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الموحة األولى 

صؼ طكيؿ مف المتطكعيف أماـ خيمة . أكؿ الميؿ .الستارة مفتكحة)
كراء طاكلة سيمة  أبك الجماجـ الشاكيش. عسكرية مفتكحة مف الطرفيف

الحركة حريص عمى انتصاب م جندم ميكانيؾ. يقـك باإلجراءات مالط
 (كؽ كتفو بصكرة دائمةة ؼببندقيتو ذات الحر

 
في الصؼ الذم جاء دكره متطكع اؿيخاطب : )الشاكيش أبك الجماجـ

ا  أنت( سح عف جبينو العرؽـا كىك ممرىؽن  ا؟ تريد أف تصبح جندمًّي أيضن
عرؼ أف ألكنى  ؟كلنفس األسباب، الفداء، حب الكطف، كتحرير األرض

ـى عرؼ ما يدكر في رؤكسكـ الخبيثة، أعأىذه ليست األسباب،  كؿ  رؼ ل
ا، ليس سبب ذلؾ قطعن ! ىذا اإلقباؿ عمى الجندية، ككأنيا مكضة العصر

ف ال إخالص التحرير، ال كال الكطنية، ألكال الفداء، ال كفى كؿ األحكاؿ، 
الكطنية تظير عمى الجبيف ساطعة كالنجمة السابحة في ! في كجكىكـ

جئتـ كي ! نتـ كمكـ دجالكفأك( يرفع رأسو صكب نجمة كال يبتسـ)الميؿ 
جئتـ . ال تقكلكا لي ىذا( ا كالحشاشضاحؾن ! )تحرركا الكطف، ىاه
تككف ىناؾ، ىذا ىك السبب، كألنكـ ال تجدكف لف ا العتقادكـ أف حربن 

ا مرة ضاحؾن )لف يككف ىناؾ  تقتاتكف منو، كالعتقادكـ أف عمالن  عمالن 
 ا، إذ يجدقمتـ ألنفسكـ عند الشاكيش لف نمكت جكعن ( أخرل كالحشاش

المرء عندم ما يسد رمقو حتى في أتعس األحكاؿ، كأتعس األحكاؿ ىي 
فمف تككف ىناؾ تعاسة،  كما دامت في ظنكـ غير كاقعة،. الحرب

لكف ! أييا الدجالكفأنتـ  .كا بيا مف قبؿـكستعيشكف حياة رغد لـ تحؿ
كمكـ تحاكلكف خداعي، بينما أنا أنتـ  كىا. البطكلة مالبطالة ال تعف
( الجندمإلى  اممتفتن ! )ا مف فئراف بيكتكـجبفن أكثر أنتـ  ،اعن أعرفكـ جمي
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 ا؟ أليس ما أقكلو صحيحن 
. كمو صحيح، يا سيدم: الجندم

لـ )ا، كىـ ليذا أخذكؾ يبدك لي أنؾ ساذج جدًّي : الشاكيش أبك الجماجـ
كمتى ارتديت ( ق عف النجمةثيدع لمجندم االعتراض، كىك غائب في بح

كي، في أم زمف؟ االؾ
! اكاف ذلؾ زمفن ( ثـ يطمؽ تنيده... )48قبؿ : ندمالج

مما ىي  أكثر كانت النجـك كثيرة في ذلؾ الزمف: الشاكيش أبك الجماجـ
. عميو اليكـ

يا سيدم؟   ،ماذا: الجندم
الحرب سنة إلى  تذىبإنؾ لـ ال تقؿ ( امحتدًّي : )الشاكيش أبك الجماجـ

. النجكـ ، كلـ ترى 48
. ىي النجكـ ذىبت، ككانت النجكـ: الجندم

م دأنت ال ترل النجـك أييا الجف( اا دكـن محتدًّي : )الشاكيش أبك الجماجـ
!  بيف النجكـ مالحرب تجر( ثـ برىبة كخشكع)ألنؾ جندم ( تأمؿبثـ )

.  القد جرل كؿ شيء متأخرن : الجندم
قؿ إنؾ انيزمت، لماذا ال تقكليا مرة ( امقيقون : )الشاكيش أبك الجماجـ
شجاعة؟ كاحدة في حياتؾ ب

إلى  كقد طمبكا إلينا أف نذىب ،يا سيدم، كيؼ أنيـز ،لـ أنيـز :الجندم
الحرب بعد أف انتيت؟  
فقد شاركت، كلـ أنيـز  ،أما أنا( اا دكـن مقيقون : )الشاكيش أبك الجماجـ

سكد التي أمركىا أف تنيـز مع أكائؿ الطمقات، كنت في الصفكؼ ألاؾ
ككاف ( ثـ بتكتر)ف نحمى الضباط الخمفية، برفقو الضباط، كاف عمينا أ
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حدل  عمينا أف نعد النجكـ، كقد عددت منيا مميكف نجمة كثالثمائة ألؼ كا 
! كخمسيف
لى مراتب عميا لـ إسمعت أنيـ يرقكف مف يعد النجكـ بسرعة ك: الجندم

مالزمنا، كالمالـز  يرقكف الشاكيش يحمـ بيا أصحابيا مف قبؿ، فمثالن 
... عقيدنا، كالعقيد

بشرط أال تخطئ في العد، كأف تعد ( امقاطعن : )ش أبك الجماجـالشاكم
ذا ما افتديت بركحؾ ضابطن  .استطعتإذا  ا، مالييف النجكـكثيرن  ا أىكف كا 

الميـ في األمر ىك . ا أك حتى لكاءا أك مالزـن بكثير كي تصبح شاكيشن 
أف تحفظ لمكطف  مالعبقرية العسكرية أييا األبمو يعف مأف تفتد. الفداء
الميؿ، كيئس مف  دليَّـم ا)النصر إلى  قؿ الجبار الذم سيقكد المعارؾالع

(.   الكقكع عمى النجمة
ا مف اؾ، تألمت كثيرن ذكقت. لـ يحصؿ ىناؾ نصر 48سنة : الجندم
! ة عاـ مف الكجعئاالـ ـآ آلمتني أسناني ،أسناني

؟ طكاؿ 48 ةا كانت ىناؾ سفأتصدؽ أف حربن : الشاكيش أبك الجماجـ
! أبحث في السماء عف حرب في األرض احياتي كأف

... كلكف يا سيدم: الجندم
الء الجيمة الذيف ال ؤكه( المتطكعيفإلى  امشيرن : )الشاكيش أبك الجماجـ

(...  خذ بالتزايدآكصؼ المتطكعيف )نظر إلييـ ا! يفيمكف
ا مثؿ قطيع مف ا منذ صعكد نجمة النيار كىـ يتكاردكف تباعن ال ينتيكف أبدن 
ىؿ كانكا تائييف طكاؿ الكقت، كفجأة كجدكا طريقيـ؟ ! قمكف عدُّد الغنـ ال م

الجندية ىك الصحيح، كلكف البغايا إلى  ، الطريؽ؟ نعـفٍ يضحككف عمى ـى 
ا تعرؼ ىذا، كىي ال تقربو إذا  كسد سكقيا، أكإذا  في حالتيف، إال أيضن

ىؿ يفيمكف ! الجندمكانظر أم مينة صعبة مينتنا أييا . عافت المينة
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، منذ الحكـ كلكـ لينظركا إلي حاا (ينيض كيستعرضيـ مخاطبنا) ؟ىذا
كككبة بعيدة إلى  ال ليس، لي سقكطيا، بؿ ...صعكد نجمة النيار إلى

أىذه مينة . كأنا أقـك بإجراءات التطكع ؟، أيصدؽ أحد ىذافي الميؿ
عكدكا . ة؟ اذىبكائطؼفسيمة؟ أتظنكف أف الحرب نزىة، ضحكة، نجمة ـ

كـ، كابحثكا عف مينة أخرل أسيؿ جعكدكا أدرا( اىـ محتدًّي يدفع)أدراجكـ 
األعماؿ كثيرة، كىى مكجكدة في  ؟ماؿ ىناؾتظنكف أال أع! اأكثر ربحن ك

كؿ مكاف كزماف، فقط يجب البحث عنيا، يجب البحث عنيا دكف أف 
كلكنكـ كسالى منذ أف  ...يصيب قمكبكـ اليأس أك ينيؾ أقدامكـ الكمؿ

. ، يسكنكـ التكاكؿ كاالعتماد عمى الغيرلاؿبخ. لىكسا! أمياتكـ كلدتكـ
تحبكف بؤسكـ كعاشقة مزرية أنيكيا الضيؽ ! مرضكـ اسمو حب البؤس

. ذىبكاا( ا بكحشيةيدفعيـ طاردن ) !حتى أصبحيا لتجد في ذلؾ سعادتيا
الحياة إلى  لست أقصر الطرؽ( يتفرقكف ثـ يغادركف المسرح. )تفرقكا

طريؽ ! أنا طريؽ األبطاؿ! عكبةاألفضؿ بؿ أطكليا كأشدىا ص
 أخمىا، كقد يمتفت مف حكلو الىثن ! )طريؽ النجكـ! المنتصريف

ال يستجيبكف لؾ  (ا ىدكءهالمتطكعكف المكاف، فيخاطب الجندم مستعيدن 
يصفؽ ! )فإذا بقيت نعجة طكاؿ الكقت أكمكؾ كالذئاب ،قسرتيـإذا  إال

كاف . زمنا جحافؿ النمؿا، قأخيرن . انتيى يكمنا أييا الجندم (يده بحماس
! ا بالعمؿا مميئن بن يكمي متع
لـ أكتشؼ في الناس حبؾ إال ىذه األياـ، كنت أعتقد طكاؿ : الجندم

ذا بيـ ييجمكف عميؾ  النيازؾ عمى  تيجـ ماؾالكقت أنيـ يكرىكنؾ، كا 
ىؿ ىك حب البطكلة ينيض في النفكس؟  . أرخبيؿ يطفك في الخياؿ
 فحب الخبز، تريد أ( ةؿا دفتر القيد فالطاكطاكمن : )الشاكيش أبك الجماجـ

 ،((حب الناس)) ،((اكتشفت))لي  م لتقكؿبعد كؿ ىذا تأت! تقكؿ حب الخبز
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ـن ! لؾ مف غبي يا. ((حب البطكلة))ك ا لماذا كافقكا عمى عرفت ااف تما
( النجمة الفقيدةإلى  نظرة أخيرة يائسة ميمؽ...)مافثتحقيؽ حممؾ اؿ

دجاجة برمتيا، دجاجة  ألكمت لك قدر لي! بلنذىب، يأكمني جكع رىي
متكىجة كميب  ،محشكة بالرز اليندم كالمحـ، مقمية بالسمف الحمبي

أستطيع أف ألتيـ دجاجتيف سمينتيف ! سالـ، بؿ لنقؿ دجاجتيف يا! طؼالف
أحس بالجكع ال يتكقؼ ! كـ أنا جائع. بعد كؿ ىذا التعب بدقيقة كاحدة

كانت ىذه ىي مفاجأة إذا  سنرل. نتافف مسـاف سمينتادجاجت. معف أكؿ
يكفى أف تضع في يده قطعة مف النقد صغيرة، فيخصؾ . الطباخ الميمة

أرل كيؼ تبرز  ؟مثؿ الضابط كأنت؟ أييمكؾ الجكع؟ أتصطفؽ أمعاؤؾ
حد إلى  أكيد أنؾ جائع. ككأنؾ لـ تأكؿ منذ قرف ،عظامؾ في كجيؾ

! المكت
  ،لي رغبة في األكؿ ليست( افي حالة استعداد دكـن : )الجندم
. يا سيدم

ماذا؟ ليست لؾ رغبة في األكؿ؟ كؿ ( امتفاجئن : )الشاكيش أبك الجماجـ
آه، ال تقؿ لي إنؾ  ...الذم ىك أنت كليست لؾ مىذا الييكؿ العظـ

... ا يحمؿ صميبومسيحن  ال تكف. ألنو يرجكؾ أف تأكؿ األكؿ مضرب عف
!  كؿ

. دميا سي ،أنا باألحرل جندم صائـ: الجندم
كلماذا تعذب نفسؾ كؿ ىذا العذاب المكتكب : الشاكيش أبك الجماجـ

لغيرؾ؟ 
أتعبتؾ إذا  .يا سيدم ،نصحني الطبيب بالصكـ ألريح معدتي: الجندم
ال أتعبتؾ أكثرمعدتؾ  كلكي تريحيا، ليس ىناؾ  ،عميؾ أف تريحيا كا 

يقـك ! )ف الصياـ صحي، كىك منشطإ. عف األكؿ االمتناع أفضؿ مف
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كمف ناحية أخرل، فأنا ( ة ميكانيكيةؽرمطالحركات الرياضية بببعض 
! اهلل مأرض

كالنجكـ؟ ( احاثًّي  مستعجالن : )الشاكيش أبك الجماجـ
فقد جرل أنني لـ أصـ عدة أياـ مف شير ... اهلل مأنا أرض: الجندم

 ميا سيدم، فأرض ،أعكضيا ااف ،خاصة... رمضاف الكريـ ألسباب
.  عصفكريف بحجر كاحد مأـر رضي معدتي، ىكذاأاهلل، ك

الميؿ شديد مف ( خائفنا، كأنو لـ يسمعو، متعثرنا) :الشاكيش أبك الجماجـ
.  ىنا، مدليـ، تعاؿ، ىناؾ مف يمشي في الميؿ

 . ال بد لي مف ميمة إذف( مسركرنا: )الجندم
ربما ىي  (حبكره مطمئننا الذات ئؼطيردعو كم): الشاكيش أبك الجماجـ

اليسار  لكلكف عمى اليميف ىناؾ مقبرة، كعؿ( ـ بحذرث)أصداء خطكاتنا 
بعض بيكت التنؾ، كالنجـك تيبط مف الميؿ عمى درج لتتمشى في الطيف 

. ت بالجكع في مثؿ ىذه الشدةسكمما أحس
ؿ بالمطعـ إذف ؽإلى  ،يا سيدم ،لنذىب( بنعمواألرض  اخافؽن : )الجندم

 .فكات األكاف
 
الجندم ا بيف ذراعي ا ثـ دافعن ا شرًّي جسن ا متكمترددن  الشاكيش أبك الجماجـ)

في تمؾ . ييماف باالنصراؼ .دفتر القيد كالطاكلة المطكية كالكرسي
 (غناء أـ الجميع مف الطرؼ ااخر المحظة، يصميـ

 
  .لما أعمنكا عف التحرير: أـ الجميع

ا لو جيفيـك التطكع 
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ف محنا منتظرامف زماف ك
 فرحنا لو االخبر  ىا ؿتـ
 
 بنتيا بيف ذراعييا طفميا الجميع بصحبة أبنائيا الثالثة كتظير أـ ا)

 (ةكسؿالرضيع 
 

شاكيش كمنا مستعديف 
بنات الكطف كرجالو 

خدنا نككف لؾ شاكريف 
الخد انجرحت أزراره  

اسأؿ عنا فدائييف 
أمس جدكدنا ثكاره 

السالـ مالو طعـ كتير 
السالـ مالو تغير حالو؟ 

نت البصير اشاكيش 
لو الشعب كآما محاـ

شاكيش قمبؾ كبير 
الشعب يصرخ اسمع لو 

المي يشكؼ الشعب صغير 
 لولما يثكر الشعب يا كم
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مف أنتـ؟ ماذا تريدكف؟ ( ا بالغضبمنفجرن : )الشاكيش أبك الجماجـ
أنا أـ الجميع، صنيعة بنت . يا شاكيش ،حممؾ عمينا: أـ الجميع

س المرتينة، ؼى األكبر دركيش فى ابني  ىذا. الء كميـ أبنائيؤالمقدادم، كه
األصغر حسف الشاطر،  مبفااألكسط حمد أبك ريش، كىذا ابني  كىذا

تركنا أختيا صفاء . نسيت اسمو ...ابنتيابف  كىذه ابنتي ميمكنة، كىذا
كااف  .بقيت في فمسطيف، نحف ىاجرنا، كىى( االبنة ميمكنةإلى  تشير)

لغرب اإلى  طمعت عمى رأس الجبؿ، كنظرتإذا  ا؟جئفأتعرؼ مف أيف 
ككدياف كسيكؿ، حتى نقطة زرقاء مشتعمة  ،امتدت أمامؾ سيكؿ

ىنا مكتب   أليس. بالعجب، تراىا العيف كال تعرؼ أيف، مف ىناؾ جئنا لؾ
  !التطكع

نعـ، ىنا، لكف الكقت ( غضبو كؿدكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ
د ا بعقؿ ليـ أغمقنا الدكاف، كليأتكا غدن ( الجندمإلى  يتكجو)متأخر 
. الغداء
أغمقنا الدكاف، ( ابينما يغذ الشاكيش أبك الجماجـ خطاه مغادرن : )الجندم

.  ا بعد الغداءكلتأتكا غدن 
مف  ليغذ الخط أبنائيا متصنعة األسؼ كالجندمإلى  تمتفت: )أـ الجميع

يقكلكف الكقت متأخر،  يقكلكف ما سمعتـ،( كراء الشاكيش أبك الجماجـ
انيـ يقكؿ لي ال غدنا ستفتح، كال بعد غد شيط. كىـ قد أغمقكا الدكاف

. طريؽ الجحيـ عمىآخر محطة  ستفتح، آه منيـ، ىذا ما جنيناه قبؿ
. لنتبعو ...اأرل في السماء عقابن . كاف كراءنا سفر، كصار أمامنا سفر

شغؿ ( ا مف الشاكيش أبي الجماجـ االنتظارطالبن : )دركيش نفس المرتينة
مف الشاكيش أبك الجماجـ بعجمة، كيقبض  يقترب! )البطف ما يقيـ رايات

ناؾ مف بعيد، جئ فل القدـك إليؾ بعد أزبد أنؾ ستفيـ مغ ال( عمى ذراعو
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ىاف، بؿ ىك الرىاف، رؿاكتركنا أعمالنا لتأخذنا، فمـ يبؽ لنا سكل ىذا 
ف دفعنا حياتنا لو ثمفن  !  احياتنا ىك، نريد أف نكسبو، كا 

ا، خذكـ، كلكف ليس ااف، سآخذكـ غدن سآ( امحتدًّي : )الشاكيش أبك الجماجـ
ىك مكلع . أمر الضابط كليس أمرم... فأنا عمى عجمة ااف مف أمرم

. في السحر بالكيمياء، يقكؿ عنيا ساحة كغى، كأنا أعرؼ قميالن 
يا شاكيش، ىـ  ،عمى ميمؾ( تجذب الشاكيش أبا الجماجـ: )أـ الجميع

بد فاعمة،  ، كأنا الايصركف عمى أف تأخذىـ ااف، فتعاؿ نتفاىـ معن 
ا  ألني، أنا ! في السحر مثمؾ، عممني إياه جدم أعرؼ قميالن أيضن

ال تتفاىمي معي كال أتػفاىـ معؾ، مف ( بعصبية: )الشاكيش أبك الجماجـ
أنت حتى يككف بيننا تفاىـ ككالـ؟ 

فتؾ بنفسي، أنا أـ الجميع، تقكؿ لي ىذا بعد أف عرٌ ( بغضب: )أـ الجميع
جدم فالح، أمي فالحة، ! الء كميـ أبنائيؤدادم، كهصنيعة بنت المؽ

األصغر، حسف الشاطر، رغـ أنو ابني  حتى! مكأبنائي فالحكف مثؿ
نو حكت عنيد أعامؿ في أحد المعامؿ التي ال تعمؿ يكميف في السنة إال 

كابنتي . ىكذا نحف... فينا حيكاف كاسر كآخر أليؼ! لو طبائع الفالحيف
ا  يف يدييا طفالن تراىا؟ تحمؿ بىؿ ىذه،  كاف أبكه . فالح أب مففالحن

س أف يكاجو المكت، يفمحيا، أيريد أف يشترل قطعة أرض، ثـ ال ب
ما كاف يفعؿ قبؿ كاف الثانية، كيشعر أنو يمتمؾ فييا النمؿ ؾكيزرعيا 

التراب لنا، الكحؿ الظامئ، الحجر الحارؽ،  مماذا يعف مكالتراب، أتدر
ؽ بيف األصابع، الندل البارد، األثالـ؟ اسأؿ الجذر اليابس، الطمي الزاؿ

ا عف الماؿ، ذىب كانقطعت مدف الرمؿ بحثن إلى  ذىب... العاصفة
كيؼ انقطعت؟ كيؼ غاب؟ ماذا جرل لمطائر الغريب؟ اسأؿ . أخباره
أتظف أنو اغتنى ىناؾ بعد أف أنستو رائحة النفط زكجتو ... السراب
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فميس ىذا ( بنتيا ميمكنةاإلى  تشير)أما ىي ... اككلده؟ ال تسأؿ أحدن 
رأييا، تحمـ بعكدتو إلييا أك بذىابيا إليو بعد أف انطبقت الطريؽ عمى 

بابا أك أبك زيد  معكليس ىك، أك عؿ. الطريؽ، كصار الحمـ أزرؽ
لكف ( تمثاؿ ذىبيإلى  خالؿ ذلؾ تتحكؿ ميمكنة! )االياللي يأتينا سالـن 
تمثاؿ إلى  ؿ ميمكنةكتتح)ب خمد فينا ركح الذئاأانتظارنا الطكيؿ قد 

إلى  عميؾ أف تخرجي مف كىـ الخركج ،يا ابنتي ،ىا أنا أقكؿ لؾ( خشبي
!  السعادة

كأف نخرج كمنا مف الكىـ يعنى . أف نخرج كمنا مف الكىـ: حسف الشاطر
أف ندخؿ عالـ الكاقع، أف نعرؼ كقت الشركؽ أنو الشركؽ، ككقت 

! الغركب أنو الدماء
ال . كما شأني أنا في كؿ ىذا؟ كىـ ككاقع ككطف: جـالشاكيش أبك الجما

بد لي مف الذىاب، مكعدم  عذركني، الادخؿ لي في أمكركـ الشخصية، 
 ،تحرؾ( ا الجندم عمى الذىاب بعنؼحاثًّي )مع ضابطي يحثني عمي ذلؾ 

أييا  ،سيقفؿ المطعـ( ا فمو بيدها أسنانو مخفين ضاغطن ! )يا عسكرم
ا أف تخمؼ لف يككف لطيؼن ( الخركجإلى  يقةثـ إلييـ كىك في طر! )الغبي
ا مع ضابطؾ كالميؿ يخمك مف النجكـ، الدقة في الحضكر أمر مكعدن 
ذا ظير. الغدإلى  الغد،إلى  .فمكي في الصباح نجمة، فستككف  تكا 

ـن  . (يتبعو االبف األكبر، كتتعمؽ ميمكنة بذراعو) الغدإلى  ...انجمتكـ حت
ت ىنا، المنطقة مظممة، الضباع منتشرة، ال يمكنؾ أف تتركنا نبي: ميمكنة

تأخذ مف بيف ذراعي )ما عميؾ سكل أف تأخذ دفترؾ ! كزكجي ليس معنا
تقدمو )كتسجؿ أسماءنا ( تفتح الدفتر)كتفتحو ( الجندم دفتر القيد

حيث تشاء، حيث البنادؽ إلى  ثـ تبعث بنا( لمشاكيش أبى الجماجـ
! لمرجاؿ عاشقات كلمنساء صكرة كآية
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أتظنيف أف األمكر عمى ( ا دفتي الدفترمصفؽن : )يش أبك الجماجـالشاك
يقذؼ دفتر القيد بيف ذراعي الجندم مف )يا امرأة؟  ،مثؿ ىذه البساطة

حيث أشاء، حيث البنادؽ إلى  أف أسجؿ أسماءكـ ثـ أبعث بكـ( جديد
عالـ معقد لو  اأف( قؼ عف الكالـ ثـ يجير بغيظوتكم... )لمرجاؿ عا

ا صعبة، كىذا أنى أفرض عمى كؿ طالب القرب منى شركطن  قكانينو، كما
ما ال ينطبؽ عميكـ عمى اإلطالؽ، إذ يبدك لي أنكـ قطاع طرؽ، أتيتـ 

يضرب )اع، فكيؼ أنا؟ بلمتطكع كىمكـ الكحيد ىك التخريب، تخافكـ الض
ىذه القكة الحيكانية فيكـ بعيدة عف  (ا فيكسر فكيياعن باالبف األكبر ض
أراكـ قبمو أك بعده، كيؼ تجرؤكف؟  !ليس ىذا زمنكـ! حضارة الدبابات
فانصرفكا  لقد كقع قرارم،( تحاكؿ األـ أف تخفي ارتياحيا)أنتـ مرفكضكف 

ال لجأت  كسائؿ أخرل، ليست بالطبع جميمة، لطردكـإلى  في الحاؿ، كا 
راكـ أحمر، كأ اىال انصرفتـ كتركتمكني كشأني؟ أرل ضبابن . زمنكـإلى 

  !ا تعمؽ دـ األحياء بميفوبن في الضباب أنيا
ىـ قؿ لؾ لف يككنكا ظرفاء؟ كـ ألـ أ( ا أمومخاطبن : )حسف الشاطر

! يكرىكننا ىـ يكرىكف البحر، كـ
نفسو طكيؿ بسبب . قؿ ألخيؾ األكبر الذم يصر عمى ذلؾ: أـ الجميع

نارجيمة التمباؾ التركي اليكمية التي تنفخ في صدره مئات السنيف مف 
! د االنتقاـ ألبيؾ مف قاتمو كمف األزمنةليذا يرم! الذؿ

طمب أكثر مف بندقية، فميعطكني إياىا، أال : دركيش نفس المرتينة
 اكاحدن  اذكر كيؼ كنا نجندليـ كاحدن أ (يبتسـ، كيدخؿ عالـ الحمـ)كنذىب 

! صراصير عمالقة مثؿ ، ثـ كيؼ كانكا ييربكف48مف فكؽ الربكة سنة 
ا أخاه ثـ مخاطبن )لكنيـ ىنا يعقدكف األمكر أريد بندقية، ىذا كؿ ما أريد، 

! ئة رأساأعطني بندقية أىديؾ ـ( األكسط
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ظريفة  حنةلي أف لمشاكيش سيبدك بؿ عمى العكس، : حمد أبك ريش
ذا عدنا لمحقيقة، فنحف ىـ الذيف يعقدكف  أظرؼ مما كنت أتكقع، كا 

 !أعطني بندقية أىديؾ رأسؾ. األمكر
 
س المرتينة ليمسؾ األخ األكسط حمد أبك ؼى ييب األخ األكبر دركيش فى )

 (فيحكؿ بينيما األخ األصغر حسف الشاطر قريش بخناؽ
  

كفى، أىذه لحظة مناسبة تظيركف فييا خالفكـ ( بغضب: )أـ الجميع
تقترب مف الشاكيش أبي الجماجـ كىى )أماـ الشاكيش؟ ماذا سيقكؿ عنا؟ 

غضب منكـ، كربما سيظف أنكـ غير مؤدبيف، كسي( سامة كبيرةتباتتصنع 
أف قمكبيـ مف عسؿ، كممة  ،يا سيدم ،كلكف ثؽ. تصرؼ ضدكـ بحماقة

صنعت ! جؿ صاحبيا برضاءأأعناقيـ مف حد تقديـ إلى  حمكة تؤثر فييـ
ا، كمثمما يقكؿ المثؿ ال ىكذا، صنعتيـ طيبيف ال يؤذكف أحدن  مبنائأ

! يؤذكف ذبابة
ة كاحدة، كؿ كمماتي لف يجدكا عندم كممة حمك: الشاكيش أبك الجماجـ

مرة كالعمقـ، أتعرفيف ما ىك العمقـ؟  
عرفو كحياتي أكثر منو مرارة؟  أكيؼ ال : أـ الجميع

!  ذف كليؤذكا كؿ الذبابإأبناؤؾ  مليذىب عف: الشاكيش أبك الجماجـ
ال ما كف مؤدبن  !يا شاكيش ،في كرامتي مطعنتف( غاضبة: )أـ الجميع ا كا 

امرأة مقطكعة مف شجرة دكف رجاؿ  مترافأ! جرت األمكر في صالحؾ
األكبر ذاؾ، حامؿ دمو إلى  انظر( االبف األكبرإلى  تشير)تحميني؟ 
 قردأك جرذ أك  جعؿإلى ليحكلؾ  مإليو تكؼ مإشارة كاحدة مف! عمى كفو

!  ذكيٌ 
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عفكؾ أيتيا  (قدمييا كيتصنع االبتياؿ مييبط عؿ: )الشاكيش أبك الجماجـ
! تجرل األمكر إال في صالحي أالمر باطمب منؾ السماح كاأل! ألـا
أنا مف يعد النجـك ! أيتيا العجكز الفاقدة الرشد( نبرتو الرادعةإلى  يعكد)

أنا مف يتغذل حقده ! نجمة بعيدةإلى  في ليؿ مدليـ، كيصعد عمى الغيكـ
! بالضكء، كيجعؿ مف االنتقاـ فرصة ضائعة

األكبر لمساندتيا، ىا ابف ييب)؟ مبنائأأتجرؤ عمي ردعي أماـ : أـ الجميع
ثـ األصغر، كيبقى األكسط ينظر في عيني الشاكيش، فيرل نفسو فييما 

 قكة تحيط بي؟ ال أيةأترل ( نجمة، بينما تمحؽ االبنة باالبنيفؾيتألؽ 
!  مؾ كال نجمتؾ كال الفرصة الضائعة سكؼ تحميؾ مفدحؽ

!  نفوأسحؽ أ مدعيف: دركيش نفس المرتينة
ا الفريسة؟ سيسحؽ أنفؾ ا، أال تراه كالكحش منتظرن بيًّي ال تكف غ: أـ الجميع

! قبؿ أف تممس عصاه
! دعيني أنزع شاربيو: حسف الشاطر

! مف فييماؾكماذا سيبقى لو؟ كؿ كيانو م: أـ الجميع
 ققتمع لؾ قطعة مف لحـأدعيني أغرس أسناني في عنقو، ك: ميمكنة
! السميف

