "لثواني
  

  :عودة ا#رسال
  

، تجلس على الكرسي، تستقر الشاشة على المذيعة التي تلفظ أنفاسھا بصعوبة ":المذيعة
وإذا ق<رأت نش<<رة ا'خب<ار يك<<ون اختف<<اء الس<ين واض<<حا بس<<بب فق<دانھا للكثي<<ر م<<ن 

تق<<را المذيع<<ة ..الكبي<<ر عاج<ل عاج<<ل ا'حم<<رالشاش<<ة يوض<ع ب<<الخط  أس<<فل..أس<نانھا
الس01ح  إمرت1هوزي1ر ال1دفاع وال1ذي تح1ت  إرس1الس1يتم  الرغباتنزوF عند  "الخبر

 ،ويھج1ر الكھ1وف إلى رش1دهيعود  أنوض معه عسى الجوي والبحري والبري للتفا
وال<<ذي يجس<<د دوره نف<<س  ف<<يلم لموك<<ب وزي<<ر ال<<دفاع"التوقي11ع رئ11يس الجمھوري11ة
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تحمي<ه  إذا الممثل الذي جسد دور وزير الداخلية مع تغير قبعة الرأس والنظ<ارات،
 أوس<<<يحارب  وكأن<<<هعس<<<كرية  أش<<<خاصن<<<اق�ت  الط<<<ائرات وف<<<ي مقدمت<<<ه وخلف<<<ه

كم<ا فع<ل وزي<ر الداخلي<ة م<ن قب<ل ولكن<ه ب<الزي  ا6خ<رھ<و  يترجل ،استعراض قوة
ص<<غير  ، بعض<<ھاوالنياش<<ين المب<<الغ فيھ<<ا با'وس<<مةالعس<<كري وبدلت<<ه ش<<به مغط<<اة 

ھ<<ذا المش<<ھد تس<<تمر  ، وخ<<�لمرب<<ع وھك<<ذا ا6خ<<روكبي<<ر وبعض<<ھا م<<دور  ا6خ<<رو
 أن ھ11ا ھ11و وزي11ر ال11دفاع سيص11ل موق11ع الح11دث بع11د قلي11ل عس11ى "المذيع<<ة ب<<التعليق
، ونح11ن F ننس11ى المواق11ف البطولي11ة لھ11ذا الرج11ل الش11جاع ا'زم11ةيك11ون الح11ل لھ11ذه 

ف11ي  ا'ھ11مص11احب المھم11ات الص11عبة فق1د تابع11ت قناتن11ا مس11يرته وھ1ذا الح11دث  و'ن1ه
  "ا#رسالينتھي "الحدث إلى موقعالمشاھدين ننتقل بكم  ، سادتيتصورنا

ي<دخل  ..أق<دامھمود مع ض<ربات استعداد الجن ا،نسمع صوت" استعد :صوت خارج الخشبة
خش<<بة  أط<<رافن بالس<<�ح ليش<<غلوا ك<<ل ووجم<<يعھم م<<دجج إل<<ى الخش<<بةع<<دد م<<نھم 

 وك<ذلك تق<تحم المك<ان الفض<ائيات جمي<ع ا/تجاھ<ات إل<ىالمسرح وس<�حھم موج<ه 
يص<ل وس<ط المس<رح  أنوزير الدفاع وما  يدخل أخرى،أو إضافة فضائيات  نفسھا

   " أوامرنه يعطي احد الضباط الذين يرافقو
  "إلى جانبھميستعد الجنود ويضعون بنادقھم "أتسعد:ضابط الحرس
 "يري<<د الص<<راخ بھ<<م وكأن<<هفتح<<ات الكھ<<وف  إل<<ى اح<<ديتق<<دم وزي<<ر ال<<دفاع ":وزي<<ر ال<<دفاع

ستتص1رفون  ب1أنكمنعل1م  إننا ، لوالحكومة وخاصة وزارة الدفاع أربكعصيانكم ھذا 
  جميع دول العالم بھذه الطريقة لما عقدنا صفقات التسليح مع

  
  :عودة ا#رسال

  
وحس1ب  ، ولك1نبيان آخرولم اعد احفظ رقم  ،ا'رقامضاعت  إليالحقيقية بالنسبة : المذيعة

وزير الدفاع وحمايت<ه  تابعيخ�ل ھذا المشھد " اFJفتجاوزت  أرقامناعلمي بان 
 ص1رواأوق1د  ،وصلنا ھذا اFحتجاج من الشعب القابع في الكھوف"ما تقوله المذيعة

م1ن ص1حته  نتأكدوزير الدفاع كما ھو وان كنا لم  أمامبان يكون بصوتھم لذا نضعه 
  بعد

في حالة انتقال الح<وار م<ن كھ<ف  ا#ضاءةالت�عب في يمكن ": ا'ولالكھف من  أصوات
ك<ان الح<وار يس<ار  وإذاتتابع المذيعة الكھوف بعد نھوضھا م<ن كرس<يھا ..إلى آخر

عرفن11ا بق11دومك ي11ا وزي11ر  و'نن11ا"ر ال<<دفاع وحاش<<يتهوھك<<ذا وك<<ذلك وزي<< إلي<<هتتج<<ه 
ونياش1ين الش1جاعة  ا'وس1مةل1ك جمي1ع  أحض1رناونع1رف مس1بقا ديباجت1ك ل1ذا الدفاع 

   كموالبطوFت التي نلناھا في جميع المعارك دفاعا عن
ترم<ى م<ن جمي<ع الكھ<وف "زير ف01 حاج1ة لن1ا بھ1اوال1 أيھاخذھا :من الكھف الثاني أصوات

إل<ى والنياشين على خشبة المس<رح والت<ي تص<ل اغلبھ<ا  ا'وسمةكثيرة من  أعداد
  "الوزير أقدام
  ستدفعون ثمنھا إھانةھذه :وزير الدفاع

 أعل1ن ،مذ دخلتم علين1ا وم1ن يحم1يكم ،لم يبق لدينا ما نخاف عليه:من الكھف الثالث أصوات
  العالم أنحاءموتنا وصار عنوانا للصحف والمج0ت في جميع 

  ضحينا أجلكمومن  ،جئنا جلكمأمن :وزير الدفاع
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الت1ي مD1ت  أجس1ادنا ھ1ل ش1اھدتم ،ول1م تض1حوا ،ت1أتواكم ل1م لي1ت:من الكھ<ف الراب<ع أصوات
  للحيوانات السائبة  اً غذاءمن صاروا  أسماءھل عرفتم و ،حاويات النفايات

ح<ات تنس<مع ض<حك متع<الي م<ن جمي<ع ف"فتحنا تحقيقا في جمي1ع ھ1ذه الج1رائم:وزير الدفاع
تش<يح  ، المذيعةيلحن ليصور كاحتجاج وليس سخرية أويقسم  أنمكن الكھوف وي

  "ا'رضوالنياشين من  ا'وسمةالحماية بلملمة  تبدأ..إلى الخلفبوجھھا وتعود 
فض<<<<اء  أعل<<<<ىيك<<<<ون ھ<<<<ذا الكھ<<<<ف ف<<<<ي  أنيفض<<<<ل ": م<<<<ن الكھ<<<<ف الخ<<<<امس أص<<<<وات

فاخرة  يقصنادليس لدينا  و'نه"حوارھم أثناءللنفايات  أكياسمنه  ىترم..المسرح
ق1ررتم اس1تخدامھا ثاني1ة عل1يكم وض1عھا  ، وإذانفاي1ات لجمعھ1ا أكياس إليكملذا نرسل 

  بانت الصورة لنا  أننحن بھذا الخداع بعد  ، نكتفيفي صناديق بھية كي يتم الخداع
  ولھذا انعكاسات وخيمة ،ن قراراتكم جيداوF تدرس بأنكممن الواضح :وزير الدفاع

  :"أو غنائھا  ويمكن تقطيع الجمل بينھممن جميع الكھوف  أصوات"
  زيروال أيھاخذھا -
 الخوف بلغ مبلغه فينا ولم نعد نرتعد كما كنا من قبل-
 يموتون في كل دقيقة وأوFدنانياشينكم لما حاجتنا -
 الوزير أيھاوارحل  ، خذھاوس0م بأمانننام  أننريد -
الت11ي  ا'وس11مةتحتھ11ا  اكت11ب أمين11اوان كن11ت  ،ال11دفاع وزارةف11ي  أو كخزائن11ف11ي  أودعھ11ا-

  تأتيالتي  ا'جيالكي تتذكرنا  ،يرفضھا الشعب
 والحكايات الخيالية  ا'ساطيرما حدث لنا من باب  قد يتصورون-
فق1رر  ،وق1ل ھن1اك ش1عب ل1م يس1تطع الع1يش م1ع قاتلي1ه ،ن ھ1ذه اللحظ1اتودوّ  أميناكن  -

 والتخلي عن كل شيء  ،لاFعتزا
 أح1قھ1م  إل1ى م1ن ، س1نمنحھاF تس1تحقونھا 'نك1م ،فاعإل1ى ال1د ا'وسمة سأعيد:وزير الدفاع

قابض1ين  ،م1ن اج1ل حم1ايتكم ،لي1ل نھ1ار وا'زق1ةيتجولون في الش1وارع  إلى من ،منكم
ب1التخلي ع1ن  تكافؤھموھا انتم ،انتم وحدكم أجلكممن  ،على جميع الجھات صيف شتاء

  البيوت والشوارع والمحال
  

  :عودة ا#رسال
  

 "رع والمحال وھي خالية من الناس باستثناء الج<يش والش<رطةصور فيلمية للشوا"     
بص<<وت "الثقيل11ة والخفيف11ة ا'س11لحةط11ائرة حربي11ة وم0ي11ين  أل11فم11ن  أكث11راس11توردنا 

  يكن من اجل الشعب ورفاھيته  أولم ؟ھذا لمن أسالكم"عال
  

  :عودة ا#رسال
  

نبثھ1ا عل1يكم  وص1لتنا رس1الة ص1وتية"تظھر المذيعة مرتجفة وخائف<ة دون س<بب ":المذيعة
تب<ث الرس<الة الص<وتية وھ<ي لمجموع<ة م<ن "وان كنا لن نتحقق م1ن ص1حة التس1جيل

  "النساء
سرقتم الحياة يوم غ1اب  بأنكم:نقول لكم ا'رامل ين النساءينحن م0:صوت مجموعة النساء

تظن1ون  ، وھ1لمنحتمون1ا حي1اة جدي1دة إذا إFلن نخرج من الكھ1وف  ،وإلى ا'بدالزوج 
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ال1ذي  الخ01صننتظ1ر  بأننا"بقرار"وقل لھم  أيھا الوزير عد على ذلك؟ قادرون بأنكم
  "ينخفض صوت التلفاز ويعلوا صوت الوزير"يد عليه أيةليس لديكم 

إل1ى لم تع1ودوا  إن ، وسنحاصركمالجوع اJخر، سيقتلكمستموتون الواحد تلوا :وزير الدفاع
  رشدكم

  
  

  :عودة ا#رسال
  

نس111معكم  أخ111رىص111وتية عاجل111ة  رس111الة إلين111الت وص111"تظھ<<<ر المذيع<<<ة ثاني<<<ة":المذيع<<<ة
  من صحة تسجيلھا نتأكدوان كنا لم "بآلية"إياھا

