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سرير،  ىلقي بكتفو األيسر المضمد علستبن األصغر حسن الشاطر ياال)
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أم الجميع في ثوب  .عامودعمى  في مقدمة المسرح كبلشينكو  معمق
ممون تحرك الطعام فوق موقد من الحطب المشتعل، يمفيا الدخان، 

 (فتسعل
 

.  يا أمي يتعال :حسن الشاطر
(. وىي تسعل من جديد) انتظر قميبلً : أم الجميع

. نظري كي  الدخان يؤذيكا: حسن الشاطر
الدخان يؤذيني؟ لو قمت ( ضاحكة وىي تتابع تحريك الطعام: )أم الجميع

 ىلي ىذا في الماضي لما وافقتك، ولقمت لك بكثير من الحسرة واألس
أما  ((!خاندآه يا ولدي، من األحسن أن تسكت، فقد اعتدنا ال ))واليم 

ي أق  أمام موقد الحطب ألول مرة، وكأنني ال أسقط طوال اليوم، كأنن
عادة، شيء  كانوا يقولون لنا كل. يتبدلشيء  كل. حياتي في الدخان

الحياة في الدخان عادة، وفي البرد والوحل عادة، في الجحيم عادة، فقط 
تسعل ! )بؤسنا ىا، ليبقنحن األسوأ دومً  ىا، ولنبقليبقوا ىم األحسن دومً 

لكن، ! ؟ أنا أسعل بحدة، وكأن ىذه لم تكن حياتيىأتر( بحدة ىذه المرة
ال ما برئ جرحك يّ عل .من أجمك واصلطمئن، سأا . أن أطعمك، وا 

أحم  لك . الست جائعً . تعالي نجمس قميبلً ( اممحًّح : )حسن الشاطر
! بالقدس

ا عميك أن تأكل ولو لم تكن جائعً حتى  (غرفةمميددة بال: )أم الجميع
ال صرت طائرً أن يبرأ جرحك تمامً عمى  جرحك،، ويبرأ ىلتقو ا تعرفو ا، وا 

إذا  عظام اإلنسان مثل سيقان الزيتون،( الطعام كتحريإلى  تعود)العيون 
ال سقطت قبل األواانكسرت ال تنزع الضماد عنيا قبل األ . وانن، وا 

( فجأة! )وان؟ ألننا لم نعر  سر الزيتونولماذا سقطنا مرات قبل األ



 

 8 

قمت لك ىل تصدقني؟ إذا  (ع قطعة من الخشب في النارتد ... )ننيإ
 شبو تمسح عرقيا بظاىر يدىا، ثم ظاىر يدىا بثوبيا، وتقترب منو)

بنفسي أشعر ( السبلحإلى  مشيرة) وأنا أنظر إليو بين ذراعيك( حالمة
ىل . معو أجد نفسي، وأجد وطني! لييإآه، يا . الوطنإلى  عدت أنني

تصدقني؟ 
. ك أشجار الزيتونتصدق: حسن الشاطر

كان إذا  .لم أعد خائفة كالماضي( جانبو ىإل اتأخذ مكانً : )أم الجميع
مقربة  ىأنا ال أخا  وعل( تضم أصابعو)اليوم  ى ، فقد انتووعندي خ

من وىم؟ شيء  أفي ىذا! مني سبلح بكل ىذه القوة وىذا الجمال
لديك؟  ىألجرحي معن: حسن الشاطر

جرحك ! جرحك أممي! جرحك شرفي. رةكثي لجرحك معانٍ : أم الجميع
! الكرامة والنسل
! زال الوىم صار الجرح أمبلً إذا  (ينتفض بسعادة: )حسن الشاطر

تسمع صوتيا؟ ىل صفاء سعيدة اليوم، ( تنتفض بسعادة: )أم الجميع
أيامك اليوم . وفي الفضاء عقاب عائد من الجميل. يأتي بو حداء الريح

في األرض، وىي تحن إليك، بعد أن أراىا تضرب الفأس . أيام أختك
. أذكرىا لما كانت طفمة، وأذكرىا لما ستكون شيخة. دفنت النسيان
صفاء تنتفض مع وقع القدم، واألرض تنتفض مع وقع : حسن الشاطر

! الفأس
موجة من . ىناك أصداء... اسمع( ا بسعادةتنتفض دومً : )أم الجميع

نصركم في ! نع العجبلكنو النصر الذي يص. البحر، وموجة من الشجر
كان ذلك ... أعاد لنا كرامة الجرح، وحنين الخري  لمعاصفة ((الكرامة))

! يصعب تصديقو
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كان ذلك يصعب تصديقو دون فعل إرادة الحنين، : حسن الشاطر
ظن األعداء أنيم . محطة الزمنإلى  وتحويل الحمم، وانتقال األيام بنا

ا، وأرادوا أن أنقاًض  ((كرامةال))أنيوا ميمتيم بنجاح بعد أن جعموا من 
. ينسحبوا، فإذا بنا نثب عمييم كطيور تذيق األلم

أراىا كي  ( ناىضة وكأنيا تخاطب طيور تثب من السماء: )أم الجميع
عمى  وأنتم تثبون كالطيور الفتية، وأنت تقبضون ،كانت ىجمتكم

خفت ( ثم تتبدل ليجتيا... )تدعو لكم ((الكرامة))كانت ! الرشاشات القوية
ا، وكنت خائفة أخيك األكبر درويش، كنتما معً عمى  عميك، وخفت

! الحريق ىأم طيور النار تخش! عميكما
عندما أصابتني الرصاصة، كنا ( ا من فراشوناىًض : )حسن الشاطر

كان كتفي . نسحاب، ترك بعضيم الدبابات وىربنحاول منعيم من اال
! ومنك ا، اقتربت من دمي أكثر،ينز ، وكان قمبي مطمئنً 

! اقتربت من دم أبيك، ومنك، اقتربت مني: أم الجميع
!  لو لم يقتموا أبي: حسن الشاطر

! الو لم يقتموا أباك لكان بك فخورً : أم الجميع
! أنا فخور بأبي: حسن الشاطر

كر؟ أذكر ذلك، وكأنك مبن الوقت إ يتذكر يوم قمت لىل : أم الجميع
البشر اليوم كميا معكم، نحن  ،كمو معكماليوم المخيم . قمتو منذ دىر

ىل . ا عن يوم، وتزدادون قوةاليوم كمنا معكم، وأنتم تزدادون بسرعة يومً 
لإلى  تعر  ماذا أفعل كل يوم؟ أنظر  ىالوجوه، فأراىا كي  تغيرت، وا 

ل ،الحجارة، فأراىا كي  تغيرت النجوم، فأراىا كي  تغيرت، صار  ىوا 
 اىل أن. لتتأكد بنفسك يّ إل نظرا !اوالمخيم قمرً  صار حمًوا،التين األسود 

 أم الماضي المائج باليأس القاتل؟
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! أنت أم الحاضر المائج باألمل الخالص: حسن الشاطر
ىي . كل البشر يتطوعون في المقاومة اليوم( منتفضة: )أم الجميع

 أما الوطن، فيو... كنت تحب أمكإذا  وىي أمك. ىي الحاضر. األمل
تكون الوطن من بعدي، ىي الحقيقة، وىو  آخر غيرىا وغيري، لنشيء 
أحزن لما ! وأنا سعيدة... الرمال ىسقكل البشر يريدون القتال لتُ ! الحق

شتمة منزوعة وضعتيا في ! فأنا سعيدة ،أما وأنا معكم... أكون وحدي
حمامة محبوسة رميتيا في ! مرتينة ميجورة مؤلتيا بالرصاص! الماء
الغد  ىل يا ما أطول الغد، أما اليوم فأرأمس كنت أقو! أنا سعيدة! اليواء
ص  طويل من أىل عمى  األضواء تسمط! )نظرا! ا من ىدب العينقريبً 
عندك برىان أكثر من ىذا؟ ( حركة صامتة إلجراءات التطوع. المخيم

! ىو حديد، لكنو يتحطم! الكل يتطوع اآلن بعد أن تحطم الحديد
. سنذىب لنعينيم: حسن الشاطر

قبل كل . ىنا ال تترك فراشك أنت، ابقَ . كر مثل أمكت : أم الجميع
ال أصابوك من جديد، ى، يجب أن يبرأ جرحك، يجب أن يتعا يءش ، وا 

سأذىب أنا، وسآخذ معي قدر األكل بعد أن ! وما كل مرة تسمم الجرة
(. متجية نحو القدر)أغر  لك 

 كي  أؤكد. سآتي معك، فمم يعد الجرح يؤلمني( بإصرار: )حسن الشاطر
. حمل القدرعمى  أرأيت؟ سأساعدك( بصعوبة ىيحرك ذراعو اليسر)لك؟ 

 سأذىب، . ا كل ىذا الوقتوحيدً  ثم، مممت البقاء! ثقيل عميك
. لي، سنأكل نحن والجميع يوال داعي لتغر 

ولو شيء  كل .بشرط أال تستعمل ذراعك( وىي تذوق الطعام: )أم الجميع
نحن بحاجة . دورىا عما قريبستتابع ذراعك . ولو دورهشيء  كل. وقتو

! أذرعكم السميمة كميا، أذرعكم أجنحتناإلى  نحن بحاجة. إلييا سميمة



 

 11 

أعطني يدك اليمني، يدك ! تعال( تطفئ النار برشق ماء في الدلو)
؟ أطمب العون من اليد السميمة، اليد التي تعمل، وتعر  ىالسميمة، أتر

! ذار، فيو كالنارا، حسنحمل القدر معً . كي  تعمل، وتنجز العمل
ياك احمل جيدً ( ترمي لو قطعة قماش يقي بيا يده) . ن تحرق نفسكأا، وا 

ييمك، ولتفاديو ال يحتاجك أكثر من أن حتى  يفتك الحريق في البدن
الخبز  (ا بقدر الطعامتحمي يدىا بطر  ثوبيا، ويسيران معً )ا كون يقظً ت

صابة أثناء مسيره، يريد حسن الشاطر أن ينقل السمة بيده الم)في السمة 
أما ( تحمل سمة الخبز)سأحمميا أنا ! اا عنيدً ال تكن طائرً ( فتمنعو أمو

عن الصحون والمبلعق والكؤوس، فسنجد عندىم ما يكفي الجميع، 
 ( في الطريق تأخذ بالغناء! )سنأكل الطعام، وسنشرب الماء

 
يا رجالي  

تركت دمعاتي السود  
أثر في متح  الماضي  

حانة  وجيت لكم فر
فرحي ببل حدود  
أبعد من الحدود  
تغيرت أحوالي  

 * * *
يا رجالي     

يابي السود تتركت 
لوا ناري عوكومة حطب تا تش
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ويصير فحم الميل  
نجمة وىج  

تطفي الميل وتشعل نياري  
* * * 

يا رجالي  
كل السر في القبضة القوية  

والرصاصة الشقرا  
والبندقية  

ما عاد لي أسرار  
ي الحرية  عادت ل

وبدلنا الكبلم  
عن الظالم والظمم والقوانين الحديدية  

وبدلنا األحبلم  
صارت أحبلمنا حقيقية  
صارت أنفاسنا حقيقية 

لمخبز طعم الخبز  
ولميوا طعم اليوا 

  هيِّي طعم المَ  هيِّي ولممَ 
 * * *

رجالي   يا
قصتنا اليوم صريحة  
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يعرفيا البشر  
الشمس عيد 

والفدائي قمر  
 * * *

يا رجالي  
طريقنا اليوم صحيحة 

صحيح خطر  
لكن آمال أم الجميع  

من الخطر   ىأقو
* * * 

أخطر لكم اليوم وما عدت جريحة  
قصتنا صريحة  
! ما تخفي خبر

 * * *
 
تشتعل األضواء . معسكر الفدائيينإلى  تصل أم الجميع وحسن الشاطر)

أىل المخيم  يجري فييا تدريب الكبار من ىزاوية أول: في زوايا ثبلث
ا، زاوية ثانية قرب المكان الذي تجري فيو عممية التطوع المستمرة دومً 

يجري فييا تدريب األشبال، وزاوية ثالثة يتجمع فييا فريق من نساء يقمن 
حسن الشاطر وأمو يضعان . بحر من الحركة. بخياطة البدالت الفدائية

يع مأخوذة بما أم الجم. األرضعمى  كرسي وسمة الخبزعمى  قدر الطعام
أميات أخريات يأتين . السعادة ىحسن الشاطر في منتو. يجري حوليا
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 (بقدور الطعام وأرغفة الخبز، ثم يمتحقن بفريق النساء أو يذىبن
 

في الماضي، كان الكل . ا، الكل يمد يد العونالكل يعمل معً : أم الجميع
لحاج ا، ولكن كل واحد في أرضو أو في أرض لعين الذكر ايعمل أيًض 

يكون حسن الشاطر )أرض واحدة  ىا، وعلاليوم الكل يعمل معً . عرقوب
الصغير ( انخراط المتطوعينعمى  الذين يشرفون قد التحق بالفدائيين

يعين الكبير، والكبير يعين الصغير، ما أحبلنا كمنا لبعضنا في نيار 
فقط !   وال آيأالواحد لمكل، والكل لمواحد، ال أحد يقول ! الصي 

بني لكن حبي ال... اا مجنونً   عمييم في الميل، ال أريد أن أحمم حممً أخا
. س المرتينة يطمئنني َ بني األكبر درويش نَ ااألصغر حسن الشاطر و

. حاجة أم في الميل يتركيا اآلخرون وحيدة
! يا أم الجميع( تنادييا: )مرأةا

. أم الجميع لمجميع، وىا ىي تجيب: أم الجميع
. ن ينادين عميكأناديك ألنو: امرأة

. نساء اليوم غير نساء أمس وأول أمس( صائحة بالنساء: )أم الجميع
. ورجال اليوم غير رجال أمس وأول أمس: بعض النساء

. القوة والجمال اجتمعا آية وصورة: أم الجميع
. اآلية والصورة اجتمعتا قوة وجماالً : بعض النساء

... وىناك طائر يضرب جناحيو ويقول: أم الجميع
. ناديتك مرة، فمم تسمعي ندائي: المرأة األولي
. نداء قمبي أسمع لم أسمع نداءك، وكنت: أم الجميع

. ارتاحي: المرأة الثالثة
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! بندقية بركةعمى  سأرتاح، يقول المثل بندقية: أم الجميع
! بركة وكرامة وصحبة خير: المرأة الثالثة
ال . لم يقيرىا نحت الزمان يدي، لكن. أعطوني إبرة وخيط: أم الجميع
أريد . برةوشغل اإل( ايعطينيا إبرة وخيطً ... )الخياطةعمى  تزال قادرة

صار نظري ( شابة قربياامرأة  تأخذ اإلبرة والخيط)واحدة تمضميا لي 
... اضعي ً 

! ال تعدمي النظر: المرأة الثالثة
. في الميل ىأر يلكن:... أم الجميع

!  صربليدم لك ال: المرأة الثالثة
أزرار أحد األقمصة  يبتتناول اإلبرة من جديد، وتبدأ بترك: )جميعأم ال
 (ثم تدندن. الكاكية

 
تواب  خيطنا األ

وحبيبي ما انتظر  
المرتينة وراح   دأخ

ع باب السفر  
 !  يا قمبيوأ
 
أيام ال أمس وال . زمن بعيد... 36كان ذلك في ( وكأنيا تحاكي نفسيا)

ضوء عمى  ل الميل، ونحن نعملكنا نسير أنا والنساء طوا. أول أمس
كانت األثواب جميمة مثل ىذه  .آخر ندندنإلى الشمع، ومن وقت 

 باألمس البعيد كنا نعمل. األثواب، وكان رجالنا جميمين مثل رجالنا اليوم



 

 16 

 .ضوء الشمع، واليوم نعمل في عز النيارعمى 
 
 (تدندن من جديد)
 

خيطنا األتواب  
لحبيبي من زمن  

راح  أخد المرتينة و
تا يعيد الوطن  

 !أو  يا قمبي
 
أضواء . فريق من ضاربي الطبول والصنوج يدخل المسرح مع زوبعة)

ا من أجسادىم المسرح بحيث يعممون ستارً عمى  يتجمير كل من. وىاجة
في الجية المقابمة لمجميور، وفريق من ضاربي الطبول والصنوج من 

العازفين إلى  ونيشير. يتحاكون بعفوية. يضحكون بعفوية. أماميم
بعضيم يصفق، وبعضيم . أكتافيم ليرواعمى  يحممون األطفال. بحماس

ضاربي فريق وفي حال خروج . لحظات كرنفالية. يغني، وبعضيم يزغرد
الكواليس، والضجة تخفت إلى  الطبول والصنوج يتبعو الجميع بيرج

أن إلى  أن يحل صمت شامل، والعتمة تخ  بالتدريج،إلى  بالتدريج،
تيا الممكية المرصعة بالنياشين زأم الجميع في ب. ضوء .حل ظبلم شاملي

رأسيا تاج، وفي يدىا صولجان،  ىكتفيا كاب، وعلعمى  واألوسمة،
كتفيو عدد كبير من عمى  األوسط، حمد أبو ريش، ضابطابنيا  بصحبة

 (وىيكل دبابة باتون سالنجوم، من أمام تمثال فينو
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ر يخرج عن طاعتي في لحظة ىزيمة أخوك األصغ( غاضبة: )الممكة
كي  يمكنو العصيان وأنا أمو؟ وأنا الممكة؟ أليضاغ  من ! وخراب

ىل ! حقدي عميو؟ لم يعد لحقدي عميو مكان بعد أن فاضت بو البحار
أرمي في بحارىا ما في قمبي من كره أم لولدىا؟  ىأبحث عن كواكب أخر

أنزل بو نازلة  سو ... من حقي أن أكرىو، ومن واجبو أال يعصيني
عند ذلك ربما برئت ! االنوازل، وأضربو بالصواعق العواقب، وأدمره تدميرً 

يصرخ من وجع  مريض قمبي. من حقدي عميو، فحقدي عميو يمرضني
ولدي، أتراه ينتقم من قمبي دون أن يعر ؟ أال يعر  قمبي، عمى  الحقد

فينتقم لي؟  
. تقامنيعر  قمبك، وال يستطيع لك اال :أبو ريش حمد

! ال تيددني بأمومتي( اغاضبة دومً : )الممكة
. تيددين نفسك بحقدك عميو :أبو ريش حمد

يا  ،فمينقذني حبي لك، أنت( بحنو وقد راحت تداعبو من وجنتو: )الممكة
. ا أعطيك المممكةأعطيتك الجاه، وغدً ! قمبيإلى  أقرب أبنائي

. مي وموالتيأأود لو أفعل كل ما يسعد  :أبو ريش حمد
وما الذي يمنعك؟ : لممكةا

. حبي الميتافيزيقي ألخي :أبو ريش حمد
وحبي لك أتبيعو لقمب ال يرحم؟ ( غاضبة: )الممكة
. أنا ال أبيع حبك، أنا أشتريو :أبو ريش حمد

تشتريو بحب أخيك األصغر؟ ( حزينة: )الممكة
. بل بكره أخي األكبر ألخي األصغر :أبو ريش حمد
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قاذ الممكة؟ نأىذا ىو رىانك إل: الممكة
. بل ىو رىاني إلنقاذ المممكة  :أبو ريش حمد

! أفصح برب النجوم( قمقة: )الممكة
أخي األصغر صار من عمى  أخي األكبر ىما قضإذا  :حمد أبو ريش
. حبي ألخيعمى  أنا ىحمي المممكة من دون حقد، وأبقنالسيل أن 

ثمك، وال ألنو يحب أخاه م... لن يقبل أخوك األكبر، لن يقبل: الممكة
. يحب القتال في الصي 

الكبير عمى  .وسيرضخ ،ستصبين عميو جام غضبك: حمد أبو ريش
بنك اغير حبك، أنا شيء  الغضب ولمصغير الحقد، أما لي، فبل

. وخادمك
! لن يقبل أخوك أن يقتل أخاك( متحيرة: )الممكة

أىذا ما تقولو الممكة؟ : حمد أبو ريش
ىذا . الظبللفييا تسقط التي لحظة ال فيتقول الممكة ما قالت : الممكة

الصولجان ال ظل لو، وىذا التاج ال ظل لو، وىذه الممكة المعظمة 
أتراني لم ! سقطت الظبلل، ولم يبق غيري معي... الفارعة ال ظل ليا

أحقد عميو الحقد الكافي، أم أن غضبي ألم كانت الممكة، ثم عادت 
 حقدي ىلجار  لك، ليبقا من جديد؟ لكني سأتشبث بحبي اوصارت أمًّح 

ا من وراء وىو يذىب عاديً  ،صغيري الذي دمرني من حيث ال يدريعمى 
. لحظتو

ال ما فعل الذي فعل! ىو يدري! ىو يدري( يستثيرىا: )حمد أبو ريش ! وا 
! ىو يدري، وأنت تدرين، ألن كميكما يريد عرش اآلخر

يد عرش ألن كمينا ير... اسمعوا ىذا الكبلم( تقيقو ساخرة: )الممكة
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عرش غير الخيام؟  رأي عرش آخر غير عرشي؟ ألحسن الشاط! اآلخر
. حد اآلنإلى أي حال، سمطتو عمييا عمى  توطىي سل: حمد أبو ريش

بل سمطتي أنا، كي  يجرؤ؟ كي  يخرج عن طوع ىذا ( غاضبة: )الممكة
داعي لوساطة أخيك الكبير، سأدمره أنا، سأخنقو  الظل؟ سأدمره أنا، وال

قواي،  ىبأقص ، فأخنقو، سأضغطعنقوعمى  ي ىاتين، سأضغطأنا بيد
ىروب الحياة من عينيو، وسأستقبل لو  ىوأسمع انييار أنفاسو، ثم سأر

عمى  سرجيا، وىو يحيي مميكتو، فأنحنيعمى  فرس الموت، ليذىب
. جثتو، وأقبميا، وأبكي

الممكة تبكي؟  :أبو ريش حمد
!  نعم، الممكة تبكي: الممكة

حدة، الو كنت مكانك لقتمتو دون أن أذر  عميو دمعة و: حمد أبو ريش
. ىل القتلأألنو يست

! سأقتمو، وسأبكي: الممكة
. ىذا ألنك أمو قبل أن تكوني الممكة :أبو ريش حمد

المبؤة تبكي حين تقتل ولدىا، والكمبة تبكي حين . ىذا ألنو ولدي: الممكة
ي  ال أبكي أنا، تقتل ولدىا، والذئبة تبكي حين تقتل ولدىا، إذن، ك

. ن استطعت قتموإىذا ... سأقتمو، وسأبكي
لن تستطيع إال ميتافيزيقيا . ييا موالت ،لن تستطيعي: حمد أبو ريش
. الجحيمإلى  نفسك أن تبعثو

