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 بيانات عن املوقع

 املوقع االلكتروني: 

https://www.plumabook.com 

 صفحة الفيس بوك: 

https://www.facebook.com/beyond.dbh1/ 

 

 

 

، إذا لم يتم بلوما وبيوند فريق موقع  هذا الكتاب قام بالعمل عليه

 . ، فيعتبر إنتهاك لحقوق ملكية املوقع تحميله من على منصتنا

https://www.plumabook.com/
https://www.facebook.com/beyond.dbh1/
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 ولىالجريمة اال 

ل هناك افضل من النقاء . فالكل يميل الى اللبن.  ه

فالحب قد خلق عندما رأى االنسان اقرب صورة 

للنقاء . افضل صورة للنقاء هى تلك الصورة  

املنطبعة بداخل كل قلب انسان ، صورة مجسمة  

ظهور الحب على  لنفسه. فالكل يحب نفسه لكن  

 السطح بدرجات. 

فمقدار الحب عند الكل متساوى لكن ظهوره 

بدرجات متفاوتة . فكانت اول جريمة فى مسرحنا هذا 

هى بسبب حب الذات . واملسرح كبير واملمثلين  

اعدادهم فى تناقص. فاملمثل ان شعر بهزلية 
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املسرحية انسحب . لذلك تبقى لنا مجموعة من  

ثيل واصطفى املخرج بالنخبة  الهواه اليجيدون التم 

القليلة لنفسه . على حساب املسرحية . وقرر الغاء  

دور البطل . فهو البطل وقرر الغاء الغاية من 

املسرحية . وكتب مسرحية بالنهاية وقسم املمثلين الى  

فصلين ، فصل يمثل انه فى رفاء ونعيم الى اخر  

املسرحية وفصل فى عذاب اليم الى اخر املسرحية .  

 على املشاهد ان يختار اى الفصلين يفضل.و 

لم يعلم احد الغاية وراء تلك املسرحية ، سوى حب 

املخرج لذاته فيبرز مهارته فى االخراج والتأليف معا  

وتقسيم االدوار ، فاملشاهد لم يجد القصة لكنه  

ذهب بقلبه مع الفصل الناعم وتركوا املمثلين ونظروا  
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. ونبذوا الفصل  الى الخلفية واملؤثرات الوهمية

 النارى وخدعتهم صراخ املمثلين واملؤثرات الكاذبة. 

ودارت املسرحية على املسرح لعروض عدة . واعداد 

املتفرجين فى منحنى تزايد الى اعلى قمته ثم نقص  

قليال واستمر فى ثبات حتى بدأ ينحدر بسرعة فى اخر 

 العروض. 

فالناس بدأت فى التساؤل مالغرض من املسرحية ،  

ماهدفها ، وبدأ امللل يتناوب على وجوه املمثلين  و 

حيث اليوجد ماهو جديد ليقدموه . وبدأ شبح النوم  

 يسيطر على املشاهدين فى منتصف العرض . 
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حتى جمع املخرج ممثليه وطلب منهم الحرفية فى 

التمثيل وزيادة عدد التدريب ورمى نقصان معدل بيع  

مع الى نقض  التذاكر الى مستواهم الفنى وابى ان يست

واحد موجه الى قصته . فقام احد املمثلين ورفض ان  

يشكك املخرج فى اداؤه وبدأ يتبادل معه االتهامات . 

حتى انتهى النقاش بمد االيدى . وتهديده بالطرد من  

 املسرح . 

جلس ذلك املمثل فى غرفته يفكر فيما يقدمه. كل يوم  

على املسرح ، ليس هناك هدف وليس هناك غاية . 

افائدة ان يمثل حياة احدهم السعيدة الدائمة التى م

ال يمسها سوءا . واين الدراما فى ذلك . فقرر ان يضع 

 حدا لهذا ويتحدى املخرج . 
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وفى احدى العروض ، وفى احدى فصول السعادة كان  

املمثل يؤدى دور اخو العريس فى فرحه يبارك له 

ويهنيه.  ويحضن ابويه و يعجب بأخت العروسة  

 م لخطبتها وتنزل الستار على هذا الفصل . فيتقد 

لكن املمثل رفض تأدية الدور هكذا وقرر ان يفاجىء  

الحضور فى تغيير مفاجىء للقصة ، ويضع املخرج فى  

 مأذق اليستطيع ان يخرج منه اال بتغيير القصة . 