انفص1لت  أعض1ائنالوج1دت نص1ف  أحص1يتنا ، ل1وعددنا مليون معاق:صوت مجموعة رجال
، وF حاج1ة لن1ا بك1م اJخ1راح1دنا  ، يس1اعدجميعا في كھوف مشتركة ، نحنعنا بسببكم

ابس1ط حقوقن1ا ونح1ن  فيھ1ا ، وفق1دنايرفض1ھم المجتم1ع وأناساجعلتمونا وحوشا  لكمضبف
 ، ع1دوإل1ى ا'ب1دس1نين العم1ر  أجم1ل أكل1تالت1ي  وأفك1اركمندافع عنكم وعن شعاراتكم 

مش1ك0تنا م1ع الع1الم اجم1ع  درس1واي أنالموقف صعب وعل1يھم :لهوقل  أرسلك إلى من
  والقرار بتغير حياتنا  ا'مرمن يملك  عتفاوضوا ميو

ل ح<<وار ال<<وزير ت<<نھض المذيع<<ة م<<ن مكانھ<<ا لتت<<ابع م<<ا يقول<<ه ال<<وزير خ<<�":وزي<<ر ال<<دفاع
يعن1ي ل1و  ، م1اذاھذه خيانة عظمى ل1وطنكم ال1ذي ل1ه ح1ق عل1يكم"وتتحرك أينما يتحرك

، تك11ون مش11روعا للش11ھادة ف11ي س11بيل ال11وطن أن ، يج11بعض11وا م11ن جس11دك تان11ك فق11د
مر الح1ال عل1ى اس1ت ف1إذا جميع1ا ، أح1ذركمكمؤدم1ا أرضه لم تسق إننبني الوطن  كيف

 إل11ى رعاي11ةمع11اقين وبحاج11ة  ب11أنكموF تنس11وا  فس11تكون العاقب11ة وخيم11ة، ھ11ذا الش11كل
 إل1ى عق1ولكم اJخر، عودواوتخرجون من الكھوف الواحد تلو  يأسكم ، سيقتلكموع0ج

  .كما كنتم تقاتلون دفاعا عن الوطن
ير وحاش<<يته ال<<وز ، يتابعھ<<اتتح<<رك ف<<ي بيتھ<<ا وكأنھ<<ا ا'س<<توديوتمش<<ي داخ<<ل :"المذيع<<ة

م<<ع نفس<<ھا وھ<<ي "فق11دنا الراح11ة لھ11ذا الي11وم إنن11ايب11دو "أزي<<اءيت<<ابعون ع<<رض  وك<<أنھم
، تركن1ي وح1دي ، ال1ذيذھب ذل1ك العج1وز أين"تتلفت يمينا وشما/ باحثة عن المذيع

 ، ترت<بالك<اميرا أم<امتجل<س عل<ى الكرس<ي وتتھي<أ " اJخرتلو  الواحد تأتي وا'خبار
الشاش11ة وبخ11ط كبي11ر  أس11فل)عاج<<ل(كلم<<ة  ، تكت<<بل<<لولك<<ن بم ونفس<<ھا، تق<<رأش<<عرھا 
ف1ي المح1اوFت  أنفس1كمس1تتعبون " تق<رأ"اقرأ عليكم م1ا وص1لني ت1وا" ا'حمروبالون 
خس1ائرنا تب1ين  أحص1ينا أنبع1د  ، ولك1نن1ع الحي1اة م1ن قب1ل ، لماكنا نيام"برھة"الفاشلة

مذيع<ة ويبقى ص<وت ال )signalسكنال (ليس ھناك  وكأنهتختفي الصورة  فجأة"لنا
Fتخ111اذ  الكثي111ر معك111م وح111ان الح111ين أض111عنا بأنن111ا"العاج<<<ل بإكم<<<ال مس<<<تمر وح<<<ده
خ�ل حوار المذيعة يتداخل معھا حوار وزي<ر ال<دفاع المم<زوج بحرك<ة وقل<ق "القرار

  "حمايته ومندوبي الصحافة
 ، أطلق1واالق1بض عل1يھم جميع1ا ، الق1وابس1رعة ، انتش1روام1ؤامرة ، إنھ1ام1ا ھ1ذا:وزير ال<دفاع

ينس<حب ال<وزير وتتبع<ه حمايت<ه "ج1زاء الخون1ة ، ھ1ذافي جميع اFتجاھ1ات الرصاص
  "والمندوبين ليبق المسرح خاليا مع استمرار صوت المذيعة
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الس11كينة ويبع11د عن11ا الخ11وف ال11ذي ل11م يفارقن11ا  يمنحن11ا الكھ11وفبقاءن11ا ف11ي :ص<<وت المذيع<<ة
  بوجودكم 

يطل<<ق  ،إل<<ى المذيع<<ةس<تمع ي أن وم<<ا ،ي<<دخل الم<<ذيع ال<<ذي يش<اھد التلف<<از المعط<<ل:"الم<ذيع
الض<حك /  أن إ/ ،وبص<عوبة يح<اول مناداتھ<ا ،ا'رضضحكات عالي<ة تس<قطه عل<ى 

  خلل  ، ھناكالعجوز النائمة أيتھا أنت"يمكنه من ذلك
  ؟أين"من خلف الستارة البيضاء التي استخدمت كتلفاز برأسھاتطل :"المذيعة
  اعتقد داخل عقلك:المذيع

  تخجل؟ أF"ھيئتھاوقد خرجت بكامل :"المذيعة
  ك0"وھو يضحك:"المذيع

  تتركني وحدي وتذھب:المذيعة
  نصف قرن عالية وخبرةالست كفاءة :المذيع

  وشھادات F حصر لھا"بزھو إليهتتقدم :"المذيعة
  جامعة؟ أيةمن :المذيع

  كامبرج وان كنت F تعرف شيئا عن ھذه الجامعات :المذيعة
  ؟ا'ولىمتى قبل الحرب العالمية :المذيع

  وتسخر أيضا؟F تصدقني :المذيعة
  قبل اكتشاف التلفاز نإذ:المذيع

  حان وقت راحتي  اJن، فقداست0م واجبك  ، عليكالخرف أيھااسمع :المذيعة
  ستذھبين؟ أين :المذيع

  زوجي؟ أنتولماذا تسأل ھل  :المذيعة
  ........زوجك مات بعد عام ونصف قھرا"بھمس"مجرد فضول :المذيع

  بوادر الجنون والخرف  إنھاتتحدث؟ مع من:المذيعة
  قھوة؟ أوما رأيك بشاي :المذيع

  ؟أين"فرحة:"المذيعة
  ھنا:المذيع

  ننتك تدعوني خارجاظ:المذيعة
  لم يبق فيھا خارجا"بھمس:"المذيع

  إلى جانبك فسأبقىكنت انوي الذھاب ولكن طالما دعوتني على القھوة :المذيعة
  ........'نيلقھوة والفناجين وF تنسي غسلھما جيدا انك تعرفين مكان الماء وا أكيد:المذيع

  ..........؟أنا ،أنتمسكين "بسخرية:"المذيعة
  ................عفوا سيادتك:المذيع

  عليھما؟ ھل عثرتِ "نسمع صوته من خارج خشبة المسرح:"صوت الفتى
  في غرفة اFستراحة؟ أرھماك0 لم :صوت الفتاة
  استراحتھما الدائمة  ،توF حتى في الحماما:صوت الفتى

  وجدتھما"على الفتى ، تناديتدخل خشبة المسرح وھي تلھث":الفتاة
  وأخيرا"ا'خرىيدخل من الجھة :"الفتى

  ما الذي وجدتموه؟:المذيعة
  أنتما:الفتى
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  ھل ھناك مشكلة؟:المذيع
  مشاكل:الفتى
 أوام1روھ1ذه  ا'س1توديووعليكم1ا الجل1وس ف1ي  اJنيجب تقديمه  إع0نيھناك فاصل :الفتاة

  الجھات العليا
  ؟ ا:ع0نينحن من سيقدم الفاصل :المذيع

  ك0:لفتاةا
  ولكن عن أي شيء إع0نيفاصل  أقدم أنفكرة جيدة "بفرح:"المذيعة
  عن البيض الفاسد:المذيع

  أمثالكبل اFبتعاد عن المجانين :المذيعة
يض<ع "الھ1واءى نك1ون عل1 أنويج1ب  ا:رس1الني يص1لحون اث1و ، خ01لF وقت ل1دينا:الفتى

 إل<ى المذيع<ةالم<ذيع  إلى الخارج، يتقدم إياھاالفتى يده على خصر المذيعة مصطحبا 
، الفت<اة تتجاھل<ه وتخ<رج وح<دھا نأ إ/رومانسية محاو/ فع<ل م<ا فع<ل الفت<ى  وبأكثر

  "المذيع وحده يبقى
  ھيا:صوت الفتى

  "يخرج"حاF بعد قليل سنكون على الھواء حاF:المذيع
  

    :الا#رسعودة 
  

الب<<ث بوق<<وف الفت<<ى ف<<ي مك<<ان تحيط<<ه المئ<<ات م<<ن الھوات<<ف النقال<<ة مختلف<<ة  يب<<دأ"
  " وا'حجام ا'لوان

 ، م1زودالتك1اليف وبأق1لال1ذي يوص1لك بالع1الم  ، الھ1اتفش1ركة س1وكيا إنت1اج آخ1ران1ه :الفتى
انظ11ر  ا'رض11يةال11دوائر والمؤسس11ات الرس11مية الت11ي تحك11م كرتن11ا  أرق11امبقائم11ة لجمي11ع 

  ھذا مث0 "ا'رقامالعديد من  هكبير خلفه في إلى لوحير يش"مث0
ت<<دخل الفت<<اة إل<<ى خش<<بة المس<<رح وبص<<حبتھا ھ<<اتف نق<<ال كبي<<ر يفوقھ<<ا ط<<و/ " :الفت<<اة

  "ما إلى زرتشير "ضغطت على ھذا الزر إذا"وعرضا، تقف إلى جانبه
مب1رمج  ال1دول الت1ي س1تنتخب حكوماتھ1ا خ01ل ھ1ذا الش1ھر ان1ه أرق1امفيمكنك مشاھدة :الفتى

  على ما يجري دوليا
 ب1ا:نكليزي)Kratos( أوب1العربي )ديم<و(كلم1ة رأيك، أرسلالتعبير عن  أردتوان :الفتاة

  مرات 3كرر اسمك  أو SMSعبر 
  وان ضغطت على ھذا الزر فسيوصلك بجميع مكاتب رؤساء دول العالم :الفتى
باس1تخدام تع1ابيركم  ءولكن ھذه الخدمة تطل1ب م1نكم الحيط1ة والح1ذر ف1ي ك1ل ش1ي ب1د:الفتاة

  الرسائل  إرسال أوالمكالمات  أثناء
  مث0:الفتى
  سيادة الرئيس -
 فخامتكم -
 صاحب السمو -
 معاليكم -
 ج0لتكم -
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  كانت لديكم معانات  إذاھذا  ،وبعد ذلك تدخل في طرح معاناتك:الفتاة
واحج1زوا "الشاش<ة أس<فل أرق<امتظھ<ر "أدن1اهاھرة عل1ى الشاش1ة ظال با'رقاماتصلوا :الفتى

