


 المجموعة المسرحية الكاملة
The Complete Plays of 

Sabah Alanbari 

 
 

الصوامتالمجلد األول: المسرحيات   
Silent Plays Volume 1: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 طبع يف لبنان



 ةالكامل ةالمسرحي ةالمجموع

The Complete Plays of 
Sabah Alanbari 

 
 

 الصوامتالمجلد األول: المسرحيات 
Silent Plays Volume 1: 

 

 

 صباح األنباري
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 الطبعة األولى

   م 2017 - ـه 1438
 

 6-1527-02-614-978ردمك 
 

 جميع الحقوق محفوظة

 

 
 

 

 9613223227+هاتف بيروت: 
 
 

وســيلة أصــويرية سو الكأرونيــة سو  ةيمنــع نســ  سو اســأعمال سي جــا  مــا هــيا الكأــا  ب ي ــ
 ةميكانيكية بما فيه الأسجيل الفوأوغرافي والأسـجيل علـى سطـرطة سو سصـرار مقـرو أ سو سي ـ

 وسيلة نطر سخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسأرجاعها ما دوا إيا خطـي مـا الناطـر  
 
 

 طبع بدعم ما الهيئة العربية للمسرح
 
 

 إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي 



5 

 االهدا 

 إىل اليت ال أزال على قيد حمبتها،

 وإىل أبنائي... وصميت املناهض

 والضجيج، والثرثرة العاملية... ،للتهريج

  



 
  



7 

 المحأويات

 9                 والأطبيقية النظرية وسسسها امتو الص اتالمسرحي: األول الفصل

 59                                   الصوامت المسرحيات نصور: الثاني الفصل

 61                                              صامأة طقوس: األولى المجموعة

 63 ................................................ صامتة طقوس مسرحية
 71 ............................................... األزل منذ حدث مسرحية
 79 ........................................... الصماء الدم متوالية مسرحية

 87                                 الصمت وتكمل في ارأحاالت: الثانية المجموعة

 89 ................................. الصمت فضاءات في االلتحام مسرحية
 97 ....................................... الصمت الختراق محاولة مسرحية
 107 .................................... الخرس الصمت ابتهاالت مسرحية
 115 .............................. اليمامة صمت بدد الذي الهديل مسرحية
 123 ....................................... المفقودة الصمت حلقة مسرحية
 129 ..................................... صماء نار في سالميات مسرحية
 137 ....................................... السداسي الصمت هرم مسرحية
 145 .................................... المروضة الصمت شواهد مسرحية
 153 ........................................ القداسة صاحب أزمة مسرحية
 159 ................................ الموسيقى ملكوت في تجليات مسرحية
 171 ............................................. سجيل من حجر مسرحية

 



8 

ْمت  : الثالثة المجموعة  183                                          َنَطق إيا والص 

 185 ................................................ الموت قطار مسرحية
 195 ....................................... األطفال يرقص عندما مسرحية
 207 .................................الرصاص إيقاع على الّسماح مسرحية
 215 ................................................. ليزرية قيامة مسرحية
 225 ..................................... القصيدة يدي بين الموت مسرحية
 235 ...................................... الفخامة صاحب كرسي   مسرحية
 241 ................................. الحدباء المئذنة تحت طقوس مسرحية

 251 .................................. مسرحية جرذان سود وشمس بيضاء
 261 ............................................ صامتة مونودراما مسرحية
 271 ..................................................... آالنّيون مسرحية
 281 ....................................... اأُلْذن وحيد السّيد دولة مسرحية

 293 ............................................. صوامتال تجربة في قالوا
 311 ........................................................ للمؤلف صدر
 
 

  



9 

 الفصل األول

 امتوالص اتاملسرحي

 وأسسها النظرية والتطبيقية
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 :الأجنيس إلى ما الفعلالمسرحيات الصوامت 
قبل بدء اشتغالنا على هذه املوضوعة املركزية )التجنيس( وجدنا 
ِننسس    أن من الضرورة مبكان ذكر ما ورد عنها يف )لسان العرب( فاا
هو: "الضرب  من كلِّ شيء، وهو من الناس ومن الطري ومن حادود  

م من النوع ومنه اجملانسة النحو والعروض واألشياء مجلة. واِنس أع
 والتجنيس".

وهو عندنا تفعيل نوع جديد )املسرحيات الصوامت( يبىن على 
( ويساعى ىل  االفتاه، ووضا     Pantomime سابق له )البانتومامي

اشتراطات وموجهات يتأسس  عليها هيكل صرحه اِدياد. لداد   
أن جتانس   - كفن دراماي  - استطاعت املسرحية احلوارية الصائتة

باي العر سها أدبيًا عرب العصور، وأن تصبح فرعًا من فروع األدبنف
المتالكها قدرة ال تدانيها قدرات الفنون األخار  يف   نظرًا والعاملي

املزاوجة بني الفن واألدب. فالسيناريو على سبيل املثال نص غري قابل 
 للدراءة األدبية، وليس فيه ما يغري الدارئ على ذلك. وكذلك نص

يركز على مجلاة   ىلن وجد فأنه Pantomime)ا )ال العرض الصامت
من التوجيهات تعىن حبركة املمثل وترسم اططًا هلا يف كل حلظة من 
حلظات الفعل على اخلشبة. ىلنه فن بصري يشتغل على الصورة املرئية 

لاه باني    س نفسه فنيًا وحيتل موقعًااستطاع أن يستدل بذاته وأن جينِّ
حركياة   ألفعالم نفسه كحاضن ن يدّدأة األخر ، واألجناس الفني

ت موجهات الفعل ختتزن طاقات تعبريية وىلحيائية ال يستهان هبا. وظلَّ
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النظرية، وسيناريوهات واططات األعمال السكربتية مهيمنة علاى  
عرب تاريخ تطوره من استخدام اللغاة   يستط حدود هذا الفن. ومل 

تلدي فملل  العرض اإلامائي وهاو  األدبية كأداة إليصال النص ىل  امل
ارجه يف الوقت نفسه أيضًا ال حيتاج ىل  اللغة األدبية قدر حاجته ىل  

أنه حيتاج أن يداول   .(Scenarios)تثبيت التوجيهات السيناريوهاتيه 
نصه للممثل اعمل كذا وكذا. مبعىن أنه يطلب منه حتديدًا الديام بفعل 

ينبغي أن يتحدق على خشابة  إلشباع رغبة، أو الوصول ىل  هدف 
 املسرح ضمن العملية الدراماتيكية الصامتة.

ن هذا الفعل حيتاج ىلىل  الفعل ال الدول، و حيتاج البانتومامي ىلذن
ىل  داالت توض  يف سياقات خاصة لتلدي ىل  مدلوالت ذات معان 
حمددة، ومدصودة كما هو حال الفن املسرحي احلاواري الصاائت   

والعاملي على حد  باي،تخصصي يف األدب العرالذي دخل ميدانه ال
سواء. ىلال أن احلاجة ىل  ىلجياد أشكال تعبريية جديدة قاادرة علاى   
استيعاب الطاقات اإلبداعية احملاصرة بالتهريج، والضجيج، والثرثارة  

هي اليت فرضت ضرورة البحث  ملنتجة هلاالعاملية عرب وسائل اإلعالم ا
أشكال الزعيق العاملي. ومن هناا   عن الشكل الذي يتداط  م  كّل

 على الواقا  واملبادع يف  ن   انفسه سرحيات الصوامتامل تفرض
أدبيًا موض  الاتفكري والتنفياذ    اأمر جتنيس نفسه ت، ووضعواحد
نظامًا متكاماًل من اإلشارات، واإلاماءات، وحركات اِسد  تفابتدع

كن مان  تمتحوارًا م  املوجودات  وتضافرهااليت تشكل بتداخلها، 
ارة. ومل تدتصار هاذه   خالله ىليصال املعاين املختلفة ىل  مجهور النّظ

قدراتاه  ( Pantomime)البانتومامي املعاين بطبيعة احلال، بعد أن طور 
 -األدائية، على بضعة أفعال حركية هبلوانية يدوم هبا املمثل مبهاارة  



13 

ا وىلمنا تعدت ذلاك ىل  تضامنه   -بعد طالء وجهه باأللوان املتباينة
هاا تالدي دورًا مهماا    قصة، وحبكة، وموضوعة، وشخوصًا كّل

 امتضامنًا م  املوضوعة اإلنسانية للعرض والنص، وهذا هو الذي أهله
فضاًل عن كوهنا جنساًا فنياًا   باي للدراءة كخطاب أد ةكون قابلتل

 زحزحة األجناس األخر  ليحتل له رقعة واسعة ومتميزة. يعمل على

 ثر مما يعقل سمعياً اإلنساا يعقل بصريًا سك
على مزاحم عباس يف ىلطاللته التارخيية على العراقي يدول الناقد 

 :التمثيل الصامتفن 
يرجِّح ملرخو املسرح أن حضارات الشرق الددمي يف مصار  "

مثلما عرفته اليونان فهو  التمثيل الصامتوالصني واليابان قد عرفت 
فن عريق عراقة احلضارة اإلنسانية رغم ارتباط مسعته بالعبيد والعتداء 
مما حفر بينه وبني الشعراء والفالسفة حفرة واسعة مل تردم ىلال بصورة 

( الطدوسية البذرة Sateerتعد رقصات )الساتريو (1)"حمدودة ومتأخرة
عتمادها على احلركاات،  ( الPantomimeا )الدرامية األو  لفن ال

واإلشارات، والتشكيالت التعبريية اليت عن طريدها تدادم فارائ    
الطاعة، واحلب، والدداسة لتمثال اإلله ديونيسيوس، الاذي يوضا    
عادة يف مددمة املسرح من جهة، والرتداء الراقصني جلاود املااعز   

( اليت جتعل أنصاف أجسادهم شبيهة باآلهلة من جهاة  Masks )أقنعة
خر . ومل يتطور الرقص الساتريي تطورًا ملحوظًا، وملموسًا باجتاه أ

بالعبيد، وألن الفالسافة،   ة البانتوماميمي( ذلك الرتباط مسعا)البانتوم
والشعراء ال يسمحون ألنفسهم النزول ىل  مستو  أولئك األرقاء ومل 

فوا أنفسهم مشدة الكتابة عن أي شايء خياص هاذه الفئاة     يكّل
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تدنية. يف الوقت الذي كتبوا فيه عن تطاور الفواجا    االجتماعية امل
( على أيادي عمالداة   Trageies الساتريية ىل  املآسي )التراجيديات

 وأسااخيلوس ،Thespisاملساارح اإلغريدااي األوائاال: ثساابيس 
Aeschylus، وسااوفوكليسSophcles،  ويوربياادسEuripides. 

كتابه الشهري)فن الشعر(  Aristotleووض  شيخ فالسفة العامل أرسطو
الذي يعد أفضل وأقدم املراج  يف أصول املأساة والكومياديا. لداد   
كانت الفاجعة الساتريية كما يدول الدكتور حممد غالب: "تتمثل يف 

 (2)عنصرين: األول اإلشارات واحلركات، والثاين التأثر واالنفعال"
 ولرفعة ومسو املوضوعة الايت تعرضاها الفاجعاة السااتريية    

Sateer  الرتباطها مباشرة باآلهلة كان ال بد من اختيار هذا الشاكل
املهذب الذي يليق برفعتها ومسوها. صحيح أن الرقص منب  الفارح  
األعمق تعبريًا عن السعادة البشرية ىلال أنه يف حاالت كثرية أوق  تعبريًا 
عن احلزن والفواج  منه ىل  الفرح اإلنساين. هلذا كان الساتري حيمل 

داخله بذرة الدراما اليت منت وتطورت وأصبحت على الشاكل   يف
 الذي عرفت به يوم ذاك باملسرحيات التراجيدية.

هناية  عامكان اإلغريق الددامى يعتددون بعودة اإلله ىلليهم كل 
ديونسيوس يأيت مبشارًا باخلصاب،    أوالشهر الثالث، وان باخوس 

هلذا حيتفلون ويبتهجون  الربي  عليهم مرة أخر  والنماء. وبأوبته حيلُّ
يرقصون، ويغنون، ويديمون الشعائر، والطدوس لري  اإللاه   ،مبددمه

كي  يشكرونه وحيمدونه جهارًا. أرادوا أن يكون األبصار باالعني  
 ليعززواو ،عام اماهنم بعودته كّلىلاجملردة ال الدلب طريدًا للربهنة على 

ة ولتلدي املشاهدة احلّيا  ،أوبته املنتظرة - وهو احلاضر بينهم - فيه
الفاعلة سواء من قبل ديونيسيوس اإلله، أو من قبل مجهرة املشاهدين 
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ىل  ذلك اهلدف. لدد أدركوا بفطرهتم أن املشااهدة باالعني أكثار    
يدينية، وأوق  تأثريًا، وأدق برهانًا على صحة املعتداد. وان للعاني   

يت تندال  ىلمكانية على عدلنة األحداث أكثر بكاثري مان األذن الا   
ىلياهاا ىل    اًلرها الدماغ حمّواألحداث ىلليها على شكل أصوات يفّس

 صور واضحة، ودقيدة خالفًا للعني اليت تتحاول صاورها مباشارة    
بانتومامي( هذه احلديدة واشاتغل  ا )ىل  مضامني يدينية. لدد اعتمد ال

عليها منذ مطل  الدرن العشرين حني تأسسات أكارب مدارساه يف    
نيا، وبريطانيا، وفرنسا. واستطاع مبدعون كبار مثل بارو بولندا، واملا

Jean-Louis Barraultومارسو ، Marcel Marceauروا هذا أن يطّو
ن يضعوا له الدواعد واألصول. واستطاع مارسو حباق: "أن  أو ،الفن

ن عرشها املسرحي ليأخذ الصمت تلك الدوة عينزل الكلمة املنطوقة 
خبياال املتفارج يف    ةالصمت واحلرك اآلسرة مكاهنا ولتلتحم عناصر

لدد ابتعد مارساو بالبانتوماامي عان التاهريج،      (3)دائرة حمكمة"
والبهلوانيات، واألالعيب املرجتلة وجعله فنا قائمًا بذاته على الارغم  

 ته التدليدية.ااستعراض مهار نه مل يستط  التخلص منأمن 
يلديها ممثال  ، منفردة وقتًا طوياًلمي، الدد ظّلت عروض البانتوم

واحد يدوم بكل االستعراضات اإلامائية بزمن قصري نسبيًا نظرًا للجهد 
الذي يبذله املمثل. يندل لنا األستاذ علي مزاحم عبااس   املضينالكبري 

نص  ساعة من التمثيل الصاامت بدادر    عن بارو قوله: "ىلن كلَّ
وم  ذلك طل  علينا عدد مان   (4)مسرحية ناطدة ذات مخسة فصول"

وان بعروض ثنائية، وثالثية اشتهر من بيناهم األخ ا   البانتوماميفناين 
مريوسالف، وثاديوس. والثنائي مسري ومنري ومها من تالمذة مارساو.  

ازداد عدد املماثلني زياادة غاري     تدنيًاوبعد تطور البانتومامي فنيًا، و
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عاروض علاى اخلشابة،    حمدودة وال حمددة ىلال مبدتضيات العمل امل
وظهرت أعمال مبدعة على الصعيد احمللي تضمنت عددًا غري حمادد  
من املمثلني كمسرحية )قصة شعب( و)حالق اشابيليه( و)جحاا   
واحلمامة( ىلن الفنانني األوائل الكبار كانوا ينظرون ىل  فن التمثيال  

شيء. فعل يدور يف حلظة ما. هاذا   الصامت على انه: "فعل قبل كّل
 (5)حه بددرته ومواهبه التمثيلية"ينبغي على الفنان أن يوّضالفعل 

ر الرواد عن الدياام  وقد أدت هذه النظرة، وااللتزام هبا ىل  تأّخ
أسري اخلشبة فدط؛  نتاجهم . وظلَّالكتابةبتجارب جديدة على صعيد 

ومل جينس أدبيًا باستثناء بع  احملاوالت املفردة اليت قام هباا بعا    
)فصال باال    بكيات ولنا يف مسرحية صموئيل  عشاق هذا الفن.

كلمات( مثااًل رائدًا للمسرحية الصامتة اليت تدرأ ومتثل وتكاد تكون 
املثال الوحيد الذي ترجم ىل  العربية ونشر حمليًا يف جملاة )املسارح   

عروضهم  البانتوماميوالسينما( العراقية وراح ينهج عليها بع  فناين 
ت املسرحية الصامتة أسرية الشكل ظّل الصامتة. وعلى الرغم من ذلك

الفن ومل جيرؤ أحد  االتدليدي الذي أرسى دعائمه كبار رجاالت هذ
ب جهدًا، ودراية حبرفية املسرح، على جتنيسها أدبيًا ألن جتنيسها يتطلَّ

على توصي  الفعل الدرامي،  ولغوية وأصول اإلخراج، وقدرة أدبية
ملوسيدى والبالياه والارقص   واستثمار ىلمكانيات الفنون األخر  كا

 ... اخلاتيكبواالوكرا

 Act Without Worlds فصل بال كلمات
)فصل بال كلمات( كتبت خلشبة  بكيتىلن مسرحية صموئيل 

. األدبياة  مادة للدراءةك تجنيسهااملسرح. ومل يفكر الكاتب حينها ب
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ى عنها الكلمات مستبعدًا اللغة املنطوقة ولكنها ما  ذلاك   لدد حّن
يتها للدراءة. ورمبا هلذا السبب انفاردت بممكانياة   اهزجباحتفظت 

 نشرها وتددامها للدراء االختصاصني كمادة فنية للدراءة االختصاصية
لدد كتبها بكيت بداف  التجريب الذي شغ  به فكتاب يف   .حسب
اس الفنية املختلفة كالسيناريو الذي قدمه حتت عنوان )فايلم(  األجن

وستر كيتون، واالسكتش اإلذاعي الذي أخرجه  الن شنايدر ومثله ب
ي( ا( واملونولوج )لعبة الركب1كتبه حتت عنوان)اسكتش ىلذاعي رقم

واملونودراما )شريط كراب األخري( فضاًل عن عدد من التمثيلياات  
 (6)اإلذاعية واملسرحيات الدصرية والطويلة.

