
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكوكب األزرق األرض
 

 )يطير جاي وأخته جاتي في مركبتهم بجوله في الفضاء كالعاده لتفقد أحوال الكوكب وفجأة يحدث ما كان   

 يخافون حدوثه أنفجار كبير زالزل وبراكين وأعاصير لقد تدمر الكوكب(    

 جاي : ما هذا يا الهي  

 جاتي:لقد أنتهى كل شيء )تبكي وتخفي عيونها( 

 والى اين نذهب!!!  أختي يجب أن نفكر ماذا نفعل  جاي : كفى

 جاتي: لنعود الى الكوكب ونموت مثل أهلنا

 جاي: ال يا أختي ربما هذه مشيئة هللا أن نبقى أحياء

 جاتي: هل نبقى في الفضاء 

 جاي: ال سوف نطير حتى نجد كوكب فيه حياة كما كوكبنا 

 جاتي: لو سمعوا منا كنا قد وجدنا كوكبا من قبل

 : لو سمعوا لنا ما حدث هذا الدمار جاي

 جاتي: هيا ياأخي أنطلق 

 ) تنطلق المركبة في الفضاء حتى يجدون األرض(          

 جاي : أنظري جاتي !!!!! 

 جاتي: يا الهي كم هي جميلة 

 كون عليها حياة تجاي: أتمنى أن  

 جاتي: ليس من المعقول هذا الجمال دون حياة

 هم الجويجاي: تمسكي جيدا سوف ندخل مجال 

 )مثل البرق تسقط المركبة على األرض في غابة (         

 )يخرجون من المركبة وفي رأسهم خوذه أي لباس فضاء(          

 جاتي: أنظر أشجار وماء وربما هواء 

 جاي: سوف أنزع الخوذه وأجرب) ينزع الخوذه(  فيه هواء 

 جاتي: هيا نستكشف هذا الكوكب 

 أوال  جاي : يجب أن نخفي المركبه

 () يخفون المركبه رغم الحمايه الذاتيه  مع العلم فيها حمايه ذاتيه  جاتي: أجل هذا أفضل

 جاي: هيا يا جاتي) يسيرون حتى يجدون ضوء من بعيد( 

 جاتي: أنظر هناك ضوء ربما هم من أبناء هذاالكوكب 

 نهم جاي: أحترسي ربما يكونون أشرار )فجأه يظهر ذئب من الغابه( أنتبهي هذا واحد م 

 جاتي: سكان هذا الكوكب يسيرون على أقدامهم األربعه 

 جاي:نحن من كوكب آخر من الرئيس عندكم)يتكلم مع الذئب( 

 الذئب: يعوي.......  

 جاتي: )تنظر به فيخاف منها ويهرب( لقد خاف مني نظراتي 

 جاي: هذا جيد ولكن أشك ان يكون من السكان

 جاتي: هيا نتابع لقد أقتربنا 

 كان ) فجأة ينبح عليهم كلب يحرس المنزل( س البناء ربما فيه جاي: ماهذا 

 جاتي: أهدأ يا كائن غريب ...)يفهم عليها فيهدأ( ..لقد سكت يا جاي!!! 

 جاي:) يقترب منه (...كيف حالك ولماذا أنت مربوط   )يحرك ذنبه على رضاه ( 

 فجأة()جاي وجاتي يالعبون الكلب بينما صاحبه يخرج لتفقده لسكوته         



 

 ربما اصابه مكروه ا أمرأة الكلب نبح ثم سكت فجأة يمارك: 

 ماريا: ال تخاف ربما شاهد قطه أو شيء وسكت

 ( مارك: سوف أخرج وأرى)يأخذ معه البندقيه( )يقترب جاي من المنزل ويسمع الحوار فيقلدهم 

 جاي: سوف أخرج وأرى..... 

 ماريا: التخرج يا رجل الداعي لذلك.. 

 ى كلبه( الكي..الكي )ينبح كالعاده( ماذا جرى لك.. )يقترب فيرى جاتي تالعب الكلب( مارك:)ينادي عل

 قفي مكانك من أنت التتحركي ) يرفع البندقيه عليها(         

 ..وتلعب مع الكلب جاتي: التخاف وتحاول أن تفهمه ...بعد التركيز تفهم قصده

 تخاف يا عم..نحن غرباء عن هنا.. الجاي:

 تخاف األنسه   مارك: لهذا لم

 جاتي: لقد تهنا في الغابه حتى وصلنا الى هنا..

 جاي : ونعرف أنك لن تؤذينا.. 

 مارك: هيا لندخل يبدوا انكم جائعون ومتعبون من السفر.. 

 جاتي: نحن النتعب... 

 مارك: ماذا...التتعبون..!!!! 

 جاي: تقصد لم نتعب كثيرا. 

 مارك: ماريا ..ماريا.. عندنا ضيوف... 

 بهذا المكان المقطوع..!   يأتينا ن الداخل( من يا رجلماريا:)م

 مارك: هيا ادخلوا.. 

 ؟ ....من اين جئتم تفضلوا ماريا:

 .)يجلسون مع تفحص للمكان( هذه زوجتي مارك: ليرتاحوا أوال....أجلسوا..

 ماريا: اهال بكما

 جاي: أنا جاي..وهذه أختي جاتي..

 لكس أبني آ ماريا: ربما أنتم بمهمه مثل 

 : ماذا يعمل أبنك يا خالهجاتي

 ماريا: أنه صحفي كبير 

 دعونا من هذا الحديث األن هيا حضري لهم طعام مارك: 

 جاي: طعام.. لماذا 

 ماريا: )تضحك( لكي تأكلون ألستم جائعون

 أليس يا أخي جاتي:سوف نجربه

 مارك: ماريا تطبخ طعاما لذيذا.. 

 جاي:كلمنا يا عم عن عمل أبنك 

 البيئة ويطالب الناس بحمايتها للحفاظ على هذا الكوكب من الدمارمارك: أنه يدافع عن 

 جاتي: )تبكي( 

 ماذا تبكين يا أبنتي لمارك: 

 جاي: لقد تذكرت والدينا لقد ماتا باألعصار 

 تلوث البيئة  مارك: كل هذا بسبب 

 جاتي: أال يعرف الجميع بهذا الخطر 

 مارك: لو عرفوا لما حدث ما حدث ..

 مل الكس.. جاي: ألجل هذا يع

 مارك: أجل ويواجه صعوبات كثيرة  

 جاتي: لماذا؟ 



 

 مارك: هناك من يتضرر من حماية البيئة 

 جاي: أليست البيئة للكل 

 على الجماعيه   الفرديه مارك: هناك من يفضل مصلحته

 جاتي: لكن سوف يخسرون كل شيئ عندما يتدمر الكوكب 

 ماريا: )تحضر الطعام( نعم سيخسرون مل شيئ

 ذا يا خاله جاي: ما ه

 ماريا: هذا لحم مشوي وهذه خضروات 

 مارك: وهذا خبز من القمح وهذا زيت )بسخريه(

 ماريا: يبدون من كوكب آخر.. 

 مارك: هيا نأكل معهم ربما يخجلون)يأكلون ... ينظران عليهم ويقلدونهم بكل شيئ( 

 جاتي: طعمه جيد 

 جاي: صحيح لم أذق مثله من قبل 

 مارك: ألم أقل لكما .. 

 لكس يحب هذا الطعام كثيرا آيا: إن مار

 جاتي: أريد التعرف عليه  

 مارك: غدا سوف أخذكم لعنده 

 جاي: اين يعيش 

 ماريا: في المدينه 

 مارك: هل يريدون الذهاب إلى مكان محدد

 جاتي: ال ليس لدينا أحدهنا

 ماريا: أعتبريني مثل أمك 

 جاتي: )تبكي( 

 جاي: كفا بكاء لن يعودا  

 ماريا: أنا آسفه

 اتي: ال عليك يا خالهج

 ماريا: قلب البنات رقيق  

 مارك: سوف تتعرفون على المدينه وترون التلوث فيها

 جاي:نحن هنا من أجل هذا

 ماريا: سوف يسر أبني بكم 

 جاتي: ونحن سوف نساعده بكل ما عندنا 

 ) ينهون طعامهم(        

 لكسآمارك: هيا ماريا.حضري لهما غرفة 

  ماريا: إنها جاهزة 

 رك: األن أذهبا للنوم وغدا ننطلق إلى المدينه.. ما

 جاي: هيا يا جاتي..

 ) يذهبون للنوم حتى اليوم الثاني(                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )في الصباح اليوم الثاني(                                               

 

 مارك: هيا يا أمرأة أيقظي الضيوف وحضري الفطور 

 ) تذهب وتقرع عليهم ال جواب( ...يبدو أنهم رحلوا ماريا: أي يال...

 مارك: لكن لم نسمع صوتهم..ربما يكونون في الخارج...سوف أبحث عنهما.. 

 جاي:أنظري هذا الكوكب يشبه تماما كوكبنا

 جاتي: لكن هذه الكائنات األخرى التشبه التي عندنا

 جاي: صحيح لكنها لطيفة 

 جاتي: أخاف أن يتدمر هذا أيضا 

 وجودنا ربما يمنع ذلك وبمساعدة الكس.. جاي: 

 جاتي: أشعر بأن العجوز يبحث عنا... 

 جاي: أنه هناك..يا عم..نحن هنا .

 )يتمشون في الغابه(...مارك: لقد قلقنا عليكم

 جاتي: إن منظر الشمس في الشروق هنا جميل جدا 

 جاي: هذه أول مره أراه 

 أحب الريف  مارك: طبعا بالمدن اليرون هذه المناظر ألجل ذلك

 جاتي: الهواء نظيف ومنعش 

 جاي: وصحي ..يا عم حافظوا على هذه البيئة 

 سوف تخرب هذه األرض مارك: آه يا أبني لو ذهب جيلنا 

 جاتي: صحيح يا عم لو بقي التلوث ولم يعالج قبل فوات األوان 

 مارك: إن أبني يحاول لكن الأحد يسمع 

 جاي: لماذا يا عم؟

 ويه وحقائق ألقناع البشرمارك: يحتاج إلى أدلة ق

 جاتي: اليوجد من يساعده 

 مارك: فقط زمالءه بالجريده ومحبي البيئة

 جاي: يجب أن يقتنع البشر الخطر قادم عندنا أدله تقنعهم 

   أشكر هللا لوجود أمثالكم يخافون على البيئة  مارك: سوف يسر أبني بها

  جاتي: هيا نسرع لقد تأخرنا

 لفطور هيا..) يذهبون...يفطرون...(.. قبل السفر نتناول امارك:

 ماريا: أين كنتم لقد خفت عليكم 

 مارك: كانا يتمشيا في الغابه 

 ماريا: هيا نفطر... 

 )ثم يسافرون  وهم في السياره يشعر جاي بخطر(                               

 جاي: توقف يا عم  

 مارك: لماذا يا جاي

 جاتي: هناك خطر هيا توقف

 تسد الطريق( اره قبل التله على طرف وفجأة تظهر شاحنه مسرعه جدا تتجاوز سياره أمامهاو)يوقف السي 

 مارك: هللا ستر لو تابعت لكنا اآن بعداد الموتى....لكن كبيف عرفت بذلك 

 جاي: هذه حاسه نشعر بالخطر قبل حدوثه أنا وأختي 

 مارك: هذه نعمه من هللا لوالكما ..



 

 جاتي:المهم لم يحدث شيئ 

 يحتاج البشر لتفكير بسيط قبل القيام بأي عمل  جاي:

 مارك: صحيح لو فكر ذلك الوغد قليال لما عرض نفسه و اآلخرين للخطر 

 جاتي: أنهم يدركون ذلك ولكن يفعلون العكس 

 مارك: ماذا تقصدين؟ 

 جاي: تقصد البيئه.. تابع يا عم ... 

 مارك:كل واحد يفكر بنفسه فقط 

 و لم تدركون الخطر القادمجاتي: سوف يتدمر هذا الكوكب ل

 مارك:كأنكم من كوكب آخر )يضحكون للتمويه(  

 جاي: ألننا نخاف على األرض 

 مارك: أجل ..هذا ما أقوله ألبني لحرصه الشديد على األرض 

 جاتي: هذا هو الصحيح متى نصل يا عم 

 مارك: لم يبقى سوى دقائق قليله 

 جاي: لما العجله 

 مارك: متلهفه لمشاهدة المدينه 

 اتي: صحيحج

 )يصلون للمدينه(     

 مارك: هذه هي المدينه 

 جاي: لكن الهواء ملوث كثيرا ورائحته كريهه 

 جاتي: أكاد أختنق 

 مارك: ألجل هذا أفضل القريه 

 جاي : معك كل الحق 

 لكس بهذا البناء) يصف السياره بالموقف( آ مارك: هنا يعمل 

 جاي: ماهذه السيارات الكثيره 

 جاتي: التلوث منها  

 ارك: منها ومن المعامل الضخمه ..هيا نصعد لفوق)يدخلون المصعد( م

 جاتي: ماهذه الغرفه 

 مارك: أنه مصعد أال يوجد مصاعد في بلدكم

 جاي: النحتجها ليس عندنا مباني عاليه كما هذه 

 اليعرف التطور هذا مارك: يبدو بلدكم  

 جاتي: النريد هذا التطور الذي يسبب التلوث

 ي..لقد وصلنا ..)يقرع الباب( مارك: صدقت يا أبنت

 آلكس: تفضل... 

 مارك: مرحبا آلكس.. 

 آلكس: آه أبي ..كيف حالك وأمي هل هي بخير

 مارك: كل شيئ تمام جئت بضيوف لعندك 

 آلكس: أهال بهم 

 مارك: هذا جاي 

 أهال بك  آلكس:

 جاي: سعيد بالتعرف عليك 

 مارك: هذه الجميله جاتي أخته 

 آلكس. تشرفت بك 



 

 أيضا جاتي: وأنا 

 آلكس: تفضلوا واجلسو ماذا تشربون 

 مارك: اليشربون سوى الشاي والعصير 

 آلكس: كل شيئ موجود.. 

 جاتي: ولكن سوف ينفقد عن قريب

 آلكس: ما قصدك..؟ 

 مارك: أنهم مثلك يحاربون من أجل البيئه 

 آلكس: هذا رائع جاء من يفهمني 

 جاي: ويساعدك أيضا لحماية البيئه 

 آلن سوف أعود للقريهمارك: أنتهت مهمتي ا

 آلكس: أبقى اليوم هنا وسافر غدا

 مارك: أنت تعرف الأستطيع البعد عن أمك

 جاتي: يطيل هللا في عمركما

 خفيف السير وأفضل هذا الوقت ألن الطريق  مارك: شكرا يا بنتي

 ألكس: منذ متى تحسب للطريق 

 مارك: لوال جاي لكنا اآلن مأتين 

 ألكس: لماذا؟ 

 هللا جاي بوجود شاحنه قادمه من خلف التله وتحجز الطريق مارك: لقد ألهم 

 جاتي: لقد شعر جاي بالخطر قبل دنوه 

 مارك: أجل,,وطلب مني التوقف وفعلت وإذ بالشاحنه قادمه نحونا 

 بلغ أشواقي ألمي هللا ستر حسنا أذهب األن أفضل و  آلكس: 

 جاي: وكذلك تحيتنا

 مارك: سيصل وداعا 

 الجميع: هللا معك 

 خبروني كيف تعرفتم على والدي آلكس:أ

 جاتي: فقدنا طريقنا وبالصدفه وجدنا منزل والديك 

 آلكس: من أي مدينه أو قريه أنتم 

 جاي: من مكان بعيد التعرفه 

 آلكس: أعرف تقريبا كل الكره األرضيه 

 جاتي: لكن مكاننا لم تسمع به 

 آلكس: يعني من كوكب آخر

 جاي: تستطيع قول لك 

 كان المهم أن نتعاون في توعيه الناس آلكس: اليهم من أي م 

 ) تدخل صاره(       

 صاره: هاي آلكس..... 

 آلكس: أهال صاره 

 صاره: يبدو عندك ضيوف 

 آلكس: تعالي هذا جاي..وهذه جاتي.أخته 

 صاره: أهال بكما

 األثنين: تشرفنا 

 آلكس: صاره مثل أختي تعرف كل شيئ عني وتساعدني بالعمل 

 جاتي:أنك جميله  



 

 ا وكذلك أنتصاره: شكر

 آلكس: التضيعي الوقت صاره  

 صاره: ماذا تريد أن أفعل 

 آلكس: خذيهم بجوله في المدينه ثم نلتقي في المنزل أثناء الغداء 

 صاره: هل هم من مدينه أخرى 

 آلكس: بل من قاره أخرى

 صاره: هذا مثير جدا  

 آلكس: سوف تعرفكم صاره على كل المدينه فهي تحب ذلك 

 خدمه صاره: أنا في ال

 جاي: سنكون مسرورين برفقتك 

 صاره: وأنا أيضا..هيا ال نضيع الوقت) يذهبون بجوله في المدينه( 

 الجميع: باي آلكس.. 