 ىابعث لي بأخيك األكبر، وسأر. صحيح، لن أستطيع( مذعنة: )الممكة
. ىمعو ما أر

 ! يا موالتي ،أمرك: حمد أبو ريش
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 ( خرجالممكة ت)
 

 لم أر في حياتي! آه من تمك العجوز الخرفة( لنفسو) :أبو ريش حمد
 ! تبكي لقتميا ولدىاامرأة  أجبن منيا،امرأة 

 
 (المواء أبو الجماجم يدخل)
 

لماذا ال تأتي إال وأنا ال أريدك؟ ( ببل اىتمام) :أبو ريش حمد
! في األمر ما ىو ىام: الجماجم والمواء أب

قل ما عندك، أييا المواء أبو الجماجم، ( ىتماماا ببل دومً ) :أبو ريش حمد
. ثم اذىب في طمب أخي األكبر درويش، الممكة تريده

أتممت إعداد كل ما طمبتو مني، أدوات ( بحماس: )المواء أبو الجماجم
رأسيا، عمى  التنفيذ أعدت، المبلزم أبو جمجمتين والشاويش أبو جمجمة

. من أجل سيديوىي جاىزة لمعمل، وجاىزة لمفناء 
المواء ) ا لقتل الممكةلم يزل الوقت مبكرً ( ببل اىتمامدوًما : )حمد أبو ريش
إذا قتمناىا اآلن، انتقم ولدىا األصغر ليا، ىو من ( امخيبً  أبو الجماجم

وانتظر  الساعة بعد، ولكن كن متأىًبا، لم تحن. نتقامالقوة ما يكفيو لبل
ىذه ىي ( يذىب)األكبر لمممكة حضر أخي أاذىب، اآلن، و. مني اإلشارة

عمى  أخي األصغر، ألقضي أناعمى  الخطة، أن يقضي أخي األكبر
أخي، عمى  أمي، وواحدةعمى  الممكة، ساعتئذ، سأذر  دمعتين، واحدة

ا ما ألضحك قبل األوان، دومً  (...يضحك)اآلخر سمطتي عمى  وسأممي
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ىا "التي الممكة تضحك القوة قبل أوانيا، وفي المحظة الحاسمة سأقول لمو
" !أنت تدفعين ثمن حبك

 
 (س المرتينة من طر  َ بنيا األكبر درويش نَ االممكة تدخل من طر ، و)
 

! أحضانيإلى  تعال( ليو بصولجانيا إمشيرة : )الممكة
 التاج ىكي  تنس أمي أنيا الممكة؟ ىكي  تنس: درويش نفس المرتينة

أني  ىكي  تنسالصولجان في يدىا وتضمني؟  رأسيا وتضمني؟عمى 
ا؟ ا عظيمً ا أو قائدً كبيرً كوني ابًنا ليا عبد قبل 

!  وأنت عميك الطاعة ىأنا ال أنس: الممكة
 ! ا أطعوكان احتضانك لي أمرً إذا  :درويش نفس المرتينة

 
 ( يقترب منيا ويدعيا تضمو وتشمو)
 

 لك رائحتك رائحة ولدي، وثوبك ثوب قائدي، لكني أنا من تختار: الممكة
. ونمن تك

ا وطاعة الختيار سيدتي وموالتي، أنا سمعً : درويش نفس المرتينة
! اختيارك وما تطمبين

ذا كان طمبي دمً : الممكة تطيع؟  ىل ا، وا 
. ن كان دميإأطيع و: درويش نفس المرتينة

! نو دم أخيكإ( جةدهتم: )المكة
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ريش؟ حمد أبو دم أخي : دريش نفس المرتينة
! دم أخيك حسن الشاطر: الممكة

أىبك دمي مقابل دمو أو دم أخي حمد ( امنتفًض : )رويش نفس المرتينةد
ا ىو يتآمر عميك، وأنا ال يمكنني أن أفتدي بنفسي إال أخً ! ريش أبو

! اشري ً 
أييا المجنون؟ حمد أبو ريش يتآمر  ،ىذا الكبلم ما( غاضبة: )الممكة
 ؟ الولد الذي أحبو أكثر من أحب فيكم؟ وحسن الشاطر أخ شري ؟عميّ 

عمى  الولد الذي خرج عن طاعتي، وراح يعمل في الميل والخراب ضدي
عة فاضت بو البحار، وأنت عميك غضبي وىواه؟ ىو لو حقد أم مخد

! ن لم تقتمو ألجل أمكإالميول 
تحقد أم أ. أقتمو ألجل مميكتي نعم، ال ألجل أمي: درويش نفس المرتينة

بت، أتغضب أم كل ن غضإكل ىذا الحقد؟ أتحقد أم مثل ىذا الحقد؟ و
أختار  ،يا مميكتي ،ىذا الغضب؟ أتغضب أم مثل ىذا الغضب؟ أنا

سمطان خيمة إلى  رائحتي، أما ثوبي، فسأنزعو اآلن، ألغادر سمطانك
! جبل، في طريق الريحعمى  منصوبة
( تطرده ثم لنفسيا! )سأدمرك، سآمر الريح أن تدمرك( غاضبة: )الممكة

ساعدي عمى  كبروا! وضدي ين ثديرضعوا م! أبنائي من لحمي وضدي
زمن ! نو زمن العصاةإأىذا ىو جزائي بعد كل الذي فعمت؟ ! وضدي

ذن إأين الحكمة  !زمن أىوج لسمطة ليست حكيمة! لقموب المموك يءرد
المحبة والحقد ىو  إلى نييار؟ أين الطريقفي صولجان يقوم في اال

ات البشر باالوحيد؟ ولكن حقدي لو وغضبي عميك سيكونان قوة عذ
ا في الدمار، ومن رماد جثثيم سيرضخون جميعً  .ماردالراضخ في ال

من رماد الجثث وطحين العقول التي . يسأبني قصر عدالتي وبأس
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أجنحتو، فحمقت في عمى  أخذىا الخيال ىتعفنت ما بين حربين، وأخر
ىل  .األصغر، وآخر قد ىجرنيابني  الفضاء مع قائد مستحيل ىو

دن في المساء؟ وماذا سيقوالن لمسمك وىما في طرق سيعبران نير األر
ىل سيحكيان عن الممكة؟ وبنفس الحقد؟ وبنفس الغضب؟ ترى  العودة؟

ان طفولتيما عند حممة، وينتقمان من رجولة أفمتت من بين يسينس له
ما كحسابي؟ أيقاومني ىو بحبي عمى  أصابعي، ومن حب أخ يتشبث بو
غضبي؟ ولكن كي  يجرؤون؟ كي  يقاومني الصغير بحقدي والكبير ب

كتيم، أنا خضوع كل ينتقام مني أنا أميم، أنا ملاالعمى  يجرؤون
أنا غرام ! أنا جفا  شيوة العاشق! ع نشوة السكيرانتزااآلخرين؟ أنا 

 كي  يجرؤون! دممة، ولذة صبي كامدةإلى  عجوز ساخن، وحنان نحمة
وأنا  ىمعركة أخرالخوض في عمى  التفكير في ىجري وأنا التفكير؟عمى 

قتل عمى  الشعر وأنا الشعر؟ كي  يجرؤونإلى  ستماعاالعمى  المعركة؟
إطبلق الرصاص من جية غير تمك التي أنظر عمى  غير ما أريد قتمو؟

ا ا وسمطة، وراحوا حممً ا وزمنً الحمم وأنا الحمم؟ تركوني حممً عمى  إلييا؟
سأضاع   ،لكني لن أتركو( تغضب أشد الغضب... )وسمطة اوزمنً 

دمار الحمم، وانييار الزمن وسمطة الخو ، ولن أترك فرصة قيرىم 
 !ألحد

 
 (حمد أبو ريش يدخل)
 

لماذا أمي ومميكتي غاضبة أشد الغضب؟ : حمد أبو ريش
رفض أخوك أن يقتل ! خذلني ،اآلخر، أخوك األكبر قذاك العا: لممكةا

. أخاك، واستقال من ميماتو
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التي، ألنو بدل رأيو في آخر لحظة، يا مو ،لم يستقل :أبو ريش حمد
سمعت أنو يزمع اإلطاحة ( ثم بمكر)ا من الضباط وجمع من حولو عددً 

. اب نفسو ممكً يا موالتي، لينّص  ،بك
ماذا ! أضعت أثمن فرصة كان يمكن فييا قتمو! العاق( متوترة: )الممكة

، وىو يزمع أن يفعل ما سيفعل؟  نسأفعل اآل
. أن تفاوضي أخي األصغر( ابمكر دومً : )حمد أبو ريش

!  ىل جننت؟ أن أفاوض حقدي؟ أنتحر وال أفاوض حقدي: الممكة
مائدة عمى  أن تفاوضيو، وأن تضعي رأس أخي األكبر: حمد أبو ريش
لي نفس الممكةإلى  ىكذا نعيد السبلم. المفاوضات . المممكة وا 

ه أفاوضو؟ كي  أفاوضو؟ ىل أفاوضو، فأصنع من( قمقة مترددة: )الممكة
ا في الشرعية، وىو قاطع طريق؟ طر ً 

  يثعمبة الحكمة ثم اضربي بس ،يا موالتي ،استعممي: حمد أبو ريش
يبحث عنيا لديك، وسيخضعو قمبو أخرى  ظيري لو عواط أ. الدىاء

. لسمطانك
إلى  تذىب! )مجنونة ىىذا دور ال تتقنو سو( اقمقة مترددة دومً : )الممكة

( تنادي)مجنونتي ألطمب منيا الحكمة؟ أين ذىبت ( أحد األبواب وتسأل
الممكة ! يا ميرجة الممكة! أيتيا الميرجة الصغيرة! يا مجنونة! يا مجنونة

! في مأزق لن يخرجيا منو غير الجنون
. موالتي يا ،سأبعث من وراء مجنونتك في الحال: حمد أبو ريش

عمى  ألعاقبيا .اجعميا تأتي ألسوطيا بسوط ميتافيزيقيا الجنون: الممكة
! انتظر( فتوقفو... يريد الذىاب)يحتاج إلييا العقل  ةٍ لحظفي الغياب 

الحديث  ، رغم أني أعر  مصيرابعث من وراء أخيك األصغر، أوالً 
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! وأنا مجنونتو يكي  سأكون ميرجتو، كي  سيكون مميك ىمعو، سنر
أن أستعد، أن أخمع الكاب والتاج والصولجان  يعل (تصرفو، ثم لنفسيا)
 !ىكذا أكسو العراء الخالد( تمبسيا لو)وألبسيا لفينوس (  تخمعيا)
 
 (  المجنونة تدخل)
 

سيدفأ الحجر، ولن يدفأ ! الممكة لتكسو حجرا ى؟ تتعرىماذا أر: المجنونة
! القمب
ىذه فينوس التي لسحرىا قامت معارك وسقط أبطال ( ضاحكة: )الممكة

! روما قتمت روماىذه فينوس الحب التي لقمبيا ! وأعجز الزمن جماليا
وما الفائدة من كل ىذا اآلن، وقد جعمت ثيابك منيا ممكة، : المجنونة

وأنت صرت دون ثيابك امرأة؟ 
ن يأتي، فمقائي القادم معو أا قبل م؟ تأمميني جيدّ أُ  مْ أَ امرأة  :الممكة

. سينقذني منو، وسينقذه مني
المجنونة؟ أىو عشيق تريدين قتمو؟ 

! بنيابل ىو : الممكة
حتى  امرأة ىذه المرأة التي ما أن صارتإلى  نظرواا( تقيقو: )جنونةالم

. ا وأن تكون ممكةخسرت أن تكون أمًّح 
ىذه ليست لحظة تعقل مجنون، ال تضحكي، ىذه ( تردعيا: )الممكة

ال ما عبلقة المُ ! لحظة يتوق  عمييا مصيرك ومصيري لك بالجنون؟  وا 
! القصر ىو ىذه العبلقةصوتي الغبي في ( تقيقو من جديد: )المجنونة

! الدبابةإلى  فينوس من فينوسإلى  وأنا أجدني أقرب
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دبابة؟ أية دبابة؟ : الممكة
. دبابة باتون التي ستقتمك بيا فينوس: المجنونة
عمى  كي  تجرؤين! أيتيا المجنونة! تقتمني بيا فينوس( شةهِ دَ : )الممكة

! حدس ما ال يكون حدسو
تعالي نمعب لعبة السمم في زمن ( دبابةال ىيكلعمى  قافزة: )جنونةمال

تعالي نجرب لعبة . الخطر، فنحطم فينوس بالمدفع، ليكسونا رماد الجمال
دمار العن ،  َشكِّيمناالخطر في زمن السمم، فنحطم المدفع بفينوس، ليُ 

سأبكي، ! لكنني، أنا ميرجة الممكة، لن أضحك! ونضحك بعد أن بكينا
الممكة )بكائي عمى  ممكة ستضحكألن ال( تبكي)وسأبكي منذ اآلن 

ا ضحكيا بعد أن يأتي ولدىا إلييا باحثً عمى  وألن الممكة ستبكي( تضحك
عن أمو، لتقول لو أنا ىي أمك، فيضميا بقوة وليفة وحرارة، وىي ليست 

! أمو
! أيتيا الغراب ،أخرجي من ىنا( ىاعترد: )الممكة

كة ترتدي ريشي أنا غراب الممكة، والمل( تخرج وىي تنعق: )المجنونة
األسود، ترتديني في األعراس ظانة أن ريشي أبيض، ويصير لؤلعراس 
لون الحداد، فأنعق، وتطرب الممكة، ظانة أن نعيقي غناء، أىي الغراب 

 أم أنا الغراب؟
 
عمى  كي  يستحوذ الغضب ىاألصغر حسن الشاطر، ويراالبن  يدخل)

 (جاءوجو الممكة، فيريد العودة من حيث 
 

ليس غضبي عميك، وال منك، ! ال تذىب( تمسكو من ذراعو) :الممكة
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 ! ومني يّ عل غضبي
 !سيدتي وموالتي تقول مثل ىذا الكبلم لي: حسن الشاطر

. ومني يّ عل أقولو لك لئبل تغضب: الممكة
مميكتي وأمي؟ عمى  أنا أغضب عميك ومنك؟ أنا أغضب: حسن الشاطر

ولكن أين ثوبك؟ أين تاجك؟ أين صولجانك؟ 
. خمعتيا ألنزع من قمبي شوكة قاتمة: كةالمل

. كنت أعر  أنك ستصفحين عني: حسن الشاطر
ا؟ ماذا فعمت من إجراميًّح شيًئا  لماذا أصفح عنك، وأنت لم تفعل: الممكة

لمجرمين، وأنت لست اصفح عن أأمر مشين كي أصفح عنك؟ أنا 
!  امجرمً 

أحقيقة ما أسمع؟ ( غير مصدق أذنيو: )حسن الشاطر
تقدم أللمس رأسك ( تطمق ضحكة رنانة)؟ إذن، أتحسبو خياالً  :الممكة

ألقرص  .أللمس وجنتك( يركع بين يدييا، فتخمل أصابعيا في شعره)
وألنيمك في حضني . نيدي الذابلإلى  ألشدك. أنفك وىدبك وحاجبيك

! ألرميك في قفص الحرير .العتيق
دمعة  ىير)! أمي! أمي! أمي( اا محبورً ا متحيرً متأوهً : )حسن الشاطر

 مَ لِ ( عرشيا، ويمسح ليا دمعتياإلى  اتسقط من عين أمو، فيرفعيا لي ً 
البكاء بعد كل ىذا الحنان؟  

!  نو الحنينإ! نينو الحنإ( حزينة: )الممكة
! الحنينأنت مريني أطعك، فأنت الحنان و: حسن الشاطر

أعطني ( يعطييا)أعطني تاجي ( يعطييا)أعطني صولجاني : الممكة
! دمي
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! كي  أعطيك دمك؟ أعطيك دمي: ن الشاطرحس
! دمك أخذه أخوك، أخذه عنوة، رغما عني وأنا الممكة، فحذار: الممكة

أخي األوسط حمد أبو ريش؟ : حسن الشاطر
أىي ميزلة قدر عنيد؟ نعم، أخوك ! ((الدرويش  ))... بل األكبر: الممكة

ك أنت عمي! نو واجبك نحويإعو، استرجااألكبر أخذ دمك، وعميك أنت 
! استرجاع دمك، ولمقدر أن ترسم الطريق

ىو يتآمر  أبو ريش، استرجعو بدم أخي األوسط حمد: حسن الشاطر
ىو الدم الحرام، . يتآمر عمينا كمنا ،أخي األكبرعمى  ، يتآمرعميك وعميّ 

!  المجزرة، ودرويش أفتديو بروحي
ن حبو وتغير م ،ىذا ألنك تغير منو، تغير من حبي لو( غاضبة: )الممكة

ذا كانت ! كانت المؤامرة شوكة، فيو وردتياإذا  !لي، ومن إخبلصو وا 
ذا كنت المؤامرة ييوذا، فيو قبمتيا! نحمتيا مرة لسعة، فيواالمؤ ! وا 

كنت أظن أنك ستسمعين لي بعد أن ( ا خطوتينمتراجعً : )حسن الشاطر
من أين تأتي ... الحمام، ولكنإلى  قمبك عودة الحنينإلى  عدت

ة؟ المؤامر
تتيمني اآلن، ومن قبل اتيمت أخاك، فمن ( تنتصب لتدمره: )الممكة

خالبي سأفجر روحك، مب! ا بقمبيالمتيم فينا؟ وبأي حق تتيمني؟ يا مجرمً 
 ! أو أدخمك قانوني

 
حرسيا، فييرب، تدور دورات عدة عمى  تريد اإلمساك بو، فيفمت، تنادي)

عمى  ترمي بنفسيامدفعيا بقبضتيا، ثم عمى  من حول الدبابة، تضرب
 .عرشيا، تنحني، فيسقط تاجيا، تتيدج غاضبة، ثم تغادر الخشبة بعجمة
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األوسط حمد أبو ريش يخفي نفسو من وراء تمثال فينوس، يتجو ابنيا 
 (رأسو بحذر وانتشاءعمى  نحو التاج، ويتناولو، ثم يضعو

 
ا ه( ا من فينوس برأس فارع وابتسامة زىو وخيبلءمقتربً : )حمد أبو ريش

األرض أمتمك عمى  ا سقطأنا بحركة صغيرة من أصابع يد تنقل تاجً 
ترينني فينوس ىل ! الجمالعمى  العالم، ويصبح العالم ساحتي المفتوحة

! بعد التنفيذ جوبتر؟ آه، كم كان األمر سيبلً عمى  لطما أراك؟ نظرة تك
! كم ىي صعبة قبل أن تكون! ن تكونأكم ىي سيمة لحظة التنفيذ بعد 

ا، وبعد أن ا قبل أن نوغل في طريق الخطأ أو الصواب نكون بشرً ألنن
 وىا أنا يا فينوسي أدخل مممكتك، فترفعينني! يجري التنفيذ نصبح آلية

ن كانت البراكين إمقامك، وألجمك لن أتردد بعد عن تحقيق غاياتي، وإلى 
والحرائق وأنيار الدماء وجبال الجثث والفتك بأل  نوع من الطير وأل  

! الدماء النظام ىو! فالنظام ىو النظام. ع من السمك والحيتان وسائمينو
النظام ىو الجمال الفاتك بقوة رجل ! النظام ىو الدماء! النظام ىو الدماء

ألن الدمار ! أنا ىو القاتل ألجمو! المجنون بجمالك وأنا ىو! مجنون بو
ىو جوبتر  أنا! ثمن ىبد لو من ثمن، ولجمالك الفاتك أغل يكون ال عندما

ويمقييا  ،ييجم عمييا! )رادة جمالكإن أردت أو كوبيدون، فيذا وذاك من إ
في حضنو، يصاب بموث يجعمو يعض بعن  ذراعيا المكسورة، ثم تعيده 

لماذا ال تأتي إال وأنا ال أريدك؟ ( لنفسو نحنحات المواء أبو الجماجم
. نك بعثت في طمبيإقيل لي : المواء

 !أن تأتيني ليبلً عمى  صحيح، ولكن ، ىذاطمبك بعثت في: حمد أبو ريش
رأسي تاج  ىا األمر سيان اآلن وعلأو نيارً  ليبلً ( ييم بالذىاب فيوقفو)

لمواء أبو الجماجم، أنت والمبلزم اذىب في الحال، أييا ا( يأمره! )الممك
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أخي األكبر، عمى  وألقوا القبض والشاويش أبو جمجمة، أبو جمجمتين،
( تشرخ فم المواء ابتسامة عريضة منتشية... )، وعذبوهارموه في المعتقل

( يقول حمد أبو ريش لنفسو. يذىب... )اذىب وانتظر مني أوامر جديدة
سأعمل بخطة جديدة، وعمي أساس وفائي ألخي األكبر الذي سأطمق 

يضحك، ثم )حساب أخي األصغر عمى  ا مقابل دينسراحو، سيكون دينً 
ألجل عينيك ( ابة وفخذ فينوس، مرددً مدفع الدباعمى  يقيقو، ويطبطب

 ! الميتافيزيقيتين،ألجل عينيك
 
 (ظبلم)
 
 (ضوء)
 
 رجل عجوز يجمس. أم الجميع تحفر في األرض لتزرع عرق زيتون)

مسنة امرأة  .أطفال يمعبون أو يجرون من حوليا. حجر يتابعياعمى 
 ىخرا في جاروش، وأتطحن قمحً امرأة  .ا مرقطةوفتاة وطفمة يغسمن ثيابً 

في الراديو أغنية . فدائي يدرب رجال الميميشيا .بالمدقشيًئا  تضرب
بعد أن  ىميمونة في ثوب الصميب األحمر تضمد أحد الجرح. ثورية

. ا بالدما أبيض ممطخً أخذت التعميمات من طبيب فرنسي يرتدي مئزرً 
عمى  حسن الشاطر بكتفو المضمد مع مجموعة من الشبان يجمسون

بعض الفدائيات والفدائيين يمرون في . األستاذإلى  األرض ويستمعون
في األزقة . في كل مكان حركة .المشيد يموج حركة. حركة. مجموعات

لفدائيين يودع اأحد . في البيوت حركة. في مكتب التطوع حركة. حركة
أمو تضمو، وىي تبكي، وتبتسم، ثم  .عمميةإلى  أمو وأباه وأختو الصغيرة
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أم الجميع ترفع قامتيا، وعرق الزيتون بيدىا، . وتبتسم ،تمسح دموعيا
 (الرجل العجوز محدثةإلى  تمتفت. تتابع الفدائي المودع ألىمو