جريًا على التدلياد   -املسرحية مبجملها تعتمد على ممثل واحد
يدوم بعدد حمدد مان احلركاات واإلامااءات    ن. يف هذا الفالسائد 

لتوصيل معىن أراده امللل  أن ينطلق من فهماه وفلسافته للوضا     
البشري السائد  نذاك، وما ينطوي عليه من عباث، وال معدولياة،   

 واغتراب.
ىل  وجاود   -يف )فصل بال كلمات( يدذف باإلنسان مرغمااً 

ماات  ل تندصه أبسط مدّومنفردًا يف مكان منعز - صحراوي قاحل
احلياة البشرية واالجتماعية. ال أمل له يف األرض، وال أمال لاه يف   

مطرودًا من األرض، ومنبوذًا يف السماء يدول األستاذ شفيق  ،السماء
 :بيكتاملدار يف مددمة ترمجته لنصوص 

وليتدبر أواًل ما  لت ىلليه احلضارة الغربياة   "وال يصدمن الدارئ
ية ممعنة أدت جنبا ىل  جنب م  الفشال اإلنسااين   املعاصرة من ماد

األخالقي الذي انتهت ىلليه املسيحية التارخيية ىل  ىلقفال من االلوهاة  
 (7)"بايبالنسبة لإلنسان الغر
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متضامنة ومتحالفة م   - يف هذه املسرحية - ىلن الدو  األرضية
ايفاة   ةالدو  األخر  على ىلحاطة اإلنسان بأسوار، وعوامل كابوسّي

وجتعل حياتاه   ،تدفعه حنو املوت دون أن تترك له فرصة العيش بأمان
جعلها ال تستحق أن تعاا..   وتسفهها حدَّ ،ال يطاق صعبة ىل  حدٍّ

ده ب يف عامل اخلواء الاذي شايَّ  وهذا هو حال الرجل الوحيد املستَل
د بناها انسجامًا م  وض  لبناهتا، وشيَّ على فلسفٍة بكيت بطريدة تدلُّ

فهمه العميق، ووعيه الكبري ملا  لت ىلليه احلضارة الغربية املعاصرة من 
األمل األخري الذي مىن النفس باه  باي الغر اإلنسان أفددتمادية "

يص  لناا بكيات حاال     (8)قيمه الروحية الددامة" بعد ضياع كّل
 )الرجل( يف مستهل مسرحيته )فصل بال كلمات( بالشكل اآليت:

 األامنصفري من اِنب 
 يفكر، يتجه ىل  اليمني،
 يدذف به فورًا ىل  املسرح

يسدط، ينه  فورًا، ينف  التراب عن نفسه يستدير جانباا.  
 يفكر

 صفري من اِنب األيسر
 يفكر، يتجه يسارًا

 (9)يدذف به فورًا ىل  املسرح

يسدط، ينه  فورًا ينف  التراب عن نفسه، يستدير جانباًا.  
أو ينبغي عليه أن يفكر كمبعد عن جمتم  اإلنسانية بااألداة أو   يفكر

األدوات اليت تعيده ىل  ذلك اجملتم  بالرغم من خوائاه، وعبثيتاه،   
وتلوثه، واهنياره األخالقي. ولكنه جيد نفسه وحيدًا منعزاًل، ومنزوعًا 
من طبيعته البشرية ليس له غري رمحة قو  علوية جمهولة، وقوة يديه. 
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ل عليه تلك الدو  بع  أدواهتا فأهنا تعمل على حرمانه منها وىلذ تنز
بعيدة عن متناول يديه كلما وصل ىلليها أو حاول اإلمساك هبا.  جبعلها

ومن بني تلك األدوات الضرورية إلدامة حياته )قارورة املاء( الاذي  
يفشل بالوصول ىلليها عن طريق استخدامه املكعبات الثالثة، واحلبل، 

. مما يعىن له استمرار اِفاف، واِادب، واخلاواء   واملدص الكبري
وحتمية  ،ملضاعفة شعوره بال جدو  احلياة، وال معدوليتها من جهة
. وىلذ (10)مصريه الذي يعجِّل بدفعه حنو االنتحار من جهاة أخار   

يدرك كل هذا، ويعيه فانه حياول جاهدًا عامدًا تكرار احملاولة مرة تلو 
 ،ىل  اليأس فيطرح أرضاًا دون حاراك   أخر . حىت يصل يف النهاية

ودون أن امد يده ثانية ىل  الدارورة حىت عندما "تنزل مان األعلاى   
وهذا هو عني ماا   (11)وتتوق  على مسافة بضعة أقدام من جسده"

وال  شايء  الذي خسر كلَّباي أرادته احلضارة الغربية إلنساهنا الغر
دياه الداويتني     ىل  يشيء وليس له ساو  التطلُّا   أمل له يف أّي

 والعاجزتني حىت النهاية.
هكذا يظهر مسرح الالمعدول ليسخر "من عبثية احلياة املفعماة  
بالزي ، والكذب من ذلك الغثيان من أولئك البشر الاذين خيفاون   

ملاذا حييا  تتساءلحىت أنك  ..وراء حركاهتم وأحاديثهم حيوانية ايفة
لدد أوقا    (13، 12)"هلالء الناس؟ ىلحساس باِدب واملوات واآللية

بكيت حركة املمثل متعمدًا، وأهنى مسرحيته عند هذه الندطة اتتمًا 
ىلياها على اخلشبة لتبدأ ثانية يف احلياة من ندطة التثوير الايت بلغهاا   

 املشاهد وهو ير  ما حدث لدرينه )الرجل( على خشبة املسرح.
ى ىلن ىللداء نظرة شاملة على هذا النص كفيلة جبعلنا حنكم علا 

حبكة غري معددة، وفكرة واضحة، وقصة اساتطاع بكيات    تضمنه
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بوساطة احلركات، واألفعال ىليصاهلا ىللينا كصور ذات داللة تدركها 
العني، واملخيلة على حد سواء. األو  عرب مشاهدهتا جمسادة علاى   
خشبة املسرح، والثانية عرب تصورها، وتشكل صورها داخل املخيلة 

على ذلك التشكيل الصوري وهي قادرة  من خالل قدرة الكلمات 
تتكفل بترتيب صور النص ترتيبًا يلدي يف النهاية ىل  معىن مدصاود  

أدبية. من هنا يعترب نص بكيت )فصل باال   شبه تسهل قراءته قراءة
كلمات( ندطة االنطالق املهمة األو  حنو جتنيس املسرحية الصاامتة  

سرحيني مل يكمال بشاكل   اب املمن الكّت جتنيسًا أدبيًا ىلال أن أحدًا
ت املسرحية واضح، وجلي ما بدأه بكيت وال حىت بكت نفسه. وظلَّ
دت هلا أصواًل، الصامتة رهينة اخلشبة باستثناء بع  احملاوالت اليت شيَّ

وقواعد درامية جديدة تالءمت يف طبيعتها م  مضاامينها املعدادة   
الداخلياة  املتشعبة اليت تعىن بدضايا اإلنساان املعاصار، ومعاناتاه    

وتواضعها ىلال أهنا وبالرغم من حمدودية هذه احملاوالت  (14)واخلارجية
 .ّيةالتجنيساستطاعت أن تثبت بع  أسسها 

، عندما نشرت أول مسرحية صاامتة يف  1994لدد عملت منذ 
صحيفة )الثورة( العراقية حتت عنوان )طدوس صامتة( على ىلرسااء  

جمماوعيت املسارحية األو     دعائم هذا اِنس اِديد معززًا ىلياه يف
فكانت ىليذانًا بوالدته، وتبشريًا بوالدات أكثر نضاجًا، واساتكمااًل   

 لعناصره الدرامية، واألدائية.
نتيجة عدم  بالصوامتلدد جاء انصرايف، واهتمامي، وانشغايل 

قدرة األجناس األخر  على استيعاب شابكة أحالماي الواساعة.    
حيايت األدبية، وكاذلك الدصاة    فالدصيدة اليت كتبتها منذ بواكري

ها مل تستط  احتاواء تلاك   الدصرية، واملدالة النددية، والصحفية كّل



21 

الشبكة اهلائلة من األحالم، والرؤ . وكنت على الدوام أحبث عان  
هذه األجناس يف بوتدة واحدة مث يصاهر بينها وبني  جنس يصهر كلَّ

يدى، والتصاوير،  اهتمامايت األخر  يف اإلخراج املسرحي، ويف املوس
وهذا هو ما أشار ىلليه الناقد املسرحي العراقي بالسم  واالكروباتيك.

 الضاحي يف تناوله لعدد من تلك الصوامت قائاًل:
من هنا بدأ االنباري صائتًا بأدواته الصامتة حماواًل جتنيس ماا  "

واملرئي مسارحًا   املدروء أدبًا (األدب املسرحي)أنتجه ضمن جنس 
يدًا من أجواء الفنون األخر  مثال خلاق الصاورة    مازجًا ومستف

التشكيلية يف حديدة كوهنا تشكياًل مرئيًا. ومن اللدطة السينمائية ملا هلا 
من مد  تعبري غري اعتيادي. ومن الرقص يف تددمي احلركة املنسادة.  
وم  املوسيدى يف قدرهتا على تألي  اِملة اإليداعية الزمنية. وما   

تألي  الصورة اخليالية املبتكرة. وم  املسرح يف  الشعر يف قدرته على
قدرته على خلق كثافة درامية احلدث. هذه احملاوالت يف مزج الفنون 

احلواجز الفاصلة بينها خلدت منتجًا جديادًا   وىلخفاءبعضها ببع  
وحة والكلمة املرئية واملوسيدى واحلركة مسات التشاابه  تشترك فيه الّل

منتجاًا جديادًا    )األنباري(فنون خلق منها ونداط التالقي يف هذه ال
 (15)"هدفه ىلثارة املتلدي مجاليًا ودالليًا

ىلن املنتج اِديد )املسرحيات الصوامت( وعلى وفق ما كتاب  
منها، ونشر، وعرض على خشبة املسرح صار يستند على األساس  

 اآلتية:
 اأدواهتاعتماده كأداة من و التشكيل الصوري على ااشتغاهل .1

حتتاج ىل  فعل، والفعل حيتاج ىل   (16)فالصورة األساسية.
حركة، واحلركة تتأسس على رغبة أو هدف، واهلادف  
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يربر احلركة، واحلركة تعطي الفعل هيئته النهائية، وبذلك 
تتشكل الصورة، ويتشكل معها معىن حمادد. بتداارب   
الصور، وتعاقبها، وتساوقها، وتداخلها يتشكل املعىن العام 

يئة نص مدون على الورق أو عارض قاائم علاى    يف ه
 اخلشبة.

دة مان  اتضمنها قصة أو حكاية تراثية أو معاصرة مساتف  .2
العناصر الدرامية يف بنائها وأسلوهبا. فهي مزاوجة دقيداة  

 بني الدصة كأدب، واملسرحية كفن.

ممكنة التنفياذ علاى    رنةاعتمادها على خطة ىلخراجية م .3
 واحد. الورق واخلشبة يف  ن

عدم انغالقها على اططها اإلخراجي وانفتاحهاا علاى    .4
الرؤ  اإلخراجية املختلفة أتاحت للمخرجني فرصة العمل 

 عليها كّل حسب رؤيته اخلاصة.

ساكانه دون   من كالّ  اااطبتها العامل بلغة كونية تدرهب .5
وساطة الترمجة، والندل )يف حالة األداء على اخلشبة( فهي 

ة اِسد )اإلاماءة، واإلشاارة، واحلركاة(   تعتمد على لغ
يف التعبري عان خفاياا    كثر بالغةاألقدر على البوح، واأل

الذات، وىلرهاصاهتا، ومعاناهتا، ومفارقاهتاا، وتوافداهتاا.   
ل احلاالت احللمية امللحة، واألفكار الشاردة واألمثل يف متثُّ

اليت ما تكاد متسك بواحدة منها حىت تتااب  أخار  يف   
 ة مستمرة للظفر هبن مجيعًا.مطارد

كاي حتصاد    جباد ودأب دؤوب  عملت كّلهااألسباب  ههلذ
الصوامت مثرة جهد متواض  يف جتنيس فن البانتومامي جتنيساًا أدبياًا   
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من على الورق، وكعرض دراماي  باي جيعله قاباًل للدراءة كنص أد
االهتمام، واالنتباه ىل  الكتابة عان   على اخلشبة يصب يف مصب جّر

 (البانتوماامي )الذي عرف حتت يافطة فن باي هذا اِنس الفين األد
وقد كتب الناقد الروائي  .(املسرحيات الصوامت)وجنِّس حتت يافطة 

العراقي سعد حممد رحيم عن قدرة الصوامت الدرائية هذه. بعاد أن  
أشار ىل  لذَّة قراءة الرواية اليت جتاريها لذَّة قراءة الانص املسارحي   

 احلواري الصائت. متسائاُل:
"ولكن ماذا عن النصوص املسرحية الصامتة اليت ت كتب يف بضا   

وجيهات ىلخراجية، من أجل التمثيال،  صفحات، يف شكل ختطيطات وت
هل امكن أن تتحول ىل  نصوص أدبية قابلة للدراءة، يدرأها املرء كما يدرأ 
الدصص الدصرية والدصائد الشعرية؟ أال تنطوي عملياة كتاباة ناص    
مسرحي صامت بدصد تددامه للدراءة على عنصر جمازفاة؟. ولكان،   

العلم واألدب والفان  أليست االكتشافات الكرب  لإلنسانية، يف حدول 
هذا، على وجه  وبدية أنشطة البشر كانت نتيجة املغامرة واجملازفة غالبًا؟

التحديد، ما حاول أن يفعله صباح األنباري، الكاتب والفنان املسرحي، 
وهو يتصد  للكتابة يف هذا احلدل البكر يف ساحة اإلبداع على األقال.  

نباري على جتريب كتاباة  فمنذ مطل  تسعينيات الدرن املنصرم دأب األ
نص مسرحي صامت امكن أن ي مثَّل على خشبة املسرح، وهذه غاية كّل 

 خار.  باي نص مسرحي، ولكن هو معّد للدراءة أواًل مثل أي نص أد
ففي الوقت الذي انشغل فيه األدباء من شعراء وقصاصني وروائيني حتت 

وازاهتم يف ضغط هاجس التحديث إلبداع نص اتل ، اشتغل األنباري مب
له قرابة ما   باي جمال الكتابة املسرحية، ونصب  عينه اجتراح جنس أد

 (17)الشعر والدصة الدصرية والسيناريو السينمائي، ناهيك عن املسرح".
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 ثانيًا  ما طقوس الحلم إلى طقوس الكأابة

درج النداد، والباحثون، واملهتمون بالشأن املسرحي على تسمية 
متة اليت تددَّم على خشبة املسرح مبسامَّيات  العروض املسرحية الصا

كثرية يف حماولاة مناهم تعرياب التسامية اإلغريدياة األصال       
(Pantomime)      واستبداهلا مبفاردات عربياة مثال )التشاخيص

اِسدي(، و)التمثيل اإلامائي(، و)التمثيل الصامت(، و)فن التكاوين  
الصامت(، و)املسرح الصامت(.. اخل. التسمية األصل مأخوذة مان  

( وتعين أقّلد أو أحاكي، Mime( وتعين كّل شيء، و)Pantoكلميت )
يفيا )أقلِّد كّل شيء(. وعلى وباحتاد الكلمتني تولد املعىن املطلوب وظ

بانتومامي( فرض حضوره الفاين، وتثبيات   ا )مر الزمن استطاع ال
دعائمه بني سائر الفنون اليت عرفها الناس وقتذاك على الارغم مان   
الصعوبات، واملعّوقات، والدرارات التعسفية، واجملحفة اليت وقفت يف 

ياًل بعد جيال  ونتيجة لثباته وتداوله ج (18)طريق تطوره كجنس فين.
اكتسب مشروعية داللته كجنس درامي متثيلي صامت، واكتساب  

واساتمر   .(The mimeممثله مشروعية اشتغاله كممثال ىلاماائي )  
البانتومامي على هنجه يف التدليد واحملاكاة زمنًا طوياًل قبل أن تادخل  
ىلليه املهارات اِديدة على أيدي رواده احملدثني أمثال جاان لاويس   

رسيل مارسو، ومل تعد وظيفته مدتصرة على حماكاة كاّل  بارو، وما
شيء، أو اقتصاره على ىلضحاك الناس بكش  عياوب، وناواقص   
بعضهم ممن كان يد  ضحية للمدلِّدين بل تعّد  ذلاك ىل  مناقشاة   
شلون الناس العاطفية، والفكرية، وعرض ما يتعرضون له من األعباء 

ومن خالل تفحصنا ملسرية  اليومية، والضغوط النفسية، واالجتماعية.
البانتومامي الطويلة، ومعاينتنا لدوره وجدنا أن تارخيه على امتداده هو 
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تاريخ العروض ال النصوص ىلذ مل يد  بني أيدي من حباث يف هاذا   
اجملال احليوي أي نص صامت على الرغم من ىلشارة بع  البااحثني  

 سوفريون(اينجاروس وا )ىل  كاتب أو أكثر من كتاب البانتومامي ك
ذين أشار ىلليهما األستاذ مجيل منصور يف حبثه املوساوم )مسارح   لال

السرياكوزية اليت اعتربها شكاًل مبكرًا البانتومامي( ككاتبني للمسرحية 
. والكاتاب  (19)من أشكال البانتومامي يف الدرن اخلامس قبل املايالد 

حبثه  ذين ذكرمها االستاذ منعم سعيد يفل)تايوكري ( و)هريونداس( ال
العثور  املوسوم )البانتومامي بذرة املسرح على األرض( فضاًل عن ذكره

نصاًا مان    13على لفة من أوراق الربدي احتوت على  1890عام 
نصوص البانتومامي اليت كتبها )هريونداس( يف االسكندرية حبدود عام 

قبل امليالد. وقد تأكَّد لنا أن هلالء الكّتاب ما كانوا ىلال شعراء  270
معروفني بكتابة الشعر الرعوي الذي أطلق على نوع منه كلمة )مامي( 

طوره الشااعر ساوفريون يف الدارن    باي واليت تشري ىل  جنس أد
اخلامس قبل امليالد يستخدم احلوارات الدصرية بدالب نثري ايدااعي  

يدول الباحث وليد احلمداين يف حبثاه املوساوم    وهو مستلهم كما
)الشعر الرعوي.. املفهوم واخلصائص( من واقعة شعبية دون حبكة أو 
خيوط متشابكة. وحبسب ما جاء يف تاريخ املسرح صائتًا كاان أم  
صامتًا فان امللل  أو كاتب النص املسرحي هو من يدوم بمخراجاه  

إلغريدي، ونال على منواهلم بنفسه وهذا هو ما قام به رواد املسرح ا
الكثريون حىت تارخينا احلديث الذي شهد طفرة تارخيية كبرية بظهور 

 املخرج املستدل.
تاريخ البانتومامي ىلذن هو تاريخ العروض الصامتة وما قاام باه   
رجاالته من ىلضافة مشرقة هنا أو حتديث ضروري هناك. ومل يربز يف 
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باملعىن الادقيق   الصامت التاريخ احلديث أي كاتب للنص املسرحي
للكلمة باستثناء بكيت الذي خل  لنا صامتته اليتيمة املترمجة ا  اللغة 
العربية )فصل بال كلماات( والايت تناولناهاا يف مبحثناا األول     
)املسرحيات الصوامت من الفعل ا  التجنايس( وخرجناا مناها    

، والفكري على الرغم من ريادهتا، وبنائها الفين - باستنتاج مفاده أهنا
مل تكن ىلال لبنة أو  يف اجتراح النص املسرحي الصاامت   - الرصني

. لدد تبعت حماولة بكيت الريادية واحد الدابل للعرض وللدراءة يف  ن
حماوالت أخر من لدن بع  الفنانني التجاريبيني الاذين أرادوا أن   
وا يتركوا بصمة جتريبية يف هذا املسرح أو ذاك ىلال أهنم سرعان ما ختل

عنه بعد عمل واحد أو عملني، ومل تكن حماوالهتم تلك لتصاب يف  
مصب جتنيس املسرحية الصامتة أدبيًا قدر ما هاي رغباة اجتاراح    
اِديد، واملدهش، واملثري لعواط  مجهور النّظارة حىت أهنم يف الغالب 

هناا مل  ىلمل حيتفظوا بنصوص العروض اليت شهدهتا مسارحهم ليدينهم 
ت سيناريوهاتية، وموجهات فنية حلركة املمثال  تكن سو  ىلرشادا

 بااي، على خشبة املسرح فضاًل عن عدم اهتمامهم باِاناب األد 
وحصر اهتمامهم باِانب الفين والتدين حسب، خاصة وان شروط، 
ومستلزمات، وقوانني املسرحية الصامتة املعدة للغرضني معًا مل تتضح 

والتأكاد مان ساالمتها،    بعد، ومل تتم عملية معاينتها، وجتريبها، 
ومالءمتها للشغل املسرحي اِديد. ولدد وجدنا أن جال هالالء   
الكّتاب هلم خشية من املغامرة، وختّوف شديد من املبادرة ألساباب  
رمبا توعز ىل  نتائجهما غري احملسوبة، وغري املرغوبة فكان عليناا أن  

ِانس  نتحمل وزرمها بعد أن رأينا الظرف مالئمًا متاماًا لاوالدة ا  
 اِديد. يدول الكاتب املصري سعيد رمضان علي ملكدا على:
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ق بدوراهنا حول احللم.. دلن تتح باي،ن أحالمنا مبسرح عر"ىل
أو مبجرد الدعوة ىل  النهوض.. فاملبادرة، والضرب يف جماهل اجملهول 

اِزر.. وهذا أمر  شواطئترسو بأحالمنا على  ، هي اليتبشجاعة أبدًا
 ألن املبادرة الفردية عندما تنحو ملصالحة اِماعاة  األمهية..!  بالغ

هبذه املباادرة مان    األنباريتصبح بالغة السمو.. وقد تددم صباح 
هن بالدراءة.. وىلذا كاان  اخالل مسرحياته الصامتة اليت سنتناول أحد

قد دخل يف بع  املسرحيات، أو قدم يف عروض منفصالة   فن املامي
مل  فمن أجل تددمي صور لتعبريات نفسية.. لكن هذه الصور من املامي

تتناول مشكالت احلياة كما تفعل املسرحية الصامتة.. وهاذا هاو   
دون من الفرق.. م  االعتماد على ىليداع معني، وحركات دقيدة.. و

وتسدط.. فاملسرحية  ،ال املسرحذلك خترج املسرحية الصامتة من جم
متكني املمثلني مان نطدهاا    الصامتة هلا لغتها، لكنها لغة املدصود هبا

لتجسيد شخصية ما، ولغة الصمت اليت متتزج م  اإلاماءة  بأجسادهم
ق.. لكنه حضور يعتمد الددرة على التجسيد ألن اّلهلا حضورها اخل

املنطوقة يف حلظات الصامت  العميدة هي اليت متأل فراغ اللغة  اإلاماءة
 (20)."الدرامية

بناًء على ما تددم، وسعيًا منا وراء اخلروج من شرندة البانتومامي 
احملكمة فمننا حاولنا جاهدين تلمس الطريق امللدياة ىل  الصاوامت   
بشكلها اِديد وبدابليتها السحرية على اِم  بني طريف الادراما:  

كران أن بذرة هذه الفكرة ىلمناا  الرؤية، والدراءة غري مضطرين ىل  ن
 نبعت مصادفة من رؤية حلمية.

ويف ذروة االهتمام املتزاياد باألعماال اإلبداعياة     1994عام 
قة على شابكة  اّلالكرب ، وقراءة الكثري منها هيمن اياهلا بطريدة خ
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األحالم والرؤ  اليت تزامحت، وتضاربت، وتداطعات، وتناافرت،   
وانية العدال البااطن، ويف غلياان    وشجَّ بعضها بعضه اآلخر يف ج

الالوعي وتداعياته احلرَّة املهولة حىت أن ليلة واحدة مل متر دون مدامهة 
العشرات منها. وحدث ذات لداء م  الفنان التشكيلي املبدع مانري  
العبيدي أن طرحت عليه السلال عّما ىلذا امكان أن تتحاول هاذه    

قة ا  لوحة مبهرة يف اّلاالنثياالت احللمية الكرب  بوساطة ريشته اخل
تكويناهتا، وزاهية بألواهنا، ومعربة عن صاراع يتحارك مناها ىل     
خارجها ففاجأين بطرحه السلال عّما امكن أن افعله هباا ككاتاب   

 مسرحي.
منذ ذلك السلال وأنا أحاول مّرة تلاو أخار  الوصاول ىل     
، اإلجابة أو الوصول ىل  الشكل الذي سيكون قادرًا على اساتيعاهبا 
وندل الصراع من فضائها ىل  فضاء الكتابة، ومن فضاء الكتاباة ىل   

 فضاء اخلشبة، ورمبا ىل  فضاءات أخر.

