
 

 1 

ة األعمال الكامل
( 3)األعمال المسرحية النثرية 

 
 أفنان القاسم. د

 

 الجميع أم
ثالثية مسرحية 

 
 ابنة روما
ثالثة المسرحية ال

 
 1989الطبعة األولى عالم الكتب، بيروت، 
 1995الطبعة الثانية دار النسر، عمان، 

 2004الطبعة الفرنسية دار المارطان، باريس، 
 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 3 
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 لشخصياتا
 

          اسم أم الجميع             صنيعة بنت المقدادي المعروفة ب -
 س المرتينة فَ األكبر درويش نَ ابنيا  -

 األوسط حمد أبوريشابنيا  -

 األصغر حسن الشاطر ابنيا  -
 ابنتيا ميمونة    -
 حفيدىا سيف الدين   -
فيروز الجبمية  -
 أبو أرز  -

 المارشال أبو الجماجم  -
 ضوء الميل -
 فدائي -
 فالح -

  أرز أعوان أبو  -

 فالحون  -

عمال   -
مقاتمون   -
 جنود  -
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 ىالموحة األول

 (تفتح الستارة)
 

ال تنس أنني  .لقد وقع قراري( في أحد المواقع الخمفية: )حسن الشاطر
 .لتأخذ مكاني ىإنقاذ أمك، وأنت ستبقإلى  أنا من سيذىب .خالك وقائدك

رب في كل مكان من لبنان، والنار الحرب ليست عند خطوطنا ىنا، الح
!  المتفجرة ىنا أو ىناك نار واحدة

 ،بنة أمكاأمي قبل أن تكون أختك أو  ،ولكن ىناك أمي: سيف الدين
ا ليست النار المتفجرة ىنا أو ىناك نارً  .إنقاذىاإلى  باذهالأنا  يّ وعل
بميبو كالجحيم، وأمي تصرخ،  ىاىناك أمي، التنين ىناك يقذف .واحدة
!  ناديوت

. سألبي نداءىا: حسن الشاطر
سأقتحم بناري  .بل أنا من سيمبي نداءىا، فأنا من تناديو: سيف الدين

لن يمنعني ! النار، وأختطفيا من قمب الميبإلى  الحصن المحاصر قمبيا
أنا وحدي من  .ىملن يمنعني عن تحقيق ذلك قرار .كعن تحقيق ذلك قرار

  ؟ألم أنذر لذلك! إنقاذىا يستطيع
( ثم بيدوء! )لم تنذر لمموت( ا من شدة الغضبصائحً : )حسن الشاطر

 ،االحرب لن تقف  دً  .في مواقعنا الخمفية ميمات كثيرة بانتظارك
. اوالحرب تحتاج إليك من بعدي قائدً 

؟ الموت إذنإلى  أنت ذاىب: سيف الدين
. ال أخفي صعوبة الميمة: حسن الشاطر
الموت بينما أمي إلى  تذىب ؟ال تخفي صعوبة الميمة: سيف الدين
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تطارد الموت لينتصر الموت ! أكون في كارثة ألصبح في كارثتين! أسيرة
ألجل شيًئا  ن لم أقيره، فأفعلإي أستطيع أن أخدع الموت نولكن! يّ عل
. ألجمناشيًئا  أفعل ،وألجمك يأم

يمكن  ال( ىييميم بأس.. ).وأمك ،الموت ىناك لن يخدع: حسن الشاطر
! إنقاذىا
 ؟جل حمم محترقألماذا تخاطر بنفسك إذن من ( اميتزًّز : )ف الدينسي

؟ ألصبح أبا الكارثتين
. ما دامت أمك تصرخ اعمينا أن نفعل شييً : حسن الشاطر
! آه، أيتيا الرصاصات العاصية( ا جبينوضاربً : )سيف الدين

 .االحرب لن تقف  دً  .ىنا، واستعد لمجولة القادمة ابقَ : حسن الشاطر
( يتردد.. ).وىنا! صنعتك الحرب رصاصة .ك أمك لمحربأنت صنعت

تحبك أنت،  .ساعدكإلى  ىي بحاجة .ىنا فيروز الجبمية، فال تنسيا
  .حبياتوأنت 

لماذا تيرب من ! تحبني أنا، وأنا وأنت نحبيا( ىبأس: )سيف الدين
؟ الحقيقة

. أنت وأال يكفي أن أختار أنا : حسن الشاطر
! فيروز الجبمية( ا لنفسوميميمً : )سيف الدين

. من عادة الحب أن يجمع اثنين في ناره: حسن الشاطر
. أو ثالثة أو عشرة أو أمة بأكمميا( اىاتفً : )سيف الدين

. أنا ذاىب( ييم بالذىاب: )حسن الشاطر
؟ ىظر لحظة أخرتلماذا ال تن( اراجيً : )سيف الدين

. سيطول انتظار أمك: حسن الشاطر
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؟ ، فتعيق الموتىلحظة أخرلماذا ال تنتظر  :سيف الدين
. سأعيقو بالتقدم منو: حسن الشاطر
؟ ىر م أنو األقو: سيف الدين

؟ ىر م أنو األقو: حسن الشاطر
فيروز الجبمية، وقل  ىمر عل! أييا الخال( ايمحق بخالو ليفً : )سيف الدين
. اقبل الموت نقول لؤلصدقاء وداعً  ،اليا وداعً 

فيروز الجبمية ألقول ليا  ىسأمر عل (اا ثم مستجيبً مترددً : )حسن الشاطر
 .اوداعً 
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الموحة الثانية 

القتال أم إلى  جئت تودعني لتذىب( من داخل خندق: )فيروز الجبمية
! أعرف أنك معذب، وأنني السبب في عذابك ؟يلتيرب من حبك ل

الذي اختار  ىل ىو ذنب قمبي( تخرج من الخندق بسالحيا مقتربة منو)
ولن ينقذك ( فرةزتطمق ! )نار الحب كنار الحرب مدمرة ؟ىواه ىعل

ا عني، ا مني أو بعيدً أنت تحترق قريبً  .مما أنت فيوشيًئا  ذىابك
وّدعني، ! بقيت، فال تذىب والمصير الذي ينتظرك واحد إذا ما ذىبت أو

! األقل، وأنت قربي ىعل
 ،موت قربك  ير محتملبل أريد وداعك من بعيد، فال: حسن الشاطر

لعاري من حبي الذي يدمرني،  آه، يا .الموت قربك يجعمني أحس بالعار
! من عيني حبيبتي الباردتين ىمرأ ىعلوأنا 

. ىأريدك أن تبق: فيروز الجبمية
؟ إلذاللي ىلن أبق: حسن الشاطر
. أو أن تأخذني معك: فيروز الجبمية
أن  ؟ة التي تقول ىذاىل ىي فيروز الجبمي( امتفاجيً : )حسن الشاطر
أىو شرط حبك  ؟وابن أختي الذي يحبك وتحبينو ماذا عنو ؟آخذك معي

؟ لي
. بل شرط حبك أنت لي: فيروز الجبمية
 كيف يمكنك المغامرة مع ذاىب! اأنا ال أفيم شييً ( احائرً : )حسن الشاطر

؟ ا يمنع عنك الموتجسورً  الً قاتأختي مابن  الموت، وقربك أتركإلى 
معك أجد  ،معك األمر يختمف( مطمقة العنان ألحالميا: )بميةفيروز الج
! مرارتيا إال أنيا مفعمة بحالوة اليأس ىعلنكية  ريبة لي في حبك 
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دون  .يجعمني أشعر بحبي لولي حبك ! بعنف اليدوء! ستسالمبإرادة اال
أنك ىنا، ترصد مواقع العدو،  في أن أمتنع عن التفكير لحظة واحدة

بعدم اليزيمة، وتفكر فّي، تضرب سالحك، وتفكر فّي،  ، تأملوتفكر فيّ 
!   فأنا األمل الذي لن يتحقق

. ا يفعل كل ىذا، ويفكر فيكأيًض  ىو: حسن الشاطر
. أنني لوإلى ولكنو مطمئن : فيروز الجبمية
!  ىا أنت تمعبين لعبة خطرة! حذار فيروز الجبمية( امحذرً : )حسن الشاطر
العكس، لعبتي تكشف عن  ىعلبل ( امةنافية بابتس: )فيروز الجبمية

؟ أنني امرأة ىنفسي كامرأة، ىل تنس
. ىال أنس: حسن الشاطر
لن يمنعك حبك لي من اعتباري تمك التي ! ىأنت تنس: فيروز الجبمية

أنني  ىا كيال تنسرك بحبي دومً ىل أذكّ  .اعتادت الوقوف في الخندق
؟ أةأنني امرى ا كيال أنسي بحبو دومً نرىل أذكّ  ؟امرأة

 ولكنك! مرأةاأنت ! مرأةاأنت ( ا من شدة الغضبصائحً : )حسن الشاطر
! حساب موتي ىعلامرأة  ال يمكنك أن تكوني( ثم مبتيالً ! )خطرةامرأة 

النار المحرقة إلى  سآتي معك .الن أتركك تموت وحيدً : فيروز الجبمية
. حيث أنت ذاىب إلنقاذ أختك

آه، أييا الموت  .اذ نفسيحيث أنا ذاىب إلنق( ىمضن: )حسن الشاطر
! دباركإ ىالذي أتحد

إلى النار المحرقة، حيث المواقع تحال إلى  سآتي معك: فيروز الجبمية
يقاع القنابل  ! ىموسيقإلى جمر، وا 

شيوة النار ! توقفي فيروز الجبمية، توقفي( مبتيالً : )حسن الشاطر
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. اآلن أعرف أي حب جعمتو يحرقني! ستدمرك
تعممت  ةشيطان في عينيك، وأنا مالكإلى  أتحولىل : فيروز الجبمية

وعند األفق البعيد السحاب  ،المواقع ىنا ال تنطق ؟بندقية ىعلالضرب 
في زمن الحرب كل  .ا وشوشات عاشقةوأسمع لمعصافير أحيانً  ،يقترب

! اىذا يبدو  ريبً 
. االحرب لن تقف  دً ( ا بيأسميميمً : )حسن الشاطر
ت ىذه أصبححيث تكون بعد أن إلى  ذاىبة ،وأنا، ليذا: فيروز الجبمية

 .ا مثل حبي لوليا رائحة سمم متعب، تمامً  إن .المواقع الخمفية تسئمني
  ؟نو أن يعرفيمكىل 

 
 (بندقيتوإلى من قدميو  ا والغبار يتصاعدأحد الفدائيين الىثً  جيءي)
 

!  الحصن المحاصر أمو لينقذىاإلى  أختك تركنا، وذىبابن  :الفدائي
! ناري، ويخوننيإلى  يتركني ؟ماذا( امتفاجيً : )شاطرحسن ال
أن يفكوا  ىعلوبعد تردد ذىب برفقتو بعضنا، وأقسم الجميع : الفدائي

. االحصار، أو يموتوا معً 
ما تريدين أن كىا ىو يحبك اآلن ( لفيروز الجبمية: )حسن الشاطر

. كحبي
 ىأال تر! نو يحب أموإ( ن يبدو عمييا السرورأدون : )فيروز الجبمية

؟ يتركني معك ؟كيف يتركني في المواقع الخمفية
 يتجو)قمبي إلى  الن أجعل لمموت الصامت منفذً ( امحتدً : )حسن الشاطر

  ؟قمبكإلى  أىذا ىو الطريق( الخندق، ويبدأ بإطالق النارإلى 
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. ولكننا في المواقع الخمفية: فيروز الجبمية
. سآتي بالحرب إلييا: حسن الشاطر
تقفز في ! )ىا أنت تفيم لعبة الحرب في األخير( بسعادة: )ليةفيروز الجب

. (من وراء سالحيا الخندق
؟ لعبة الحب أم لعبة الحرب: حسن الشاطر
. كمتاىما .كمتاىما( تضرب النار بحماس وشوق: )فيروز الجبمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموحة الثالثة 

بني اصات لعب آخر لعباتك، فنيايتك تقترب، أال تسمع رصاا: ميمونة  
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حجر، شاب متفجر بالعزيمة  ىمرم ىعلىو ىناك  ؟محاولة فك الحصار
ىو ! والغضب، يضرب بالنار، ومن ورائو قافمة من الوقائع واألحداث

ىزمك، وأنت نياية تاريخ  ىبداية تاريخ يتحرك بين الخنادق المصممة عل
ىاربة كك نفسي، وأنت كالسحالي الكيف أملّ ! ىلم يبدأ، أو أنو بدأ، وانتو

من ورائيا الخراب، ومن أماميا الطريق محطم وقصير،  ؟من جحر ميدم
؟ كك نفسي، وأنت حقديكيف أملّ ! عند حافتو ىاوية الموت

فؤلكن حقدك، ولتكوني ! يكفي أن أكون حقدك( بميفة ورجاء: )أبو أرز
!  الموت إلىا يذىب ال بأس أن تكوني قاربً ! افي قمبي قاربً 

! ا يغرق بعد أن حطمتنيا محطمً كون قاربً أأن : ميمونة
يشدىا بين ذراعيو، ! )ا يغرق في دميا محطمً قاربً أن تكوني : أبو أرز

في شيًئا  كل ىذه الحرب لم تفعل! الشوق يدمرني( ا مبتيالً ويقول محتدًّز 
فؤلكن حقدك، ولتكوني حبي، ! أما شوقي إليك، فيو يدمرني ،نفسي
ن السمم، سيكونون عمالقة ىذا خياليين، وفي زم سننجب أطفاالً ! ولنتحد

إلى  ةنازعالتناقض بيني وبينك من طبيعة األشياء ال! الكون قوة ومعرفة
يصرخ )والنار ! وذبائح اليوم ىي قربان حبي لك وحقدك عميّ ! التسامي

ىي تطيير روما من عناء الخطيئة ( الجانبين ىعلا ذراعيو بعظمة فاتحً 
 ىعلنحن متحدون ( ن بميجة مفخمةثم بيدوء ولك! )التي ارتكبيا أجدادنا

 ،طريق الموت أيتيا العابثة بقمبي دون أن نشاء، والحياة رحمة قصيرة
، أفتح اليك ذراعّي عشتروت الشقيّ ابن  أحضاني، أناإلى  فتعالي بحقدك

!  ىماالقويتين كي تأتي
. ابل كي أذىب عنيما بعيدً : ميمونة
حقدك يكفيني ! ىا المعينتأي ،سأدمرك( ا من شدة الغضبميتزًّز : )أبو أرز

ىدمت أكواخ  ؟أحرقت أبنائي، أال أستطيع إحراقك! كي أشعل جينم
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ولكن  ؟أطفأت القمر، أال أستطيع إطفاءك ؟الصيادين، أال أستطيع ىدمك
 آه، يا! ا، ورصاصاتو ترعبنييجعمني حاسدً ابنك  جمالك مكبل، وتاريخ

ي لجعمت منو لو كان بيد ؟كيف يفتك بي حبي لك وحقدي عميو! إليي
! قمبكإلى  ضحيتي
! لو كان بيدك( ساخرة: )ميمونة
أتشككين في  ؟أتشككين في سالحي ؟أتشككين في قواي: أبو أرز

؟ إخالصي لك
؟ إخالصك لي بقتل ابني: ميمونة
ويصب لو كأس  ،ريش بن األوسط حمد أبوبينما يدخل اال: )أبو أرز
عدا ذلك  ك، ماقوتك في جمال! التضحية ىأنت ال تفيمين معن( خمر

حمد إلى  ، يتوجوىا، الرصاص يقويشرب خمرً ! ) باء ورثتو عن أبويك
  ؟أختكابن  ما ىي أخبار! ىالرصاص يقو( ريش ببعض القمق أبو

. يحاول فك الحصار دون أن ينجح: ريش حمد أبو
. ينجح العميو أ: أبو أرز

. صدد حصاره وأسره ينحن ف :أبو ريش حمد
؟ رصاصال ىأليذا يقو: أبو أرز

! نو رصاصنا المدمرإ :أبو ريش حمد
 
 (ثم تخفت، ثم تنقطع ،قعقعة أسمحة)
 

؟ ىل انتيت المعركة بمثل ىذه السرعة: أبو أرز
. نتيت المعركةا :أبو ريش حمد
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؟ وأين ىي ضحيتي المقدسة: أبو أرز
. في الطريق إليك :أبو ريش حمد