! لسجفسيقتؿ جنكده طفمؾ، كسيرمكنؾ في ا: أـ الجميع
! جندم( اا صائحن يقؼ ميتزًّي : )الشاكيش أبك الجماجـ

  .سيدميا  ،نعـ( ا طكاؿ الكقتمحايدن  مبؽ الذم ا كىكمتفاجئن : )الجندم
ماذا تفعؿ ىناؾ؟  ( غضبو كؿدكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ

.  سيدميا  ،ال شيء: الجندم
ماذا تنتظر؟  : الشاكيش أبك الجماجـ
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.   سيدميا  ،أكامرؾ: الجندم
 !أطمؽ عمييـ النار: الشاكيش أبك الجماجـ

 
تصرخ االبنة مذعكرة، . امف بيف يديو متفاجئن  حممو سقط الجندممي )

يش أبك الجماجـ ييز الشاك .يفر االبف األكسط. كتغادر بطفميا المسرح
 (الجندم مف كتفيو

  
كؿ الذم . أطمؽ عمييـ النار( ابغضب دكـن : )الشاكيش أبك الجماجـ

!  سيقتمكف سيدؾ الشاكيش. كال تطمؽ النار سمعت
. بأذل نمسؾ يا شاكيش، أنت ترل أننا لف ،ىيا، ىيا( ميدئة: )أـ الجميع

ذا فتشتنا، فمف تجد معنا آلة قاطعة  نحف أناس مسالمكف طكاؿ عمرنا، كا 
تقمب السمة مبعثرة )انظر . فيؾ كاحدة تساعدنا عمى ارتكاب جريمة قتؿ

ىؿ زاؿ شكؾ كاطمأننت؟ نحف . عنا ما ىك خطرال يكجد ـ( كؿ ما فييا
االبف  ،يعكد حمد أبك ريش)أناس بسطاء ال نضمر األذل لمناس 

إلى  لنعد( زكاؿ الخطرإلى  عمى رؤكس أصابعو بعد أف اطمأف ،األكسط
.  مكضكعنا، كلنتـ الصفقة

أال  ،يا عالـ ،ال تزعجكا السيد الشاكيش أكثر( متدخالن : )حمد أبك ريش
  .ما أمر، كبعد الغداءؾا لنعد غدن تفيمكف؟ 

( ـ كىك يحاكؿ أف يخفي اىتماموا مف األمقتربن : )الشاكيش أبك الجماجـ
.  مف أمرم ةصفقة؟ قمت صفقة؟ أية صفقة؟ قكلي بسرعة، فأنا عمى عجؿ

. بنائى مقابؿ ما تشاءأأال تأخذ ( ىامسة في أذنو: )أـ الجميع
ًّـي ا كفى الكمتفاجئن : )الشاكيش أبك الجماجـ أبناءؾ  آخذ أال( اقت نفسو ميت
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... مقابؿ
! أييا الغبي ،اخفض صكتؾ( مقاطعة: )أـ الجميع

أال آخذ أبناءؾ مقابؿ ما أشاء؟ ( اىامسن : )الشاكيش أبك الجماجـ
! أال تستطيع أف تفيـ بسرعة؟ في الحقؿ مكج مف السنابؿ: أـ الجميع
حدة أكثر راحت بقيت دقيقة كاإذا  (يريد الذىاب بأية كسيمة: )الجندم

. سيدميا  ،عميؾ الدجاجة المقمية بالسمف الحمبي
كأنا ( اكاحدن  ابناء كاحدن ـ كاألا النظر في األمقمبن : )الشاكيش أبك الجماجـ
( تدخؿ ميمكنة بطفميا باىتة كىك يفحصيا بدقة... )الذم كاف يظف أنكـ

! في المكج حقؿ مف السنابؿ
! غنياء بالفضيمةا نحف فقراء، كلكننا أحؽًّي : أـ الجميع

ا، شيئن  معندم الفضيمة ال تساك! الفضيمة( اخائبن : )الشاكيش أبك الجماجـ
! الميـ ىك المكج

الفقير مف ذىب كثير؟  ةؿمأال تعرؼ أنيـ يقكلكف فض: أـ الجميع
بنة فال يرفع عف ساعدم األـ كاال! )ذىب كثير: الشاكيش أبك الجماجـ
... ندم ال شيء أىـ مف المكجأيف ىك الذىب؟ ع( ايجد مف الذىب شيئن 
! اعمى أف يككف جبارن 

ىؿ ( االنتظار أكثر لا دكف أف يقدر لحظة كاحدة عؿصائحن : )الجندم
في المكج الجبار حقؿ مف ( ا برعبثـ صائحن )سيدم؟  ، يانذىب

كالكجكه المضركبة باألمكاس،  ةاألصابع المقطكعة كاأللسنة الكستنائي
أقنعة مف الذىب تتحكؿ إلى لبث أف تقيقو مع كؿ ضربة قاتمة، كال ت

! الخالص
لنذىب ( ثـ لمجندم) بالذىب كجكىكـ ال تكحي: الشاكيش أبك الجماجـ
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. ااالنخراط غدن إلى  كعكدكا( ثـ ليـ)
ال  ا، كلننوً طمب شيئن اا، لماذا لـ تطمب شيئن ( بميفة: )أـ الجميع الصفقة، كا 

فرة مفتكحة كسقطت في ح ،ا، أصابع يديؾ كقدميؾأكمت أصابعؾ ندـن 
عمى الناحية األخرل لمعالـ، حيث ال تكجد سكل أجنحة تماسيح عمالقة 

! أسفؿ سافميفإلى  تحمؽ بالناس
كنت أعرؼ أنؾ ( ا أمومخاطبن )ا طمب نقكدن ا( امشجعن : )حمد أبك ريش

. تخبئينيا في جذع شجرة السرك العجكز
! اا ممسكخن إذف أنت مف كاف يسرقيا؟ يا تمساحن : ـ الجميعأ

تدخيف سيجارة كنت آخذ قطعة نقد  معندما كنت أشتو: أبك ريش حمد
.  صغيرة

أسمعت؟ يسرؽ أمو ليفسد صدره، كفى كمتا ( لمشاكيش: )أـ الجميع
أييا المص األحمؽ، كأنا مف ظننت ( بنيا األكسطال! )الحالتيف ىك عاؽ

سأدعك اهلل ! ا يأكؿ عشاهأنت ىك إذف يا قطًّي ! في الحساب ئأنني أخط
ىذا ىك جزائي بعد ( متبؾ! )ممحؾ ألنؾ خدعت امرأة شقية مثؿأال يسا

  صبح رجالن تكؿ ىذه الحياة، حياة كالب قضيتيا مف أجمؾ كي تكبر، ك
لك كاف ذلؾ ! ؼ رئتيوتؿكلماذا؟ لي! ا يسرؽ أمو في كضح النيارال سارؽن 

! السجاير مجؿ حبة حمكل تتمؼ أسنانو لياف األمر، كلكف ليشترأمف 
كانت مف النكع إذا  اأفيمت؟ خصكصن  ،يا كلد ،الصحةالسجاير تضر 

! كانت مف النكع الجيد فال بأس في ذلؾإذا  الردمء، أما
كلكني لست أحسف مف تماسيحؾ األخرل يا أماه، تمؾ : حمد أبك ريش

فجأة تمتمئ السماء ) مءالتي تشرب النبيذ الردمء كتغني بصكت س
مالييف مف النجـك عمى أرل الشاكيش في كؿ نجمة، ( بالنجكـ، فيصرخ

!  صكرتو
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... ا، كدعني أتفاىـ مع الشاكيش أبياذىب ااف جانبن ( زاجرة: )أـ الجميع
! الجماجـ(... امتفاخرن : )الشاكيش أبك الجماجـ

أعكذ باهلل مف الجماجـ كأبي الجماجـ كالذم خمؼ ( قافزة: )أـ الجميع
! يا أبا األمكات ،معاشت األساـ( ثـ مداىنة)الجماجـ 

ا ثـ محبكرن ) !أبك الجماجـ !أبك الجماجـ( اغاضبن : )لشاكيش أبك الجماجـا
!  أبك الجماجـ( افخكرن 

 (. مرتعبة مرة أخرل! )يا أبا الجماجـ ،عاشت األسامي: أـ الجميع
 
  (اكيجمس عميو يائسن  األرض، يرفع الجندم الكرسي عف)
 

قصتؾ ( اابن ينتظر جك ال)ىؿ عندؾ نقكد؟ ( لؤلـ: )الشاكيش أبك الجماجـ
ىؿ أترؾ نفسي لمندـ إذف؟ لكنني بالنقكد يمكنني أف . عف التماسيح مثيرة
ا؟ عندؾ نقكد حؽًّي ىؿ . أقص ليا األجنحة

م كاذبة ككلدم كاذب فإقؿ . اكؿ الذم سمعت كلست كاثؽن : أـ الجميع
عترؼ بأنو يسرقني، كىك يسرقني ألف عندم اسمعت بأذنؾ كيؼ . اأيضن 
!  ا مف ىذا؟ ىا أنت تخيب أممي بؾ كبذكائؾبرىافن ا، ألديؾ أكثر نقكدن 

الكؿ ينتظر عندما . قميالن، عمى ميمؾ ميمؾ لعؿ: الشاكيش أبك الجماجـ
.  أبحر في التساؤؿ

أنني عمى  لأنت تر !قؿ بسرعة، فأنا عمى عجمة مف أمرم: أـ الجميع
ا عجمة مف أمرم منذ البداية، كأنت الذم يدكر كيدكر كيدكر معقدن 

! كؿ الحاضر ليس لؾ، نصفو لمماضي. ، ككأف كؿ الحاضر لؾاألمكر
بؿ نصفو لي كنصفو لمتماسيح ( ا ساعتوفاحصن : )الشاكيش أبك الجماجـ
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يا جندم؟  ،أليس كذلؾ( ثـ لمجندم)إف شئت ... لؾ ،أك
الحاضر لممستقبؿ بعد أف أقفؿ ( ا عينيوا في جمستو مغمضن زالؽن : )الجندم
.  المطعـ

  ،ما قمت لؾؾأنا عمي عجمة مف أمرم، ( زاجرة: )أـ الجميع
أنا امرأة . اىذا سؤالؾ؟ كلكف ليس كثيرن  يكف عندم نقكد، ألـ !يا شاكيش

ليست األرض  .بسيطة، كما ترل، عمى قدر الحاؿ، فال تطمع بي
رض، ككانت لي شجرات، أكانت لي . رضي، كالشجرات ليست شجراتيأ

أعمؿ عند الغير، إنساف قذر  ، يـك كنا، أما اليكـ، فأنا48كاف ذلؾ قبؿ 
مف يعمؿ  .حد القتؿ اسمو الحاج عرقكبإلى  محشك بالنقكد لكنو بخيؿ

ف أفكرت في إذا  ماأ! اقؿ ال يأخذ شيئٌ أقؿ، كمف يعمؿ أعنده أكثر يأخذ 
األرض  أف تعمؿ في عميؾ .تعمؿ قدر استطاعتؾ، فميس لؾ عنده مكاف

عميؾ أف تعمؿ طكاؿ . ةكالزريبة كالقصر، في القصر كاألرض كالزريب
الفضة ال . كفي النياية، ييبؾ قطعة فضية. كقت يشاء مأالكقت، كفي 

ا ىذه األياـ، ىذا صحيح، كلكف اعمؿ حسابؾ عمى أال تجد شيئن  مساكت
ا، باألمس كنا ذىبن  ،اليـك لـ نعد نككف. عندنا إال منيا، كالشيء القميؿ

! كاليـك نحف فضة مستيمكة، كمف النكع الردمء
ماذا؟  ( اخائبن : )لشاكيش أبك الجماجـا

اسمع، سأقكؿ لؾ ! نعـ الشيء القميؿ، كمف النكع الردمء: أـ الجميع
إلى  تتكجو)ا كممتيف بيني كبينؾ، كممتيف بيف شخصيف جدىما كاف ساحرن 

كىذا ( ايخرج أفراد العائمة جميعن )مف فضمكـ بال مطركد ( الحضكر
تحتفظ بو؟  أ( الجندم النائـإلى  مشيرة)التيس؟ 

، فيك داـ ىك غاؼو  ، كمانو غاؼو إ ،ال تيتمي بو: الشاكيش أبك الجماجـ
! ال يؤذم
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!  ف تكقظوأإذف إياؾ : أـ الجميع
ال آخذ أبناءؾ؟ أف تقكلي لي غير أف مماذا تريد: الشاكيش أبك الجماجـ

. اررا مف األسف لديؾ بعضن أبد  ال
 
 (لمشاكيش ا مف النقكد كتمقيوـ مف صدرىا كيسن ألاتخرج )
  

 .خذ ىذا أكالن : أـ الجميع
 
 (ف ينتييأإلى  لقؼ الشاكيش الكيس، كيأخذ في عد القطع النقديةتم)
  

الفضة فضة، ... قؿ مما كنت أتصكر، ثـأليس : الشاكيش أبك الجماجـ
درم لماذا أال . ف كانت رديئة، بكاسطة ضابطي أذيبيا، كأعيد صكياإك

تذكرني الفضة باجتراح الضكء؟  
إذف؟   أنت راضو : ـ الجميعأ

.  اكال كثيرن  ليس قميالن ( ا كيس النقكد في جيبودافعن : )الشاكيش أبك الجماجـ
ا؟  كال كثيرن  ماذا يعنى ذلؾ، ليس قميالن : أـ الجميع

 ،ني منذرؾإإسرارؾ أيتيا الساحرة، كإلى  لنستمع: الشاكيش أبك الجماجـ
! خداعي الجبؿ مف أمامؾ كالصحراء مف كرائؾ، فحذار مف

نو يتصنع النـك ليتجسس أ ليٌ إيؿ خؾ ىذا يزعجني، ممجند: أـ الجميع
. مٌ عؿ

لمف؟  ! ليتجسس عميؾ: الشاكيش أبك الجماجـ
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... كما يدريني، ربما: أـ الجميع
ال ألحد آخر  ،تجسس عميؾ فميإذا  اطمئني،: الشاكيش أبك الجماجـ

. سكام
... ميقكؿ لي قمب( مترددة: )أـ الجميع
! يا جندم ،نيضا( ا الجندم بقدموقاذؼن : )أبك الجماجـ الشاكيش
! يا سيدم ،نعـ (اا ليقؼ مستعدن قافزن : )الجندم

 !ا ألف السيدة تشؾ في إخالصؾذىب بعيدن ا: الشاكيش أبك الجماجـ
 
 (الشاكيش أبك الجماجـ يقيقوك ايغادر الجندم المسرح ركضن )
  

كـ  ،آه... بالطمأنينةالشعكر إلى  ما أحكجني( شبو غائبة: )أـ الجميع
! أحقد عمى سمؾ البحر
ااف ككأنؾ في البحر، تكممي  ،تكممي ااف: الشاكيش أبك الجماجـ

 .البحرفي سمكة ؾ
 
 (صمت)
 

 اافككأنؾ في البحر، تكممي  ،تكممي ااف: الشاكيش أبك الجماجـ
.  في شبكة صيادسمكة ؾ

. أف يزعجؾ األمر لأخش( مضطربة: )أـ الجميع
. اال تخشي شيئن : بك الجماجـالشاكيش أ
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أف يزعجؾ  لأخش( ثـ بسرعة) ...لكف( اأكثر اضطرابن : )أـ الجميع
. األمر

. عرقكب الحاج ، أنا لست((لكف))معي ليس ىناؾ : الشاكيش أبك الجماجـ
سرارىـ، أبحث عف أالحاج ىك الحاج، كأنا ىك أنا، أنا أصغي لمناس، ك

السماء إلى  انظرم. مف أسرارما يريدكف الكشؼ عنو إلى  ستمعأقصد، أ
تغيب )العالـ كمو أسرار يجب الكشؼ عنيا ( في السماء نجمات)

! ىذه النجمة ىي قتمي( كاحدة، فينجذب إلييا مذىكال ما عداالنجمات 
. سأقكؿ كالذم يحصؿ يحصؿ( بحماس: )أـ الجميع

ىذا ( ا مرتعشة تقطر مف أظافرىا الدـيمد يدًّي : )الشاكيش أبك الجماجـ
. كىذا جسدم (اا ميككسن يمتؼ بذراعيو صائحن ! )دمى

! شربو مثؿ نبيذ، كالجسد سنأكمو مثؿ رغيؼفالدـ س: أـ الجميع
.  كالرغيؼ لديؾ النبيذ لدل تماسيحؾ األخرل،: الشاكيش أبك الجماجـ

. لقيو لمككاسر مف الطيكرأإذف خذ ىذا، سأمزؽ الرغيؼ، ك: أـ الجميع
ماذا تعنيف؟  ( رعبا بقافزن : )الشاكيش أبك الجماجـ

يا شاكيش   ،الحرب كاقعة: أـ الجميع
أيتيا  ،مف قاؿ ىذا( قرعبكؿ دكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ

الساحرة؟ 
ضابطؾ؟ : أـ الجميع

 ضابطي؟: الشاكيش أبك الجماجـ
.  نعـ، ضابطؾ: أـ الجميع

أنت تكذبيف، أتريدينني أف أصدقؾ كذبة كبيرة : الشاكيش أبك الجماجـ
؟  كيذه
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بكننا لمتطكع؟  ؿإذف لماذا تط: أـ الجميع
 ،اليس ألف ىناؾ حربن  !أيتيا البمياء( امقيقون : )الشاكيش أبك الجماجـ
. كلكف لنكذب عميكـ

! كاذب: أـ الجميع
قصد أال أ... لكي تترككنا في حالنا، كنترككـ: الشاكيش أبك الجماجـ

. كـ في حالكـرؾنت
   !كاذب: أـ الجميع

ا لـ أكف مرة كاحدة في حياتي أكثر منى صدؽن : جماجـالشاكيش أبك اؿ
. كااف

كما يقكلو الضابط؟ : أـ الجميع
نتـ تكذبكف عمى أك ،الضابط يكذب عميكـ: الشاكيش أبك الجماجـ

.  الضابط
تقصد؟ ذا ما: أـ الجميع

ا، ليذا تأتكف حد منكـ يصدؽ أف ىناؾ حربن أال : الشاكيش أبك الجماجـ
. قكلييا. كي تسمنكا عمى حسابنا! لكفأييا الدجا. بالعشرات
ماذا تريد أكثر؟ صحيح ... قسـ بشيب رأسيأكلكف ( محتجة: )أـ الجميع
أنا أـ الجميع، صنيعة بنت ... ((مف يجيمؾ ال يعرفؾ))الذم قاؿ 

 مكالدأك المقدادم، أقسـ باألرض التي راحت في ليمة مقمرة أنني ما جئت
ما أتينا إال العتقادنا بأنكـ ! أننا كاذبكفال تقنعني ب! ىنا إال ألننا نصدقكـ

!  ستحرركف الكطف
الكطف؟ ( ا مف جديدمقيقون : )الشاكيش أبك الجماجـ

!  نعـ، الكطف( ذاىمة: )أـ الجميع
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! الكطف ىك حيث أقؼ ااف أما الباقي فخياؿ: الشاكيش أبك الجماجـ
 سيغضب معي الطيرك كاف األمر كذلؾ فسأغضب،إذا  :أـ الجميع

!  النمؿك جرالشك
! يا امرأة ،ىك يـك الحشر إذف: الشاكيش أبك الجماجـ

! نيايتؾ... نعـ، يـك الحشر: أـ الجميع
 ال، أيتيا األـ، كؿ شيء إال غضبؾ( اراجين : )الشاكيش أبك الجماجـ

كاف إذا  .اكنت أمزح منذ قميؿ، ال تأخذم كالمي جدمًّي . غضب النمؿك
  . الف لممالئكةف، فأنا كأنت طؼمٍ مَّم فِّن جً جدؾ كجدم 

 نؾ كنت تمزح، كنت تقكؿ الصدؽ، أال يبدك عميؾ : أـ الجميع
في  ،سأصرخ في كؿ قرية. ال حرب ىناؾ كال كطف، مما يثير الغضب

 كؿ حي، قائمة لمجميع إف الشاكيش أبك الجماجـ لـ يكف يمزح منذ قميؿ،
. سأثير السخط حتى يصؿ نجمتؾ، فيدمرىاك

. ال، أيتيا األـ، كؿ شيء إال نجمتي( سالن متك: )الشاكيش أبك الجماجـ
ـن  ىؿ أنت راضية ااف؟ . سننتصرك ما قاؿ الضابط،ؾا سنحارب، تما

!  ىذا الكطف المدمر. نؾحضنرميو في ك سنعيد لؾ الكطف،
إنما نحف ىـ ك الكطف ال يرمى في األحضاف !أييا الغبي: أـ الجميع

ىك . اجميعن  ايسعفإنو المكاف الدافئ الذم . الذيف في حضنو يرتمكف
!  جناحا فرخ صقر يكبراف
نزعى اىؿ أنت راضية ااف؟ إذف . كما تشائيف: الشاكيش أبك الجماجـ

كاف ىناؾ غضب، فمف يككف إذا  ثـ،. مف رأسؾ أية فكرة عف الغضب
يجب أف . لكف ضد العدك سارؽ الكطفك محررؾ،ك ضدم أنا، حارسؾ

األقكل ك نا أنا كأنت،عدك ،عدكؾك متصبى جاـ غضبؾ عميو كحده، عدك
ىك مف يستأىؿ الغضب عميو، أما أنا، فال أطمب مكافأة . أنتك منا أنا
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( اا مرددن الدـ يتدفؽ مف أظافره، ىكذا فجأة، فيصرخ باكين ! )منؾ غير الكد
! المعنة عمى غيرم! المعنة عمى غيرم

تذكرني ... ال تبؾ( ثـ ترأؼ بو)الكد خذه بشرط أف تحارب : أـ الجميع
! م الذم ماتبطفؿ

ف؟ بالتكراة؟ آسأحارب، ىؿ أحمؼ لؾ بالقر: الشاكيش أبك الجماجـ
أف  مسيككف بإمكافك ما كاف يحارب فينيقي مغامر،ؾباإلنجيؿ؟ سأحارب 

ىؿ أنت معي ااف؟ . كقفت أنت معيإذا  الجباريفك أكاجو أقكل العتاة
! خرككني معي، فقد مات لي طفؿ أنا اا

. أنا معؾ ااف: أـ الجميع
كـ ىي متعبة، ( لنفسو ا قائالن مرتاحن  اا نفسن مطمؽن : )الشاكيش أبك الجماجـ

لماذا تريدينني إذف أف أرفض ( اثـ متذكرن ! )لكنيا ال تخمك مف غباء
!  انخراط أبنائؾ؟ أيتيا المعيف

أحب الكطف، كلكنني ! ىـ ميجة قمبي مبنائأ( تتعمؽ بذراعو: )أـ الجميع
ركما؟  أفيمت ااف قمب! أحبيـ أكثر

ثـ ! )بؿ ال أفيـ إال قمب طركادة( ا نفسومحادثن : )الشاكيش أبك الجماجـ
ىذا شعكر نبيؿ المرأة نبيمة، كلكف  .عرفت، ال تريديف ليـ المكت( لؤلـ

. ليس فيو شيء مف الكطنية
في النيار كأنو ك أنا أعبد الكطف، أحمـ بو في الميؿ( محتجة: )أـ الجميع

!  األخيرالكطف ىك العناؽ ... رجمي
ا عمى ظيرىا يريد أف يصرفيا بأية مطبطبن : )الشاكيش أبك الجماجـ

. حاؿ، مينة ليست سيمة مأالجندية، عمى ك طيب، طيب،( طريقة
 اليكاء إكسيرك حيث الشمس قرنفمة ،ةأأيتيا المر ،مينتؾإلى  عكدم

... الزيتكف ياقكت أخضرك
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بكجيو قذر قكب الحاج عرك كجحافؿ النمؿ سكد(... مضيفة: )أـ الجميع
!  طمباتو التي ال تنتييك

كلكـ األرض  الحاج ذاؾ لو الدنيا كلكـ ااخرة، لو: الشاكيش أبك الجماجـ
في حياتي امرأة عاقمة مثمؾ، امرأة ال تبعث  اسمعي، لـ أرى . الجنة

المكت لقاء ال شيء، ففي اليزيمة أك النصر ال نستطيع إلى  بأكالدىا
! الحرب ىي جحيـ ااخريفك ا الحرب،نعـ، أف. اأماـ المكت شيئن 

!  عممكنا أف الدـ يرخص في سبيؿ كردة( مترددة: )أـ الجميع
ذاؾ ىك دـ ! غبائؾ مف جديدإلى  ىا أنت تعكديف: الشاكيش أبك الجماجـ

ىك . استعممي عقمؾ، أيكجد شيء ما بعد المكت؟ ال شيء! ااخريف
. لـ يكف ألبنائؾ أبناءإذا  كخاصة ،حرية النياية، ىذا صحيح، لكنو العدـ

ال أذكر العدد، ... لي فَّم إمف قاؿ لؾ ليس ألبنائي أبناء؟ : أـ الجميع
 ااألحفاد الذيف تركتيـ مف كرائي ربما كاف عددىـ عشريف، ثالثيف، كاحدن 

 ... أربعيفك
.  لنفترض أال أبناء ألبنائؾ: الشاكيش أبك الجماجـ

  كيؼ نفترض الصحيح خطأ كىك صحيح؟: أـ الجميع
. مع ىذا لنفترضك :الشاكيش أبك الجماجـ

 مأيف ستصؿ بإلى  سأصبر عميو حتى أرل( مخاطبة نفسيا: )أـ الجميع
ما ىك قصدؾ إذف؟ أيمكت الشجر؟ ( ثـ لمشاكيش)طريقو 

بإنقاذ أبنائؾ مف  نؾ أحسنت فعالن أقصدم إذف : الشاكيش أبك الجماجـ
، عدا عف ذلؾ ما قمت لؾ، أنا الحرب، أنا المجزرةؾك مكت محقؽ،
! نو طريؽ األبطاؿإشديد، ك طكيؿ مٌ إؿ ، الطريؽليس سيالن  مٌ الطريؽ إؿ

ا ذىب، تعبت كثيرن أكااف دعيني ! النجكـإلى  الطريؽ! طريؽ المنتصريف
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! يا جندية ،آه منؾ( اا ميميـن غائبن  الميؿ طكيالن إلى  يتثاءب، ينظر)اليـك 
 ! لجندية تعنى الشجاعةا... الجندية... الجندية( اا مرددن ثـ ىامسن )
 
يبرز االبف األكبر، دركيش نفس المرتينة، كفارس خارج مف بطف )

 (الزمف
  

أنا شجاعة بمبؿ . ىا أنت تقع عمييا إذف( بحماس: )دركيش نفس المرتينة
! حطكه في قفص مف ذىب، فتكقؼ عف الغناء

اترؾ الشاكيش ك أييا الكلد الطائش، ،اذىب مف ىنا( بغضب: )أـ الجميع
! يذىب ليناـ

اجعمني في خدمتؾ أخمص لؾ حتى ( مبتيالن : )دركيش نفس المرتينة
! خر أغنيةآ

! الجندية تعنى القكة: الشاكيش أبك الجماجـ
أنا قكة سفينة رست بعد ( قدفعضالت ز فاتالن : )دركيش نفس المرتينة

! تركت لحضف غيرىا األمكاجك طكؿ سفر،
 !إذف مرفكض: الشاكيش أبك الجماجـ

 
 (ارتياحيا مـ ال تخؼاأل)
 

معي غابة السيكؼ؟  مأال تر... كلكف: دركيش نفس المرتينة
! الجندية تعنى اإلخالص: الشاكيش أبك الجماجـ
!  لحبة قمح لـ تطربيا الرياح ةأنا إخالص قبر: دركيش نفس المرتينة
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! مرة أخرل مرفكض: الشاكيش أبك الجماجـ
! فاءىذا دمى ألجؿ أختي ص: دركيش نفس المرتينة
 اثـ يركز عمى كمماتو متكجون ! )مائة مرة مرفكض: الشاكيش أبك الجماجـ

ىؿ ىك غجرم؟ غجرم عربي أـ ( ا ارتياحيادكـن  ماألـ التي ال تخؼإلى 
ا؟  غجرم ييكدم، الميـ أف يككف غجرمًّي 

،إلى  قمت لؾ، منذ كنعاف: أـ الجميع نحف فالحكف، جدم فالح، ك اليـك
األكبر، ابني  ىذا. الدم كميـ فالحكف مثمىكأك أبى فالح، أمي فالحة،

أبيو، ؾىك فالح ك نسيتو بمثؿ ىذه السرعة؟ىؿ س المرتينة، ؼى دركيش فى 
! كجد جد أبيوكجده، كجد أبيو، 

فالح فمسطيني أـ فالح عربي؟ : الشاكيش أبك الجماجـ
! لماذا تكثر الكالـ؟ قمت مرفكض ككفىك !فمسطيني يا ىذا: أـ الجميع

 ! ألؼ مرة مرفكض! اا كال عربيًّي ليس غجرمًّي : الجماجـالشاكيش أبك 
 
 ( ا ارتياحيادكـن  ماألـ ال تخؼ)
 

( يجمسو عميوك الكرسيإلى  يرافؽ الشاكيش: )دركيش نفس المرتينة
يفتح دفتر ! )مد يدؾ، أرحيا( ينصب الطاكلة مف أمامو! )اجمس، استرح

! ئت، ما شئتسأقاتؿ مف ش! القتاؿإلى  سجمني، كابعثني حاالن ( القيد
ألحؽ بداككد ك ت، إف شئت،جالكسألبس جسد  ،سأقاتؿ تنيف الييكد
!  ىزيمتو المضيعة

 سأخبره بأمر عنؾ،( امكرن  مبنيا األكبر دكف أف تخؼال: )أـ الجميع
. كسيقبمؾ في الحاؿ
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سر آخر؟ سحر آخر؟  ( ائن ىاز: )الشاكيش أبك الجماجـ
أتخكف القمح اليداف ( اا خفيًّي كمف يحاكي شخصن : )دركيش نفس المرتينة