 طقوس الحلم
بدءا الطدس يعين الطريدة. وغلب على الطريدة الدينية فهو مبعىن 
النظام، والترتيب، وىلقامة الشواعر ج طدوس. حبسب املنجد يف اللغة. 

النظام أو جمموعة النظم والنسق اليت تأسست وهي يف الصوامت تعين 
 عليها عملية كتابة النص الصامت.

عندما تكون طدوسك خاصة متامًا فليس من السهل أن متارسها 
ىلال بصمت تام. يف احللم تتحرَّر من مدّيدات اليدظة، ورقابة العدال  
فتفعل ما تشاء لتحديق هدف مدموع، أو رغبة مكتومة، أو فكارة  

 فعل حمّرم، أو قول ممنوع.حمظورة، أو 
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هل تنطق أحالمنا مبا سكتنا عنه يف واقعنا املعيش؟ هل للحلام  
ألسنة تنطق بلغة اليومي واملألوف؟ هل للحلم لون كألوان الطبيعاة  
البكر؟ هل هلا عدل م حسكم أو ال عدل متحكم بسري األحاداث؟ يف  
 احللم تأيت الدصص على وفق منطق الرؤيا فتختار الغماوض تاارة  
والوضوح تارة أخر . قد نظن أن ليس للحلم مان يداوم حببكاه    
ونسجه حني نسدط اشتراطات اليدظة عليه. يدول بعضهم: ىلن احللم 
هو الواق  منعكسًا على مر ة النوم. ورأينا أن مر ته ال تعكس الواق  
حسب بل وما وراءه أيضًا. احللم ال يكتفي بدراءة الصور حسب بل 

ىلنه يدخل ىل  منطدة اإلحساس املركزي فيها وما وراء تلك الصور. 
ليعرب عنها ليس مبفردات اللغة ولكن مبفردات اإلحساس اليت حتّوله ىل  
تنوامة شعرية ممغنطة. وهو ىلذ يفعل هذا فانه يفعله برومانسية أحيانًا، 
وبعن  يف أحايني أخر وهو جيم  أضداده، وندائضه، ويزجُّ هباا يف  

ملاألوف والالماألوف مان الادراما.     أتون صراع يتجاوز حدود ا
مستخدمًا أبرع احلركات، واإلاماءات واإلشارات، والرموز. ىلنه ىلذن 
لوحة وىلن كان لوهنا باهتًا ىلال أهنا متتلك الددرة على ىليصال ما نرياد  

 وما ال نريد.
احللم سرُّ احلامل حىت يرويه فان رواه صار السرُّ مشاعًا ومتاحًا. 

ه امتلك قوة املراوغة، وحكمة التأويل ليوفر وهو على الرغم من شيوع
الراوية. وهذا هاو ماا تفعلاه بالضابط      /ما يلزم من محاية للحامل
 املسرحيات الصوامت.

يف احللم تبدو لنا األشياء صامتة. متحركة حبيوية وبدوة لكناها  
صامتة حىت يصل املوق  ىل  أشّده فندذف بكلمة أو بعبارة تتعاد   

 ظة حني يسمعها اآلخرون.حدود النوم ىل  اليد
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من هذه املناب  احللمية مبوّجهاهتاا واشاتراطاهتا، وافرازاهتاا،    
وجتّلياهتا ولدت أو  الصوامت )طدوس صامتة( لتكون هنجًا جتريبياًا  
حمدثًا يراوغ ع سس   الرقابة، وعص  الرقيب، وسالطة املتعسافني   

، ومان  متخذة من احللم غطاًء، ومن الشعر جرسًا، ومن الدصة بوحًا
الدراما شكاًل، ومن الصورة أداًة، ومن الصمت لغًة يف حماولة مناها  
لتكون على مسافة واحدة من الفن واألدب تلهلها للتلدي قرائيًا من 
على الورق، وعيانيًا من على خشبة املسرح. وهبذا تكون قد سجَّلت 
. هنجًا حمددًا باشتراطات، وموجهات غري مسبوقة ال نظريًا وال عمليًا

للمرة األو  يف جريدة )الثورة(  1994وم  أن النص اِديد نشر عام 
ىلال أنه خض  الختبارات ومعاينات أدت بالنتيجاة ىل    (21)البغدادية

تطويره تدنيًا وأدائيًا فضاًل عن قدرته على استغفال الرقاباة، وشاق   
ضمن ثالث مسارحيات صاائتة    2000م اطريده بيسر ىل  النشر ع

 .(22))طدوس صامتة( متة محلت عنوان النص نفسهوثالث أخر  صا
 

انطالقا من جتربة النص األول الذي اعتمد احللم مادة أساسية له 
انطلق املخيال الدرامي صانعًا أحالم يدظة بتركيبة حلمياة أساساها   
اليدظة، ومادهتا التراث. وباحتاد هاذين العنصارين ولادت ثانياُة     

صة التفاحة الايت أنزلات   الصوامت )حدث منذ األزل( مستلهمة ق
البشر ىل  األرض وما جر  بعد ذلك من خالف، وصراع، ونازاع  
الستالب اآلخر. اطَّل  الناقد املسرحي علي مزاحم عباس على هاذا  
النص حتديدًا وحدث أن حضر أحد عروض البانتومامي يف مهرجاان  
منتد  املسرح بشارع الرشيد حيث قدمت مسارحية ماامودرامياة   

  الشبه بينها وبني هذا النص. ودعاين ملشاهدهتا لتبني سرعان اكتش
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الكاتب عان تساليمه    /املخرج /املمثل سرَّ التشابه بعد أن اعتذر له
النص الذي اشتغل عليه. وحدث أن قرر املمثل ىليداف العارض يف  
يومه الثاين. ىلن أكرب معضلة تواجه املشتغلني على البانتومامي اليوم هي 

األعمال الصامتة بشكل انفرادي حسب حيث ىلصرارهم على تددمي 
ينفرد ممثل البانتومامي بتحضري قصة العرض اليت غالبا ما تكون مأخوذة 
عن عمل ىلبداعي ذي شهرة كبرية، والتدرب عليها، وىلخراجها، ويف 
أغلب األحيان متثيلها أيضًا. وقد درجوا على هذا سواء وجد الانص  

رون يف هذا لنادرة مان   الصامت املستدل أم مل يوجد. وهم معذو
يكتب الصوامت بشكل يتالءم ومكنتهم األدائية، والفنية، والفكرياة  
ويرضي جانبًا من طموحهم ومجاحهم حنو أعمال درامية ملفتة النتباه 
مجهرة النّظارة وأهل الفن. ورمبا يفّسر لنا هاذا احنساار العاروض    

. وهذا هو الصامتة ليس يف بالدنا العربية حسب، بل ويف أرجاء العامل
واحد من األسباب اليت دعتنا ىل  االستمرار يف كتاباة املسارحيات   
الصوامت، وتطوير أدواهتا أدائيًا وتدنيًا لتصبح على درجة عالية مان  

 املرونة اليت تلهلها احتواء فعلي الدراءة والعرض.

 

ومن مادة التراث أيضا جاءت ثالثة الصاوامت )متوالياة الادم    
الصماء( لتنسج على املنوال نفسه نصاًا درامياًا صاامتًا يساتند ىل      
امليثيولوجيا قاعدًة، وا  اخليال العلمي منطلدًا يف حماولة إلثباات قادرة   
هذا اِنس احملدث على استيعاب األفكار الكبرية واملعددة. ىلن )متوالياة  

املثيولوجياة   /الصماء( ال تأخذ من ملحمة گلگامش مادهتا العلمية الدم
وفدط تنطلق منها لبناء ما يسند أحداث ما بعدها )ما بعد امللحمة( واليت 
ابتكرت لتكون انعكاسًا لواق  نعيش تفاصيله يف راهننا، أو ىلسداطًا هلاا  
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 على الواق  النصوصي املراوغ للماضي وهيمنته، وللراهن وعدائيته.
الصامتة اِديدة ىلذن جاءت لتثبت ان هذا اِانس املسارحي   
الصامت له ما للمسرحية الصائتة من قدرة على تناول مواضي  احلياة 
املختلفة، وعلى تطوير أدواته، وجتديد قدراته، وارتدائه اخلشابة مباا   
ثدلت موازينه من الشخوص واجملامي ، والكتل البشرية. وعلى الرغم 

الفعل الدراماتيكي الصامت امللسس علاى   من شيوع مسة توصي 
مجلة من احلركات االامائية، واالشارات التصويرية توصايفًا يالدي   
ضمنًا ىل  بيان املخطط اإلخراجي على الورق أو على اخلشبة ىلال أن 
التجربة العملية أثبتت خطأ االعتداد يف أهنا ال حتتاج ا  من خيرجهاا  

ة عن طريق هذا التوصي  متناسني بدعو  أهنا تددم رؤيتها االخراجي
أن هلا مساحة تتس  لرؤيا من يتصد  إلخراجها على خشبة املسرح 
وىلن اختلفت م  رؤيا كاتبها أو تداربت أو متاهت حبسب ما يرياده  
كّل منهما ذلك ألهنا على درجة عالية من املرونة اليت جتعلها قاادرة  

 دومًا على استيعاب أكثر من رؤية واحدة يف  ن.
اكتمال ثالثة الصوامت تكون طدوس احللم قد شارفت علاى  ب

 االنتهاء لتبدأ طدوس تكميلية أخر  هي طدوس الكتابة.

 طقوس الكأابة
نظرًا للدرابة الكبرية بني الصوامت والدصص الدصرية من جهة، 

الدصص الدصرية كواحدة من روافد اِانس الفاين    واالشتغال على
نا ما فوق الطاقة لتفعيل تلاك  احملدث من جهة أخر  بذلباي األد

الدرابة من خالل تناولنا نص الكاتب الدصصي عبد احللايم املادين   
 )االلتحام( على وفق  ليات جديدة تساعد على:
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تفعيل درامية الدصة الدصرية بمبراز الدو  املتصارعة فيها،  -أواًل
 وزّجها يف احلدث أو األحداث الرئيسة.

 لكامنة يف لغتها الصائتة.تفعيل اللغة الصامتة ا -ثانيا
 تفعيل النسق احلركية واإلامائية اليت تضمنها مسار الدصة. -ثالثا
تفعيل قدرهتا ومكنتها على التحول من شكلها الدصصي  -رابعًا

ىل  الشكل الدرامي. وقد بدأنا من عنونتها )االلتحام( فأضفنا هلا )يف 
 فضااءات  فضاءات الصمت( فصارت العنونة اِديدة )االلتحام يف

الصمت( ويف هذه العنونة مثة تأكيد على الصمت لغرض التفريق بني 
لغيت النصني: الصائتة والصامتة، وفضاءيهما، وامللثثات احللمية لكّل 
منهما. وعلى الرغم من التدائهما ببع  النداط املشاتركة ىلال أهنماا   

 افترقا وختالفا يف نداط أخر .
االنفتاح )كجنس فين( على الصامتة اِديدة ىلذن اشتغلت على 

ي( فاكتسبت مناها صافاتًا أدبياة    االدصة الدصرية )كجنس أدب
اشتغلت على ىلخراجها من شرندة البانتومامي اخلاندة ىل  رحبة األدب 
املدروء. وهبذا تكون الصامتة اِديدة قد حددت قدرًا من جنوحهاا  

 (23)حنو امتالك فعلي: الدراءة واملشاهدة.
عن الدصة يف تضمنها على رقصات كنا قاد  املسرحية اختلفت 

أشرنا ىل  مسمياهتا فدط كرقصة )الددر يطرق األبواب(، وتركنا ملن 
يشتغل عليها حرية االبتكار واالختيار. وعندما قدمت مان علاى   

 - وهو أحد ممثليهاا  - خشبة املسرح فاجأنا الفنان )عصام جدوع(
سب قدرة الصاوامت  باختيار الباليه رقصة هلا فاثبت من حيث مل حيت

على االنفتاح بشكل كبري على بدية الفنون واألجناس األخر  وهذا 
هو ما جعل الصوامت الالحدة تكتفي عند كتابتها بتسمية الرقصات 
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ىلن وجدت داخل النص حسب. وال نريد هنا التطرق ىل  ما حدداه  
النص من جتليات ونترك هذا للناقد املسرحي علي مزاحم عباس الذي 

النصني يف كتابة نددية رائدة سيتم تناوهلا يف الفدرة األخرية من تناول 
 هذه الدراسة.

يف )حماولة الختراق الصمت( اعتمدت الكتابُة: علاى اللاون   
كعنصر أساس له من الدوة ما جيعله قادرًا على ىلبراز حجم التنااق   
والتباين واالختالف، وعلى رقعة الشطرنج كأرضية خلشبة املسارح  

 ت اآلتية:لالعتبارا
 تناق  لونيها. -أواًل
 الصراع بني لونيها. -ثانيا
 جتاورمها داخل مساحة كّل منهما. -ثالثا
وجود قوة كامنة فيها تدود جملرد حتريرهاا ىل  صاراع    -رابعا

 عني  بني اللونني.
واعتمدت أيضًا االشتغال على الصورة الدرامية باستثمار الرموز 

السمعية والبصرية اليت شّكلت منها فكارة  اللونية فضاًل عن الرموز 
 صبَّت يف املعىن العام للنص الصامت.

واعتمدت كذلك على الصوت لكسر الصمت أو اختراقه. ويف 
هذا خروج عن قاعدة البانتومامي. لكن الصوت هنا ليس ناقاًل 
للحرف أو الكلمة بل هو ناقل لإلحساس الداخلي. ىلنه جمرد صرخة 

 هناية النص لتظّل عالدة يف ذهن املتلدي، طويلة وقوية أطلدت يف
ولتحفزه على أن تكون ردة فعله الطبيعية ضد الضغط اهلائل 
واملتراكم على حياة شخوص املسرحية اليت المست خيوطها واقعهم 
كمتلدني له. وملا كان النص قد استأثر باهتمام الناقد املسرحي علي 
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 -ائتًا كان أم صامتًا وهو املهتم بالشأن املسرحي ص -مزاحم عباس 
فمنه قرر أن يكتب مددمة له تعني الدارئ على تدّبله، والدخول ىل  

 (24)عامله من بوابة الصمت الواسعة.
يف )ابتهاالت الصمت اخلرس( توسعت دائرة االنفتااح علاى   
األجناس األدبية فاشتملت على العمل الروائي. ال أزعم أهنا تناولات  

رها وهذا غري حمال ولكناه غاري مالئام،    رواية ما من أوهلا ىل   خ
وحيسب له حسابًا من حيث الوقت ىلذ ال امكن للممثل أن يظلَّ على 
خشبة املسرح لوقت طويل جدًا ولنا يف قول بارو وهو أحد عمالداة  

 البانتومامي مثاال جليًا على هذا:
"ىلن كل نص  ساعة من التمثيل الصامت بددر مسرحية ناطدة 

 (25)ذات مخسة فصول!"
على هذا األساس اقتطعت الكتابة جزءا من الرواياة )األخاوة   
كرامازوف( حمّولة ىلياه ىل  نص صامت باستخدام األسس ذاهتا الايت  

مان   - هذه املارة  - اعتمدهتا م  الدصة الدصرية ولكن بتحرر أكرب
األفكار ومن حمددات الوقت اليت أكَّد عليها جان لوي باارو ما    

 ق الدرامي وسببية األحداث.االلتزام الدقيق باملنط
بكتابة )اهلديل الذي بدد صمت اليمامة( تكون الصوامت قاد  
 قطعت شوطًا مهمًا من أشواط طدس الكتابة احملفز للندد التخصصي.

 كأابة الصوامت والنقد الأخصصي
استأثرت الصوامت باهتمام الناقد املسرحي العراقاي )بالسام   

( فعك  على تناول شفراهتا، ومعاِتها باأرب  مدااالت   الضاحي
اتلفة، وبطرق، وبدراية كافية لتحليلها على وفق مبتكراته لطبيعاة  
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الدراءة النددية الواحدة واليت تليها. ففي هذا النص )اهلديل الذي بدد 
اشتغل على املونتاج الذي اساتطاع بوسااطته    (26)صمت اليمامة(

 متواليات سّهلت للدارئ سبل فهمه فهمًا تفكيك النص، وحتويله ىل 
دقيدًا. وقد فتح أمام كتابة الصوامت بابًا ما كانات لتفاتح لاو ال    
ىلشارته النددية ىلليها. لدد استثمرت الكتابة اِديدة شكل املونتااج،  
ومشهدية املسرح امللحمي يف نص )سالميات يف نار صاماء( الايت   

ة املشهدية واستدالليتها مان  جاءت العنونة فيها متضمنة على التعددي
خالل مفردة )سالميات( والسالميات لغة تعين عظاام اإلصاب  أو   
أصاب  اليد اليت متتاز بعملها املساتدل واملارتبط يف  ن ما  بدياة     
السالميات. لدد جاءت هذه العنونة انعكاسًا لشكل النص )املتعادد  

مان  املشاهد( وحمتواه الداخلي الذي جعل شخوصه حيترقون بناار  
أشعلها بطريدة صّماء ال خترب أحدًا عن نفسها أو عمن أحرق فيهاا.  
ىلن لكّل مشهد حبكته ومعناه ولكن املعاىن العاام ال يتحداق ىلال    
باجتماع دالالت املشاهد كّلها. لدد رّكز الضاحي جهده النددي يف 
هذه املسرحية على هذه املوضوعة حسب ففاي مدالتاه املوساومة    

صامت أو حبكة الصمت(. يداول أن الندااد   )احلبكة يف املسرح ال
وربطوا احلبكة مبفهوم )الطاقة( أي الفعل يف الزمن والكتاب تعاقبوا "

وحركة األفكار املعربة وذهب بعضهم ىل  أن احلبكة تدليد كالسيكي 
مهمل جيب أن يلغى من الداموس احلكائي والنددي واالعتماد علاى  

احلبكة يف النصوص اإلامائية  حبك )الفعل( وهذا جمال حبثنا عن ماهية
الصامتة اليت تعتمد على الفعل املرسوم بواسطة احلركة اليت يشاكلها  

وعناد العاودة ىل     اِسد بصورة مرئية )م حفز ة( من فعل حمبوك.
)سالميات يف نار صماء( النص األمنوذج الذي قسامه املللا  ىل    
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كحدث له مخسة مشاهد كل مشهد منفصل عن الذي يسبده أو يليه 
زمنه اخلاص هذه املشاهد ترتبط م  بعضها بزمن عام خارج زمان  

حدث على حدة )لتولد( هذه األحداث )فكرة( غاري مداروءة    كّل
 مبعىن ىلن يف هذا النص:

نصان متداخالن، نص مدروء داخل املنت وناص غاري    -أوال 
مدروء خارج املنت يشري له النص املدروء )خفية( ويستمد منه خطابه 

 ته و لياته.وبني
مخسة نصوص متداخلة مرة وأخر  منفصلة يف بنيتاها   -ثانيا 

وقراءة  وحكايتها اليت ترشدنا ىل  فك رموز النص غري املدروء ىلحيائيًا
 (27)"خفية للخطاب العام.

يف مسرحية )هرم الصمت السداسي( يتجلى الصراع بأوضاح  
ز الصراع يف صوره وأشّدها بيانا حلجم الدو  املتصارعة. ولعل ما امّي

كتابة الصوامت عن أشكال الصراع يف املسرحيات احلوارية الصائتة 
هو اعتماده على الفعل فدط فليسات مثاة أقاوال توضايحية أو     
مالحظات خارجية )مالحظات الكاتب الصائت( أو مهاترة لفظياة  
متهيدية. ىلن الصراع يف الصوامت "صراع ضار وعني " جدًا ولعال  

ز لنا ماهيته بشكل دقياق يف مانت مدالتاه    بالسم الضاحي قد أوج
 املوسومة )الصراع الصامت.. هرم الصمت أمنوذجا( ىلذ يدول:

وصراع )فردي( من  ىلن الصراع يف هذا النص صراع )مجعي("
داخل هذا اِم ، بدوة فردية )مدافعة( مرة وأخر  )مجعية( عندما 

فروض هذا املوروث، امل ،يدتل املتسللني وعندما يكون داخل السجن
على الذاكرة )الفردية( من خالل الذاكرة )اِمعية(، صراع أمة 
تنازعها األخر  يف الوجود والبداء شّكل ردود أفعال فردية يف حماولة 
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ألحداث مغايرة للواق  مبجموعة أفعال صغرية حتفز اآلخرين على 
الديام مبثلها ألثبات وجود قوة )مدافعة( ضد قوة )مسيطرة( مث جيسد 

)اِمعي( من خالل عملية قتل )العسكريني الثالثة( من قبل  الصراع
الذي يسمل  )الشياطني( حبدد وكراهية بواسطة )شيش املبارزة(

عيوهنم ومشهد جريان الدم ووصوله ىل  اِمهور يف قاعة العرض 
زال، وقد التفت امللل  لذلك ي الهذا النزي  الذي ورثناه منذ قرن و
( بتددمي وتأخري املشاهد )حصرًا من خالل هندسة النص بتددمي

داخل السجن  العسكري( أحداث املشهد األول الذي يظهر )اخلفري
قبل أن نعرف ما هو سبب سجنه الذي نعرفه فيما بعد يف املشاهد 
األخر ، هذا )الصراع( ىلذا قرأنا النص من خالل )اخلرب الصحفي( 
ات الذي حيدد زمان احلدث ومكانه وطبيعة هذا الصراع وحيثي
ليه ىلتكوينه واستمراره، أما ىلذا قرأنا النص خارج اخلرب الذي أشرنا 

مكان حمددين جملريات أحداثه بل سنجد  زمان وال سابدًا سنجد: ال
بني السجني )الداتل( ونفسه داخل السجن وبينه وبني  داخليًا صراعًا

  حكاية ىل)احملكمة( اليت تدينه وبالتايل ستتحول احلكاية وصراعها 
ملتلق  خر. بدي أن ندول هذا الصراع   خرأ وجهة)عامة( وستأخذ 

رغم  (، )قوميًاملحميًا وعلى وفق التفسري األول قد أعطى للنص بعدًا
اليت ىلذا ما التفت ىلليها امللل   غياب عناصر العمل امللحمي األخر .