 كم هي جميله ..ماذا نتغدا ..)يفكر( ها سوف أطلب طعام بحري من المطعم باي.....  آلكس: 

 ) جوله في المدينه(                            

 محل(  هاي.. هاي .. لماذا هوالء واقفون بال حركه وال يردون السالم  جاتي: )لشاخصات في

 صاره: تضحك.... هذه مجرد ألعاب لعرض اللباس أال تعرفينها

 جاي: ال يوجد مثلها عندنا 

 الماره: يضحكون عليها

 جاتي: )تشعر بهم فتحرك الدمى بقوتها فيهرب الناس لخوفهم(. 

 توقفوا عن ضربهلشارع يتدخل لحل النزاع( جاي: ) يشاهد ثالث يضربون واحد في ا

 : ما دخلك أنت1شاب

 : هل تريد أن تكون مكانه 2شاب

 دعك منهم  صاره:

 : سمعت كالم الحلوه خليك بحالك وأال.. 3شاب

 ؟   اجاتي: وإال ماذ

 صاره: هيا اتركوهم 

 )بحركه سريعه يوقعهم على األرض( هل تعلم هذا سوف ينقذك من الموت  جاي: 

 تضربه جاتي: وأنت 

 : هو سينقذني! 1شاب

 جاي: سترى بعينك 

 صاره: هيا...)يسيرون( أين تعلمت القتال 

 جاي: هذا بالفطره نتعلمه 

 يقطع الشارع بال انتباه فيركض المضروب ويوقفه(  1) الشباب يقفون وينصرفون والشاب 

 صاره: ) تسمع صوت فرام سياره( أنظر كادت السياره تدهسه لوال ذلك الشاب! 

 لم يقل جاي هذا جاتي: أ

 ذلك ب تصاره: وكيف عرف

 بالحدث قبل وقوعه جاي: نشعر 

 صاره: تبدو تصرفاتكم كأنكم من كوكب آخر

 جاتي: في كل واحد طاقه مخزونه  

 ويمكن التحكم بها وتطويرها جاي: 

 صاره:هل تعلمني ذلك )نظره أعجاب( 

    جاي: بالطبع سوف أعلمك



 

 تناصاره: سنعود لمنزل آلكس وغدا نتابع جول

 جاتي: هذا أفضل شيئ  

 جاي: لماذا النبقى أكثر 

 صاره: سوف تزداد زحمه السيارات 

 جاتي: لهذا التلوث هنا كثير 

 صاره: أجل ولكثره المعامل والمصانع 

 لماذا ال توقفونهم  جاي: 

 صاره: ال نستطيع والدوله تقف مع القوي  ) يعودون للمنزل( 

 زل آلكس( ) من                                   

 )يقرع الجرس ويفتح ألكس الباب( 

 صاره: هاي ألكس..  

 ألكس: أدخلوا....سوف يحضر الطعام قريبا

 )يدخلون(        

 جاتي: ياه. منزل جميل .أليس كذلك يا جاي

 جاي: نعم.. أنه مرتب هل أنت متزوج ألكس؟ 

 صاره: ال لقد تزوج الصحافه

 الحمد هللا...    )تسر جاتي بالخبر(  جاتي:

 ألكس: ماذا قلتي 

 جاتي: أقصد أنك تحب عملك كثيرا 

 صاره: لقد جعنا أين الطعام؟ 

 ألكس: لم يبقى الكثير سوف يأتي..هذه غرفه المكتب ....وهذا الحمام....وهذا الصالون..

 ..لقد جاء الطعام..) يفتح الباب()يقرع الجرس(            

 الكرسون: هذه الطلبيه يا سيدي

 ألكس: كم الحساب؟

 $ سيدي  55الكرسون: 

 $ الباقي لك 60ألكس: هذه 

 الكرسون: شكرا سيدي وداعا 

 ألكس: وداعا...) يغلق الباب( هيا للطعام يا جماعة 

 صاره: هيا لقد جعنا ...هيا  ) يجلسون على طاوله الطعام ويأكلون( 

 جاي: يبدو شهيا

 ألكس: كيف هو الطعام؟ 

 جاتي: أنه لذيذ...لكن طعام أمك أطيب وألذ

 وكيف عرفتم ره: صحيح أمه تطبخ طعام طيبصا

 جاتي: كنا البارحه عندهم 

 صاره: صحيح من اين جئتم؟ 

 الحقا األن ماذا تشربون مع الطعام؟ ألكس: سوف نعرف  

 صاره: نبيذ أحمر 

 جاي: وأنا كذلك 



 

 ألكس: وأنت يا جاتي 

 جاتي: كما تحب أنت 

 ب لهم( نخب لقاءنا وتجمعنا ألكس: عندي نبيذ ممتاز ومعتق لنجربه) يحضر المشروب ويص

 الجميع: نخب لقاءنا وتجمعنا... 

 جاي: أنه لذيذ.. 

 جاتي: أنه يشبه العصير عندنا

 صاره: ها أخبرونا من اين جئتم؟ 

 جاي: نحن من كوكب آخر  

 صاره: من الفضاء

 ألكس: يقولون من كوكب آخر  

 جاتي: لقد تدمر كوكبنا ولم يبقى سوانا 

 صاره: كيف. 

 وث وأهمال شعبنا  جاي: بسبب التل 

 جاتي: ولم يصغوا لتحذيرنا لهم  

 ألكس : كما عندنا ال يسمعون لصوتنا 

 صاره: وكيف جئتم ألرضنا 

 جاي: باألشارات المرسله منكم للعالم 

 جاتي : عرفنا بوجود عالم آخر وسكان في المجره 

 جاي: على تردد الموجات وصلنا لهنا 

 ألكس: المهم وصلتم بسالمه 

 في كوكبكم الجديد صاره: أهال بكم 

 جاي: شكرا لحسن أستقبالكم

 جاتي: أنتم لطفاء جدا...وسوف نتعاون لننقذ هذا الكوكب 

 ألكس: هذا هو المهم اآلن.. 

 صاره: لكن كيف 

 جاي: لدينا أفالم عن كوكبنا قبل الدمار وبعده 

 ألكس: أين هي؟ 

 جاتي: في مركبتنا 

 صاره: مركبه فضائيه 

 ألكس جاي: نعم أنها بقرب منزل أهل  

 ألكس: هل هي مخفيه عن العيون 

 جاتي: نعم ..ولها حمايه ذاتيه...وال تتعرف على أحد سوانا 

 صاره: أنتم فقط 

 جاي: بكوكبنا لكل فريق مركبه خاصه بهم معرفه عليهم فقط 

 ألكس: هذا شيئ ممتاز.. سوف أحضر لمقاله جديده تهز العالم 

 صاره: كيف؟ 

 عهم. ألكس: سنتفاد من األفالم الموجوده م 

 جاتي: عندما يرى الناس دمار كوكبنا سوف يخافون 

 جاي: ويشعرون بالخطر الحقيقي 

 صاره: لكن هوالء المتضررون من برنامج الحمايه 

 ألكس: سرف نتصدى لهم 

 جاتي: ونحن معكم 



 

 جاي: التخافي يا صاره سوف نستخدم كل طاقتنا للدفاع عن األرض 

 صاره: لديهم أسلحه

 نا جاتي: ونحن لدينا سالح

 ألكس: كيف؟ 

 بدون أن يلمسها..عن بعد( جاي: أنظر لهذه ) يرفع الكأس  

 جاتي: ولدينا سالحنا في المركبه 

 صاره: هذا رائع.. 

 ألكس:  هل أنهيتم الطعام؟ 

 الجميع: نعم 

 ألكس :هيا للعمل إذا.. 

 الجميع: هيا..

 صاره: من أين نبدأ؟ 

 ألكس: سوف نشكل فريقين..لنوزع العمل بيننا للسرعه 

 اره: أنا وجاي..معا  ص

 جاي: وجاتي وألكس..معا 

 ألكس: هيا للمكتب لنصع خطه العمل ونوزع المهام )يذهبون للمكتب ( 

 ) في منزل مارك(              

 

 ماريا: الحمد هللا على السالمه 

 مارك: هللا يسلمك

 ماريا: اين تركت الجماعه 

 مارك: عند أبنك 

 ماريا: لماذا لم تحضرهم معك 

 م في مهمه يساعدون أبنك بمهمتهمارك: أنه

 ماريا: هل هم صحفيون مثله 

 مارك: ال فهم من كوكب آخر 

 ماريا: ماذا تقول!!!! 

 مارك: أجل لقد شعروا بالخطر من شاحنه قادمه نحونا 

 ماريا: أي ماذا حصل؟ 

 مارك: طلب مني جاي أن أقف بعيدا عن الطريق لتفادي الشاحنه

 ماريا: هل فعلت؟ 

 عل لكنت اآلن مييتمارك: لو لم أف

 لماذا تركوا كوكبهم   ماربا: الحمد هللا على سالمتكم

 مارك: لقد تدمر بسبب التلوث 

 ماريا: األن عرفت سبب تصرفهم اليعرفون عاداتنا 

 مارك:لكنهم يتعلمون تصرفاتنا وعاداتنا بسرعه هائله

 ماريا: هذا ممتاز..ها أنت جائع 

 مارك: بالطبع جائع جئت ألكل معك 

 : كنت أعرف التاكل بدوني ماريا

 مارك: الطعام معك له نكهه خاصه 

 ماريا: دقائق وسيكون الطعام جاهز

 مارك: حتى يحضر الطعام سوف أغير مالبسي



 

 ماريا: حسنا يا مارك.. 

 

 اليوم الثاني  في المكتب بالجريده  

 ألكس: صباح الخير يا شباب

 الجميع: صباح النور 

 جاك: أراك اليوم بهمه عاليه  

 م: ونشيط أكثر من البارحهسا

 ألكس: أجل هذا صحيح 

 جاك: ما هو السبب ؟ 

 عندي لكم موضوع هام وشيق 

 دام: أكيد حول التلوث 

 سام: ليس عنده غير هذا الموضوع 

 ألكس:صحيح ..ولكن بطريقه مختلفه عما قبل  

 جاك: كيف يا ألكس 

 ألكس: حصلت على تقارير وصور لكوكب دمر بسبب التلوث 

 كب من مجرتنا ماذا كو سام:

 يبعد عنا آالف األميال....أعرف لذي  ا ألكس:

 ؟ يشبه األرض  هل دام: اليهم المهم

 ألكس: أجل ... 

 جاك: ماذا حصل لسكانه

 ألكس: لقد مات الجميع 

 سام: وكيف عرفت أنت به 

 ألكس: هذا سر المهنه... 

 دام: هات اخبرنا عن الكوكب  

 كب ومخاطر التلوث ألكس: سوف أكتب الموضوع بحلقات عن هذا الكو 

 جاك: أكمل يا..ألكس 

 ألكس: سوف أنشر صور لهذا الكوكب 

 سام: قلت صور!!! 

 دام: ما عالقه دمار هذا الكوكب بنا 

 ألكس: عذا الكوكب دمر بسبب التلوث 

 جاك: ماذا حصل؟

 ألكس: أوال أرتفعت درجه حراره الكوكب...

 سام: كما سيحدث عندنا

 دام: دعه يكمل..تابع يا الكس... 

 بكامله  الكوكبغير الطقس ..وبعدها حدثت زالزل وبراكين فتدمرثم ت  ألكس:

 جاك: هذا ما سيحدث عندنا إذا لم نوقف التلوث 

 سام: صحيح متى ستباشر بالكتابه 

 ألكس: من اليوم 

 دام: ونحن معك ياألكس..أليس يا شباب 

 الجميع: نعم سنعمل معك 

 حدك لن تكون لوجاك:

 ألكس: عذا كان املي فيكم 



 

 ام: هيا للعمل يا شبابس 

 الجميع: هيا...

 تشاهد شاخصات في المحل فتظنها حقيقيه فتكلمها  جاتي -جاي -في المدينه صاره 

 جاتي: لماذا تقفون هكذا أال تتعبون 

 الماره: يضحكون عليها

 صاره: هذه مجرد دمى من البالستيك  

 جاتي: لكن تتحرك) تحركها بقوتها( يستغرب الماره ويهربون خوفا 

 صاره: ما هذا إنها تتحرك!!!! كيف فعلت هذا ؟ 

 جاي: هذه أحدى قوانا أنظري سوف أشعل هذا الضوء  

 صاره: هذا رائع!!! 

 جاتي: أنظري سأوقف هؤالء ) توقف بعض الماره( 

 صاره: هل لديكم قوى آخرى 

 جاي: نعم..الكثير.. 

 جاتي: كل مخلوق فيه قوى بداخله حتى أنت

 صاره: أنا!!! 

 ن أنت بحاجه للتمرين جاي: نعم..لك

 صاره: هل تعلمني؟ 

 جاتي: بالطبع لما ال 

 ) يمرون أمام ملهى ليلي(   صاره: هيا نتابع الجوله

 جاتي: ماهذا المحل؟ 

 صاره:أنه ملهى للتسليه والترفيه 

 جاي: ماذا يفعلون به؟ 

 ينفقون أموالهم بالتسليه صاره: 

 جاتي: هل ينفقون الكثير؟ 

 الفقراء لما بقيى فقير هنا صاره: لو وزعت أموالهم على 

 جاتي: لو تبرعوا لحمايه البيئه وتطوير أساليب الحصول على الطاقه يكون أفضل 

  صاره: من يتبرع كل واحد يهمه ذاته فقط 

 ؟جاي: ما هذا البناء الضخم وما هذا الدخان

 صاره: هذا معمل لصناعه المواد البالستيكيه 

 جاتي: إنه يلوث البيئه ويعكر الهواء 

 ه:مهما قلنا وكتبنا الأحد يسمع لنا صار

 جاي: يحب أن يتحرك الشعب 

 جاتي: لو قام شعبنا لما تدمر كوكبنا

 لكن...  صاره: ربما أستطعنا تحريك الشعب بالمقاالت

 جاي: لكن ماذا؟ 

 صاره: هناك من يحاربنا  

 جاتي: لماذا؟ 

 صاره: مصالحهم تتوقف وربما تغلق معاملهم.. 

 سه سوف تتدمر األرض جاي: لو فكر كل واحد بنف

 جاتي: يجب أن نفعل شيئ 

 صاره: اآلن سيكون ألكس قد أنهى المقاله وسنرى غدا 

 جاي: ربما شعر الناس بالخطر الحقيقي 



 

 جاتي: أتمنى ذلك 

 االثنين: هيا..) يذهبون للجريده(                    صاره: هيا لنذهب للجريده

 قصه كوكب قد تدمر بسبب التلوث  

بقرب من مجرتنا درب التبانه يبعد عن الشمس حوالي )        ( ميل ويشبه بتكوينه كوكب  كوكب نانو يقع

بسبب التلوث الذي أحدثه السكان أرتفعت حرارته مما أحدث خلل في النظام  األرض ماء وهواء وتراب 

 قليله الطبيعي للكوكب فحدثت أعاصير وأمطار غزيره مما أدى لحدوث زالزل من ثم براكين خالل ساعات 

 فتدمر الكوكب بكامله ولم يبقى عليه أحياء سوى أثنان أرسال هذه الرساله:

عندما كنا في الفضاء بجوله تفقديه ونبحث عن   بسبب التلوث نحن من سكان كوكب نانو لقد تدمر كوكبنا

جيبوا  مكان نأوى له لقد تعرفنا على أشارت منكم وتمكنا من حلها وها نحن نطلب اللجوء عندكم نرجو أن ت

 بسرعه!!!! 

لقد تسلمت الرساله من شخص له معرفه بشؤون الفضاء وتمت األجابه بأستقبالهم على كوكبنا وطلب منهم  

 التوضيح عن سبب الدمار فكان كما ذكرت سابقا... 

 سوف نعلمكم بكل جديد وهناك صور تثبت مقالتنا عن دمار هذا الكوكب..... 

 ( ن األراء بينهموتباي ) أقبال الناس على شراء الجريده

 : ماهذا كوكب كاألرض ولم نتعرف عليه من قبل 1شخص

 : إن هذه المقاله سوف تفتح أبواب مغلقه وربما معارك  2شخص

 : السوف تحدث ضجه أليام فقط وينسى الناس ذلك....1شخص

 (  -دام –سام  –جاك  ) في الجريده  ألكس يرد على المكالمات الكثيره

 لكس متصل: ألو... أنت السيد أ

 ألكس: نعم أنا هو تفضلوا 

 متصل: إن المقاله رائعه ومهمة جدا 

 ألكس: إن هذا هو الواقع..  

