سـيـنـاريـــو

زيـــــدان الصــيـــاد
قصة :مصطفى عبد هللا
سيناريو :مصطفى عبد هللا
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مالحظات توضيحية.
 -1االحداث تجري في القرن الثاني أو الثالث الهجري.
 -2التواريخ الحقيقية للعلماء المسلمين الوارد ذكرهم في هذا الفيلم تم اغفالها ..فهي ليست مهمة هنا.
 -3أغفلت االشارات التفصيلية حول الثياب وطريقة البناء في هذا النص نظرا ً لسهولة العودة اليها اثناء التنفيذ ،خاصة في
رسومات الواسطي والمنمنات الذائعة الصيت.
 -4االحداث المنسوبة للعلماء – خارج االطار الدرامي للفيلم – هي احداث مسندة وحقيقية( .جابر بن حيان ،ابو سعيد
السيرافي ،الجاحظ)
 -5الرسومات الملحقة توضح هيأة بيت عالء الدين وكذلك اآلنية الفخارية.
الشخصيات االساسية -:
 -1عالء الدين :في حدود التاسعة من عمره ضعيف البنية
 -2إمه :إمراة مسنة ،وكذلك ابوه
 -3رئيس الحرس :ضخم الجثة ذو شاربين كثين.
 -4االميرة :في مثل عمر عالء الدين ،جميلة وذات شعر طويل.
 -5النخاس :قصير القامة ،قبيح الوجه.
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الصوت

الصورة

تقديم:
موسيقى
 من بعيد .زورق صيد صغير .بحر وسماء صافية .ليل ،ونجوم وجه الصبي عالء الدين ..وهو ينظر الى السماء ..ثم يلتفت الى جهةصوت االب  :التقف هكذا ياعالء
ابيه..
 عالء الدين ،يقف في وسط الزورق .وابوه الصياد زيدان يهيىء شبكة الدين ..انتبه فقد تسقط في البحر ...الصيد .ضوء خاطف فينظر الصياد الى السماء
صوت عالء الدين -:انظر يا أبي
 شهاب ملتهب يهبط الى البحر ،تاركا ً خيطا ً ناريا ً خلفه الصياد وابنه يجلسان متقابلين األول في مقدمة الزورق والثاني فيموخرته ..يقف زيدان وقد هيأ شبكته لرميها في الماء ..ويرميها..
(يظهر اسم الفيلم :زيدان الصياد)
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 الشبكة تسقط على الماء وتغوص فيه ..كأنها تريد أن تجمع الرعشات صوت االب :اجلس في مكانك ..عندمااسحب الشبكة فالزورق سيميل ..وأنت
الضوئية الطافيه على الماء
لم تتعلم السباحة بعد..
 عالء الدين وقد أمسك بحافتي الزورق بطريقة مبالغ فيها ..بانو الى االبالذي بدأ يسحب الشبكة من الماء ..إنها ثقيلة ..وهو يبذل جهدا ً كبيرا ً لجرها ..االب :إنها ثقيلة جدا ً
إنه يميل جهة الماء .بانو الى عالء الدين ..يقترب من ابيه وهو يتمسك بحافة
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الزورق المائل بفعل ثقل الشبكة ..ويمد يده اليمنى لمساعدة ابيه في سحب
الشبكة ..يده اليسرى ماتزل متمسكة بحافة الزورق ..ثم يستخدم يديه
االثنتين.
عالء الدين :ماهذا يا أبي
 -تنسحب الشبكة قليال ..فيشير عالء الدين للماء..
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 -قريبا ً من سطح الماء نرى خيال وجه مخيف لسمكة هائلة
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 زيدان وابنه يسحبان الشبكة باقصى قوة..وفجاة ،بحركة غير متوقعةتنسحب الشبكة نحو الماء ..وبخبرة الصياد يترك زيدان الشبكة ..بينما
يبقى عالء الدين ممسكا ً بها فيسقط في البحر
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االب -:لقد ابتلعت الشبكة..انها ضخمة
جدا ً

من اسفل ،نرى عالء الدين وبحركة بطيئة يهوي الى قعر عميق صرخة عالء الدين يتردد صداها ،يبتعد
الصوت حتى يختفي
مظلم.
من أعلى ،نرى عالء الدين وهو يهوي ..ون ًميز أن الهوة هي فم
السمكة الهائل المفتوح الستقبال جسد عالء الدين
 مؤثرات صوتية مالئمة –وجه عالء الدين اثناء عملية السقوط ..في اقصى حاالت الرعب
والفزع وهو يصرخ..
تدريجيا ً مع الهبوط الى ظالم الهوة ..يحل الظالم حتى نتوقف في
قبيل االنتهاء من عرض العناوين،نسمع
كادر اسود تماما ً .فتظهر بقية عناوين الفيلم.
صوت زيدان :ألم أقل لك ياعالء الدين
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"ويستمر الصوت الى المشهد األول"
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المشهد االول-:
 وجه عالء الدين النائم ..تنسحب الكاميرا فنرى عالء الدين نائما ً علىسريرة.
بانو ونستعرض مكونات غرفة بسيطة ..نالحظ كوة في اعلى
الجدار ..مالبس معلقة .ثم نتوقف عند الباب نصف المفتوح ..إنه
النهار.
 وجه عالء الدين النائم .ثم فجاة يفتح عينيه ..كان يتنفس بشدة ..يصغيلصوت البكاء..
 -يجلس على السرير ..مصغيا ً بطريقة افضل ..إنه يلهث

صوت االب"مما سبق" الم أقل..السباحة
هي صديق االنسان في البحر ..والكتاب
صديقة في البر
اصوات تأتي من الخارج ..ثم يتضح
الصوت
صوت إمراة تبكي ..واصوات رجال
تتكلم..
صوت ام عالء الدين :أه يازوجي
ـ قطع الى – المسكين
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المشهد الثاني:ـ
امام باب البيت .تقف ام عالء الدين باكية وثالثة صيادين يقفون
آسفين ..األول بيده شبكة صيد قديمة ..والثاني يمسك بعلبة معدنية.
الصياد االول صاحب الشبكة ،يقول:
الصياد الثاني صاحب العلبة ،يقول:
ام عالء الدين الحزينة ،غير المصدقة لما تسمع ،تقول ثم بانو من
داخل البيت الى الغرفة التي كان عالء الدين ينام فيها ..نتوقف عند
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األول :البقية في حياتك
الثاني :وعظم هللا اجرك
ام عالء الدين :هذا مستحيل كيف يقع له
ذلك وهو يجيد السباحة.

الباب نصف المفتوح ..نرى عالء الدين الخائف يفتح الباب ثم
يخرج ..يتوقف قليالً ..ويأتي ليقف قرب امه ،فتأخذه الى صدرها..
الصياد األول :سقط في البحر،ويقال أن
ينظر عالء الدين الى هؤالء الصيادين
سمكة ضخمة ابتلعته
الصياد الثاني :كان صيادا ً ماهرا ً..
الصياد الثالث :لكن البحر!..
ان عالء الدين مايزال في جو حلمه المزعج..
22

 -الصياد االول يقدم شبكة الصيد الى ام عالء الدين:
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 -الصياد الثاني يقدم العلبة الى ام عالء الدين..
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 -ام عالء الدين وبيديها الشبكة والعلبة ،تقول:
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 وجه عالء الدين ،وقد فهم اآلن ..إن اباه قد ذهب ولن يعود ..إنه يبكيصوت الصياد الثالث :تشجع ياولدي..
لكن دون صوت وال دموع ...تنسحب الكاميرا ،فتمد امه له يدها
بالعلبة ..يأخذها عالء الدين ..ثم نقترب من العلبة ..اثناء نظرة عالء فقد كان ابوك رجالً طيبا ً وفاضال...
الدين المتأملة لما تحتويه..
 موسيقى - العلبة وبداخلها سمكة صغيرة ...جميلة وملونة ..غريبة الشكل..السمكة في الماء ،تتوقف عن السباحة وترفع رأسها الى أعلى ..كأنها
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الصياد األول :هذه شبكته ..وجدناها في
الزورق.
الصياد الثاني :في هذه العلبة سمكة
صغيرة غريبة الشكل يبدو أن...
المرحوم اصطادها قبيل الحادث..
ام عالء الدين :هذا كل مابقي من ابيك
ياعالء الدين!
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الى عالء الدين (زوم الى عيني السمكة ونتوقف في لقطة قريبة جدا ً)
فنرى فيهما تعبيرا ً إنسانيا ً بالتعاطف مع الشخص الذي تنظر اليه.
ـ مزج بـ ـ
المشهد الثالث :ـ
 عينا عالء الدين الدامعتان .تنسحب الكاميرا فنراه جالسا ً على االرضوقد اسند ظهره على الحائط الطيني لغرفة نومه ..إنه يجلس في ظل
الحائط الذي تركته شمس الظهيرة على االرض.
بانو ونستعرض باحة البيت ..إنه مكشوف ،وفي الركن ظلة من
الجريد وسعف النخيل ..تحتها نرى آنية فخارية "جرة" موضوعة
على كرسي خشبي (تستخدم غالبا ً لخزن الماء وتبريده ايام الصيف).
نقترب من اآلنية الفخارية ونتوقف في لقطة كبيرة لها ..ثم بانو إلى
االسفل ،فنرى قطرات الماء المترشحة تسقط على االرض وقد حفرت
لها حفرة امتألت بالماء .بانو الى اليسار فنرى العلبة التي أحضرها
الصيادون قرب الحفرة..
 وجه عالء وهو ينظر نحو اليسار (كأنه ينظر للعلبة)..ـ مزج بـ -
المشهد الرابع -:
 وجه عالء الدين ..تنسحب الكاميرا فنراه جالسا ً قرب امه الحزينة فيغرفة نومه ،وقد حل الليل ..لحظات صمت ثم تقول له امه:

11

اصوات بكاء ..تأتي من الغرفة ..هناك
همهمات نفهم منها انها لنساء جئن
يعزين ام عالء الدين..

صوت قطرات الماء

االم :قم لتنام ياعالء الدين ..حتى
تستيقظ مبكرا ً وتذهب الى الدرس.

30

 -ام عالء الدين ،وهي تنظر صامته الى رفض ابنها القاطع

31

المشهد الخامس :ـ
 -نهار .واربعة زوارق تبحث عن جثة الصياد الغريق

32

عالء الدين :لن اذهب الى الدرس بعد
اليوم.
االم :كن عاقال ،أم تريد أن اغضب
عليك.
عالء الدين :وماذا افعل بالدرس؟ لن
اذهب الى الدرس ولن اتعلم السباحة.
ـ قطع الى ـ
صوت رجل :أين يمكن العثور على
ـ مزج بـ ـ جثة رجل غرق قبل ايام

المشهد السادس :ـ
 أحد الزوارق وهو قريب من الشاطيء المليء بالصخور .الصيادالذي قي الزورق يبحث عله يجد الجثة .يأتي زورق آخر فيقول
الصياد االول :إذا لم تبتلعه السمكة
صاحبه:
الضخمة كما قيل ..فمن المؤكد أن
االسماك قد اجتمعت عليه واكلته..
الصياد الثاني -:اذن نعود ونخبر زوجته
المسكينة بعدم الفائدة من البحث.
ـ قطع الى ـ
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المشهد السابع-:
 ام عالء الدين .تتلقى الخبرـ من المشهد السابق ـ فتقول للصيادين فيالمشهد السابق ..وهي حزينة

ام عالء الدين :جازاكما هللا ..ولنا هللا..
الصياد االول -:اذا احتجت ايتها المرأة
الطيبة الى اي شيء فنحن رهن
اشارتك.

 الصياد الثاني يمد يده بصرة صغيرة ،يظهر انها تحتوي على نقود..الصياد الثاني :لوال ضيق ذات اليد..
الى عالء الدين قائالً:
ياولدي
 عالء الدين اليمد يده ألخذ الصرة من يد الصياد .فيؤكد الصياد علىخذ ياولدي ،فقد كان ابوك يهب
عالء الدين بقوله:
لمساعدتنا عندما نحتاج ..وماهذا اال
يرفض عالء الدين أخذ الصرة ..يبقى صامتا ً لحظات فيركض ،نتبعه بعض فضله علينا
حتى يدخل احدى الغرف ..غرفة مهجورة خربة ..تحتوي على أدوات
صيد قديمة غير صالحة لالستعمال وهناك في ركن منها يجلس
باكيا ً ...بانو الى باب الغرفة وبعد لحظات تأتي أمه وتقف في باب األم :لماذا فعلت هذا؟ أراد الرجل
الغرفة المخلوع ...تنظر الى عالء الدين ..الذي كف اآلن عن مساعدتنا.
البكاء...
عالء الدين :ال أريد أن يعطيني أحد
 يرفع عالء الدين رأسة ..ثم يقول بصوت فيه حشرجة.شيئا ً .علمني ابي اال اخذ شيئا ً من
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38
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40

-

41
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احد...
تقترب ام عالء الدين وتقف بالقرب منه ،وتقول .يبقى عالء الدين األم -:وعلمك أيضا أن تذهب الى
الدرس..
صامتا ً ...دون ان يقول شيئا ً..
ـ قطع الى ـ
المشهد الثامن :ـ
حانوت مفروش بحصر .مجموعة من الصبيان يجلسون وبيد كل منهم
لوح يكتب عليه ..بينما يجلس معلم الصبيان امام الجميع وبيده عصا
طويلة ..إنه حانوت يتعلم فيه االطفال القراءة والكتابة...
يطل عالء الدين من الباب ،يبقى واقفا وبيده اللوح فينتبه لوجوده
المعلم :ادخل ياعالء الدين ..كلنا
المعلم ..فيقول له
متألمون لوفاة ابيك...
رحمة هللا ..ولكن ياولدي ،كان عليك أن
 قطع الى -تأتي الى الدرس كما هي العادة.المشهد التاسع -:
موسيقى
ام عالء الدين ،تقف امام اآلنية الفخارية لتأخذ منها ماء بواسطة كأس
كبير ..ترى العلبة التي جاء بها الصيادون ..العلبة مقلوبة ..تأخذ ام
عالء الدين العلبة ،وتبحث عن السمكة الصغيرة التي كانت فيها...
وهناك في الحفرة تحت اآلنية الفخارية ..ترى السمكة وهي تسبح.
 مؤتمرات صوتية مالئمة -السمكة الصغيرة تتوقف عن السباحة وترفع رأسها وتنظر الى اعلى
"الى حيث تقف ام عالء الدين"  -زوم الى عيني السمكة ونتوقف في
14

لقطة قريبة لعيني السمكة نالحظ نظرتها الغريبة الحزينة.
 قطع الى-42

43

44

45

اصوات مالئمة

المشهد العاشر-:
 عالء الدين يقرأ على لوح كتابته ...مع الصبيان. -قطع الى-

المشهد الحادي عشر-:
 ام عالء الدين ،ترمي نتفا ً من الخبز الى السمكة الصغيرة. قطع الى-المشهد الثاني عشر -:
 عالء الدين يجلس وامامه صحن فيه طعام ..إنه يأكل ،بينما تجلس عالء الدين -:لماذا التنتظريني يا أميحتى نأكل أنا وأنت؟
امه ،وهي تنظر اليه بعطف .يقول عالء الدين
االم :انا امرأة عجوز وال اتحمل الجوع!
كل انت ياولدي ،فلقد اكلت انا وشبعت.
عالء الدين :أمي...
األم :نعم
عالء الدين :من أين تأتين بالنقود لشراء
هذا الطعام؟
األم" :بتردد" لقد ترك والدك ...رحمة
 تفاجأ االم بسؤال ولدها ،فيبدو عليها االرتباك. -قطع الى  -هللا ...ترك عندي بعض النقود...
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المشهد الثالث عشر-:
 عالء الدين وقد ارتدى مالبسه التي يذهب بها الى الدرس ،وبيدهاللوح ..تأتي امه وبيدها صرة فيها نقود وتقول له-:
يأخذ عالء الدين الصرة ،ويتوجه للخروج ..لكنه يتوقف قرب الغرفة
المهجورة ..إنه يشم رائحة غريبة ،فيقول المه-:

47

االم -:إعط هذه لمعلمك ياعالء الدين..
إنها اجرته ..وهذه هي الجمعة األخيرة
من الشهر..
عالء الدين -:أشم رائحة غريبة ..من
هذه الغرفة !؟

تأتي ام عالء الدين وتمد رأسها في باب الغرفة المهجورة ،كأنها تريد
األم -:نعم ..هنا رائحة ..إنها تشبه
التأكد من وجود الرائحة ...وتقول
رائحة عطر الياسمين ..ولكن من أين
 قطع إلى  -أتت هذه الرائحة؟المشهد الرابع عشر-:
 عالء الدين عائد من الدرس ،إنه وقت الظهر .يسير معه أحدالصبي :أنا مثلك ياعالء الدين ..ال
الصبيان ،االثنان يمسكان بلوحيهما ،فيقول الصبي:
أخاف أن أنام وحدي في الليل!.
عالء الدين -:ولماذا تنام وحدك؟
الصبي :ألن أبي دائم السفر ..إنه
تاجر ..وال يبقى في المنزل غير اخوتي
وامي ..ولكنني استطيع أن اسبح في
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النهر عندما يكون والدي مسافراً ..إنه
يخاف علي من الماء ..ويريدني أن
أتعلم الحساب فقط !
48
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عالء الدين ينظر الى الصبي( .زوم الى وجهه ونتوقف في لقطة
قريبة) ..عالء الدين وكأنه تذكر شيئا ً محزنا ً.
 قطع الى-المشهد الخامس عشر -:
عالء الدين :لماذا ياامي ليس لدي اخوة؟
وجه عالء الدين الحزين ،وهو يسأل أمه:
االم :كان عندك ثالثة اخوة اكبر منك
وجه ام عالء الدين الذي فاجأه السؤال .تقول:
ياولدي ..وأخذهم البحر في ليلة
وجه عالء الدين ..كأنه يرى شيئا ً بعيدا ً ..هناك في ذاكرته
عاصفة ..وبقيت وحدك...
ـ مزج بـ ــ
المشهد السادس عشر-:
نمزج على وجه عالء الدين الذي اليختفي تماما ً اللقطات السابقة رقم
( )13 ،11،12اثناء حلمه وهو يهوي الى البحر ..الى فم السمكة
صوت ام عالء الدين :انهض ياولدي..
الواسع ..الى الظالم...
ــ اختفاء وظهور ـ لقد تأخرت ...عن الذهاب الى الدرس.
المشهد السابع عشر-:
ثالثة صبية يلعبون في الطريق الضيق .الوقت ظهراً ..ظل جدران اصوات الصبية
 -:عليك الدور.
17

