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 الفعؿ  إلى  التجنيس مف امتو الص اتالمسرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ
      

 

 

 

 

 

 
ية )التجنيس( وجدنا أف مف الضرورة بمكػاف ذكػر قبؿ بدء اشتغالنا عمى ىذه الموضوعة المركز    

ما ورد عنيا في )لساف العرب( فالِجْنُس ىو: "الضرب مف كؿ شيء، وىو مف الناس ومػف الطيػر 
 ومف حدود النحو والعروض واألشياء جممة. والجنس أعـ مف النوع ومنو المجانسة والتجنيس". 

بنى عمى سابؽ لو )البانتومػايـ( ويسػعى إلػى وىو عندنا تفعيؿ نوع جديد )المسرحيات الصوامت( ي
اسػػػػتطاعت مخالفتػػػػو، ووضػػػػا اشػػػػتراطات وموجيػػػػات يترسػػػػس عمييػػػػا ىيكػػػػؿ صػػػػرحو الجديػػػػد. ل ػػػػد 

تصػب  فرعػاب أف أف تجػنس نفسػيا أدبيػاب عبػر العصػور، و  ػ كفف درامي ػ الصائتةالحوارية المسرحية 
 فػػػػيانييا قػػػػدرات الفنػػػػوف األخػػػػر  قػػػػدرة ك تػػػػدنظػػػػرا كمت كيػػػػا  العربػػػػي والعػػػػالمي مػػػػف فػػػػروع األدب
وليس فيو  ،نص غير قابؿ لم راءة األدبية عمى سبيؿ المثاؿاألدب. فالسيناريو و المزاوجة بيف الفف 

يركػز  إف وجد فرنػو  Pantomime)الػ) العرض الصامت وكذلؾ نص .ما يغري ال ارئ عمى ذلؾ
فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف لحظػػات وترسػػـ مخططػػاب ليػػا  حركػػة الممثػػؿب تعنػػىعمػػى جممػػة مػػف التوجييػػات 

اسػػتطاع أف يسػػت ؿ بذاتػػو وأف  المرئيػػةالصػػورة  إنػػو فػػف بصػػري يشػػتغؿ عمػػى .الفعػػؿ عمػػى الخشػػبة
فعػػاؿ أل كحاضػف ، واف ي ػدـ نفسػػويجػنس نفسػو فنيػػاب ويحتػؿ موقعػػا لػو بػػيف األجنػاس الفنيػة األخػػر 

يحائيػػػػػة ك يسػػػػػتياف بيػػػػػا. وظمػػػػػت موجيػػػػػات الفعػػػػػؿ ال  ،نظريػػػػػةحركيػػػػػة تختػػػػػزف طاقػػػػػات تعبيريػػػػػة وا.
ستطا عبر تػاري  ي. ولـ األعماؿ السكربتية مييمنة عمى حدود ىذا الففسيناريوىات ومخططات و 

وىػو  فمؤلػؼ العػرض اإليمػائي الػنص إلػى المتم ػي ـ المغة األدبية كرداة إليصػاؿاستخدا مفتطوره 
يػػػات قػػدر حاجتػػػو إلػػى تثبيػػػت التوجي المغػػة األدبيػػػةك يحتػػػاج إلػػػى  فػػػي الوقػػت نفسػػػو أيضػػاب  مخرجػػو

لمممثػؿ اعمػػؿ كػػذا وكػذا. بمعنػػى أنػػو يطمػب منػػو تحديػػداب  والسػيناريوىاتيو. أنػػو يحتػاج أف ي ػػوؿ نصػػ
أو الوصػػوؿ إلػػى ىػػدؼ ينبغػػي أف يتح ػػؽ عمػػى خشػػبة المسػػرح ضػػمف  ،ال يػػاـ بفعػػؿ إلشػػباع رغبػػة

 العممية الدراماتيكية الصامتة. 
عؿ يحتاج إلى داكت توضا في سياقات واف ىذا الف ،حتاج إلى الفعؿ ك ال وؿيإذف  البانتومايـ   

الحػػواري وم صػػودة كمػػا ىػػو حػػاؿ الفػػف المسػػرحي  ،خاصػػة لتػػؤدي إلػػى مػػدلوكت ذات معػػاف محػػددة
والعػػػالمي عمػػػى حػػػد سػػػواء. إك أف  ،الصػػػائت الػػػذي دخػػػؿ ميدانػػػو التخصصػػػي فػػػي األدب العربػػػي
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بداعيػػػػة المحاصػػػػرة الحاجػػػة إلػػػػى إيجػػػاد أشػػػػكاؿ تعبيريػػػة جديػػػػدة قػػػػادرة عمػػػى اسػػػػتيعاب الطاقػػػات اإل
بالتيريج، والضجيج، والثرثرة العالميػة عبػر وسػائؿ اإلعػ ـ الضػاجة بػاألقواؿ، واكبتػذاؿ ىػي التػي 
فرضت ضرورة البحث عف الشكؿ الذي يت ػاطا مػا كػؿ أشػكاؿ الزعيػؽ العػالمي. ومػف ىنػا فػرض 

ضػػػا التفكيػػػر أدبيػػػاب مو  نفسػػػو ووضػػػا أمػػػر تجنػػػيس ،نفسػػػو عمػػػى الواقػػػا والمبػػػدع فػػػي  ف البانتومػػػايـ
وحركػات الجسػػد التػي تشػكؿ بتػػداخميا،  ،واإليمػاءات ،والتنفيػذ فابتػدع نظامػػاب متكػام ب مػف اإلشػػارات

حواراب ما الموجػودات يػتمكف مػف خ لػو إيصػاؿ المعػاني المختمفػة إلػى جميػور النظػارة.  وتضافرىا
دائيػػة، عمػػى بضػػعة يـ قدراتػػو األاولػػـ ت تصػػر ىػػذه المعػػاني بطبيعػػة الحػػاؿ، بعػػد أف طػػور البانتومػػ

نمػا تعػد ػ  بعػد طػ ء وجيػو بػاأللواف المتباينػةػ ي ػـو بيػا الممثػؿ بميػارة بيموانيػة أفعػاؿ حركيػة   توا.
ذلػػػؾ إلػػػى تضػػػمنيا قصػػػة، وحبكػػػة، وموضػػػوعة، وشخوصػػػاب كميػػػا تػػػؤدي دوراب ميمػػػا متضػػػامناب مػػػا 

 كخطػػػاب أدبػػػي لم ػػػراءة قػػاب ب  أىمػػػو ليكػػػوفالموضػػوعة اإلنسػػػانية لمعػػػرض والػػنص، وىػػػذا ىػػػو الػػذي 
 زحزحة األجناس األخر  ليحتؿ لو رقعة واسعة ومتميزة.  فض ب عف كونو جنساب فنياب يعمؿ عمى

 
 اإلنسان يعقل بصريًا أكثر مما يعقل سمعيا  

 عمى مزاحـ عباس في إط لتو التاريخية عمى فف التمثيؿ الصامت:العراقي ي وؿ الناقد    
والياباف قد عرفت التمثيؿ  شرؽ ال ديـ في مصر والصيف  مؤرخو المسرح أف حضارات اليرج  "

اإلنسانية رغـ ارتباط سمعتو بالعبيد  عراقة الحضارة الصامت مثمما عرفتو اليوناف فيو فف عريؽ
 (1)"محدودة ومترخرةبينو وبيف الشعراء والف سفة حفرة واسعة لـ تردـ إك بصورة  والعت اء مما حفػر

كعتمادىا عمى  (Pantomimeالػ)األولى لفف الدرامية  وسية البذرة تعد رقصات )الساتير( الطو 
الحركات، واإلشارات، والتشكي ت التعبيرية التي عف طري يا ت دـ فرائض الطاعة، والحب، 
وال داسة لتمثاؿ اإللو ديونيسيوس، الذي يوضا عادة في م دمة المسرح مف جية، وكرتداء 

تي تجعؿ أنصاؼ أجسادىـ شبيية باآللية مف جية أخر . ولـ الراقصيف جمود الماعز )أقنعة( ال
 ،ذلؾ كرتباط سمعتو بالعبيد (البانتوميـ)يتطور الرقص الساتيري تطوراب ممحوظاب، وممموساب باتجاه 

والشعراء ك يسمحوف ألنفسيـ النزوؿ إلى مستو  أولئؾ األرقاء ولـ يكمفوا أنفسيـ  ،وألف الف سفة
شيء يخص ىذه الفئة اكجتماعية المتدنية. في الوقت الذي كتبوا فيو عف مش ة الكتابة عف أي 

: األوائؿ عمال ة المسرح اإلغري ي ييدأتطور الفواجا الساتيرية إلى المآسي )التراجيديات( عمى 
ووضا شي  ف سفة العالـ أرسطو كتابو   .ويوربيدس ،وسوفوكميس وأسخيموس، ثسبيس،

. ل د كانت افضؿ وأقدـ المراجا في أصوؿ المرساة والكوميديالشيير)فف الشعر( الذي يعد أ
"تتمثؿ في عنصريف: األوؿ اإلشارات : الفاجعة الساتيرية كما ي وؿ الدكتور محمد غ ب

 (2)والثاني الترثر واكنفعاؿ"، والحركات
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بد مف ولرفعة وسمو الموضوعة التي تعرضيا الفاجعة الساتيرية كرتباطيا مباشرة باآللية كاف ك 
اختيار ىذا الشكؿ الميذب الذي يميؽ برفعتيا وسموىا. صحي  أف الرقص منبا الفرح األعمؽ 
تعبيراب عف السعادة البشرية إك أنو في حاكت كثيرة أوقا تعبيراب عف الحزف والفواجا منو إلى الفرح 

بحت عمى اإلنساني. ليذا كاف الساتير يحمؿ في داخمو بذرة الدراما التي نمت وتطورت وأص
 الشكؿ الذي عرفت بو يـو ذاؾ بالمسرحيات التراجيدية.

كاف اإلغريؽ ال دامى يعت دوف بعودة اإللو إلييـ كؿ سنة نياية الشير الثالث، واف باخوس أو 
وبروبتو يحؿ الربيا عمييـ مرة أخر  ليذا يحتفموف  .ديونسيوس يرتي مبشراب بالخصب، والنماء

نوف، وي يموف الشعائر، والط وس لير  اإللو كيؼ يشكرونو ويبتيجوف بم دمو يرقصوف، ويغ
يمانيـ اويحمدونو جياراب. أرادوا أف يكوف األبصار بالعيف المجردة ك ال مب طري اب لمبرىنة عمى 

أوبتو المنتظرة ولتؤدي المشاىدة الحية الفاعمة  ػ وىو الحاضر بينيـ ػ بعودتو كؿ عاـ وليغرزوا فيو
أو مف قبؿ جميرة المشاىديف إلى ذلؾ اليدؼ. ل د أدركوا  ،وس اإللوسواء مف قبؿ ديونيسي

بفطرتيـ أف المشاىدة بالعيف أكثر ي ينية، وأوقا ترثيراب، وأدؽ برىاناب عمى صحة المعت د. واف 
لمعيف إمكانية عمى ع منة األحداث أكثر بكثير مف األذف التي تن ؿ األحداث إلييا عمى شكؿ 

حوك إياىا إلى صور واضحة، ودقي ة خ فاب لمعيف التي تتحوؿ صورىا أصوات يفسرىا الدماغ م
ىذه الح ي ة واشتغؿ عمييا منذ مطما ال رف  الػ)بانتومايـ(مباشرة إلى مضاميف ي ينية. ل د اعتمد 

العشريف حيف ترسست أكبر مدارسو في بولندا، والمانيا، وبريطانيا، وفرنسا. واستطاع مبدعوف 
ارسو أف يطوروا ىذا الفف. واف يضعوا لو ال واعد واألصوؿ. واستطاع مارسو كبار مثؿ بارو، وم

 "أف ينزؿ الكممة المنطوقة عف عرشيا المسرحي ليرخذ الصمت بحػػؽ:
 (3)"دائرة محكمةبخياؿ المتفرج في  تمؾ ال وة اآلسرة مكانيا ولتمتحـ عناصر الصمت والحركػػة

، والبيموانيات، واألكعيب المرتجمة وجعمو فنا قائماب بذاتو عف التيريج بالبانتومايـابتعد مارسو  ل د
 تو الت ميدية.ااستعراض ميار   مف عمى الرغـ مف انو لـ يستطا التخمص

ل د ظّمت عروض البانتوميـ، لوقت طويؿ، منفردة يؤدييا ممثؿ واحد ي وـ بكؿ اكستعراضات 
ين ؿ لنا األستاذ عمي  الذي يبذلو الممثؿ. اإليمائية بزمف قصير نسبياب نظراب لمجيد الكبير المضني

ب در مسرحية ناط ة  "إف كؿ نصؼ ساعة مف التمثيؿ الصامت مزاحـ عباس عف بارو قولو:
عمينا عدد مف فناني البانتوميـ بعروض ثنائية، وث ثية  وما ذلؾ طما (4)"خمسة فصوؿذات 

ونمير وىما مف ت مذة مارسو. اشتير مف بينيـ األخواف ميروس ؼ، وثاديوس. والثنائي سمير 
ازداد عدد الممثميف زيادة غير محدودة وك محددة إك  ت نياب فنياب، و  البانتومايـوبعد تطور 

بم تضيات العمؿ المعروض عمى الخشبة، وظيرت أعماؿ مبدعة عمى الصعيد المحمي تضمنت 
حا والحمامة( إف عدداب غير محدد مف الممثميف كمسرحية )قصة شعب( و)ح ؽ اشبيميو( و)ج
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"فعؿ قبؿ كؿ شيء. فعؿ  الفنانيف األوائؿ الكبار كانوا ينظروف إلى فف التمثيؿ الصامت عمى انو:
 (5)"ينبغي عمى الفناف أف يوضحو ب درتو ومواىبو التمثيمية يدور في لحظة ما. ىذا الفعؿ

. الكتابةيدة عمى صعيد واكلتزاـ بيا إلى ترخر الرواد عف ال ياـ بتجارب جد ،وقد أدت ىذه النظرة
أسير الخشبة ف ط؛ ولـ يجنس أدبياب باستثناء بعض المحاوكت المفردة التي قاـ بيا  نتاجيـوظؿ 

)فصؿ ب  كممات( مثاكب رائداب لممسرحية  بكيتبعض عشاؽ ىذا الفف. ولنا في مسرحية صموئيؿ 
ى العربية ونشر محمياب في مجمة الصامتة التي ت رأ وتمثؿ وتكاد تكوف المثاؿ الوحيد الذي ترجـ إل

)المسرح والسينما( العراقية وراح ينيج عمييا بعض فناني البانتوميـ عروضيـ الصامتة. وعمى 
الرغـ مف ذلؾ ظمت المسرحية الصامتة أسيرة الشكؿ الت ميدي الذي أرسى دعائمو كبار رجاكت 

ب جيداب، ودراية بحرفية المسرح، ىذه الفف ولـ يجرؤ أحد عمى تجنيسيا أدبياب ألف تجنيسيا يتطم
واستثمار إمكانيات الفنوف  ،عمى توصيؼ الفعؿ الدرامي ولغوية وقدرة أدبية ،وأصوؿ اإلخراج

 األخر  كالموسي ى والباليو والرقص واكوكراياتيؾ.
 

 فصؿ بػ  كممػات
)فصػػػؿ بػػػ  كممػػػات( كتبػػت لخشػػػبة المسػػػرح. ولػػػـ يفكػػػر الكاتػػػب  بكيػػػتإف مسػػرحية صػػػموئيؿ 

. ل د نحى عنيا الكممػات مسػتبعداب المغػة المنطوقػة ولكنيػا مػا األدبية مادة لم راءةك تجنيسيايا بحين
. وربمػػػػا ليػػػػذا السػػػػبب انفػػػػردت بقمكانيػػػػة نشػػػػرىا وت ػػػػديميا لم ػػػػراء يتيػػػػا لم ػػػػراءةياز احتفظػػػػت بجذلػػػػؾ 

ل ػػػد كتبيػػػا بكيػػػت بػػػدافا التجريػػػب الػػػذي  .حسػػػب اكختصاصػػػية اكختصاصػػػيف كمػػػادة فنيػػػة لم ػػػراءة
اس الفنيػػة المختمفػػة كالسػػيناريو الػػذي قدمػػو تحػػت عنػػواف )فػػيمـ( أخرجػػو األجنػػغؼ بػػو فكتػػب فػػي شػػ

أكف شػػنايدر ومثمػػو بوسػػتر كيتػػوف، واكسػػكتش اإلذاعػػي الػػذي كتبػػو تحػػت عنواف)اسػػكتش إذاعػػي 
فض  عف عدد مف التمثيميات  والمونودراما )شريط كراب األخير( ( والمونولوج )لعبة الركبي(1رقـ
 (6.)والطويمةوالمسرحيات ال صيرة  عيةاإلذا

المسػرحية بمجمميػا تعتمػد عمػى ممثػؿ واحػد ػ جريػاب عمػى الت ميػد السػائد فػي ىػػذا الفػف ػ ي ػوـ بعػػدد 
محدد مف الحركات واإليماءات لتوصيؿ معنى أراده المؤلؼ أف ينطمػؽ مػف فيمػو وفمسػفتو لموضػا 

ع ولية، واغتػراب. فػي )فصػؿ بػ  كممػات( البشري السائد  نذاؾ، وما ينطوي عميو مف عبث، وك م
أبسػػط ي ػػذؼ باإلنسػػاف  مرغمػػاب ػ إلػػى وجػػود صػػحراوي قاحػػؿ ػ منفػػرداب فػػي مكػػاف منعػػزؿ تن صػػو 

م ومات الحياة البشرية، واكجتماعية. ك أمؿ لو في األرض، وك أمؿ لو في السماء. مطروداب مػف 
 في م دمة ترجمتو لنصوص يونسكو:األرض، ومنبوذاب في السماء ي وؿ األستاذ شفيؽ الم ار 

مػػا  لػػت إليػػو الحضػػارة الغربيػػة المعاصػػرة مػػف ماديػػة ممعنػػة أدت  "وك يصػػدمف ال ػػارئ. وليتػػدبر أوكب 
األخ قي الػذي انتيػت إليػو المسػيحية التاريخيػة إلػى إقفػاؿ مػف  جنبا إلى جنب ما الفشؿ اإلنساني

 (7) " الغربيبالنسبة لإلنساف  اكلوىة
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رضػػية ػ فػػي ىػػذه المسػػرحية ػ  متضػػامنة ومتحالفػػة مػػا ال ػػو  األخػػر  عمػػى إحاطػػة إف ال ػػو  األ
 اإلنساف برسوار، وعوالـ كابوسية مخيفة تدفعو نحو الموت دوف أف تترؾ لو فرصة العػيش برمػاف.

وىػذا ىػػو حػػاؿ  .وتجعػؿ حياتػػو صػعبة إلػػى حػد ك يطػػاؽ وتسػػفييا حػد جعميػػا ك تسػتحؽ أف تعػػاش
ي عػالـ الخػواء الػذي شػيده بكيػت بطري ػة تػدؿ عمػى فمسػفة وضػا لبناتيػا، الرجؿ الوحيد المستمب فػ

وشيد بناىا انسجاماب ما فيمو العميؽ، ووعيو الكبير لما  لػت إليػو الحضػارة الغربيػة المعاصػرة مػف 
الػػنفس بػػو بعػػد ضػػياع كػػؿ قيمػػو الروحيػػة  الغربػػي األمػػؿ األخيػػر الػػذي منػػى اإلنسػػاف أف ػػدتماديػػة "
 ا بكيػػػت حػػػاؿ )الرجػػػؿ( فػػػي مسػػػتيؿ مسػػػرحيتو )فصػػػؿ بػػػ  كممػػػات( بالشػػػكؿيصػػػؼ لنػػػ (8) "ال ديمػػػة
 اآلتي:

 صفير مف الجنب األيمف                      
 يفكر، يتجو إلى اليميف،                      
 ي ذؼ بو فوراب إلى المسرح                      

 ريس ط، ينيض فوراب، ينفض التراب عف نفسو يستدير جانبا. يفك
 صفير مف الجنب األيسر                     
 يفكر، يتجو يساراب                      
 (9)ي ذؼ بو فوراب إلى المسرح                      

 جانباب. يفكر يس ط، ينيض فوراب ينفض التراب عف نفسو، يستدير         
و األدوات التػػػي تعيػػػده إلػػػى ذلػػػؾ أو ينبغػػػي عميػػػو أف يفكػػػر كمبعػػػد عػػػف مجتمػػػا اإلنسػػػانية بػػػاألداة أ

المجتمػػا بػػالرغـ مػػف خوائػػو، وعبثيتػػو، وتموثػػو، وانييػػاره األخ قػػي. ولكنػػو يجػػد نفسػػو وحيػػداب منعػػزكب، 
ذ تنػزؿ عميػو  ومنزوعاب مف طبيعتو البشػرية لػيس لػو غيػر رحمػة قػو  عمويػة مجيولػة، وقػوة يديػو. وا.

بجعميا  بعيدة عف متناوؿ يديو كمما وصؿ تمؾ ال و  بعض أدواتيا فرنيا تعمؿ عمى حرمانو منيا 
إلييا أو حاوؿ اإلمساؾ بيا. ومف بػيف تمػؾ األدوات الضػرورية إلدامػة حياتػو )قػارورة المػاء( الػذي 
يفشؿ بالوصوؿ إلييا عف طريؽ استخدامو المكعبات الث ثة، والحبؿ، والم ص الكبيػر. ممػا يعنػى 

شعوره ب  جدو  الحياة، وك مع وليتيا مف جية. لو استمرار الجفاؼ، والجدب، والخواء لمضاعفة 
ػػ ذ يػػدرؾ كػػؿ ىػػذا، ويعيػػو (11)أخػػر  اكنتحػػار مػػف جيػػةؿ بدفعػػو نحػػو وحتميػػة مصػػيره الػػذي يعج  . وا.

أخر . حتى يصؿ في النياية إلػى اليػرس فيطػرح تمو فانو يحاوؿ جاىداب عامداب تكرار المحاولة مرة 
إلػػى ال ػػارورة حتػػى عنػػدما "تنػػزؿ مػػف األعمػػى وتتوقػػؼ ودوف أف يمػػد يػػده ثانيػػة  ،أرضػػاب دوف حػػراؾ

عيف ما أرادتو الحضارة الغربية إلنسانيا الغربي  وىذا ىو (11) "أقداـ مف جسدهعمى مسافة بضعة 
الػػػذي خسػػػر كػػػػؿ شػػػيء  وك أمػػػػؿ لػػػو فػػػي أي شػػػػيء ولػػػيس لػػػػو سػػػو  التطمػػػا إلػػػػى يديػػػو ال ػػػػويتيف 

 والعاجزتيف حتى النياية.
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وؿ ليسخر "مف عبثية الحياة المفعمة بػالزيؼ، والكػذب مػف ذلػؾ الغثيػاف ىكذا يظير مسرح ال مع 
لمػاذا  تتسػاءؿيخفوف وراء حركاتيـ وأحاديثيـ  حيوانيػة مخيفػة.. حتػى أنػؾ  مف أولئؾ البشر الذيف

بكيػػػت حركػػػة الممثػػػؿ  ل ػػػد أوقػػػؼ (13، 12) "واآلليػػػة؟ إحسػػػاس بالجػػػدب والمػػػوات  ىػػػؤكء النػػػاس يحيػػػا
تو عنػػد ىػػذه الن طػػة مختتمػػاب إياىػػا عمػػى الخشػػبة لتبػػدأ ثانيػػة فػػي الحيػػاة مػػف متعمػػداب، وأنيػػى مسػػرحي

 )الرجؿ( عمى خشبة المسرح. ن طة التثوير التي بمغيا المشاىد وىو ير  ما حدث ل رينو
حبكة غير مع دة، وفكرة  تضمنوإف إل اء نظرة شاممة عمى ىذا النص كفيمة بجعمنا نحكـ عمى    

بوسػػػاطة الحركػػػات، واألفعػػػاؿ إيصػػػاليا إلينػػػا كصػػػور ذات دكلػػػة  واضػػػحة، وقصػػػة اسػػػتطاع بكيػػػت
تػػػدركيا العػػػيف، والمخيمػػػة عمػػػى حػػػد سػػػواء. األولػػػى عبػػػر مشػػػاىدتيا مجسػػػدة عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح، 

وتشػكؿ صػورىا داخػؿ المخيمػة مػف خػ ؿ قػدرة الكممػات عمػى ذلػؾ التشػكيؿ  ،والثانية عبر تصورىا
فػي النيايػة إلػى معنػى م صػود تسػيؿ رتيبػاب يػؤدي الصوري وىي قدرة تتكفؿ بترتيب صػور الػنص ت

 مػػف ىنػػا يعتبػػر نػػص بكيػػت )فصػػؿ بػػ  كممػػات( ن طػػة اكنطػػ ؽ الميمػػة .أدبيػػة شػػبو قراءتػػو قػػراءة
لػـ يكمػؿ المسػرحييف األولى نحو تجنيس المسرحية الصامتة تجنيساب أدبياب إك أف أحدا مػف الكتػاب 

. وظمػت المسػرحية الصػامتة رىينػة الخشػبة فسووك حتى بكت ن بشكؿ واض ، وجمي ما بدأه بكيت
وكت التي شيدت ليا أصوكب، وقواعد دراميػة جديػدة ت ءمػت فػي طبيعتيػا مػا اباستثناء بعض المح

الداخميػػػػػػػة مضػػػػػػامينيا المع ػػػػػػدة المتشػػػػػػعبة التػػػػػػي تعنػػػػػػػى ب ضػػػػػػايا اإلنسػػػػػػاف المعاصػػػػػػر، ومعاناتػػػػػػو 
ضعيا إك أنيا استطاعت أف تثبت بعػض وتوامف محدودية ىذه المحاوكت  وبالرغـ  (14)والخارجية
 .يةالتجنيسأسسيا 

، عنػػدما نشػػرت أوؿ مسػػرحية صػػامتة فػػي صػػحيفة )الثػػورة( العراقيػػة تحػػت 1994ل ػػد عممػػت منػػذ  
في مجمػوعتي المسػرحية  إياه اب عزز معنواف )ط وس صامتة( عمى إرساء دعائـ ىذا الجنس الجديد 

 دات أكثر نضجاب، واستكماكب لعناصره الدرامية، واألدائية. بوك ، وتبشيراب توفكانت إيذاناب بوكد األولى
نتيجة عدـ قدرة األجناس األخر  عمى  بالصوامتل د جاء انصرافي، واىتمامي، وانشغالي 

استيعاب شبكة أح مي الواسعة. فال صيدة التي كتبتيا منذ بواكير حياتي األدبية، وكذلؾ ال صة 
حفية كميا لـ تستطا احتواء تمؾ الشبكة اليائمة مف األح ـ، ال صيرة، والم الة الن دية، والص

والرؤ . وكنت عمى الدواـ أبحث عف جنس يصير كؿ ىذه األجناس في بوت ة واحدة ثـ يصاىر 
 بينيا وبيف اىتماماتي األخر  في اإلخراج المسرحي، وفي الموسي ى، والتصوير، واككروباتيؾ.

حي العراقي ب سـ الضاحي في تناولو لعدد مف تمؾ الصوامت وىذا ىو ما أشار إليو الناقد المسر 
 قائ ب:

 األدب)ما أنتجو ضمف جنس  مف ىنا بدأ اكنباري صائتاب بردواتو الصامتة محاوكب تجنيس" 

خمؽ  الم روء أدبا والمرئي مسرحاب مازجاب ومستفيداب مف أجواء الفنوف األخر  مثؿ (المسرحي
ليا مف مد  تعبير  كونيا تشكي ب مرئياب. ومف الم طة السينمائية لماالصورة التشكيمية في ح ي ة 
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قدرتيا عمى ترليؼ  غير اعتيادي. ومف الرقص في ت ديـ الحركة المنس ة. وما الموسي ى في
الخيالية المبتكرة. وما  الجممة اإلي اعية الزمنية. وما الشعر في قدرتو عمى ترليؼ الصورة

في مزج الفنوف بعضيا ببعض  ثافة درامية الحدث. ىذه المحاوكتالمسرح في قدرتو عمى خمؽ ك
خفاء فيو الموحة والكممة المرئية والموسي ى  الحواجز الفاصمة بينيا خم ت منتجاب جديداب تشترؾ وا.

منتجاب جديداب ىدفو  (باريناأل)الفنوف خمؽ منيا  والحركة سمات التشابو ون اط الت قي في ىذه
 (51")اب ودكلياب إثارة المتم ي جمالي

إف المنتج الجديد )الصوامت( وعمى وفؽ ما كتب منيا، ونشر، وعرض عمى خشبة المسرح صار 
 يستند عمى األسس اآلتية:   

فالصػورة           األساسػية.  اأدواتيػاعتمػاده كػرداة مػف و  التشػكيؿ الصػوري عمى ااشتغالي .1
تترسػػس عمػػى رغبػػة أو ىػػػدؼ،  تحتػػاج إلػػى فعػػؿ، والفعػػػؿ يحتػػاج إلػػى حركػػة، والحركػػػة (16)

واليػػػػدؼ يبػػػػرر الحركػػػػة، والحركػػػػة تعطػػػػي الفعػػػػؿ ىيئتػػػػو النيائيػػػػة، وبػػػػذلؾ تتشػػػػكؿ الصػػػػورة، 
ويتشكؿ معيا معنى محدد. بت ارب الصػور، وتعاقبيػا، وتسػاوقيا، وتػداخميا يتشػكؿ المعنػى 

 العاـ في ىيئة نص مدوف عمى الورؽ أو عرض قائـ عمى الخشبة.

راثيػػػة أو معاصػػػرة مسػػػتفيدة مػػػف العناصػػػر الدراميػػػة فػػػي بنائيػػػا تضػػػمنيا قصػػػة أو حكايػػػة ت  .2
 وأسموبيا. فيي مزاوجة دقي ة بيف ال صة كردب، والمسرحية كفف.

 واحد. ممكنة التنفيذ عمى الورؽ والخشبة في  ف رنةاعتمادىا عمى خطة إخراجية م  .3

فػػة أتاحػػت عػػدـ انغ قيػػا عمػػى مخططيػػا اإلخراجػػي وانفتاحيػػا عمػػى الػػرؤ  اإلخراجيػػة المختم .4
 لممخرجيف فرصة العمؿ عمييا كؿ حسب رؤيتو الخاصة.