 .(هيعطي! )اأعطني خمرً ( اا ثم آمرً ا كأًس جارعً : )أبو أرز
 
 (اا عن الوعي وجريحً  ائبً  يدخل بعض المسمحين بالحفيد مسمسالً )
 

النار بقدميك وكان إلى  أتيت( في أحضانياابنيا  لتأخذىارعة : )ميمونة
أبي أرز إلى  تمتفت) ؟لماذا تتركني أحترق معك! عميك أن تبعث بغيرك

!  دمو ينزف( مرتاعة مبتيمة
. (اكأسو خمرً أبو ريش  يمؤل حمد) !لم تعد تسكرني رؤية الدماء: أبو أرز
ىو ! ادمو الساخن الحار يتفجر، وال تفعمون شييً ( امرتاعة دومً : )ميمونة

كيف يمكن لحبك أن يراني شالل ( ألبي أرز! )جرحي، وال تفعمون شيئا
؟ دم وال يتحرك

ىذا الجرح ( األرض ىعله، ثم يرفعيا عابًسا، فيسقط ابنيا يقيق: )أبو أرز
!  هتمن أراد ، وأنتِ ىو حقدي اآلن

أنقذه ( متوسمة)كن أعرف أن رصاصاتو ذات نفس قصير ألم : ميمونة
. أىبك نفسي

! ي نفسكنلن أنقذه، وستيبين( صدر ولدىا ىيدفعيا، فتسقط عل: )أبو أرز
 
سيف  ىليجيز علريش  ىأب حمدإلى  يشير أبو أرز .ميمونة تبكي)

م ثعبان يبرق بمون الميل، ينبثق بين أياديو .ترجو ميمونة، وتصرخ .الدين
تخرج أم الجميع من ثوب الثعبان، وتقترب  .فيتراجعون فزعين، ثم ييربون
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 (من ميمونة بالدواء والضماد
 

ك بدواء وضماد، أليست ىذه مينتك قبل أن يأخذوك جئت: أم الجميع
ىناك ( تأخذ ميمونة الدواء والضماد، وتبدأ بمعالجة جرح ولدىا) ؟أسيرة

جرح ولدك  ير قاتل،  ،طمئنياالقاتل،  والجرح  ير الجرح القاتل
منذ مولدي، وأنا أمشي ! سأليني أنا، أفيم في الجراح أكثر من طبيبا

زل أطريقي كميا جراح، ولكني لم ! جرحإلى  أقطع من جرح! الجراح ىعل
!  أتقدم

 
 ىعلالدم ييجم  جعلخالل ذلك، تتوقف ميمونة عن معالجة الجرح، وت)

أن تصفعيا إلى  ىا نشوانة، تأخذ في القيقية كالمجنونة،أصابعيا، ترفع
 (أميا، فتنفجر بالبكاء

 
، ميجتك، ابنك ولكنو جرح! أيتيا المعين ،صار يسكرك الجرح: أم الجميع
أن  هِ في الماضي أردتِ ! لتعاستك يا! يسكرك الجرح، ويبكيك! فمذة كبدك

شيًئا  ينو أن يكونا، واليوم تريدآخر، كان ذلك يوم كان رضيعً شيًئا  يكون
من أن تداويو ليتابع  بدالً ( تأخذ في تضميد الجرح! )جرحو ىو قدره! آخر

!  أنت أمو وعذابو! عميو الطريق تريدين أن تفجريو دفعة واحدة
! وأنت أمي وعذابي( متحدية دمعيا: )ميمونة

ىكذا نفيم بعضنا البعض لنقطع ! حقيقتك ىىكذا أفيمك عل: أم الجميع
!  الجرح
إلى  مشيرة! )ي سأتحداك، وسأتحداهنولكن( ناىضة متحدية: )ونةميم
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! اسأتحداكم جميعً ( اولدىا الغائب عن الوعي دومً 
  ؟ىل ستبحثين عن جريمتك وحدك: أم الجميع
!  عن قدري! بل عن كياني: ميمونة

؟ في الميانة ىحت: أم الجميع
! في الميانة ىأريد أن أحس بنفسي حت: ميمونة

! ما ينتظره أبو أرز ىذا: أم الجميع
 أيتيا األم الحمقاء،  ،شيًئا أنت ال تفيمين( اتنفجر  ضبً ) :ميمونة

ن أحس أأريد ( عيد القولتصمت فجأة، ثم ت! )ال تفيمينني مع أنك أمي
! حتى في الميانة بنفسي

. ال وقت لذلك في زمن الحرب: أم الجميع
. جديدألن ىذا الزمن لن يعود من ! وليذا لسبب! ىبل: ميمونة

نو طويل، بطول إو ،اتريدين القول لن يمضي  دً ( مفكرة: )أم الجميع
نو زمن التحدي إتريدين القول ! اليوم طوال حياتيإلى  الجرح الذي قطعتو

! عندما نكون في داخمو
أتنسين يوم  .لي حاجاتي، حاجاتي أنا، احتياجاتي ىولكن تبق: ميمونة

عدين الجبل مع صورتك ألنيا تركناك تص ؟ا في عمان، وذىبنابكينا معً 
. كانت حاجتك، وألنك تكرىين السفر والمسافات

. ور م ذلك، فأنا ألحق بكم: أم الجميع
 .عندما تنتيي حاجتك، أو تبدأ من جديد، وأنا اآلن تبدأ حاجتي: ميمونة

أعطيتكم  .أريد أن أكون ما أريد لبعض الوقت قبل أن يقتحمني الموت
نعم، في زمن الحرب  .م، بل أعطي لنفسي، واآلن ال آخذ منكيءكل ش
  ؟المعين
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( بينما تنفجر ميمونة بالضحك كالمجنونة! )ويمتاه( بآىة: )أم الجميع
؟ وابنك الجريح

! أنا ال أريده: ميمونة
. ولكنو يريدك: أم الجميع
! إذا كان ىو يريدني، فيذا أمره، أما أنا، فأنا ال أريده: ميمونة

! أيتيا العاق! أيتيا المتحجرة القمب !أيتيا الجاحدة: أم الجميع
. نعم، إذا كان ىو يريدني، فيذا أمره: ميمونة

 
يدخل أبو أرز بصحبة حمد أبي ريش وأعوانو وفي قبضاتيم يرفعون )

الثعبان األسود ذي إلى  السيوف، وفي المحظة ذاتيا تتحول أم الجميع
إلى  حوالً ييوون بسيوفيم قاطعين رأسو، فيثب الرأس مت .البرق الميمي

ا من فوق صقر جبار، ينقل بمخمبو الحفيد أمام ذىوليم، ويطير بو محمقً 
 (النار

 
 
 

الموحة الرابعة 

تالحقو  .احصان بمون الجمر األسود ينبثق من األفق الممتد عاديً )    
نما يتقدم الحصان بإصرار نحو يبن األصغر حسن الشاطر، بقذائف اال

 (الحصان، وىي تصيل بغضبتقفز أم الجميع من ثوب  .الموقع
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أمك؟ ابن  يا ،تريد قتل أمك( في قبضتيا معنفةترفع ابنيا : )أم الجميع
. تخيمتك كتيبة من العدو: حسن الشاطر

جعمتك النار أعمي العينين، فال (  ضبيا ولدون أن يز: )أم الجميع
أ فر لو ألنو ( فيروز الجبميةإلى  تتركو وتتوجو! )تميز بين أمك وعدوك

! ذنبوليس 
! نو ذنبيإ: فيروز الجبمية

! وليس ذنب فيروز الجبمية: أم الجميع
الجميع يعرف أنو عاشقي، وىو يضرب النار ألن ! بمي :فيروز الجبمية

! الذنب ذنبي، ألنو ذنب سعادتي! في ذلك سعادتي
! في زمن الحرب كيف تنقمب المعاني! لمغضب يا( مجمجمة) :أم الجميع

طريقتنا  ىعلأن نعيش ! يا خالة ،دعينا نعيش( بسعادة: )فيروز الجبمية
ىذه ! يبحر بنا مركًبا لنبدل المعاني، ولنجعل من ر ائبنا! ولو مرة واحدة

!  ىي الحرية! حظات كم ىي قميمة وثمينةلال
! بل العبودية، أيتيا البائسة( بغضب: )أم الجميع

ندق ممكن، الخشيء  في زمن الحرب كل( دوما بسعادة: )فيروز الجبمية
: والتناقضات كحد السيف تتحدد .والرصاص والموت ووجودك ما بيننا

صرخة فرح ألجمي أو  .ه مني أو بعدي عنوبقر .حبو لي أو حقدي عميو
بد من عاشق أو  ال! وال مكان لما ىو حيادي.. .ألجمو ىصرخة أس

 وأنا عندما أطمق الرصاص! خائب طٌ قْ أو سِ  حاقد، قتيل أو قاتل، وليدٌ 
 .ىنا ىأفكر في حفيدك، أعرف أني لآلخر، ولكني أبقابنك  جانبإلى 

ا بمون أراك حصانً  ؟ىمن أر ؟ىماذا أر .ىوأر .أنتشي من وضعي المعقد
ة، منطمقة، معراىذه ىي الحياة ( تقيقو! )الجمر األسود، وابنك يريد قتمك
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 فجر قبل أن تتحولتالحياة التي ت! صادحة، متفجرةمتصارخة، متمتوترة، 
 (تقفز في حضن حسن الشاطر، وتقبمو بعنف) !يقوم، ويقفز موتإلى 
أنني ما دام حفيدك ىناك يفكر ! أنا متعتو وىو عاري! رادتيإأمتمك  أنا

ىاتان ! ىنا نو حاضر معي، ىومع أ ،سأكون مخمصة لو في  يابو
وىذا شعره ( تممس شفتي حسن الشاطر! )شفتاه األدونيسيتان كربيع تائو

ىو ىنا، ر م أنو ! الجبل ىوىذه رائحتو النقية كند! الغزير كفروة كبش
! يتحدشيء  كل! األبعاد في ىذا الزمن الخاص تنطبقحتى  !ىناك

ياه في تراب الخندق، ىتقبل حسن الشاطر مرة أخر) ، بعنف، وتتقمب وا 
ا كما لو لم تكوني ىنا لجعمتو يأخذني تمامً ( ثم تنيض مقتربة من أمو

! تفعل الظباء
!  ىذا ألنو زمنكم( حزنب: )أم الجميع

! ال تحزني أماه( يمف أمو بذراعو: )حسن الشاطر
وبعد قميل، سيقول  .نو زمنكمإ! أحزن ألني معكم ولست معكم: ميعأم الج

!  من يراني لقد مرت من ىنا
! اولكنك تأتين دومً ( بحماس: )حسن الشاطر

ا مامً ت .أستمر .عندما تنتيي حاجتي أو تبدأ حاجتي( مفكرة: )أم الجميع
 أتوجع وأتوجع وأتوجع  .ولكن الفرق أنني من لحم ودم .كالزمن

النار  ىا عندما أروال أبحث عن الفرح بعد أن ىجرني، بل أفرح أحيانً 
لحظات قميمة،  بضع طفولتيإلى  أعود! التي تحرقنا كالمشاعل من بعيد

يا أم الجميع، ىذا ليمك، فكوني  ،أقول ىذا ليمك .ثم أبحث عن ليمي
أم الجميع، ىذا ليمك،  يا ،أقول ىذا ليمك! ان شييً ية ألنك تممكسعيد

ا أنت فدائمة، دائمة ألنك مرآة ليمك فكوني سعيدة ألن النار مؤقتة أمَّم 
يا أم الجميع، ىذا ليمك، فكوني سعيدة ألنك  ،أقول ىذا ليمك! الطويل
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ذات ليل ليس لك وحدك بل لك ولمجميع، وىو ليذا ينيض كالحيوان 
أتذكركم لما كنتم تمضون  .أبتسم عندما أراكم! ، كالجبل الخياليالعمالق

ابن  اأنت لما كنت مشا بً ( حسن الشاطرإلى  تتوجو)ساعدي  ىعل
سترجاع اال ألنو كان يريد إمشا ب، وأخوك األكبر لما حبسوه ال لذنب 

الحمم القديم، وأخوك األوسط لما كان يسرقني قروشي من جوف تمك 
فيروز إلى  تتوجو)ابنيا  لما تركت ىوأختك الصغرالشجرة الخائنة، 

باب أحد األ نياء ليشرب  ىحبيب فيروز الجبمية الذي تركتو عل( الجبمية
ا، ا أبيض طريًّز سائر األطفال السعداء في العالم، وليأكل خبزً كالحميب 

أنساىا مرة، وأذكرىا  .التي تركناىا ىناك، ولم أعد أنساىا ىوأختك الكبر
ا، ا واحدً أذكركم واحدً  ؟نساىا، وىي في كل يوم تذكرنيمرات، كيف أ

. يا أم الجميع، فأبتسم، وأتابع طريقي ،وأقول ىؤالء ىم نيارك
. يا خالة ،ولكن أبناءك ليسوا مالئكة: يروز الجبميةف
 
 صلت ىيأخذ حسن الشاطر بإطالق النار بغزارة، ومن الناحية األخر)

 (بعض صرخات الموت
 

نحن كنا، في أيامنا، أبرياء  .أقول ىذا زمنكم .ذاأعرف ه: أم الجميع
خرين كف عن قتل اآل( بنياافجأة تيب ب)كالفراش  ىطوال الوقت، وعذار

سأعممك ! يا صغير أمك ،وتقيقو( يقيقو حسن الشاطر! )أييا العاشق
تحاول ضربو بقبضتيا، لكنو يمنعيا، ثم يثنييا بين ذراعيو ! )البكاء ىمعن
يريدون ( بنيااقات قاتمة من الطرف اآلخر، فتيب بتييم طلأت .امقيقوً 

ىم لواقت ،اذىب، قبل أن يفعموا فيك أشياءشيًئا  افعل! اقتمك، وال تفعل شييً 
يعود حسن ! )ن يقتموك، واتركني أجعل من جثثيم أشرعة سوداءأقبل 
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( نفسيا بحزن، وتجمجم ىعلثني أم الجميع نت .طالق النارإإلى  الشاطر
( تنفجر بالبكاء صارخة بكل قواىا! )أم الجميع يا ،عنتكىذه الحرب ىي ل

ترتمي ! )لعنتك ىلم تقتمك بعد لتبق! يا أم الجميع ،ىذه الحرب ىي لعنتك
الحرب أن تقتمني، فال  ىكان عل( صدر فيروز الجبمية منتحبة ىعل

!  اا وعذابً فيروز الجبمية، أكاد أموت قيرً  آه، يا! أعيش رعبيا
! ني عميكىوّ : فيروز الجبمية

أنا  ؟وماذا أنا بفاعمة! ن عميَّم سأىوّ ( منتفضة مجففة الدمع:)أم الجميع
أما عن ! ىذا الوضع الجحيمي! وضعي ا لييون عميَّم دومً  ن عميَّم أىوّ 

ا أريدىا أن الجنة التي كنت أحمم بيا، وما زلتم تحممون بيا، أحيانً 
حربنا ىي  .بد من طريقة لموصول إلييا أقول ال ىخرأا يانً حتحترق، وأ

دري، ربما ألست  .ىبد أن ىناك طريقة أخر الطريق، نعم، ولكني أقول ال
بد أن  أقول ال .ا من التأمل الماضي المختنق في عروقيكان ىذا نوعً 

 ،بعض الطقات تكاد تصيبيا ىي وفيروز الجبمية) ىىناك طريقة أخر
 الولدمنك أييا  آهٍ  ؟لم تزل تجيل أين ىم أعداؤك( فتصرخ بابنيا

ذا لم تستطع عمييم، فحاول، جدىم، وحدد مواقعيم جيدً ! الصغير ا، وا 
 شيًئا، األقل أال يقتمونا، وواحدة فينا شيخة لم يعد بإمكانيا أن تفعل ىعل

. اتتفجر عزيمة وشبابً  ىواألخر
! الموت! الموت( اا صائحً ا من رصاصاتو مقيقوً مضاعفً : )حسن الشاطر