البيوت والصبية الالعبين يوضح الوقت ..أحد الصبية يغطي عينيه  :-تعد حتى الثالثين قبل أن تبدأ البحث
عنا
بيده ويدير وجهه الى الجدار بينما يسرع االخران باالختفاء...
"فترة صمت"
54

-

55

-

56
57

-

الصبي الذي عليه دور البحث عن االخرين ..ينهي العد ..يفتح عينيه ،الصبي مع نفسه :ثالثة وعشرون .تسعة
ويدير وجهه باحثا ً عن صديقيه ..يركض فإذا به يصطدم بعالء الدين وعشرون!...؟  ..خمسة وعشرون..
العائد لتوه من الدرس ..يسقط منه لوح الكتابة ..ينحني ألخذه من تسعة وعشرون ..ثالثون !
عالء الدين :عليك أن تنتبه ،فالطريق
االرض ،ويقول غاضبا ً:
ليست لك وحدك...
الصبي :أنت تؤخرني عن اللعب..
يتوقف الصبي ،ويرد على عالء الدين بسخرية
تحرك قبل أن احطم هذا اللوح على
رأسك.
عالء الدين :أنت ولد غير مؤدب.
يقف عالءالدين بمواجه الصبي ويقول له:
الصبي .يرفع قبضته امام وجه عالء الدين مهددأ ً
الصبي :ليس لدي الوقت حتى
أتأدب..فانا أعمل معظم الوقت ،حتى
أساعد أبي الفقير ..هل يرضيك هذا؟
عالء الدين ينكس رأسه ،دون أن يقول شيئا ً.
الصبي يستمر في تهديده فيأخذ اللوح من يد عالء الدين ويرميه
بعيدا ً ...فقد حضر الصبيان اآلخران وأخذا يراقبان هذه المعركة
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58

-

59

-

60

-

61

-

الصبي :واآلن خذ لوحك واذهب ..فأمك
الكالمية بين صديقهما وعالء الدين .يقول الصبي:
العجوز تنتظرك في البيت...
الصبيان :هيا ،إذهب ..قبل أن يرفعك
الصبيان يدفعان عالء الدين بعيدا ً عن صديقهما ،قائلين:
أنت اآلخر ويرمي بك مثل اللوح ..أال
تعلم أنه يعمل في حمل الماء من النهر
ويوصله الى المنازل..
الصبي -:اال ترون انه قوي أيضا ً..
عالء الدين يأخذ اللوح ،ويسير حزينا ً ،بينما الصبي يقول له:
يستطيع أن يحمل اللوح والقلم
الصبيه الثالثة يتضاحكون ساخرين من
عالء يركض باكيا ً ..فنتبعه (ترافيللنك)...
ـ قطع الى ـ هيأة عالء الدين المرتبكة..
المشهد الثامن عشر-:
ظل عالء الدين على االرض ..ومانزال نتبعه (ترافيللنك)...
صوت لهاث عالء الدين مع نشيج
إنه يركض ..ظل قصير أمام اقدام عالء الدين يركض ..ويركض
متقطع
ـ قطع الى ـ
المشهد التاسع عشر-:
امام باب المنزل .أم عالء الدين ،وهي تحاور رجالً جاء ليشتري
الرجل -:تأكدي ايتها المرأة الطيبة إن
زورق الصيد ...الرجل يشرح موقفه ،فيقول:
هذا الزورق الذي تقولين عنه اليصلح
الي شيء ،انه قديم ،وحتى وإن قمت
19

62
63

-

64

-

65

-

باصالحه فهو صغير اليتحمل أمواج
البحر العالية..
ام عالء الدين  :ولكن..
ام عالء الدين مترددة ،ولكنها بحاجة الى نقود ،تقول:
الرجل :خذي هذه الدراهم ،إنها ثمن
الرجل يمد يده بصرة الدراهم...
مناسب جدا له ..صدقيني ..أنا لست
بحاجة الى هذا الزورق ولكني أردت
مساعدتك ،فأنت تعيلين صبيا ً.
ام عالء الدين :بقيت لدي صيد ،هل
ام عالء الدين ،كأنها تذكرت شيئأ ،تقول
آتيك بها ؟ عساها تنفعك.
وبعد أن يوافق الرجل على فكرتها في بيع شبكة الصيد ،تدخل البيت ،الرجل :ال بأس.
ويبقى الرجل منتظرا ً في باب الدار وماتزال بيده صرة النقود ..بانو
(موسيقى)
الى اسفل فنرى ظله القصير على االرض ..فنعرف ان الوقت هو
الظهر كما الحال في (المشهد )17
ـ قطع الى ـ
المشهد العشرون-:
عالء الدين وقد اقترب من المنزل،من بعيد يرى رجالً واقفا ً امام
مؤثرات صوتية مالئمة
الباب (إنه رجل المشهد السابق) ..يبطىء في الركض وقد تورمت
عيناه وأحمرت ..يصل فيجد الباب مفتوحا ً ينظر الى الرجل الغريب..
ويدخل الدار دون أن يقول شيئا ً
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قطع الى
66

67

68
69

المشهد الحادي والعشرون-:
مؤثرات صوتية مالئمة مع صوت
 ام عالء الدين في الغرفة المهجورة تجد شبكة الصيد تحت كومة منارتياح ام عالء الدين عندما تعثر على
قش ..ترفعها ثم تنفضها عن الغبار ..ثم تأخذها وتخرج ..لم تنتبه
الشبكة
لمجيء عالء الدين الذي دخل غرفة نومه...
قطع الى
المشهد الثاني والعشرون-:
 في الغرفة ،يجلس عالء الدين على حافة فراشة ..متأمالً لوح الكتابة..صوت ام عالء الدين:هذه هي الشبكة.
لحظات ويسمع صوت امه وهي تحدث الرجل:
فبكم تشتريها؟
صوت الرجل :دعيني اراها أوالً ..حتى
اقول لك بكم..
ينهض عالء الدين ،ويسير حتى الباب الموارب ،ومن الفتحة نرى،
مع عالء الدين ،الرجل وهو يتفحص الشبكة
ـ قطع الى ــ
المشهد الثالث والعشرون-:
 الشبكة وهي بيد الرجل ونرى ان اجزا ًءمهمة منها تالفة ،يجمع الرجل الرجل -:إنها التصلح لشيء ..أنا اسفال استطيع أن اشتريها.
الشبكة ويعطيها الم عالء الدين قائالً:
ام عالء الدين :قل الثمن الذي يالئمك..
 ام عالء الدين ،كأنها تتوسل اليه ،تقول:الرجل :لست بحاجة لها ...يكفيني
21

الزورق .هذا إن استطعت ان اصلحه..
وهللا اعلم كم يكلفني ذلك.
70

71

72

73

 الرجل يعطي الصرة الم عالء الدين فتأخذها منه هي والشبكة.ويغادر الرجل تبقى ام عالء الدين واقفة لحظات ،حزينة ثم تغلق
الباب .اثناء ذلك نالحظ أن باب الغرفة الموارب والذي كان عالء
الدين يطل منه يغلق أيضا ً...
 قطع إلى -المشهد الرابع والعشرون :ــ
 عالء الدين في غرفة نومه ،وقد اسرع وتمدد على فراشه قبيل أنتفتح عليه امه باب غرفته..
تفتح ام عالء الدين الباب فتفاجأ بوجوده على السرير ،فتسرع اليه.
االم :عالء الدين! مالك ياولدي؟ متى
وتقف جنب السرير ،وهي تقول-:
عدت من الدرس؟ هل أنت بخير؟
 تضع يدها على جبهته ..وعندما اليجيبها ،وقد رأته على غير عادته.. :ماذا حدث ؟ هل تشاجرت مع أحد ؟..
وال حظت تورم عينيه ،وصمته-:
عالء الدين :لن أذهب الى الدرس بعد
يبقى عالء الدين صامتا ً ...فترة من الزمن ،ثم يقول-:
اليوم.
االم :هل جننت؟ أم أن (يقاطعها عالء
 امه تقول له ،باستغراب:الدين .مشيرا ً الى الصرة التي في يدها).
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74

75

76

 يرفع عالء الدين رأسه ،ويشير الى الصرة التي في يد امه قائالً:تقول االم ،بعد أن فشلت باخفاء الصرة...
والتستطيع أن تكمل كالمها فتصمت ،لحظات وترمي بنفسها على
عالء الدين ،وتأخذه بين احضانها.
ـ قطع الى ـ
المشهد الخامس والعشرون -:
 في الغرفة االخرى التي كانت تنام فيها أم عالء الدين ،عندما كانزواجها حيا ً ،تدخل شمس الصباح من كوة صغيرة في اعلى الجدار..
بانو الى اسفل فنرى ام عالء الدين وقد استيقظت من النوم ..تفرك
عينيها وتنتبه الى ضوء الشمس ..تنهض مسرعة فقد فكرت بأن عليها
ان توقظ ابنها حتى يذهب الى الدرس دون أن يتأخر عن موعده..
تهمهم:
تخرج من غرفتها ـ نتبعها – فترى باب غرفة عالء الدين مفتوحا ً
تدخل الغرفة ،وترى
 فراش عالء الدين خاليا ً ...بانوالى حيث كان يعلق مالبسه التي كانيلبسها حين ذهابه الى الدرس( ..وقد شاهدناه يلبسها اثناء ذهابه
للدرس في المشاهد السابقة) فنرى المالبس في مكانها .بانو الى
السرير ..ثم الى اسفل فنرى لوح الكتابة مرميا ً على االرض  .تصرخ
ام عالء الدين باعلى صوتها:
23

عالء الدين :بعت الزورق ..زورق أبي
يا أمي ..اليس كذلك؟
االم :وماذا يفيدنا بقاؤه ..ثم انه أصبح...

االم :الويل لي ..تأخرت في النوم ..علي
أن اوقظ عالء الدين ..كي يذهب الى
الدرس..
ــ موسيقى مالئمة ــ
االم :عالء الدين ..اين أنت ياعالء

الدين...

77
78
79

80

81

 وجه االم منصتا ً لجواب عالء الدين المنتظر. تخرج ام عالء الدين الى ساحة البيت ،ثم تذهب الى الغرفةالمهجورة ..تدخل
 بانو يستعرض الغرفة المهجورة من الداخل ..إنها خالية ..ثم نتوقففي لقطة قريبة الى شبكة الصيد المعلقة على مسمار خشبي مثبت في
الحائط ،قريبا من أحد االكان ..بانو الى اسفل ،ونتوقف عند كومة قش
قد سويت على األرض ،بطريقة ما ..ويظهر أن احدا ً ما كان جالسا ً
االم -:ترى اين يكون قد ذهب؟
عليها...
ــ قطع الى ــ
صمت.

المشهد السادس والعشرون :ــ
 مجموعة سقائين .يمأل كل منهم قربه من احدى السقايات العامة (نرىطراز بنائها اإلسالمي :الزخرفة ،القاشاني االزرق ،العقود ..الخ)..
بينما تنتظر البغال على جه ٍة من المكان..
 أحد السائقين ،وقد انتهى من ملء قربه ..ونالحظ في الزاوية اليسرىمن الكادر وقوف عالء الدين مترددا ً ...السقاء يحمل احدى قربه
ويذهب فيضعها في مكانها على ظهر البغل الذي وقف عالء الدين
قريبا ً منه ..يتحرك عالء الدين ..خطوتين باتجاه السقاء لكنه يتوقف..
السقاء يعود مرة أخرى ليأتي بقربة ثانية ويضعها على ظهر البغل..
24

ـ مؤثرات صوتية مالئمة ـ

82

83

84

85

86

يقترب منه عالء الدين وقد قرر أن يفعل ماكان يدور في ذهنه ،فيقول
عالء الدين -:هل..هل ..تريدني ان
للسقاء:
اساعدك ياسيدي أعني ..أن اعمل
معك؟
 السقاء وهو يرتب القربة على ظهر البغل ..يرفع رأسه الى عالءالدين ،وينظر اليه ،كأنه يتفحص هذا الصبي الذي يطلب العمل معه...
 بانو من اعلى الى اسفل ونستعرض عالء الدين ،الذي وقف منكمشا ًواجفا ً ..جسده الضعيف ...يداه الرقيقتان ..قدماه غير الثابتتين على
االرض...
السقاء :تساعدني؟ كيف تساعدني،
 السقاء بعد أن تفحص عالء الدين ،يقول ساخرا ً:وأنت ...ال شيء يستر عظامك ..هل
تعرف كم تزن هذه القربة؟...
عالء الدين -:ارجوك ياسيدي..اتركني
 عالء الدين ،يتشجع فيتوسل إلى السقاء قائالً-:اجرب وسترى..
السقاء -:وماذا اقول البيك عندما تكسر
ظهرك واحدة من هذه القرب ؟
عالء الدين :أبي توفى..
السقاء :اذن سنكون مصيبتي اكبر مع
 السقاء وعلى وجهه تعبير خاص ،يقول:امك ..اذهب أيها الصبي وابحث لك عن
25

عمل يناسبك..
87

 -وجه عالء الدين وقد علته الخيبة والمرارة..

88

المشهد السابع والعشرون-:
 نفس وجه عالء الدين (من زاوية أخرى) وهو يستمع الى رد آخر..عالمات الخيبة ..وهو يستمع الى كالم العشاب:

89

 عالء الدين يقف امام دكان أحد العشابين ،بينما العشاب يتحدث مععالء الدين .ونستعرض محتويات الدكان

90

 وجه العشاب وهو يشرح التطورات التي حدثت على مهنة بيعراض عنها..
االعشاب ،ونالحظ انه غير
ٍ

ـ قطع الى ـ
العشاب :كال ..لست بحاجة الى من
يعمل معي ..ثم ان تحضير االعشاب
وإعداد الدواء ..وغيره ،أصبح بحاجة
الى شهادة ال تعطي اال لمن يخضع الى
اختبار يثبت فيه معرفته بانواع
االعشاب وفوائدها وكيفية استعمالها...
إن االمور تغيرت ياولدي ..نحن اآلن
في زمن أصبح فيه الطب علما ً،وكذلك
تحضير الدواء ..وغيره

 قطع الى -91

المشهد الثامن والعشرون -:
 في دكان الخراز ،يقول الخراز المسن لعالء الدين ،وهو جالس يعملالخراز :نعم ولكن ال أدفع لك اجرأ ً حتى
في خياطة أحد األحذية ..نالحظ وجود صبيين يساعدانه في العمل.
تكون قد اتقنت عملك؟! إنك تستطيع أن
تأكل مع هذين الصبيين هنا ،في هذا
26

92

الحانوت ،وأيضا يمكنك أن تنام...
عالء الدين :وكم يوما ،يا سيدي ،تكفي
لكي أتقن...
الخراز :يوما ؟! أنت بحاجة الى عام،
على االقل..
عالء الدين :بدون أجر؟
الخراز :األكل والنوم إن شئت.
عالء الدين :ولكني أبحث عن عمل،
الن والدتي ...أعني ياسيدي أن أبي قد
توفى..
الخراز :وهل تريد أن تأتي بوالدتك إلى
 -قطع الى  -هنا ايضا ً ؟

 عالء الدين ،يحاول أن يستدر عطف الخراز-:لكن الخراز يقاطعه ساخراً-:
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المشهد التاسع والعشرون -:
 ويبحث عالء الدين عن عمل ..يستمر في البحث عند اصحاب مهنكثيرة ..انه اآلن يقف امام حانوت أحد النجارين ونرى النجار بعد أن
استمع الى طلب عالء الدين ،يهز رأسه داللة على الرفض ...عالء
الدين يمشي
 مزج بـ -27

مؤثرات صوتية مالئمة
موسيقى

94
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المشهد الثالثون-:
 عالء الدين امام حانوت صانع اوان نحاسية .وهو يستمع الى جوابصاحب الحانوت
 صاحب الحانوت يحرك رأسه داللة الرفضمزج بـ -
المشهد الحادي والثالثون-:
مؤثرات صوتية مالئمة
 الظهيرة ،عالء الدين يسير ساهما ً في أحد االسواق .حركة السوقاالعتيادية (نقل بضائع على البغال ..زحام الناس ..خيم بائعي الثياب،
حوانيت صغيرة وكبيرة)..
 مزج بـ -المشهد الثاني والثالثون-:
 يصل عالء الدين الى ساحة .يجتمع فيها اناس كثيرون ..انهم يحيطونبشيء ..يتفرجون..
 قطع الى –المشهد الثالث والثالثون-:
 دكة نخاسة ،،يقف النخاس وهو يعرض صبيا ً اسود للبيع للمتجمهرينالنخاس :هذا الغالم االسود ،يجعل
من الناس..
لياليكم كلها بيضاء ..يحفظ الشعر،
 عالء الدين يندس بين الواقفين ..حتى يستطيع رؤية النخاسويروي السير ،يغني ويرقص إنه
اليصلح إال ألصحاب الذوق الرفيع !
 وجه عالء الدين وقد ظهرت عليه عالمات االستغراب28
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-
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-
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-
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-

وجه الصبي االسود ،كأنه ينظر الى جهة عالء الدين
يتقدم رجل ،تظهر عليه عالمات الثراء ،يهمس شيئا ً في أذن النخاس.
يبتسم النخاس ويحرك رأسه بالموافقة .الرجل الثري يخرج كيسا
صغيرا مليئا بالنقود
يد النخاس تأخذ الكيس المليء بالنفود...
عالء الدين وقد أدهشته النقود الكثيرة...
 اختفاء وظهور تدريجي -المشهد الرابع والثالثون-:
مؤثرات صوتية مع موسيقى
وجه عالء الدين وقد اغمض عينيه ..انه نائم ..ويحلم ..فيظهر على
وجهه صور وجوه كل من السقاء ،العشاب ،والخراز وهم يحركون
رؤوسهم بالرفض ..تختفي الصور ويظل وجه عالء الدين واضحا..
يحرك رأسه كأنه يطرد حلما ً مزعجا ً ..أو يحاول الهرب من شيء اصوات ضربات قلب تختلط مع لهاث
مخيف ..يهدأ لحظة وتظهر صورة الصبي االسود وهو ينظر ..كأنه شخص يجري باقصى سرعة...
يريد أن يقول شيئا ً أو يهمس ...تختفي صورة الصبي األسود...
وفجاة يجلس عالء الدين وقد فتح عينيه في حالة رعب.
عالء الدين على سريره في غرفة نومه ...الليل ..والسكون ،ومن كوة
الغرفة نرى السماء المرصعة بالنجوم ...لحظات تمر حتى يستعيد
عالء الدين وعيه ..إنه يقظ اآلن يعرف أنه في غرفته ..فجأة يشم
 نسمع أصوات حركة شخص..رائحة ..يتشمم مديرا وجهه باتجاهات مختلفة ..بانو إلى باب الغرفة:
تأتي من الخارج  ..الصوت
عالء الدين يسمع اصوات الحركة ،ينتبه:
29

107

-

108

-

109

-

110

-

111

-

112

-

يتضح ..كأنما خشخشة أعواد
القش..