مف كؿ سكانو دوف وساطة الترجمة، والن ؿ )في حالة  يامخاطبتيا العالـ بمغة كونية ت رب .5
األداء عمى الخشبة( فيي تعتمد عمى لغة الجسد )اإليماءة، واإلشارة، والحركة( األقدر 

رىاصاتيا، ومعاناتيا، ومفارقاتيا، عمى البوح، واألبمغ في التعبير عف خفايا  الذات، وا.
وتواف اتيا. واألمثؿ في تمثؿ الحاكت الحممية الممحة، واألفكار الشاردة التي ما تكاد 

 تمسؾ بواحدة منيا حتى تتابا أخر  في مطاردة مستمرة لمظفر بيف جميعاب.
اضا في تجنيس ثمرة جيد متو  الصوامتكي تحصد  بجد ودأب دءوب عممت كميااألسباب  هليذ

عمى الورؽ، وكعرض درامي عمى أدبي مف قاب ب لم راءة كنص  يجعمو تجنيساب أدبياب  فف البانتومايـ
الخشبة يصب في مصب جر اكىتماـ، واكنتباه إلى الكتابة عف ىذا الجنس الفني األدبي الذي 

كتب الناقد وقد  س تحت يافطة المسرحيات الصوامت.وجن   البانتومايـعرؼ تحت يافطة فف 
الروائي العراقي سعد محمد رحيـ عف قدرة الصوامت ال رائية ىذه ػ بعد أف أشار إلى لذة قراءة 

 الرواية التي تجارييا لذة قراءة النص المسرحي الحواري الصائت ػ متسائُ :



 13 

النصوص المسرحية الصامتة التي ُتكتب في بضا صفحات، في شكؿ  ولكف ماذا عف" 
إخراجية، مف أجؿ التمثيؿ، ىؿ يمكف أف تتحوؿ إلى نصوص أدبية قابمة  تخطيطات وتوجييات

المرء كما ي رأ ال صص ال صيرة وال صائد الشعرية؟. أك تنطوي عممية كتابة نص  لم راءة، ي رأىا
 صامت ب صد ت ديمو لم راءة عمى عنصر مجازفة؟. ولكف، أليست اككتشافات الكبر  مسرحي

 والمجازفة واألدب والفف وب ية أنشطة البشر كانت نتيجة المغامرة لإلنسانية، في ح وؿ العمـ
 غالباب؟

ىذا، عمى وجو التحديد، ما حاوؿ أف يفعمو صباح األنباري، الكاتب والفناف المسرحي، وىو  
األقؿ. فمنذ مطما تسعينيات ال رف  يتصد  لمكتابة في ىذا الح ؿ البكر في ساحة اإلبداع عمى

صامت يمكف أف ُيمثؿ عمى خشبة  ري عمى تجريب كتابة نص مسرحيالمنصـر دأب األنبا
أوكب مثؿ أي نص أدبي  خر. ففي  المسرح، وىذه غاية كؿ نص مسرحي، ولكف ىو معد لم راءة

وروائييف تحت ضغط ىاجس التحديث  الوقت الذي انشغؿ فيو األدباء مف شعراء وقصاصيف
الكتابة المسرحية، ونصُب عينو اجتراح  ي مجاؿإلبداع نص مختمؼ، اشتغؿ األنباري بموازاتيـ ف
 (17)". والسيناريو السينمائي، ناىيؾ عف المسرح جنس أدبي لو قرابة ما الشعر وال صة ال صيرة

 

 

…………………………………………. 

حاالت إشارات  وا 

التمثيؿ الصامت في العراؽ ػ عمي مزاحـ عباس ػ مجمة الرواد ػ العدد الفصمي األوؿ  فف(  1)
1999 

 ػ ترليؼ د.محمد غ ب ػ الدار ال ومية لمطباعة والنشر اإلغري ي(  مصابي  المسرح 2)
(  فف التمثيؿ الصامت في العراؽ ػ عمى مزاحـ عباس ػ مجمة الرواد ػ العدد الفصمي األوؿ 3)

1999 
 (  المصدر السابؽ4)
 (  المصدر السابؽ5)

بة، كؿ الساقطيف، فصؿ بدوف نياية المع 1957في إنتظار غودو/  1953مسرحياته:  (6)
األياـ  1961. 2فصؿ بدوف كممات ج 1959الجذوات./  1958، شريط كراب األخير.  1كممات

، Eh Joe 1966مسرحية، الفيمـ/  Cascando 1963كممات وموسي ى./  1962السعيدة./ 
ذىب./  شب ./ تمؾ المرة، وقا األقداـ، ث ثية ال Not 1 /1976 1972نفػ ْس./    1969تعاؿ وا.
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1977 But the clouds  /)1981نموذج مونولوج لعبة الرك بي./  1981)إذاعية Ohio 

Imprompyu /1982  /.1983الزوايا األربعة، الكارثة Nacht und Traume  

What Where 1983 

ػ ترجمة وت ديـ شفيؽ م ارػ سمسمة مسرحيات  بكيتمسرحيات طميعية ػ ترليؼ صموئيؿ  (7)
 1996عالمية 

 .العبث ػ ترليؼ البيركامو ػ ترجمة سالـ نصار ػ دار اكتحاد  ػ بيروت  (8)
 31العدد الثالث صػ  بكيت( مجمة )المسرح والسينما( مسرحية ) فصؿ ب  كممات ( لصموئيؿ 9)
 كامو ري( راجا كتاب ) العبث( كلب11)
 31د الثالث صػ العد بكيت( مجمة )المسرح والسينما( مسرحية ) فصؿ ب  كممات لصموئيؿ 11)
ػ سمسمة مسرحيات عالمية  عطيةػ الدكتور نعيـ  وأع مو( مسرح العبث مفيومو وجذورة 12)

1971 
( راجا مسرح ال مع وؿ وقضايا أخر  ػ يوسؼ عبد المسي  ثروة ػ منشورات مكتبػػػػة النيضة 13)

 1981ػ بغداد 
رحيات صائتة وث ث ( راجا ) ط وس صامتو ( وىي مجموعة مسرحيات ضمت ث ث مس14)

محاوكت جديدة في كتابة المسرحية الصامتة كتابة تصم  لمخشبة كعرض مسرحي ولم راءة 
 ـ.    2111كنص ادبي/ المجموعة صدرت عف دار الشؤوف الث افية في بغداد عاـ 

راجا م الة األستاذ ب سـ الضاحي )غياب المغة وحضور الفعؿ( جريدة اكتحاد ػ  (15)
 2118/ 12/ 3التاري   ػ 1999العدد

 .2111شتاء  4راجا الحوار المنشور في مجمة )المشيد( العراقية العدد  (16)
( راجا م الة األستاذ سعد محمد رحيـ المنشورة في صحيفة المد  البغدادية الصادرة بتاري  17

 تحت عنواف )البانتومايـ نصاب أدبياب.. قراءة في نصوص صباح اكنباري(. 3/7/2111
    

        
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

 االلتحام في
  فضاءات الصمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . 1999( خريؼ  1نشرت في سمسمة ) الؽ ( مشيد ديالى الث افي ) 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الصامتون
 
 

 الكهول الثالثة
 الممثل األول
 الممثل الثاني
 حممة التابوت
 امرأة التابوت
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ء نسما  مف خ ؿ الظ ـ موسي ى خوؼ وترقب .. تفت  اإلضاءة متناوبػة حالما تطفر األضوا   
بالموف األحمر واألزرؽ واألصفر فتتاح لمف في الصالة فرصة مشاىدة الكيوؿ الث ثة وىػـ ي فػوف 

حركػػػات  عمػػى مػػػدرج مرتفػػا نسػػػبياب عػػف الخشػػػبة .. ي ػػػوـ الكيػػؿ األوؿ بحركػػػات تشػػبو إلػػػى حػػد مػػػا
ؿ اآلخراف ب  حراؾ .. تستمر اإلضاءة عمى حركتيا المتناوبة لفتػرة ثػـ ظالكينة أو السحرة بينما ي

 تتوقؼ ما ضربة أرغف قوية .
* 

يضػػػيء الممثػػػؿ األوؿ )بػػػالزي األبػػػيض( ، طري ػػػو مػػػف الصػػػالة إلػػػى الخشػػػبة ، بواسػػػطة 
مصباح يدوي أو شمعة .. يتبعػو الممثػؿ الثػاني )بػالزي األسػود( كمػا لػو كػاف ظػ  لػو.. يت ػدماف 

وحدة إلى الخشبة .. يصعداف .. يستمر األوؿ بالسير إلػى منتصػؼ الخشػبة ، دوف أف بخطى م
يستدير .. يتوقؼ  عمى منط ة وسط الوسط وكرنو أحس بوجود شخص يتبعػو .. يتوقػؼ الثػاني 
أيضػػػا .. يصػػػوب مسدسػػػاب إلػػػى رأس األوؿ مباشػػػرة .. تضػػػاء الخمفيػػػة )السػػػايؾ( بقضػػػاءة حمػػػراء 

. يطمػػػؽ األوؿ صػػػرخة صػػػماء .. يتػػػرلـ يختػػػؿ توازنػػػو قمػػػي  .. يسػػػتدير تػػػدريجياب .. يطمػػػؽ النػػػار .
ليواجو ال اتؿ .. يرم و بنظرة ذات مغز  .. يبتسـ لػو .. يت ػدـ نحػوه .. يتوقػؼ أمامػو مباشػرة .. 
يسػػير ال اتػػؿ نحػػو ال تيػػؿ فيتراجػػا إلػػى وسػػط الخشػػبة .. يتوقفػػاف .. وبحركػػة واحػػدة منيمػػا تنطمػػؽ 

وفف .. يرقصػػػػاف ، معػػػػا ، بحركػػػػات موحػػػػدة ، رقصػػػػة )ال ػػػػدر يطػػػػػرؽ السػػػػمفونية الخامسػػػػة لبتيػػػػ
 األبواب( .. تنتيي الرقصة بحركة موحدة يتوقفاف عندىا قبؿ أف تطفر األضواء .. ظ ـ .

* 
تنطمػؽ ، مػػف خػ ؿ الظػػ ـ ، ضػربات رتيبػػة عمػى الطبػػوؿ .. تسػمط عمػػى السػايؾ إضػػاءة  

.. اتيـالمسػرح ث ثػة كيػوؿ يحممػوف صػولجان زرقاء .. يضاء المسرح بقضاءة خافتة .. يدخؿ إلى
ؿ ال تيػؿ عمػى الجانػب األيمػف مػف المسػرح .. يػدخؿ حممػة )التػابوت( ظي فوف بشكؿ ىرمي بينما ي

وىـ يسػيروف سػيرا نظاميػا جنائزيػا عمػى إي ػاع المػارش الجنػائزي أو صػوت اليميمػات الكوراليػة .. 
.. التػابوت يرفعػوف غطػاءه بحركػة بطيئػة  ينزلوف التابوت عمى جية يسار المسرح .. ي فوف خمؼ

.. تنيض منو امرأة في م تبؿ العمر .. تضا ، عمػى شػفاىيا ، األحمػر  الػذي يبػدو منسػجما مػا 
م بسػيا البيضػاء .. حركػػات النيػوض مػػف التػابوت بطري ػة مشػػابية لحركػات ال تيػػؿ عنػدما رقػػص 

. ت ػؼ .. تػنفض عػف م بسػيا مػا قاتمػو رقصػة )ال ػدر يطػرؽ األبػواب( ولكػف مػف دوف موسػي ى .
التراب .. تبتسـ لحممة التابوت تنطمؽ نحو الكيوؿ الث ثة .. تبتسـ ليـ واحدا واحدا .. ثـ تنطمػؽ 
، بسرعة، وبميفة نحو ال تيػؿ إذ تػراه واقفػا ينظػر ألييػا عمػى يسػار المسػرح .. تحػاوؿ معان تػو لكنػو 

.. يشػػير إلػػى المػػرأة والػػى نفسػػو .. المػػرأة  يفمػػت مػػف بػػيف ذراعييػػا .. ويتوقػػؼ أمػػاـ الكيػػوؿ الث ثػػة
ت وـ بحركات مشاكسة فييا الكثير مف نزؽ المرأة المراى ة .. يبتسػـ الكيػوؿ لحركاتيػا .. ينظػروف 

ييـ كما لو كانوا شيودا إلى الجانبيف ..يرفا الكيوؿ أيدإلى ال تيؿ باشمئزاز .. يفت  ال تيؿ ذراعيو 
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موحػػدة .. يتػػدلى مػػف فضػػاء المسػػرح حبػػؿ يشػػبو المشػػن ة ..  .. يشػػيروف بصػػموجاناتيـ أليػػو إشػػارة
ؿ متػدليا فػي ظػالحبػؿ وال تيػؿ إلػى األعمػى لكنػو ييضعو أحد الكيػوؿ تحػت إبطػي ال تيػؿ ..يسػحب 

فضاء المسرح .. ىميمة ترتيمة كورالية مضخمة بمكبر الصوت .. ينزؿ الكيوؿ الث ثة مػف عمػى 
سػفؿ .. يرتخػي .. أة في تابوتيا .. ينزؿ الحبؿ الى مرأمدرجاتيـ ويتوجيوف إلى الخارج ..تدخؿ ال

ي ػػـو حممػػة التػػابوت بغم ػػو عمييػػا .. يحممونيػػا وينسػػحبوف الػػى خػػارج المسػػرح عمػػى إي ػػاع المػػارش 
الجنائزي أو عمى صػوت اليميمػات الكوراليػة .. ينػزؿ الحبػؿ الػى أسػفؿ .. يرتخػي .. تػدب الحيػاة 

راعيو الى الجانبيف كما في المرة الساب ة .. ي ؼ ثػـ يجمػد في ال تيؿ ، مرة أخر  ، يبرؾ ..يفت  ذ
في مكانو .. ي وـ بحركات طيراف وكرنو يطير فع  ..يتوقؼ إذ ير  ال اتؿ عمى يسار الخشبة ما 
يزاؿ في مكانو وىو يصوب أليو .. يت دـ ال تيؿ مف ال اتؿ .. يتوقؼ عمى م ربة منو ثػـ يتراجػا ، 

باتجاىػػػو .. يتوقفػػػاف فػػػي وسػػػط الخشػػػبة .. يتبػػػادكف النظػػػرات ..  أمامػػػو ، مػػػا كػػػؿ خطػػػوة لم اتػػػؿ
يتحركػػاف كمػػا لػػو كانػػا واحػػدا .. يطمػػؽ ال اتػػؿ صػػوب ال تيػػؿ ..اكثنػػاف ، معػػا ، يصػػرخاف صػػرخة 
صماء .. يمسؾ كؿ منيما رأسو بطري ة متشابو .. يتموياف .. يترلماف .. ي ترباف مف بعضيما .. 

ماف تماما .. يتحركاف وكرنيما واحٌد وىما يؤدياف رقصة اكلتحاـ  يتداخؿ الواحد في اآلخر .. يمتح
.. يتوقفاف عف الرقص .. يجمداف في محميما .. يس ط ال تيؿ ميتا وكذلؾ ال اتؿ .. يسدؿ الستار 

 ما تصاعد اليميمات الكورالية .
* 

  
منتصػػؼ  ييػػبط ال تيػػؿ ، بواسػػطة الحبػػؿ ، مػػف فضػػاء المسػػرح ،إلػػى الخشػػبة .. يجمػػس فػػي      

المػرأة المسرح .. تمر مف أمامو امرأة عصرية ىي نفس المرأة التي كانت معػو فػي الم ػاء األخير..
ظػاىر بػذلؾ .. ينظػر إلييػا  باسػتغراب ..يتبعيػا ..تختفػي وراء الكػواليس تو أنيا تأك تنتبو لوجوده 

لكػػنيـ بم بػػس .. يعػػود الػػى جمسػػتو  وسػػط الخشػػبة .. يمػػر مػػف أمامػػو ، أيضػػا ،الكيػػوؿ الث ثػػة و 
عصػػرية أيضػػا ..ينظػػر إلػػييـ باسػػتغراب . . يتػػبعيـ حتػػى يختفػػوف وراء الكػػواليس .. أصػػوات غيػػر 
مفيومة وك محددة ، مضخمة بمكبر الصوت ترخذ باكرتفاع شيئا فشيئا .. يتمو  ، معيا ، مترلما 

كانػو السػابؽ .. توقؼ األصوات .. يجمس متيالكاب في مت..يمسؾ رأسو ، كما في المرة الساب ة .. 
يجمػس خمفػػو مباشػرة يتحػرؾ معػو حركػػو موحػدة .. يسػتدير فيػػر   يت ػدـ مػف خمفػو ال اتػػؿ السػابؽ ..

ال اتػػؿ .. ي فػػاف كػػؿ فػػي مواجيػػة اآلخػػر .. يتراجعػػاف الػػى الخمػػؼ وقبػػؿ أف يختفيػػا وراء الكػػواليس 
 دؿ الصػولجافف الكي ف وىمػا بم بػس عصػريو ، أيضػا ، يحمػ ف اليػراوة بػ يظير خمفيما الرج

.. يسػتديراف .. يريػاف الػرجميف الكيمػيف فيتراجعػاف الػى وسػط  ويضعاف عمى أعينيما نظػارات سػود
الخشػبة .. يػػدخؿ الكيػػؿ األوؿ مػػف مػؤخرة المسػػرح وبيػػده ىػػراوة أيضػا .. يتوقػػؼ .. يرفػػا ىراوتػػو ، 

ا .. يزحػػؼ ويظػػؿ جامػػدا كتمثػػاؿ فيػػن ض اآلخػػراف عمػػى ال اتػػؿ وال تيػػؿ ضػػربا مبرحػػ الػػى األعمػػى ،
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ال اتػػػؿ وال تيػػػؿ وخمػػػؼ كػػػؿ منيمػػػا واحػػػد مػػػف الكيمػػػيف وكرنيمػػػا يسػػػوقانيما كمػػػا تسػػػاؽ الخػػػراؼ .. 
يػػدوروف زحفػػا نصػػؼ دورة فيمت يػػاف عنػػد الكيػػؿ األوؿ .. يجمسػػاف .. ينيضػػاف .. يخفػػض الكيػػؿ 
..يضػػا كػػ  ىراوتػػو عمػػى عن ييمػػا ويضػػغطاف حتػػى ين طػػا عنيمػػا اليػػواء  ىراوتػػو فيجمسػػاف ثانيػػة ب

يرتفػا ال تيػؿ إلػى األعمػى بواسػطة الحبػؿ الػذي ىػبط بػو الػى  يسػ طاف عمػى األرض .. ختن اف..وي
 األضواء . رطفاألسفؿ .. ت

تفت  اإلضاءة تػدريجيا .. يظيػر الكيػوؿ الث ثػة بم بسػيـ الت ميديػة عمػى المسػرح .. ونػر         
الجيػات .. يتركػد مػف عػدـ ال تيؿ وىو مػا يػزاؿ عمػى سػ طتو األخيػرة .. يػنيض .. ينظػر الػى كػؿ 

ييػػػـ بػػػالخروج مػػػف جيػػػة اليسػػػار لكنػػػو يتوقػػػؼ قػػػرب الكػػػواليس ثػػػـ يبػػػدأ  وجػػػود أي شػػػخص غيػػػره ..
بالتراجا وكرنو ابصر شيئا غريبا ومدىشا .. يسػتمر بػالتراجا .. تتبعػو وت ح ػو مػف الجيػة نفسػيا 

..تت دـ نحػػوه بػػبطء أوؿ األمػػر ة كبيػػرة بقطػػ ينمػػا ذىػػب .. الكيػػ ف بمطاردتػػو أ أمػػر ثػػـ تبػػدار ضػػخـ.
الثػػػػاني والثالػػػػث يرشػػػػاف المسػػػػرح مػػػػف األعمػػػػى بػػػػربخرة ممونػػػػو بينمػػػػا ي ػػػػـو األوؿ بػػػػبعض الحركػػػػات 

نيػػػا لػػػف الييػػػا .. يتركػػػد مػػػف إالحركػػػة .. يتوقػػػؼ ال تيػػػؿ .. ينظػػػر الشػػػيطانية .. تتوقػػػؼ المػػػر ة عػػػف 
يػػوؿ الث ثػػة وىػػـ مػػر ثػػـ يػػر  الك..يػػر  صػػورتو معكوسػػة فييػػا أوؿ األ تتحػػرؾ ثانيػػة ..ي تػػرب منيػػا

يػػر  ال اتػػؿ .. ترتفػػا المػػر ة الػػى األعمػػى  يسػػخروف منػػو .. يتراجػػا خطػػوة واحػػدة ..يحػػدؽ فييػػا ..
ال تيػػػؿ .. أصػػػوات متداخمػػػة  فػػػيينمػػػا يظػػػؿ ال اتػػػؿ فػػػي محمػػػو يحػػػدؽ وتختفػػػي فػػػي فضػػػاء المسػػػرح ب

سػػريعة غيػػر واضػػحة وك مفيومػػة تصػػدر عػػف مكبػػر الصػػوت يمسػػؾ كػػؿ منيػػا رأسػػو مترلمػػا حتػػى 
ختفػػػي األصػػػوات .. يتوقفػػػاف .. ينظػػػر كػػػؿ منيمػػػا الػػػى اآلخػػػر .. ويبػػػدأ ال تيػػػؿ بمطػػػاردة قاتمػػػو .. ت

يػػدخ ف إلػػى المسػػرح وكػػػؿ  لحظػػػة وراء الكػػواليس..ؿ السػػايؾ عػػدة دورات .. يختفيػػاف يػػدوراف حػػو 
منيمػػا ينظػػر باتجػػاه الكػػواليس وىػػو يحمػػؿ بيػػده مسدسػػا .. يتراجعػػاف حتػػى يمػػس ظيػػر كػػؿ منيمػػا 

زاف مػػف ىػػوؿ المفاجػػرة و يسػػتديراف الػػى بعضػػيما .. يطم ػػاف .. يسػػ طاف معػػا .. ينػػزؿ اآلخػػر في فػػ
الكيػػوؿ الث ثػػة مػػف أعمػػى المػػػدرج المرتفػػا نسػػبيا .. ي فػػوف حػػػوؿ الجثتػػيف يرفػػا ال تػػي ف رأسػػػييما 
..ينظراف الى الكيوؿ وىـ يصوبوف صولجاناتيـ ألييما .. يطم وف فيس طاف مػرة أخػر  ولكػف بػ  
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ارات نارية مختمفة .. تومض اإلضاءة عدة مػرات يلظ ـ عتطفر األضواء .. نسما مف خ ؿ ا   
.. نػر  ، خػػ ؿ وميضػػيا ، الرجػػؿ ذا الم بػػس البػػيض ىاربػػا .. فزعػػا .. محػػاوك حمايػػة نفسػػو مػػف 

يصػاب بعيػار .. عيػاريف ..  .. مف جيات المسػرحوابؿ الرصاص الذي ينياؿ عميو مف كؿ جية 
ث ثػػة فيتػػرن  مترلمػػا .. ين طػػا الرصػػاص .. ينيػػار .. يتيػػاو  .. وقبػػؿ أف يسػػ ط أرضػػا ي ػػرفص 

فتػػرة وىػػو عمػػى وسػػط يسػػار الخشػػبة .. ب عػػة الضػػوء الدائريػػة مركػػزة عميػػو فتتوقػػؼ الحركػػة وتظػػؿ 
سػتي اظ .. يرفػا رأسػو .. جذعػو .. ي ػؼ باك أي ى حمميو ىادئػة ..يسػتمر م رفصػا فتػرة ثػـ يبػدموس

منتصبا .. يفززه دوي طبؿ كبير أو ضربة صنج قويػة تتػزامف مػا ظيػور رقعػة شػطرنجية ضػوئية 
حػػػد أت ذات الشػػػماؿ وذات اليمػػػيف .. ك كبيػػػرة تحتػػػؿ معظػػػـ الخشػػػبة .. ينظػػػر الييػػػا بتوجس..يتمفػػػ

ذو يفشؿ .. و لخروج مف الرقعة لكنعمى المسرح غيره وغير الفراغ .. يحاوؿ ا يكتشؼ انو مشدود  ا.
 الى المربا ، الذي ي ؼ عميو ، ب وة خفيفة ، يعيد المحاولة ثانية وثالثة ورابعة .

ييػػبط ، عمػػى حػػيف غػػرة ، مػػف فضػػاء المسػػرح ، عمػػى المربػػا الشػػطرنجي المنػػاظر لممربػػا         
ج بالسػ ح .. يت ػدـ الذي ي ؼ عميو ) مربا بيدؽ الممؾ ( رجؿ يرتدي الم بس السػود ولكنػو مػدج

مػاـ الرجػؿ ذي الم بػس أيرمػي  ) مربعػا ( الػى األمػاـ .. يتوقػؼ .. يشػير سػيفو وينتظػر.. خطػػوه
درع وسػػػيؼ .. ينظػػػر ألييمػػػا والػػػى الرجػػػؿ ذي  البػػػيض مػػػف جيػػػة مجيولػػػو مػػػف فضػػػاء المسػػػرح  ،

س السػود  يرفػا حائرا يت دـ الرجػؿ ذو الم بػ الم بس السود الذي يشير عميو بحمميما مستغربا ..
وبحركػة انعكاسػية   سيفو الى األعمى ، بحركة رشي ة ين ض عمى الرجؿ ذي الم بس البػيض .. 

فػي دفاعػو فتػرة ..يسػ طو  لية يرفا الرجؿ ذو الم بس البيض الدرع فيدرأ عنو الضربة .. يستمر و 
يػن ض  عميػو  خر  ، لمخصـأذ يتفاد  ضربة ، ا. ا ينتبو لوجود السيؼ في يده .. و رضأالخصـ ، 

.. يطعنػػو ب ػػوه فيت ي ػػر بػػبطء حتػػى يسػػ ط خمػػؼ الكػػواليس .. الرجػػؿ ذو الم بػػس اكبػػيض  ينظػػر 
السػػيؼ والػػدرع ولمػػا فعمػػو بالخصػػـ فيرمييمػػا ، بت ػػزز واشػػمئزاز ، بعيػػدا عنػػو .. ييػػـ بمغػػادرة  الػػى

بعبػاءات الرقعة .. وعندما يخرج فع  .. يداىمو رجاؿ بشػعوف .. مخيفػوف بم بػس بػيض مغطػاة 
ة المسػرح .. سود مما يتي  ليـ الظيور بموف واحد أو لونيف في كػؿ مػرة يظيػروف فييػا عمػى خشػب

كبػػػرىـ حجمػػػا فيعيػػػده الػػػى الرقعػػػة ثانيػػػة .. يسػػػ ط مغشػػػيا عميػػػو .. تتركػػػز أيضػػػربو أطػػػوليـ قامػػػة و 
ت .. رقعػة قػد اختفػاإلضاءة فػي حزمػة دائريػة تعزلػو عػف ب يػة أجػزاء الخشػبة .. يسػتي ظ .. يجػد ال

و ) عمى مربا قمعة الممؾ ( ت ؼ امرأة بم بس بيض وىي تضـ إلى صدرىا دمية وعمى م ربة من
الطفػؿ .. يمػد ليػا ذراعيػو ..تت ػدـ منػو .. تناولػو  /كبيرة كمػا لػو أنيػا طفػؿ رضػيا ..يترمػؿ الدميػة 

معيػا الدمية .. ي بميا .. يضعيا عمػى األرض .. يػنيض ..يمسػؾ يػدي المػرأة ..يحتضػنيا ويػدور 
فتػػرة مناسػػبة ف فػػي فضػػاء فسػػي  .. تسػػتمر الرقصػػة بفػػرح غػػامر.. يرقصػػاف ، مثػػؿ طػػائريف محم ػػي

يحػػاوؿ  ا مػػف كػػؿ زاويػػة مػػف زوايػػا المسػػرح ..مػػحتػػى ي طعيػػا صػػوت الرصػػاص وىػػو ينيػػاؿ عميي
الطفؿ بجسدىا لكف الرصاص يتمكف  /الرجؿ حماية المرأة بجسده .. وتحاوؿ المرأة حماية الدمية 
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تتوقػػؼ الحركػػة اثنػػاء سػػ وطيما فيبػػدواف كتمثػػاليف حػػزينيف وسػػاخطيف .. يػػدخؿ الرجػػؿ ذو منيػػا .. 
الطفؿ مف بيف ذراعي المرأة بيدوء ويغػادر متسػم  أيضػا .. / الصولجاف ، متسم  ..ينتزع الدمية 

 تطفر األضواء .
* 

ىػػو ممػػد عمػػى المربػػا نفسػػو وتحػػت نفػػس الب عػػة الضػػوئية نػػر  الرجػػؿ ذا الم بػػس البػػيض و       
يحػػاوؿ الخػػروج . فاجػػر بعػػودة الرقعػػة ثانيػػة ..يػػنيض.داخػػؿ الرقعػػة الشػػطرنجية ..يسػػتي ظ بػػبطء.. ي

منيػػا ولكنػػو يفشػػؿ كمػػا فػػي المػػرة السػػاب ة .. ضػػربة صػػنج أو طبػػؿ كبيػػر و صػػرخة قويػػة لػػرجميف 
 . يشػػيرافيضػػا .. يت ػػدماف منػػو بػػبطء .أقعػػة وىمػػا يرتػػدياف الم بػػس السػػود ي فػػزاف الػػى داخػػؿ الر 

مريكييف .. يتوقفاف عف الحركة حالما يظير الرجاؿ الث ثة وىـ أسمحتيما .. يبدواف كراعيي ب ر أ
حػػد المسػػمحيف يطمػػؽ النػػار عميػػو في فػػز متحاشػػيا الرصاصػػة أبػػيض .. وف األميغػػادروف المسػػرح بػػال
ؿ نيمػػا يطم ػػاف كمػػا لػػو كانػػا ) فيمػػيف ( فػػي رقعػػة شػػطرنجية فيسػػيأيكتشػػؼ  الػػى المربػػا المجػػاور..

ي ػػؼ عمػػى مربػػا ك يت ػػاطا معيمػػا فيصػػوب نحػػو األوؿ ..  عميػػو تحاشػػي اط قػػاتيـ المسػػتمرة ..
يرمػي المسػدس بعيػدا عنػو  يطمؽ .. يرديو قتي  .. يصوب نحو الثاني .. يطمؽ .. يرديو قتي  ..