 متصل: هل ستستمر بالموضوع 

 ألكس: نحن صادقون مع الناس سوف ننشر الحلقات القادمه تباعا 

 متصل: هذا ما نرجوه شكرا لك وداعا 

 ألكس: شكرا ألهتمامكم وداعا

 

 جيمس(  –جمي  –ماير  –هانز  –خوف من المقاله ) في أحدى الشركات الكبيره 

 ماير: ما هذا الي كتبه ثانية هذا اللعين؟ 

 جمي: ال تهتم يا سيدي مثل كل مره دعه ينبح حتى يعجز

 ماير: لكنه يؤكد بالمرات القادمه سوف ينشر صور لهذا الكوكب وهذا سيحرك مشاعر الناس  

 جمي: لن ندعه يلحق نشرها

 لنشر سوف تتعرض مصالحنا لخطر كبير وربما األفالس ماير: إذا استمر با 

 جمي: التقلق سأدبر له مصيبه لن يخرج منها 

 )يتصل مع شريكه( ماير: لكن كن حذر جدا التترك أثرنا يظهر 

 جمي: بالطبع سيدي..وداعا 

 ماير: مرحبا سيد هانز

 هانز: أهال سيد ماير 

 ماير: ما هذا المنشور بالصفحه األولى 

 ا اتصل هانز: ألجل هذ

 ماير: إن هذا المجنون سوف يقرب نهايته سيجلب لنا المشاكل 

 هانز: يجب تصفيته بأسرع ما يمكن 



 

 ماير: ال دعنا ننتظر ونرى ردود الناس و المسؤلين أوال 

 هانز: سوف نفرك أذنه األن وإذا استمر نصفيه 

 ماير: تمهل هذه ليست المره األولى لقد كتب عدة مرات الدولة معنا التخاف

 هانز: لكنه يقول عنده وثائق وصور سينشرها

 ماير: هذه أساليب دعائيه لجريدتهم 

 هانز: أتمنى ذلك 

 ماير: التقلق سوف نسيطر على الوضع  

 سنكون على اتصال يا سيدي هانز: 

 ماير: بالطبع  

 هانز: وداعا

 ماير: وداعا 

 (  -دام –سام  –) في الجريده  ألكس يرد على المكالمات الكثيره جاك 

 ألكس: نعم أناهو وسوف ننشر الصور الحقا 

 متصل: غدا 

 ألكس: ال أعلم متى تتوفر الصور لدي 

 متصل: أتمنى لك التوفيق وداعا:

 ألكس: شكرا وداعا

 جاك: مقاله رائعه لقد أصبحت مشهور 

 ألكس: شكرا جاك

 سام: منذ الصباح هاتفه لم يتوقف

 دام: أسلوبه في سرد الحدث جذب الناس 

 بمساعدتكم لي  ألكس: هذا كله

 جاك: ال تكون متواضع أنت موهوب 

 ألكس: أتمنى أن يستمر أهتمام الناس بهذا الموضوع 

 سام: أجل هذا هو المهم 

 دام: إن األرض في خطر حقيقي

 ألكس: ألجل هذا أتمنى ذلك 

 جاك: لو أستمرت بالكتابه ربما يحدث تغيير بالناس 

 دام: ويهتمون بالبيئه أكثر 

 مثلنا  سام: ويدافعون عنها

 ألكس: الدنيا فيها الناس الطيبين الخائفين على األرض 

 جاك: هذا صحيح لكن.. 

 دام: لكن ماذا ؟ 

 جاك: هم بحاجة لتوجيه 

 كالم صحيحسام: هذا 

 ألكس: سوف ننشر بالمقاالت طريقة اصالح التغير في البيئه 

 جيمس(  –جمي  –ماير  –هانز  –) في أحدى الشركات الكبيره خوف من المقاله 

 جمي: تعال يا جيمس 

 جيمس: نعم جمي 

 جمي: سوف نفرك أذن الصحفي الذي كتب المقاله 

 جيمس: نحن جاهزون ننتظر األوامر 

 جمي: لكن بدون عالمات على الخفيف 



 

 جيمس: ال يهمك نداعبه فقط 

 جمي: هيا حضر الخطه وأعلمني بها مع كافه األحتماالت 

 جيمس: على الفور خالل ساعه بالكثير 

 ماني (  -جاتي –جاي  –صاره  -دام –سام  –يده  ألكس يرد على المكالمات الكثيره جاك ) في الجر

 صاره: هاي شباب 

 الجميع: هاي 

 ألكس: أهال بكم..هذه جاتي وهذا جاي

 الجميع: اهال بكم

 ألكس: هذا جاك.. سام,,,دام.. زمالء في الجريده

 جاي: تشرفنا

 جاتي: أنا مسروره بلقائكم 

 سام: ونحن أكثر 

 كس: التأخذ وجهه عليهم بسرعهأل

 دام: عاده اليتركها 

 جاك: حتى الموت 

 صاره: دعوه يعبر عن مشاعره 

 ألكس: أنه هكذا مع الكل 

 سام: إن قلبي يعشق الجمال ماذا أفعل ) يضحك الجميع( 

 جاي: بدأت بشكل ممتاز 

 صاره: أنه كاتب بارع 

 جاك: هذا ما قلناه له االن 

 ألكس: لم أكتب شيئ بعد 

 لقد جذبت أهتمام الناس في الشارعجاتي: 

 دام: صحيح...الدليل الهواتف الكثيره  

 صاره: أكيد كانوا فتيات 

 ن سام: بالطبع من يتصل غيره

 دام: مثل كل مره 

 جاك: كفى يا شباب.. دعونا نقدم شيئ للضيوف 

 عصير بارد ألكس: أجلب لنا 

 صاره: ما هي الخطوه التاليه يا ألكس 

 لناس التطرق للتلوث الناتج عن المعامل والمصانع وأضراره على البيئه ألكس: بعد جذب أهتمام ا 

 جاي: والحديث عن الكوكب قبل الدمار مع بعض الصور له كيف كان 

 جاتي: بالعدد التالي لهذا تنشر صور الطوطب أثناء الدمار وبعده 

 دام: من أين سيحضر الصور) هناك عامل يتسمع بالسرقه(

 سوف تأمن ألكس: هذا عملي ال تقلق 

 ) تفضلوا يا شباب( ) الجميع شكرا..يأخذون الشراب( جاك: المهم الكتابه ومتابعه الناس للحدث

 سام: أتمنى أن اليحصل ممل عند الناس 

 صاره: أنت تعرف أسلوب ألكس 

 دام: والدليل االتصاالت الكثيره له)هنا تغار جاتي (

 جاتي: نحن يهمنا التوعيه فقط 

 مه فقط لمعرفه متابعه الناس ألكس: هذه االتصاالت مه

 جاي: هذا العمل موجهه هنا بالداخل واألخرون



 

 صاره: صحيح..يجب نشر المقاالت باالنترنيت  

 جاتي: أكيد مع الصور 

 ألكس: هذه مهمتك يا صاره 

 سام: وأنا أساعدها... 

 صاره: ال سوف يساعدني ضيفنا جاي 

 جاي: أنا بالخدمه

 ألكس: سام أنت لك مهمه آخرى

 وف سيضعك أمام المدفع ) يضحك الجميع( دام: س 

 جاك: وأنا ما هي مهمتي 

  ألكس: أنت ودام عليكم متابعه الطبع والنشر

 سام: وأنا ماذا أفعل 

 ألكس: تكون جاهز للمهمات الصعبه والمستعجله 

 دام: سمعت كالمي... أبو المهمات الصعبه

 سام: أنا أفدي روحي ألجل األرض 

 جاي: هذا كالم رائع 

 و كل واحد فكر مثله لما صرنا بهذه الحاله جاتي: ل

 صاره: أرجو أن ال نكون قد تأخرنا

 ألكس: معنا بضع سنوات  

 جاتي: ربما ثالث 

 جاك: قولي أكثر 

 جاي: أخاف أن تكون أقل 

 صاره: هيا ألفضل من العد وتضييع الوقت

 ألكس: صحيح..هيا ) يرن الهاتف( 

 دام: بدأوا االتصاالت 

 ا ألكس جاتي: ال ترد عليهم ي

 صاره: شو هي أسمى غيره هيا جاي جاتي...)يذهبون( 

 ألكس: سوف نلتقي بالمنزل 

 جاتي: أجل...ننتظرك 

 الجميع: باي

 االخرون: باي  

 ) أما الجريده..جيمس..وأثنان من رجاله(  

 جيمس: هذا هو المكان الذي يعمل به صاحبنا

 : لن نتحرك من هنا1شاب

 جيمس: هذه صورته عندما يخرج تابعوه 

 : سنكون مثل ضله 2شاب

 جيمس: سنكون على اتصال دائم 

 االثنين: طبعا... 

 جيمس: وداعا اآلن... 

 االثنين: وداعا..)يعود جيمس للشركه( 

 

 )في الريف مارك ...ماريا  (

 مارك: هل تعلمين يا ماريا.. 



 

 ماريا: ماذا؟ 

 مارك: لقد تغير الطقس كثيرا عن السنوات السابقه

 ماريا: ربما! 

 قبل مثل هذه األوقات كان الطقس أبرد أما اآلن فهو دافىء وحار مارك: من 

 هذه مشيئه هللا   ماريا: صحيح ..كنا نشعل الحطب لنتدفىء

 كل هذا بسبب التلوث   أظن ليست مشيئته بل مارك:

 ماريا: ما دخل التلوث بهذا 

 مارك: التلوث يسبب أرتفاع الحراره 

 ماريا: أنا الأعرف ماذا تقصد .. 

 ماذا تعرفين؟ مارك: لكن 

 ماريا: أعرف إن الطقس أصبح أكثر حراره

 مارك: هذا يكفي غيرك ال يعرف هذا 

 ماريا: ما العمل ليعود الوضع على حاله 

 مارك: التوقف عن قطع االشجار وتدمير الغابات 

 ماريا: صحيح العمار يزداد وهذا على حساب الغابات

 مارك: إن قطع االشجار يزيد من خطر التلوث 

 كيف يتوقف هذا الخطر  ماريا: 

 مارك: بمعالجه التلوث 

 ماريا: كيف؟ 

 مارك: بالزراعه بدل القطع و بالتوعيه وهذا ما يقوم به أبنك 

 ماريا: هللا يوفقه بعمله 

 مارك: سوف يحاربه أصحاب الشركات الكبيره 

 ماريا: هللا يقطع أيد كل من يمدها على أبني وكل من يدافع عن البيئه 

 نك  مارك: هللا يسمع م

 

 ( هانز  –جيمس –جمي  –ماير  –) في أحدى الشركات الكبيره خوف من المقاله 

 ماير: ها جمي..ماذا فعلت 

 جمي: كل شيئ على ما يرام الشباب يقومون بمهمتهم اآلن 

 ماير: جيد لكن كن حذر جدا ال نريد مشاكل

 جمي: ال تهتم سيدي 

 ماير: أخبرني بكل جديد التتصرف من نفسك أعرفك متسرع

 جمي: ال يا سيدي اآلن الوضع مختلف 

 ماير: هذا جيد الوضع حساس ال يتحمل الخطأ أنتبه جيدا 

 جمي: سيكون كل شيئ كما تريد 

 ماير: سنرى أذهب لعملك اآلن.. 

 جمي: وداعا..

 ماير:) يخابر هانز بالتطورات( ألو سيد هانز....

 ) في المنزل صاره...جاتي...جاي يخرج صور من جيبه( 

 هذه الصور..جايصاره: ما 

 جاي: هذه صور لكوكبنا قبل الدمار 

 صاره: أنه يشبه األرض تماما 

 جاتي: صحيح....فيه ماء ...هواء....مثل األرض 



 

 صاره: لكنه يبدو جميال جدا 

 جاي: بالواقع أجمل من هذه الصور 

 كل شيئ فيه كان جميال جاتي: 

 ذلك هناك لعرفت جاي: لو كنت

 صاره: كنت أتمنى !!! 

 ن يا للخساره...لقد تدمر كامال جاتي: لك

 صاره: هل هذا بسبب التلوث

 جاي: نعم التلوث يحدث خلل بالطبيعه 

 جاتي: وتحدث الكوارث من زالزل وبراكين وأعاصير... 

 صاره: ألجل هذا تحرصون على األرض 

 جاي: يكفي ما جرى لكوكبنا وال نريد كوكب األرض أن يتدمر هو أيضا

 عندنا من قوه لحمايته جاتي: يجب أن ندافع بكل ما

 صاره: لكن المحاربون في العالم كثيرون 

 جاي: سنحارب كل العالم إذا أدعت الضروره 

 جاتي: ونضحي بأنفسنا اهذا 

 صاره: أحيي فيكما هذا الفداء والتضحيه كم أتمنى الجميع أن يكون مثلكما

 جاي: بعملنا معا سنجذب كل الناس لصفنا ونحارب األشرار 

 ألكس أليس كذلك...؟  جاتي: لقد تأخر

 ينتهي بعد  مصاره: ربما عنده عمل ل

 جاي: سيدخل ألكس بعد لحظات 

 صاره: كيف تعرف 

 جاتي : لقد شعر بدنوه)بقربه( من هنا  

 صاره: هذه حاسه رائعه لديكم 

 جاي: أنها موجوده بكل كائن حي حتى أنت يا صاره

 صاره: لكن الأشعر بها

 جاتي: تحتاجين لتمرين 

 مك ال تقلقي  جاي: سوف أعل

 صاره: هذا جميل ) يدخل ألكس( 

 ألكس: مرحبا لقد تاخرت قليال عليكم أنا آسف 

 جاتي: لقد تأخرت كثيرا 

 جاي: المهم جئت 

 خذ هذه الصور وأنظر صاره: 

 ألكس: ) يأخذ الصور ويندهش منها( أنها رائعه تشبه كثيرا األرض 

 صاره: وأنا قلت ذلك ايضا

 جاتي: كوكبنا كان جميال جدا 

 جاتي: لكن لألسف لم يبقى منه شيئ يذكر 

 ألكس: آسف لما جرى وهذا الكوكب من اآلن أصبح كوكبكم 

 صاره: وسعدنا بلقائكم 

 جاي: ونحن كذلك

 جاتي: سندافع عن األرض حتى الموت 

 ألكس: بيد واحده من حديد سنضرب أعداء األرض 

 صاره: سوف نحضر العشاء أنا وجاتي هيا 



 

 جاتي: هيا للعمل 

 منزل ألكس( )أمام 

 اآلن  جيمس: سيدي ألكس.دخل المنزل 

 جمي: أبقي عيونك مفتوحه عليه كن كخياله

 جميس: العليك سيدي 

 جمي: أخبرني بكل جديد 

 جيمس: أجل سيدي..وداعا 

 جمي: وداعا.....

 

 ) في منزل ألكس( 

 ألكس: إن هذه الصور سوف تحدث ضجه كبيره 

 جاي: أنها دليل قاطع على مقاالتك 

 لمقاله للغد جاهزه بعد العشاء سنأخذ الصور للجريده ألكس: إن ا 

 جاي: أشعر بوجود خطر أمام المنزل 

 ألكس: صحيح لقد نسيت كانت سياره تتبعني 

 جاي: يجب أخذ الحذر منهم 

 أنت وصاره تأخذون سيارتيألكس: سوف نخدعهم 

 جاي: حسنا... وأنت تأخذ سياره صاره أليس كذلك 

 ألكس: صحيح... 

 أسمها( بماذا تتحدثون عني؟صاره: ) تسمع 

 جاي: فقط نبدل السيارات  

 صاره: لماذا؟ 

 ألكس: هناك سياره كانت تتبعني وهي أمام المبنى اآلن  

 جاتي: هيا للعشاء 

 جاي: نحن قادمون..) يتعشون( 

 ماذا يفعلون بالداخل  جميس: 

 : ربما يحضرون للغد 1شاب

 : أو ربما غادروا من مخرج آخر 2شاب

  يوجد سوى هذا المخرج وهذه سياراتهم جميس: يا غبي ال

 : صحيح ... 1شاب

 : ربما يتعشون لقد جعت كثيرا 2شاب

 : وأنا أيضا 1شاب

 جميس: لم يبقى أال القليل أصيرو ةبعدها تأكلون حتى تموتون 

 جاي: لقد كان طعام لذيذ 

 ألكس: وخاصه الذي طبخته جاتي 

 جاتي: هذا الطعام كان مشهورا في كوكبنا 

 طعمه لذيذ   صاره: بالفعل

 جاي: كيف خطر على بالك  

 الخضره هنا تشبه التي عندنا فقلت أجربجاتي: 

 ألكس: لقد نجحت أالن هيا بنا كما خططنا

 صاره: أوال أنا وجاي ثم أنتم 

 جاي: هيا يا صاره...) يخرجون(



 

 جميس: أنه هو هيا أستعدوا يا شباب خلفه ) يلحقون جاي وصاره بالخطأ( 

 بنا صاره: أنهم يلحقون  

 جاي: هذا ما نريده.. 

 صاره: سوف نفتلهم المدينه ونذهب لنسهر في مكان هادئ

 جاي: هذه فكره جيده هيا) يتفتلون في المدينه( 

 جميس: أين يذهب هذا الملعون 

 : دعنا خلفه ربما سيحضر بعض المستندات 1شاب

 : وأنا أعتقد ذلك أين يهرب منا 2شاب

 جميس: أبقى خلفه ال تضيعه 

 يك سيدي...: العل1شاب

 ألكس: هيا يا جاتي...خذي الصور معك 

 ..)يذهبون للجريده دون مراقبه( جاتي: الصور معي ال عليك المهم أن نصل للجريده

 ألكس: ستكون صدمه لهم غدا 

 جاتي: بالطبع والناس كذلك وسيعرفون حجم الخطر القادم 

 .... ألكس: أتمنى ذلك

 جاتي: لماذا تقول ذلك 

 ن بسرعه  ألكس: آلن الناس ينسو

 جاتي: يجب تذكيرهم كل فتره 

 ألكس: وهذا ما سأفعله

 جاتي: ونحن معك...التنسى.. 