خبز؟ إلى المتاف حكلتو 
( ثـ لمشاكيش) !كنار قمبي ،قمبو مف ناريف، نار قمبو( لنفسيا: )أـ الجميع

يغمض الشاكيش ! )يبدك أف الجميع يعرؼ ما عداؾ، كىذا أمر غريب
أقكلو لؾ؟  ىؿ ( ا مف النعاسعينو ىالؾن 

خكف البحر المراكب أت( اا خفيًّي كمف يحاكي شخصن : )دركيش نفس المرتينة
التي يرفعيا في الريح؟ 
. قكليو، كليكف آخر أسرارؾ: الشاكيش أبك الجماجـ

 . خرىاآك(... يأخذىا التردد، فتتردد)بؿ أكؿ األسرار : أـ الجميع
 
 (اا عميؽن الشاكيش يناـ نكـن )
  

ىذا، الكؿ ال يعرؼ  مكلد( يفصح لسانيا عف القكؿ، فتقكؿ: )أـ الجميع
( صكتيا التيدج، فتتيدج يصيب... )كيعرؼ الزيتكفما أعرؼ عنو، 

!  اا ثكرمًّي نعـ، كاف كلدم منيـ، مف الثكار، كاف ثائرن 
، كؿ لكيؼ يمكف لكممة أف تبؽ! منو قو آ( اقافزن : )الشاكيش أبك الجماجـ

الكقت، ضائعة في بحر الكالـ؟  
.  يبدك عميؾ السركر( بتعاسة: )ـ الجميعأ

.  مال تعرفيف أف سركرم ىك غضب أنتك: الشاكيش أبك الجماجـ
(  باىتماـ األكبر مف ذراعو، كيسير بو سائالن ابنيا  يأخذ الشاكيش)

 أنت، إذف، منيـ؟ : الشاكيش أبك الجماجـ
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 (األـ متفاجئة باىتماـ الشاكيش المفاجئ)
 

أتخكف القمب ( ثـ لمشخص الخفي)ما قالت أمي ؾ: دركيش نفس المرتينة
صدأ النحاس؟   الرصاصات التي يحميا مف

أييـ؟ : الشاكيش أبك الجماجـ
كىؿ ىناؾ غيرىـ؟ : دركيش نفس المرتينة
أييـ؟ أييـ؟  ( اميتاجن : )الشاكيش أبك الجماجـ
! أحد بعدىـ كالىـ الذيف ال أحد قبميـ : دركيش نفس المرتينة
ـ رقبميـ كاف ثكار طكلؾ( اا مرتاحن يطمؽ نفسن : )الشاكيش أبك الجماجـ

!  ثكارنا األمجاد( اثـ مدعين )كجنيف 
في كؿ  قطع البرارم مقاتالن أسد، كنت أقاتمت ؾ: دركيش نفس المرتينة

مكاف، ككنت أنتصر أينما ذىبت، لكف أحدىـ خانني ذات مرة، فأكقعني 
! سأعجبؾ! ت اإلفالتعفي الشباؾ، كبأعجكبة استط

جمؾ في الحاؿ، في الميؿ، كقد سسأ! ستعجبني: الشاكيش أبك الجماجـ
  .النكـ نيذىب ع

ظننت أنؾ لف تأخذني، فأخذني الشؾ،  (افرحن : )دركيش نفس المرتينة
 جكاباؿإلى  حظ الخركجؿيا ! لحظي ا ياأخيرن ... آه. كدمرني السؤاؿ

، نقاـك الضجر بالضجر، كالنعاس ما نبقىؾ فإلى متى نبقى! الكحيد
بالنعاس، ككبت الجسد بأصابع جكبيتر؟  

يا ... ا، آهخرن آكال  ال أكالن  ق،خذأأنو لف ماعتقدت ( مةتمغ: )أـ الجميع
! رمييا في الدمارأيقكلكف كمف يرمي ميجة لو في الشكؾ، كأنا ! ملتعاست
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خر غيره؟ كأنا، لماذا آحد أب الكطف أكثر منى؟ لماذا ىك كليس حمىؿ 
! ىي ىذه األـ؟ المعنة عمييا كعمى النجمة القاتمة

 كلماذا ال تأتكف كمكـ؟( كبراالبف األ مسجالن : )الشاكيش أبك الجماجـ
 
 (تجرل األـ لتمنع أبناءىا)
  

  !يا امرأة ،ليس أبناؤؾ( ا بياصائحن : )الشاكيش أبك الجماجـ
ا  كىذا( تعكد مذكرة الشاكيش: )أـ الجميع يا  ،أبنائي كاحد مفأيضن
نسيت ما اتفقنا عميو كما دفعنا مف عرقنا فضة كلعنة؟  ىؿ شاكيش، 

أنت ككؿ جماعتؾ لماذا ( لالبف األكبر متجاىميا): الشاكيش أبك الجماجـ
امعكـ آىات الناس ااتية مف عمؽ سال تصؿ ـأنتـ؟ أال تأتكف؟ أيف 
الميؿ الطكيؿ؟ 

ىناؾ الذم مات كىك يقاتؿ، كىناؾ الذم ذىب : دركيش نفس المرتينة
... في الجميؿ مجانب أبإلى  كنت أقاتؿ. بعد أف انتيى القتاؿ

سنة  ،ا، كذىبأذكر كيؼ أخذ أبكه فأسن ( د الذكرلتستعي: )أـ الجميع
، كاشترل بندقية سنة كامالن  اإلضراب الكبير، ككيؼ باع القمح، محصكالن 

كانت بندقيتو جديدة تممع، حمميا، كذىب، كلـ يعد ىذه . الحرب الكبيرة
تعصر دمعة بطرؼ )عمى جسر  كؿ ليمة، أراه في المناـ، يسير... المرة
. (ثكبيا

كىناؾ الذم ذىب،  ،ىناؾ الذم مات، إذف: بك الجماجـالشاكيش أ
ذىب الذم ذىب؟ في الميؿ آىات بعيدة، ( كبعد لحظة مفكرة) ...فأيف
تسمع؟  ىؿ 
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آىات الناس، أك آىات آىات بعيدة،  في الميؿ: دركيش نفس المرتينة
لقد تفرؽ ( كبعد قميؿ... )الريح، كربما آىات قطة تمد عمى رصيؼ

! الجميع
أيف؟  مأال تدر( بقمؽ: )بك الجماجـالشاكيش أ

! أنيـ تفرقكا، كىذه الدنيا كبيرة مأدر: دركيش نفس المرتينة
ىذه الدنيا ليست أكبر مف ( قمقو كؿدكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ

 (يتصنع ضحكة)كالسالح؟ أيف دفنو ثكارؾ؟ ( ثـ فجأة) ...أصغر نجمة
. ناؾ حكاياتكقع عميو بعض األكالد تقاتمكا، كصارت قإذا 

أنسى بسرعة، . أعرؼ، كنسيت... ال أعرؼ، بؿ: دركيش نفس المرتينة
 طكرا أبيض منذ أف احترؽ القمر في اؿلكني أذكر أني لـ آكؿ خبزن 

.  األكؿ
ا  كأنا( كقد تكجو إلييا الشاكيش: )أـ الجميع ثـ )عرؼ، كنسيت أأيضن

.  ضعيفة مكلدذاكرة  كانتإذا  (لنفسيا
فييا أنيى  التيلحظة في اؿا بالجندم صائحن : )جـالشاكيش أبك الجما

( إياه بعصبية ال يأتي الجندم فينيض مستعجالن ) !يا جندم( التسجيؿ
أف يأتي الجندم  إلى... )يا جندم... ذاؾ؟األرض  أيف ذىب دكدة

(.      اراكضن 
سيدم؟   ، يانتيت الصفقةاىؿ : الجندم

! ذك قمب طيب أثبت الشاكيش أنو متفيـ: دركيش نفس المرتينة
!  اطيب جدًّي : الجندم

ـن ( لمجندم: )الشاكيش أبك الجماجـ ا؟  ىؿ كنت نائ
ـن : الجندم   .اكنت نائ
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كأنت جالس؟  : الشاكيش أبك الجماجـ
. كأنا كاقؼ: الجندم

! اما كنت صادؽن إذا  ىذا... أحسنت: الشاكيش أبك الجماجـ
ؽ النار؟ ىؿ أطؿ( ا سالحو في صدر أـ الجميع فجأةناصبن : )الجندم
األكبر، ليذا ابنيا  سجمنا !أييا األبمو ،تكقؼ: ش أبك الجماجـالشاكم

 . دعكتؾ، فخذه
 
 (أال يسمعو أحد يقترب منو كيكشكشو في أذنو محاكالن )
 

 ! السجف حاالن إلى  (ا بعد أف فاجأه الخبرصائحن : )الجندم
 
 بدم ابتسامة متصنعةمإقفاؿ فمو كإلى  يسارع الشاكيش أبك الجماجـ)

 ( بنياالؤلـ ك
 

أنت ال تتعمـ ما في ! أييا الغبي( المجندم معنؼن : )الشاكيش أبك الجماجـ
! نفذ األكامر كال تقؿ كيؼ كلماذا! امصمحتؾ أبدن 

 !سيدم ، ياحاضر: الجندم
 
الخارج، فتقبض األـ عمى إلى  يأمر الجندم االبف األكبر بالتقدـ معو)  

ظيرىا إلى  كلكف الشاكيش يكجو ذراع كلدىا تريد أف تمنعو مف الذىاب،
مرددة في الكقت الذم يغادر فيو األرض  ضربة بقدمو، فتسقط عمى

 (الشاكيش الخشبةك االبف األكبرك الجندم
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! أخذكا ممؾ النمؿ! مكا كلدخذأ! األكبر مبفاأخذكا لي : أـ الجميع
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الموحة الثانية 

الحاج عرقكب، كمف الجانبيف جبال جرزيـ  تسير أـ الجميع صكب قصر)
تظير ابنتيا ميمكنة جالسة عمى عتبة القصر، كفي . كعيباؿ العظيماف

 (حضنيا طفميا
 

بيض، أما أا أنا في حياتي عشت يكـن ! حظ ليا ابنتي ىذه ال: أـ الجميع
جدىا تعشؽ المكف األحمر أك األزرؽ أك تليذا ! ىي، فأياميا كميا سكداء

أك العمقـ أك القيكل  مألصفر أك األخضر أك البني أك الكستنائالميمؾ أك ا
تسقط في الميؿ، أك، يتساقط ! خر لمسكاداألبيض، ألنو المكف اا ابدن أك

ا، كال ا أك عقابن ا عقربن تتخيمني أحيافن . تقكؿ لي كممة كاحدة الميؿ عنيا، كال
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 أخاؼ مف الميؿ،. ةبردىا كىى ذاىبة، أطردىا كىى آماطأ. تخشاني
بيني كبيف الشمس عداكة . فتسخر منى، كتخاؼ مف الشمس التي تنكرني

نيا تكاطؤ إ. ف ذىبت باألياـ التي ذىبت بالعمر قبؿ مكعدهأقديمة بعد 
يطالية، اتيـ المنشاة، أحذيتيـ اإلب، ابتساماتيـ العريضة، ؽمٌ األقكياء عؿ
الذم ليزية، عطكر نسائيف الفرنسية العالقة في اليكاء جفبدالتيـ اإل

، تأكىاتيـ في الفراش، أحالميـ، مصميـمف معو  نييقطعكنو، كيقطعكف
غير . لغيرىـ مخالصإأطماعيـ، خططيـ، أفكارىـ عف خيانتيـ لي، أك 

، لكنيـ كميـ ال يريدكنني، مكالدأليس لي، لـ يعد لي غير  مكالدأ
سيتكقفكف عف  لمت  ...خرآيبحثكف عف شيء آخر، يأس آخر، مكت 

إلى  ض الغير؟ في الميؿ، في الشمس، كفي الدمار، يعبركفرأالبحث في 
ابني  ستطيع منعيـ، ىؿ استطعت منعأبالطبع، لف  ،منعيـألف . غيرم

. قتمتيـإذا  ستطيع منعيـ إالألكبر عف الذىاب مع الشاكيش؟ لف أا
ا يتفجر بيف أصابع القتمة، فأبحر عمى مركب أستطيع رؤية دميـ نيرن 

، ميمكنيا أخذىؿ ... صكب األشرعة؟ كالريح كتفي بالنظرأالحزف، ك
ؾ ئجزيرة نائية أدفف فييا جسدم كركحي؟ ىا ىك قاتؿ أبناإلى  كقتذاؾ،

 ملكف. قطرة دـ كاحدة مقمبؾ إذف، فتنفقيف دكف أف تيرؽإلى  يسدد الطعنة
ا عندم العذاب، سأذىب مضاعؼن  متميالن  مترجالن  متيفألف أنتظر قدرم م

!  مبنائأدـ  مأنقذ بدـ مبو، لعؿ أجيءإليو، ك
! لف تنقذم بدمؾ أحد غير دمؾ( مياأل: )ميمكنة

ثـ ! )في كجكدم القادـ أنا الحمؿ الذم سيأتي( بنتياال: )أـ الجميع
أعرؼ أف الحاج يكصد بابو بالسالسؿ ( تضرب بقدميا باب أبي عرقكب

لو الفقراء، كمع ذلؾ قكالحديد ألنو يخشى عجزنا القكم، ىذا أمر ال يج
. كأنت قضيتو في البرد عمى العتبة، أنت ككلدؾ ،كف الميؿ في البرديقض
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لماذا لـ تنامي في زريبة ! ال يخدعؾ نياره ليؿ أكاخر الخريؼ بارد
ا، باردة الدكاب؟ الزريبة ا مف ليمة خريفية سماؤىا كلكنيا أقؿ بردن  أيضن

.. مغمقة عمى العالـ
.  حؽ حتى في الزريبةلي لـ يعد : ميمكنة
. ف الحاج عرقكب قد عممياإال تقكلي لي : يعأـ الجـ
.  لقد عمميا: ميمكنة

عمميا كأخذ عممنا؟  : أـ الجميع
.  خذ عممنا كأعطاه لغيرناأ: ميمكنة

لك لـ يذىب لمحج لكاف . عرؼ أنو سيعمميا ىذا الحاجأكنت : أـ الجميع
كىؿ قاؿ لؾ لماذا ال ! راح قدـك عاد منشار... حاج حاجنا ىذا. أفضؿ
نا؟  يريد

.  قاؿ عنا مشاغبيف: ميمكنة
  ؟أـ الجميع ألننا نريد التطكع يقكؿ عنا مشاغبيف

.  قاؿ عنا كسالى :ميمكنة
يقكؿ عنا كسالى؟ ألننا  كالميؿ، ألننا نعمؿ كالبغاؿ في النيار: أـ الجميع

  .ساعة متكاصمة في بعض األحياف 24نعمؿ 
. ىذا ما قالو الحاج عرقكب: ميمكنة

ما ىي عادتؾ لـ تجيبيو كما ؾك! ق مقبحة كحامؿ مسبحةكؿ: أـ الجميع
أنت أـ ااف، . يجب، انتظرت حتى أجيء كي أحصؿ لؾ عمى حقؾ

ال مات مف  ذا كنت تخشيف المطالبة بحقؾ لؾ، فمتطمبيو البنؾ، كا  كا 
ماتكا فؤلنيـ أخطأكا، أما إذا  الكبار! مكت الصغار أمر مركع. الجكع

! الصغار فمكتيـ ىك ذنبنا
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.  ليمت إذف، سيرتاح في قبره، كأنا لف يرتاح ضميرم :نةميمك
.  أنت أكؿ أـ تطمب المكت لكلدىا: أـ الجميع

أماـ الحياة أصبح صغيرة، . الحياة ال أستطيع بعد احتماليا: ميمكنة
.  كىني أماـ صغيرمبأصغر مف نممة، فأحس 

شبابؾ . أفيـ العجز أماـ الحياة، كال أفيـ العجز أماـ الشباب: أـ الجميع
يطردؾ مف العمؿ، . مف ىنا يأتي عجزؾ. الحاج عرقكب لال ينتصر عؿ

كيدعؾ تناميف مع رضيعؾ عمي العتبة طكاؿ الميؿ المسمر برده في 
.  األرض
تترؾ كلدىا )كيؼ تريديف لشبابي أف ينتصر عمى عجكز جبار؟ : ميمكنة

 قدر عميوأل، أنت بشيخكختؾ لـ تقدرم عميو( يناـ عمى حجر، كتنيض
ني ىذا المقيط مأـ تريدينني أف أصنع لقطاء منو كمف غيره؟ يكؼ! أنا
أيتيا العجكز ( تقيقو بقير)أتصدقيف أف زكجي أبكه ( صغيرىا لتشير إؿ)

ؾ الثاقبة إلييا؟ تاألشياء؟ أيف نظر لأيف الحكمة في نظرتؾ إؿ! الخرفة
 .اتدعي شيخكختؾ الحكمة كالمعرفة كأنت ال تعرفيف عف عمر غيرؾ شيئن 

! نعـ لقيط، مف أب لقيط
! لقيط( بصكت مستنكر: )أـ الجميع

ذلؾ، كليسمح شيبؾ بالسكاد، ليمحؽ ظمؾ، ملينيشؾ العار، ؿ: ميمكنة
بالثمر تأكمو كؿ امرأة  طافحةكلتصعد مف خطكاتؾ شجرات جبارة 

(.  تقيقو بجنكف)ا فمسطينية، فتصير عاقرن 
 !يا ابنتي؟ أغفر خطاياؾ ،أغفر لؾ: أـ الجميع

 
 ( كىذه تتراجع بخشية ،تنفجر باكية، ثـ تيجـ في اتجاه أميا)
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ال أريد مغفرتؾ، ال أريد مغفرة مف أحد، يكفيني حدب الميؿ : ميمكنة
كداع، كقبمة أخيرة، يكفيني  ل، كقرص البرد لمحمي، تكفيني ذكرعميٌ 

، تكفيني عزلة التماثيؿ  م بطف ؼحممي اليارب، كالشعكر بارتكاب الجـر
ىذه  لقديف بسذاجتي إؿتتعىؿ  ...أنا بينيا تمثاؿ ذىبيلعصكر، كا

ا؟ يا امرأة أضاعت كؿ شيء حتى الحجر الذم سنقيمو عمييا قبرن  ،الدرجة
كشيطاف، ألناؿ حريتي، كقد  قن الشيطاف، أغكيتي  لإؿ قي ذاؾ زكجي قد أذىبتي 

تند ! )آه! كلدم، ثمرة حريتي، أجمؿ كلد في العالـ لنظرم إؿا... نجحت
حزف، فترفعو بيف يدييا بحناف فائؽ، كتقؼ متسمرة في  ةكهعنيا تأ

(.  صكت آت مف خمؼ باب قصر الحاج لمكانيا عؿ
مف ىناؾ؟ لمف ىذا النكاح كالنباح؟  : الخادمة

.  ال ألحد، ىذه فقط ابنتي: أـ الجميع
(.  تطؿ مف إحدل النكافذ)مف ىي؟ كابنتؾ؟ مف أنت؟ : الخادمة

يحصؿ ذلؾ مرة كأنا ال أدرم مف أنا، ألكؿ  ابنتي، ىي (بذؿ: )أـ الجميع
تتحكؿ إلي سعالء عمى )اسميا أـ الجميع  لأنا امرأة أخر. في حياتي

ككؿ شيء مف  رأسيا تاج ضخـ، كفي يدىا صكلجاف يشتعؿ منو الضكء،
تصرخ . مخر في العتمة الدامسةتحكليا يبرؽ، ككأنيا كككبة مف النجـك 

عكد تثـ ... ىا عمي قدمييا، كتقبميماالخادمة دىشة، كتمقي ميمكنة بنفس
( عميو، فتقذفيا أميا بقدميا، كتعنؼ الخادمة تما كاف لإؿ ،حاليا لإؿ

  .قكلي لمحاج أـ الجميع تريده
.  الحاج نائـ: الخادمة

.  مف الحمـ نزؿقكلي لو فقط أـ الجميع تريده، كىك سي: أـ الجميع
نيكضو مف  سيدؽ عنقي، أنا أعرؼ، فميست ىذه ساعة: الخادمة
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.  الفراش
لو أـ  ، كقكليال تيزم لي بدني أيتيا الجبانة، اذىبي فقط: أـ الجميع

ثـ لميمكنة التي تعكد إلي . تردد دتختفي الخادمة بع! )الجميع عمى الباب
لـ كؿ ىذا الرعب كالباشا ىك الحاج؟ قالكا ( عمى العتبة لجمستيا األكؿ

إلى  نؼ، كيذىبأف لو كيداف كجالرً ! ارم الباشا زلمةعف الباشا باشا أت
ذا ؾت الماء مب نصعؽ في يـك كاف لنا فيو حظ رميناه في اكؿ الناس، كا 

 ! التراب
 
يطؿ الحاج عرقكب مف النافذة بكجيو الممتمئ المدىكف الالمع كقمر )

عمى رأسو طربكش أحمر فاقع، يرتدم  ،كسيماؤه تتكتر مف شدة الغضب
 (عباءة

 
عدت ااف مف الشرؽ، مف . أـ الجميع. ناىذه أ( لمحاج: )أـ الجميع

النير،  نقطة التككيف، نقطة بعيدة قريبة مف نير المسيح، لكني لـ أرى 
كاف ظؿ الشاكيش أبي الجماجـ الدامس صاحبؾ يمنعو عني، كبقدميو 
! العمالقتيف اليدالكيف يخنؽ لو األنفاس، فأنا لـ أسمع تنفسو، كال ىمسو

أخذ ! ىذا المعيف! سمعوال أ لشاكيشمف ىنا أسمعو، كقرب ا( تصغي)
 . األكبرابني  مني

! يستأىؿ كضعو في الحبس: الحاج عرقكب
.  األكسطابني  كلـ يأخذ! الحبس لمرجاؿ: أـ الجميع

! خسارة، عنده مكاىب: الحاج عرقكب
. األصغرابني  كرفض! ىذا مف لطفؾ: أـ الجميع
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! مشاغبابف  مشاغب: الحاج عرقكب
 !مسؾ لسانؾا (محتجة: )أـ الجميع

 
ينزؿ الحاج عرقكب عف عتبة بابو بعد أف يقذؼ ميمكنة بقدمو كطفميا 

 ( بمسبحتو
 

.  األصغر في حالو، لـ يؤذؾ مرة كاحدة في حياتوابني  ترؾا: أـ الجميع
ذا حاكؿ سحقتو: الحاج عرقكب ! ال يستطيع، كا 

 طكاؿ! يا ساتر، يا اهلل، ماؿ ركحؾ بقدر السمسمة اليكـ: أـ الجميع
خضراء مف أيدينا، األرض  !عمرنا كنحف مثؿ بغاؿ الطاحكف في خدمتؾ

كالمستكدع مآلف مف أيدينا، كذىبؾ منتزع مف أيدينا، لماذا إذف تكرىنا 
كما فعمنا لؾ غير الخير؟  

ا تكقظكنني مف مطمع الفجر قبؿ أف أشبع نكـن ( اميتزًّي : )الحاج عرقكب
عات فقط ال غير ألسمع أربع، ست، عشر سا للـ أنـ سك( يعد لنفسو)

خضراء مف يدم، كالمستكدع مآلف مف يدم، األرض  .مثؿ ىذا الكالـ
حقي، أنا عمالؽ  كالذىب منتزع مف يدم، أكرىكـ ألنكـ تنكركف عميٌ 

ىؿ ! الحقكؿ، كممؾ الطير، كابف القمح المحصكد في فصؿ الشتاء
سمعت بأحد يحصد قمحو في الزميرير؟  

 بدلت قكانيف الزرع، كغيرت الفصكؿ، كلكف. ..ال، لـ أسمع: أـ الجميع
نو جبركتيا، كجبركت إكىذا ليس مف جبركتؾ،  األرض، بقيتاألرض 

!  شيء لعجزنا القكم، لكالنا لما كصمت إؿ
القكة في عجزكـ ىي ! ىذا كالـ الجيؿ المطبؽ( يقيقو: )الحاج عرقكب
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لنبات أنا، عقمي المدبر كمالي القكم كاإلرادة التي تنطؽ مف عركؽ ا
ىذا ىك ذىب الخريؼ األخضر، ( مف الزرع في قبضتو ةيقتمع كمش)

ا يكجو ىبكب ا عمالؽن كفي الصيؼ القادـ لف يزىر الكرؽ ألني بنيت سكرن 
.             فصؿ أشاءأم ىكذا أستطيع أف أزرع القمح في ... الريح

أيف ! ليالؾاأييا  يا! ستدمر الحياة !ستدمرنا (!مرتاعة: )أـ الجميع
كنت إذا  (سخريةك بعظمة يقيقوكالحاج عرقكب )؟ أيف النمؿ؟ مكالدأ

 ترفع رأسيا)فستصعقؾ السماء ألنيا أقكل منؾ  ،ىذه الدرجةإلى  اقكمًّي 
يبدك ك نسحاب عمى أحصنة الغيـ،فستسارع نجـك الصباح باال ،أعمىإلى 

لكف ما الفائدة؟ ك األرض، ىك أقكل الناس عمى( ا، فتندـالشفؽ دامين 
! يـك يأكمو الدكد مسيأت

يأخذ في قبضتو كمية مف )األرض  السر كمو في دكد: الحاج عرقكب
عرؼ مجرل فسو كتجاه رؤامع ك األرض، دكنو ال تخصب( الدكد الممكف

في األرض  أسرار. بو نقمب ألكانياك دكنو ال تتمكف الفصكؿ،. الرياح
قدـك  ميعف المكف البنىك قدـك الصيؼ، ميعف متقمبات ألكانو، المكف الذىب

األحمر  مالمكف البفك قدـك الشتاء، مالمحترؽ يعف مالمكف البفك الخريؼ،
تحكـ كؿ ىذا قكانيف ك قدـك الربيع، مالمكشج باألسكد يعف مالحشيش

تحكمت ك ،، قبضت عمى الفصكؿمالريح، فإذا ما قبضت عمى الريح بيد
، ليذا ال مخداـالبشر ك ،مالعالـ ممؾ( اطن بيقيقو مغت)بالعباد ك بالزرعك بيا

فيمت؟ قطعت كؿ صمة ىؿ أنا ال أريدكـ، ك أريدكـ، فعمتـ لى كؿ الخير،
. ءمأنييت كؿ شك بينكـ،ك مبيف

يمكننا أف نفعؿ ك لكنؾ لـ تستيمكنا بعد حتى الرمؽ األخير،ك :أـ الجميع
. ا لسكرؾخر مكاجون آا ا ضدؾ، أف نرفع مف أجسادنا سكرن شيئن 

 .شسيسحقكـ الشاكم: الحاج عرقكب
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.  أبنائي سيمنعكنو: أـ الجميع
سينقمب عميؾ أبناؤؾ في لحظة غير متكقعة، فيـ : الحاج عرقكب

.  كالفصكؿ، كؿ كاحد مرتبط بدكدة ليا لكف
.  سأسحقيـ، إذف، كلف أحقؽ مرادؾ( بغضب)أـ الجميع 

.  ىذه ىي مسألتؾ: الحاج عرقكب
. أنا سأبقى مسألتؾك :أـ الجميع

دكدة عمياء بال ؾساذجة . ر أيتيا المرأةأنت في خط: الحاج عرقكب
ابنؾ  بنؾ األكسط سيخكنؾ، أمااك األكبر قد ذىب بشربة ماء،ابنؾ  .لكف

ة كءىذه نب. ا لؾاألصغر، فستقتمينو بيدؾ لخكفؾ مف أف يصبح قدره قدرن 
إلى  الريح المحاصرة، كأنا سأشيد عمى الجريمة، ثـ سيحممؾ الفقراء

 قبؿ أف تصعد ركحؾاألرض  بؾ في جينـ يمقىك محرقة بحراسة الجنكد،
. مٌ ال حقدؾ عؿك ؾئلف يحفظؾ حبؾ ألبناك جينـ السماء،إلى 

أنا مف عمميا ك تقكؿ لى ىذا! أييا الثرثار ،قآ( تقيقو مغتاظة: )أـ الجميع
الغيـك الحمراء الدامية المتداخمة في  ىا عمىنظر متمؽ! )مالسحر جد

ال  ف الغيـك سأكشؼ عف سرالقادمة بي مفي جكالت( طبقات السماء
ال في  أنت تحكمت فييا... تعرفو، لف تعرفو، سأكشؼ عف دكرة الفصكؿ

.  سأبدؿ الدكرة، لتصطدـ بعضيا ببعض، كتككف كارثتؾ. دكرتيا
ا، فيؿ يمكنؾ السعي إلى : الحاج عرقكب ستككف حينئذ كارثتؾ أيضن

احبة حتفؾ؟ ال أحد يسعى إلى حتفو إال إذا أصبح مجنكننا، كأنت ص
الحكمة القديمة ال تقدريف عمى الجنكف، ابنتؾ ىذه يمكنيا ذلؾ، كلكنيا 

.  دكف حكمتؾ
الكارثة ىي الحكمة في عالـ يحكمو الدكد، ( بغضب كعـز: )أـ الجميع

كلف يقؼ األمر عند تغيير دكرة الفصكؿ، بؿ سأغير مكاف المكاقع، 
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سأفجر . رمؿسأنفخ عيباؿ في بطف جرزيـ، كأقيـ جرزيـ عمى أقداـ الؾ
نبع المسيح مف البحر الميت، كأتركو يحفر مصبًّيا في جبؿ الشيخ، كمف 

خر، فآتيؾ منيما في مكاف اا سأضع كالن . ضفتيو سأربح لعبة البيدؽ
بصحراء مؤاب، كأقيـ عمى أعتابؾ بتراء أخرل لمعناكب العمالقة 

ىكذا أقتحـ عالمؾ المستحيؿ بعالـ مستحيؿ، كأنتصر . كالديناصكرات
.  عميؾ

كىك  ،لسبب بسيط لف يككف لؾ االنتصار أبدنا،( بيزء: )الحاج عرقكب
أف دكدة الصحراء معركفة بجمكحيا، كلمعارؼ بيا، يعني أنا، قدرة عمى 