يشػػا ضػػوء وىػػاج ىػػو و   خمػػؼ الكػػواليس .. يػػرتطـ المسػػدس بررضػػية الخشػػبة فيحػػدث دويػػا ىػػائ  
فيسػػ ط مغشػػيا عميػػو ، عمػػى المربػػا نفسػػو الػػذي  التػػي تطػػي  بػػو  ؽ الرصاصػػة الطائشػػةانطػػوىػػج 

فتػرة وجيػزه ثػـ تختفػي تػدريجيا مػا الموسػي ى المػرة ، ب عػة الضػوء تتركػز عميػو  س ط عميو قبؿ ىذه
ة الشطرنج ..يتحسس جسده .. وتدريجيا يستي ظ الرجؿ ذو الم بس البيض .. يفاجر  باختفاء رقع

عػػدـ وجػػود ث ػػوب فػػي م بسػػو .. موسػػي ى مػػارش .. يػػدخؿ الرجػػاؿ الث ثػػة.. يػػدوروف  كػػد مػػفر..يت
كػػػواليس يمػػػوذ بػػػالفرار مػػػف ذ يختفػػػوف وراء الا. ية كاممػػػة .. يخرجػػػوف ..يتػػػبعيـ ..و حولػػػو دورة ط وسػػػ

 .. عمػػػى  وسػػػط المسػػػرحأيتراجػػػا .. يمػػػوذ بػػػالفرار مػػػف جيػػػة  خػػػر  .. يصػػػطدـ بيػػػـ ..الجيػػػة األ
طػػوليـ قامػػة أ.. كيمػػوي عمػػى شػػت .. يت ػػدـ منػػو  وقػػؼ فػػي مكانػػو.. حػػائرايضػػا .. يتأيصػػطدـ بيػػـ 

 كبرىـ حجما .. يضربو بالصولجاف فيس ط مغشياعميو فتختفي ب عة الضوء تدرجيا . أو 
* 

ة التػي أطرنج أيضػاب .. يػنيض .. تػدخؿ المػر تدريجياب تبدأ الب عة بالظيور .. تظير رقعة الش      
 ة ، الػػى داخػػؿ الرقعػػة منخذلػػة .. محطمػػة .. شػػاحبة .. مػػدماة وىػػي كانػػت معػػو ، فػػي المػػرة السػػاب

ي تػرب الرجػؿ ذو  تحمؿ بيف يدييا صػرة قماشػية تضػعيا عمػى منتصػؼ الرقعػة وتبتعػد بانكسػار ..
س أيفاجػر ويكػاد يغمػى عميػو اذ يػر  ر  الم بس البيض مف الصرة ال ماشية ..يفتحيا بحركة واحػدة

يتعػالى  بالدـ .. تنيار قػواه .. يبػرؾ .. يغطػي وجػو براحتيػو ..الدمية / الطفؿ م طوعة ومضرجة 
يتبعػػو الرجػػؿ ذو الم بػػس البػػيض ،  عمػػى..أنػػا .. يبػػدأ الػػرأس باكرتفػػاع الػػى صػوت الموسػػي ى حزي

بنظراتو الكسيرة حتى يغيب في فضاء المسرح .. يطرطت رأسو .. يدخؿ الرجاؿ الث ثة .. ينيض 
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كبػػػػرىـ حجمػػػػا باشػػػػارة مػػػػف صػػػػولجانو ثػػػػـ يشػػػػير أطػػػػوليـ ، و أ .. يحػػػػاوؿ التصػػػػدي ليػػػػـ .. يوقفػػػػو
ة فيت ػػدـ اكثنػػاف ويمسػػكاف بيػػا كػػؿ مػػف يػػد ..يجرانيػػا وىمػػا يتبعػػاف أ، الػػى المػػر  يضػػاأ بالصػػولجاف ،

ة منيمػػا أخػػذ المػػر أبكػػؿ سػػرعتو محػػاوك المحػػاؽ بيمػػا و  كبيرىمػػا الػػى مػػا وراء الكػػواليس يجػػري خمفيمػػا
يمنعػو مػف المحػاؽ  ط الفاصػؿ بػيف داخػؿ الرقعػة وخارجيػا ،عمى الخ لكنو يصطدـ بجدار وىمي ،

الم ابمػػة لكنػػو بيػػـ .. يػػرفس الجػػدار عػػدة رفسػػات .. يضػػربو بيديػػو .. يحػػاوؿ الخػػروج مػػف الجيػػة 
الجػدراف  أمامو أيضا ..تبػدأر المحاولة مف مؤخرة المسرح ومف خر .. يكر  يصطدـ بجدار وىمي 

قعػة شيئا فشيئا ما الموسي ى .. تضػيؽ .. وتضػيؽ معيػا ر ربعة ، الوىمية ، باكقتراب ، منو ، األ
الحركػػػة .. وكػػػذلؾ الموسػػػي ى .. يتحػػػرؾ ذو الم بػػػس البػػػيض  فالشػػػطرنج .. تتوقػػػؼ الجػػػدراف عػػػ

حػػد  إف عػف الحركػػة ..يسػتكيف ..يجمػس فػي ضػمف حػدود المتػر المربػا الػػذي توقفػت عنػده الجػدرا
يحػػػاوؿ تسػػػمؽ الجػػػدار بػػػ  جػػػدو  ..  .. عمػػػى. يػػػنيض .. ينظػػػر الػػػى األزوايػػػا المربػػػا .. يفكػػػر .

مػػامي يػػر  شػػيئا عمػػى الجػػدار .. ي تػػرب منػػو .. يمػػد ي ػػؼ مواجيػػا الجػػدار األ يسػػتكيف ..يجمػػس ..
 ُُ مػاـ فمػو أيحػاوؿ الصػراخ .. تت ػاطا سػاعداه  ( ثـ حرس ) س( يده.. يتممس برصابعو حرؼ ) ُأ
ُُ س( وك يستطيا خر .. يممى الجدار اآلينظر ال فتمنا الصرخة مف اكنط ؽ .. س الحرفيف ) ُأ

الجػػػدراف  أتبػػػد .. خػػػريف .. ي ػػػؼ فػػػي منتصػػػؼ المربػػػاخ .. وكػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػا الجػػػداريف اآلالصػػػرا
ي افيػا .. دفعيػا بيديػو إوسي ى .. تضػيؽ .. تضػيؽ .. يحػاوؿ خر  ما المأ ةاكربعة بالحركة ، مر 

غط جسػػده .. يتمػػو  .. تضػػ دوف جػػدو  .. يحػػاوؿ ثانيػػة وىػػي تنطبػػؽ عميػػو شػػيئا فشػػيئا .. ت مػػس
يحػػاوؿ مسػػؾ شػػيء مػػا ينجيػػو  عمػػى ..كثػػر .. يمػػد يػػده الػػى األأعميػػو .. يػػزداد لياثػػو .. تضػػغط 

ف تسػح و ، تمامػػا، يطمػؽ صػػرخة قويػة مدويػػة .. أوقبػػؿ  كثر .. تنطبػػؽ عميػو ..ركثػػر فػأ..تضػغط 
خة قويػػػة ضػػػواء كميػػا بينمػػػا تسػػػتمر الصػػػر األ رمت الػػػذي اسػػػتمر طػػواؿ العػػػرض .. تطفػػػتمػػزؽ الصػػػ

  مدوية ومؤثرة . 
 

 1997بع وبة 
*   *   * 

* 
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ب عة ضوء تتوىج ، تدريجيا ، في منط ة اعمى وسط المسرح .. وتدريجيا تتصاعد الموسي ى      
جالسػا عمػى كرسػي ضػخـ  متزامنة ما ذلؾ التوىج . يظير ، في الب عػة الضػوئية ، الرجػؿ اككبػر

ي ػػػؼ الػػػى جانبيػػػو رجػػػ ف قويػػػاف يرتػػػدياف م بػػػس تشػػػبو ، الػػػى حػػػد مػػػا ، م بػػػس  مييػػػب جػػػدا ..
كبػػػر ثػػػـ تفػػػت  الكينة..يت ػػػدـ الكرسػػػي والػػػرج ف  ليػػػا الػػػى منط ػػػة وسػػػط الوسػػػط .. ي ػػػؼ الرجػػػؿ اك

لػػػرؤوس يضػػػا ، فتظيػػػر المجموعػػػة باركػػػة عمػػػى امتػػػداد الخشػػػبة ، مطرطػػػرة  اأاكضػػػواء تػػػدريجيا ، 
ومرتبة بشكؿ مدروس .. ينت ؿ الرجؿ اككبر بيف افػراد المجموعػة وىػو يػنفض كفػو عمػى رؤوسػيـ 

ي يغطػي الخشػبة م دسػاب .. دخػاف اصػطناع و انو يرش عمييـ ، مف كفػو ، مػاءب ،عدة مرات، كما ل
كبػػر يػػا تسػػب  فػػي بحػػر مػػف الغيػػوـ البػػيض الكثيفػػة المتحركػػة .. الرجػػؿ األنرفتظيػػر المجموعػػة وك

قػداميا أالمجموعػة واقفػة عمػى رفا يديو الػى اكعمػى بحركػة تشػبو حركػة السػحرة والكيػاف فتػنيض ي
.. يػدير ظيػره ليػـ .. يتػركيـ ..  .. يخفض الرجؿ يديو الى منتصؼ جسمو .. تنحنػي المجموعػة

يجمػػػس عميػػػو بكبريػػػاء تميػػػؽ بجبروتػػػو .. يرفػػػا كفيػػػو ويضػػػرب بيمػػػا  يسػػػير صػػػاعدا نحػػػو كرسػػػيو ..
جانبييف لكرسيو فتتحوؿ المجموعة الى تشكي ت مختمفة تظير قوتو وسطوتو وىيمنتػو المسنديف ال

عمى المكاف .. التشكيمة اكولى تضـ مجموعة مف الج ديف يتناوبوف عمػى جمػد ضػحية فػي جيػة 
وراحػوا  خػر  بتعػذيب رجػؿ وضػعوا قدميػو فػي ) فم ػة (أوعمى يمينو ت وـ تشػكيمة  يسار المسرح ..
عداـ امػرأة فػي م تبػؿ العمػر قوسط الخشبة ت ـو تشكيمة ثالثة ب سفؿأوعمى   وة ..يضربوف عمييا ب

.. جميمة .. رشي ة .. جذابة بما فيو الكفاية .. الجميا يؤدوف ىػذه الحركػات بشػكؿ انسػيابي مػرف 
ـ داء التمثيمػػي .. تسػتمر الموسػػي ى مصػاحبة لحركػػاتيب الػػى الػرقص التعبيػػري منػو الػى األىػو اقػر 

ة مف الم صمة وىي تػؤدي مػا الضػحيتيف رقصػة اكسػتغاثة .. أالج دوف وتنزؿ المر  حتى ينسحب
.. متوسػمة كبػر باركػة عنػد قدميػو .. متضػرعة ة بالرجػؿ األأالج دوف ليحيطوا بيـ فتموذ المػر يعود 

ة .. يشػير ليػا الرجػؿ أك المػر إديو فيتوقؼ الرقص وينسػحب الجميػا حد  يإ.. يرفا الرجؿ اككبر 
لعربيػػػة .. بػػػالنيوض فتػػػنيض .. يت ػػػدـ منيػػػا الحارسػػػاف ويرقصػػػاف معيػػػا رقصػػػة السػػػاس ااألكبػػػر 

 داء التحيػػػة أي وماف بعد 
  عمػػى وفػػؽ شػػروطخر ف يطعػػف كػػؿ واحػػد منيمػػا اآلأاح ( و المبػػارزة بطعنيػػا بػػدك مػػف ) تحيػػة اكفتتػػ
حػد فتزىػؽ روحيػا وا ف تم ػى طعنػة مشػتركة مػف الػرجميف فػي لـ .. ترة تتمػو  .. تتػأالرقصة .. المر 
حظػػة قبػػؿ اف تسػػ ط بشػػكؿ نيػػائي .. ي ػػؼ الرجػػؿ اككبػػر ، عنػػد جثتيػػا ، منتشػػيا وتمػػوت واقفػػة ل

عمػى جسػد الضػحية  ..مزىوا ..يرفا الى اكعمى ، نخب ضػحيتو ..يشػرب ثػـ يسػكب ، مػا تب ػى ،
 بينما تخفت اكضاءة تدريجيا حتى يظمـ المسرح .

 
* 
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ح ) السايؾ ( عدد مف النجـو والكواكب.. موسي ى ط سية ..ييبط تتألأل عمى خمفية المسر        
عمػػػى ظيػػػر نجػػػة كبيػػػرة مػػػف فضػػػاء المسػػػرح  رجػػػؿ حمػػػو الم مػػػ  .. تبػػػدو عمػػػى مظيػػػره ال داسػػػة 
والسماحة والنبؿ .. تنتبو المجموعة ليبوطو .. تتبػادؿ المواقػا فيمػا بينيػا وىػي متعجبػة .. متفائمػة 

الجديػػػد الػػػى اكرض وحالمػػػا تمػػػس قػػػدماه الخشػػػبو يتجمعػػػوف حولػػػو بال ػػػادـ الجديػػػد .. ييػػػبط ال ػػػادـ 
دييـ لكف ظيور الرجؿ اككبر يفاجئيـ فيرتدوف مبتعديف يأفات .. يبركوف .. يمدوف لو زرافات زرا

عمى ..ينتبو أخذ بيد رجؿ رمف اليسار الى اليميف صبي وىو ي ي طا المسرح عف ال ادـ الجديد ..
.. يمػػد لػػو يػػده .. يتوقػػؼ .. يحػػس اكعمػػى بتوقػػؼ الصػػبي فيسػػتدير الصػػبي لوجػػود ال ػػادـ الجديػػد 

بػػيض مػػف الحريػػر ثػػـ أدـ الجديػػد .. يتنػػاوؿ منػػو منػػدي  يتػػرؾ الصػػبي يػػد اكعمػػى ويػػذىب الػػى ال ػػا
رجػػػؿ اكعمػػػى بشػػػفائو وقدرتػػػو عمػػػى عمػػػى ليمسػػػ  بالمنػػػديؿ عمػػػى عينيػػػو .. يفاجػػػر اليعػػػود الػػػى األ

تضف الصبي عدة مرات ثـ يمتفت الى ال ادـ الجديػد يت ػدـ بصار .. يرمي العصا مف يده .. يحاإل
  الرجؿ اككبر أا لو بيف دىشة الناس وتعجبيـ لمر منو دوف الحاجة الى العصا أو الصبي.. يرك

ي طػػا المسػػرح مػػف اليمػػيف الػػى اليسػػار رجػػ ف وىمػػا يحمػػ ف جنػػازة ميػػت ..  فيرتػػدوف راجعػػيف ..
.. يناوليػػػا  اتػػػر  ال ػػادـ الجديػػػد اماميػػ .. دامعػػة العينػػيف تتبعيمػػا امػػرأة موشػػػحة بالسػػواد .. حزينػػػة

مػر ، ثػـ وؿ األأوجو الميػت فيػنيض مػف موتػو بػبطء ، مندي  تسرع بو الى الجنازة .. تمرره عمى 
مامػػو .. أت مػػف حركتػػو .. يت ػدـ منػػو ..يبػػرؾ ي فػز بفػػرح غػػامر .. ينتبػو لوجػػود ال ػػادـ الجديػػد فيبطػ

كبر ميػددا ولكػف الرجػؿ الػذي . ي ؼ خمفو .. يتحرؾ ظؿ الرجؿ األ.يمد ال ادـ يده اليو .. ينيض 
عمػػػى .. ي ػػػؼ اكوؿ عمػػػى يسػػػار ال ػػػادـ ألمظػػػؿ بػػػاك وكػػػذلؾ الرجػػػؿ الػػػذي كػػػاف كػػاف ميتػػػا ك يم ػػػي 

الجديد وي ؼ الثاني عمػى يمينػو .. يسػير ال ػادـ بضػا خطػوات .. تسػير المجموعػة خمفػو .. وىػي 
يصػػعد ال ػػادـ الجديػػد عمػػى نجمتػػو وترتفػػا بػػو الػػى السػػماء . ت بػػؿ اكرض التػػي وطئتيػػا قػػدماه .. 

بصػػارىـ نحػػوه حتػػى يختفػػي فػػي سػػماء المسػػرح .. يتحػػرؾ رلجميػػا يشخصػػوف بموسػػي ى ط سػػية ..ا
المسػػرح  ظػػؿ الرجػػؿ اككبػػر عمػػى السػػايؾ .. يت ػػدـ في صػػر طولػػو شػػيئا فشػػيئا .. يػػدخؿ الػػى خشػػبة

ماـ ت دمػو ..يصػعد عمػى أالمجموعة متراجعة  دفيف .. تبتعدثار ح د  بخطى واث و وعمى م محو 
ا مػػػا الموقػػػؼ تغيػػػر المجموعػػػة فػػػي تشػػػكي تيا انسػػػجام مػػػدرج العػػػرش وكػػػذلؾ الػػػرج ف ال ويػػػاف ..

مؿ التي ودعوا بيا ال ػادـ الجديػد الػى الرىبػة والخػوؼ مػف الرجػؿ اككبػر ثػـ الجديد فمف نظرات األ
ميتػػا ويتصػػدر الثانيػػة الرجػػؿ الػػذي كػػاف  تن سػػـ الػػى قسػػميف .. يتصػػدر اكولػػى الرجػػؿ الػػذي كػػاف

اعمػػى .. يجمػػس الرجػػؿ اككبػػر عمػػى كرسػػي العػػرش .. يضػػرب مسػػنديو فيخػػرج كػػؿ مػػف الػػرجميف 
ال وييف مسدسا اوتوماتيكيا يخفيو كؿ منيما تحت م بسو الشػبيية بم بػس الكينػة ومسػاعدييـ .. 

يتركيػا تتيػاو  ضػاربة مسػند العػرش حظػة ثػـ ده اليمنى .. يوقفيا فػي اليػواء ليرفا الرجؿ اككبر ي
يحػػػاوؿ بعػػػض افػػػراد  .. ا صػػػوب الػػػرجميف فيرديانيمػػػا قتيمػػػيفمػػػ.. يطمػػػؽ الػػػرج ف ال ويػػػاف عياراتي

خػر  أعانيـ ، مف ذلػؾ ، بػاط ؽ عيػارات المجموعتيف اكمساؾ بال تيميف لكف الرجميف ال وييف يمن
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قاف الجميػا سػوقا نحػو الرجػؿ اككبػر .. ي ؼ الرجؿ اككبر غاضبا .. ينزؿ الرج ف ال وياف ويسو 
الرجػػؿ اككبػػر ثػػـ ينسػػحب مػػاـ ألحظػػة وىػػو مػػنحف  بصػػفيف وىػػػػػـ منحنػػوف يتوقػػؼ كػػؿ واحػػد مػػنيـ

يضػػػا ، حتػػػى يخػػػرج الجميػػػا بشػػػكؿ انسػػػيابي ليػػػدخموا ثانيػػػة مشػػػكميف صػػػفيف منتظمػػػيف أمنحنيػػػا ، 
بينمػػػػا تعػػػػزؼ ينػػػػزؿ الرجػػػػؿ اككبػػػػر .. وبحركػػػػات مت نػػػػة يسػػػػتعرض الصػػػػفيف  كصػػػػفوؼ العسػػػػكر..

الفػرد  الموسي ى مارشا عسكريا .. يختار منيـ مف يراه م ئما لو .. وكمما اختار فردا منيـ يصعد
كبػر الػى كرسػيو .. يجمػس .. يعطػي الرجػؿ اك ذ يكتمػؿ عػددىـ يعػودا. المختار الى مػدرج العػرش و 

فيف ضربا مبرحػا شارة بدء الميمة الجديدة لممجنديف الجدد فين ضوف عمى مف تب ى مف أفراد الصإ
 بالسياط أو العصي حتى يتساقطوا ، عمى األرض ، الواحػد تمو اكخر .. يتوقػؼ عػف الضػرب ..

وىػػو يػػؤدي  ينػػزؿ الرجػػؿ األكبػػر ويػػدور حػػوليـ ، أيضػػا ، يػػدوروف حػػوؿ ضػػحاياىـ ثػػـ يتوقفػػوف ..
و العصػي اط أم دسا فينيضػوف .. يسػمـ المجنػدوف الجػدد السػي حركة بيديو وكرنو يرش عمييـ ماءب 

داء رقصػػػػػػػة العصػػػػػػػا الضػػػػػػػاربة .. تعػػػػػػػزؼ الموسػػػػػػػي ى .. ويبػػػػػػػدأ الكػػػػػػػؿ ويػػػػػػػرمرونيـ بػػػػػػػالنيوض أل
بالرقص..وحالمػػا ينتيػػوف يتسػػطروف الواحػػد تمػػو األخػػر منبطحػػيف عمػػى بطػػونيـ مػػف اسػػفؿ مػػدرج 
العػػػرش حتػػػى حافػػػة المسػػػرح األماميػػػة .. ينػػػزؿ الرجػػػؿ .. يسػػػير عمػػػى ظيػػػورىـ .. يتبعػػػو الػػػرج ف 

المجموعػػػة تزحػػػؼ ىنػػػا وىنػػػاؾ منتشػػػرة عمػػػى الخشػػػبة مػػػا تصػػػاعد  رج المسػػػرح ..ال ويػػػاف الػػػى خػػػا
مف سمت السماء .. يرفعوف رؤوسيـ  .. ت مف البعيد .. صوت موسي ى ط سية  أصوات األنيف

وت .. يحركػػوف جػػذوعيـ دييـ بحركػػة موحػػدة .. ي تػػرب الصػػيػػأ.. تتصػػاعد الموسػػي ى .. يرفعػػوف 
ء المسػػرح .. يتوقػػؼ و ال ػػادـ الجديػػد .. ييػػبط مػػف فضػػايضػػا .. يظيػػر عمػػى نجمتػػأحركػػة موحػػدة 

الخشبة .. المجموعة تحاوؿ النيوض وك تسػتطيا .. ينػزؿ ال ػادـ الجديػد  /قريبا مف سط  األرض
ي بمػوف اكرض  يركعػوف .. مػف عمػى نجمتػو .. يسػير بيػنيـ .. يمسػ  عمػى وجػوىيـ فينيضػوف ..

 .. دـ الػػى عػػػػرش الرجػػؿ اككبػػر فييجمػػوف عميػػوالتػػي يسػػير عمييػػا .. يشػػير عمػػييـ بػػالنيوض والت ػػ
عمى ثـ ينزلوف بو الى اكسفؿ .. يمسػؾ كػؿ واحػد مػنيـ بجػزء مػف اجزائػو ويسػحبو يرفعونو الى األ

جزاء متناثرة .. يرموف ىذه اكجزاء فػي نفػس المكػاف الػذي كػاف أاليو ب وة حتى ينكسر متحوك الى 
ة ييظير ظؿ الرجؿ اككبر عمى الخمف ف الحركة ..فيو العرش .. ضربة صنج قوية .. يتوقفوف ع

ذ يػػدخؿ الرجػػؿ اككبػػر الػػى المسػػرح .. يصػػعد الػػى إر الظػػؿ ) السػػايؾ ( .. يت ػػدـ نحػػوىـ .. ينحسػػ
ولػى تتراجػا الػى يمػيف وف بػالتراجا فػي مجمػوعتيف .. األأف العرش .. يدب الخوؼ بينيـ ويبػدمكا

بػػو بالرجػػؿ اككبػػر ..  يظػػؿ فػػي وسػػط المسػػرح غيػػر ـ الجديػػد خػػر  الػػى يسػػاره .. ال ػػادالمسػػرح واأل
خػر  ، مػف الرجػؿ اككبػر ، فتػرطت أيمػاءة غضػب إ. خػر بغضػب فتبػرؾ المجموعتػاف .يتحرؾ اآل

المجموعتػػاف الػػرؤوس حتػػى لػػـ يعػػد بمسػػتطاعيـ رؤيػػة مػػا يحػػدث .. ينػػزؿ الرجػػؿ اككبػػر .. يواجػػو 
رجػػؿ اككبػػر حركػػة سػػريعة فيػػن ض ال ػػادـ الجديػػد .. يصػػعداف معػػا الػػى محػػؿ العػػرش .. يػػؤدي ال

الرج ف ال وياف عمى ال ادـ الجديد .. يجرانو الػى اسػفؿ المسػرح ..يخمعػاف م بسػو بػال وة وي ػذفاف 
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ينػػزؿ الرجػػؿ اككبػػر اليػػو ..ي ػػؼ عنػػد قدميػػو .. يجمػػس  بيػػا فػػي اليػػواء .. يمددانػػو عمػػى اكرض ..
ي ؼ الرجػؿ اككبػر ..  .. كاب الخطيئةيداعب باصابعو فخذيو فيرتعب ال ادـ الجديد خوفا مف ارت

مرانػػو رالػػرج ف ال ويػػاف ي .. يشػػير الػػى السػػماء فتيػػبط النجمػػة التػػي ىػػبط بواسػػطتيا ال ػػادـ الجديػػد
بالصعود عمى نجمتو .. يتحرؾ صوب النجمة .. يصعد عمييا حزينا .. مترلمػا .. تصػعد النجمػة 

رفػػا المجموعتػػاف الػػرؤس بحركػػة واحػػدة سػػفؿ بحػػزف شػػديد.. تلػػى اكعمػػى وىومػػايزاؿ ينظػػر الػػى األا
يماءة النياية فتطرطت كؿ الرؤس وتتوقؼ الحركة تماما إادـ راح  .. يومت الرجؿ اككبر ليروا ال 

 وينزؿ الستار*
              

 1997بع وبة                                                                           
 

* 
 

خػوة كرامػازوؼ( المجمػد األوؿ فصػؿ ئي الكبير فيودور ديستوفسكي ) األاتب الروا* عف رواية الك
 . 522المفتش األكبر .. دار ) رادوغا ( صفحة 
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 ضاءة تدريجيػػػػةإمة ، ىديؿ اليمامة .. ضواء .. نسما ، مف خ ؿ الظماأل رتطف
 (Fade in تتزامف ما اليديؿ .. امرأة قاربت الث ثيف مف العمر تجم ) س مستوحشة الػى منضػدة

الم ابػػؿ لكرسػييا غيػر مشػغوؿ طػػواؿ .. الكرسػي الوحيػد  سػاف مػف عصػػير البرت ػاؿروضػا عمييػا ك
ماف  كشػػػباكيف أو الوقػػػت .. عمػػػى جػػػانبي خمفيػػػة المسػػػرح مشػػػبكاف مػػػف ال ضػػػباف الحديديػػػة يسػػػتخد

ة مسترسمة في قراءة رواية ماركريت ميتشػيؿ ) ذىػب أة منيا عمى الخارج .. المر أشرفتيف تطؿ المر 
صدرىا .. تػنيض ..تت ػدـ نحػو ما الري  ( .. تنتبو لصوت اليديؿ .. تطوي الكتاب وتضمو الى 

اسػفؿ يسػار المسػرح وىػي تتنصػػت ليػديؿ اليمػاـ .. لحظػات مػػف اليػدوء المموسػؽ تنتيكػو اصػػوات 
ة .. تيروؿ الى النافذة اكولى .. ثػـ الػى النافػذه الثانيػة أشديدة و لكنيا بعيدة .. تفز المر انفجارات 

ة أاقتربػت اصػوات اكنفجػارات .. المػر مػا .. تبرؽ اكضاءة ما كؿ انفجار ويزداد بري يا تػدريجيا كم
خائفة .. مرعوبػة .. تيػروؿ ىنػا وىنػاؾ محاولػة حمايػة نفسػيا وىػي تسػحب انفاسػيا بعمػؽ ..تعػود 

خر  تسػما ىػديؿ اليمػاـ .. تنتبػو أخر  ، ومرة أة .. تفت  الكتاب وت رأ فيو مرة الى جمستيا الساب 
.. تػػػذىب الػػػى النافػػػذة اكولػػػى .. تتػػػابا اليػػػو .. يفززىػػػا صػػػوت طبػػػؿ كبيػػػر أو ضػػػربة صػػػنج قويػػػة 

سػػمعيا فصػػي  مػػف الميػػروليف وىػػـ يطم ػػوف اصػػوات كػػالتي يطم يػػا الجنػػود ، عػػادة ، مػػا اليرولػػة 
سػػػيا .. تمػػػد يػػػدىا الييػػػا .. رس الموضػػػوعة قبالػػػة كرمػػػؿ الكػػػرظاميػػػة .. تنت ػػػؿ الػػػى كرسػػػييا .. تتالن

ذتيف ، خيػػػاؿ رجػػػؿ يجمػػػس يف النافػػػتممسػػػيا وتبتسػػػـ .. يظيػػػر فػػػي منط ػػػة خيػػػاؿ الظػػػؿ ، الواقعػػػة بػػػ
مامػو وكرنػو يتنػاوؿ أس الموضػوعة رالكػنو يجمس عمى الكرسػي الفػارغ .. يمػد يديػو الػى رقبالتيا وك
يشرباف في  ف نخبيما سيا .. رخر  كالتيا .. يشير ليا .. ترفا ىي األس الموضوعة قبرنفس الك

. تتوجػو نحػو جميػور النظػارة س مػف يػده .. تسػما صػوت تكسػرىا فتػنيض مسػتفزة .ر.. تس ط الك
باستغراب .. وعندما تستدير يكػوف الرجػؿ قػد اختفػى مػف منط ػة الظػؿ .. اصػوات الميػروليف تبػدأ 

 باكرتفاع شيئا فشيئا
)  ( crescendo .. تتابعيـ سمعيا وبصريا .. 

يضا ، ثـ يتوجو الػى اكعمػى أف يظير في منط ة خياؿ الظؿ ، أيمكف ليذا الفصيؿ  -م حظة :
 تدريجيػػػػػػػػػا صواتيـأتختفي . حتى تختفي صورتو في منط ة ما في المد  البعيد

 (  decrescendo  وتنطمؽ مف ال .. ) كبيػرا  حساسػا ،إبعيد اصػوات ىميمػة كوراليػة محدثػة
. تمسػ  دموعيػا وتبكػي .. تتػذكر الكرسػي الموضػوع قبالتيػا .. ة تبكػي .أ، بالحزف والفراؽ .. المػر 

تنيػػد .. ي طػػا تنيػػدىا صػػوت ارتطػػاـ تنظػػر اليػػو بحنػػاف .. ت تػػرب .. تممسػػو برقػػة وأنػػاة وحػػب .. ت
واف معدنيػػػة بػػػاكرض .. تيػػػروؿ الػػػى جيػػػة يسػػػار المسػػػرح .. تنظػػػر باتجػػػاه الكػػػواليس .. تتراجػػػا أ

المسػػرح .. ح .. تسػػتدير .. تيػػروؿ الػػى جيػػة يمػػيف وبحػػذر شػػديد ، الػػى منتصػػؼ المسػػر  بخػػوؼ ،
يضا .. تتراجػا بخػوؼ وحػذر الػى منتصػؼ المسػرح .. تنظػر الػى اكعمػى أتنظر باتجاه الكواليس 

 ميػػة غيػػر محػػدده شػػكاؿ ىأخيػػاؿ الظػػؿ ، بسػػرعة خاطفػػة ،  بخػػوؼ وتػػوجس .. تمػػر عمػػى منط ػػة

http://dictionary.reference.com/browse/decrescendo
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نفسػيا .. تسػ ط عمػى اكرض .. تبػدأ  ة تيرب ميرولة الى كػؿ اتجػاه .. تػدورحوؿأالم م  .. المر 
 اكضاءة باكختفاء تدريجيا حتى يظمـ المسرح .

 
* 

سػيا .. موسػي ى رعػب .. يكسػو م محيػا الخػوؼ أة ر أضاء المسرح تدريجيا .. ترفا المر ي
.. تسػػما صػػرير بوابػػات حديديػػة تفػػت  وتغمػػؽ .. ييػػبط مػػف فضػػاء المسػػرح مشػػبؾ قضػػباف حديديػػة 

يف .. يست ر عمى الحافة الوسطية لمخشبة .. يتحرؾ المشبكاف المذاف عمػى بحجـ المشبكيف الساب 
جػػانبي خمفيػػة المسػػرح  ليػػا ، نحػػو يسػػار ويمػػيف حافػػة الخشػػبة حتػػى يغم ػػا مػػا المشػػبؾ اكوؿ فتحػػة 

ة تراقػػػػب حركػػػػة ال ضػػػػباف الحديديػػػػة بتػػػػوجس أا ويتحػػػػوؿ المسػػػػرح الػػػػى سػػػػجف .. المػػػػر الجػػػػدار الرابػػػػ
تممسيا بحركة تتابعية مف اليميف الى اليسػار .. تحػاوؿ زحزحتيػا دوف  واستفياـ .. ت ترب منيا ..