ينهض عالء الدين من سريره .ويسير على اطراف اصابعه الى باب
الغرفة ويفتحه بحذر .يطل من فتحة الباب..
موسيقى
بانو ونستعرض باحة البيت ..الشيء ..ثم نتوقف عند باب الغرفة
المهجورة ..نالحظ ضوءا ً خفيفا يتسرب من فتحة الباب المخلوع..
تعلو ضربات القلب
يخرج عالء الدين من غرفته ..يسير حذرا ..حتى الغرفة المهجورة...
إنه يشم رائحة ...يطل من الباب ..ثم يرتد فزعا ً...
كأنه اليصدق عينيه ..يطل من جديد...
فتاة في مثل عمره ..تجلس على كومة قش ..ترتدي ثيابا ً فاخرة..
تجلس وبيدها مرآة تتأمل وجهها فيها ...بانو الى اعلى فنرى شبكة
موسيقى
الصيد المعلقة على الحائط ...ثم نرى شقا ً غريبا ً في السقف انبعث منه
ضوء من مصدر مجهول ،بانو الى اسفل مع شعاع الضوء ...الى
الفتاة الغربية ..الضوء يغمر جلستها ...ترفع الفتاة رأسها وتنظر جهة
الفتاة :ادخل ياعالء الدين..
عالء الدين بشكل اعتيادي ،وكأنها كانت تنتظره ،ثم تقول:
وجه عالء الدين وقد علته الدهشة والخوف ..يرتد الى الخلف ..لكنه
يتماسك في اخر لحظة .تنسحب الكاميرا فنرى عالء الدين يقف وقد
استعاد جأشه ..يتقدم من الفتاة
عالء الدين -:من أنت؟ من جاء بك الى
هنا ؟ وكيف عرفت اسمي.
وجه الفتاة الجميل ..نرى عالمات حزن ..تتكلم بصوت هامس:
الفتاة :ال أستطيع أن اذكر لك اسمي..

30

113
114

 وجه عالء الدين يصغي بانتباه ،ثم يقول-: الفتاة ،وهي تشعر باالمتنان ،تقول:بانو الى اعلى ونتوقف عند الشبكة المعلقة فوق رأس الفتاة.

115

 -عالء الدين اليصدق مايسمع ،يقول:

116

 يعلو آذان الفجر .تنهض ،ونالحظ أنها تمسك بقنينة عطر إضافة31

فلو فعلت سيجيء ابن ملك الجان
ويأخذني من جديد الى السجن الذي كنت
فيه ..لقد سحرني سمكة صغيرة..
ال اتخلص من السحر اال ليلة الجمعة
األخيرة من كل شهر من منتصف
الليل ..حتى آذان الفجر...
عالء الدين :وماذا تفعلين هنا ؟
الفتاة :لقد انقذني ابوك ،ياعالء الدين.
عالء الدين -:هل أنت هي تلك السمكة
الصغيرة؟
الفتاة :نعم ..ولهذا سأساعدك في البحث
عن ابيك انك ولد طيب ..فاحفظ سري..
وأبحث عن ابيك..
عالء الدين :البحث عن ابي ؟! لقد توفي
ابي.
الفتاة :كال ..ياعالء الدين ..ابوك لم
يمت ..وفي ذلك سر ،ابحث عنه ،تجده
عند إمراة تسكن في قبر ،يقع خلف
بحر( ..نسمع صوت آذان الفجر)

117

118

119

120

121

للمرآة ..تسرع الى خارج الغرفة ..امام استغراب عالء الدين ..يتبعها
عالء الدين ..لكنها تكون قد تحولت الى سمكة وغطست في الحفرة
أسفل اآلنية الفخارية ..يجلس عالء الدين امام الحفرة ..وينظر
 السمكة الصغيرة ،تسبح ..تتوقف ..كأنها تنظر لعالء الدين..ـ مزج بـ -
المشهد الخامس والثالثون-:
 ماء البحر ..هاديء ..خيال رجل يرمي شبكة الصيد من على زورق ..موسيقى مع مؤثرات صوتية مالئمة"على االخص صوت حركة االشياء
تسقط شبكة الصيد ...تغطس الشبكة في الماء..
المذكورة"...
 في الماء ..الشبكة آتية من أعلى منشورة ومتموجة ..حتى تغطي وتستمر الموسيقى دون قطع حتى بدايةالكادر بأكمله ..ومن اسفل الكادر يظهر فم هائل لسمكة قرش ،كأنه المشهد التالي"...
ابتلع الشبكة ...ثم يمأل جسد السمكة الرمادي الغامق الكادر باكمله...
 وجهه عالء الدين ينتفض من هذا المشهد الذي كان يراه في مخيلته.. قطع الى -المشهد السادس والثالثون-:
 "استمرارا ً ظاهريا ً للقطة اعاله –  120ــ تنسحب الكاميرا فنرىعالء الدين جالسا ً على فراشه ..يفرك عينيه ..ينتبه لوجود ضوء
الصباح الذي غمر الغرفة ...لحظات وينفتح باب الغرفة .بانو الى
االم :كيف أصبحت ياولدي؟ اني اشم
الباب فنشاهد ام عالء الدين تقف هناك تتقدم من ولدها وهي تقول:
عطر الياسمين ،هل هو من عندك ؟
32

 قطع الى-122

123

المشهد السابع والثالثون-:
 عالء الدين يرتدي مالبسه التي يذهب بها عادة الى الدرس وأمه تقفراضيه عن تصرف ولدها المفاجيء والغريب نوعا ً ما ،بعد رفضه
االم :حسنا ً تفعل ياولدي ..إذهب للدرس
السابق للذهاب الى الدرس ...فتقول
وتعلم كما كان ابوك يريدك أن تفعل.
عالء الدين :هل كان ألبي اعداء؟ أعني
 يلتفت عالء الدين ويسأل أمه سؤاالً غريبا ً-:هل تشاجر مع أحد ؟..

124

 -االم تجيب باستغراب تحاول أن تخفيه عن ولدها-:

125

 -عالء الدين ،وهو يتأمل شيئا ً بعيدا ً ..كأنه يراه أمامه:

33

االم -:كال ،ياولدي ،لم يكن البيك تجارة
حتى يتشاجر مع أحد ولم تكن عنده
إمارة حتى يعاديه أحد ..لكن لم تسأل
عن ذلك ؟
عالء الدين :ألم يكن ابي يعرف السباحة
جيداً؟ ألم يقل لي دائما ً بأن السباحة هي
صديق االنسان في البحر .فكيف لم تنقذه
من البحر وابتلعته السمكة؟! هل كان
ابي مخطئأ؟!

بانو الى االم ،وقد وقفت حائرة ،التدري ماذا تقول-:
126

127

128

 -يأخذ عالء الدين لوح الكتابة ،ويخرج وهو يقول:

األم" -:بعد صمت" إذن ..الى أين انت
ذاهب يا ولدي وماذا تريد أن أفعل..
عالء الدين -:الى الدرس ..الى الدرس
 -قطع الى -يا أمي..

المشهد الثامن والثالثون-:
 في حانوت معلم الصبيان ...الصبيان يخرجون بعد نهاية الدرسالمعلم :مالك ياعالء الدين ...هل تريد
ويبقى عالء الدين مترددا ً امام معلمه ،فيبادرة المعلم قائالً:
أن تقول شيئاً؟
عالء الدين :رأيت ياسيدي صبيا ً في
مثل عمري ..يعرف كل شيء ..يقرأ
ويحفظ االشعار ويغني ..ويحسب..
فماذا فعل حتى تيسر له كل ذلك؟
المعلم :البد أنه امير ..فاالمراء وحدهم
 المعلم وقد علت وجهه الدهشة .فيقول:يمكنهم أن يفعلوا ذلك ...فلكل امير
اساتذه كثيرون ..ولكن اين رأيت هذا
االمير؟
عالء الدين :رأيته في سوق النخاسين...
وقد اشتراه رجل ثري ودفع له كمية
كبيرة من النقود!
المعلم -:في سوق النخاسين ؟! ويباع؟!
المعلم اكثر استغرابا ،يقول متسائالً-:
34

هذا غير معقول .البد أنك لم تفهم..
عالء الدين :ال أدري ...ياسيدي ..لقد
كان اميرا ً أسود اللون

129

 -عالء الدين ،يوضح كالمه:

130

 المعلم وقد فهم اآلن قصد عالء الدين.....يقول وقد قام ووضع يده على كتف عالء الدين

131

 -عالء الدين ..لم يفهم معنى كلمة "عبد" ،يبقى متأمال....

132

133

المعلم :آ ..لقد فهمت ..انه عبد ..عبد
ياعالء الدين
 -قطع الى -

المشهد التاسع والثالثون-:
 في احدى طرق المدينة (بغداد) ..عالء الدين وقد ظهر عليه اإلعياء(يبدو أنه قد مشي كثيرأ) .ثيابه المخصصة للدرس أصبحت مهملة،
وهو مازال يمسك بلوح الكتابة ..الوقت عصرا ً لكن الثمن ماتزال
حامية ..الظالل الطويلة لالشياء تعطينا فكرة عن الوقت ..نالحظ
اقتراب عالء الدين من أحد الجوامع الكبيرة..
 الجامع ..باب الجامع الرئيسي ..ضخم وحجر منحوت ومنقوش..الباب مغلق ..لكن قريبا ً منه وفي ظل الجدار ينام رجل مسن عليه
ثياب بالية ..ينظر اليه عالء الدين ..فيشعر بحاجته الى الراحة..
وهناك قريبا من الرجل النائم يجلس عالء الدين ..لحظات ..ثم ينتبه
للغبار على االرض ..فيضع تحته لوح الكتابة ويجلس عليه ...يتلفت
خشية أن يكون قد رآه أحد ..وفي هذه يقترب رجالن وعندما يريان
35

_ مؤثرات صوتية مالئمة _

134

الرجل المسن والهيأة التي هو عليها..
 -أحد الرجلين ،يقول بأسف (مشيرا ً للرجل المسن)

135

 -عالء الدين ينتبه لكالم الرجلين ويبقى منصتا ً لهما

136

 يغادر الرجالن آسفين ..بينما يبقى عالء الدين ،وقد آثارته حالة هذاالشيخ الذي عرف عنه علمه ...وبؤسه في الوقت نفسه "زوم الى"
وجه عالء الدين ونتوقف في لقطة قريبة لعينيه إنه يكاد يرى اباه وهو
36

الرجل -:هل تعرفه؟
صوت الرجل الثاني -:ومن يكون غير
رجل مسكين لم يجد له مأوى فجاء ينام
في ظل هذا الجامع..
الرجل األول -:إنه ياصاحبي الحسن بن
عبد هللا ابن المرزبان السيرافي ..من
نحاة بغداد المعروفين...
الرجل الثاني -:ابو سعيد السيرافي!!
الرجل االول -:نعم ..انظر كيف حالته،
واي بؤس يعيش فيه
الرجل الثاني -:هل نساعده ببعض المال
؟
الرجل االول -:ال أظنه يقبل صدقة من
أحد..
الرجل الثاني -:لعن هللا الجهل
الرجل االول -:بل قل رحم هللا الجهل.

يقول له:

137
138

139

140

صوت االب -:الكتاب ياعالء الدين
صديقك في البر.

ينهض عالء الدين ..ويمشي خطوات ..لقد نسي لوح الكتابة الذي كان
جالسا ً عليه يعود ولكنه يتوقف ..ينظر الى الرجل المسن النائم..
 الرجل المسن "ابو سعيد السيرافي" نائم كما تركناه اعاله_ موسيقى _
 عالء الدين يترك لوح الكتابة في مكانه ..ويجري مسرعا مبتعدا عنالرجل النائم ولوح الكتابة
 قطع الى -المشهد االربعون-:
 في سوق النخاس .دكة النخاسية الفارغة ..ناس قليلون عالء الدينيبحث عن شخص ..يتطلع في وجوه جالسة امام بعض الحوانيت،
وأخيرا ً يرى الشخص الذي يبحث عنه..
 النخاس ..وهو الذي كان يبيع الصبي االسود ..يقترب منه عالء الدينوهو كما تركناه في المشهد السابق ( ،)37ويسأل النخاس :عالء الدين :هل انت النخاس ،الذي يبيع
الناس؟!
النخاس -:نعم .وماذا جئت تطلب؟
عالء الدين :أردت أن أسالك يا سيدي،
أين أجد ذلك الصبي االسود الذي كنت
تبيعه قبل يومين أو ثالثة...
النخاس :لقد بعته لتاجر ثري ..هل أنت
37

141

من طرفه؟
عالء الدين :كال ياسيدي ..فقط أردت أن
تدلني حتى ،أجد الصبي االسود...
ارجوك ياسيدي أن تساعدني ..انني
أريد أن اسأله كيف استطاع أن يعرف
كل شيء ،كما كنت تقول عنه ،وهو
مايزال في مثل سني.
النخاس :وماذا يهمك في كل ذلك؟
 النخاس يستمع الى جواب عالء الدين الطويل ..عالء الدين :حتى ابيع نفسي..لقد دفعالتاجر نقودا ً كثيرة عندما عرف انه
يجيد قراءة االشعار .إن امي المسكينة
بحاجة للنقود حتى تجد ما تأكل ..وأبي
كان صيادا ً واختفى بالبحر ...علي أن
ابحث عنه ..ولكن امي قبل ذلك يجب
أن تأكل...فهل تبيعني ياسيدي
يقول النخاس وهو يبتسم :النخاس :اذهب ايها الصبي ..وإرجع
الى امك..
عالء الدين -:حتى وإن كان بنصف ثمن
ذلك الصبي االسود .فأنا ،واقول
الصدق ،لست متعلما مثله...
38

142

 عالء الدين يستمع لكالم النخاس ،،ونالحظ عالمات الخيبة واليأسالتي تظهر على وجهه بعد أن يستمع لتوضيح النخاس..
يبقى عالء الدين واقفا ..اليدري مايفعل..
ثم وكأنه توصل الى فكرة معينة يسأل عالء الدين النخاس

143

 -النخاس يشير بيده الى اتجاه معين ،ويقول:

144

145

146

النخاس :أنت التصلح للبيع ..النك لست
عبدا مملوكا ألحد ..أنت انسان حر
واليمكنني ان ابيعك ..هل فهمت االن ؟
عالء الدين -:اين أجد البحر؟ كيف
اذهب اليه ؟
النخاس :من هنا ..حتى تصل الى باب
البحر الغربي ...هل أنت من المدينة
األخرى ..مدينة الضفة األخرى للبحر؟

 يسرع عالء الدين ..دون أن يجيب النخاس الذي ادهشه تصرف هذاالصبي.
 قطع الى -المشهد الحادي واالربعون -:
 أسوار المدينة العالية ..الباب الضخم ،نالحظ بناءه المتين وحجارتهالمنحوته ..كذلك نرى البرجين على جانبي الباب ..الناس يدخلون
ويخرجون من الباب..هناك حارسان والرماح بأيديها يقفان الواحد
بمقابل اآلخر .وهما يرتديان مالبس خاصة...
 يتوقف عالء الدين ويسأل أحد الحارسين :عالء الدين -:هل هذا هو باب البحرالغربي؟
الحارس -:نعم ،ولكن اراك وحدك.
نرى البحر ...إنه في الواقع نهر دجلة...
فماذا جئت تفعل؟
39

عالء الدين -:جئت ابحث عن ابي ..إنه
صياد ..لم يعد الى المنزل...
الحارس :عليك أن تبحث عنه في سوق
السمك ..إنه يقع في الضفة األخرى ..ال
تتأخر في العودة ،فنحن نغلق الباب بعد
آذان المغرب..
 قطع الى  -عالء الدين :شكرا ً لك ياسيدي147

148

149

المشهد الثاني واالربعون -:
 يقترب عالء الدين من مجموعة ناس ،يرى انهم ينوون العبور الىالضفة االخرى ..وقد رتبت بقعة من الشاطيء لترسو عليها الزوارق
(الكالك) التي يستخدمها الناس في العبور ..احمال ..بضائع ...الخ..
تنقل الى احد االكالك ..بينما اكالك اخرى واقفة تنتظر دورها ..كلك
آخر نراه اتيا ً من الضفة االخرى يحمل ناس وبضائع...
 صاحب الزورق  -الكلك  -يسأل رجالً بعد ان يأخذ منه اجرة العبور صاحب الكلك :هل تجيد السباحة ؟الرجل :نعم .ولكن لماذا ؟
صاحب الكلك -:النهر عميق والموج
كثير ..واالعمار بيد هللا ولكن لكل شيء
سبب ..فأنا لست مسؤوالً عمن يغرق..
انها اوامر السلطان..
 عالء الدين يستمع الى الحوار بين صاحب الكلك والرجل ...نرى40

150
151

-

152

-

153
154

-

عالء الدين يقلب جيوبه ...إنه اليملك نقودا ً ..ينسحب ويقف جانبا ً وهو
خائب...
الكلك يتحرك ...يقوده صاحبه ..عابرا ً الى الضفة االخرى
يجلس عالء الدين على االرض
_ مزج بـ _
المشهد الثالث واالربعون -:
عالء الدين مايزال جالسا ً في مكانه ..نرى زورقا ً آخر قد امتأل
بالركاب وانطلق الى الضفة االخرى
 يأخذ الدور كلك آخر ..صاحب الكلك ينتبه لجلوس عالء الدين...فيشير اليه ،مناديا ً :صاحب الكلك -:انت ايها الصبي...
يرفع عالء الدين رأسه وينظر جهة الصوت ...وبعد أن يتأكد بأنه هو
المقصود..يقول .عالء الدين -:هل تنادي علي ،ياسيدي ؟
ينهض عالء الدين ويتقدم الى صاحب الزورق ..ونرى رجالً مسنا ً صوت صاحب الكلك -:نعم..
يحاول أن يحمل صرة كبيرة ،فيساعده عالء الدين وهو في طريقه الى
الكلك ...الرجل العجوز :احسنت ياولدي..
وبارك هللا فيك
ويقول عالء الدين لصاحب الكلك :عالء الدين :نعم ياسيدي ..أنا في
خدمتك.
صاحب الكلك :كادت الشمس ان تغرب
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155
156
157