  
لم أستطع ! األكبر، خدعونا، وحبسوهابني  باألمس أخذوا لي: أم الجميع

بنك خاويو، واليوم الزم اكبر إذا  صحيح،. ىم، لم أستطع منعوعمن
األب ال  .لمشاب محض اختياره. ساخنة والثمن دمعة حزينة أو! ترافقو
 ليذا. ىو وحده صاحب الطريق. كي  يصنع حياتوعمى ابنو  يفرض
باألمس كان الوداع . جزيرتوابنيا إلى  بنو، واألم تودعااألب يودع ترى 

إال الوجوه الضاوية بالحزن، والضاوية بالفرح، ترى  كمو أحزان، اليوم ال
باألمس كنت تقول يمكن أن أراه، . ألن ابنك ذاىب وعمي كتفو بندقية

ال الوجوه الضاوية، فاألميات إعند الوداع ترى  اليوم ال. ويمكن أال أراه
ذا لم يعد، سيعود الوطن األيام اذىب إذا  .واثقات بنك سيعود، وا 
ذىب . تعر  ىذاأيًضا  أنت( اا مبتسمً ييز الرجل رأسو موافقً ... )القادمة
الحرب . ىم لم يجد الوقت لوداعكودعك بعضيم، وبعض .نائكبكل أ
 ىليذا ينبع من خديك الرض. غيرىاكلكن ىذه الحرب ليست . ىكذا

ضي، أما أبناؤنا، فميم الحاضر انحن الكبار لنا الم .ليسقي خري  حياتك
ما فعل أبوه في كأنت بعت محصول القمح ! ىم أغني بكثير. والحاضر
 سوارفباعت زوجتك كان ينقصك ديناران، . ، لتشتري بندقيةىيوم مض

في  سوارما لم تجد الدنيا عارية عنأفي البداية أحست . الذىب األخير
، وأنت تَ حْ ِر ِ وعندما جُ ! كستيا األرض! يدىا، فتغطت بأعرا  الزيتون

ولما طمبوا إليك أن . اض ماء الغدير في تمك السنة تقاتل، اشتد النبع، و
 ما قالكما قال أبوه، ك ، ليقاتموا عنك، أبيت، وقمتترأ  بجرحك قميبلً 

لكن . النضبعمى  جرحك ىأخذوه، وأبيت إال أن تقاتل، وأب اعندمابني 
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قاتمت أنت وأبوه من أجل ىذا، ! صار المستقبل لك صار أمبلً إذا  الجرح
نممك ال نحن الفقراء الذين . األمامإلى  من أجل أن يتحرك المستقبل منا

وىي تغرس عرق ! )لثورة أن تنتصراعمى  وألن. ما نيبو لمثورة إال أبناءنا
في المخيم، وولدي الذي في  الذي ىكذا يقول اليوم ولدي( الزيتون
( ويأتييا بالماء ،تسوي التراب حول العرق، فينيض العجوز)المعتقل 

ليأكل منيا األبناء،  ،شجرة الزيتون تصمد مع الزمن، يزرعيا اآلباء
ىل ( تسقييا... )عراءأعرافيا كريمة، تكسو كل من يحس بنفسو في ال

أتاني بو فدائي شاب، . من البمد. تعر  من أين ىذا العرق؟ من ىناك
عرق . وأعطاني ىدية. نني اآلن أموإقال . اكان صغيرً . قتموا لو أمو

 ! سيمؤل المخيم عطر فمسطين .الزيتون
 
تفمت . بالطوب يجرىا حصان أصيب ىتدخل المسرح عربة ضخمة مؤل)

يأتي . اجنبو أيًض عمى  جنبيا، ويسقط الحصانعمى  عجمتيا، فتسقط
من ىنا وىناك يمدون  -حسن الشاطر وأم الجميع كذلك  -رجال ونساء 

. ا، وينجحون في رفعياأيادييم نحو العربة الثقيمة، فتمتقي سواعدىم معً 
ينيض الحصان، ويعيد أحد الفدائيين وضع العجمة، ثم تتابع العربة 

نعر  من الحديث أن الطوب ذاىب لبناء . طريقيا بين كممات التشجيع
 افي الماضي لم يكن ليم مسموحً : قالوا. الكل فخور. مدرسة في المخيم

األصغر عن أخيو ابنيا  تسأل أم الجميع .دق مسمار في حائطحتى 
 يعود المشيد .فيطمئنيا بأنو سيحرره ،خبار عنوأه لديكانت إذا  المعتقل
ا من أحد الباعة الجوالين أم الجميع تشتري خضارً . الحركةإلى 

. الرجل العجوز يم  سيجارة، وينفخيا. الصائحين بما تنقمو عرباتيم
المرأة العجوز تذىب ببعض الثياب لنشرىا . األطفال يجرون، ويمعبون
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المرأة تغربل القمح . مر الفتاة والطفمة في دعك الباقيتبينما تس
. لحة الجديدة تممعاألس. رجال الميميشيا يتابعون تدريبيم. المطحون

نقالة يحممو عمى  جريح آخر .شعارات حماسية  يبث ((صوت العاصفة))
. ميمونة لتضمدهإلى  -بعد أن عاينو الطبيب الفرنسي  -فدائيان 

بعض عمى  األستاذ يوزع. ممرضة تأتي لتساعدىا، فاإلصابة خطيرة
فح حسن الشاطر يتص. لجان جينيو ((البمكون))المستمعين إليو مسرحية 
ل شعار فمسطينية وح األستاذ سؤاالً عمى  الكتاب بينما يمقي الطالب

 ،حمراء االثورة، وفي الحال، يتوارد عدد من الشبان، أحدىم يوزع كتبً 
ا وخامس صورً  ،زرقاء اورابع كتبً  ،خضراء اوثالث كتبً  ،صفراء اوثان كتبً 

ع لرؤساء ومموك وممثمين وممثبلت، وسادس منشورات بالعربية، وساب
 (نجميزية، وتاسع بالعبريةبالفرنسية، وثامن باإل

 
ظيره عمى  حصان جامحإلى  شعار فمسطينية الثورة مشدود: األستاذ

يعدو الحصان . جان جينيو الخالد، وفي البمكون يجمس العالم ((بمكون))
في الخط الفاصل بين البحر والرمل، ويترك آثار الحافر الفمسطيني التي 

والحصان الجامح . ، أو تذوبفيوالموج، فتندمج  ال تمبث أن يجرفيا
 منيتحول العالم في البمكون، مع العدو والحركة، بعضنا يسقط  ،يعدو

صر اا من عنالحافة، وبعضنا يتشبث باألعمدة، وبعضنا يصير عنصرً 
كل ألوان األضواء تنطمق من البمكون، أو كل قيثارات المحن : التحول

أو كل دمار البشر، أو كل قطط السجون، الفقيد، أو كل صبايا الحمم، 
أو كل عصافير الشجر، أو كل ىيروشيما قادمة، أو كل واحد اسمو 

ومن البمكون  ،يفارا، أو كل الجماجم، أو كل القبور، أو كل الجنائنغ
، ومن البمكون يمكن ىاليو ىاأللم، وعل ىالحقد، وعلعمى  يمكن أن نطل
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ا، وفيو ليس عدوًّح  قنبمة تقتل طفبلً  أن نقرأ الخبر، ونمقي الخطاب، ونرمي
ليو الوصول،  ىُنسق الماء، أو نسقي الفصول، أو نقتتل، منو االنطبلق، وا 

ضوضاء الشبان الذين ... )ىو البرنامج، وىو الميزان، وىو االستراتيجية
 ىأن تطغإلى  يوزعون الكتب والصور والمناشير تزاحم صوت األستاذ

الجامح ىو الجزء والكل، يميث اآلن والحصان ( عميو بعد بعض الوقت
وال يق ، يعدو اآلن في الخط الفاصل بين البحر والغروب، في دم الغد 

التي ليا مصمحة في قتل التنين األعظم ذي  ىالقادم، في لحظة كل القو
ا، فتنشأ مشاجرة حادة بين ع صوت األستاذ تمامً ييض ...الرأس الثبلثي

في الوقت الذي ينسحب  مفصل بينوالطالب والشبان لكن حسن الشاطر ي
مجموعة من الفدائيين تقطع المسرح ىرولة  . فيو األستاذ وكتابو بيمينو

... واحد... اثنان... واحد: الخطواتعمى  امع مدربيا الذي يكرر توقيعً 
تمر . أم الجميع تحمل بين ذراعييا ما اشترت... اثنان... واحد... اثنان

 (ن الفدائي الجريحبميمونة والممرضة وىما تضمدا
 

بندقية رحمة، وأرحم ألجل الشاب عمى  سأعينكم، بندقية: أم الجميع
! الجريح
 !ا، ونحن فينا خير وبركةجرحو ليس خطيرً : ميمونة

 
ا، وتشارك في تضميد الجرح، وبعد أن أم الجميع تضع من يدىا أرًض )

مئزر الطبيب الفرنسي األبيض الممطخ بالدم عدة نظرات عمى  ترمي
 (احصة تسأل 
 

األشقراني؟  ىو من أي بمد: أم الجميع
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الطبيب؟  : ميمونة
وىل ىناك أحد غيره منحوت من شقار دمنا؟ : أم الجميع
. من فرنسا: ميمونة

من اإليقاع الشاعر والكبرياء الغابر؟ : أم الجميع
. فريقية إمن قول الحقيقة بأصابع يد : ميمونة

ولماذا ىو صامت؟ : أم الجميع
. لغتنا صعبة، أصعب من أخت ليا. لم يتعمم بعد لغتنا: ميمونة

. يتعمم لغتنا أم نتعمم لغتو؟ لن نتعمم لغتو، لغتو تنطق فقط: أم الجميع
!  ونحن لم نعد أطفاالً  ،افيقولون شيئً  ،ينطقيا األطفال

. لم األس  وىو معنا؟ يكفي أنو معنا: ميمونة
أىو ماىر كجرح مباغت؟  : أم الجميع
. ر، وىو متطوعماه: ميمونة

ونحن في  ،نا ريتشارد قمب األسدجاءأمثالو قميمون، منذ أن : أم الجميع
! نتظارها

. كان ينتظر أن يفك لغز دقات قمبو... ناجاءألنو يحبنا : ميمونة
الديك ! ان ىدر مجانً إالدم ال يكره، و! اوألن دمنا ال يكره أحدً  :أم الجميع
والعصفور يقدم عنقو لصائد  ا بعد أن يقطع عنقو السكين،يصيح فرحً 

كي  حال أمك؟ ما زلتم تسكنون في مأدبا؟ ( ثم لمممرضة! )يبكي
وأين ( مبتسمة لسؤال رغم حساسية الميمة التي بين يدييا: )الممرضة

!  يا خالة؟ مأدبا ليست الجنة، ولكنيا الجنة ،تريديننا أن نسكن
. حجرعمى  بتانتأتون كمكم ىنا؟ داركم صغيرة، طو ال لماذا: أم الجميع

بقينا . ا عميكم بعد الحربومع ىذا، غمرتمونا بعطفكم يوم نزلنا ضيا ً 
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قولي ليا أن تأتي . أمك المسكينة خدمتنا بعينييا. اا وأيامً عندكم أيامً 
 ولكنو ليس النار، ،مخيمنا النار. عندنا، ىنا المخيم كبير يكفي الجميع

التي  ىوبة ودائرة الموتع الرأس والرطجاألقل، من وعمى  ىكذا تخمصون،
زالت فوقكم؟  ما! فوقكم

!  وفي رؤوسنا رائحة الموت. رؤوسناعمى  .ما زالت فوقنا: الممرضة
ا، ىكذا تتنفسون اليواء النقي، وتعيشون في فمتأتوا جميعً : أم الجميع

! اهلل يعطيكن العافية( تحمل حوائجيا، وتريد الذىاب)الفضاء الرحب 
. زعاجكإعمى  أطمب وأجرؤ... عندك لي طمب( موقفة: )ميمونة

! زعجينيأ: أم الجميع
ما يمكن فعمو ألجل  ىسأتأخر الميمة بشأن أخي درويش، سنر: ميمونة

. إطبلق سراحو
! ما بعد عقابيإلى  ضيةار: أم الجميع
. سي  الدينعمى ابني  خذي بالك: ميمونة

ني سي  الدين؟ يذكرني بدرويش، ويذكر ىيمكن أن أنسىل : أم الجميع
. بصفاء، ويذكرني بعديم الذكر حمد أبو ريش

ما زال يريد أن يذىب مع خالو؟ : الممرضة
 هِ يآتِ ( ...ميمونة ثمإلى  مشيرة... )ما زال يريد، وىذه تريد: أم الجميع

وىو طوال النيار مع  عمى ابنيا، بنتي توصينياتصوري أن ! الدور
! عمييا أن توصيو ىو عميّ . البنادق

!  سيكون لو شأنا غدً : الممرضة
! ىذا ىو جيل الصنوبر( بزىو وخيبلء: )أم الجميع
! ليكإا سيأتي بعروسو غدً : الممرضة
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ا سيناديني من بيروت، فأسمع صوت خالو؟ لكنيم يعذبونو غدً : أم الجميع
 ! اآلن، أسمع صراخو

 
تودعيا طفميا امرأة  تسير أم الجميع باتجاه مسكنيا التنكي، فتعترضيا)

 عض الميمات، ثم نساء ثبلث أخريات يأتين إلييا بأطفالينالرتباطيا بب
 تدخل باألطفال. تأخذىم أم الجميع، وىي تدعو لؤلميات. التواليعمى 
 ( نداء المرأة طاحنة القمحعمى  مسكنيا، وال تمبث أن تخرجإلى 

 
ا، فصار كان قمحً ! يا أم الجميع ،بعض الخبز لك: المرأة طاحنة القمح

!  اخبزً 
 ألبنائك؟ ىم لم يعتادواشيء  ألم يبق لك( متناولة الخبز: )عأم الجمي

! الخبز األسودعمى 
! الخبز األسود كان لميوم األسود: المرأة طاحنة القمح

! الفقراء اليوم يطعمون الفقراء( ممتيفة: )أم الجميع
! القمح اليوم أشقر مطبوع بخاتم أحمر: المرأة طاحنة القمح

!  الة تعطينا الطحين المغشوشزمان كانت الوك: أم الجميع
!  والفول المسوس والعدس المعفن والمارجرين الحزين: المرأة طاحنة القمح

!  ا من اليمج أو قطاع طريقزمان كانت الوكالة تعتبرنا قطيعً : أم الجميع
ألنيا  أوالً ! عاشة عناوتحاول بكل الطرق قطع اإل: المرأة طاحنة القمح

ش وفوليا المسوس وعدسيا المعفن أنيا ر نفسيا بطحينيا المغشوبتعت
! ألن عددنا كبير -قال  -متفضمة عمينا، وثانيا 

ا يحاول أن يشد عائمتو من ا أو أخً بنً األن  -قال  -وثالثا : أم الجميع
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كنا بائسين صرنا إذا  !واهلل العظيم مجانين! مجانين... صفو  البائسين
إذا  واليوم! مجرمينًضا أي ذا حاولنا أال نكون بائسين صرناإو مجرمين،

ذا ضربنا  في جيشو صرنا هضربنا يعقوب في ولده صرنا إرىابيين، وا 
!   العالم ال يعر ، وال يريد أن يعر ! إرىابيينأيًضا 

.    عمينا أن نعر ، ونريد أن نعر : المرأة طاحنة القمح
 .تيامعمينا أن نضرب، وأال نقع في فخ اال: أم الجميع

 
 (تمر بالغاسبلت الثبلثع المرأة طاحنة القمح، وتسير مأم الجميع )
 

! ما زال النيار، نعم، ما زال الغسيل( لمغاسبلت: )أم الجميع
. بقي القميل: العجوز

 ! ما زال الكثير: أم الجميع
 
أم الجميع تأخذ . الفتاة تذىب لمنشر. اأم الجميع تضع من يدىا أرًض )

 (وتبدأ في الدعك ،مكانيا
 

بندقية رحمة، وأرحم من أجل الشباب الرايحين عمى  ةبندقي: أم الجميع
! والجايين

بنة االيوم؟ كنت أريد أن أطعم  ىماذا جر( ألم الجميع وىي تنشر: )الفتاة
! ا بحياتيا لم تأكل مثمو منذ عيد التفاحأحد أصحاب المرسيدس ك ًّح 

من واحد لقمت لك سمم اهلل يدك  لو كنت أطعمتيا كفين بدالً : أم الجميع
!  عادلةال
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 -قال  -تغسل ليا الغسيل امرأة  ا عنت في سيارتيا بحثً جاء: الفتاة
طمبت من جدتي أن تذىب معيا، فرفضت، ! غسالتيا الكيربائية معطمة

 ! ىوقالت ليا زمن ول
 
 (االطفمة أيًض  ،الجدة تبتسم سعيدة)
 

كل ىذا ولم تصفعييا؟ لماذا لم ترمي سيارتيا بحجر؟  : أم الجميع
! رميتيا أنا بحجرين( متباىية: )الطفمة

... حجران اثنان فقط؟ ىذا وطن ليس فيو غير الحجارة: أم الجميع
حجران كبيران أم صغيران؟ 

! حجران جميبلن: الطفمة
كي  شكميا؟  ! كان من البلزم أن ترمييا بحجارة من سجيل: أم الجميع

صابغة وجييا بالمحق، أحمر وأسود ( الطشتإلى  وقد عادت: )الفتاة
!  الحبلعمى  وأصفر لو بريق شنيع، والبسة كل الذي

! بالوجو صرماية وبالقفا مراية: أم الجميع
 !بنة وزير أو زعيم، من ىؤالء الذين يدعمون الثورة بالكبلماتكون : الفتاة

! من ىؤالء الذين باعوا الثورة من زمان
 ! ىزمن ول( ببراءة: )الطفمة

 
 (يضحكن)
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فقط  شيًئا، ال تقولوا لياأخرى  لمرأة عتبتنا مرةوطأت تمك اإذا  :أم الجميع
 .ابعثوا من ورائي، وسترون كي  سيكون شغمي معيا

 
 ( تغيب الطفمة داخل بيت تنكي)
 

إياك أن تجرحي ! إياك أن تقطعي األزرار( لمفتاة منبية: )العجوز
!  القباتعمى  إياك أن تقسي! األحزمة

بدالت كاكية كثيرة ! جدتي يا ،بدالت كاكية كثيرة( عن عمد: )أم الجميع
!  ليد صبية
ليذا أريد ليدي أن تعمل بقدر عشر أياد، وبقدر عشرات : العجوز

 ! من العمر إال القميل السنين، فمم يبق
 
تبتسم . ذراعييا عدد آخر من البدالت الكاكية وبينتعود الطفمة، )

األكبر، االبن  جيءي. تبتسم الطفمة. تبتسم الفتاة. تبتسم األم. العجوز
س المرتينة، من بعيد، وقد غادر المعتقل، مجتز الشعر، عميو  َ درويش نَ 

تنيض أم الجميع بيدوء، ولكن بميفة الستقبالو، . آثار الوجع والتعذيب
 (يجتمع من حوليما ناس المخيم. يضمان بعضيما بحرارة

 
ي نلم تكن غيبتك طويمة ىذه المرة، لكن( بنيا األكبرال: )أم الجميع
! ت بحريق صنوبرة دام أل  عامأحسس

. ىذه المرة، وأطمق سراحيأبو ريش  تدخل حمد: درويش نفس المرتينة
من فضل ! أخوك وعدوك، يطمق سراحك ،أبو ريش حمد: أم الجميع
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عدوك حريتك أم من فضل أخيك؟  
 ! ، لواله ألماتونيفضمو عميّ  ىىذه المرة لن أنس: درويش نفس المرتينة

 
 جيءقد أعمم حسن الشاطر بإطبلق سراح أخيو، في يكون أحد األطفال)

 (...خبلل ذلك األم تتابع. أخاه ىليمق
 

ال نعر  من  أطفاالً  لم نزل... ا عندما أخذوكخدعونا جميعً : أم الجميع
س وجيو متفقدة جوىي ت) لقد عذبوك كي  حالك؟! الحياة إال وجييا

 (.  وعضبلتو
 
 (يضمان بعضيا. لوجو اآلن ادرويش نفس المرتينة وحسن الشاطر وجوً )
 

ىو من  ،تغير أبو ريش حمد (لحسن الشاطر: )نفس المرتينة درويش
. أطمق سراحي، وحدثني عن أشياء كثيرة

. ا أن حمد سيطمق سراحك، كنا نفكر فيكلم نفكر أبدً : حسن الشاطر
كنت أفكر فيكم، واآلن أفكر كي  أرد أيًضا  وأنا: درويش نفس المرتينة

... لحمد
قمنا ليم سبحان . حاولنا رؤيتك مرات، لكنيم منعونا( مقاطعة: )لجميعأم ا

. ابنكم، تضعونو في الحديد، وتعممون منو مجرمً ابننا وااهلل العظيم ىو 
كان ال يريد غير أن ! ا، فبل ذنب لو إال إخبلصوإذا كان اإلخبلص ذنبً 
! ن جريمتك أكبرإقالوا لنا ! يقطع النير في الميل

ىا أنا ( بتسامة متوجعة طوال الوقتاا مبتسمً : )رتينةدرويش نفس الم
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! بينكم اآلن في الميل والنيار
!  ا منذ اآلنىا أنت بيننا اآلن ودومً : حسن الشاطر

ر الميجور أحس بالفراغ اكنت كالسو( من وراء أخييا األكبر: )ميمونة
! تذىب ىكذا فجأة، وتعود ىكذا فجأة! طوال الوقت، أما اآلن وقد عدت

(. م أخاىا األكبر، وتجعل ولدىا سي  الدين يضموتض)
 أبو ريش، نو حمدإ( سي  الدين بين ذراعيو يبقيُ : )درويش نفس المرتينة

! لواله لما عدت
؟ أيمكنو أن يخدعنا؟  يءأتراه يخطط لش: ونةممي

!  اال يمكنو أن يخدع أحدً : حسن الشاطر
!  ىكم أحد بأذسا لن يمسوأنتم معً : أم الجميع
! ماءإلى  كي  يمكن لمدم أن يتحول( اغاضبً : )نفس المرتينةدرويش 

 ! آه من حقدكم عميو! بعد اليوم الن يخدع أحدً أبو ريش  حمد
 
 (قدميوعمى  يوق  سي  الدين)
 

؟ كي  يمكنك أن ىكي  تنس! آه من حقده عمينا( رادعة: )أم الجميع
؟ ىتنس

. أريد كأس ماء... أحس بالظمأ: درويش نفس المرتينة
 
 (يشرب من يد أمو)
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، بأعينيم يق  سكان المخيم متابعينيا. من بعيد صلسيارة الندروفر ت)
عمى  تق  السيارة قرب أم الجميع ودعامتيا. وقد توقفوا عن أعماليم