جػػدو  .. تحػػاوؿ فصػػميا دوف جػػدو  .. تبحػػث عػػف مربػػا يمكػػف اف تخػػرج مػػف خ لػػو فتفشػػؿ .. 
تنظر الى اكعمى .. تتسمؽ ال ضباف .. تتياو  الى اكرض ..تجمس ال رفصاء .. تتسما صػوت 

خػر .. تتنػاوؿ الكتػاب .. تجمػس .. تنظػر الػى الكرسػي اآلا اليػديؿ .. تػنيض .. تعػود الػى كرسػيي
تػػو تطػػرؽ سػػمعيا ىميمػػة كوراليػػة أو مػػارش جنػػائزي .. يعبػػر منط ػػة خيػػاؿ الظػػؿ ءوحالمػػا تبػػدأ ب را

رتػد ، منكفئػة ، حػدىـ .. تتػبعيـ مسػتفيمة ثػـ تأممػوف عمػى اكتػافيـ جنػازة عدد مف الرجػاؿ وىػـ يح
كد مف وجودىا رسيا لتترس الموضوعة قبالة كرنظر الى الكلمة .. ومنكسرة .. ترالى كرسييا .. مت
عجاب ..تبتسـ .. تعيدىا الى مكانيػا .. تجمػس عمػى كرسػييا باسػترخاء .. قمميا بر.. ترفعيا .. تت

تفت  الكتاب .. وقبؿ اف تبدأ ال راءة تسما اصواتا غريبة ومخيفة ..تنظر في كؿ اتجاه .. تتحػرؾ 
الػى  ذ تر  رج  قصير ال امة دميـ الخم ػة .. تيػربإثـ تتراجا توجس الى يميف المسرح بخوؼ و 

ذ يت ػدـ منيػا رجػؿ يشػبو اكوؿ لكنػو اكثػر قبحػا.. تيػرب الػى اعمػى إجية يسار المسرح .. تتراجػا 
خػر.. تتراجػا الػى وسػط الوسػط .. يت ػدـ الػرج ف الػدميماف  و مس  أخر  دـ برجؿ الوسط فتصط

فػػي محاولػػة  دة ، يشػػرباف مػػا فػػي الكاسػػيف .. تت ػػدـ منيمػػا ،نحػػو منضػػدتيا ، وبحركػػة واحػػدة موحػػ
سػيف الػى مػا وراء ربعنػؼ فتسػ ط ارضػا .. ي ػذفاف بالك سيف لكنيما يدفعانياريائسة لمحفاظ عمى الك

مػى ة ما تزاؿ ممدة عمى اكرض .. يت ـ الث ثػة منيػا .. ي فػوف عأواستيتار .. المر  الكواليس بعبث
شاشػة خيػاؿ الظػؿ ب عػة ضػوء صػغيرة ممونػو وجميمػة تحػيط بيػا ى م ربة مف جسػدىا .. تظيػر عمػ

عػدة ب ػا ضػوئية اكبرحجمػا .. يبػرؾ الثالػث عنػػد قػدمييا ويمػد يػده الييػا محػاوك لمسػيا .. تنسػػحب 
زاحفػػة الػػى اعمػػى الوسػػط .. الب ػػا الضػػوئية تتػػداخؿ مػػا الب عػػة الصػػغيرة فػػي محاولػػة كحتوائيػػا .. 

ا تفمت منو نحو اعمى الوسط .. كربا .. يحاوؿ التمدد فوقيا لكنيالرجؿ الثالث يتبعيا سيرا عمى ا
المسػػ  يسػػتدير الييػػا وىػػو مػػا  /رؽ الب ػػا الضػػوئية تاركػػة الب عػػة الصػػغيرة فػػي محميػػا .. الرجػػؿ فػػتت

يػػزاؿ باركػػا .. يشػػيرالى اكثػػيف فيمسػػكانيا كػػؿ مػػف يػػد .. يت ػػدـ منيػػا .. تت ػػدـ الب ػػا الضػػوئية مػػف 
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مو صوت تنفسيا .. يت دـ اكثر .. يعمو تنفسيا اكثر .. يت دـ اكثر .. تطمػؽ الب عة الصغيرة .. يع
ضػواء بينمػػا تسػتمر الب عػػة الصػغيرة مجاىػػدة فػػي األ رويػػة مسػتغيثة طويمػػة ومدويػة .. تطفػػصػرخة ق

 صراعيا ما الب ا المياجمة حتى انتياء الصرخة .
ة تجمػػػس بجانػػػب المنضػػػده أضػػػواء تػػػدريجيا .. المػػػر فتػػػرة صػػػمت قصػػػيرة تمػػػر قبػػػؿ سػػػطوع األ      
سػػػيف .. شػػػعرىا منثػػػور .. وجييػػػا متػػػوـر وشػػػاحب .. ثيابيػػػا مدعوكػػػو .. رماميػػػا نفػػػس الكأنفسػػػيا و 

يظيػػر عمػػػى منط ػػة خيػػػاؿ الظػػؿ حبيبيػػػا ولكنيػػا كتنتبػػػو لوجػػوده .. يضػػػا كفيػػو عمػػػى بعضػػػيما و 
منط ػػة خيػػاؿ  يػػو .. تػػدخؿي ربيػػا مػػف فمػػو ويػػنف  فييمػػا م مػػدا صػػوت اليمػػاـ .. تنتبػػو .. تسػػتدر ال

.. تبرؾ امامو .. موسي ى فالس .. تمد ذراعييا اليو .. ينيضػاف .. تسػحبو ويػدخ ف  ةالظؿ بميف
الػػى المسػػرح .. يجمسػػاف عمػػى الكرسػػييف .. يتنػػاوكف عصػػير البرت ػػاؿ .. تمػػد يػػدىا الػػى يػػده طمبػػا 

لرجؿ الػى لمرقص .. يرقصاف بفرح غامر .. ت طا رقصتيما ضربو صنج قوية تنبييما فينسحب ا
كرسػييا .. تنظػر الػى منط ة خياؿ الظؿ .. تتبعو .. يغادر وىي تشير اليػو مودعػة .. ترجػا الػى 

سػػو .. تػػدور حػػوؿ كرسػػيو حالمػػو .. ضػػربة صػػنج .. ي فػػز الرجػػاؿ الث ثػػة وىػػـ يطم ػػوف صػػرخو رك
كػػػػؿ مػػػػنيـ مشػػػػبكو الحديػػػػدي باتجاىيػػػػا .. اكوؿ والثػػػػاني  موحػػػػدة الػػػػى مػػػػا وراء ال ضػػػػباف .. يػػػػدفا

يناورانيا بدىاء .. وبحركات شيطانية يت دـ الثالػث الييػا .. تحػاوؿ اليػرب وىػـ يضػي وف عمييػا .. 
وجنػوف و دفعو واحػدة .. يحاصػرونيا .. تتحػرؾ بسػرعة أبكاتيـ الث ثة منيا شيئا فشيئا ت ترب مش

وصػػرت داخمػػو .. تصػػعد عمػػى منضػػدتيا .. ت فػػز الػػى اكرض .. حداخػػؿ المثمػػث الحديػػدي الػػذي 
سػػػيا .. أ ثػػػة بزىػػػو الػػػى الخػػػارج .. تطػػػرطت ر رب قضػػػباف الحديػػػد ب ػػػوة .. ينسػػػحب الرجػػػاؿ الثتضػػػ

سيا .. تنظر الػى البعيػد .. تتنػاوؿ أخر  ، فترفا ر أبالبكاء تسما ىديؿ اليماـ ، مره وعندما تشرع 
 Fadeال ػػراءة .. تختفػػي اكضػػاءة تػػدريجيا )  أركريػػت ميتشػػيؿ ) ذىػػب مػػا الػػري  ( وتبػػدروايػػة ما

out     . بينما يستمر اليديؿ حتى النياية ) 

 
 1997بع وبة                                                                             
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ث ثػػػة مسػػػطحات ، مختمفػػػة المسػػػاحات ، نّضػػػدت الواحػػػدة فػػػوؽ األخػػػر  ، بشػػػكؿ مػػػدرج 
سػػرح .. عمػػى قمػػة المػػدرج اليرمػػي وضػػا كرسػػي فخػػـ جػػداب .. يظمػػـ المسػػرح ىرمػػي ، فػػي وسػػط الم

والصػػػالة معػػػاب ، ومػػػف خػػػ ؿ الظػػػ ـ نسػػػما أصػػػواتاب تعمػػػف عػػػف وصػػػوؿ شخصػػػية ميمػػػة جػػػداب ىػػػي 
شخصػػية الرجػػؿ الكبيػػر .. ضػػربة صػػنج .. تفػػت  أضػػواء الخشػػبة فنػػر  الرجػػؿ الكبيػػر جالسػػاب عمػػى 

لػػى جانبيػػو اثنػػاف مػػف أتباعػػو وى مػػا ي فػػاف بشػػكؿ يػػوحي أنيمػػا موجػػوداف لحمايتػػو أو ن ػػؿ كرسػػّيو وا.
أوامره إلى اآلخػريف .. ضػربة صػنج أخػر  .. ي ػؼ الرجػؿ الكبيػر منتصػباب بينمػا يبػرؾ التابعػاف .. 
يضػػػرب اليػػػواء بسػػػوطو ميػػػّدداب فيسػػػتدير التػػػابا األوؿ نحػػػو اليمػػػيف ويشػػػير بسػػػبابتو إلػػػى مػػػا وراء 

حظػة ثػـ تخػتمط ارش تسػتمر لتمثاؿ شمعي ، موسي ى م الكواليس ويظؿ جامداب ، في مكانو ، مثؿ
بعػػواء ذئػػاب ت تػػرب شػػيئاب فشػػيئاب .. تػػدخؿ إلػػى المسػػرح مجموعػػة الػػذئاب البشػػرية .. ترت ػػي المػػدرج 
اليرمػػػي وتسػػػت ر عمػػػى درجتػػػو الثانيػػػة تحػػػت الكرسػػػي الفخػػػـ مباشػػػرة .. تجمػػػس فػػػي أوضػػػاع ترّىػػػب 

رب اليواء بسوطو .. يستدير التػابا الثػاني نحػو وان ضاض .. يستدير الرجؿ الكبير  قمي ب .. يض
يسار المسرح ويشير بسّبابتو إلى ما وراء الكواليس ثـ يجمد متوقفاب عف الحركة مثؿ تمثػاؿ شػمعي 

ىائجػػة ، ي تػػرب شػػيئاب  .. موسػػي ى مػػارش تسػػتمر لحظػػةب ، أيضػػاب ، ثػػـ تخػػتمط بنبػػاح كػػ ب بشػػرية
رسػػة إلػػى الخشػػبة .. ترت ػػي المػػدرج اليرمػػي وتسػػت ر دخؿ مجموعػػة الكػػ ب البشػػرية الشتػػفشػػيئاب .. 

عمػى درجتػو الثالثػة بروضػاع ترّىػب واسػتعداد ل ن ضػاض .. يسػتدير الرجػؿ الكبيػر .. يػدور حػوؿ 
كرسػػيو دورة كاممػػة .. يضػػرب اليػػواء بسػػوطو فيرفػػا التػػابا األوؿ ويشػػير بسػػبابتو إلػػى األعمػػى .. 

شير بسبابتو إلى األعمى أيضاب .. يدخؿ إلى المسرح يضرب ثانية فيرفا التابا الثاني ذراعو وىو ي
مػف جيتيػػو عػػدد مػف الثعالػػب البشػػرية .. يرخػذوف أمػػاكنيـ ، عمػػى قاعػدة المػػدرج اليرمػػي السػػفمى ، 

يجمس الرجؿ الكبير عمى كرسيو .. يضرب بيده اليسر  مسند الكرسػي فيفػّز  بروضاع مدروسة ..
ة .. يصّفؽ الرجؿ الكبير فيجمداف وتنطمػؽ فػي الوقػت التابعاف وي فزاف قفزة تثير الضحؾ والسخري

ذاتػػو موسػػي ى سػػريعة اإلي ػػاع .. يػػدخؿ الراقصػػوف والميّرجػػوف وىػػـ جميعػػاب مػػف ال ػػردة ، يػػؤّدوف ، 
ذ ينتيوف ينسحبوف ، تباعاب، إلى خارج المسػرح .. ضػربة صػنج  جميعاب ، رقصة ال رد الميّرج .. وا.

ثعالب البشػرية خارجػة مػف يمػيف المسػرح بصػمت .. ضػربة .. ي ؼ الرجؿ    الكبير .. تنسحب ال
صػػنج متبوعػػة برصػػوات متداخمػػة لمثعالػػب تشػػتد شػػيئاب فشػػيئاب .. تػػدخؿ الثعالػػب ، ثانيػػة ، مػػف يسػػار 
المسػرح .. تتجػػو نحػػو المػدرج اليرمػػي لكػػف التػػابا األيمػف يشػػير ليػػا باتجػاه جميػػور النظػػارة فتنػػدفا 

ميػػّددة .. مراوغػػة .. تختطػػؼ أربعػػة رجػػاؿ  تشػػر بيػػنيـ ..عػػف أنيابيػػا .. تن نحػػو الجميػػور مكشػػرة
مػػنيـ .. تػػدفا األربعػػة إلػػى خشػػبة المسػػرح .. يصػػعدوف مػػرغميف .. تحػػيط بيػػـ الثعالػػب .. تػػدور 
حوليـ كما لو أنيا في ط س خاص .. ت ترب منيـ .. تضّيؽ الدائرة المضروبة حوليـ .. تتراجػا 

ة مػػف الرجػػاؿ األربعػػة إلػػى مػػا وراء الكػػواليس بينمػػا ي ػػا قمػػي ب لتػػن ّض عمػػييـ بشراسػػة .. ييػػرب ث ثػػ
األوؿ فػػي قبضػػتيـ مستسػػمماب بػػ  حػػوؿ وك قػػوة .. تجبػػره الثعالػػب عمػػى البػػروؾ .. يبػػرؾ .. يسػػير 
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عمى األربا .. يطارد معيـ الرجاؿ الث ثة خمؼ الكػواليس .. ضػربة صػنج .. ي ػؼ الرجػؿ الكبيػر 
ميّدداب .. تنسحب الكػ ب إلػى الخػارج بصػمت .. يجمػس  فيبرؾ التابعاف .. يضرب اليواء بسوطو

الرجػػؿ الكبيػػر .. ي ػػػؼ التابعػػاف .. تبػػدأ الكػػػ ب نباحيػػا المسػػػعور وىػػي تخػػرج مػػػف يمػػيف المسػػػرح 
مبتعػػدة شػػيئاب فشػػيئاب ثػػـ ت تػػرب شػػيئاب فشػػيئاب مػػف يسػػار المسػػرح .. يػػزداد نباحيػػا شراسػػة وىياجػػاب وىػػي 

الػػذيف طػػاردتيـ الثعالػػب قبػػؿ قميػػؿ .. تحػػيط بيػػـ .. تيػػّددىـ  تػػدخؿ المسػػرح مطػػاردة الرجػػاؿ الث ثػػة
لكنيـ ي اوموف .. تبتعد عنيـ قمي ب تحػدؽ لحظػةب ثػـ تػن ّض عمػييـ مياجمػة بشراسػة وعنػؼ وقسػوة 
.. يتصػػػاعد الغبػػػار فيمتمػػػت بػػػو فضػػػاء المسػػػرح .. ييػػػرب اثنػػػاف مػػػف الرجػػػاؿ الث ثػػػة إلػػػى مػػػا وراء 

فػي قبضػة الكػ ب التػي تجبػره عمػى الركػوع والسػير عمػى األربػػا الكػواليس بينمػا ي ػا الرجػؿ الثػاني 
ومطػػاردة اليػػاربيف باتجػػاه الكػػواليس .. ي ػػؼ الرجػػؿ الكبيػػر وقفػػة غضػػب .. ضػػربة صػػنج وضػػربة 
سوط تجعؿ الذئاب تنسحب إلى خارج المسرح بصمت .. ضربة صنج متبوعة بعواء الذئاب وىي 

اب ثػػف ت تػػرب ، مػػف يسػػار المسػػرح ، صػػوتياب ، شػػيئاب تبتعػػد ، مػػف يمػػيف المسػػرح ، صػػوتياب شػػيئاب فشػػيئ
فشػػيئاب ..تػػدخؿ إلػػى المسػػرح وىػػي تطػػارد الػػرجميف وقػػد كشػػرت عػػف أنيابيػػا .. تياجميمػػا بحركػػات 
مدروسػػػة ومت نػػػة ىجومػػػاب عنيفػػػاب .. ييػػػرب أحػػػد الػػػرجميف بينمػػػا ي ػػػا اآلخػػػر فػػػي قبضػػػتيـ .. يػػػذعف 

مػف قبضػتيـ  تخمػصطػارد معيػـ الرجػؿ الػذي لمشيئتيـ فيسير عمى األربا ثـ يكشػر عػف أنيابػو وي
.. يظمػـ المسػػرح .. ومػػف خػػ ؿ الظػػ ـ نسػػما عػػواء الػذئاب وىػػو يرتفػػا شػػيئاب فشػػيئاب حتػػى يسػػتحيؿ 
إلى أصوات ضاجة مسعورة .. يستمر العواء أثناء الظ ـ فترة قبؿ أف نر  ، خ ؿ حزمة الضػوء 

ى أذنيػػػػو ات ػػػػاء األصػػػػوات العاليػػػػة السػػػػاقط عمػػػػى الكرسػػػػي ، الرجػػػػؿ الكبيػػػػر وقػػػػد وضػػػػا راحتيػػػػو عمػػػػ
المخدشػة وىػو يػرفس األرض ب ػوة وغضػب .. ينظػر إلػػى التػابا األيمػف .. يرفسػو ثػـ يػرفس التػػابا 
األيسػػر .. يضػػطرب التابعػػاف وك يعرفػػاف مػػاذا يفعػػ ف .. تػػدخؿ مجموعػػة الػػذئاب ، وىػػي مػػا تػػزاؿ 

قامت بيا منػذ لحظػات .. تػن ّض  تطارد الرجؿ الرابا ، إلى المسرح .. ت ـو بالحركات نفسيا التي
عمى الرابا كىثة وما ذلؾ لـ يحِف الرابا    ىامتو .. تن ض ثانية .. تنيشو .. تدميػو .. تسػ طو 

ى .. يتعّذب لكنو في النياية ي ؼ عمى رجميو مكابراب .. الرجؿ  أرضاب .. تدحرجو .. تنيشو .. يتمو
نياكيػا .. الكبير يضحؾ بصمت وح د وىو يشػير إليػو بسػوطو فتػن  ّض الػذئاب عميػو رغػـ تعبيػا وا.

تسػػ طو ثانيػػة وثالثػػة .. يتحامػػؿ عمػػى نفسػػو .. ي ػػؼ بشػػموخ سػػاخراب مػػف الرجػػؿ الكبيػػر .. تػػن ّض 
الذئاب عميو .. يبرؾ ولكنو يحاوؿ الوقػوؼ .. الػذئاب البشػرية تحػاوؿ اكن ضػاض عميػو .. تخػور 

فينػػػزؿ مػػػف عمػػػى المػػػدرج اليرمػػػي لممػػػرة .. تتيػػػاو  .. تسػػػ ط أرضػػػاب .. يجػػػّف جنػػػوف الرجػػػؿ الكبيػػػر 
األولى .. يسوط الذئاب ب وة فتزحؼ ، مرغمة ، إلى خارج المسرح .. يتبعيا وكرنو يسوقيا ، مثؿ 

.. ي تػػرب مػػف  د ممتمئػػاب بػػالغيظ والغضػػبال طيػػا ، إلػػى حتفيػػا حتػػى تختفػػي وراء الكػػواليس .. يعػػو 
إحػد  قدميػو عمػى ظيػره ويرفسػو بشػّدة .. الرجؿ الرابا الذي ما يزاؿ باركػاب عمػى األرض .. يضػا 

يتدحرج الرجؿ .. يتوقؼ .. يحاوؿ النيوض ثػـ يسػ ط مغمػى عميػو .. يػزداد الرجػؿ الكبيػر غضػباب 
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.. يضرب اليـر بسوطو فينزؿ   التابعاف .. يسكب كؿ منيما وعػاء مػاء عميػو .. يفيػؽ .. يجمػس 
.. ينظر إلى الرجؿ الكبير الذي أدار  بصعوبة .. يمسكانو كؿ مف يد ويرفعانو حتى تست يـ وقفتو

لو ظيره .. وعمى نحو مفاجت يستدير الرجؿ الكبير ويوّجو لو رفسة قوية تسػ طو أرضػاب .. الرجػؿ 
صػػراره  الرابػػا يتمػػّو  ألمػػاب .. يحػػاوؿ السػػيطرة عمػػى  كمػػو .. ي ػػؼ .. يفاجػػر الرجػػؿ الكبيػػر بعنػػاده وا.

ضػػاب .. يغمػػى عميػػو .. يرفػػا التابعػػاف أوعيػػة عمػػى الوقػػوؼ فيضػػربو بسػػوطو ضػػربة قويػػة تسػػ طو أر 
الماء ويصّبانيا عميو حتى يفيؽ   ثانية .. يجمس .. يحاوؿ الوقػوؼ .. ي ػؼ ثانيػة .. يػزداد غػيظ 
الرجػػؿ الكبيػػر فيمسػػكو مػػف ياقتػػو ويجػػّره ب ػػوة ولكنػػو يفشػػؿ فػػي قيػػره وجعمػػو يسػػير عمػػى األربػػا .. 

األوؿ بسػػوطو فينحنػػي لػػو ويسػػير ، أمامػػو ،  الرجػػؿ الكبيػػر ينظػػر إلػػى التػػابعيف بغضػػب .. يضػػرب
عمػى األربػا .. وكػذلؾ يفعػؿ التػابا اآلخػر .. يسػيراف ، معػاب ، أمػاـ الرجػؿ الرابػا .. لكػف الرابػا ك 
ي مّػدىما بػػؿ يكتفػػي بنيرىمػػا وضػػربيما كحيػػوانيف .. واسػتفزازىما حتػػى يتحػػوك إلػػى حيػػوانيف فعػػ ب .. 

.. ينيشػاف يديػو .. يتيػاو  مترّنحػاب إثػر عّضػتييما .. الرجػؿ يكّشراف عف أنيابيما وين ّضاف  عميو 
الكبيػػر يسػػوقيما بالسػػوط نحػػو مكانيمػػا فػػي أعمػػى المػػدرج اليرمػػي .. يتنػػاوؿ وعػػاء مػػاء .. يصػػّبو 

لكػػ ب .. عمػػى الرجػػؿ الرابػػا .. يتنػػاوؿ حػػب ب .. يضػػعو فػػي رقبػػة الرابػػا ويحػػاوؿ جػػّره كمػػا ُتجػػر ا
بػػؿ .. ي ػػاوـ بطري ػػة عجيبػػة .. يتوّجػػو نحػػو المػػدرج اليرمػػي .. ؾ الحسػػمالرجػػؿ الرابػػا يػػنيض .. ي

يرت ػػي الدرجػػة األولػػى .. يتيّيػػػر التابعػػاف ل ن ضػػاض عميػػو مثػػػؿ ذئبػػيف شرسػػيف .. يرت ػػي الدرجػػػة 
الثانية .. يرمياف نفسييما عميو لكنو يزوغ قمي ب فيس طاف .. يتدحرجاف إلى أسفؿ .. يرت ي الدرجة 

الكبيػػر الحبػػؿ إليػػو ب ػػوة .. يحػػاوؿ سػػحبو إلػػى األسػػفؿ .. يسػػحبو فعػػ ب لكنػػو الثالثػػة .. يشػػّد الرجػػؿ 
يعيد المحاولة ثانية .. يصعد إلى األعمى .. يمسؾ بالكرسي الفخـ .. يدرؾ الرجؿ الكبير خطػورة 
الموقؼ فيشير بضا إشارات باتجاه فضاء المسرح .. ي ذؼ طرؼ الحبؿ إلػى األعمػى .. ينسػحب 

رجؿ الرابا الذي يحاوؿ التخّمص مف الحبؿ ب  جدو  .. يسحب الحبػؿ .. الحبؿ وينسحب معو ال
ترتفا قدما الرابا عف األرض .. يشعر باكختناؽ .. يختنؽ .. يتمّو  .. يرفس اليواء برجميػو فتػرة 
ثػػـ يتوقػػؼ .. يػػدور الرجػػؿ الكبيػػر حولػػو ، بزىػػو ، دورة كاممػػة ثػػـ يجمػػس عمػػى كرسػػيو بارتيػػاح .. 

ضرب بو اليواء فينيض التابعاف .. ي فاف .. يسحب كؿ منيما مسّدسو بحركػة يتناوؿ سوطو .. ي
موّحػػدة يصػػّوباف نحػػو الرجػػؿ المعمّػػؽ فػػي فضػػاء المسػػرح وىمػػا يصػػعداف نحػػو محّمييمػػا فػػي أعمػػى 
المػػدرج اليرمػػي .. يرفػػا الرجػػؿ الكبيػػر ذراعػػو ااأليسػػر مسػػت يماب أمػػاـ وجيػػو ثػػـ يشػػير بقبيامػػو إلػػى 

قويػػػة تع بيػػػا فتػػػرة سػػػكوف قصػػػيرة ثػػػـ ينيػػػاؿ التابعػػػاف عمػػػى الرجػػػؿ الرابػػػا األسػػػفؿ .. ضػػػربة صػػػنج 
بعياراتيمػػا الناريػػة .. يتمػػّو  الرجػػؿ الرابػػا ، وىػػو معمّػػؽ فػػي فضػػاء المسػػرح ، فتػػرة ثػػـ يتوقػػؼ عػػف 
الحركػػة نيائيػػاب .. موسػػي ى بطيئػػػة اإلي ػػاع .. تػػدخؿ مجموعػػة الػػػذئاب وترخػػذ محميػػا عمػػى المػػػدرج 

عة الك ب ومف ثـ مجموعة الثعالب .. يرخػذ الكػؿ أمػاكنيـ كمػا فػي المػرة اليرمي .. تتبعيا مجمو 
األولػػػى .. ي ػػػؼ الرجػػػؿ الكبيػػػر وقفػػػة زىػػػو وكبريػػػاء وانتصػػػار .. يبػػػرؾ التابعػػػاف .. يضػػػرب اليػػػواء 
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بسػػوطو فنسػػما أصػػواتاب متداخمػػة لمجػػاميا الحيوانػػات .. يشػػير الرجػػؿ الكبيػػر بسػػوطو إلػػى جميػػور 
والكػػػ ب والثعالػػػب ل ن ضػػػاض عمػػػى الجميػػػور لكػػػف الحركػػػة تتوقػػػؼ عمػػػى النظػػػارة فتتيّيػػػر الػػػذئاب 

خشبة المسرح بينما يستمر الصوت المتداخؿ لمجاميا الحيوانات بالت ّدـ نحو جميور النظارة عػف 
طريؽ مكّبرات الصوت التي ُزرعػت عمػى امتػداد صػالة العػرض .. تثبػث .. الصػورة متوقفػة تمامػاب 

المتػػػداخؿ بػػػالزحؼ نحػػػو جميػػػور النظػػػارة حتػػػى وىػػػـ يغػػػادروف صػػػالة  بينمػػػا يسػػػتمر العػػػواء والنبػػػاح
 العرض بانزعاج   وضجر .                                     

 
 1998بع وبة 
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 شخوص المسرحية
 الرجاؿ الث ثة  -الرجؿ    -المرأة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111( ربيا 2سمسمة ) الؽ ( مشيد ديالى الث افي ) نشرت في 



 39 

 
(1) 

مػاـ أة والرجػؿ أؾ( مف مػؤخرة المسػرح .. تظيػر المػر موسي ى رومانس .. تضاء الخمفية ) الساي   
الخمفية  يحتضف كؿ منيما اآلخر كما لو كانا تمثاليف .. يضاء المسرح اضاءة باىتة فنر  ث ثة 

ء طويمػة ط ة اسػفؿ يمػيف المسػرح وىػو لرجػؿ كيػؿ ذي لحيػة بيضػاتماثيؿ بشرية .. اكوؿ عمى من
مػاـ الثالػث أؿ ، ذي لحية سوداء قصػيرة ، يبػرؾ خريف .. الثاني لرجيحمؿ صولجاف يميزه عف اآل

ة والرجػػؿ .. تمتػػزج أ. اكثنػػاف معػػا ، يشػيراف الػػى المػػر الػذي يشػػابيو فػػي المحيػػو وي اربػو فػػي العمػػر .
د اليدوء المموسػؽ شػيئا فشػيئا حتػى تتحػوؿ الػى صػخب ىػادر .. ما الموسي ى اصوات غريبة تبد

ة والرجػػؿ فيبتعػػداف عػػف بعضػػيما ألمػػر اسػػي أف اعمػػى ) السػػايؾ ( الخمفيػػة عمػػى ر تسػػ ط صػػاع ة مػػ
ة ي اومػاف أاعد زئيػر العاصػفة .. الرجػؿ والمػر مرغميف .. تتعالى اصوات الرعد ويزداد البرؽ ويتص

رتفػػػا الػػػى اسػػػفمو .. ينيضػػػاف كػػػؿ فػػػي جيػػػة مػػػف جيتػػػي .. يترنحػػػاف .. يتػػػدحرجاف مػػػف اعمػػػى الم
شػػيئا فشػػيئا .. و  المرتفػػا .. ي اومػػاف .. يحػػاوكف الصػػعود ثانيػػة لكنيمػػا يفشػػ ف .. تخػػور قواىمػػا

 العاصفة ويختفي البرؽ ويسود الظ ـ . أشيئا فشيئا تيد
جػػؿ موسػػي ى النػػاي نسػػمعيا مػػف خػػ ؿ الظػػ ـ .. تفػػت  اكضػػاءة ، تػػدريجيا ، فيظيػػر الر  

جالسػػػا .. منيكػػػا فػػػي وسػػػط المسػػػرح .. تػػػدخؿ مػػػف يمػػػيف المسػػػرح ويسػػػاره شػػػجرتاف مػػػف الػػػورد ..  
 الػػػى بعضػػػيما خػػػذىما .. يضػػػميمارت ػػػدماف لػػػو بػػػاقتيف مػػػف الػػػورد .. ي تت ػػػدماف صػػػوب الرجػػػؿ ..

