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 الثالوث
 
 

 مســـــرحٌة من فصل واحد
 

 تأليف  فليحه  حســــن
 اشراف الدكتور الفنان اسعد راشد

 
 

المسرح خاٍل اال من ضوء خافت على باب خشبٌة سمٌكة القَِدم ثالثٌة أألضالع، 
 تدور على نفسها عند اشتداد! كملتقى وكمفرق طرق! تقف وسط المسرح كصنم

 تارٌخ قدٌم وقرون وسطى: علٌها مالمح وجوهها الثالثه الضوء تدرٌجٌا، فتبٌن
 .والٌوم

ومن جهة الٌمٌن ٌمتد على األرض خٌط ... نسمع وقع اقدام الهثه ... ٌخفت الضوء 
 .تظهر قدمٌن على مبتدء خٌط الضوء. ضوء لٌرتطم بإحدى وجوه الباب

 
 
 

ال . تكالال . بسرعة.. بسرعة( ٌخاطب قدمٌه الظاهرتان فً الضوء)ـ     هو
 .. هٌا . لن نسمح لهم ان ٌلحقون بنا . تتعبا

 ( ٌرتفع خٌط  الضوء حتى رأس الـ هو .. ٌرتطم رأسه باحدى وجوه الباب ) 
؟ ماذا ٌعنً هذا ؟ بأي اتجاه أسٌر؟ ِلَم وضع هذا هنا ؟ ..آخ ماهذا ؟ من أٌن أتى

 ( ٌحاول اكتشاف المكان وٌدور حول نفسه ) 
 م ؟اللعنة لم أنا هنا؟ ل

 (وٌهمسه أنٌنه. ٌقترب من الباب روٌدا) 
أبعد كل هذي الطرق التً عبدت بالمخاطر تكون نهاٌة المنتهى؟ ابعد كل هذه  

 ! ...اللعنه ! العناءات والعرق المتصبب وتشقق األقدام تكون أنت نهاٌتً؟ اللعنه 
 (ٌصرخ بفزع وٌضم قبضته ضاربا الباب بعنف وهو ٌصٌح)

كلكامش؟؛ ما أحوجنً اآلن الى قبضتك ٌا انكٌدو؟؛ من  من أٌن لً بفأسك ٌا
 أٌن؟ من أٌن؟ 

ٌسحب نفسه وٌقرفص أقدامه، وٌحدق بصمت , ٌتهالك ساقطا على األرض) 
 (على طول خٌط الضوء

 
تسمع أصوات أخرى ... وٌمتد خٌط ضوء من جهة أخرى . ـ موسٌقى حزٌنة

 .تظهر قدمٌن فً مبتدء الضوء. ألقدام مسرعة بالركض
ال ارٌد ان ٌمسكو بً؛ لٌس لهم أن . بسرعة ربما سٌلحقون بنا ,ـ بسرعة    هي

 ..اسمعهم ورائً؛ ٌا إلهً . ٌفعلوا ذلك بً؛ لن أمكنهم من ذلك
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ًَ . تصطدم بوجه ثان ً من وجوه الباب) وعلى . ٌرتفع خٌط الضوء فنرى الـ ه

 (نا مسموعاتلصق ظهرها الى الباب وتبدء هذٌا. وجهها الذعر من وجود الباب
 

ـ ٌاللهً كٌف ؟ كٌف سأهرب؟ أٌن سأذهب؟ لم هذا الباب هنا؟ من جعله    هي

نعم ، البد من إنهم ٌعلمون بمروري من (  تنتفض)نهاٌة طرٌقً؟ هل هو فخ؟ 
ولكنهم الٌعلمون بفراري أصالً؟ ( بعد برهة تتنبه. )هنا؛ البد إنهم من خطط لذلك

 لم أُعلم ولم ٌعلم احد بمروري فً هذي الطرٌق؟
 
تخر هً األخرى مقرفصة خائفه . تنتبه لوجود الـ هو الجالس القرفصاء) 

 (وتسأله دون ان تنظر الٌه
 

 ..... ـ من أنت؟ هل أنت منهم؟ لم جئت ورائً؟ انأ لم افعل شٌئا؟ انأ      هي    

 (ٌرفع الرجل رأسه وٌنظر إلٌها وهو ٌتكلم بهدوء )

