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 نخلة ناأم / 2 مصاقيلال
 خالد الصامطي: كتبها

أنهم مخطئين، بحقيقة تهم موااهتتم  . ت المااور  لخيمتهمإحدى النخال الفرسان الثالثة كبروا معتقدين أن والدتهم هي أن معتز يكتشف :اختصار
رااء، والساحر  منال،  من الشيخ مصقال، أبو: ومصيرها، ولكنهم يقابلون بثالث روايا تالقرية عن هوية والدتهم الحقيقية  كبارسؤال فيقومون ب

 .إلى اعتقادهم السابق بأن النخلة هي أمهممتضاربة ومختلفة كلًيا يعود الفرسان الثالثة  وألن قصص الروا 
 

 :بجوار خيمة الفرسان -نهاري –خارجي  .1

النخلة األولى على يمين الشاشة، الدقمي على ظهره يرفع أثقال لتمرين  ا إلى اواراراح والدقمي يتمرنان خارج خيمتهم
النخلة  بينهما تقفمعتز واارح في الاهة األخرى يقفان و. الصدر واراح يقف خلف رأسه يساعده في رفعها وإنزالها

على، ثم ينظر لألسفل بحثاا ولكنه ال يتمكن، ثم يعاود النظر لأل خالل ذلك يحاول تسلق النخلةالثانية، معتز ينظر لألعلى و
 .عن حار، كل ذلك ياري واارح يراقب حركا ت معتّز بتوّاس وريبة

 معتز
 (باهد وحماس)

رمي بحار وهو ي -كالذي يصدره العبوا التنس األرضي مع ضرب الكر  في الساعا ت األخير  من اللعب- يصدر صوتاا
مترقًبا وواضًعا كفه األيسر مقابل حاابيه كمظلة تحاب الشمس  لألعلىويستمر بالنظر .. ة الثانيةالنخل التمر في أعلى تااه

 ..عن عينيه
 جارح

 (وهو يصرخ مؤنًبا)
 بصاحي إن ت؟ من ت وش قاعد تسوي؟ورع؟ 

 معتز
 !goناقز go إن ت اللي وش دخلك؟ 
 جارح

 (بعصبية)
 ؟كأمترضى أحد يرّام !! شلون وش دخلني

 معتّز
 (والدقميوهو يضحك سخريةا وينظر إلى اراح )

 !!أخوكم توه مصدق إن النخلة هذي أمه
 ..هاهاها
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Duuude.. that’s unbelievable!! 
 ..توقف األخوان عن التمرين ثم ينظران باتااه معتز واارح وهما يضحكان ثم يشيران إلى النخلة األولىي

 الدقمي
 (وهو ال يتمالك نفسه من الضحك)

 ..هاهاها !!ب هذيكمتى تفهم إن هذي أمنا مهو يا خبل
 .واراح يهّز رأسه وهو يضحك مؤيًدا ما قاله الدقمي

 جّراح 
 (مبتسًما)

 ..هذي أمنا.. إيه يالمخفة
 معتز

 (مصدوًما)
You know what guys!  الظاهر الزم تجلسون مع أبوي شوي 

 :خيمة الشيخ مصقال -نهاري -داخلي .2
 .وإلى اواره يالس أبو راا ..يبدأ الحديثيالس الفرسان ومعتز على األرض أمام مصقال منتظرين منه أن 
 مصقال 

 (بأسف وبصو ت هادئ)
 ..عن أمكم نخلة دخلون علي تسألوناليوم اللي تهمن سنين وأنا أنتظر 
 ..وبدي ت أشك إن اليوم موب ااي.. كبرتم

 !شار وإنكم بتموتون مصدقين إن أمكم 
 معتّز

 (مقاطعاا)
 ..النخيلالوالد  وبخوالهم بماتوا باّرين  ترى لو ما علمتهم كان.. يإيه واهلل داد

 مصقال
 (مواصالا حديثه)