بعض.. تنسحب الشجرتاف الى خارج المسرح .. يسػما صػوتا غيػر واضػ  وك مفيػـو فيضػا باقػة 
د جية الصػوت .. يميػز فيػو صػوة لمرتفا ب  مباكة .. يتسما .. يحاوؿ اف يحدالورد عمى حافة ا

مسرح مف جيػة ال د شيئا عمى الخشبو ييرع الى خارجذ كيجا. ة فيبحث عف مصدره بيوس .. و أامر 
ة عنيػػا الركػػاـ اليائػػؿ مػػف اكغصػػاف و اكشػػياء عنػػد حافػػة المرتفػػا .. تظيػػر أاليسػػار .. تػػزي  المػػر 
ذ ك تجػد الرجػؿ تجمػس حزينػو ا. عمى المرتفا و حواليو .. و أسفؿ و أ.. ىنا وىناؾ بكامميا .. تبحث 

ميمومة في المكاف الذي  كاف الرجؿ جالساب عميو .. يعمو مػف البعيػد صػوت النػاي بنغمػو الحػزيف 
خػػذىما .. رة بػػاقتيف مػػف الزىػػور .. تأيف المسػػرح شػػجرتاف .. ت ػػدماف لممػػر .. تػػدخؿ مػػف يسػػار ويمػػ
.. تنسػػحب الشػػجرتاف الػػى خػػارج المسػػرح .. تسػػما صػػوتا قادمػػا مػػف البعيػػد  تضػػميما الػػى بعػػض

..تضػا الزىػػور بػ  مبػػاكة عمػػى حافػة المرتفػػا فتػػر  الباقػة التػػي وضػػعيا الرجػؿ .. تحمػػؿ البػػاقتيف 
وىي تبحث عف مصدر الصوت .. تميز صوت رجميا فتيرع الى خارج المسػرح مػف جيػة اليمػيف 

ة مػػف يمػػيف المسػػرح ويػػدخؿ أاكضػػواء .. تػػدخؿ المػػر  لس .. تفػػت .. تطفػػر اكضػػواء .. موسػػي ى فػػا
خػػر .. يمسػػكاف كػػؿ منيمػػا يػػد اآلخػػر .. ه و ىمػػا يت ػػدماف كػػؿ منيمػػا صػػوب اآلالرجػػؿ مػػف يسػػار 
داء مػت ف .. تمتػزج مػا الموسػي ى اصػوات رؿ وسػط المسػرح .. يرقصػاف الفػالس بػيت دماف الى اسف

غريبة مخيفػة مرعبػة .. يتوقفػاف  عػف الػرقص ..ييػرع كػؿ منيمػا الػى جيػة مػف جيتػي المسػرح .. 
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اآلخػػر .. يركضػػاف كػػؿ منيمػػا صػػوب يتراجعػػاف بػػبطء الػػى وسػػط الخشػػبة .. يسػػتديراف كػػؿ نحػػو 
زء مػػف نصػػمو فػػي خػػر .. وقبػػؿ اف يمتحمػػا يسػػ ط مػػف فضػػاء المسػػرح سػػيؼ ضػػخـ .. ينغػػرز جػػاآل

خػػر .. ، نحػػو اآل ارضػػية الخشػػبة .. ويظػػؿ قائمػػا بينيمػػا .. حػػائ  دوف ل ائيمػػا .. يمػػّد كػػؿ ، يػػده
يػػدييـ واقػػداميـ الفسػػفورية ، ف ػػط ، وىػػي تطػػارد مػػف قبػػؿ أ قفػػازات ـ ظػػتطفػػر اكضػػواء ونػػر  فػػي ال

.. يمتحمػاف   تربػافياىـ ىنػا وىنػاؾ .. يإخر ويتحرؾ مياجما السيؼ الذي يمما في الظ ـ ىو اآل
موسػػي ى  خػػر لكػػف السػػيؼ يػػن ض عمييمػػا فيصػػرخاف .. تغطػػي صػػراخيما.. يحمػػي كػػؿ منيمػػا اآل

و اصوات ىميمات كورالية تؤدي بطب ػة واطئػة .. يضػاء المسػرح فػي أالناي باداء ط وسي حزيف 
سػار بو . الرجػؿ فػي ية وقػد تمػدد كػؿ منيمػا تحػت صػميأضوئيتيف يظير فييما الرجؿ والمػر  ب عتيف

نيػػة .. وكػػذلؾ ة فػػي يمينػػو .. يتحػػرؾ الرجػػؿ بػػبطء وكػػرف الحيػػاة دبػػت فػػي عروقػػو ثاأالمسػػرح والمػػر 
سػػييما .. ينظػػراف الػػى بعضػػيما .. يزحفػػاف باتجػػاه بعضػػيما .. وقبػػؿ اف يمت يػػا أة .. يرفعػػاف ر أالمػػر 

ييػػػبط مػػػف فضػػػاء المسػػػرح مشػػػبؾ مػػػف ال ضػػػباف الحديديػػػة يحػػػوؿ بينيمػػػا .. ينظػػػراف الػػػى بعضػػػيما 
لػى مشػبكيف يػا .. ينفصػؿ المشػبؾ ائباف الحديديػة .. يتعان ػاف مػف وراستغراب .. ُيمسكاف بال ضبا

ا .. يراوغانيما بحركات ة ورجميا .. يدفعانيما باتجاىيف متعاكسيف .. يطاردانيمأيباعداف بيف المر 
الكػواليس ف ال ضباف تطاردىما لتفوت عمييما فرصة الم اء ، ثانية ، ثـ تحاصػرىما عنػد رمت نو وك

في جيتي اليسار واليميف .. ي اوماف .. يدفعاف ال ضباف الحديدية في محاولة لمب اء عمى الخشبة 
لكػػف ال ضػػباف تفػػرض سػػيطرتيا فتػػدفعيما الػػى الخػػارج وراء الكػػواليس .. نسػػما مػػف وراء الكػػواليس 

 صرخة قوية وصخباب ىائ ب .. تطفر األضواء.
 
(2) 

 
يعة فػػػي محاولػػػة لشػػػؽ الزحػػػاـ ر وىػػػو يتحػػػرؾ حركػػػات سػػػ.. يػػػدخؿ الرجػػػؿ يضػػػاء المسػػػرح  

ينظر  الوىمي المضروب أمامو .. ترتفا أصوات محركات السيارات ومنبياتيا و ضجيج المارة ..
مػف فػوؽ األكتػاؼ الوىميػة .. يحػاوؿ أف يجػد امرأتػو دوف جػدو  .. ينت ػؿ ىنػا وىنػاؾ .. يمػر مػف 

ـ .. يتبعيػػا ، بسػػرعة ، وىػػو يخػػرج مػػف يمػػيف بػػيف ىػػؤكء وأولئػػؾ .. يتوقػػؼ إذ يممحيػػا وسػػط الزحػػا
المسرح .. تدخؿ المرأة مف يسػار المسػرح .. أصػوات محركػات السػيارات وضػجيج المػارة  خػذ فػي 
اكرتفاع .. وبحركات مشابية لحركاتو ت وـ المرأة بالبحث عنو دوف جدو  .. تممحو فتتوقػؼ عػف 

ح أيضػػػاب .. يتوقػػػؼ الضػػػجيج .. تطفػػػر الحركػػة ، برىػػػة ، ثػػػـ تنطمػػػؽ خمفػػػو لتخػػػرج مػػف يمػػػيف المسػػػر 
 األضواء. 

(3) 
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ب عػة ضػوء دائريػة يظيػر فييػػا الرجػؿ و المػرأة فػي جمسػػة عاطفيػة أسػفؿ المرتفػا .. قواعػػد  
ذ ييػػػـ  التماثيػػػؿ خاليػػػة مػػػف نصػػػبيا البشػػػرية الث ثػػػة .. ي تػػػرب الرجػػػؿ مػػػف المػػػرأة .. يمتصػػػؽ بيػػػا وا.

بعيػد .. ت تػرب األصػوات شػيئاب فشػيئاب .. يػدخؿ بت بيميا ت اطعػو أصػوات كػ ب شرسػة قادمػة مػف ال
الػػى المسػػرح ث ثػػة كػػ ب بشػػرية .. ترت ػػي ، متحفػػزة ، قواعػػد التماثيػػؿ لحظػػة ثػػـ تػػن ض مياجمػػة 
المػػػػرأة و الرجػػػػؿ .. يصػػػػعداف الػػػػى أعمػػػػى المرتفػػػػا .. تتبعيمػػػػا الكػػػػ ب .. يػػػػدافعاف عػػػػف نفسػػػػييما 

 ن ض عمييما وتطفر األضواء .بالحجارة لكف الك ب تستمر في الصعود الييما حتى ت
 

 
 
 
(4) 

 
تفت  األضواء .. يدخؿ الرجؿ وكذلؾ امرأتو مف جيتي المسرح وقد ربط كػؿ منيمػا بحبػؿ  

يمتد الى ما وراء الكواليس .. يت دماف صػوب بعضػيما .. يحػاوكف احتضػاف بعضػيما لكػف قصػر 
ؿ اليسػػػار و اليمػػػيف الحبػػػؿ يحػػػوؿ دوف ذلػػػؾ .. يحػػػاوكف مػػػرة أخػػػر  عػػػف طريػػػؽ النػػػزوؿ الػػػى أسػػػف

ولكنيمػػا يفشػػ ف أيضػػاب .. يسػػحب كػػؿ منيمػػا حبمػػو ب ػػوة دوف جػػدو  .. يتوقفػػاف عػػف المحاولػػة .. 
داف الػػى مكانيمػػا .. يمػػد كػػؿ منيمػػا يػػده نحػػو عػػو حبمػػو الػػى مػػا وراء الكػػواليس ثػػـ ييتبػػا كػػؿ منيمػػا 

جػػ ف م نعػػاف مػػف اآلخػػر .. وبصػػعوبة تتشػػابؾ أصػػابعيما .. يبتيجػػاف .. ي فػػزاف فرحػػاب .. يػػدخؿ ر 
جيتي المسرح وكؿ منيما يمسؾ بطرؼ مف طرفي الحبميف .. يت ػدماف بسػرعة نحوىمػا .. يػدوراف 
حوليمػػا .. يمفانيمػػا بػػالحبميف ويتوقفػػاف عػػف الحركػػة ، تمامػػاب ، لمجػػرد ظيػػور الم نػػا الثالػػث فػػوؽ 

ف .. يشػػير برأسػػو المرتفػػا وكرنػػو ي ػػؼ فػػوؽ رأسػػي المػػرأة و الرجػػؿ .. ينظػػر إلييمػػا .. والػػى الم نعػػي
ع مػػػة المواف ػػػة ويختفػػػي .. الم نعػػػاف يشػػػيراف مسدسػػػيف .. يصػػػوبانيما نحػػػو المػػػرأة و الرجػػػؿ .. 
يطم ػػاف فػػي  ف واحػػد وينسػػحباف .. يتمػػو  الرجػػؿ وكػػذلؾ المػػرأة .. تسػػ ط الحبػػاؿ مػػف حوليمػػا .. 

 يترنحاف .. يتماي ف بعض الوقت ثـ يتوقفاف عف الحركة نيائياب.
 

(5) 
 

تماثيػؿ الث ثػة ، مػرة أخػر  ، عمػى قواعػدىا بينمػا يختفػي المرتفػا لنػر  فػي محمػو تظير ال 
نعشػيف .. موسػي ى مػػارش جنػائزي .. أو ترتيمػػة كنسػية .. أو ىميمػػة كوراليػة .. ينػػزؿ ، مػف عمػػى 
قاعػدة التمثػاؿ األوؿ ،الرجػؿ الكيػػؿ ذو المحيػة البيضػاء .. يسػير نحػػو وسػط المسػرح .. ي ػؼ عنػػد 
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دييما بػبطء.. ي فػاف .. انو .. ينيضػاف بػبطء .. يحركػاف أيػ. يشير الييما بصػولجرأسي النعشيف .
يتحركػػاف حركػػات تعبػػر عػػف قيػػاميـ مػػف المػػوت )يمكػػف أف يكػػوف أداء النيػػوض مػػف المػػوت أداء 
شػػبيياب بالباليػػو( .. يتحركػػاف صػػوب التمثػػاليف اآلخػػريف .. ي فػػاف عنػػدىما فينػػزؿ اآلخػػراف مػػف عمػػى 

الرجؿ الثاني صوب المرأة بينما يت دـ الثالػث صػوب الرجػؿ .. المػرأة و الرجػؿ قاعدتييما .. يت دـ 
يتراجعػػاف الػػى الخمػػؼ .. يرتطمػػاف بالرجػػؿ الكيػػؿ ذي المحيػػة البيضػػاء في فػػزاف فزعػػاب وييربػػاف الػػى 
جيتي المسرح .. يت دماف صوب بعضيما .. يمسؾ كؿ منيما بيد صاحبو ويت دماف نحػو الرجػاؿ 

أمػػػاميـ .. يحنيػػػاف رأسػػػييما وجػػػذعييما .. الكيػػػؿ يشػػػير الػػػى الثػػػاني و الثالػػػث  الث ثػػػة .. يجمسػػػاف
فيبتعداف الى وسػط اليمػيف و وسػط اليسػار ويظػ ف جامػديف فػي محميمػا .. يشػير بصػولجانو الػى 
المرأة فتنيض وكذلؾ الرجؿ .. يضا صولجانو عمى كتؼ الرجؿ فيختض ب وة ثـ يجمد في محمو 

تراجػػا أمامػػو بخػػوؼ .. يرمػػي صػػولجانو .. يتبعيػػا محػػاوُك اإلمسػػاؾ بيػػا .. الكيػػؿ يتػػابا المػػرأة فت
لكنيا تفمت منو .. تراوغو .. تفمت منػو .. تػدور حػوؿ الشػواخص الث ثػة .. يمسػؾ بيػا فػي أسػفؿ 
وسط المسرح .. يرغميا عمى البػروؾ ثػـ التمػدد عمػى أرضػية الخشػبة .. يحػاوؿ رجميػا أف يتحػرؾ 

سػػػػمرتو فػػػػي مكانػػػػو .. يسػػػػتمر الكيػػػػؿ فػػػػي اضػػػػجاع المػػػػرأة عمػػػػى  .. أف يػػػػتخمص مػػػػف ال ػػػػوة التػػػػي
األرض.. يتحػػرر الرجػػؿ .. يػػن ض عمػػػى الكيػػؿ وفػػي الوقػػت نفسػػػو تركمػػو المػػرأة ب ػػوة .. الػػػرج ف 
الثاني و الثالث يشيراف الييما معاب فيوقفانيما عف الحركة ثػـ يرغمانيمػا عمػى الوقػوؼ أعمػى وسػط 

لخروج فيخرجاف .. يعطي اشػارة خاصػة فتطفػر األضػواء .. المسرح.. يشير الكيؿ عمى الرجميف با
ومف خمؼ السايؾ تظير ألسنة المييب الصماء وىي تتصاعد شيئاب فشيئاب .. ينسػحب الكيػؿ تاركػاب 

 المرأة و الرجؿ يكتوياف بالمييب حتى تنزؿ الستارة معمنة انتياء المسرحية.
 
 

 1998بع وبة                                                                           
 

* * * 
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عمػػى  ةة الضػػوء السػػاقطمػػا بػػدء الظػػ ـ يرتفػػا صػػوت النػػاي تػػدريجيا .. وتػػدريجيا تتػػوىج حزمػػ   
خػر  بصػوت كت الموسػي ية األط خشبة المسرح .. تمتزج اصوات اآلال ضباف الحددية التي تتوس

ف تحػت غطائػو الخفيػؼ .. الناي في ممحنة يزداد اي اعيا سرعة كمما توىج الضػوء وتحػرؾ السػجي
عمػػى مبعػػدة مػػف سػػريره فػػي اعمػػى وسػػط المسػػرح وعمػػى مكػػاف مرتفػػا نسػػبياب نػػر  ث ثػػة اشػػخاص ، 
كشػػػتداد الظػػػ ـ ، يصػػػعب رؤيػػػتيـ بوضػػػوح .. اكشػػػخاص الث ثػػػة مػػػا اليػػػـر الػػػذي ي فػػػوف عميػػػو 

عمػػى يشػػكموف خمفيػػة لمصػػورة المسػػرحية طػػواؿ العػػرض .. السػػجيف يتمػػو  تحػػت الغطػػاء .. يتكػػور 
بعضػػو .. يػػرفس الغطػػاء ب ػػوة فيزيحػػو مػػف عميػػو .. يتمػػو  .. يسػػ ط عمػػى اكرض .. يزحػػؼ نحػػو 
ال ضباف الحديديػة .. يمسػكيا .. يحػاوؿ النيػوض مسػتعينا بيػا .. يتعػاظـ شػعوره بػاأللـ .. يمسػؾ 
بطنو .. يعتصرىا بيده وىو يتصػبب عرقػا .. يتمػو  .. يسػ ط عمػى اكرض.. يحػاوؿ النيػوض .. 

نظر عبر ال ضباف .. يمد يده خارجيا مستنجدا .. ترتد يده ببطء .. يبتعد عػف ال ضػباف ينيض ي
س .. ينت ػؿ رى ما وراء الكواليس .. يشعر بالي.. يتوجو ، مترنحا ، نحو يسار المسرح .. ينظر ال

د الػػى فراشػػو خائبػػا ، منكسػػرا ، ، مترنحػػا ، الػػى يمػػيف المسػػرح ثػػـ الػػى اعمػػى وسػػط المسػػرح .. يعػػو 
 .. .. ينظػر الييػا بامعػاف وثبػاتلما .. يجمس عنػد حافػة سػريره منكفئػا .. ينتبػو لحزمػة الضػوء رمت

انو يشػرع لـ .. ي طب حاجبيو .. يبدو كما لو كف ابتسامتو سرعاف ما يتمبسيا األيحاوؿ اكبتساـ ل
مػة الضػوء لـ الذي راح يمزقو مف الداخؿ ب ػوة وىػو مػايزاؿ ينظػر باتجػاه حز بالبكاء ولكنو يكابر األ

.. ي ؼ .. يصعد عمى سريره بصعوبة .. يمسؾ بطنو .. يعتصرىا بيده .. يمرر يده الثانية عمى 
صػػػدره .. يضػػػغط بيػػػا عمػػػى منط ػػػة ال مػػػب كمػػػا يفعػػػؿ مػػػريض ال مػػػب عنػػػد بػػػدء نوبتػػػو .. يمػػػد يػػػده 

و النػػداء لكنػػو يتوقػػؼ ، مرغمػػا ، عػػف أء .. يفػػت  فمػػو فػػي محاولػػة لمصػػراخ اليسػػر  باتجػػاه الضػػو 
 ( ، يظمـ المسرح .  Fade out)         لحركة .. حزمة الضوء تختفي تدريجياا
 

* 
، بػزه عسػكرية ويحمػؿ بيػده بندقيػة ف جؿ الػذي كػاف سػجينا يرتػدي اآلتفت  اكضواء .. الر  

ليػػو وىػػو يتحػػرؾ جيئػػة وذىابػػا كمػػا يفعػػؿ الخفػػراء .. اكشػػخاص الث ثػػة مػػايزالوف فػػي وقفػػتيـ عمػػى  
المسػػرح ، وعمػػى المكػػاف الػػذي نصػػبت عميػػو ال ضػػباف الحديديػػة ، فػػي المشػػيد اليػػـر .. فػػي وسػػط 

السػػابؽ ، نػػر  بوابػػة ضػػخمة تشػػبو ،الػػى حػػد مػػا ، نسػػراب ىػػبط عمػػى ارض المسػػرح تػػوا .. يسػػتمر 
الخفير بالرواح والمجت .. يتوقؼ في وسط المسرح .. يجمس عمى صػخرة صػغيرة .. يخػرج عمبػو 

خف .. يشػعر بحركػة فػي الجػوار .. يػنيض.. يركػز انتباىػو فػي سجائر .. يضا بندقيتو جانبا ويػد
محاولػػػة لمعرفػػػة مصػػػدر الصػػػوت ومكػػػاف الحركػػػة .. ينظػػػر نظػػػرة بانوراميػػػة الػػػى كػػػؿ الجيػػػات .. 

لصػػخرة كػػد مػػف انغ قيػػا ثػػـ يعػػود الػػى ارمميػػا .. يممسػػيا .. يترثر باىتمامػػو البوابػػة النسػػرية فيتتسػػتا
يضا يده عمى  ية بعيدة مثؿ قي يات فتيات الم ىي .. خر .. قي ليجمس عمييا .. يسما صوتا 
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.. ي ػػػؼ .. يرفػػا بندقيتػػػو .. يسػػػحب كػػد اف الصػػػوت قػػادـ مػػػف جيػػػة اليمػػيف راذنػػو .. يسػػػتما .. يت
ة تت ػدـ نحػوه مباشػرة .. أجاه اليميف متحفزا .. يفاجػر بػامر قساميا ب وة ويييئيا ل ط ؽ.. ينظر باتأ

في مكانو ماسػكا البندقيػة ب ػوة تتحرؾ في محميا بغنج .. يستمر يصوب بندقيتو الييا .. تتوقؼ.. 
زرار أصػػػابعيا ، أرجي عمػػػى اكرض .. تمسػػػؾ ، بػػػاطراؼ ة رداءىػػػا الخػػػاأىػػػب .. تفتػػػرش المػػػر روت

قميصػػػيا الزىػػػري .. تبػػػدأ بفػػػت  اكزرار واحػػػػدةب  فواحػػػدة . تخمػػػا قميصػػػيا .. تتمػػػدد عمػػػػى اكرض 
يػػرا لحركاتيػػا المثيػػرة .. ينظػػر جيػػة اليسػػار .. يتركػػد مػػف بوضػػا مثيػػر .. الرجػػؿ الخفيػػر كييػػتـ كث

خػػػر .. تمشػػػي بطري ػػػة أة أتي امػػػر رانػػػو كيبرحػػػو .. تػػػخمػػػو المكػػػاف مػػػف أي متسػػػمؿ .. ي ػػػؼ فػػػي مك
مػة ىوائيػة ة اكولػى .. تنظػر اليػو و تبتسػـ .. ترسػؿ اليػو قبأصة و مثيرة .. ت ؼ عند قدمي المر راق

بيػػػا .. تبػػػدأ بخمػػػا باىػػػو و اثارتػػػو .. الرجػػػؿ ك يربػػػو عية لمفػػػت انتضػػػ.. تتحػػػرؾ بضػػػا حركػػػات مو 
ثػػارة مػػف سػػاب تيا .. يتسػػمؿ مػػف يسػػار المسػػرح ث ثػػة رجػػاؿ عمػػى رؤوسػػيـ إكثػػر أقمصػػييا بطري ػػة 

تيف .. وحالمػػا تػػر  المػػرأة أف انشػػغاؿ الخفيػػر بػػالنظر الػػى المػػر نجمػػات سداسػػية الػػرؤوس .. يسػػتغمو 
ت انتبػاه الخفيػر الييػا .. تػزداد سػرعة الموسػي ى .. تخمػا الثانية الرجاؿ المتسمميف تبػدأ جاىػدة ل لفػ

بػػبعض  ..زميمتيػػا .. تػػداعبيا ت ومػػاف معػػا قميصػػيا و تظػػؿ بالفانيمػػة و الشػػورت .. تسػػتم ي فػػوؽ 
الحركػػات الماجنػػة .. تشػػيراف اليػػو اف يشػػاركيما عبثيمػػا المثيػػر .. الخفيػػر يرمػػي ع ػػب السػػيجارة و 

نفعالػو و تػردده .. يغيػر فػي وقفتػو فيبػدو أكثػر اسػترخاءا مػف يسح يا ب دمػو ب ػوة و حركػة تػوحي با
السابؽ .. يتسمؿ الرجاؿ الث ثة أكثر .. تزداد الموسي ى نزقا ..تتحػرؾ المرأتػاف بوحشػية و مجػوف 
وفجرة يستدير الخفير الى يسار المسرح ..يفت  النار عمى المتسمميف الث ثة ويردييـ قتمى .. تعمػو 

بة بضػربات الصػنوج .. تتنػاوؿ المرأتػاف قطػا الثيػاب بػذعر وتيػروكف .. اصوات الطبوؿ المصحو 
ف يسػػود أسػػتمر الضػػوء عمػػى الخفيػػر فتػػرة قبػػؿ جػػزاء الخشػػبة بينمػػا يأمػػى تطفػر اكضػػواء بالتنػػاوب ع

 الظ ـ .
* 

وقػد كبمػت تفت  اإلضاءة ، ثانية ، فنر  الخفير مجردا مف سػ حو ، ونطاقػو ، وخوذتػو ،  
عف م دـ اكشخاص الث ثة .. ينزلػوف بواسػطة ث ثػة سػ لـ  ةبواؽ معمنوات األيداه .. تنطمؽ اص
مػػاـ اليػػـر .. تفػػت  البوابػػة النسػػريُة ويػػدخؿ منيػػا اكشػػخاص الث ثػػة الػػى أمػػيف و ثبتػػت عمػػى يسػػار وي

خشبة المسرح .. تنزؿ مػف فضػاء المسػرح ث ثػة مكعبػات مختمفػة اكرتفاعػات رسػـ عمػى واجياتيػا 
العػػػدؿ .. يجمػػػس اكشػػػخاص الث ثػػػة عمييػػػا .. يخػػػرج الشػػػخص الػػػذي يجمػػػس فػػػي  اكماميػػػة ميػػػزاف

الوسط ، مف تحت جبتو ، مطرقة ويضرب بيا اليواء ث ث مرات .. ي ؼ الث ثو معا .. وبحركػة 
 واحدة منس ة يصعدوف كؿ عمػى مكعبػو الخػاص .. يرفػا كػؿ مػنيـ يػده اليمنػى الػى جانبػو كمػا لػو

دييـ دفعػة واحػدة .. تتصػاعد ضػربات الطبػوؿ وتيػبط ال ضػباف يػأف كاف يؤدي يمينا .. ثـ يسػ طو 
الحديدية مف فضاء المسػرح .. تتوقػؼ فػي وسػط المسػافة بػيف السػ ؼ واكرض .. يشػير الث ثػة ، 
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معا ، الى الرجػؿ المجػرد مػف سػ حو في ػؼ  فػي وسػط المسػافو خمػؼ ال ضػباف .. يفػت  الشػخص 
يسػػار المسػػرح ويمينػػو المرأتػػاف السػػاب تاف .. ت ػػؼ كػػؿ  اكوسػػط ذراعيػػو الػػى الجػػانبيف .. تػػدخؿ مػػف

واحػػدة منيمػػا الػػى جانػػب الشػػخص الػػذي ي ػػؼ فػػي الجيػػة التػػي اقبمػػت منيػػا .. يمسػػؾ الشخصػػاف 
 ضواء .األ رمـ الذي نزؿ منو قبؿ قميؿ .. تطفالمرأتيف وي ودانيما الى اعمى اليـر كؿ مف الس

* 
.. موسي ى تت ئـ وحركػات قطػا الػديكور .. تماما  ةفت  األضواء .. خشبة المسرح خاليت 

تيبط مف فضاء المسرح نجمو سداسية كبيرة ..تست ر فػي الفضػاء الخػالي لمخشػبة ثػـ تيػبط ، بعػد 
اكنيػػا السػػاب ة عمػػى الخشػػبة .. ذلػػؾ ،المكعبػػات الث ثػػة نفسػػيا بطري ػػة دراميػػة لتسػػت ر عمػػى نفػػس ام

دييـ يػأيف مجػرديف مػف السػ ح وقػد ربطػت يضػواء .. نػر  ث ثػة عسػكر ضػواء .. تفػت  األاأل رتطف
خمؼ ظيورىـ وىـ يجمسوف عمى المكعبات الث ثة .. ينظروف بخػوؼ وترقػب الػى جيتػي المسػرح 
.. ضػػربة صػػنج قويػػة تتبعيػػا موسػػي ى رقصػػة الشػػياطيف الث ثػػو .. يػػدخؿ الػػى الخشػػبة مػػف يسػػار 

ود وعمى وجوىيـ اقنعة سود بس السالمسرح ويمينو ومف اعمى الوسط ث ثة اشخاص يرتدوف الم 
.. يرقصػوف  كتمػؾ التػي يرتػدييا الكينػة عداـ .. وعمػى ظيػورىـ عبػاءات سػودتشبو اقنعة رجاؿ اإل

بحركات غريبة وفي يد كؿ منيـ قضيب رفيا مدبب النياية يشبو الى حد كبير ) شيش المبارزه ( 
حيػػػاف ، عػػػف ثيػػػر مػػػف األر ، فػػي ك.. حركػػاتيـ كممػػػا ت ػػػدمت الرقصػػػة تبػػدو اكثػػػر غرابػػػة وىػػػي تعّبػػػ

قصػة مػف العسػكرييف الث ثػة ، فػي نيايػة الر  ح دىـ الدفيف ورغبتيـ في التعذيب وال تؿ .. يت دموف
يػػاىـ بسػػمؿ عيػػونيـ .. يتراجعػػوف .. ينػػدفعوف نحػػوىـ بسػػرعة ثػػـ يتوقفػػوف .. يضػػا كػػؿ إميػػدديف 

لػى الخمػؼ بػبطء منيـ طرؼ ال ضيب المدبب عمػى عػيف رجػؿ مػف العسػكرييف الث ثػة .. يسػحبو ا
ثػػـ يدفعػػو ، الػػى اكمػػاـ ، ب ػػوة وعنػػؼ وغضػػب وح ػػد .. يصػػرخ العسػػكريوف الث ثػػة صػػرخة قويػػو 
ومدوية .. يسحبوف ال ضباف مف عيونيـ .. تتكرر الصرخة ثانيو وتتدلى ، عمى الفور ، رؤوسيـ 

فضػونيا عمى صدورىـ .. الشياطيف الث ثة ي فزوف فرحػا وىػـ يرفعػوف ال ضػباف الػى اكعمػى و يخ
عمػػى  ثػػـ يرفعونيػػا ثػػ ث مػػرات كدكلػػة عمػػى اكنتصػػار .. ينتبػػو الشػػياطيف الػػى وجػػود شػػخص مػػا

الخفير وىو ينظر الػييـ مػف مكػاف خفػي عمػى المسػرح ..  /س الرجؿ السجيف أالمسرح .. يظير ر 
 .. ردييـ قتمىيلية صوبيـ .. يفت  النار عمييـ و يفاجئيـ بظيوره شاىرا بندقيتو اآلين ضوف عميو ف

* 
اـ نفسيـ ي فوف عمػى المكعبػات الث ثػة نفسػيا امػأشخاص اليـر الث ثة أضواء .. تفت  األ 

دييـ كمػػا لوكػػانوا يػػؤدوف اليمػػيف .. يخفضػػونيا ثػػـ يشػػيروف بيػػا الػػى يػػأالبوابػػة النسػػرية .. يرفعػػوف 
 /يػر اكعمى .. تيبط مف فضاء المسرح ال ضباف الحديدية نفسػيا .. ي ػؼ الرجػؿ السػجيف .. الخف

اكعػػزؿ خمفيػػا وظيػػره الػػى جميػػور النظػػارة .. ينػػزؿ الث ثػػة مػػف عمػػى مكعبػػاتيـ .. يت ػػدموف نحػػو 
الرجؿ السجيف فيتراجا .. يصطدـ بالسرير .. يس ط عميػو .. يسػتمر الث ثػة بالت ػدـ نحػوه بطري ػو 
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يػبط تشعره بالخوؼ .. الشخص اكوسط يضا عمى وجيو قناعا يشبو قناع الشػياطيف الث ثػة .. ت
مػػػف فضػػػاء المسػػػرح ثػػػ ث قضػػػباف ىػػػي نفػػػس ال ضػػػباف التػػػي اسػػػتخدميا الشػػػياطيف مػػػف قبػػػؿ .. 
يتناولونيا ويت دموف نحو السجيف .. يزحؼ السجيف متراجعا .. يضعوف اطػراؼ ال ضػباف المدببػة 

 رالسػجيف صػرخة خرسػاء مكتومػة .. تطفػعمى موضا في منتصػؼ بطنػو ويػدفعونيا ب ػوة فيصػرخ 
ماكنيـ في قمة اليـر .. حزمة الضوء تظػؿ أ.. ينسحب اكشخاص الث ثة الى  بضواء بالتعاقاأل

، وحدىا ، متوىجة عمى خشبة المسرح ونر  خ ؿ توىجيا الرجؿ السجيف ممسكا ببطنو .. يرفػا 
و ىنػػاؾ .. يرتػد خائبػػا .. ألػػـ .. يبحػث عمػػف ينجػده ىنػا . يراىػا ممطخػػة بدمػو .. يعتصػره األيػده .

. يمسؾ بال ضباف الحديدية وىو ينظػر الػى جيػور النظػارة حتػى يتوقػؼ عػف يتوجو نحو اكرض .
الحركة بينمػا يسػتمر نزفػو بػ  توقػؼ.. وبػ  توقػؼ يسػيؿ الػدـ فػي مجػر  محػدد نحػو الجميػور .. 

ضػػواء ويسػػدؿ السػػتار عمػػى األ رـ مػػف اف تمطػػ  الػػدماء م بسػػيـ تطفػػوبػػيف دىشػػة الجميػػور وخػػوفي
 الدـ .

 
 1999بع وبة                                                                   

* * * 
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قبػػػؿ بػػػدء العػػػرض بمحظػػػات نسػػػما ىميمػػػة كوراليػػػة او مارشػػػاب جنائزيػػػا يسػػػتمر لبرىػػػة قبػػػؿ رفػػػا     
، عمػػى كرسػػي فخػػـ وضػػا عمػػى مػػدرج فػػي السػػتاره .. حزمػػة ضػػي ة مػػف الضػػوء تسػػ ط ، تػػدريجيا 

يضػػاب ، أوء ، تسػػطا ، تػػدريجيا ر  ، مػػف الضػػخػػأط المسػػرح ثػػـ تختفػػي .. حػػـز صػػغيرة عمػػى وسػػأ
تتنػػاوب الحػػـز الضػػوئيو … عمػػى شػػواىد قبػػور وزعػػت عمػػى الخشػػبة بشػػكؿ مػػدروس ، ثػػـ تختفػػي 

وت .. بالسطوع واكختفػاء بػيف الكرسػي والشػواىد .. تتوقػؼ حركػة الضػوء عمػى درجػو شػديدة الخفػ
ذكؿ ثػػػـ يسػػػتديروف نحػػػو أيظيػػػر مػػػف خمػػػؼ الشػػػواىد رجػػػاؿ  الكرسػػػي .. حيػػػاء .. ي فػػػوف بخشػػػوع وا.