158

وانت هنا ..هل تنتظر احدا ً ؟
عالء الدين :أنا ياسيدي ،ابحث عن
ابي ..إنه صياد ...قيل لي يمكن ان اجده
في سوق السمك ..لم يعد الى البيت منذ
 الرجل المسن الذي ساعده عالء الدين في حمل الصرة ،يقف مستمعا ً ايام.."صمت"
الى كالم عالء الدين.
 عالء الدين ...بعد صمت قصير ،يكمل حديثه -: :أنا ال املك نقودا ً ..ولكني أجيدالسباحة
 الرجل العجوز لصاحب الكلك ،يقول متأثرا ً بكالم عالء الدين :الرجل العجوز -:استطيع أن ادفع عنهذا الصبي "ثم لعالء الدين" حسنا ً تفعل
ياولدي ..إبحث عن ابيك فالصياد اذا
غاب اكثر من يومه ،فهو في اكثر
االحوال يكون في ضيافة البحر..
ولكن ..اليس لديك اخوة اكبر منك...
الرجل العجوز يعطي نقودا ً الى عالء الدين...
"يعطيه نقودا ً" خذ هذه.
 عالء الدين يرفض اخذ النقود من الرجل العجوز  .عالء الدين :كال ياسيدي ،أنا ال آخذنقودا ً من أحد ..وأنا ليس لدي اخوة..
الرجل العجوز -:أحسنت ياولدي..
اليجب أخذ النقود من انسان غريب..
انت ولد طيب ،ومن عنده ولد مثلك فإنه
42

اليضيع...
 صاحب الكلك يتدخل ،ويقترح صاحب الكلك :حسنا ً ،أيها الصبي،159
ساعدني في حمل هذه البضائع واعتبر
نفسك دفعت لي أجرة العبور..
عالء الدين ،يسرع فرحا ً ،ويحمل بعض األحمال ..وينقلها الى
الكلك...
 مزج ب -المشهد الرابع واالربعون-:
 - 160الكلك يعبر النهر ..وعالء الدين يجلس مع الراكبين...
مؤثرات صوتية مالئمة.
 قطع الى-المشهد الخامس واالربعون-:
 في منزل عالء الدين .الشمس بدأت تميل الى الصفرة .ام عالء الدين161
تجلس وحدها ..انها تنتظر عوده عالء الدين ..انها تجلس قرب اآلنية
الفخارية ..تارة تنظر باتجاه الباب
 باب البيت الخارجي ...الصامت ...162
 ام عالء تنظر الى الحفرة التي توجد فيها السمكة..163
موسيقى
 السمكة الصغيرة تنظر الى ام عالم الدين...164
 قطع الى -المشهد السادس واالربعون-:
165
 وصل الكلك الى الضفة االخرى ..الركاب نزلوا ..بقي عالء الدين43
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-

167

-

168

-

169

-

صاحب الكلك -:لم تقل لي اسمك ايها
الذي وقف قبيل نزوله ،وهو يستمع الى سؤال صاحب الكلك
الصبي !
عالء الدين :اسمي عالء الدين ياسيدي ،
صاحب الكلك :اسمع ياعالء الدين،عليك
أن تعود قبيل آذان المغرب ..ستجدني
هنا ..فلك بذمتي اجرة العودة أيضا ً..
ويهبط عالء الدين ،ويجري مسرعا ً باتجاه المدينة التي نرى معالمها ..عالء الدين :شكرا ً لك ياسيدي.
 مزج بـ -المشهد السابع واالربعون-:
عالء الدين ،يسير في طريق ...نالحظ بعض الحوانيت ..واصحابها اصوات -:فلنسرع..
 -:آن االوان...
يجمعون بضائعهم ..آخرون يغلقون ابواب الحوانيت يقومون بذلك
 -:الشمس صفراء ..إنه الوقت
بطريقة تنم عن عجلة...
 مزج بـ -المشهد الثامن واالربعون-:
عالء الدين في مكان آخر ..ناس مسرعون ..يتوقف عالء الدين
مؤثرات صوتيه مالئمة.
مستغربا ً لحركة الناس هذه ...يصطدمه رجل مسرع ..يسير دون أن
يعتذر...
 مزج بـ -المشهد التاسع واالربعون-:
عالء الدين في طريق اكثر اتساعا ً ..انها خالية ..تقريبا ً ..رجل يدخل صوت موسيقى حزينة ،آتية من بعيد.
44

حوافر خيل

170

-

171

-

172

-

173
174

-

175

-

منزله ويغلق الباب خلفه...
عالء الدين يقف وحده في وسط الطريق ..مصغيا ً الى صوت
الموسيقى الذي يقترب منه..
 قطع الى -المشهد الخمسون -:
موكب مهيب من الفرسان ،يركبون خيولهم .يتوسطهم فارس ذو
شاربين كثين..إنه رئيس الحرس السلطاني ..الموكب يسير على
مهل ..وخلف الفرسان نرى هودجا ً فخما ً ،تجلس فيه السلطانه ...هناك
فارسان في مقدمة الركب يرشان على الطريق – من اناء فضي –
عطرا ً ..إنه عطر الياسمين ..وعندما يرى رئيس الحرس أن الفارس
المكلف بالرش يتهاون في عمله ،يقول  ----------------------------رئيس الحرس :ياهذا ..اكثر من رش
داخل الهودج نرى السلطانة ،وقد ارتدت ثياب الحداد ..السوداء ..إنها عطر الياسمين..
تجلس حزينة...
الفرسان يرون صبيا واقفا في وسط الطريق ..إنه عالء الدين..
رئيس الحرس -:ماذا يفعل هذا االحمق
رئيس الحرس ،مشيرا ً لوجود الصبي
هنا ؟ اال يعرف ان موكب السلطانة
سيمر من هذه الطريق ؟
عالء الدين عندما يقترب منه الموكب ،ينحرف الى جانب الطريق..
يتوقف الموكب ،ويشير له رئيس الحرس ،فيتقدم منه عالء الدين،
رئيس الحرس -:اراك تقف هنا ..بينما
دون تردد .فيقول له رئيس الحرس:
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نحن نمر ..اال تعرف
بأنه اليجوز لك أن تبقى هنا ؟ وانك
يجب أن تختفي
عالء الدين:لم افعل شيئا ً سيئا ً ،فلماذا
اختفي ياسيدي ؟
رئيس الحرس -:انك غالم وقح ..غير
مؤدب واهلك لم يحسنوا تربيتك ..اال
تعلم أن السلطانه تذهب هذا اليوم الى
المقبرة لزيارة قبر االميرة ..كما هي
العادة كل جمعة أخيرة من الشهر....
وان السلطانة التريد أن يراها اي
مخلوق من عامة الشعب ،فكيف تخالف
أمرها ..اليس هذا عمالً قبيحا ً ؟
عالء الدين -:أنا لست من هذه المدينة..
جئت ابحث عن ابي ..إنه صياد ..ولم
يخبرني أحد بما تقول ..اغفر لي
ياسيدي..
رئيس الحرس -:سنعذرك هذه المرة
فقط ،واآلن جد لنفسك مكانا ً تختفي فيه
ال أراك امامي مرة أخرى..
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176

177

178

 يتحرك عالء متراجعا ً ،يجد طريقا ضيقة فيهرع اليها ..ويختبيء وهويمد بصرة فنرى معه الموكب يكمل طريقة ..فجأة ينتبه عالء الدين
عالء الدين "محدثا نفسه" لقد شممت
للرائحة المنبعثة من الموكب ..يحاول أن يتذكر:
مثل هذه الرائحة ! ..
 ..المقبرة! لقد قال الرجل ..إن السلطانة
تذهب
الى المقبرة ..نعم لقد قال انهم ذاهبون
 قطع الى  -الى المقبرةالمشهد الحادي والخمسون-:
 الحفرة وفيها السمكة ..لقطة قريبة جدا من عيون السمكة ..وهيموسيقى
متوقفة عن الحركة ..تنسحب الكاميرا فنرى ام عالء مازالت جالسة
في مكانها (كما في المشهد  ،)43وعيناها على باب البيت..
بانو الى باب البيت ..لحظات ثم
 قطع الى-المشهد الثاني والخمسون-:
صمت
 قبر االميرة مبني من الحجر المنجور ،عليه جوسق من الخشبويحيط به سور خشبي واطيء ..السلطانة تجلس عند رأس القبر..
وحولها وقف الفرسان بخيولهم ..حزن على جميع الوجوه تنهض
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182
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-
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السلطانة ،ثم ترش عطرا ً حوالي القبر ..بواسطة آنية فضية..
 قطع الى-المشهد الثالث والخمسون-:
مؤثرات صوتية مالئمة
عالء الدين في المقبرة ،يختبيء وراء صخرة ضخمة ،وهو يطل
حذرا ً على الموكب الذي استعد للعودة ...يتحرك الموكب ونحن نراه
مع عالء الدين...
يتلفت عالء الدين متطلعا ً على المقبرة الواسعة...
المقبرة ..بقبورها الصامتة ،وقد حل المساء ...انها موحشة ..صخور
عالية ،تنتشر هنا وهناك ..نباتات برية..
وجه عالء الدين المتعب،يغالبه نعاس خفيف
الموكب قد اختفى نهائيا ً...
ينهض عالء الدين..لكنه يجلس من جديد ..يتفحص المكان الذي يجلس
عليه ..ثم يسند رأسه على الصخرة الضخمة ..ويغمض عينيه...
 مزج بـ -المشهد الرابع والخمسون -:
عالء الدين مغمض العينين .يفتح عينيه ..لقد حل الظالم ويسمع همسات خفيفة...
صوت همسات غير بعيدة عنه...يرفع رأسه وينظر من وراء
تتضح الهمسات إنها لرجال يهمسون
الضخرة ..فال يرى شيئا ً...
لبعضهم...
يقف عالء الدين ..ويدور بحذر حول الصخرة وينظر..
ثالثة لصوص يجلسون .يقتسمون ماسرقوه ..وقربهم قنديل زيتي
48

ابو العنبس :كدت تقتلها ياخصاف..
خصاف :لقد رفضت أن تعطيني السوار
الذي في يدها...فماذا كانت تنتظر مني
يا ابا العنبس.
عثمان( :ساخراً)ولكنه لم يكن ذهبا ً
حقيقيا ً ..كان مزيفاً...ثم انظروا هل هذه
الثياب تستحق منا كل هذه المخاطرة..
ابو العنبس :كانت فكرتك حسنه ،عندما
دخلت البيت بمفردك يا خصاف..فهي
امرأة وبمفردها...
عثمان  :لقد خدعنا بمظهر زوجها..
اعتقدنا انه ثري فعالً وها نحن ال نجد
اال هذا السوار المزيف..
خصاف :ثروته الوحيدة هي زوجته
الجميلة...
ابو العنبس :إياك أن تكون قد ...انني
سمعتها تصرخ صرخة ...ثم تسكت..
خصاف -:كال ..لقد اخبرتك بانني
انتزعت منها السوار ولذلك ..صرخت..

صغير يضيء المكان الذي جلسوا فيه..
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 قطع الى-187
188
189

المشهد الخامس والخمسون-:
 عالء الدين مايزال ينصت لحديث اللصوص الثالثة ...فجأة يسمعصوت فحيح االفعى
فحيح افعى...
 االفعى ترفع رأسها ،تريد أن تهجم على عالء الدين عالء الدين ،يتراجع وتند عنه صرخة ضعيفة..يتراجع قليال ..صرخة ضعيفةلحظات ،واذا باللص خصاف يمسك به وخنجره بيده .ويحاول عالء
خصاف :اهدأ قبل اقطع رأسك ..منذ
الدين التخلص منه
متى وانت هنا ؟ ثم قل لي ماذا جئت
تفعل في هذه المقبرة ؟
عالء الدين -:أنا ..أنا ياسيدي جئت
ابحث عن ابي ...إنه يعمل صيادا ً...
عثمان -:يالك من كاذب ..تبحث عنه
هنا في المقبرة...
خصاف:نقتله ونتخلص منه...
ابو العنبس :انتظر ياخصاف...
عثمان :بل نبيعه يا اباالعنبس..
خصاف -:انت احمق ..وماذا يكون لو
كان استمع الى حديثنا ؟
خصاف :نقتله ..ونقبره هنا..
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-

191

-

192

-

193

-

194

-

195

-

ابو العنبس :لنبعد عن هنا ..فقد تسمعنا
تلك المرأة الساحرة الشمطاء...
يضع خصاف يده على فم عالء الدين ،بينما يده االخرى تحرك خصاف :التخف فانها التغادر القبر
الذي تسكنه أبدا ً
الخنجر امام وجهه ..لحظة ويقول صوت إمراة مرتعش
صوت المراة :ارفع يدك عنه...
الجميع يلتفتون مذعورين الى الخلف ،ويطلق خصاف عالء الدين
الذي وقف هو االخر ،فزعا ً...
إمراة عجوز شعثاء ،عيناها الصفتان رغم الليل ..ترتدي ثيابا ً بيضاء.
يحاول خصاف أن يهجم عليها رافعا ً يده بالخنجر ..لكن باشارة منها،
تجمد يد خصاف وتبقى مرفوعة فوق رأسه بينما يسقط منه
خنجره.وبحركة شبه آلية يدير اللصوص الثالثة وجوههم ويتحركون
مبتعدين عن عالء الدين ..كانهم نيام ...تاركين ماسرقوه...
عالء الدين يبقى في مكانه دون حركة وهو يرقب مشية اللصوص
المثيرة للدهشة..
المرأة :اتبعني ياعالء الدين.
تأخذ المرأة خنجر خصاف الذي سقط منه ،وتقول لعالء الدين-:
تمشي المرأة بين الصخور والقبور ،يتبعها عالء الدين كأن قوة
مجهولة تجره وراءها.
تصل المرأة الى قبر ،فتمد يدها اليه ،فإذا هناك باب تفتحه وتهبط سلما ً
المرأة :ادخل،والتخف.
يمتد تحت االرض ،وهي تقول:
ينزل عالء الدين وراء المرأة ،فيجد نفسه في حجرة ضيقة وتحتوي
51

على احجار ذات الوان واشكال مختلفة ..تشير المرأة الى مقعد
 :اجلس وسأتيك بطعام لتأكل..
خشبي..
عالء الدين -:هل أنت ...
يجلس عالء الدين ..يحس باطمئنان ..فيقول
المرأة -:نعم ..أنا هي المرأة التي تبحث
عنها...
عالء الدين :أنا ابحث عن ابي ..ايتها
المرأة الطيبة..
المرأة تعطي عالء الدين صحنا ً فيه طعام ...يأخذه منها ويضعه على المرأة :لقد اخطأت ياعالء الدين ..دون
أن تدري ..فها هي أمك التعرف عنك
ركبتيه...
شيئا ً..كان عليك أن تخبرها...
عالء الدين - :نعم ..أنا آسف ..ولكنها
كانت ترفض..
المرأة -:ال ياعالء الدين..
عالء الدين -:سأعود اليها ..واعتذر
منها ..انني اخطأت حقا ً...
المرأة -:سأساعدك ياعالء الدين ..فإذا
أردت أن تعرف مكان ابيك ،فإسأل عن
حجر يدعى حجر الفالسفة..
ٍ
عالء الدين -:حجر الفالسفة ؟! وكيف
أجده...
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 المرأة تعطي لعالء الدين الخنجر الذي سقط من خصاف كما تعطيهريشة صغيرة غريبة الشكل ...وتقول له:

المرأة -:عندما تبحث عنه تجده ..هذا
كل مااستطيع أن اقوله لك ..وأنا ياعالء
الدين ال استطيع أن افعل شيئا ً خارج
هذه المقبرة...
عالء الدين -:وهل ابي مايزال حيا ً ؟
المرأة :خذرهذا الخنجر ،وهذه الريشة..
عالء الدين -:وماذا افعل بهذا الخنجر..
انني اخاف أن...
المرأة :انك لن تؤذي به أحدا ً ..إنه
يفيدك كما سترى ،ومتى نويت السفر
للبحث عن ابيك افرك هذه الريشة بين
يديك.

المرأة تلف الحنجر والريشة بقطعة قماش وتعطيها لعالء الدين الذي
يأخذها ويخفيها في جيب داخلي تحت ثيابه...
المرأة تقول لعالء الدين :المرأة -:واآلن كل ..فأنت لم تأكل شيئا ً
منذ الصباح...
عالء الدين :ال استطيع فانا افكر بأمي
المسكينة...
المرأة :حسنا ً ياعالء الدين ..اغمض
عينيك...
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 يفعل عالء الدين ماتأمره به المرأة ..يغمض عينيه. -قطع الى-

198

-

199

-

200

-

201

-

المشهد السادس والخمسون -:
نفس اللقطة ()197في المشهد السابق .ويفتح عالء الدين عينيه ،فيجد
نفسه جالسا ً على فراشه...
 مؤثرات صوتية مالئمة -عالء الدين يجلس على فراشه ..يتلفت حواليه ..بانو فنرى غرفة
نومه..
عالء الدين اليصدق عينيه ..يفرك عينيه كأنه يرتد أن يتأكد من
حقيقة وجوده في غرفته ..فجأة يضع يديه على موضع جيبه الداخلي،
يمد يده ويخرج الصرة التي اعطته اياها المرأة ،يفتح الصره فيجد
الخنجر والريشة
 قطع الى-المشهد السابع والخمسون -:
عالء الدين -:قيل لي يا أمي هناك سرا
ام عالء الدين تصغي لولدها ...باستغراب
في اختفاء أبي...
إن ابي مايزال حيا ً وعلي ان ابحث
عنه..
االم :ومن قال لك هذا ؟ .أتريد ان تذهب
والتعود ..أنت اآلخر ..فماذا أفعل انا ؟
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202

 -وجه عالء الدين ،ونرى عليه عالمات االصرار...

203

 -وجه ام عالء الدين ..وقد صمت ازاء كالم عالء الدين..