 .أنا مثلك, ـ ال علٌك لست منهم    هو

 مثلً؛؟ (  باندهاش) ـ    هي

 . لً ضٌاعً. ومن ٌالحقونً , لً ما اهرب منه... ـ  نعم مثلك    هو    

ًّ ( بتحفظ )ـ     هي      وكأننً أعرفك؟ . مالمحك تبدو مألوفة إل

 ـ ربما قد رأٌتنً فً حلمك أو قً مراٌاك أو فً ما تركضٌن إلٌه؟     هو

 ولكنً أعرفك؟ ( بإصرار) ـ     هي

من منا ال ٌعرف اآلخر؟ أنت  و أنا  نهرب من شًء و نصطدم ـ و    هو

 بحقٌقة واحدة؟ 

 ـ  ماذا أي حقٌقة ؟     هي

انظري إلٌه انظري؛ ٌقف حائالً  . هل تتغافلٌن؟ الباب( بغضب بادي)ـ     هو

 انك ال تبصرٌه ؟.....ما بك انظري افتحً عٌنٌك أم . دون حٌاتنا, دون حرٌتنا

جدوى العٌن ؟ما جدوى النظر إذا لم ٌكن وسٌلة للنجاة؟ هل ما ( تتأوه)ـ     هي

 ستساعدنً عٌونً فً الخالص من هنا ؟هذا الواقف هنا كالسد ؟
 

 (وتبدء الـ هً بالبوح. تخفت األضاءة على الـ هو)
 

 كنت قبله وحدي  -    هي

 ال مقٌاس لٌدي، ال امتداد لحلمً
 . كنت أكل وأنام واصمت

 بٌده أن كونًأشار ...راٌته ...جاء
 فتاة بأحالم منتقاة. فكنت 
 صارت عٌناه بقائً على قٌد الحلم  
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 واثبت لً إن فً الفرح متسع , عشت على غٌمة وطفاء
 ابتسم فأولدنً وأغمضت روحً إال عن التكهن بما سٌصٌر 

 وسألت بّصارة الحً ورودها الجواب فً الهزٌع األخٌر
 وقبل بسملة حلمً األخضر  

 الخناجر والظل بالحناجر التصق الدم ب
 وأوت النساء الى البٌوت الكالحة 
 وخلع الذئب وجهه فصار مدٌنة 

 وأنا فً آخر سجدة لمالك تكوٌنً 
 ارتعشْت أٌامً وهربْت منً األلوان  

 آه من أٌن لً بَك اآلن  : لتترك روحً  بوتقة سوداء تصٌح
 كً أقٌم علٌَك حداداً احمر؟؟؟؟؟

 
 ـ تتنقل شدة الضوء بٌن الـ هً  والـ هو    

 

 سوف تقوم قٌامتنا بعد قلٌل . ـ  ال تستعجلً    هو   

 راعنً أن أكون المهاجر وحدي برأس النهار  
... وهذا خطأ.... وهذا خطأ....فألتفعُت بجلد الصراخ وأشرُت بان هذا خطأ ،

هَم أألخطاء.. وهذا، وهذا ،وهذا  ََ  . وكفى َل
 . استباحوا كل ما شاقهم ،وكنُت كطائر من لهبغٌر إنهم 

 كلما ركض المادحون للغصون الٌباس  امتهُن مهنة األخٌلة 
 غٌر إن كلمات الدم حاورْت شفاه األوردة 

 واقتفى شرطً التوجس اثاري
 
ٌستدٌر الى الـ هً مادا ساقٌه على طول الشعاع، رافعا جذعه بٌده الٌسرى ـ 

  .وفاتحا صدره بالٌمنى
 

 انظري ثمة اثر للعسس فوق قلبً؟؟؟؛؛ -    هو

ًّ أن احترز   كً أعٌش؟ قولً قولً ؟؟بالمعري أعَل
 (ٌجلس القرفصاء باكٌا)