الوراء خطوة واحدة بل عمت إلى  وشك أن تبلمس ثوبيا لكنيا لم ترجع
المواء أبو  يحيطو أبو ريش، األوسط حمداالبن  ييبط. برأسيا متحدية

ثنان من رجالو، في لباس الشياطين، في الفم سيجار، في اليد االجماجم و
يقترب من أمو، . من الحزام ىالوسط مسدس يتدل ىصولجان، وعل

. جانبييا جامدتينعمى  ا، وتترك ذارعيياويضميا، فتزيح عنو رأسيا بعيدً 
إلى  يتجو. ذلك، فيكتم غيظو، وال يقول كممة واحدةأبو ريش  يبلحظ حمد

أخيو األصغر، إلى  يمد يده. أخيو األكبر ليضمو، فيستجيب لو بحماس
 (فيمتنع عن مصافحتو

 
أخو شيء  ال تريد أن تسمم؟ أنا قبل كل( ألخيو األصغر) :أبو ريش حمد

قبمي، وفي اليسر لن  افي الشدة لن تجد أحدً . بعده من رحم لك جئتَ 
. بعدي اتجد أحدً 

. د أن عدت أنت الشدة وصرت العسرتقول ىذا بع: حسن الشاطر
 .ان مع اليسر عسرً إ :أبو ريش حمد
 
 (صمت حاد)
 

 ماذا تريد غير ما أردنا؟( ا بكل قواهصائحً : )حسن الشاطر
 
وحذر،  ا الوجوه التي تراقبو بتحدٍ ىينتو فاحًص عمى أبو ريش  يدور حمد)
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يخفق الصولجان في . طر إلى  وىو ينقل السيجار في فمو من طر 
 ...(، وقبل أن يعيد فحص وجوىيم من جديدكفو
 

ناك غير طرد التفاح دتقل طر إن لم( ىا مرة أخرصائحً :)حسن الشاطر
 !آلدم
 
يجيل في . ستيزاء، ويأتي ببطء شديد ليواجو أموايبتسم بأبو ريش  حمد)

 (عينييا نظره بضع لحظات
 

 ،اوأن! قيحإلى  نعم، لقد أمكن لمدم أن يتحول: درويش نفس المرتينة
!  جحيم آخرإلى  ني ذاىبإ !امغادركم جميعً  ،ليذا
نظري أية نتيجة جنيت؟ التفرقة وعقاب األخوة ا( ألمو) :أبو ريش حمد
ىذا ىل ( فيمفيا الدخان ،ينفخ في وجييا السيجار! )رؤ في المصاببوالت

، في كل مكان، فأقول، معميش ىجزائي ألني أراكم، وأنتم تنشرون الفوض
أبي جراب؟ كحال، وأغض الطر   أيعمى  ىم أىمك،

 
وجيو عمى  أم الجميع تصفعو صفعة ىائمة تسقط لو السيجار، فيقبض)

 (بعن 
 

أييا العاشق  ،ذا تفعل بينناام! يا عسبار ،ذىب من ىناا: أم الجميع
لمجيفة، وقد أطمقنا العنقاء في فضاء العقول، وصرت لنا كالميت 

بجثتك، لكنك جبان، تقول ليت تمضي  الغريب؟ أنت من أمات أنت، ويا
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كتفك شارات عمى  وحياتك ذل، والنجوم! حياتي، أما العالم، فإلي الجحيم
عار القوة الضعيفة في ساحات الميزومين الذين كنا والذين لن نكون، 

آخر غير شيء  فالعار نمحوه نحن، وأخوك نعيده نحن، قدرنا اليوم
زل ت لم( وسط ىيابةاألابنيا  تتقدم من)قدرنا، فالبنادق تكتب قصتنا 

 .ا؟ لن تحميك منا كل األقبلم الخائنةواق ً 
 
والسيارة . ندروفر، ويغادرون بسرعةالوصحبو يركبون الأبو ريش  حمد)

نشاطاتيم، وكذلك إلى  يعود الجميع. يرشقيا األطفال بالحجارة ،تبتعد
 (يغني ((صوت العاصفة))ميمونة، و

 
منذ  ىذامن البلزم أن يحصل  كان! تعال( بنيا األصغرال: )أم الجميع

! ال تقمق  ،لم أص  معو كل حسابي، لكني سأفعل. بعيد زمان
ذىب واقتطع من كتفي . يقمقني ذىاب أخي درويش: حسن الشاطر

لماذا لم ! كي  أعيد لكتفي ذراعي؟ ىو في خطر، وأنا في خطر. اذراعً 
 تثنيو عن الذىاب؟

 
 (ا بالناسأحدىم صائحً  جيءي)
 

يحاول محاصرة المخيم، أوق  رجاليم مجموعة من ريش  أبو حمد: رجل
 .الفدائيين لتفتيشيم ومصادرة أسمحتيم

 
الفدائيون . سبلحوإلى  ىردود فعل مستنكرة، الكل يسع. ضجة)
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حسن الشاطر ينزع الضماد عن . رجال الميميشيا يتحركون. يتحركون
ل الك. ا، ويذىبيتناول بسرعة سبلحً . نظر أمو الذاىمة تحتكتفو 
ابنيا  أم الجميع وحيدة، ذاىمة، تمتقط الضماد الذي ألقاه. ال أحد .يذىب

تشد طرفو . تمسح بيدىا بقع الدم التي عميو. اعن األرض، وتتأممو مميًّح 
الناحية التي ذىب منيا الجميع مفكرة، إلى  بين أسنانيا، وىي تنظر

 ( ...الجانبين، تسير اليوينا، ثم تغنيعمى  تحرك رأسيا. ذاىمة
 

أعطيتك لمزىر  
حارس  

تحميو من الميل  
زوادتك حبات تمر  

وفشكات  
وشوية من ضوء الميل  

بينك وبين الطير  
صحبة عمل 

تا تزيموا وجو الميل  
 * * *

أعطيتني األمل  
حارس  

يحميني من الميل  
ومن الشيخوخة والكبر  
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ساعد 
يشق قمب الميل  
الساعد ذىب  
أخد جرحو  

وأعطاني جرح الميل  
 * * *

 
 (ريش بنيا األوسط حمد أبواأم الجميع وعمى  ضوء. عتمة شاممة)
 

عمى  انتظرتيم يذىبون، لتأتيني، فتجدني وحدي، وتحصل: أم الجميع
ماذا تريد أكثر من حقدي؟ . أمر آخر غير حقدي

عمى  أريد أن أفتح قمبك! أريد أن أمحو حقدك برضاك :أبو ريش حمد
أريد أن تحبيني مثل حبك لي يوم  !طريق القمر، فأجدك شبلل حنان

! أريد أن تمديني! دتلِ وُ 
موتك، وأنا، ماذا أفعل، وقد دنا الموعد؟ في إلى  الكل ذىب: أم الجميع

ن إلحظة موتك ألدك، ىذا أمر ال يقدر عميو غيرك، فاطمب الموت 
. أردت الوالدة

لماذا . سأطمب الحياة وأنا أطمبيا من صفحك ورضاك :أبو ريش حمد
وحش؟ لماذا  قدمذع خشب؟ لماذا أنت جبل فحم؟ وج صخرة معي؟أنت 

أنت صقرة وضبعة في آن واحد؟ حمامة وعقربة؟ لماذا أنت سمكة قرش 
وترين أنك  ،وم في حياتكآخر ي إلى تذر  الدمع؟ لماذا ال تذىبين

؟ كظبي شرد ووقع في ىبن أخطأ وتاب؟ كسيم انكسر وصلاتحبينني ك
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ىذا ... قبل أن أكونإلى  أكون، وال تنظريبعد أن إلى  نظريامصيدة؟ 
عمى  ما قمتو ألخي درويش، فاعتذر لي، واعتصرني بذراعيو الصمبتين

. صدره
قبل أن تكون كنت تسرقني نقودي القميمة الحقيرة من جذع : أم الجميع

. تمك السروة العجوز
، وصدقت، اكما ادعيت وقتذكال ألشتري لي السجائر،  :أبو ريش حمد

. من الحرير ي لك شاالً بل ألشتر
. قبل أن تكون كنت تتضارب وأخوك الكبير وأخوك الصغير: أم الجميع

. ليكون رجبلً  ىا يسعكنت ولدً  :أبو ريش حمد
. قبل أن تكون كنت من أزالم شاويش خدعنا: أم الجميع

وأنا خدعت الشاويش أول من خدعت، ألن الحرب  :أبو ريش حمد
. خذ السمطةأخدعة، وطموحي كان 

. ودمرنا... ىذا الطموح دمرك: أم الجميع
نتقمي ا! دمريني إذن، ىا أنا لك، دمريني( يعانقيا فجأة) :أبو ريش حمد

مني، ىا أنا آتيك بفرصتك إليك، ىا أنا آتيك بسمطتي قطة، فاذبحييا، 
!  ولننتوِ 

حرارتك حرارة ولدي، ( تتأوه، وتخمل شعره بأصابعيا... تمين: )أم الجميع
تعال نضم ! حرارتكفييا لسعتني  التيلحظة في التك وسمطتك غادر

ا، إذن، ما ذنبك؟ كنت ربيتك شقيًّح ( تضمو وفي عينيا دمعة! )بعضنا
في عالم امرأة  من أخيك األصغر، وحمم ىمن أخيك األكبر، وأذك ىأقو

أقرصك من شفتك، ( تشده من شعره)أشدك من شعرك  يدعن! أكحل
... ذراعك المتينةعمى  كفي وأرمي( تقرصو)ومن أنفك، ومن عينك 
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آه من األيام كي   (ذراعو، تضحك لو منتشية مزىوةعمى  ترمي كفيا)
! باألمس كنت طفمي، واليوم أنا طفمتك! تجري
إلى  ال تتركيني( يشدىا بقوة)طفمك  ىأريد أن أبق :أبو ريش حمد

ضميني أكثر، اعبثي بشعري، ! الرجولة، فقد أعياني معيا الصراع
 !اقرصيني

 
في يدىا، تسير عدة خطوات  ىأم الجميع تبعده ناىضة، الضماد المدم)

 (ولدىاإلى  األفق، ثم تنظرإلى  مترددة، حائرة، تنظر
 

يريد ! )ذىب النتقامك، واتركني النتقاميا! فات أوان الطفولة: أم الجميع
ولدي درويش، قل لو أمك  يّ إل أعد( ا، فتطمب إليوأن ينسحب مخيبً 

مصيرك، ثم عد إلى فاذىب  ،رىا في يدك، أما أنتتريدك، قل لو مصي
 !لتدمرني

 
 (س المرتينة َ تخرج أم الجميع، يدخل درويش نَ  أبو ريش، يخرج حمد)
 

أخي حمد، أين أنت أييا األخ  حمد، يا( ينادي: )درويش نفس المرتينة
 العزيز الذي كدت أن أرتكب في حقو جريمة أبينا القديمة؟

 
 (خل حمد أبوريشدي)
 

كي  ينفيك . بحثت عنك في كل مكان( بميفة: )يش نفس المرتينةدرو



 

 50 

المكان؟ 
نيا ؟ إأن تراك أمنا ىلماذا أنت ىنا؟ أال تخش( بخشونة) :أبو ريش حمد

أن تثأر  ،رأتك لو، تْ مَ غاضبة عميك، ألنك خرجت عن طاعتيا، وأقَس 
. منك

أن تثأر مني؟ ماذا فعمت ليا كي تثأر مني؟  : درويش نفس المرتينة
. تركتيا في ساعة مصير :أبو ريش حمد

. ر عن ذنب تجاىكلكي أك ّ : درويش نفس المرتينة
 .أنت تعر  كم ىي تكرىني. ضافيّ إ ىذا سببٌ  :أبو ريش حمد
 
 (االختفاءعمى  يسمعان حركة شخص قادم، فيحثو)
 

تمك المدرسة  عجل في االختفاء، اخ  نفسك بين جدران :أبو ريش حمد
يذىب درويش بسرعة، وحمد ! )ييدأ قمب أمك عميكغير المنجزة، ريثما 

أن أبعث في طمبك، بعد أن أجري آخر إلى  مكث ىناا( يصيح من ورائو
كم ىي ! سيذىب المسكين بشربة ماء( ثم لنفسو... )محاولة مع قمب أمك

أن  يّ عل واآلن. منيا وقت الضيق ىغبية النفس البشرية، القرود أذك
ال يأتي ( ال يأتي! )ييا المواء أبو الجماجمأ( ينادي)أواصل تنفيذ الخطة 

تعذيب  غيرترى  ما الذي يشغمو يا! أبو األموات ىذا عندما أحتاج إليو
، ىينادي بصوت أعل)ب؟ يدافي السر صٍ ئة وواحد وتسعين شخاأل  وم

 !الجماجم أييا المواء أبو( وىو يصفق
 
ة المرصعة ا من ثياب الممكيدخل المواء أبو الجماجم، وىو يحمل عددً )
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المطرزة، برفقة خمسة من الخدم، واحد يحمل صينية عمييا خرو ، 
وثان يحمل صينية عمييا أباريق وكؤوس، وثالث يحمل صينية عمييا 

أنواع األسمحة،  ىورابع يحمل صينية عمييا شت, أنواع الفواكو ىشت
أبو ريش  يأخذ حمد. أنواع العطور ىوخامس يحمل صينية عمييا شت

 (نصرا ة، ويأمر الباقين باالىرم األسمح
 

. ستغضب الممكة: المواء أبو الجماجم
( ثم بعن )ىذا ما نريد، أن تغضب الممكة ( امقيقوً ) :أبو ريش حمد

 .الثمث، وطرد ثبلثة أرباع خدمياحتى  يجب الحد من مصاري  الممكة
بعد أن أسقطت التاج عن رأسيا، وأخذت الصولجان من يدىا، ماذا 

ليا؟   ىيتبق
لماذا ال نقتميا، ونستريح؟ : لمواء أبو الجماجما

 ستقتل الممكةُ ( ثم بتركيز)لماذا نموث أصابعنا بدميا؟  :أبو ريش حمد
 ! الممكة

 
وجييا عمى  خصرىا سوط المروض، ومجنونتياعمى  تدخل الممكة)

 (غاضبة، والثانية ضاحكة ىأصباغ الميرج، األول
 

! أطمب، وال يستجاب لطمبي أين الذي طمبت؟ منذ أيام وأنا: الممكة
ماذا طمبت سيدتي وموالتي؟  :أبو ريش حمد

ا، وأسمحة فقط، وفواكو تكفي أل ً  وخرو  محش( امقيقية دومً : )المجنونة
!  كل ىذا لممكة واحدة... اتمؤل نيرً  اا، وعطورً تقتل شعبً 
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 ىأنا الممكة، وسأبق( تسكت)يا ميرجة  ،سكتي أنتا( منتيرة: )الممكة
فتضربيا  ،القيقيةإلى  تعود المجنونة! )ىأوامري أال تعص ىعلالممكة، و

المواء أبي الجماجم، وتبدأ إلى  تتجو. تخرسحتى  الممكة بسوطيا
األوسط ابنيا  أن يوقفياإلى  جرذ بين يدييا،إلى  بضربو، والمواء يتحول

عمى  معيا بعض العن ، تحاول جمده، فيخمصيا السوط، تنيار مستعمبلً 
تنادي الحرس بين دمعاتيا ! )انتظر! سو  أدمرك( باكيةعتبة عرشيا 

ا سو  ألعنك لعنة أم لم تمعن بعد ولدً ( فبل أحد يستجيب ليا ،وزفراتيا
يا أوثنة ( تنيض بشعرىا األشعث، وشكميا المجنون! )ما سألعنكك

 رأسعمى  صعدي من غبار الزمن ألحطمكاحضارة الجريمة والدمار 
أيتيا الشياطين النائمة في بطون ! يسرق تاجي وقبل ذلك قمبابن 

أيتيا النجمات ! امجرمً  غداالعصور انيضي لتثأري لي من مبلك 
الدموية في صباح أسود، أيتيا الساحرات الجينميات في قصص رواىا 

ىوميروس، أيتيا الشفاه المنسمخة لميتات في قبور حديدية تمخر الفضاء 
 ابنيا، أبيو، أو أم ضد ضدعمى ابن  امرتين في السنة، لتشيدي جميعً 

 ! فقد حمت المعنة، ودخمنا كمنا في مطمقيا
 
 (ا من ورائياتخرج بعجمة، والمجنونة تقفز قفزً )
 

. منذ مدة يطاردني كابوس: المواء أبو الجماجم
! كابوس( امغتبطً ) :أبو ريش حمد

بالبشر، أجساد  يءمشيد عام لشاطئ مل( برعب: )المواء أبو الجماجم
ستمتاع ا الوحيد االهأو نص  عارية تحت الشمس، وىم تستمقي عارية

! ستقبال أشعة الذىب بوداعةابالبحر، 
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. ا مثل ىذه الكوابيستصيبني أحيانً ( بقمق) :أبو ريش حمد
كابوس رأيتو  ىنو أقسإ( بضغينة وعصبية ىستيرية: )المواء أبو الجماجم

ل مكان، واألشد وحشية، وىو يبلحقني في ك ىفي حياتي، الكابوس األقس
إلى  ايمتصق بمحمي، ينحت عيني، ال يريد الفكاك مني، يدفعني شوقً 

ارتكاب أكبر عمى  التنكيل، الذبح، الفتك، السحق الجماعي، يحثني
 .جريمة في التاريخ

 
أبو  الدبابات تتدفق مع الفجر، رجال حمد: الشاشةعمى  صور عديدة)

ناس المخيمات . يندفعون لحصار المخيمات، ثم يحاولون اقتحامياريش 
ليا أبو الجماجم  ىتظاىرات في الشوارع تصد. دخموا المعركة

 راديو حمد. ر التجولحظنطبلق صفارات اإلنذار معمنة ا. بالرصاص
يطالب الناس بالبقاء في المنازل، ويعمن إغبلق المدارس أبو ريش 

طمقات . طمقات األسمحة الرشاشة في كل مكان. والدوائر والمتاجر
بعد قميل . أغان ثورية من راديو حسن الشاطر. في كل مكانالمدافع 

 (ظبلم. سكون تام
 

!  سأحكم الدنيا أو أحرقيا( اصائحً ) :أبو ريش حمد
ستحرقيا، ثم ستحكميا، ولكن حسب أصول خطة : المواء أبو الجماجم

 ! ، مكممة لخطةىأخر
 
. يتكمم بصوت متموج. جينيو األستاذ يحمل بمكونعمى  ظبلم، ثم ضوء)

تقوم مشادة بين الطالب والشبان لكن حسن الشاطر يفصل بينيم في 
تدخل أم . ضوء شامل. األستاذ نالوقت الذي ينطفئ فيو الضوء ع
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خمفو،  قميبلً  ركضالجميع بين ذراعييا عدد من الحمام األسود، تطمقو، وت
 يتبعيا المواء أبو الجماجم بمباسو الرسمي. وتظل لحظات متابعة تحميقو

 (طرا  أصابعو، فبل تحس بو من ورائيا إال بعد فترةأعمى 
 

! أعوذ باهلل منك( منتفضة لممفاجأة: )أم الجميع
لواء ! ىذا أنا، الكل يعرفني ىنا( بابتسامة معسولة: )المواء أبو الجماجم

... حاربت، وقاتمت، وانتصرت، و! وال كل األلوية
ا حبستو، ثم ولدً  تأخذلتفعل عندنا؟ أجئتني  اماذ( محتدة: )أم الجميع

أطمقت سراحو لييجرني، أم لتقتل آخر قاتمتو، فأوقفك عند حدك؟ 
من شيء  من ىذا، الشيء  ال( ا البراءةمتصنعً : )المواء أبو الجماجم

. ذاك
! من ذاكشيء  من ىذا، الشيء  وتقول ال ،تدخل كالمص: أم الجميع

ماذا تريد غير ما أعطيت سيدك من حقد؟  
. جواب مفيدعمى  أن أحصل( ا النعومةمتصنعً : )مالمواء أبو الجماج

جعمتيم يتقاتمون لتأتيني، فتجدني ( حدتيا ولدون أن تز: )أم الجميع
! جواب مني دون الجميععمى  وحدي، وتحصل

. ىذا أمر يخصنا وحدنا أنا وأنت( ا الجدمتصنعً : )المواء أبو الجماجم
ا كانت في كل ما يخصني يخصيم، أتظن أن األمور كم: أم الجميع

الماضي، فالتة ىي األمور؟ 
. ىذا أمر يخصني ويخصك( امغتاظً : )المواء أبو الجماجم

. كان األمر كذلك، فخذ مني الجوابإذا  :أم الجميع
 ! ستقولين ال! يا امرأة ،ال تتيوري( بسرعة: )المواء أبو الجماجم
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  !ىأردت أعطيتك ميمة أخرإذا  !اال تقولي ال، وفكري في األمر مميً 
. ممًيا فكرت في األمر: أم الجميع

ال ! ستقولين ال! يا امرأة ،ال تتيوري( بسرعة وتوسل: )المواء أبو الجماجم
فرصة كيذه ال تعوض، سأعطيك ميمة ! اتقولي ال، وفكري في األمر مميًّح 

! ىأخر
 ا، ومعي، نني فكرت في األمر مميًّح إ ،يا لوائي ،قمت لك: أم الجميع

 أم الجميع تعر  الطريق المستقيم الذي ىو فعبلً  !نال داعي لم  والدورا
. مستقيم، وما حادت عنو طوال حياتيا

ال ولم تحد عن الطريق المستقيم طامرأة  !ليذا أريدك: المواء أبو الجماجم
!   احياتيا، فبل تقولي ال، ألجعمك في حياتي شمًس 

!  ال -أقول  -ذا  -أنا  -يا أبو الجماجم، ىا ،سمعاإذن : أم الجميع
 
ا النص  مانعً  ((ال))المواء أبو الجماجم مطمقا نص  صيحة مع كممة )

 (اآلخر بأصابعو
 

ا من ا واحدً صبعً إ لما نمتلو حطيت يدك في السحاب وحتى  :أم الجميع
! أصابع قدميّ 

. بقرارك ىذا ارتكبت أكبر جريمة في حقك: المواء أبو الجماجم
في حقي أم في حقك؟  : أم الجميع 

بنك األكبر اال في حق  !أيتيا البمياء ،في حقك أنت: المواء أبو الجماجم
بنك األصغر الذي بقي، بل في حقك، في حق االذي ذىب، وال في حق 
!  عمرك الذي أضاع أمبلً 
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! ا ىذا األملال أعول عميك بأي أمل ميما كان صغيرً : أم الجميع
أيتيا المرأة الجاىمة؟ أىذه  ،ياهإأىذا ما عممتك األيام : المواء أبو الجماجم