أقداميا عبيد، كمف بيف  بيفكأنتـ  ،تحكيميا إلى أحصنة تحرث الرمؿ
ا  (.  يقيقو)لقائي إلى أقدامكـ سينبثؽ أدكنيسي المنتظر ىارعن

! يا حاج ،كـ ىي حمراء عينؾ: الجميعأـ 
كااف اذىبا ! حمراء أـ خضراء، لف تككف إال نيايتؾ: الحاج عرقكب

عني أنت كابنتؾ، ألني كرىت كجكىكـ، كجيؾ ككجو ابنتؾ ىذه، عمى 
كأنو أكؿ كآخر كلد في . ىامالخصكص، ككجو ابنيا الذم ال يغادر ذراع

آه، يا لقباحة ( ثـ لنفسو! )كأنو أجمؿ كأركع كلد في العالـ... العالـ
ت بآخريف بدليا، جئ... ال أريدىا، كال أريدؾ( كألـ الجميع! )كجيو
.  كبدلؾ

.  ىـ أرخص منا ،عرفت :أـ الجميع
ىـ أرخص كأقكل، كيعممكف . ليس ىذا مف شأنؾ: الحاج عرقكب

.  ضعفكـ
.  ال أحد أقكل مف ضعفنا: أـ الجميع

، كأختار مف شاءحر أعمؿ ما أ أنا! أنا صاحب القرار: الحاج عرقكب
! شاءأ
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لؾ سكر  كنحف؟ ألـ نكف نعمؿ كالبغاؿ ليؿ نيار؟ ألـ نبفً : أـ الجميع
المعنة؟  

!  لـ أجد بغاالن أكسؿ منكـ: الحاج عرقكب
قصدؾ تقكؿ مف يعمؿ حالو بغؿ الكؿ يركبو؟ مسكينة كؿ : أـ الجميع

!  البغاؿ بعد أف فقد البشر معاني التعب كعكاقب اليأس
لـ أجد بغاالن أكسؿ منكـ، ال تعرفكف غير األكؿ كالشرب : الحاج عرقكب

، تأكمكف عندم كتشربكف عندم، كتنامكف عندم، ثـ أدفع لكـ  ،كالنـك
انتيت حياة ! أجكرنا، ككؿ ىذه البركات ال تحصؿ إال عند الحاج عرقكب

.  الرغد كالرخاء، كلـ يعد الكسؿ يطعـ العسؿ
إال قاذكراتؾ، ىكذا عميؾ أف تقكؿ، الخبز  الكد ال يطعـ: أـ الجميع

  ما تسميو رغدنا كرخاءن؟ىذا ىؿ ! العفف، كحساء النعكؿ، كفضالت دكابؾ
ا: )الحاج عرقكب ! اهلل أكبر عمى ناكرة الجميؿ! اهلل أكبر( محتجًّي

نشرب عندؾ ماء الحياة أـ الماء العكر؟  : أـ الجميع
! كـ، ألني أطعمتكـ كآكيتكـاهلل أكبر، ىذا ىك فضمي عمي: الحاج عرقكب

. آكيتنا في زرائب الدكاب، بال نار في الشتاء كبال غطاء: أـ الجميع
تريدنا . تركتنا لمبرد كالمرض كالجكع دكف أف يشبع نيمؾ عممنا المتكاصؿ

يا لؾ مف . أف نعمؿ كنعمؿ كنعمؿ، كأال نتكقؼ لحظة كاحدة عف العمؿ
!  متجبر، فمك كنا آالت لتعطمت

متجبر؟ تأكمكف مف خيراتي، كتنامكف في ( متفاجئنا: )قكبالحاج عر
كنفي، كتقكليف عني متجبرنا، أنا الذم أعاممكـ كأدفع لكـ أحسف مف 

!  كؿ فصكؿ السنةاألرض  أنا الذم تركتكـ تعيشكف في كنؼ! غيرم
تدفع لنا؟ مف يسمعؾ يقكؿ إنؾ تغمرنا ذىبنا، قركشؾ القميمة : أـ الجميع
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بنا، بعد أف تطحننا طحننا، نعـ، ال بعد أف تحمبنا حؿال تخرج مف يديؾ إ
أنت ال تدفع لنا ما نستأىؿ أبدنا، ! إنو الزمف المعيف: قكؿ القائميف ـى عٍ فً 

( تجمجـ)كتحاكؿ بشتى الطرؽ أف تسمبنا إياىا قركشؾ القميمة القذرة تمؾ 
  !، يا أـ الجميعىذه ىي لعنة غيرؾ تطاردؾ

اضربييا ببرؽ صاعقتؾ ! أنا قركشي قذرة! قركشي القذرة: الحاج عرقكب
! إذف كاغسمييا

يا حاج عرقكب، لنسك الخالؼ ما بينا ااف، أعد  ،اسمع: أـ الجميع
ال مات ابنيا جكعنا، قاذكراتؾ ت جؿ ؤابنتي، ىي عمى األقؿ، إلى عمميا، كا 

ا ( ييتز لمكممة، فتحاكؿ تيدئتو)المكت عمى أم حاؿ  ريثما نجد مخرجن
! ةمف خارج الخراؼ

ماذا تعنيف؟  : الحاج عرقكب
أعني أف نجد حالن كاقعيًّيا لكؿ ىذه المصائب التي ىي : أـ الجميع
أراني أعيد ما قالو كلدم الصغير حسف الشاطر ( ثـ بتأمؿ)مصائبنا 
يا  ،حقؽ النبكءة؟ آهتلماذا تراني خائفة؟ ىؿ ست( ترتعد)ذات مرة 
!  لممصيبة

عندم؟ اذىبي إلى أرض البيؾ، ينيا مصائبكـ؟ مصائب أ: الحاج عرقكب
ىناؾ تكجد المصائب حيث الفصكؿ ! كانظرم أية مصائب تجرم ىناؾ

د العيش غفأنتـ في ر ،ما ىي عميو منذ أكثر مف مميكف سنة، أما ىناؾ
! اذىبي كالقي نظرة صغيرة كاحدة فقط عمى جحيـ ااخريف! الدائـ

نا امرأة يائسة، ااف ال أريد أف ألقي نظرة صغيرة كال كبيرة، أ: أـ الجميع
ألجؿ كلدىا، كحيف يكبر لف يفكر ... ت، كلكف خذ ابنتيلك شئاقتمني 

! كييددني ،في االنتقاـ، أنت في خطر، كأنا في خطر، المكت ييددؾ
... تقكلي لي ىذا كأنا الذم: الحاج عرقكب
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ىؿ اتفقنا؟ ىؿ عادت ابنتي إلى عمميا؟ . أعرؼ ما ستقكؿ: أـ الجميع
يديؾ  تعد ابنتؾ إلى عمميا حتى كلك كضعتً لـ  (حتدًّياـ) :الحاج عرقكب
ا( األـ تمتقط بيدىا سحابة كتمزقيا! )في السحاب . كلف تعكدم أنت أيضن

أنا ! مف صاحب األمر كالنيي ىنا؟ مف صاحب السمطة؟ أنا السمطة
األـ تمتقط بيدىا سحابة أخرل ! )األمر كالنيي، كما عميؾ سكل الطاعة

تصبحكا جنكدنا، إذف، لماذا عدتـ؟ تقكلكف عف أنفسكـ ذىبتـ ؿ( كتمزقيا
ثـ تأتكف لتقكلكا لي قاذكراتؾ تؤجؿ  ،كتنكركف عمي فضمي ،ثكرييف

فحـ ! أنا الثكرة( يقيقو بسخرية! )كاقعيًّيا المكت، اقبمنا ريثما نجد حالن 
! كأنتـ دماء الكعكؿ! نار الثكرة! الثكرة

شيئنا آخر تقكلو امرأة ال تشيخ  لكني أعرؼ ،ىذا ما تقكلو أنت: أـ الجميع
.  الرممةفي في المد أك 

ا الرممة، فيا امرأة كأنا المد، أ ،أية ترىات تعرفيف( محتدًّيا: )الحاج عرقكب
! أنا عيباؿ، أنا جرزيـ

! إذا كنت أنت المد، فأنا أمي ييكدية، كأبي إنجميزم لعيف: أـ الجميع
ىـ مف يعرؼ السحر، نعـ، أنت أمؾ ييكدية، فميس غير: الحاج عرقكب

! لسحرىـ بعت ليـ أرضي ىناؾ
( تكاصؿ التيكـ)كلسحرىـ يبيع الفالحكف لؾ أرضيـ ىنا : أـ الجميع

تدكر الحياة بيف ساحر كمسحكر، كأنت تارة الساحر، كتارة المسحكر، 
.  تمعب كؿ المعبات، بينما أنا ليست لي سكل لعبة كاحدة

.  ىذه ىي حصتؾ مف الحياة: الحاج عرقكب
حصتي منيا أـ دكرتي فييا؟  : أـ الجميع

اسألي عف ذلؾ أكالدؾ، ىـ عقابؾ، كىـ عبيدم، كأنا : الحاج عرقكب



 

 53 

!  لفصكؿؿ اسأبقى سيدن 
إلى متى ستبقى تطاردني فكرة لؾ عني؟ إلى متى ستبقى : أـ الجميع

أنت الصنـ كنحف العبيد األكائؿ؟  
ا عمى األـ مف خناقيا: )الحاج عرقكب ف أستنفد قكاكـ، أف إلى أ( قابضن

أىمككـ، أف أنثركـ في العدـ بذار شجر شرس، أف أذؿ جمكحكـ، ليس 
!  ما أنتـإفي ىذا الككف سكل كاحد مف اثنيف، إما أنا ك

 
ترمي ميمكنة طفميا جانبنا، كتسارع إلى إنقاذ أميا، ما أف تصميا يفمتيا )

( الحاج عرقكب، فتسقط بيف ذراعييا
  

في كؿ مرة نطالب بحؽ، ( بغضب منكسر): كنةأـ الجميع كابنتيا ميـ
...  يقكؿ لنا الحاج

 
بصكت  يرتفع الحاج عالينا مف خمؼ األـ كاالبنة، كيمكح بقبضتو مكمالن )

( مع استحداث الصكر المالئمة المصاحبة لمكسيقى مالئمة... تعسفي
  

كؿ الحؽ معي، كليس ! أنتـ عمى خطأ، كأنا عمى حؽ: ...الحاج عرقكب
كيؼ ال يعدؿ السيد كيطالب العبيد بالعدؿ؟  ! ا أم حؽمعكـ أبدن 

في كؿ مرة ( المنكسر اـقغضبكؿ دكف أف يز: )أـ الجميع كابنتيا ميمكنة
...  نطالب بحؽ، يقكؿ لنا الحاج

أم حؽ تريدكف، كقد أعطيتكـ كؿ ... (بتعسؼ دكمنا: )الحاج عرقكب
ا ب المجاف، كفكؽ ىذا الحقكؽ؟ األكؿ مجاننا، كالشرب مجاننا، كالنكـ أيضن
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كال  ماذا تريدكف أكثر؟ أيتيا الكالب التي ال تشبع! كمو أدفع لكـ أجكرنا
!  ا كضعتيا الصدفة فيونعيميًّي تقدر فضاء 

 
ا) ( تنطرح األـ كاالبنة أرضن
  

... في كؿ مرة نطالب بحؽ، يقكؿ لنا الحاج: أـ الجميع كابنتيا ميمكنة
. انظركا كـ أنا متفضؿ عميكـ.( ..ىابطنا عمى ظيرييما: )الحاج عرقكب

أدعس بنعمي ظيكركـ، أسحؽ رؤكسكـ، كآمر بحفر قبكركـ، أفكر في كؿ 
!  شيء يعكد عميكـ بالنفع
!  نحفر قبكرنا نحف، كندفع لؾ لقاءىا أجرنا: أـ الجميع كابنتيا ميمكنة

 
يذىب الحاج عرقكب إلى طرؼ المسرح معطينا إياىما ظيره، تنيضاف )

( بطء في اتجاىوبكىف، كتسيراف ب
  

لف يجدىا غيركـ بعد زمف، ستككف الغربة القصكل  رالقبك: الحاج عرقكب
نذا أعطي ظيرم ءابعد حربيف، كسيبكي الشعراء قبرنا لف يجدكه، كه

  !يا لحظكـ ألنو ليس زمنكـ... لزمنيـ، سيككف زمننا ممعكننا
ما تسحب كؿ منو)في كؿ مرة نطالب بحؽ : أـ الجميع كابنتيا ميمكنة

ال يستجيب الحاج، يظف نفسو ( عباءتو مف طرؼ فتمتد كثكب السمطاف
سمطاف أنفسنا، كال يدرم أف قمكبنا يكمنا عف يكـو تمتمئ بحقد القاتؿ 

!  كدىشة القتيؿ
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تقذفاف الثكب بالغضب المنكسر، فيستدير الحاج عرقكب نحكىما ميتزًّيا، )
ار، أثناء ذلؾ تنطفئ األضكاء لتسمط عمى ثالثة مف الفالحيف الصغ

( قد غادركا المسرح ىاتككف األـ كابنتيا ميمكنة بصحبة طفؿ
  

. تحممت كثيرنا، لكف ىذه المرة، ال يمكنني: الفالح األكؿ
ال يمكنؾ ماذا؟  : الفالح الثاني
.  أف أتحمؿ أكثر: الفالح األكؿ
لك كاف بإمكاني ألدنتؾ، أك استدنت منؾ، لكننا كمنا في : الفالح الثالث

! ـ كاحد، كعمى الحديدالو
لك كاف بإمكاني لساعدتؾ، لكني ااف، ااف فقط، رىنت : الفالح الثاني

!  ىا فضيةىا، كحكافري بطكفي  آخر البقرات، بقرات سمينة ىكلندية، حكامؿه 
! ا عمينا كعمييايا حزفن ! أكالد أصؿ، أبناء حالؿ: الفالح األكؿ
لضريبة لمضراب أكيدة، ماذا تنكم أف تفعؿ؟ ا( لؤلكؿ: )الفالح الثاني

الحككمة ال يمكنيا االنتظار، إذا لـ تدفع صادرت أرضؾ كعرضؾ، كما 
!  أبقت لؾ ذرة مف رماد

دكف أرضي ال أساكم شيئنا، حتى كال بعرة جمؿ، حتى كال : الفالح األكؿ
! فضالت كمب، أصبح قمرنا خانتو الذئاب

لماذا ال تذىب إلى الحاج؟  : الفالح الثالث
الحاج عرقكب؟ : كؿالفالح األ

عنده ماؿ قادر عمى ضرائب ! بخيؿ لكف الضيؽ أبخؿ: الفالح الثالث
تخر لو الجباؿ، كتحترؽ ... يصنع العجب العجاب. أرضؾ كغير أرضؾ
!  تحت قدمو الشمكس
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... فكرؾ الحاج يقبؿ: الفالح األكؿ
. أك رىنيااألرض  بيع: الفالح الثاني
أم زمف ىك ىذا؟  ! أك رىنيا األرض بيع( محتدًّيا: )الفالح األكؿ
.  كؿ كاحد فينا آتيو الدكر( ميكننا: )الفالح الثالث
أم زمف ىك ىذا؟  ! يا ستار استرنا: الفالح األكؿ
إف ما خربت ما عمرت، كيبقى الحاج عرقكب ! يا جاىؿ: الفالح الثاني

! كاحدنا منا
أم زمف ىك ىذا؟  ! يا جبار ارحمنا: الفالح األكؿ
كأقصر الطرؽ أف تعطييا لمحاج، كيـك تجد النعجات : الفالح الثالث

!  الضائعة راعييا ستجد أرضؾ
أعطييا لمحاج؟ ىؿ  (أمائر خيبة مشكبة بالتردد يوتمكح عؿ): الفالح األكؿ

أم ... يعت لف تجد راعييا ال في الحقيقة كال في الخياؿلكنيا نعجات ضي 
!  يةفتصير أحج ،زمف ىك ىذا الذم يخبئ عنا لحظة نعرفيا

! كساطتنا عنده ستنفع لؾ، فييا زيادة ال نقصاف: الفالح الثاني
دعنا ( كدكف أف ينتظر جكابنا)تككؿ عمى اهلل، ىؿ تككمت؟ : الفالح الثالث

!  نذىب كنر ممؾ العجائب
 
( تسمط األضكاء عمى الحاج عرقكب)
  

خير إف شاء اهلل؟  ! أىال بكراـ الناس: الحاج عرقكب
عطاء أرضو ! أخكنا في ضيؽ( يرنا إلى الفالح األكؿمش: )الفالح الثاني

!  أقؿ مف شيكات الحككمة



 

 57 

ثـ يغير ! )ىدمكا حمينا بالضرائب( متصنعنا الشككل: )الحاج عرقكب
!  فة أك ديفؿال تنتظركا مني س( نبرتو

عارفيف أف الدعكة عمى ! سيدم الحاجيا ال، ال، ( مؤكدنا: )الفالح الثالث
!  قدر الحاؿ
ال تنتظركا مني كساطة، الكساطة سياسة، كال شأف لي : كبالحاج عرؽ

!  بالسياسة، تركت السياسة لمحككمة، كالحككمة ألصحاب السياسة
ال كساطة كال مف ! سيدم الحاجيا ال، ال، ( مؤكدنا: )الفالح الثاني

!  ةئيعممكف، جئنا نحف الكساطة، كىاجسنا أف نحكؿ دكف ذبيحة برم
! قكلكا بسرعة( األمرمستعجالن : )الحاج عرقكب
! يا سيدم الحاج ،صبرؾ عمينا: الفالح الثاني
قكلكا بسرعة، بسرعة، أخشى أف تفمت مف يده سكيف : الحاج عرقكب

!  البراءة
ذا قمنا ما يعجبؾ: الفالح الثالث لبيت لنا بعض ( ثـ في أذف الحاج... )كا 
المطالب؟  

ثـ بصكت )لب فقط بعض المطا( افي أذف محدثو منبون : )الحاج عرقكب
في ضيؽ؟  ( مشيرنا إلى الفالح األكؿ)العبد الكريـ  اقمتـ أخاف( مرتفع

... تكمؼ كثيرنااألرض  لما: الفالح الثالث
يبيعيا العبد بالقميؿ؟  ( ...مكمالن : )الفالح الثاني
ا: )الفالح األكؿ بالقميؿ؟  ( محتجًّي
!  بالكثير! بالكثير بؿ (مراضينا: )الفالح الثاني

!  فيمت، كساطتكـ كساطة جبرائيؿ: رقكبالحاج ع
فقط اعمؿ عمى تأجيؿ ( ساقطنا عمى أذف الحاج اليمنى: )الفالح الثالث



 

 58 

.  ضرائبي مكسمنا آخر
فقط أعمؿ عمى تأجيؿ ( ا عمى أذف الحاج اليسرلساقطن ) :الثاني الفالح

  .خرآا مكسـن  مالحجز عمى أرض
الـ، ما تطمبكه عكا يا افيـ( الكراءإلى  ا خطكةمتراجعن : )الحاج عرقكب

تركت السياسة لمحككمة، ! بالسياسة مأنا، قمت لكـ، ال شأف ؿك سياسة،
! كالحككمة ألصحاب السياسة

...  كلكف: الفالح الثالث
  !ممعجزة العجز القكك يا سيد الرياح... (مكمالن ) :الثاني الفالح

 
 (طرؼإلى  مف كتفواألكؿ  خذ الحاج عرقكب الفالحأم)
 

كـ تريد؟ : كبالحاج عرؽ
  .ما أراد سيد الفضكؿ (بكجؿ) :األكؿ الفالح

  .ئة ديناراـ :الحاج عرقكب
. يا سيد الحقد ،قميؿ :األكؿ الفالح

ماذا  ،عشرةك (حدأيمتفت حكلو لئال يسمعو ) ئة ديناراـ: الحاج عرقكب
خرج محفظة محشكة بالنقكد أيككف الحاج قد  ،األكؿ يتردد الفالح) قمت؟

متفقدنا مف حكلو  طمعىك يتك ،عشرة دنانيرك ئةاـألكؿ ا يعد لمفالح
 دينارنا األكؿ لمفالح يعطي)دينار كاحد فقط ال غير ك (ثـ يضيؼ ،كالمص

 ةغر فمو عف ابتسامة متصنعؼيسحب منو عشرة دنانير بيد، ثـ مك بيد
! امبركؾن  مف يقكؿ ؿأنت مف عميو أ ،قآ (كرذيتك) مبركؾ (ا بشدةمصافحن 
! يا سيد التكعد ،مبركؾ (بحسرة) :األكؿ الفالح
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ا مف طرؼ يسير الحاج منصرؼن ك مف طرؼ،األكؿ  ينصرؼ الفالح) 
 (الثالثكالثاني  فيمسؾ بو الفالحاف ،خرآ
 

! مبعدا عفا !عرفكماأنا ال أ ؟ماذا تريداف (امنتيرن ) :الحاج عرقكب
! ذاكرة القادمةاؿيا سيد  ،ا بسرعةفنسيت :الثاني الفالح

 !عرفكماأنا ال أ (امحتدًّي ): الحاج عرقكب
يا سيد العقاب المنتقـ؟  ،أممنا بؾ أىذا: الفالح الثالث
أتعس مف كجييكما ! سأم مأك مؿأ مأ (مرهأا زماـ فاقدن ): الحاج عرقكب

 !لـ أر
سأنفعؾ إذا ساعدتني، سأقؼ إلى ( يشد الحاج إلى جانب: )الفالح الثاني

.  جانبؾ في ظالؿ الجبميف
سأككف محسكبؾ إذا ما ( شد الحاج إلى جانب آخرم: )الفالح الثالث

.  دعمتني، سأقؼ إلى جانبؾ في ظالؿ المرأة كالرجؿ
 مرفعت عف أرضإذا  (يسير بالحاج ليقكؿ لو عمى حدة) :الثاني الفالح

 مال أقؿ تدبرت لؾ طريقة لتشترك ا فقط ال أكثرا كاحدن الحجز مكسـن 
. (الفالح الثالثإلى  امشيرن )أرضو 
أجمت مكعد إذا  (ر بالحاج ليقكؿ لو عمى حدةميس: )لثالثالفالح ا

قؿ تدبرت لؾ أال ك كثرأا فقط ال ا كاحدن مكسـن  مرائب عؿضاستحقاؽ اؿ
.  (الفالح الثانىإلى  امشيرن )رضو أ رمطريقة لتشت

 ننيأتظنك (اثـ محتدًّي )صفقة كاحدة اليـك تكفينى  (ارافضن ): الحاج عرقكب
حذار مف الطرؽ ( لكمييما)ا ال يرحـ؟ نزيرن أتظنكنى خ ،ا بالنقكدمحشكًّي 
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نا إنساف مستقيـ ال أكقع بيف الناس ألستفيد عمى ظيكرىـ أ! مالممتكية مع
استعممكا كسائمكـ ىذه  .نفسيـأأك ألستفيد مف الناس الذيف يكقعكف بيف 

( عمى حدةالثاني  لفالحؿ) !حذار .مع كؿ الناس إال مع الحاج عرقكب
 !أككف محسكبؾك مستككف محسكب( الثالث عمى حدة لفالحؿثـ ... )تفقناا
ا صبح ممؾن أك ،خرل لمعالـناحية األاؿإلى  دفع بالسكرأىكذا  (ثـ لنفسو)

حد أسرائيؿ الظميـ فال يككف إ مرض حدكدىا شفؽ بفألمفصكؿ عمى 
 ! غيرىـك مغير

 
تنطفئ األضكاء لتسمط مف جديد عمى أـ الجميع كابنتيا ميمكنة دكف )

( ا كاقفتاف، أك جالستاف في قبريفطفميا، كىـ
 

كيؼ ال تشعريف ( تدير عقرب ساعة ضخـ دكف تكقؼ: )أـ الجميع
ا مرتيف؟  بالندـ؟ ندـ أـ صار طفميا لقيطن 

تكرر دكف ك مف كفيا،تساقط تتركو مك ،ترفع مف القبر رمالن : )ميمكنة
 أما ىك، فرضيع  ،أنا أحتمؿ العذاب! الجكع ال يعرؼ الندـ( تكقؼ
!  عرؽ كرد متمؿ شككة ؼال يح

المدينة  مأتظنيف أف قمكب الناس ؼ( اتدير عقرب ساعة دكـن : )أـ الجميع
 ىـ يحقدكف ،أكثر قسكة ألف الحاقديف عمييـ أكبر مأكثر شفقة؟ بؿ ق

ا،  رميت، عمى أنفسناك حقد عمييـفأما نحف ؼ ،لكنيـ يحقدكف عميناك أيضن
... ا بو عمى التأكيدىـ لف يحتفمكك ألنؾ تحقديف عمى نفسؾ،ابنؾ 

!  القمامة مسيقذفكنو، بضربة قدـ، ؼ
 عجزم ما عجز... ممميؾ مبفا( اتسقطو دكـن ك ترفع الرمؿ،: )ميمكنة

! عف تحقيقو
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ما يجعمؾ تعتقديف أنيـ لف ك (شجرة تفاحإلى  تخرج مف القبر: )أـ الجميع
القمامة؟   ميقذفكه ؼ
ليس فيو  منو بيت غفأل( جبؿ مف الدمىإلى  تخرج مف القبر: )ميمكنة

فيو مف  مراقب ما يجرأأنا ك ،ا كامالن قضيت نيارن  ،طفاؿكثير مف األ
ا مف الخبز صغر قطعن يتيا تطعـ كلدىا األأة طيبة رأصاحبتو امر ،بعيد

 ،عمره خمس سنيفك األكبر،ابنيا  أما! الحميب ماألبيض مغمكسة ؼ
 ،لفضاءا مالضحكات ترف ؼك ،ىك يضحؾك ،رجكحةفكانت تدفع بو األ

... مكجو كلد مربما يسع لمائة طفؿ، لف يضيؽ ؼ ،كبيرك منو بيت غفإ
تطمؽ مف أصابعيا ك بتسامة مسحكرة، تأخذ بيف ذراعييا دمية،اتطمؽ )

 ،افئن اد اىناؾ سيجد ركفن ( دكف تكقؼ ذلؾ تكررك قكس قزح ثـ تمتقطو،
 ما مف الخبز األبيض المغمكسة ؼسيأكؿ قطعن ك ،اا نظيؼن ثكبن  مسيرتدك

ستدفع ك الحديقة مع السيدة الجميمة، معندما يكبر، سيمعب ؼك !الحميب
تأخذ )الدنيا كميا تضحؾ ك تضحؾ، مقك ىك يضحؾ،ك ،ةرجكحبو األ

  .(أف تنفجر ميمكنة باكيةإلى  بالضحؾ، ثـ تأخذ أميا بالضحؾ،
اقتطعت ! يا لؾ مف لعيف! اخرسى( تمقيوك تقطؼ التفاح: )أـ الجميع

! البرميت لمؾك كبدؾ،
تتابع دفف ... )قىناؾ سعادت مبفاسيجد ( تدفف الدمى في القبكر: )ميمكنة

اغتنى ىناؾ، . كؿ ذلؾ بسببو، تركنا أبكه، كذىب( الدمى بعصبية
!  ا بعد أف عاش حياة الكالبالكلد، أك ربما مات قيرن  مفنسيني، كنس

ما  حراـ، ىذاابف  لكنو لقيط،( اتقطؼ التفاح، كتمقيو دكـن : )أـ الجميع
.  خاـقتمو لي في الس

كاف إذا  !مـأيا  ،كـ أنت ساذجة( تنبش قبكر الدمى، كتخرجيا)ميمكنة 
مفتاح  ما، ستبقى بكارتشيئن  مشال تخ! عقارب ةبفاا، فأنا لقيطن  مكلد
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...  سأستعيده بعد أف تتغير األحكاؿ( كبعد أف تخنؽ دمية! )مأخالؽ
يككف ( كتحاكؿ زحزحتيابعض القكارب الراسية،  لتذىب إؿ: )أـ الجميع

صحيح . لـ يقذفكه في القاذكرات، كتربى عمى أخالقيـإذا  قد كبر، ىذا
 مـ التي تأتليست األ! ليست األـ التي تمد بؿ التي تربي: الذم قاؿ

أف  معؿ كاف كأنا لـ أصنعؾ كما! بالنسؿ بؿ التي تصنع النسؿ
يو مف تككف ميمكنة قد نثرت شعرىا، كراحت تحسب ما ؼ... )أصنعؾ

لنقكل بيـ  ابي لنا أكالدن جاهلل، يقكؿ لي، أف قكاف أبكؾ، رحـ( سنابؿ سكد
رض، ألا مأقكياء ليعممكا ؼ اكاف أبكؾ يريدىـ أكالدن ! متى عجزنا

أنيـ حمكنا نحف كأنتـ  ميعفاألرض  ىـ حمكاإذا  كاف يقكؿ! كيحمكىا
منيا  األرض، مف ؼـسرار، كؿ شيء يؾكؿ األاألرض  مككمنا، ألف ؼ

ترفع ميمكنة شعرىا ثـ ! )مالعجز، الكرامة، كالخز متأتي القكة كمنيا يأت
مكمة، فيي أف أما األ(... تنثره، كتعكد تحسب السنابؿ السكد التي فيو

تحاكؿ، مرة أخرل، زحزحة ! )نعطي لؤلرض، كأنت أعطيت لمطريؽ
(. سية، فتفشؿاالقكارب الر

! أك لف تككف لف تككفأرضنا ( ترفع شعر الميؿ، كتقطؼ كردة: )ميمكنة
! أرضنا سراب في سراب! أرضنا خدعة

أرضنا الحقيقة ( تنتزع منيا الكردة، كتمزؽ كريقات تيجيا: )أـ الجميع
!  أرضنا كردة زرقاء! أرضنا جكىرة خضراء! السراب مالكحيدة ؼ

!  يمكت مبفاكاد ( تحاكؿ إعادة تشكيؿ الكردة: )ميمكنة
بعد منا  قدـ أرضنا الكجكد عمى بعد( ةسياتقكؿ لمقكارب الر: )أـ الجميع

رض ممؾ الفصكؿ، عند الشفؽ المسكد، قرب بحيرة الضكء، بعيدة أ
شيء آخر غير مستنقع  أم كأكاحد، ىي أمؾ أك ابنتؾ  فو آ مكقريبة ؼ