! الموت
!  يرهكا سيصبح صار يسحره الموت، و دً ( يةلفيروز الجبل: )أم الجميع

آخر ما يمكن لي تصوره يا صغيري ( تضرب صدرىا وتيرع موقفة إياه)
ا كن القدوة  دً ( تمطمو، ثم تضمو! ) يرك، فتحرق لي قمبيكأن تصبح 

قمبي كي أسمعك دقات إلى  ن عجزت اليوم، كن أنت الذي نشاء، وتعالإ
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عد أن كبرت، ولن أرفع رأسي بك ال، لن أىدىدك في أحضاني ب! ثورتو
خوتك، فتأتيني بكل ما أأتفيمني وحدك من بين كل ! ا إذا لم تكبرفخارً 

قبر أبيك إلى  ىل ستأخذني من يدي ىتمنيت، وعجزت عن تحقيقو، تر
الذي تركناه في الفضاء البعيد، فال يصبح الوطن وأنت في أحضاني 

 ىعو عميك وعلإياك أن تغضبني، فأد ؟خدك ىلمسة من أصابعي عل
ياك أن تدفعني! الوطن بالدمار نفسي، فأقول يا لي  ىالغضب علإلى  وا 

ي نلكن! أنانية، وجاحدة، ولئيمةامرأة  ظالمة، يا لي منامرأة  من
بد لي من النيوض،  ال! الدمع في عيني، وأنيض ىسأنيض، سأتحد

ال من سيأتيكم  يري في الدماء  تشده من شعره لترفع إلييا وجيو،) ؟وا 
 ! أختكابن  عونإلى  جئتك لتذىب( وتقول فجأة

؟ القتال ىعلا ألم يزل مصرًّز ( اواقفً : )حسن الشاطر
 أمو ال تريده، وىو يريد أمو، فما العمل إذن إذا كان مثمك يوم: أم الجميع

  ؟اا عنيدً كنت في سنو ولدً 
. ال أستطيع أن أترك فيروز الجبمية وحدىا في المواقع ىنا: حسن الشاطر

حبيبيا، ىي تحبو، وىو إلى  فيروز الجبمية ستأتي معك: الجميعأم 
. يحبيا

. وأنا أحبيا: حسن الشاطر
. وىي ال تحبك: أم الجميع

؟ ولماذا تراني أقتل وأحرق: حسن الشاطر
فنار  شيًئا، لن تشعل نار الحب في قمبيا، أما إذا أشعمت: أم الجميع

قامتيا إلى  نظرا! سعتينعينييا الواإلى  نظرا .الشباب والتمرد والغضب
تشتعل بنار الشباب والتمرد .. .نيدييا المندفعينإلى  نظرا! المنتصبة

أما أنت، أنت يا طفمي المسكين، فستدفع ! والغضب، لتحبو ىو أكثر
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!  وحدك الثمن
سأظفر بحبيا لي ! بل سأظفر بحبيا لي( اا محتجًّز محتدًّز : )حسن الشاطر

!  بشجاعتي وبأسي
 ؟حفيد أمك الذي تحبو، وترأف بو ؟أختك اآلنابن  ىدأتتح: أم الجميع

حفيدي يخاطر بحياتو، وال تيرع  ؟امغرورً  ىأتتحداني أنا، وتصبح فت
!  لنجدتو

. ولكنو يخاطر بحياتو في سبيل قضية خاسرة: حسن الشاطر
؟ عن أمك ى أنتىل يمكنك أن تتخل! لن يتخمي عن أمو: أم الجميع

! يمكنني( ما، ثم بعزمترددً : )حسن الشاطر
يوم العقاب يحل بنا ! ىذا ىو يوم القيامة( ضاربة صدرىا: )أم الجميع

! نو مصير المغضوبينإنعم ! وىذا ىو مصيرنا! نحن العصاة المنبوذين
ا، وىا ىو نكره يومً أا، فيو أنت، ولدي الذي لن وأنا إذا ما ندبت أحدً 

!  اليوم ينكرني
يتغير في ىذا العالم ء شي يا أمي، لماذا كل ،سمعيا: حسن الشاطر

؟ إالك
! الرصاصات العاصيةكألنني : أم الجميع

؟ الجبمية فيروزيا ماذا أفعل ( لفيروز الجبمية: )حسن الشاطر
. ا عن قضية خاسرةلو كنت مكانك لما ذىبت دفاعً : فيروز الجبمية

! ان لم يجد عونً إا وىو سيموت حتمً ! لكنو حبيبك( نابرة: )أم الجميع
. ا عن قضية خاسرةلن أذىب دفاعً : حسن الشاطر

   .إذن أقنعاه أال يحارب( ليما: )أم الجميع
! نو يريد أموإ ؟اا عنيدً أن نقنع ابنً : فيروز الجبمية
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إذا كان ذلك يثير في قمبك بعض الغيرة ! وأنت تريدين روما: أم الجميع
! نذا أعيدىا لممرة األلف، أمو ال تريدهاءأيتيا الفتاة، فو
. ما دام يريدىاشيًئا  ىذا ال يعني: ةفيروز الجبمي

لتكن الغيرة إذن طريقك إليو، ولتنقذيو من مصير ابنة قدرىا : أم الجميع
! الموت المحقق
تركني دون أن يودعني، فكيف ( سالحياإلى  ذاىبة: )فيروز الجبمية

 نوإ( تنفرج أسارير حسن الشاطر)تريدينني أن أثق بعد بغرامو؟ 
ل، يحب أمو أكثر مني، وأنا، ليذا، لم يعد األق ىعلال يحبني، أو 
. يربكني مصيره

! يا لقمب المرأة المتقمب( بأسي: )أم الجميع
! ا آخرالحيوان في قمبي يحفر جحرً : فيروز الجبمية

ماذا ( ابينما حسن الشاطر يقترب من فيروز الجبمية ميتمًّز : )أم الجميع
؟ تقول فيروز الجبمية

. حب جديد قمبي يبحث عن: فيروز الجبمية
كيف يبحث وحبي القديم لك يتجدد في ( ا مبتيالً متحمًس : )حسن الشاطر

؟ كل لحظة ألف مرة أنا العاشق األزلي
! اتعال إذن نحارب معً : فيروز الجبمية
الجبيتين، سأحارب معك ضد  ىعلسأحارب معك : حسن الشاطر

!  ولكن أحبيني فيروز الجبمية، أحبيني, المدينتين
. ثم اسألني حبي انتصر أوالً  :فيروز الجبمية
! سأنتصر ألجل ثغرك! سأنتصر( ا قذائفومفجرً : )حسن الشاطر

أمام عدم ! )اا إذا لم يجد عونً سيموت حتمً  ؟واآلخر( الىفة: )أم الجميع
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يدخل بعض العمال  .اىتماميما تبحث في األنحاء عن متطوعين
النار  ؟ن ىكذاأين أنتم ذاىبوإلى  ىيو، من ىنا،( والفالحين، فتصيح بيم

من أين ! المتفجرة في كل مكان، وأنتم تدورون بوجوه تبدو عمييا الضياع
؟ أين أنتم ذاىبونإلى  ؟أنتم آتون

 .أردنا أن نقاتل، لكنيم رفضونا ،ىنحن آتون من الجبية األخر: الفالح
  .ىذه الجبية، فربما نجد من يقبمناإلى  ىنا،إلى  نصحونا بأن نأتي

؟ تقنون ضرب الناروىل ت: أم الجميع
ىل أنت من ىنا، أم أنك  ؟يتقن، لماذا بعضنا يتقن، وبعضنا ال: الفالح

؟ جاسوسة متسممة من ىناك
شكمي شكل ! أييا المعين ،جاسوسة( صدره ىعلتضربو : )أم الجميع

أنا لي جبيتي ! أنا لست من ىنا وال من ىناك ؟جاسوسة أم جاموسة
!  وحدي
يعني، يعني، ( واآلخرون يمتفون بيا باىتماما ال تباطو متمعثمً : )الفالح

ا نحن مناضمون  ير محترفين، حقً  ؟جبيتكإلى  يعني أنك ستأخذيننا
! ولكن الزمن سيبدلنا

أييا الفالح الساذج، فال وقت  ،تجاه طمقاتك من سيبدلكا: أم الجميع
! تعالوا من ورائي( تصيح بيم)كل الجبيات  ىعلا لمضياع والحرب آتونً 

 بشرط أن تقاتموا( خارج الخشبةإلى  م يحثون الخطي من ورائياتسير وه)
! الموتحتى 
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الموحة الخامسة 

أيتيا  ،تخاطرين بحياتك من أجمي( نما ميمونة تفك قيدهيب: )ضوء الميل  
! إنقاذكإلى  ىذا القيد الذي حاولت كسره دون أن أفمح كي أىرع! الحبيبة
والحب محفز، والحب في اليأس مثور، والحب ! ن الحب مدمرإون يقول

تكون قد ! )عناهميعطي لمحرية معناىا، وتعطيو الحرية ! الحرية ةمطمح
أطمقت فييا التي حظة للولكن في ا! كم أحبك( فكت قيده، فيحتضنيا

الحرية مأزق ! يدّي من أسرىما، وحررتني، أوقعتني في مأزق حريتي
؟ خراجك من ىناإوأنا ال أستطيع  ، تكون كذلككيف ال! وقت العجز

تتنيد، وتبتسم، وقبل )ا األقل سنقضي بعض المحظات معً  ىعل: ميمونة
شف سرقتي تفأبو أرز لن يك( ىأعلإلى  أن تمقي مفتاح القيد ترفعو متألمة
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ا، ا ومخمورً وألنو كان منيكً  .لممفتاح إال بعد أن ينيض من نومو
جانب إلى  ات، بضع ساعات أقضييابضع ساعإلى  فسيحتاجو ذلك

وىي تبحث عن الدفء في أحضانو الباردة مرددة ! )أييا الحبيب .حبيبي
! أييا الحبيب! أييا الحبيب (بانتشاء

! منتشية في أحضاني الباردة( مبعدىا: )ضوء الميل
نيا أحضانك، إ( احتضانيا ىتمتصق بصدره مر مة إياه عل: )ميمونة

الدفء أمر يصنعو كالنا من ! ضان حبيبيباردة كانت أم ساخنة، أح
عندما نعرف أنيا بعض لحظات سوف  .خفق القمب، والتنيد، والقبالت

الجحيم، ولكننا إلى  لن نشدىا مانعين، فمتذىب .تمضي، ولن تعود ثانية
ا اآلخر، إذ بعد أن تمضي، وىي حتمً إلى  نشد بعضنا، نشد أحدنا
قدومو ! عتنا، وبداية عذابناقدومو نياية مت! ستمضي، سيأتينا الجالد

طوال ! المتعة بكل قوانا ىكدرنا وكربنا، ونحن عندما نعرف ىذا، نقدم عل
حجر ! صدري بمثل ىذه الحرية، بمثل ىذه الر بةإلى  عمري لم أضمك

ا نحن نتحول، والمكان أيًض ! السجن الصقيعي يصبح سريرنا الدافي
! الحب سيد األكوان! ضمني إليك! يتحول

أيتيا  ،أنتِ ! يسعدني ويعذبني وجودك( امبعدىا ثم ناىًض : )يلضوء الل
رأيتك في  .عندما أحببتك كنت قد وصمت المعسكر ألول مرة! القمب

قمت لنفسي  .وأنا أحمل قيثارتي وسالحي .ثوب الرحمة حمامة بيضاء
 .اا رومانسيًّز وعزفت لك في المساء لحنً  .الحرب تأتيك بنصفك اآلخر

ا كنت أعيش لحظتين، تمامً و .بعض البيوت خمفناكانت القذائف تحطم 
؟ كاآلن، ولكن اآلن أين قيثارتي

! أريد أن أكونك! أنا ىي قيثارتك، متعتك، كل وجودك: ميمونة
  ؟ولكن اآلن أين سالحي( امحتدًّز : )ضوء الميل
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لحظاتنا : ال تفكر في سالحك اآلن، فكر في أمر واحد فقط: ميمونة
 .أحاول، وأعجز .أنا أعجز عن الوصولطوال عمري و .قميمة ىذهلا

!  عني دواآلن عندما أنجح في الوصول إليك ترت
! ألني أحبك بعنف: ضوء الميل

! أحضانيإلى  أحبني بيدوء اآلن، اآلن فقط، وتعال: ميمونة
وأنا  .الحرب لم تقف بعد .ال أستطيع إال أن أحبك بعنف: ضوء الميل

؟ كألم تفكي قيدي ألكون ل .أسيرىا وأسيرك
في اإلرادة نحاول أن نصبح ! يا لعذاب قمبي الطويل( متأوىة: )ميمونة

 ،أنت تفيم ذلك .اإلرادة في زمننا ىي الحرب!  يرنا، ولكن اإلرادة تمنعنا
ا أن تذىب بعيدً  .ا آخرنيجً أييا القمب المعذب، ولكنك تحاول أن تنيج 

حمم، األبد كان يشدني الإلى  قبل أن يرحل عني زوجي .نحو الوصول
 (متأسية! )واآلن، وأنا أحبك، أشد الحمم أنا، وال أنجح
إلى  أيمكن لنا العودة لحظات! ال أحالم في ىذا الزمن المعين بل كوابيس

! متعة األمسإلى  تعال نعد( بأمل)أنت ترفض متعة اآلن، ولكن  ؟الوراء
عد ! ا أطفاالً عندما كنّ ! قبل كل الحروب! قبل أن نولد في الحرب ضحايا

!                شئت، ولتكن لنا متعة البراءة لوطفولتك إلى  طفولتي، عد بيإلى  يب
. اقيثارتي أردت أن أكون عصفورً  ىعلقبل أن أتعمم العزف : يللضوء ال
. أن أكون أ نية ىعلي ا، وأعنّ كن عصفورً ( بسعادة: )ميمونة

. قيثارتي ىعلوكان شرط العصافير أن أتعمم العزف : ضوء الميل
. وتعممت العزف، ووفيت بالشرط: مونةمي

كنت ال أفرق بين الشمس والميل، وكانت  ،في ذلك الوقت: ضوء الميل
الحمم، فوجدت إلى  أردت أن أىرب من السياسة .السياسة ترعبني
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صرت الذي صرت، وفيمت معني أن يعيش المرء  .السياسة بانتظاري
. لحظتين
؟ متيإلى  (وقد عاد إلييا الحزن: )ميمونة

. أن تقف الحربإلى  :ضوء الميل
يا ! يا لممأساة! الن تقف الحرب  دً ( مجمجمة بأسي  ضب: )ميمونة

! لمأساة حبيبي الممزق بين لحظتين ال نياية ليما
. أن تقف الحربإلى  (امكررً : )ضوء الميل

بعد أن حتى  أنت لن تتبدل! لقد فيمت بؤسي اآلن في حبك: ميمونة
! تقف الحرب
. بدل عندما أبدل األشياءأت: ضوء الميل

في الماضي، أردت أنا ! الذي أعرفو أن قمبي سيقف عن الدق: ميمونة
تزوجت،  .اا أن أكون عصفورة، وكان شرط العصافير أن ألد صبيًّز أيًض 

في ! ووفيت بالشرط عندما ولدت طفمي الجميل، لكن العصافير خانتني
كانت  .لحممذلك الوقت، كنت أفرق بين الشمس والميل، السياسة وا

الشمس ضدي كالميل والحمم والسياسة، وكان يتركني الناس بعد كل 
في عمان كان ىذا وضعي، وقبل ذلك في يافا، وبعد  .ا وحيدةحرب دومً 

أنت  .وفي بيروت اآلن ىذا وضعي، فيا أنت تتركني .ذلك في جنين
تبدل، ولن تبدل األشياء، فيم الذين يتبدلون، ويبدلون يالذي لن 
! اتالشعار

ولكني أحبك، ولن أتوقف ( ا ليا من خاصرتييامطوقً  مبتيالً : )ضوء الميل
! عن حبك
! الوقت يمضي( ىبأس: )ميمونة
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عندما كنت أ ني في الخنادق أو المالجي كنت أ ني لك، : ضوء الميل
وعندما كنت أضرب برصاصي مواقع األعداء كنت أضربيا برصاصي 

ندما يصعد القمر في الميل، صورتك، وع ىفي النار كنت أر .من أجمك
!  العشب ىالنار في حضورك، وأر ىاآلن أر! وفي الصباح الضبابي