 ...سمها نخلةوا من ربعنا ، هي حرمتن بشرية(نخلة)أنا ما كذب ت عليكم يوم قل ت لكم صغار إن أمكم 
 .الفالش باكثم يبدأ 
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 :الصحراء وسط في غدير -نهاري -خارجي -فالش .3

بدون  وهي تلبس العباء  وتلف بالحااب حول شعرها وواهها مكشوف ومالمحها تشبه اّراح تظهر أمهم باسٍد ضخم
، وينظران إلى اارح قصير ويشبه ،الماء، ثم يظهر فارس من بعيد على حصانه ، وهي تقف على الغدير وتعبئ أوانيشنب

ويطيح  يترال الفارس عن حصانه.. ترمي نخلة بما في يديها إلى الغدير وتركض باتااه الفارس ..بعضهما في وله وحب
.. في مشهد بطئ وبخلفية موسيقية رومانسية.. وياري باتااهها ..ينفض ثوبه.. ثم يقف ..بقامته القصير  على واهه

 ..مصقال كراوي للقصةالشيخ صو ت  من بدايته ويرافق المشهد
 مصقال

 (بصوته فقط)
 ..متعيشقين همفي الغدير، وتولعوا في بعض مرطاخالتق ت أمكم بفارس اسمه اريحان من ربع الشيخ 

 ..على قول العرب عشق عذري
 ..كان حبن مستحيللألسف و

 ..نا تاريخن من الحروب والمشاكليامع كان.. والمراطيخ.. حّنا
 

 :إلى جوار خيمة -ليلي -خارجي-فالش .4
يقطعان .. وينطلقان.. على الفرسالفارس اريحان يأتي على فرس بيضاء ويقف أمام خيمة نخلة، تخرج نخلة وتقفز خلفه 

بيوتها من طين  ن إلى قريةحتى يصال.. لم يتوقفا الصحاري والوديان، تشرق الشمس والتغرب وهما في رحلة طويلة
حتى يصالن إلى بي ت ويتوقفان عنده، تنزل نخلة من على الفرس، ثم تحمل  بالحصان تخلالن بيوتهاوحار، الشام، وي

وصو ت مصقال الراوي يرافق . ى األرض، ترب ت على رأسه ثم يمشي أمامها ويدخالن البي تالفارس وتنزله بيديها إل
 ..المشهد من بدايته

 مصقال
 (صو ت الراوي)

 ..المظلمةفي ليلة من الليالي 
 معتّز

 (مقاطعاا بداخل الفالش)
 !!أال فيه ليالي مشمسة.. دادي

 ..صوت صفعة
 معتّز
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 (بصو ٍت منخفض)
 حححأ

 مصقال
 (يالراو صو ت)

ديار .. واتعمقوا يّم الشمال رحلوا عن مرابعنا ..قعدنا الصبح وال لقيناهم ..الفارس ذاك أمكم مع هّا ت.. تن ظلماءفي ليل
 ..خوال اريحان

 اماعاتن نقّص أثرهم المصاقيل نا حنا ياخرا
 ..لقينا لهم أثر ثالثة أيام وال

 :المدينة الشامية -نهاري-خارجي -فالش .5
 ،تفه خاشوق مزارعوقميص أبيض بالغتر  والعقال وعلى ك من بيته وهو يلبس الشروال الشامي،يخرج الفارس اريحان 

وتخرج خلفه نخله وبطنها منتفخ اًدا تلبس ثوًبا أحمر بأكمام طويلة ونقط بدوائر بيضاء، وتلف حااًبا أبيض على شعرها 
 ..وواهها ظاهر، يٌد خلف ظهرها واألخرى تلوح بها لزواها وهو يركب حصانه ويرسل قبالته في الهواء

 مصقال
 (صو ت الراوي)

 ..ها بزوااها وحملهانا فيتخبرمكم كان ت توصلنا مراسيل من أ
 ..قل المطر ومطارد الربيع أشغلنا عنها.. وبيني وبينكم
 ..القبيلةها محتاسمع الزمن نس ت وو