 ألكس: أشكر هللا ألنكم معي 

 جاتي: يجب الحفاظ على هذا الكوكب من الدمار 

 ألكس: سنفعل ما بوسعنا.... 

 صاره: سنقف هنا أعتقد بأن ألكس..قد وصل للجريده 

 خدعناهم جاي: ستكون صدمه إذا عرفوا بأننا قد

 صاره: أنشاء هللا يموتون.....أنذال... 

 صاره: هيا ننزل ..) توقف السياره أمام مطعم وينزلون( 

 جميس: ما هذا يذهب للمطعم؟ 

 : ربما سيلتقي مع مصدر المعلومات2شاب

 : وهذا أفضل مكان لذلك 1شاب

 جميس: )يتفاجئ( أنظروا هذا ليس ألكس!!!! 

 ره : صحيح أنه اليشبه الذي بالصو2شاب

 جميس: لقد خدعنا األوغاد 

 : ماذا نفعل يا سيدي ؟ 1شاب

 جميس: ربما يأتي الحقا..

 : إذا علم سيدنا سوف يقتلنا 2شاب

 جميس: أخرس... لن يعلم يا غبي ..إال إذا أحدنا أخبره 

 : هل نحن مجانين لنخبره 1شاب

 : وهل نستغني على حياتنا 2شاب

 جميس: لننتظر هنا  ربما يأتي الحقا 

 ماني(  هاي شباب  -دام  –سام  –يدخل الجريده جاك ألكس: ) 

 الجميع: هاي ألكس.. 



 

 يا شباب؟  ألكس: هل أنتم مستعدون

 الجميع: بالطبع مستعدون 

 جاك: هل جلبتم الصور 

 جاتي: نعم هذه هي  

 جاك: هيا.. يا سام خذها للطباعه

 سام: على رأسي 

 دام: ليس على رأسك بل للمطبعه |)يضحك الجميع( 

 ت يا ماني خذي المقاله مع سام للطباعهألكس: وأن

 ماني: هل كل شيئ جاهز ؟

 ألكس: نعم فقط بحاجه للطبع 

 )يذهبون للمطبعه( ماني: هذا ممتاز نصف ساعه وتكون الجريده جاهزه للنشر

 جاك: دعونا نشرب نخب الخبر الجديد 

 ألكس: هذه فكره رائعه 

 جاتي: حتى على العشاء لم يشرب ألكس شيئا

 المشروب  جاك: سأجلب

 ألكس: حسنا تفعل 

 جاتي: ألكس أتصل مع صاره لنطمأن عليهم

 ) المشهد في المطعم(  ألكس: لقد نسيتهم اآلن سأتصل معها) يتصل بها(

 صاره: أهال ألكس..ماذا فعلت؟ 

 ألكس: كل شيئ على ما يرام أنتم ما أخباركم؟ 

 صاره:نحن في مطعم نشرب النبيذ هم بالخارج  

 خداعهم؟ ألكس: ألم يشعروا ي

 صاره: ال أعتقد ألنهم واقفون هنا 

 جاي: بل عرفوا لكن يأملون بأن يأتي ألكس إلى هنا

 ألكس: تحليل جاي صحيح سوف آتي ألنخدعهم بأننا لم نفعل شيئ بعد 

 صاره: هذه فكره جيده 

 ألكس: بعد أن نشرب كأس هنا سنأتي لعندكم

 صاره: ونحن في أنتظاركم 

 ألكس: باي....   

 ) المشهد بالجريده( صاره: باي 

 ألكس: سنذهب ونسهر مع جاي وصاره يا جاتي

 جاتي: هل هم بخير؟ 

 ألكس: نعم وهم في المطعم يشربون.. واألنذال بالخارج يراقبون 

 جاك: تفضلوا ياساده المشروب 

 األثنين: شكرا) يتناولون الكؤس( نخب الخبر الجديد ) يشربون( 

 دام: ما األخبار يا شباب؟ 

 تمام..تعال أشرب معنا نخب الخبر الجديد جاك: كل شيئ 

 دام: هذا رائع..أين البقيه 

 ألكس: ذهبوا للمطبعه سوف يأتون قريبا )يأتون( 

 جاتي: ها أنهم قد أتوا.. 

 سام: هاي دام

 دام: هاي 



 

 ماني: الجريده جاهزه للتوزيع 

 دام: ممتاز ممتاز

 جاك: الفضل أللكس وجاتي

 د واجبه ألكس: الفضل للجميع لقد عمل كل واح

 جاتي: وكذلك صاره و جاي 

 ماني: صحيح أين هما؟ 

 جاتي: قاما بخداع بعض الطفيليين  

 سام: من هم يا ألكس؟ 

 ألكس: لم أعرفهم بعد ربما أصحاب شركات تخاف من نشر أخبارنا

 دام: يجب أن تكون حذر جدا يا ألكس 

 جاتي: التخاف نحن معه 

 ماني: أجل كلنا معه 

 والحيطه فهم أنذال ربما يغدرون بنا جاك: لكن يجب أخذ الحذر 

 ألكس: سوف نفكر مثلهم 

 سام: إن المكر والخداع أسلوبهم 

 دام: ال تنسى الغدر 

 ألكس: أسمحوا لنا اآلن سنذهب صاره تنتظرنا مع جاي

 جاك: ألى أين؟ 

 جاتي: لنكمل الخطه على األنذال 

 سام: دعونا على أتصال معكم 

 مطعم(ألكس: أجل هيا يا جاتي..) يذهبون لل 

 جميس: أذهب وأحضر لنا مشروب من الداخل  

 فكره جيده) يذهب للداخل( : هذه 2شاب

 جميس: أحذر أن يشعروا بأنك تراقبهم! 

 :ال عليك سيدي ال توصي حريص 2شاب

 جميس: ألو سيدي أنهم اآلن في المطعم 

 : ماذا يفعل بالداخل؟ ماير

 جميس: ربما سيلتقي مع مصدر أخباره 

 اقبه بالداخل؟ : هل يوجد من يرماير

 جميس: نعم أرسلت شخص ليراقبه 

 : جيد التدعه يغيب عن عينك ماير

 جميس: نحن بأنتظار أشاره منكم سيدي 

 : حسنا سوف أعلمك بالوقت المناسب وداعاماير

 ) بأتي ألكس وجاتي( جميس: إلى اللقاء..

 : أنظر سيدي لقد جاء المدعو ألكس أبو المشاكل 1شاب

 هذا من حسن حظنا  جميس: الحمد هلل لو نكذب

 : ماذا نفعل اآلن سيدي؟ 1شاب

 ( 2)يدخلون المطعم..ويصادفون شابجميس: المهم جاء سوف ننتظر هنا 

 : هاي) بعفويه لهما( 2شاب

 ألكس: هاي..

 : تفضلوا  2شاب

 جميس: هل رأت المدعو ألكس بالداخل؟ 



 

 : ال يا سيدي 2شاب

 : هل أنت أعمى؟ 1شاب

 : لماذا تقول هكذا؟ 2شاب

 ألنك صادفته على المدخل يا غبي جميس: 

 : هو من ألقيت التحيه عليه ... لكن كان برفقه فتاه2شاب

 جميس: حسنا فعلت لكي ال يشعر بنا 

 : سيدي ربما يلتقي المصدر  1شاب

 جميس: أذهب أنت للداخل وراقب ماذا يفعلون 

 : حسنا سيدي) يدخل المطعم ويطلب كاس مشروب( 1شاب

 ألكس: هاي جماعه

 صاره: هاي

 جاي: كيف حالكم؟

 جاتي: نحن بخير وأنتم؟ 

 صاره: سعداء بما أنجزتم 

 ألكس: ) بصوت منخفض( غدا ستنفجر قنبله الموسم

 جاي: ممتاز...

 صاره: ماذا تشربون؟ 

 جاتي: مثل كل مره 

 جاي: نبيذ أحمر 

 ألكس: هذا مناسب بمثل هذا الطقس 

 صاره: كرسون من فضلك أثنين نبيذ احمر

 ل سيدي كرسون: حاضر... تفض

 : من فضلك كأس ويسكي 1شاب

 كرسون: ) يملئ الكأس(  تفضل هذا كأس ويسكي 

 : شكرا1شاب

 كرسون: هذه الطلبيه تفضلوا 

 األثنين: شكرا لك 

 كرسون: ال شكر على واجب

 ويسترق السمع(  1الجميع: بسالمه األرض) ينتبه لهم الشاب

 جونس(   -)هانز   (ماير  -جمي  ) في الشركه

 نز ألو سيد ها:ماير

 هانز: أهال سيد ماير ما الجديد عندك 

 ماير: إن الشباب يقومون بعملهم 

 هانز: هذا جيد لكن ال نريد اآلن مشاكل أنت تعرف لماذا 

 ماير: ال عليك لن نقوم بعمل يسبب خطر على عملنا وخاصة اآلن 

 هانز: أفتح عيونك جيدا  

 ماير: ال تهتم عيوننا مفتوح دائما 

 يله وبعدها نتفرغ له جيدا هانز: فقط نحتاج أيام قل

 ماير: وهو كذلك وداعا

 هانز: وداعا

 ألكس: هيا كفى اليوم لنعد للمنزل 

 صاره: وأنا سأذهب للمنزل 



 

 جاي: نوصلك أوال للبيت 

 جاتي: هذا أفضل حل لنطمئن عليك 

 ألكس: لماذا ال نذهب لعندي المكان واسع

 جاي: أنت قلت بالفعل حلك رائع 

 ريتكم صاره: ال أريد أن أخجز ح

 جاتي: بل نسعد بوجودك معنا 

 جاي: أجل يا صاره

 ألكس: هيا نذهب) يذهبون لمنزل ألكس( 

 : ) يعود لسيارته( سيدي..سيذهبون لمنزل ألكس االن 1شاب

 جميس: هيا نتبعهم...ألو سيدي 

 ماير: ماذا عندك 

 جميس: أنهم يذهبون للمنزل ونحن خلفهم 

 ماير: هل ألتقوا مع أحد ما  

 فقط هم األربعه كانوا يشربون فقط  جميس: ال سيدي

 ماير: المهم ال تدعوهم يفلتون منكم 

 ال ياىسيدي جميس: 

 ماير: وداعا 

 جميس: وداعا...خلفهم يا شباب) يتبعونهم حتى الصباح يراقبون المنزل( 

 اح اليوم التالي  ( ب) ص

 ألكس: هيا يا شباب لقد تأخرنا على الجريده

 د صاره: لم تصبح الساعه الثامنه بع

 جاي: أنه مستعجل لسماع األخبار

 جاتي: بل الهواتف 

 ألكس: أنظروا.. ما يزالون تحت يراقبون 

 صاره: سوف يصدمون بنشر المقاله 

 جاتي: والصور  

 ألكس: أعتقد سنحقق انتصار على األعداء 

 جاي: بل الطبع يا ألكس 

 جاتي: أسلوبك رائع بنقل الخبر 

 ألكس: هيا لنذهب ) يذهبون للجريده( 

 اح اليوم التالي والصحف تتوزع على المحالت وبائع متجول بقربهم ينادي( ب) ص              

   بائع:  خبر جديد عن دمار األرض

 جميس:ماذا ... ماذا أسمع؟ 

 : متى أستطاع أن يطبع وينشرالمقاله1شاب

 : لقد خدعنا  2شاب

 جميس: لقد جاءت نهايتنا 

 األثنين: هللا يستر من غصب سيدنا 

 سنقول ما شاهدنا وال نعرف كيف وصل المقال للجريده  جميس: نحن

 األثنين: أجل يا سيدي  

 خلفهم..) يلحقون بهم(  هيا  جميس: ها هم يخرجون

 ألكس: أنهم خلفنا... 

 جاتي: ال عليك دعهم... 



 

 ألكس: سوف نرى ما سيفعلون  

 )  يصلون الجريده هاتفه يرن( 

    ألكس: هاي يا شباب

 الجميع: أهال يا بطل 

 : هاتفك منذ الصباح يرن دام

 ماني: المعجبين كثر به 

 ألكس: شكرا لكم يا شباب العمل رائع 

 صاره: هاي 

 الجميع: هاي أسمعي هاتفه لم يسكت  

 جاي: رد على الهاتف يا ألكس 

 جاتي: سوف يلحق لما العجله 

 صاره: )لجاي( أن أختك تغار على ألكس 

 جاي: صحيح هذا ماالحظته عليها 

 ثون ألكس: بماذا تتحد

 صاره: ال شيئ تقول لماذا التجيب على الهاتف

 ألكس: اآلن سأجيب ) يرد على الهتاف( ألو...

 دام: سأحضر القهوه 

 جاك: هذا أفضل شيئ تعمله اآلن 

 صاره: لم يدعنا ألكس حتى نشرب القهوه 

 ماني: صار كالذي ينتظر قدوم طفل 

 تلوث ألكس: نعم هذه الصور حقيقيه من الكوكب الذي تدمر بسبب ال

 فتاه: من أين حصلت عليها؟ 

 ألكس: هذا سر المهنه 

 فتاه: المهم المقاله رائعه  

 ألكس: شكرا المهم أيضا أن يفهم الناس قصدنا منها 

 فتاه: صحيح المهم أنقاذ األرض 

 ألكس: هذا ما نريده  

 قتاه: بالتوفيق وداعا

 ألكس: وداعا... 

 )يشربون القهوه ويتحادثون( 

 ل سيده( نعم سيديجميس: ) يرد على اتصا

 ماير: ماهذا الذي في الصحف 

 جميس: ال أعلم يا سيدي كيف ومتى تم طبعه 

 ماير: أنت غبي هناك من يساعده ويعمل معه ويوصل الخبر للجريده 

 جميس: ما تريد أن نفعل 

 ليوقف نشر هذه المقاالت ماير: أرسل تهديد لمدير الجريده 

 جميس: حاضر سيدي

 تف( ماير : اآلن ) يغلق الها

 جميس: )يتصل مع جمي( ألو جمي أعطيني رقم هاتف مدير الجريده 

 جمي: أنتظر لحظه.... ماغي..

 ماغي: نعم سيد جمي 

 جمي: أريد رقم هاتف مدير الجريده التي تنشر هذه المقاله 



 

 235689ماغي: حاضر...

 جميس  235689جمي: 

 جميس: شكرا.. 

 جمي: عفوا 

 جميس: ألو السيد جونس 

 كلم جونس: نعم من يت

 جميس: ال يهم أسمع جيدا يجب أن توقف نشر هذه المقاله وإال.. 

 جونس: وإال ماذا ..هل تهدد؟ 

 جميس: نحن ال نهدد بل نفعل...األفضل لك وللجريده أن التنشر هذه المقاله 

 جونس:حسنا ... سوف أستشير شركائي

 تف( جميس: لقد أخبرتك وبالغد لو نشرت مقاله جديده سترى الجواب) يغاق الها 

 جونس: )للسكريتره( أطلبي ألكس ليأتي للمكتب 

 السكريتره: حاضر سيدي....ألو سيد ألكس المدير يطلبك اآلن حاال

 ألكس: سأكون عنده اآلن..)يذهب( 

 جاك: إلى أين يا ألكس؟ 

 ألكس: المدير طلبني 

 سام: بدأت المشاكل 

 دام: أذهب لنرى ماذا يريد؟ 

 ك(ماي  –هانز  –جمي –) في الشركه: ماير 

 هانز: ألو سيد ماير... 

 ماير: أهال سيد هانز.. 

 هانز: ماهذا المنشور اليوم 

 ماير: تبدو العمليه مخطط لها بشكل جيد 

 هانز: ال يهمني هذا المهم أن توقف النشر وتسحب كل الصحف من السوق 

 ماير: ربما تأخرنا في السحب لكن وجالي سوف يوقفون النشر

 مهما كلف الثمن هانز: أسحب كل جريده في السوق 

 ماير: سأفعل ال تهتم.. 

 هانز: اآلن وداعا 

 ماير: وداعا...جمي...جمي 

 جمي: نعم سيد ماير... 

 ماير: ماذا يفعل اآلن جميس؟ 

 جمي: أنه يوقف عمليه النشر اآلن 

 ماير: أخبره بأن يسحب كا الصحف من السوق قبل أن تصل للناس 

 جمي: أمرك سيدي..

 ماير: هيا بسرعه يا جمي..

 مي: حاال سيدي) يخرج ويتصل مع جميس(..ألو جميس ج

 جميس: ماذا هناك يا جمي

 جمي: عليك شراء الصحف كلها من السوق بسرعه

 جميس: والمراقبه 

 جمي: اآلن دعك منها المهم سحب الصحف

 جميس: فورا..)يغلق الهاتف( يا شباب بسرعه يجب سحب الصحف من السوق 

 : نحن ال نكفي يا سيدي1شاب



 

 وف اتصل مع بقيه الشباب)يتصل مع رجاله( ) ينطلقون باتجاه المدينه( جميس: س 

 ألكس: صباح الخير سيد جونس 

 جونس: أهال سيد ألكس.. 