وأنا حقيقة منتفضة بين  ،لماذا تجعمني خيالك( الىفة مبتيمة: )ميمونة
بعض المحظات  ىمارس في جسدي صبوتك، فمم تبق لنا سو ؟ذراعيك

تفجر في قمبي  مارس في جسدي النار التي! قبل أن يأتي الجالد بالحديد
! لن أكون حرامك، فأنا قد دخمت بأمر نفسي ىيكمك! الشيوات واألماني
ا عن قيثارتك، بعد ذلك سنبحث معً ! ا، واليوم أنا لكالغد سيكون بعيدً 
! مواقع القتالإلى  اوربما وجدنا منفذً 

. تقولين ربما، ألنك لست واثقة ؟أترين: ضوء الميل
. اإال من حضورنا معً يء ش لست واثقة من( محتدة: )ميمونة

. اي لست يائًس نا أنا عاجز، ولكنحقًّز : ضوء الميل
جعمني ا( تبتيل بصوت محرض! )جعمني عجزكا ،حسن: ميمونة

! أريدك! عجزك، وألظفر بمتعتي بك
. ال أريدىم أن يقتموني في أحضانك( وىي تتشبث بذراعيو: )ضوء الميل

. بل أريدىم أن يقتموني في أحضانك: ميمونة
؟ بعد والحرب لم تنتوِ : ء الميلضو

. سيقاتمون من بعدنا: ميمونة
. تأتينني بنبوءتي: ضوء الميل

إذن خذني، ولنترك في جسدينا آثار المعارك ( الىثة من الشوق: )ميمونة
! المنتصرة
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. شتراك في المستقبلأردت اال: ضوء الميل
 حيث تريدإلى  المستقبل سيذىب( ا من الشوقالىثة دومً : )ميمونة

أثق بك أكثر كمما  ؟كيف تحولني المحظات ىأتر( قوليامن تتفاجأ )
حيث تريد إلى  أقترب أكثر من متعتي، عندما أقول المستقبل سيذىب

لقد بدأت أثق  .حيث يريد ىو أن يذىبإلى  أنت وال أقول سيذىب
! تعال! األشياء ألول مرة منذ أن خانتني العصافيرب
 
 (يدخل عمييما أبو أرز فجأة أنإلى  يتعانقان بجسدين حارين)
 

( ينفصالن، وينيضان! )نذا أراكما تتعيران أمام عينياءه: أبو أرز
أييا الفعالن  ،أنتما! السالسل لم تمنعكما، وال قوة األخالق، وال الرصاص

تبدأ أصوات القذائف ! )ولكن  ضبي أعظم! العار والمذلة! الناقصان
. (مسامعيمإلى  بالوصول
مقربة مني،  ىعلىو .. .بني يعوداو ضب ( متحدية مبتسمة: )ميمونة

. بانتظار أن يقطع الخطوة القادمة إليّ 
ثم ! )أيتيا المعين ،تحتاجين إليو عندما تسقطين في مأزق: أبو أرز
أر ب فيك ! ك، وشفتيكذيك، وفخينيدإلى  أنا أحتاج إليك،( مبتيالً 

 نأأريدك ( دراءزاضوء الميل بإلى  امشيرً )ر بتك في ىذا الضوء المعتم 
 أريد أن أكونك، فأحس بقدري،! قوة معصمي! تكوني قوتي ولو لمحظات

الموت عند ذلك يصبح نياية ! ثم ال بأس أن أنتيي في ظل أرزة محترقة
! ي لم يردىا يوحنا المعمدانتال النيايةيصبح ! ا مقبوالً عذبة، وصمتً 

مقربة من  ىلأشعر أني ع! ألتاع عند اقترابي منك( يقترب منيا بييام)
! أصابعي قرب نيديك، وبيننا يقوم سد منيع! جسدك، وجسدك بعيد
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عشتروت، ابن  قدميك، وتتوسل رأفة قمبك العاتي، أنا ىبنوكي تركع عل
وأسمع خفق قمبك، وفي الوقت ذاتو، يو ل ىذا القمب الممحد مع قوافل 

وضعي  ىعلأتمرد ! المحاربين أ نية حرب في بالد كنعان القصية
أبو ريش  يدخل حمد! )الخمر، ولم تعد تؤثر فّي بعد أنير الدماء بشرب
يحاول ! )حقدك بمجم حبك ىعلوأتمرد ( ا لو كأس خمر ضخمةمقدمً 
يظن أنو ( إعادة القيد لمعصمي ضوء الميل فال ينجحأبو ريش  حمد
, يءأين المنفذ، وقد أوصدت من حولكما كل ش! طميق اليدين ىسيبق

  ؟الخائنوجعمت من نفسي قدركما 
المنفذ يكمن في صراخ ( والقذائف من الخارج تتضاعف: )ميمونة
إلى  وسيبعث من فكيو بنار التنين! مع الريح سيأتيني ولدي! الحرب

! مجدك، لتسقط بغمضة عين، ويعتقني
! يا لمحمم األحمق الخيالي( امقيقوً : )أبو أرز
تحصل ييتز حصن أبي أرز لممتفجرات التي )بل حمم معقول : ميمونة
تشد يد ضوء )مع حبيبي  ىأنا سأبق! التياوي ىعلوحصنك يوشك ( حولو
ذا كان باستطاعتك قتمي، فاقتمني معو، ! معو ر م أنفك ىسأبق( الميل وا 

! وحقق أقصي ر ائبك الجحيمية
تظنين ( شرب بعصبيةيجرع كأس الخمر ويطمب منو المزيد وي: )أبو أرز

ك بعد أن سأبيح دم( اضبً  ا! )أنك ستحمينو بدمك وقد أعجزني حبك
 ! يا ابنة الجحيم ،أذلك

 
وأبو أرز منيما من أجل الفتك بيما، ينبثق أبو ريش  يتقدم حمد عندما)

بن رق الميمي، مما يفزع أبا أرز واالذو الب األسودُ  الثعبانُ  من جحرٍ 
 (األوسط، ويربكيما
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 ذىباالخارج، إلى  اىذا الجحر سيذىب بك حتمً ( لضوء الميل: )ميمونة
 بني، وقل لو أمك تريدك أن تأتييا، وتعجل في إنقاذىا، وعد معواإلى 
. بعد ذلك يّ إل

؟ لماذا ال تأتين معي: ضوء الميل
. ليس في الجحر متسع لجسدينا: ميمونة

؟ ولماذا ال تذىبين أنت: ضوء الميل
. أنا إذا ذىبت قتموك: ميمونة

؟ وىل سيرأفان بك بعد ذىابي: ضوء الميل
. ر ميما جماليسي: ميمونة

. كوني يقظة، ولير ميما دىاؤك( امستجيبً : )ضوء الميل
. أسرع قبل أن يقطعا رأس الثعبان( الذىاب ىحاثة إياه عل: )ميمونة

 
ييويان بسيفييما أبو ريش  أبو أرز وحمد .ضوء الميل يذىب من الجحر)

 (يعمو في األجواء اعصفورً الرأس رأس الثعبان، ويفصالنو، فينطمق  ىعل
 

! سأجعمك لعنتك، فأنقذ نفسي، وترضخين( الميمونة  اضبً : )أبو أرز
ا إياه عاريً  ريش من سيفو، ويمزق عنو ثوبو جاعالً  حمد أبا يجرد)

( الجحيم، فتقفل ميمونة عينييا عن عورة أخييا الذي يأمرهإلى  كالداخل
!   اجعميا لعنتيا أو أقتمك

بل ستجعمني ( اراجيً ا بأىداب أبي أرز ا ممسكً فزعً ) :أبو ريش حمد
 ىأن أذبح شعبي عل يّ إل طمبا( قدمي أبي أرز ىيسقط عل! )أواه! لعنتي
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! أال أفعل بأختي ما عجزت أنت عن فعمو
! أييا الفأر الجبان ،إذن ستختار موتك( ا بكبرياءمتخمًص : )أبو أرز

رعب نفسي عندما  ،ال أستطيع أن أختار موتي( متوسالً ) :أبو ريش حمد
! أجد نفسي

! صمني بيا أترك لك الحياة! نيض إليياا( اا دافعً آمرً : )أبو أرز 
 
ريش، ويعب الخمر من  أمام قرار أبي أرز القاطع، يتقدم حمد أبو)

يتقدم من أختو بحماس جندي مصر  .اإلبريق، والخمر تتدفق من فمو
أن إلى  كالبركان، ىدراليزيمة، ويأخذىا في أحضانو، وأختو ت ىعل

إلى  عندما ينيض عنيا أخوىا يتحول .ة مستسممةىا ىمسىديريصبح 
السقف، ويتعمق بقدميو إلى  يطيرا، ا ثاقبً صرخ صراخً أبيض ي وطواط
ا عينين محدقتين في ظالل الميب العمالقة التي بدأت ا جسده فاتحً مسقطً 

بنة متحجرة، يرفعيا أبو أرز، فتنيض اال .تحدق بيم من كل جانب
 (لقيقية بممم الغضوبأحضانو، ويأخذ في اإلى  طائعة
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الموحة السادسة 

مقربة من النيران والخنادق  ىا عللضوء الميل  اضبً : )سيف الدين
أفعل ما بوسعي إلنقاذ روما من روما، فتخونني روما بك، ( المقاتمة

رفاقي يموتون  .ا من أجل رفع الحصار عنياوتخونك بقيصر، ونقاتل معً 
 ىا، واألدخنة تقتحم عالمي، وأحدق في الرماد والعتمة، وال أرأو حرقً  تالً ق
أضرب صورتيا في خيالي، ! حبيبتي تركتيا ألجمياحتى  .ال صورتياإ

ي ال أمتنع نوأحيانا تمتزج صورتيا بصورتيا، وصورتيا بكل الصور، لكن
ا، ا ىو ذنب اآلخرين، أقول أحيانً عن ضرب الرصاص، فالذنب دومً 

ىل  .أقول يمكن لمحرب أن توقف الحرب، فأضاعف القتالأخرى  اانً وأحي
مواقعو إلى  شروطي أو يتراجعبألجعل أبا أرز يقبل  ؟ىذا ألوقفيا

كل ىذا  ؟يستمر بالعبث بو أال ؟ألجعمو ينيض عن جسد أمي ؟القديمة
في حكمة  ىتمونني الحاالت، وأر! امتفرجً  ىألجل أن أعيدىا إليك، وأبق

ا مثمما تطاردني فخذا روما تمامً  .قدريأخرى  ىا تارة، وتارةاألخالق عجز
قتحم الشكل، تصمني أفي كل لحظة  .سرير مخضب ىالمشرعتان عل

الطيارة قذارة،  !ا، بالجوىر، وبانقالب المعادالتالحرب، مثمكم جميعً 
ال ما أمكن اال وأتساءل عن المعني، فأحارب ! ستمراروالقذارة طيارة، وا 
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ال يكفي أن  ؟وكيف عندما تتحرر في النار كل المعاني لمجرد السؤال،
فيي تتبدل، تتمون،  ،نقمب األشياء، بل أن نحددىا، وأن نالحق تطورىا

النار ستنطفي بعد قميل، ! تتشكل، أن نعيش لحظة خمقيا من جديد
ا وقبضة تقحم ا ودمً ا أخضر، ثم لحمً ا، ثم زرعً ا، ثم  بارً وتصبح رمادً 

نيا إ .اىناك دائرة، ولكنيا ال تنطبق أبدً ! النار فيأخرى  العالم مرة
 .اوتمك أمي، الضحية والضمير، تقف في قمب األشياء مرشدً ! استمرارنا

ليذا ال أستطيع إال أن  .الصوابإلى  االخطأ، وأحيانً إلى  اتقودنا أحيانً 
ماردة ىناك  ىأقاتل ألجميا وألجل أن أمنع عن نفسي حمم الدمار، وتبق

ا كأسوار جينم، تطمب إلينا أن نصميا لنرفعيا تقف أحيانً ! كجبل محطم
! أو نيدميا، ونذىب لنعود إلييا بعد الحرب

طريقتو ما  ىأبو أرز يفيم عل( بندقيتو ىا علا مرتكزً محممقً : )ضوء الميل
. ا سيقتل أمكتقول، وال يفيم إال لغتو، وىو حتمً 

ه يفيم أن تلمن أجل موتيا، وجع تإذا ما قتل أمي حارب: سيف الدين
أتعتقد أني مجنون  .وأن الحرب تتأول مثل كل استعارة ،لمحرب لغات

 ؟أنني أتعب بعد العمل في المساء ىأتنس ؟لؤلساطيرابن  يوأن ؟قتال
 أنا ضعفي أوالً  ؟وأحمم، وأصرخ، وأشخ، وأبكي ؟وأنام مثل كل الناس

حساسنا! يءوقبل كل ش  وىذا ما يجعمني أفكر، ر م تقدم مواقعنا وا 
. بالنصر، أن أتحادث مع أبي أرز

. الو سمعك اآلخرون النفضوا عنك، واعتبروك خائنً : ضوء الميل
الخيانة ماذا  .لعبة الكمماتإلى  ،أخرى مرة ،ىا نحن نعود: سيف الدين

ماذا  ؟تعني في عالم التفجر والتحرر والموت الحاسم والدمار السريع
 ؟شفة مصطبغة بشيوة التوتتعني كل ىذه الكممات أمام زىرة منكسرة أو 
ساعدك طمقة رصاص  ىماذا تعني كل ىذه القيم عندما تمضي عل
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 ؟تبحث عن قتيميا، فتظن أنيا الريح المحرقة أو عناق لن تحصل عميو
الوقائع التي تصبح في الغد ماضية، ونحن  -ماذا تعني كل ىذه األفكار 
، وىم لو نتركو في الوراءشيء  كل ؟انتقدم في زمن ال يتوقف أبدً 

ا في جبية واحدة، وسيكون أبو أرز ا لخانوني، فنحن معً اعتبروني خائنً 
! المنتصر األوحد

أمك رىينتو إليقاعك، وىو يشدد  .أبو أرز لن يتحادث معك: ضوء الميل
. ستعمال الناراحصاره حوليا ويتقن 

. ونحن نشدد حصارنا حولو: سيف الدين
. حولو وحول أمك: ضوء القمر
  ؟ىأتعتقد أنني أنس( ا اضبً ) :سيف الدين
  .ما يقولكال أريد أن يصبح أبو أرز قدرنا الخائن : ضوء الميل
. ما توقعت أن يتكمم عني الرفاقكىا أنت تتكمم ( امعاتبً : )سيف الدين
. الموتحتى  جانبكإلى  تعرف أنني أقاتل: ضوء الميل
. أمكأمي التي عمرىا بقدر عمر  .وأعرف أنك عاشق أمي: سيف الدين
. االعمر لن يغير شييً : ضوء الميل
يسكت )األعمار حتى شيء  وأعرف أن الحرب تغير كل: سيف الدين

إحساس ! أحس أنني في عمر جدي اآلن( ، فتعمو أصوات لمعركةقميالً 
وجيو، بمحيتو البيضاء، وابتسامتو  ىفي الدم أر! ال يفارقني ىذه األيام

ا ببكارتو  م كل اليزائم، محتفظً ر االماضي سميمً  ىأر! البيضاء العميقة
 تعبر في مخيمتي القصة، وأجدني ؟اأيصبح ذلك حافزً ! ر م كل مغتصبيو

القتال أكثر، ثم يقتحمني التعب والشيخوخة، فما الذي ينقذني  ىا علعازمً 
؟ برأيك
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. الغد، المستقبل، أىداف القتال، وآماليا العظيمة: ضوء الميل
. اي دومً بل الماض( اسيً متأ: )سيف الدين
. (ا ال ينطق بحرفا مرتبكً متمعثمً : )ضوء الميل
نعم، الماضي ىو ! كل ىذه الحرب ولم تنقذك من النظرية: سيف الدين

! ما يدفعني، واليأس
ا فيما بعد األمل يأتي دومً  .أقوم بالخطوة األولي، وبعد ذلك، األمل سيأتي

من التعب،  أقول آه، في ىذه المحظات أقول آه( حجر ىا عليتيدم تعبً )
أتمني لو أعجز عن التفكير في  .إنقاذ أمي الرىينة يّ وأفكر أن عل