 .امحوهلكن قبيلة اريحان ما س
 .للي كان ينتظره بعد ما يمو ت أبوهشيخة ابن ت عمه وكرسي ال تركلّنه 

 
أمام البي ت، ثم تخرج  به الفرس قفمغروٌس في ظهره الخاشوق، ت وطاا على فرسه األبيض، ميتاايعود الفارس اريحان مرب

 ..نخله وتولول رافعةا ذراعاها لألعلى ولألسفل وعلى رأسها
 

 مصقال
 (صو ت الراوي)

 ...لال تذبحه أرسل المراطيخ فرسانهم
 ..وذبحوه.. تصّيدوه ذاك اليوم خاران من القهو  ..يترصدون أخباره وهم وبعد شهور
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 :المدينة الشامية -نهاري -خارجي -فالش .6
أبناءها الثالثة وتخرج وهي تربط سيفاا على وسطها، و تدخل البي ت نخلة تقف على قبر زواها اوار البي ت وهي حزينة، ثم

في رحلة العود  إلى ديارها، نفس الرحلة التي قطعتها   تنطلقطته وامتثم اعلى ظهر الفرس،  علق ت السلة في سلة واحد ،
الشيخ مصقال الذي كان  المتامعين أمام خيمة ومن ضمنهم توقف ت بفرسها أمام.. ل ت مرابع مصاقيلمع زواها حتى وص

 .ومصقال يتحدث خالل المشهد ، وانطلق ت بفرسها وخلفها الغبار،ة التي بها األطفال الثالثةشاًبا يافًعا حينها، سلمته السل

 صقالم
 (بصو ت الراوي)

 ..حتى ولدتكم نخلة األربعين انتظر ت
 ..وحيد  ما غير هي وفرس أبوكم المغدور وانتم للمرابع ااعتنرقطع ت الطريق و

 ..وما نزل ت من على فرسها.. وصل ت للمرابع
 ..رحل ت تنشد ثار أبوكم اريحانثم ا.. ووصتني عليكم تركتكم عندي

تلهفين لسماع بقية فتوحة موالاميع ينظر إلى مصقال وأفواههم م 2المشهد رقم  نفس ينقطع الفالش وتعود الصورة إلى
 .القصة

 :خيمة الشيخ مصقال -نهاري -داخلي .7
 الدقمي

 (بلهفة)
 طيب؟ وينها فيه ألحين؟

 :الفرسان الثالثة ومعتز يؤكدون سؤال الدقمي
 وش صار؟.. لكّم تكفى. .إيه

 مصقال
 ..حتهم كلهميقولون ذّب.. وصلتنا منها المراسيلوال  ..من يومها ما شفناها

قلب ت .. حد ناى من غضب نخلة ما. رّمل ت نسوانهم ..ع الفقع منها ويطير كل من عليهااألرض يطلكان ت تضرب برالها 
 ..المراطيخ إال إنتم يالثالثة نسل وال بقى من.. مرابعهم فوق روسهم

 :مضارب المراطيخ -نهاري-خارجي -فالش .8
خلف الخيام نخلة باسٍد عمالق اًدا أكبر من وفاأ  ظهر ت من .. المضارب هادئة، والحيا  طبيعية الناس يتنقلون بين الخيام

لألعلى ثم  الناسيتطاير و ..تنقلب الخيام.. نطلق من األرض الفقعيف الناس والخيام والامال، تضرب برالها على األرض
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وتضرب على صدرها  وهي تقف في المنتصف ..في اتااها ت متعاكسة وبعشوائية مر  أخرى يركضونيسقطون و
 ..اراح القصة والفالشويقاطع  ..كغوريال

 :خيمة الشيخ مصقال -نهاري -داخلي .9
 جراح

 (الفالش وقصة الشيخ مقاطًعا)
 ..من هالفيلم المرعب بكثير ترى سالفة النخلة أمنا أهون.. أقول

 ؟أن ت خايف ياخذ حدنا المشيخة عقبك
 وين أمي؟.. أقول.. قم ت تشكك في نسبنا

 مصقال
 (وهو يقوم من مكانه)