!  يىي الدروس والعبر التي مؤلت تاريخك؟ أن تنكرين
ثم ... )درويش، وفعل ما فعمت، ألنكرتوابني  ولو كنتحتى  :أم الجميع

ي أمسك نفي الضائقة والموت، لكن ،ىو من ينكرني اآلن( بميجة شاكية
!  غضبي عن

قصدي شري  . منك كل حال طالب القربعمى  أنا: المواء أبو الجماجم
. سنة اهلل ورسولوعمى  أريد أن أتزوجك. ألني عسكري شري 

طالب القرب مني أم من أوالدي؟ : أم الجميع
طالب القرب منك ! منك! منك( يتظاىر بعدم الفيم: )المواء أبو الجماجم

!  سأسعدك فعبلً  وكنتُ ! أنت
ا ال أحد ىن بدل أغنيتك أييا المواء أبو األموات،( ناىرة:)أم الجميع

! الكبلبحتى  يصغي إليك
يا امرأة، ولكني أكش  عما  ،أنا ال أغني( احانقً : )المواء أبو الجماجم 

. في قمبي
! سيفكعمى  اكي  ال أعر  ما في قمبك، وأنا أراه مرفوعً : أم الجميع

. سأقول لو ىذا عندما يعود، وىو سيعود، ىذا ما يقولو لي قمبي
. أنك ال تعرفين ما في قمبكلى ع أراىن: المواء أبو الجماجم

. خسرت الرىان: أم الجميع
. المعبة بعد لم تنتوِ : المواء أبو الجماجم

. صالح أحدفي بد أن تنتيي المعبة  ال. وستخسر ،ستنتيي: أم الجميع
  .اصالحك حتمً في ليس : المواء أبو الجماجم
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 .صالحيفي بل : أم الجميع
 
 (ىتجري لتر. ع خائفةأم الجمي. ة ثم متقطعةالحقطمقات مت)
 

ن المعبة لم تنتو بعد؟ ألك أقل ألم ( ا بخبثضاحكً : )المواء أبو الجماجم
! وأنت تضمر الحقد لي! لعبتك خطرة( غاضبة: )أم الجميع

! تريدين أن تقولي الحب، أضمر لك الحب: المواء أبو الجماجم
ن تضمر الحقد لي، لكن لعبتك ىذه ل( عائدة إليو بذىول: )أم الجميع

!  تمشي
وافقي، فتنتيي ! بيدكشيء  كل( ا المسدسرجحً ؤم: )المواء أبو الجماجم

. المعبة في صالحي وصالحك 
 ،ذىبا! نمغمنك رأس  يا أو أشترأبيعك كبًش  أنا ال( رادعة: )أم الجميع

تتناول )ويشتري  ،ا غيري يبيعوقايض في سوق آخر، ربما وجدت أحدً 
!  ايض في مكان آخر أحسن لكوق ،اذىب( ا، وتدفعو في قمبوسبلحً 

!  ميمكعمى  !ميمكعمى  (امتراجعً : )المواء أبو الجماجم
ال أطمقتا: أم الجميع !  ذىب وا 

!  ستندمين: المواء أبو الجماجم
 !ذىبا( منتيرة: )أم الجميع

 
 (االمواء يذىب متعثرً )
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أسمعتم ما قالو أبو األموات؟ طالب القرب ( الجميور ىإل: )أم الجميع
اآلن فقط يفكر في ىذا، . يريدني لو زوجة .لكنو خبيث. لواء مثمو. مني

ابني  األكبر في الحبس، أقوليا لممرة الثانية، وطاردابني  وىو من وضع
ا ىو، ولكنو يخدع األصغر طوال الوقت، أقوليا لممرة األل ، ليس مجنونً 

قمنا يريد الزواج مني ألجل جمالي، فقد افترس جمالي الوحل، إذا  من؟
ذا قمنا يريد . النيايةحتى  وحاول افتراس حياتي دون أن يظفر بي وا 

نت كالزواج مني ألجل مالي، فبل مال عندي وال ىم، وفي يوم مضي 
ذا قمنا يريد . أعجز عن شراء نص  رغي  أغمسو في قطرة زيت وا 

 اىو يقصد شيئً . ، فقد باع أرضي أو تركيا لمشوكيالزواج ألجل أرض
أن ينتزعو، وينتزع ( معمية السبلح)يريد ىذا . ي بالطبع غير شر. آخر

ى يخش! معو الشر  الذي أعطاني إياه، والقوة التي أعطاني إياىا
الم  إلى  القوة، وال يستطيع انتزاعو بالقوة، ليذا يمجأ ىالشر ، ويخش

ولكن مع من؟ زمان كنا نقول فرعون فرعن من قمة ناس ! والدوران
ىل يريد؟  !ماء أقرب لو من تحقيق ما يريدنجوم الس... تضبو، أما اليوم

 من يعطيو غيري الوعيد؟ 
 
 (ة ثم متقطعةالحقطمقات مت)
 

ولكن ماذا ! الوغد! نتقاميريد اال( لفتة ناحيتياتمتميفة وم: )أم الجميع
ا لن سيمقنونو درًس . سيؤدبونو. قمعة. يستطيع أن يفعل؟ المخيم ترسانة

فعل ما فعل؟ كي  يتركني عمى  لو لم يتركني درويش لما جرؤ. ينساه
ا عميو ذدون ذراعيو؟ ألول مرة في حياتو يترك ذراعيو فارغتين، وأنا لو

! في وقت ضيقوا فيو الخناق عميّ  ،س المرتينة َ يا نَ  ،أعتب عميك. عاتبة
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غيرك؟ عمى  لماذا ال تأتي؟ أتخا  من حقدي لغيرك؟ أتياب من غضبي
إليك في  يسعىقدي الذي حإلى  غضبي باختيارك والإلى  ال تذىب

إلى  تعر  الطريق! تعال. ير الطريقيتغعمى  الوقت الصعب، فأجبره
يأتيني أبو األموات، وىو ال ! لكنو ال يأتي، ال يأتيني! عاطفة أمك

يأتيني البحر .  يأتيني الثعمب، والفيد، والغراب، وىو ال يأتيني .يأتيني
ح، والزيت، والسكر، وىو ال يأتيني القم .والريح، والجبل، وىو ال يأتيني

يأتيني الشباب األول، والروح األول، والفكرة األولي، وىو ال .  يأتيني
، والدم األخضر، وىو ال يأتيني القمر األسود، والميل الفضيّ . يأتيني
يأتيني اختبلج الجسد في العراء، والدم، والرماد، فأحس . يأتيني

ا عني، بعد أن ، فأنتزعو بعيدً نتزاعيااصق بكياني، أحاول تبالشيخوخة تل
لن أحقق حممك، وال حمم غيرك، ! المتجبراالبن  آه، أييا. يكون قد أتاني

 البس ثياب الحداد، وأسرع. ا ستكون جنازتيا، وغدً فقد ماتت العروس فيّ 
 !المقبرةإلى  النذىب معً  ،يّ إل
 
وجييا أصباغ الميرج بصحبة عمى و تدخل الممكة. تغادر الخشبة)

 (رأسيا تاج الممكعمى و نةالمجنو
 

ىل ! أنا المجنونة، وىي الممكة! أنا الممكة، وىي المجنونة: المجنونة
ا لمشيخوخة؟ تعرفون حكاية الممكة أو المجنونة التي أرادوىا عروًس 

. ا لمشيخوخةالتي أرادوىا عريًس ( مصححة: )الممكة
، ىنثوىي ذكر، ذكر وىو أ ىعريس أم عروس لنياية عمر أنث: المجنونة

ىي الشاذ . حالة استمرار النياية. ماذا يعني؟ الشيخوخة حالة انتيت
العيش عمى  ىي اإلجبار. بعد أن عاش يعيش عمر إنسان يالجبري  
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ا، قد عمرت كثيرً  ،مجنونتي يا ،وأنت( تخاطب الممكة... )أكثر مما يجب
!  وأكثر من طاقتك

يا مميكتي  ،إضحاككعمى  وفية ىألبق( تخاطب المجنونة: )الممكة
!  العبوس
، لقد بكاءخرسي، ال وقت لمضحك بعد كل ىذا الا( رادعة: )المجنونة

!  استيمك الضحك وقتو
! يا مميكتي الضحوك ،بكائكإعمى  وفية ىألبق: الممكة

بعد كل ىذا الضحك، لقد استيمك  بكاءخرسي، ال وقت للا: المجنونة
!  البكاء وقتو

في الوقت الفائت عن نكتة  نعم، ىذا صحيح، ولكني أبحث: الممكة
 مبكية، أو دمعة مضحكة، أبحث في الوقت الفائت عن ىذه أو تمك،

يا سيدتي  ،فبل أجد تمك وال ىذه، أجد النكتة البائخة، والدمعة الفاترة، آه 
ا غير حقيقي، وأبكيك بكاء غير ضحكً  كوموالتي، لقد كنت أضحك

عد فوات األوان، وضعي ووضعك اآلن، واكتشفي، بإلى  حقيقي، فانظري
ك، ىذه ىي ءلقد خسرت أبنا! نحن فيو اآلن حقيقيّ  يّ أي وضع كارث

ولقد خسرت شبابك، . ولقد خسرت سمطانك، ىذه نكتتي إليك. نكتتي إليك
آخر غير التشرد مثل ذئبة ال أسنان شيًئا  ولم تربحي. ىذه نكتتي إليك

يصرخ من  وحمميا ،ليا وال مخالب في الوديان، مثل نعجة ال ضرع ليا
صخرة عمى  صراخ، مثل بغمة ال حمل ليا، فغضبت ىقسوة الجوع أقص

إلى  ظيرىا، لتسحقيا، محولة إياىاعمى  ا، وسقطتمنيا خو ً  تتدحرج
! عجين من لحم ودم وعظم

! ا، أضيفيا، قولي أيًض قولي أيًض ( مقيقية: )المجنونة
! الممكة أيتيا المجنونة، البغمة ىي ،البغمة ىي أنا( باكية: )الممكة
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 ( التاج، ضامة إياىا، رائفة بيا الممكة رأسعمى  واضعة: )المجنونة
ا، سمطان كان كريوً عمى  الذي ضاع، ال تبكيعمى  ،يا مميكتي ،ال تبكي

! فتضحكيني
أنا  (تنشق، وتمسح المجنونة ليا الدمع، فتزيد من تمويث وجييا: )الممكة

ولد لم عمى  أبكينفسي، أنا عمى  الماضي، وال أبكيعمى  ال أبكي
. يستأىل حقدي

ولدك حسن الشاطر، وولدك درويش؟ لن إلى  لماذا ال تذىبي: المجنونة
. يا مميكتي ،يرفضك ىذا ولن يرفضك ذاك، كبلىما يحبك

من ظممتو؟ إلى  كي  أذىب! أيتيا المجنونة( رادعة: )الممكة
. ذىبي، واطمبي الصفحا: المجنونة
لب الصفح، وأنا الممكة؟ كي  أط! أيتيا المجنونة: الممكة

عالم الذئاب ىذا ليس ! ذىبياال تطمبي الصفح، إذن، بل : المجنونة
ىا نحن نسير في الوديان منذ غروب الحضارة، فمم ييبط الميل، ! عالمك

، يءىا نحن نسير في لحظة توق  فييا كل ش! ولم يطمع الصباح
! ا اإلنساناألقل، ونعانق في جسدنعمى  عالم ولدك األصغرإلى  فمنذىب
! أعانق في جسدي الكبرياء، فتمنعني الكبرياء: الممكة

بقي ابقي ممكة متوحشة، ابقي ذئبة ضالة، اإذن ( غاضبة: )المجنونة
تصرخ ! )ا، أما أنا، فسأستعد لمذي سيأتي بو الميرج الكبيركبرياء مدمرً 

ا، ال، ليس األمر ليس األمر خطرً ! لسو  تموتون... استعدوا( في البرية
يا  ،استعدي لمموت! موتللاستعدوا ! كمكم ستموتون... افمتستعدو! اطرً خ

! بشرية
! صرخي أكثر، كرري، أعيديا( مقيقية مشجعة: )الممكة
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  ولس... استعدوا لموتكم القادم! ا سيكون موعد دفنكمغدً : المجنونة
!  تموتون
د ال أح! فمتخرس أكثر المجانين تعقبلً ! خرسيا! خرسيا( رادعة: )الممكة
سواي في ىذه العزلة، ال أحد يضحك عميك سواي في ىذه  كيسمع

إلى  بعد أن غادر اإلنسان ظمو ياألرض الخراب، فمم يبق لك أحد غير
نفسو في الفراغ، اإلنسان ق علظل حيوانو، ولم يعد ىذا أو ذاك، لقد 

! يمؤل الحيز غير ظممو وعنفو وجحودهشيء  ا، والأنو يمؤل حيزً  ىوادع
 ! دورنا الحقيقيإلى  سنعود( ليا التاج تعيد! )خذي

 
ظير الممكة، وىذه تأخذ عمى  رأسيا، ثم تقفزعمى  تضع المجنونة التاج)

أن إلى  بالقفز بيا مقمدة لمدجاجة اليائجة، والمجنونة تضربيا، وتقيقو،
يدخل حسن الشاطر، وىو يرفع ناقمة بفدائي . المسرح االثنتان تغادر

إلى  وميمونة من طر ، ويسيرون ببطء جريح من طر ، وأم الجميع
عمى  رفع ستار داخمي عن بناء غير مكتمل لمدرسة المخيميُ . الخارج

حسن الشاطر وأمو وأختو والفبلح الثاني  .أرض مكشوفة من كل الجيات
... مقربة منيم شجيرة الزيتونعمى  .والطالب والطفمة يشاركون في البناء

 (ىأخرإلى  تسقييا األم من فترة
 
ستتعممون ! يا أوالدنا ،لكم الحظ! ىذه مدرسة وال كل المدارس: م الجميعأ

 في أيامنا كنا نذىب عند شيخ الزاوية، ! القراءة والكتابة
مدارس إلى  القادر كان يذىبابن  والقادر! ويا ليتنا كنا نذىب كمنا

! ىالنصار
.  ىزمن ول: الطفمة
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! ميمة ال مثيل لياستكون لممخيم مدرسة جديدة وج! صحيح: أم الجميع
ذىب من عمري أكثر مما ! ال مثيل ليمأيًضا  وأساتذة جديدون وجميمون

ال أتيت أنا كذلك بدفتر وقمم !  بقي، وا 
! يا أم الجميع ،الميدإلى  طمبي العمم من الميدا: الطفمة

...  طمب العمم ولو في المريخ، ولكناأيًضا  ويقولون: أم الجميع
؟  ولكن ماذا: الفبلح الثاني

ا ليس مع والديو ا وقممً سأترك مكاني لولد أشتري لو دفترً : أم الجميع
سأخالو ولدي درويش، وىو ! ىو سيستفيد أكثر، ىو لو لمستقبل! امثمنو

لو كان ىنا ! نتظارذىب أخوك وتركنا لبل( لحسن الشاطر! )صغير
! المدرسةإلى  لساعدنا، ولو أال يذىب

. العتبةعمى  ا ولوسأجد مكانً سأذىب، و أما أنا، : الفبلح الثاني
فقد كبرت، وولدي األكبر قد كبر،  ،أما أنا! ازلت شابًّح  أنت ما: أم الجميع
!  مثل عمريمن العمر وصار لو 

يدي األستاذ عمى  نظري إلينا، تعممناا! ال شأن لمعمم مع العمر: الطالب
! أشياء كثيرة

! نفعل ما نتعممليس كمنا، ثم، ال يكفي أن نتعمم، بل أن : حسن الشاطر
 ا مننتبيي، وضعت كثيرً ا( ثم لميمونة! )كبلمك من ذىب: أم الجميع
وأنت، ( ثم لمطفمة)ا آخر احضر ليا حجرً ( ثم لمفبلح الثاني)األسمنت 

ترابنا ظامئ، عميو أن . ذىبي، وقولي ليم أن يعجموا بإحضار الماءا
ال تفتت خبلل البناء ( لولدىا) وأنت( تذىب الطفمة! )يشرب ليرتوي، وا 

؟ ا، لماذا ال ترتاح قميبلً تعبت كثيرً 
. اسأرتاح كثيرً : حسن الشاطر
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. ا ىكذادومً ىو : الطالب
يجب البناء حين يوجب ! الغدإلى  الغدال تؤجل عمل : حسن الشاطر

!  اليدم
! العجمة من األحبلم والتأني من اآلالم: أم الجميع

! نتظارأوالدنا باال: حسن الشاطر
! ا، ولكنيم وجدوانتظروا: ميمونة

. نتظار، وعندي ميمة ىذه الميمةأوالدنا باال: حسن الشاطر
نسيت ذراعك المصابة؟ ىل . ليذا عميك أن ترتاح: الطالب
لماذا ال أحد يذىب غيرك؟  : ميمونة

. سأذىب مع غيري: حسن الشاطر
لماذا أنت؟ : الطالب

.  ألنني أعر  الطريق: حسن الشاطر
. رجعدليم، وا: الفبلح الثاني
. ما أعوددسأرجع عن: حسن الشاطر
. أردت ذىبت بدلكإذا  :الفبلح الثاني
. ال تعر  الطريق: حسن الشاطر

. أردت ذىبت معكإذا  :الثاني الفبلح
. الطريق كتعر : حسن الشاطر

. فأعرفك ،أما أنا: لباالط
. إذن تعال لذىابنا: حسن الشاطر

 .ىكذا تعودون إلينا: أم الجميع
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 (بالماء تأتي الطفمة)
 

 تركوك تحممينو وحدك؟ : أم الجميع
 
 (تخ  ميمونة لمساعدة الطفمة)
 

! ىذا دلو أثقل منك: ميمونة
. عند النبع الم أجد أحدً : الطفمة

! ا عند النبعلم تجدي أحدً ( شةهِ دَ : )أم الجميع
كان الماء يسيل من كل الجيات، والدالء ممموءة دون أياد : الطفمة
. تنقميا

. ربما ذىبوا في ميمة: يالفبلح الثان
. ميمتيم أن يجمبوا لنا الماء: أم الجميع

. يج األسمنت  بدأ: الطمب
. سأذىب إلحضار الماء: حسن الشاطر

. سآتي معك: ميمونة
. ابقي ىنا، خذي مكاني: حسن الشاطر

. سآتي معك: الطفمة
 
حسن الشاطر يمسك بيد الطفمة، ويذىبان بخطوات واسعة، والطفمة تقفز )
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 (لحظات عمل في صمت. طيع المحاق بولتست
 

أحكي لكم قصة كراوش؟ : الفبلح الثاني
. أعرفيا، حكيتيا لولدي درويش، ثم حكاىا ولدي درويش لي: أم الجميع
. أنا ال أعرفيا: الطالب
. البناء ارتفع :ميمونة

. ارتفع، وسيرتفع: أم الجميع
ع تعرفيا، وىو أحكي لك قصة كراوش؟ أم الجمي( لميمونة: )الفبلح الثاني

. ال يعرفيا( الطالبإلى  امشيرً )
 
 (لحظات عمل في صمت)
 

 !نتبييا( ا بأم الجميعصائحً : )الطالب
 
 (ييبون لرفعيا. لكن الحائط يسقط، وتسقط أم الجميع بين الطوب)
 

(. ثوبياالغبار عن تنفض ! )اجا ًّح األسمنت  ىذا خطأي، كان: أم الجميع
نت بخير؟  أوأنت، ىل : ميمونة

 
 (ال يرون المواء أبا الجماجم المتسمل الذي أسقط الحائط، وىرب)
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ذاك ! لم أقل لك ىذا الحائط، قمت لك ذاك( المواء معن ً ) :أبو ريش حمد
! الذي يختبئ خمفو أخي األكبر

! الحائط ىنا يشبو الحائط: المواء أبو الجماجم
ناء البفي ، وشارك ى، تخ ىا أخروالبس ثيابً  ،اذىب :أبو ريش حمد

 معيم، وفي لحظة ثقة، اىدم ليم ذاك الحائط،، أو، أقول لك اىدم الحائط
. أنقاضو بينستبنيو معيم، سأخبئ أخي إلى 

مرك ذاك، أسأنفذ أمرك ىذا في الحال، مثمما نفذت : المواء أبو الجماجم
! ، وسأشارك ، وسأىدمىسأتخ . واعتقمت حراس النبع

بين أن أخبئ أخي عمى  (ينصر ! )نصر اا، حسنً  :أبو ريش حمد
جئتك بخبر  ،يا أخي الكبير... يا درويش( ينادي بحذر... )األنقاض

. سعيد غير
أمي لم تزل غاضبة ( يظير من وراء حائط: )درويش نفس المرتينة

؟ عميّ 
نك قنبمت إقالوا ليا ! غاضبة وحاقدة وواضعة لدمك جائزة :أبو ريش حمد

ي نساذجة، صدقتيم، لكن المخيم، كذبوا عمييا، وىي، كما تعيدىا،
. سأكمميا مرة ثانية

ما رأتني ىنا، وانكش  أمر إذا  وما العمل: درويش نفس المرتينة
مخبأي؟  

أنقاض ذلك  بينعميك أن تبدل مخبأك، عميك أن تختبئ  :أبو ريش حمد
ذىب في الحال، وانتظرني ريثما آتيك أو أبعث إليك ا. الحائط الذي تيدم

! فتنزل بك عقابيا الذي ال تستأىل ،أن تراك عجل، قبل. بمن يأتي بك
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درويش نفس المرتينة يذىب ليختبئ بين أنقاض الحائط المتيدم، فيجد )
يأتيو سي  الدين، فيعممو . ه القديمئمخبإلى  يعود. ا لمبنائيننفسو مكشو ً 
 (سبلح ببل ذخيرة، ثم يصرفو، ويكمم نفسوعمى  ضرب النار

 
من  يعل ا المكان، وألنو خائ يعر  جيدً أخي ال : درويش نفس المرتينة

سأمكث . ا، وأبعد عن عيون المخبرينىذا مخبأ أشد تحصينً . بطش أمي
البتراء، بل إلى  جرش، أو،إلى  ىنا ريثما يسقط الميل، ثم سأذىب

إلى  ينظر)جرش، الفضاء ىناك أرحب، لكن الجو أبرد إلى  سأذىب
أحراش الصنوبر،  الشمس ىنا تحرق البدن، وفي جرش ىناك( الشمس

إلى  ستكون ىناك محطة الذاىبين. وىناك سيكون مكان العمل بعد جينم
( حركة وأصوات! )طردون، وال يتقاتمون، سيتقاسمون المعنةالنعيم، فبل يُ 

عرفت أنك ظممت ! ما أقساه ،من قمب أمي ،آه. ربما أحدىم يبحث عني
إلى  ي لجحيملم أفعل غير ترك! فيا أنت تظممينني أبو ريش، أخي حمد