204

205

عالء الدين -:وماذا افعل انا بدون أبي..
أنا ال انفع في شيء دون ابي...
 -قطع الى-

المشهد الثامن والخمسون-:
 قرب الجامع  -كما في(المشهد  )37حيث كان ينام ابو سعيدالسيرافي ..نرى عالء الدين ،يبحث ...يجد ابا سعيد السيرافي جالسا ً
عالء الدين :السالم عليك ايها العالم
مطرقا ً بائسا ً ..يتقدم منه عالء الدين
 ابو السعيد السيرافي يرفع بصره الى هذا الصبي الذي يسلم عليه الجليل..باحترام ..يبتسم ..دون أن يقول شيئا ً
عالء الدين :اعذرني ..ياسيدي
السيرافي ..هل يمكن أن اسألك شيئا ً ؟
وعندئذ ،يفتح ابو سعيد السيرافي عينيه جيدا ً وينظر ...بامعان ..فيقول
السيرافي -:ليس عندي ياولدي مايفيدك
بصوت مرتعش:
بشيء ...فانا ال املك اال نفسي وعقلي
وهما بضاعتان كاسدتان...
عالء الدين :اردت أن اسألك ياسيدي
عن حجر الفالسفة...أين اجده ؟
السيرافي :أنت ايضا ً ..تبحث عنه ؟
عالء الدين -:ماذا ياسيدي،هل يبحث
عنه احد غيري ؟
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206

-

207

-

208

-

209

-

السيرافي .:كل الناس..كلهم يبحثون
..عنه...
عالء الدين :أنا ال أفهم ...انا ال اعرف..
السيرافي :اسمع ايها الصبي ..هل
تستطيع أن تكذب ؟
عالء الدين :كال
السيرافي :وتغش ؟
عالء الدين :كال
السيرافي :وتسرق ؟
عالء الدين :ال! .
عالء الدين ينظر باستغراب الى هذا الرجل الذي يسأل اسئلة السيرافي :اذن فأنت ايها الصبي لن
تصل الى حجر الفالسفة ...
غامضة ..يتراجع عنه ...ثم يسرع مبتعدا ً عنه.
 موسيقى -ابو سعيد السيرافي ينظر لهرب عالء الدين ...نظرة ً فيها أسف
 قطع الى-المشهد التاسع والخمسون-:
عالء الدين يسير ..هناك في اطراف  ..قرب السور الكبير المحيط
بها ..يسير متعبا ً جنب السور ..حتى يجد مكانا ً مناسبا ً يجلس عليه...
إنه متعب جدا ً اتسخت ثيابه ..لحظات ويشعر عالء الدين برجل يقف
فوق رأسه وبيده عصا .يرفع عالء الدين رأسه..
رجل رث الثياب ،طالت لحيته .حافي القدمين .أعور ..ذراعه اليسرى
56

210

211

212

الشحاذ :من انت ،وماذا تفعل هنا ؟
مقطوعة ..ويده اليمني ترتجف على عصاه ...إنه شحاذ
عالء الدين :عالء الدين ..اسمي عالء
الدين ..أبحث عن أبي ..كان يصيد
السمك ..واختفى ،وأمي امرأة عجوز
الشحاذ :بدالً من البحث عن ابيك..
إبحث عن عمل حتى تعول امك.
 الشحاذ يتأمل عالء الدين ..فتلتمع في عينيه فكره ..عالء الدين :فعلت ياسيدي ..لكن ..لميقبل أحد أن يشغل عنده صبيا ً مثلي...
لقد تعبت ياسيدي من البحث حتى
وجدت نفسي هنا ..فهل ارتكبت خطأ
دون أن ادري ؟
الشحاذ  :وهل مازلت مصرا ً على طلب
العمل ؟ ..للعمل في اي شيء !!
عالء الدين  :نعم..نعم ياسيدي
 ينهض عالء الدين وقد الحت في عينيه بارقة أمل ...يسير الشحاذالشحاذ :اذن اتبعني ،فوراءنا عمل
ويتبعه عالء الدين ..ونالحظ أن ارتعاش يد الشحاذ قد توقف..
_ قطع الى _ كثير ..اليوم خاصة..
المشهد الستون-:
 في حجرة ذات حيطان متهدمة ..وغريبة المظهر .يقف عالء الدينمدهوشا ً امام الشحاذ ..الذي نراه يضع اللمسات األخيرة على هيأة
عالء الدين الجديدة ..نالحظ أن الشخاذ لم يكن اعور وأن يديه
57

الشحاذ :لقد انتهينا اآلن

سليمتان..
 عالء الدين يقف ..ثيابه رثة ..دون ذراع أيمن ...قميء وعينه اليسرى213
عالء الدين  :ولكن ..لماذا كل هذه
عوراء ...ويمسك بصرة.
االشياء ؟
الشحاذ :هذا يكفي اليوم ..اما غدا ً
 الشحاذ وهو يتأمل هيأة عالء الدين .ويقول214
فستكون أعمى ..في يوم الجمعة يكفي
أن يكون المرء أعور حتى يثير
الشفقة ...ولكن ،في االيام األخرى فإن
هذا اليكفي..
 215مايزال عالء الدين غير مدرك لنوعية العمل الذي يدعوه اليه هذا الرجل ..عالء الدين :ماذا علي ان افعل ياسيدي..
ولماذا كل ذلك ؟
إن خوفا ً خفيفا يظهر عليه..
الشحاذ :وهل تريد ان يحسن الناس اليك
وانت سليم معافى ،إصمت أنت وافعل
ماأشير عليك به ..ستجد النقود وقد
تجمعت بكثرة بين يديك( ..يشير الى
الصرة) أما مالبسك هذه فارم بها الى
البحر ..الننا سنذهب الى المدينة على
الضفة االخرى.
عالء الدين :ال ..ال يمكنني ان افعل ما
واآلن فهم عالء الدين ..أن عليه أن يمثل دور الشحاذ -:
تريده مني ...فأنا ال أريد أن اشحذ ..ال
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أريد أًن اكون شحاذا ً كاذبا ً !
الشحاذ :وهل تريد أن تكون شحاذا ً
صادقا...
(نسمع اصوات آتيه من الخارج)
الجميع :أهالً بالزميل الجديد...
الشحاذ :إنه اليريد أيكون شحاذا ً كاذبا ً...
ضحكات..

216

 -الشحاذ يضحك باعلى صوته ،ثم يقول أحدهما

217

 يدخل صبيان بمالبسهما الرثة،أحدهما اعور واالخر اعرج ومعهمارجل مسن أعمى..الجميع عندما يرون عالء الدين الصبيان يزيالن
عنهما ثيابهما الرثة فنراهما سليمين تماما ً..وكذلك بالنسبة للرجل
االعمى الذي أصبح يرى ،كما أنه ليس شيخا ً بل رجل شاب صحيح
البنية..
 اليصدق عينيه امام مايرى ...وعلى حين غفلة ،يسرع عالء الدينبالهرب باقصى مايستطيع من سرعة ..تاركا ً الشحاذ وجماعته
الشحاذ :أردت مساعدته ..فأنا متأكد من
يستغربون طريقته المفاجئة في الهرب.
صدق ما قاله لي..
إنه مايزال نظيفا ً ..ولكن ..سيعود حتماً.
صبي -:إنه غبي.
الشحاذ :إنه اكثر نظافة منك ،فاسكت
_ قطع الى _ ايها الغبي.
المشهدالحادي والستون-:
 مرسى االكلالك الذي شاهدناه سابقا ً ..وحركة الناس االعتيادية فيالعبور من ضفة الى أخرى..
_ قطع الى _
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220
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المشهد الثاني والستون-:
 أحد االكلالك اثناء عبوره الى المدينة األخرى -أحد الركاب لشخص يجلس الى جانبه..

222

 -شخص آخر يستمع الى الحديث ،فيتدخل قائالً :

أحد الركاب :النعود قبل أن نحضر
المحاكمة.
الشخص -:اخشى أن نتأخر الى مابعد
آذان المغرب
احد الركاب -:انها بعد صالة العصر
مباشرة..
الشخص اآلخر :أنا ايضا ً ذاهب هذه
المحاكمة ..انها مهمه ..وفي الحقيقة انا
ذاهب لمشاهدة ابن الحمدي.
أحد الركاب  :كلنا ذاهبون لمشاهدته..
فأنا – والعلم عند هللا – ال أعتقد أنه
يعتدي على إمراة ..إن شطار بغداد
يسرقون االثرياء..نعم ..ولكن االعتداء
على النساء فهذا غير ممكن ...فكيف
يفعل ابن الحمدي ذلك وهو رئيسهم...
إنهم يفرضون الزكاة بالقوة على
االغنياء الذين ال يدفعونها.
الشخص اآلخر :هذه السنوات وأنا اسمع
60

بابن الحمدي رئيس الشطار في بغداء..
وها أنا اليوم أشاهده ..ترى كيف يكون
هذا الرجل ؟.

 - 223الكلك وقد اقترب من مرسى الضفة االخرى..
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 -قطع الى –

المشهدالثالث والستون-:
عالء الدين يختلي في مكان مهجور ..نراه اآلن وقد ارتدى مالبسه
االعتيادية ..وتخلص من االخرى برميها على االرض ..يتأكد من
وجود الصرة الصغيرة ..يخرجها من تحت ثيابه ويفتحها فنرى فيها
الصرة وفيها الخنجر والريشة .يعيد عالء الدين الصرة الى موضعها.
يتحرك باتجاه معين..
_ مزج _
المشهدالرابع والستون-:
يصل عالء الدين الى المرسى ..إنه يسيرعلى غير هدى ..وفجأة
يسمع شخصا ً ينادي عليه ،إنه صاحب الكلك الذي ساعد عالء الدين
في العبور الى الضفة األخرى يلتفت عالء الدين الى مصدر الصوت،
فيرى
صاحب الكلك يشير اليه بالمجيء ..فيتجه اليه عالء الدين ..وعندما
يراه صاحب الكلك ويرى حالته الرثة ،يقول
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صوت
صاحب الكلك -:عالء الدين ..ياعالء
الدين
صاحب الكلك :ماذا حدث لك ياعالء
الدين ؟
عالء الدين -:الشيء ياسيدي

229

صاحب الكلك -:هل هناك اخبار عن
ابيك ؟
عالء الدين" -:بتردد" نعم ...اعني ال
أزال أبحث عنه.
صاحب الكلك :اذن اين كنت كل هذه
الفترة ..لقد بحثت عنك ..لدي شيء
ربما يفيدك
عالء الدين" :بلهفة"عن أبي..هل سمعت
شيئا ً عنه ..اخبرني ياسيدي ..ارجوك.
صاحب الكلك -:بالصدفة ،كان أحد
الصيادين يعبر معي ،وسمعته يتحدث
عن صياد اسمه زيدان ...هل اسم ابيك
زيدان ؟.
عالء الدين" :بانفعال" إنه هو ...انه اسم
ابي..نعم ..زيدان
صاحب الكلك :قال بأنه كان على مسافة
قريبة من زورقه في تلك الليله وسمعه
يقول باعلى صوته ..أنت جبان ..ثم
اختفى الصوت...
عالء الدين :نعم..نعم هناك سر في

 -وجه عالء الدين وقد أثاره سماع اسم ابيه..

62

230

 -صاحب الكلك ،معاتبا ً عالء الدين على غيابه-:
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 يسرع عالء الدين بالركوب ..ثم ينطلق الكلك الى الضفة األخرى قطع الى-المشهدالخامس والستون-:
 المسجد الكبير ..والمصلون يدخلون ..ناس كثيرون نرتفع الى السماء،فنشاهد الشمس وقد اختفت...

232
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اختفاء أبي..ان ابي كان سباحا ً ماهرا ً..
وكنت اعرف هذا...لكن ماذا قال الرجل
أيضا ً ؟.
صاحب الكلك :هذا ما أردتك أن تعرفه
أنت منه ..تذهب اليه ..فلعله يتذكر شيئا ً
مفيدا ً لك عن تلك الليلة ...إنه رجل
طيب وأعتقد بانه سيساعدك ياعالء
الدين..
عالء الدين :وكيف اصل اليه ؟
صاحب الكلك :اسرع ،آلخذك الى
الضفة األخرى إنه يعمل في سوق
السمك ..واسمه عبد هللا الصياد ...دعنا
نسرع اليه ،فقد التجده ..فكثير من
الناس يذهبون اليوم الى محاكمة ابن
الحمدي ..وليس غريبا ً أن يذهب هو
اآلخر..
صوت آذان

 قطع الى-233
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235

المشهدالسادس والستون-:
 سوق السمك..ساحة مكشوفة..آثار بقايا السمك مجمعة في جهة ما..الحوانيت عبارة عن خيم منصوبة ،واطئة ..ونرى رجالً كأنه انتهى
لتوه من ترتيب حاجيات حانوته ..واستعد لمغادرة السوق..إن السوق
فارغ..
 عالء الدين وقد رأى السوق الخالي من الناس ،يرى الرجل فيتوجهعالء الدين :جئت اسأل عن عبد هللا
اليه ...يسلم عليه ثم يقول:
الصياد ،فهل تدلني عليه ياسيدي ؟
 يتوقف الرجل منزعجا ًالرجل :وهل تراني اخفيته في جيبي؟
اال ترى انني وحدي في سوق السمك
هذا ...
عالء الدين -:ارجوك ياسيدي ..انني
ابحث عن ابي ،فلعله يعرف عنه شيئا ً .
الرجل -:لعنة هللا على ابن الحمدي...لقد
ذهب عبد هللا الصياد الى المحاكمة..
ذهب يشاهد ابن الحمدي ..ذهب الكل
فلماذا ال يذهب هو اآلخر..
عالء الدين -:وأين تكون هذه المحاكمة؟
الرجل :قرب الجامع ...انهم اآلن..
الرجل يسير ،وهو يشير الى جهة التي يوجد فيها الجامع ويقول:
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 وبمجرد أن يسمع عالء الدين كالم الرجل الغاضب ،ينطلق مسرعا ً_ قطع الى _
الى حيث أشار.
المشهد السابع والستون-:
 الجامع من الخارج ...وفي ساحة قريبة مغطاة بعريش من قماشسميك ..يقف الناس ...ثم ترتفع الكاميرا فوق رؤوس الواقفين فنرى
هيأة المحاكمة ..القاضي وعلى جانبيه مساعداه.من جهة
اليمين(بالنسبة للكادر) يقف ابن الحمدي مكبالً بالقيود ويقف خلفه
حارسان باسلحتهما المعروفة .في الوسط وامام القاضي مباشرة يقف
ثالثة رجال (ال نميزهم اآلن) وفي يسار الكادر يقف رئيس الحرس
مع بعض معاونيه...
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 -القاضي ،وهو يوجه سؤاله الى ابن الحمدي:
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يتمتعون بمشاهدة ابن الحمدي ..لعنة هللا
عليه...

القاضي -:ماذا تقول أنت ؟
ابن الحمدي :اقول بانني ليلتها لم أخرج
من داري وهذه زوجتي تشهد على ذلك

239
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بانو والى ابن الحمدي ،فيقول:
يشير ابن الحمدي بيده الى جهة ما.
 إمرأة ملثمة ..النرى غير عينيها تجلس في مقدمة الصفوفالقاضي-:أين وجدتم هذه
 القاضي مشيرا ً الى رئيس الحرس ،وهو يقولثم بانو الى رئيس الحرس (نفس الشخص الذي التقى بعالء الدين يوم المسروقات"..ثم الى ابن الحمدي" ان
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خروج السلطانة الى المقبرة) ..ونرى أيضا ً كومة ثياب ..ومن بينها شهادة زوجتك غير مقبولة...
رئيس الحرس :وجدناها ياسيدي
نالحظ وجود سوار ذهبي اللون
القاضي في المقبرة ..تحت صخرة
 القاضي مشيرا ً الى الرجال الثالثة الذين يقفون أمامه ،قائالً القاضي -:وانتم أين شاهدتم ابن الحمدي نرى الرجال الثالثة ..بانو ونتعرف عليهم اآلن ..انهم اللصوصخصاف ،وابو العنبس ،وعثمان خصاف :رأيناه يخرج من المقبرة..
 من وراء رئيس الحرس ،وأعلى كتفه نالحظ المزدحمين وهم مسرعا ً ...لم نعر ذلك اهتماما ً أوليستمعون الى كالم خصاف ..لحظات ونرى عالء الدين يطل براسه األمر ..لكن رئيس الحرس عندما وجدنا
وسألنا عن سبب وجودنا ...قرب
من بين اجساد المحتشدين (مع استمرار حديث خصاف)
المقبرة ..ثم عرفنا منه أن هناك سرقة
واعتداء على إمرأة مسكينة ...اخبرناه
باننا شاهدنا ابن الحمدي يخرج من
المقبرة...
عثمان :نعم ياسيدي هذا ماحدث تماما !
 وجه عالء الدين ،وهو يرى رئيس الحرس .يتراجع ويخفي نفسهخشية أن يراه رئيس الحرس.
 عالء الدين بين المحتشدين وهو يستمع الى كالم خصاف إنه يفكر خصاف -:قلنا كل مانعرفه لرئيسبأنهذا الصوت ليس غريبا ً عنه ..عالء الدين ينصت حتى يتأكد من الحرس
القاضي -:وماذا كنتم تفعلون قريبا ً من
االفكار التي في ذهنه
عالء الدين ،يتدافع حتى يفسح لوجهه مكانا ً كي يرى صاحب هذا المقبرة في هذا الليل ؟
خصاف :نحن رعاة ..نكون حيث يكون
الصوت ..ينجح ويرى خصاف واللصين اآلخرين عثمان وابا
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الماء والعلف ..وخيامنا هناك..
رئيس الحرس -:هذا ماحدث بالفعل
العنبس..
ياسيدي !
ابن الحمدي -:أبدا ً ..أنا بريء مما ينسب
عالء الدين وقد أخذته الدهشة...
الي ...نعم ،قد أسرق ..لكني ال أسرق
اال ثريا ال يدفع الزكاة الى الفقراء ...أما
االعتداء على إمراة ..فهذا ليس من خلق
الشطار ..انهم يكذبون
القاضي -:وكيف عرفتم أنه ابن الحمدي
؟ هل كنتم تعرفونه سابقا ً.
خصاف :لم نكن نعرف بأنه ابن
خصاف يتكلم بلهجة الرجل المسكين..
الحمدي ..ولكن عندما أرانا أياه رئيس
الحرس عرفنا بانه ابن الحمدي..
وجه عالء الدين يعلوه الغضب
رئيس الحرس -:شككت أول االمر بابن
رئيس الحرس يؤكد كالم خصاف
عالء الدين وكأنه قرر أن يفعل شيئا ً ..إنه متردد اآلن ولكنه غاضب ..الحمدي ،فهو لص معروف وعندما
شاهده هؤالء الرجال أخبروني بانه هو
الشخص الذي رأوه يخرج من المقبرة،
بعد أن أخفى هناك ماسرقه..
ابن الحمدي :هذا ليس صحيحا ً أنا
ابن الحمدي محتجا ً ...ثم بانو
بريء.
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القاضي :والمرأة الضحية ؟.
الى القاضي
رئيس الحرس :لقد تناولت السم ..انها
على وشك الموت ..بل هي ميتة ..إنها
الترى وال تسمع والتتكلم...
خصاف وابو العنبس وعثمان :الحول
ابو العنبس ينظر الى خصاف نظرة خاصة...
والقوة اال باهلل...
القاضي وقد قرر أن يؤجل المحاكمة ..يتحرك ناويا ً النهوض وهكذا القاضي :إذن تؤجل المحاكمة حتى نرى
ماتصل اليه حالة هذه المرأة المسكينة
يفعل مساعداه..
لكن فجأة تعلو صرخة عالء الدين فليتفت الجميع الى مصدر الصوت صوت عالء الدين :إنهم يكذبون..
هؤالء اللصوص كذابون...
عالء الدين" - :مشيرا ً الى ابن الحمدي"
عالء الدين وهو يتقدم الى منصة القاضي
إن هذا الرجل لم يفعل شيئا ً ..أنا رايت
هؤالء اللصوص ..هناك في المقبرة
وسمعت منهم كل شيء ...إنهم هم
رئيس الحرس وقد تعرف على عالء الدين..
المجرمون ...حتى إنهم حاولوا قتلي...
لو ال ...
القاضي -:ماذا تقول أيها الصبي ؟
بانوالى القاضي ،الذي جلس من جديد،يسأل-:
عالء الدين يخرج الصرة من جيبه ،ويخرج الخنجر منها ويريه الى
عالء الدين" :مشيراالى خصاف" هذا
القاضي ..الذي يأخذه منه
هو خنجر هذا الرجل سمعتهم ينادونه
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255