!  الدـ
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!  ملك لـ يقتمكا أب( تقذؼ الكردة، كتأخذ بنسؿ خيكط ثكبيا: )ميمكنة
ما باؾ لما حصؿ ألك لـ يقتمكا ( تقكؿ لمقكارب الراسية: )أـ الجميع

نعـ، ذىب أبكؾ لئال ! فحصؿ، كصار كؿ شيء غير ما ىك عميو اا
!  القيطن ابنيا  بنتو مفايـك تجعؿ فيو  ميأت

!  مبألك لـ يقتمكا ( تستمر بنسؿ خيكط ثكبيا: )ميمكنة
لك لـ يقتمكا أباؾ ( الراسية ا كتأخذ بتدمير القكاربتحمؿ فأسن ): أـ الجميع

لك لـ يقتمكه لما ! قطة مجمكدةؾنت تمكتيف أك ةلما قمت لؾ أرضنا مكجكد
لك لـ يقتمكه لكنا نشرب قيكة  !فعؿ ما ، كفعؿر الحاج عرقكب بنابتج
صفاء ىناؾ تصرخ، ! ف مع صفاء أختؾ تحت الشجر في ربكع البالداا

 األرض، تضربك األرض، ، كتضرب فيمس، كتنادـكتو ،كتأمؿ
ا كتقكؿ كممات غير مفيكمة، كأحيافن  ،كتخاف ،كتعتب، كتعاتب، كتخكف

! بداألإلى  مستمر جميؿ حمميا كابكس... خطيرة
 !مبألك لـ يقتمكا ( تستمر بنسؿ خيكط ثكبيا: )ميمكنة

 
ف تكتشؼ غيرىا أقكل أتتكقؼ أـ الجميع عف تدمير القكارب الراسية بعد )
 ...(فة، ثـ فجأةلحظات صمت كثي... ظـعكأ
  

 ! كاف أبكؾ يقكؿ عمى الثكرة أف تستمر: أـ الجميع
 
 كؿ، كىك يرفع عمى كتفو عصا انتيت بصرة فييايدخؿ الفالح األ)

 (القكارب الراسيةإلى  يقؼ لحظة، كىك يرمى النظر. حكائجو
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! رضإذف أخذكا منؾ األ( كؿلفالح األؿ: )أـ الجميع
كالحبؿ عمى  مكعرض جار كأرض مكعرض مأرض :األكؿ الفالح
 مأف أبقى، لكنى ال أحتمؿ أكامر الحاج عرقكب ؼ مطمبكا مف! الجرار

!  مرضأ
 األرض، ىنا يأخذكف( ىا كىى تستمر بنسؿ خيكط ثكبياتبفال: )أـ الجميع

 سيادأمف لبارحة كاف الييكد يأخذكف األرض ، ااألرض كىناؾ يأخذكف
، كاليـك يأخدىا الحاج مف اببالش، الدكنـ الكاحد بثمانيف قرشن األرض 

بمدؾ ابف  لي ىذا مال تقكؿ. عباد اهلل بأقؿ مف بالش، لقاء بعض الديف
( كؿثـ لمفالح األ! )القرد، كميـ لحـ كالب مف صنؼ كاحدابف  كذلؾ

ف؟ ستقاتؿ تنيف العرب؟  فعؿ ااتكماذا س
!  عمؿ حيكاف أك بشر ال يقدر عميو... سأبحث عف عمؿ :األكؿ الفالح
ننا مشاغبكف أبناء أل... لف تجد عمالن ( تضحؾ بسخرية: )لجميعأـ ا

! شيء غير العكاصؼ المكبمة مال حؽ لنا ؼ ،مشاغبيف
المدينة  لذىب إؿتلماذا ال ( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط: )ميمكنة

زقة دكف نيايات؟  رصفة كثيرة، كاألحيث األ
، كميا مظممة! نة رىيبةأزقة المدم( أحد القكارب الراسية متعتؿ: )أـ الجميع

 ملمفالح الثاف! )أيتيا المعيف ،خاطرؾ مأعرؼ ما يجكؿ ؼ ملكف! ألغاز
 مغنياء ؼاألأحد عمى باب ابنيا  ىذه تركت( مبعد أف تسمقت الصار

ف تتكقؼ عف نسؿ أتطمؽ ميمكنة ابتسامة المسحكر دكف )المدينة 
جائز،  ياـ، كؿ شيءليس ىناؾ ما يدىش ىذه األ! ال تندىش( الخيكط

بالفأس عدة ضربات،  متضرب الصار... )كنحف ىـ الذيف يدفعكف الثمف
 مما رأيؾ ؼ( ثابت، صامد، شديد العنفكاف، شديد العصياف مكالصار
أييا الفالح؟ مالؾ الصنعة حاكـ قمعة كما  ،المدينةإلى  الذىاب
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! لؾ ةكلكنؾ أنت ال صنع... يقكلكف
قكة جني محاصر، كعـز أمير  مؿ... عمؿ كاف مأقبؿ بأ :األكؿ الفالح
  .منيـز

سيعيننا حسف الشاطر، حسف ( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط)ميمكنة 
! سيكبر مصغر الذاأل مأخ ،المغامر

ا، لديو ما تركي أخاؾ األصغر جانبن ا( تأخذ بتدمير الفأس: )أـ الجميع
!  يغنيو عف إعانتنا، ىك حكت تعب

أقصد سيساعدنا عمى البحث ( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط: )ميمكنة
ىذه ىي . عف عمؿ غير ممكف في زمف غير ممكف كمكاف غير ممكف

. خريفيقيـ العدؿ بعد أف صار قانكف اا الذم لف لممغامر صفة المغامرة
 قطريؽ مسيساعدنا عمى البحث عف غير الممكف، فيحقؽ أكؿ خطكة ؼ

!  مالدمك
ذا عرؼ بحاؿمبصغر صاحاألابنؾ  (ألـ الجميع) :األكؿ الفالح  م، كا 
! عيف محمد قلو قمب المسيح، كفى كؼ. مساعدف

 كماذا أقكؿ أنا، كأنا أمو؟ ال( تنشؽ الفأس نصفيف، فتحزف: )أـ الجميع
صغر، كال عمى صحبتؾ معو، أك عمى األ مبفاا عمى قمب تعتمد كثيرن 

فأس إلى  عمى ذراعؾ أف تتحكؿ! كفو، بؿ عمى ذراعؾ مالعيف التي ؼ
 ! مسمارأك برؽ أك 

 
 (كالفالح الثالث ككؿ منيما يحمؿ صرةالثاني  يدخؿ الفالح)
 

ثـ لمقكارب )ا؟ كأنتما أيضن ( تحاكؿ إعادة تشكيؿ الفأس: )أـ الجميع
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حقؿ عشب  لو كيؼ ال يتحقؽ غير الممكف كصدكر ىؤالء( الراسية
كزريبة تبف؟  

!  البحر مسمكة ؼ م، كرمكفممف مضرصادركا أ :الثاني الفالح
... لؿ م، فاضطررت لبيع أرضمضاعفكا ضرائب: ح الثالثالفال

ذمتو . حاج عرقكب... (االفأس أرضن  متمؽ ممكممة كه: )أـ الجميع
ا  كرمكؾ أنت! حد أنيا تسع لكؿ قبائؿ العربإلى  كاسعة ىذا الحاج أيضن

.  البحر مسمكة ؼ
 
 (سيةاظالؿ القكارب العمالقة الر ميقفكف كميـ ؼ)
  

! ار نحفصغ: الفالح الثالث
! بؿ صغار كظالؿ: أـ الجميع

!  ظالؿ نحف: الفالح الثالث
 ! بؿ ظالؿ كصغار: أـ الجميع

ا، كالصبر مفتاح الفرج، كدجاجة ف مع العسر يسرن إقؿ : مالفالح الثاف
!  الحظ ستفرخ بيضة مف ذىب

كلكف ماذا ( سيةاثـ لمقكارب الر! )بؿ مف رصاص كأكىاـ: أـ الجميع
أييا الفالحاف  ،فعالفتماذا س( كلمفالحيف)بت؟ ظمؾ الثا مسيفعالف ؼ
الطيباف؟  

.  سنبحث عف عمؿ في ظممة الكادم: كالثالث مالفالحاف الثاف
المدينة، إلى  سنذىب، نحف( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط: )ميمكنة

!  حيث األزقة ألغاز، كاألرصفة مرايا محطمة
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ـ األإلى  امشيرن )اطر حسف الش ،الشاطرابنيا  كسيساعدنا :األكؿ الفالح
ابنيا  (زحزحتو مالتي راحت تدفع أحد القكارب الراسية دكف أف تنجح ؼ

. مصغر صاحباأل
! مكصاحب :الثاني الفالح

!  مكصاحب: الفالح الثالث
ا، أـ الجميع، لكف عددنا صار كبيرن ابف  صاحب الجميع :األكؿ الفالح

 ! اكىك لـ يزؿ صغيرن 
 
ية دكف أف اسالقكارب الرأحد ـ دفعاف مع األكالثالث مالثاني  الفالحاف)

 (زحزحتو مينجحا ؼ
  

الشاكيش؟  إلى  كماذا لك عدنا( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط: )ميمكنة
( كالثالث يدفع القارب الراسخالثاني  لكقد انضـ إؿ) :األكؿ الفالح

(. يقتؿ عطيؿ ديدمكنة)لنمكت؟ 
لو مصر كتحمكليكس ؽمجسد  متندؽ الخناجر ؼ)لننتحر؟  :الثاني الفالح
(.  قتيؿإلى 

يقتؿ )ماء، فيندـ أىمنا عمى شبابنا؟  بةلنذىب بشر: الفالح الثالث
(. نصفو "ؿالمتشائ"

حاؿ،  ملف يقبمنا عمى أ( دكف أف تتكقؼ عف نسؿ الخيكط: )ميمكنة
. لنراىف عمى غير المحتمؿ... سبؽ أف اختار، كلكف

اهلل . رة سيقبمنا، كأنت تعرفيف كيؼىذه الـ( سيةالمقكارب الر: )أـ الجميع
 . مىذا ما تقكلو غرباف. أعطانا العقؿ، كبالعقؿ نستعمؿ الدىاء
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المحظة نفسيا تطير ثالثة غرباف لكنيا أسكد مف الفحـ مف شجرة  مؼ)

الظالؿ  مسية ؼايضيعكف جميعيـ بيف القكارب الر. التفاح، كىى تنعؽ
 (صكت مصمت عمالؽ، كبعد لحظات، يأت... بكالضبا

 
الميؿ كبير  
كمو أسرار  

في حكاية أـ الجميع  
سرار  حمينا بعض األ

كفى العمـ بعض امتدادت الحمـ   ،الحمـ بعض امتدادات العمـ مكرأينا ؼ
فكار  كفى الحمـ نيايات األ

الميؿ كبير  
كمو أسرار  
الزمف صغير   ملكف الميؿ ؼ

 كأصغر كمما اقترب النيار
 
 (ظالـ)
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لثة الموحة الثا

جانب بئر إلى  رالبطي ٍس رتفاع النجكـ باألى االشاكيش أبك الجماجـ يقيس )
 (ر ضخـقمجك ماء
 

بعد مف القمر، كالزىرة أبعد مف المريخ، أالمريخ : الشاكيش أبك الجماجـ
بعد مف عطارد، كالدب األصغر أالدب األكبر ك كعطارد أبعد مف الزىرة،

السمكات بيف  متكغمنا ؼك كمما ابتعدنا أكثر،ك ر،أبعد مف الدب األكب
كؿ ! حياتنا أعظـ ماألفالؾ، تعقدت مكاقع النجكـ، كصار تأثيرىا ؼ

نكسار ضكء، ىذا اكؿ خطكة، كؿ فكرة، مرتبطة ب األرض، حركة عمى
 مبؤرة، قىذه الالنقطة، أك الال. الشالؿ المنطمؽ مف نقطة ال مرئية

كؿ ( يأخذ برصد النجـك مف المجيرك سطرالبيغادر األ)أصؿ األشياء 
ء غامض فييا، ال ألف المجير ال يصميا، كلكف ألنيا تقـك ما بعد مش
؟ كيؼ فضاءىى قائمة ما كراء اؿك ،كيؼ يمكف الكصكؿ إلييا. فضاءاؿ

 تحكـ العالـ؟ التي ذاتيا مما كراء قكتيا ق مىى ذائبة ؼك ،يمكف حصرىا
صرنا، ىك حكى عف العالـ ع مذلؾ صرت خكارـزإلى  ما تكصمتإذا 
لـ يمخر عبابو، ك ،خرل مف بحر الظممات قبؿ كؿ الناسالجية األ مؼ

، ال ك سيناابف  عالـ األبدية، فال يبقىك كأنا سأمخر عباب بحر النجـك
ستطعت تحديد اك ،ذلؾإلى  تكصمتإذا  !ممف بعد اينشتايفنيكتف كال 

السماء  ممذىمة ليس ؼنقطة الالنقطة، سأحقؽ اكتشافات ك .بؤرة الالبؤرة
 (عمى كجو ماء البئر يأخذ برصد النجكـك يغادر المجير)األرض  مبؿ ؼ

أمزج النجيمات بالنجيمات، تمؾ ك الماء، معند ذلؾ سأكسر الضكء ؼ
ية السيارة الصغيرة أمزجيا بزىر النجيمات األسطكرية ئالنجيمات الضك

 ،نفطإلى  حكؿ الماءأف يت ؟ماذا سينجـ عف التفاعؿ فيما بينياك المركبة،
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، ممؾ الذىب األ مككفإلى  فأصبح، إضافة ! العقكؿك سكدممؾ النجـك
 مأ( اا مقيقون مصفؽن )ق آ ...نفطإلى  أف يتحكؿ الماء( اخكذن أا ـمندىشن )

سأغير ك الحسد، مكؿ قمب ضابطأسي !أية عبقرية !ختراعا مأ !اكتشاؼ
أف يتسمر عمى  مف جديد، ثـ ال يمبث مصفقنا مقيقينا)! كجو المعمكرة

صكر لمنجـك متؤللئة، متحدية، تنعكس عمى كجو ماء البئر، فيستؿ 
كالماء يضربو، كيمطمو،  ،ىثؿخنجرنا مف حزامو، كيأخذ في طعنيا، كىك م

كيركمو، كيصبغو بمكف الزفت، كالنجـك في السماء تنظر ساكنة، كامنة، 
غمقة، ثـ لى النجكـ نظرة، بعيف نصؼ ـعيسكف نفسو، كيمقي ... مترقبة

سيتغير كجو  ،نعـ (يأخذه التفكير، كفجأة يعكد إلى الضحؾ السعيد
 ضكء فبسحر ،تكريرإلى  نفط ال يحتاجإلى  ستتحكؿ مياه األنيار! العالـ

ف أالسيارات  م، كسكؼ يكؼال أصفى، كال أنقىالنجـك سيككف النفط 
فى كؿ مكاف ك أصحابيا ما احتاجكا منو، فيمؤل ،لضفاؼإلى ا تذىب
د لشف الحركب، ستحؿ الجيكش، أك، حتاج بعفنيض المصانع، كلف ست

ا، كىذه ء ثمفن مف لكؿ شأستبقى لحراسة أنيار النفط ممف ال يدفع، إذ 
الجيكش ال بد مف بقائيا لحماية أنيار ! ستككف معجزة القرف العشريف

ضفافيا صقكر إلى  أمف الحيكاف، فستمجك مف الطيرك النفط مف الناس
ـن جبارة أترؾ ـ أعماقيا حيتاف  مؼ ستنشأك ا لمجنكد،نيا خمسيف طعا

( يقيقو بطرب)العالـ  مطعـ بيا باؽخرافية أصطاد منيا خمسة شيية أي 
النبكءة  معظمة العصكر المنيزمة، ىذه قك قكة القرف العشريف، مىذه ق

! الجديدة المستكحاة مف بحر النجكـ، فكمنا عمياف قبؿ أف نرل الظالـ
مف جديد، كيحاكؿ القبض عمى نجمة تقفز فييا، البئر إلى  يذىب)

ىذا ما يدعى بعدـ االحتساس، فالشرارات النجمية تتميز بالعيف، ( فيفشؿ
يضرب الماء بعنؼ، بفظاظة، بشراسة، بكحشية، ثـ )كال تتميز بالممس 

اليكـ ما أمضيتو في الميؿ مف عناء القكة يكفي ( ينسحب ىالكنا
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إلى  أصابع العركس كببعض الكككبياتغدنا سآتي ببعض ... كالعبقرية
بشرط أال ( يمتفت يمنة كيسرة) بنية جانب بعض رصاصات خضراء

يعرؼ ضابطي عف األمر شيئنا، فيك عالـ بالكيمياء، كحربو معيا 
( ييمس بصكت غميظ)أال يعرؼ أحد عف األمر شيئنا ... ضركس

 !سأغير كجو المعمكرة... سأغير كجو المعمكرة
 
مفتكحة مف الطرفيف، يمقي بضع نظرات متعشقة عمى ينصب خيمتو اؿ)

النجكـ، كقد بدأ يذيبيا بياض الفجر، ثـ يطمؽ تنيدات حارة متكاصمة قبؿ 
ثكاف يأخذ عدة أف يمقي بنفسو في الخيمة، كنصفو يتساقط خارجيا، كبعد 

بالغطيط، يتسمؿ الحاج عرقكب عمى رؤكس أصابعو، كينظر في 
ـ في البئر، كعمى كجيو أمارات الدىشة سطرالب، ثالمجير، ثـ في األ

كالتكعد، كال يمبث أف ينسحب متسمالن مثمما أتى ذائبنا في المكف األسكد 
عمى  لمفجر، تخؼ األضكاء عمى الشاكيش، كتشتعؿ في يسار المسرح

يضع ك ،سمككف بذلة ، كىك يرتدمالحاج عرقكب بصحبة أبي خامش
 (في الفـ، كجيو بشع لكنو أنيؽ اسيجارن 

  
( الشاكيش الغارؽ في بحر نجـك النكـإلى  مشيرنا: )الحاج عرقكب

الشاكيش أبك الجماجـ ىذا سكؼ يذيب جماجـ البشر في الماء ليصنع 
! منو نفطنا

فما  ،لـ تكف جماجمناإذا  (دكف انزعاج كمع بعض الحماس: )أبك خامش
نفط ىذه معجزة المعجزات، إلى  المزعج في األمر؟ أف يتحكؿ الماء

!    اليكـإلى  ـ اكتشاؼ تكصؿ إليو اإلنساف منذ كجكدهكأعظ
ا: )الحاج عرقكب ىذا يعني نيايتي كنيايتؾ، ىذا يعني السالـ ( منزعجن
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عمى سكرم، كالسالـ عمى معممؾ، فما الفائدة مف التحكـ بالفصكؿ، بعد 
الكلد كالزرع كالممؾ، كما الفائدة مف ابتكار  أف يجرؼ النفط كؿ شيء،

كمف النفط يمكف  طف في معممؾ، كفي النفط كؿ شيء، أدؽ خيكط الؽ
صناعة كؿ شيء مف القنبمة الذرية حتى الحرير؟ نحف ما زلنا عمى 

أبكاب القطف، كىك سيقذؼ بنا في أحضاف الحرير، في عالـ عجزت عف 
دخكلو أمـ أخرل ال تعرؼ صكرة لنا غير الجماؿ كالحمير، ككؿ ىذا 

ني أستعد لزرع أكال تنس ( داد غطيطويقذؼ الشاكيش بقدمو، فيز)بسببو 
كجيت سكرم . حقكلي بالقطف منذ ااف، ألجنيو في الشتاء القادـ

المتحرؾ ضد الريح ااتية بالمطر، كجعمت الشمس تبقى في األغصاف 
كاألثالـ اتي نبتة القطف الغضة العطشى بماء النير، فماذا سأفعؿ لك 

عي الخصب، قدر النفط؟ كؿ ذلؾ بأمر قدرنا الزرا إلى تحكؿ
كؿ ذلؾ، نعـ، كؿ ذلؾ ألتمـ صفقة بيني كبينؾ، ... الخصكصية كالكياف

! كبيننا كبينيما، يتكقؼ عمييا نجاحي كنجاحؾ أك انتحارم كانتحارؾ
، ((الصيغة))سرؽ منو فإذف، ؿ( كقد راحت الريبة تمؤل عينيو: )أبك خامش

إلى  يتحكؿ ألف الماء الذم. كلنعمؿ حسبنا كحسب خصكصيتنا كالمرحمة
عمى أف يككف ! ىك معجزة القرف العشريف( حماسوإلى  يعكد)نفط 

أخاؿ نفسي في سيارتي التي معدنيا مف الذىب ! معجزتنا نحف أنا كأنت
!  شربيا النفط مف ضفاؼ البحر الميتالخاص، كأنا أي 
إذا  ىك ميت ال فائدة منو، أما البحر الميت أكالن ( رادعنا: )الحاج عرقكب

ا إلى  ماؤهما تحكؿ  نفط، فسيميتنا مرتيف زرعنا ككلدنا كطيرنا، كىك حتمن
ا ؾعمؿ ... سيفيض ىذا سيأتي بالغضب، كأنا ال أنتظر أف أصبح نكحن
.  جديدنا

كما العمؿ؟ إنيا نياية العالـ ( كقد عادت الريبة تمؤل عينيو): أبك خامش
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يغة، الحؿ في سرقة الص( ينفخ سيجاره ثـ فجأة)حسبما أرل، فما الحؿ؟ 
... أقكليا ثانية، ىكذا لف

بؿ الحؿ في سرقة الشاكيش، أف نسرقو ىك، ( مقاطعنا: )الحاج عرقكب
.  بطكلو كعرضو، كتميتو أنت في البحر الميت

أميتو أنا؟ كلماذا أنا ال أنت؟  : أبك خامش
ألف لديؾ أظافر متينة، أليس أبك خامش اسمؾ؟ تستطيع : الحاج عرقكب

تفرقعيا بإصبعيف قبؿ أف تمقيو في الماء أف تخمشو مف حنجرتو، ك
.  المالح

ذا كانت الصيغة قد اكتممت في رأسو في تمؾ ( لنفسو: )أبك خامش كا 
الشاكيش الذم يبتسـ إلى  ينظر مبتسمنا)نفط إلى  المحظة سيتحكؿ الماء

ا  ىك  ! اتفقنا( ثـ يقكؿ بحماس ة لنكموالسابع السماءلمنجـك في أيضن
 
، يطمقيما مف كراء نجـك الصباح، كىك لحظةن  يفتح الشاكيش عينيو)

ىما، كيذىب في الغطيط مف جديد، تنطفئ غمضيبتسـ دكمنا، ثـ م
جكف بصحبة  مستراألضكاء في يسار المسرح، كتشتعؿ في يمينو عمى 

 مستراؿكالىما في بنطمكف أسكد كقميص أبيض عمى رأس  ،صمكئيؿ
 ( قبعة كاكبكم، كعمى رأس صمكئيؿ قمنسكة الييكد

 
الغارؽ في بحر نجـك السبات الشاكيش، إلى  مشيرنا: )جكف مستر
لف نقكؿ لو إنيما يبحثاف عف صيغة أخرل مقابؿ صيغة، فيما ( العميؽ

ىذا الجسد الضخـ إلى  لف ينجحا بتذكيب الشاكيش في الممح، انظر
ذم الدىف البدائي الذم لو، كؿ ممح بحار العالـ لف يمكنو  مالشحـ

ق ستنشأ مقاكمة عنيفة، كحرب ضركس سيخرج منيا التأثير فيو، مع
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! منتصرنا، فال تخشى شيئنا
 أف يتحكؿ الماء .يا مستر جكف ،تيمني صيغة الشاكيش كثيرنا: صمكئيؿ

تنبأ بيا أجدادنا األكائؿ عندما عبركا ! ىذه ىي المعجزة... نفطإلى 
 ضفاؼ األردف ألكؿ مرة، فيـ قد طعمكا، بعد أف شربكا، ىـ كنعاجيـ،

.  بشيء أشبو بنفط اليكـ أسمكه بتركالن 
ا  ىذا ما تقكلو: جكف مستر .  حاسباتنا االيةأيضن

الصيغة؟  إلى  إذف كيؼ نصؿ: صمكئيؿ
لحظة اكتماليا الشاكيش سينساىا، ىذه شعكب تنسى لتقيـ : جكف مستر

ىـ ليـ الذكرل، كأنت لؾ ! الذكرل، كتقطع العمر عمى مجد ضائع
! الحجارة
 جارة لي، كالصيغة لي، كدمار السكر المتحرؾ في الريحالح: صمكئيؿ
ا  ! ليأيضن
سيدمر السكر في المحظة الضائعة، سيدمره الشاكيش، : جكف مستر

.  لتنطمؽ الرياح المقيدة، فال تتغير ألكاف الحجارة
، امزمكرن ك عمى كؿ حجر مر أجدادم، فترككا أثرنا إلصبع أ: صمكئيؿ

في ! ألف الريح حفظتيا منذ آالؼ السنيفكطبعكا أقداميـ التي ال تمحى، 
الريح أقرأ العيد القديـ، كخبايا البصمات، كمف الريح أقيـ قدس األقداس، 

! كأىيكؿ الييكؿ
ا  ىذا ما تقكلو: جكف مستر حاسباتنا االية التي ستغزك العالـ، كالتي أيضن

مف ىنا ستنطمؽ، مف عمى مقربة مف خيمة ىذا الشاكيش السعيد النجـ، 
كأقمار صناعية، كنيازؾ  ،كمركبات فضائية ،كرجاؿ آليكف ،بات آليةحاس

يتحسس كجيو )صناعية، كككاكب صناعية، كحركب بيننا كبيف النجـك 
( كقد أخذتو الفكرة كيجس كجو الشاكيش الذم يقطر بالعرؽ ثـ ييتؼ
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! النفط ينبثؽ مف مسامو كعقمو كشقاء حممو
! كاعجباه( مأخكذنا مندىشنا: )صمكئيؿ

ىك الطاقة الباردة، المستقبؿ المتجبر، القبضة المخممية، : جكف ترمس
!  ة، أداة الحالة، كحالة األداةزالقكة العاج
! ىذه ىي نبكءة أجدادم: صمكئيؿ

! كىذا ىك الميدم المنتظر: جكف مستر
ا بعض الحجارةيبحث في ثياب الشاكيش ـي : )صمكئيؿ عرفت أنو ( خرجن

يكلكجية ينبثؽ، دعنا ندخمو في دائرة األزمنة منا، مف قدـ ىذه ااثار األرؾ
.  الحديثة
انتظر حتى يصبح لنا الفضاء، ااف عمينا أف ندعو : جكف مستر

.  لالستحالة
عند قدـ سكر الحاج كآالت النسيج . كغدنا أكؿ ميمة لو ستككف: صمكئيؿ

غدنا ستككف لو أكؿ ميمة أك آخر . نصؼ الشيخة لدل الرجؿ الثاني
يتكقؼ عمى الغد، كعمى اكتشاؼ حجر آخر تمرد  ميمة، كؿ شيء

! فأعجزني
ا  ىذا ما تقكلو: جكف مستر  . حاسباتنا االيةأيضن

 
في يميف المسرح، ثـ تعـ الخشبة، أـ الجميع كابناىا  ضكاءتنطفئ األ)

. األكسط كاألصغر كابنتيا ميمكنة كالفالحكف الصغار الثالثة يظيركف
 (ئنا كأنو يدخؿ في كابكسالشاكيش أبك الجماجـ يقفز متفاج

  
يا شاكيش أبك الجماجـ، صنيعة بنت المقدادم،  ،ىذه أنا: أـ الجميع
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األكسط حسف أبك ابني  شجرة غير مقطكعة، كىؤالء كميـ أكالدم، ىذا
األصغر حسف الشاطر، كىذه ابنتي ميمكنة، أتذكرىا؟ ابني  ريش، كىذا

! ميرة تساكم خزنة ماؿ
ال حكؿ كال قكة ( ثـ غاضبنا! )خزنة ماؿ( يدنامع: )الشاكيش أبك الجماجـ

! إال بالماؿ
 مشيرة)كىؤالء . ف كميـ منذ أف كانت كنعافكفالح( مكممة: )أـ الجميع

ا  ىـ( الفالحيف الثالثةإلى  فالحكف مف أىمنا، مف أقاصي البالد أيضن
جبؿ مف كراء جبؿ مف كراء جبؿ، أليس ىنا مكتب التطكع؟  . جئنا لؾ

ىنا، نعـ، ىنا، كلكف مكتب ( متفجرنا بالغضب: )الجماجـالشاكيش أبك 
التطكع، ىذا الممعكف أبيو، لـ يفتح بعد، كىك لف يفتح قبؿ الساعة 

شياطيف أبناء شياطيف تأتكنني مف مؤخرة الميؿ، في أحمى  ـالعاشرة، كأنت
، لتسألكني مكتب  ىناما كاف ىنا مكتب التطكع؟ نعـ، إذا  ساعات النـك

كف جيدنا أنو ىنا، كلكنكـ ال تعرفكف أبدنا أنيا ليست الساعة التطكع، تعرؼ
ال رميتكـ  المناسبة، فاذىبكا بسرعة عمى أال تعكدكا قبؿ الساعة العاشرة، كا 

 ! في زنزانة
 
 (ترتمي نجمة الصباح البيضاء في دـ الفجر كتخضب العالـ)
  

كنا قد إذا  !كاهلل لـ نقصد إزعاجؾ! يا شاكيش ،حممؾ عمينا: أـ الجميع
أخرجناؾ مف أحالمؾ، فاعذرنا ألننا لـ نستطع االنتظار، قمت جئنا لؾ 

نا نيارنا كامالن، كىا ىك الميؿ عمى كشؾ أمضيمف أقاصي البالد، 
.  االنتياء، لتأخذنا ىذه المرة

المرة ؾلكي ال آخذكـ ( قغضب كؿدكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ
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نقكدؾ الفضية ! ىك ما تقصديفالماضية، أعرؼ أيتيا الماكرة أف ىذا 
يتردد، يمتفت يمنة ... )الحقيرة ىذه المرة مرفكضة، استبدلتيا بالذىب