 (28)."متكاماًل وأعاد كتابة هذا النص سيعطينا نصا ملحميًا
 

)حلدة الصمت املفدودة( جربت الصاوامت يف الكتاباة   ويف 
استخدام احلشود البشرية اهلائلة أسوة باملسرحية الصائتة لتثبت أهناا  
ليست عاجزة عن احتضان اجملامي ، والكتل البشرية. لدد تضامنت  
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املسرحية يف كتابتها على جمموعة الذئاب البشرية، وجمموعة الكالب 
لبشرية فضاًل عن الراقصني، واملهارجني  البشرية، وجمموعة الثعالب ا

من الدردة. قد يصعب مج  هذا العدد الكبري من ممثلي الصاوامت يف  
 مسرحية واحدة ولكن يظلُّ أمره قائمًا يف الكتابة على األقل.

حني انرب  قلم الناقد العراقي علي مزاحم عباس لكتابة تااريخ  
اب نادر صادر عن يف كت 1998 - 1919البانتومامي العراقي للسنوات 

املوسوعة الثدافية يف العراق خصص مادته األخرية لتناول مثانية مان  
وم  أنه أكد على انفرادي يف كتابة الصوامت ىلال أنه مل  (29)صواميت.

حمدث، واكتفى بعرض مادهتا حساب. مث  باي يتناوهلا كجنس جتري
 خلص يف النهاية ىل  وص  مهم لعواملها جاء فيه:

"ىلنه عامل حتتشد فيه األطياف واألشباح واألحالم والكوابيس.. 
جتوب الدنيا وهي تزرع الرعب واخلوف يف النفوس. جتد متعتاها يف  
اهليمنة والتسلط.. يف ىلحلاق األذ  والعذاب يف الرافضني واملعاندين.. 
فيبدو خالق هذا العامل املرعب حاد البصرية.. امزق األقنعة عن وجاه  

.. حيث نر  فيه اآلخرين على حديدتهم ونر  أنفسنا على هذا العامل
حديدتنا.. نراه وهو يصيح بالضحايا، بالداتل الدتيل والدتيل الداتل.. 
بالنعو. اليت ختفى األحياء.. وال يداين صباح األنباري أي كاتاب  
مامي  خر.. ينفرد مبوقفه من الناس واألرض واألخالق.. موقفًا صارمًا 

. لكن املرء حيس أن املرارة اليت تغل  موضوعاته فيهاا  حادًا وقاسيًا.
 (30)حالوة اإلدراك وعذوبة احلب.. وتلك رسالة مل تبلغ ىلال الدلة."

يف هذا الوص  العام وض  علي مزاحم عباس يده على ىلحد  
موجهات كتابة الصاوامت فااألحالم، والارؤ ، والكاوابيس،     

ها موضاوع الانص   واألطياف هي خامتها األولية اليت يتأسس علي
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بطريدة حلمية. والطريدة احللمية هنا ال تعين االشتغال علاى حلام   
طبيعي حسب فهي تبتكر مادة أحالمها، وكوابيسها، وأطيافها مان  
يدظة الكاتب، ومن عصارة وعيه، وجنوحه ىل  شاواطئ غاياات   
قصو ، وأهداف نبيلة يروم ىل  حتديدها على خلفية الواق  املعايش.  

من جهة أخر  أشار ىل  جوهر الصراع الدراماتيكي هذا من جهة و
الصامت حني وص  طريف الصراع وقسمهما علاى فئاة تازرع    
الرعب، واخلوف عن طريق التعذيب، واألذ ، والضغط اِسادي،  
 والنفسي، والتسلط الغاشم، وشىت أنواع الدهر الطبدي، والسياساي، 

يب، والدهر، وفئة أخر  يد  عليها فعل التخوي ، والترهيب، والتعذ
والضغط جّراء موقفها الراف  للخنوع، واخلضوع، وما ىل  ذلك من 
األمور اليت تلجج الصراع، وتشعل فتيل التناحر، والتداتل، واحلرب 
اِهنمية اليت حيفل هبا واقعنا الراهن، وكّل ما من شأنه تسعري وتعديد 
جمريات األوضاع األمنية، وزعزعة الساالم، وتداوي  األماان،    

صادرة احلريات، واألمنيات ليس يف بدعة حمددة على األرض وىلمنا وم
يف األرض كّلها. وبناًء على هذا استنتج أن الدسوة والعن  يف عاامل  
الصوامت يغلفاهنا يف الظاهر والباطن. ووض  يده أيضًا على غاياات  
الصوامت وأهدافها الدصية يف الكش  عن حديدة الوجاوه بمماطاة   

يق أقنعتها وجبعلنا نراها على ما هي عليه بال رتو.، اللثام عنها، ومتز
 وبال مساحيق جتميل أو ترقي .

ىلن كتابة الصوامت صارت تساتند علاى جمرياات احليااة،     
والوقائ ، واألحداث، وهي كاملسرحيات احلوارية الصائتة تتناول ما 
شاء هلا التناول من موضوعات أساسية ىلنسانية حملية أو عاملية تصبُّها 

قالب تراثي أو معاصر، ومن أحداث موجودة فعاًل أو مصانوعة  يف 
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من مادة اخليال احمل  أو اخليال العلمي الذي ال جتاد صاعوبة يف   
ىلسداطه على الراهن، واليومي. وقد ابتكرت هلا لغة متيزت بتوصي  
األفعال، واستبعاد األقوال، واالستخدام األمثل للتنديط أو ما يسامى  

ة اشتغلت على اِملة الفعلية أساسًا، واشاتراطًا،  أحيانا بالترقيم. لغ
وابتداًء مستبعدة ىل  حد كبري اِمل األمسية ألهنا يف أحسن أحواهلا ال 
تددم ىلال سردًا هادئًا للحدث بينما تندل اِملة الفعلية احلدث مباشرة 
عن طريق الفعل الذي هو يف جوهره حركة تلدي ىل  هدف أو غاية 

ح املعىن املطلوب ىليصاله ىل  املتلدي رائيًا كاان أم  من خالهلما يتوضَّ
 قارئًا.

الصوامت ىلذن توجه مادهتا ىل  العني املبصرة وهي هلذا تعتماد  
الصورة بنية أساسية من بناها الفنية مرسومة يف كّل حلظة من حلظات 
حتدق العرض داخل فضاء اخلشبة. ومتخيلة يف كّل حلظة من حلظات 

مونيتر(. وهنا يبدو ا )لورق أو على شاشة ألالدراءة داخل مساحة ا
الفرق واضحًا بني نص البانتوماامي )ىلن وجاد( املكتاوب أصااًل     
وختصيصًا خلشبة املسرح وبني نص الصوامت املكتوبة لالثنني معًا يف 
 ن. وستثبت التجربة قدرهتا على الدراءة املنربية أيضًا عنادما تدارأ   

 قراءة خاصة متامًا.
ة بدت وكأهنا مل حتا  باساتئثار رجااالت    الصوامت اِديد

الصمت وهواته فلم يددم منها ىلال ثالثًا: األو  يف معهاد الفناون   
اِميلة ببغداد واآلخران يف مسرحني للهواة ناهيك عن التجربة الايت  
قمت هبا وحازت على رضا اِمهور الذي صفق هلا وقوفًا ومل يارد  

مثلني الشاباب واحادًا   اخلروج من قاعة العرض ىلال بعد مصافحة امل
واحدًا، والشّد على أيديهم وىلغراقهم بالدبل ىلعراباًا عان امتنااهنم    
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واحترامًا للتجربة اِريئة اليت قدمها امللل  كمغامرة حمسوبة النتائج. 
شاهدت العرض مسجاًل من على شاشة التلفاز ومل يكان مبساتو    

قتاها يف  الطموح. اخلامات الشبابية من املمثلني أعطت ما فاوق طا 
جتربة ليس هلا سابدة بالنسبة هلم كهواة. كان الكاتاب املسارحي   
العراقي الكبري حمي الدين زنكنة واحدًا ممن حضروا العارض فداال   

مل أكن أتوق  أن هذا النص امكن أن يددم لنا كاّل   -كلمته األثرية:
هذا التاريخ حبركات صامتة، ويف زمن ال يتعد  النصا  سااعة.   

حتضنت هذا العرض مل توفر أدىن مساتلزمات العارض   املدينة اليت ا
املسرحي املتواض ، ومل تشج  ظروفها على تكرار املغامرة فظّلات  
الصوامت حبيسة الورق وقتًا طوياًل. وكان عزاؤهاا دوماا أهناا    
استطاعت أن جتلب هلا قّراء من طلبة املسرح، ونداده، ومتابعياه وان  

 ة، واألجناس األدبية األخر .مل يكونوا بعدد قراء الدصة، والدصيد

 كأابة الصوامت كخطا  منبري
ذات ليلة صيفية هادئة خطارت يل فكارة اجملازفاة بتدادمي     
الصوامت منربيًا كخطاب درامي يف حماولة جملاورة اخلطاب الشعري 
أو االسكتش اإلذاعي. وعلى الفور اتددت الفكرة يف مدينتنا الصغرية 

احلضور، ومحاسهم ملتابعتها، وشّدهم كتجربة أو  ملسنا فيها تفاعل 
ألحداثها فندلنا التجربة ىل  العاصمة، ىل  منرب احتاد األدباء والكتااب  
يف العراق حيث قمنا بتددمي صامتيت املوسومة )ابتاهاالت الصامت   

بعد التدرب عليها وىلتداهنا صوتًا والداًء فكان من نتيجاة   (31)اخلرس(
فيه مان رماوز وىلشاارات    مبا  - ذلك أن وصلت فكرة اخلطاب

ىل  رئيس االحتاد  نذاك فثارت ثائرتاه، ورمباا    - وتأكيدات صوتية
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ااوفه أيضًا وهو ير  مالمح رئيس النظام ومحاقاته. ولو ال تادخل  
 اخليِّرين من األدباء لذهبت يف الطريق الذي مل يعد منه أحد من قبل.

بعد سنة واحدة ويف ىلحد  املهرجاناات التديات بالشااعر    
الكاتب املسرحي الراحل حممد علي اخلفاجي مددمًا له نفسي فدال و

 "أنت الذي قرأت  نصًا صامتًا جريئًا يف قاعة االحتاد".
ىلن ما أراد فعله رئيس االحتاد، وما أشار ىلليه الشاعر اخلفااجي  
ىلمنا يدالن على أن اخلطاب بصمته وبفكرته قد أوصال رساالته ىل    

 درامي. /متلديه كخطاب منرب
ان يفترض يف اِلسة نفسها أن يدادم الكاتاب املسارحي    ك

العراقي حمي الدين زنكنة نص ما كتبه عن ىلمكانية التلداي بااألذن   
ولكن مثة من اعتذر عن تددامها نيابة  (32))دعوة ىل  الرؤية.. باألذن(

متحججًا بغيابه. أراد زنكنة أن يشري ىل  تدشني هذا اِنس اِدياد  
كطريدة جديدة يف املشاهدة عرب األذن عندما )املسرحيات الصوامت( 

يدوم الدارئ املمثل بملدائها ىللداًء مسرحيًا منربيًا منطلدًا من األصاول  
املعروفة حرفيًا لفن الصوت واإللداء. وهذا يعين ىلن الصوامت احملدثة 
جتاوزت عملية العرض واملشاهدة اِماعية، وفردانية الدراءة األدبياة  

ءة املنربية السمعبصرية واإلصغاء اِماعي. ومما جااء  الورقية ىل  الدرا
أتابعه، منذ زمن طويل بشغ  وحمبة  "األنباري وأنا يف هذه املدالة أن:

قد كّرس جلَّ كتاباته يف هذا االجتاه، أعاين املسارحية الصاامتة،    
مضيفًا  من جتارب الذين سبدوه.. و.. مستفيدًا ومتعلمًا بتواض  كبري،

بمقدامه على قاراءة   وهو هنا.. وأصالة.. بثراء.. .ىل  جهود أولئك.
هذه النصوص ال يكتفي بدلب ما قيل ويدال بان املسرحية ليسات  

ىلذ يدعونا ىل  االساتماع ىل    للدراءة وىلمنا يسري خطوة أوس  وأبعد..
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والساماع عاادة خاارج     واالستمتاع هبذا السماع.. املسرحية..
ي  باملسرحية. ىلهنا دعاوة ىل   املوسيدى والرسم ال خيلو من امللل فك

الرؤية باألذن، وىلذا كان بشار قد جعل اآلذان كالعني تويف الدلب ما 
تاويف   كانا. فمننا نأمل يف قراءة صباح.. أن تستحيل  ذاننا عيونًا..

ىلننا أيها اإلخوة بصدد رؤياة   أو يكون.. احلواس كّلها.. ما كان..
 ية."التعبري وىلن مل يصح فأمام رؤ مسعية ىلن صح

وأخريًا يف جلسة خصصت ملناقشة اثنتني من صواميت يف الداهرة 
أكد بع  النداد الكبار على أن هذه الصوامت تعترب نشاطًا عربياًا  
حيسب لصباح االنباري وهي غري مسبوقة عربيًا وغربيًا. ومما جاء يف 
التغطية الصحفية اليت كتبها الصحفي املصري املعروف حممد اهلواري 

ن )مناقشة مسرح الكاتب العراقي صاباح االنبااري يف   حتت عنوا
 صالون نون يف الداهرة:

الفناان   األستاذباي بدأ الصالون باإلشادة بفديد املسرح العر"
رد. مث بعد ذلك دارت مواضاي  الصاالون حاول    أالددير سعد 

استبداعات عربية جديدة يف فن املسرح "املسرح الصامت" صاباح  
 األطفاال ومت مناقشة مسارحية عنادما يارقص     أمنوذجًااالنباري 

ومسرحية طدوس صامتة بعدما مت توزي  نساخ مصاورة للنصاني    
نباري الذي اعتاربه  مأخوذان من موق  الكاتب املسرحي صباح األ
 -املسرح الصاامت   -الفنان الددير جمدي جماهد رائد هذا املسرح 

د جديا بااي  خيرج لنا مبفهوم مسرحي عر أننه استطاع ىلخاصة و
وحيث باي حبرفة عالية لفن املسرح العر وأضافهلنوع مهم استبدعه 

من ناحية املنهج لبث  األنواعقرب أنه ىلجمدي جماهد  األستاذرأ  فيه 
ودفعهم مبتعة  أوطاهنمواالنتماء يف نفوس التالميذ جتاه  األصالة،روح 
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اشرف فريد فدال  األستاذ اإلعالمي أما .وحضارهتم ،ملعرفة تارخيهم
الريادية  األعمالعلى مثل تلك  ه مندهش لعدم تسليط الضوء عربيًانىل

 وأباد  اليت يراها سبدت الغرب يف قيمتاها   األعماليف وطننا تلك 
الفناان   األساتاذ  أما صامتة.ومتعته من جودة نص طدوس  ،ارتياحه

علاى تلاك    أثاىن الصالون باقتدار بالغ فدد  أدارهاين كمال الذي 
لكاي يتواصال    اآلنتت هناك ضرورة ملحة نه باىلوقال  األعمال،

اجملتم  االفتراضاي   أن ىلذرض الواق  أاملسرحيون العرب بالفعل على 
الذي يبث من خالل االنترنت هو جمتم  حمدود ال يعلم عنه كثري من 

نه لوال صالون نون ماا كناا   ىلو ،رض الواق  شيئًاأاملسرحيني على 
فنا على مثل هذا النوع الرفي  من املسرح الذي استبدعه كاتاب  تعّر

 (33)"نباريصباح األ األستاذمسرحي عراقي كبري مثل 

هذه الرؤية بكل ما تضمنته من أسس اشاتغلت عليهاا كتاباة    
الصوامت مبا هلا وما عليها أضعها بني أيدي الدراء، والنداد، واملتاابعني  

صوامت قطعت مسافات مهماة   هبيئة نصوصباي حلركة املسرح العر
وال يزال أمامها الكثري الذي تريد قطعه على طريق كتاباة الصاوامت   

 املسرحية.
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 الخالصة:
 ؟بانأومايم    لمسرحيات الصوامتهل ا

لعل من املفيد حبثيًا التطرق ىل  معىن التساميتني )املسارحيات   
البدء يف بيان الصوامت، والبانتومامي( وأصوهلما اللغوية والتارخيية قبل 

االختالفات واملداربات واشكاليات املعىن والتدنيات. وقد سبق لناا  
بااي  التطرق هلذا املصطلح، وذكرنا يف معرض حبثنا عن جتنيسه األد

( وتعاين كاّل شايء،    Pantoأنه بين على مفردتني اغاريديتني: ) 
( وتعين أقّلد أو أحاكي ومن احتاد املفردتني نتج املعىن العام mimeو)

املطلوب وظيفيًا )أقّلد أو أحاكي كّل شيء(. حيث يشاري الفعال   
أحاكي( ىل  عملية التمثيل املبنية على أساس احملاكاة والتدليد.  /)أقّلد

مثة استخدام  خر هلذا املصطلح بغري املعىن الذي درجنا عليه. ففاي  
استراليا على سبيل املثال يشري هذا املصطلح ىل  نوع من املسرحيات 

تكتب لألطفال فدط، وهي مسرحيات حوارية ال متت، من بعيد اليت 
 وال من قريب، ىل  التمثيل الصامت بأي صلة.