 ألكس: خير سيد جونس 

 جونس: ليس خير يجب أن نوقف النشر حاال

 ألكس: كيف ؟...لقد وصلنا لتحقيق هدفنا 

 جونس: بعد اآلن الأستطيع أن أنشر أي شيئ لك 

 هددك األوغاد.. ألكس: هل 

 جونس: أخاف على الجريده 

 ألكس: ألم تسمع رأي الناس..وال يهمك أمر الكوكب 

 جونس: هذه شركه لناس وأنا مثلك األمر اليتعلق بي وحدي

 ألكس: فقط غدا....وكل شيئ ينتهي 

 جونس: سوف أفكر ولكن التعلق أمال كبيرا على ذلك 

 ألكس: حسنا سيد جونس 

 جونس: يمكنك االنصراف 

 كس: شكرا سيد جونس )يعود لرفاقه(أل

 دام  –سام  –جاك  – ماني –صاره  –جاتي  –) في المكتب( جاي 

 جاتي: لقد تأخر ألكس 

 صاره: يبدو هناك شيئ هام جدا

 جاك: أخاف من حدوث مشاكل

 : ربما العكس ماني

 جاي: أن جاك على صواب 

 سام: ما قصدك 

 جاتي: ستحدث عراقيل أمام ألكس 

 دام: من من؟ 

 ه: البارحه كانت سياره تالحقناصار

 : ماذا؟ كنتم مالحقون؟ ماني

 جاي: نعم لكن لم يحدث شيئ

 جاك: هاذا ألكس قادم...سنعرف منه كل شيئ

 سام:ها ألكس...ما األخبار؟ 

 ألكس: سيئه  

 صاره: لماذا؟ 

 ألكس: المدير طلب مني أن أوقف النشر

 ماغي: بعد هذا النجاح 

 دام: أي ما العمل اآلن؟؟ 

 ال أعرف  ألكس:

 جاك: ماذا ستقول لكل هذه الهواتف؟ 

 ألكس: أقول إن قوى الشر أقوى منا وتريد تدمير األرض لمصالحها الشخصيه 

 جاتي: ال يجب أن النقف عند هذه النقطه 

 جاي: يجب أن نبحث على مخرج

 صاره: أكيد الصحف الثانيه ال تقبل نشر المقاالت الباقيه لك 

 للجميع   سام: بالطبع فالتهديد قد وصل



 

 : لماذا ال نفكر بالتلفزيون ماني

 ألكس: فكره رائعه 

 دام: أي قناه؟ 

 جاك: من يخاطر بمستقبل القناه ألجل لقاء واحد

 ماغي: ال عليكم عندي زميل في قناه خاصه سأتحدث معه ..

 صاره: هيا اتصلي معه اآلن.. 

 جاي: هيا أسرعي 

 : ) تأخذ الهاتف(.. ألو... كيت.... ماني

 .. نيماكيت: من  

 : أي أنا ماني

 كيت: ما هذه القنابل ؟ 

 : هل أعجبتك المقاالت والصور ماني

 كيت: إنها ألكثر من رائعه 

 : لكن لألسف ال نستطيع نشر المزيد منها بعد ماني

 يت: لماذا؟؟؟؟ ك

 : المدير أوقف النشرماني

 كيت: كالعاده... تهديدات من ضعفاء النفوس

 ل تساعدنا؟؟؟ : المهم نريد منك المساعده ..هماني

 كيت: لما ال...لكن كيف؟ 

 : أن تحضر لقاء أللكس على القناه ماني

 كيت: هذا شرف لنا...ولكن... 

 : ولكن ماذا هل خفت أنت أيضا؟ ماني

 كيت: أنت تعرفين ال أخاف لكن أحتاج لوقت ألنظم مثل هذا القاء 

 : دع هذا األمر سرا بيننا ماني

 كيت: أكيد..ال تقلقي 

 ا تتوصل له : أخبرني بمماني

 كيت: بالطبع ...باي..

 جاتي: ها ماذا قال؟

 : سوف يسعى بتحضير موعد للقاءماني

 ألكس: سوف يكون لقاء مميز 

 جاي: وموثق بالصور الجديده 

 جاك: قلت صور جديده  )شخص يتنصت عليهم وينقل األخبار لجمي( 

 جاتي: نعم...صور للكوكب أثناء وبعد الدمار

 سام: واو...هذا رائع جدا 

 صاره: المهم أن اليتراخع عن قراره 

 اليهاب شيئ ويحب األرض مثلنا بل أكثر : كيت  ماني

 جاي: شكرا هلل يوجد الكثير من يحب األرض 

 جاتي: ويخلف عليها) يرن الهاتف( 

 سام: هيا يا عاشق رد على الهاتف ) يضحك الجميع ويرد  ألكس على الهاتف( 

 فرانك: ألو سيد جمي) بصوت منخفض( 

 ماذا عندك يا فرانك جمي: 

 فرانك: سيدي سوف يجرون لقاء على قناه التلفزيون



 

 جمي: وماذا بعد 

 فرانك: وسوف يعرضون صور جديده للكوكب المدمر 

 جمي: متى؟ 

 فرانك: لم يحدد الموعد بعد 

 جمي: أعرف الموعد ولك مكفأه كبيره 

 فرانك: العليك سيدي خيركم سابق وداعا جاء أحدهم 

 اذا تفعل هنادام: هاي فرانك...م

 فرانك: جئت ألشكر السيد ألكس على المقاله الرائعه 

 دام: هذا حقك و ألكس يستحق ذلك أليس كذلك؟ 

 فرانك: ألجل هذا جئت 

 دام:أذهب فهو هناك يجيب على الهواتف

 فرانك:شكرا دام.. هاي ألكس 

 ألكس: أهال فرانك.. 

 يعا أن ندافع عن األرض فرانك: بالفعل مقاالتك تلفت أنتباه الجميع ويجب علينا جم

 ألكس: هذا شعور جيد 

 جاي: )صاره( إن هذا يكذب  

 صاره: كيف عرفت؟ 

 جاي: أستطيع أن أشعر بمشاعره

 صاره: ماذا نفعل؟؟؟ 

 جاي: أخذ الحذر منه

 صاره: هذا أفضل شيئ....ألكس.... 

 ألكس: ماذا يا صاره؟.. 

 صاره:تعال من فضلك 

 ألكس: أال ترين كنت أتحدث مع الرجل 

 ه: ألجل هذا ناديتك صار

 ألكس: ماذا هناك؟ 

 صاره: جاي يشعر بأنه كاذب

 ألكس: هو قال هذا 

 صاره: نعم..أحذر من قول شيئ أمامه 

 ألكس: سنترك كل شيئ بيننا سري ال عليك

 صاره: هيا يا شباب للعمل ونحن سنذهب لعملنا 

 الجميع: أمرك يا معلمتنا  ) ينصرفون للعمل ( 

 ؟ فرانك: ماذا ستفعلون غدا 

 ألكس: ال شيئ... 

 فرانك:لماذا سيد ألكس؟ 

 جاك: لقد أوقفنا النشر بأمر المدير 

 فرانك: لماذا؟؟ 

 جاك: أذهب للمدير وأسأله..دعنا اآلن في همنا.. 

 فرانك: ) لنفسه( ال يحبون أحد أن يواسيهم...

 )في الشركه( 

 جمي: سيدي لقد أوقفنا النشر 

 ماير: هذا رائع 



 

 جمي: لكن سيدي 

 اذا؟ أخبرني ماير: لكن م

 وسيعرض صور للكوكب المدمر جمي: سوف يجري لقاء في التلفاز

 ؟ في أي قناه  صور للكوكب.. ماير:

 جمي: ال نعرف بعد يا سيدي 

 يبدو أن هذا ال يخافأنه مجنون ...  ماير: 

 جمي: صحيح يجب أن نلقنه درس ليتعلم 

 ...  ماير: من حسن حظه اآلن الوقت اليسمح لكن يحتاج لفركه أذن

 ماذا نفعل؟ مي: ج

 . وأخذ الصور منه... ماير: يجب منعه من أجراء اللقاء..

 جمي: نعم ولكن كيف يا سيدي؟ 

 ماير: هل لديه والدين أو شخص يحبه كثيرا

 جمي: له والدين بحسب ما علمت 

 ماير: أسمع جيدا 

 جمي: نعم سيدي 

 ماير:فقط أريد خطف والديه ...ولكن دون أيه أذيه هل سمعت 

 ن أذيه وإذا قاوما جمي: أجل دو

 ماير: قلت بدون أذيه أال تفهم...ال نريد اآلن مشاكل... 

 جمي: كما تريدون سيدي 

 ماير: هيا نفذ بسرعه وأمنع اللقاء هيا

 ( جمي: حاضر سيدي) ينصرف

 ماير: ألو سيد هانز 

 هانز: ماذا هناك؟ هل من جديد؟ 

 ماير: أخبار سيئه 

 هانز: ماذا؟ 

 ماير: لقد منعنا النشر

 هذا جيد هانز:

 ماير: لكن سوف يجري لقاء على قناه تلفزيون 

 هانز: سوف تتوقف مصالحنا وأعمالنا بسبب هذا الوغد 

 ماير: أجل سيد هانز 

 هانز: ماذا ستفعل اآلن؟ 

 ماير: سوف نخطف والديه ونضغط بهما عليه 

 هانز: لكن بحذر ال نريد مشاكل هذه األيام أنت تعرف 

 ماير: بالطبع أعرف هذا جيدا 

 نز: أخبرني بكل جديد ها

 ماير: أجل وداعا

 ....هانز: وداعا

 جمي: ) يتصل مع جميس( ألو جميس.. 

 جميس: نعم..جمي 

 جمي: أذهب حاال للجريده وراقب المدعو ألكس سوف يحصل على صور جديده 

 جميس: حسنا هل نستخدم القوه ؟ 

 جمي: لكن عند الضروره فقط المهم الصور 



 

 اجميس: وهو كذلك حاال...وداع

 ) في الجريده( 

 ألكس: اآلن  يا شباب يجب أن نستعد للقاء 

 صاره: صحيح..

 جاي: أنا وصاره نجلب األمانه 

 ألكس: هذا جيد..وأنا وجاتي نحضر ماذا أقول في اللقاء.. 

 صاره:هيا ال نضيع الوقت يا جاي 

 جاي: هيا 

 ألكس: أنا وجاتي سنذهب للمنزل ننتظركما

 جاتي: كونا حذرين....

 (ويتحادثان في الطريق  عليك يا أختي باي...) يذهبان للمركبه لجلب الصورجاي: ال 

 ألكس: ونحن يا شباب سنذهب للمنزل 

 ربما يكونون تحت !!!  الجميع: أحذرا من الغدارين

 جاتي: ال عليكم...) يذهبان للمنزل( 

 )عند المدخل( 

 : ها هما قادمان سيدي1شاب

 جميس: ال ليسا طلبان نريد ألكس 

 هذا ألكس والحسناءمعه   : ها2شاب

 جميس: سير خلفه لنرى أين يذهب 

 : حسنا سيدي) يسيرون خلفه( 1شاب

 ألكس: يبدو أنهم ال يملون جاتي فهم خلفنا

 جاتي: قد بحذر ياألكس.. 

 ألكس: سوف نلعب قليل معهم ونكسب بعض الوقت لعوده صاره وجاي 

 جاتي: كما تريد) يتفتل بالمدينه( 

 د : أين يذهب هذا الوغ1شاب

 جميس: أبقى خلفه حتى لو ذهب للجحيم 

 : ربما شعروا بنا 2شاب

 جميس: ال يهم المهم أن نأخذ الصور منه 

 : ال عليك لن يفلت مني أبدا) يطارده( 1شاب

 صاره: أين المركبه يا جاي؟

 جاي: أنها بقرب مسكن أهل ألكس 

 صاره: )يأخذ طريق مختصر( نذهب من هذا الطريق أقصر 

 ه امام المدخل؟ جاي:هل شاهدت السيار

 صاره: أيه سياره؟ 

 جاي: اعتقد كانت تراقبنا

 صاره: تنظر بالمرأه لكن ال يوجد خلفنا أحد

 كانت تريد ألكس.. جاي: أظنها 

 صاره: يجب أن أخبره ربما ال يعرف)تتصل معه( هاي ألكس 

 ألكس: هاي ماذا هناك 

 صاره: ال شيئ عندنا لكن أعتقد يوجد سياره تالحقك

 . ال عليك متى تعودونألكس: أعرف ..

 صاره: بغضون ساعه تقريبا 



 

 ألكس: كونا حذريين 

 صاره: ال تخاف..باي

 ألكس: باي

 جاتي: هذه صاره.. ماذا قالت؟ 

 ألكس: كانت تحذرني من السياره 

 جاتي: هل وصلوا للمكان

   هيا ندخل هذا المحل لنشرب شيئ)يصف السياره ويدخالن( ألكس: ليس بعد

 ياره خلفهما صاره: كالمك صحيح الس 

 جاي: صاره...من هنا أعتقد بهذه المنطقه أخفيناها

 صاره: حسنا..)تقترب من الموقع وتقف( 

 جميس: هيا لندخل ربما يكون المصدر الذي سيجلب الصور هنا نأخذهم ونرتاح 

 : حسنا سيدي)يصف السياره ويدخلون( 1شاب

 ألكس:هاي ألفريد 

 ألفريد:هاي ألكس.. تفضال 

 نا؟ ألكس: ماذا تفعل ه 

 ألفريد: جئت أشرب كأسا من هذه الجميله معك؟ 

 جاتي: بنت خاله 

 ألفريد: لم أعرف بأن لديك أبنه خال جميله بهذا الشكل 

 ما هذا الظرف؟   ألكس: اآلن دعك من هذا الكالم

 ..ماذا تشربون؟  ألفريد: هذا ظرف وصلني اليوم فجلبته من البريد

 جاتي: أنا عصير فواكه 

 ألكس: وأنا كأس نبيذ 

 ألفريد: كرسون ..من فضلك 

 كرسون: تفضل..سيدي 

 ألفريد: كأس نبيذ..وآلخر عصير طازج لألميره 

 كرسون: أمرك سيدي حاال..

 : أنظر سيدي2شاب

 جميس: ألم أقل لكما... 

 : هناك ظرف على الطاوله ربما نكون فيه الصور 1شاب

 : أكيد هذه الصور وهذا هو المصدر2شاب

 ) يقتربون منهم( جميس: هيا نأخذ منهم الصور  

 ألكس: من هؤالء هل تعرفهم ياألفريد؟ 

 ألفريد: كال.. 

 جاتي: ربما يكونون أصحاب السياره 

 ألكس: اآلن سنعرف 

 جميس: مرحبا يا جميل) للفتاه( 

 ألكس: ماذا تريد؟ 

 : هل أنت السيد ألكس؟ 1شاب

 جاتي: نعم هو ما المشكله؟ 

 : المشكله نريد هذا الظرف 2شاب

 ي ألفريد: لكن هذا ل

 جميس: نعرف هو لك ونريده 



 

 ألكس: ما دخله هو فأنتم تسألون عني 

 : نريد هذا الظرف وأنت 1شاب

 جاتي: اآلن عرفت 

 جميس: ماذا عرفتي يا حلوه 

 جاتي: أنتم كنتم تالحقوننا 

 : يبدو أنك تفهمين كثيرا أي نحن 2شاب

 ألكس:  ما هوالمطلوب؟ 

 رف ياشبابجميس: الظرف أوال ثم لنا كالم معك هيا خذوا الظ

 ألكس: لن أسمح لكم 

 جاتي: )تقاطعه( العليك يا ألكس سوف أتدبر أمرهم 

 جميس: جميله وشجاعه

 جاتي: خذ ...خذ...خذ...) تضربهم بلمحه بصر() يسقطون على األرض الثالث( 

 ألكس: ما هذا؟ 

 ألفريد: يستحقون هذا بل أكثر من هذا  

 أخبرني من أرسلكم وأين تعملون؟.ألكس : 

 ن نعمل بشركه ) ا ب ج  (. جميس:نح

 ألكس: من أرسلكم؟ 

 : معاونه ال نعرف أسمه!! 1رجل 

   ألكس: سوف أعرفهم .

 جاتي: أتريدون الصور أليس كذلك؟؟؟ 

 ألكس: أخبروا سيدكم سوف يراهم على التلفاز قريبا

 ألفريد: صور..... تلفاز....ما القصه يا جماعه....؟؟؟؟؟ 

 جاتيألكس: سوف أخبرك الحقا...هيا يا 

 جاتي: شكرا على الضيافه.

 ألفريد: لكن لم تشربون بعد 

 ألكس: مره ثانيه باي

 ألفريد: باي....لم أفهم شيئ وما دخل طردي بالموضوع؟؟؟؟؟؟ 

 جميس: هيا يا أوغاد سيفلت منا هيا بسرعه ) يقفون ويسرقون الظرف ويذهبون( 

 و كنت فقط أعرف ألفريد: ظرفي يا أوغاد لم أعرف ما بداخله بعد...اللعنه...ل

 : الظرف فيه أوراق فقط ال يوجد صور 2شاب

 جميس: أرميه خارجا 

 : هي...خذ ظرفك 2شاب

 أن أكون غنيا!!!!!) يضرب رأسه( غبي... ألفريد: الحمد هلل ....) يأخذ الظرف...يصفن قليال..( لو تمنيت  

 صاره: هذا هو المكان يا جاي...