وشك أن  ىنحن علوظر إلينا ان .كي أستريح قميال .إنقاذىا، فال أستطيع
لو أعجز عن خسارة ىذه المعركة، فال  ىأتمن .نقتحم أسوار الجحيم

. قدرنا المخمص، فال أستطيعإلى  لو أعجز عن الوصول .أستطيع
ولو لم حتى  .أمك بعدما نحررىامن سأتزوج ( دون توقع: )الميل ضوء

. تنتو الحرب
!  ا من سحر الحربىذا أيًض ( ايتفجر ضاحكً : )سيف الدين
  ؟ماذا تعني: ضوء الميل
. يءوكل ششيء  عمينا أن نتوقع في الحرب أي: سيف الدين
؟ أال تثق بي: ضوء الميل
. أثق بشبابك: سيف الدين
؟ اذا تعنيم: ضوء الميل
. ىو كذلك يثق بشبابك: سيف الدين
؟ من ىو: ضوء الميل
. أبو أرز: سيف الدين
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؟ ماذا تقول: ضوء الميل
لن يجعميا تفمت من بين أصابعو، سيحاول بكل الوسائل، : سيف الدين

يحبيا ىو  .الزواج منياوليس أخذىا فقط، بل  .فيو يثق بأنك ستستطيع
وىل  ؟ل لنفسي، ما معني أن نقاتلوعند ذلك أقو .طريقتو ىعل .اآلخر

ا، وىي مغتصبً  ليست ىي الوطن، وليست حقالً  ؟ا من أجمياأقاتل حقًّز 
! أو شييدة نفسيا قبل أن تكون أمي، والتي يمكن أن تكون عاىرة مثالً 

 .عسكري أو ىو ما تقولو األخالق وأنا ال أقاتل من أجميا ألن ىذا أمر
حظة الجريمة يمكن أن تجرفنا عند الفضيمة يمكن أن نحس بالذنب، ول

 عمينا أن نبحث عن معانٍ  .ىالمعن: نفس النقطةإلى  اأعود دومً  .النشوة
لطريقة اتمك : الميم ىو ىذا .ىفنستعممو بطريقة أخر ،لممعنيأخرى 
. ىاألخر

. أمكمن ليذا سأتزوج : ضوء الميل
. وأنا ليذا سأكرىيا: سيف الدين
. جانبكإلى  استجدني دومً : ضوء الميل
. وأنت مثالي 48منذ سنة  .ىذا ألنك مثالي: سيف الدين
. 48لم أولد في سنة : ضوء الميل
ما عمر من الن لك اآلن إ .بل ولدت قبل ىذا الزمن بكثير: سيف الدين

تركني ا( ت، يطمب إليو، وقد بدا جد متعببعد قميل من الصم! )ميأل
 ! وحدي

 
يترك سيف الدين  .نادقأحد الخإلى  يحمل ضوء الميل بندقيتو، ويذىب)

ينام  .ا يغرق في بحر النوم ر م صخب القذائف وزعيق النارنفسو مركبً 
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نصباب في ظيورىم، أن تأخذ النار باالإلى  ا طفالً ا مبتسمً ا عميقً نومً 
 (إيقاظوإلى  فييب ضوء الميل

 
! يحاصر العدو حصارنا لو بعد أن فاجأنا( ا منفعالً مرتبكً : )ضوء الميل
  ؟لماذا لم تحتط لذلك( بيدوء): سيف الدين
. متانة مواقعنا وأنا أراك تنامإلى  اكنت مطمئنً : ضوء الميل
؟ نك مثاليإألم أقل لك : سيف الدين
؟ وماذا سنفعل: ضوء الميل
. نحن اآلن بين المطرقة والسنديان: سيف الدين
. ولو متنا كمناحتى  لن نصمد طويالً : ضوء الميل
ا كانت من أجمل المحظات التي قضيتيا نائمً ( ابيدوء دومً : )سيف الدين

! لحظات حياتي
؟ ما العمل اآلن( امحتدًّز : )ضوء الميل
! الموتحتى  سنقاتل( سالحو مستالً : )سيف الدين
. لن نصمد طويالً : ضوء الميل
 .تعال نقاتل أوالً : سيف الدين

 
النار تحدق بيم من كل  .ترجح كفة المعركة ضدىم .يذىبان لمقتال)

 (أم الجميع تخرج من النار .جينم .جانب
 

! تخونني قواي، فأراك تتقدمين مني كالموت( لجدتو: )سيف الدين
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! أييا الرأس المسكين ،كم أرأف بك( متحسسة رأس حفيدىا: )أم الجميع
أجد الطفولة بين ذراعيك ( ا سالحو بين ذراعيياقاذفً : )سيف الدين

! والعشب
. يا طفمي ،سأدفئك: أم الجميع
! الحرارة كالجحيم: دينسيف ال
 .ذنإسأثمجك : أم الجميع

.  وىو عمى مقربة من الجحيم ،في الجنة، يثمج المرء: سيف الدين
! جحيمك كذبة: أم الجميع

 ،كل ىذه النار( ا بالضحك وكأنيا وافتو بنكتةمتفجرً : )سيف الدين
! وتقولين كذبة

! كذبة حقيقية: أم الجميع
. ستصباححاصرني قتار زيت االأشم في النار التي ت: سيف الدين
وقتار الذىب القاتل والطالسم واألجساد المحترقة في : أم الجميع
. الصباح

  ؟يا جدتي ،كذبة الماذا كل ىذ: سيف الدين
. قمت لك كذبة حقيقية( رادعة: )أم الجميع

؟ كي يستمر القتال: سيف الدين
. ال نيايةما إلى  بل ليقف ثم ليستمر ثم ليقف ثم ليستمر: أم الجميع

. لن نصل الوطن إذن: سيف الدين
. ىو الذي سيصمنا: أم الجميع

. ال يكفيني ذلك( بحزن وعزم: )سيف الدين
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. ىذا ألنك حفيدي الصغير، وعندما ستكبر ستفيم: أم الجميع
تمسعني سياط النار، فأحمم بالماء من ( تمسعو سياط النار: )سيف الدين

. سارهإ سمك القرش متي ينطمق منإلى  المحيط
 
 الموجا يتدفق من بين أصابعو، وا جبارً ه، فإذا بيا موجً يدييأخذىا بين )

دخان  .اآلن لو رائحة منطفئةشيء  كل .اا أصرحة النار ىادمً يزأر مقتحمً 
ضوء الميل  .حجر ىا علىنا وىناك وسيف الدين قد عاد يترامي منيكً 

 (نتصاربتسامة الفخار واالايأتي، وعمي شفتيو 
 

عتقال اإلى  النذىب معً ! حضن أمكإلى  الطريق اآلن مفتوح: يلضوء الل
حضارىا ! أبي أرز، وا 

. لم أعد أريد أمي( منيمكا: )سيف الدين
! ترفض حريتيا لحظة انتصارك ؟ماذا( بدىشة: )ضوء الميل
 لقد مممت القتال، وأمي، بالنسبة لي، لم تعد( اا دومً منيمكً : )سيف الدين

. (يغمض عينيو)أنا ال أبحث إال عن النوم  .سةال عاىرة وال قدي شيًئا،
لم أعرفك في لحظة ! أييا الخائن الجبان( اينفجر  اضبً : )ضوء الميل

! اا خائنً جبانً  لين، ولكني أعرفك في لحظة الشدةال
. بالكممات ىعنال أُ ( ا عينيومغمًض : )سيف الدين
!  ير انيزامك ىليس في فعمك من معن: ضوء الميل
. بالكممات ىعنال أُ ( اي نفس وضعو مكررً ف: )سيف الدين
؟ ما العمل إذن( لنفسو: )ضوء الميل
. ذىب وحدكا( اا عينيو دومً مغمًض : )سيف الدين
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. ال أستطيع: ضوء الميل
؟ ال تستطيع ماذا( اا عينيو دومً مغمًض : )سيف الدين
نقاذ أمك، وال أريد أن إقاتمنا معا ألجل  .تركك وحدكأأن : ضوء الميل

. نقاذكإحدي ألجل أقاتل و
. الموت ال يرعبني( اا عينيو دومً مغمًض : )سيف الدين
! من أجمك أنا بل يرعبني: ضوء الميل

 
ق الرصاص من بندقيتو في لا، يطوىو يغمض عينيو دومً  ،سيف الدين)

بجمده، لكنو  دضوء الميل يحاول النفا .تركو ىكل االتجاىات ليحثو عل
جانبو إلى  افيجده مسجيً  ،ح عينيوسيف الدين يفت .يصاب إصابة قاتمة

ا، ثم يحممو برفق، ويسوي يحفر لو قبرً  .يأخذ بالبكاء .ا بدمائومخضبً 
ذا بالقبر يتحرك كزلزلة إيجمس من أمامو كالمتعبد، ف .عميو التراب برفق

ذا برجل شائب الشعر شاب الييئة،  برتو  ذا بو ينفتح، وا  األرض، وا 
يعرف فيو خالو  .ه بندقية عتيقةه، وفي يدمنخنادق المعارك، يخرج 

نتظار في فيروز الجبمية االإلى  س المرتينة الذي يطمبفَ درويش نَ  األكبر
 (الخارج بعد أن تظير فجأة ثم تختفي

 
؟ اا مكتئبً لماذا تجمس وحيدً ( بن أختوال: )درويش نفس المرتينة

. ألن المعركة توقفت، وقد قتمت أعز أصدقائي: سيف الدين
ماذا أفعل ألخفف ! ىذا ألنو زمن لعين( امشجعً : )مرتينةدرويش نفس ال

؟ عنك
! ي قاتل وخائننأشعر أن .اال تستطيع أن تفعل شييً : سيف الدين
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ا الحفيد مبتسمً ! )لك من طفل صغير يا( امقيقوً : )درويش نفس المرتينة
 .لما كنت في عمرك كنت مثمك، ولكني تعممت بعد ذلك( اوالخال مضيفً 

! ا، وفي الجريمة مغفرة العاشقينخيانة إخالًص ال في تعممت أن
وأنا مغمض  ،ىذا ما كنت أقولو لصديقي الذي قتمتو: سيف الدين

. العينين
! تصيب ىدفك وأنت تغمض عينيك( امندىًش : )درويش نفس المرتينة

! ومع ىذا أخسر معاركي: سيف الدين
. مثل خالك، مثل كل أخوالك: درويش نفس المرتية

 التيلحظة في النسيت الغربة  ؟خالييا أتعرف ( ارورً مس: )سيف الدين
. فييا حضرت

! ىأن ننس :شيء ىذا ىو مصير كل: درويش نفس المرتينة
. اشييً  ىعيدي بك ال تنس: سيف الدين

! ليذا تجدني ىنا! يءنسيت كل ش( اىازئً : )درويش نفس المرتينة
. ليذا أجدك تبدأ من جديد: سيف الدين

أنت  ى، وستنسىي سأنسنولكن .ربما ؟بداية جديدة: درويش نفس المرتينة
ىذه الحرب ستنساىا، كحبيبتك وأمك وصديقك الذي قتمت، وستبدأ  .اأيًض 
. من جديد ىلتنس

ا، أذكر كيف أرادوا قتمك مرارً  .عنكشيء  أذكر اآلن كل: سيف الدين
   .وأذكر أنك كافحت ،اوكيف قتموك مرارً 

! ننا نسيناإقمنا ( من أذنوا إياه ماسكً : )درويش نفس المرتينة
ا يوم كنت تعممني ضرب النار وأنا شبل صغير وأذكر أيًض : سيف الدين

. ا ستكبرركبتيك، وتقول لي  دً  ىفي عمان، كنت تضعني عل
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! ننا نسيناإقمنا ( ا إياه من أذنوماسكً : )درويش نفس المرتينة
. أذكر ابتسامتك المحترقة( بحزن: )سيف الدين

؟ أتذكر بمن جئتك( ىيريد أن ينس: )ينةدرويش نفس المرت
! لقد نسيت: سيف الدين

 !الجبمية فيروز جئتك بفيروز: درويش نفس المرتينة
 
 (تدخل فيروز الجبمية)
 

! حبيبتي ىنا: سيف الدين
. بي خالك األكبر بعد أن رأف بي جاء: فيروز الجبمية
؟ وماذا فعل بك خالي األصغر: سيف الدين

! أفقدتو الصواب ؟أن تقول ماذا فعمت بوتريد : فيروز الجبمية
! ألجمي: سيف الدين

. ه النارت، فأحرقأردتو أن يصبح بطالً  .بل ألجمو: فيروز الجبمية
؟ نار ىواك أم نار الوطن: سيف الدين

 !المعدو، وانسحب، صار مجنونً شيء  ثم ترك كل: فيروز الجبمية
! عمينا إجبار خالي األصغر عمى عدم حبو: سيف الدين

 !عدم جنونو ىبل عمينا إجبار خالك األصغر عل: رويش نفس المرتينةد
 
 (يخرجون)
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الموحة السابعة 

! نظر إليوا .األشياء تبدلنا .نحن ال نبدل األشياء: درويش نفس المرتينة
ذاك ( أخيو األصغر حسن الشاطرإلى  امشيرً  سيف الدين بن أختوال)

يغادر ! اا وسكيرً ا ىا ىو يصبح مجنونً مخمًص الذي خاض المعارك 
يتركيا لؤلعداء دون أن يدري أنو يشكل ! فييا ىالمواقع، وواجبو أن يبق

! ا مع األعداءحمفً 
. الثورة ىفي الماضي، كان لمجنون معن: فيروز الجبمية
يعب حسن ! )وىو سعيد .ستسالمالجنون في حالتو معناه اال: سيف الدين

. نو حالتنا قبل الحربإ( س ضخمة، ويقيقوالشاطر الخمر من كأ
. أو بعدىا: درويش نفس المرتينة

إلى  كيف يتحول القائد بين يوم وليمة! يا لمعار(  اضبة: )فيروز الجبمية
! ا، ويقيقويخوننا جميعً ! ىذا الوضع

. فيو ال يعرف: درويش نفس المرتينة
  ؟ىىل ينس: سيف الدين

ونحن  .نو ال يعرفإ .ىذكر وال ينسالمجنون ال ي: درويش نفس المرتينة
 يشرب الخمر،  .لسنا شرفو وال عاره، ال األصدقاء وال األعداء

!  نو مجنونإ! ا، ومع ىذا، فيو مسكوروال يجد ليا طعمً 
بل خائن ومنيزم ( حسن الشاطر بقبضتيا ىىاجمة عل: )فيروز الجبمية
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! ونذل
! ليس ذنبي! ليس ذنبي( اا مرددً مرتعبً : )حسن الشاطر
؟ ذنب من إذن: فيروز الجبمية
! ليس ذنبي! ليس ذنبي: حسن الشاطر
؟ الماذا صرت مجنونً ( وبحزن! )بل ذنبك أنت: فيروز الجبمية

؟ ىل ىو ذنب القضية: درويش نفس المرتينة
كالشمس، نحاول تمويثيا، فال  ىالقضية تبق( بغضب: )سيف الدين

ذا بنا نموث أنفسنا ! ننجح، وا 
؟ ىل يفيم ذلك اآلخرون: درويش نفس المرتينة

؟ اآلخرون ،من ىم ىؤالء: سيف الدين
ىل يفيمون أن  .أعداء وأصدقاء .اآلخرون: درويش نفس المرتينة

 ىىل يفيمون معن ؟األبيض يمكن لو أن يصبح أسود، والعكس بالعكس
من  ؟متي نكون فييا أو خارجيا ؟واقع عندما نكون فييا أو خارجيامال

حسن الشاطر الذي إلى  امشيرً )باألمس كان يريد  ؟يكون فييا أو خارجيا
واقع، واليوم متقديم حياتو في سبيل ال( ال يتوقف عن شرب الخمر

! ا إياىا لؤلعداءينسحب منيا تاركً 
!  ىو المجرم(  اضبة: )فيروز الجبمية

. اىو مجرم اليوم، وباألمس كان ثائرً : درويش نفس المرتينة
. ا ييم ىو اليومم( ا اضبة دومً : )فيروز الجبمية

. ىذا صحيح: درويش نفس المرتينة
. القتالإلى  فمنتركو إذن، ولنعد ( اضبة دوًما): فيروز الجبمية