( Sateer تارخييًا امكننا ىلرجاع بذرته األو  ىل  رقصات )الساتري
العتمادها علاى احلركاات واالشاارات     -كما مرَّ بنا -الطدوسية 

ائ  الطاعاة واحلاب   والتشكيالت التعبريية اليت عن طريدها تددم فر
والوالء والدداسة لتمثال اإلله ديونيسيوس الذي كان يوض  عاادة يف  
مددمة املسرح، وليس مثة نصوص مدوَّنة امكن عّدها مرجعًا بانتومااميًا 
لتارخيه الطويل. وما جاءنا من أخباره على ألسنة املادونني واملتاابعني   

ذه النصوص وفداط  وكتاب التاريخ املسرحي مل تشرس ىل  وجود مثل ه
 كانت تشري ىل  العروض وىل  الدائمني بتلك العروض.
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تاريخ البانتومامي ىلذن هاو تااريخ العاروض ال النصاوص،     
فالبانتومامي ال حيتاج لنص مكتوب ينطلق منه املمثل لتجسايد دوره  
الصامت الذي يددم فيه جمموعاة أو منظوماة مان احلركاات،     

  جتسيد موق  هزيل أو جااٍد  واإلشارات، واالاماءات اليت تفضي ىل
ألفراد يتَّسمون بالدبح أو اِمال، وىلن وجادت، وهاذا احتماال    
ضعي  جدًا فال تعدو كوهنا تثبيتًا للتوجيهات السيناريوهاتية البعيدة 

 املدروء.باي عن التوصي  األد
ومن الضرورة هنا اإلشارة ىل  أن بعضًا من النّداد حاولوا الفصال  

ملامي فجعلوا من األول أكثر عمدًا يف تناول املادة احلياتية بني البانتومامي وا
املدلَّدة من الثاين الذي اتسم بالسطحية شاكاًل ومضامونًا. واقتصار    
بعضهم على جعل املامي متثياًل صامتًا ضمن مسرحية صاائتة حساب،   

 والبانتومامي متثياًل صامتًا يف مسرحية صامتة من ألفها ىل  يائها.
وعية اليت أخرجته من حيز العرض املباشر للمواق  أما الدفزة الن

اهلزلية أو اِادة فدد تركزت فحواها على تددمي فكرة ما بداًل مان  
تدليد شخصية أو موق  ما، وهذا ما قام به فنانو البانتومامي احملدثون 

 (، ومارسيل مارساو Jean-Louis Barraultأمثال جان لويس بارو )
(Marcel Marceau) .وغريمها 

باختصار شديد امكن الدول أن البانتومامي هو فن األداء الصامت 
الذي اشتغل على احلركة واإلشارة واالاماءة لتدليد شخصية ماا، أو  
حماكاة موق  ما مأخوذ من مادة احلياة، معتمادًا يف ذلاك علاى    

 املهارات األدائية الفردية حسب.
دة املمثل لدد خرج بضعة أنفار من املشتغلني يف املسرح عن قاع

الصامت الواحد، وقدَّموا عروضًا صامتة مبمثلني أو ثالثة أو يزيد على 
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هذا قلياًل. وقد ح ِسبت هلم هذه اإلضافة املثمرة لكنَّهم بعد حماولاة  
واحدة، يف الغالب، هجروه دون رجعة. لدد كان هلذه اإلضافة أثرها 
ر الفعال يف دفعي ككاتب مسرحي صامت ىل  االشتغال علاى تّياا  
مسرحي صامت معاكس لدواعد وقوانني البانتومامي بشكل عام. وقد 
فرض عليَّ هذا االشتغال اِديد اعتماد مصاطلح جدياد ياتالءم    
وجوهر النصوص املسرحية اِديدة شاكاًل ومضامونًا فكانات    

 )املسرحيات الصوامت(.
مل تأتن تسمية )املسرحيات الصوامت( ِجزافًا، أو رغبة يف تغيرِي 

بالبانتومامي، فهي حتتااج ىل  مكياال    َلح  عليه تاريخ  املسرحما اصسَط
يزهنا، وأسس تستند عليها وحتدق غرضها، وعلى هذه األسس وتلك 
بنيت  مفردات تصوري للتسمية اِديدة اليت أدخلات املسارحيات   

كان مثة سابدة هلذه  الصوامت ىل  حّيز األدب املسرحي املدروء. وىلْن
يف هيئة نص يتيم مكتاوب بطريداة شابه     املسرحيات فمهنا تتمثل

على ياد  Act Without Worldsسيناريوهاتية )فصل بال كلمات( 
وقاد   Samuel Beckett الكاتب املسرحي الكبري صموئيل بيكات 

تناولت هذا النص بالندد والتحليل يف معرض دراسيت ملسألة التجنيس 
 للبانتومامي.باي األد

ة نص مسرحي صاامت  مل يشهد تاريخ املسرح الصامت كتاب
وهو العام الذي نشرت  خالله أول  1994منذ يتيمة بيكت وىل  عام 

نصوصي املسرحية الصامتة يف جريدة الثورة العراقية حتات عناوان   
ىلذا استثنينا بع  احملااوالت الفردياة الدليلاة     (34))طدوس صامتة(

 واملتواضعة اليت ظلَّت أسرية الدالب احلديدي للبانتومامي، فماا هاو  
 االختالف بني ما نشرت  من املسرحيات الصوامت وبني البانتومامي؟
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يتجسد االختالف عندي يف مجلة األسس اليت اشتغلت عليهاا  
 واعتمدهتا يف كّل صواميت الريادية اِديدة:

ىلنَّ أول تلك األسس هو االشتغال على التشكيل الاذي   ●
ترمساه  يعتمد الصورة اجملسدة بفعل قائم على احلركة اليت 

تتأسس بدورها على الرغباة أو   يف الفضاء التخيلي، واليت
اهلدف الذي يربرها وامنطدهاا؛ وبتدارهباا، وتعاقباها،    
وتساوقها، وتداخلها م  غريها من الصور يتشكل املعاىن  
العام يف هيئة نص مدوَّن على الاورق دون احلاجاة ىل    
اخلطاب املكتوب، أو عرض قائم على اخلشبة دون احلاجة 

 ىل  الكالم املنطوق.
يف البانتومامي ال جند ىلال جمموعة حمدودة من الصور هي يف  

الغالب صور مكررة ملهارات تدليدية، فعلى سبيل املثال ال 
احلصر عندما يدوم املمثل بدور اخلياط الذي يفّصل بدلاة  
وخييطها باإلبرة واخليط فانه يصبُّ مهاراته يف هذا الدور 

دد من الصور الايت ال تتجااور وال   جمّسدًا ىلياه بعدد حم
تتشابك أو تتر  م  صور أخر  غريها، وهاي نفاس   
املهارات اليت يستخدمها ممثل  خر يف أداء الدور نفساه.  
وهكذا هو احلال يف تدليد أي شخصاية ينتديهاا ممثال    
البانتومامي. وهذا عكس ما تشتغل عليه املسرحية الصامتة 

 .اليت حتتاج ا  كم هائل من الصور

وثاين تلك األسس هو تضمنها علاى قصاة أو حكاياة     ●
مأخوذة من التراث اإلنساين أو الواق  املعيش أو املبتكار،  
ومستفادة من العناصر الدرامياة يف تكنيكهاا )البنااء    
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واالسلوب( واملزاوجة الدقيداة باني الدصاة كاأدب     
واملسرحية كفن، أو من تناص مدصود م  األنواع األدبية 

 األخر .
البانتومامي ال توجد قصة حببكة معلومة وىلن وجادت  يف  

فمهنا ال تتخطى حدود الشخصاية أو املوقا  املزما     
تددامهما على خشبة املسرح. لدد جنح البانتومامي يف تددمي 
فكرة صغرية كسرقة املال الذي نتيجته دخاول الساجن   
فهل كانت هذه الفكرة قصًة أو حكايًة ملسرحية صامتة؟ 

ي ثيمة بانتوماامية صغرية لبنااء مسارحية   ىلهنا يف اعتداد
صامتة متكاملة. البانتومامي ىلذن مشهد صامت قصري نسبيًا 
يلد  أمام مجهور النّظارة إليصال فكرة حمدودة وحماددة  
 بشخصية أو مبوق  من تلك اليت تلتدط من حياتنا اليومية.

االعتماد على خطة اخراجية مرنة ممكنة التنفيذ على الورق  ●
املسرح يف  ن واحد، وهلذا ألزمسنا كاتب  الانص   وخشبة

املسرحي الصامت أن يكون على دراية كافياة بدواعاد   
 اإلخراج املسرحي ومدارسه بشكل عام على األقل.

سو  خربة املمثل الذي يداوم   بينما ال حيتاج البانتومامي 
بالتحضري لعملية االخراج والتمثيل والديكور ىلن وجاد.  
ويف أحسن االحوال فانه يعتماد علاى كتاباة بعا      
املوجهات السيناريوهاتية البسيطة لتكون مبثاباة ذاكارة   

 استرجاعية ملا سيدوم به الحدًا على اخلشبة.

ابة املسرحية أن تكون اخلطة اإلخراجية اليت تبىن عليها كت ●
الصامتة منفتحة على رؤ  اتلفٍة وعلى  فاٍق واسعٍة تتيح 
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للمخرجني العمل عليها كّل حسب رؤيته وتصوره للنص 
املدّون. ىلن الرجوع ىل  أّي نص من نصاوص اجملاامي    

اليت أصدرت ها يوهم الدارئ  العضاويَّ أناه ال    (35)السابدة
خاراج، فهاو   حيتاج ىل  أن يكّبد  املخرج  نفسه مشدة اال

نٌص ارٌج على الورق أصاًل، وهذا هو ما وق  يف منزلده 
بع  النداد الذين ظّنوا بالنص الصامت اِدياد تلاك   
الظنون يف الوقت الذي قّدم فيه ارجون  خرون رؤيتهم 

 اخلاصة املبنية، على رؤية النص حتديدًا ال حصرًا.

يف  اخذ موضوعة اللغة بعني االعتبار ألمهيتاها الدصاو    ●
توصي  الفعل. فاملسرحية الصامتة يف حديدتها تستند على 
ذلك التوصي  الذي امّكنها من اجتراح األفكار بسهولة 
أو صعوبة حسب قدرة الكاتب على التوصي . الكاتاب  
يف املسرحية الصامتة يفهم عاملية اللغة اليت يكتب هبا، واليت 
  ال حتتاج على االطالق ىل  ترمجة أو ندل مان لغاة ىل  

أخر  ذلك الستنادها على لغة اِسد )احلركة واإلشارة 
واإلاماءة( حسب. رب قائل يدعي ىلن املخرج لن حيتااج  
ىل  اللغة اليت أشرنا ىلليها وهذا أمر صاائب بالتأكياد ىلذا   
أخذ املخرج بنظر اعتباره أن نصه كتب ليمثل على خشبة 
ية املسرح فدط. وهذا مغاير ملا أكدناه يف تناولنا للمسرح

الصامتة حتديدًا على ضرورة جعلها قابلة للدراءة األدبياة  
على الورق، واملشاهدة املباشرة على اخلشبة وهاذا هاو   
جوهر الفرق بني هذه األصول الثالثاة. وهاو الفارق    
اِوهري حتديدًا بني املسرحية الصامتة اليت بدأنا بكتابتها 
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تعتمد وحرصنا على أن  البانتوماميوبني  (36)1994منذ عام 
مسرحياتنا الصامتة يف لغتها على اِملة الفعلية ال االمسية 
يف كّل توصيفاهتا األدبية ذلك ألن املسرح أي مسرح يبىن 
 على أساس الفعل الذي هو جوهر احلركة الدراماتيكية.

تدليديًا تد  املسرحية الصائتة أو املسرحية احلوارية يف عدد  ●
نتومامي الذي يعرض مادته من املشاهد املسرحية خالفًا للبا

عادة مبشهد واحد قصري نسبيًا. ومثة مشاهد صارت هلاا  
تسمية حملية كاملشهد الفرنسي واملشهد االنكليزي. أماا  
املسرحية الصامتة فأهنا تد  يف عدد من املشاهد الصاامتة  
املختلفة عن املشاهد الصائتة من حيث الشكل واملساحة؛ 

كّل مشهد من مشااهدها  ونظرًا خلصوصيتها أطلدنا على 
م صسم ت( وهي صفة ملوصوف كما جااء يف  ا )تسمية ال

لسان العرب مثل: رجٌل م صسم ٌت لوص  الرجل الاذي  
 اعتدل لسانه واملصمتة هي الساكتة اليت ال تتكلم.

امُلصسم ت  ىلذن هو جزء ال يتجزأ من بنيان املسارحية الصاامتة   
ماتيكية اليت تشكل معىن ككل، وهو احلاوية الفعالة لكم الصور الدرا

ال يكتمل اال مبا يسبده أو يلحده من األجزاء األخر . وقاد تاأيت   
الصامتة مبصمت واحد أحيانًا حسب مدتضى املوضوعة اليت تتناوهلاا  

 املسرحية الصامتة.
وكما أنَّ للمسرحية الصائتة شخوصها الذين حيادد امسااءمهم   

من للمسرحية الصاامتة  وهويت هم امللل   املسرحي قبل بداية النص ف
شخوصها أيضًا. ومبا أهنم يتصفون بالصمت لغة طّيعة يف التعبري عما 
يعتور نفوسهم، ومبا أن األفعال الدراماتيكية الصامتة هي أساس تلك 
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اللغة لذا رأينا أن من الضرورة مبكاان أن نطلاق علايهم تسامية     
تباّين  )الصامتون( بدال من الشخوص أو الشخصيات اليت اعتدنا أن ن

هوياهتم يف بداية أية مسرحية صائتة. وهبذا نكون قد منحنا املسرحية 
الصامتة اِديدة هويتها اخلاصة املستدلة واملختلفة عان مسارحيات   
البانتومامي املعروفة من لدن مجهرة الدراء والنداد واملتابعني لكل جديد 

 يف احلركة املسرحية العاملية.
 

 صباح األنباري
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 الفصل الثاني

 نصوص املسرحيات الصوامت
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 اجملموعة األوىل

 طقوس صامتة
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 ()طقوس صامأةمسرحية 

 الصامتون:

 الرجل ذو املالبس البيض

 زوجته

 ابنه

 الرجل القصري

 الشاب دميم اخللقة

 الرجل األول

 الرجل الثاني

 السّياف

 شابتان

 جمموعة من الناس

 
  

                                   

()  م 28/1/1994يف  الصادرالعدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت يف جريدة. 
 .م 25/2/1998يف  1535العدد  - جملة أل  باء العراقيةنشرت يف  
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 الُمْصَمُت األول
)تطفأ األضواء، ويعّم املسرح صمت مطبق، وعلى حنو مفاجئ 
تشق الصمت  ضربُة صنج، وصرخة نسوية وعويل. تتعا  ضاربات  
الطبول سريعة متعاقبة. نسم  من خالل الظالم أصوات أبواب تفتح 

جلبة وضوضاء. خيرج الناس مهرولني الهاثني يف  مث تغلق بدوة حمدثة 
الظالم. ىلضاءة مركزة ومتحركة نر  أثناء توهجها الرجل ذا املالبس 
البي  واقفًا أقصى يسار املسرح يبدي تعجبه واستغرابه من حركاة  

 الناس(.
حياول ىليداف أحدهم لكنه يفشل... حياول ىليداف  خر لكان  

يه وهلاة قصارية مث ينطلاق    اآلخر يكتفي بالوقوف حلظة والنظر ىلل
مهرواًل ىل  اجتاه أسفل وسط املسرح... تفتح األضواء احلمر فتتوق  
احلركة... ترتف  تدرجييًا من أسفل وسط املسرح دكاة صاغرية...   
تتعا  مههمات وصفري من داخل املسرح ومن باطنه.. يكّون النااس  
حلدة دائرية حول الدكة )رجال نص  عراة، و خارون مبالباس   

هية( تنسل من بينهم امرأة ناهدة الصدر، ناحلة اخلصر... ترتداي  زا
الدكة... ختل  بعضًا من مالبسها... ترقص متبعة ىليدااع الصافري   
واهلمهمة... يتبعها رجل ضخم... امساك بياده سايفًا عاري      
النصل... يدنو منها... يلديان معًا حركات ىليداعية شبيهة برقصات 

انتهاء الرقصة رقبتها على فتحاة تشابه   التعّري... تض  املرأة، قبل 
قاعدة مدصلة فرنسية... يهوي بالسي  على ملخرة رقبتها فيفصال  
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يرف  الكاّل   الرأس عن اِسد... يتدحرج الرأس ىل  أسفل الدكة...
أيديهم ىل  األعلى كما لو كانوا يرفعون النخب  ثالث مّرات يف  ن 

اقفًا يرقبهم... يرقص واحد ىلال الرجل ذا املالبس البي  الذي ظّل و
السّياف رقصة شيطانية، وعندما يشري بسيفه ىل  امارأة أخار ...   
ترتدي األخر  الدكة الصغرية.. ختل  بعضًا من مالبسها... تالدي  
الرقصة السابدة نفسها... تنسلُّ من بينهم خلساة فتااة يف مدتبال    
العمر... تتجه حنو أعلى املسرح حنو اِسر ينتباه هلاا الرجال ذو    
املالبس البي  فيتابعها بنظراته... تتوق  قلياًل... تندل نظرها بيناه  
وبني اِسر، ويف الوقت نفسه يكون السّياف قد أوشك على قطا   
رأس املرأة الثانية... يدفز الرجل ذو املالبس الباي  ىل  الدكاة...   
امسك بيد اِالد.. تستدير املرأة الثانية... تنه ... تتناول قضايب  

ب به الرجل ذا املالبس البي  علاى رأساه فيسادط    حديد تضر
أرضًا... تض  رأسها مرة أخر  على الداعدة الايت تشابه قاعادة    
املدصلة فتر  أثناء احننائها الفتاة اهلاربة... تشري ىلليهاا... يهاوي   
السّياف على رقبتها... يستدير الكّل باجتاه الفتاة اهلاربة، ويشاريون  

تعا  أصوات الطبول مرة أخر  مناذرة  ىلليها... تتوق  احلركة... ت
باخلطر... ختتفي األضواء تدرجييًا، وتنزل الدكة ىل  بااطن املسارح   
تدرجييًا أيضًا... ينسحب اِمي ... تتركز بدعة ضوء فداط علاى   
الرجل ذي املالبس البي  الذي بدأ يفيق وكأنه يف حلم، أو أن حلما 

الرجال ذي   بدأ على التو وسط مسطحات ملونة... تدترب مان 
املالبس البي  صبية فائدة اِمال مبالبس بي  ناصعة، وهي حتمال  
اضمامة ورد... يرتف  صوت موسيدى غرائبية... ينتباه الرجال ذو   
املالبس البي  ىل  وجود الصبية... امّد ىلليها يديه... تدترب منه وقبل 
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أن امسكها تتراج  ىل  اخلل ... حياول اإلمساك هبا لكنها تفلت يف 
ّل مرة وال يستطي  أن امسك ىلال باالفراغ... يعاود ىل  مكاناه    ك

السابق... تطفأ بع  األضواء... ينه  ىلذ يسم  أصاوات أقادام   
تدترب... يشعر باخلطر... يدخل املسرح اثنان مهاا الرجال األول   
والرجل الثاين أحدمها من يسار املسرح واآلخر من امينه.. يتدادمان  

يده على قبضة مسدسه... امّد يده هاو  باجتاهه... يض  كّل منهما 
اآلخر  ليًا ىل  حمزمه فال امساك بشايء.. يتدادمان باجتاهاه...     
يتراج ... يتددمان وهو ال يزال يتراج ... يد  مستسلما هلماا...  
يرج  كّل منهما مسدسه ىل  مكانه... جيربانه على الركوع ورفا   

ساط املسارح...   يديه ىل  األعلى... يدّيدانه ويدودانه ىل  أعلاى و 
خيتفون مجيعا يف العتمة... يظهرون ثانية من الندطاة الايت اختفاوا    
عندها... يعودون ىل  الدكة اليت صارت ترتف  تدرجييًا... يرفعاناه  
كّل من يد ويضعانه على الدكة... نسم  ضربة صنج قوية... يهرول 
رة الناس حنو الدّكة داخلني من كّل املنافذ متامًا كماا فعلاوا يف املا   

السابدة.. حياول الرجل ذو املالبس البي  التخلص مان احلباال...   
يسم  صوت صفري ومههمة... يتلّو  على ىليداعهاا حمااواًل فاكَّ    
وثاقه... يصعد السّياف ىل  الدّكة... حيشر سيفه حتت وثاق الرجل 
ذي املالبس البي ... يدطعه حبركة واحدة... يرفا  الساي  ىل    

حلركة كما لو كان متثاااًل مان احلجار...    يتوق  عن ا األعلى...
تتوق  حركة الرجال... امّد الرجل ذو املالبس البي  ياده ألخاذ   
السي ، وحلظة تصل أصابعه ىل  قبضته يرتف  الساي  ىل  أعلاى،   
ويظل معلدًا يف فضاء املسرح، ومسلطًا على رقاب اِمي ... يشاري  

الناس... يدهداه   الرجل ذو املالبس البي  ىل  السي  وهو ينظر ىل 
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احلاضرون كما لو كانوا ينتحبون... ينزل الرجل ذو املالبس البي  
 من على الدّكة ويغادر املكان... تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثاني
ينه  الرجل ذو املالبس البي  وكأنه كان يف حلم  خار...  
 يتحسس يديه ومكان احلبال... ينتبه لوجود شخص ما... يستدير...
ير  رجاًل يشبهه متامًا ولكن مبالبس سود... يتددم مناه فيتراجا    

... يد  الشبيه يثبتالرغم من ذلك يتوق ...  مندهشًا ولكنه على
أيضًا... يثبت يف مكانه، وعندما يتدّدم منه الرجل ذو املالبس البي  
يبدأ هو اآلخر بالتراج ... حياول الرجل ذو املالبس البي  اإلمساك 
به ليتأكد من وجوده من دون جدو ... يشعر بالتعب، واإلهناك... 

يعاود   يتوق  عن املطاردة... يفّكر... يهرول ىل  خارج املسرح...
وبيده فأس لكنه ال جيد لشبيهه أثرًا... يبحث يف أرجاء املسرح باال  
جدو ... يتوق  عن البحث... تظهر مر ة من أعلى وسط املسرح 
من باطن األرض... يدترب منها... ير  فيها صورة شبيهه ولكان  
مبالبس بي  هذه املرة... لون املالبس يتغري من األبي  ىل  األساود  

املر ة... يرف  فأسه ىل  األعلى... خيرج الشبيه رأسه  كلما اقترب من
من املر ة... يبتسم ساخرًا... تتعا  املوسايدى صااخبة مدوياة،    
وبسرعة مثل ملح البصر يهوي بفأسه على املر ة فنسم  صوت شظايا 
تتكسر يف اخلارج قطعًا قطعا... تتوق  املوسايدى... يساتدير ىل    

أسفل الوسط... يسم  أصواتًا متداخلة اِمهور... يتددم قلياًل حنو 
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ال امّيز بينها... تتحول ىل  ضجيج، وصخب ال يطاق... يسدُّ أذنيه 
متأملا... جيلس الدرفصاء... ختتفي األصوات شيئًا فشيئًا بينما يظلام  

 املسرح تدرجييًا.

   

 الُمْصَمُت الثالث
و يتوجه الرجل ذو املالبس البي ، وامرأته، وابنه الصاغري حنا  

اِسر... يتوق  هو وامرأته عندما جيدان جثة الفتاة اليت يف مدتبال  
العمر عند أول اِسر بينما يستمر الطفل بالعبور ىل  الضفة األخر  
اليت تبدو وكأهنا كتلة من نور... ينحّيان اِثة جانبًا... يغطياهناا...  
يستمران بالعبور، وعندما يصالن ىل  منتص  اِسر... يظهر عادد  

ن الرجال املسلحني... يشّكلون دائرة حول الرجل ذي املالباس  م
جسد  البي  وامرأته... تضيق الدائرة... هتمله أنظارهم، وتتجه حنو

امرأته... حياول محايتها حبركات مهددة، وقبل أن يضرب أحدًا منهم 
نسم  ضربة صنج... يظهر من باطن املسرح شاب دميم اخللداة...  