أخي األوسط تحسنت، كم بألمر واحد، أن عبلقتك  حٌ رِ ي  َ نلكن... جحيم
ألختبئ اآلن، ( األصوات تزداد! )يفرحني تقريبك ألخي من قمبك

!  فؤلختبئ
أرأيتم ما جنتو ( ىعمميا كي  ضاع سدإلى  تنظر بألم: )أم الجميع
يداي؟ 

. الميم أن تكوني بخير: الفبلح الثاني
 !فسقط البناء ،كل ىذا بسببو، أخذ مني أفكاري( غاضبة): أم الجميع

 
 (إلعادة البناء ميمونة تتييأ) 
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؟ بالياماذا ستفعمين لو كنت مكان أم شغل ليا ولدىا : أم الجميع
. سأعيد البناء: ميمونة

ذا عاد، طرد ،يّ إل ا، لكني لن أعيد أخاكسنعيده معً : أم الجميع إلى  هتوا 
! آخر جحيم

ترتاحي من الوقعة، وفكري في أمره حتى  نتظريا( الجميع ألم: )لطالبا
! مرناأو

إلى  اليوم، ال تؤجل صبلة الفجرإلى  ال تؤجل عمل األمس: أم الجميع
قمبي اآلن ىو القمر ! من يثير غضبكعمى  العشاء، وال تؤجل غضبك

!  المحاق
(.  تذىب)سأحضر الماء ( تحمل الدلو: )ميمونة

كل عمى  كان ذنبي. اتعال نرفع الطوب معً ( ىةلمطالب متأو: )أم الجميع
لمفبلح ! )أية مصيبة ستكون. أوالدناعمى  تصور لو سقط ىذا. حال
كي  كنا سننتيي في . نتبو لئبل يحصل معك ما حصل معيا( الثاني

! الخري  ونحن نعمل جاءالصي ، وربما حتى  الربيع القادم؟ سنتأخر
 ! قموببناء الحجر صعب، لكنو أسيل من بناء ال

  
ا وىو يحمل دلوي ماء والطفمة من ورائو جاريً  جيءحسن الشاطر ي)

 (تحمل جرة
 

! أتيناكم بالماء( اصائحً : )حسن الشاطر
!  تأخرت عمينا، فسقط البناء، وسقط قمبي: أم الجميع
! كان البناء ظمآن، ولم يروه الحنان( الحائط المتيدمإلى  امشيرً : )الطالب
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أحدىم أفرغ الدالء كميا وحطميا أو رماىا في ( االىثً : )حسن الشاطر
. النساء أعطتنا جرتيا ىإحد. سترجاعيا لبعض الوقتاحتاجنا ا. الواد
(.  بالرمل، ويأخذ بجبمواألسمنت  خميطعمى  يصب الماء)

ال أحد يحرس النبع؟ ال أحد يرأ  بالماء؟  : أم الجميع
! صفورال أحد يمعب مع الع! ال أحد يحكي مع الشجرة: الطفمة

 سأذىب( بالرمل والماءاألسمنت  وقد انتيي من جبل: )حسن الشاطر
!  حراسة الماء من عزلتوإلى 

! أللعب مع العصفور... سآتي معك ألحكي مع الشجرة: الطفمة
! وىنا؟ من سيعيننا ىنا؟ ال العصفور يعين، وال الشجرة تعين: الطالب

 
 (بمباسو المدنيا من الحائط المتيدم المواء أبو الجماجم قافزً )
 

األسمنت  أنا! أنا الشجرة! أنا العصفور! سأعينكم أنا: المواء أبو الجماجم
 ! والماء والرمل

 
 (يشخص الجميع ببصرىم إليو)
  

يا أنت؟  ،من أنت: أم الجميع
ا بنيت بيوتً ! الكل يعرفني ىنا! ينئبّناء وال كل البنا: أبو الجماجمالمواء 

ا بثبلثة طوابق، وبيوًتا بأربعة طوابق، وبيوتً ن، ا بطابقيبطابق واحد، وبيوتً 
كان ذلك في البداية، . وعممت في شق الشوارع، وبناء الحاووز... وبيوًتا

عندي . يوم كنت أعمل لحساب غيري، أما اليوم، فأنا أعمل لحسابي
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يظير عدد من أعوانو في لباس سمك .  يصفق مرتين) يأدواتي وعمال
الي فتيان شجعان، وأدواتي أدوات حديثة، عم (القرش مع أدوات عجيبة

أقدم لكم ! رىن إشارتكم! نذااءه. يرتفع البناء بيا حسب آخر طراز
!  خدماتي

ال ... افتحي عينيك جيدً االنبع، وإلى  سبقينيا( لمطفمة: )حسن الشاطر
 !  تحكي مع أحد، وال تمعبي مع أحد

 
 (االطفمة تذىب جريً )
 

ال أثق بشكمو، ! ال أثق بيذا الرجل( موا في أذن أىامًس : )حسن الشاطر
!  حركتوال أثق بليجتو، ال أثق ب

قمبي غير مرتاح ليديو، ( ىا في أذنيا األخرىامًس : ) الفبلح الثاني
! ألصابعو، لعينيو

يخيل لي أني رأيتو من قبل، ولكن صارت ( اىامسة أيًض : )أم الجميع
 !لخيالي أجنحة

 
 (عمو يظفر بكممة سترق السمعواء أبو الجماجم يلال)
 

دعوني لمحكمة البيضاء ! دعوني أتصر ( اىامسة دومً : )أم الجميع
 !والحكم األسود

 
ا فمو مكانو فاغرً إلى  اأم الجميع تتنحنح، فيقفز المواء أبو الجماجم عائدً )
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 (بتسامة مائعةاعن 
 

عتبة أو رصي ؟  عمى  ألم أرك من قبل، ألم نمتق( لمواء: )أم الجميع
بنيت ! ربما، فالكل يعرفني ىنا، بّناء وال كل البنائين: الجماجم المواء أبو

وبيوًتا بثبلثة طوابق، وبيوًتا بأربعة ا بطابقين، ا بطابق واحد، وبيوتً بيوتً 
... وعممت في شق... طوابق، وبيوًتا

المواء أبو الجماجم يفتح )وبناء الحاووز  الشوارع،( مكممة: )أم الجميع
ذلك في البداية، يوم كنت أعمل لحساب غيري، أما كان ( استغرابً اعينيو 

عندي أدواتي وعمالي، عمالي فتيان شجعان، ! أعمل لحسابيأنا   ،ليوما
أىذا ما كنت تريد أن تعيد قولو لي؟  ... حديثةأدوات وأدواتي 

 ستحتاجين لي ولفتياني وألدواتي الحديثة( اممتعًض : )المواء أبو الجماجم
. أي حالعمى 

ال أثق بأدواتك الحديثة، ألن الثقة يمكن أن تكون بالقديم، أو : أم الجميع
. بالقديم أكثر

جاىمة في عصر الذرة وغزو الفضاء امرأة  ال تكوني: المواء أبو الجماجم
قولوا ليا لتفيم، قولوا ليا كبلم العقل ( اآلخرينإلى  امتوجوً )والتكنولوجيا 

! لمعقل ال كبلم العقل لمطنجرة
.  لنر ما تثبتو التجربة...  لنجربو( بعد تردد: )الفبلح الثاني

التجربة أفضل ! نعم جربوني( ا فرحومخفيً : )الشاويش أبو الجماجم
! برىان

يكون درويش من بعثو؟ ىل . قمت لكم ال أثق بيذا الرجل: حسن الشاطر
درويش، وأشك، وال أدري ماذا أقول؟ بعد الماء عمى أيًضا  أغضب أنا
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بعد غضب أمي الذي ... بعد البناء الذي تيدم... الذي ذىب حراسو
!  أرأ  بو

نا أثق بيذا الرجل، ولكن ماذا سنخسر لو جربناه أوال : الفبلح الثاني
ما رأيك فيو، في شكمو، وفي غضبك عميو؟  ( لؤلم)

أذنيو ليمتقط  نشرالمواء أبو الجماجم ي! )اال أثق بو أنا أيًض : أم الجميع
... ولكن( كممة

الشك يمزمنا والغضب ... ربو لحاجتنا إليو، ولكن لنراقبولنج: الطالب
! يجبرنا

... ربما درويش الذي بعثو، وربما حمد، وأنا ال أريده: حسن الشاطر
تحين ميمة الميمة، حتى  ىناك ىسأبق( يحمل الدلوين)النبع إلى  سأذىب

! وأنتم لكم أن تقرروا أو ال تقرروا
لميمة؟ ميمة ا( اميتمً : )المواء أبو الجماجم

مع الطالب  ا عن عمد ومتبادالً مؤكدً ! )ميمة الميمة ،نعم: حسن الشاطر
 (.يخرج)بعثوا لي بمن يأتي بالماء ا( نظرة متفاىمة

 
 (المواء أبو الجماجم يغمز أحد أتباعو ليتبع حسن الشاطر)
 

 كنتمإذا  واآلن ماذا قررتم؟( ا بمكرمبتسمً : )المواء أبو الجماجم
(.  يذىب)غيركم إلى  بسأذه  ،ال تريدونني
 !نتظرا :أم الجميع

 
وتأخذ في  ،م الجميع تتجو نحو ميمونة عندما تدخل بدلو الماءأ)
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المواء أبو الجماجم وجماعتو قمقون يتابعون تعابير ميمونة التي . وشوشتيا
 (أن تيز رأسيا موافقةإلى  تتجعد وتنفرد

 
. سبيل التجربةعمى  سنأخذكم( لمواء: )أم الجميع

! التجربة أفضل برىان: اء أبو الجماجمالمو
! البرىان أفضل تجربة: الفبلح الثاني

! ال الخيرإلن تروا : لمواء أبو الجماجما
 
أم . أتباعو، فيأخذون بالعملعمى  المواء أبو الجماجم يوزع األوامر)

مع الفبلح  ،حضار الماء، وال تتوق إبنتيا االجميع تطمب من الطالب و
بينما أم الجميع الىية . يعممون بيمة، والبناء يرتفع. بةالثاني، عن المراق

في مسح عرقيا، والفبلح الثاني يدخن سيجارة، ينتزع المواء أبو الجماجم 
األكبر، االبن  يتوقع أن يبرز. الطوبات، فينيدم بأكممو ىمن الحائط إحد

 (ال يبرز 
 

الطوب كما   ِّي ُص ألنك لم تَ ( ا في الفبلح الثانيىابًّح :: )المواء أبو الجماجم
أنتم من فعمتم ىذا، وال ! اثم لم يكن األساس متينً (  ألم الجميع)يجب 

! أي غمطة فاحشة ارتكتبتموىا في حق أوالدكم! دخل لي في األمر
لن تنجزوا البناء ( خبلل ذلك يرفع اآلخرون الطوب وأم الجميع ذاىمة)

السمعي، عميك أن تجدي حبلً ا( ألم الجميع! )قبل عام تاه أوالدكم  ، وا 
؟ أما أنا ا؟ ال تجدين حبلً نيم أن يصبحوا لصوًص يأتريد. ا كامبلً عامً 

مدرسة جديدة،  ،ىمدرسة أخرإلى  الحل ىو أن نبعث باألوالد. فأجده
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ما رأيك؟ ىكذا . وسط حديقة، حيطانيا متينة كالحديد، بنيتيا أنا بنفسي
أم الجميع )ت؟ ماذا قل. او أوغادً أا نحول دون أن يصبح أوالدكم لصوًص 

ا عن درويش نفس وىو يمتفت بحثً )ماذا قمت يا امرأة؟ ( ال تجيب
يا درويش، أين : آخر ييت  بصوت منخفضإلى  المرتينة، ومن وقت

(. األنقاض بينأنت يا درويش؟ تعال واختبئ 
آه، لو ... سنعيد البناء من جديد( دون أن يغادرىا الذىول: )أم الجميع

أنا ! ، لنظر، لو كان معنا لضرب، ليدد، لنطحكان معنا لراقب، لعاون
!  لعن غيابكأ
لن ينتيي البناء قبل عام، ! ال تكوني مجنونة: المواء أبو الجماجم 

... وأوالدكم 
سينتيي البناء في الفصل القادم، سنضاع  العمل ( مقاطعة: )أم الجميع
(.  تأخذ بص  الطوب متحدية وبحركة مصممة! )والعمال

! الغدإلى  لكنو جنون والمثل يقول أجل عمل اليوم :جماجمالمواء أبو ال
ا كما يجب أن يكون عاد لم يكن البناء قويًّح إذا  !مغامرة ىفما ىذه سو

!  أضع  الحصونكوسقط 
! الحصون ىأقوكسيكون : أم الجميع

! لن ينتيي في الفصل القادم: المواء أبو الجماجم
ذىب واحضر ا( ح الثانيلمفبل! )وسينتيي في الفصل القادم: أم الجميع

عندما تدخل ميمونة بالماء ذاىمة لرؤية البناء )بعض المتطوعين 
الحمد هلل أن أوالدنا لم . ال داعي لمذىول. فابقي ىنا ،أما أنت( المتيدم

( ألحد أتباع المواء)األسمنت  عاتقك جبلعمى  ستأخذين! يكونوا داخمو
الممرضة وعائمتيا  تدخل)عنيا، واحضر لنا الماء  ذىب أنت بدالً ا

يتعانقون ويكاد المواء )أتيتم في وقتكم ( المكونة من األم واألب واألخت
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سنعيد بناء المدرسة ( أبو الجماجم يموت من الحنق والحقد وعدم التوقع
. امعً 
.  سنعيد بناء المدرسة ألوالدنا وألوالدكم: الممرضة وأب

ا؟ كي  يتركون الجنة ىل تركوا مأدب( لجميعاألم : )المواء أبو الجماجم
التي ليست جنة وىي جنة؟ 

أن ترحل من فوق رؤوسيم دائرة إلى  األبد،إلى  لن يتركوىا: أم الجميع
.  ىالموت

؟  ىدائرة الموت( امتفاجئً : )المواء أبو الجماجم
                  يا حاج؟ ،الموت ىتخشىل : أم الجميع

ثم ! الموت - ىأخش -ال  -أنا ( ا الغضبمتصنعً : )المواء أبو الجماجم
ا، وأنا أكره ا، وال أرغب في أن أكون حاجًّح ا، لست حاجًّح ال تسميني حاجًّح 

! الحجاج
الحجاج كي تكرىيم؟ وىل تعر  لك ماذا فعل !  يستراليل: أم الجميع

كي  تكره أنت؟  
 
أم الجميع تنسق بين ميماتيم دون أن . يبدأ الجميع العمل من جديد)

 (الفبلح الثاني بصحبة عدد من رجال ميميشيا المخيميعود . تيتم بالمواء
 

! ميميشيا( ىاتفة منادية: )أم الجميع
! ىيو: أحد رجال الميميشيا

!  جيتينا: أم الجميع
! ىيو: أحد رجال الميميشيا
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تساعدينا؟ : أم الجميع
! ىيو: أحد رجال الميميشيا

تحمينا؟ : أم الجميع
!  ىيو: أحد رجال الميميشيا

كل ما طمبنا تعطينا؟ : أم الجميع
 !ىيو: أحد رجال الميميشيا

 
مجموعة من األشبال تدخل المسرح، الحفيد سي   .أم الجميع تزغرد)

 (الدين بينيم
 

ا؟ وأنتم أيًض : أم الجميع
 !يا جدتي ،أيًضا ونحن: الحفيد سي  الدين

 
 (تضمو جدتو، فأمو)
 

!  هفي عيونكم ضوء أسود أريد( ثنين آخريناضامة : )أم الجميع
ال تعيره أم الجميع )وأنا؟ أال تريدينني أنا؟ ( امحتدًّح : )المواء أبو الجماجم

! أخذت أدواتي وأخذت عمالي، وال تريدينني أنا( اىتمام ىأدن
 ال أحد يمنعك من العمل ىنا، ال أحد ممنوع من العمل، : أم الجميع
!  ع العملنَ مْ ال أحد يَ 

أخذوا ( عائمة الممرضةإلى  امشيرً ! )ىؤالء! ىبل: المواء أبو الجماجم
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! مكاني
ىناك مكان لكل من يريد العمل، ىذا مكان يعمل فيو كل من : أم الجميع

. يريد
. ال أستطيع العمل معيم: المواء أبو الجماجم

نحن شياطين الحكايات الغبية؟  ىل : الممرضة وأب
. مأنتم شياطين الحكايات الذكية، وىذه ليست مينتك: المواء أبو الجماجم

. لم تكن مينتنا، تعممنا مينة غيرناإذا  :الممرضة وأب
تتعممون التيديم نعم، أما البناء فمو أصحابو، : المواء أبو الجماجم

! وأصحاب البناء ىم نحن
 
ا، مما يثير الضحك، فييب الفبلح الثاني يفتعل بمسانو صوتا متيكمً )

 (ا إياه من خناقوالمواء جاذبً 
 
سمنت، وممك الحجر؟ تسخر مني أنا ساحر األأ: المواء أبو الجماجم 

ا قاحمة؟ أمو كانت رممة، وصارت أرًض  ابنٍ  أتسخر من
نزل يدك الطرية مثل بطيخة أ! نزل يدك أو أقطعيا لكأ: الفبلح الثاني

!  فاسدة
 
 (أم الجميع تفصل بينيما)
 

نفسك  تظن! دون أن ندري يعل تظن نفسك من؟ أبو( لمواء: )أم الجميع
!  و الجماجم ونحن ندريالمواء أب
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 (، لكنو تراجعيءختم  عميو األمر، فأراد أن يعتر  ليا بكل شا)
 

بسيط، ابن  ي بناء بسيطنألن! ىو الذي يسخر مني: المواء أبو الجماجم
! ليتني كنت المواء أبو الجماجم يا

! لو كنتو لما كنت( تيدم غروره: )أم الجميع
سأروي لممؤل عنكم حكايات،  !سترون( اميددً : )المواء أبو الجماجم

!  بنك الذي ىجركاوسألتحق ب
!  كان باستطاعتوإذا  !كان باستطاعتكإذا  رح بمط البحر: أم الجميع

 ا، لكنكمىذا ألنني أردت أن أكون لكم عونً : المواء أبو الجماجم
يمقون الطوب من أيادييم ما ) !تعالوا( ينادي رجالو! )ال تستأىمون عوني

نت؟ أال تأتي؟ وأ( اعدا واحدً 
سأعمل ( يخمع لباس سمك القرش الذي يرتديو، ويغمزه)لن آتي : المندس
عمى  ىم،! أنت جشع وأناني، وىم أحس بنفسي بين أىمي معيم. معيم

! ا، وليس فييم حاكم أو آمراألقل، يعممون معً 
ا، جئتني يومً إذا  (ويغمزه! )يا خاين الخبز والمحم: المواء أبو الجماجم

 ا عن عمل، فمن أرميك بعظمة تأن  منكالكمب الجبان بحثً  وأنت تميث
!  الكبلب شميا

 
المواء أبو الجماجم يخرج مع رجالو بخطوة غاضبة، ثم ال يمبث أن يعود )

لحظات . ا بأدواتو، فيقذفونيا في وجيو، ليجمعيا، ويخرج من جديدمطالبً 
 (عمل يذوب فييا الجميع
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ت؟ من أين أن( لممندس: )الفبلح الثاني

. من األغوار: المندس
! أنك بناء ماىر ىأر: الفبلح الثاني

 ىما قبل أن أرإلى  .ما قبل ستة أشيرإلى  عممت في الفبلحة: المندس
. أنني فبلح فاشل

. أنك بناء ماىرترى  ما قبل أنإلى  :الفبلح الثاني
. ما قبل أن يأخذني المواء أبو الجماجمإلى  :المندس

 
 (الكل ينتبو لمحديث)
 
.  ما قبل أن يأخذني لمحبس المواءإلى  :لمندسا
 
 (الكل يطمئن لمحديث)
 

أرض . ولماذا تركت الفبلحة؟ أنت فبلح قبل أن تكون بناءً : الفبلح الثاني
. األغوار صعبة، لكنيا عاشقة لممحراث

. تركتيا لنفس أسبابك: المندس
!  لعنيا اهلل من أسباب: الفبلح الثاني

!  اكمنا في اليم سو: المندس
 ! كمنا في اليم بناء: الفبلح الثاني
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بصحبة المواء أبو ريش  ي، يدخل حمدليسدل الستار الداخ. يضحكان)

 (أبو الجماجم
 

ال تقل ( ا الصولجان في كفو دون توق ا ضاربً غاضبً ) :أبو ريش حمد
 ! اجعمو ظرفك. ال تقل لي ليس ظرفك! ىو ذنبك. لي ليس ذنبك

! قتلاوامرأة  كن! تزي ! تغير! قتلااىدم و !قتل واىدما! قتلا! ال تيدم
قتل، وضع سكين ا! ن تنفذأالميم ! قتلاا وكن صرصارً ! قتلاكن طفبل و
ا، فيحصل ربً إسيمزقونو ... ، واجعميم ذئابا من حولوغيرك القاتل في يد

قتل، واىدم، اندمو، وفي كل األحوال عمى  لذتو، وبعضيمعمى  بعضيم
يفمت ) !نفذ !نفذ! نفذ( ضربو بصولجانو وقد أخذ في! )واقتل، واىدم

أبو ريش  يتأوه حمد. بجمده ادً المواء من تحت ضرباتو، ويغادر الخشبة نا 
ولن  ،درويشإلى  لن أذىب( بعن ، ثم يتمالك عن غيظو، ويحدث نفسو

... سأتركو يخا ، وسأتركو يفكر في موتو ،ما وعدتوكأبعث بأحد إليو، 
ىذه األم ( يقيقو)عمى غيره كي  يحقد سأتركو يغضب، وسأتركو يتعمم 

ابن  ىي امرأة، وىذه المرأة يمكنيا أال تكون أمو، ويمكنيا أن تكون أم أي
قطة تأكل صغارىا في لحظة جوع، وتجامع كبارىا في لحظة ك، ال تعرفو

بين عناصر الفعل تقوم ... فالنشوة في الفعل ال في عناصره ،شيوة
! الغربة األبدية

 
أبو الجماجم . البناء والبنائينعمى  ، يرتفع الستار الداخمييغادر الخشبة)

 (رأسو باروكة ىوعلامرأة  ا في ثيابيدخل متخفيً 
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تريدون ىل ( ا دون أن ينجحا رقيقً ا صوتً متصنعً : )المواء أبو الجماجم
فقيرة تمد لكم يد العون؟  امرأة  معاونة من
ة، ألم أرك من قبل؟ ألم عدم المؤاخذ( مترددة ال يفارقيا الشك: )أم الجميع