/ يبدك عميو فخر المتكىـ) األسكد ( كيسرة، ثـ ييمس لنفسو سعيدنا
ال إلى  فاذىبي أنت كأبناؤؾ ااف، كدعكني أعكد( المصدؽ النكـ، كا 

!  أذبتكـ في البئر، كصنعت منكـ كبريتنا
شاكيشنا فرعف مف قمة ( ثـ لنفسيا)يا شاكيش  ،ال تفرعف عمينا: لجميعأـ ا

يككف . )يا أـ الجميع، ىذا ىك جزاؤؾ ،ىك جزاؤؾ اىذ! ناس تؤدبو
صحبيا  ثِّن حى الشاكيش أبك الجماجـ قد تييأ لمنكـ مف جديد، فتأخذ األـ بً 

(.  النكـإلى  عف طريؽ اإلشارة كاليمس ليرجكه، كيحكلكا دكف عكدتو
أنت في قمبؾ رحمة، فال تتركنا  ،يا سيدم الشاكيش ،كلكف :األكؿ الحالؼ

ينظر في )منتظريف بعد كؿ ىذا التعب ككؿ ىذه المسافة عمى بابؾ 
! العالـ انيار، كنحف عصافير دمكية( المجير

 بعصافير المكت، أما الطافحال رحمة في قمبي : الشاكيش أبك الجماجـ
التأكيد ليس يا كجو القبح لؾ، فمف  كانت في قمبي رحمة، فيي عمىإذا 

غيرم سينقذ العالـ؟  
أنت كمؾ نظر كحكمة، فال  ،يا سيدم الشاكيش ،كلكف: الفالح الثاني

ا يا  ،غدنا سيككف لؾ شأف! تخيب أمؿ مف يأتيؾ عف طيب خاطر متطكعن
! سيدم الشاكيش

ا بنصفو العمكم، كىك يجأر مف شدة اليزء : )الشاكيش أبك الجماجـ ناىضن
تقكؿ لي ىذا أنا؟ أعرؼ أنؾ ال تأتي متطكعنا إال عف ىؿ ( الغضبك

زعاجي، أما عف  سكء خاطر، فنيتكـ جميعنا استغالؿ ساعات راحتي كا 
! شأني تعرفو النجكـ( يبحث في السماء ثـ يقكؿ سعيدنا)شأني 
يا سيد  ،كلكف... اعتبرنا نيازؾ ضائعة ،يا سيد النجكـ ،كلكف: ميمكنة
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... يا ،كلكف... أفالكنا مخطئة اعتبرنا ،الككاكب
ا متفجرنا)ال لكف، كال ما الكنش ( مقاطعنا: )الشاكيش أبك الجماجـ ( صائحن

ال أمرت بطردكـ في الحاؿ، أك بعثت بكـ طعامنا  اذىبكا عني ااف، كا 
! ترسةؼلمفراشات الـ

يحاكؿ )صبره  داترككا الشاكيش كشأنو قبؿ أف ينؼ( ليـ: )حمد أبك ريش
كىك ! )يا شاكيش ،ال تيز بدنؾ العظيـ( ماـ مخاطبنا إياهتغطيتو باىت

لنذىب ااف، ( ثـ ليـ)فاألمر ال يستأىؿ نرفزتؾ ( يطبطب عمى كرشو
يحاكؿ )أحالمو إلى  ،لنـك مف جديدإلى اكلنترؾ الشاكيش يعكد 

(. إخراجيـ
! يا خطأ الصكاب ،اذىب أنت مف ىنا( زاجرة االبف األكسط: )أـ الجميع

كالنا يفيـ ! ىبكا جميعنا مف ىنا، كدعكني أتفاىـ مع الشاكيشاذ( ثـ ليـ)
! نجـ تعس أسفؿ في السحر قميالن، كقد كلدنا نحف االثنيف

يا أمي، كؿ  ،أنت محيرة( كااخركف ينسحبكف بتردد: )حسف الشاطر
ال، يا ! الذم سمعت كرأيت كال يزاؿ إصرارؾ عمى تحطيـ جدار األمنية

! الشاكيش فأس صدئة... أمي
لماذا تنسى أف الحقيريف في معممؾ ! يا كلد ،أنت ىك المحير: أـ الجميع

 اذىب أنت( زاجرة ابنيا األصغر)الحقير ييددكنؾ بالطرد ليالن نيارنا؟ 
ا  ىذا زماف الساحر ! مف ىنا أحسف لؾ، كاتركني أتفاىـ مع الشيطافأيضن

  .ألعب فيو دكر غيرم مكالمسحكر يا كلد، دعف
 
غادر الخشبة دكف رضاء، الشاكيش يغرؽ في بحر االبف األصغر م)

الغطيط، األـ تتقدـ عمى رؤكس إلى  نجـك النـك مف جديد، كيعكد
أصابعيا منو، كتقؼ لحظة متأممة كضعو قبؿ أف تيزه مكقظة ليندفع 
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 (كاقفنا عمى قدميو، كىك يبسمؿ مستعيذنا مف الشياطيف كأبناء الشياطيف
  

.  يا شاكيش، أـ الجميع، ال أفزع نممة ،ىذه أنا( ميدئة: )أـ الجميع
ثـ يحاكؿ )يا أـ الشياطيف؟ ( فزعو كؿدكف أف يز: )الشاكيش أبك الجماجـ

كااف، ماذا تريديف؟ ىـ أعقؿ منؾ، ذىبكا كترككني لنكمي، ( كبح غضبو
... أما أنت

.  آخذ النـك مف عينيؾ( ...مكممة: )أـ الجميع
ال تأخذيف النـك مف ( بح غضبومحاكال دكمنا ؾ: )الشاكيش أبك الجماجـ

نما تنتزعيو انتزاعنا، كمعو بصرم، كعصبي، ككعيؾ ااتي !  عيني، كا 
كىي تمكح بكيس صغير مف النقكد ! ) اىدأ ،يا شاكيش ،اىدأ: الجميع أـ

(.  أف ييدأإلى  قمأماـ عيف
منتزعنا كيس النقكد، يعد النقكد، ثـ يدفعيا في : )الشاكيش أبك الجماجـ

المرة الماضية، فاذىبي مطمئنة ؾاتفقنا، لف أسجؿ أبناءؾ ( كدجيبو، كيؤ
.  ااف

كلكني أريدؾ أف تسجميـ ىذه المرة، كيؼ ال، كأنا أدفع ثمف : أـ الجميع
إخالصي؟ 

أف أسجميـ ىذه المرة؟  : الشاكيش أبك الجماجـ
.  كأف تأخذىـ في الحاؿ: أـ الجميع

في الحاؿ؟  : الشاكيش أبك الجماجـ
.  نعـ، في الحاؿ :أـ الجميع

! محاؿ: الشاكيش أبك الجماجـ
مف نقكدم الفضية ! أييا الشاكيش ،ليس ىناؾ مف محاؿ: أـ الجميع
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تنبعث رائحة الذؿ، كلكنؾ قبمتيا، إذف خذىـ، كسنعطيؾ في المستقبؿ 
.  مكافأة لؾ بدؿ الفضة قطعنا مف الذىب الثميف

قطعنا مف الذىب  (النكـ تمامنا عنو كقد ذىب: )الشاكيش أبك الجماجـ
الثميف، ليس ىناؾ أغمى مف الذىب األسكد الذم رائحتو القطراف 

! كالزفتاف
.  ىك كعدم لؾ اىذ: أـ الجميع

يا أـ المقطاء؟  ،أنت ،كمف أيف ستأتيف بالذىب: الشاكيش أبك الجماجـ
!  ألديؾ بئر نفط؟ اعترفي

أييا  ،نانيمتغلسنا طيرنا يأكؿ رمالن، كلكف الذىب سيككف : أـ الجميع
! الغبي، فأنت ستربح الحرب، كستعيد لنا الكطف المزيف بالمناجـ

!  الكطف! الكطف( يغضب: )الشاكيش أبك الجماجـ
ف  ،كطنؾ مرآة: أـ الجميع ! عطىأيا شاكيش، إف شح عميؾ كا 

نقطة قديمة سبؽ لنا االتفاؽ إلى  ىا أنت تعكديف: الشاكيش أبك الجماجـ
.  عمييا

  .ستحارب: أـ الجميع
سأحارب، نعـ، ( مترددنا أماـ نظراتيا المتحدية: )الشاكيش أبك الجماجـ

.  كنت سأنتصرإذا  كلكننا لـ نتفؽ
تنادم أكالدىا، فيأتي ابنيا األكسط، تشد )ستنتصر مع أكالدم : أـ الجميع

.  األكسط حمد أبك ريشابني  ىذا ىك (ابنيا، كتتقدـ معو
ا دفتر القيد جالسنا مف كراء: )الشاكيش أبك الجماجـ أمف ( الطاكلة فاتحن
الثكار ىك ااخر؟  

مف قاؿ ثكارنا؟ أنا ! أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ( قافزنا: )حمد أبك ريش
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يا  ،ليس ىذا زمف الثكرة... أفزع مف ذكرل مضت كأخرل مغادرة
.  شاكيش

.  ابني، كيقكؿ ىذا الكالـ أمامي( تدفع ابنيا في كتفو مكبخة: )أـ الجميع
ييز االبف األكسط رأسو مكافقنا )أنت جباف إذف؟ : شاكيش أبك الجماجـاؿ

!  ىذا عظيـ( بشجاعة
ىك قكم العضالت ( تدفع ابنيا في كتفو ثانية، كتنفي مؤكدة: )أـ الجميع

انصب قامتؾ، كف قكيًّيا ( تنتيره)س المرتينة ؼى أخيو األكبر دركيش فى ؾ
.  كبغؿ، ذكيًّيا كسيـ

.  ذف ليس ىك المطمكبإ: الشاكيش أبك الجماجـ
ال تصدقيا، أنا ضعيؼ العضالت، خائر القكل، ( بميفة: )حمد أبك ريش

.  خفيؼ كالريش، اسمي عمى شكمي
تحب التضحية ككؿ بطؿ؟ ( بينما األـ مرتبكة: )الشاكيش أبك الجماجـ
.  الجندية تعني التضحية

التضحية في األعياد فقط، ال بأس في األعياد مف : حمد أبك ريش
.  حية بعض األرانب المقدسة كحمالف الربتض

! ىذا عظيـ: الشاكيش أبك الجماجـ
. ستسكد عيشي. ستخيب أممي( لالبف األكسط مغتاظة: )أـ الجميع

  ؟ليث أـ ىذه ركما تسقط في الياكيةأييكذا ىذا مف ذاؾ اؿ
.  كماذا عف اإلخالص: الشاكيش أبك الجماجـ

أبعد حد، فيك إلى  مخمص( ةدكف أف تدع البنيا اإلجاب: )أـ الجميع
... ابني، كأنا قد صنعتو
كحده، إنو بالغ عاقؿ دكف  يرددعيو ( مقاطعنا: )الشاكيش أبك الجماجـ
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كماذا عف اإلخالص؟  ( يكرر سؤالو)كصاية أحد إلى  حاجة
... اإلخالص( مترددنا: )حمد أبك ريش

ا يسعى ليصبحإذا  يعني: الشاكيش أبك الجماجـ  كنت جنديًّيا طمكحن
ا، أك ا إذا  شاكيشنا طمكحن ا يسعى ليصبح مالزمن كنت شاكيشنا طمكحن

ا، نسألو ماذا عف اإلخالص؟   طمكحن
يا سيدم، كمتقف لممجير  ،مخمص جدًّيا( بحماس: )حمد أبك ريش
! كاألسطرالب
كاف إذا  ...كاف يسرؽ أموإذا  (مكتئبة كحزينة تكمـ نفسيا: )أـ الجميع

... عيني الشاكيش فيرل نفسو نجمناكاف ينظر في إذا  ...يضرب أخاه
كسيككف ( يسجمو بسرعة)مقبكؿ ابنؾ  (لؤلـ: )الشاكيش أبك الجماجـ

.  األخير
ا( راجية: )أـ الجميع ابنتي ميمكنة، ... لـ يبؽ لي إال كاحد، كىناؾ أيضن

طرؼ المسرح، كىي إلى  تذىب بعجمة)خذىما، يككف ذلؾ كؿ ما أطمب 
(.  اليستنادم، كتختفي قميالن في الكك

ا: )الشاكيش أبك الجماجـ يريد النيكض، فتصطدـ ! )يا جندم( صائحن
سحب الكرسي مف تحت إلى  األكسطيسارع االبف . كرشو بالطاكلة

!  كقكم المالحظة( بالنيكضفييا ييـ  في المحظة التيالشاكيش 
! يا سيدم الضابط ،أنا في خدمتؾ: حمد أبك ريش

سيدؾ الضابط لـ يصبح بعد ( لمقبمسحكرنا با): الشاكيش أبك الجماجـ
.  ضابطنا، كلكنو سيصبح ضابطنا عندما يصبح مف ىك مثمؾ شاكيشنا

.  يا سيدم الضابط ،اطمئف: حمد أبك ريش
ا بغيظ: )الشاكيش أبك الجماجـ أيف ىك ( ثـ لنفسو! )يا جندم( صائحن
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ذاؾ الجندم المعيف؟  
.  سيدم ، ياىنا( داخالن بعجمة: )الجندم

.  خذه: ك الجماجـالشاكيش أب
يا سيدم؟   ،السجفإلى  :الجندم

.  المعسكرإلى  :الشاكيش أبك الجماجـ
!  يا سيدم ،أمرؾ( خائبنا: )الجندم

كال تكف قاسينا عميو، عاممو بمطؼ، ككف طيب : الشاكيش أبك الجماجـ
.  القمب معو

 ! يا سيدم ،حاضر( مبتسمنا بخبث: )الجندم
 
دم، كيضعيا عمى رأسو، ثـ يسيراف يرفع االبف األكسط قبعة الجف)

الخارج، يطكم الشاكيش أبك الجماجـ دفتر القيد كالطاكلة، إلى  كالتكأميف
 (كيحمؿ الكرسي كالمجير كاألسطرالب، كييـ بالذىاب

  
أتيت بو أخيرنا، لـ يبؽ ( تأتي بصحبة ابنيا األصغر جرينا: )أـ الجميع

.  إاله
ا: )حسف الشاطر أيتيا األـ الطيبة؟   ،يديف إرغاميلماذا تر( ألمو محتجًّي

ال فائدة، أغمقنا الدكاف، أقصد أغمقناىا بعد أف : الشاكيش أبك الجماجـ
.  فتحناىا في غير مكعدىا

كماذا اتفقنا؟  : أـ الجميع
.  لـ نتفؽ: الشاكيش أبك الجماجـ
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أتعمميا في؟  : أـ الجميع
جره، كيأخذ يستؿ خف! )انقعييا كاشربي ماءىا: الشاكيش أبك الجماجـ

(.  بطعف صفحة ماء البئر
أما عف . خذه فقط، فيك األخير! قميؿ مف الرحمة( مبتيمة: )أـ الجميع

الحاج إلى  ابنتي، فبصمتيا محركقة، عادت مف حيث جاءت، عادت
لكنيا مخطئة ( ينزعج الشاكيش)تقكؿ إنو أفضؿ منؾ ! عرقكب الناكث

ق أكثر مف كؿ طبعنا، ىذا كلدم األصغر حسف الشاطر الذم أحب
أخذتو ارتاح إذا  !ااخريف، كىك شجاع كمخمص كقكم ليس لو مثيؿ

!  قمبي، ىكذا معو تنتصركف
( الخارجإلى  مرددنا دكف مباالة كىك يسير): الشاكيش أبك الجماجـ

...  تنيزمكف... تنتصركف... تنتصركف
!  ذىب دكف أف ينتظر! القذر( ضاربة بقدميا األرض: )أـ الجميع
!  قتميإلى  فمف أذىب ،حتى كلك قرر أخذم: اطرحسف الش
لك ذىب ثالثتكـ معنا لكاف بإمكانكـ أف تفعمكا شيئنا،  (حزينة: )أـ الجميع
ا أخرل مف سحالي ... أما ااف ا مف الغرباف كأفكاجن أرل الشمس أفكاجن

العزلة كالمكت  شىكيؼ ال يطرؽ باب المجيكؿ قمبي، فيخ. تأكؿ دكدنا
ة؟  كيقتمو سيؼ التفرؽ

.  يا أمي، ليس ىكذا تجرم األمكر ،افيمي قميالن : حسف الشاطر
 ،متى أصبرإلى  إذف تريدىا أف تجرم كيؼ؟( غاضبة: )أـ الجميع

ا في ـن متى أبقى صفإلى  الفردكس؟إلى  كأقكؿ غدا تعكد عكدة العائد
زف، كأقكؿ غدا تعكد إلينا أندلس حالكحؿ يحفرني الجكع، كيفجر قمبي اؿ

كأنتـ ال تفعمكف شيئنا، أنتـ يا  ، يمكف أف يتحقؽ لي شيءالمغادرة؟ ال
... أممي ىنا ىذه المرة كأممي أف تعيدكا إليٌ إلى  أكالدم، ليذا أتيت بكـ
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!  األلعف ((الينا))ذاؾ األمؿ المعيف، كىذه 
ىنا لنعيد إليؾ أممؾ؟ ىنا أيف؟  إلى  ىنا؟ أتيت بنا: حسف الشاطر

ا الحرب القادمة، ىنا االنتصار الفائت، ىف( صبرىا دكقد نؼ: )أـ الجميع
.  لتصبحكا أبطاالن مثمما ىـ عميو األبطاؿ، لتصبحكا ما عميكـ أف تصبحكه

ـ األتراؾ كاف السماسرة يجكلكف في ايا أمي، أم ،اسمعي: حسف الشاطر
يصبحكف سأنيـ  ،األرياؼ ليجندكا الشباف لمسمطاف مستعمميف كؿ الحيؿ

يدنا ينتظرىـ، ككانت الحقيقة ىي الحقيقة كأف مستقبالن سع ،أبطاالن 
!  المعاكسة، كانت الحقيقة كذبة

.  أياـ اليكـ تأياـ األتراؾ ليس: أـ الجميع
الحرب حمـ لف يتحقؽ، الحرب حمـ . لف يحارب أحد: حسف الشاطر
.  أختي صفاء
. أنت كحدؾ مف يفكر ىكذا، ستقع الحرب( تتفجر بالغضب: )أـ الجميع

لماذا . حرب صفاء، كفي كؿ صفائيا تعيش حربنا اسأؿ صفاء، الحمـ
نتركيا كحيدة؟  
لف يحارب أحد ليحقؽ حمـ صفاء، افيمي قبؿ أف تأكمي : حسف الشاطر

ا، إنيا الحقيقة مرتيف، ال الحقيقة الكذبة .  أصابعؾ ندمن
الحقيقة؟ أية حقيقة غير ( تنظر في عينيو بحثنا عف الحقيقة: )أـ الجميع
صفاء؟  

 ىاصفاء كذبة مف لحـ كدـ تركناىا ىناؾ، لكف( مؤكدنا: )حسف الشاطر
.  كذبة حقيقية، ليذا سأقاتؿ مف أجميا، كعمى ىكام

يني كارثتاف ؼيكفي أني فقدت كلديف، تؾ( تتشبث بذراعو: )أـ الجميع
أبكؾ ذىب، كأخكؾ األكبر ذىب ىك . جديدتاف بعد كارثتي األكلى
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أنت كؿ مف ! ثي ىذه تكفينيكؿ ككار. ااخر، كأخكؾ األكسط قد تبعيما
ناه غأبكؾ ! ال أريد كارثة رابعة( تعصر ذراعو حتى تكجعو)تبقى لي 

الشعراء، ىذا صحيح، كلكنيـ كانكا مأخكذيف بالبطكلة لديو، كلـ يقفكا 
ىذا الفاجع أعيشو ااف في عينيؾ، ( تند عنيا تأكىة)عمى الفاجع فيو 

اء الصافية، فاجعؾ ؾ، في امتدادؾ، في صكرة عشقؾ لصؼتفي إطالؿ
أصفى مف ضكء الماء، ليذا ال تشربني مف الضكء عقابيـ لي بعد 

ال صار الفاجع  نفذ فيٌ ( تبتيؿ) لؾ عقابي حكمؾ قبؿ فكات األكاف، كا 
!  ، كدقتنا الصكاعؽكاجعؼ

صفاء في إلى  لف أذىب... ىكني عميؾ( متفاجئنا راجينا: )حسف الشاطر
.  ت باكر، كىي تحب النـك في الصباحالحاؿ، لف أذىب إلييا غدنا، الكؽ

ذىبت رميت بجسدم مف إذا  ال تذىب، ال ااف، كال غدنا،: أـ الجميع
.  عف صخرة بعد ذىابؾ

.  سآخذؾ معي: حسف الشاطر
.  ذىبت ال تخبرني عف مكعد ذىابؾإذا  :أـ الجميع

.  ال تخافي مف المكت: حسف الشاطر
.  أخاؼ مف الحرية: أـ الجميع

المكت أك الحرية؟  : حسف الشاطر
 . الحرية: أـ الجميع

 
تشتعؿ األضكاء . أف يطبؽ ظالـ مطمؽإلى  تخؼ األضكاء بالتدريج)

جكف كصمكئيؿ كأبي خامش كالشاكيش كىـ  مسترعمى الحاج عرقكب ك
صقر جامح ينطمؽ في األجكاء، يضرب بجناحيو . يشكمكف سكرنا جبارنا
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الصقر، كيحاكؿ اختراؽ السكر، فتطرده ألؼ يد منبثقة منو، يصرخ 
أصكات مف البشر . السكر، فال يقدر، كيغادر المكاف، تنطفئ األضكاء

ترتفع بالتدريج، في الكقت . تأتي خافتة مف جية ما مف المسرح المظمـ
تشتعؿ األضكاء بالتدريج مع . الذم نسمع فيو خطكات عمالقة تتقدـ

ة لمكسيقى تمثؿ تنامي أصكات البشر، كتقدـ الخطكات العمالقة المصاحب
يـك النشكر، كفي المحظة التي تتسمط األضكاء فييا عمى المسرح بأقصى 

مف يبنيـ ميمكنة كالفالحكف  - قكة، مئات مف النساء كالرجاؿ كاألكالد
يصرخكف مف الدىشة كالرىبة كالتقديس عمى مشيد تمثاؿ  -الثالثة 
ك بيسحبو أالرأس لصقر كالجسد لحكت كاليداف كالقدماف إلنساف،  ،ضخـ

خامش بحبؿ مف مسد، كالبشر يحيطكف بو مف كؿ جانب، كعندما 
 (يتكسطيـ، يخر لو الجميع كالنمؿ المنصعؽ، صمت شامؿ

  
ىذا الطكطـ ( موؼفي البدلة السمككف دكمنا كالسيجار في : )أبك خامش

ال ما حصمت عمى لحظة اختيارم الحر أيف ! ىك صمتي الخاصة بيـ، كا 
ىذه حثالة ( يغضب)أيف الجميؿ؟ ( يبحث بينيـ)؟ األشقر فييـ كالقكم

يرفع يديف )كيؼ يمكف لمقكة كالجماؿ أف يمتقيا في البشاعة؟ . البشر
ثمثو ! ىذا الكثف ىك مرمكزة البحث عف االستحالة( التمثاؿإلى  مرتعشتيف

قكة كرقة كعقؿ . ثالث استعارات لمكجكد. صقر، كثمثو حكت كثمثو إنساف
القكة االية التي تنشأ عنيا  .سر الحركة. الفمسفة ةليكاإ. لو كظيفة التحكؿ

ليس العقؿ جماؿ النفس حتمنا، فيؤالء ىـ في معظميـ . حركات الككف
يقيس )ىذا كاحد أشقر ( يرفع أحدىـ بدىشة كليفة)جميمك النفكس 

ىك مثمؾ ال يقكل عمى ( الطكطـإلى  يتكجو... )كقكم، لكف( عضالتو
حريتي ريثما يطمع فجر حريتنا، في المحظة سأجعؿ منو حقؿ . التفكير
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( الذم اختارهإلى  يتكجو)التي أنطقؾ فييا، فتصبح أنا، كليس صمتي بيـ 
المعمؿ، كابدأ العمؿ، ىناؾ رسيمة أمضيت عمييا الميالي، إلى  اذىب

اختار  يككف قد)اجعؿ منيا نسيجؾ، كانتظرني بعد أف أفرغ مف ميمتي 
ا، اتبعيو( بنتنا حمراء في الثالثة عشرة  زحيث أريد، ألنجإلى  كأنت أيضن

ثـ يأخذ بطرد الباقيف غاضبنا، فيصرخكف خكفنا، )إرادة أخرل 
نعـ، لقد كنتـ ىنا، نعـ لقد كاف صراخكـ، كبقي ىذا (... كيخرجكف

ليست يدم التي ( يسحبو)التمثاؿ العظيـ الذم ىك أنتـ في عقكلكـ 
رج مف الصمت، عندئذ، مر في الصمت كي يخأتسحبو في الفضاء، أنا 

يسحبو )سحبو ستمر في أئف، كطـالضكضاء في المعمؿ، فأ عسأسـ
ا يمر بأـ الجميع ككلدىا األصغر حسف )نيايات الكجكد إلى  (خارجن

الشاطر دكف أف يراىما، كقد بدت عمى كجو األـ ألكاف الدىشة كالرىبة 
(.  كالخشكع، بينما ظؿ ابنيا حجرنا

! ىا أنت تمضي( ىاكخشكع تياكرىب تيادىشكؿ دكف أف تز: )أـ الجميع
أيف؟  إلى  (حجرنا دكمنا: )حسف الشاطر

.  حيث أراؾ سيدناإلى  :أـ الجميع
أال يكفي ذلؾ غيرم؟  : حسف الشاطر

.  ال يكفي بعد أف تصير غيرؾ: أـ الجميع
.  ال ترميني في جحيمؾ: حسف الشاطر

ىيـ، سأرميؾ في سأرميؾ في حمـ الحياة، كفي العشؽ المست: أـ الجميع
! ديني، كفي المكت الذم أريد

ىذه ىي الطريؽ؟  ىؿ ( الكراءإلى  يسير عدة خطكات: )حسف الشاطر
( ينظر فال يرل أحدنا)ىا أنت تأتي ( مأخكذة بالفرح الغامر: )أـ الجميع
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الطكطـ العمالؽ الثالثي الصفات يتقدـ ! )ىا أنت تأتي مف قمب سنة اهلل
ىا أنت تشؽ الجبؿ جبميف، كتظفر ( حت أقداموتتزلزؿ تاألرض  بتكأدة،

مف ظمؾ تنيض ( تركع عند قدمي التمثاؿ بميابة! )بأميرتؾ الضائعة
تقبؿ قدمي ! )آه! بالبشر المؤتمر بأمرؾاألرض  األمكات، كتمتمئ

! اصنعني مف جديد، اقبؿ بككني جارية لؾ أك أمؾ( التمثاؿ
ىناؾ، لنبتعد عف  تعالي نقؼ( يرفع أمو بيف ذراعيو: )حسف الشاطر
كاف األمر كذلؾ، إذا  (ذلؾ يحاكؿ إبعادىا فال يمكنو! )الظالؿ القاتمة

فمف األفضؿ أف أركب مغامرتي، افيمي، طردكني مف حيث أعمؿ، كأنا 
. ال أريد أف أقـك بعمؿ آخر غير المغامرة

أنا ىي المغامرة، أراؾ تنتيي مف حيث تبدأ، كتبدأ مف حيث : أـ الجميع
.  تنتيي

.  افيمي، ال أريدؾ أف تككني طريقي الشقي( محتدًّيا: )سف الشاطرح
أنا ىي الطريؽ، أراؾ مف كرائي تأتي مع أنؾ تمضي مف : أـ الجميع

.  أمامي
.  افيمي، لف أتبعؾ( محتدًّيا دكمنا: )حسف الشاطر

أنا ىي الرؤيا، أراؾ تمبس جسد ىذا التمثاؿ، لتصبح أعمى : أـ الجميع
.  ىناؾ، كأنت لـ تزؿ ىنا معيإلى  بعنيمف شجرة التيف، فتت

.  سأعصيؾ ألكؿ مرة( محتدًّيا دكمنا: )حسف الشاطر
. كىذه ااتية ستجعؿ منيا امرأتؾ( دكف أف تصغي إليو: )أـ الجميع

 
في المحظة نفسيا تدخؿ شابة تمصؽ منشكرات عمى عمكد، ثـ تتقدـ )

( نحك أـ الجميع كحسف الشاطر بعريضة كقمـ
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. ىنا اكقع (مالو: )الشابة

ماذا تريديف مف كلدم غير ما قمت؟  ( ليا) :أـ الجميع
.  أف تكقعي ىناؾ أنت ككلدؾ: الشابة

أف أكقع يعني ماذا؟  ( البنيا: )أـ الجميع
.  يعني أف تمضي اسمؾ: حسف الشاطر

ـى أمضي اسمي كالكؿ يعرؼ اسمي؟  : أـ الجميع كل
.  مع األسماء الغاضبةىذه عريضة احتجاج مف أجمكـ، كنحف نج: الشابة

اسمي أـ الجميع، صنيعة بنت المقدادم، ىنا الكؿ ( غاضبة: )أـ الجميع
.  يعرفني، كىناؾ الكؿ يعرفني

.  كنت أمية تستطيعيف أف تبصميإذا  :الشابة
أف أبصـ عمى ماذا؟  : أـ الجميع

كؿ ما ىك مكتكب ىنا مف أجؿ . عمى ما ىك مكتكب ىنا: الشابة
كف مصمحتكـ؟  أال تعرؼ. مصمحتكـ

.  نحف ال نعرؼ القراءة كال الكتابة: حسف الشاطر
حسف الشاطر كأمو يقمباف النظر في أصابعيما )ابصمكا فقط : الشابة

! يـك الديفإلى  سيبقكف جيمة ال يعرفكف مصمحتيـ! ال فائدة( الميترئة
(.  غير مبالية، كتخرج تنفخ)