 ..غير موافٍق لما قاله مصقال الذي كان يهز رأسهو ا على يمينهينظر إلى أبو را
 :يتثاءب بطريقة مفتعلةو ينظر مصقال إلى األمام ثم

 ..بصركم عاد وإنتم.. واهلل عاد هذا اللي عندي

يهّز رأسه مظهًرا مخالفته لما  الذي ال يزال ينظر الفرسان إلى بعضهم ثم إلى أبو راا. ويتسلل مغادًرا الخيمة يقوم مصقال
 .قاله مصقال

 الدقمي
 (مستفسًرا)

 عندك شي بتقوله؟ ..وش فيك يا بو راا
 :جارح

 ؟تكفى طلبتك وش تعرف عن أمنا
 معتز

 (بتطفل وهو يمد عنقه)
 أمهم؟ وينها فيه.. إيه تكفى قول

 وش يصير أبوهم؟.. ما عليك من أمهم! وال أقولك
 ..إسكاتهضربه اّراح بالكوع محاوالا 
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سود األبيض وباألعرض الوبدأ على أحد مساند المالس،  ثبتهوقف أبو راا، ثم فرد عباءته وأخرج منها برواكتر، 
حيث تغطي مؤخرا ت رؤوس الاالسين في الخيمة على الازء السفلي من  ،الخلفي (الخيمة)بي ت الشعر  على رواق صام تال

وشاشة تهتز  بكالم مكتوب باألبيض وخلفية سوداء الفيلم يبدأ ..نك طوالاالشاشة وكأنك تالس في السينما خلف أناس يفوقو
 ..مثل األفالم القديمة

 :صوت الراوي
 القريب من مضارب مصاقيل اإلسفلتيندما أنشئ الشارع ع" 

 ..الطويل بقي سكان المضارب يعبرون بامالهم من اواره وهم يتطلعون إلى مداه
 ..يخبئه لهم الزمن ينتظرون مايفكرون وو

 ..أسودينتظرون ما قد يالبه لهم هذا الطريق الممتد كثعبان 
 "..المملة، حدث ما لم يكن في الحسبان وفي إحدى العصريا ت

وهي  كبر حامهاوي اإلسفلتي من أفق الطريق رااا ت ناريةد دتظهر من البعي صور  ..الفيلم يعرض بدون صو تويبدأ 
 .تقترب

 :صوت الراوي
 "(Harley Bikers -هارلي بايكرس) قائدي الدرااا ت النارية ماموعة منااء "

ف الكاميرا في منتصف الشارع حيث تق وهم يعبرون ،وتشويش ،بصم ت على شاشة العرض، وتظهر صورهم متحركة
 .يتااوزونها عن يمينها ويسارهاالبايكرس و ويقترب منها

 :صوت الراوي
 ..وأقل من أضعف االحتماال ت السعيد .. أكثر من أشّد التوقعا ت سوداويةا كانوا كثيرين،"

 ..لم تشاهد الصحراء مثلها اديد  أزياءو الودصديريا ت سالسل و يرتدون
 .."حتى وصلوا إلى الغدير.. على امتداد الشارع إلى مرابعناتوغلوا 

 
ومن ضمنهم  لالب الماء لخرواهم المسائي نسوان مضارب المصاقيل ثم تظهر صور  الغدير حيث يصادف واود اميع

اقترب . .الادد إعابن بالزواررهن، وتبدوا على حركاتهن ومالمحهن أنهن اوإلى ا وعندها يتوقف سائقوا الدرااا ت ،نخلة
قطف لسائق آخر من نهن من تغمض ألحد البايكرز، ونخلة تم.. وبدأ ت النظرا ت بينهم تزداد وضوًحا وغزالا النسو  منهم