Fن ش1ركة س1وكيا وحس1ب سياس1تھا الجدي1دة ق1ررت  ،ينف1ذ ھ1ذا الجي1ل أنتفكم قب1ل ھوا
  ر من كل جيليصنع عدد يس

  
   – 2 -المحتجون 

 
وس<<كون يعم<<ا خش<<بة المس<<رح وم<<ن ب<<ين ھ<<ذا وذاك نس<<مع بع<<ض الح<<وارات  إظ<<�م"

يعقب<<ه خ<<روج  ا'ولالمتداخل<<ة ب<<ين الكھ<<وف م<<ع خ<<روج بص<<يص ض<<وء م<<ن الكھ<<ف 
 ، ي<<دخلوھ<<و يتلف<<ت يمين<<ا وش<<ما/ اص<<ندوق ا'خ<<رىالي<<د  ش<<خص يحم<<ل ش<<معة وف<<ي

حم<ل ش<معة ي خ<را6 وھ<و آخ<ريخ<رج ش<خص  آخ<رومن كھ<ف  يختفي،..اقرب كھف
الكھ<<<ف  إل<<<ى اللغ<<<ط، ين<<<دفعه يتح<<<رك ب<<<احتراس م<<<ع اس<<<تمرار عل<<<ى ظھ<<<ر اوكيس<<<
كھ<ف بحم<ل  إل<ىم<ن كھ<ف  ا'ش<خاصتك<رار خ<روج ودخ<ول  ، يمك<نيختفي..الثالث

 أو دراجات ھوائية، أطفالدمى أو عربات معاقين  أو ا'غراض الشموع والعديد من
ض<وء الش<موع  إ/خ<�ل ھ<ذا المش<ھد  إض<اءة أي<ة نس<تخدمبمعنى التبادل بينھما و/ 

  "وظ�لھا ا'جسادفقط حركة  ،/ نشاھد م�محھم أنعلى 
  

    :عودة ا#رسال
  

" ا'خب<ارلق<راءة نش<رة  يظھر المذيع والمذيعة كل في مكانه وفي كامل استعداده":المذيع
  لھذا اليوم ا:خباريةفي نشرتنا  المشاھدين أعزائيطاب مساؤكم 

  نبدؤھا بالموجز:المذيعة
  عقد اجتماع ھام في وزارة الدفاع  -
 زلزال ھز مدينة كولينا الجنوبية -

  سنطلعكم عليھا بعد الفاصل  أخرى أخباروفي النشرة :المذيع
  ةمع النشرة الرياضي اJن أما:المذيعة
  نشرة رياضية أيةلحظة "المذيعة بصوت عال إلى:"المذيع

  عفوا اعني اFقتصادية:المذيعة
 ت1أتينحن عل1ى الھ1واء س1يدتي النش1رة الرياض1ية واFقتص1ادية "بلطف مصطنع"ك0:المذيع

ورقت11ك خالي11ة م11ن ھ11ذه  إن ، يب11دوس11وى الم11وجز أبع11د النش11رة السياس11ية ونح11ن ل11م نق11ر
  لوبتمسكينھا بالمق أوالم0حظات 

نح11ن عل11ى الھ11واء كم11ا "أيض<<اتتحاش<<اه مس<<تخدمة اللياق<<ة المص<<طنعة  أنتح<<اول :"المذيع<<ة
  ھناك ثمة سھو  ، يبدوتعرف سيدي

الجميع في الكھ1وف ول1يس ل1ديھم  ،ا'وراقتقلبين  أومن يسمعك تسھين "مع نفسه:"المذيع
  أرجوك ا'خبارنشرة  إلىعودي "بابتسامة صفراء"مندوبيھم  إFتلفاز 

 ا'خب<<ارالت<<ي ب<<ين ي<<ديھا وبحرك<<ة ي<<ديھا تش<<ير ل<<ه بع<<دم وج<<ود  ا'وراقتقل<<ب :"ةالمذيع<<
  اظ اعتق ما غي "محاولة قول شيء مفھوم
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يا مخرج ي1ا ك1ونترول  إخوانيا جماعة يا "الخلف ينادي إلىيلتفت "واضح واضح :المذيع
  ھذه فضائح أصدقاءيا  الھواءعلى  ا'خبار، نحننشرت  أعطوھا

الفت<<ى مس<<رعا وبي<<ده مجموع<<ة  ي<<أتي"ش11كرا "ريق<<ة الس<<ابقة تش<<كرهب<<نفس الط:"المذيع<<ة
الت<<ي /  ا'وراقتتص<<فح ..ينس<<حب بالطرق<<ة نفس<<ھا..المذيع<<ة أم<<اميض<<عھا ..أوراق

بمعن<<ى اس<<ت�م  رأس<<ھابحرك<<ة م<<ن  تس<<ألهالم<<ذيع  إل<<ىتنظ<<ر  اتع<<رف م<<اذا تفع<<ل بھ<<
  "احد يراقبھما تظن / وكأنھاخلسة  إليه ا'وراقتدفع ..با#يجابويجيبھا  ا'وراق

يتص<<فح "ف11ي الم11وجز لھ11ذا الي11وم ىس11نبق نن11اأيب11دو "خلس<<ة ا'وراق يأخ<<ذ وھ<<و:"الم<<ذيع
  "يقرأ..ا'وراق

خ<�ل ق<راءة "عقد اجتماع ھام لع1دد م1ن ق1ادة الق1وة الجوي1ة والبري1ة ف1ي وزارة ال1دفاع -
ى في كيفية الھجوم عل< ا'فكارالمذيع يبث فيلم ا/جتماع لجميع القادة وھم يتبادلون 

داخل قاعة ا/جتماعات لبيان عدد الطائرات  إيضاحالكھوف ويمكن استخدام وسائل 
القذيف11ة  وم11ن المحتم11ل اس11تخدام"يبق<<ى ص<<وت الم<<ذيع مس<<تمرا..وأش<<كالھاوالق<<ذائف 

والقض1اء حت1ى  ،ابع1د نقط1ة في1ه إل1ىالذكية التي بامكانھا اخت1راق الكھ1وف والوص1ول 
ا/جتماع بع<د أن يق<ف الجمي<ع ف<ي  إلىيدخل وزير الدفاع "وجدت إنعلى الحشرات 

يطلع على المحض<ر، يش<ير إل<ى اح<د مس<اعديه بجل<ب قل<م ..حالة ا/ستعداد العسكري
أيض<<ا، ھن<<ا  اوبس<<رعة يحض<<ر المس<<اعد علب<<ة ذھبي<<ة أنيق<<ة ويخ<<رج منھ<<ا قلم<<ا م<<ذھب

يمك<<<ن أن ي<<<تم التركي<<<ز عل<<<ى إمض<<<اء وزي<<<ر ال<<<دفاع عل<<<ى الق<<<رار لبي<<<ان خط<<<ورة 
 ،ده اJن F يبشر بخير إننا أم1ام أح1داث مخيف1ة ل1ذا نتمن1ى ونھي1بإن ما نشاھ"الموقف

ما يحيلن1ا ن ودة إلى رشدھم واF إنكم تشاھدون المصير وقد F تشاھدوالعبأبناء شعبنا 
  إلى الفرح

  إليكمونعود  إع0نيفاصل :المذيعة
م1ا ھز زلزال قوي جنوب كولينا في وق1ت مبك1ر ص1باح الي1وم م"بشزر إليھاينظر :"المذيع

إيقافھ1ا، داخل القطارات الت1ي تق1رر بينما حوصر المئات  اشخص 83 إصابة إلى أدى
   في بعض المصانع ذات التكنولوجيا المتطورة ا:نتاج تأثر اكم
  .............زميلتيمع المال واFقتصاد تقدمھا لكم  واJن"بابتسامة"المذيعة
الكادر وخلفھ<ا  إلىة تنتظر دخولھا تستدير الكاميرا لتصور الفتاة جالسة مبتسم:" المذيع

نس<مع ص<وت  ا'س<ھمالعم�ت العالمية م<ع خط<وط بي<ان ص<عود وھب<وط  بأھمشاشة 
  أيضا أناوزميلتي "المذيع فقط 

 أم1امارتفع الدور قل1ي0  إذ ،العم0ت اليوم وخصوصا بعد زلزال كولينا أسعارتباينت :الفتاة
وانخف11اض الص11رف  ،الكھ11وف أزم11ةا بس11بب ض11ك11ان منخف أنبع11د  ا'خ11رىالعم011ت 

ف11ي  أس11ھمھاتض11ع  )توش11يكو(جع11ل ش11ركة  ا، وھ11ذوالش11راء م11ن قل11ل القيم11ة الش11رائية
وح11ال ش11ركة  أي11امخ011ل  إف0س1ھاوق11د تعل11ن  آخ11رت يوم11ا بع1د ض11البورص1ة الت11ي انخف

تطال1ب بح1ل  ا'م1والرؤوس  أص1حابم1ن س1ابقتھا مم1ا جع1ل  أفض1لليس  )نوسوني(
يدخل الفتى مسرعا مقتربا م<ن المذيع<ة الت<ي يھم<س "الكھوف حتى ولوا بالقوة أزمة

  "ويسلمھا ورقة بإذنھا
  خبر عاجل  ا، وصلنستفرج نھاأيبدو "تقرا الورقة يبدو عليھا الفرح:"المذيعة
  Fزلنا لم نقدم النشرة الرياضية:المذيع

  رئيس الانه من  لك خبر عاجل تقول الرياضية أقول:المذيعة
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  رئيس الماذا "يرتبك:"المذيع
  اجل الرئيس :المذيعة
  لم F نتركه مفاجأة في نھاية النشرة:المذيع

  خبر ھام  ه، انعلى مسؤوليتك:المذيعة
  ا'ذھانھام ندعه في النھاية لكي يبقى في  و'نه:المذيع

ويع11رف م1ن ھ11و ال1ذي دف1ع الخب11ر ف1ي نھاي11ة  اJنرئيس يش1اھد النش1رة ال11 إنحتم1ا :المذيع<ة
  النشرة

  طيبة القلب سيدتي  أنت"الطيبة بكره لكنه يمثل:"المذيع
  اJنشكرا سيدي يمكنك تقديم النشرة الرياضية "فيندبغضب :"المذيعة
  ؟أنا:المذيع

  ........أنتع0قتك بالرياضة  ا، مقدم من يقدم النشرة:المذيعة
الرياض11ية ف11ي  ا'ح11داث أھ11معكم عل11ى لزميل11ي ال11ذي س11يط إل11ى اJنس11ادتي نتح11ول :الم<<ذيع

  "أوراقراكضا وبيده حزمة الفتى  يأتي"العالم
فق1ط ف1ي "قلي� قلي� وبالكاد يجد الم<ذيع متس<عا ل<ه ه، يدفعجانب المذيع إلىيجلس :"الفتى

  ساحة اللعب  إلىنا لم ينزل قھدفا Fن فري 30سجل فريق الخصم  ا'ولالشوط 
  يلعبون بالكھوف"بصوت واطئ بينما يكمل الفتى نشرته الرياضية:"صوت المذيع