مي ... يدترب مان الرجال ذي املالباس    يومئ بيديه فيتفرق اِ
البي ... ينظر ىلليه بازدراء... ينظر ىل  الزوجة فتتحرك يف داخلاه  
بوادر اشتهائها... يومئ بيده فيند  اِم  على الرجل ذي املالبس 
البي ... يوثدونه ىل  صليب... حتاول امرأته التخّلص منهم لكناهم  

 دة اغتصاهبا فال يتمكن منها.يسدون عليها املنافذ... حياول دميم اخلل
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 ُمْصَمُت خيال الظل
يدخل اثنان من منطدة خيال الظلِّ مها الرجل األول والرجال  
الثاين... امسك كٌل منهما بمحد  يديها وىلحد  ساقيها... يرماي  
الشاب الدبيح نفسه عليها... تداوم... يستل مان أحادمها حرباة    

ألامن... تضاع  مداومتاها   فيطعنها يف فخذها األيسر مث فخذها ا
فيتمكن منها... خيتفي خيال الظل... تتسلط اإلضاءة مركزة علاى  
الرجل ذي املالبس البي ... حتت الصليب تتمدد زوجته مضارجة  
بالدم يدخل ثالثة فتيان... يرون صوب اِسر مبارارة وحتّسار...   
ينزلونه من الصليب... يسحبونه ونظره ال يزال معلداا باِسار...   

ك الثالثة من نظرته حديدة ما يعتمل يف داخله ويدركون ماراده  يدر
فيتركونه يف حمله ببطء... يتلفتون امنة ويسرة قبل بدء هاروهبم ىل   
خارج املسرح خائفني مذعورين... الرجل ذو املالبس البي  يزح  
حنو جثة امرأته... يدبلها... يبكي بصمت... حيملها علاى ذراعياه   

تها األرض، ويغّطيها... يستدير حنو اِمهور... بصعوبة... يوّسد جثَّ
تدخل جمموعة من الرجال يتددمهم رجل قصري الدامة مالحمه قاسية، 

الرجال بتشكيالت تنسجم م  املوقا ...   هوحليته مدببة يتفرق عن
يتددم من الرجل ذي املالبس البي ... امدُّ له يده ليصافحه... يشيح 

رجل الدصري ذو املالماح الداساية،   الرجل بوجهه عنه... يتراج  ال
واللحية املدببة... يكّون الرجال حلدة حول الرجال ذي املالباس   
البي  وهم يشهرون يف وجهه حراهبم... يطعنونه طعنة واحادة يف  
 ن... يستمر الرجل ذو املالبس البي  واقفًا حلظة وهو ينظر صوب 

خر  نار   اِسر مث يسدط ميتًا... حياولون الوصول ىل  الضفة األ
ألسنة النريان وهي تتصاعد ىل  فوق بينما راح اِمي  يتداافزون مث  
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يتراجعون... امنعهم الرجل الدصري ذو املالمح الداسية واللحية املدببة 
من التراج ... يتددمون مرة ثانية مث يتراجعون... يتددم معهام...  
يد  يف منتص  اِسر مندهشًا، فزعًا ألن صورة الطفل الشابحية  
بدأت باالرتفاع تدرجييًا م  ارتفاع اللاهب... صاورة الطفال يف    
ملخرة املسرح تبدو وكأهنا هتيمن على كّل املكان... تتوق  احلركة 
على املسرح متامًا بينما تعلن املوسيدى هناية الليل وانابالج الصاباح   

 اِديد.
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 ()مسرحية حدث مني األال

 الصامتون:

 الرجل

 املرأة

 اجلميلةالشابة 

 الشابة القبيحة

 الشاب األول

 الشاب الثاني

 جماميع من اجلنود

 
  

                                   

()  م 13/5/1994يف  8471العدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت يف جريدة. 
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 الُمْصَمُت األول
)تطفأ األضواء برهة مث تربق بريدًا ساطعًا متزامنًا ما  هادير   
املوسيدى، وصخبها الذي يتحوَّل شيئًا فشيئًا ىل  صفري يشبه صافري  

لفية املسرح. العاصفة. يرسم ومي  الصاعدة شكاًل حمددًا له على خ
تضاء اخلشبة تدرجييًا ىلضاءة رأسية مركزة يف دوائر ثاالث. تضااء   
اخلشبة وتدرجييًا يتحوَّل الصفري ىل  قداس مهيب. هتبط مان فضااء   
املسرح ثالث من التفاح ىلحداهن كبرية جدًا. تستدر الصاغريتان يف  
منطديت وسط اليسار ووسط اليمني بينما تستدر الكابرية يف أعلاى   

 متتزج م  الدّداس أصوات غريبة غري مألوفة منددة ومهددة( الوسط.
التفاحة الكبرية بوابتان من خالهلما ي ْداَذف   باي تفتح يف جان

بالرجل واملرأة ىل  خارجها بعن  وقسوة لكنهما يعودان ىل  داخال  
التفاحة ثانية، وثانية ي دذفان ىل  خارجها... يتوقا  الرجال عان    
احلركة، وكذلك املرأة... يلتفتان ىل  بعضهما... يدفان... يتحركان 

خل  التفاحة الكبرية... يصغيان  حنو أعلى وسط اخلشبة... يلتديان
ىل  موسيدامها الداخلية... جتلس املرأة فيختفاي جسامها خلا     
التفاحة... تنه  ثانية... متسك بالرجل... تساحبه ىل  األسافل   
فيختفيان... ينه  الرجل ولكنها تسحبه ىلليها خبفار، وىلثاارة...   

مر مث تزداد ترتعش دائرة الضوء األمحر اليت تضّم التفاحة ببطء أول األ
سرعتها شيئًا فشيئًا... متتزج املوسيدى بأصوات تنهدات وتأوهات... 
تزداد رعشة الضوء أكثر فأكثر حىت خيبوا اِميا  بعاد صامت    
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قصري... تنطلق زاحفة من خل  التفاحة حنو اليسار شاابة مجيلاة   
الوجه، رشيدة الدوام، ويف الوقت ذاته تنطلق زاحفة حنو اليمني شابة 

خللدة مشوهة الدوام... تتوقفان قلياًل... متشيان على األربا   دميمة ا
بض  خطوات مث على اثنتني... جتلسان على التفاحتني الصغريتني... 
يتبعاهنما شابان... يلديان نفس حركاهتما وىلذ يفرغان يدا  األول  
خل  الشابة اِميلة... ويد  الثاين خل  الشابة الدبيحة... ينظار  

رأة اآلخر... ينبهر الشاب الثاين جبمال الشابة األو  كّل منهما ىل  ام
فيتددم حنوها... امسك ذراعها... حياول سحبها ىلليه فيعترض الشاب 
األول... يتدافعان... يتماسكان... يتصارعان... يتغلب الثاين على 
األول فيطرحه أرضًا... امسك بالشابة اِميلة وجيرُّهاا ىل  داخال   

األخر  ىل  داخل التفاحة أيضاًا... تنغلاق    التفاحة... خيرج ليجرَّ
 البوابتان وتطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثاني
تفتح األضواء تدرجييًا، وتدرجييًا يرتف  الشاب الثاين من بااطن  
التفاحة، ويستدّر عليها كما لو كان متثااًل حملاارب مان الدارون    
الوسطى... يرف  الشاب األول رأسه... ير  ىل  احلديدة الغّناء الايت  
من حوله... يفاجأ... ينه ... يتجاول.. يبحاث عان شايء     

اسدة... ينجاذب ىلليهاا... يادور    مفدود... يهتدي ىل  شجرة ب
حوهلا... تستدير الشجرة أو املرأة الشجرة فتمسكه... يرقصان معاًا  
رقصة الشجرة واحلب... يغّير الشاب الثاين وقفته... يغرز سايفه يف  
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بدن التفاحة خبفة، ورشاقة... ختتفي األشجار، والزهاور... يغّيار   
األمامياة عنادما   الشاب الثاين وقفته مرة أخر ... تسدل الستارة 

يكون الشاب األول حتتها مباشرة... تتوق  الستارة عن النزول وهي 
على ارتفاع أقدام ثالث... ينضغط الشااب األول حتات حافاة    
الستارة، ويظلُّ منبطحًا على األرض حىت هناياة املشاهد... يدفاز    
الشاب الثاين أمام التفاحة... تتعاا  أصاوات الطباول )ماار.     

من يسار املسرح وامينه فصيل من احملااربني...   عسكري(... يدخل
 أرجلهم فدط هي اليت يستطي  مجهور النظارة أن يراهاا... يالدون  
حركات استعراضية حول الشاب األول مث يشّكلون حولاه قوساًا   
كبريًا... ينظر الشااب األول ىل  جمموعاة األرجال باساتغراب     

ب منها... تشاري  ودهشة... تناديه الددم األو  حبركة رشيدة فيدتر
عليه بالوقوف... وما أن يرف  جسمه قلياًل حىت تبادره برفسة قوياة  
جتعله يتدحرج على اخلشبة بعيدًا عنها... تستمر أصوات الطبول... 
قدم أخر  تشري له باالقتراب منها فيفعل... ترفسه هي األخر ... 

بعيدًا عنها... يدترب من أخر  لكن األخر  تشاري لاه    يتدحرج
نفي مث بالتوجه ىل  غريها... يدترب من غريها فتشاري األخارية   بال

بالنفي أيضًا والتوجه ىل  غريها وال يعرف أيهما خيتاار بالضابط...   
تتددم من يده... ترفسه رفسة قوية... تتددم منه قدم رشيدة... تددم 
نفسها له... يصافحها... ختّلص نفسها من يده مث ترفساه رفساة   

قدم رشيدة... تددم نفسها له... ولكنها ال ترضى قوية... تتددم منه 
مبصافحته... تشري عليه باالقتراب من أقدام الشاب الثاين.. جمموعاة  
األرجل تتشّكل على هيئة صفني متداربني يكون الشااب األول يف  
أسفل الص ، والشاب الثاين يف أعلى الص ... تتددم منه األقادام  
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.. يتحرك معهاا زحفاًا باني    .األولالرشيدة... تشري ىل  الشاب 
الصفني... يصل ىل  الرجل الثااين... يساجد صااحبا السايدان     
الرشيدة... يدبالن قدمي الشاب الثاين مث ينهضان... يشريان علاى  
األول أن يفعل مثلهما لكنه يبعد قدم الثاين بامشئزاز... تدترب مان  

هناا  فمه فيبصق عليها... تتغري م  البصدة شكل التشكيلة الايت تكوّ 
السيدان، واألقدام... حركات سريعة ورشيدة م  ضربات الطباول  
تشّكل مبجموعها حالة الصراع غري املتكاافئ باني الشااب األول    
كطرف، وجمموعة األقدام كطرف  خر... حتيط األقدام بااألول...  

 ترف  ىل  أعلى لترفس يف  ن واحد جسد األول... تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثالث
)ترف  الستارة. يضاء املسرح ىلضاءة خافتة. تسدل على املنظار  
ستارة من قما. الدانتيال. الشاب األول ال يزال مماددًا يف مكاناه،   

 وىل  جانبه الشابة األو (
يرف  االثنان رأسيهما... يتبادالن النظارات... يبتسامان...   
 ينهضان... يتماسكان... يرقصان... تتغري ألوان اإلضاءة م  كالّ 
حركة جديدة من حركات الباليه... تنمو الزهور... جيلاس كال    
منهما على تفاحة صغرية... ترتف  التفاحتان هبما ىل  األعلاى، ويف  
الوقت ذاته ترتف  ستارة الدانتيال أيضًا... خيتفي اِميا  يف فضااء   
املسرح... موسيدى صاخبة تتخللها أصوات غريباة تتازامن ما     

ملسرح، وزئري كائناات غريباة غاياة يف    اضطراب األضواء على ا
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الوحشية... يهبط الشاب األول ىل  اخلشبة بواسطة احلبال الاذي   
أنزلت بوساطته التفاحة الكبرية... يتبعه الشاب الثااين... يتأهباان   
للصراع... امسك كل  منهما بتالبيب اآلخر... يتغلب الشاب األول 

أن يند َّ عليه تادخل  على الشاب الثاين... فيطرحه أرضًا... وقبل 
اجملموعة لتشكل سورًا حوله... ينه  الثاين... يتفرق عنه اِميا   
بتشكيالت حتتلُّ غالبية املساحة املتبدية على اخلشبة يتددم اثنان مان  
أفراد اجملموعة امسكان ذراعي األول... يدودانه ىل  التفاحة الكبرية.. 

اين على ظهر التفاحة... يشّدان ذراعيه ىل  جانبيها بدوة... يصعد الث
يض  ىلحد  قدميه على رأس األول، وحبركات رشيدة يتددم كلُّ فرد 
من أفراد اجملموعة ليوّجه صفعة قوية ىلليه مث ينساحب ىل  خاارج   
 املسرح.. يطلق االثنان ذراعيه فيسدط مغميًا عليه.. تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الرابع
اين وهو يرتدي مالبس خليفة )تفتح األضواء. يظهر الشاب الث

من الدرن العاشر اهلجري جيلس أمام التفاحة الكبرية علاى عار.   
يشكل قوائمه عدد من أفراد اجملموعة. تبدو التفاحة كأهنا خلفياة أو  
مسندًا للعر.. الشاب الثاين يعطي اإلشارة فتفتح البوابتان. تعازف  

 د حاشيته(املوسيدى. تنسل الراقصات من البوابتني، وكذلك أفرا
يأخذ كّل فرد من احلاشية مكانه حتت العر.... الشابة األو ، 
والشابة الثانية جتلسان عند قدمي الشاب الثاين... تلدي الراقصاات  
رقصة )امللك واجملون(... نسم  من خارج املسرح ضاربة صانج   
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مدوية... يتوق  اِمي ... تنسحب الراقصات واحلاشية... يدا   
ت مث يسوق الشابتني ىل  داخل التفاحة الكبرية... امللك صامتًا حلظا

تنغلق البوابتان... ترتف  التفاحة ىل  األعلى، وتظلُّ معلدة يف فضااء  
املسرح... ختطر للشاب الثاين فكرة يساارع ىل  تنفياذها خاارج    
اخلشبة... تطفأ األضواء، وعندما تفتح ثانية نر  بعضًا مان أفاراد   

على خشبة املسرح )مار. عسكري(...  اجملموعة مكبَّلني، وممددين
يدخل فصيل من اِنود وهم يرتدون بدالت احلارب، ويعتمارون   
اخلوذ الفوالذية... ينه  أفراد اجملموعة... يصط  اِناود علاى   
شكل نسق يف مواجهة مجهور النظارة )ضربة قوية على الطبال(...  

دي ينظر واحد من أفراد اجملموعة ىل  اِنود... يدا  أماام اِنا   
األول)ضربة طبل أخر (... خيل  اِندي األول خوذته، ويضاعها  
على رأس ذلك الفرد... ضربة أخر ، وأخر ، وأخر ... تشاّكل  
اجملموعة صفًا جديدًا أمام ص  اِنود، وبالطريدة نفسها يض  كالُّ  
جندي خوذته على رأس الشخص الذي أمامه )ماار. مساري(...   

ى الطبال(... يساتدير الكالُّ ىل     يتددم الكلُّ ىل  أمام )ضربة عل
الوراء... )ضربات سريعة على الطبل(... يهرول اِمي ... ينتظمون 
يف تشكيالت استعراضية مدروسة مث يتوقفون... يبشر صوت البوق 
بددوم الشاب الثاين... يسود الصمت، ومن عمق اخلشابة يظهار   

واثدة الشاب الثاين، وهو يرتدي بزة عسكرية حديثة... يسري خبطى 
ىل  وسط اخلشبة... يفتش صفوف اِنود، وهو حيدق يف وجوههم 
وجهًا وجهًا... يعود ىل  وسط اخلشبة... يفكر... يشري بيدياه...  
يدخل اثنان ومها يدودان الشاب األول مكاباًل... يفّكاان وثاقاه    
ويدفعانه فيسدط على األرض... موسيدى... يدخل أحد اِنود وهو 
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عسكرية، وخوذة فوالذية، وبندقية يضعها أمام حيمل على يديه بدلة 
الشاب األول... يستدير األول ىل  اخلل  مستنكرًا ورافضًا... يبتسم 
الشاب الثاين، ويشري مرة أخر  فتهبط التفاحة الكابرية... يداوم   
 االثنان اللذان جاءا به مكبال بفتح بوابة التفاحة الايمىن، وساحب  

على مدعد بشري أمام التفاحة... امدُّ  الشابة األو  بدوة... جيلساهنا
الثاين يده فيتددم منه أحد اِنود، وهو حيمل علاى يدياه ساالح    
)الشيش( يتناوله الثاين... يغرزه حبركة متدنة يف عني الشابة األو ... 
يسحبه... يغرزه يف عينها األخر ... يسحبه... تد  الشابة األو  

غطي الشاب األول عينيه بكفيه، على قدميها حلظة مث تسدط ميتة... ي
وىلذ ير  وجه الشابة األو  مضرجا بالدم يستدير ىل  الوراء... حيمل 
البندقية... يصوب ىل  الثاين... يضغط على الزناد ولكنه يكتش  أن 
البندقية خالية من العتاد... يهم مبواجهة الثاين لكن اثنني من اِناود  

يسود الصامت   عن احلركة...يندّضان عليه... امسكانه، ويتوقفان 
خشبة املسرح مث بمشارة من الثاين يهبط من فضاء املسارح حبال   

 مشندة... يتددم الثاين... يض  املشندة يف رقبة األول.
)ضربات متعاقبة على الطبل ختتم بضربة قوية مدوية على ىلثرها 

 يتوق  اِمي  عن احلركة مدة وجيزة قبل أن يسدل الستار(.
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 ()مسرحية مأوالية الدم الصما 

 الصامتون:

 الشاب األول

 الكاهن

 الرجل ذو التاج

 جماميع من الرجال والنساء

  

                                   

()  م 27/8/1995يف  الصادرالعدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت يف جريدة. 
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 الُمْصَمُت األول
)تطفأ األضواء. وعندما يضاء املسرح نر  جانبا من جواناب  

من سور ضاخم،   جزءاو معبد مشّيد على الطراز السومري الددمي،
ومدرج عال يف وسط املسرح شّيد على شكل زّقورة. الكاهن يد  
على عتبة املعبد املرتفعة نسبيا. بينما ينتشر الناس، وهم يرتدون الزي 

 السومري بتشكيالت على خشبة املسرح(.
نسم  مههمة كورالية... يرف  الكاهن ذراعيه ىل  األعلى فيخارُّ  

.. يكرر احلركة عّدة مرات بأسالوب  الناس سجودًا، وهم يهمهمون.
كهنويت قبل أن يصم  ذان اِمي  صوت هدير يشابه ىل  حاد ماا    
ضجيج طائرة فضائية... يرفعون رؤوسهم يف  ن واحد... ينظرون ىل  
السماء... يشريون ىل  األعلى... يدترب الصوت أكثار فاأكثر...   
يرتسم اخلوف على وجوههم... يهربون خل  الكااهن ىل  داخال   
املعبد، ويغلدون بوابته... يربق الضاوء مث يساط  بأشاعة شاديدة     
التوهج... يتطاير الغبار، ويهتز املسرح جّراء ارتطاام جسام ثديال    
بأرضيته... يبدأ الصوت باخلفوت تدرجييًا... تفتح بوابة املعبد حبذر... 
يطل من فتحة الباب رأس الشاب األول... خيرج ملتزرًا جلد حيوان 

لرفاقه بااخلروج... يكّوناون    تدي الزّقورة خبّفة مث يشريمفترس... ير
تشكيلة على مدرج الزقورة شبيهة حبظرية من اِند متأهبة للدتال على 
خط الشروع... ينظر الشاب األول يف االجتاهات األربعة... يتوقا   
عند جهة الغرب... يشري بمصبعه ىل  االجتاه ذاته... يهرول نازاًل مان  
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خلارج... يتبعه بدية الشباب )موسيدى تشبه صفري أجهزة الزّقورة ىل  ا
االتصاالت الالسلكية(... يهبط من فضاء املسرح ثالثة رجال يرتدون 
 زّيًا يشبه ىل  حد ما زّي رجال الفضاء املعاصارين... يتجمعاون يف  
ندطة واحدة أمام الزّقورة... خيفون رؤوسهم يف أحضان بعضاهم...  