بػو .. ي ػؼ بخػي ء  عمػى كرسػيو بشػموخ وكبريػاء ك تميػؽيظير الرجػؿ ذو الم بػس الحمػر جالسػا 
ينػػػزؿ الرجػػػؿ ذو الم بػػػس .. يضػػػرب اليػػػواء بسػػػوطو فترتفػػػا ىميمػػػات الكػػػوراؿ ارتفاعػػػا مػػػؤثرا .. 

شػديد مػا اليميمػات  واحدة ، ثـ يضرب بسوطو فتمتػزج أصػوات غيػر واضػحة ولغػط ةالحمر درج
ى خر  ويضرب اليواء بسوطو فيتوقؼ الضجيج .. يرفا سوطو ميددا مشيرا بو الأينزؿ درجة .. 

حيػاء األ أوطو ثانيػة وثالثػو ورابعػة حتػى يبػدبانوراميػة ثػـ يضػرب اليػواء بسػ ةشػار إمجموعة اكحياء 
ب الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر اكرض ضػرب اكرض باقػػداميـ ضػػربات رتيبػػة تتزايػػد قػوة كممػػا ضػػر 

اء بسػػوطو .. يسػػتمروف فػػي ضػػرب اكرض بينمػػا يغفػػو الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر ، عمػػى و اليػػو أ
و موسػػي ى رعػػب بينمػػا تخفػػت ضػػربات اكقػػداـ شػػيئا أىانئػػاب .. تتعػػالى موسػػي ى ط سػػية  كرسػػيو ،

فشيئا .. يتطاير ، مف عند كؿ شاىدة ، دخاف كثيؼ .. ينيض الموتى الراقدوف عند شواىدىـ .. 
لموف ثػػـ روت .. يتمػػايموف .. يترنحػػوف .. يتػػور واكنبعػػاث والنيػػوض مػػف المػػيػػؤدوف حركػػات النشػػ

حر  بكفنػػو م ابػػؿ الرجػػؿ ي ػػؼ كػػؿ ميػػت بم بسػػو البػػيض ، وبػػاألينفضػػوف عػػنيـ تػػراب المػػوت .. 
الحػػي الػػذي ي ػػؼ عنػػد شػػاىدتو .. يطػػرطىء الرجػػاؿ اكحيػػاء رؤوسػػيـ .. يشػػيروف الػػى الرجػػؿ ذي 

منكسػػػريف منػػػدحريف ..  يػػػدييـ واجمعػػػيفأكرض .. يخفضػػػوف .. يبركػػػوف عمػػػى ا الم بػػػس الحمػػػر
حػد المػوتى نحػو الرجػؿ أحياء ثـ يتوقفوف .. يت ػدـ .. يدوروف حوؿ األ يتحرؾ اكموات باضطراب

يضػػحؾ  ذي الم بػػس الحمػػر وعنػػد الدرجػػة اكولػػى لممرتفػػا يصػػطدـ بجػػدار وىمػػي فيرتػػد خائبػػا ..
فسػػو ـ المػػوتى دفعػػة واحػػدة يصػػطدموف بالجػػدار نخػػر ثػػـ يت ػػد خػػر و  الرجػػؿ سػػاخرا .. يت ػػدـ ميػػت 
حيػػاء بنظػػرة قاسػػية مزدريػػة ويعػػودوف الػػى قبػػورىـ فيتمػػدد كػػؿ مػػنيـ فيرتػػدوف خػػائبيف .. يرم ػػوف األ

 قرب شاىدتو بشكؿ ط وسي مثير لمحزف .. ضربة صنج .. ي ؼ الرجؿ ذو الم بس الحمر بزىو
اكحيػاء ضػرب اكرض باقػداميا كمػا  مجموعػة أخػر  .. تبػدأوانتصار يضرب اليػواء بسػوطو مػرة 

فػػي المػػرة اكولػػى .. يػػزداد الضػػرب قػػوة كممػػا ضػػرب الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر اليػػواء بسػػوطو .. 
يستمروف في الضػرب .. يغفػو الرجػؿ ذو الم بػس الحمػر عمػى كرسػيو .. يػزداد الضػرب فيػنيض 

ؼ عنػد شػاىدتو .. يمسػؾ اكموات .. يخما كؿ منيـ قطعة مف كفنو ويرمييا نحػو الرجػؿ الػذي ي ػ
اكحيػاء ب طػػا اكمػػوات .. يحػػاولوف سػػحبيـ بػػ  جػػدو  .. يمفػػوف ال طػػا عمػػى اجسػػادىـ ويسػػحبوف 
بػػ  جػػدو  .. يفمػػت المػػوتى قطعيػػـ مػػف ايػػدييـ .. يضػػميا اكحيػػاء الػػى صػػدورىـ .. يت ػػدـ احػػدىـ 
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روف ثػػػػـ خػػػسػػػو ومثمػػػو يفعػػػػؿ اآلأالحمػػػر .. يرمػػػي قطعػػػػة الكفػػػف عمػػػػى ر  نحػػػو الرجػػػؿ ذي الم بػػػػس
الم بػس الحمػر ..  ينسحبوف لي ؼ كؿ منيـ قرب شػاىدة مػف شػواىد ال بػور .. يسػتي ظ الرجػؿ ذو

نػػػو ي ػػػاـو قػػػو  سػػػحرية غريبػػػة .. يتحػػػرؾ بغضػػػب .. يػػػتمكف مػػػف رمػػػر كوؿ األأيتحػػػرؾ بصػػػعوبة 
سػو قطػا اككفػاف أفيجفؿ اكحيػاء .. يػزي  مػف عمػى ر  السيطرة عمى تمؾ ال و  السحرية .. ينيض

خػػر مػػف حػػدىما مػػف يسػػار المسػػرح واآلأواء .. يػػدخؿ اثنػػاف مػػف اتباعػػو .. ب بسػػوطو اليػػ.. يضػػر 
يمينػو .. يحمػؿ كػؿ منيمػا وعػاء يضػعو ، بػاحتراـ جػـ ، تحػت قػدـ الرجػؿ ذي الم بػس الحمػػر .. 

حيػػاء عػػائيف بسػػخرية وازدراء .. تسػػود األيتنػػاوؿ الرجػػؿ قطػػا اككفػػاف قطعػػة قطعػػة ويرمييػػا فػػي الو 
سػػا عمػى ع ػػب .. يرفػا الػػرج ف أالػى قمػػب وضػعو ر  عجػب مػػف فعمتػو التػػي لػـ تػػؤدِ يػػرة و تدىشػة كب

يػاء التابعاف الوعائيف بينما يتصاعد الدخاف مف الوعائيف كثيفا جدا .. يدوراف بالوعائيف حوؿ اكح
قبػػؿ منيػػا .. يضػػرب الرجػػؿ اليػػواء بسػػوطو .. يتحػػرؾ اكحيػػاء أثػػـ يخرجػػاف كػػؿ مػػف الجيػػة التػػي 

خػػر  حتػػى ينحنػػي لػػو أخػػر  و أيفيمػػوف مػػا يرمػػي اليػػو فيضػػرب مػػرة ة .. كبػػذعر حركػػة مضػػطرب
الجميا ويركعوف ثـ يسيروف عمػى اكربػا فيتوقػؼ الرجػؿ عػف الضػرب .. يػدخؿ الػرج ف التابعػاف 

وؿ المرتفػػا ويشػػيراف الػػى اثنػػيف مػػف أالمػػذيف دخػػ  قبػػؿ قميػػؿ ي فػػاف عمػػى وىمػػا  الػػرج ف نفسػػيما  
اف عمػى اكربػا كالػدواب .. يركبػاف فوقيمػا .. يػدوراف بيمػا ثػـ يعػوداف اكحياء في تربػاف وىمػا يسػير 

ك واحػػداب يػػراه الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر إخػػروف لينفػػذوا ىػػذه الحركػػة انيمػػا وىكػػذا يت ػػدـ اآلالػػى مك
ف ينفػذ لػو الرجػؿ الحػػي مايريػد منػو .. ينػػزؿ أخػػر  دوف أؼ غاضػبا ضػاربا اليػػواء بسػوطو مػرة في ػ

عمى كما لو كاف معم ا بحبػؿ لرجؿ الحي كفيو الى بعضيما ويرفعيما الى األامف عميائو .. يضـ 
لـ رف ػػده السػػيطرة عمػػى سػػاقيو فيتػػرن  بػػ.. يضػػربو الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر عػػدة ضػػربات حتػػى ي

مػػف الرجػػؿ ذي بػػاء يبتسػػـ سػػاخرا ا. يتماسػػؾ ويعػػود الػػى وقفتػػو بشػػموخ و  لكنػػو قبػػؿ اف يسػػ ط ارضػػا
خػػر  ، ميػػػددا .. أخػػذ وىػػػو يمػػوح بالسػػوط ، مػػػرة رو الغضػػػب كػػؿ مخػػذ منػػأالم بػػس الحمػػر الػػػذي 

بػس يضرب اليػواء اوك فيرفػا الرجػؿ ذراعيػو الػى اكعمػى كمػا فػي المػرة اكولػى ثػـ يصػميو ذو الم 
سو تتدلى عمى جذعو فتيبط ذراعاه ويترن  قمي  قبؿ اف يسػ ط أالحمر بعدة ضربات حتى يجعؿ ر 
لحمر الى كرسيو .. يت دـ الػرج ف فيسػكباف وعػائيف مػف المػاء فاقدا وعيو .. يصعد ذو الم بس ا

عميو حتى يفيؽ .. يجمس .. يتحسس جسمو .. ي ؼ باصرار .. ي ؼ الرجػؿ ذو الم بػس الحمػر 
خػػر  بينمػػا يظػػؿ الرجػػؿ الحػػي أايريػػد .. يضػػرب اليػػواء بسػػوطو مػػرة ث ػػا مػػف ارغامػػو عمػػى فعػػؿ ماو 

والموقػػؼ الصػػعب .. لحمػػر باعطػػاء ردة فعػػؿ تتناسػػب واقفػػا بشػػموخ .. يحػػار الرجػػؿ ذو الم بػػس ا
سدسا يصػوب فوىتػو الػى الرجػؿ الحػي بضػا ف يدس يده تحت م بسو ويسحب مأخيرا ، أي رر ، 

ف يطمػػؽ عػػدة طم ػػات .. يسػػ ط الرجػػؿ الحػػي ميتػػا .. يت ػػدـ التابعػػاف .. يضػػعانو عمػػى أثػػواف قبػػؿ 
مسرح .. اكحياء ينظروف الى الرجػؿ ذي ظيري اثنيف مف الرجاؿ الدواب ويسوقانيما الى خارج ال

الم بس الحمر صاغريف وىـ ما زالوا عمى اكربا .. يضرب الرجػؿ اليػواء بسػوطو فينسػحبوا الػى 
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ما وراء الكواليس .. يظؿ الرجؿ وحده .. يدور حػوؿ كرسػيو بزىػو .. يت ػدـ نحػو جميػور  النظػارة 
فػي الصػؼ اكمػامي لصػالة العػرض .. .. ي ؼ عند حافة المسرح .. يركز بصػره عمػى الجالسػيف 

يػػؤدي حركػػات بيموانيػػو تػػوحي بالتيديػػد .. يحػػاوؿ اخػػافتيـ فعػػ  .. يضػػرب السػػوط باتجػػاىيـ عػػدة 
مػػػرات .. يتوقػػػؼ .. يبتسػػػـ بدعابػػػة فجػػػة ثػػػـ ينسػػػحب الػػػى كرسػػػيو .. يػػػدور حولػػػو مػػػرتيف بحركػػػات 

اكربػػا يصػػحبيا شػػيطانية ثػػـ يضػػرب اليػػواء بسػػوطو فتػػدخؿ مجموعػػة اكحيػػاء وىػػي تمشػػي عمػػى 
ور ابناؤىػػا وىػػـ فػػي م تبػػؿ العمػػر شػػبابا وصػػبية يػػافعيف .. ينػػزؿ درجػػة واحػػدة يضػػرب بسػػوطو فيػػد

بحركػػػات ميػػػددة .. دييـ يػػػأاحػػػدا ، دورة كاممػػػة وىػػػـ يرفعػػػوف ك و إالشػػػباب والصػػػبية حػػػوؿ الكبػػػار ، 
موسػي ى اكحيػاء كميػـ ويتمػددوف قػرب اكمػوات ..  خذوف بخنػاقيـ حتػى يمػوترين ضوف عمييـ وي

الشػػباب ضػػرب  أة سػػوط .. يبػػدثػػر ضػػربإي ء وزىػػو وابتيػػاج بفعمػػتيـ وعمػػى .. يػػرقص الشػػباب بخػػ
خػػػر  يػػػزداد أحيػػػاء السػػػاب ة .. ضػػػربة سػػػوط ـ باي ػػػاع مشػػػابو كي ػػػاع مجموعػػػة األقػػػداميراكرض ب

الضػػػرب بينمػػػا يغفػػػو الرجػػػؿ ذو الم بػػػس الحمػػػر عمػػػى كرسػػػيو .. تعمػػػو الموسػػػي ى ويخفػػػت اي ػػػاع 
مػػوات السػػاب وف وال ح ػػوف ىد دخػػاف مضػػطرب الحركػػة .. يػػنيض األصػػاعد مػػف الشػػواالضػرب ويت

.. يترنحػػػػوف عمػػػػى المسػػػػرح باضػػػػطراب وبوحشػػػػية يطػػػػاردوف الشػػػػباب والصػػػػبية مػػػػذعوريف خػػػػائفيف 
ف و يستي ظ الرجؿ ذو الم بس الحمر .. يضرب اليواء بسوطو مرتيف فيضطرب اكموات .. يتوقف

شػيـ فين ضػوف راطػة جبفيا ورجفانيا .. يسػتعيد الشػباب ر ميـ لضع.. كتكاد ارجميـ ت و  عمى حم
ربة خػػر  .. ضػػأرونيـ عمػػى العػػودة الػػى مػػوتيـ مػػرة عمػػى اكمػػوات ويشػػبعونيـ ضػػربا ورفسػػا ويجبػػ

لواحػد الػذي ك واحػدا وىػو نفػس اإخػر  .. يسػيروف عمػى اكربػا أسوط .. يركػا الجميػا .. ضػربة 
م بػػس الحمػػر .. يفاجػػر بػػو الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر .. مػػر الرجػػؿ ذي الأتنحػػى جانبػػا ولػػـ ينفػػذ 

ضربة .. سوط .. ينسحب الجميا الى خارج المسرح .. ينزؿ الرجؿ درجػة .. درجتػيف .. يضػرب 
ليػػة .. ي فػػاف الػػى جػػانبي الرجػػؿ ثػػـ  تابعػػاف .. يحمػػؿ كػػؿ منيمػػا بندقيػػة اليػػواء بسػػوطو .. يػػدخؿ ال

ر الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر مسدسػػو فػػي وجػػو الشػػاب يت ػػدـ الث ثػػو نحػػو الشػػاب المتمػػرد .. يشػػي
فييرب نحو جميور النظارة ويختفي بينيـ .. يستمر الث ثة بالت دـ حتى حافة المسرح اكمامية .. 
يصػػػوب الرجػػػؿ ذو الم بػػػس الحمػػػر مسدسػػػو نحػػػو جميػػػور النظػػػارة ..يطمػػػؽ طم ػػػو واحػػػدة فينيػػػاؿ 

ضواء ، ويسدؿ الستار عمػى المسػرح تى تطفر األرة بوابؿ مف نيرانيـ حالتابعاف عمى جميور النظا
. 

  1999بع وبة                                                                  
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الصػػػالة .. يضػػػاء المسػػػرح  اكضػػػواء فػػػي رو ىميمػػػة كوراليػػػة مرتمػػػة .. تطفػػػأى ط سػػػية موسػػػي    
و سفمية بحـز دائرية تس ط ، ف ػط ، عمػى التماثيػؿ الث ثػة الموضػوعة عمػى خشػبة أسية أباضاءة ر 

خػػر  أ، عمػػى قاعػػدة مدرجػػة .. حزمػػة  لػػو المسػػرح والتػػي يتوسػػطيا كبيػػر التماثيػػؿ المثبػػت ، تمييػػزاب 
حمػر ( وىػو ي ػؼ عمػى منط ػة وسػط الوسػط مواجيػا كبيػر التماثيػؿ اىف ) بالزي األتس ط عمى الك

خر  باضاءة ت ميدية .. تضاء اجزاء الخشبة األ.. رافعا اطراؼ ردائو الى اكعمى بحركة كينوتية 
م مػػػدة حركػػػة الكػػػاىف ..  اكرضبػػػيض ( باركػػػة عمػػػى خافتػػػو فنػػػر  المجموعػػػة ) بػػػالزي األ فيضػػػية

دييـ الى اكسفؿ عندما يخفي الكاىف يده  ويرفعونيا عندما يرفا في حركة تتوافؽ ما يخفضوف اي
يػػػدي حتػػػى ت مػػػس المجموعػػػة األ ضاكسػػػفؿ صػػػوب كبيػػػر التماثيػػػؿ .. تخفػػػانحنػػػاء ظيػػػورىـ الػػػى 

نػر  اكوؿ  اسػفؿ يسػارهاكرض ساجدة لمتماثيؿ وم مدة حركة الكاىف .. عمى اسفؿ يميف المسرح و 
( بكامػؿ اسػمحتيما وىمػا فػي مواجيػة جميػور النظػارة ك ينتبيػاف الػى الفتػى  والثاني )بم بس سود

الذي برؾ ما المجموعة اسفؿ وسط المسرح ولـ يشاركيا ط وسيا .. يمتفػت الكػاىف الػى الفتػى .. 
و اكوؿ والثػػػػاني .. يرم ػػػػو بنظػػػػرة شػػػػزراء .. يسػػػػتدير بكميتػػػػو .. يضػػػػرب اكرض بصػػػػولجانو فينتبػػػػ

يت ػػػدماف نحػػػو الفتػػػى .. يمسػػػؾ كػػػؿ منيمػػػا بػػػذراع مػػػف ذراعيػػػو ويجبرانػػػو عمػػػى السػػػجود واذ يسػػػجد 
داء ط وسػػػػيا .. أاف لػػػػو بػػػػالنيوض .. تكمػػػػؿ المجموعػػػػة يضػػػػعاف قػػػػدمييما عمػػػػى ظيػػػػره وك يسػػػػمح

صػار  ارج .. الفتػى الػذيينسحب اكوؿ والثاني الى محميما السابؽ .. تنسحب المجموعة الى الخ
فيتوقػػؼ .. يت ػػدـ منػػو الكػػاىف .. حػػد الػػرتميف المنسػػجميف يشػػير عميػػو الكػػاىف بػػالتوقؼ أفػػي مػػؤخرة 

بى .. يضػػرب الكػػاىف اكرض بطػػرؼ صػػولجانو فيت ػػدـ اكوؿ والثػػاني ويمسػػكاف رمره بػػالبروؾ فيػػريػػ
ماثيػؿ والػى بو .. يجرانو الى ال اعدة السفمى لكبير التماثيؿ وينسحباف .. ينظر الفتى الى كبيػر الت

الكاىف الػذي ي ػؼ عمػى م ربػة منػو مؤديػا بعػض الحركػات الط وسػية .. تخفػت اكضػاءة الفيضػية 
تدريجيا وتسمط الحـز الدائرية الضوء عمػى التماثيػؿ .. موسػي ى غرائبيػة او موسػي ى رعػب تسػتمر 

اتجػاه الفتػى و ت ذؼ منيػا ألسػنة نػار صػفراء بأالتماثيؿ ، مف افواىيا ، دخانا  ما المشيد .. تنفث
الذي يتحاشاىا ، بسرعة ، ثػـ يت ييػا بػالجموس تحػت تمثػاؿ كبيػرىـ .. يم ػي نظػرة وىػو فػي جمسػتو 

 حمػػر لرجػػؿ يختفػػي وراءأويسػػحب بػػاطراؼ اصػػابعو اطػػراؼ رداء الػػى مػػا وراء التماثيػػؿ .. يبتسػػـ 
،  مره خمسة فيغضػب ويضػرب اكرض بصػولجانو ، عػدة مػراتأكبير التماثيؿ .. يكتشؼ الكاىف 

في ػػـو اكوؿ ، والثػػاني بمياجمػػة الفتػػى ولكنػػو يراوغيمػػا بػػيف التماثيػػؿ .. وكممػػا اوشػػكا اف يمسػػكاه 
ييػػددىما باسػػ اط احػػد التماثيػػؿ فيبتعػػداف عنػػو .. وعنػػدما ي ػػؼ ، منػػاورا ، امػػاـ كبيػػر التماثيػػؿ تمتػػد 

ف ي ودانػػو الػػى اليػػو ، مػػف خمػػؼ التماثيػػؿ ، يػػد تم ػػي ال ػػبض عميػػو وتسػػممو الػػى اكوؿ والثػػاني المػػذي
وسط الخشبة و يجمسانو بتيديد الس ح ... يظؿ الفتى في محمو كيريـ بينما يخرج اكثناف ليعودا 

دراف .. تطفػػػػر وىمػػػا يحمػػػ ف قفصػػػاب مسػػػتديرا مػػػف الحديػػػد المشػػػبؾ .. يجمسػػػاف داخمػػػو الفتػػػى ويغػػػا
تدير ي ػػـو ؿ متوىجػػة عمػػى الفتػػى وىػػو داخػػؿ ال فػػص المشػػبؾ المسػػظػػسػػية تأاكضػػواء اك حزمػػة ر 
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بمحاولة التخمص مػف محبسػو دوف جػدو  واذ ييػده التعػب واكرىػاؽ يجمػس مسػتكينا عمػى اكرض 
ىا كميػػا يسػػما ضػػربة قويػػة في ػػؼ منتفضػػا متحفػػزا ؤ الحزمػػة تػػدريجيا وقبػػؿ اف يختفػػي ضػػو .. تخفػػت 

ذ  يحػػػػاوؿ ا. مامػػػاب وكيظفػػػػر بشػػػػت و أ.. ينظػػػر يمينػػػػا ويسػػػػارا .. خمفػػػػا و  لمواجيػػػة أي عػػػػارض طػػػػارئ
و ثػػـ تبػػرؽ اكضػػواء عػػدة خػػر  تنطمػػؽ الموسػػي ى ىػػادرة ب ػػوة وعنػػؼ فيعػػود الػػى وقفتػػأمػػوس مػػرة الج

ف تسػت ر عمػى اكضػاءة الخافتػو .. تسػتمر الموسػي ى ومػف خػ ؿ الظػ ـ تظيػر اقنعػة أمرات قبؿ 
ذ ا. ة و ىو يدافا ، عف نفسو ، ضػدىا و كبيرة مشعة  لوحشيف خرافييف وىي تياجمو ميددة ومن ض

مياجمػة فيػدافا  تت دـ ، كميػا ، نحػوه ةوعيوف واسمح د. يأتفي في عمؽ الظ ـ تظير ب و تختنسح
خذ فيس ط متيالكا .. تختفي األيػدي والعيػوف واكسػمحة رخذ منو التعب كؿ مرضدىا جميعا حتى ي

.. ي فػػػػاف قػػػػرب الفتػػػػى فينتبػػػػو الييمػػػػا .. يتحامػػػػؿ عمػػػػى نفسػػػػو .. يػػػػنيض واقفػػػػا مسػػػػتعينا بالمشػػػػبؾ 
عميو .. يمد اكوؿ يده ليناولػو قػدح المػاء واذ يراىمػا مبتسػماف بسػخرية منػو  ش باد. المستدير والعط

، ويطب ػػاف عمييػػا حتػػى  يسػػكب المػػاء فػػي وجيييمػػا بغضػػب ونفػػور .. ي بضػػاف عمػػى رقبتػػو ، معػػا
يػػدييما ويسػػ ط عمػػى اكرض .. ضػػربة مػػف الكػػاىف بصػػولجانو عمػػى اكرض قبػػؿ اف أينيػػار بػػيف 

كوؿ والثاني ينسحباف الى محميما .. يدخؿ الكػاىف .. يضػرب اكرض يدخؿ الى المسرح تجعؿ ا
فييرع اكوؿ والثاني ليجمبا لو كرسي العرش .. يجمس  عميو .. ي فاف الى جانبػو .. يصػفؽ بيديػو 

مػاـ الكػاىف / أ ةار .. تدور حوؿ خشػبة المسػرح باركػفتدخؿ المجموعة في رتميف مف اليميف واليس
  فتنطمػػؽ الموسػػي ى وتػػؤدي المجموعػػة رقصػػة  ) الطاعػػة ( تعبيػػرا عػػف خػػر أالممػػؾ .. يصػػفؽ مػػرة 

وكئيػػا لمممػػؾ / الكػػاىف وعنػػدما تنتيػػي الرقصػػة تن سػػـ المجموعػػة الػػى كتمتػػيف احػػداىما عمػػى اسػػفؿ 
يسػػػػار المسػػػػرح واكخػػػػر  عمػػػػى اسػػػػفؿ يمػػػػيف المسػػػػرح .. ي ػػػػؼ الكػػػػاىف / الممػػػػؾ ويضػػػػرب اكرض 

ة مػف المجموعػة أخر .. ي تاد اكوؿ امر ما الى مجموعة اآلوالثاني كؿ مني بصولجانو فيت دـ اكوؿ
الثانية وي تاد الثاني رج  كي  مػف المجموعػة اكولػى .. يػدفعانيما باتجػاه ال فػص فيسػ طاف قػرب 

لـ ريتػ الفتى .. عيونيما تتوسمو .. بينما يضػا اكوؿ والثػاني رمحيمػا عمػى ظيرييمػا ويضػغطاف..
ذ ييمػػػاف بطعنيمػػػا طعنػػػو قاتمػػػة يشػػػير ليمػػػا ا. يحػػػرؾ الفتػػػى سػػػاكنا و  ة وكأالرجػػػؿ الكيػػػؿ وكػػػذلؾ المػػػر 

بػػالتوقؼ فيتوقفػػاف .. ويطم ػػاف سػػراح الجميػػا .. يخػػرج الرجػػؿ ذو الم بػػس الحمػػر وتابعيػػو وافػػراد 
سية عمػى التماثيػؿ الث ثػة .. يػدخؿ أ.. تخفت اكضاءة وتسطا الحـز الر المجموعة والفتى ووالديو 

واحػػدا واحػػدا .. يخػػرج مػػف الجيػػة التػػي دخػػؿ منيػػا ثػػـ يعػػود وبيػػده فػػرٌس  مػػؿ التماثيػػؿرالفتػػى وىػػو يت
يت ػػػدـ مػػػف التمثػػػاؿ الثػػػاني يضػػػربو  كبيػػػرة .. يت ػػػدـ مػػػف التمثػػػاؿ اكوؿ .. يضػػػربو فيسػػػ ط ارضػػػا ..

س ويغػػادر راء كبيػػرىـ الػػذي يضػػا عمػػى كتفػػو الفػػىكػػذا يفعػػؿ مػػا التماثيػػؿ باسػػتثنو يسػػ ط ارضػػا ف
جػػػر بػػػدخوؿ الرجػػػؿ ذي الم بػػػس الحمػػػر وتابعيػػػو فيتراجػػػا اماميػػػا .. متسػػػم  نحػػػو الكػػػواليس .. يفا

ر الػػى يشػير التابعػػاف سػػ حيما فػػي وجيػػو فيشػػير الػػى كبيػػر التماثيػػؿ .. يتحػػرؾ ذو الم بػػس الحمػػ
س مػف عمػى كتفػو .. ينظػر الييػا بامعػاف ثػـ ينظػر الػى الفتػى وىػو يت ػدـ ركبيرالتماثيؿ .. يمت ط الف
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س فػي حركػة عنيفػة ينزلػو رتى واذ ي ؼ الرجؿ عمػى م ربػة منػو يرفػا الفػنحوه .. يمسؾ التابعاف الف
س الى ما وراء الكواليس راألخيرة .. يتراجا .. ي ذؼ بالف حظةمس الفتى لكنو يتوقؼ في الأعمى ر 

.. يستدير الى كبير التماثيػؿ .. يركػا لػو مؤديػا بعػض الحركػات الكينوتيػة .. ي ػؼ .. يمتفػت الػى 
بعينػيف يتطػاير الشػرر منيمػا .. يػرفس اكرض ب دمػو ب ػوة وغضػب .. يػن ض  الفتى .. ينظر اليو

اكثنػػاف عمػػى الفتػػى بضػػربة مشػػتركة تسػػ طو ارضػػا .. يخرجػػاف .. يعػػوداف وىمػػا يحمػػ ف كرسػػي 
 أولجاف .. يشػػير يسػػارا ويمينػػا فتبػػدالعػػرش .. يجمػػس ذو الم بػػس الحمػػر عميػػو وىػػو يمسػػؾ بالصػػ

التابعػػػاف يربطػػػاف الفتػػػى بواسػػػطة حبمػػػيف كػػػؿ حبػػػؿ بػػػذراع ..  المجموعػػػة بالػػػدخوؿ الػػػى المسػػػرح ..
مػى قدميػو .. يمسكاف طرفػي الحبمػيف السػائبيف ويشػداف كػؿ الػى جيتػو .. يػنيض الفتػى .. ي ػؼ ع

لحركػة الفتػى .. يشػير الكػاىف /الممػؾ عمػى اثنػيف مػف  حتى كيتركػاف مجػاك ةالتابعاف يسحباف ب و 
وىما يحم ف وعائييف مميئيف بالجمر.. يفرشاف الجمر اماـ افراد المجموعة فيخرجاف . ثـ يعوداف 

الفتػػى ويبػػدأ التابعػػاف بسػػحبو نحػػو الجمػػر.. يسػػير الفتػػى غيػػر  بػػو.. يتوقػػؼ فػػوؽ الجمػػر المت ػػد .. 
يعتصػػر نفسػػو ب ػػوة ..يغمػػض عينيػػو.. يعػػض عمػػى شػػفتو ثػػـ يفػػت  عينيػػو ويشػػنج عضػػ ت وجيػػو 

لممػػؾ ويشػػير عمػػى المجموعػػة فتتحػػرؾ فػػي رتمػػيف تعبيػػرا عػػف ارادة التحػػدي ممػػا يغضػػب الكػػاىف/ ا
يخرجػػاف الػػى مػػاوراء الكػػواليس ويعػػوداف لي ػػذؼ كػػؿ مػػنيـ بجمػػره عمػػى الفتى..يغطػػي الجمػػر الفتػػى 

مػاـ الفتػى أيترؾ الكاىف / الممؾ كرسيو وي ػؼ حتى منتصفو.. يكتوي جمده وتفوح رائحة شوائو .. 
مر ، ثػـ وؿ األأف الفتى يكتفي بالنظر اليو ، لك ويمد الصولجاف باتجاىو ليمكنو مف طمب المغفرة

 يوجو لو بصفة قوية تتوقؼ الحركة عندىا عمى خشبة المسرح ويسدؿ الستار .
 