عندما بدأ الفصل ذهب املمثل لتهنئة اخوه كالعادة ،  

مام ذهول الكل . " لكن تلك املرة قال بأعلى صوته ا 

لم اتى اليوم مهنئا لك يا اخى مثل كل الليالى السابقة  

، انا هنا التحداك امام الجميع ، انا افضل منك  
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واحق منك بعروستك الجميلة تلك ". فزع الحضور  

لتغير االحداث املفاجىء وجرى املخرج ناحية املسرح  

يحاول ان ينقذ املوقف ، فأشار الى من يشغل دور 

بأن يخرجه من شذوذه فذهب االب الى ابنه  االب 

قائال" مابك اليوم يابنى ، انت تهذى من اثار الحمى ، 

فعروستك فى انتظار خطبتك لها اليوم " واشار الى  

اخت العروسة  فنظر اليها املمثل قائال " ال " اختها  

اجمل منها ، وملاذا اتزوج انا بدميمة الوجه ويتزوج  

هبت االم باشارة من املخرج  اخى بجميلة الوجه؟ " فذ

محاولة تدارك املوقف قائلة " بنى يابنى ، انهى 

حديثك حاال واعتذر وعد الى دورك املكتوب لك حتى 

تسير الحياة السعيدة املخطط لها . " فنظر اليها  
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املمثل قائال " الحياة السعيدة القادمة فى الفصول 

ات  االخرى بأننا سنرزق باطفال وونتقابل فى املناسب

وعندما ارى زوجه اخى تتحول السعادة املكتوبة الى  

حزن مكتوم ال استطيع البوح به حتى ال انتقل الى  

فصول الشقاء ، تبا لحياتكم السعيدة " واخرج من  

جيبه مسدسا واطلق طلقاته فى اتجاه اخيه قاتال اياه  

. ودويت صرخات فى املسرح كله وتفاعل الجمهور مع  

ام الكل يسقف فى نفس  املشهد بعصبية جدا وق

 واحد . 

اسدل الستار على ذلك الفصل وجرى املخرج يتفقد  

املمثل النائم على ارضية املسرح فوجده قتيال . فنظر  

الى املمثل الثائر سائال اياه " ملاذا قتلته ؟ " فرد املمثل 
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" النهى مثاليتك " نظر املخرج بعصبية وقال " سأبلغ  

أنهى مسرحيتك الشرطة وانهى حياتك االن " وس 

اقطع عيش كل من يعمل فى املسرح ، انظر سيدى   و

املخرج حولك اال تسمع همهمات الحضور وفضولهم 

ملعرفة ماذا سيحدث ، انه دورك االن لتثبت  

عبقريتك بعيدا عن املؤثرات الصوتية والصور  

الخالبة ، ابدأ بتأليف فصولك القادمة امام ارتجالى  

ا املمثل وخرج من  ولنرى من سوف ينتصر . " قاله

 املسرح يستعد الى الفصل الثانى .

جمع املخرج ممثليه قائال هناك تغير فى االحداث ،  

فلنمثل باقى فصولنا كما هى فى سعادة وهناء ونزرع  
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فكرة واحدة فى عقل املشاهد ان مسرحنا جميل نقى  

 اليشوبه سوى ذلك املمثل الثائر .

اهر املمثلون  بدأ الفصل الثانى كأن شيئا لم يكن وتظ

انهم فى سعادة وادوا ادوارهم كما هى مكتوبة . حتى  

بدأـ همهمات الجمهور يسأل كيف تسير االحداث  

بتلك السعادة بعد مقتل احدهم على خشبة املسرح .  

حتى ظهر املمثل الثائر ، ووقف امام املمثلين فابتعدا  

عنه ونال لظهوره تحية من الجمهور لنجم املسرح  

 االول .

الى زمالئه قائال " اسمعتم انهم يحبوننى الننى قد نظر 

وضعت قصة الى ماتمثلونه االن ، انضموا الى  
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ولنكتب قصتنا بأيدينا ليس لنا حاجة بمخرج يتفاخر 