ل حمدد... يادخل الشاباب... يدوماون    يكّونون كتلة ليس هلا شك
حبركات راقصة نزقة تدلُّ على الغرور، والدوة، والالمباالة، واملباهااة  
على ىليداع الطبول... خيرج الرجال الثالثاة رؤوساهم... يتوقا     
الشباب عن الرقص ببطء، وقد اعتارهتم الدهشاة، واالساتغراب،    

شعاعات قوياة  واخلوف... يسّلط الرجال الثالثة على شلة الشباب ىل
جتعلهم يتوقفون عن احلركة كما لو كانوا متاثيل حجرية... هتبط مان  
فضاء املسرح سبعة أعمدة بميداع منغم للطبول الصغرية والكابرية...  
تستدر األعمدة على خشبة املسرح... امسك الرجال الثالثة بالشاباب  
ويوثدوهنم على تلك األعمدة... يهبط من فضاء املسرح رجل ضاخم  

الق... يوثدونه على العمود الساب ... يربطون أذرعهم بأنابياب  عم
ندل الدم ربطًا متواليًا... يبدأون بالندل من الذراع األيسر للعمالق ىل  
الذراع األامن للشاب األول، ومن الذراع األيسر للشااب األول ىل   
الذراع األامن للشاب الثاين فالثالث، والراب ، واخلامس، والسادس حىت 

دفل دائرة الندل على الذراع األامن للرجل العمالق... يضا  أحاد   ت
الرجال الثالثة على رأس العمالق قبعة معدنية غريبة الشكل هي عبارة 
عن جهاز غريب يصدر صوتًا مسموعًا شبيهًا بالصفري حاملا تبدأ عملية 
الندل املتوايل للدم... يعطي أحد الثالثة ىلشارة بدء العملية... يسالط  

على الشباب، بعد اكتمال الندل مان ياده، شاعاعًا جيعلاهم       خر
وقد صار الشبه بيناهم   -ىلال الشاب األول - يستفيدون واحدًا واحدًا



82 

وبني العمالق كبريا... حيّلون وثاقهم واحدًا واحدًا... ترف  األعمادة  
ىل  فضاء املسرح... هتبط من األعلى رافعة  لية مربعاة الشاكل...   

ها باستثناء الشاب األول... ترتف  الرافعة ىل  األعلى، يتجم  الكلُّ علي
وختتفي يف فضاء املسرح... تفتح بوابة املعبد، ويطلُّ من فتحتاها رأس  
الكاهن... ينظر الكاهن ىل  الشاب األول وىل  بدية الرجاال، وهام   
يرتفعون يف فضاء املسرح... يفتح البوابة على مصاراعيها... خيارج   

. يتجمعون أمام بوابة املعبد... يرف  الكااهن  الناس حبذر، وخوف..
ذراعيه كما يف املرة األو  فيخرُّ الناس ساجودًا... يبادأ الصاوت    

.. يتوهَّج الضاوء مث يبادأ باالختفااء    باالرتفاع شيئًا فشيئًا... يشتدُّ
تدرجييًا... يشري الكاهن ىل  السماء مث ىل  الشااب األول... يتجما    

.. يسريون من أمامه سريًا جنائزيًا على ىليداع الناس من حوله باندها..
الطبول ظّنًا منهم أنه مات، وحاملا يبدأ باإلفاقة، واحلركاة يصاابون   
بالدهشة... يدفون بتشكيالت تالئم طبيعة حالتهم... يتددم الكااهن  
ليد  ىل  جانبه، وليساعده على النهوض... يد  فيبدو أكثر متاسكا، 

عضالت العمالق، وطوله كطولاه...  وصالبة من قبل... عضالته ك
يتحسس الكاهن وجهه باهتمام... امسك بذراعه، ويأخذه ىل  أعلاى  
الزقورة... يشري الكاهن ىل  اثنني من عاّمة النااس... يصانعان مان    
جسميهما مدعدا له... جيلس الشاب األول على املدعاد البشاري...   

األول  يتناول الكاهن تاجًا من اآلس... يضاعه علاى رأس الشااب   
)ضربات على الطبول مستمرة، ومتعاقبة بميداع رتياب(... تتوقا    
فجأة... يدخل ىل  املسرح رجل يض  على رأسه تاجًا بدرنني كبريين 
من الذهب املرص  بالآللئ... تتبعه، وحتيط به زمرة من األبطاال...  
يتفرق الناس عنهم خبوف فاسحني أمامهم الطرياق ىل  الزّقاورة...   
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لتاج يشري على الكااهن باالتوق ... يصاعد ىل  قماة     الرجل ذو ا
الزّقورة... امسك الشاب األول... بسخرية وهو يشاري ىل  جمموعاة   
األبطال... الشاب األول يبعد يده بعن ، ويبادأ باالنزول درجاة    
درجة... يبتعد الناس بينما يتجّم  األبطال يف وقفاة هتيال، وحتفاز    

صرعه الشاب األول... يتدادم  للمصارعة... يتددم املصارع األول في
الثاين فيصرعه يتددم الثالث، والراب ، واخلامس، والسادس، والسااب   
معا فيصرعهم مجيعًا... يركعون أمامه منكسي الارؤوس... يصاعد   
الشاب األول ىل  أعلى الزّقورة... حياول اإلمساك بالرجل ذي التااج  

فون... ينضمون لكن الكاهن امنعه... يشري على األبطال بالوقوف فيد
ىل  الشاب األول... يظّل ذو التاج باركا على األرض... الكاهن خيل  
التاج من على رأس الرجل ذي التاج، ويضاعه علاى رأس الشااب    
األول... يرف  الكاهن ذراعيه... يتددم اثنان من األبطاال امساكان   

 بالرجل ذي التاج، وجيرانه ىل  خارج املسرح.

   

 يالُمْصَمُت الثان
الشاب األول، وحيدًا على خشبة املسرح... يرقص مبتهجًا علاى  
ىليداع الطبول وىلذ ينتهي يصفق بيديه... يدخل اخلدم، وهم حيملون على 
أوان كبرية ذهبية أنواعًا اتلفة من الطعام، والشراب... تدخل خلفهام  

 (العاريس )جمموعة راقصات املعبد تتددمهن عروس وعروسها... جيلس 
ل الزّقورة... تلدي راقصات املعبد رقصة طدوسية قداماة  وعروسه أسف

بينما يتناول الشاب األول غذاءه بنهم، وشراهة... ينتهي من الطعام... 
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تتوق  راقصات املعبد عن احلركة... يشري هلن باخلروج... ينسحنب ىل  
... ينازل  (العريس)خارج املسرح... يشري للعروس بالبداء... يسحبها 

محاية عروسه لكان   (العريس)الشاب األول من على الزّقورة... حياول 
الشاب األول يلدي به ىل  خارج املسرح... هترب العاروس ىل  أعلاى   
الزّقورة... يتبعها... تطفأ األضواء ما عدا السايك الذي يظهار علياه   
ىلذ شبحا العروس والشاب األول وهو يهامجها يف حماولة لالمساك هبا، و

يتمكن منها تتسارع ضربات الطبول شيئًا فشيئًا م  صرخات العاروس  
وتأوهاهتا مث ختمد الطبول شيئًا فشيئًا م  خفوت صرخات العاروس أو  

 م  الصرخة األخرية هلا... يظلم املسرح.

   

 الُمْصَمُت الثالث
)جمامي  من الناس ينتظمون يف تشكيالت موزعة على اخلشابة  

 أعلى الزّقورة حيث جيلس الشااب األول، وىلذ  أنظارهم متجهة ىل 
 يد  يربك اِمي (.

ينزل الشاب األول من على الزّقورة، واذ يض  يده على كت  
أحد الشباب يأخذ الشاب مكانه على الزّقاورة بطريداة نظامياة،    
وعندما ينتهي من اختيار بدية الشباب يكون الكلُّ قد شّكل كتلاة  

شاب األول ليكون علاى رأس اهلارم   بشرية شبه هرمية... يصعد ال
البشري... يشري بيده صوب اخلارج )الكتلة البشرية كلُّهاا شابيهة   
بنصب تذكاري مللحة قدامة(... هتب عاصفة... يدخل ىل  املسارح  
عدد من الشيوخ... ينحنون للشاب األول... يظّلون على احنناائهم  
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ب الطريق له حىت ينزل الشاب األول من على الزّقورة... يفسح الشبا
بشكل يدلُّ على اهليبة... يستعرض الشاب األول الشيوخ... يرفا   
رأس أحدهم فيهبط حبل مشندة من فضاء املسرح... يتددم اثنان من 
الشباب... يضعان احلبل حول رقبة العجوز... هتبط أعداد كبرية من 
املشانق... توض  حول رقاب الشيوخ... يصافق الشااب األول   

بطيئًا أول األمر مث سرعان ما يزداد سرعة، وم  الصفدة  تصفيدًا رتيبًا
األخرية العالية تسحب احلبال ىل  األعلى، وخيتفي الشيوخ يف فضااء  
املسرح... يتحول التصفيق الرتيب ىل  تصافيق مانّغم... يارقص    
الشباب على ىليداع التصفيق رقصًا سريعًا وعنيفًا... خيرجون الواحد 

 املسرح، وكل  منهم قد اصطحب معه شابة تلو اآلخر مث يعودون ىل 
مجيلة يراقصها )ضربة قوية(... يتوق  اِمي  عن الرقص يسامعون  
صوت هدير كما يف املرة األو  يدترب شيئًا فشيئًا... يهرب اِمي  
ىل  داخل املعبد، ويغلدون البوابة عليهم... يظالُّ الشااب األول يف   

ينزل منها ىل  األسفل، وكما يف  مكانه يراقب السماء، وكأن شيئًا ما
املرَّة األو  حنسُّ بارتطام جسم ثديل جادًا علاى األرض مث يبادأ    
الصوت باخلفوت... يهبط من فضاء املسرح رجالن يشبهان رجال 
الفضاء املعاصرين... يهمُّ الشاب األول مبهامجتهما لكنهما يصاوبان  

افعة  لية مربعاة  عليه شعاعًا يشّل حركته.. هتبط من فضاء املسرح ر
الشكل... يضعانه عليها... ترتف  الرافعة به شيئًا فشيئًا، وكاذلك  

 بالرجلني حىت خيتفي اِمي  يف فضاء املسرح، وتنزل الستارة.
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 اجملموعة الثانية

 وت الصمتكارحتاالت يف مل
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  مسرحية
 ()االلأحام في فضا ات الصمت

 الصامتون:

 الكهول الثالثة

 املمثل األول

 املمثل الثاني

 محلة التابوت

 امرأة التابوت

  

                                   

()  ديا م  1999الصادر يف خري  العدد  - جملة ألقنشرت يف. 



90 

 
 

 الُمْصَمُت األول

من خالل الظاالم موسايدى خاوف     نسم  .)تطفأ األضواء
وترقب. تفتح اإلضاءة متناوبة باللون األمحار، واألزرق، واألصافر   
فتتاح ملن يف الصالة فرصة مشاهدة الكهول الثالثة وهم يدفون علاى  

نسبيًا عن اخلشبة. يدوم الكهل األول حبركات تشبه ىل  مدرج مرتف  
حد ما حركات الكهنة أو السحرة بينما يظلُّ اآلخران بال حاراك.  
تستمر اإلضاءة على حركتها املتناوبة فترة مث تتوق  م  ضربة أرغن 

 قوية(.
يضيء املمثل األول )باملالبس البي ( طريده مان الصاالة ىل    

وي أو مشعة... يتبعه املمثل الثاين )باملالبس اخلشبة بواسطة مصباح يد
السود( كما لو كان ظاًل له... يتددمان خبطى موحدة ىل  اخلشبة... 
يصعدان... يستمر األول بالساري ىل  منتصا  اخلشابة دون أن    
يستدير... يتوق  على منطدة وسط الوسط وكأنه أحاس بوجاود   

ىل  رأس األول  شخص يتبعه... يتوق  الثاين أيضًا.. يصّوب مسدسًا
مباشرة.. تضاء اخللفية )السايك( بمضاءة محراء تادرجييًا... يطلاق   
النار... يطلق األول صرخة صّماء... يتأمل، وخيتل توازنه قلاياًل...  
يستدير ليواجه الداتل... يرمده بنظرة ذات مغز ... يبتسم لاه...  

تيال  يتددم حنوه... يتوق  أمامه مباشرة... يسري الداتال حناو الد  
فيتراج  ىل  وسط اخلشبة... يتوقفان، وحبركة واحدة منهما تنطلاق  
السمفونية اخلامسة لبتهوفن... يرقصان معًا حبركات موحدة رقصاة  
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)الددر يطرق األبواب(... تنتهي الرقصة حبركة موحادة يتوقفاان   
 عندها قبل أن تطفأ األضواء، وحيل الظالم.

   

 الُمْصَمُت الثاني
خالل الظالم ضربات رتيبة على الطبول. تسالط  )تنطلق من 

 على اخللفية )السايك( ىلضاءة زرقاء. يضاء املسرح بمضاءة خافتة(.
يدخل ىل  املسرح ثالثة كهول حيملون صاواِهم... يدفاون   
بشكل هرمّي بينما يظّل الدتيل على اِانب األامن مان املسارح...   

جنائزيًا على ىليدااع   يدخل محلة )التابوت( وهم يسريون سريًا نظاميًا
املار. اِنائزي أو صوت اهلمهمات الكورالية... ينزلون التاابوت  
على جهة يسار املسرح... يدفون خل  التابوت.. يرفعون غطااءه  
حبركة بطيئة.. تنه  منه امرأة يف مدتبل العمر... تض  على شفاهها 

 األمحر الذي يبدو منسجما م  مالبسها البي .
ن التابوت مشاهبة حلركات الدتيل عنادما  )حركات النهوض م

 رقص م  قاتله رقصة الددر يطرق األبواب ولكن من دون موسيدى(.
تد ... تنف  عن مالبسها التراب... تبتسم حلملة التاابوت...  
تنطلق حنو الكهول الثالثة... تبتسم هلم واحدًا واحدًا مث تنطلق بسارعة  

ىلليها على يسار املسرح... حتااول  وبلهفة حنو الدتيل ىلذ تراه واقفًا ينظر 
معاندته لكنَّه يفلت من بني ذراعيها ويتوقَّ  أمام الكهاول الثالثاة...   
يشري ىل  املرأة وىل  نفسه... املرأة تدوم حبركات مشاكسة فيها الكاثري  
من نزق املرأة املراهدة... يبتسم الكهول حلركاهتا... ينظرون ىل  الدتيال  
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ل ذراعيه ىل  اِانبني... يرف  الكهول أيديهم كما بامشئزاز... يفتح الدتي
لو كانوا شهودًا... يشريون بصواِهم ىلليه ىلشارة موحدة... يتدّلى مان  
فضاء املسرح حبل يشبه املشندة... يضعه أحد الكهول حتات ىلبطاي   
الدتيل... يسحب احلبل والدتيل ىل  األعلى لكنه يظلُّ متدليًا يف فضااء  

يلة كورالية مضخَّمة مبكارب الصاوت... ينازل    املسرح... مههمة ترت
الكهول الثالثة من على مدرجاهتم ويتوجهون ىل  اخلاارج... تادخل   
املرأة يف تابوهتا... ينزل احلبل ىل  أسفل... يرختي... يدوم محلة التابوت 
بغلده عليها... حيملوهنا وينسحبون ىل  خارج املسرح على ىليداع املار. 

اهلمهمات الكورالية... ينزل احلبل ىل  أسفل... اِنائزي أو على صوت 
يرختي... تدب احلياة يف الدتيل مرة أخر  يربك... يفاتح ذراعياه ىل    
اِانبني كما يف املرة السابدة... يد  مث جيماد يف مكاناه... يداوم    
حبركات طريان وكأنه يطري فعاًل... يتوق  ىلذ ير  الداتل على يساار  

وهو يصّوب ىلليه... يتددم الدتيل من الداتل... اخلشبة ال يزال يف مكانه 
يتوقَّ  على مدربة منه مث يتراج  أمامه م  كّل خطوة للداتل باجتاهاه...  
يتوقفان يف وسط اخلشبة... يتبادالن النظرات... يتحركان كما لو كانا 
واحدًا... يطلق الداتل صوب الدتيل... يصرخ االثناان معاًا صارخة    

نهما رأساه بطريداة متشااهبة... يتلوَّياان...     صّماء... امسك كل  م
يتألَّمان... يدتربان من بعضهمًا... يتداخل الواحد يف اآلخر... يلتحمان 

.. يتوقفان .متامًا... يتحركان وكأهنما واحٌد ومها يلديان رقصة االلتحام
عن الرقص... جيمدان يف حملهما... يسادط الدتيال ميتاًا وكاذلك     

 م  تصاعد اهلمهمات الكورالية. الداتل... يسدل الستار
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 الُمْصَمُت الثالث
يهبط الدتيل بواسطة احلبل من فضاء املسارح ىل  اخلشابة...   
جيلس يف منتص  املسرح... مترُّ من أمامه امرأة عصرية هي نفاس  
املرأة اليت كانت معه يف اللداء األخري... ال تنتبه املرأة لوجوده أو أهنا 

باساتغراب... يتبعهاا... ختتفاي وراء     ىلليها تتظاهر بذلك.. ينظر
الكواليس... يعود ىل  جلسته وسط اخلشبة... امرُّ من أمامه أيضاًا  
الكهول الثالثة ولكنهم مبالبس عصارية أيضاًا... ينظار ىللايهم     
باستغراب... يتبعهم حىت خيتفون وراء الكواليس )أصاوات غاري   

الرتفااع شايئًا   مفهومة وال حمددة، مضخمة مبكّبر الصوت تأخذ با
فشيئًا( يتلّو  معها متأملًا... امسك رأسه كما يف املارة الساابدة...   
تتوق  األصوات... جيلس متهالكًا يف مكانه السابق... يتدّدم مان  
خلفه الداتل السابق... جيلس خلفه مباشرة يتحارك معاه حركاة    
موّحدة... يستدير فري  الداتل... يدفان كل  يف مواجهة اآلخار...  

تراجعان ىل  اخلل  وقبل أن خيتفيا وراء الكواليس يظهر خلفهماا  ي
أيضًا حيمالن اهلاراوة بادل    ةالرجالن الكهالن ومها مبالبس عصري

الصوِان، ويضعان على أعينهما نظارات ساود... يساتديران...   
يريان الرجلني الكهلني فيتراجعان ىل  وسط اخلشبة... يدخل الكهل 

وبيده هراوة أيضًا... يتوقا ... يرفا    األول من ملخرة املسرح 
هراوته ىل  األعلى ويظلُّ جامدًا كتمثال فينهال اآلخران على الداتال  
والدتيل ضربًا مرّبحًا... يزح  الداتل، والدتيل وخل  كّل مناهما  
واحد من الكهلني وكأهنما يسوقاهنما كما تساق اخلراف... يدورون 

ألول... جيلساان...  زحفًا نص  دورة فيلتدياان عناد الكهال ا   
ينهضان... خيف  الكهل هراوته فيجلسان ثانية... يض  كل  هراوته 
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على عنديهما ويضغطان حىت يندط  عناهما اهلاواء وخيتنداان...    
يسدطان على األرض... يرتف  الدتيل ىل  األعلى بواسطة احلبل الذي 

 هبط به ىل  األسفل... تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الرابع
تفتح اإلضاءة تدرجييًا. يظهر الكهول الثالثة مبالبسهم التدليدية )

 على املسرح. ونر  الدتيل وهو ال يزال على سدطته األخرية(.
ينه ... ينظر ىل  كّل اِهات... يتأكد من عدم وجاود أّي  
شخص غريه... يهم باخلروج من جهة اليسار لكنه يتوقا  قارب   

أبصر شيئًا غريبًا ومدهشًا... يستمر الكواليس مث يبدأ بالتراج  وكأنه 
بالتراج ... تتبعه، وتالحده من اِهة نفسها مار ة كابرية بمطاار    
ضخٍم... تتددم حنوه ببطء أول األمر مث تبدأ مبطاردته أينما ذهب... 
ير.ُّ الكهالن )الثاين والثالث( املسرح من األعلى بأخبرة ملونة بينما 

ية... تتوق  املر ة عن احلركة... يدوم األول ببع  احلركات الشيطان
يتوق  الدتيل... ينظر ىلليها... يتأكد من أهنا لن تتحارك ثانياة...   
يدترب منها... ير  صورته معكوسة فيها أول األمر مث ير  الكهول 
الثالثة وهم يسخرون منه... يتراج  خطوة واحدة... حيّدق فيها... 

تفي يف فضاء املسرح بينما ير  الداتل... ترتف  املر ة ىل  األعلى، وخت
 يظلُّ الداتل يف حمله حيّدق يف الدتيل.

)أصوات متداخلة سريعة غري واضحة وال مفهومة تصدر عان  
 مكرب الصوت(
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امسك كل  منهما رأسه متأملاا حاىت ختتفاي األصاوات...     
يتوقفان... ينظر كل  منهما ىل  اآلخر... يبدأ الدتيل مبطاردة قاتله... 

الساايك عادة دورات... خيتفياان حلظاة وراء     يدوران حاول  
الكواليس... يدخالن ىل  املسرح وكل  منهما ينظر باجتاه الكاواليس  
وهو حيمل بيده مسدسًا... يتراجعان حىت امس ظهر كّل منهما اآلخر 
فيدفزان من هول املفاجأة، ويستديران حنو بعضهما... يطلداان...  