أرك في بركة وحل أو تحت سق  ينفذ منو المطر؟ 
أنا لست من ىنا، أنا من ىناك، . لم تريني من قبل: المواء أبو الجماجم

! كنت مارة، لقيتكم مشغولين، فقمت أساعدكم
. فيك الخير( ارقيا الشك ال ي: )أم الجميع

 
بعيد عن عيون أم طر  العمل في إلى  المواء أبو الجماجم يسارع)

ا من شدة الحرارة، وفي الوقت ذاتو ناعي ميويً طيرفع شعره االص ،الجميع
لجميور، ويذىب من وراء الفبلح ايغمز بعينو . ا لنجاح الحيمةمرتاحً 

الفبلح الثاني . ا إياه، وبسرعة يخفي نفسولثاني ليدفعو في خصره مؤلمً ا
ظيرىا، ويمتحمان ى عل يظن أن ميمونة ىي التي دفعتو، فييوي بقبضتو

واء أبو الجماجم يعيد ىجمتو لال. افي عراك تضع أم الجميع لو حدًّح مًعا 
البلمباشرة مع المندس بعد أن يتبادال إشارة متفاىمة، فيتخاصم المندس 

وعندما يريد المواء أبو . أن تيدئ أم الجميع األمورإلى  الممرضة ووأب
فيتصنع  عند آخر لحظة،الجماجم محاولة ذلك مع أم الجميع تكتشفو 

ترك العمل، عمى  ا إياهالممرضة محرًض  يبسمة معسولة، ويقترب من أب
نو عمل لآلخرين، وىؤالء كميم غرباء عنو، لصوص وكفار وقتمة، إ قائبلً 

 -امرأة وىو المتخفي في جمد -ا وال فائدة في ذلك تعود عميو، واعدً 
خبلل العرس مئات  فرغبناتو، ولن يُ  ىالزواج منو، أو أن يزوجو إحد

، تحول ىالطمقات في الفضاء، فيقتل بعض الطيور المياجرة، ومرة أخر
 (أم الجميع دون تحقيق أغراضو
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. يريدون ممرضة في المعسكر( وىو يأتي بالماء: )الطالب

! رأيت طائر الموت( قمبياعمى  تقبض: )أم الجميع
. غيرفقط ال  ىعادوا ببعض الفدائيين الجرح( اضاحكً ) :الطالب

من أين عادوا؟ ومن جرح الجرح؟ : الفبلح الثاني
ومن يجرح الجرح في الببلد؟ ... امن الببلد طبعً : الطالب

ىل مات، فخبأتم عني خبره؟  ( اقمبيا دومً عمى  تقبض: )أم الجميع
! ىسيموت الجرح( خائفا: )الطالب

! ذىبي إذن، ولتأتيني بخبرها( بنتياال: )أم الجميع
! يري بخبرهسيأتيك غ: ميمونة

سأذىب أنا، أنا أعر  في الجرح مثمك، ولن أتكمم ( لميمونة: )الممرضة
! ما يتكمم مع غيرككمع الموت 
لون إلى  نظرواا( وفجأة... )ثنتانربما احتاجوا إليكما أنتما اال: أم الجميع

! الماء صار لونو أحمرحتى  الماء،
ثم ألم )أنا احتاجوا إليك بعثت في طمبك إذا  (لميمونة: )الممرضة
(. تضحك)ا؟ أال ترين جيدً ... لون الماء ماء يا خالة( الجميع

الميل صار حتى  لون الميل،إلى  نظرواا( بعد لحظة، وفجأة: )أم الجميع
الضوء حتى  لون الضوء، إلى  نظرواا( بعد لحظة، وفجأة! )لونو أحمر

!  صار لونو أحمر
 
 ىع الممرضة، وقد ارتدواء أبو الجماجم يتبلالممرضة تذىب حائرة، ال)

الجميع . ا حولو، لئبل يراه أحدثيابو الرسمية، بخطوات المص، متمفتً 
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 (يعممون بيمة، والبناء يرتفع
   

 (تدندن بصوت منخفض، في البداية، ثم يعمو صوتيا: )أم الجميع
 

يصير البنا عالي 
يصير في األعالي  

بالعمل يضوي النيار  
تبللي  بشمس الفجر 

 * * *
كل األيادي  تسمم 

كل األيادي لببلدي  
بالعمل يزول الصعب  
ويزول قير األعادي  

 * * *
 (ا بصوت عالٍ معً : )الجميع

 
خوان  إ طوبة ياعمى  طوبة

الجدران   ىتكبر وتقو
طوبة يا حمام  عمى  طوبة

تغني وتحوم بأمان  
 * * *
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الجد  ابن  قولوا الصبري
الجد  ابن  ونقول الجد

والجد صابر من زمان  
 * * *

احنا المي نبنيك في األعالي  
واحنا المي  نيديك األغاني  

واحنا المي نعبر النير  
ونشعل الضوء  

في الميالي  
 * * *

يصير البنا عالي  
يصير في األعالي  

بالعمل يضوي النيار  
شمس الفجر بتبللي  

 * * *
تسمم كل األيادي  

كل األيادي لببلدي  
بالعمل يزول الصعب  

ر األعادي  ويزول قو
 * * *
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. أىل المخيم يصمتون، ويتوقفون عن العمل. عويل، صياح، وبكاء)
تدخل النساء، وىن يمطمن، ويبكين، أمام جسد الممرضة المتفجر بالدم 

يودع حسن الشاطر الجسد القتيل ذراعي . بين ذراعي حسن الشاطر
لريح أم الجميع تتقدم كشجرة في ا. ميمونة تبكي موت صديقتيا. األبوين

. لحظة شمل رىيبة. الصراخ يتوق ، الحركة تتوق . جسد الدم ىلتر
في قبضتو خنجر وىو  ،س المرتينة َ يدخل المواء أبو الجماجم بدرويش نَ 

 (تيام وعدم التصديقيدفعو من أماميم، فتمجمو نظرات اال. ىمدم
  

وىو يحاول اليرب، قمت لو أنت  ،ألقيت القبض عميو: المواء أبو الجماجم
! ، وأداة القتل بين أصابعو تشير إليوىلقاتل، فن ا

ولكني سمعت ( تيامغير مصدق نظرات اال: )درويش نفس المرتينة
المجرم، ورأيت  مقربة منيا، لم أرَ عمى  اكنت مختبئً ! فخرجت ،صرختيا
ا ىاربً  ،دافع عن نفسو أنو نتزعت الخنجر من القمب الذي ظننتا! الجرم

الخنجر عمى  وأنا أقبض! جر أصابو في القمبفإذا بالخن ،من وراء جدار
لم يكن ! لست القاتل! ا أنني القاتلظانًّح  يّ عل المواء القبض ى، ألقمذىوالً 

!  ىناك شاىد، ولم يكن ىناك قاتل
 
طعنو في  أم الجميع تنيار، حسن الشاطر يخمص أخاه الخنجر محاوالً )

 (األرض عمى قمبو، فتمنعو أختو، ويمنعو األصحاب، ويسقط الخنجر
 

كنت وحدي الشاىد، واآلن الشاىد أنا ! القاتل ىو: المواء أبو الجماجم
. وأنتم، سأضعو في الحبس، ريثما يحاكم

سنحاكمو نحن بعد أن وقع القتل في منطقتنا، القاتل منا، : حسن الشاطر
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! والقتيل منا، والحاكم سيكون نحن
انون، وأنا سأحاكمو، أنا ممثل الق( ا الترددمتصنعً : )المواء أبو الجماجم

!  ىو من قتل، وىو من ىدم، وىو من منع الماء
لماذا ( صدرهعمى  ضائعة، وتأخذ بضربوابنيا  تتقدم من: )أم الجميع

أنت؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت وليس غيرك؟ 
ا من كنت مختبئً . لم أقتل، لم أىدم، لم أمنع: درويش نفس المرتينة
. وقع الذي أوقعنيا صفحك وغفرانك،  غضبك، كنت منتظرً 

سأعر  كي  ! أييا المنبوذ! أييا الضميل( وتوعد  ٍ بتش: )أم الجميع
تأخذه من المواء، وتعطيو لحسن ! )أحقد ىذه المرة، وسأختار نيايتك

وضعو في حبسنا الذي في أمعاء المخيم ! قيده لئبل ييرب منك( الشاطر
فصل ! ديولدي يعاقب ول( تكمم نفسيا. يخرجان)ريثما نقر محاكمتو 

وأنا يعاقبني نيزك لم ييو بعد في ! اوقمر يعاقب قمرً ! يعاقب فصبلً 
البناء الدامي، وال تقعوا في طريق إلى  تعالوا( ليم! )الفضاء الفسيح
!  النيزك المحرق

ىل ! بنتكابنيم اماذا تنتظر؟ قتل ( الممرضة يألب: )المواء أبو الجماجم
خنجر من ىذا؟ ودم ( ألرضيتناول الخنجر عن ا)تشك اآلن في قولي؟ 

كي  تعمل ليم ومعيم؟ صحيح نحن كمنا مع ! من ىذا؟ أييا الفاقد الرشد
البناء الذي يرتفع . االبناء، ولكن مع البناء الشري  ال الذي ال يعر  شر ً 

وضد من؟ ضدك . ناطحات سحاب ال الذي يرتكب الجرائم في الخفاء
ىذا ألجل ماذا؟ ألجل وكل ! ا أنت أو زوجتكبنتك وغدً االيوم  !أنت

. الصولجان المتصولج عميك. يا والدي ،الصولجان فقط. الصولجان
سآخذ حقك بيدي، ! أي عار أن يستعبدوك وأنا موجود. استعبادك. قمعك

أعطني ثقتك فقط، واترك ! فقط أعطني ثقتك! بنتك وشرفكوسأنتقم ال
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!       الباقي عميّ 
 
. يتكمم بصوت متموج. نيوجي األستاذ يحمل بمكونعمى  ضوء دائري)

تنشأ مشاجرة حادة بين . المسرح عن الحركةعمى  يتوق  كل من ىم
لكن ميمونة تفصل بينيم في الوقت الذي ينطفئ فيو  ،لب والشباناالط

يريد المواء أبو الجماجم . الحركةإلى  يعود الجميع. األستاذ عنالضوء 
ت نحو اآلخرين، كمن ا مراالممرضة، والرجل يتردد ممتفتً  يالخروج مع أب

ا، داخمين في نقاش أخرس ال ينتيي، وفي يطمب عونيم، وقد نسوه تمامً 
سحبو، النقاش األخرس يستمر تصاحبو إلى  األخير يضطر أبو الجماجم
الطوبات  ىالمندس يتسمل، ويسحب إحد. حركات اليد والرأس العصبية

ت مشمولة، يتقدم الجميع من األنقاض بخطوا. ا مع سقوط الجدرانىاربً 
بين س المرتينة يخرج من  َ درويش نَ . ووجوه الجميع ال تصدق الكارثة

ا، وحسن الشاطر يركض من ورائو، يغادران الخشبة، األنقاض راكًض 
 (اا غاضبً وبعد قميل يعود حسن الشاطر خائبً 

  
كي  استطاع اليرب؟ كي  أمكنو أن يستعين باألنقاض : حسن الشاطر

تيام بمغة العقل ريق حاول أن ينفي عنو االاليرب؟ ونحن في الطعمى 
نفسي، ولم عمى  لكني أقفمت طوق عدم الفيم. تارة، وتارة بمغة العواط 

قطرة دم، لم إلى  رأيت شفتيو تتحركان، وتحولت شفتاه. أصغ إليو
مع الخيال،  يخذت بالصورة، فاستغل لقائأمسحيا لو، تركتو ينز ، وأُ 

أتركو ييرب؟ كي  أمكنني أن  كي  استطعت أن .وخرج من الصورة
أستعين باألنقاض ألجل أن ييرب؟ لقد ذىب في الطريق البعيدة عني، 

البصر، ىكذا أراه إلى  أبعد من القمب، وأقربأخرى  أذىبتو في طريق
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رأيتو يذىب في الطريق الذي سيعود . صورتو ىبوضوح، أراه ىو، وال أر
قيم حكمي، وأُ قر األمور أن تجري، فأُ عمى  منيا مع أخي ضدي،

عميكم أن تعيدوا قيام البناء ( ليم دون أن ينتظر األمر من أمو) ...عدلي
! قبل أن ينيدم لممرة األخيرة

 
 (أخت الممرضة تدخل دون أبوييا. ىيأخذون بالعمل حيار)
 

. ىرب القاتل، لكنو في طريق العودة( ألخت الممرضة: )أم الجميع
. م بكل مشاعرينني معكإت ألقول لكم جئ: أخت الممرضة

.  نتقامستكون مشاعرك معنا حين اال: أم الجميع
. لكني ال أستطيع البقاء: أخت الممرضة

أين ( تبحث عن أبييا... )طائرإلى  ن جرحك ال يتحولأأفيم : أم الجميع
أبوك؟ 

. جاءعاد من حيث : أخت الممرضة
مأدبا؟  إلى  :أم الجميع

. جرحلى إ الطائر الذي ال يتحولإلى  :أخت الممرضة
وأمك معو؟ : أم الجميع

. أمي الجناح: أخت الممرضة
؟ ىتحت دائرة الموت: أم الجميع

! العالم مقبرة: أخت الممرضة
ولماذا لم تقولي ليما؟ لماذا لم يعرفك ولدي قبل أن يقتمك في : أم الجميع
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أختك؟ 
! عرفني ولدك، وقتمني! قمت ليما، ولم يسمعا لي: أخت الممرضة

! تمو ىذه الحجارةستق: أم الجميع
! ذلك الوقت سيحبني وأحبو عند: أخت الممرضة

ن بقيت معي، إو! وال تحبي حبو! أحبي دمو! حذار من حبو: أم الجميع
لماذا ال تبقين معي؟ . عممتك

. ألنني أتبع أمي: أخت المرضة
والعالم مقبرة؟ حتى  :أم الجميع

. منيا ومني ىىو أقو: أخت الممرضة
شكرا ! ا لمصراحةشكرً ! أي حالعمى  ا لكشكرً ( ردون سرو: )أم الجميع
! لموضوح

! ا لمغموضشكرً ( قبل أن تذىب: )أخت الممرضة
 
ثنين آخرين ليندس ثبلثتيم بين صفو  العاممين اد بايكون المندس قد ع)

األسمنت  ىناك من يجبل. أم الجميع تأخذ بتوزيع األدوار. في البناء
ومن ومن يجمب الطوب، الدالء، الماء في  لبب، ومن يجابالماء والتر

يقاع األغنية إعمى  رتفاع من جديدالجدار يأخذ باال. يرفعو، ومن يصفو
 (  ...المعادة بصوت منخفض ال يعمو

   
يصير البنا عالي  
يصير في األعالي 

بالعمل يضوي النيار  
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شمس الفجر بتبللي  
 * * *

تسمم كل األيادي  
كل األيادي لببلدي  

صعب  بالعمل يزول ال
 ويزل قير األعادي 
 ...................

 (آخر األغنية ىإل)
 * * *

 
ا، وفي ثوب من جمد ظبلم، ضوء شامل، الممكة بوجو الميرج دومً )

عمى  .عرش حطبي بدائي متحصنة بصمت منيععمى  تجمس. الحيوان
تدخل المجنونة مشيرة إلييا، مقيقية، ساخرة، ثم تجمد . رأسيا تاجيا
 (بمطميا لطمات عدةفجأة، وتأخذ 

 
ة ال تستجيب تبنة صامابنة عاق، غير طائعة، اىذا ألنك : المجنونة

أتظنين في الصمت مقاومة؟ في ! رض عمييا عدم الصمت ُ  مٍ أُ  ألمرِ 
الصمت دىاء؟ في الصمت تكبر الطفولة؟ تقول ما ال يجب قولو؟ تعبر 

عل؟ عما ال يجب التعبير عنو؟ عن استحالة النضج؟ وتحقيق رد ال 
تعالي نتواجو بالنطق، ألجعمك تكبرين، ( تعود وتمطميا)والمواجية؟ 

تعالي نتواجو بما لست ... ألعطيك حق القول، وحين أضربك حق القتال
بما  يّ عل أدري من العواط ، فأرق، وألين، أو أجعمك تغضبين
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تعالي نتقاتل برقة الممس، لمس األصابع، أو النظرات، أو ... ىلأأست
تأخذ باقتبلعيا من )لكنك عنيد ... بحث عن غيري في ثيابيالشفاه، فأ

في رأسك ! ا لظبيةعنادك عناد الوعول، وأنت لم تزالي رضيعً ( شعرىا
رأس تيس، وفي جسدك جسد وردة تفتحت مع مرور نسيم عاشق في 

عنيد عناد أب يكره رجولتو، وفخور فخر أم ال تريد أن ! الصباح الباكر
وىذا ىو سبلح ( تمزق ليا ثوبيا... )و فخركىذا ه! مرتين ىتكون أنث
وأنا عندما أك  عن النطق مثمك، ( تتناول التاج وتحطمو... )صمتك

تأخذ بخنق )سأعر  كي  أنتقم منك، لكني ال أعر  كي  أصمت 
أسعيدة أنت، اآلن، وقد أريتك ( وتنتحب ،نفسيا، وقذ  لسانيا، ثم تمطم

 ،آه! من طفولتك القوية ،؟ آهذلي؟ أىنية نفسك، اآلن، وقد أريتك ضعفي
حزام محارب، إلى  من الصمت الذي يحولك ،آه! من قوتك الطفولية

( تبتيل! )ا ال ينياريا صرحً  ،منك آهٍ ! وصدار حديد، وسمسمة نحاس
ارفعي ( صدرىاإلى  تنضم) .قولي لي كممة واحدة ألصيرك! الرحمة

 خذيني! ان، واتركييما يكبرالمسي نيديّ ! شعريعمى  اميديك، وضعيو
أنا التي ستمدينيا والقمر ( تجد نفسيا بين ساقييا! )ني إليكيعطأو ،يّ إل

أطعميني من حميبك ( تقذ  بنفسيا من بين ساقييا! )قمر والقمر محاق
ألني أريد أن أكبر، وعندما أكبر، ( صدرىاعمى  تجمع نفسيا)ألكبر 

تنام ... )وفي الميل، سأحمم في الميل عندما أنام! سأفكر فيك، وسأحبك
وفي الصباح، سأجد نفسي في الصباح أتكمم معك، ( وىي تمص إبياميا

ن من واجبك أن تطيعيني، وأنت دومً  ا صامتة، فأقول لك إنني أمك، وا 
ألنني أمك، وألنني أعر  أكثر منك، وألنني أقدر عميك وعمي غيرك، 

ذا كنت ال أقدر خرجي من اغيرك، فبل بد أني قادرة عميك،  عمى  وا 
ذا ما تجرأ، ولم كك، أو أني سأخرجك منو صمت خنجر يخرج من غمده، وا 

أصابعيا، وتسيل ليا عمى  تطرقيا... )أصابعوعمى  يطع مثمك، طرقتو
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ذا ما تجرأ، وحاول جرحي مثمك، جمدتو بالسمسمة( الدم  اتجمده... )وا 
ذا ما تجرأ( بالسمسمة، وتسيل ليا الدم قتمعت لو اوحاول إسقاطي مثمك،  وا 

تقتمع ليا رموشيا، وتسيل ... )ش بخنجر آخر يشبيو ويختم  عنوالرمو
سأليث، وسأتعب، وربما سأنادي، ولكني في النياية، ( ليا الدم
ال نياية لي ! يا مميكتي العظيمة ،أية نياية ىي نيايتي معك... سأستريح

لسو   ،األبدإلى  لسو  أذىب، لسو  أذىب عنك! يا موالتي ،معك
يا ممكة الصمت، وحصن ! يتيا السيدة الجبارةأ... أذوب في الزمن

يا احترام المموك، وبحث الشعوب ! أيتيا السيدة الرائعة المروعة! الوعول
تبذل آخر طقوس الطاعة ... )ني أستودعكإ... أستودعك! عن العدالة

(. الوراء، وتغادر الخشبةإلى  اوالوالء، ثم تنسحب رجوعً 
 
 ىرجة المشوىة والدمع يسيل بيدوءالممكة الدامية المعمى  ضوء دائري)

كل إلى  في عينييا السوداوين رعب وتساؤل، تنظر. خديياعمى 
لثغاء في ا عن المجنونة دون فائدة، ثم تطمق بعض اتجاىات بحثً اال

. تمثال فينوس والدبابة باتونعمى  ضوء. الضوء، وبعضو في الظبلم
 ( يفتح تمثال فينوس، ويخرج من بطنوأبو ريش  حمد
 

ماذا ستفعل بعد أن خرجت من بطني؟ : سنوفي
آه، فينوس، كي  نطقت؟  ( اا دىًش خائ ً  ًئامتفاج) :أبو ريش حمد

! من صمت الحجر أنطق: فينوس
تخرجين  ىآه، يا سيدتي، مت( قدمييا مقبميماعمى  اساقطً ):أبو ريش حمد

من الحجر مثمي؟ 
ي لست لك؟ نولماذا أخرج؟ لمن أخرج؟ تعر  أن: فينوس
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عداك؟  يمكن أن يكون الكل لي ماىل ( اا منكسرً ناىًض ) :و ريشأب حمد
رأسك عمى  ذىب اآلن وضعا! لمجمال شرط، وأنت لست شرطي: فينوس

كتفيك عمى  ذىب وارما! التاج الذي اغتصبتو، وكن لئلرىاب فمسفة
ذىب وخذ ا! أنك طاووس بشعبالكاب الذي لوثتو بالدم، واشعر 

ا، واضرب بو مممكة من الظمم نبراًس  سحرمن  الصولجان الذي جعمت لو
ىذه ىي قوتك التي تحاول بيا أن ىل ! ا لصولجانكالعبيد، وصر عبدً 

ولو كانت قوتك قوة، ! نت قوتك قوة، لما اغتصبتا؟ لو كيتغزو جمال
ولو كانت قوتك قوة، لما ! ولو كانت قوتك قوة، لما استباحت! لما قتمت

لما خمعت الشر ، ولبست  ولو كانت قوتك قوة،! سقطت في الدناءة
ولو ! ولو كانت قوتك قوة، لما عبت من ىواء الظميم أكسيدىا! حتيالاال

كانت قوتك قوة، لما نيبت، لما خطفت، لما قنصت، لما كذبت، لما 
  األول بالثالث، والطر  الثاني ردبرت، لما تكتكت، لما ضربت الط

حمت الخطأ، لما  بالرابع واألربعين، لما تحرشت، لما بثت الذعر، لما
قوتك ... حرمت الصواب، لما أمرت قوة أصغر، لما ائتمرت بقوة أعظم

عمى  نحتتيا في شخصك يد فنان حاقد! ، والييبة المستعارةهالجبلل السفي
ا نظر إليك في الثياب المرصعة بالنجوم جرذً ا! تدميرهإلى  ىالفن، يسع