ھ11دفا عش11رة منھ11ا ج11زاءات وF  36فري11ق الخص11م  أيض11الش11وط الث11اني س11جل وف11ي ا:الفت<<ى
 أم1ا"متابع<ة الق<راءة إل<ىيع<و "كذلك أليستحيز "يتوقف عن القراءة"نعرف ضد من

الملع11ب  إل11ىفق11د تحل11ى فري11ق الخص11م ب11الروح الرياض11ية ول11م ينزل11وا  ا'ش11بالفري11ق 
ب1ل فّض1ل الكھ1وف ع1ن الفري1ق المقا إنعرف1وا  أنالم1دارس بع1د  إل1ىوقرروا الذھاب 
  ساحات اللعب 

، اس1مع"الم<ذيع إل<ى"لوؤالمس1 و، ھ1ل1ه ت، قل1، ح1اFاج1ل"ا'س<توديوتتحدث م<ع :"المذيعة
  من القيادة العليا  ه، توجيةكارث

  بماذا؟:المذيع
  عقوبة حتما:المذيعة
  ؟ا'مر ا، معن نفسي فيما بعد سأدافع:المذيع

  رئيس حاFال عليك قراءة عاجل:المذيعة
حال<ه  ب، يرت<فيج<ده أوراق<هعن الخبر بين  ثأرضا، يبحيدفع الفتى حتى يسقطه ":المذيع

تظھ<<ر "رئيس ال11 فخام11ةق11رر "ال<<رئيسخب<<ر  بأھمي<<ةويجل<<س بطريق<<ة مغ<<ايرة تلي<<ق 
الش11عب  إل11ىالن11زول "رئيس بش<<كلھا الرس<<مي م<<ع اس<<تمرار ص<<وت الم<<ذيعال<<ص<<ورة 

ائ11رھم ومدارس11ھم بي11وتھم ودو إل11ى أع11ادتھممش11ك0تھم ومحاول11ة  أھ11مف عل11ى ووالوق11
 فخامت1هبزي1ارة  انأمل خير"يتوقف عن القراءة"التي بنيت لھم و'وFدھم وجامعاتھم 

  وعسى أن ننتھي من ھذه أFزمة التي غيرت وجه العالم 
  

  "فترة صمت قصيرة..إظ�م"
  

  – 3 -:المحتجون
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 ن، يتجمعوالخارجة ببطء من الكھوف والفوانيس من السكون تتحرك الشموع"
فيما  ا'وراقتارة البيضاء ليعقدوا اجتماعا على ضوء الشموع مع تبادل خلف الس

 ا، وشيئبينھم وارتفاع الجدل الغير واضح من قبلھم وقبل القاطنين داخل الكھوف
 مالمتداخلة ليع ا'صواتكل منسحب وتقليل  مع فشيئا ينسحبون مع انطفاء شمعة

  "ا6خرالظ�م في 
ة تخرج المذيعة وھي تجر خطواتھا بصعوبة تتثاءب ومن من خلف الشاش:"المذيعة

تراه  أن ا، وميخرج المذيع الذي / يختلف حاله عن حال زميلته ا'خرىالجھة 
  ھل نمت جيدا؟"يقترب منھا

  بعدك بث0ث ساعات تقريبا:المذيع
  ا'خبارذھبت؟لم يبق غيري وغيرك في قسم  أين"بمكر:"المذيعة
  رئيس البعقوبة  أفكر ت، كنأي مكان إلىولھذا لم اذھب :المذيع

  فنمت باطمئنان أنا أما"بخبث:"المذيعة
  ............تصوري ،سنعرف Fحقا"ا#يقاعبنفس ":المذيع

  منك زميلتي في قسم الدعايات  تأنت، اشتكتصور :المذيعة
   ؟ن زميلتيمَ "باندھاش:"المذيع

  ...........وF ا'خبارلك البقاء في قسم  ا'فضل:المذيعة
  رئيس المن عقوبة  أقسىھذه :المذيع

  ا'وقات أحرجتقريرا عن تخاذلك في  فسأكتب لم تعاقب إن:المذيعة
  لعمل الخير سيدتي  أھ0 أنت:المذيع
ويتحدثان تدبريس ومراسل من وكالة أسوسييشن تدخل مراسلة من وكالة أسوشي"

  " ا#نكليزيةبلغة فيھا الكثير من المفردات 
  ة من محطة اسو شيتد بريس مراسل أنا:ةلالمراس

  مراسل اسوسييشن  وأنا:المراسل
  لديكما وظائف شاغرة  ل، ھبك بنيتي أھ0:المذيعة

  ...........ا'حداث آخرعن  ا'سئلةلدينا بعض :المراسل
  عن العقوبة؟:المذيعة

  عفوا؟)what( :المراسل
  لناس الكھوف التي صارت م0ذا ل ةما قصwhat is the problem -  :المراسلة

قررت العمل  وإذالماذا F تعملين في قسم الدعايات القريب من قسمنا "يتغزل بھا":المذيع
  حين عنه الكآبة كلھايفانك تز ا'خبارفي قسم 

نعم؟:الفتاة   
  ............اذبح لك  ،وافقت إذا:المذيع
  .................كم عدد المحتجين داخلhow many -:الفتى

  معلومة  أية إعطائكمحقنا  F اعتقد من:المذيعة
  كل تفاصيل القضية  كا'خبار، أسلملو وافقت العمل في قسم "المراسلة إلى:"المذيع
  تعني:الفتى

  القضية واFستفسار عن ذلك  أصحاب إلىF اعني شيئا يمكنكم الذھاب "بشدة:"المذيع
   Rains أFزمةه المتابعين لھذ أكثر وأنتماجئناكم كوننا زم0ء في مھنة واحدة :المراسلة
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المراسلة  إلى"التقارير بكتابة ع0قة لھاF  يھذه الزمالة انظر"المذيعة إلى:"المذيع
فيما يتعلق بي فاني احترم ھذه الزمالة ومستعد "سابقة ذاتھا رقة وغزللوبالطريقة ا

 أوFدوحدك F زوجة وF  فأنتشيء تضحي  بأي"مع نفسه"للتضحية من اجلھا
  غير سبب  أوھجرك الجميع بسبب 

  ............شيء Fن الوطن بأي أضحيف0  أنا أما:المذيعة
 أھم إلىكلھا وF نمسھا بشيء ولھذا قررنا رفع قضيتكم  ا'وطاننحن نحترم :المراسل

  These big problemوجعلھا قضية الساعة  ا:ع0ميةالمنابر 
  Maybe ا'منربما سيتدخل مجلس :المراسلة

  "يھم بالخروج"البيت إلىاشعر بالتعب وعلّي الذھب "فبارتباك وخو:"المذيع
  ساقّي F تحم0ني من شدة التعب إنخذني معك اشعر "تجري خلفه"انتظر:المذيعة

  Money معلومة مبالغ كبيرة أيةفي عملنا كل شيء له ثمن نحن ندفع مقابل :المراسلة
  صحتي تحسنت إنيمكنك الذھاب اشعر "المذيع إلى..تتوقف:"المذيعة

 إلىيعودان "اJنيمكنني صعود جبل  أمامك أناومن قال لك باني مريض ھا :لمذيعا
  "الخلف

  .........تعلمين بان رواتبنا عالية وتكفينا لھ Money ،ماذا قلت بنيتي:المذيعة
  نعرف كل شيء عن رواتبكم الشھرية ومشترياتكم :المراسل
لخبر لھذا تدفع لمن يتعاون تكون السباقة في الحصول على ا أنيسر محطتنا :المراسلة

  Togetherمعھا 
 ،ولماذا F نتعاون؟نحن F نخون الوطن، بل نقول الحقيقة"المذيع إلىبشدة :"المذيعة

Together, Together كھنا........  
إF ب F تفتحي فمك  اJنمن  ا، اعتبارلحظة توقفي لم يعد ك0مك مجانيا:المذيع

Money "يدفع أنوعساھم "مع نفسه Fك صامتهنويبقو او  
  سؤال وبثمن  إلى إجابة إF أتحدثوF  سأصمتمعك حق :المذيعة
  ما الذي تودين معرفته؟"ينفرد بالمراسلة على يمين المسرح:"المذيع

  "تحرك أصابعھا بمعنى المال"؟معرفة كم سندفع دتو أF:المراسلة
  المھم نخدم القضية Moneyبيني وبينك F خ0ف على :المذيع

صدقني "نكاية بالمذيع ا'خرىالجھة  إلى المراسل تأخذولكنھا  ا#نصاتتحاول :"المذيعة
خ�ل ھذا المشھد يستمر المذيع والمراسلة "F يعرف أي شيء عن القضية

ويتغيب  ا'خبارقسم  إلىيوم  يأتي"اتفقا على شيء وكأنھمابالتحاور والضحك 
  ..........وأناعشر 

  ائق ھل يمكنك تزويدنا بالوثائق مع التصريحات ؟وكالتنا تعتمد على الوث:المراسل
  وا:زعاجدخلنا الخطر "مع نفسھا:"المذيعة

  قلت؟ ماذا What you said:المراسل
ومريح بالنسبة  أفضلبصوت عالي واجده  أحيانا أفكر إني أفكر Nothing :المذيعة

  رأيك اإلي، م
  ؟ماذاب:المراسل
  ي بالتفكير بصوت عال"نوھما يفترقا:"المذيعة

 Moneyمع الوثاق ندفع "يجاملھا:"المراسل
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طل على أ أمھلني لحظات"ما دخلت في بداية المشھد أين إلىتھم بالعودة :"المذيعة
   ا'رشيف

  ھل أأتي معك؟:المراسل
  ........ممنوع انه No:المذيعة

  اذھبي انتظرك ھنا:المراسل
  أفضل:المذيعة
  كنت ؟ أين"إلى المراسلة بحسرة:"المذيع

  ..........لم ترسلني المحطة إF اJنعفوا لم افھم؟:ةالمراسل
  اعني قبل خمسة عقود:المذيع

  ...........قضيتكم:المراسلة
  ........قضيتي وحدي كانت قبل خمسة عقود:المذيع

  يبدو انك متعب بحق  أفھمكI do not understand  F :المراسلة
 ذھبوس بل العمر الذي وزميلتي الكاب ا'خبارجدا جدا ليس بسبب قسم :المذيع

  .........دون
  المراسل تقترب من..تشعر بالخوف والريبة منه:"المراسلة

  أيضاولھم  بكثير لنا أفضلنتركھما اليوم "الخارج إلىتمسك به وتجره ..
  انتظر الوثائق :المراسل

  وثائق؟ أية:المذيع
  ؟ا'مرما "المراسلة بھمس إلى"سنتحدث عن ھذا يوم غد:المراسل
تخرج المراسلة وتجر المراسل "اJنF اعرف علينا الخروج :لةالمراس

  "يختفيان..بسرعة
   we are alone here غيرناالعجوز لم يبق  أيتھاتعالي "بصوت عالي:"المذيع

  ذھبا أين"تدخل وھي تبحث عن المراسل:"المذيعة
  ما الذي كنت تفعلينه في الداخل:المذيع

  ......ماذالھل اشرح لك  Bathroom الحمام إلىذھبت "مرتبكة:"المذيعة
  ما قصة الوثائق؟ أرجوكك0 :المذيع