 -خصاف وقد ظهرت عليه عالمات التردد ،لكنه يتماسك فيقول

256

 لم يجد مايقوله ..إنه ال يستطيع أن يقول عما جاء به الى المقبرة،ولكنه يحاول للمرة االخيرة أن يستنجد ..لكن الحراس يأتون
ويقبضون عليه ...ويأخذونه..
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خصاف ..انه حاول أن يقتلني به...
خصاف -:نعم سيدي انه خنجري ..لقد
فقدته قبل فترة من الزمن ..وأنا أتهم هذا
الصبي بسرقته ..أنا متأكد انني فقدته في
سوق السمك..
رئيس الحرس :الست أنت من كان
يبحث عن ابيه الصياد ،أم انني مخطيء
؟ ألم تدع بأنك لست من هذه المدينة،
فماذا ذهب بك الى المقبرة ؟.
خصاف :الم أقل لك ياعثمان بان
خنجري قد سرق مني فها هو السارق
يأتي برجليه..
رئيس الحرس :نعم ياسيدي القاضي..
أنا اشك في هذه الصبي فقد يكون من
اعوان ابن الحمدي ،وجاء كي يضلل
المحكمة ..أرى أن نسجنه حتى نتأكد
من هويته..
القاضي :نعم خذوه
عالء الدين :صدقوني ..انهم هم
اللصوص...
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وهكذا يفعل حراس آخرون مع ابن الحمدي الذي أدهشه موقف عالء
الدين ..وعندما يصل به الحرس جنب المرأة الملثمة (زوجته) ،يطلب أبن الحمدي :أريد أن أتكلم زوجتي
وأوصيها باالوالد...
الحارس أن يسمح له:
ابن الحمدي :اسمعي جيداً..هذا الصبي
وباشارة منه تقرب منه زوجته فيهمس لها
ال يجب أن يبقى ليله واحدة في السجن
_ قطع الى _ ..اخبري الرجال.
المشهد الثامن والستون-:
 في طريق خال ،عالء الدين موثق اليدين يقوده حارسان وقد حل_ مؤثرات صوتية مالئمة _
الليل .فجأة يظهر رجال ملثمون .يهجومن على الحارسين
ويطرحونهما أرضا ً ويخلصان عالء الدين من قيوده ..ويهربون به
الى طريق أخرى حيث تنتظرهم خيولهم يركبون الخيول ومعهم عالء
الدين وينطلقون مسرعين
_ قطع الى _
المشهد التاسع والستون-:
 الرجال الملثمون يتوقفون في منطقة جبلية ..ينزلون عن خيولهموينزلون عالء الدين ،ثم يرفعون الثمتهم..
 عالء الدين خائف..يقودة الرجال الى مغارة يختفي بابها وراء صخرة ..يدخلون وهناك
نرى أن المغارة قد أعدت للسكن :بسط مفروشة كل ذلك بعد أن يشعل
أحدهم قنديالً زيتيا ً ...بانو الى عالء الدين المتردد الذي اليعرف سر
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هؤالء الرجال الذين جاؤوا به الى هنا ..يقترب منه أحد الرجال
الرجل :نحن رجال ابن الحمدي ،فال
ويقول:
تخف وسنكافؤك على شجاعتك أيها
الصبي .فمن أنت ؟
عالء الدين :أنا عالء الدين ياسيدي..
الرجل يشير لعالء الدين بالجلوس ،فيجلس وهو يقول:
ابحث عن ابي ..كان صيادا ً واختفى ..لم
نعرف كيف نجده ..هناك سر في
اختفائه ..وأمي ليس عندها غيري..كل
اخوتي ماتو ..اخذهم البحر..
رجل آخر :وأين اختفى ابوك ؟
عالء الدين :في البحر ..وعلي أن ابحث
عن حجر الفالسفة
الرجل اآلخر :حجر الفالسفة؟!
عالء الدين :هل تعرفه ياسيدي ؟
الرجل اآلخر :ال ..لكني سمعت بان
هناك رجالً في مدينة الكوفه ،اسمه..
كما اظن جابر بن حيان ..يهتم بهذا
الحجر...
عالء الدين :مدينة الكوفة ؟
الرجل اآلخر :نعم ..مدينة الكوفة.
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عالء الدين -:هل يمكنني الذهاب الى
هذه المدينة ..انني يجب أن اذهب اليها
ياسيدي ..هل هي بعيدة جدا ً ؟
الرجل اآلخر -:هذا شي سهل ..هناك
قافلة سترحل بعد يومين أو ثالثة
ويمكننا أن نرسلك معها ..فلنا فيها
اصدقاء.
رجل ثان :أما امك ياعالء الدين .فال
تقلق عليها سنحرص على راحتها..
 وجه عالء الدين وقد ظهرت عليه عالمات االطمئنان ...لقد وجد نفسه وسنزورها كل يوم إن شئت...فجأة بين رجال ٍ مستعدين لمساعدته ورعاية أمه ..إنه إذن يستطيع
السفر دون قلق على امه...
عالء الدين :يشعر فجأة باالنهاك ..بحاجته للنوم ..يالحظ أحد الرجال
الرجل :أنت بحاجة للنوم ..قم لتنام...
النعاس الذي يغالبه عالء الدين فيقول له:
 قطع الى-المشهد السبعون-:
 أحد الحراس الذي كان مكلفا ً بحراسة عالء الدين ،يقف أمام باب .إنهال يكاد يقوى على الوقوف ..ونالحظ الكدمات على وجهه ..يخرج
الحارس -:لقد هجم علينا رجال ملثمون
رئيس الحرس ،فيقول له الحارس
وأخذوا منا عالء الدين...
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 رئيس الحرس وقد ظهرت على وجهه عالمات الغضب_ قطع الى _
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المشهد الحادي والسبعون-:
وجه عالء الدين النائم..يفتح عينيه ..ويتطلع الى ماحوله...
بانو ونستعرض المغارة ..الرجال نائمون ،والقنديل الزيتي مازال
مضا ًء.
عالء الدين وقد تعرف وتذكر سبب وجوده هنا ..يرفع رأسه ثم يجلس
على البساط الذي كان ينام عليه ..عالء الدين ..كأنه تذكر شيئا ً..يخرج
الصرة ،يفتحها وياخذ الريشة التي اعطته اياها المرأة الساكنة القبر..
عالء الدين يفكر ...ثم ينظر للرجال النائمين ..ينهض بحذر ..ويتوجه
الى الفتحة التي تؤدي الى خارج المغارة...

موسيقى

_ مزج ب
268
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المشهد الثاني و السبعون-:
ارض خالء..الليل  ..هالل في السماء يرسل ضو ًء
 عالء الدين فيٍ
خفيفا ً ..يجعل معالم االشياء تكون محددة..
 الريشة بيد عالء الدين ..لحظات ..ثم يفرك الريشة بيديه ..لحظاتأخرى فإذا بطائر ضخم يحط بشكل مفاجيء على مقربة ٍمن عالء
الدين ..مما يشير فزع عالء الدين ..لكن صوتا ً كأنه ينطلق من باطن
االرض ..يقول لعالء الدين
73

موسيقى
صوت طائر يحط ..صوت ضخم...
الصوت :أنا النسر ياسيدي عالء الدين..
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سأخذك الى مدينة الكوفة ...تعال
يفعل عالء الدين ،فيركب النسر كما لو كان حصانا ً ...فيطير واركب على عنقي...
النسر ...تاركا ً خلفة سحابة من غبار
_ مزج بـ _
المشهد الثالث و السبعون-:
وجه عالء الدين يشق الريح...
_ مزج بـ _
المشهد الرابع و السبعون-:
صوت النسر :نحن اآلن فوق مدينة
من اعلى ،تبدو مدينة الكوفة ...معالم مدينة اسالمية تقليدية...
الكوفة ..فاغمض عينيك يا سيدي عالء
_ قطع الى _ الدين.
المشهد الخامس و السبعون-:
يفتح عالء الدين عينيه ..وينظر حواليه ...إنه النهار
عالء الدين يجلس تحت ظل جدار ضخم ...ينهض مستطلعا ً فاذا سور
بيت ،تظهر عليه عالمات الثراء ...وهناك ليس بعيدا ً عنه ،ومن باب
فخم تطل امرأة شابة إنها تنظر الى عالء الدين ..يتردد ثم يقترب
المرأة :اراك جائعا ً ..هل تريد أن تأكل
منها ،فتقول له
_ قطع الى _ ؟
المشهد السادس و السبعون-:
رئيس الحرس بين يدي السلطان ..بينما تجلس السلطانة خلف ستار
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شفاف ..حرس ..خدم وجميع مظاهر االبهة الالئقة بسلطان...
السلطان -:سأعاقبك على اهمالك هذا.
عالمات الغضب على وجه السلطان
ماذا يقول عامة الناس عني وعن
حرسي ؟! ماذا يقولون إذا علموا اننا لم
نستطع أن نوصل صبيا ً الى السجن
بانتظار محاكمته ..كيف يثقون أننا
قادرون على حمايتهم...
رئيس الحرس :انهم ياموالي السلطان
رجال ابن الحمدي...
السلطان :وكيف عرفت ؟ يبدو أنني
أضع ثقتي في رجل ٍ اليستحقها ..حمدا ً
هلل إن كنت استطعت أن أخفي عن عامة
الناس حقيقية ابنتي ...ادعيت انها
ماتت ..حتى ال تسقط هيبتنا من اعين
الناس ..فكيف سأقول أن ابنتي أنا ..أنا
السلطان تختطف ..ومن هنا ..من غرفة
نومها ؟ اليس هذا هو العار بعينه...
وأنت ..ماذا فعلت ؟
رئيس الحرس :موالي
 يركع رئيس الحرس على ركبتيه..السلطان -:سأمهلك اسبوعا ً واحدا ً حتى
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تجد هذا الصبي ..وإال ،فلن أريد أن
اراك هنا مرة ً ثانية...
_ قطع الى _ رئيس الحرس :سمعا ً وطاعة ً...
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المشهد السابع و السبعون-:
 زقاق ضيق ..وعالء الدين يسير ..نرى ضياعه ..ويرى حانوتعشاب .يتوقف ويسأل صاحبه
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 وجه العشاب وقد ظهر عليه الفزع بمجرد سماعه باسم جابر بنحيان .يقول
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 عالء الدين ،يستغرب من رد العشاب عليه ..يتراجع خائفا ً من لهجةالعشاب ..ثم يسرع راكضا ً...
_ مزج بـ _
المشهد الثامن و السبعون-:
 عالء الدين في سوق ..نرى حوانيت بيع الثياب والعطور ..هناكرجل يظهر عليه الوقار ..يراه عالء الدين ويتوقف قربة ..يسلم ،ثم
عالء الدين :سيدي هل ممكن أن تدلني
يقول:
على رجل يدعى جابر بن حيان ؟
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76

عالء الدين :سيدي ..أنا ابحث عن
رجل ٍ يقال له جابر بن حيان
فكيف أصل اليه ؟
العشاب :ابتعد ..ابتعد عني أيها
الصبي ..والأريدك أن تذكر امامي هذا
االسم من جديد !
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فجأة ينهض الرجل واقفا ً ،ويغادر المكان دون أن يقول شيئا ً ،عالء
الدين ...اكثر استغرابا ً.
_ قطع الى _
المشهد التاسع و السبعون-:
 في السجن .الجالد يضرب ابن الحمدي بالسوط على ظهره المدمى..بينما ،يقف رئيس الحرس ..يشير للجالد أن توقف ..ثم يقترب من ابن
الحمدي ويقول
 يلتفت ابن الحمدي الى رئيس الحرس ..ينظر اليه بنظرة فيها تحد..دون أن يقول شيئا ً...
_ قطع الى _
المشهد الثمانون-:
 -رجال ابن الحمدي .يلتقون بزوجته .يقول احدهم
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رئيس الحرس :واآلن يا ابن الحمدي..
اال تقول لنا أين اخفى رجالك هذا
الصبي اللعين.
الرجل -:كإنما انشقت األرض وابتلعته..
آخر -:ممكن أن يكون قد اختطفه
اللصوص الثالثة ؟
الرجل -:يختطفونه..من بيننا ..هذا
محال ...ولكن مع ذلك ...سنجده ...حتى
وإن اقتضى بنا الحال أن نبحث عنه في
الكوفة...
زوجة ابن الحمدي :لكن زوجي ..إنه
يكاد يموت تحت سوط الجالد ...فماذا

_ قطع الى _ أقول له ؟
283

المشهد الحادي والثمانون-:
 -اللصوص الثالثة يجتمعون في غرفة واطئة الجدران
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خصاف -:يجب أن نجد هذا الصبي...
عثمان -:كيف نصل اليه ،وهو في
حماية ابن الحمدي ؟
ابوعنبس :لدي فكرة ..نتطوع ..لمساعدة
رئيس الحرس في البحث عنه ..وعندما
نجده ..نفكر بطريقة ما للتخلص منه..
إن رئيس الحرس سيكون شاكرا ً لنا
تطوعنا هذا.
خصاف :ولكن اال يثير تطوعنا هذا
شكوك رئيس الحرس ؟
ابوعنبس :ندعي بأن رجال ابن الحمدي
هددونا ..ونحن بحاجة الى حماية..
وليس هناك من يحمينا غيره ...ولهذا،
نحن نرد له جميلة علينا فنتطوع
لمساعدته ...ثم ...هل يجد رئيس
الحرس الوقت حتى يفكر بالسبب الذي
يجعلنا نساعدة ..أمامه ايام معدودة حتى
يجد هذا الصبي واآل فأن سيف السلطان

_ قطع الى _ سينزل على عنقه الغليظة...
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المشهد الثاني والثمانون-:
 في المسجد ،حلقات الدارسين ...هنا وهناك ..مجموعة ناس يجلسونوهم ينصتون الى رجل عالم يحدثهم ...نرى ذلك من اعلى صحن
المسجد ...بانو ونرى عالء الدين جالسا ً في أحد اركان الصحن..
نقترب منه ...ونتوقف في لقطة قريبة منه ..انه ينظر الى واحدة من
الحلقات..
 المجتمعون ينهضون ،ثم ينصرفون ويبقى الرجل المحدث آخر منينهض مستعدا ً للمغادرة ايضا .بان الى عالء الدين الذي نراه وقف ثم
عالء الدين :سيدي العالم الجليل ..اني
اقترب من الرجل المحدث ...يسلم عليه ..ثم يقول
اسأل عن جابر بن حيان فكيف اصل
اليه ؟
 الرجل العالم ينظر الى عالء الدين..يتفحص وجهه.. وجه عالء الدين كله رجاء...الرجل العالم :اجلس ياولدي ...ماذا تريد
 الرجل العالم ..يطلب من عالء الدين أن يجلسمن جابر بن حيان ؟ هل تعرفه ؟
 يجلس عالء الدين جنب الرجلعالء الدين - :قيل لي انه يعرف سر
حجر الفالسفة أنا ياسيدي العالم اريد أن
اعرف ماهو حجر الفالسفة...
الرجل العالم :نعم ياولدي ..جابر بن
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حيان هو الوحيد الذي يعرف حجر
الفالسفة..
عالء الدين - :ارجوك ياسيدي دلني
عليه ...انني ابحث عن ابي ..وهذا
الحجر يدلني عليه...
الرجل العالم - :اال تخاف ...كثير من
الرجل العالم .يتأمل عالء الدين ..يتأمل اصرارة ...يبتسم ثم يقول
الناس يسألون عن جابر بن حيان ..لكن
الخوف يمنعهم من الذهاب اليه..
_ قطع الى _ عالء الدين -:ماهو الخوف ياسيدي ؟
المشهد الثالث والثمانون-:
الليل ،وام عالء الدين ،تجلس صامته امام فراش ابنها الفارغ وفجأة
صوت طرقات على الباب
تسمع صوت طرقات على الباب ...تجفل لحظات ..ثم تنهض الى
ام عالء الدين :من الطارق ؟
الباب..
وعندما اليجيبها أحد ..تفتح الباب بحذر ،فتجد صرة على على عتبة
الباب ،تأخذها ،تطل من الباب .ثم تغلق الباب وعندما تفتح الصرة
تجد طعاما ونقودا ً...
أم عالء مستغربة.
 قطع الى -المشهد الرابع والثمانون-:
الليل في أحد ازقة الكوفة ...نقترب من أحد االبواب .ينفتح الباب
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ويخرج منه الرجل العالم :الذي التقى به عالء الدين في المسجد ،كما
الرجل "هامسا ً لعالء الدين"اتبعني..
في(المشهد  ..) 82يتبعه عالء الدين
والزم الحذر.فجابر بن حيان اليكشف
نفسه الي انسان ..وندعو هللا أن نجده
_ مزج بـ _ في منزله.
المشهد الخامس والثمانون-:
 الرجل العالم وعالء الدين في زقاق آخر ..يتوقفان .فيشير الرجلالعالم بيده الى أخر ابواب البيوت قائالً
الرجل -:هذا الدرب ،يسمى درب
الذهب ..وانظر هناك ،الباب الثالث..
ذلك الواطيء إنه هو بيت جابر بن
حيان ..فإن كان في الكوفة ،فهو يسكن
فيه...
سأرجع أنا وانتظرك في البيت ..فأنت
عرفت الطريق ...انتبه يا عالء الدين
يسرع عالء الدين الى البيت الذي أشار اليه الرجل..
وكن حذراً.
 -طرقات على الباب -