 
 
 

 1999بع وبة                                                                    
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لة  رجؿ عجوز يجمس وسط الظ ـ اماـ  يرفا الستار عف الخشبة .. حزمة ضوء صغيرة عمى 
ألخر  كميا اخر  ..  لة البياف وقطا الديكور أينتظر وقوع المفاجرة بيف فينو و  البياف كمف

موضوعة ضمف دائرة مرسومة بخط واض  عمى الخشبة مما يدؿ عمى اف األحداث الم بمة كميا 
مف ىذه الدائرة .. ينيض الرجؿ العجوز.. يخطو بضا خطوات جيئة وذىابا .. يتابعو ) ست ا ض

الفمو ( الضوء المتحرؾ .. يجمس ثانية .. يرخي السما لفترة وجيزة .. يفاجئو صراخ طفؿ ولد توا 
في ؼ مندىشا .. يتردد صد  نواقيس الفرح في ارجاء المسرح .. يؤدي الرجؿ العجوز بعض 

ة وامت ء الدائرة المصابي  الممونة عمى الخشب راديا ، تتساوؽ ما توىجإة ، كاقصالحركات الر 
ة وانط ؽ موسي ى نشيد الفرح مف السيمفونية التاسعة لبتيوفف ..تتوقؼ يضيباكضاءة الف

ة تحمؿ طف  مدثرا باغطية بيضاء .. ت ؼ عمى أ.. تدخؿ مف اعمى وسط المسرح امر  الموسي ى
ممو .. يطبا قبمة حنوف رخذ منيا وليدىا .. يترالجد ) الرجؿ العجوز ( لي دـوسط الوسط .. يت 
خذه بفرح غامر الى  لة البياف .. يدور بو ، حوليا ، بط وسية خاصة .. يجمس رعمى جبينو ثـ ي

.. يعزؼ لحنا راقصا .. يستدير الى والدة الطفؿ .. يراىا ترتجؼ .. يسمميا الطفؿ ويخرج .. 
مميما .. يتسما رة والطفؿ .. يتأذ ينتيي ي ؼ خمؼ المر ا. خشب يم ميا لمنار و ليعود ب طا مف ا

وقا خطوات مضطربة .. يدخؿ الى المسرح رجؿ ثمؿ .. ي ترب مف الطفؿ .. ينظر اليو .. 
 أماميا فيبدألة البياف ويجمسو  والحبور يسرع الى الجد يجره الى ترتسـ عمى وجيو م م  الفرح 

ا مف خذ الرجؿ الثمؿ بالرقص فرحا مختاك متماي  حتى يس ط ارضربينما ي الجد بالعزؼ السريا
 و يسدؿ الستار .أسريره ، وتدريجيا تختفي اكضواء ة وليدىا في أاكعياء والتعب .. تضا المر 

* 
 

 ، ة / أكـ وىػػي تمػػبس ابنيػػاأمػػة ضػػوء عمػػى وسػػط المسػػرح تظيػػر المػػر يرفػػا السػػتار .. حز  
ادة رواد الموسػػػػي ى ..تضػػػػا عمػػػػره ، الم بػػػػس التػػػػي يرتػػػػدييا ، عػػػػ الػػػػذي صػػػػار فػػػػي السادسػػػػة مػػػػف

سػػػو .. تتنػػػاوؿ سػػػمة التبضػػػا وتخػػػرج مودعػػػة الصػػػبي باشػػػارة وابتسػػػامة .. يتبعيػػػا أعمػػػى ر  ةالباروكػػػ
ثرىا واذ يطمئف كبتعادىا يعود إقريبا مف الكواليس .. يتطما في  الصبي .. ي ؼ عند حافة الدائرة
ذ يسػػما إة رنػػا خاصػػة بػػو .. يتوقػػؼ عػػف العػػزؼ فجػػف .. يعػػزؼ الحابخفػػة ونػػزؽ لػػيجمس امػػاـ البيػػا

وقا خطوات ت ترب .. يرجا الكماف الى محمو .. ينظػر باتجػاه الصػوت ثػـ ييػرع الػى فراشػو يمتػد 
سػو فػي المشػيد السػابؽ ، ب ، وىو الثمػؿ نفومتصنعا النـو العميؽ .. يدخؿ األعميو مغطيا نفسو 

ماف ثـ السرير .. يمت ط عصا المايسترو مف عمى البياف .. ي ترب لة البياف ثـ الى الك ينظر الى 
مف السرير .. يزيؿ الغطاء مف عمى الصبي بطرؼ العصا .. يشير بطرؼ العصا .. يشير عميو 

شارة مف قالعزؼ ب أالبياف .. يذىب مترددا خائفا يبدبالنيوض .. ينيض .. يشير لو بالذىاب الى 
. يعػزؼ مػرة ثالثػة .. ثانية وثانية يوقفػو . أب عف العزؼ ثـ يبداأل شارة منيا يتوقؼقبيو وبأعصا 
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كػػد مػػف رسػػة ليتأ. يختفػػي وراء الكػػواليس .. يطػػؿ بر مػػارات الراحػػة فيخػػرج مغػػادرا .إب تبػػدو عمػػى األ
لػػة  ره .. يطمػػئف كبتعػػاده فيعػػود الػػى ثػػإلصػػبي .. ينسػػحب .. يػػذىب الصػػبي فػػي سػػ مة سػػموؾ ا

ـ ، ىػذه المػرة ، فيضػا الكمػاف فػي موضػعو نفسػو .. تداىمػو األابؽ الكماف يعزؼ عمييا لحنو السػ
ـ عميػو طابعػة قبمػة عمػى جبينػو .. يغػادر تنػاوؿ كتبػو المدرسػية .. تنحنػي األبارتباؾ .. وبارتباؾ ي

.. تختفػػي وراء  ةاثػػره .. تتوقػػؼ .. ترفػػا يػػدىا مودعػػـ فػػي روك الػػى خػػارج المسػػرح .. تسػػير األميػػ
 ػط تظػ ف عمػى توىجيمػا لفتػرة عمػى واء تػدريجيا وحزمتػاف مػف اإلضػاءة فاكضػ رالكواليس .. تطف

 يضا .أوسرير الطفؿ ثـ تختفياف تدريجيا لة البياف  
* 

لة البيػاف تحيػؾ قفػازا لولػدىا  ماـ أـ في وسط المسرح جالسة تفت  اكضواء تدريجيا .. األ 
وبػػو مسػػػحوبة خػػػارج ب ثمػػ  كعادتػػػو وبػػػاطف جيسػػما صػػػوت خطػػوات مضػػػطربة .. يػػػدخؿ األ.. ت

ا عنػػو .. بنطالػػو .. ي ػػؼ الػػى جانبيػػا .. يمسػػكيا مػػف ذراعيػػا وينيضػػيا بعنػػؼ وقػػوة يػػدفعيا بعيػػد
ف لػة البيػاف بعصػبية .. تت ػدـ منػو .. ت ػبض عمػى يديػو .. تمنعػو مػ يجمس في محميػا .. يضػرب 

اوؿ عصػػا الصػػبي .. ينتبػػو .. يمتفػػت الػػى سػػرير ابنػػو .. يتنػػ ظتكػػرار الضػػرب العنيػػؼ لكػػي ك يػػوق
ـ فػي طري ػو محاولػة منعػو مػف الوصػوؿ الػى ابنيمػػا .. سػترو ويػذىب الػى السػرير .. ت ػؼ األالماي

 مره بػالنيوضرعصا يزي  الغطاة  مف عمى ابنو ويػيدفعيا فتتنحى جانبا .. ي ؼ لصؽ السرير وبال
 ةصػػبيه بعشػارة مػف عصػاقبػالعزؼ .. يوقفػو ب ألػة البيػػاف .. يبػد .. يتػردد الصػبي فيجػره عنػوة الػى 
يضػا بينمػا الػدموع تترقػرع أالعزؼ ثانية .. يعزؼ لحنا نشػازا مره بروانفعاؿ يضربو عمى اصابعو وي
ب ويؤدي بعض الحركات النزقة ثة واذ يعزؼ عزفا سميما ينبير األمف عينيو .. يضربو ثانية وثال
بػػػو عجػػػاب .. يمسػػػؾ بػػػاطف جيو ق. يتوقػػػؼ لحظػػػة .. ينظػػػر الػػػى ولػػػده بمػػػف خمػػػؼ ظيػػػر الصػػػبي .

عػزؼ .. يػنيض ويرجعيا الى الػداخؿ بزىػو .. يضػرب عمػى كتفػي الصػبي فيتوقػؼ الصػبي عػف ال
تػزاؿ ترقػرؽ مػف عينيػو  بيػو يتمػدد عميػو .. يغطػي نفسػو والػدموع مػاأمر مف ر.. يذىب الى سريره ب

) في التي تضت سرير الصبي .. سوناتا  ك حزمة الضوءإاكضواء تدريجيا  رب وتطف.. يخرج األ
 س الكنيسػػة دقػػات اسػػتغاثة ممزوجػػةفتػػرة قبػػؿ اف تػػدؽ نػػواقير ( برجوائيػػا اليادئػػة تسػػتمر ل مػػضػػوء ا

لنيػػػػراف .. و سػػػ وط السػػػػ وؼ وفرقعػػػػات اأة المفزوعػػػػة واصػػػوات تيػػػػدـ الجػػػػدراف بالصػػػرخات البشػػػػري
خػذ الصػبي الػى النافػذة وتػر  الػى خارجيػا . وىػج رة ميرولة مفزوعػة تأينيض الصبي وتدخؿ المر 

مػػو .. تػػزداد اكصػػوات والفرقعػػات .. أطا عمػػى الخشػػبة وعمػػى وجيػػي الصػػبي و ؽ تسػػنيػػراف الحرائػػ
رع الناس يتحركاف باضطراب وخوؼ ورعب .. يزداد وىج النيراف .. عمى منط ة خياؿ الظؿ يتسا

ميػػا .. تسػػتمر اجػػراس وعيػػة المػػاء .. يحػػاربوف النػػار .. ينسػػحبوف اماأنحػػو الحريػػؽ وىػػـ يحممػػوف 
ذ يسػػػ ط البػػػرج تخمػػػد ا. سػػػنة النيػػػراف وتسػػػكتيا نيائيػػػا .. و اف تػػػتمكف منيػػػا ال برىػػػو قبػػػؿبػػػرج الكنيسػػػة 

ف .. يبدو وىو لـ وحزف دفيأالمكاف البرج واكجراس بمرارة و  الحركة تماما .. الصبي ينظر صوب
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مو مثؿ تمثاؿ عم ؽ نصػب عمػى خرائػب واطػ ؿ .. يتحػرؾ الصػبي حركػة أينظر الى ىناؾ ما 
لػة البيػاف ..  يط الػدائرة مفكػراب .. يتوقػؼ عنػد ال مر ( يدور حوؿ محتصاحبيا ) سوناتا في ضوء 

قػػرب الػػػى لػػػة الكمػػاف ويعػػزؼ عمييػػا لحنػػػا ىػػو ا اف .. يتوقػػؼ قػػػرب سػػريره .. يمػػت ط يواصػػؿ الػػدور 
لػػة البيػػاف مػػرة  عػػف المحػػف ويتوجػػو الػػى  لػػة غيػػر راض. خػػر .. يتػػرؾ اآل التنويمػػة منػػو الػػى أي شػػت 

س المستغيثة ثـ يسترسؿ ما المحف فترة قبػؿ تشبو ضربات اكجراخر  .. يضرب عمييا ضربات أ
ف يتوقػػؼ ويسػػتدير نحػػو خيػػاؿ الظػػؿ الػػذي ظيػػرت عميػػو الفرقػػة اكوركسػػتراليو .. ي ػػؼ .. يتنػػاوؿ أ

س بضػيؽ جػػراء الباروكػػة ف يحػػأبػػالعزؼ فتػرة قبػػؿ  أترو .. يعطػي اكشػػارة لمفرقػػة فتبػدعصػا المايسػػ
صابعو التي حشرىا تحت الباروكة .. أطراؼ رسو بأبراءة ويحؾ ر ية و سو فيرفعيا بعفو أعمى فروة ر 

صوات الضحكات .. يعػود لمعػزؼ دوف اف يفكػر باكعتػذار أوقؼ الفرقة عف العزؼ .. وتتعالى تت
يمتفػت عػػدة مػرات الػػى الفرقػػة التػي لػػـ تعػػد تشػاركو العػػزؼ فيضػرب عمػػى البيػػاف ب ػوة محػػدثا صػػوتا 

، متضػاي ا الػى سػريره  الفرقو مف عمى خياؿ الظػؿ .. يػذىبحادا وي ؼ غاضبا منفع  .. تختفي 
ب وي اطعػػػػو فػػػػي منتصػػػػؼ الطريػػػػؽ بػػػػيف البيػػػػاف والسػػػػرير .. يحشػػػػر يػػػػده فػػػػي جيوبػػػػو .. يػػػػدخؿ األ

يتراجػػا ويسػػحب بطانتيػػا الػػى خػػارج بنطالػػو بعصػػبية وىػػو يت ػػدـ مػػف الصػػبي بانفعػػاؿ وغضػػب .. 
ب عصػػا المايسػػترو .. يرفعيػػا الػػى ت ط األ. يمػػلػػة البيػػاف .. يجمػػس . الصػػبي امامػػو .. يعػػود الػػى 

ؽ كونشرتو البياف اكوؿ لبتيوفف فترة اكعمى وما ارتفاعيا تتوقؼ الحركة عمى المسرح بينما تنطم
 ف تطفر اكضاءة تدريجياب عمى خشبة المسرح .أوجيزة قبؿ 

* 
ة ف تتوىج اكضاءة تدريجياب ، عمى المسرح نسما صوت قػاطرة بػدأت تتحػرؾ منطم ػأقبؿ 

مندفعػػة نحػػو ىػػدفيا .. تضػػاء الخشػػبة فنػػر  الصػػبي نفسػػو جالسػػاب فػػي المكػػاف نفسػػو وقػػد ت ػػدـ بػػو 
عػػض زيمػػت الػػدائرة المرسػػومة عمػػى الخشػػبة و اختفػػت بأحتػػى بمػػغ الخامسػػة و العشػػريف وقػػد  العمػػر

ثػاث الفخػـ الرئاسػي .. يػػدخؿ عػدد مػف الضػػيوؼ خػر  مػػف اآلأقطػا الػديكور و حمػت محميػػا قطػا 
ة اكناقة يوحي مر ىـ بانتمائيـ اكرستوقراطي .. يترؾ الشػاب محمػو و ي ػؼ الػى جػوار بينداـ بالغ

مير .. زعؽ صوت البوؽ معمناب عف وصوؿ األمجموعة مف المدعوييف واذ يكتمؿ عدد الضيوؼ ي
ميػر يمينو وعند ظيػور األ ىخر  عمحداىما عمى يسار المسرح و األإين سـ الضيوؼ الى كتمتيف 

ميػػر بينيمػػا بمرونػػة و رشػػاقة .. يشػػير ليػػـ لمسػػرح تنحنػػي المجموعتػػاف ويمػػر األامػػف اعمػػى وسػػط 
برفػػػا رؤوسػػػيـ وشػػػرب انخػػػابيـ .. يجمػػػس فيجمسػػػوف .. يتبػػػادلوف النظػػػر بعضػػػيـ مػػػا بعػػػض.. ثػػػـ 

ريكػػػة معزولػػػة منفػػػردة غيػػػر مبػػػاؿ أشػػػاب الػػػذي تنحػػػى بعيػػػداب لػػػيجمس عمػػػى ينظػػػروف جميعػػػاب الػػػى ال
الشاب .. يمد لو يده .. ينيضو ويرخذه بػاحتراـ جػـ الػى  بنظراتيـ .. يخطو بضا خطوات صوب

ميػػر الػػى مػػاـ شخصػػية الشػػاب ..يعػػود األأميػػرىـ ألبيػػاف وسػػط تعجػػب الضػػيوؼ مػػف تواضػػا  لػػة ا
محمػو .. يجمػس فػػيجمس الجميػا .. يرفػػا الشػاب يػػده الػى اكعمػػى فتتوقػؼ حركػػة الضػيوؼ .. يبػػدأ 
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ف نسػما اصػوات ال ػذائؼ أكمبراطػور( فتػرة قبػؿ و )االشاب ما الفرقة اكوركسترالية عػزؼ كونشػرت
خذت تتداخؿ ما مثيمتيا في الموسي ى وىي ت ترب بدوييا اليائؿ مف المكػاف شػيئاب فشػيئاب .. أالتي 

يصاب الضيوؼ بالفزع و يتحركوف باضطراب ىنا وىناؾ .. يظمـ المسرح عدة مػرات خػ ؿ دوي 
ي ػػػتحـ المكػػاف عػػدد مػػف الجنػػود بػػالزي الحربػػػي  ال ػػذائؼ وانف قيػػا ويخػػرج الػػبعض منػػو ميػػروكب ..

الفرنسػػي .. ينتشػػروف عمػػى الخشػػبة وىػػـ يرفسػػوف بعػػض قطػػا الػػديكور .. يفتشػػوف ىنػػا وىنػػاؾ .. 
يجدوف بعض اكشخاص المختبئيف .. يخرجونيـ مػف مخػابئيـ بػالرك ت .. يوقفػونيـ صػفاب واحػداب 

مس الجنود الػى الموائػد التػي كانػت معػدة في مواجية جميور النظارة ويفتحوف عمييـ النيراف .. يج
.. بعضػيـ يػرقص بنػزؽ بينمػا ي ػـو لضيوؼ اكمير ييـ .. بعضيـ بالعزؼ عمى البياف باسػتيتار 

اآلخر بحركات ماجنة وىـ يرفعوف بعػض اككسسػوارات النسػوية التػي تركػت عمػى الموائػد  يـبعض
لمنػػػػـو عمػػػػى أي شػػػػيء .. تخفػػػػت  نفسػػػػيـرواذ يبػػػػدو عمػػػػييـ التعػػػػب و اكرىػػػػاؽ واضػػػػحاب .. يم ػػػػوف ب

اكضػػػواء قمػػػي  ويسػػػود المسػػػرح اليػػػدوء ثػػػـ وكالصػػػاع ة يػػػن ض عمػػػييـ عػػػدد مػػػف الرجػػػاؿ ، بػػػالزي 
الحربي النمساوي ، يباغتونيـ ويفتحوف النيراف عمييـ فيػردونيـ قتمػى ومػا مػارش الحػداد الجنػائزي 

كػػػػذلؾ معػػػػداتيـ لمسػػػػرح و مػػػػف الحركػػػػة الثانيػػػػة لمسػػػػيمفونية الثالثػػػػة ، يجػػػػروف جثػػػػثيـ الػػػػى خػػػػارج ا
 ضواء .العسكرية.. تطفر األ

* 
نسما ، مف خ ؿ الظ ـ ، صوت تصفبؽ حاد لجميور متحمس .. حزمة ضوء دائريػة   

رأسػػية تتػػػوىج عمػػػى الشػػاب وىػػػو ي ػػػؼ عمػػػى دكػػة دائريػػػة فػػػي وسػػػط الوسػػط مرتػػػدياب م بسػػػو نفسػػػيا 
فرقػة السػيمفونية ببػدء العػزؼ .. تبػدأ )م بس المايسترو( ورافعا يػده الػى اكعمػى ليعطػي اكشػارة لم

الفرقػػة عػػزؼ سػػيمفونية بتيػػوفف الثالثػػة )البطػػػؿ( .. يسػػتمر العػػزؼ عمػػى الخشػػبة .. يظيػػر خمػػػؼ 
الفرقػػة خيػػاؿ شػػب  ييػػيمف عمػػى خمفيػػة المسػػرح بحركاتػػو الشػػيطانية .. ينسػػحب ليظيػػر مػػرة ثانيػػة ، 

زيػػػز قػػػوي ثػػػـ أو أر حػػػاد يخػػػتمط مػػػا الموسػػػي ى صػػػوت صػػػغييتوقػػػؼ الشػػػاب عػػػف قيػػػادة الفرقػػػة اذ 
ذ يمر بالشػاب ا. حد .. و أيمفت انتباه  أف يسترنؼ عممو بدقة .. يدخؿ الشب  مف يميف المسرح دوف

لػـ بينمػا ذنيو معتصراب نفسو مف األأعف ال يادة .. يضغط براحتيو عمى )المايسترو( يتوقؼ الشاب 
  مػف يسػار المسػرح ين طػا اكزيػز بذ يغػادر الشػا. زيز باكرتفاع اكثر فاكثر . و و األأيرخذ الصفير 

ضػواء عمػى خػر   .. تطفػر اكأف عمػى اذنيػو و يبػدأ ال يػادة مػرة و الصفير ويرفا الشاب راحتيو مػأ
ب  مػف يسػار المسػرح فيبػدأ ؿ ضمف حزمة الضػوء الدائريػة .. يػدخؿ الشػظالفرقة .. وحده الشاب ي

يو ويضغط عمييما لشاب راحتيو عمى اذنو اكزيز باكرتفاع ثانية وثالثة ورابعة .. يضا اأالصفير 
لػـ .. يػػدور الشػػب  حػوؿ الشػػاب .. يػػؤدي حركػات شػػيطانية ثػػـ يخػرج مػػف يمػػيف وىػو يتمػػو  مػػف األ

مػػا حػػدث لػػو .. المسػػرح .. ينيػػار الشػػاب يمممػػـ بعضػػو ويػػرقفص عمػػى نفسػػو متيالكػػا غيػػر مصػػدؽ 
خػر  عمػى يػو بينمػا يضػا األحػد  يدقلبياف .. ي ترب منيا .. يضػربيا بلة ا ينيض .. يمتفت الى 
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اذنػػػو .. يتسػػػما صػػػوت البيػػػاف .. ك يعطػػػي رد فعػػػؿ السػػػماع .. يضػػػرب ب ػػػوة اكثػػػر وك يسػػػما .. 
يضػػرب اقػػو  وك يسػػما .. ي ػػؼ مسػػت را خائفػػػا غاضػػبا يتحػػرؾ ىنػػا وىنػػاؾ بعصػػبية وىسػػػتيريا .. 

.. يسػػما يجمػػس .. ي ػػؼ .. ي تػػرب مػػف البيػػاف .. ينظػػر اليػػو .. يضػػا رأسػػو عمػػى حافتػػو ويبكػػي 
صػػوت ن ػػرات لطػػائر ن ػػار الخشػػب .. ينتبػػو .. يضػػا يػػده عمػػى اذنػػو .. تسػػتمر الن ػػرات .. يبتسػػـ 

صػابعو وكرنػو أتمر الن رات .. ي مدىا بحركػة مػف كيدة .. ي ترب مف الكواليس .. تسأغير ابتسامة 
نفػػػس يعزفيػػػا عمػػػى البيػػػاف .. يتوقػػػؼ الن ػػػر .. ي تػػػرب مػػػف البيػػػاف .. يعػػػزؼ م مػػػدا الن ػػػرات وىػػػي 

النغمات اكربا التي تبدأ بيا الحركة اكولػى مػف سػيمفونية بتيػوفف )ال ػدر( .. يتوقػؼ عػف العػزؼ 
.. يتنػػاوؿ مجموعػػة اوراؽ ويكتػػب عمييػػا نوتػػات سػػيمفونيتو الجديػػدة .. يظيػػر الشػػب  عمػػى منط ػػة 

 ثػـ خياؿ الظؿ .. يتوقؼ عف الكتابة .. يتحػرؾ الشػب  حركػات شػيطانية بينمػا يتمػو  الشػاب قمػي 
ي اوـ .. ي اوـ بشػدة .. يػتمكف مػف السػيطرة عمػى نفسػو .. يعػود الػى اوراقػو .. يسػترنؼ الكتابػة .. 
يتوقؼ ..يتسما صوت المحف الذي دونو معزوفا مف قبؿ فرقة سيمفونية .. يشتد العزؼ في ذىنو 

. يعتصر اكثر فاكثر في ضربات متتالية وشديدة .. يتمو  الشب  كما كاف الشاب يتمو  مف قبؿ .
نفسو وينيار .. ي فز الشاب بفرح غامر ويتوجو الى البياف .. يتناوؿ عصا المايسترو وينت ؿ الػى 
الدكة الدائرية التي في وسط المسرح .. يرفػا يػده كرشػارة لبػدء العػزؼ .. تعػزؼ الفرقػة فػي منط ػة 

الكػػواليس  خيػػاؿ الظػػؿ قدريػػة بتيػػوفف الخامسػػة .. وعنػػدما ييػػدأ العػػزؼ يػػنيض الشػػب  ييػػرب نحػػو
خػػريف يشػػبيانو تمامػػا .. يػػدوروف حػػوؿ الشػػاب .. يػػؤدوف رقصػػة )ال ػػدر  ليعػػود ثانيػػا مػػا شػػبحيف 

مػف والمداىمة( فيتوقؼ الشاب عف ال يادة .. يضغط اذنيو براحتيو ويتمو  .. ي اوـ .. ي اوـ اكثػر 
الػى الشػػاب  كمػو .. ي طػا اكشػباح الث ثػػة رقصػتيـ .. ينظػروف المػرات السػاب ة .. يسػيطر عمػػى 

. بتعجب واستغراب وىو مستمر ب يادة الفرقة بضربات شديدة وعنيفة .. يبػدأوف بػالتموي والتمايػؿ .
بضػػػا الػػػى خػػػارج المسػػػرح .. يسػػػتمر العػػػزؼ خػػػر .. يزحفػػػوف ىػػػاربيف ثػػػر اآلإيتسػػػاقطوف الواحػػػد 

ى .. لحظػات يشػػعر خ ليػا الشػػاب بالنصػػر والزىػو .. يعطػػي اكشػػارة بػالتوقؼ .. تتوقػػؼ الموسػػي 
يستدير نحو جميور النظارة .. ينحني ليـ باعتداد .. تنطمؽ اصوات التصػفيؽ الحػاد بينمػا تسػدؿ 

 الستارة عميو مرتيف.
 2111بع وبة                                                                       

 
*** 
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 عمػػى النػػاي .. تظيػػر عمػػى الخمفيػػة )السػػايؾ( لظػػ ـ عزفػػاب تطفػػر األضػػواء .. نسػػما مػػف خػػ ؿ ا   
صورة ى ؿ بحجمو الطبيعي.. تصاحب موسي ى الناي ضربات خفيفة عمى الطبؿ الكبير ، ومػا 
كػػّؿ ضػػربة ، تكبػػر صػػورة اليػػ ؿ حتػػى تغطػػي الخمفيػػة كّميػػا .. تنطمػػؽ ضػػربات الطبػػوؿ الصػػغيرة 

إلػى الخمػؼ حتػى تسػت ر عمػى حجميػا األوؿ..  بمارش ، كمما اشػّتد إي اعػو تراجعػت صػورة اليػ ؿ
ضػػربة صػػنج .. تتوقػػؼ الطبػػوؿ وتظيػػر عمػػى مسػػافات قريبػػة مػػف اليػػ ؿ ث ثػػة نجمػػات سداسػػية 
الرؤوس.. تنفمؽ النجمات السداسية  موّلدة ، حوليا ، عشرات النجوـ .. تحػيط بػالي ؿ .. تطّوقػو 

جومػػػاب شرسػػػاب .. تختفػػػي األضػػػواء و .. تتحػػػرؾ حركػػػات اىتزازيػػػة مريبػػػة .. تػػػن ض مياجمػػػة إيػػػاه ى
النجوـ تدريجياب ويعمو صػوت النػاي ، مػرة أخػر  ، فيشػا اليػ ؿ بوجيػو المثمػوـ مػف خػ ؿ الظػ ـ 
وىػػو ي طػػر دمػػاب.. تتػػوىج اإلضػػاءة الفيضػػية الخافتػػة تػػدريجياب فنػػر  رجػػ ب ، يعتمػػر كوفيػػة وع ػػاك ، 

ة مثػػؿ صػػميب تػػدلى منػػو وشػػاح عمػػى وامرأتػػو وطفميمػػا رابضػػيف تحػػت ىيكػػؿ يبػػدو لجميػػور النظػػار 
ىيئػػة مدينػػة مػػّدماة .. ضػػربة صػػنج .. يفػػّز الرجػػؿ وامرأتػػو .. يمتفتػػاف إلػػى الخمػػؼ .. يسػػتديراف.. 
يبصراف صفاب مف النجػوـ السداسػية يت ػدـ نحوىمػا . يتبعػو صػؼ  خػر و  خػر .. يتنػاوكف الوشػاح 

ظيػػػر مػػف رأسػػػو غيػػػر عينيػػػو .. الػػذي عمػػػى ىيئػػػة مدينػػة مػػػدماة.. يمّثمػػػاف بػػػو رأس صػػغيرىما فػػػ  ي
يػػة صػفوؼ النجػـو تتكػاثر وىػػي تت ػدـ نحػوىـ عمػػى ىػدي طبػوؿ الحػػرب و الصػنوج .. تػزدحـ الخمف

فتػػرة وجيػػزة قبػػؿ اف تطمػػؽ عيػػارات ناريػػة مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب بػػالنجوـ .. تتوقػػؼ حركػػة الزحػػؼ 
بجسػػدييما ..  نحػػو الرجػػؿ وامرأتػػو وكػػرف النجػػـو ىػػي التػػي تطمػػؽ النػػار عمييمػػا .. يحميػػاف طفميمػػا

يصػػاباف بعػػدد مػػف العيػػارات لكنيمػػا يظػػّ ف عمػػى وقفتيمػػا حتػػى يػػتمكف منيمػػا الرصػػاص فيتشػػّبثاف 
 بعمود الييكؿ لفترة قبؿ أف تطفر األضواء ويسود الظ ـ.

* 
يضػػػػػػاء المسػػػػػػرح .. يعمػػػػػػو صػػػػػػوت النػػػػػػاي .. نػػػػػػر  غرفػػػػػػة مؤثثػػػػػػة عمػػػػػػى الطػػػػػػراز العربػػػػػػي  

دة مستديرة في وسط الغرفة .. عمػى الجػدار الخمفػي الفمسطيني.. دكؿ لم يوة موضوعة عمى منض
عّم ػػػت صػػػورة كبيػػػرة لبيػػػت الم ػػػدس .. فػػػي أعمػػػى يسػػػار الخشػػػبة عم ػػػت ، عمػػػى حاممػػػة الم بػػػس ، 
بعض األزياء الشعبية .. م اعد تراثية مستديرة رصفت عمى جانبي الغرفة .. وفي أعمى الوسط ، 

ولكنػو أضػخـ ، قمػي ب ، مػف ب يػة الم اعػد ..  تحت الموحة مباشرة ، وضا م عد مسػتدير ، أيضػاب ،
ت طػػػا صػػػوت النػػػاي ضػػػربات سػػػريعة لمطبػػػوؿ الصػػػغيرة . ي ػػػتحـ الغرفػػػة مسػػػمحوف عمػػػى ظيػػػورىـ 
وصدورىـ يحمموف ، شعار ، النجمة السداسية .. ينتشروف ، بسرعة في أركانيػا .. يطم ػوف النػار 

.. يّمػػزؽ وابػػؿ الرصػػاص األزيػػاء  ، مػػف رشاشػػاتيـ األوتوماتيكيػػة ، عمػػى كػػؿ  شػػيء داخػػؿ الغرفػػة
الشػػعبية كميػػا .. تسػػ ط دكؿ ال يػػوة متدحرجػػة عمػػى األرض .. وكػػذلؾ الم اعػػد.. يطم ػػوف صػػوب 
الموحػػة باسػػتيتار كبيػػر .. يث بيػػا الرصػػاص فتسػػ ط أرضػػاب .. يسػػتمروف بػػقط ؽ النػػار لفتػػرة وجيػػزة 

ىػػو.. يفػػززىـ صػػوت بكػػاء طفػػؿ نحػػو كػػؿ األشػػياء ثػػـ يتوقفػػوف .. ينظػػروف إلػػى األجػػزاء المخّربػػة بز 



 64 

رضػػيا مػػف خمػػؼ الكػػواليس . يسػػتديروف جيػػة الصػػوت .. يوجيػػوف بنػػادقيـ نحػػوه ويطم ػػوف بكثافػػة 
ناريػػػة شػػػديدة.. يتوقفػػػوف.. يتسػػػّمعوف مرتػػػابيف .. ينطمػػػؽ صػػػوت الطفػػػؿ مػػػرة أخػػػر  ، ومػػػرة أخػػػر  

افيـ ويت ػػدموف يفتحػػوف نيػػراف بنػػادقيـ صػػوبو.. يتوقػػؼ صػػوت البكػػاء.. يعّم ػػوف بنػػادقيـ عمػػى أكتػػ
بحذر نحو الطفؿ .. يفززىـ صوت بكائو ، أيضػاب ، فيتراجعػوف خطػوة إلػى الػوراء .. يت ػدـ أحػدىـ 
إلػى مػػا وراء الكػواليس .. يختفػػي لحظػػة ثػـ يظيػػر وعمػػى يديػو الطفػػؿ الرضػػيا .. ي ػؼ عمػػى وسػػط 

ا األوؿ الخشػػبة .. يحػػيط بػػو اآلخػػروف .. يضػػا كػػؿ مػػنيـ بندقيػػة عمػػى األرض أمػػاـ قدميػػو .. يرفػػ
الطفػػػؿ إلػػػى األعمػػػى بحركػػػة استعراضػػػية ، فيبػػػدأوف بالتصػػػفيؽ البطػػػت الموقّػػػا.. يخفػػػض ذراعيػػػو ، 
ذ تبمػػغ اشػّدىا ي ػػذؼ األوؿ  فيتوقفػوف عػف التصػػفيؽ .. تتصػاعد تػػدريجياب أصػوات ولولػػة وانػيف .. وا.