  ..........اتفقت مبدئيا على تسليمه:المذيعة
العقوبة حقيقية وربما  أصبحت اJن "وھو يخرج"ماذا تسلمينه "يصرخ":المذيع

  "يخرج"إعدام
  "تخرج"إعدام إعدام"وحدھا وسط المسرح:"المذيعة

  
  "إظ�م فترة صمت قصيرة "

 
  – 4 -:المحتجون 

  
 س<كانف<ي وق<ت واح<د يخ<رج ع<دد م<ن تستخدم إضاءة لoيحاء بان الوقت فج<را،  "

 أورادي<و  أوض<ھم تلف<از عيحم<ل ب وش<باب ومع<اقين، وأطف<الالكھوف نس<اء ورج<ال 
الشاش<ة ليض<عوا حملھ<م  أس<فل إلى ن، يتقدموصحف ومج�ت أوكمبيوتر  أومسجل 
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 ا'ش<ياءيكون رمي جمي<ع  أن ن، يمكفاياترموھا في حاوية الن وكأنھم ا'رضعلى 
يھم<<<ون ..والص<<<حف والمج<<<�ت ا'جھ<<<زةع<<<ن ك<<<ره ھ<<<ذه  بطريق<<<ة غي<<<ر مرتب<<<ة ت<<<نم

  "جميعا يصدر صوت من راديو قديم تحت المج�ت اينسحبو أنبا/نسحاب وقبل 
ال<<ذي بالح<<ال يع<<ود اح<<دھم "....مبع11وث ا'م11م ال ر، زاا'خب11ارنش11رة  إل11يكم:ص<<وت الرادي<<و

بق<<وة  ا'رضحت<<ى يض<<ربه عل<<ى  إس<<كاته يح<<اولوي<<و م<<ن ب<<ين ا'جھ<<زة يخ<<رج الراد
  "يخرج..يختفي الصوتل
  ؟ ھنا؟أقف أين"وسط المسرح إلى ن، يص�تدخل ويعقبھا المصور:"المذيعة

دعين11ي "ت<<هظيخ<<رج ورق<<ة بيض<<اء م<<ن محف"لحظ11ة واح11دة"هكاميرات<<وھ<<و يرت<<ب ":المص<<ور
 اس<<ة الك<<اميرا ويقربھ<<ا حين<<عد أم<<اميض<<ع ورقت<<ه البيض<<اء " أو/اض11بط الك11اميرا 

   أفضلبامكاني مشاھدتك  اJن"آخرويبعدھا حين 
وھي تبح<ث ع<ن مك<ان .. برھة"يردون التركيز على الكھوف "وھي تمسك المايك:"المذيعة

تص1ل  أنيج1ب  كخلفي1ة ي، اعن1ھ1ذا أوھ1ذا  أفض1لأي كھ1ف "بالنس<بة لوقوفھ<ا أفضل
  داخل الحدث  وأناالصورة 

وجھ1ك علين1ا  إل1ىت1وقفي وF ترفع1ي الماي1ك "على المكان إليھاير وھو يش"ھنا جيد:المصور
  اJنجاھز  ا، أنتصفين الحدث وأنتمشاھدتك 

تتح<<دث "اق11ل رس11التي ن، لم11ذھب11وا أي11ن"التلف<<از المنطف<<ئ إل<<ىتس<<تدير "أيض11ا وأن11ا:المذيع<<ة
وص1لت الموق1ع  ي، إنن1ال1و ھ1ل م1ن اح1د يس1معني ف1ي الس1يطرة"بالمايك باتجاه التلفاز

 إل11111ىس11111نعود  إنن11111اF اح11111د اعتق11111د "المص<<<<<ور إل<<<<<ى"التقري11111ر رس11111ال:وج11111اھزة 
 ...............بيوت

، حتم1ا ھ1و الس1بب س1أنتظران1تم؟F عل1يكم  ن، أي1ا، وأخي1راج1ل"تتحاور مع الس<يطرة"
ل111يس غريب111ا علي111ه ك111م قل111ت لك111م افص111لوه  مت111أخرا ى، أت111بع111د ي111أتتوقع111ت ل111م  اكم111
جميع1ا ف1ي  'نھ1ملة م1ع الم1واطنين مقاب أية إجراءحاضر اعتقد من الصعب ........انه

  يسمعوا بوجودنا أولم يشاھدوا  إنھمويبدوا  أماكنھما والكھوف ولم يغادر
  من في السيطرة؟:المصور
  واضح  دأستاذ، أكيحاضر نعم "تشير له بالصمت:"المذيعة
  من؟"بھدوء:"المصور
  المدير"أيضابھدوء :"المذيعة

  
  :عودة البث

 إل<ىبظھ<ور س<اعة تش<ير  ا'خب<ارمقدم<ة  ث، تب<خشبة المسرحتدريجيا يعم الظ�م ":المذيع
انتھاء المقدمة يظھر الم<ذيع جالس<ا وحاض<را لتق<ديم  لا'خيرة، وحاتناقص الثواني 

موق1ع  إل1ىالعالمي ودفعھم للوصول  ا:ع0م أثارحدث ليس بالعابر لذا  و'نه"النشرة
يخاط<<<ب "التغطي111ة ف111ي ا'ول111ىكان111ت مراس111لتنا  ا'زم111ة إل111ىاق111رب  ا، و'نن111الح111دث
  ھو المشھد عندك؟ ف، كيمنك وضعنا في الصورة أرجو"المذيعة

بتص<<ويرھا المص<<ور وح<<ال  يب<<دأبقع<<ة ض<<وء عل<<ى المذيع<<ة وس<<ط المس<<رح الت<<ي :"المذيع<<ة
رك ح<<ت أوش<<ما/  أوب<<دايتھا يظھ<<ر الف<<يلم المس<<جل عل<<ى الشاش<<ة وكلم<<ا تح<<رت يمين<<ا 

 ا'م1رف1ي حقيق1ة "مس<رح والشاش<ةما يدور عل<ى ال معيديھا تتطابق جميع الحركات 
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 Fد م1نھم حت1ى الس1اعة ول1م حداخل كھوفھم ولم نلتق با ع، الجميحركةالمشھد ساكن و
  جھزوا المأونة منذ زمن  إنھميبيع شيئا يبدو  أونر أي منھم يشتري 

  الكھوف ومعرفة المزيد؟ إلىھل يمكنك الدخول :المذيع
م11ن  ي11أتيF "باتج<<اه التلف<<از برأس<<ھاير تس<<تد أنالم<<ذيع بع<<د  إل<<ىبص<<وت واط<<ئ :"المذيع<<ة

اح1د الكھ1وف ويمكنن1ا  أم1ام اJننح1ن "م<ا كان<ت علي<ه إلىتعود "ورائك غير المشاكل
 بأح<<دث ب<<تع"اJنھ11م  أي11نوF نع11رف "يق<<وم المص<<ور بتص<<وير الكھ<<ف"تص11ويره لك11م

ولك111ن ھن111اك ش111يء ملف111ت "عليھ<<<ا وھك<<<ذا تفع<<<ل الك<<<اميرا ز، ترك<<<المرمي<<<ة ا'جھ<<<زة
ص طوي<ل م<ن اح<د الكھ<وف يرت<دي الس<واد و/ ش<يء يظھ<ر م<ن يخ<رج ش<خ"للنظر

م�مح<<ه وم<<ن الجھ<<ة ا'خ<<رى يظھ<<ر ش<<خص بالمواص<<فات نفس<<ھا وبس<<رعة خاطف<<ة 
يقدم ھذا المش<ھد م<ع اس<تمرار ..يختفي ا'ول ..يسلم ا'ول حقيبة صغيرة إلى الثاني

 ةب111ا'جھزالمك111ان ممتل111ئ  "الح<<<وار ب<<<ين الم<<<ذيع والمذيع<<<ة ودون أن يراھم<<<ا اح<<<د
غي11ر عاطل11ة الكثي11ر منھ11ا م11ازال ح11ديثا ع11دد  نھ11اأيب11دو "ا'جھ<<زةت<<تفحص "الكھربائي11ة
خ<�ل ھ<ذا "وع1دد F حص1ر ل1ه م1ن المس1ج0ت أيضاالتلفاز والراديو  أجھزةكبير من 

ب111ل ھن111اك كمبي111وترات ل111م تف111تح م111ن ص111ناديقھا "ا6خ<<<رالس<<<رد تمس<<<ك بجھ<<<از تل<<<و 
  ما ھذا؟ھناك صحف ومج0ت كثيرة للغاية"برھة"بعد

  ھل ھي صحف ومج0ت محلية ؟:المذيع
حزم<ة  'خ<ذتنحن<ي "مختلف1ة وبلغ1ات متع1ددة إنھ1اك01 "تتصفح الصحف والمج�ت:"المذيعة

تف<<رح المذيع<<ة ..س<<لمھا الحقيب<<ةوبص<<مت ي منھ<<ا رج<<ل الس<<واد ب، يقت<<رم<<ن الص<<حف
س11يدي ھ11ل يمكن11ك "تق<<رب الماي<<ك م<<ن فم<<ه ي، وھ<<وج<<دت شخص<<ا تس<<تجوبه 'نھ<<ا

لكن رج<ل الس<واد / يجي<ب عل<ى " دقيقة ونص فقط وأمامكة تلخيص مشكلتكم بسرع
  "وبسرعة يتوارى عن المكان أي سؤال

 إص0111حفق111دنا اFتص111ال بمراس111لتنا وح111ال  أنن111االمش111اھدين يب111دو  أعزائي؟أن111ت أي111ن:الم<<<ذيع
خ�ل ح<وار الم<ذيع تف<تح المذيع<ة الحقيب<ة الص<غيرة والت<ي تج<د فيھ<ا كاس<يت "الخلل

المذيع<ة عل<ى ورق<ة  بكاميرته تعث<رالذي يضعه في الحال المصور  إلىصغير تسلمه 
  "عليھا با#ط�ع صغيرة تشرع

  ھل تسمعني؟:المذيعة
الخلل تم  أنالمشاھدين يبدو  أعزائي"صوته الطبيعي إلىيعود "اجل" بصوت عالي:"المذيع

  ھل ھناك متغيرات؟"المذيعة إلى"الوطن الغيارى أبناءبسرعة وبجھود  إص0حه
 نتأك1دوان كن1ا ل1م  إل1يكمسنوصلھا الكھوف  أصحابوصلتنا رسالة وتسجيل من اجل :المذيعة

  من صحتھا بعد
خ�ل ھ<ذا يع<م ..الشاشة أسفليختفي المذيع وتظھر صور الكھوف مع كتابة عاجل "

  "الظ�م خشبة المسرح مما يسھل انسحاب المذيعة والمصور
ض1اع العم1ر :لش1كوى ونق1ولم1ن يس1مع ا إل1ىنحن الرجال العزل نرفع شكوانا :صوت الرجال

  بسببكم  أح0مناھباء معكم وذبحت 
 أمھاتحرام الذي جرى لنا :نحن النساء نستغيث أمام من يقبل استغاثتنا ونقول:صوت النساء