 يقف امام الباب مترددا ً ..ثم يطرق الباب.._ قطع الى _
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المشهد السادس والثمانون-:
 رئيس الحرس مع اللصوص الثالثة ..نراهم مجتمعين في غرفة،الوقت ليالً .وقنديل زيتي مضاء .رئيس الحرس يصرخ غاضبا ً
رئيس الحرس :أنا اآلن اليهمني من
السارق ..الشيء الوحيد المهم بالنسبة
لي ،هو هذا الصبي اللعين ..إن استطعتم
مساعدتي في العثور عليه أجزلت لكم
العطاء..
خصاف :علينا ياسيدي رئيس الحرس
أن نراقب المنزل الذي يقيم فيه ..فأنت
بمعرفتك تستطيع الوصول اليه الم يقل
بان اباه كان صيادا ً ...وانه ليس من هذه
المدينة
رئيس الحرس :لعله كان يكذب ،حينما
ادعى ذلك.
عثمان :كال ! أقصد لماذا يكذب..
ابو عنبس :نعم ياسيدي رئيس الحرس..
نصل أوالً الى منزله..ونراقبه..
 ينظر رئيس الحرس باستغراب الى حماسة اللصوص الثالثة فيرئيس الحرس :لقد وضعت بعض
البحث عن عالء الدين ،فيقول
رجالي في حراستكم ..فانا اخاف عليكم
_ قطع الى _ من ابن الحمدي وجماعته...
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المشهد السابع والثمانون-:
 عالء الدين ،مع رجل ذي لحية وتبدو عليه عالمات الهيبة يدخالن الىغرفة مستطيلة ..بانو ونستعرض محتوياته ..انها ملئية بانواع مختلفة
من األواني الزجاجية ..ذات االشكال الغريبة ...هنا كان جابر بن
حيان يقوم بتجاربه ..وعالء الدين مذهول بين هذه االشياء الغريبة
الرجل -:اسمع ياولدي ..رأيت صدقك..
عليه لكن صوت الرجل ينتشله من ذهوله
ولذا فاني اخبرك بان جابر بن حيان لم
يعد موجودا ً هنا ...أنا صديقه ..لقد غاب
عنا ...ياولدي ..ربما يكون اآلن في
مدينة البصرة ...هنا في هذه الغرفة كان
يقوم جابر بن حيان بتجاربه ..هذه مواد
مختلفة قام بتحضيرها ...لعل حجر
الفالسفة الذي سمعت عنه هو الذهب..
فكل الناس تفكر بالحصول على
الذهب ..لكن سيدي جابر بن حيان كانت
تهمه الحقيقة ..اكثر مما يهمه الذهب..
كان يهمه أن يخلص االشياء من
الشوائب العالقة بها ..وهو يعتقد أن
الذهب هو أقل المواد احتواء على
الشوائب ...إي انه اكثرها صفاء ً .ربما
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ايضا ياولدي ...كان حجر الفالسفة الذي
تبحث عنه هو الكيمياء ..فهما اسماء
مختلفة لشيء واحد...
عالء الدين :ال اعرف ..ال أعرف
ياسيدي...
الرجل :اذن كيف لي أن اساعدك ؟
عالء الدين -:سأذهب اليه ..اريد أن
ارى سيدي جابر بن حيان ..حتى وإن
كان في البصرة..
الرجل -:ال أخفيك سرا ً ياولدي ..فجابر
بن حيان ..كما اشيع عنه ..اليظهر
الوالء الكافي للسلطان العباسي ..ولذا
فإنه ..يضطر لالختفاء ...فلماذا التذهب
الى غيره ...هناك علماء آخرون ..ربما
يساعدونك فيما تبحث عنه..
عالء الدين :من غيره..
الرجل -:محمد بن أمي ٍل التميمي ..ابو
بكر محمد بن زكريا الرازي .ابو بكر
ٍ
بن وحشية العشاب..
عالء الدين :نعم ،ياسيدي ..ولكن ليس
84

_ قطع الى _
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المشهد الثامن والثمانون-:
 شمس الصباح ..رئيس الحرس مع اللصوص الثالثة يخرجون منسوق السمك .يقول الخصاف

 خصاف ينظر الى عثمان وابي العنبس نظرة ذات معنى.بعد كالم رئيس الحرس السابق.
 قطع الى -المشهد التاسع والثمانون-:
 في المرسى ،ينتظر رئيس الحرس واللصوص الثالثة وصول أحداألكلالك لنقلهم الى الضفة األخرى من النهر ..يقترب الكلك ونرى أن
صاحبه ،هو الرجل نفسه الذي ساعد عالء الدين..
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قبل جابر بن حيان !
خصاف  :حمدا ً هلل ،ها نحن نعرف بأن
هناك صيادا ً اسمه زيدان قد اختفى في
البحر منذ أشهر
رئيس الحرس :نعم..
عثمان :وانه ليس من هذه المدينة.
رئيس الحرس :نعم
ابو عنبس :اذن علينا الذهاب الى
الطرف اآلخر ..حتى نعرف اين
يسكن ..هذا إذا كان له بيت..
رئيس الحرس :نعم ..فقد كان الصبي
صادقا ً في اقواله

يركب الجميع الكلك ،ويقول رئيس الحرس لصاحب الكلك

رئيس الحرس :انطلق ..وسندفع لك
االجور كاملة ..فنحن النستطيع أن
ننتظر فوراءنا عمل مهم .
صاحب الكلك -:نعم ..نعم ياسيدي

وينطلق الكلك ..وقد أثار منظر رئيس الحرس في نفس صاحب الكلك
رئيس الحرس :نطلب من هللا تعالى أن
نوعا ً من االرتباك..
يساعدنا في العثور على من يدلنا عليه..
خصاف -:سنقلب المدينة رأسا ً على
عقب حتى نجده..
صاحب الكلك :هل استطيع أن
اساعدكم ..فانا اعرف معظم الناس
الذين يعبرون من جهة الى أخرى
رئيس الحرس :نحن نبحث عن مسكن
رجل صياد ،يقال انه اختفى في البحر
واسمه ..كما اظن زيدان...
صاحب الكلك :هل وجدتموه ياسيدي ؟
هل عرفتم عنه خبرا ً فإبنه المسكين
يبحث عنه ..وأنا اعرفه ..بل اعرفه
جيدا ً
خصاف -:هللا اكبر ! وجدناه ياسيدي
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 -صاحب الكلك غير مصدق مايسمعه عن عالء الدين:

303

 -ابوعنبس ينظر الى خصاف وعثمان نظرة خاصة ،ويقول
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رئيس الحرس !
صاحب الكلك :اسمه عالء الدين ..لم
ارى صبيا ً في مثل خلقه وأدبه..
يجازيكم هللا خيرا ً إن ساعدتموه في
العثور على ابيه
رئيس الحرس -:ماذا تقول ايها الرجل
؟! ان هذا الصبي الذي تتحدث عنه
هارب من السجن
عثمان -:وسارق
خصاف -:وهو من جماعة ابن
الحمدي ..اللص المعروف في البالد
بأسرها..
صاحب الكلك :عالء الدين ؟ سارق ؟.
كال ..هذا مستحيل ..لقد رفض امامي
أن يأخذ نقودا ً من رجل حاول مساعدته
عندما لم تكن معه اجرة العبور ...لقد
فضل أن يعمل معي ..مقابل أن يعبر
الى الضفة األخرى...
ابو عنبس :إنه يكذب ..وأنت رجل
التفهم شيئا ً ..أمام مكر صبية هذا
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-

الزمان..
صاحب الكلك :سبحان هللا..
رئيس الحرس :ألم يقل أمامك عن
مسكنه ...الم تسمع منه شيئا ً قل ..لعله
يفيدنا في البحث عنه..
صاحب الكلك :ال ياسيدي ..انا ال
صاحب الكلك وقد شعر بأن هناك خطرا ً يتهدد عالء الدين:
اعرف اين يسكن ..ولم يقل امامي اي
شيء ..أنا ال أعرف عنه اي شيء...
رئيس الحرس يفهم أن صاحب الكلك يريد أن يتستر على عالء الدين :رئيس الحرس :التخف ..إنه حتى اآلن
متهم بالسرقة وقد يكون بريئا ً ..ولكن
علينا أن نجده اوالً حتى نساعده
صاحب الكلك -:نعم ..نعم ..أنا على
صاحب الكلك ،يشعر باطمئنان ،لكنه غير متأكد:
يقين من ذلك ..لقد تذكرت اآلن ،انه
حدثني عن ذهابه الى الدرس ..عند معلم
_ قطع الى _ الصبيان في سوق الوراقين..
المشهد التسعون-:
رئيس الحرس واللصوص الثالثة مع معلم الصبيان في الحانوت نرى
معلم الصبيان :لقد تذكرت ..سمعته
الصبية يتجمهرون حول هذا الضيف :رئيس الحرس
يتحدث عن نيته في الذهاب الى سوق
النخاسين ..ولكن الشيء الموكد ان
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عالء الدين اليمكن أن يكون صبيا ً
_ قطع الى _ سيئا ً..

 -رئيس الحرس ينظر الى اللصوص الثالثة...

المشهد الحادي والتسعون-:
 309رئيس الحرس واللصوص الثالثة مع النخاس الذي يقول:

310

 رئيس الحرس يبقى مفكرا ً لحظات ثم يلتفت الى اللصوص الثالثة،متسائالً:

311

 يظهر أن اللصوص الثالثة قد ضايقهم كالم الناس عن عالء الدين..ولكن خصاف ،وكأنه لم يعد قادرا ً على ضبط نفسه ومشاعره ،يقول
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النخاس :نعم إنه صبي غريب االطوار،
جاء عندي قبل مدة ،وطلب مني أن
ابيعه ..تصور ياسيدي رئيس الحرس..
لكنني بالطبع أفهمته بان ذلك غير ممكن
فهو حر..
رئيس الحرس :ولماذا فعل ذلك ..ألم
تعرف ؟
النخاس :إدعى أن اباه توفي ..أو
اختفى ..ال أدري ..ويريد أن يساعد أمه
على المعيشة..
رئيس الحرس :واآلن ماذا نفعل ؟ لقد
رأيتم باعينكم بأننا نسير على غير هدى
خصاف :لم يبق امامنا ياسيدي رئيس
الحرس سوى أخذ امه رهينه عندنا..
اعني عندك ..حتى يظهر ..فهو كما

312

 -رئيس الحرس ينظر الى خصاف نظرة خاصة ..ويقول:
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صره.ويعرف بأنه أخطأ ؟ ..ويبقى صامتا ً
 خصاف يخفض ب ً_ قطع الى _

314

المشهد الثاني والتسعون-:
 ليالً .عالء الدين على ظهر النسر ..والنسر يهبط الى االرض ..ينزلعالء الدين ..ارض خالء ..ونرى جبالً بالقرب من عالء الدين...

315
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سمعنا يحب امه..
رئيس الحرس -:هل تعتقد ذلك ..اال
تظن بانه ولد عاق ؟ فمن يسرق ويشهد
بالزور ،كيف يمكن أن يهتم بوالديه ؟

صوت النسر :نحن اآلن ياسيدي عالء
الدين في مدينة البصرة ...وهذا الجبل
يسمى جبل سنام .تقضي ليلتك هنا..وفي
الصباح تذهب الى المربد..سوق
 عالء الدين وحده ..في ليل الصحراء ...والجبل الوحيد..._ قطع الى _ الشعراء واالدباء ...فهو ليس بعيدا ً من
هنا..
المشهد الثالث و التسعون-:
_ مؤثرات صوتية مالئمة _
 المربد ..صباحا ً ..خيام منصوبة ..خيول ..وشعراء يلقون اشعارهم..والناس تنصت ..حركة الناس واألبل القادمة من بعيد ..عالء الدين
عالء الدين -:ماهذا ياسيدي ؟
يتأمل المربد ..ثم يقترب من رجل
الرجل :إنه المربد ..الم تسمع به ؟ .هنا
يجتمع الشعراء ..من كل انحاء
البصرة ..يلقون اشعارهم ..هنا كان
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يقف الشاعر الفرزدق ..والشاعر جرير
عالء الدين :أنا ابحث عن رجل عالم..
اسمه جابر بن حيان.
الرجل :قد تجده في المسجد الجامع ..إنه
ليس بعيدا ً ..انظر هذه هي مئذنته
العالية..

 -ينظر عالء الدين الى حيث يشير الرجل..
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-
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-

320
321

-

مئذنة مسجد البصرة" .وهي أول مئذنه بنيت في االسالم كما يذكر
البالذري".
_ قطع الى _
المشهد الرابع و التسعون-:
عالء الدين في صحن المسجد ..ونالحظ داخل بيت الصالة "المصلى"
وجود ناس يجلسون يستمعون الى محدث ٍ يشرح ويفسر لهم ..وكل
مجموعة جلست بقرب أحد االعمدة...
_ مؤثرات صوتية مالئمة _
نقترب مع عالء الدين من واحدة من حلقات الدرس هذه ..لنرى من
بينها رجالً جاحظ العينين ..نقترب منه اكثر ونتوقف عنده في لقطة
قريبه ..إنه يتحدث الى المجتمعين حوله ..يرفع رأسه فيجد عالء الدين
عالء الدين ،وهو ينظر الى هذا الرجل الذي أحس بوجوده
الرجل صاحب العينين الجاحظة ،يشير اليه باالقتراب والجلوس..
أحد الجالسين :هل كل عائم هو سمك ؟
يتقدم عالء الدين ويجلس ..أحد الجالسين يسأل:
ماذا تقول أنت سيدي الجاحظ ؟
الجاحظ -:ليس كل عائم سمكة ،وإن
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كان مناسبا ً للسمك في كثير من معانيه..
اال ترى أن في الماء كلب الماء وعنز
الماء ..والسلحفاة فيه والضفدع
والتمساح والدلفين ..وغير ذلك من
_ مزج بـ _ االصناف..
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المشهد الخامس و التسعون-:
 الجاحظ يتحدث ..إنه ينهي حديثه..ينهض بعض الجالسين ..يتبعهمالجاحظ :هل تنتظر مجيء أحد ؟.
آخرون ..وأخيرا ً يبقى عالء الدين جالسا ً وحده فينتبه له الجاحظ..
عالء الدين -:كال ياسيدي ..أنا لست من
هذه المدينة ..وال أعرف أحدا ً فيها جئت
طالبا ً جابر بن حيان..
ينهض الجاحظ ..نالحظ أنه متعب ..وعليه عالمات االعياء فيقوم الجاحظ -:إذن لقد وصلت ياولدي ..أنا
ابو عثمان عمرو الجاحظ تعال معي.
عالء الدين ويتبعه..
_ قطع الى _
المشهد السادس و التسعون-:
 ليالً .في السوق ،الجاحظ وعالء الدين يجلسان في أحد دكاكينالوراقين ..قنديل مضاء ..ورفوف الكتب تمأل الجدران عالء الدين،
الجاحظ  :أنا أكري هذا الدكان ليالً..
مستغربا ً ..فيالحظ الجاحظ ذلك ،ويقول
ألقرأ الكتب التي فيه فالكتاب ياولدي
صديق ال يمل صحبتك ...واآلن قل
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لي ..ياعالء الدين ..ماذا تريد من جابر
بن حيان ..فإنك قد تجده هنا..
عالء الدين :هنا ؟ أين ياسيدي الجاحظ
الجاحظ -:في هذه الكتب..

 عالء الدين باستغراب_ قطع الى _
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المشهد السابع و التسعون-:
 في القصر السلطاني ،وفي واحدة من غرفه "هي غرفة االميرةالضائعة" تجلس السلطانة حزينة وهي تتأمل اغراض ولعب ابنتها..
السرير الفارغ ..والطاولة التي تبعثرت فوقها بعض قناني العطر..
إنها غرفة تركت على حالها منذ غياب االميرة المفاجيء.
 يدخل السلطان ،فيجد زوجته الباكية ..يقترب منها مهدئا ًالسلطان :أنا حزين أيضا ً ..لقد كانت
ابنتنا الوحيدة ..ولكن ماباليد حيلة..
فكفي عن هذا ..إنك تعذبين نفسك...
 تنهض السلطانة ..وكأنها تحلم ..وتقوم بلمس أو االشارة بيدها لكل السلطانة" :كأنها تتذكر"..كانت هنا..تركتها لتنام مثل كل ليلة ..وكعادتها
االشياء التي يأتي ذكرها ..اثناء كالمها:
رشت سريرها بعطر الياسمين ..وفي
الصباح ..كانت غرفتها خالية الشيء
غير عطر الياسمين ..لقد اختفت ابنتي
من هذه الغرفة ..رغم كل حراسك الذي
يحمون القصر ..لقد ضاعت ابنتي...
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فلماذا ندعي بانها ماتت ؟ .لماذا نبني لها
قبرا ً في مقبرة عامة الناس ؟..
السلطان -:هذا أرحم بي من إعالن خبر
اختفائها ..وربما اختطافها ..كيف سيأمن
الناس على اموالهم وابنائهم ..إذا كنت
أنا..عاجزا ً عن حماية ابنتي..
السلطانة -:وها هو صبي يختطف من
بين ايدي حراسك فهل ستبني له قبرا ً..
_ قطع الى _ خشية الفضيحة ؟
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المشهد الثامن و التسعون-:
 -اللصوص الثالثة .مجتمعون ليالً

خصاف :إن كالم رئيس الحرس أصبح
اليعجبني..
عثمان -:وأنا كذلك
ابو عنبس :هل تقصدان اننا في ورطة ؟
خصاف -:ثم ان طريقته في البحث
التعجبني ايضا ً...
عثمان :نعتمد على انفسنا..
ابو عنبس -:كيف ..والحراس يحيطون
بنا ..لحمايتنا من ابن الحمدي..
خصاف:يمكننا التخلص منهم ،ببساطة..
94

هذا إذا رأيتم أن نزور ام هذا الصبي
ليالً ...هناك وسيلة اعرفها جيدا ً تجعلها
تخبرنا عن مكان وجوده ..فهل يعقل
انها التعرف عنه شيئا ً..
ابو عنبس :إذن يجب أن نسرع..
خصاف :بل ننتظر الوقت المالئم...
عثمان -:متى ؟
خصاف :ليلة الجمعة ..الجمعة األخيرة
من هذا الشهر ...إن الحرس ورئيس
الحرس سيعودون متعبين من موكب
السلطانة التي تزور قبر ابنتها في هذا
اليوم...