 كبه) يصلون لها وينزعون األغصان عنها(جاي: من هنا ...أي من هنا....هذه هي المر

 صاره: واو....) معجبه بها( أنها رائعه!!!!! 

 جاي: ال تقتربي منها كثيرا 

 صاره: لماذا؟؟؟؟؟ 

 جاي: سوف تأذيك.... أنتظري..) يقترب ويفتح الباب(..اآلن تعالي 

 صاره:)تدخل المركبه( بالفعل تشبه مركبه فضائيه

 را..وهذا هو ال ديسك جاي: وهي كذلك ..هذه هي الكامي

 صاره: هل تطير هذه المركبه 



 

 جاي: سوف أخذك برحله بعد أن ننتهي من هذه المشاكل 

 صاره: رائع هذا رائع….هيا اآلن يجب أن نسرع

 جاي: أتصلي مع ألكس ليطمأن

 صاره: أجل..) تتصل( هاي ألكس.. 

 ألكس: ما األخبار؟؟؟؟ 

 صاره: األمانه صارت معنا

 رت معنا بعض المشاكل ألكس: كونا حذرين صا

 صاره: ماذا حصل؟؟؟؟ 

 نحن في المنزل االن   ألكس: عندما تأتون ستعرفون

 صاره: أوكي… سنسير اآلن…باي

 ألكس: باي…

 جاي: ماذا حدث؟؟؟؟ 

 صاره: حدثت مشاكل… 

 جاي: أسرعي ربما يكونون بحاجه لمساعده

 صاره: حسنا….) يعودون للمنزل( 

 (  ) في منزل أهل ألكس جمي و رجاله

 جمي: هيا يا شباب أجلبوهما لهنا 

 ماريا: ماذا تريدون منا

 : أخرسي وال كلمه 1رجل

 مارك: ال تأذوا زوجتي 

 :أنه يخاف عليها يبدو يحبها…خذ )يضربه( 2رجل

 جمي: ماذا فعلت يا غبي 

 :إن لسانه طويل 2رجل

 جمي: قلت لكم بدون ضرب هل فهمتم؟؟؟ 

 : نعم سيدي 2رجل

 دون السياره( : هيا للسياره هيا..)يصع1رجل

 جمي: هيا أمشي…)يتصل مع جميس( ألو جميس.. 

 جميس:نعم..سيد جمي 

    جمي: صار العصفور بالقفص اآلن ماذا فعلت أنت 

 جميس: أنا أراقبه 

 جمي: والصور 

 جميس: لم نعثر عليها بعد ربما الحقا

 وسوف أعلمك ماذا تفعل الحقا باي  جمي: أسمع..التغب عينك عنه

 أذهب أنت وأقطع الفرامل  جميس: أوكي....باي

 : أوكي....)يذهب ويقطعها( 2شاب

 : ألو أنت كيت ها ما األخبار ماني

 كيت: غدا سيكون موعدنا للمقابلهك  

 : هذا خبر رائع سوف أخبر ألكس ومتى؟ ماني

 كيت: الساعه الثامنه مساء أثناء األخبار 

 : سيراها الناس جميعا بايماني

 رانك يتنصت عليها( )فمع ألكس(  ماغي كيت:باي...)تتصل

 : هاي ألكس.. ماني



 

 ألكس:هاي..هل من جديد 

 : نعم..كن جاهز غدا الثامنه مساء للمقابله ماني

 ألكس: رائع .ال أعرف كيف أشكرك يا ماغي

 : ال تشكرني لم أفعل شيئ المهم هو أتمام المقابله ماني

 ألكس: أجل فأنا أعلق آمال كبيره عليها

 ي قبل المقابله باي: أتمنى لك التوفيق سنلتقماني

 ألكس: إنشاء هللا..باي

 جاتي: ها ألكس..سمعت مقابله صحيح

 ألكس: غدا المقابله مساء

 جاتي: رائع أقتربت نهايه أعداء األرض 

 ألكس: الأعتقد فالناس ينسون بسرعه وهناك الكثير من األنانيين يحبون المال أكثر من أنفسهم 

 جاتي: أنت تفعل الذي عليك 

 كثيرا لقد تأخرا ألكس: أجل...

 جاتي: أشعر بأنهم قريبون من هنا 

 ألكس: يجب أن يكون كل شيئ جاهز

 جاتي: لكن أخاف من حدوث عراقيل 

 ألكس: هذا أكيد األعداء كثيرون 

   جاتي: سنكون لهم بالمرصاد

 ) الجريده( 

 فرانك: ألو سيد جمي. 

 جمي: ها من جديد

 فرانك: المقابله غدا الساعه الثامنه مساء 

 سنا نبقى على أتصال باي جمي: ح

 رانك: أجل باي.. ف

 جمي: ألو جميس 

 جميس: نعم....  

 جمي: تعال إلى الشركه فورا باي.. 

 جميس: حاال...باي.... 

 : كل شيئ على ما يرام لن ينجو منها2شاب

 جميس: هل تركت أثر 

 : ال أثر... سيبدو كحادث2شاب

 هيا يا شباب لنعود للشركه جميس: 

 عنهم  : الجماعه ماذا1شاب

 جميس: هذه األوامر...هيا..) يعودون للشركه( 

 )تصل صاره وجاي( 

 صاره:أنتبه هل يوجد أحد؟ 

 جاي: الأعتقد السياره غير موجوده 

 صاره: هيا لندخل)يدخلون( 

 ألكس: لقد تأخرتما 

 صاره: المكان كان بعيد عند منزل أهلك

 ألكس: هل رأيتم أهلي 

 جاي: اللألسف الوقت كان ضيق 



 

 معهم جاتي: اتصل  

 ألكس: المهم الصور معكم 

 صاره: نعم..ويوجد ديسك أيضا 

 ألكس: ماذا به 

 جاتي: كنا نصور الكوكب عندما حدث الدمار

 يعمل على أنظمتنا صاره: هذا رائع ولكن هل 

 جاتي: هذه مهمه جاي..فهو مختص بها

 جاي: له رمز يمكن أن يقرأه أي جهاز مثل هذا)يؤشر على الحاسوب(

 بيوتر.. ألكس: تقصد الكم

 جاي: أجل هذا لنجرب اآلن 

 صاره: أفضل شيئ 

 جاي: ) يدخل الديسك ويشغله بعدده محاوالت( الآلن بدأ أنظروا... 

 ألكس: ما هذا !!!!! 

 صاره: أنه بركان...هائل... 

 جاتي: هذه البدايه 

 ألكس: يا االهي...تحول الكوكب لكره من النار 

 جاي: لذا لم يبقى أحد منهم 

 نخاف على األرض  جاتي: من أجل هذا

 صاره :معكم كل الحق ) يرن الهاتف( 

 ألكس: ربما هم أهلي 

 صاره: ربما يريدون االطمئنان عليك 

 ألكس: ألو... 

 ماريا: كيفك أبني)تبكي( 

 ألكس: ماما ما بكي؟؟؟؟؟؟ 

 جمي: أسمع يا أفندي.... 

 ألكس: من أنتم؟؟؟؟؟ 

 جمي: هذا اليعنيك فقط أسمع حياة أهلك بيدينا 

 ل لكم إذا أصابهم مكروه ألكس: الوي 

 جمي: سالمتهم بيدك...نفذ أوامرنا تحصل على أهلك سالمين 

 ألكس: ماذا تريدون مني؟؟؟؟؟ 

 جمي: الصور...و المقاالت وأن تتوقف عن الكتابه 

 مارك: ال تسمع لهم... 

 جمي: أخرس وإال...  

 ألكس: ال..ال تؤذي أهلي.. 

 جمي: إذا هل تعطينا طلبنا؟؟؟ 

 ظه. ويرى على رفاقه...جاتي تؤشر بالموافقه( ... ألكس: ) يصمت لح

 جمي: ما بك الفأر أكل لسانك

 ألكس: أنا موافق ..على أن ال تمسوا أهلي 

 جمي: أهلك بالحفظ والصون 

 ألكس: متى؟؟؟ 

 جمي: نحن سنخبرك بالمكان والزمان أياك أن تتصل بالشرطه)يغلق الهاتف( 

 الطاوله(  ألكس: أوغاد..أنذال...) يكسر بعض الكؤس على



 

 صاره: أهدأ ودعنا نفكر 

 جاتي: ال تقلق سيكون أهلك بخير 

 أليس كذلك؟؟؟  جاي: فهم يريدون الصور

 ألكس: نعم...لكن أمي التتحمل  

 صاره: أعتقد يهمهم سالمتهم للحصول على الصور

 جاتي: صحيح..متى يريدون الصور؟؟؟ 

 ألكس: سوف يتصلون الحقا لتحديد المكان والزمان

 وقت ..جاي: معنا 

 ألكس: يجب أن أخبر ماغي بألغاء الموعد 

 صاره: األفضل ندعه على حاله 

 جاتي: صحيح..ربما أنقذنا أهلك في الوقت المناسب

 جاي: بحال تأخرنا نخبرها  

 ألكس: حسنا...كما تريدون..

 صاره: أنا وجاي.. سنبحث على مكان أهلك

 جاتي: ونحن ....

 ال دائم صاره: تنتزرون اتصالهم ونكون على اتص

 ألكس: اوكي..لكن من أين وأين تبحثون 

 صاره: من منزل أهلك نتبع أقار السياره بأي اتجاه سارت 

 جاي: هيا ال نضيع الوقت 

 ألكس: كونا على حذر 

 صاره: سوف نأخذ سيارتك ربما يوجد من يراقب السياره 

 ألكس: خذي هذه المفاتيح 

 صاره: هيا يا جاي 

 جاي: هيا...باي 

 نتبها جيدا األثنين: باي أ

 صاره: ال تقلقا علينا فمعي جاي ) يذهبون(

 جمي: هاي جميس

 جميس: هاي ماذا هناك 

 جمي: لقد غيرنا الخطه 

 جميس: كيف؟؟؟؟ 

 جمي: عندنا اآلن رهائن وسوف يأتي بنفسه لعندنا 

 جميس: هذا رائع...... 

 جمي: انتظروا ألتكلم مع المعلم وأعود 

 جميس: أوكي....) يذهب لمعلمه( 

 ما ألخبار سيد جميس؟؟؟  :1شاب

 جميس:ستأتي الصور مع السيد ألكس لهنا

 : ممتاز أرتحنا من األنتظار  2شاب

 : سوف ننتقم منه ومن صاحبته 1شاب

 جميس: اآلن أذهبوا للراحه قليال 

 األثنين: حاضر) يذهبون( 

 صاره: )تكتشف تعطل الفرامل( ما هذا الفرامل التعمل 

 جاي: ما معنى ذلك؟؟؟؟ 



 

 ستطيع أن أوقف السيارهصاره: ال ا

 جاي: ال تخافي...عندما تريدن التوقف أوقفها

 صاره: ) تقود بخوف( كيف ياجاي ) تحاول الهروب من السيارات وتدخل األوتسترات( 

 جاي: هذا عملي...وعند اللزوم سترين.. 

 صاره: الحمد هلل دخلنا األوتسترات..سنأخذ سياره والد ألكسإذا وصلنا 

 جاي: سنصل التخافي

 جمي: مرحبا سيدي

 ماير: ماذا فعلت؟ 

 جمي: الرهائن في قبضتنا واتصلت معه لنأخذ الصور منه 

 ماير: التنسى الشخص الذي أمن له الصور أحضره هو أيضا 

 متى تريد أن يحضرها جمي: حاضر سيدي

 ماير: غدا مساء الساعه السابعه 

 جمي: لما هذا اليوم 

 ول كثيرا ماير: ال نريد هذا اليوم مشاكل وأنا مشغ

 جمي: كما تريد سيدي 

 ماير: أريدهم غدا هل فهمت؟ 

 جمي: نعم سيدي 

 ماير: انصرف اآلن 

 جمي: حاضر)ينصرف( 

 جاي: أنتبه يا صاره..سياره قادمه 

 صاره: )تؤشر بالضؤ والمنبه زمور( أنه مجنون أال يعلم ليس لدينا فرامل 

 جاي: من أين يعلم ...سوف أعلنه أنا ) بالتخاطر(

 اهذا يبدوا ليس لديهم فرامل...) يهدأ سيارته ويينحرف عنهما( السائق: م

 صاره: هللا ستر... ها لقد وصلنا لكن السياره ال تهدأ 

 جاي: تمسكي...) يفتح الباب ويوقفها برجله(

 صاره: ماذا تفعل يا مجنون.. 

 جاي: أوقف السياره...

 صاره: )تنعطف بها عبر الحقل( لقد فعلتها

 خافي جاي: ألم أقل لك الت

 صاره: عندك قوه خارقه

 جاي: هذه صفه كلنا نتمتع بها في كوكبنا 

 صاره: شيئ رائع لقد وصلنا الحمد هلل 

 جاي: هيا هذه آثار سيارتهم 

 صاره: صحيح...ذهبوا من هنا..أين سياره العم مارك

 جاي: أعتقد في الكراج 

 صاره: لندخل ونبحث عن المفتاح

 نظريهيا ) يجد المفتاح( هذا هو  ا جاي:

 صاره: أجل هو..... أنظر كانا يتناوالن الطعام ) تأخذ المفتاح ويخرجان( هيا

 جاي: هيا ..أخبري ألكس بما جرى

 صاره: ها لقد نسيت..

 ألكس: ألو أنتم؟ 

 صاره: الو ألكس هذه أنا صاره 



 

 ألكس: ها صاره...وصلتم 

 صاره: نعم وكانت الفرامل مقطوعه هللا سترنا بمساعده جاي

 أصابكم مكروه ألكس: هل 

 صاره: ال لقد تحكم جاي بالسياره وأوقفها وأخذنا سياره والدك 

 ألكس: حسنا فعلتم وماذا ستفعلون؟ 

 صاره: سنقتفي أثرهم أتمنى أن نصل لهم 

 ألكس: خذوا حذركم 

 صاره: ال تقلق لقد نسيت... 

 ألكس: ماذا؟؟؟ 

 صاره: هل اتصلوا معك من جديد؟؟؟ 

 ألكس: ال وهذا يقلقني 

 تخاف سيكون أهلك بخير صاره: ال

 ألكس: أتمنى ذلك 

 صاره: اآلن وداعا

 بكل جديد ألكس: وداعا أخبرونا 

 صاره: أكيد...باي

 جاي: هيا يا صاره.. 

 يا ...هصاره:

 فرانك  -دام –سام  –جاك  – ماني –) في الجريده(

 : سوف تكون المقابله أكبر أنذار للخطر المحتوم ماني

 اء... جاك: أشعر بالخوف لمنع هذا اللق

 سام: ال تكون متشائم هكذا.. 

 دام: متى سيكون هذا اللقاء يا ماغي؟ 

 : اليوم مساء الساعه الثامنه  ماني

 فرانك: هل سيكون لوحده ألكس؟ 

 جاك: بالطبع ال ... 

 فرانك: من سيكون معه؟ 

 : نحن.. ماني

 دام: ال سيأتي ناس من الكوكب المدمر )بسخريه() يضحكون جميعا( 

 .بي..) سترون يا أوغاد..لنفسه( فرانك: ال تأهزأ

 جاك: لماذا تسأل اآلن أصبحت مهتم وتخاف على األرض؟ 

 سام: ال يخاف على نفسه) يضحكون( 

 فرانك: أليست هذه أيضا أرصنا؟؟؟ من حقي الخوف عليها مثلكم 

 : ال تزعل يا فرانك...هم يمزحون... ماني

 دام: أجل يافرانك...أذهب أحضر لنا شيئ نشربه

 اال....يا دام....)يذهب.بسرعه ليخبر سيده( فرانك: ح

 جاك:ما هذا النشاط والهمه التي حلت عليه دفعه واحده؟ 

 : أنه درويش... دعوه يا شباب..ماني

 سام: المهم ما أخبار ألكس؟ هل أعد كل شيئ؟ 

 جاك: أكيد...أنت تعرفه... 

 دام: أجل أهم شيئ بحياته عمله 

 : سأتكلم مع ألكس..) تخابره( ماني



 

 س: ألو ..أين؟؟؟؟ ألك 

 : أنا ماغي يا ألكس...ماذا بك؟؟؟ ماني

  ألكس: ظننتك صاره...

 : أين صاره؟؟؟ ماني

 ألكس: لقد ذهبت وجاي لجلب الصور 

 : أرجو أن اليتأخرا...التنسى الموعد!!! ماني

 ألكس: أنشأ هللا ال لن أنسى

 : أخبرنا بعودتهم بايماني

 ألكس: أجل...باي 

 ؟ جاك: ماذا هناك يا ماغي؟

 : ال شيئ  أنه ينتظر صاره ماني

 سام: لماذا؟؟؟ 

 : لقد ذهبت لتحضر صور أللكس...لعرضها على التلفازماني

 دام: ألم أقل أهم شيئ عنده عمله 

 فرانك: ألو سيدي.. 