الم111وت والحرم111ان والض111عف والخ111وف  إFنج111ن  م، ل111وبن111ات وأخ111واتوزوج111ات 
  والخسارات المتكررة



 19

م1ن ملف1ات الش1كاوي وم0ي1ين م1ن  أطنان1الكم نحمل :جميعنا نقول:صوت النساء والرجال معا
الحي1اة الت1ي تكس1رت عل1ى  :ع1ادة أھ01ھ1ل ان1تم بك1ل وزرائك1م  ونس1ألكماFحتجاجات 
  منحدراتكم؟

 أمام<هت<دخل علي<ه الفت<اة ترم<ي "مع النش1رة اFقتص1ادية اJن أما"الظھور إلىيعود :"المذيع
تغ<<<ادر  أنرھ<<<ا قب<<<ل يحاو.. الم<<<ذيع متابع<<<ا خروجھ<<<ا إليھ<<<ا ه، ينتب<<<ورق<<<ة وتخ<<<رج

يط<<الع الورق<<ة الت<<ي ..تخ<<رج الفت<<اة دون ال<<رد علي<<ه"عولحظ11ة نفھ11م الموض11"المك<<ان
عف1وا وردن1ا ھ1ذا الخب1ر العاج1ل وھ1ذا يعن1ي F اقتص1ادية "واقفا ب، ينتصأمامه ألقيت

ق11رر "اكب<<ر ومتحرك<<ة ب<<أخرىتتغي<<ر كلم<<ة عاج<<ل ..يط<<الع الورق<<ة ثاني<<ة"وF رياض11ية
فيلم لمبنى رئاسي تحيطه عدد من الحمايات والسيارات يبث "رئيس زيارة الكھوفال

رئيس م<<ن بواب<<ة المبن<<ى وبس<<رعة يت<<راكض ع<<دد م<<ن ال<<يخ<<رج .المدني<<ة والعس<<كرية
 ا'ب<<وابي<<دخل ال<<رئيس تغل<<ق  أن ا، وم<<تحي<<ة ا/حت<<رام 'خ<<ذ أوحمايت<<ه لف<<تح الب<<اب 

وف على بنفسه والوق"خ�ل ھذا المشھد يستمر المذيع بقراءة ورقته..ويتحرك الرتل
ف11ي  ا'س11اسالش11عب ال11ذي ك11ان الحج11ر  ك، ذل11ع11انى منھ11ا ش11عبهالمش11ك0ت الت11ي  أھ11م

رامي<ا ورق<ة  ىي<دخل علي<ه الفت<"انتخاب حكومته التي وض1عت الش1عب نص1ب عينيھ1ا
 س1أقرأارحمونا سنموت اعتقد  أخوانيا جماعة يا "أيضابسرعة ج على طاولته ويخر

رة عواج11ل حفاظ11ا عل11ى ص11حتي نش11 أمھ11ي  أخب11ار ة، نش11رخب11ر م11وتي ض11من العاج11ل
  "يمزق الورقة"ھذا العاجل والموت ارحم أمزق

ش1بابك يس1اعد "بس<خرية"؟تك1ون مناض01 أنما ھذه الشعارات؟قررت "تدخل عليه:"المذيعة
  على الكفاح 

  اعتقد شبابك الذي يؤھلك كراقصة بالية :المذيع
  بھذا أفكرھل تصدق باني :المذيعة
  آخروھل للجنون وجه :المذيع

  وF تحصل على دعوة للحضور أنتالبالية وستذيع الخبر  سأرقص:ذيعةالم
  بعد موتي حتما:المذيع
عل1ى الجلي1د وم1ن ث1م م1ت  أوالبالي1ة  تش1اھدني ارق1صل1ك العم1ر الطوي1ل ك1ي  أتمن1ى:ةالمذيع<

  ستموت غيضا  بأنكولكني اعتقد  بالطريقة التي تناسبك
  جليدترقصين على ال وأنتالعالم يتقاذفه الموت :المذيع

  ھوايتي منذ طفولتي  إنھاماذا افعل "بغنج:"المذيعة
ل1دينا "whey proteinكت<ب عليھ<ا  ي<دخل الفت<ى وبي<ده علب<ة كبي<رة للمنش<طات" :لفت<ىا

  اJنوعليكما الذھاب  عن ھذه العلبة إع0نيفاصل 
  ؟أين:المذيع
  مديرك؟ F اعرف اسأل:الفتى

  .........أوھل نذھب لبيوتنا؟:المذيع
نع1يش م1ن  ا، إنن1فقط فسيقتلنا الجوع وسنطرد جميعا أخباركمقيت قناتنا على نشرة ب أن:الفتى

  يا شباب ا:ع0نات
  ھل سمعت؟يا شباب"المذيع إلى:"المذيعة
الكھ1وف وعلين1ا  إل1ىرئيس ال1نترق1ب وص1ول  بأنن1ا تعلم1ان أF ن، ولك1سمعت ي1ا ش1ابة:المذيع

  تغطية الحدث
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  ...........ھذه فرصتي في:الفتى
 "برھ<ة"تك1ون قناتن1ا حاض1رة أن ب، ويج1رئيس ف1ي الموق1عالبعد قليل سيكون :ديرصوت الم
  الموقع إلىمنكم سيذھب  نم

  أنتِ :المذيع
  تزور المكان وخذ معك المصور  أنذھبت ونقلت لكم رسالتھم عليك  ي، إننأنتَ :المذيعة
  أنا وسأذھبترشيح مصور  أستاذيمكنك "صوت المدير إلى:"المذيع

  أفضلت مصورة وان كان:المذيعة
  جبھات القتال إلىحتى  سأذھب بأننيھذا يعني :المذيع

  أي مصور وعليك اللحاق بسرعة بالمكان  أنتعين :صوت المدير
   أستاذحاضر "وھو يخرج:"المذيع

يض<<ع ..تجل<<س ف<<ي مكانھ<<ا"النش11رة بھ11دوء دون ت11دخل أق11را أن أس11تطيع اJنخلص11نا :المذيع<<ة
ھ1ذه فات1ت علي1ك الفرص1ة  ذ، خ1؟تع1الأين"روجالفتى العلبة عل<ى الطاول<ة ويھ<م ب<الخ

اسمع قل للمدير علي1ه "العلبة ويخرج ليأخذيعود الفتى "أFزمةربما بعد انتھاء  ،اليوم
طالم11ا الطاق11ات والخب11رات  بس11رعة ا'خب11ار آخ11رھن11ا وعلي11ك جل11ب  'نن11ييطم11ئن  أن

  موجودة ھنا، عليه أن F يخشى على شيء
   :انتقال

ينطف<ئ التلف<از وترك<ز  م<ن بعي<د ص<وت الم<ذيع في<هذي نس<مع ف<ي الوق<ت ال<:"صوت المذيع
  ھل تعرفين المكان جيدا؟"على خشبة المسرح ا#ضاءة
  ھذا المكان إلى ا'ولىلمرة لاحضر  فأننيك0 :صوت المصورة

ھ1ل م1ن "يح<اول ا/تص<ال"مطلوبوصلنا المكان ال إننااعتقد "يدخل خشبة المسرح:"المذيع
  تھنا، إنناحد اعتقد F ا"يصغي قلي�"احد يسمعني

  ماذا؟:المصورة
   أسدF عليك معك :المذيع

  في الغابة أوھل نحن في الموقع :المصورة
  "يضرب على صدره فيسعل بالحال"تكونين F تخافين طالما ھذا الفتى معك أينما:المذيع

   ا'سد أيھاصحتك  إلىانتبه :المصورة
اميرت11ك للنق11ل لھ11م ص11ورا م11ن رتب11ي ك"المص<<ورة إل<<ى"م11ن مع11ي"يح<<اول ا/تص<<ال:"الم<<ذيع

  يكون ھو  أنعسى  ،المكان
  رئيس وليس رئيس الغابة ال قالوا صوري زيارة"وھي ترتب كاميراتھا:"المصورة

  ؟ماذا قلتِ :المذيع
  مع نفسي أتحدث كنتٌ :المصورة

 إل<<<ى"أس111معكماج111ل "الس<<<يطرة ف<<<ي ص<<<وت يحاكي<<<ه م<<<ن إل<<<ىيص<<<غي "موج111ود أن111ا:الم<<<ذيع
ھ1ل ھ1ذا ھ1و المك1ان ھ1ا  أرج1وكم "الس<يطرة إل<ى"بسرعة ص1وري المك1ان"المصورة

 أن1تقل1ت ل1ك "المص<ورة أمامبغرور "ماذا ھو بعينه"يصغي"معالمه إليكمنحن نرسل 
  قيرئيس في الطرال" إلى المصورة"شيء جاھز لحاضر ك"يصغي"أسدمع 

  
  :ا#رسالعودة 
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تختف<ي "المباش1رالحدث لذا قررت محطتنا متابعته ونقله عب1ر الب1ث  أھميةعلى  اً بناء:المذيعة
وف<<ي الوق<<ت نفس<<ه يب<<ث ف<<يلم انط<<�ق س<<يارات حماي<<ة ال<<رئيس م<<ن بواب<<ات القص<<ر 

ھ1ا ان1تم تش1اھدون رئيس1نا " ھذا البث يستمر تعليق المذيعة لبالشوارع، وخ�مرورا 
ببناء العدي1د م1ن الجامع1ات والم1دارس ودور  أمرالذي و ،الذي يضحي من اجل شعبه

الكھ<<وف وح<<ال  إل<<ىيص<<ل موك<<ب ال<<رئيس " وعب11ده إFيت11رك ش11ارعا  م، ول11العب11ادة
  "خارج خشبة المسرح أصواتوصوله نسمع 

تت<<ابع "المواطن11ون ال11رئيس يري11د مق11ابلتكم وجھ11ا لوج11ه أيھ11ا:ص<<وت خ<<ارج خش<<بة المس<<رح
المذيعة الحوار الدائر بين الصوت والم<ذيع وتح<رك ش<فتيھا وتھ<ز ي<دھا بمعن<ى أنھ<ا 

  "تعرف نفاقھما
يق<ف ..نص واحد وزع لكليھما وكأنهلقادم من خارج خشبة المسرح يكمل الحوار ا:"المذيع

ل1م يھ1دا ل1ه ب1ال "الكاميرا بكامل استعداده وحال حديثه يظھر على شاشة التلف<از أمام
ليض11ع الحل11ول عل11ى ك11ل  إل11يكم ج11اء ل، ب11ول11م ي11نم ف11ي قص11ره الرئاس11ي بي11ت الش11عب

  مشك0تكم 
  الحنون  ا'بذلك  أمامهقفوا :الصوت
كن1تم  ن، إومعه الحلول لكل مشك0تكم إليكميصغي  ه، انتخفون شيئا في صدوركموF :المذيع

  :عطشى فقولوا له
ق1ادم ك1ي ي1وفر لك1م س1بل الراح1ة  ه، اننريد طعام:قولوا له نريد ماء وان كنتم جوعى:الصوت

 إل1ىج1وء لال م، يمك1نكيربككم أوفخامته يخجلكم  أمامكان وقوفكم  ن، واوالعيش الكريم
  .........اJنائل كما ھو الحال كتابة الرس