ذا كان ب: درويش نفس المرتينة ؟ نا أن نعيده إلينااستطاعتوا 
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! مستحيل ؟امجنونً  ( اضبة دوًما): فيروز الجبمية
. الجنون حالة( امقيقوً : )درويش نفس المرتينة

! ىلقد فقد عقمو، وانتو ( اضبة دوًما): الجبمية فيروز
؟ أتدافعين عن نفسك بجنونو: درويش نفس المرتينة

! لم يشأ أن يصبح بطالً  ( اضبة دوًما): فيروز الجبمية
؟ ىل ىذا شرط حبك أم شرط الجنون من أجمك: درويش نفس المرتينة

! عذراء ىلم أشأ أن أبق ( اضبة دوًما): فيروز الجبمية
أكثر، امرأة  أراك .امن حبي شييً  ىذالن يغير ( اميدئً : )لدينسيف ا

! تعالي! وحقيقية أكثر
؟ ىذاال يغضبك ( كتفو ىورأسيا عل: )فيروز الجبمية
! أحبك كيفما كنت: سيف الدين

( حسن الشاطر الذي يقوم بحركات جنونيةإلى  مشيرة: )فيروز الجبمية
  ؟لماذا ال تحبو كيفما كان ؟وىو

. ألنو ليس فيروز الجبمية :سيف الدين
. وألنك حالتك: درويش نفس المرتينة

ىل تحبني  ؟وأنت( درويش نفس المرتينةإلى  متوجية: )فيروز الجبمية
؟ كيفما كنت

! كنت ال أحبك، واآلن أحبك: درويش نفس المرتينة
: يءسأعترف لكما بش( سيف الدين وخالوإلى  متوجية: )فيروز الجبمية
! ىو من أحب

ي أنا نتتركين ؟ىو من تحبين( اا صائحً ا محتجًّز  اضبً : )ينسيف الد



 

 55 

! الجميل القوي العاقل مقابل مجنون وسكير
ا صائًحا): درويش نفس المرتينة وما ذنبي أنا بعد أن  ( اضًبا محتجًّز

؟ جعمتني رىن حالتك الجديدة
جانبو إلى  أعتقاه من جنونو ألجده، فأعيش( مبتيمة: )فيروز الجبمية
! لقد استطاع الجنون من أجمي .أنتما ال تعرفانو مثمي .طول العمر
! بعد أن خذلنا( امحتجًّز : )سيف الدين

ا): درويش نفس المرتينة !  وسمم مواقعنا (محتجًّز
ا): سيف الدين ! وصار نذالً  (محتجًّز

ا): درويش نفس المرتينة ! اوسكيرً  (محتجًّز
ا): سيف الدين مواقعي إلى  أردت القتال ىنا، ولكني ذاىب (محتجًّز

! ثم تمك أمي .ض نفسي لمخطر في سبيمولن أعرّ  .األولي
ا): درويش نفس المرتينة ا، أردت إعتاقو من جنونو، فميبق مجنونً  (محتجًّز

! اوليبق  ريبً 
 ؟ىذه قيمة الحب عندكماىل ! يا لكما من نذلين( محتجة: )فيروز الجبمية

لقد ( مخممة أصابعيا في شعر حسن الشاطر! )ىو من أعطيو قمبي
!  الحب والجنون واليزيمة :شيء استطاع أن يفعل ألجمي كل

األدخنة كيف تقتحم إلى  نظرواا! ىو نيرون حارق روما: سيف الدين
! العالم

بل ىو يوليوس قيصر المنخدع بكم أنتم يا إخوتو : فيروز الجبمية
بالرماد في  ىلقد رم! وما نيرون إال في الطرف اآلخر ،وأصدقاؤه

ىو يوليوس قيصر ! ق بين العدو والصديقيكم التفرعيونكم، فأعجز
تبكي بينما حسن الشاطر )المنخدع بكم، وحبكم لي خنجركم القاتل 
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. (يقيقو، ويعب الخمر
! كيف تنقمب األمور ،آه( امتأوهً : )درويش نفس المرتينة

! نو زمن لعينإ: سيف الدين
يض، األسود ىنا أب! كيف تنطبق األمور ،آه: درويش نفس المرتينة

! خالص ىنا خيانةواألبيض ىنا أسود، والخيانة ىنا إخالص، واإل
! متفرجين ىينحذف التعارض، ونبق

. أو ضالعين مع الذنب: سيف الدين
نصر  ىقدر المصمحة، ومعن ،ىلكن األىم يبق: درويش نفس المرتينة

! القضية
ا): سف الدين  فيروز الجبمية بعد أنإلى  تريد أن تقدم يد العون (محتجًّز

؟ خذلتنا أنا وأنت
ن أقدم ليا الخنجر الذي قتل يوليوس قيصر أأريد : درويش نفس المرتينة

. (ا في قبضتوا يبرق دمً ا فضيًّز ا خنجرً رافعً )
؟ لتنتقم منا( امتفاجيً : )سيف الدين

. بل لتنقذ أخي: رويش نفس المرتينةد
. أنا ال أفيم: سيف الدين

خمر توقف جنونو وعاد إذا توقف عن شرب ال: درويش نفس المرتينة
. إلينا

ىذه الدرجة أمر عودتو إلينا بعد أن استمبنا إلى  أييمك: سيف الدين
؟ إياىا

نسحاب من مواقعنا اال ىلم نجبر العدو بعد عل: درويش نفس المرتينة
. الخمفية
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بيده تمنع عنو  يحطم الكأس الت ؟ولماذا استعمال الخنجر: سيف الدين
. الخمر، فيصحو
. لكنيا كأس ممتحمة بأصابعو: لمرتينةدرويش نفس ا

يتأكد من ذلك )لم أالحظ ىذا ! ممتحمة بأصابعو( امتفاجيً : )سيف الدين
! رباه( بنفسو، فيطمق صيحة تعجب

خذي فيروز ( ا الخنجر لفيروز الجبميةمقدمً : )درويش نفس المرتينة
. الحب

؟ ولماذا أنا( مرتعبة: )فيروز الجبمية
. ه سيكون قربانكألن: درويش نفس المرتينة

؟ قرباني: فيروز الجبمية
؟ ألم تفقدي بكارتك: درويش نفس المرتينة

 
الجبمية مختطفة الخنجر، ثم قاطعة اليد الممتحمة بالكأس بضربة  فيروز)

حسن الشاطر  .تنفجر الدماء .حاسمة، وىي تطمق من أحشائيا آىة
بمية وجيا يحمل ذراعو الدامية، وقد  ادره الجنون، ويقف مع فيروز الج

 (لوجو
 

! ةقداىا الحتأي( امجمجمً : )حسن الشاطر
أنت وحدك من أحب في ىذه ! ولكني أحبك( متفاجئة: )فيروز الجبمية

! وما فعمت ذلك إال ألجمك! الدنيا
 !أيتيا اليد التي بترت اليد! ةقداأيتيا الح( امجمجمً : )حسن الشاطر

 



 

 58 

يف الدين ترجوىما أن درويش نفس المرتينة وسإلى  فيروز الجبمية تيرع)
 (فيماهيُ 
 

إنقاذ إلى  سأذىب! حيث ىناك واجبيإلى  سأذىب( امغادرً : )سيف الدين
!  أمي

! سأقاتل معك .سآتي معك( امرافقً : )حسن الشاطر
. بيد واحدة لن تحسن القتال: سيف الدين

 !ين وبأسنانيتثنسأقاتل بيدي الواحدة وبقدمي اال: حسن الشاطر
 
 (يذىبان)
 

النار، تركني معك، والجبية إلى  تركني حبيبي( باكية: )لجبميةفيروز ا
! صامتة

كيف أشعل النار في ! ولكني أحبك( مبتيالً : )درويش نفس المرتينة
؟ قمبك

. ىناك الكثير من السالح: فيروز الجبمية
 ؟حبي إذن فيروز القمب ىتوافقين عل( امسرورً : )درويش نفس المرتينة

! ي سيأتييكفيني أن توافقي، وحبك ل
. المواقع أخذوىا: فيروز الجبمية

. سنستعيد المواقع( سالحو مستالً : )درويش نفس المرتينة
. ال يتركني الحزن( اوىي تيدم متراًس : )فيروز الجبمية
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. بالنار ينطفي الحزن( اوىو يبني متراًس : )درويش نفس المرتينة
! أشعل النار إذن، أشعميا( بحماس: )فيروز الجبمية

 
 (ا ومرايايران، ويصبح العالم ميرجانً الن فجرتت)
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الموحة الثامنة 

لم ( نفسيا في المرآة ذاىمة متشيئةإلى  لميمونة التي تنظر: )أم الجميع
أتذكرين يوم لفظناه من فمنا كالنواة  .ا من الغرباءيكن أخاك، كان  ريبً 

 .ت من قيد البكارةمرأة تحرراوأنت بفعمتو مارست تجربتك ك ؟في عمان
يرىا صألم تواجو عفتك م ؟ىيكل الحبيبإلى  ري نفسك قبل اليومذألم تن

ا نا زوجناك بالقوة، وجعمناك منفذً نولك ؟ألول مرة من يوم رفضت زوجك
أجبرناك، في البداية، ألننا كنا عصاة أردنا أن ! ه كوابيس جسدنامننبعث 

ولدك زوجك حفيدي وىو بعض وفاء لموطن، وقد أ .نكفر عن خطايانا
نت من أضوء الميل  .ثم كانت إرادتك .الذي يقاتل، فال تنسي ذلك
ا، وأبو ا، وأخوك عنك صار  ريبً كان  ريبً  .اخترت، ىو من ارتضيت

! أييا القمب المعذب ،افرح( تمتنع عن إطالق صيحة موجعة)أرز 
 ىبنتي المخصبة، أنا أم الجميع حاممة بؤسي علاأفروديت ىي عرابة 

!  حبة قمح في فم عصفورة أنوثة الكون كفي
لذة  ىوىو في أعماقي، ىجمت عل( تدب فييا الحياة بالتدريج: )ميمونة

! العاشقة، ولكني كنت أىوي
. امما يؤكد أنو كان  ريبً ( بنبرة مشجعة: )أم الجميع
؟ ولماذا كنت أىوي: ميمونة 

أنت ( أوهتراىا تتنفس وتت! )لكي يمسخ، فتصعدين من ىاويتك: أم الجميع
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! اآلن تصعدين من ىاويتك إلينا
. أراك اآلن كما كنت أراك( مبتسمة: )ميمونة

!  كيف لما ننقذ أنفسنا من اليالك! يا إليي( مبتيمة: )أم الجميع
سمع اآلن كما كنت أسمع أصوات أو( تسمع أصوات القذائف: )ميمونة
. القذائف

! ايقاتالن معً ! ىما ولدك وولدي( ممتيفة: )أم الجميع
. ي ال أشعر نحو أبي أرز بأية ضغينةنولكن( كمن تكمم نفسيا: )ميمونة

! العقاب لم يزل يالحقيا( متفاجئة ميميمة: )أم الجميع
؟ األيس أبو أرز عني  ريبً : ميمونة

والفرق بين العدو والغريب ! بنتيايا  ،ىو عدوك( موعية: )أم الجميع
! كبير

ا، وذىب دون أن نعرف ميعً زوجي الذي تركني، الذي تركنا ج: ميمونة
! ا، ىو عدويعنو خبرً 
 .اوأبو أرز، كذلك، ىو عدوك قبل أن يكون عنك  ريبً : أم الجميع

 .في الماضي، كانوا كميم أعداءنا، واليوم، تبدلوا، وتبدلنا .الغرباء أنواع
  ؟أتفيمين .صار بعضيم أعداءنا، وصار بعضنا أعداؤنا

. أفيم أنني أنا: ميمونة
؟ أنت ماذا :أم الجميع
. الحرب والسمم: ميمونة

أن نستردك، ونقطع إلى  أبي أرز ىا علكوني حربً ( ميتزة: )أم الجميع
! سترداد أختكا أبعد الشوطً 

! نا أحب ضوء الميل، ىو روحيأ ؟مجنونة يأتظنينن( مقيقية: )ميمونة



 

 62 

جانب المحاربين إلى  أيحارب ؟لماذا لم تنقمي لي أخباره ؟ما ىي أخباره
؟ اي مظفرً ليأتين

. ستشيد ضوء الميل في ساحة الشرفا( حزينة: )أم الجميع
؟ كيف أمكنو أن يستشيد( متفاجئة: )ميمونة

. لم يكن ذنبو: أم الجميع
؟ ماذا تعنين: ميمونة

 .ابنك قتمو: أم الجميع
. (مقيقية، ثم باكية، ثم صامتة: )ميمونة

. األنو لم يعد عنك  ريبً : أم الجميع
. بل ألنو صار صديقو( بضغينة: )ميمونة

! الصديق ال يقتل الصديق: أم الجميع
! ىذه الحرب لعينة، ليست كباقي الحروب! بمي( مشددة: )ميمونة

حروب كثيرة، وىذه الحرب  يمرت عل( كمن تحدث نفسيا: )أم الجميع
نتصار، واليوم عند كل حرب أمني نفسي باال .ا ليست كباقي الحروبحقًّز 

حرب كيذه لن ! اتحرقنا إخالًص ! النار محرقة .أمني النفس بعدم اليزيمة
وىي  ريبة، تقوم بين عدم السمم وعدم ! ا ليس لمثميا مثيلتقف  دً 
! اليزيمة
! سممنا اآلن بعيد: ميمونة

وأنا ! ا بعيدلن يكون أطول من بعدنا الماضي عنو، ولكنو حقًّز : أم الجميع
قول لنفسي، لم أ ؟لما أتذكر الحاج عرقوب، أتذكرين ذلك الحاج المعين

لكل سالمو، وأنا حربي دائمة،  .يا أم الجميع ،اتذوقي طعم السمم يومً 
أسقط، فأستمد  ؟اىل أستطيع أن أقف يومً  .وعذاباتي، ونقيض أفراحي
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أنيض، فتستمد الصواعق ! يا لمكارثة .النيوض ىالقوة من الصواعق عل
. سقاطيالقوة من نيوضي إل

  .ولكنك كنت ما أردت: ميمونة
. في الحرب نعم، أما في سمم اآلخرين فال: الجميع أم

. يكفيني أن أكونك: ميمونة
؟ وما الفائدة وسممنا اآلتي بعيد: أم الجميع
. أكون قد حققت بعض قدري: ميمونة

؟ اعتبارك أبا أرز عنك  ربيً اب: أم الجميع
  ؟أليس ألبي أرز ماض ككل الناس يسبق الحرب بريء: ميمونة

تموح ليا حركة ! )ذنب، محرق التبغ والمعابد ذاك توءبرا: أم الجميع
. (قادمة
ختفاء، وانظري إليو كيف يأتيني عجمي في اال( معجمة إياىا: )ميمونة
. ا بعد أن نسي حاضرهجديدً 

 
 (ا ميمونة في أحضانويدخل أبو أرز آخذً  .تختفي أم الجميع كشعاع)
 

يا  ،تعالي (آخر كممة  زل بالفرنسيةإلى  ا من وقتممقيً : )أبو أرز
سفح الجبل  ىاليوم سأصطاد لك سمكة ممونة، وسأزرع لك عل! صغيرتي

أبي يريدني أن ! افروش أجراس الكنائسغشجرة أرز، ثم سأضرب مثل 
وأنا أريد أن  .ا ذا قدر، فيو كما تعممين، صياد بائسا عالمً أكون قسيًس 

حبي  .اوقدره، ألني لست أنانيًّز ( وبعد تردد)أحقق ر بتو، ألرفع من قدري 
؟ أتثقين بكالمي( يقبميا)لك ىو اإلثبات 
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. أثق بكالمك: ميمونة
 رار زمالئي الخوارنة  ىا سأطمق لحيتي علإذا صرت قسيًس : أبو أرز

. الفرنسيين، ثم سيصير العالم لي
. ولكني سأكون خارج ىذا العالم: ميمونة
؟ يا سمكتي ،كيف ىذا( امتفاجيً : )أبو أرز
أخرى  امرأة ا يعني أال تتزوج مني وال من أيةأن تكون قسيًس : ميمونة
.  يري