رابػػا ، الطفػػؿ إلػػى الثػػاني فيتم فػػو بفػػرح شػػيطاني غػػامر ثػػـ ي ػػذؼ بػػو إلػػى الثالػػث و الثالػػث إلػػى ال
ذ تخفػػت تػػدريجياب يت اذفونػػو بسػػرعة  صػرخاتو والطفػؿ يصػػرخ ويصػػرخ وىػـ ي ي يػػوف وي ي يػػوف .. وا.

يمػوت بػيف يػدي أحػدىـ .. تتجػو األنظػار نحػو الػذي مػات الطفػؿ نونية مف واحد إلى  خر حتى ج
 بػيف يديػو .. ي تربػػوف منػو.. يركعػػوف لػو .. يػنيض اثنػػاف مػنيـ .. األوؿ يجمػػب مػف وراء الكػػواليس
إكميػػؿ غػػار عمػػى طبػػؽ ذىبػػي .. الثػػاني يرفػػا إكميػػؿ الغػػار ويضػػعو عمػػى رأس الرجػػؿ الػػذي مػػازاؿ 
محتفظاب بالطفؿ .. يجمب اثناف منيـ ، وبسرعة قدراب كبيرة يضعانيا عمى ركيزة ويوقداف تحتيا ناراب 

.. ي ػػػؼ  ..  خػػػراف يجمبػػػاف ع ػػػب شػػػجرة م طوعػػػة كتمػػػؾ التػػػي يسػػػتخدميا الجػػػزاروف لت طيػػػا المحػػػـ
.. يضا الرجؿ المتّوج بالغار الطفؿ عمى ع ب الشجرة .. وما ارتفػاع  لجميا عمى جانبي الغرفةا

الموسي ى وىميمة المسمحيف يرفا ساطوره إلى األعمى وييوي بو عمى جثة الطفؿ بجنوف ىستيري 
وف دييـ بالػدـ .. يجمعػائرتيـ حولو ليتسنى ليـ تمطػي  أيػ.. تتدفؽ الدماء مف الطفؿ .. يضّي وف د

أشػػ ء الطفػػؿ ، وبحركػػة موحػػدة يضػػعونيا فػػي ال ػػدر .. تسػػتمر اليميمػػات ويسػػتمر المتػػّوج بالغػػار 
فتػرة وجيػزة ات  السحرة و المشػعوذيف األشػرار بتحريؾ يديو حركات ط وسية تشبو إلى حد ما حرك

الػػذي .. ثػػـ يتنػػاوؿ قػػدحاب يغػػرؼ بوسػػاطتيا حسػػاءب مػػف ال ػػدر ويرتشػػؼ قمػػي ب منػػو .. يناولػػو لممسػػّم  
ي ػػؼ إلػػى جػػواره فيرتشػػؼ منػػو وبػػدوره يسػػممو إلػػى اآلخػػر ، و اآلخػػر إلػػى اآلخػػر حتػػى يشػػرب الكػػؿ 
مػػف حسػػاء الطفػػؿ الم طػػا األوصػػاؿ .. يرفعػػوف بنػػادقيـ مػػف عمػػى األرض .. ي تربػػوف مػػف الرجػػؿ 
ر المتّوج بالغار .. يرفعونو عمى أكتافيـ ويطم وف النار مف بنادقيـ وىػـ يغػادروف المسػرح باسػتيتا

.. يخرج الولد الممثـ مف وراء ستار وسطي خفي .. تتركز اإلضاءة عمى وجيو بينما تخفت عمػى 
 أرجاء المسرح شيئاب فشيئاب .. يطّؿ وجيو مشعاب في الظ ـ لفترة ما قبؿ أف تطفر األضواء .

* 
تفت  األضواء .. الرجؿ المتّوج بالغػار جػالس عمػى عرشػو تحػيط بػو الحاشػية .. عػدد مػف  

اؿ تتوسطيـ امرأة عجوز ورجؿ بعيف واحدة .. يصفؽ الرجؿ المتوج فيػدخؿ اثنػاف مػف اتباعػو الرج
أو خدمػػو أحػػدىما يحمػػؿ قػػدراب ، ىػػي ال ػػدر نفسػػيا ، التػػي شػػرب منيػػا المسػػمحوف ، ويحمػػؿ اآلخػػر 
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أقػػداحاب يوزعيػػػا عمػػػى أفػػراد الحاشػػػية .. يمػػػرر األوؿ ال ػػدر  عمػػػييـ فيغرفػػػوف منيػػا وينتظػػػروف إشػػػارة 
المتػػّوج .. ينسػػحب الػػرج ف إلػػى خػػارج المسػػرح .. يرفػػا الرجػػؿ المتػػّوج نخبػػو إلػػى األعمػػى  الرجػػؿ

فتفعؿ الحاشية مثمو تماماب.. يشرب  المتّوج .. فيشربوف .. يمتعضوف .. يتجشروف .. وبالرغـ مف 
ىػػػذا كمػػػو ، يشػػػربوف .. يبتسػػػـ الرجػػػؿ المتػػػّوج .. يبتسػػػموف .. يرفػػػا الرجػػػؿ كرسػػػو ثانيػػػة فيرفعػػػوف 

سػػػيـ أيضػػػاب.. ُتضػػػرب الكػػػرس التػػػي بيػػػد الرجػػػؿ المتػػػّوج بحجػػػارة صػػػغيرة فتنكسػػػر وينسػػػكب مػػػا كؤو 
بػػداخميا عمػػى م بسػػو .. ي ػػؼ غاضػػباب .. ت ػػؼ الحاشػػية أيضػػاب .. يجمػػس .. يجمسػػوف.. يبتسػػـ .. 
يتصنا ال مباكة .. يصفؽ ث ثاب فتعزؼ الموسي ى وتدخؿ الراقصات إلى الخشبة ليرقصف رقصػة 

حت ؿ( .. يس ط حجر صغير  خر أماـ الرجؿ المتػّوج .. فتتوقػؼ الحركػة .. يتمفّػت )الموت و اك
المتػػػّوج يسػػػاراب ويمينػػػاب باسػػػتغراب .. ي ػػػؼ .. ت ػػػؼ إلػػػى جانبػػػو المػػػرأة العجػػػوز و الرجػػػؿ ذو العػػػيف 
ـ  الحاشػية بػالوقوؼ أيضػاب لكنػو يمنعيػا بقشػارة منػو .. تنيػاؿ عمػييـ الحجػارة مػف كػؿ  الواحدة .. تيػ

وصػػوب .. يصػػابوف بالػػذعر .. تحػػاوؿ الراقصػػات حمايػػة أنفسػػيف وكػػذلؾ أفػػراد الحاشػػية ..  حػػدب
يتنػػاوؿ الرجػػؿ المتػػّوج و الرجػػؿ ذو العػػيف الواحػػدة و العجػػوز بنػػادؽ  ليػػة ويطم ػػوف النػػار عمػػى كػػؿ 
الجيات حتى يتوقؼ الحجر عف الس وط .. يعػودوف إلػى جمسػتيـ وتعػاود الراقصػات ىػّز األرداؼ 

وقبػػؿ اف يكممػف رقصػػتيف يسػ ط حجػػر  خػر كبيػػر الحجػـ فتتوقػػؼ الراقصػات .. وابػػؿ  و البطػوف ،
مف الحجارة تس ط عمػييف فييػرعف إلػى خػارج المسػرح .. يتنػاوؿ الرجػؿ المتػّوج و الرجػؿ ذو العػيف 
الواحدة و المرأة العجوز بنػادؽ يرمػوف منيػا نػاراب نحػو الجيػة التػي قػدـ منيػا الحجػر .. يتوقفػوف .. 

ف بعضػيـ .. يصػوبوف بنػادقيـ نحػو السػماء ويطم ػوف فػي  ف .. فتػرة سػكوف .. يفػززىـ ي تربوف م
صوت ارتطاـ حجر كبير بررضية الب ط .. ينظروف إلى الحجر .. ي تربوف منو.. يمت طػو الرجػؿ 
المتػػّوج .. يػػدقؽ النظػػر فيػػو .. يفكػػر .. تظيػػر ، عمػػى السػػايؾ صػػورة ضػػوئية لمطفػػؿ وىػػو مػػا يػػزاؿ 

نفسو الذي كاف معم ػاب عمػى الييكػؿ الػذي يشػبو الصػميب فػي المشػيد األوؿ .. يصػرخ  مرتدياب المثاـ
الث ثػة فػي  ف واحػد .. وبحركػػة موحػدة يسػتديروف نحػو الصػػورة و يطم ػوف النػار عمييػا بجنػػوف .. 

 يستمروف في اإلط ؽ بينما تختفي األضواء تدريجياب ويظمـ المسرح.
* 

برصػوات العجػ ت المسػّرفة و الجّرافػات .. تفػت  يستمر إط ؽ الرصاص ، الػذي يخػتمط  
األضػػواء فنػػر  مجموعػػة مػػف المسػػمحيف الحػػامميف عمػػى ظيػػورىـ وصػػدورىـ نجمػػات سداسػػية وىػػـ 
يسػػوقوف مجموعػػة مػػف الرجػػاؿ و النسػػاء و األطفػػاؿ بالركػػؿ و الضػػرب برع ػػاب البنػػادؽ .. تطػػرح 

المسػمحوف ، وحػدىـ ي ي يػوف ..  بعض النساء أرضاب .. يدمى بعض الرجاؿ .. يبكػي األطفػاؿ ..
أو يضغطوف عمى أسنانيـ .. يختار أحد المسمحيف رج ب كبيراب مف المجموعة .. يبعده عف أقرانػو 
.. يػػػرمره بػػػالركوع لكنػػػو ك يمتثػػػؿ .. يصػػػوب بندقيتػػػو إلػػػى رأس الرجػػػؿ الكبيػػػر ويطمػػػؽ النػػػار عميػػػو 

المجموعة .. يرمره بػالركوع فػ  يمتثػؿ .. باستيتار فيرديو قتي ب .. يختار رج ب  خر .. يبعده عف 
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يمسكو مف شعره .. يجبره عمى الركوع وىو ي اوـ .. يطرحو أرضاب .. يركمو عدة ركػ ت فيتػدحرج 
عمػػػى األرض مترلمػػػاب .. يسػػػاعده عمػػػى الوقػػػوؼ .. ي ػػػؼ .. يػػػرمره بػػػالركوع فػػػ  يمتثػػػؿ .. يصػػػوب 

و رصاصة موجية إليو مف خػارج الكػواليس بندقيتو إلى رأسو .. وقبؿ أف يطمؽ النار عميو تطي  ب
.. يتفشى الذعر بػيف ب يػة المسػمحيف .. يتحركػوف إلػى كػؿ الجيػات باضػطراب .. يبػاغتيـ الطفػؿ 
الممػػػثـ الػػػذي صػػػار اآلف صػػػبياب يافعػػػاب .. يفػػػت  النػػػار عمػػػييـ بسػػػرعة ومرونػػػة و إت ػػػاف غيػػػر متوقػػػا 

ة وسػػرعة وينطمػػؽ باتجػػاه معػػاكس فيػػردييـ قتمػػى فػػي الحػػاؿ .. يحػػرر المجموعػػة مػػف قيػػودىـ بخفػػ
كتجػػاه خػػروجيـ مػػف المسػػرح .. يحممػػوف رجميػػـ ال تيػػؿ عمػػى األكتػػاؼ وىػػـ يسػػيروف سػػيراب جنائزيػػاب 

 عمى ىد  إي اع المارش الجنائزي بينما تختفي األضواء باختفائيـ مف عمى الخشبة تدريجياب.
* 

و الجرافػػات .. نسػػما مػػف خػػ ؿ الظػػ ـ صػػوت العجػػ ت المسػػرفة ونػػاق ت األشػػخاص  
ونر  عمى )السايؾ( فيمماب وثائ ياب تظير فيو الدبابات وىي تطػوؽ المدينػة ، وتفػت  نيػراف مػدفعّيتيا 
عمى البيوت مثيرة الذعر .. تت ػدـ الجرافػات إلكمػاؿ مػا بػدأت بػو الػدبابات مػف خػراب .. ثػـ يخػرج 

ة المسػػرح واحػػد المسػػمحوف مػػف نػػاق تيـ ل ن ضػػاض عمػػى كػػؿ ىػػدؼ متحػػرؾ .. يظيػػر عمػػى خشػػب
مف المسمحيف الذيف يحمموف النجوـ السداسية .. يتبعو  خر و  خر و  خر وىـ جميعػاب فػي وضػا 
ترىب ل ن ضاض عمى أىدافيـ .. يظير مف الجية األخر  الصبي الممثـ وقػد صػار شػاباب سػريا 

ييػػددوف  الحركػػة قػػوي البػػدف يتبعػػو عػػدد مػػف الشػػباف الممثمػػيف وىػػـ يحممػػوف الحجػػارة .. المسػػمحوف
الشباف ببنػادقيـ .. يت ػدموف نحػوىـ فيتراجعػوف قمػي ب ثػـ ييػددوف ، بػدورىـ ، المسػمحيف فيتراجعػوف 
أماميـ في حركات إي اعية تػؤّد  بطري ػة )الػرقص الػدرامي( .. تتكػرر العمميػة عػدة مػرات قبػؿ أف 

اص .. تػػدخؿ يفػػت  المسػػمحوف النػػار عمػػى الشػػباف الػػذيف انبطحػػوا أرضػػاب فػػي محاولػػة لتفػػادي الرصػػ
مجموعػػػة أخػػػر  مػػػف الشػػػباف .. تػػػرجـ بوابػػػؿ مػػػف الحجػػػارة المسػػػمحيف فيتراجعػػػوف خطػػػوة خطػػػوة .. 
يػػنيض الشػػاب الممػػثـ .. ي حػػؽ المسػػمحيف حتػػى يختفػػي وراء الكػػواليس .. يحمػػؿ الشػػباف جرحػػاىـ 

 ويخرجوف فتختفي األضواء تدريجياب.
* 

اب يمثػػػؿ بنايػػة عمػػى ىيئػػة نجمػػػة تػػدريجياب تفػػت  األضػػواء عمػػى الخشػػػبة فنػػر  ىػػيك ب ضػػخم 
سداسية كبيرة جداب .. في أعمى الييكؿ ترتفا نجمة سداسية صغيرة .. يحيط بالبناية سياج حديدي 
مشػػبؾ .. عػػدد مػػف المسػػمحيف يحرسػػوف المبنػػى .. حػػراس يتجولػػوف فػػي مناوبػػة  ، فػػوؽ البنايػػة .. 

و .. الرجػػؿ المتػػّوج بالغػػار  خػػروف اسػػفؿ البنايػػة .. حػػراس فػػي كػػؿ مكػػاف .. داخػػؿ الييكػػؿ وخارجػػ
يظير جالسػاب ومػف حولػو اتباعػو .. بعضػيـ بػالزي العسػكري و الػبعض اآلخػر بػالزي الكينػوتي .. 
اإلضػػاءة داخػػؿ البنايػػة السداسػػية مػػا تػػزاؿ خافتػػة إلػػى حػػد عػػدـ قػػدرة المشػػاىد عمػػى تحديػػد معنػػى 

رح مػػف اسػػفؿ اليسػػار لمحركػػات و اإليمػػاءات التػػي ي ومػػوف بيػػا داخػػؿ المبنػػى .. يػػدخؿ إلػػى المسػػ
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الشػػاب الممػػثـ بكامػػؿ عدتػػو الحربيػػة .. يراقػػب حركػػة المسػػمحيف .. راصػػداب ، بنظػػرة بانوراميػػة حركػػة 
كؿ واحد منيـ .. يت دـ بضا خطوات .. يجمس باركاب .. ينبط  عمى األرض إذ يحس بوقا أقداـ 

يره.. يخرج منيا زمزمية ت ترب منو .. يزحؼ قمي ب .. يبتعد الصوت .. ينزع الح يبة التي عمى ظ
مػػاء .. يشػػرب ثػػـ يعيػػدىا إلػػى الح يبػػة .. ي ػػؼ حػػاؿ سػػماعو صػػوت أقػػداـ ت تػػرب .. يختفػػي خمػػؼ 
شػػػجرة زيتػػػوف .. تمػػػّر بػػػال رب منػػػو مجموعػػػة مػػػف المسػػػمحيف يسػػػيروف بآليػػػة ورتابػػػة نحػػػو المبنػػػى 

.. تصػػدر عػػف عممػػو بعػػض األصػػوات يخػػرج عدتػػو بسػػرعة يضػػـ بعضػػيا إلػػى بعػػض  السداسػػي ..
ذ  التي ينتبو ليا المسمحوف فيستديروف ، بسرعة نحو جية الصػوت لليتػرىبوف ل ن ضػاض عميػو وا.
ي تربوف يبتعد عنيـ متوارياب خمؼ األشجار و الحشائش .. يخطو خطوة صػوب المبنػى ثػـ ييػروؿ 
نحػػوه بانػػػدفاع كبيػػر .. يجتػػػاز بمرونػػػة ال ػػط وخفتػػػو سػػوره الحديػػػدي المشػػػبؾ.. يػػدور حػػػوؿ المبنػػػى 

مػف الجيػة الثانيػة وقػد تخمػص مػف عدتػو كميػا .. يطػارده الحػراس خػارج السػور .. يسػّدوف ويظير 
عميػو منافػػذ اليػػرب .. ي ػؼ .. يم ػػوف ال ػػبض عميػو .. يوجيػػوف بنػػادقيـ إلػى رأسػػو وقبػػؿ أف يطم ػػوا 
النار عميو يدوي صوت انفجار ىائؿ نر  مف خ ؿ وميضو أض ع الييكؿ السداسي متنػاثرة فػي 

.. ينبط  المسمحوف عمى األرض وبشػجاعة ال ػط ودىائػو يبتعػد الممػثـ إلػى الخػارج  فضاء المسرح
ذ تخمد الحركة والنار ويت شػى الػدوي تظيػر عمػى )السػايؾ( صػورة  حتى يتوار  خمؼ الكواليس وا.
الي ؿ تحيط بػو مئػات النجػـو السداسػية .. ومػا ضػربات الطبػوؿ الصػغيرة )مػارش( يت ػدـ اليػ ؿ 

.. تثبػػػت  ( كميػػػاكبػػػر صػػػورتو مزيحػػػة النجػػػـو السداسػػػية .. مالئػػػة مسػػػاحة )السػػػايؾإلػػػى األمػػػاـ .. ت
صػورة اليػػ ؿ الكبيػػر قبػؿ أف تفػػت  األضػػواء فػي الصػػالة ويخػػرج جميػور النظػػارة ويسػػتمر الضػػرب 

 عمى الطبوؿ الصغيرة حتى النياية.
 
 
 

* * * 
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 م تطفات

ف عالـ صباح اكنباري عالـ عنيؼ وقاسي.. يجري في ظاىره واعماقو صراع ضار ك إ        
فظا الجرائـ مف اغتصاب وقتؿ في ل و  الشريرة الغامضة عف ارتكاب أىوادة فيو ك تتورع ا

.. الغاشمة .. وىي ترتكف الى ال وة  سبيؿ ترويض اكخيار.. فاف لـ يجد اكغراء تمجر الى ال وة
بادة الخصوـ وغالبا ما ج واكنتيازييف وتجندىـ ليكونوا أدوات سخرة طيعة إلخدع السذالمسمحة ت

يجري الصراع غير متكافت ، فالشر بدمويتو ووحشيتو مدجج بالرجاؿ والس ح وبالرغـ مف ادراؾ 
الصباح مؿ بانب ج فيـ ي اوموف ببرس أو اندفاع وييزموف دوما.. ولكف األالخيريف ىذه الح ي ة 

ة حالمة والحب تمؾ الطاقة الجبارة رمز الحياة والجماؿ ىو حيا في صورة طفؿ برئ أو امرأيظؿ 
 . تروح ضحيتو الزوجة والحبيبةالميدد باكنتياؾ.. 

طياؼ واكشباح واكح ـ والكوابيس.. تجوب الدنيا وىي تزرع إنو عالـ تحتشد فيو األ      
ذ  والعذاب في نة والتسمط .. في الحاؽ األالييم الرعب والخوؼ في النفوس تجد متعتيا في

 الرافضيف والمعانديف ..
جو ىذا العالـ .. حيث فيبدو خالؽ ىذا العالـ المرعب حاد البصيرة .. يمزؽ اكقنعة عف و       

نفسنا عمى ح ي تنا .. نراه وىو يصي  بالضحايا بال اتؿ أخريف عمى ح ي تيـ ونر  نر  فيو اآل
حياء.. وك يداني صباح تؿ .. بالنعوش التي تخفي اكحياء اكموات واكموات اكال تيؿ وال تيؿ ال ا

قفا صارما حادا خر .. ينفرد بموقفو مف الناس واكرض واكخ ؽ مو اكنباري أي كاتب ميـ  
ف المرارة التي تغمؼ موضوعاتو فييا ح وة اكدراؾ وعذوبة الحب .. وقاسيا لكف المرء يحس أ

 تبمغ اك ال مة .وتمؾ رسالة لـ 
 

 عمي مزاحـ عباس        
 1999مجمة الرواد العدد اكوؿ                                                           

 
 

 

 

و عمػى األقػؿ وجػدت نفسػي أنػا معػو ، فػي أنفسػنا أف ىنا ، ما صػباح اكنبػاري ، نجػد نح
ه واعتػػدنا عميػػو ، حتػػى اآلف حالػػة ك تبغػػي حالػػة مختمفػػة ، ومخالفػػة ، لممػػرلوؼ ، أعنػػي لمػػا ألفنػػا

ترجي  كفة قراءة المسرحية ، عمى كفة قراءة األنواع اكبداعية األخر. وك حتى خمؽ توازف ، فيمػا 
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بينيػػا. ف يمػػة العمػػؿ اكبػػداعي ، ك تكمػػف فػػيمف ث مػػت موازينػػو .. بػػال راء .. وك تبيػػت فػػيمف خفّػػت 
ع المتح ؽ في العمؿ ، وقدرتو عمى منحو الروح و الحياة ، موازينو منيـ وانما تكمف في كـّ اكبدا

ننػا ىنػا مػا صػباح اكنبػاري ، إالنظيػؼ و المتجػدد عمػى الػدواـ .. وما يجري فػي عروقػو مػف الػدـ 
نطػػػرؽ بػػػاب دنيػػػا أخػػػر  مػػػف دنػػػى اإلبػػػداع ال متناىيػػػة الػػػذي ىػػػو أحػػػد فنانينػػػا وكتابنػػػا المبػػػدعيف 

، مػػف صػػبره الحديػػدي ، ومثابرتػػو الػػدؤوب فػػي ال ػػراءة و الموىػػوبيف ، وىػػو ينحػػت منػػذ زمػػف طويػػؿ 
الكتابة و الحياة ، محراثو ، ويحّده بكثير مف الجيد و الجدية ، والكثير الكثير مػف التػرني ، وعػدـ 

، وباتػت بوسػا  . ك ليحرث فوؽ أرض ىشة .. رخوة ، مزقتيػا محاريػث الكثيػريف استفحاؿ الشيرة
ولكف دوف أف تثممو  رض صخرية تصارع محراثو و يصارعيا ..نما يتصد  ألا. الجميا حراثتيا. و 

.. بػػؿ ىػػو مػػف يحفػػُر فييػػا .. ويتػػرؾ عمييػػا  ثػػاراب عمي ػػة .. فمواىبػػو و طاقتػػو اكبداعيػػة ، افعمػػت 
أكثػػر مػػف أرض .. ف ػػد كتػػب ، منػػذ زمػػف غيػػر قصػػير ، المسػػرحية و الشػػعر ، وقصػػيدة النثػػر ، و 

البحػث األدبػػي ، ومػارس التصػػوير الفوتػوغرافي ، وىػػو اليػػـو ، والدراسػة الن ديػػة و  ال صػة ال صػػيرة
. كما مارس التمثيؿ .. في أكثر مف مسرحية .. واكخراج .. ألكثر  أحد ابرع المصوريف وأبدعيـ

مف مسرحية .. وألف الرجؿ مسكوف باكبداع .. مجنوف بو ، ك يست ر فوؽ أرض ، وك ينزرع في 
ئمػػػػاب ، الػػػػى البحػػػػث عػػػػف أرض جديػػػػدة.. واكحتػػػػراؽ فػػػػي نػػػػار . واف قم ػػػػو الزئب ػػػػي يدفعػػػػو دا ح ػػػػؿ

 التجريب.. التي ك تيمد..
كؿ ىذا في صمت جميؿ ، وبعيداب جداب عف اكدعاءات و التبجحات و المياث وراء النجاح 

مامكـ ، ليست مف مكتشفاتو ، أي ؼ فييا ، اليـو ، المزيؼ الرخيص. واذا كانت األرض التي 
نو حمج أمجاليا فيكفيو  فيذا كانت حراثتو فوقيا ليست رائدة ا. ف  خروف.. و وقد سب و الييا مبدعو 

ىذه األرض ، و وسا مساحتيا .. وغرز فييا محراثو أبعد .. وأعمؽ ..و أنبت فييا .. زىوراب .. 
 أكثر .. وأجمؿ..

فاألنباري ، وأنا أتابعػو ، منػذ زمػف طويػؿ ، بشػغؼ ومحبػة قػد كػّرس جػّؿ كتاباتػو فػي ىػذا  
جاه ، أعني المسرحية الصامتة ، مستفيداب ومتعمماب ، بتواضػا كبيػر ، مػف تجػارب الػذيف سػب وه اكت

 .. و .. مضيفاب الى جيود أولئؾ .. بثراء .. وأصالة.
 

 الديف زنك نة محي                                                                                   
         13/6/2111صحيفة أشنونا                                                                 

  2111 5مجمة الشيد العدد                                                                 
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تر  بري فمسفة حاوؿ الكاتب اكنباري تخريب قناعتنا ليعدؿ بيا مف الصخب الى  
 رنو الى الصمت بوصفو بدي ب جمالياب عف الصوت ؟الصمت و ليجعمنا ن

بير الفني وبري ب غة خاطب ذائ اتنا في سمسمة طويمة مف الحركات ال ائمة عمى التع 
نحف المشدوديف في لحظة ال راءة الى مخيمة  ف ترتب حركاتنا و سكناتناأالم صود و التي حاولت 

ناع و تسفيو الح ائؽ بعدما ترفا بمطؼ محبب التم ي و السرد وىي تمارس فعميا العجيب في اكق
 ستائر مسرح الذات .. 

تر  ألـ نمارس نحف ىذه الط وس في سرنا المعمف ؟ الـ يكف الصمت يوماب دليمنا الى  
 الصوت ؟
يخيؿ لي أف مسرح الصمت عودة موف ة الى بعث المسرح األوؿ ، مسرح الحياة التي  

نيا: أف طفولة الحياة ىي األصؿ ، ففي البدء كاف الصمت كانت الحركة فيو تعني أشياء كثيرة م
 ، ثـ كاف الصوت ومنيا انبجست تراجيديا الحياة وحروبيا التي ك تنتيي.

 

 

 

           

                                                    
 د.فاضؿ عبود                                                

 العراؽ –كمية اليرموؾ الجامعة                                                         
 16/2/2112صحيفة أشنونا                                                    

           
 
 

          
            
يومياب جاء اكنباري بصيراب بمغزية الكوف الذي يتصاغر  –كما السياب ....          

بفعؿ سمطة األلكتروف وىيمنة فعؿ الصمت في لجة التعامؿ عممياب و أدبياب  –واطرادا  –
إك أف يختزؿ تجربتو  –وىو الخبير بعالمو الساحر  –واجتماعياب و تجارياب ، فما كاف منو 

ي منتبياب لماضيو الشخصي المشيود ولخزيف بمده المسرح –بعد اقتدار بّيف و متميز  –المعرفية 
 –ذىنياب و مختبرياب و جماىيرياب ، ليرفدنا بشكؿ جديد  –المتناىية الدقة  –، وىو الممـ بادواتو 
غير  لفيةأية ظرؼ زمكاني ، تواقتاب ما ىوس ىو عصارة جيد راؽ ، وتمب –عمى ما يبدو لنا 
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عالمي في جو  –نعـ  . مرلوفة تحسب عمينا التطور و التعالـ و العممية ما حركة مؤشر الثواني
ممتؼ بط وس الصمت أماـ اجيزة بارعة النطؽ دوف صد  ، وعظيمة الصد  دوف نطؽ ، يرتي 
 ي األنباري ليجعمنا نتناغـ ما السمت العاـ إلي اع العصر الذي نحب اف نديف بط وسو ، ونرت

 . ياـ كنا فييا نمارس "اليوغا" طواعية أماـ ىبؿ أو عز أسمـ صمتو ، ونطوي حصيرة غابر 
ياه دوف " دايموجات " ا. نا نساير عالماب جديداب نتحاور و نأويدعنا نفخر  –األنباري ليبيرنا يرتي 

جاىزة عفا الدىر عمييا ، أو ديباجات صارت محفوظات خمدونية في مسرحياتنا ، أو ثيمات مف  
ة و كرننا شباب أم –وعمى رؤوس األشياد  –" ألؼ ليمة وليمة " ت دـ الينا لم وماتنا الدرامية 

 –يرتي األنباري األستاذ  . الينا –نسبو الى العراؽ  –أخر  ك تف و مف أدبنا شيئاب حتى يعّرؽ 
وبروية نّساجي بمدتنا الوديعة لي دـ لنا  –وبميارة فناف ىو ذاتو ، وبمنيجية أكاديمي جدلي 

 رأه عنده ، انو مسرحاب نتمناه قبؿ أف يحببو إلينا و ننتظره قبؿ أف يعدنا بو ، ونسمو  بو بعد أف ن
 الرائد و الرائد ك يكذب أىمو.

  
 

 إبراىيـ الخياط                                                  
 العراؽ -مجمة ألؼ باء                                              
 31/11/2111في  1727العدد                                           

 2111سنة  8العدد  –النمسا  –مجمة ضفاؼ                                    
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