ة؟  تعرفيف مف ىي ىذه الشابىؿ ( ألمو: )حسف الشاطر
.  ما قمت لؾؾأعرؼ، ابنة أبي خامش، كستجعؿ منيا امرأتؾ : أـ الجميع
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مع خطكات الطكطـ مغادرنا المسرح، تتعمؽ بو األـ دكف األرض  تتزلزؿ)
...(  شجرة تيف، كتقكؿؾفائدة، ثـ تعكد خائبة، تنحني عمى ابنيا 

 
 تنطفئ)، لنصعد الجبميف مٌ كعد بؾ إؿ ،ذىبت كحدؾ، فاذىب: أـ الجميع
(.  األضكاء

 
تشتعؿ األضكاء عمى أبي خامش مطاردنا الصقر الجامح، يسقط بيف )

أظافره، ثـ ال يمبث أف يفمت، ظالـ، ضكء عمى حسف الشاطر كأمو، 
تدخؿ ميمكنة بصحبة الفالح األكؿ، ككؿ منيما يقطع بأسنانو رغيفنا مف 

لقابضة الخبز، يسمماف، كأـ الجميع تتابع، غير مصدقة، حركة يد ابنتيا ا
( عمى الرغيؼ

  
! بيضأكفكؽ ىذا ! خبز: أـ الجميع

تعطي ! )أشيد أنو ىك الذم سرؽ( الفالح األكؿإلى  مشيرة): ميمكنة
(.  كسرة ألميا، فتأكميا بنيـ، كألخييا، فيقضميا بأناة

طمبت مف الفراف أف يحضر لي رغيفيف ساخنيف ( متفاخرنا) :األكؿ الفالح
م المكاف، سرقت رغيفيف ساخنيف، كرحت مف بيت النار، كعندما غاب ؼ

.  أركض في الزماف بأقصى قكام، فمـ أرى أحدنا غيرم
 
يظير الشاكيش أبك الجماجـ عمى رأسو كاسكيت كبيده عصا ينظر في )

( كؿ األنحاء بحثنا عف السارؽ
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القبض عميؾ  ألقىلـ تيرب ااف إذا  (بخشيةاألكؿ  لمفالح: )أـ الجميع
.  بعد فكات األكاف

 
 ييرب، ميمكنة تحشك كؿ ما تبقى مف الرغيؼ األكؿ  الفالح)
( ىاخدانتفخ مفي فميا قبؿ أف يصميـ الشاكيش، ؼ -قطعة كبيرة -
  

رأيتـ سارقنا مر مف ىنا؟  ىؿ : الشاكيش أبك الجماجـ
سارؽ خبز؟  : أـ الجميع

.  سارؽ رغيفيف: الشاكيش أبك الجماجـ
الطرؼ إلى  مشيرة)ف ىناؾ أسرع كالحؽ بو، لقد مر ـ: أـ الجميع
(.  المعاكس

 
يذىب الشاكيش ميركالن، فتقذؼ ميمكنة ما دفعتو مف خبز في فميا )

( داخؿ كفيا بعد أف كادت تختنؽ
  

.  ىيا بنا نذىب مف ىنا قبؿ أف يعكد: أـ الجميع
أيف؟  إلى  :حسف الشاطر

س لؾ ألي. بيتؾإلى  (بينما ميمكنة الىية بأكؿ خبزىا بيدكء: )أـ الجميع
بيت؟  

.  لي بيت اهلل، حكيت لؾ الحكاية: حسف الشاطر
تناـ عمى الرصيؼ إذف؟  : أـ الجميع
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الشاكيش أبي الجماجـ إلى  األـ تنبو ابنتيا بدفعة مف ككعيا في خصرىا)

في فميا  -قطعة صغيرة -الذم يظير مف جديد، فتضع الخبز الباقي 
( بسرعة، ماضغة بسرعة، لتجمد فجأة ما أف يصؿ

  
يا شاكيشي؟ قمت لؾ إنو مر مف ىنا، مف ىنا،  ،ألـ تجده: أـ الجميع

.  كذىب مف ىناؾ
لماذا تكذبيف ( ضاربنا العصا في يده عمى التكالي: )الشاكيش أبك الجماجـ

يا امرأة؟ أتكذبيف عمى البكليس؟ أتنصبيف عمى الحككمة؟ قكلي إنؾ 
!  تنصبيف عمى الحككمة

عندما قمت لؾ إف السارؽ ! عمى الحككمةأنا أنصب ( محتدة: )أـ الجميع
مر مف ىنا، كذىب مف ىناؾ، لـ أكف أكذب عميؾ، كال عمى الحككمة، 

ألـ أكف أقكؿ الصدؽ؟  ( لكلدييا)كنت أقكؿ الصدؽ، اسأؿ ااخريف 
يمقي )مف أنت؟ كماذا تفعميف ىنا كالظالـ ييبط : الشاكيش أبك الجماجـ

ما لـ إذا  تزؿ تتككف في بطف الغيـكالنجـك لـ ( النجكـإلى  بنظرة سريعة
السارقة؟   متككف

لست ! يا شاكيش ،إياؾ أف تظف بي الظنكف( غاضبة: )أـ الجميع
.  ما قمت لؾ، مر مف ىنا، كذىب مف ىناؾؾالسارقة، كالسارؽ 

ا: )الشاكيش أبك الجماجـ مف أنت؟ قمت مف أنت؟ كماذا تفعميف ( ميتاجن
كالنجـك لـ تزؿ تتككف ( النجكـإلى  ةيمقي نظرة سريع) ىنا كالظالـ ييبط
في بطف الغيـ؟  

أنا أـ الجميع، ىذا كلدم األصغر حسف الشاطر، ( بزىك: )أـ الجميع
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شاطر كال كؿ الشطار، عامؿ كال كؿ العماؿ، نافع كال يعرؼ غير 
إقفاؿ فميا، فتبدؿ إلى  يسارع االبف... )ألنو مشاغب ابف قالنكافع، طردك

كىذه ! ف خامؿ، يعمؿ طكاؿ الميؿ فقط كطكاؿ النيارألنو خامؿ اب( القكؿ
ابنتي الصغرل ميمكنة، ميمكنة كال كؿ الميمكنات، فالحة كال كؿ 

الفالحات، صالحة ال تعرؼ غير الصكالح، طردكىا ألنيا ذىبت لمتطكع 
ألنيا رفضت ( أقفاؿ فميا، فتبدؿ القكؿإلى  تسارع االبنة) ...مع إخكتيا

( ارتإقفاؿ فميا فتحإلى  تسارع االبنة مرة أخرل)... خكتياأالتطكع مثؿ 
... ألنيا ذىبت كما ذىبت، ألنيا رفضت كما رفضت

.  كفى( زاجرنا: )الشاكيش أبك الجماجـ
.  ألـ تسأؿ مف أنا؟ أنا أقكؿ لؾ مف أنا: أـ الجميع

ال دغدغتؾ ( ييدد بالعصا! )قمت كفى: الشاكيش أبك الجماجـ كفى كا 
! أنا... جيدنا

 
 (بنتيااكتحيط بيما  ابنيا، أـ الجميع بيف ذراعي ميتتر)
  

! بيكتكـإلى  ذىبكاا( ا إياىـ بقبضتودافعن : )ك الجماجـبالشاكيش أ
إلى  ؟ ىيا اذىبكا فراشكـ ممف أف تككنكا ؼ تتسكعكف في الشكارع بدالن 

 ! بيتوإلى  !بيتوإلى  كؿٌّل ! بيكتكـ
 
أف يمر إلى  رؽأنحاء المسرح عف السا ميبحث ؼ. ـ الشاكيشقيطرد)

األرغفة . أحد ، القطة ىناؾ ال. كة تمثؿ الفرفركاجية متح. بالفرف
. كدسالبيضاء الشقراء معركضة عمى بسطة مف الخشب الكافكرم األ
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ا، كعندما يتأكد مف عدـ كجكد أحد، يتناكؿ ا ثـ ينظر يسارن ينظر يميفن 
. يتردديريد الذىاب، ؼ. صدره، ثـ رغيفيف آخريف مرغيفيف، كيدفعيما ؼ
األرغفة كميا، ثـ يغادر  ةكيسارع بنقؿ بسط ةكيسر ةيمتفت مرة أخرل يمف

 ...(حمكىك يص المسرح ميركالن 
  

 السارؽ؟  فً السارؽ؟ ـى  فً ـى : الشاكيش أبك الجماجـ
 
تنطفئ األضكاء ثـ تشتعؿ عمى ثالثة براميؿ نفط شفافة قرب خيمة )

 (ةبالي
  

السمؾ يريدكف خزننا في ؾ( ألكسطعارية مف داخؿ البرميؿ ا: )أـ الجميع
!  السمؾؾ! البراميؿ
كمما صعدت مف السمؾ ( عارية مف داخؿ البرميؿ األيمف: )ميمكنة

رائحة العفكنة صعد نكعو، كازداد بيعو، صعد ثمنو، الفسيخ أغمى مف 
!  اؾ ىك المستفيدالسرديف، كالسرديف أغمى مف السمؾ، كالسَّـم 

كمما صعدت مف  (برميؿ األيسرا مف داخؿ اؿعارمن ): حسف الشاطر
مات إذا  !أف السمؾ ماتإلى  ؾاعفكنة اطمأف السَّـم ؿالسمؾ رائحة ا

! تبقى حافة البرميؿ بعيدةك ف يقفز،أالسمؾ ال يمكف لو 
ا ماذا يفعؿ ذا لـ يكف السمؾ ميتن إك (مف داخؿ البرميؿ: )ـ الجميعأ

السمؾ؟ 
 لسمؾ ليتنفس اليكاءيقفز ا( تقفز إلى أعمى فتظير مف الفكىة): ميمكنة

(.  ثـ تيبط مختفية في البرميؿ)
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( ثـ ييبط مختفينا) يقفز السمؾ ليرل السماء (يقفز بدكره) :حسف الشاطر
. ا مع السحابتين آكاف المطر إذا  ليرل

ا، ا، كينظر قريبن ينظر السمؾ بعيدن ( في فكىة البرميؿ ةكاقؼ: )ـ الجميعأ
. ؾ لمبحرف البحر لمسمؾ كالسـكيبحث عف البحر، أل

ف البحر لمسمؾ، في البحر ال يمكت السمؾ، أل( اكاقؼن : )حسف الشاطر
.  كالسمؾ لمبحر

ألف البحر لمسمؾ،  ،يسبح السمؾ بحرية في البحر( اقفةك)ميمكنة 
.  كالسمؾ لمبحر

أخرجكا السمؾ مف البحر، ككضعكه في البراميؿ، إذا  أما: االثالثة معن 
.  مات السمؾ
.  الماءإلى  يحتاج ليعيش السمؾ( بسرعة: )أـ الجميع
ؿ( ابسرعة أيضن )ميمكنة  .  اليكاء لكا 

لى الغ( رةببنفس الف: )حسف الشاطر أف يصير ( بنبرة عادية... )أك. اءذكا 
.  اؾعند ذلؾ، يخرجو الصياد مف البحر، كيبيعو لمسَّـم . اءذىك الغ
.  اؾالسَّـم  قليبيع: ميمكنة

.  اؾكليربح السَّـم : حسف الشاطر
.  اؾمف في ىذا، أف يربح السَّـم ؾكؿ شيء م: يعأـ الجـ

 اؾكمما صعدت مف السمؾ رائحة العفكنة اطمأف السَّـم : حسف الشاطر
.  الماءإلى  أف السمؾ لف يعكدإلى  أف السمؾ مات،إلى 

!  بدأت تصعد منؾ رائحة العفكنة( لالبف األصغر: )أـ الجميع
! كأنتً ( ألختو: )حسف الشاطر

 ! تً كأف( ألميا: )ميمكنة
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. ، فيختفكف بسرعة في البراميؿ الشفافةةيسمعكف بعض خطكات آتي)

 عمى كجيويتفقد البراميؿ، ك. يظير سيجار أبى خامش، ثـ أبك خامش
يقترب بحذر مف الخيمة البالية، فينطمؽ منيا بعض . مارات الغضبأ

يرفع طرفيا، كيأخذ بجس عضالت النياـ، ثـ يدكر دكرة دب . السعاؿ
ا، عمييا ثكبن  مأثناء ذلؾ، تخرج ميمكنة مف البرميؿ، تـر. اذكي مف حكلو
 (أف تفاجئو بكجكدىا مف خمفو لكتتبعو،  إؿ

  
مف أنت؟ حمـ أـ عمـ؟  : أبك خامش

.  حمـ: ميمكنة
!  األحالـأجمؿ ( امبتيجن : )أبك خامش

.  يبدك عميؾ االبتياج: ميمكنة
سيا، كلمسيا، يأخذ بج)ىناؾ ما أخبئو لؾ . أبتيج لمجماؿ: أبك خامش

 مسأقض( نفسوؿثـ ... )ما رأيؾ لك( فتثير شيكتو، فيسأليا عف نفسيا
 ؾما رأم( ثـ ليا)قمعتو  لمعيا بعض لحظة جنس، ثـ أعيد الطكطـ إؿ

؟  ...لك
. جائعة حتى المكت: ميمكنة

  .المكت لسأطعمؾ حت( بحماس: )أبك خامش
.  تعبة حتى السكر: ميمكنة

يممسيا مف كؿ مكاف ثـ )حتى السكر سأريحؾ ( بحماس: )أبك خامش
.  طمب فقط، كاطمبيني ما أستطيع عميو( ايرفعيا عالين 

ما ىك طمبؾ؟  ( متصنعة عدـ الفيـ: )ميمكنة
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. خبرؾتقمبي دقات  مدع( منفعالدافعنا يدىا عمى قمبو : )أبك خامش
.  الكقت لقمبي ااف، ىك مف يحكي

لو،  ملي قمبؾ، كأحؾ مإذف، ليحؾ مالحؽ ب( تقفز بيف يديو): ميمكنة
. قبؿ أف يؤذف المؤذف لصالة الفجر محؾأل

حتى الجحيـ ( مف كرائيا كىي تقيقو ركضم)سألحؽ بؾ : أبك خامش
(.  يحاكؿ تقبيميا، فتمانع! )رغـ الجحيـ( يمسؾ بيا، كيجذبيا إلي  صدره)

. األكؿ كالن أ: ميمكنة
. أكؿ األكؿ( يأكميا: )أبك خامش

. تجائعة حتى المك: ميمكنة
. جائع حتى المكت: أبك خامش

نا الناس؟ آر ما إذاك :ميمكنة
! الجحيـإلى  :أبك خامش

! أنا تعبة! كفى( متخمصة منو: )ميمكنة
رأسؾ سيككف ! الغادرة ميا سالكـ ،ق منؾآ( بكحشية جريحة: )أبك خامش

 !ؾءقضا
 
 (أبك خامش مف كرائياك الخارج ىمعةإلى  تيرع)
 

كمما صعدت مف السمؾ رائحة العفكنة،   (ؿمف داخؿ البرمي: )أـ الجميع
.. .ماتأف السمؾ اؾ إلى اطمأف السَّـم 

إلى أف السمؾ لف يعكد إلى (... مف داخؿ البرميؿ: )حسف الشاطر
.  الماء
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ا؟ إذا كاف السمؾ إنسافن ك :أـ الجميع
.  ايرفض أف يككف سمؾن : حسف الشاطر

ا؟ طفن ك إذا كاف البرميؿك :أـ الجميع
. فض أف يككف برميالن ير: حسف الشاطر

إذا ذكبكا السمؾ في الماء؟ ك :أـ الجميع
. السمؾ ال يذكب في الماء: حسف الشاطر

؟ إذا كانت لمسمؾ أيادو ك :ـ الجميعأ
 (مسكاف بطرؼ البرميؿم)يمسؾ السمؾ بطرؼ البرميؿ : حسف الشاطر

(. ايرمياف عمييما ثكبن . ف كالىما عمى األرضاا)فز خارجو ؽمك
إذا كانت لمسمؾ أقداـ؟ ك :أـ الجميع

 .يخمص مف العفكنةك الماء،إلى  السمؾ يسير: حسف الشاطر
 
يسيراف معا ك راعو،ذأمو ب مكتؼيحيط حسف الشاطر . كالىما يضحؾ)

يضاء جانب مف جكانب المسرح . خامش مالبحر، فيمراف بمعمؿ أب كنح
 (معد ليذا الغرض -ك كرتكف يمثؿ المعمؿ أديككر مف خشب  -
 

. في المعمؿ ضكء: يعأـ الجـ
. ىناؾ مف يعمؿ: حسف الشاطر

حتى ىذه الساعة البعيدة مف الميؿ؟ : أـ الجميع
. ا حتى الصباحأحيافن ك :حسف الشاطر

 .أنا أتعمـ بسرعةك أنت ىذه مينتؾ،، سنمد ليـ يد العكف: أـ الجميع



 

 101 

.  ظننتؾ جائعة ال تقدريف عمى فعؿ شيء: حسف الشاطر
.  جكعيبؿ أقدر عمى : أـ الجميع

 
معدتيا، يطرؽ حسف الشاطر باب المعمؿ، كفي  حكؿتشد حزاميا )

الكقت نفسو، تنطمؽ صرخات حادة لميمكنة، فيحطـ حسف الشاطر الباب 
ليجدىا مرفكعة في فراغ األشياء بيف أصابع الطكطـ الجبارة، كالدـ يقطر 

منيا، تند عف األـ تأكىات الجزع كاليكؿ، بينما يأخذ حسف الشاطر 
كىك في األعمى، يخرج عميو أبك خامش . لؽ الكثف الخيالي لينقذ أختوبتس

مف ساؽ التمثاؿ، كيرفع رأسو إليو، يتماىى حسف الشاطر بقكة الصقر 
( ، فيخر لو ساجدناتكضكء العقؿ كجماؿ الحك

  
نذا أجدؾ بعد يأس داـ اءق( بابتياؿ كخشكع كخشية: )أبك خامش

رافي، كتتككف عنؾ المرمكزة، عصكرنا، بمسانؾ سكؼ ينطؽ الكثف الخ
كجدتؾ، فاطمبني أطعؾ، كمف ! فأنت الضكء، أنت القكة، أنت الجماؿ

.  ابنتي اجعؿ لنفسؾ أجمؿ زكجاتؾ
 
إال دائرة ضكء عمى أـ الجميع، كىي تيز رأسيا بتكأدة عدة ... ظالـ)

  (كتبتسـ ابتسامة حزف غامضة مديدةمرات عمى التكالي، 
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الموحة الرابعة     

. اليسرل قمو تحمؿ ساؽأ، كمحسف الشاطر يحمؿ رأس الطكطـ الصقر)
الشخصيات كميا التي ترسـ . ردف، باتجاه الجميؿاأل ميسيراف في كاد

معيما ىذه المكحة تظير عمى الخشبة طكاؿ الزماف الخاص بيا ثـ تغادر 
 (المكاف

 
البزاة كالشكاىيف، قارة باليمامة،  أنا كؿ شيء يصيد مف: حسف الشاطر

أنا شدة كقع الشمس، كالماء ! المبف الحامض، الدبس، كعسؿ الزبيب
، كالمعف لمف ال يستحؽاا أنا ما انحط مف كرؽ ! جف، كالقيادة عمى الحـر

أنا البصر الثاقب ! العضاه، كاسـ جينـ، كالسماء الثالثة، كالفأس العظيمة
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!  عصا، الكاسر الحجرة، الضارب اؿؿالداىية الناز
!  الصريح كذبأنت حكاية صكت طائر، كصفاء ىي اؿ: أـ الجميع

!  الكصؼ، ما سأككف مؼ قىي ما لـ أكف: حسف الشاطر
تذىب إلي حيث السؤاؿ . مسكيف كؿ الكصؼ، مسكيف أنت: أـ الجميع

ىؿ  ،كأنت. يا صفاء، ننسى العمر، كلف ننساؾ ،ال ننساؾ. عف النسياف
كرة، اأـ نسيتو؟ لكنيـ صنعكا لنا عمر النسياف، كعمر الذذكريف العمر ت

.  مكالعمر يمض
بالعمر، كصفاء أطيب شيء أخرجتو  مالعمر يمض: حسف الشاطر

.  الناصرة
. ذىب كرألإذا  حد إالألف يصدؽ : أـ الجميع

.  ، باتجاه الجميؿمالكاد منحف ذاىباف ؼ: حسف الشاطر
.  تبعؾأنا أ، كمطريؽ مق: أـ الجميع

.  غنية حبأكؿ أإلى  نحف ذاىباف: سف الشاطرح
لى آخر حرب: أـ الجميع   .كا 

.  إلى أكؿ قبمة نحف ذاىباف: حسف الشاطر
لى آخر خيمة :أـ الجميع .  كا 

.  أكؿ عناؽإلى  نحف ذاىباف: حسف الشاطر
لى آخر عاصمة: أـ الجميع .  كا 

نعيد تركيب السفر؟  ىؿ : حسف الشاطر
سمؾ، كفى قصيدة ستكتب عنؾ بعد اكتب  في شريعة مكسى: أـ الجميع

سييجر الشعراء ... قصائد قصيدة لف تككف بعدىا. سبع عشرة سنة
.  مالقكؿ، أك، أف القكؿ سييجرىـ، كسيتكاتبكف عف الماض
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ا، أك عف الحاضر صار ماضين  مبؿ عف المستقبؿ الذ: حسف الشاطر
.  مال يمض مالذ

 المنفى مف حيث ، كسيكرسكفمسيتكاتبكف عف الماض: أـ الجميع
. ال يدركف

.  مبؿ العكدة مف حيث ندر: حسف الشاطر
.  سيكرسكف العذاب مف حيث ال يدركف: أـ الجميع

.  مبؿ السعادة مف حيث ندر: حسف الشاطر
الرسائؿ،  مسيكرسكف ما يريدكف نفيو لكثرة ما يعيدكنو ؼ: أـ الجميع

صحراء الرمؿ  بالد الجميد، فأيف ىك مف ما ؼكسيعذب أحدىـ نفسو مجافن 
!  مإال ىنا، دكف أف يراف لكصحراء الصقيع؟ ىك ىناؾ، كال ير

نت ىنا، ىذا مكانؾ، أف لـ يرؾ، ؼإلف يرل إال ىنا، ك: حسف الشاطر
.  كىذا زمانؾ
يرل السمؾ؟   ال مكماذا سيفعؿ بالحيتاف ىناؾ، كىك الذ: أـ الجميع

.  ييمو البحر. ال ييمو السمؾ: حسف الشاطر
 ما، ألفف شاء، أزليًّي إمنفاه، كليكف منفاه،  قليكف قصيدإذف : أـ الجميع

.  مأعبر طريؽ مفامف خارج القصيدة أر
القصيدة، فإلى أيف ستقكدؾ   مطريقؾ ال نياية لو ؼ: حسف الشاطر

الطريؽ دكف أغنية؟  
. معمى حاالت مأجد ما يستعص مقبر أبيؾ، تعرؼ أفإلى  :أـ الجميع

منية بعد المكت، فتمكت د، سأحقؽ األسيككف قبر أبيؾ أمنية القصي
!  منيةاأل

الشاعر حيات  مفا، لكف أـممافا ما تمكت األدكـن : حسف الشاطر
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.  ممافف ماتت األإباقيات، ك
!  كـ يفرقنا القصيد: أـ الجميع

.  قصيد آخر أك في آخر قصيد مؼ ؽسنتؼ: حسف الشاطر
؟  مكأنا؟ ما ذنب حيات: أـ الجميع

. ما تككف ككفتأف : حسف الشاطر
.  لف تككف غير ما تككف: أـ الجميع

ا، القمر: حسف الشاطر كمالؾ المكت، كشيطاف الحب، كبيت  أيضن
.  لمعقاب، كالراسـ لمجريمة مالشعر الناؼ

.  ألننا التحقؽ، كألننا التخيؿ: أـ الجميع
.  البكاء مالشاعر إذف يبؾم دع: حسف الشاطر

.  ليؿ قبؿ آخر فجركاء اؿببكاء النير ك مسيبؾ: أـ الجميع
ا آخر مف منفى شكطن  أىكذا يصؿ النبع بمصبو، ليبد: حسف الشاطر

.  منفاه مالشعر ؼ
أنا ! مٌ ؿإنظر ا( غاضبة)ؿ زاأل ا آخر مف المنفىليبدأ شكطن : أـ الجميع

  . ل إال ىناؾ، دكف أراهركال أ ،ىنا
  .ألنو الظؿ: حسف الشاطر

. مٌ لتسقط الظالؿ إذف عمى قدـ: أـ الجميع
نو قدر إقدماؾ بحر، كالبحر منفى، كالمنفى أزؿ، : حسف الشاطر
كفي  ،اإلخالص مىذا القدر ىك قدرنا ؼ. ياهإ غدا الشاعر، ككمنا

! ف بقينا أك ذىبناإالخيانة، ىذا القدر نحف 
! قدركـ إذف، كليختصر بي المسافة مفميدقف: أـ الجميع
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  .ىذا الكىـ مال اختصار لممسافات ؼ: حسف الشاطر
.   مكىـإلى  ىك كىمكـ، كأنا ذاىبة: ـ الجميعأ

أنت الخطأ، لؾ الخطأ،  مككفلي عميؾ، ك مسمـ: حسف الشاطر
! نو الحسابإ. كالشاعر ال البقية، كال الصكاب

ىذا الحيكاف . ، لف أجمع أشالئيمىك حسابكـ، كىذه بقايا: أـ الجميع
أنا، كالعالـ ىذا الدـ المتفجر ىك . ف ميكؿمالذبيح ىك أنا، كالعالـ سؾ

فى نياية . كجنكفمحاؽ ىذا القمر الساخر ىك أنا، كالعالـ . كحش رؤكـ
العالـ أجدني، في لؤلؤم كأشالئي، ليبدأ العالـ معي جريمتو الجديدة، 

 منفاه  ىؿ يعرؼ الشاعر؟ ىؿ يخرج مف! أنا منفى العالـ. فيجد منفاه
! ة اليزائـليعرؼ؟ أنا منفى العالـ، أنا معجزة القير، كخراؼ مٌ إؿ

ة، ككطنو بسيككف زمف الحقي قزمف! ةبلف يخرج مف الحقي: حسف الشاطر
! ةبة، كقبره سيككف قبر الحقيبسيككف كطف الحقي

ا، أنا كطف سأجعمو زئبؽن ! ة العالـبسأرأؼ بو عند ذلؾ، أنا حقي: أـ الجميع
كسأعطيو لمقصيد ! ا آخر غير القبر، أنا قبر العالـسأككف لو شيئن ! العالـ

أما أنت، فمف تخرج . ظؿ المكت ممف جديد، فيكتب عف طريؽ قصير ؼ
الرقيب ق أف يطارد بعد الدنياإلى  مف الكتاب، كلف يخرج ىذا الكتاب معؾ

مجمة تقكؿ عنيا مجمة الثكرة، كفى دائرة تقكؿ  معمى الثقافة ؼ مالعسكر
ف مؤسسة لمنظاـ كانت كستكك ،عنيا دائرة الثكرة، بينما ىي، ىذه أك تمؾ

ال فضاء، كما الظؿ إال إمؤسسة، فما المكاف إال صكرة، كما الكالـ  ةأمؾ
. بيؾ الجديدأكتب ليـ عف ظؿ استعارة، ؼا

 . القديـ مبؿ عف ظؿ أب: حسف الشاطر
 
ا يدفف فييا أجساد يمراف برجؿ نصفو صقر كنصفو حكت يحفر قبكرن )
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 ( فنياثـ يحمؿ صفاء حية كيد الحكر إال أجساد منيا بنادؽ ال أركع
 

.  حية ميدفف أخت مالحمـ رأيت أب مؼ: حسف الشاطر
  .ىذا ألنو كاف يبغضيا أكثر منؾ: أـ الجميع

.  الحمـ رأيت صفاء تمد صفاء مف عمى حجر مؼ: حسف الشاطر
.  الحقيقة صارت حممنا فىذا أل: أـ الجميع

.  في الحمـ رأيت صفاء تقتؿ صفاء مف أجؿ حجر: حسف الشاطر
. الحمـ سيصير الحقيقة مرتيفا ألف ىذ: أـ الجميع

النعيـ، ك صفاء الحمـك سيكتب الشعراء عف صفاء الحقيقة: حسف الشاطر
. مدفنت الماض ممف الكممات الت مكسيعيدكف أب

 معيـ مف يدفنو ؼـ مالكممات، كسيأت مسيدفنكف أباؾ ؼ: أـ الجميع
س ىناؾ ا، فميسـن ايضعكف ك ا،سـن اسيرفعكف . كا السطكرالمعايير، ليمؤل

. ضكف الكالـ، ليطرقكا باب العبقريةسيغـٌ ك .ترادفاتـل مف حقؿ اؿفغأ
ة ءمف خالؿ قرا فا، سيقرأكا فريدن ىؤالء لف يقكلكا شيئن : حسف الشاطر

 ،المعرفةك ألف الشعراء، أصحاب الشعر ،غيرىـ لغيرىـ، فتقرأىـ األنانية
. دائرة الحسد ميقفكف ؼ
. دائرة العدكل مبؿ ؼ: أـ الجميع

. حية مرة أخرل ميدفف أخت مالحمـ رأيت أب مؼ :سف الشاطرح
 .ىذا ألنو كاف يعشقيا أكثر منؾ: أـ الجميع

سارة تمد صفاء، ك صفاء تمد سارة، مالحمـ رأيت أخت مؼ: حسف الشاطر
. مف عمى حجر

ـن  بعد ىذا ألف الحقيقة لـ تزؿ: أـ الجميع . احم
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صفاء تقتؿ سارة، مف الحمـ رأيت سارة تقتؿ صفاء، ك مؼ: حسف الشاطر
. أجؿ حجر
. حقيقة مرتيفاؿىذا ألف الحمـ كاف : أـ الجميع

. ما ذنب الحجر إذف: حسف الشاطر
ما ذنب صفاء؟ ما ذنب سارة؟  ك :أـ الجميع

. الحجر مرتيف مىا ىما تفسداف ؼ: حسف الشاطر
. ا كاف مفعكالن عدن ك عميو األجؿ أف تقيـ: أـ الجميع