! نني حب النساءإ( امتفاجيً : )أبو أرز
؟ ماذا ستفعل إذن: ميمونة
. اأال أكون قسيًس : أبو أرز
؟ وقدر أبيك ؟وقدرك: ميمونة
! كثر من قدري وقدر أبيأأحبك ( مبتيالً : )أبو أرز
. اميعً آخر يرفع من قدرنا جشيًئا  تستطيع أن تكون: ميمونة
  ؟ماذا مثالً :  أبو أرز
. اأن تكون صيادً : ميمونة
! أبي البائسك اا بائًس صيادً أن أكون ( محتدا: )أبو أرز
. ا يفيم البسطاء ويصطاد السمك الممونا بسيطً صيادً : ميمونة
إذا صرت لمبحر، صار البحر لي، ألني ! أنا رجل ذو طموح: أبو أرز

ت المسيحية، أعرف أنك في أصمك سندباده، وألني أحبك أكثر من برنادي
إلى  كي نذىب .كان ذلك شرط حبي .مسممة، ولكنك ستعتنقين ديني

القسيس إلى  نستمع األقل ىعل .من أجل القداس أحد الكنيسة كل يوم
ا، وستبقين أو، سأكون قسيًس  .ابعد أن أعجزني حبك عن أن أكون قسيًس 
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. يحبيبتي، آتيك كمما ر بت فيك نفس
. يحمونني أريد أطفاالً  ؟اعانًس  ىأن أبقتقصد : ميمونة
ن أترفض ! أحبك أكثر من برناديت المئيمة .حبي سيكفيك: أبو أرز
ة، وأنا ال أطيق نينيا أرمإثم شكل برناديت يقول لي  .بنظرة واحدة ترميني

 .األرمن منذ نعومة أظافري، ال لسبب إال لشكميم، وألنيم يغنون بسرعة
. اا بائًس يزل صيادً  ا، وأبي لمأبوىا صار تاجرً 

تحبني، فعميك أن تتزوجني،  إذا كنت فعالً ! حبك لن يكفيني: ميمونة
. (تعطيو ظيرىا ذاىبة! )ألصبح عيدتك

! تعالي( مبتيالً : )أبو أرز
! إذا كنت تريدني فاتبعني: ميمونة

 
يتبعيا أبو رز، وىو يمد أصابع متوترة إلييا، فتوقفو أصوات القذائف )

 (قائمة، ويذكر الحاضرالمدمرة لمحرب ال
 

سأدمر األسماك التي في البحر ألجمك، أال ( اا ميددً ميتاجً : )أبو أرز
وسأحرق في الجبل أشجار األرز ! أنا ممك البحر وسيد األمواج ؟أستطيع

، ممك الجبل ىعشتروت الغضبابن  أبو األرز أنا، ؟ألجمك، أال أستطيع
سأستطيع ! يد الموتوسأجعل أجراس الكنائس تقرع نش! وسيد األشجار

إلى أحضاني المحرقة، وألجعل منك طريقي إلى  كل ىذا ألجمك، فتعالي
. (يضميا بين ذراعيو! )تحقيق األماني

يا سيد  ،أنت توجعني( بشجاعة ناسية الحاضر والماضي: )ميمونة
! نتصاراال
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أشتييك كقطعة سالح، كقذيفة  ؟إذن لماذا تييجينني( امييجً : )أبو أرز
! ط جينمي، أشتييك كمقصمةمدمرة، كسو

يا سيد  ،تعال! أييا الغريب الكاسر ،تعال( ضامة إياه بقوة: )ميمونة
! المعارك
! ما يحب قائدي أطفالو والحربكأحبك : أبو أرز
. وأنا كذلك: ميمونة
! البشرية منحن نقتميم ألجل حريتك، ألجل حريتيم، وسال: أبو أرز
. ذلك ىأر: ميمونة
؟ وح الديموقراطيةأليست ىذه ر: أبو أرز
. كذلك يه: ميمونة

 
عيني أبي أرز، ويسمميما،  ىينقض عل وطواطال/ أبو ريش حمد .عيقز)

أبو أرز ينيض أعمي والدماء تنبع من بين أصابعو، ليقود  .اثم يطير فارًّز 
 (دفة الحرب

 
 
 
 
 
 
 



 

 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 68 

 
 
 
 

الموحة التاسعة 

حق العالم، وأنا أسقط في الدمار يال( ا برعبصائحً : )سيف الدين
الدمار يالحق نفسي، ! ا إليقاف رعبيآه، لو كان ىذا وحده كافيً .ردمو

! ا إليقاف رعب العالمآه، لو كان ىذا وحده كافيً  .وأنا أسقط في ردميا
ا وأحيانً  .تتراجع، فأتقدم .تتقدم، فأتراجع .الحرب ىذه تخشاني، وأخشاىا

ا أيتيا ويبقي إليك اليدف واحدً شجاعة، إلى  يتحول خوفي .نتقدم معا
، تتوىجين في النار مثل نجمة، وتومئين إليّ ! القديسة التي ال ترحم قمبي

 ؟ىل تخمصينني اليوم من نفسي .فتعبق برائحتك الساحرة أنفاسي الالىثة
ولكني خائف  .أعتاب جنة من رماد ىا أخمصك من نفسك، ونمتقي عل دً 
الرصاصات التي تبحث عن  .يةأخاف من الرصاصات العاص( امرتعدً )

أخاف أن يأتيني موت صديقي، فأتيم  يري  .رادة قاتمياإقتيميا دون 
فقدت قناعاتي في ! أنا ضعفي! لست ىرقل قائد طيبة( ا برعبصائحً )

ىل ىي خيبة  .ما عدا في الكامن ىناك ما قبل كل الحروبشيء  كل
في كل األحوال و ىذا القول؟إلى  األمل أم األمل العاصي الذي يدفعني

العدالة،  .الخالص، نعم، الخالص ؟اًص كيف أصبح مخلّ  .اأبقي مخمًص 
وأنا في قمب المعركة أصبح قمبيا،  .كل ىذه الحرب الثمن .نعم، العدالة

طرفيا كي أظفر ببعض الراحة، ال أرتاح  ىوأنا عل .أصبح قذائفيا
ة، عادلة شرسة، قاسية، قذرة، حاقدة، واعد .األماني يّ تيجم عل .لخوفي
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 ىمرم ىفي الطرف اآلخر تصبح اليدف، وعل! ىذه الحروب المعينة
من يفيمني في ىذا  ؟من يفيم ىذا في ىذا الكون .بنادقنا تصبح الوسيمة

ن فيمت، فيي تفيم الحقيقة إىي و! أمي ال تفيمنيحتى  ؟الكون
ا قادمً ا ويمفني الغموض، أصبح زورو بردائو األسود، أو إرىابيًّز  .بغموض

جنة الرماد طريقي  ير ىذا الطريق إلى  أي الطرق! الصحراء من
ىرقل العظيم ! نيياروشك اال ىأحسني عل( قمبو ىا علقابًض ) ؟المدمر

ا، ا، جائعً أحسني ظاميً ( حجر ىا علجالًس ! )ينيار لخفق قمبو المارد
أنا صديق ! اا محترقً أحسني شراعً ! أنا قاتل صديقي البريء! امشتاقً 

أنا من يبدل األشياء تبدلني  ؟كيف تخونني عذاباتي! الظباء الجميل
عالم، ماحق مأنا ناسف العبوات، مفجر المدافع، مبدع ال! األشياء
أتناقض، ! ا آخر بقوتي، ويصنع العالم لي ضعفيأصنع عالمً ! الخنادق

قمبيا، وبين ضجيج إلى  وأنسحق، ولكني أنيض من طرف المعركة
ىا، ووشوشاتيا، أشم رائحتيا، أراىا، أسمع ىمسات! الموت أسمع ىمساتيا

ا فجأة في خندق، قافزً ! )جنة الرمادإلى  ، فأذىب، ألذىب بياوتومي إليّ 
أييا  ،حتراق األملاأطفئوا ! أييا المقاتمون ،الموت اتحدو( ا بالمقاتمينمييبً 
! العشاق

 
 .سيف الدين جريح .تتضاعف القذائف، ثم تنقص بالتدريج، ثم تصمت)

 (ة من حولو كالبذرالجثث منتثر
 

ينيض بجرحو، )ا يبقي الجرح لنا دومً ( اا أيًض جريحً : )حسن الشاطر
!  اجرحك ليس بسيطً ( اختوابن  ويأخذ بتضميد جرح

  .أستطيع أن أحرك ذراعي: سيف الدين
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. بل عميك أن تحرك ذراعك، فالحرب لم تقف بعد: حسن الشاطر
ل من تضميد جرح يضمد جرح خالو بعد أن ينتيي الخا: )سيف الدين
فييزمنا الجرح،  أخرى، ونحاول الموت مرة ،نيزم الجرح( سيف الدين
! اويزداد عمقً 

بل ( جثث المقتولينإلى  اا بذراعو المضمدة مشيرً ناىًض : )حسن الشاطر
! نترك القمح لمديدان بعد أن حصدوه

( يأخذ وحسن الشاطر بالحفر بسنجات البنادق لدفن الجثث: )سيف الدين
! موسم القادملللقمح سنذر ا

. (يقيقو من جديد! )ولكنيا جثث موتي(  يقيقو: )حسن الشاطر
أييا الخال  ،فمتخرس! خرسا( الحزن ىا إياه علمجبرً : )سيف الدين

 ىأريد أن أموت مثميا في قمب إحد( وبعد لحظات صمت! )المعين
 ا  ير ما كان يجرينو حتمً إ! المعارك، وبالنار، ىذا ىو الموت الحقيقي

ا من طقوس الفداء القديمة، فقتالي ا ليس طقًس نو حتمً إفي الزمن القديم، 
! اليس مجانيًّز 

. الموت ىيجبرونك عل: حسن الشاطر
. ىذا أمر آخر: سيف الدين

ذا ما تمكنوا منك: حسن الشاطر ؟ وا 
. النيايةحتى  أكون قد قاتمت: سيف الدين

( ىأنييا دفن القتل بعد أنىو وابن أختو ا البندقية راميً : )حسن الشاطر
  ؟أحس بالجوع، وأنت

؟ ولكن من أين لنا بالطعام .وأنا( أحد القبور ىا علمتيالكً : )سيف الدين
؟ أكاد أىمك من الجوع، وأنت: حسن الشاطر
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. رمادالولكن ليس من حولنا إال  .وأنا: سيف الدين
 
أحد القبور آخذا في نبشيا إلى  ا لفكرة مفاجئةحسن الشاطر ناىًض )

 (افره، فيدفعو سيف الدين بعد أن عرف مقصدهبأظ
 

 ؟يا مجنون ،ماذا أنت بفاعل: سيف الدين
 
أن إلى  أختو بذراعيوابن  فيطوقو أخرى، الخال يحاول نبش القبر مرة)

 (ييدئو
  

؟ تريد أن تأكل جثث الموتي: سيف الدين
! أريد أن أحيا: حسن الشاطر
سآتيك بالطعام ( يقانلحظة يمر بيما كمب بثالث سبعد : )سيف الدين

 لنا خذ، واشو( ايعود بالكمب ذبيحً  ،يذىب وراء الكمب، وبعد لحظات)
! اا شييًّز لحمً 
 
 (يشويان الكمب، ويأكالنو، ثم يأخذان بالضحك)
 

 ! كان لحمو أشيي من كل العمب األمريكية المحفوظة: حسن الشاطر
 
 (يضحكان من جديد)
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إلى ض قوانا، عمينا أن نعود بعد أن شبعنا، واستعدنا بع: سيف الدين

. القتال
. لن نستطيع وحدنا: حسن الشاطر
سنبعث من وراء فيروز الجبمية وخالي األكبر وبعض : سيف الدين
. المقاتمين

. العدو يتسمل في كل مكان .لن يتركوا مواقعيم ىناك: حسن الشاطر
. ذن سنبحث عن مقاتمين من الشواطي أو األريافإ: سيف الدين
. ال أثق بالغرباء: رحسن الشاط
. في المعركة ال نصبح  رباء: سيف الدين

 
يقودىم مارشال  .نصفو يحمل نصفو .فريق من الجيش يدب بقدم تعبة)

 (ال يبدو عميو أنو اشترك في المعارك
 

؟ أينإلى  (ا الفريقموقفً : )سيف الدين
أتوجد ! يا ىذا ،عاركمنحن نبحث عن ال( بأنفة: )المارشال أبو الجماجم

؟ عارك ىنام
من حولك كل ىذه الخنادق  ىأال تر! أنت في قمب المعارك: سيف الدين

؟ والقبور
 كمب، وبقايا ىا أر، وقبورً ىخنادق أر( ابأنفة دومً : )المارشال أبو الجماجم

المعارك، أنا أبحث عن معارك أشارك فييا  ى، ولكني ال أرىمأكول أر
. وجنودي كاألبطال
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! بدأىانيا مارشال، تعال  ،المعارك ىنا: حسن الشاطر
ي تكل ىذه الحرب ال! نبدأىا( ا الدىشةمتصنعً : )المارشال أبو الجماجم
وشك  ىالحرب عل .نكم  رباء عن ىناأيبدوا  ؟مضت، ولم تبدأوا بعد

؟ نتياء، ولم تبدأوا بعداال
ذا كنت تبحث  ،االحرب لن تقف  دً ( بحدة: )سيف الدين يا مارشال، وا 

! تعال نقاتلا عن المعارك، فحقًّز 
النيوض بعد  ىيحث جنوده عل! )ال، فميفتح اهلل: المارشال أبو الجماجم

لنبحث ! أييا األنذال ،ىيا انيضوا( أن تساقطوا من كثرة الجراح والتعب
مع السكون .. ).الوضع متفجر ىنا! اعن معارك أقل خطورة وأكثر ثمنً 

كن نحن نبحث عن وضع سا! بالسكون.. .(الساجي يتعمثم ويضيف
 األقل، ىتعالوا نذىب، عل! انيضوا! قوموا( يضرب جنوده بحذائو)ا تمامً 
! نكون ىناك أبناء عم فيما بيننا ،ىخرالجية األإلى 

 
أخذ الخنادق، ثم تضطرىم إلى  تسقط قذيفة مفاجئة، فيضطر الجميع)

 (الدفاع عن أنفسيمإلى  النار
  

ىا نحن ( ر راضلسيف الدين وخالو يميث  ي: )المارشال أبو الجماجم
. نقاتل معكم أحسن قتال

! أحسنت أييا المارشال: حسن الشاطر
 
 (يعطيو ظيره، ويقتمو مال يسدد المارشال بندقيتو نحو حسن الشاطر)
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! قتموك( ا األسيإياه بين ذراعيو متصنعً  ناقالً : )المارشال أبو الجماجم
!  أمك ىيا أس! شبابك ىحسرة عل

 
ويدفنو برفق، وعندما ينتيي، تتزلزل  سيف اليد يحمل خالو برفق،)

وفي  ،اا مبتسمً األرض، فينفتح باب القبر، ويخرج منو ضوء الميل مغبرً 
 (يضم وسيف الدين بعضيما .قبضتو بندقية جديدة

 
؟ أييا المنجل الذي ال يموت ،لماذا تأخرت( بشوق: )سيف الدين
. كنت بانتظار قرباني: ضوء الميل
! تعال، المعركة شديدة( قمب الخندقإلى  من يدها إياه شادًّز : )سيف الدين
جدتك تبكي، ولشدة ما بكت  .ولدىا ىودموع الخنساء عل: ضوء الميل

! بالماء ىجدتك طفا برد
. ا بمائوتعال نقاتل إذن كي يطفو النيل أيًض : سيف الدين

 
 (يقاتالن)
 

! أمكإلى  أشتاق( فجأة: )ضوء الميل
. عد أن طال قدومناأحد بإلى  ىي ال تشتاق: سيف الدين
؟ لماذا نقاتل إذن( امتفاجيً : )ضوء الميل
. شتياقنا إليياالنطفي : سيف الدين
. انا إليهشتياقالنشعل : ضوء الميل
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. ال أريد أن أخاف ؟أتعرف: سيف الدين
. ال نخاف ونحن في قمب القتال: ضوء الميل
. لن نتوقف عن القتال إذن: سيف الدين
. اوصرت واقعيًّز ا كنت خياليًّز : ضوء الميل
 !اكل ىذه الجثث التي أحرق، وتقول عني واقعيًّز ( ا اضبً : )سيف الدين