وترمى من فوھات الكھوف عش<رات  ا'علىتتساقط من  ا'خيرةيكمل كلمته  أنما "
الملون<<ة وف<<ي الح<<ال ت<<دخل حماي<<ة ال<<رئيس الت<<ي تت<<وزع المك<<ان بطريق<<ة  ا'وراق

وف<ي الح<ال توض<ع ف<ي ، ال<رئيس أھمي<ةشخصية سابقة لبي<ان  أيةمن  أكثربوليسية 
منص<<ة خطاب<<ة وعليھ<<ا عش<<رات الميكرفون<<ات لع<<دد كبي<<ر م<<ن  وس<<ط خش<<بة المس<<رح

مم<<<ا يجع<<<ل  ا'وراقدخول<<<ه يش<<<تد تس<<<اقط  عوم<<<الفض<<<ائيات عن<<<دھا ي<<<دخل الرئيس،
مس<<كه ورق<<ة  ل، وح<<اوجھ<<ه وكتفي<<ه إل<<ىالت<<ي تقت<<رب  منھ<<اال<<رئيس يل<<تقط بع<<ض 

المتس<<اقطة  ا'وراقحمايت<<ه وھك<<ذا يفع<<ل الم<<ذيع ال<<ذي يلمل<<م  إل<<ىيطالعھ<<ا ويس<<لمھا 
وخ�ل ھذا تصور المص<ورة ج<ل م<ا يح<دث عل<ى خش<بة المس<رح ال<ذي  ا'رضلى ع

تس<<تقر الك<<اميرا عل<<ى  وأخي<<راوفوض<<ى الح<<دث  بإرباك<<هنش<<اھده عل<<ى شاش<<ة التلف<<از 
  "وجه الرئيس

 تن<<افس الم<<ذيع وكأنھ<<اال<<رئيس  إل<<ىتنض<<م المذيع<<ة بالم<<ديح  أع<<�هخ<<�ل المش<<ھد :"المذيع<<ة
ھا ھو "اشة لمتابعة الحركة القائمة على الخشبةمن الش بويمكنھا الوقوف وا/قترا

بي11ده الزھ11ور  الجمي11ع يص11ل مك11ان الح11دث يحم11ل أبرئيس11نا ص11احب القل11ب الحن11ون 
وباليد ا'خرى ا'مل، يا لھا من لحظات تأريخية وكم أن1ا فخ1ورة بتغطيت1ي لھ1ذا الي1وم 

  ألتأريخي، سيذكرك بل سيكتب اسمك بحروف من ذھب يا صانع المعجزات
 أبن1اءي1ا  "الحماي<ة إل<ىا/حتجاج ويحيلھا  أوراقوھو يطالع يصل منصة الخطابة :"الرئيس

وط1نكم  ن، وFجميع1ا ف1داء لل1وطن بأنن1ا:لك1م أك1دنامن مناس1بة  أكثر ي، فشعبي العظيم
ص11احب ح11ق ل11ذا فھ11و مس11تھدف دائم11ا م11ن قب11ل الق11وى الخارجي11ة اFس11تعمارية وي11وم 

وخي11رات وھ11ا نح11ن  وأرض11اايتكم ش11عبا اقس11منا عل11ى تس11لم مس11ؤوليتنا ك11ان القس11م حم11
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الت1ي  ا'وراقل1م تكتب1وا ھ1ذه  س1أعتبركم"ا'وراقلمطالع<ة  يعود" ماضون على العھد
ھل تس1جل "المذيع إلى"F تليق بشعب عرف بتضحياته من اجل الكرامة وعزة النفس

  ھذه؟ زيارتي
  اجل سيدي الرئيس"بارتباك وبالكاد تخرج منه الكلمات:"المذيع

صورة بتسجيل ھذا المشھد وما سابق وعرضه على التلفاز بع<د اختف<اء تستمر الم"
  "المذيعة وإننا نشاھد المشھد مكرر على خشبة المسرح وعلى التلفاز

  من خولكم بتصوير زيارتي؟:الرئيس
  مدير محطتنا سيدي"أكثر أونفسه  با#رباك:"المذيع

يش<ير "يطل1ع عل1ى ك1ل ش1يءالع1الم وش1عبنا  د، نري1حس1نا فعل1تم"بابتسامة مصطنعة:"الرئيس
 إن"مس<موع تبإذن<ه، بص<ووح<ال اقتراب<ه يھم<س  إلى المنصةالمذيع با/قتراب  إلى

وF  ا'ش11رطةھ11ذه  إت011ف م، عل11يكل11م يخ11رج ش11عبي م11ن الكھ11وف وF نس11تطع مقابلت11ه
  نسمح لكم ببثھا

 التص1وير أوق1فھ1ل  ؟ولماذا اتص1ل"برھة"اتصل بمدير المحطة؟ ل، ھحاضر سيدي:المذيع
Fسيدي الرئيس؟ حا  

ك0 ننتظر قلي0 ربما يخ1رج ش1عبي لم0ق1اتي وعن1دھا س1تكون لحظ1ة تاريخي1ة عل1يكم :الرئيس
  تسجيلھا

  حكمتكم نافذة البصيرة سيدي:المذيع
كم وھ1م كث1ر ف1ي يعلموكم حكماؤ أنيجب "بأمر مالكھوف، يخاطبھيقترب من احد :"الرئيس

الق11وة ول11يس ل11ديكم غي11ر  ا، بي11دناحتج11اجكم F يض11ر اح11د غي11ركم ن، ب11اھ11ذا الش11عب
F اعن11ي "أيض<<اس<<امة مص<<طنعة تيت<<دارك طريقت<<ه بالح<<ديث م<<ع ش<<عبه وباب"الض11عف

 وا6خ<رالتي ترمى عليه ب<ين الح<ين  ا'وراقيطالع "أبنائيتھديدكم بل ھي الحقيقة يا 
م<نھم  واح<داحد من حمايته وفي النھاي<ة ين<ادي عل<ى  إلىھا يوكلما يطالع ورقة يعط

ن أبالح<<ال ماس<<كا س<<ج� كبي<<را وح<<ال وص<<وله يف<<تح الس<<جل وك<<وال<<ذي يقت<<رب من<<ه 
وھ<و  أذن<هال<رئيس ب<الھمس ف<ي  يب<دأالح<ال  ي، وفالمشھد مدروس بالنسبة للحماية

  "يكتب بسرعة فائقة
 بأس1تاذ، ص1عنع1م "أع<�هيتح<دث م<ع م<دير المحط<ة بص<وت واط<ئ خ<�ل المش<ھد :"المذيع

ع11ن فق11دان  لالمس11وؤ تأس11تاذ، أن11يمكنن11ي مقاطعت11ه  فأس11تاذ، كي11ال11رئيس  هأس11تاذ، ان11
س11يدي ال11رئيس "نفس<<ه وبا#رب<<اكيقت<<رب م<<ن ال<<رئيس "أس11تاذ لأس11تاذ، س11أحاوش11بابي 

   أفكاركعلى قطع سلسلة  راعتذ
  بصراحة وحرية تامة رأيكعبر عن  ،قول ما تريد كومن حق ،مواطن أنتك0 :الرئيس
 ل، اتص1 قلبك سيديطمئن Y"تخلص من ثقل جبل على صدره وكأنهيتنفس بعمق :"المذيع

 إل<<ى رأس<<ه خافض<<ابص<<وت واط<<ئ "ئل بوص11ول رس11ا وأعلمن11يب11ي م11دير محطتن11ا 
م11ن ص11حة  نتأك11دل11م  'نن11اF نبثھ11ا  أنيج11ب  نااحتج11اج ولكنن11ي قل11ت لم11دير"ا'رض

نعتب11رك  أمع11ذرا س11يدي ال11رئيس ھ11ل ت11ود بثھ11ا "برھ<<ة وھ<<و يقت<<رب من<<ه"تس11جيلھا
  ولسيادتكم سيدي الرئيس اء للوطنكلنا فد وأناوالمدير  ةإليھا، المحطاستمعت 

 إس1ماعيتس1تطيع  ل، ھ1مطلوبة اكتب لي اسمك واس1م م1دير محطت1ك ا:ع0ميةالدقة :الرئيس
  بعض الرسائل قبل بثھا

  وھذا واجبنا حيال الدولة وقائدھا أكيد:المذيع
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  ، F تنس ترك اسمك عند الحماية أمثالكالوطن بخير طالما فيه رجال من :الرئيس
 إل<<ىيع<<ود "س11معت ال11رئيس أس11د "رح وبزھ<<و يح<<اور المص<<ورة بص<<وت واط<<ئبف<<:"الم<<ذيع

ف11ي  أتلق11اهب11ك الي11وم ھ11و اكب11ر وس11ام  لق11اءيش11كرا س11يدي ال11رئيس "ص<<وته الع<<ادي
 أس1تاذھ1ل س1معتني "كبي<ر احقق نص<ر وكأنهيتصل بمديره وھو غاية بالزھو "حياتي

رة قل1ت ل1ك م1رة ح1دثتك ع1ن س1يادته وك1م م1 م، كجيد"يصغي"مع الرئيس أتحاور وأنا
  .........بان قلبه يتسع وكم

يب<<<<دو علي<<<<ه ا/رتب<<<<اك /ن م<<<<دير المحط<<<<ة قاطع<<<<ه وطل<<<<ب من<<<<ه ال<<<<دخول ف<<<<ي "
 أص1در د، لق1وF م1رة أس1تاذ مأس1تاذ، نع1 رأس1تاذ، حاض1 لأس1تاذ، اج1العف1و "الموضوع

بص<وت "بش1عبه بأبنائ1هيتعل1ق  ا'مرالرسائل Fن  إلىسيادته قراره الفوري باFستماع 
ھ1ل نبث1ه  "إل<ى ال<رئيس با/رتب<اك نفس<ه"سمح لنا بذلك إذا إFيبث  ن Fولك"منخفض

  ؟اJن لك وحدك سيدي
ل1يس أو ، لم1اذا نح1ن ھن1ا؟ أنفسكمتسالوا  أنولم F عليكم  "يمثل الھدوء والتواضع:"الرئيس

 أص11واتھم إل11ىوواجب11ي ھ11و اFس11تماع  همش11ك0ت أھ11مم11ن اج11ل الش11عب والوق11وف عل11ى 
ن، ون، جن1ود، مھندس1وي ال1ذي اس1ھر م1ن اجل1ه، عم1ال، ف0ح1مھما اختلفت، انتم ش1عب

  ن، دع مديرك يسمعني صوت الشعب و، ومثقفإع0ميون
 المصورةحقق نصرا كبيرا، يقترب من  وكأنه غرورهيتصل بمديره وھو في كامل :"المذيع

  ...........مع أنت ھل سمعت"إذنھاليھمس في 
  أسد:المصورة

تقترح أستاذ ھا أنت ترى تقدير الرئيس لحرية ا:ع0م كما ماذا "يتصل بالمدير"أكيد:المذيع
  .................حدثتك عنه

سيدي "إلى الرئيس"سأقول له ولكن على مسؤوليتك "يصغي إلى التوبيخ أيضا"
لذا  ،ونحن أبناءه ،بل ملك الشعب ،الرئيس من اجل صحتكم التي ھي ليست ملككم