 جمي: ماذا لديك 

 فرانك: سوف يجري ألكس.زمقابله اليوم الساعه الثامنه 

 جمي: أين؟؟؟ 

 فهم يتكلمون بحرص شديد  فرانك: ال أعلم بعد أظنهم يشكون بي

 جمي: أنتبه جيدا وأخبرني بكل جديد 

 فرانك: أجل سيدي باي) يحضر المشاريب( تفضلوا يا ساده المشاريب 

 الجميع: شكرا يا فرانك... 

 جاي يتبعون األثر يصلون لمفرق يحتارون*  -) صاره

 صاره: من اين ذهبوا 

 جاي: ربما من هنا .. 

 أسم شركتهم…ربما يساعدنا ذلك… صاره: سوف اتصل مع ألكس لمعرفه

 جاي: هذه فكره جيده

 صاره: ألو ألكس..هل تعلم أسم شركه الذين لحقوا بك؟ 

 ألكس: نعم لن أنساه أبدا هو..أ ب ج 

 صاره: ) ترى الفته مكتوب عليها أسم الشركه( .ها هو شكرا ألكس باي..هذا هو الطريق.. 

 يتوجهون للشركه(.. .) نسرع قبل فوات األوان جاي: هيا إذا يا صاره

 )في الشركه( 

 جمي: سيدي لدي خبر هام لك 

 ماير: ما هو أخبرني؟ 

 جمي: اليوم مساء الساعه الثامنه بالتلفاز...

 ماير: أي قناة؟ 

 جمي: ال نعلم بعد..سيدي 

 ماير: ال تدعوه يغيب عن ناظركم لحظه واحده. 

 جمي: بالطبع سيدي 

 مت؟ماير: ال أريد هذا اللقاء أن يتم....هل فه

 جمي: أجل سيدي...هل نقتله؟ 

 تحريض ونقمه الناس علينا..هيا انصرفماير: ال يا غبي..ستزيد 



 

 جمي: حاضر) ينصرف ويخابر جميس( ألو جميس.. 

 جميس: نعم جمي... 

 جمي: اسمع جيدا..سوف يجري المدعو ألكس لقاء بالتلفاز أمنعه لكن دون دم هل فهمت؟ 

 ا. جميس: أجل التهتم لن يغيب عن عيونن

 جمي: وداعا

 جميس: وداعا

 جمي: أهتموا بهم يا شباب فهم أمانه لدينا ال تؤذوهما هل فهمتم؟ 

 الرجال: نعم سيدي...) يذهب لمكتبه( 

 جاي: قفي هنا يا صاره!

 صاره: لماذا؟ 

 جاي: هناك سياره قادمه

 ه: ) تقف( لكن الأرى شيئ! صار

 جاي: ينزل من السياره...أفتحي غطاء السياره

 ل ...ألرى ما هي أخرة هذا.. صاره: أج

 جاي: ) يتظاهر بأنه يصلح شيئ بالسياره...فتأتي سياره للشركه وتقف بجواره( 

 السائق: )ينزل النافذه( ماذا تفعالن هنا؟ 

 جاي: ضيعنا الطريق... والسياره تعطلت  كما ترى 

 صاره: لماذا ممنوع السير هنا! 

 السائق: هذه أمالك السيد ماير  

 الشركه هو السيد ماير  صاره: إذا صاحب

 السائق : أجل هيا ابتعدا بسرعه قبل أن تتعرضا لمتاعب

 جاي: حاضر سيدي أصلح السياره ونعود 

 حراس ربما يطلقون النار عليكما السائق: التذهبا من هنا هناك 

 صاره: شكرا لك يا سيدي لهذه النصيحه ال لن نذهب من هنا 

 السائق: أتمنى لكما رحله موفقه وداعا

 ألثنين: وداعا...)تابعان السير بعد رحيل تلك السياره( ا

 جاي: من حسن حظنا أتو هؤالء 

 صاره: قل لي كيف عرفت بقدومهم؟ 

 جاي: بالشعور من بعد  

 صاره: رائع... المهم أنقاذ والدي ألكس 

 جاي: ال عليك سوف ننقذهم.. 

 صاره: نحتاج لمعونه بحسب قولهم عددهم كثير 

 نرى الحاجه للمساعده اتصلي مع الشرطة بعد التأكد من وجود العجوزيين  جاي: أوال نحاول وعندما

 صاره: كما ترى يا جاي

 جمي: الو...ألكس 

 . ألكس: أنتم 

 هل تعرفه؟  جمي: سوف أرسل لك سياره وتقلك من أمام البرج في وسط المدينه

 أعرفه جيدا..وأهلي؟ ألكس:

 جمي: عندما تحضر سنطلق سراحهم 

 أسلم نفسي قبل التأكد من سراح أهلي ألكس: ال ماحزرت لن 

 جمي: عندما تأتي سنطلقهم أمام عينيك 

 ألكس: هذا جيد..متى ؟ 



 

 جمي: ستكون مع التقارير والصور وكذلك مع الشخص الذي جلبهم لك 

 ألكس: ما دخل الشخص أنا أال أكفي؟ 

 جمي: ال نريد المصدر أيضا 

 جاتي: ماذا هناك ألكس؟ 

 ونها(.. ألكس:)يؤشر عليها بأنهم يريد

 جاتي: تؤشر له بالقبول..وافق.هيا

 جمي: ما بك الترد أنت والمصدر هل فهمت

 حسنا..ولكن أوال أهلي..هل فهمت؟ ألكس: 

 جمي: بعد ساعه تكونون هناك ) يغلق الهاتف( 

 ألكس: الوغد .. 

 جاتي: ماذا؟

 ألكس: يريدون أن تأتين معي 

 جاتي: هذا ما نريده 

 ألكس: ال أريد تعريضك للخطر 

 تي: لست أفضل منك ولن أدعك لوحدك تواجه الخطر جا

 ألكس: إلى هذه الدرجه تخافين علي؟ 

 جاتي: أجل وربما أكثر 

 ألكس: كم أنا محضوض كي تخاف عليه فتاه مثلك 

 جاتي: وأنت شاب أي فتاه تتكمى أن تحظى به

 ألكس: سوف أتكبر وأصاب بالغرور 

 جاتي: متى الذهاب؟ 

 ) يحضرمسجلته(  بر من جاي وصارهألكس: بعد ساعه..ربما يصلنا خ

 ؟ ما  جاتي: أتمنى ذلك

 ألو جاك... هذه أنها مسدله لتسجيل كالمهم دليل عليهم .... ألكس:

 س. جاك: نعم أل.....

 ألكس: ) يقاطعه( ال تقل أسمي.. 

 جاك: ماذا تريدن اآلن مني 

 ألكس: أجلب كاميره فيديو وأتبعني عندما أغادر البيت 

 أحضر لك  هذه الطلباتجاك: متى تريدين أن  

 : من يا جاك؟ماني

 ألكس: بعد ربع ساعه

 جاك: أوكي....ال أحد يا ماغي سأخذ بعض األغراض للمنزل  

 : اآلن...بهذه الظروف ماني

 جاك: أمامنا متسع من الوقت سأعود حاال باي..

 ) في الشركه( 

 جاي: أبقي هنا يا صاره وسأدخل ألرى ما في الداخل كوني مستعده فقط 

 ره: هل تدخل لوحدك             صا

 جاي:هذا افضل لي ) يتعارك معهم ... تسمع صوت القتال فتذهب لمساعدته( 

 صاره: تضرب بعضهم. فيمسكها واحد منهم

 رجل: لقد مسكت بفتاتك  

 صاره: جاي أنتبه..خلفك 

 جاي: أنا أراه )خذ( لماذا جئت..وينقذها.. 



 

 صاره: جئت لمساعدتك

 هذه؟  جاي: ) يجد بودره ( ما

 صاره: أوغاد هذا هورايين مخدرات 

 جاي: ما المخدرات؟ 

 صاره: الحقا أخبرك..

 حسنا أنت أخبرنا أين أخفيتم العجوزيين؟ جاي:

 أي عجوزيين لم نراهم! رجل:

 جاي: أخبرني وأال... 

 رجل: صدقني لم يأتي أحد لهنا 

 صاره: ربما في مكان آخر هم

 جاي: أين هي مستودعاتكم؟ 

 اآلخرى من المدينه  رجل: في الناحيه 

 صاره: أسمالمنطقه والشارع 

 رجل: ) أسم المنطقه و الشارع( 

 صاره: أعرفه يا جاي هيا 

 جاي: لو كانت هه خدعه سوف أعود واقتلكم 

 رجل: لماذا أكذب 

 صاره: هيا جاي) يعودون للمدينه( 

 جاي: أخبري ألكس... 

 صاره: أجل...) يرن الهاتف ال احد( 

 جاي: ماذا ...

 يب صاره:اليج

 ي بالشرطه عن وكرهم جاي: هيا أسرعي لنلحق بهم) يعودون للمنزل(  أتصل 

 صاره: أجل..ألو شرطه هناك مستودع للمخدرات في ) العنوان( 

 الشرطه: هل انت متأكده 

 صاره: أنا قادمه من هناك 

 الشرطه: حسنا سنقوم بالواجب ال عليك شكرا 

 صاره: وداعا

 لمداهمه( الشرطه: ) تستنفر و يذهبون للموقع ل 

 ألكس: اللعنه.... 

 جاتي: ماذا هناك؟

 ألكس: لقد نسيت الهاتف الخليوي في البيت

 جاتي: ما العمل إذا؟ 

 ألكس: كنت أريد ان أعرف ماذا حصل معهم 

 جاتي: ربما اتصلوا ولم نكون بالبيت 

 ألكس: اكيد كان البد أن نخرج لكي ال نتاخر

 جاتي: أتمنى أن يتمكنوا من أنقاذهما 

 ل هذا بسببي ألكس: ك

 جاتي: أنت تدافع عن األرض ال تنسى هذا

 ألكس: لو كان من سيدفع الثمن هو أنا.. 

 جاتي: العليك.. 

 



 

 جمي: هيا حان الوقت لنذهب 

 رجل: حاضر سيدي 

 ين. جمي: انتبهوا ربما يكونون مسلح

 رجل: اخذنا كامل الحيطه والحذر ال تقلق 

 ال تبتعدوا منهم  جمي: عندما أعطيكم أمر أخالء سبيل العجوزيين 

 رجل: لماذا سيدي 

 جمي: ألنكم ستعودون تقبضون عليهم مره ثانيه يا غبي 

 رجل: فهمت اآلن... 

 جمي: هيا..ألى السيارات

 رجل: يال يا شباب بسرعه) يأخذون العجوزيين معهم( 

 صاره: لقد نسيى هاتفه هنا ربما خطفا

 جاي: لحظه...) يتخاطر مع أخته( أين أنتم؟

 ...) تشعر بأخوها( أين نحن ياألكس جاتي: ماذا.

 ألكس: لما .؟ 

 جاتي:جاي يريد أن يعرف 

 ألكس: في وسط المدينه أمام الفندق باالس 

 جاي: شكرا جاتي...صاره..أنهم أمام الفندق باالس 

 صاره: هيا بسرعه 

 ألكس: ما هذا يا جاتي؟ 

 جاتي: نتكلم سويه عندما نكون بعيدين عن بعضنا

 طر عندنا ألكس: هذا يدعى التخا

 جاتي: هل الجميع يقوم به؟ 

 ألكس: ال فقط نادرون هم من يتخاطر... سنصل قريبا للموقع المحدد

 جاتي: خفف قليال 

 ألكس: لماذا 

 جاتي: هم في طريقهم لعندنا 

 لن هذه السياره التي تتبعنا من البيت  ألكس: هناك بعض الوقت ...

 بحجه عطل فيها(   جاتي: أفعل شيئ يا ألكس..) يقف وينزل من السياره

 ألكس: اللعنه عليكم.... ) يدعي األنزعاج لخداعهم( 

 . جميس: يبدو سيارته تعطلت...ننتظر ال يهم إين يهرب منا

 جاك: هذه خدعه منك يا ألكس...يا ترى لماذا..و يصورهم بكل حركه.. 

 جاي: أسرعي صاره... 

 صاره: سنصل األن التقلق.. 

 )تخاطر( جاي: أين وصلتم 

 وهناك سياره تالحقنا انتبها واقفون أمام سوبرماركت ننتظركماجاتي: نحن 

 لكن التقتربي منهم فهم مراقبون جاي: أنهم أمام سوبرماركت اآلن..

 صاره: لحظه سنكون هناك....

 جمي: ما األخبار عندك جميس؟ 

 جميس: يبدو أن سيارته تعطلت معه 

 جمي: إذا لم تتصلح أجلنهم أنت معك بالقوة بعد خمس دقائق 

 جميس: حاضر سيد جمي

 ألكس: )يحاول تشغيل السياره...ويتفتل حوله ليرى صاره( ها هي ... 



 

 صاره: ها هو جاي وهذه سياره جاك ماذا يفعل هنا 

 جاي: دعيه اآلن هيا خلفهم وهذه السياره تتبعه أبقي بعيده قليال 

 ألكس: لقد وصلوا جاتي 

 غيرهم هيا اآلن سوف نلقنهم درسا يكون عبره لهم ول جاتي: 

 ألكس:هيا..)يذهب للمكان المحدد(. وخلفه الجميع 

 جميس: ألو سيد جمي..نحن قادمون لقد تصلحت سيارته

 لخطف الكس ورفيقه... جمي: نحن بانتظاركم كونوا مستعدون 

 جميس: حاضر سيد جمي..

 جمي: أستعدوا يا شباب سيصل العصفور ليدخل القفص 

 ...و ألكس أمامه....وعن بعد جاك...و صاره( ) تقف سياره جميس  رجاله: ال يهمك سيدي..

 ألكس: لقد وصلنا....يبدو هذه هي السياره...)ينزل لوحده ويقترب منهم( 

 جمي: أهال سيد ألكس وأخيرا تقابلنا

 ؟ ألكس: أين أهلي 

 جمي: أنهم هنا معنا بصحه جيده 

 ألكس: اطلق سراحهم وأنا جاهز للذهاب معكم 

 هيا أنزلوا العجوزيين... جمي: ) يؤشر لجميس...ولعناصره( 

 ألكس: هيا جاتي تعالي) تنزل جاتي وتقف بجانب الكس....فجأه يحاصرهم جميس ورجاله(

 ليس أهلك معهم...  جاتي: هذه خديعه ياألكس

 ألكس: سوف تندمون على فعلكم 

 جاي: أوغاد..) يحاول الخروج لضربهم( 

 سالحهم  صاره: ال جاي..أهل ألكس بخطر وكذلك جاتي وألكس..أال ترى

 جاي: هل نتفرج عليهم 

 صاره: ال انتظر...) يخطفون ألكس وجاتي ويفرون( 

 ... ألكس: أوغاد لو أصاب أهلي أي سؤ 

 جميس: أخرس..ال تتكلم كثيرا... 

 جاتي: أين هما؟ 

 جميس: اآلن سنصل وترايهما...أربط عيونهم... 

 ) بعد فتره من الوقت يصلون للمستودع الكبير( 

 لداخل  جمي: هيا أحضروهم ل

 رجل: هيا انزال بسرعه) تنزل األم و األب (

 جميس: هيا فكوا الرباط عن عيونهم ...لنرى ما نفعل بهم 

 رجاله: هيا أنزال ) يدفعونهم للداخل( هيا ..السيد ينتظركما

 الجميع هناجميس: سيد جمي..

 جمي: أدخلهم..هيا 

 جميس: حاال..)يذهب لجلبهم( 

 ايضا ماذا يفعل هنا؟  صاره: هذا هو المخبأ ..وهذا جاك

 جاك: أنتم ايضا هنا

 جاي: أجل ..ماذا تفعل هنا 

 جاك: أخبرني ألكس..أن أتبعه وأصوره 

 صاره: أنها فكره جيده ما العمل اآلن؟ 

 أوال.  جاي: سأعرف كم عددهم) جاتي ما عددهم(

 جاتي: بالداخل عشره موزعون بالصاله 



 

 جاي: شكرا....جاتي.. عشره بالداخل 

 ر موزعون بالخارجصاره: والكثي

 جاي: اتصلي بالشرطه وانا سأتدبر أمرهم لحين وصولهم

 ..وجاك يصورنا  صاره: وأنا معك 

 جاك: ال عليكم..سيكون أجمل فلم بوليسي 

 جاي: هيا...خلفي... 

 جميس: هيا للداخل.)يدخلون( 

 جمي: أهال مره ثانيه سيد ألكس 

 ألكس: قبل كل شيئ أين أهلي؟ 

 ..أين التقارير والصور.. جمي: سوف تراهم قبل ذلك

 ألكس: هذه التقارير وهذه هي الصور. 

 جمي: أين المصدر؟ 

 جاتي: أنا هي

 تريد المتاعبجمي: أنت ) يضحك( يبدو أنك 

 ألكس: لماذا؟ هذا كل ماتريدونه 

 جاتي: أال تصدق أنا من كوكب الذي صوره معك 

 جمي: تريدين القول بأنك من كوكب آلخر ) يضحك( 

 ا تسخن الحديد الذي بيده فيرميه( هل صدقت جاتي: ) بعيونه

 جمي: حسنا انتظرا هنا... ألو سيدي العصفور بالقفص واألمانه صارت معنا ماذا نفعل؟ 

 ماير: أطلقو سراح العجوزيين ويبقى السيد ومصدره لنرى ما نفعل بهما... 