 ماذا هل الرجال تبكً أٌضا؟ ( بدهشة) ـ     هي

 ولم ال ؟ الدموع اكبر من أن نحتوٌها ؟(  بحزن) ـ      هو

 ؛ الدموع اصغر من أن تحتوٌنا, ال( معترضة) ـ     هي

 وماذا أذن؟ ماذا اخبرٌنً؟ نصمت حتى عن الدمع؟ (ٌقف منتفضاً )ـ     هو

 ـ  الصمت قناع الكلمة؛     هي

هو من ( ٌشٌر الى الباب) ـ ال الكلمة وال قناعها قادرٌن على خالصنا     هو

 ,ٌتوجب علٌنا الخالص منه 



 4 

 ماذا نفعل؟ نطرقه؟. ـ  واذن    هي

 ـ وماذا سٌفٌد الطرق ؟    هو

 ـ نكسره ؟    هي

 ـ وماذا سٌظهر خلفه؟ واحة ماء نطفأ بها ظمأ هروب مستمر ؟     هو

 .ـ لنطرقه ونرى    هي

 ـ هل جننِت ؟     هو

لٌس  . خوفنا ٌتوالد ونحن قواقع خرساء. ـ وما الجنون غٌر ما نحن فٌه    هي    

 فً سكون هذا الباب وسكون اللٌل مسافة تتسع لصراخنا؛؛ 

 اذا سنفعل ؟ ـ وم    هو

 .ـ نطرقه  هي  

 ـ اي من األبواب طرقنا وكانت فرجا؟     هو

 ـ اذن فلنبحث عن منافذ أخرى؟    هي

 ـ كٌف ؟ أٌن؟ فً أٌما اتجاه نسٌر؟     هو

ربما من هنا؛ ربما من ( وهً تشٌر الى اتجاهات مختلفة ) ـ ال ادري     هي

 ...........هناك؛ ربما من هنـــــــــــاك؛
 
ٌتوقفان عن الكالم واإلشارة حٌن ٌسمعان خطوات الهثه وٌصٌحان بصوت  )

 (واحد 
 

 ـ من؟  هو هي

 
تظهر اقدام ،فً خٌط ضوء من جهة ثالثة، تركض وترتطم بالوجه . ظالم)

 (الثالث من الباب
 

 ـ من أنت؟  هو هي

؟ ... تبـ .....تبـ... هلـ( بصوت متقطع)انتم من؟ ( بخوف....) أآلخر ـ  أنا
 لست أنا  ِلَم تتبعونً؟؟ ( نافٌا تهمة ما. ) ال .... أنا..أنا

 ـ ماذا؟     هو

 . ـ  نحن مثلك ؟ اطمأن    هي

 ماذا؟ ( بدهشة) ـ  أآلخر

لك االطمئنان تطمئنٌه؟ ِولَم ال تشعري أنِت بذ. عجٌب(  باستغراب) ـ     هو

 سٌدتً ؛؟

 .  بل هً أمنٌة أن نشعر ما نسعى إلٌه ( بحزن) ـ     هي

 قلٌال؟ ووضحوا لً من انتم؟ ِولَم نحن هنا أصالً؟؟  اـ استدركو اآلخر

 ـ  نحن من ضٌعنا اآلخر وانتصبْت األبواب بوجوهنا اطواداً     هو
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 كنْت أظن بأننً الهارب الوحٌد ( بصوت حزٌن ) ـ  اآلخر

الوحٌد؟؛ أنصت قلٌالً فً طٌات اللٌل وسترى كم          (  تضحك بسخرٌة  )ـ     هي    

 من قدم ٌصم وقعها الهارب إذنٌك فال تستطٌع الهدوء ؛

ـ أو أغمض عٌنٌك إن استطعت عن هذه الظالل الفائرة ؟ موعودون نحن     هو

 .باجتٌاح اآلخر لنا ،والصمت أمام قدومه المرٌع 

 ولكننً غٌر قادر على البقاء مع كل قضبان السجون تلك  ؟( مقاطعا) ـ  أآلخر

 (تخفت أألضاءة على الـ هً والـ هو وتتركز على أآلخر)ـ احكً ؟     هي    

 

 . ـ أبدا لم أكن أنا االخر

 . كان نائماً أو هكذا اعتقدتُ 
 . اقتربُت منه بكلً
 . كله جسده. ـ ودٌانه ، انهاره وصحراءهتشممْت أصابعً 