! ال باألحري ميتافيزيقيًّز ق
! وأنت، أنت صاحب حق! نيرون ىو المسئول: ضوء الميل
. انو صاحب حق أيًض إأبو أرز يقول : سيف الدين
أبو أرز ! واألعدل ىاألعل! من كل الحقوق ىحقك أعل: ضوء الميل

فجعل السمك يتدني، وأحرق األرز ر م أنو أبوه، ، ((ا فريدً  ))لوه جع
! وأخرس األجراس ر م أنيا أمو

! الحق فقط لمرصاص! ال وقت لمكالم( امحتجًّز : )المارشال أبو الجماجم
قتل ضوء الميل لكنو يعدل عن ذلك ببسمة معسولة تحت ناظر  محاوالً )

. (سيف الدين
! من المارشال حذار( لضوء الميل: )سيف الدين
كم ! أمكإلى  شتاقأكم ( ا كل رصاصاتوا مفرغً ا متيمً مرددً : )ضوء الميل

! لو وجدت قيثارة لغنيت! حبيبتيإلى  أشتاق
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الموحة ما قبل األخيرة 

مرشوقة  .نتدابتمتف بعمم فرنسي قديم من عيد اال .ميمونة ممددة ميتة)
 .رأسو بين يديو .منيامقربة  ىيجمس علابنيا  .ببعض الزىور الحمر

ا العمم ينيض ساحبً  .رتعاشبعد لحظات، يأخذ باال .األضواء خافتة
 (ا ببعض الحرارةالفرنسي القديم، ويمتف بو طامعً 

 
أىتز ! برد ماحق .ال أشعر بالخوف، ولكني أشعر بالبرد: سيف الدين

 .ني وحدينإذن، وتتركي ،تموتين( يكمم أمو! )إيقاعو كطبل إفريقي ىعل
من  ىعزلة أقو .ا، ولكنك تغادرينني، فتسحقني العزلةأقاتل وحدي حقًّز لم 

! اتموتين، ولم تقتمي نفسك، وكرونوس يجّرح نفسو حزنً ! كل المعارك
في الموت  ؟اإلخالص إذن لمَ  .آتيك بعد كل ذاك القتال، فأجدك قتيمة

 يعود! )أيتيا الحياة الغادرة .نجد خالصنا، ونموت وكمنا ر بة في الحياة
! لقد ماتت بشجاعة( اجيدً  القديم جمستو، ويمتف بالعمم الفرنسيإلى 

ىل ىو ! لقد ماتت بأمل .الكممة ىنا تأخذ معناىا الجديد! بشجاعتنا كنا
لجدتي  ؟ىل ىو حبيا لنفسيا ؟لمخنادق ؟لضوء الميل ؟حبيا القاسي لي

 ىي كل ىذا وقمصان المقاتمين، وىي رحمة ؟أم ىو حقدىا الرقيق ؟الرؤوم
من األمس  .الحياة في الحرب الطويمة، والحرب وحدىا ستكون أمسيا

ا، مثمما مت قاتمت مخمًص  .من األمس نأتي لنفتح الطريق .نأتي لنذىب
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في طيارتك، وفي  شيء، أيتيا المرأة الشجاعة في كل .أنت مخمصة
وموتي سيقول ىذا  .موتك ينبئني .اقاتمت ألن الحرب ستقف  دً ! تموثك

تعود أصوات المعركة، )جنة الرماد إلى  ادما نذىب معً لآلخرين، عن
يعود مثمما بدأ، ولكن شيء  كل( وتشتد األصوات واألضواء بالتدريج

أبحث عن أبنائو  .ليس بسحر صولجان سميمان يبدأ حبك .ىبطريقة أخر
 .كميم يقفون ىفي الجبية األخر .جولييت ىفي نفوسيم، فال أجد سو

رغ نفسيا من طمقاتيا في صدري، صدري أسمحتيم كثيرة، ولكنيا تف
يدّي، ألدك الجبل المعظم، بعد أن  ىالمفتوح كشراع، فأنقل الصواعق عل

ا يزرعو بيد الكاىن والشماس في قمبي، ويده تبحث ييديني سميمان خنجرً 
في ممالك العجب عن مفتاح الجنة الذي أضاعتو سبأ، بعد أن صار 

مخروا في دمي دون أن يظفروا إال الي، وىا ىم أبناؤه قد إالكل  رامو 
ذنبيم أن ! ببراءة أصحاب الذنب، فال الجريمة تدركيم، وال الدم يموثيم

ذنبيم أن ىذا طوفاني، وىذه قواربيم ! ىذا دمي، وىذه عيونيم الشاردة
لما تصبح  ،آه! ذنبيم أن ىذا جسدي، وىذه طعناتيم العابثة! السادرة

واليد الدموية لممجرم صورة لمولد نتحار الطويل، ا لالالبراءة طريقً 
، فال يءلما تمطف البراءة من قيام القوة في سقوطيا البط ،آه.. .المطيف

، أو أنو جرمك، بعد أن جعموك كا، فالصواب أنو ذنبيغدو األمر جسيمً 
ا، ال خيار لك وأنت تطعن بالبراءة وجودي، في حين يكتفي آخرون برييً 

( ىا في لحظة أخرف تزداد دومً أصوات القص)بوصف العسل في جنتك 
 ،ا، ال خيار لكالصواب أنو جرمك، أو أنو جرمك بعد أن جعموك رسميًّز 

من يطعن وجودي بتواطؤك، في حين يكتفي آخرون  ير  ىوأنت تر
ىذا الذل أبحر سميمان في دمي بعد  ىعل! ىؤالء اآلخرين بوصف ذلك

ويضرب أعمدة البحر الذي يصل الكواكب بالعواصم،  االخروج، وكنت أن
روما الراسخة في عظام الجثث القتيمة، فيبني بعضيا، وييدم بعضيا، 
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.. .، ويرمي الذل بين أضراس حوت الشعوبيءلينقذ البراءة من جرم البر
ستخونو، فانشق المركب امرأة  ا عنكان الحريري قد خرج من البحر باحثً 

لقادمة، ولما في الموجة ا معو الذي رآه، نصفو راح لميابسة، ونصفو راح
ا مثل أىل اليابسة الذين تركوه إال من ورقة نظر الحريري وجد نفسو عاريً 

يا روما، وجمالك،  ،كانت ورقة التوت مقامتو إلينا عن جسدك .توت
نشاد المقامة، سقطت ورقة التوت إولما أتم الحريري  .وحقدك، وانتقامك

ىل اليابسة الذين عن البقية الزائفة، ورأينا عورتو مثمما رأينا عورة أ
وأنا قد  .كان خالي األصغر معيم، وخالي األكبر، وضوء الميل .خذلونا

ا بجسدك، فقمت ىؤالء جميعً  ىالحظت أن عورتيم تشبو عورة الذي تغن
من أىل البر، أنت التي كانوا ن كانوا من أىل البحر أو إىم سمطتك 

ال ىم تقيمين الفروق بينيم في لحظة اليأس أو في لحظة البطولة ، وا 
التي ستدمرك بعد تحريرك مثمما يدمر عواصم  ،يا روما ،جميعيم سمطتك

حوت الشعوب  ىا ىم سمطتك علىؤالء جميعً ! شقيقة لك نيرون العربي
من ! ا في الغد، والغد وحده سيكون شاىدكالتي ستنيض بالبحر حتمً 

ال فرق بين سمطة  .من الغد نذىب لنغمق الطريق .الغد نذىب لنأتي
ال فرق بين عورة وعورة ولكل ! طة ولكل ىؤالء عورة تشبو عورةوسل

ا لكني أقف مع الذي تختاره روما لزمنيا مركبً ! ىؤالء سمطة تشبو سمطة
أقف مع اختيارك من شعراء مدلمين أو صعالكة، ومن ! تمخر بو المرحمة

أقف مع اختيارك ضد اختياري، وضد عمري، ! قادة مخمصين أو قتمة
ني مع وردك األسود إذا ما اخترت، ومع ليمك األزرق أل ،وضد جناتي
أن يصير أعداء األمس أصدقاء ( االقصف يزداد دومً ! )إذا ما اخترت

أن أقاتل وأبو ! أنت تختارين، وأنت توجيين! ىذا ىو اختيارك ...اليوم
ا في سبيمك، فنتبدل أرز وأبو زيد الياللي نكون أسود وأبيض يقاتالن معً 

 ا سنعطي لكل لون رمزه الجديد، ولكلء من أجمك، و دً ضد طبيعة األشيا
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من  .من الغد نذىب لنأتي! معناه الجديد، والغد وحده سيكون لونكشيء 
طريق واحدة تدلين عمييا بإشارة من إشارات  .الغد نذىب لنفتح الطريق

العزلة المفكرة، والفردية إلى  وتاريخك كمو يشير اليوم .تاريخك العريض
صفحتك  ىا إال اليامش علة، فمم يبق سميمً لىامشية األصيالمبدعة، وال

! والجزيرة مخيم محاصر! أنا ىامشك في جزيرة تصيح .المحترقة
نيم األساسي في قصتك، سنكتب عنيم برمادك إوا لواآلخرون الذين قا

وعندما يصبحون في ! نيم انتصار المقبرةإقول قصتيم، وببولنا، وسن
ثل  يرىم سنكون ليم معارضين يسعون قصورىم سمطة القمر المحاق م

أما اليوم، فمنبدع قصة نكتبيا بالرماد، ولنتأمل في ! أنا قتيمك القادم .لقتمنا
ىا ىو الفرد في كيانك الضيق يدقق النظر في جسدك، ! المون الرمادي

ا، ويأخذ يتناولك لحمً ( يتناول ذراعيا)ا تخشاه آلية البرابرة ويتناولك ر يفً 
إيقاع القصف، وبرق  ىيأخذ في أكميا بشيية عل! )في أكمك بشيية

ا ا سودً ىا ىو الفرد في رمادك المنتثر نجومً ( القصف، ويرمييا بالرماد
ا تخشاه ا دموية يدقق النظر في جسدي، ويتردد في تناولي ر يفً وثمارً 

! أنا قتيمك األمين.. .برابرة اآللية، فمست بعد قتيمك الذي سأكون
 
السود والثمار  النجوم م يعود ويرمييا بالرماد، وينثريرمييا بالرماد، ث)

 (الدموية، والقصف قد وصل أقصاه
 

لقد خانتني فيروز القمب بنفسي مرتين قبل المرة األخيرة، وأنا قد قتمت 
يكون الثعبان األسود ذو البريق الميمي )صديقي مرتين قبل المرة األخيرة 

ت القصف، ولم يبق حضنو، وقد خرست أصواإلى  قد تسمل من جحره
 ىسيف الدين يقبض عل .اآلن يمسعو، وييرب .إال برق القصف الصامت
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ن فعمت (قمبو قبل أن يتياوى  فادفنوني في م،ال تقتموني لممرة األخيرة، وا 
جنة الرماد، أو في رماد الجنة، ىناك المكان األخير لجسدي، األوسع 

!  يرعبني الفراغ.. .من كل أحالمي، فال تسقط مني قدم أو يد في الفراغ
 
 (قرب جثمان أمو يسقط قتيالً )
 
 

مفتوحة  ىالستارة تبق
 
 
 

             1978خريف / باريس 
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أعمال أفنان القاسم 

 
المجموعات القصصية 

 
 1969األعشاش الميدومة  (1
 1974الذئاب والزيتون   (2

 1976اال تراب  (3

 1981حممحقيقي  (4

 1988كتب وأسفار  (5

 1995الخيول حزينة دوًما  (6

 
األعمال الروائية 

 
 1967الكناري  (7

 1969القمر الياتك  (8
  1970اسكندر الجفناوي  (9

 1971العجوز  (10

 1972النقيض  (11

 1973الباشا  (12
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 1974الشوارع  (13
 1975المسار  (14

 1978العصافير ال تموت من الجميد  (15

 1979مدام حرب  (16

 1987تراجيديات  (17

 1990موسى وجولييت  (18

 1991ظار الرئيس أربعون يوما بانت (19

 1993لؤلؤة االسكندرية  (20

 1994شارع الغاردنز  (21

 1994باريس  (22

 1995مدام ميرابيل  (23

 1995الحياة والمغامرات الغريبة لجون روبنسون  (24

 1996أبو بكر اآلشي  (25

 1999ماري تذىب إلى حي بيمفيل  (26

 2000بيروت تل أبيب  (27

 2001بستان الشالالت  (28

 2003فندق شارون  (29

 2003عساكر  (30

 2010وصول  ودو  (31

 2011الشيخ والحاسوب  (32
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األعمال المسرحية النثرية 

 
 1976مأساة الثريا  (33
 1977سقوط جوبتر  (34

 1978ابنة روما  (35

 
األعمال الشعرية 

 
 1966( ثالثة أجزاء –مجموعة قصائد أولى )أنفاس  (36
 1967( مسرحية شعرية)العاصيات  (37

 1968( مسرحية شعرية)المواطي المحرمة  (38

 2001( مسرحية شعرية)فمسطين الشر  (39

 2002( مسرحية شعرية)األخرق  (40

 2009( مجموعة قصائد فرنسية) رافيتي  (41

 2010( ممحمة فرنسية) رب  (42

 2010 – 2008( مجموعة قصائد أخيرة)البرابرة  (43

 
الدراسات 
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البنية الروائية لمصير الشعب الفمسطيني عند  سان  (44
 1975كنفاني 

البطل السمبي في القصة العربية المعاصرة عبد الرحمن  (45
 1983( جزءان)الربيعي نموذًجا مجيد 

 1984موسم اليجرة إلى الشمال لمطيب صالح  (46

البنية الشعرية والبنية الممحمية عند محمود درويش  (47
1984 

 1995 – 1985نصوص خاضعة لمبنيوية  (48

 2004دفاًعا عن الشعب الفمسطيني  (49

 2004خطتي لمسالم  (50
 

 
ramus105@yahoo.fr 
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يتابع أفنان القاسم  المسرحية،" أم الجميع"ثالثية  المصراع الثالث من، ابنة رومافي 
بيا السفن ىذه المرة في لبنان، وتتجسد  يرسم مسار العائمة الفمسطينية التي تمق

والحب، تمك العالقة التي تربط الفمسطينيين بيذا البمد،  العالقة المتناقضة بين الخيانة
ينتقل المشعل إلى الجيل التالي، . أبو أرز وفيروز الجبمية شخصيتين جديدتين، في

” الزمن المعين“تقول عدم فيميا ليذا ” منَتَظرة“بوصفيا مشاىدة وامرأة  وأم الجميع
ظر، حتى الموت ما ىو إال وجية وجية ن إالتنقمب القيم، وكل شيء ليس  حيث
ىذه التناقضات، وكيف يجد في إلحاحية يعرف الجيل الجديد كيف يمعب عمى  . رنظ
 ال تعرف فيروز الجبمية الحب إال في ساحة… ا  ير متوقع لر ائبوالحرب منفذً  زمن

 المصراع األخير من. القتال، وال تقاتل في نياية المطاف إال لتحب بشكل أفضل

 ال تصل عمى الر م من كل شيء إلى ،ابنة روماالمسرحية، ” أم الجميع“ثالثية 

أخير،  مة، وتنغمق في عدم يقين المحظة والذاتانية األكثر كمية، عند فصل ما قبلخات
 .باب مفتوح عمى مصير منفى متواصل إلى ما ال نياية

 

 
 
عائمته من برقة قضاء نابمس له خمسون عماًل بين  1944أفنان القاسم من مواليد يافا  *

دبية أو سياسية تم نشر رواية ومجموعة قصصية ومسرحية ومجموعة شعرية ودراسة أ
معظمها في عواصم العالم العربي وُترجم منها اثنان وثالثون كتاًبا إلى الفرنسية 

واإلنجميزية واإلسبانية والروسية والعبرية، دكتور دولة ودكتور حمقة ثالثة من جامعة 
السوربون ودكتور فخري من جامعة برلين، أستاذ متقاعد عمل سابًقا في جامعة 

ومعهد العموم السياسية في باريس والمدرسة المركزية الفرنسية وجامعة مراكش  السوربون
وجامعة الزيتونة في عمان والجامعة األردنية، ُتدّرس بعض أعماله في إفريقيا السوداء 

... وفي الكيبيك وفي إسبانيا وفي فرنسا

 