329

 -خصاف ،وكأنه يرى ماسيحدث

330

المشهد التاسع و التسعون-:
 في دكان الوراق .الجاحظ مع عالء الدين يجلسان وامام عالء الدينمجموعة كتب ...الجاحظ يتحدث

331

 -عالء الدين مصغيا ً لحديث الجاحظ

_ قطع الى _

95

الجاحظ :اسمع ياولدي ..لقد وضعت
كتبا ً عن اللصوص وقطاع الطرق
وحيلهم وطرقهم ..لكنني لم أعرف
لصوصا ً يهتمون بحجر الفالسفة ..حتى
وإن كان المعني بهذا الحجر هو الذهب
فهل هم يطلبون الفدية ؟ نعم ..ولكن من

صياد فقير ..ليس له غير ولد صبي..
وزوجة مسكينة..
وأنا وضعت كتابا ً أسميته الحيوان..
بحثت وجربت وشاهدت حتى اجتمع
عندي مايكفي لوضع هذا الكتاب ..ولم
اعرف أن في دجلة سمكا ً يبتلع إنسانا ً..
ثم انني كنت صيادا ً ..وأصيد السمك...
عالء الدين -:وماالعمل؟ياسيدي الجاحظ
الجاحظ -:كيف نعرف بانه لم يمت
غرقا ً ؟
عالء الدين -:كان ابي سباحا ً ماهرا ً
الجاحظ :ومع ذلك ..ياعالء الدين..
التكفي يدا رج ٍل وحده أن تقاوما بحرا ً..
عالء الدين -:كان يذهب للصيد كل
يوم ..يذهب صباحا ً ويعود في المساء..
إال ليلة البدر التمام فإنه يبقى الى صباح
اليوم التالي ..كان اليجلس ..لم ار
والدي جالسا ً ..واستمر حتى آخر ليلة..
الجاحظ :ومتى كان يرتاح اذن ؟
عالء الدين :الأدري ؟! الأدري ياسيدي
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_ قطع الى _
332

المشهد المئه-:
 -في السجن .ابن الحمدي مكبل بالقيود .يدخل رئيس الحرس

333

المشهد المئة وواحد-:
 -الجاحظ يجلس على حافة نهر من أنهر البصرة ..يراقب عالء الدين..

رئيس الحرس -:اسمع ياابن الحمدي إن
أمر اطالق سراحك أصبح في يدك..
ابن الحمدي :في يدي ..أنا ؟ كيف ؟
رئيس الحرس -:تخبرني فقط أين اخفى
رجالك الصبي .
ابن الحمدي -:هل تريدني أن أصدق
بانك التعرف هو عند من ؟
رئيس الحرس:صد قني يارجل ..يهمني
أن اعرف مكان عالء الدين ..انني في
ورطة..
ابن الحمدي :أنا على استعداد أن أضع
كامل ثروتي ورجالي بين يديك من اجل
العثور على هذا الصبي
رئيس الحرس :إذن ..يكون قد اختفى ؟
_ قطع الى _ ياالهي ماذا افعل ؟
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 -عالء الدين ..يعوم ..ونالحظ انه يجيد السباحة..

335

المشهد مئة واثنان-:
 -عالء الدين يستمع الى الجاحظ بانتباه:

336

مزج بـ
الجاحظ -:إن حجر الفالسفة ياعالء
الدين ،هو شيء ال وجود له ..هو أمنية
بعض الناس الذين ينتظرون أن تهبط
عليهم السعادة ويعم النعيم كل ايامهم
وذلك دون أن يقوموا بجهد ..إن الحياة
علمتني ياعالء الدين ..بأنه يمكن أن
نحول اي شيء ..الى ذهب ..الى شيء
له قيمة مثل قيمة الذهب ..وذلك بواسطة
شيء وحيد..هو العمل ..العمل ياولدي..
عمل االنسان .هل فهمت ؟
_قطع الى _ عالء الدين :يبقى صامتا ً ...

المشهد مئة وثالثة-:
 في قاعة القصرالسلطاني..يجلس السلطان تحف به حاشيته ..حرسومستشارون ..أحد المستشارين يهمس في اذن السلطان شيئا ً ،فيحرك
السلطان رأسه بالموافقة ..وباشارة خاصة من هذا المستشار يتحرك
الحاجب وينادي على رئيس الحرس ..يدخل هذا االخير ويقدم
السلطان :لم تعثر على عالء الدين ؟
للسلطان إشارات الطاعة ..فيقول له السلطان:
98

رئيس الحرس:حتى اآلن ..نعم
ياموالي..
السلطان" :للحرس" :إذن خذوه
رئيس الحرس -:موالي ..لقد عرفت
المجرم الحقيقي ..فامهلني اسبوعا
واحدا ً..حتى اقبض عليه بالجرم
المشهود ..وأظن أنه هو الذي اختطف
عالء الدين ...امهلني اسبوعا ..ثم افعل
بي ما تشاء ..ياموالي..
السلطان-:حسنا اعطيناك هذا االسبوع..
واآلن تحرك ففي المساء ستذهب
_ قطع الى _ السلطانة لزيارة قبر ابنتنا...
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 -يتقدم الحرس ألخذ رئيس الحرس .لكنه يقول

338

المشهد مئة واربعة-:
 -للصوص الثالثة .ليال .خصاف يمسك بخنجره وهو يقول

99

خصاف :ستعرف ام عالء الدين كيف
يجعلها هذا (يعني الخنجر) تتذكر اين
يختفي ابنها الشقي..
عثمان :أنا خائف..
ابو عنبس -:التخف ..هذه هي ليلة
الجمعة االخيرة ...والحرس سيكونون
متعبين ..ثم الم تالحظ بأنه تخلى عن

حراستنا
عثمان -:يقال ان السلطان امهله اسبوعا ً
آخر..
خصاف :حتى ولو امهلوه الف عام..
فإنه سوف لن يعثر على عالء الدين،
_ قطع الى _ بعد هذه الليلة...
339
340
341
342

343

المشهد مئة وخمسة-:
 رئيس الحرس مع مجموعة من اعوانه ..نراهم يتخذون لهم مواضع..يختفون فيها ..الوقت ليالً..
الحارس :أنا ارى بيت عالء الدين من
 أحد الحراس يرفع رأسه ،قائال ًهنا
 باب منزل عالء الدين ،كما يمكن رؤيته من وجهة نظر الحارسرئيس الحرس :عليكم بالصبر والحذر،
 رئيس الحرس يهمس لجماعتهفانا على يقين بأنه لن يمر هذا االسبوع
_ قطع الى _ اآل ويأتي المجرم برجليه الى هذا البيت.
المشهد مئة وستة-:
 اللصوص الثالثة يتهيأون للخروج ..نالحظ أن كال منهم يجرب اللثامالذي سيرتديه...
_ قطع الى _
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344

-

345

-

346

-

347
348

-

349

-

350

-

المشهد مئة وسبعة-:
عالء الدين ،يجلس في بستان نخيل ..ليالً وقربه القنديل الزيتي
المضاء ..إنه يتأمل النخيل ..والليل...
الجاحظ يجلس منكبا ً على قراءة كتاب ..وفجأة يقول عالء الدين ..كأنه
يحدث نفسه:
يرفع الجاحظ راسه الى عالء الدين فيجده يحدث نفسه لحظات ويعود
للقراءة ...
وجه عالء الدين ..كأنه يتذكر شيئا ً ...نقترب من عينيه ونتوقف في
لقطة كبيرة ً جدا ً من عينيه..
ظهور تدريجي لـ
وجه الفتاة – السمكة ..ثم يختفي
السمكة الصغيرة وهي تعوم في الحفرة ..وفجأة يظهر دخان ..ومنه
تظهر الفتاة وبيدها قنينة العطر( ...اللقطات السابقة نراها على خلفية
_ تختفي _
باهتة من (اللقطة )349
وجه عالء الدين ،كما في  ..349ينتبه ،ويتساءل
_ قطع الى _
المشهد مئة وثمانية-:
ام عالء الدين .تجلس وحدها ،ليالً .وهناك امامها سرير عالء الدين
الفارغ ..إنها تشم رائحة ..فتتأكد ...تنهض ام عالء وتتبع مصدر

101

عالء الدين -:انها ليلة الجمعة ..الجمعة
األخيرة من الشهر..

عالء الدين -:هل تعرف ،سيدي الجاحظ
شيئا ً عن الياسمين ؟
أم عالء الدين :إنه عطر الياسمين ؟!

351
352

353

354

الرائحة( ..تتبعها الكاميرا) تخرج من الغرفة ..تتوقف ..تتراجع قليالً
ام عالء الدين :بسم هللا الرحمن الرحيم..
 ضوء خفيف يتسرب من باب الغرفة المهجورة.. تتقدم ام عالء الدين ..تصل الى باب ..تقف الهثة ...وأخير تطلبرأسها ...
 قطع الى -المشهد مئة وتسعة-:
 داخل الغرفة المهجورة ،تجلس الفتاة ،كما شاهدناها سابقا ً وبيدهاالمرأة وامامها قنينة العطر ..إنها تجلس تحت شبكة الصيد المعلقة
فوق راسها...
الفتاة -:ادخلي أيتها المرأة الطيبة..
ترفع الفتاة رأسها وتنظر الى الباب ،وهي تقول
 :اقتربي يا ام عالء الدين ..انني
بانتظارك..
لحظات وتدخل ام عالء الدين وهي التصدق عينيها..
ام عالء الدين :من أنت ؟ ..وكيف
دخلت البيت ؟
الفتاة :اجلسي معي ..وسأحدثك عن كل
شي ء ...فأنا ايضا ً وحيدة مثلك.
_ قطع الى _
تجلس ام عالء الدين قرب الفتاة...
المشهد مئة وعشرة-:
 اللصوص الثالثة .وهم ملثمون ..يسيرون حذرينخصاف :يجب أن نخرج منها قبيل..
102

أذان الفجر..
عثمان -:لماذا ؟
خصاف -:كاننا ذاهبون للصالة ...
ابو عنبس -:إذن علينا أن ننتظر قليالً..
فما يزال الوقت مبكرا ً...
خصاف :وكيف عرفت بان الوقت ما
يزال مبكرا ً ؟ هل تصلي من وراء
_ قطع الى _ ظهورنا ؟!
355

المشهد مئة وأحد عشر -:
 -رئيس الحرس .في موضعه مع اعوانه ..يقول احدهم

حارس -:الأظن بانه سيحدث شيء ..لقد
قرب اذان الفجر..
رئيس الحرس :يمكنك أن تنام قليالً..
_ قطع الى _

المشهد مئة واثنا عشر-:
 - 356ام عالء الدين تجلس مع الفتاة ...تقول

357

ام عالء الدين -:لم يبق شيء على آذان
الفجر...
الفتاة -:اذن ..حتى الشهر القادم...
ام عالء الدين -:ليتني استطيع أن افعل
شيئا ً من اجلك يا أبنتي...

 ام عالء الدين تسمع حركة غريبة آتية من وسط الدار ترهف سمعها.103

حركة واضحة....

تنهض حذرة وتطل من الباب على وسط الدار
_ قطع الى _
358

359

360

المشهد مئة وثالثة عشر-:
 ثالثة اشباح يهبطون من اعلى الحائط ..يتوجهون نحو غرفة عالءالدين اعتقادا ً منهم ا نام عالء الدين تنام فيها...
_ قطع الى _
المشهد مئة واربعة عشر-:
رئيس الحرس :كما توقعت ها هم
 رئيس الحرس يقف ،قائالً..يدخلون البيت
فيسير مسرعا ً باتجاه بيت عالء الدين ،يتبعه معاونوه وهم يحملون
سيوفهم...
_ قطع الى_
المشهد مئة وخمسة عشر-:
الفتاة :اهربي ..انهم يبحثون عنك
 ام عالء الدين ،ترجع الى حيث تجلس الفتاة ..وهي خائفةام عالء الدين :وأنت ..أنا خائفة عليك
اثناء الحركة المرتبكة الم عالء الدين ،تصطدم يدها بالشبكة المعلقة
فوق رأس الفتاة ..فتسقط عليها الشبكة كما لو رماها صياد سمك
ماهر ..تحاول الفتاة أن تتخلص من الشبكة..تساعدها أم عالء الدين..
لكن اصوات اللصوص تقترب من الغرفة المهجورة ..فتركض
خارجة من الغرفة ..في محاولة منها منع اللصوص من الدخول الى
الغرفة المهجورة..
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_ قطع الى _
361

362

المشهد مئة وستة عشر-:
(صوت اذان الفجر)
 اللصوص الثالثة ،يفاجأون بخروج ام عالء الدين اليهم .فيمسكونبها.خصاف يشم رائحة العطر – بينما يعلو صوت آذان الفجر ،فيقول
خصاف :هل كنت تتوضئين بعطر
مستهزئأ:
الياسمين ،ايتها المرأة الشمطاء ؟
يمرر الخنجر امام وجهها ،ويقول  :واآلن اخبرينا اين نجد عالء الدين ؟
ام عالء الدين -:اتركني اخزاك هللا..
عثمان -:ليس لدينا وقت ..اخبرينا
بسرعة ..فنحن نريد أن نصلي الفجر
قبل فوات الوقت...
ام عالء الدين -:وماذا تريد منه ؟!
خصاف :اللهم اشهد انها ال تريد
االحتفاظ برأسها فوق رقبتها ..قولي أين
 فجأة يظهر رئيس الحرس ومعاونوه فوق الحائط يهبطون مسرعين ،نجده..وقبل أن يستطيع اللصوص الثالثة االتيان باية حركة نسمع صوت
رئيس الحرس :بل أنت ستقول لنا..
رئيس الحرس يقول
يفاجأ اللصوص بالحرس وقد احاطوا بهم من كل جانب وبيد ك ٍل منهم
سيف...
الحرس يقيدون ايدي اللصوص الثالثة .ام عالء الدين رغم الموقف
105

363

364
365

الذي هي فيه تختلس النظر الى باب الغرفة المهجورة ..يتقدم منها
رئيس الحرس - :إنه عطر الياسمين..
رئيس الحرس ،وفجأة يشم رائحة يعرفها جيدا ً...
ياالهي ..هذه رائحة االميرة ابنة موالي
السلطان...
ام عالء الدين -:إياك أن تذكر إسمها..
احذر..
رئيس الحرس ،يسرع الى الغرفة المهجورة ،وتتبعه ام عالء الدين..
يدخالن ويقفان مدهوشين..
رئيس الحرس -:اميرتي العزيزة ..من
 االميرة ..ماتزال جالسة وقد غطتها شبكة الصيد..جاء بك الى هنا ؟
ام عالء الدين -:لقد فات اذان الفجر..
وأنت هكذا ..لم تتحولي الى سمكة..
االميرة -:يبدو أن شبكة الصيد ..هي
يتقدم رئيس الحرس من االميرة ويرفع عنها الشبكة
_ قطع الى _ التي انقذتني من السحر ايضا ً...
المشهد مئة وسبعة عشر-:
 القصر السلطاني يحتفل بمناسبة عودة االميرة... السلطان يجلس وحواليه مستشاروه ..وام عالء الدين تقف بين يديه ..السلطان -:واآلن ايتها المرأة الطيبةاطلبي ماتشائين ...فانت وولدك وزوجك
السبب في عودة ابنتي الي.انقذتها شبكة
صيد زوجك من سجنها ومن السحر
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الذي كانت فيه..
ام عالء الدين :ال أطلب شيئا ً ياموالي
السلطان سوى ولدي ..فقد خرج يبحث
عن ابيه..
السلطان :من اليوم سنبحث عن زوجك
كلنا ...فما اسمه ؟
ام عالء الدين :زيدان الصياد ياموالي..
السلطان :وابنك ايضا ً ..سنعلن في كل
_ قطع الى _ البالد عنه...
366

367

368

المشهد مئة وثمانية عشر-:
 فرسان كثيرون ينطلقون على خيولهم السريعة باتجاهات مختلفة..._ مزج بـ _
المشهد مئة وتسعة عشر-:
المنادي :من أتى بخبر عن زيدان
 رجل ينادي في السوق والناس تجتمع حوله:الصياد أو ابنه عالء الدين فله جائزة
_ مزج بـ _ ثمينة من موالنا السلطان
المشهد مئة وعشرون-:
الرجل :ومن هو زيدان الصياد ؟.
 في السوق .رجل آل خرآخر :يبدو انه رجل مهم...
_مزج بـ _
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369

370

371

372

المشهد مئة وواحد وعشرون-:
 -المسجد الجامع في البصرة .ناس يجتمعون حول المنادي

المنادي :فمن اتى بخبر عنهما فله
جائزة...

المشهد مئة واثنان وعشرون-:
 عالء الدين يجلس وأمامه كتاب يقرأ فيه ..يدخل عليه الجاحظ ،ويقول الجاحظ :قم ياعالء الدين ..واحزم امركللسفر ..الدنيا كلها تبحث عنك..
عالء الدين...:
الجاحظ :والتنسى الكتاب إنه صديقك
_ قطع الى _ في البر..
المشهد مئة وثالثة وعشرون-:
 القافلة تسير..ونرى عالء الدين راكبا...
_ قطع الى _
مشارف بغداد..تظهر..
المشهد مئة واربعة وعشرون-:
 عالء الدين ،يجد رئيس الحرس باستقباله ..يرى امه من بينالوافقين ..يهرع اليها ..فتأخذه الى صدرها...
_ قطع الى _
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373

374
375

376
377
378
379

المشهد مئة وخمسة وعشرون-:
 في قاعة القصر السلطاني ،عالء الدين يسلم على السلطان واالميرةتقف خلف ابيها ،وهي تبتسم لعالء الدين
_ قطع الى _
المشهد مئة وستة وعشرون-:
رئيس الحرس -:سوف لن تبقى قطرة
 رئيس الحرس يقول لعالء الدينماء في البحر دون أن نبحث فيها عن
ابيك..ثم نتجه للبر..إن كان موجودا ً
 عالء الدين يقف شاكراً..هناك ..أو هنا ..فسنعثر عليه..
_ قطع الى _
المشهد مئة وسبعة وعشرون-:
قاعة القصر السلطاني ..السلطان ورئيس الحرس والمستشارون وغيرهم
يقفون ،وقد ظهر عليهم أسف واضح..
 يأتي عالء الدين ..وهو ينتظر أن يسمع الخبر من السلطان الذي بعثيطلب حضوره...
 ام عالء الدين ،تتبع ابنها وهي في اشد حاالت اللهفه لسماع الخبر.. االميرة تنظر الى عالء الدين ... يقف عالء الدين بين يدي السلطان .وبأشارة من السلطان يحضر أحدالحراس صرة ويفتحها فنرى مالبس رثة متآكله ..التزال مبللة
بالماء..
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 -تصرخ ام عالء الدين قائلة:

 - 381عالء الدين ،بعيون دامع
 - 382يقترب السلطان من عالء الدين .ويضع يده على كتفه مواسيا ً ،وهو يقول

 -النهاية -

ام عالء الدين :انها ثياب زوجي ..انها
ثياب ابيك يا عالء الدين
عالء الدين :اذن لقد مات ابي ..ابي
مات ...
السلطان :ال ال ياعالء الدين ،فمن يكن
له ابن مثلك ..فانه اليموت!
 -موسيقى -
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