نظر إليك ا! ةالميانعمى  تيابو القطط التي تعممت التدليس، وتربت
لتدمير جنة األحبلم الكبار ألناس  ىا، أي عقاب جينمي عميق يسعجيدً 

أعماليم إلى  ليم القيام في الصباح ليم الحمم، ورفضتَ  صغار رفضتَ 
ىذا أنت عقاب جينم، وقوة ! ، باتجاه الغربىالصغيرة، الكبيرة في المد

رجت من ، مع أنيا خما عداىاأخرى  حطم في طريقيا كل قوةتمثال تُ 
! بطن الجمال

!  اا جديدً ىا أنت تدخمين، إذن، عصرً  :أبو ريش حمد
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 ىكل اآللية، ولكني أركأنا ال أدخل، فأنا ال أدخل، وال أخرج، : فينوس
! ا ىو عصر البرابرةا كان قديمً ا جديدً عصرً 
! لية اآلدميةأيتيا اإل ،سأحطمك( ا بياىابًّح ) :أبو ريش حمد

أييا الحاقد النذل  ،أنا من ستحطمك( متحدية ىيابة غاضبة: )فينوس
روث دابة أنظ  ! أييا الوغد الساقط الحيوان ،أنا من ستحطمك! الجبان

لماذا انسحبت؟ ! منك، وقذارة قمامة أبيض منك ىمنك، وطين نعل أنق
لماذا تراجعت؟ تعال كي أحطمك، كي أنتقم لمذين منيم انتقمت، كي 

األخوة، وألختك شر  األخت،  ىنأعيد لمممكة اعتبار المموك، وألخيك مع
تعال ! ولمكمب معني الوفاء... بنةبنتك شر  االوألمك شر  األم، وال

كي أطعنك في القمب، أو أطمق قي قمبك رصاصة الموت المحرر، 
أييا الجبان المتجبر، الخرع  ،أنت...فأعتقك من خططك وأفكارك

ك، وليس أنت أمابن  لن تكون... المتيور، المقيط المتخفي في الشرعية
 ذا أقذفيا أحشائي، لتنظرناءه (تقذ  أحشائيا! )الذي خرج من أحشائي

ليست ىذه فينوس ربة الحب . بشاعتيا، فتعر  من أين خرجتإلى 
والجمال، وال تمك التي أعطتيا قوة العقل، وجبلل المعرفة، وسحر 

نيا أىي أحشاء تصعد منيا رائحة كريية، ليس ليا صورة، أو ... زميلاإل
صورة شنيعة، مختمطة العناصر، مموثة، مدىونة بمون الدم والحشيش، 

شحم بعير قتمتو إلى  وبمادة لزجة ليست الزبدة وال العسل، ولكنيا أقرب
ا لماذا ال تتقدم؟ ىل مسخت صرصارً ! تعال! عقاب لتذيبو الصحراء ىأنث

تتقدم وىو ... )أم جمدتك الجريمة وصرت تمثاليا؟ سأتقدم أنا منك
تضع ذراعيا المكسورة، ) ...سأتقدم بانتقام اآلخرين منك( اع مرتعبً يتراج

(. ثم ترفع سبلحو الذي أسقطو، وتصوبو إليو
أنقذوني من قرار ! النجدة! النجدة( ا بأقصي قواهصائحً ) :أبو ريش حمد
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 ! الحجر
 
ا مغادرً  ،وكابوت منو صولجانو لا وقد سقط عن رأسو تاجو، وأ راكًض )

ا من ورائو بقدم مصممة، والسبلح مصوب دومً  ىسعالخشبة، وفينوس ت
بعد لحظات، يظير حمد أبو ريش، ... طمقات نار في الكواليس. باتجاىو

 (يميث، ويمسح عن جبينو العرق، وعن أصابعو الدم، ويأخذ بالكبلم وىو
 

جمال ! فينوس الجميمة الرقيقة العفيفة تصبح عنيفة :أبو ريش حمد
فينوس ! لعفة تق  ضدي، وتدافع عن غيريالجمال ورقة الرقة وعفة ا

كي  الحب يكره؟ كي  الحب يحقد؟ كنت ! تحقد عميّ ! الحب تكرىني
ا كنت سأجعل منيا شمًس . ا متحديةا، وصقورً ا ليا، موجً سأجعل مني طودً 

كنت سأكسوىا بالجوىر، وأجمب ليا كل ما  .ا، وثريا متحكمةلي، قمرً 
 جزرإلى  أبعث بياسكنت . أزرق اا أبيض، أو عنبً تريد وما ترغب، عبدً 

وكنت، ... سحاب، وأشق ليا الشوارع في أجنحة سمك ال ييابعمى 
غتيالي، اإلى  ىىي تسع ىا! الفتنةفي وكنت، وىا ىي فاتنتي تشارك 

يكون قد وق  في الظل ! )وأنا اإلخبلص، أنا الصدق، وأنا حقيبة السبلم
 ىفينوس ليست سو... بتمثال أستبدل تمثاالً س (الرىيب لمدفع الدبابة

خاصرتو إلى  تمثال الحرية المخضر، سأصعدبيا سأستبدل . تمثال
خاصرة عمى  يصعد... )أمواج النير الضحلإلى  الضامرة، وألقي النظر

مات الضباب ادوإلى  وألقي النظر ،نيده النافرإلى  سأصعد( الدبابة
، وألقي شفتو المكتنزةإلى  سأصعد( نيد الدبابةعمى  يصعد... )المرمد
شفة إلى  يصعد... )ذعاناألمر واإل ناطحات سحاب نيويوركإلى  النظر
... ا ثالثةسمطة ثانية أو حربً ... جنة ثانية أو جينم ثانية ىوسأر( الدبابة



 

 97 

العالم معي  ىوسير... طائرات محولة ورىائن وقراصنة أو قضيتي العادلة
كبريت،  يشعل عود! )الغرب مائي، والشرق حريقي الكبير: ىما أر

ىا ىي نتائج ميتافيزيقيا نار تمعب ( ويقترب بو من مدفع الدبابة، وييمس
!  بيا الطفولة

 
إيقاع قذائ  الدبابات والمدافع ى الستار الداخمي يرتفع عل. يطمق المدفع)

وفة أكثر من أي وقت مضي تبدأ جدران المدرسة المكش. والصواريخ
أم . الجبية المضادةإلى  المخيمنتقال من نييار، ويبدأ المندسون باالباال

. الجميع بين الحرائق والركام تطفئ النار التي نشبت في شجرة الزيتون
وشكا واآلربي جي دأسمحة ال. حفيدىا سي  الدين يأتي ليا بالماء

أعقابيا، عممية الدفاع عمى  والبازوكا والكبلشنكو  ترد األسمحة الثقيمة
تواصل إلى  رزنامة ضخمة تشير. عن المعاقل تتكرر مع تكرار اليجمة

بعض المقاتمين يأتون أم الجميع بولدىا . طولياعمى  أيام القتال، وتمح
ا، وآخرون يأتونيا بولدىا األكبر درويش األصغر حسن الشاطر جريحً 

س ثغور الرصاصات المتفجرة في جسده، وال لم، تس المرتينة قتيبلً  َ نَ 
ضوء . اظبلم وصمت معً . تتوق  عن البكاء المكتوم المتفجر بالصمت

أم الجميع في الوادي ضريرة تضرب بعصاىا . يتخممو ضوء القذائ 
 (الحجر تمو الحجر وأصوات القذائ  تصميا كالرعود

 
، فوق رؤوسناالرعود تندق ! رعد السنة ىذه ببل أمطار: أم الجميع

! ورؤوسنا المكشوفة غير مبممة
فقدت امرأة  يا ،جدفينسمعتك ت( تيجم عمييا مدماة متوحشة: )الممكة

ىذه ليست رعود لممطر بل رعود لمدمار، ! البصر، وأفقدوىا البصيرة
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ي، ما ىي لا من قبا عظيمً وىذه البروق التي ال ترينيا، والتي روعت ممكً 
عمى  حتفال بعيد عرشي ذاك الذي أعطيتو لولد عزمأقواس نارية لبل ىسو

. التي كانت ألموأن يثبت لممؤل أنو ممك يستأىل الممك والعظمة 
(   تبذل طقوس التعظيم واإلجبلليمترددة غير عارفة ك: )أم الجميع

تحت سماء ترعد رعدىا ! ىنا في منطقة متوحشة! أنت سيدتي الممكة
شيخة أمطرت كل الدمع الذي في امرأة  لك إجبلل! الجبار دون مطر

! ا أسودج  الغمام، وامتدت السماء فييا ظبلمً حتى  عينييا
! عميتحتى  ا ظممتوعرفت، لقد بكيت ولدً  :الممكة

فتوحد الدم في لعبة . واحد ظممتو، وواحد ظممني. ولدين: أم الجميع
! الحق والمصير

والقتال أيًضا  يوحدىم الدمع. لو كان لي قمبك لفعمت مثمك: الممكة
! المستحيل
تنبعث رائحة ومنك  ،أيتيا الممكة الجميمة ،ولماذا أنت ىنا: أم الجميع

ن ىارب من وكره؟ لماذا لست في قصرك؟ ثعبا
حرق اآلن قصري يُ ! أيتيا المرأة الضميمة ،قصري ىو وكري: الممكة
يمعنني، من ىناك، وأنا، من ىنا، ألعنو  !قصري يبيد اآلن، ويفطم! ويرجم
 ،ال تندثر؟ أنت مَ لِ  ،يا قصر ،ال تنيدم؟ أنت مَ لِ  ،يا قصر ،أنت! بدوري

، فتثبت أني مميكتك التي في أرض ال تغضب غضبتي مَ لِ  ،يا قصر
ال  وىذا البرق الكاسر! الوحوش؟ وىذا الرعد القاىر ال ينفك عن القص 

أييا الراجم،  ،برق إذنأأييا الجبار، و ،رعد إذنأ! سمل العيون عنينفك 
لتصعد من األكواخ الميترئة رائحة خراب البشرية، ليدفع البشر ثمن 

رعد، وال تمطر غير نيران الجحيم، أو برق،أ! العواء الكامن في المصالح
لممكة  ،الضريرة أيتيا ،مغفرتك( يرق صوتيا... )ليدفع غيري ثمن يقيني
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في لحظتيا  رت في لحظتيا القادمة ما ىي عميوأفقدوىا الروح، فصا
الشيخة المفجوعة بولدين كريمين، فأنا ما أنا إال  أيتيا ،السابقة، مغفرتك

رأيت أنت في حياتك ىل ! الضحيةكنت المذنبة، وصرت ... ضحية
! ا ضحايا؟ ولكنك أنت ال ترينمموكً 

! مثل ىؤالء المموك ا، ولم أر مموكً ىكنت أر: أم الجميع
ىا نحن أنا ! أييم العدوأيًضا  وىا أنت ترين! واآلن ىا أنت ترين: الممكة

في رعد الموت، وبرق الكوارث، وعواص  الدمار، أييم  ىوأنت نر
! العدو

رأيتو قبل ( تنيل الدمع المتمنع بالصمت! )أراه بعينين ميتتين: أم الجميع
دخل في عالم الظبلم، ورأيتو بعدما دخمت، ولكني أراه اآلن بعينين أأن 

... آخر اأصابعك أمرً  يرمميكتي، ألُ  يا ،أعطني أصابعك! ميتتين
من المجرم الذي حطم ! أصابعك محطمة( تعطييا أصابعيا، فتشيق)

بة الجبللة؟  صاح يا ،أصابعك
. مجنونتي: الممكة

لماذا؟ ىل أصابيا الجنون في لحظة غضب؟ ! مجنونتك: أم الجميع
. أصابيا الغضب في لحظة جنون: الممكة

ولماذا تركتيا تفعل؟ لماذا لم تقتمييا؟ : أم الجميع
. تركتيا تفعل، ألني تركت نفسي لمصمت: الممكة

. الصمت من أمام فعل كيذا جنون: أم الجميع
. مجيئكعمى  أعر ، ولكني كنت أراىن: ممكةال

سيدتي ومميكتي تقرأ في الغيب؟ : أم الجميع
ا آخر غير ا، عندما يريد أحدىم أن يريني بأصابعي أمرً أحيانً : الممكة
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. عدوي
، في ىالمسي خاصرتي اليمني، ثم المسي خاصرتي اليسر: أم الجميع

. اليسار جرح، وفي اليمين جرح
ىو جرحي، وجرح اليسار ىو جرحك، وكبلىما قد جرح اليمين : الممكة

. دانةإا لن تنيض منو شعوبي بعد ارتكب ذنبً 
. ولكني أنا ال يمكنني أن أدين: أم الجميع

من وكر الثعابين ! من ىنا، من قمب التوحش أدين! يمكنني أنا: الممكة
الجريمة التي إلى  ىواني، أدين وأنا أنظرعمى  أدين وأنا أصبر! أدين
ىا في حقك وفي حقي، أدين وأنا أتشرد، وأنام كالضبعة في اقترفو
دانة فراشة لضوء مارد، إأدين  دانة ذئبة رضيع لصائد،إأدين ! البراري
الوعر  الدرب دانة ضوء لمون، الصراع بين الضوء والمون، فأفرشإأدين 

باألزرق الوعر، والصخرة الشامخة باألحمر الشامخ، والبمطة الحزينة 
أدخل في صراع األضواء واأللوان، وأجعميا مثمي ممكة ! زينباألصفر الح

متوحشة، فأصغي لمرعد المدمر، وىي تصغي، وأقول ىذه ىي نياية 
 يفصول السنة، فصل متوحش جحيمي، مومس لو بينفصل ال وجود 

: أل  لعنة وأل  حرام وأل  خطة وأل  خطيئة، فأصرخ، وأناديابن 
إلى  أن يج  الغمام، فيعودإلى  أيتيا الحرب مطرك الفوالذي ،امطري

السماء في عيني تمك المرأة الضريرة التعسة لونيا األزرق واألخضر من 
يا سيدتي الضريرة، أنت أنفقت المطر الذي في  ،آه! الماءإلى  الماء

ولدينا، فدعيني أقبل عينيك، دعي ليذه الممكة عمى  السماء بكاء
تقودينيا في الطريق  المتوحشة تحقيق آخر أمر ليا قبل أن تجعمك

دعيني ... دعيني أقبل عينيك ...نحو قمة ذاك الجبل البعيدة ةالصاعد
...  أقوم بأول فعل نسيت الممكة القيام بو
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تجعميا تقبل عينييا، تنحني عمييا، وترفعيا، فتسحبيا أم الجميع )

تخفت رعود المعارك، ... بعصاىا، وىي تضرب الحجر تمو الحجر
أم الجميع أن تدندن بصوت دريج، ثم ال تمبث وتخ  بروقيا بالت

 (...عميق
 

. الشمس بكرة طالعة
ل بكرة وبعد بكرة  تم

الميل مسكين  
 * * *

الشجرة بكرة طالعة  
ل بكرة وبعد بكرة  تم

الوحل مسكين  
 * * *

الشمس فوق الشجرة يانعة  
والقامة فارعة  

والمير ما يمين  
 * * *

في الظل حبنا لك  
اليوم  
نشمح لك الظل   وبكرة
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ونقول يا قوم  
عريانين صحيح عريانين  

عمشان يمبس الوطن  
عمشان يطمع التين  

 * * *
 
 (...صعود الجبلعمى  أم الجميع تقود الممكة بعصاىا العازمة)
 

يا سامعين  
الحكاية وعرفتوىا  

ىادي البداية  
الحياة أخد وعطا  

النياية   ىحت
الحياة عطا وعطا 

ببل نياية  
اة معين  الحي

غير قابل لمنضب  
طول السنين  
الحياة حنين  

عطا وعطا وأخد وعرق  
لمقمر  
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من البنادق والسواعد  
والعيون المي ضوت  

في اليوم الحزين   ىحت
 * * *

يا سامعين  
لحظة   منالرصاص سكت 

وعمي الباب صوت الريح  
سامعين؟ 

من ىؤل احمموا الجبل  
من ىؤل احرقوا القمر  

! الصبح يصيح
 

       الستارة ىرمتُ 

أعمال أفنان القاسم 
 

المجموعات القصصية 
 

 1969األعشاش الميدومة  (1
 1974الذئاب والزيتون   (2

 1976االغتراب  (3

 1981حممحقيقي  (4
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 1988كتب وأسفار  (5

 1995الخيول حزينة دوًما  (6

 
األعمال الروائية 

 
 1967الكناري  (7

 1969القمر الياتك  (8
  1970اسكندر الجفناوي  (9

 1971العجوز  (10

 1972النقيض  (11

 1973الباشا  (12

 1974الشوارع  (13
 1975المسار  (14

 1978العصافير ال تموت من الجميد  (15

 1979مدام حرب  (16

 1987تراجيديات  (17

 1990موسى وجولييت  (18

 1991أربعون يوما بانتظار الرئيس  (19

 1993لؤلؤة االسكندرية  (20

 1994شارع الغاردنز  (21



 

 105 

 1994باريس  (22

 1995مدام ميرابيل  (23

 1995ة لجون روبنسون الحياة والمغامرات الغريب (24

 1996أبو بكر اآلشي  (25

 1999ماري تذىب إلى حي بيمفيل  (26

 2000بيروت تل أبيب  (27

 2001بستان الشبلالت  (28

 2003فندق شارون  (29

 2003عساكر  (30

 2010وصول غودو  (31

 2011الشيخ والحاسوب  (32

 
األعمال المسرحية النثرية 

 
 1976مأساة الثريا  (33
 1977سقوط جوبتر  (34

 1978ابنة روما  (35

 
شعرية األعمال ال
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 1966( ثبلثة أجزاء –مجموعة قصائد أولى )أنفاس  (36
 1967( مسرحية شعرية)العاصيات  (37

 1968( مسرحية شعرية)المواطئ المحرمة  (38

 2001( مسرحية شعرية)فمسطين الشر  (39

 2002( مسرحية شعرية)األخرق  (40

 2009( مجموعة قصائد فرنسية)غرافيتي  (41

 2010( ممحمة فرنسية)غرب  (42

 2010 – 2008( د أخيرةمجموعة قصائ)البرابرة  (43

 
الدراسات 

 
البنية الروائية لمصير الشعب الفمسطيني عند غسان  (44

 1975كنفاني 
البطل السمبي في القصة العربية المعاصرة عبد الرحمن  (45

 1983( جزءان)نموذًجا  مجيد الربيعي

 1984موسم اليجرة إلى الشمال لمطيب صالح  (46

درويش البنية الشعرية والبنية الممحمية عند محمود  (47
1984 

 1995 – 1985نصوص خاضعة لمبنيوية  (48

 2004دفاًعا عن الشعب الفمسطيني  (49

 2004خطتي لمسبلم  (50
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ramus105@yahoo.fr 

 

 
 
 

 
 
 

جديد بأم الجميع  المسرحية، نمتقي من” أم الجميع“، المصراع الثاني من ثبلثية جوبترسقوط في 
سرده لوقائع بسيطة عن نت  من الحياة  عبر. األردنيةفي مخيمات البلجئين الفمسطينيين  وأبنائيا

القارئ إلى الغوص في جيشان المخيمات بداية السبعينات حين  اليومية، يتمكن أفنان القاسم من دفع
ىذه  هأحب جان جيني –ولكن إذا ما أىدى المؤل  مسرحيتو لجان جينيو . بتنظيم نفسيا مةوبدأت المقا

ليست المقاومة المسمحة ما ييمو  ،”أسير عاشق“الذي يذكرنا بفدائيي كتابو  –المسرحية وأراد إخراجيا 
نما مقاومة الظل،  جسد أم الجميع تُ . المقاومة التي تشحذ ىمة الشعب الفمسطيني ،”الصمود“ىنا، وا 

. يوم ا بعدالبناء بعناد يومً  عدائية اليومي، وتمك القوة، قوة األمل التي تدفع إلى تمك القتالية ضد
األسمحة، . في الحال ببل كمل نييار يعاد بناؤىاوىكذا، فإن جدران تمك المدرسة التي ال تتوق  عن اال

إلى ىوامش المشيد، ال تظير إال بوصفيا إطالة لذلك  َعدةبْ ا، ولكن المُ الجراح، الدماء، الحاضرة دومً 
عمى الرغم من ذلك، وعبر  جوبترسقوط فصل واحد،  مسرحية ذات. الكرامة الوثوب الجماعي نحو

الشخصيات  في نشيد األمل ىذا مع وضد كل شيء،. نمساخات، ليي عمل معقدكاممة من اال لعبة
نقبلب بالقدر نفسو في اال الجنون ميدِّيد في كل لحظة،. ”شر“و ” خير“مركز توتر دائم بين 

وفي . أم الجميع، أم ومميكة في الوقت ذاتو جالكبلسيكي لؤلدوار بين العاىل والميرج وفي ازدوا
ليس العدو ذلك اآلخر البعيد، المحصن خم  حدوده، العدو، إنو  المعادلة الشيزوفرينية ليذا النص،

mailto:Ramus105@yahoo.fr
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في وقت  بن المعبود والمكروهنمساخات، االشيء األخ، الفرد األكثر لباقة في ىذه اال وقبل كل أوالً 
ذاك، وخم   ذه الشخصية أو تمك صورة ىذا السياسي أونستش  بيسر تحت سمات هنحن و. واحد
أمرىا من طر  السمطة والطموح  لكن الكرامة المغموبة عمى. ندحار النيائي شبح سبتمبر األسوداال

كأنو خاتمة ميرجان عمى أضواء القنابل  والغيرة ستنتصر عمى الرغم من كل شيء في مشيد
ح من حدود حولو، وحيث يجمع المؤل  بين شخصيتي بطمتو المسر بُ ُص نْ ا بذلك ما يَ والحرائق، مخال ً 
 .لموحدة المستعادة افي ازدواجيا رمزً 

 
عائمته من برقة قضاء نابمس له خمسون عماًل بين رواية  1944أفنان القاسم من مواليد يافا  *

ومجموعة قصصية ومسرحية ومجموعة شعرية ودراسة أدبية أو سياسية تم نشر معظمها في 
لعالم العربي وُترجم منها اثنان وثالثون كتاًبا إلى الفرنسية واإلنجميزية واإلسبانية عواصم ا

والروسية والعبرية، دكتور دولة ودكتور حمقة ثالثة من جامعة السوربون ودكتور فخري من جامعة 
برلين، أستاذ متقاعد عمل سابًقا في جامعة السوربون ومعهد العموم السياسية في باريس 

ة المركزية الفرنسية وجامعة مراكش وجامعة الزيتونة في عمان والجامعة األردنية، تُدّرس والمدرس
... بعض أعماله في إفريقيا السوداء وفي الكيبيك وفي إسبانيا وفي فرنسا

 
 