قفز ت كل واحد  منهن خلف قائد  سرعان ما ثم.. المعقود خلفه في شعره األشقر اوتغرسه شايرا ت الصحراء زهر  شوكية
الكاميرا تعرض الشارع فارغاا، ثم تغادر الدراا ت  ..وانطلقن معهم إلى الماهول ، تركن أوانيهن على الغدير،درااة نارية
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وعلى كل  من الخلف وهي تبتعد الدراا ت النارية مشهد الا من اليمين ومن اليسار حيث يعرض النارية متااوز ا الكامير
 ..درااٍة تبتعُد امرأ  من نساء مصاقيل وعباءتها ترفرف مع الهواء

 :صوت الراوي
 ..خير  التي شوهد ت فيها نساء المضاربكان ت تلك المر  األ"

 مصاقيل ماتمع راال وأطفالمنذ ذلك اليوم، ولسنوا ٍت طويلة تل ت، أمسى 
 !ه بال نساءوعاش ربع

 ..هذا ما تالبه الطرق األسفلتية من شرور
The End 

 :فكرة وإخراج
 أبو رجاء

 ..ويعيدها إلى داخل عباءته.. يقفز أبو راا من مكانه، ويلتقط آلة العرض
 معتز

 (منبهًرا)
 .!!خرج يا بو رااُم واهلل وآخرتها !يا األوسكار !يا العميق السنمائييا ..اخس

 .تااهله أبو راا ويخرج من الخيمةي
 معتّز

 (متابًعا أبو راا ينظر إلى خارج الخيمةو يقف)
 ..تعال خل نسولف تكفى يا هووه،! اخسسسس يا شيخ

 (أعلىبصو ت و)
 تعرف يوسف شاهين؟؟

 (ثم يلتف ت إلى الفرسان ويقول)
 !سينما في السعوديةيوم كان فيه  يامذيك األ عن أسألهودي  ..بروح أسولف معه طلع موب هّين أبو راا،

 ..البعضينظر الفرسان إلى بعضهم 

 :منزل الساحرة منال -نهاري -داخلي .11
 .لهم عنها طاولة دائرية تضع عليها الساحر  بلورتها الزااايةصيبدأ المشهد والفرسان الثالثة يالسون أمام الساحر  وتف
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 الدقمي
 (الساحر مكمالا حديثاا سابقاا مع )

 ..ويمكن تخبر أمي توها عايشة وألنك الحرمة الكبير  الوحيد  اللي
 الساحرة منال

 (بغضبمقاطعةا )
 !!وتوها عايشة وش قصدك كبير ؟

 ..مهنةلزوم ال بالعنية ماعد  واهي ترى!! أنا عمري خمسة وعشرين
 جارح

 (مهدًئا الوضع)
 ..واهلل.. بس ..، إنتي كبير  قدرعاوز ما نقصد كبير .. أكيد.. ال

 ..الدبابا ت حيد  اللي بقيتي وال رحتي مع سواقينالو اللي خالنا ناي هو إنك
 جراح

 (موافقاا)
 ..صحيح.. صحيح

 منال
 (ببرود)
 ..طيب.. طيب

 تبون تشوفون شصار لنخلة؟
 ..ثم تقترب الكاميرا من البلور .. ودعك البلور .. تقوم بالتمتمة

 :داخل البلورة سريعة ومتتالية أحداث -خارجي-فالش .11
، بطريقة مقربة وتغطي تقريًبا الشاشة كاملة تتحرك بداخل بلور  منال   الحكايةظهر ت صور نهاري مشهد أول -

كما يفعل أبطال أفالم البولييود وهم - بنفس الاسد الذي وصفه مصقال، وتاري في الصحراء أمهموفيها تظهر 
ووقف ت تتأمله هي زواها ! مصقال أيًضا، ثم وهي تاري انتفخ بطنها فاأ  مع زواها الذي بدا كما وصفه -يغنون

 .اريحان
زواها و ، مبللة بالعرق، وواهها محمر،الة هستيرية مع الوالد وهي في ح فيه نخلة تظهر مسائي مشهد ثاني -