 ..هيا جميس..أطلق سراح العجوزيين جمي: كما ترى سيدي

 هنا للضمان جميس: لماذا..ال تبقيهم

 جمي:ال فأن السيد قلبه حنون ال يريد األذيه للعجوزيين هيا..

 ألكس: أريد أن أراهما ألطمئن عليهما 

 جمي: كما تريد سيد ألكس..غالي وطلبك رخيص... أحرضهم لهنا جميس.. 

 جميس: حاال..)يذهب ألطالق سراحهم(.. 

 مت( )جاي وصاره جاك يصبحون بالداخل بعد ضرب عدد من الرجال بص

 صاره: أنظر هذا من خطف الكس 

 ) يتبعانه( جاي: هيا نتبعه 

 جميس: هيا يا شباب أحضروا العجوزيين ) هنا يحدث صراع بينهم وينقذون العجوزيين( 

 ماري: أنتم يا أوالد.. 

 صاره: أجل يا خاله هيا بسرعه

 مارك: شكرا لكم  

 جاك: ال شكر على واجب..

 ماري: أين ألكس.وجاتي؟ 

 ر سوف نذهب لعندهم صاره: هم بخي

 جاي: جاك هيا خذهم وأجلب الشرطه لهنا بسرعه

 جاك: وانتم 

 صاره: ال عليك منا...فقط أخرجهم من هنا للسياره

 جاي: هيا اخبرنا اين ألكس وأختي 

 جميس: أختك... أنهم بالداخل ... 

 صاره: هيا خذنا لعندهم...) يمتنع..( تضربه ..هيا وأال.. 



 

 هم( جميس: حسنا..) يسير أمام

 ( هذه المفاتيح عمي واذهبا لدي عمل أقوم به جاك: هيا يا عمي ..يا خاله...) يذهب بهم للسياره...

 مارك: ربما تحتاجون مساعده

 جاك: ال يا عم فقط اذهبا لنطمأن عليكما هذه هي المساعده واتصل مع الشرطه 

 مارك: ال عليك اذهب اآلن ) يتصل ( ألو لقد خطف رجال أبني وصديقته 

 شرطه: هل تعرف شيئ عنهم؟ ال

 مارك: أنهم في ) العنوان( وابني بالداخل كنت أيضا مخطوف 

 الشرطه: كيف حررت؟

 مارك: المهم أسرعوا وستعرفون كل شيئ 

 الشرطه: حاال ...باي

 مارك: انهم قادمون يا ماري

 ماري: الحمد هلل ... ماذا نفعل نحن؟ 

 ن بين األشجار(يختبؤمارك: نختبئ هنا حتى وصول الشرطه..هيا ) 

 جميس: سيد جمي....) يحذره( 

 صاره: أنه اليتعلم مثل الحمار) تضربه بقوه( هيا أدخل 

 جمي: ما هذا؟؟؟من أنتم؟؟؟ 

 ؟ نحن من يسألك ماذا تفعل بأصدقائناصاره: 

 ؟ ألكس: أين أهلي 

 وأبتسم للكاميرة جاك: هم بخير ال تقلق.. 

 جاي: ماذا تفعل هنا؟ 

 جاك: أقوم بمهمتي 

 يا شباب ماذا تنتظرون أقضو عليهم ) تنشب معركه بين الجميع(  جمي: هيا

 جاتي: اآلن وقعت في قبضتنا سيد جمي

 ألكس: هيا خذنا لسيدك يا نذل لنتعرف عليه

 جاي: أياك بحركه غير سليمه..  

 صاره: انتبه جاك..)جاتي بسرعه خاطفه( 

 جاتي: خذ هذه لتتذكرها طول حياتك 

 ألكس: هيا اتصل به  

 دي كل شيئ كما أردت ماذا نفعل بهم؟ جمي: سي

 ماير: دعوني أراهم 

 جمي: لكن..سيدي..) جاي يضربه على بطنه يسكته( 

 ماير: ماذا هناك؟ 

 حاال.) يغلق الهاتف( هيا ينتظركم ) يذهبون لعنده(  جمي: ال شيئ سيدي كما تريد

 ماير: ألو سيد هانز 

 هانز: أخبرني ماذا لديك؟ 

 ماير: اقد انتهى كل شيئ  

 نز: بهذه السهوله!!! ها

 ماير: ال يقف شيئ أمام ماير  

 هانز: هذه أخبار تستحق الليله سهره خاصه أنتظرك سيد ماير

 ماير: وهو كذلك باي... 

 هانز: باي ...) يصل الجماعه للمكتب( 

 سيدي أهرب..يخرج من مخرج آخر  جمي: ) يقرع الباب(



 

 جاي: خذ يا وغد لن تقوم لحين قدوم الشرطه 

 معركه حاميه وهنا يسمع صوت سيارات الشرطه( ن خلفه ورجاله تدافع عنه تنشب ) يركضو

 مارك: من هنا يا ساده...

 الشرطه: شكرا..هيا ابتعدا من هنا   

 ماري: ال انتظر أبني و زمالئه.. 

 الشرطه: هم بالداخل؟ 

 مارك: أجل..وسمعنا صوت أطالق عيارات ناريه

 م وساموا أنفسكم المكان محاصرالشرطه: بسرعه انتشروا... ألقوا سالحك

 صاره: لقد وصلت المساعده

 جاتي: هيا لنلقنهم درسا

 جاك: لقد حصلت على مشاهد ساخنه

 ألكس:  خذ هذه المسجله أيضا..

 جاك: حسنا..) يرن هاتفه( الو من ماغي 

 : أين ألكس ..ليس بالبيت؟ ماني

 جاك: عنده مهمه ... 

 : وأين أنت؟ ماني

 جاك: أنا معه ...

 : لم يبقى سوى ربع ساعه على الموعد ماني

 جاك: سنكون بالموعد هناك اآلن عندي عمل باي...) يصور( 

 جاي: جاتي ألكس بخطر ساعديه هيا

 جاتي: ال عليك..خذها يا وغد) تضربه( 

 جاتي...ألكس: شكرا 

 جاك: ) يؤشر على الساعه( لم يبقى لديك وقت 

 ألكس: ماذا تريد أن تقول؟ 

 ى لديك وقت للموعد جاتي: يقول لم يبق

 ألكس: لقد نسيته ...هناك ربع ساعه هيا الشرطه تكمل عملها  

 جاتي: هيا جاي لنذهب 

 جاك: أنا سأبقى لتصوير األحداث  

 جاتي: ثم ألحق بنا للتلفاز... 

 جاي: أين الصور؟ 

 ألكس: بقيت بالمكتب 

 صاره: سأذهب وأجلبها 

 جاي: أنتم اذهبوا وسنحضر الصور ونلحق بكم 

 ) يذهبون للخارج(هيا....يا جاتيألكس: 

 الشرطه: ألقواسالحكم.............. 

 ألكس: أمي...أبي 

 ماري:أبني...كيف حالك؟ 

 مارك: هل الجميع بخير؟ 

 ألكس: نحن كلنا بخير.. 

 جاتي: هيا يا عم يجب أن نصل للتلفزيون له مقابله وهنا خطر علينا 

 ه( ماري: أجل يا بنتي ) يركبون السياره ويذهبون بسرع

 جاي: هذه هي الصور... 



 

 صاره: هيا نلحق بهم 

 الشرطه: قفا بال حركه

 ) تقترب منه( نحن لسنا... صاره: 

 الشرطه: بال حركه أرفعا أيديكما 

 جاي: ) بقوته( نحن أصدقاء لكم 

 الشرطه: حسنا..أخرجا بسرعه من هنا  

 صاره: هيا جاي ) يركبون السياره ويذهبون بسرعه( ويلحقون بهم 

 

 أخيرا وقعت بيد العداله الشرطه: 

 هم أعتدوا على أمالكنا وتهجموا عليناماير:

 الشرطه: لك الحق بطلب محاميك والسكوت وتخبرنا بكل شيئ هيا

 ) يلقون القبض على الجميع() ويعثرون على مخدرات بالمستودعات( 

 )يصلون للتلفزيون...هناك زمالئه ينتظرونه( 

 : ما هذا ألكس؟ ماني

 ستعرفين ذلك على الهواء مباشره  ألكس: المهم وصلنا

 سام: هيا أدخلوا...

 كيت: أهال بكم...ماذا حصل لك ألكس؟ 

 ألكس: كنا مخطوفين جميعا 

 لنكون على الهواء ... حان  الوقتكيت: هذه ستكون مهمه للمشاهدين......هيا  

 ألكس: ستصل قريبا مشاهد من المعارك مع محاربين للبيئه 

 ه لك تتحدث بما تريد هيا استعد كيت: ستكون المقابله مفتوح

 أكشن( -1-2-3-4ألكس: أنا جاهز )

 كيت: مساء الخير مشاهدين األعزاء بأسمكم نرحب بالبطل ألكس . 

 ألكس: أهال بكم.. 

 كيت: لماذا أنت بهذه الحاله؟ 

 ألكس: هذه ضريبه ما أكتب 

 كيت: لماذا أخترت هذا الموضوع بالذات؟ 

 طر على األبواب ألكس: آلنه يخدم البشريه وأرى الخ

 كيت: حسب ما أرى أنك تبدو خارج من معركه 

 ألكس: صحيح كنت وأهلي مخطوفين 

 كيت: ماذا...مخطوفين؟ 

 ألكس: أجل.. 

 كيت: لماذا؟هل بسبب الموضوع هذا؟؟ 

 ألكس: نعم هناك من اليريد أن أنشر هذه التقارير 

 كيت: لماذا؟ 

 ألكس: لكي ال تتضرر مصلحهم 

 ومصالحهم التتضرر كيت: لكن األرض تدمر ,,, 

 ألكس: همهم فقط جيبهم الهمهم جمع المال 

 كيت: كيف تمكنت من األفالت منهم؟ 

 و الشرطه الحقا  ألكس: بمساعده رفاقي

 كيت: من هم األبطال الذين ساعدوك؟ 

 ألكس: بعضهم هنا وسيأتي اآلخرون الحقا



 

 كيت: سوف ندعوهم جميعا لنعرف المشاهدين عليهم..هل لديك من جديد؟ 

 كس: بالطبع لدي صور عن الكوكب أثناء الدمار وبعده أل

 كيت: هذا رائع.ومن أين حصلت على الصور؟ يمكن أن التجيب على السؤال 

 ألكس: ال سوف أجيب لقد حصلت على الصور من أبناء الكوكب 

 كيت: تقصد من سكان الكوكب المدمر!!! 

 ألكس: أجل منهم  

 كيت: عل يمكن أن تعرفنا عليهم؟ 

 تتحدثين معهم إذا أحببت ألكس: سوف 

 كيت: لما ال عل يفهمون علينا؟ 

 ... ألكس: أنهم يتعلمون بسرعه خارقه 

 كيت: متى يصلون سندعوهم للحديث.. 

 صاره: مرحبا..

 ماني: أهال صاره الحمدهلل على سالمتكم 

 صاره: شكرا..جاء ألكس... 

 سام: أنه بالداخل 

 لم يصل جاك ؟  جاي: ممتاز..أ

 ماني: ال ليس بعد 

 اره: سندخل لنطمئن ألكس ص

 ماني: وننتظر نحن هنا جاك

 جاي: هيا صاره) يدخلون ويراهم ألكس( 

 ألكس: لقد وصلوا اآلن 

 كيت: دعنا ندعوهم واآلن نرحب بضيوف األرض  

 ألكس: هذه جاتي

 كيت: أهال بك 

 جاتي: أهال

 ألكس: وهذا هو أخوها جاي

 كب أنتما عرفينا بك من أي كوكيت: أهال بكما في وطنكم األرض 

 جاتي: نحن من كوكب ) ( يبعد عن األرض ضعف بعد األرض عن الشمس 

 كيت: كيف وصلتم إلى هنا سيد جاي؟ 

 جاي: كنا بمركبتنا عندما تدمر كوكبنا لم يبقى أمامنا سوى البحث عن مكان آخر  

 كيت: وبعد.. 

 كم األرض جاي: كنا قد حصلنا على شارات من األرض وجئنا باتجاه هذه الشارات كان كوكب

 كيت: كيف تعرفتم على ألكس؟ 

 جاتي: تعرفنا أوال بالصدفه على أهله من ثم هو 

 ألكس: هذا من حسن حظنا .. 

 عل معكم صور لكوكبكم كيت: 

 جاتي: هذه هي الصور 

 جاي: هناك تصوير فيديو أثناء الدمار وقبله

 كيت: سوف نعرض كافه الصور على المشاهدين)يتم عرض الصور و الفلم( 

 مرحبا سام جاك: 

 سام: أين أنت يا رجل؟ 

 جاك: كنت أصور فلم بوليسي



 

 سام: ال تمزح هكذا 

 جاك: ستراه اآلن على الشاشه 

 سام: هيا الجميع في الداخل 

 ماني: وأخيرا وصلت 

 جاك: ماذا أيضا؟ 

 ماني: هيا ينتظرونك ...) تؤشر أللكس( 

 كيت: أرى على لسانك كالم الكس 

 السيد جاك.. والتحرير ألكس: لقد وصل مصور أحداث الخطف

 ليتفضل السيد جاك أهال بك.. كيت: هذا شيئ ال يصدق اليوم غني بالمفجاءات 

 جاك: أهال بك

 كيت: كيف جرى التصوير؟ 

 جاك: بصعوبه لكن تم تصوير أغلب المشاهد

 كيت: كيف حدث وصدفت بمكان الحادث

 ور مع التقارير والصور طلب مني  جاك: عندما أتصل الخاطفين ) والدي ألكس( بألكس وطلبوا منه الحض 

 جلب كاميرا وألحقه وأصور األحداث         

 كيت: ها تعرضت للخطف أنت أيضا 

 جاك:ال فقط الشباب ..

 كيت: يعني تعرضتم جميعا للخطر من أجل األرض والناس ال تهتم بالخطر القادم. 

 ألكس: سوف يندمون لكن بعد فوات األوان

 .... جاي: هذا ما ال نتمناه لكم

 جاتي: لن يبقى حي على هذا الكوكب. 

 كيت: ما العمل إذا..؟ 

 ألكس: يجب عرض هذه الصور والفلم باستمرار  لكي الينسوا الخطر المتربص بهم

 جاي: ويجب معالجه التلوث والبحث عن موارد للطاقه ال تلوث البيئه 

 ات عديده والحمد هللا على السالمه كيت: نحن سوف ننقل تخوفكم لمدير القناه ونحاول عرض هذه المقابله مر

 مواد كيماويه..نفط( ) دعايه لشركات ملوثه للبيئه....بالستيك...الجميع: شكرا ينصرفون

 سينساه الناس بعد أيام صاره: مقابله رائعه لكن 

 ألكس: نحن فعلنا ما يتوجب علينا 

 ماني: سنواصل الكفاح من أجل األرض 

 سام:وأنا أيضا 

 ذهب ونأكل جاك: هيا لقد جعنا لن

 مارك: نحن سنعود للمنزل الخطر زال وال داعي للبقاء 

 ألكس: أبقوا اليوم هنا وغدا أذهبا

 ماري: ال أرتاح أال بالبيت......... 

 صاره: هل أوصلكم للبيت..؟ 

 مارك: ال سوف نأخذ سياره ألكس.. 

 ألكس: هذا المفتاح أتصال عندما تصالن 

 ت(....ماري: أجل يا أبني..وداعا) يعودان للبي

 ) في المطعم( 

 جاي: عل تعلمون أن شعبكم ال يختلف عن شعبنا 

 صاره: كيف. يا جاي؟ 

 جاي:لم يقدر حجم الخطر



 

 جاتي: ولم يسمعوا إلى صوتنا على عدى سنوات 

 ألكس: واجبنا قمنا به والكره اآلن عندهم 

 جاي: يجب البحث عن كوكب آخر  

 ماء هواء شمس(  صاره: هل يوجد كوكب تتوفر به معالم الحياه ) من

 جاتي: الذي خلق هذه األرض أكيد خلق غيرها

 ألكس: كيف يتم البحث ؟ 

 جاتي: بمركبتنا .. 

 ألكس: ال تتسع لغيركم 

 جاي: نحن األربعه يمكن السفر بها لمده طويله 

 جاتي: تستطيع توفير الهواء ألربعه لمده تزيد بحسب زمنكم أشهر 

 جاي: فهي سريعه جدا بسرعه الصوت 

 ذا رائع.. صاره: ه

 ألكس: سنبني عالمنا الجديد أليس كذلك يا جاتي

 جاتي: أجل يا ألكس 

 صاره: ماذا تقول يا جاي ونحن  

 جاي: ونحن سنبني عالمنا ولكن سويه 

 الجميع: لنبني عالم خالي من التلوث ) يركبون بالمركبه وينطلقون بالفضاء( 
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