بعظمته ويقتل مواهبنا "  ازدادت تحية الجمهور الى 

املمثل بعد سماع كلماته االخيرة فبدأ املمثلون  

الى بعضهم بعض ،  ينظرون الى الجمهور وينظرون 

فمنهم من مس قلبه هتاف الجمهور لصاحبهم ومنهم 

من نظر املخرج ورأى دمعات تتجمع فى عينيه 

فتعاطف معه. فقطع مشاعرهم توجيه الدعوة من  

املمثل الثائر مرة اخرى باالنضمام له . فتحرك  

احدهم وانضم له وكانت املفاجأة انها زوجه اخته  

مام الجمهور فى وسط  التى كان يريدها ، فقبلها ا

دهشة الحاضرين ، فغضب احد املمثلين وامسك  

بفأس كان يستخدمه فى مشهد الزراعة وتقدم ليقتل  
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وسط كلمات نافية من املخرج تحاول منعه من  

الخروج عن قصته السعيدة املرسومة لهم . ولكن 

املمثل لم يبالى اال بقتل الشر املتولد فى مسرحيتهم  

اقدم على قتل زميله ، اال ان قتله من ظهره ممثل  و

اخر رأى مشهد انضمام الزوجه فتأثر باملشهد ونس ى 

انها مسرحية وامن باملمثل الثائر . واسدل الستار على  

 املسرح بجريمة قتل ثانية . 

جلس املمثلون على خشبة املسرح ينتظرون  

التعليمات من املخرج ، فقام احدهم وقال" انهى 

نا نقتل بعضنا البعض ".  املسرحية وابلغ الشرطة ان

نظر اليه املخرج قائال ننهى مسرحيتنا بالرجوع الى  

فصلين السعادة والعذاب ، ونبلغ الشرطة حتى  
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نحافظ على قوت يومنا " وسرح املخرج فى افكاره قائال  

" اليوم سأقرر من سيمثل فى فصل السعادة ومن 

سيمثل فى فصل الشقاء والعذاب ، ثم نظر الى ممثليه 

" من يكمل احداث املسرحية كما اكتبها فهو فى   وقال

فصل السعادة له دور دائم ، ومن يتبع الثائر فمصيره 

فصل العذاب " نظر املمثلون الى بعضهم البعض ،  

واشتاقت انفسهم الى العودة الى املسرحية االصلية  

فقال احدهم " اعطنا ادوارنا ونحن نمثلها كما تريد  

 "لننهى تلك القصة البائسة 

بدأ الفصل الثالث بعد االحداث بدخول املمثلين الى  

الجمهور محاولين شرح ماحدث وماهى االثار املترتبة  

عليهم وعلى الجمهور انفسهم مهاجمين املمثل الثائر  
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واتباعه ، واعدين الجمهور ببذل قصارى جهدهم  

 للعودة ملسرحية مثالية مرة اخرى .

توبة ويزيد  خرج املمثل الثائر يعبث بالفصول املك

الفتنة بين املمثلين ويقع منهم من يقع فى شرك القتل  

او الهروب من املسرح او االنتحار . والجمهور ينتظر 

 بشدة النهاية . 

تساوى عدد املمثلين التابعين للثائر مع عدد املثلين 

التابعين للمخرج . وقرر الثائر ان يحول املسرح الى  

عن هويته  ساحة قتال وطلب من املخرج بالكشف 

للجمهور و مبارزته ومن يكسب يكتب باقى املسرحية .  

لكن املخرج لم يرد عليه واختفى من املسرح ، فوجد  
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اتباعه انفسهم لوحدهم فى مواجهة املمثل الثائر  

واتباعه . فنظر بابتسامه لهم وقال " االن اتبعونى  

واال قتلتكم " فاتبعه البعض والباقى تمسك بموقفه . 

ئر واتباعه لقتل من رفض االنضمام اليه .  فتقدم الثا

فوقف امامه الجمهور الذى احب اولئك املمثلين 

وقرر حمايتهما من بطش الثائر ، فانضم جمهور الثائر 

له وبدأت املعركة بين طرفين . وقائد واحد ، حيث  

 الثانى اختفى .

ونشبت معركة كبيرة ادت الى حريق املسرح ، ووقوع  

فرار الناجى من القتل . ووقع الثائر  الكثير من القتلى و 

متأثرا بجراحه فى وسط املسرح فوجد احدهم يحاول  

انقاذه ويخرجه من املسرح قبل ان يتفحم . وعندما 
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اخرجه نظر اليه الثائر فوجده املخرج . " انت الذى 

 انقذتنى " قال املخرج " نعم "

فاندهش الثائر قائال " ملاذا ؟ " قال " الننا نكمل  

بعضنا ، والحريق قد محى اثار كل جرائمك هيا بنا  

 فلنبنى مسرحا جديدا ولنكتب قصة اخرى ". 