 صرُت اقلبه بٌن جهات الذهول، 
ٌُسلط ضدي  . ولم أعً إن ألصابعً اثر 

 !. . . تحبه : قالوا . صرختُ . قلُت لسُت أنا
 .... حتى أخً كان معهم. هذه كانت تهمتً 

 . أخً أعمدة الصلب تدمٌنً.....كنُت اصرخ باسمه أخً 
 .اغفر لهم الــــهً.... كان ٌبتسم فً مرٌاهم وٌبتاع مسامٌر الصلب 

استبدلُت أقدامً بالرٌح وطوٌُت خوفً وضننُت أن . كان البد لً من الفرار
 .الفرار لٌس بعقٌم غٌر إن هذه الباب أثبتْت عكس ما ظننت

  

ال تشً بوجود غٌر , ـ هً هكذا دوماً، األبواب عقٌمة الرؤوس مخٌفة    هو

 . ماتوضع له

انٌون حكامهم أبوابا؛ فصار أن ولد و لهذا ٌسمً العثم....ها( بتهكم ) ـ     هي

 الباب العالً ـ وبابا جدٌدا أعالى، أولدْت قراراته الموت ؟

 .سٌدتً كنا ومازلنا تتحكم األبواب بنا(  بحزن) ـ     هو

 إذن هل نبقى هكذا مشدودٌن عنوة بفم باب مغلق؟ ( منتقضاً )ـ  االخر

 .ـ ال    هي

ـ وما نفعل ؟ أي الدروب نسلك ؟ومن قال أن ال أبواب أخرى تتغلق على     هو

 مصائرنا ؟

أنا ال استطٌع أن أبقى بانتظارهم حتى إذا ما قدموا وجدونً (  بحزن )ـ  اآلخر

 لقمة سائغة لقدر أرادوه ؟ سأسلك طرٌقاً أخرى؛  

 .ـ نعم هكذا ٌجب أن نركل صمت هذا الباب    هي

 !!فتٌح جدٌد  ذبح جدٌد . ٌبة الجدٌدة اذا فُتحـ هً المص أآلخر

 . ـ لٌأخذ كالً منا درب مغاٌرة ولنواصل حٌث ال ٌوصدنا باب   هي



 6 

 (وهو ٌشٌر ٌمٌناً )ـ سأذهب من هنا     هو

 ( وأشار الى جهة الٌسار)ـ أنا سأسلك هذا الطرٌق  أآلخر

فه وتسٌر فً ٌقطع حوارها ظالم مفاجئ وموسٌقات غٌر مألو) .ـ أما أنا    هي

 .( درب أخرى غٌر ما سلك االثنان
 

 .ـ  ٌخرج الجمٌع وٌسلط ضوء على الباب الضخم
ٌُسمع وقع أقدام وٌدخل الـ هو من جهة .. وٌمتد خٌط الضوء على أألرض. ـ 

 .وٌفاجئه وجود الباب المثلث. غٌر الجهة التً خرج منها
 

هُت مرة أخرى هل تهُت؟ هل ت. ِولم انت أٌضاً . ـ ِلَم أرانً أعود فأرك    هو

ولكنً لم اسلك نفس الطرٌق ؟ أنا ذهبُت باتجاه الغابة فِلَم تقف أنَت حائالً دون 
أجبأ ٌها المقفل عن أسرار ...أجب أٌها المقفل ( صارخاً )بلوغ ظالل أشجارها؟

 (ظالم.... )اجب ... اجب... ستفضً الى هالكنا اجب
 

ٌُسمع وقع أقدام وترى المرأة وهً تركض .. أألرض وٌمتد خٌط الضوء على. ـ 
 .تتفاجأ بعودتها الى نفس المكان. عائدة الى المسرح من جهة أخرى

 