فيكـ؟ الكعد أـ الـ: حسف الشاطر
. كعدؾ ىك مفيـك الرحمة: أـ الجميع

. المفيكـ ىك كعد المرحمة: حسف الشاطر
. اإلشارة مىا نحف ذاىباف ؼ: أـ الجميع

ىذا ىك نظاـ . الطريؽ الجديدة مؼ... السياؽ مبؿ ؼ: حسف الشاطر
يمتقط ثالثة فالحيف ممف فقدكا ! )منظرا... الالحقةك األشياء السابقة

ا ستفعمكف؟ ما رأيكـ؟ ماذ (أرضيـ
. مؿ مأنا اختيار غير :األكؿ الفالح
! ملغير مأنا اختيار غيرك :الثاني الفالح

، عمى ماختياره ؿ مؼ مٌ نعمتو عؿ. ختاراأنا الرضكخ لمف ك :الفالح الثالث
! ا باختيارهأف أككف جديرن 
ما رأيكـ ماذا ستفعمكف؟ : حسف الشاطر

. حد حرأال  :األكؿ الفالح
. العبكدية محطة قبؿ حرية .حر ؿ كاحدؾ :حسف الشاطر
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. ال حؽ ألحد :الثاني الفالح
الحؽ سيؼ تنتزعو اليد . لكؿ كاحد حؽ كاحد عمى األقؿ :حسف الشاطر

. مف غمده
  .ال أحد ألحد: الفالح الثالث
 .يريد مكؿ كاحد لكاحد عندما يختار الكاحد نفسو الت: حسف الشاطر

. ناحية جديدةإلى  خرج مف حجر جديد يشيرت ةجديد عصبإانظركا، 
! ىذه بدعة قديمة( برعب: )الفالحكف الثالثة
! بؿ الطريؽ الجديدة( اغاضبن ) :حسف الشاطر

! ىذا سحر نخشاه كال يخشاه المكت( ابرعب دكـن : )الفالحكف الثالثة
خرل يحممكـ فييا أطريؽ إلى  ىذه لحظة ذىابؾك (متدخمة: )أـ الجميع

 ،اىـ شعبن كفا لكـ، فتختاربيدن حكامكـ عمى أكتافيـ بعد أف صاركا ع
! كف معاممتيـئتسيك

يخشاه كىذا سحر ال نخشاه ( كقد غادرىـ الرعب: )الفالحكف الثالثة
! المكت

دـ ك ليكف دمكـك ليدؽ أعناقكـ السيؼ الجالد،( غاضبة: )أـ الجميع
.  (تطردىـ! )يا مغضبيف ،المخمؿك لمقكة صغاركـ حالالن 
محطة قبؿ محطة، فطريؽ العكدة  كلسلـ تكف ( امقيؽن ) :حسف الشاطر

. أخرل ممحطات، دعينا نقؼ ؼ
ا أسكد ييبط مف أرل مالؾن ( بعد غضبيا كؿدكف أف يز: )أـ الجميع

دكف ك تكاصؿ بإصرار)سمسمة عظيمة ك يده مفتاح اليكية مالسماء، ؼ
الياكية، ثـ يغمقيا  مبيما ؼ ميـرك القبض عمى التنينيف، ميمؽ( تردد

 . ةؿبالسمس
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ا لسحب ؿ ذلؾ ييبط ىيكؿ متحرؾ مف سماء المسرح يمثؿ مختبرن خال)

 لحاج عرقكب بدكره لمستراكب ليبيعو ؽبعضيـ يبيع دمو لمحاج عر ،الدـ
نتزاع رأس ايؿ ئصمكك فى الكقت نفسو، يحاكؿ أبك خامشك .جكف

 (الجماجـ مكؿ ذلؾ بإشراؼ الشاكيش أبك الصقر مف حسف الشاطر،
  

. أرل الحكمة المحدكدة... أرل أنا أرل ماك :حسف الشاطر
  .بؿ حكمة ما فكؽ البشر: أـ الجميع

. الحربك العدـ: حسف الشاطر
. بؿ عدـ شيطاف الحرب: أـ الجميع

. طفؿ العالـ الكارث لضعفو: حسف الشاطر
. بؿ طفؿ اهلل العاكس لصفاتو: أـ الجميع

. لننقذ أرضنا القديمة( اغاضبن ) :حسف الشاطر
. ا جديدةلنقـ أرضن ( اأيضن  مغاضبة ق: )أـ الجميع

يمتقط ثالثة ! )منظرا... شياء الحاضرةىذا ىك نظاـ األ: حسف الشاطر
ماذا ستفعمكف؟  ؟ما رأيكـ( نازحيف ممف باعكا دميـ

! أنا المسغبة! أنا المرض :األكؿ النازح
! أنا الغربةك :الثاني النازح

يـك أكؿ ك يكـ أمس، مدفنت طفؿ... أنا مكت الطفكلةك :النازح الثالث
! مجار قدفف طفؿأمس 

ماذا ستفعمكف؟  ! ما رأيكـ: حسف الشاطر
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. ء يمكتمكؿ ش :األكؿ النازح
. المكت محطة قبؿ عكدة .ء يمكتمال ش :حسف الشاطر

. مء ينتومكؿ ش :الثاني النازح
. النياية قطار يقؼ لحظة. مء ينتومال ش: حسف الشاطر
. ء ال معقكؿمش كؿ: النازح الثالث
انظركا، ! نتظارا عبث الال مء ال معقكؿ إال ؼمال ش: اطرحسف الش

! ناحية قديمةإلى  خرج مف حجر قديـ يشيرت ةقديـ إصبع
! ىذه بدعة جديدة( برعب: )النازحكف الثالثة
! القديمةاألرض  بؿ( اغاضبن ) :حسف الشاطر

 !ىذا سحر نخشاه كال يخشاه المكت( ابرعب دكـن : )النازحكف الثالثة
أرض أخرل تندؽ فييا إلى  ىذه لحظة ذىابكـك (متدخمة): أـ الجميع

مة عمى أفال ترفع  ،ا لتقميـ الشجرالرماح مقصًّي ك ،السيكؼ سكة محراث
! ابدن أمة سيفيا، كال تتعممكف الحرب أ

ىذا سحر ال نخشاه كيخشاه ( ىـ الرعبغادر كقد: )النازحكف الثالثة
! المكت

ليفاقـ مف بمكاكـ ك ،مؿليأكمكـ الثعباف األص( ضبةاغ: )أـ الجميع
  .(تطردىـ)عميو يا مغضبيف  مأضعاؼ ما ق
لـ تكف ىذه سكل محطة قبؿ محطة، فطريؽ ( امقيقون : )حسف الشاطر

. أخرل مالعكدة محطات، دعينا نقؼ مرة أخرل ؼ
 ،النفكس مء يكلد ؼمكؿ ش( بعد غضبيا كؿدكف أف يز: )أـ الجميع

. الحركبك المكتك الحب
ذاؾ إلى  منظرا. ىذا أك نيدـ ذاؾ مارجيا نبفمف خك :حسف الشاطر
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شاب عمى يظير )بعد أف دمركا القدس ألكؿ مرة  ميأتيف مالشاب الذ
( يده عنب، يقكؿ لو م، كأنو فينكس فمسطيف، ؼالخشبة، جميؿ

   ...انتظرتؾ ...انتظرتؾ ...انتظرتؾ
خر غير شعب الظممات، آبحث عف امتالؾ خاص لشعب أكنت : الشاب

ة فاألـز ملتقيتؾ لننوا نذااءقك الضكء،ك الفضيمة مبحث، ؼكما زلت أ
  .(ليو الدالية فيأخذىاإيمد )لية الركح ايا د بؾ تيؾآ نذااءالثابتة، ق
 كرمةو  فنفً  أبكه الحراث، كؿُّد ك دالية الحقيقةك ىك دالية الركح: أـ الجميع

ا ؿ ثمرن ا يطيره ليحـيحمؿ ثمرن  كرمةو  فنفً  كؿُّد ك ا يقطعو،فيو ال يحمؿ ثمرن 
  . كثرأ

! مؾأـ قالتو الف طيكركف أنقياء لؾنحف اا( لحسف الشاطر: )الشاب
ال يمكنو أف  مالفنف الذؾمعؾ،  مكحدت مألبؽ ؼك ،مكحدتؾ مع ملتبؽ ؼ

ال  مالدالية التؾك ا مع الدالية،بقى متحدن إذا  إاليحمؿ بالثمر كحده، 
مف  ...ع الفنفبقيت متحدة ـإذا  نيا أف تحمؿ بالثمر كحدىا، إالؾيـ

معو، سيحمؿ بالثمر الكثير، ألننا مف  ةكحد منا ؼأك م،كحدة مع ميبقى ؼ
. طالؽا عمى اإلخارج ذاتنا لف يمكننا أف نفعؿ شيئن 

 
 (شابكاؿ ىك حسف الشاطر يسقى الدالية)
 

ال يناـ؟  قىكمك يؿؿاؿ ممف سيحمييا ؼ( شاكية: )أـ الجميع
. الغضب قسيحمييا مف: حسف الشاطر

. ال غضب لييكه عمى شعبو: جميعأـ اؿ
. دبالمز ناسيحمييا منو نبيذ: الشاب
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. ال نبيذ قبؿ قطاؼ: أـ الجميع
 التي بمنجميا الماضي األرض ىذه دالية الركح ال دالية: حسف الشاطر

 ما ؼمف معصرة الغضب تدفؽ نبيذه دـن ك ،ىا رئيس قكل التنفيذبقطؼ عف
بيا، بعد  مأتافك ،مىا أبثاف حراؾ مىذه دالية الركح الت. المدينة الخطاـ

، منذ أف دمركا القدس ألكؿ مرة، ىذا الشاب األجمؿ مف ليأف حفظيا 
 .أنتـ األفنافك ، فأنا الدالية،ما مفجميعن أنتـ  ىك مالقمر، الذ

 
 عمى حجر، فينيض رأسو، مينسى رأس الطكطـ الصقرحسف الشاطر )
حاج عرقكب بسكر مرتفع مف أجساد اؿ بيضر ،يطير دكف جناحيفك

 مسترك الطربكش الفاقع، قيؿ عمى رأسئصمكك ة الييكد،كعمى رأسو قمنس
 الشاكيش عمى رأسو قبعة الكاكبكل،ك ق كاسكيت الشاكيش،سجكف عمى رأ

 (المنبثقة مف السكر مالؼ األيدآف تقبض عميو أإلى 
 

 مستأتك راحت محطة بعد محطة،. الرحمة مىنا ال تنتو: أـ الجميع
الصكرة ال ك الرحمة صكرة،ك ،الكممة رحمة .الكممة متنتوىنا ال ، محطة

 عبرىؿ نجتاز أرصفة المحطة القادمة أـ ف. أشكاؿكال  فاؽ لياآ
 نيايةإلى  ىؿ نطيرك ىا؟ءىكا نشربأـ  بقدـ تعبة ىؿ نقطعيا ؟ىاءفضا

م أنني أعرؼ النياية، ذنب( بصكت متيدج) الرحمة قبؿ فكات أكانيا؟ 
إسرائيؿ ))، ((فاإلسرائيال))كتعرفيا معي ( صر دمعتيفتع! )كأية نياية... آه

سيككف ك أنو ذنب يعقكب، ذنبي. ((إسرائيؿ الركح المدمر))، ك((المحـ
عندما  ،خطيئتو عنيسيككف الثمر عندما أنزع ك القرباف ألجؿ ذنبو،

 ،ف المدينة المحصنة ستككف منعزلةأل ،رمادإلى  ؿ حجارة الييكؿحكٌ أ
لف أخبط  .ىناؾ سيناـك ،ىناؾ سيرعى العجؿ .اسيككف المرعى ميجكرن ك
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الجبؿ المقدس بعد حيف، إلى  مسأعكد كحد ،الفراتإلى  الثمار مف النيؿ
. اأف يككف العقاب الزـن ك بعد أف يككف العقاب،

يظير )ا؟ لزكـ االثنيف معن  أ أـلزـك العقاب أـ لزـك الخط: حسف الشاطر
سكطو أخكه األكسط حمد أبك مكىك س المرتينة ؼى األخ األكبر دركيش فى 

ريش مف كراء القضباف، ثـ ال يمبث أف يتحكؿ إلى حمامة، فيستؿ األخ 
العقاب حيف يجكز العقاب نعـ بعد أف يجكز لزـك ( سكيننا، كيذبحو

أنضربو مثؿ ضربو لغيره؟ أنقتمو مثؿ . الدميـالجكىر / الخطيئة/ الخطأ
كاف ال إذا  !ىناؾ منظرا ،قـ يد القاتؿ؟ أكاأىؿ ىك القاتؿ ك قتمو لغيره؟

صفاء ىناؾ؟  مأترينيا أخت. مٌ بعيف ميمكنؾ النظر لطكؿ المسافة، فانظر
! الظؿ منتظار المغربى ؼصكرة اال
!  صكرة كجو في ظؿ المكت ،سكاؾ أنا ال أرل: أـ الجميع

 !نا كؿ الكجكهأ م،ال كجو ؿ أنا الكجو: حسف الشاطر
!  أنت الجية: أـ الجميع

.  أنا الجية ال جية لي، أنا كؿ الجيات: حسف الشاطر
! أنت الظؿ: أـ الجميع

! ؿأنا كؿ الظال م،أنا الظؿ ال ظؿ ؿ: حسف الشاطر
! نت الحكتأ: أـ الجميع

! االنتحار الجالؿ مؼ ميبغك العشؽ مأنا الحكت يبغ: حسف الشاطر
مف بعدؾ؟ مف سيبقى لمبحر؟  ممف سيبقى ؿ( ليفةك بخشية: )أـ الجميع

... مأمت مستبقى مف بعد: رحسف الشاط
! أنت األمة( ليفةك بخشية: )أـ الجميع

! أنا كؿ األمـ ،أنا األمة مف غير أمة: حسف الشاطر
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! أنت النصر: أـ الجميع
! أنا كؿ اليزائـ ،أنا النصر مف غير نصر: حسف الشاطر

أنت األرض؟  : أـ الجميع
! أنا كؿ البحار ،مف غير أرضاألرض  أنا: حسف الشاطر

ظميما  مأراؾ صكرة نظاميف تقكـ ؼ( اليفة دكـن ك بخشية: )الجميعأـ 
! األنظمة

 !أنا أراؾ صكرة نظاـ أعطى أكموك :حسف الشاطر
 
ثعباف يتمكل دكف تكقؼ، فيقبض حسف الشاطر إلى  أـ الجميع تتحكؿ)

 يحاكؿ قطع رأس الكحش مرات، ك مف الضكء عمى سيؼ،
 مض مف الندؼ تطير  ؼفال ينجح، ثـ ال تمبث أف تصير حمامة أبي

أمو، فتيبط مف  ميناد ،الفضاء لتحط بيف أغصاف شجرة زيتكف عجكز
 (إليو متأتك ،الشجرة

  
.  منعتؾ مف أف تحمؿ عمى عاتقؾ ديف دـ يدفعو غيرؾ: أـ الجميع

.  الطكائؼ ما تبصرفعد حيادمًّي ألـ : حسف الشاطر
ا  أعرؼ، كأعرؼ: أـ الجميع .  أنؾ ستكابد ما ال تستأىؿأيضن

.  أحتمؿ النتائج: حسف الشاطر
.  نو الغضب األكبرإلف تحتمؿ الغضب، : أـ الجميع

 . أككف قد قبضت عمى قمعتي: حسف الشاطر
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 نيارتيب الرياح المحاصرة بسكر الحاج عرقكب، مطكحة بو، تتحكؿ األ)
ا، الركح دـن  ةتتفجر دالي. نفط، كيككف الطكفاف، كال يقع عمى فمؾإلى 

كىك ال يكؼ عف ... أبناء الطكائؼ، كتتقاتؿ معوفتسكر منو كؿ 
 ...(ترداد
  

كدمو ! )ليعممكا السالـ معي! ليقبضكا عمى قمعتي: حسف الشاطر
(.  يتفجر

كنت عمى باب . جرحكؾ، كلـ تبدأ بعد( مضمدة لو الجراح: )أـ الجميع
باع  ((عكض)): تكفيؽ قبؿ أف يمكت عمى طريؽ أريحا مقاؿ ؿ. ةالبدام

. تمؾ السنة الفمسطينية مقاتؿ بشجاعة ؼ. ق، كاشترل سالحوأساكر زكجت
عرؼ كؿ الطرؽ الكعرة، كعندما كاف يتعب، كاف يرتاح . اجتاز البداية
، كقع في يد اإلنجميز، كحكمت عميو ةلكنو لـ يعرؼ النيام. تحت صخرة

ليمتو األخيرة، كحبؿ المشنقة يتحرؾ في  مؼ. عداـ محكمة عسكريةباإل
، لكف الكطف كالدمع كخبز مالمكف الرماد مالريح، فكر ؼخيالو مف أثر 

تأخذ بالغناء )األكالد، ككتب بقطعة فحـ عمى جدار السجف السميؾ 
 (...بصكت منخفض

 
سير تا يكمؿ نكاحو  ليؿ خؿ األ يا

راح يفيؽ الفجر كيرفرؼ جناحو  
ىبو رياحو   مالمشنكؽ ؼ جحتايمر

كطاني  أعمى  مال تظف دمعي خكؼ، دمع
  مالبيت جكعاف مشة زغاليؿ ؼكعكـ
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  مخكافإميف راح يطمعيا بعدل ك
قة راحكا  فع المش بميشباب اتنيف ؽ

نيارىا   مكبكرة مراتى كيؼ راح تقض
ككيميا ع صغارىا   مٌ كيميا عؿ

يدىا سكارىا  إ ميا ريتني خميت ؼ
 سالحو  مالحرب تا أشتر ميـك أف دعتف

 
مف ...( ت طكيمة، ثـ تقكؿ لوالجريح نظراابنيا  ـ، كتنظر إليتنشؽ األ)

لؼ السبخة، كفى ظمؾ سيصبح األاألرض  جرحؾ سيمؤلكف بالثمار كجو
صغرل، كالشيكد عميؾ سيقيمكف عالقات سمـ مع  ة، كالكثير أـاكاحدن 
 مخرل، نعجات الراعي، ؼق الجيكش، لكنى سأسبؽ النعجات األييك

    !اا مكعكدن يا سالـن  ،صنع مكقفي مف ممكي، منؾأالطريؽ، ك
 فييـ، مصاحبك فييـ مسأعكد ألخبر الناس أف عدك: حسف الشاطر

جسد  مأنطمؽ بإرادة حصاف حر ؼك العقكؿ، مؼ مالسرج الذ مسأمتطك
. جامح

. سيطاردؾ التأمؿ: أـ الجميع
. ضيـ قدر كاف قدرؾك مف جرح العدؿ، صي ؿى خٍ سأى : حسف الشاطر

. ستطاردؾ الخرافة: أـ الجميع
. خر كاف مكتؾآبمكت ك خر،آد سأظفر بكع: حسف الشاطر

 .الغايةطاردؾ تس: أـ الجميع
. باستسالمؾك مبإرادت مسأختار زماف: حسف الشاطر

. سيطاردؾ المكاف: أـ الجميع
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بضعفؾ  ك ،مسأذىب إليو بقكت: حسف الشاطر
. طاردؾ مكت بعد مكت بعد مكتمس: أـ الجميع

. مف شكمو ظمؾ مسأصرعو ىذا المكت الذ: حسف الشاطر
؟ بعد ذلؾ ماذا ستفعؿك :جميعـ اؿأ

. ربعيف ليمةأسأمكت بعد ذلؾ، ثـ سأحمؽ : حسف الشاطر
لتككف الشاىد عمى ( ثـ مرتعبة)بالحداد  ملف يسترضيؾ غير: أـ الجميع

. حاجتنا
سأككف الكاسطة،  ةالحياك الممر الفاصؿ بيف المكت مؼ: حسف الشاطر

فى الجحيـ ك يـالجح مأخمص مف سمطة العقاب ؼك فيـ الخطأ،أبعد أف 
. ال تيأسي( امشجعن ثـ )

. مأخشى مف تضحية ستسبقف: أـ الجميع
قبؿ اليدؼ األكؿ  سيككف اليدؼ. عمى الدـ أف يسيؿ: حسف الشاطر

. األخير
. سأرضخ لكعيؾ...كأنا بعد ذلؾ سأرضخ لعدلؾ: أـ الجميع

. ستككف الفكرة األكلى قبؿ الفكرة األخيرة: حسف الشاطر
! مكتؾب مال تذكرف( ثـ مرتعبة) مبمكت مرفال تذؾ: أـ الجميع

! ستككف الشجرة األكلى قبؿ الشجرة األخيرة: حسف الشاطر
! بدمؾ مال تذكرف( ثـ مرتعبة)بدمى  مال تذكرف: أـ الجميع

. األخيرة السفينة ستككف السفينة األكلى قبؿ: حسف الشاطر
! بقمرؾ مال تذكرف( ثـ مرتعبة) مبقمر مال تذكرف: أـ الجميع

.  ستككف الجزيرة األكلى قبؿ الجزيرة األخيرة: سف الشاطرح
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 .الرمزك سقى الجسد بالدـسيي ك :أـ الجميع
 
جبؿ ا، فيقؼ حسف الشاطر عمى قمة تستؿ األـ مف الضكء سكيفن )

عمى قمة  "بك عمادأ"عمو ابف  يقؼ ،عموابف  عمى مينادك ،عيباؿ
 (الضباب ةفكر جرزيـ المقابمة، يقكؿ لو، فال يسمعو، كال يراه، مف

  
يا مف يقكؿ ... مكف شاىدابني  عـابف  يا( تناديو معو: )أـ الجميع

 ! مٌ أييا السامر! الرابعابني  عنؾ الناس
 
ال يسمع، كال يشيد، يمنعو عنيا جدار الضباب، ابف العـ أبك عماد )

 ـ تطعفاأل. كيمنعيا عنو، ثـ ال يمبث أف يبحر عمى نجمة صكب الجميؿ
، فينزاح مبرؽ في الكادؾقمبو، كتطمؽ السكيف  متتالية ؼطعنات ـابنيا 
. اؿ، كينطبؽ عمى جرزيـ، كتطفك عمى سطح الككف مدينة الزالزؿبعي
 (ضكء. ظالـ .دـ
  

 لالنياية المعمنة في النبكءة ليست ىنا بعد، سأشيد عؿ: الحاج عرقكب
ر البعيد، فأككف مصر الرمز، كالثعباف الرمز، كالبح مالجريمة مف مكاف

ة ؿنظركا إلييا مكبمة بالسمسا... الرمز، كسأجد الفرح أسفؿ أسكارم
 أبك ريش بنيا األكسط حمداىا الشاكيش كؿتدخؿ أـ الجميع يكب)العظمى 

: كنيا بالحجارة مردديفجـيضربيا غفر مف الناس بقبضاتيـ أك يربينما 
بينيا يمضى أبك خامش بطكطمو بعد أف استبدؿ رأسو ! ساحرة! ساحرة
سيشعمكف الحطب ( رم برأس حمامة كساقو اإلنسانية بساؽ تمساحالصؽ

تشتعؿ )مف حكليا بعد قميؿ، كيصنعكف منيا لمزماف البارد محرقة 
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محطة قبؿ محطة ( ةبخشية كرىب! )ىذه ىي نار جينـ الدنيا( النيراف
تنطمؽ منيا أفكاج مف ! )ىذه ىي نار لمصقكر بيت( تزعؽ ألسنة الميب)

... مف جكفيا الغيث كابالن ، ثـ تبعث رعد ااف، كتبرؽت( الصقكر المرعدة
 ! آه مف فاجعة الغيث بعد نار المحرقة

 
أـ الجميع كابنيا  قفي بطف. ضكء عمى أحد براميؿ النفط الشفافة. ظالـ)

 ( عرايا... ميمكنة لاألصغر حسف الشاطر كأختو الصغر
 ترمى الستارة

أعمال أفنان القاسم 
 

المجموعات القصصية 
 

 1969عشاش الميدكمة األ (1
 1974الذئاب كالزيتكف   (2

 1976االغتراب  (3

 1981حممحقيقي  (4

 1988كتب كأسفار  (5

 1995الخيكؿ حزينة دكمنا  (6

 
األعمال الروائية 
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 1967الكنارم  (7

 1969القمر الياتؾ  (8
  1970اسكندر الجفناكم  (9

 1971العجكز  (10

 1972النقيض  (11

 1973الباشا  (12

 1974الشكارع  (13
 1975المسار  (14

 1978مكت مف الجميد العصافير ال ت (15

 1979مداـ حرب  (16

 1987تراجيديات  (17

 1990مكسى كجكلييت  (18

 1991أربعكف يكما بانتظار الرئيس  (19

 1993لؤلؤة االسكندرية  (20

 1994شارع الغاردنز  (21

 1994باريس  (22

 1995مداـ ميرابيؿ  (23

 1995الحياة كالمغامرات الغريبة لجكف ركبنسكف  (24

 1996أبك بكر ااشي  (25

 1999مارم تذىب إلى حي بيمفيؿ  (26
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 2000بيركت تؿ أبيب  (27

 2001بستاف الشالالت  (28

 2003فندؽ شاركف  (29

 2003عساكر  (30

 2010كصكؿ غكدك  (31

 2011الشيخ كالحاسكب  (32

 
األعمال المسرحية النثرية 

 
 1976مأساة الثريا  (33
 1977سقكط جكبتر  (34

 1978ابنة ركما  (35

 
األعمال الشعرية 

 
 1966( ثالثة أجزاء –مجمكعة قصائد أكلى )أنفاس  (36
 1967( رحية شعريةمس)العاصيات  (37

 1968( مسرحية شعرية)المكاطئ المحرمة  (38

 2001( مسرحية شعرية)فمسطيف الشر  (39

 2002( مسرحية شعرية)األخرؽ  (40
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 2009( مجمكعة قصائد فرنسية)غرافيتي  (41

 2010( ممحمة فرنسية)غرب  (42

 2010 – 2008( مجمكعة قصائد أخيرة)البرابرة  (43

 
الدراسات 

 
سطيني عند غساف البنية الركائية لمصير الشعب الفؿ (44

 1975كنفاني 
البطؿ السمبي في القصة العربية المعاصرة عبد الرحمف  (45

ا  مجيد الربيعي  1983( جزءاف)نمكذجن

 1984مكسـ اليجرة إلى الشماؿ لمطيب صالح  (46

البنية الشعرية كالبنية الممحمية عند محمكد دركيش  (47
1984 

 1995 – 1985نصكص خاضعة لمبنيكية  (48

 2004طيني دفاعنا عف الشعب الفمس (49

 2004خطتي لمسالـ  (50
 

 
ramus105@yahoo.fr 

 

 

mailto:Ramus105@yahoo.fr
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التي يعرض أفناف القاسـ المسرحية " أـ الجميع"ثالثية  ىي المصراع األكؿ مف مأساة الثريا
ل كجكد عائمة فمسطينية مقتمعة، ممزقة، متقاذفة مف حرب إلى حرب، كمف أمؿ إؿؿفييا 

األـ، أـ الجميع، ىي نقطة . 1948كىي تغطي المنفى الفمسطيني التالي لمنكبة عاـ يأس، 
األب : اثنيف مف أفرادىا مأساةالمتشظاة، كالتي فقدت في اؿ" الثريا"إرساء ىذه العائمة، ىذه 

لمثالثية، نكع مف أـ شخصية رمزية . بقيت في فمسطيفالتي خالؿ القتاؿ، كاالبنة، صفاء، 
فمسطينية، غالبنا متحكمة، متسمطة، كأحياننا رقيقة، حنكنة، تسير عمى أبنائيا األربعة شجاعة 

مف  –كعندما يغدك ىؤالء بالغيف، ككؿ منيـ يجسد عمى طريقتو . الذيف تبعكىا في المنفى
التنكع في السمكؾ لمكاجية المأساة، تحاكؿ  –السمبية إلى المقاكمة، مف الخيانة إلى التضحية 

كالحاؿ ىذه االستحضار المجازم . لكف مف يقكؿ مأساة يفكر قدرية .اط العائميحفظ الرب
الكجكد في المسرحية منذ العنكاف يغذم فكرة أف ىذه المأساة الفمسطينية ليست  الكميةً  لمنجكـً 

ما كراء " –نيا تساىـ في قدر أبعد مف مغامرات اإلنسانية كالعالـ إفقط مأساة البشر كالتاريخ، 
كبالتالي لف  –كما سيقكؿ الشاكيش أبك الجماجـ المنقب المتحمس لمسمكات المعتمة " الفضاء

كؿ شخصية تحاكؿ : القكل الممثمة ليذا الصراعبيف ، كيبقى الصراع في الفمؾ الكاقعي كحده
بحثنا عف مسيح، مرشد، إنساف قادر  بيذه القكل عمى طريقتيا ،عبر السحر كالكيمياء ،التحكـ

عند  ،، عمى ىذه األرض االستيياميةالعكدة إلى فمسطيفستأخذ ك. ىافكذعمى التجرد مف ف
.  شكالن صكفينا لطريؽ صمباف جديدة حيث األرض ليست أبدنا أبعد مف ككنيا الجحيـ ،ذلؾ
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عائمته من برقة قضاء نابمس له خمسون عماًل بين  1944أفنان القاسم من مواليد يافا  *
موعة شعرية ودراسة أدبية أو سياسية تم نشر رواية ومجموعة قصصية ومسرحية ومج

معظمها في عواصم العالم العربي وُترجم منها اثنان وثالثون كتاًبا إلى الفرنسية 
واإلنجميزية واإلسبانية والروسية والعبرية، دكتور دولة ودكتور حمقة ثالثة من جامعة 

ا في جامعة السوربون ودكتور فخرر من جامعة برلين، أستاا متقاعد عمل ساببً 
السوربون ومعهد العموم السياسية في باريس والمدرسة المركزية الفرنسية وجامعة مراكش 

وجامعة الزيتونة في عمان والجامعة األردنية، ُتدّرس بعض أعماله في إفريقيا السوداء 
... وفي الكيبيك وفي إسبانيا وفي فرنسا

 
 

 

 