 .ولكن بحام ومالمح أطفالدئتها وهو يحمل األطفال الثالثة بنفس أشكالهم حالًيا يحاول ته
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م ث .ل الثالثة وينظر إليها وهي تخرجتظهر فيه نخله وهي تغادر الخيمة مساًء، وزواها يغطي األطفا ثالثمشهد  -
 .تعود ليالا وترتمي على فراشها

 .وتتعارك مع زواها، واألطفال يبكون .إلى البي ت على هيئة ذئب دخل نخلةت القمر مكتمل، ،ليلي رابعمشهد  -

يص اريحان الممزق ينظر إلى المكان المبعثر وقم .خيمة نخلة -في شبابه-الشيخ مصقال  نهاري، خامسمشهد  -
واحًدا منهم  ، يداعبهم وياخذاألطفال الثالثةيرفع حااز الخيمة الذي كان على األرض وتحته يبتسم  .والملطخ بالدم

عر طويل وشوارب أطول ومرسوم على قميصه عالمة في شبابه، يبدو كما هو ولكن بش–يضعه بداخل عباء  أبو راا 
اعد ككر  فوق رأسه تغطي ( كيرلي)بشعٍر ولكن الذي بدا كما هو، المدلعطيه الثاني وي مصقال الطفل يحملو، السالم

 ..لثال الطفل الثاثم يحمل الشيخ مصق ،الازء العلوي من واهه وبدون شنب وال غتر  وال عقال

 لألعلى ويرتفع رأس الذئب ثم يمتد مكتمالا وكبيًرا، على رأس ابل وخلفه القمرذئب يقف  ليلي، مشهد سادس -
 .بنفس الخلفية الصوتية 22ثم يقطعه المشهد رقم  ..ثم صو ت الهدوء وصرصر  الانادب عواءالصو ت 

 
 منال

 (صو ت الراوي مرافق للمشاهد السابقة)
 !اأ ، حمل توفأمكم تعيش بسعاد  وحب مع زواها، كان ت 

 ..تحول ت أمكم إلى وحد  غير اللي عرفناهالعنتها بوالدتكم،  تغير ت حياتها بحملكم وحّل ت.. إييييه
 ..بضو الشمس بد ت ما تقوى تظهروبعّز الليل، يسّهرهم و ع أبوكم يقّعد كل المرابع بالقايلةكان هواشها م

 ..أكثر من أوللكن اللي شفناه إنها صحتها زان ت حكيم إن اسمها ضعف بعد الوالد ، قال ال
 ..يوم خلص صيدها بالبّرانو، استذأب ت، تحول ت أمكم ال ذيبامكتمل بصدر السما،  القمر و في ليلة كان

 ..تركتكم هناك صغار. الخيمةب راع ت وكل ت أبوكم
 .تذكرتكم وال ما تذكرتكم، واختف تما دري هي شافتكم وال ما شافتكم، 

 ..ظهر أمكم الذيب على راس الابلت: ل ليلة يكتمل فيها القمروفي كمن يومها، و
 ..وتغيب لين يكتمل قمر تصيح من الندم،

 

 .يقطع المشهد

 :جوار خيمة الفرسان -ليلي -خارجي .12
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، يمر اّراح أوالا ويتوقف عند ا صرير الانادب وصو ت المساء في الصحراءهدوء ما عد.. تكون الصور  على النخلتين
 ..النخلة األولى

 جّراح
 ..يمه مساك اهلل بالخير

 .فعل المثلثم يعبر الدقمي وي. يبوس النخلة ويدخل الخيمة
 الدقمي

 .تمسين على خير يمه
 يبتسم .يغني، يقف أمام النخلة الثانيةوهو  يمر اارح بعدها بقليل،. بصو ت أكثر هدوًءايبوس النخلة ويدخل الخيمة 

يرفع شماغه ويفرشها على األرض تح ت النخلة، ويخلع نعاله ويضعهما كمخّد ، ويتمدد على  .ها بشوق ولهفهويحضن
 ..ينظر ألعلى النخلة قبل أن يغمض عينيه،األرض اوار النخلة وواهه للمشاهد، و

 جارح
 ..يمه ..تصبحين على خير

 
 .النهاية