هل أخطأُت الطرٌق ثانٌة؟ ماذا حدث؟ ( ثم الى نفسها) ـ لَم أنت هنا أٌضاً    هي

ذهبُت الى جهة البحر هذه المرة؛َفِلَم تحول دون . أنا لم اسلك الطرٌق األول
ال أرٌدِك لً مصٌراً ال .. ٌا باب.. ٌا باب(ثم تصرخ )الوصول الى موجه 
وقبل أن تكمل جملتها ترى اآلخر راكضا ٌتصبب العرق )أرٌدِك لً مصٌرا؟؟ 

 (منًه فٌتساءل حٌن ٌراها 

ولكنً أنا من ذهب وترك ( ثم ٌنتبه فٌسأل )ـ ما هذا؟ الم تذهبً من هنا ؟  أآلخر

 .هذا المكان 
 ( ول راكضا وهو ٌتلفت الى المكان  باندهاشٌقطع كالمه دخول الرجل األ)

 ـ ماذا حدث ؟ ما هذا؟     هو

لماذا . ولكنً أنا من ترككما( ثم ٌنتبه) ـ أنتما ثانٌة؟ أنتما؟ ِلَم لم ترحالن؟  أآلخر

لَم ال تجٌبوا؟ والباب ََ لَم هو أول طرقً وأخرها؟؟ تناءٌُت عنه . ِأعود إلٌكماِ 
ولم آبه ألكف رمالها المتجهة . قلُت ستكون لً الصحراء مأوى. بطرٌق آخر

لهجٌرك وجنٌناً ٌلتم فً رحم ٍ ال تخلو  قلت ٌا صحراء خذٌنً أبناً باراً . صوبً
الى . ) أنا قادم اقتربً ضمٌنً إلٌِك ....أمً أمً صحرائً : صرختُ . من غٌره

فلَِم أجدَك أمامً ؟ تنغلق عن حضن  أمً الرملً  وقد تحولْت روحً ( الباب
وأنَت ألٌَس لك ( الى الـ هو)من أنِت؟ لم تالحقٌنً؟ ( الى الـ هً)الى مسام ؟ 

 لَم علً ّ أن أجدكما فً كل مكان ؟ ( ِولالثنان )تطارده  غٌري

بل ِلَم علٌنا أن نراَك فً دروبنا؟ هل أنَت مرآة ال (  تعٌد سؤاله  إلٌه ) ـ    هي

 . تعكس أال خٌباتنا وخوفنا
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مذ رأٌتكما قلت أنكما منهم ؛البد أن تكونا كذلك؛ وإال فما ( بغضب)ـ  أآلخر

 ً  فً دروبً الهاربة ؟معنى أن أراكما ظالل خطوات

 من أنت ؟( تتنقل باإلشارة بٌن الرجلٌن)  ـ من أنَت؟    هي

 من أنَت ؟( ٌتنقل باألشارة بٌن أألثنٌن) ـ من أنِت ؟     هو

معنا ... ِولَم أنَت دائما ؟ ( وٌشٌر الى الباب)ـ من أنَت ؟ من أنِت ؟  أآلخر

فٌنا ؟   ألٌست الدروب تقود الدروب ؟ لماذا أذن نضٌع بوسط المتاهة ؟؟ ...... ؟
 لماذا ؟ لماذاااااا؟؟؟

 ـ من انَت؟ هي و هو

 ـ من انِت ؟ أآلخر و هو

 ـ من انَت؟   هي و أآلخر

 
 .تدرٌجٌا وُتسمع موسٌقى حزٌنة ـ تتالشى أصوات الثالثة 

 

ٌبدء بالتحرك باتجاه غٌر أألتجاه الذي . ) سأذهب من هنا. لن ابقى. ـ ال أآلخر

 (وتجمد حركته.... خرج منه 

 (تجمد حلركته... ٌشٌر عكس اتجاه أآلخر وٌبدء بالتحرك . ) ـ من هنا    هو

تشٌر باتجاه خٌط )  .ـ اما انا فلٌس لً أال درب واحدة سأسلكها وان لم أرد  هي

 (وتخرج تابعة سبابتها حٌث اشرت... شعاع خلف المشاهدٌن 
 

 النهـــــــ
 

وتأدون ما ! ٌمكن لكم ان تحذفوا كل الحوار. انتظروا رجاءا . ـ ال ال لحظه المؤلفه
 .كتبته دون كالم

   
 النهــــــــايه

 