ا'مر إن رسائلھم F  ةوفي حقيق ،سيادتكملاقترح مديري حذفھا لما فيھا من إزعاج 
  ولھذا طلب العدد ا'كبر منھم محاورتك في الميدان  ،معنى لھا

  أين؟:الرئيس
  ھنا:المذيع

  ھذا جل ما أتمناه أيھا المواطن :الرئيس
    
ترك حرية استخدام وتوزيع حوارات جموع أ":جموع الرجال من داخل الكھوفصوت 

تقطيعھا حسب عددھم أو تحويلھا إلى إنشاد أو غناء  بإمكانه ،الرجال على المخرج
  "أو ترنيم

  ، نشكر قدومكسيادة الرئيس    -
  ؟وصلتكم       سيادتكم ھل  إلىوالنياشين  ا'وسمةجميع  أعدناقد  اكن  -
 تكون على علم بما عانينا ونعاني  أن ىنتمن   -
  تكن تعلم فمصيبتنا اكبر  وان لم  وأحزانناتظلماتنا  إليكم أوصلتوان حكومتكم   -
  شعبك خاوي الروح والجسدالرئيس  يسيد   -
 من شعبك المسكين ا'ح0م أجملالرئيس سرقت  يسيد   -
  الرئيس لم يقترب شعبك يوما مما تسمونه قصور الشعب يسيد   -
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  الرئيس شعبك يسكن بيوت من الصفيح يسيد    -
  بشر أش0ء بأنناتعلم سيدي الرئيس  لھ   -
  آدميين أشباه إلىوحولتنا  وأمجادكحروبك  اأكلتن   -
  F نثق بحكومتك وF بك سيدي الرئيس اإنن   -
 و'وFدنا ھدوء البال والنعيم والسكينة لنا ووعدتنا بالرخاء  ك'ن  -
وجعلنا ارخص شيء في   ضياعنا وتشريدنا  إFلم نجن منكم سيدي الرئيس  اولكنن  -

 لفداءوطنكم الكبير وطن ا
قل استشھد في  أوكبير منا مات  ء، جزالرئيس لم نعد نفھم معنى كلمة الوطن يسيد  -

دين والكثير منھم في سبيلكم والباقي منا يعيش معاقا عضويا ونفسيا  أوسبيل حزب 
 يا دوجس

  نحن بقايا شعبسيدي الرئيس    -
 ، وFتكمخ0ص بحكوم ، وFسنبقى في الكھوف حتى مجيء المخلص:لكم لنقو  -

  بفخامتكم سيدي الرئيس 
 نواج1ه مخ1اطر م1ن خ1ارج ح1دود ال1وطن وF ن، نحتحمد عقباه ، وFھذا ك0م خطير:الرئيس

، وس11تحل ك11ل مش11اكلكم اJنعل11يكم التك11اتف "برھ<<ة"وق11ت ل11دينا للمش11ك0ت الداخلي11ة
  مساكن جديدة ونوفر فرص عمل تكفي الجميع مسنمنحك

ينطبق على حوار النساء كما أس<لفت عل<ى ح<وار ":صوت جموع الرجال من داخل الكھوف
  "الرجال أع�ه

   سمعنا ھذا قبل عام وقبل عامين وث0ث        -
-        F  خ0ص لناFبالمخلص  إ  

خط1ة لس1حقكم  أم1اميتفھموا بان وزارتي الداخلية والدفاع وضعتا  أنعليكم "بشدة:"الرئيس
 أص1111عبمع1111ي دائم1111ا ف1111ي  ال1111ذي وق1111ف أوFجميع1111ا ولكن1111ي طلب1111ت مقابل1111ة ش1111عبي 

  Fتخاذ القرار يف0 تدفعونن"برھة"الظروف
  :صوت جموع النساء من داخل الكھوف

  ؟في السجون نائأبنا بإعدامالقرار من اتخذ  -
 الكھرباء  أعمدةومن قرر تعليقھم على   -
الط11اھرة  أجس11ادھماخترق1ت  أنالش11وارع بع11د  أرص1فةبت1رك جث11ثھم عل11ى  أوع11زوم1ن  -

  الطلقات والشظايا
  وحرمانھم من ابسط حقوقھم أطفالناحكومة سمح لھا بتجويع  أووزارة  ةأي -
  يحلمون برغيف الخبز وسماء صافية مجعلتموھ -
 اتخذتم عشرات القرارات بموتنا المجاني أنالرئيس نحن ھنا في الكھوف بعد  يسيد -
  نصلي صباح مساء طلبا للرحمة والعون على صعاب لم نسمع بھا من قبل اكن -
ك11ذبت عل11ى طفل11ك ال11ذي ب11ح ص11وته طلب11ا للحلي11ب  أويس ھ11ل نم11ت جائع11ا ال11رئ يس11يد -

 هظبعد استيقا إليهبوعودك الكاذبة 
 ودخل فيھا إFالرئيس ھل احتضنت طفلك والخوف لم يبق خلية في جسدك  يسيد -
F  وأحزاناضياعا  إFالرئيس الوطن بوجودكم الذي منحناه كل شيء لم يمنحنا  يسيد -

 زء منھاتقوى السماء على حمل ج
  موتى  'ننا ،الرئيس قراركم F يخيفنا بعد يسيد -
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  :صوت جموع الرجال من داخل الكھوف
  في حضرتكم ھربت الحياة  -
  لم يبق طعم لوجودنا سيدي الرئيس بيننا وبينكم -

م1نكم وF  أخ1ذناهالمخلص وس1نتنازل ع1ن ك1ل ش1يء :صوت جموع النساء من داخل الكھوف
  طوف بناء في سماء صافيةت أنعسى  أرواحناعلى  إFنحافظ 

 ل، أق11وعل11ى ق11رار وزارت11ي ال11دفاع والداخلي11ة ل�مض11اءت11دفعونني  ب11أنكمF ت11رون أ:ال<<رئيس
الحف1اظ عل1ى  إFحال الوطن وم1ا عل1ّي  رفسيتدھوبقيتم على ھذه الحال  إن"بشدة"لكم

كث1ر  و'نكموسنحاسب الخونة والخارجين عن القانون  وا'رضالقسم بحماية الشعب 
منه وحال اقتراب<ه يمل<ي علي<ه  ببا/قتراحمايته صاحب السجل الكبير  إلىر يشي"لذا

بع11د  س11أعلنهولكن11ي "ا'م<<ريت<<دارك "جميع11ا بش11أنكمص11در مرس11وم "بع<<ض الق<<رارات
س1اعة فق1ط للع1دول ع1ن عص1يانكم  24 أم1نحكماخ1رج  أنالتشاور مع حك1ومتي وقب1ل 

 أحس11نملھ11ا عل11ى بي11وتكم ومع11املكم ومدارس11كم ك11ي تق11وم حك11ومتي بع إل11ىوالع11ودة 
الم<ذيع  ى، يبق<بع<د أخ<ذھم المنص<ة خارج<ا يخرج وتخ<رج خلف<ه جمي<ع حمايت<ه"وجه

  "والمصورة وسط المسرح
  لم تعطه اسمك واسم مدير المحطة؟:المصورة

  ا'وانتدبر امرنا قبل فوات  ا، علينستقوم القيامة:المذيع
رت على خشبة المسرح التي ج ا'حداثكنا نشاھد كل  أنتظھر على الشاشة بعد ":المذيعة

ت<<نھض واقف<<ة خل<<ف  أنتس<<ال الم<<ذيع بع<<د ..عب<<ر ك<<اميرا المص<<ورة وحس<<ب تحركھ<<ا
  سارة؟ أخبارھل من "لتحاوره وكأنه أمامھا طاولتھا

  ا'خبار ةتقدمين نشر وأنتالسرور  يأتي أينمن "الجمھور إلىوظھره  إليھاينظر ":المذيع
 ت، تعب1المحطة إلى ل، تعايك عبثيكف"يعستمسك بالمذ وكأنھاتقترب من الشاشة ":المذيعة

  ..........تأتيلم  إن
 أمالعجوز ھل تعرفين معنى ھذا  أيتھامع الرئيس  ت، كنومن قال لك باني كنت العب:المذيع

  .............انك
عقوبت1ك  وأFھنا ليست مريحة المدير كالمجنون عليك الحض1ور ح1اF  أخبارنااسمع :المذيعة

  صارت في الجيب 
عتمة تل<ف خش<بة ..يخرجان"ا'سدھيا اتبعي "يھم بالخروج وينادي على المصورة:"يعالمذ

  "المسرح مع انطفاء شاشة التلفاز
  إظ�م

 ا#ض<<اءة/ تك<<ون  أنفتح<<ات الكھ<<وف عب<<ر الش<<موع ويفض<<ل  إش<<عالب<<بطء ي<<تم "
وسط المس<رح  ن، يرمويخرج من الكھوف عدد من الشخوص نساء ورجال..شديدة
، ةأحذي< ،ودفاتر ب، كتوشوكات ق، م�عنأثاث، صحو ع، قطسب، م�مختلفة أشياء

أي ش<يء  أوس<يارات  أوو قط<ع غي<ار دراج<ات يمس<جل وفي<د تأطفال، كاسيتا بألعا
يجس<<د ھ<<ذا المش<<ھد بانتظ<<ام فيم<<ا يتعل<<ق بخ<<روج ودخ<<ول ..نس<<تخدمه ف<<ي منازلن<<ا

عل<ى الت<ي ترم<ى  ا'غراضنسمع ضربات  أننا إ/الغير واضحي الم�مح  ا'شخاص
  "البث بوجود المذيع والمذيعة يبدأمع ھذا المشھد  ا، وتزامنرميا ا'رض

  ليجتمع مع حكومته الوطنية د، عاشعبه بأبناءالتقى سيادته  أنبعد :المذيع
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فيلم للرئيس وھو جالس خل<ف طاول<ة  إلىانتقال "سيادته على قرار ھام أمضىوقد :المذيعة
  "عبفخمة ليمضي على ملف فيه قرارات تھم الش

وت1رك  وأعم1الھمزلھم امن1 إل1ىساعة فقط للعودة  24قررت الحكومة منح الشعب مدة :المذيع
  الوزارات تمارس عملھا كما يجيب 

وتطھي1ر ال1وطن م1نھم وعل1ى  ا:رھ1ابييننقولھا وبح1زن سيش1ن ھجوم1ا كاس1حا عل1ى :المذيعة
  ته دون محاكمة حفاظا على الوطن وعزته ورفع وأبادتھمالخارجين عن القانون 

اوراقھم<<ا  نيلملم<<ا"، انتھ11ىالع11د ب11دا بالتن11ازل العكس11ي إن:نق11ول أيض11اوبح11زن ش11ديد :الم<<ذيع
وينطفئ التلفاز لتبقى خشبة المسرح مضاءة ببعض من ض<وء الش<موع ف<ي فوھ<ات 

ض<<وء  آخ<<ر بقع<<ةتختف<<ي  أن ل، وقب<<ش<<يئا فش<<يئا ا'خ<<رىالكھ<<وف الت<<ي تختف<<ي ھ<<ي 
  "ستقتحم خشبة المسرح وكأنھاوطائرات حربية  أشخاصناق�ت  أصواتنسمع 

  
  

  تمت
01 - 09- 2008  

  
  
  
  
  
  
  