من أعلاى املادرج املرتفا     يسدطان معًا... ينزل الكهول الثالثة 
نسبيًا... يدفون حول اِثتني... يرف  الدتيالن رأسيهما... ينظاران  

ليهما... يطلدون فيسدطان مرة ىلىل  الكهول وهم يصوبون صواِهم 
 .أخر  ولكن بال حراك هذه املرة حىت يسدل الستار
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 مسرحية
 ()محاولة الخأراق الصمت

 ن:الصامتو

 البيض الرجل ذو املالبس

 الرجل ذو املالبس السود

 الرجال الثالثة

 املرأة

 الرجالن

  

                                   

()  م 10/6/1998يف  1550العدد  - جملة أل  باء العراقيةنشرت يف. 
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 مقدمة المسرحية

 علي مااحم عباسالعراصي بقلم الناصد 
 

د ىلن خربتنا يف )فن التمثيل الصاامت(  ال نأيت جبديد حني نلّك
 تزال حتبو على أول املدارج.. وىلن خربتنا العة ومتباعدة، وهي متدّط

يف أدب الفن الصامت أقل وأوهن. ومهما يكن مستو  التجربة )فنا 
جتربة جديدة فكي  باحملاوالت  بااماوأدبا( ال املك املرء ىلال االبتهاج 

الدؤوبة اليت شرع هبا أديب وفنان يعرف أصول اللغة املسرحية صامتة 
 .نباري.وصائتة وهو صباح األ

الصمت( ىلن  الختراقىلن أول ما يكتشفه الدارئ لنص )حماولة 
.. وواضاحاً  مشخصًا مللفه بارع يف وص  الصورة الدرامية وصفًا

 وهو يف منحاه قد استثمر الرموز اللونية والبصرية والسمعية استثمارًا
 -كما هاو معاروف    - . فاللون األبي  ملالبس الرجل يدّلحاذقًا

على النداء والطهارة، واألسود يرمز ىل  الشر والعدوان والعسا ،  
يشري ىل  السلوك االنتاهازي   واِم  بني اللونني يعطي معىن جديدًا

ن الصراع جيري كماا يف لعباة   أب. وتوحي رقعة الشطرنج باملتدّل
ل عنه على الادخو  رك بيادقها قو  شريرة جترب الرجل رغمًاقاسية حت

 باهظااً  ن حماولة اخلروج منها تعين أن يدف  الرجل مثنًاىليف شراكها و
نبااري املالثرات   وفيما عدا ذلك استثمر األ واالستالبمن الدهر 

اِمايل تبدأ بالعيارات  - الصوتية عن ىلدراك لديمتها وأثرها التعبريي
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ومتر بفرقعة السالح واالنفجار الذي يلكد عظم احلادث اِااري   
رخة االحتجاج على الصمت الذبيح.. كما استثمر الضوء وتنتهي بص
 احللم. ةلتجسد بدع

 لصيدًا بل واقعيًا وبالرغم من وفرة الرموز فان النص مل يكن رمزيًا
 ةعناه مسا   ملعاِة صراع اخلري والشار نازعااً   ًابأرض الواق  ومكرس
خار  به وجهة عنيفة صارمة.. أما املرأة فهي الوجه اآل امليتافيزيدي متجهًا

ة والشفافية ويف نفس الوقت الضحية والدربان.. لنداء الرجل.. مثال للرّق
( دامياة لة.. حمطمة.. شاحبة وتدخل للمرة الثانية دنيا الواق  واحللم )اذ
 -رمز الاوالدة اِديادة    -راحت ضحية الوحشية والظلم.. وطفلها 

لا   ون املارأة خ ضحية بريئة يدط  األشرار رأسه وال يكتفون، فيجّر
لرجل ىلنداذها، يداوم بمصرار شاباك  اوعبثا حياول  -الكواليس الغتصاهبا

وتلك ندطة ضاع  يف   مشمئزًا اللعنة.. يداتل لكنه يدذف السالح نافرًا
البنية الفكرية للرجل.. فيستخدم يديه اجملردتني لدف  اِدران الزاحفاة  

 .وال املك ىلال أن يطلق صوته بصرخة مدوية
من مستو  وتلك فضيلته الكرب ، ىلذ  رأكثالنص ينطوي على 

يف املعاِات اإلخراجية. صحيح أن )املوضوع( كما يبدو  يتيح تعددًا
مان   أكثار بني اخلري والشر، لكنه يثري  تدليديًا لكونه صراعًا ظاهرًا

تساؤل عن ماهية هذا الصراع: أي خري وأي شر؟ فالشار مادجج   
 لتناق  بينهما مفتوحااً ا بالسالح واخلري مسلح بمرادة اخلالص فيظلُّ

 املداومة، النداء -من أفق فهو صراع ثنائي الدطبني: احلصار أكثرعلى 
نه صراع عني  ال هوادة فيه برغم عدم ىلاحلرية..  -الدم، العس   -

 ه ويثري خياله، بل وحيفزه!الدارئ ويهزُّ تكافله يستفزُّ
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 الُمْصَمُت األول
 .الظالم عيارات نارية اتلفاة تطفأ األضواء. نسم  من خالل )

ات نر  خالل وميضها الرجل ذا املالباس  ة مّرتوم  اإلضاءة عّد
هنال امحاية نفسه من وابل الرصاص الذي  حماواًلو فزعًا ،هاربًا البي 

 (.جهة من جهات املسرح عليه من كّل
ثالثة فيتارنح   ،عيارين ،بعيار املالبس البي  ويصاب الرجل ذ

. يدارفص قبال أن   ... يتهاو ..ينهار .الرصاص.. .. يندط .متأملًا
بدعة الضوء الدائرية مركزة عليه  فتتوق  احلركة وتظلُّ يسدط أرضًا

)موسيدى حلميه هادئة( يستمر  ...فترة وهو على وسط يسار اخلشبة
. يدا   .يرف  رأسه مث جذعه. .فترة مث يبدأ باالستيداظ.. (مدرفصًا)

بري أو ضربة صنج قوية تتازامن ما    من دوي طبل ك .. يفزُّ.منتصبًا
. ينظر ىلليهاا  .معظم اخلشبة. ظهور رقعة شطرجنية ضوئية كبرية حتتلُّ

ت ذات الشمال، وذات اليمني )ال أحد على املسرح . يتلفَّ.بتوجس.
ه يفشال، وىلذ  غريه وغري الفراغ( حياول اخلروج من الرقعاة لكنَّا  

ة يعياد  ة خفّيا نه مشدود ىل  املرب  الذي يد  عليه بدوأيكتش  
يهبط على حني غرة من فضاء املسرح  ..احملاولة ثانية، وثالثة، ورابعة.
)مرب  بيدق امللك( رجال   يد  عليه على املرب  املناظر للمرب  الذي

 .. يتددم خطوة )مربعا.يرتدي املالبس السود ولكنه مدجج بالسالح
ل ذي . يرمي أمام الرجا .. يشهر سيفه وينتظر..يتوق . (ىل  األمام

، ًادرعا  - من جهة جمهولة من فضااء املسارح   - املالبس البي 
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  الرجل ذي املالبس السود الذي يشاري  ىلليهما، وىل. ينظر ..ًاوسيف
يتددم الرجل ذو املالبس السود يرف   .. حائرًا.عليه حبملهما مستغربًا

علاى الرجال ذي املالباس     سيفه ىل  األعلى حبركة رشيدة يند ُّ
ة انعكاسية، و لية يرف  الرجل ذو املالبس الباي   .. وحبرك.البي 

. يسدطه اخلصام  .. يستمر يف دفاعه فترة..الدرع فيدرأ عنه الضربة.
.. ينتبه لوجود السي  يف يده، وىلذ يتفاد  ضاربة أخار    .أرضًا

. يطعنه بدوه فيتدهدر ببطء حىت يسدط خلا   .للخصم يند  عليه.
ينظر ىل  السي ، والادرع،  . الرجل ذو املالبس البي  .الكواليس.

مبغاادرة   يهمُّ .عنه.. وملا فعله باخلصم فريميهما بتدزز وامشئزاز بعيدًا
يدامهه رجال بشعون، ايفاون مبالباس    الرقعة، وعندما خيرج فعاًل

بي  مغطاة بعباءات سود مما يتيح هلم الظهور بلون واحد أو لاونني  
يضربه أطوهلم قامة،  .ة يظهرون فيها على خشبة املسرح..مّر يف كّل

عليه.. تتركز  يسدط مغشيًا .فيعيده ىل  الرقعة ثانية.. وأكربهم حجمًا
يساتيد ..   .اإلضاءة يف حزمة دائرية تعزله عن بدية أجزاء اخلشبة..

جيد الرقعة قد اختفت، وعلى مدربة منه )على مرب  قلعة امللك( تد  
ما لو أهنا طفل صدرها دمية كبرية كل امرأة مبالبس بي ، وهي تضمُّ

. .. تتدادم مناه.  .هلا ذراعيه. . امدُّ.الطفل. /. يتأمل الدمية.رضي .
. امساك  .. ينه ... يضعها على األرض..لها.. يدّب.تناوله الدمية.
. يرقصاان مثال   .. حيتضنها، ويدور معها بفرح غامر..يدي املرأة.
 الرقصة فترة مناسبة حاىت  . تستمّر.دني يف فضاء فسيح.طائرين حمّل

زاوية من زوايا  يدطعها صوت الرصاص، وهو ينهال عليهما من كّل
. حياول الرجل محاية املرأة جبسده، وحتاول املارأة محاياة   .املسرح.
.. تتوق  احلركة .الطفل جبسدها لكن الرصاص يتمكن منها /الدمية
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. يادخل  .أثناء سدوطهما فيبدوان كتمثالني حزينني، وسااخطني. 
الطفل من بني ذراعاي   /. ينتزع الدمية..سلاًلالرجل ذو الصوِان مت

 . تطفأ األضواء...أيضًا املرأة هبدوء ويغادر متسلاًل

   

 الُمْصَمُت الثاني
نر  الرجال ذا  نفسها )على املرب  نفسه وحتت البدعة الضوئية 

 .املالبس البي  وهو ممد داخل الرقعة الشطرجنية(
. حيااول  ... ينه ..ثانية.. يفاجأ بعودة الرقعة .يستيد  ببطء

ضربة صنج أو طبل )اخلروج منها ولكنه يفشل كما يف املرة السابدة 
كبري، وصرخة قوية لرجلني يدفزان ىل  داخل الرقعة ومها يرتاديان  

. .. يشهران أسالحتهما. .يتددمان منه ببطء. (املالبس السود أيضا
يظهار   . يتوقفان عن احلركة حاملاا .يبدوان كراعيي بدر أمريكيني.

. أحاد  .الرجال الثالثة، وهم يغادرون املسرح بااللون األباي .  
. .الرصاصة ىل  املرب  اجملاور. مراوغًااملسلحني يطلق النار عليه فيدفز 

يكتش  أهنما يطلدان كما لو كانا )فيلني( يف رقعة شطرجنية فيسهل 
يد  على مرب  ال يتداط  معهماا   .عليه حتاشي ىلطالقاهتم املستمرة..

.. .يصوب حنو الثااين  ..... يرديه قتياًل.. يطلق.صوب حنو األول.في
. .عنه خل  الكواليس. يرمي املسدس بعيدًا ..... يرديه قتياًل.يطلق

.. يشا  ضاوء   .هائاًل يرتطم املسدس بأرضية اخلشبة فيحدث دويًا
وهاج هو وهج انطالق الرصاصة الطائشة اليت تطيح باه فيسادط   

تتركز  .نفسه الذي سدط عليه قبل هذه املرة.. عليه على املرب  مغشيًا
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.. .عليه بدعة الضوء فترة وجيزة مث ختتفي تادرجييا ما  املوسايدى   
. يفاجاأ باختفااء رقعاة    .يستيد  الرجل ذو املالباس الباي .  

يتأكد من عدم وجاود ثداوب يف    ..يتحسس جسده. .الشطرنج..
يدخل الرجال الثالثة.. يدورون حولاه   .مالبسه )موسيدى مار.(..
. يتابعهم، وىلذ خيتفاون وراء   ... خيرجون..دورة )طدوسية( كاملة

.. .. يصاطدم هبام  .الكواليس يلوذ بالفرار من اِهاة األخار .  
يصطدم هبم  .. يلوذ بالفرار من جهة أعلى وسط املسرح...يتراج .
. يتدادم  .... ال يلوي على شيء... يتوق  يف مكانه.. حائرًا.أيضًا

.. يضربه بالصاوِان فيسادط   .منه أطوهلم قامة، وأكربهم حجمًا
 .عليه فتختفي بدعة الضوء تدرجيًا مغشيًا

   

 الُمْصَمُت الثالث
. ... تظهر رقعة الشطرنج أيضاًا. .تدرجييًا تبدأ البدعة بالظهور

.. تدخل املرأة اليت كانت معه يف املرة الساابدة ىل  داخال   .ينه 
ة من الدماا.  ، وهي حتمل بني يديها صّردامية.. .. شاحبة.الرقعة.

. يدترب الرجال ذو  .تضعها على منتص  الرقعة، وتبتعد بانكسار.
. يفتحها حبركة واحدة يفاجاأ، ويكااد   .ة.املالبس البي  من الصّر

.. .الطفل مدطوعة، ومضرجة بالادم  /يغمى عليه ىلذ ير  رأس الدمية
.. يتعا  صوت املوسيدى .ه براحتيهه.. يغطي وج.. يربك.تنهار قواه.

.. يتبعه الرجل ذو املالباس  .. يبدأ الرأس باالرتفاع ىل  أعلى..حزينًا
. يطاأطئ  .البي  بنظراته الكسرية حىت يغيب يف فضااء املسارح.  
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.. .. حياول التصدي هلام ... ينه ... يدخل الرجال الثالثة.رأسه.
ِ    يوقفه أطوهلم، وأكربهم حجمًا انه مث يشاري  بمشاارة مان صاو

.. .من ياد  ىل  املرأة فيتددم االثنان وامسكان هبا كل  بالصوِان أيضًا
 اهنا ومها يتبعان كبريمها ىل  ما وراء الكواليس جيري خلفهما بكّلجيّر

اللحاق هبما وأخذ املرأة منهما لكنه يصاطدم جبادار    سرعته حماواًل
عه من اللحاق ومهي على اخلط الفاصل بني داخل الرقعة وخارجها امن

. حياول اخلاروج  ... يضربه بيديه.مرات.ة . يرفس اِدار عّد.هبم.
. يكرر احملاولة من .من اِهة املدابلة لكنه يصطدم جبدار ومهي  خر.

. تبدأ اِدران األربعاة الومهياة   ..ملخرة املسرح، ومن أمامه أيضًا
ها رقعة .. تضيق مع.. تضيق.م  املوسيدى. فشيئًا باالقتراب منه شيئًا

. .. وكذلك املوسايدى. ... تتوق  اِدران عن احلركة..الشطرنج
فت عنده يتحرك ذو املالبس البي  ضمن حدود املتر املرب  الذي توّق

. ... جيلس يف ىلحد  زوايا املربا . ... يستكني.اِدران عن احلركة
ق اِادار باال   .. حياول تسالّ ... ينظر ىل  األعلى.. ينه .يفكر.
. يد  مواجها اِدار األمامي يار   .. جيلس..ني.. يستك.جدو .
. يتلمس بأصابعه حرف .يده. . امدُّ.يدترب منه. .على اِدار.. شيئًا

. تتداط  ساعداه أمام فمه فتمن  .)ُأ( مث حرف )س( حياول الصراخ.
. يلمس احلارفني  .. ينظر ىل  اِدار اآلخر..الصرخة من االنطالق.

وكاذلك احلاال ما  اِادارين      .)ُأس( وال يستطي  الصراخ..
.. تبدأ اِدران األربعة باحلركة ... يد  يف منتص  املرب .اآلخرين

.. ... حيااول ىليدافهاا  .تضيق .. تضيق...مرة أخر  م  املوسيدى.
 . حياول ثانية، وهي تنطبق علياه شايئاً  .دفعها بيديه دون جدو .

.. .هلاثاه .. يزداد .. تضغط عليه. .. يتلّو... تالمس جسده..فشيئًا
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.. ... حياول مسك شيء ما ينجيه.يده ىل  األعلى . امدُّ.تضغط أكثر.
. وقبل أن تسحده متاماا يطلاق   ... تنطبق عليه..تضغط أكثر فأكثر

.. .متزق الصمت الذي استمر طوال العارض  .صرخة قوية مدوية..
 ها بينما تستمر الصرخة قوية مدوية وملثرة.تطفأ األضواء كّل
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 مسرحية
 ()ابأهاالت الصمت الخرس

 :الصامتون

 الرجل األكرب

 الرجالن القويان

 املرأة

 القادم اجلديد

 الرجل األعمى

 الصيب

 الرجل امليت

 امرأة اجلنازة

 جمموعة من الرجال والنساء

  

                                   

()      عن رواية الكاتب الروائي الكابري فياودور ديستوفساكي )األخاوة
 .522رادوغا( ص . دار ).كرامازوف( اجمللد األول فصل املفتش األكرب

 .م 11/4/2000يف  5العدد  - زمننشرت يف جريدة ال 



108 

 
 

 الُمْصَمُت األول
يف منطدة أعلى وساط املسارح،    تتوهج بدعة ضوء تدرجييًا)
يظهر يف البدعة  .تتصاعد املوسيدى متزامنة م  ذلك التوهج وتدرجييًا

. يدا   على كرسي ضخم مهيب جدًا الضوئية الرجل األكرب جالسًا
ىل  جانبيه رجالن قويان يرتديان مالبس تشبه ىل  حد ماا مالباس   

 (.الكهنة
. يد  .ىل  منطدة وسط الوسط. ًاوالرجالن  لّي م الكرسّييتدّد

فتظهر اجملموعة باركاة   أيضًا األضواء تدرجييًا الرجل األكرب مث تفتح
. ينتدل .الرؤوس ومرتبة بشكل مدروس. م َطأَطأةعلى امتداد اخلشبة 

ة ه على رؤوسهم عّدالرجل األكرب بني أفراد اجملموعة وهو ينف  كفَّ
اخلشابة  ي يغّط .عليهم من كفه ماًء مددسًا.. نه ير.ُّأات كما لو مّر

وعة وكأهنا تسبح يف حبر من الغيوم البي  دخان صناعي فتظهر اجملم
.. الرجل األكرب يرف  يديه ىل  األعلى حبركة تشبه .الكثيفة املتحركة

. .ان فتنه  اجملموعة واقفة علاى أقادامها.  حركة السحرة والكّه
. يادير  .تنحين اجملموعة. .خيف  الرجل يديه ىل  منتص  جسمه..

ه.. جيلاس علياه   حنو كرسّي . يسري صاعدًا.. يتركهم..ظهره هلم.
يه، ويضرب هبما املسندين اِانبيني . يرف  كفَّ.بكربياء تليق جبربوته.

لكرسيه فتتحول اجملموعة ىل  تشكيالت اتلفة تظهر قوته، وسطوته، 
تضم التشكيلة األو  جمموعة من اِالديان   .وهيمنته على املكان..

وعلى امينه تداوم  ة يف جهة يسار املسرح، يتناوبون على جلد ضحّي
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تشكيلة أخر  بتعذيب رجل وضعوا قدمياه يف )فلداة( وراحاوا    
يضربون عليها بدوة، وعلى أسفل وسط اخلشبة تدوم تشكيلة ثالثاة  
. .بمعدام امرأة يف مدتبل العمر مجيلة، رشيدة، جذابة مبا فيه الكفاياة. 

قرب ىل  الارقص  أمرن هو باي ون هذه احلركات بشكل انسيايلّد
.. تستمر املوسيدى مصاحبة حلركاهتم .منه ىل  األداء التمثيلي التعبريي

ي ما   حىت ينسحب اِالدون، وتنزل املرأة من املدصلة وهي تالدّ 
.. يعود اِالدون ليحيطوا هبم فتلوذ املرأة .الضحيتني رقصة االستغاثة

لة.. يرف  الرجال  عة، ومتوّسبالرجل األكرب باركة عند قدميه متضّر
 .ديه فيتوق  الرقص، وينسحب اِمي  ىلال املارأة.. األكرب ىلحد  ي

يتددم منها احلارساان،   .يشري هلا الرجل األكرب بالنهوض فتنه ..
، ةيدومان بعد أداء التحيا  .العربية.. (الساس)ويرقصان معها رقصة 

واحد مناهما   من أن يطعن كلُّ )حتية االفتتاح( واملبارزة بطعنها بداًل
. تتلدى طعنة ... املرأة تتلو .. تتأمل..صةالرق اآلخر على وفق شروط

مشتركة من الرجلني يف  ن واحد فتزهق روحها، ومتوت واقفة حلظة 
، قبل أن تسدط بشكل هنائي.. يد  الرجل األكرب عند جثتها منتشيًا

. يشرب مث يسكب ما تبدى .. يرف  ىل  األعلى خنب ضحيته...مزهوًا
 حىت يظلم املسرح. درجييًاعلى جسد الضحية بينما ختفت اإلضاءة ت

   

 الُمْصَمُت الثاني
تتألأل على خلفية املسرح )الساايك( عادد مان النجاوم     

يهبط على ظهر جنمة كبرية من فضاء  (ةموسيدى طدسّي) والكواكب



110 

. تبدو على مظهره الدداسة، والسماحة، .رجل حلو املالمح. املسرح
املواق  فيما بيناها وهاي   .. تتبادل .تنتبه اجملموعة هلبوطه .والنبل..

. يهبط الدادم اِدياد ىل  األرض  .دادم جديد.ه كمتعجبة، متفائلة ب
.. .قدماه اخلشبة يتجمعون حولاه زرافاات زرافاات    وحاملا متّس
ظهور الرجل األكارب يفااجئهم    ون له أيديهم لكّن. امّد.يربكون.

ىل  . يدط  املسرح من اليساار  .فريتدون مبتعدين عن الدادم اِديد.
لوجاود  باي ينتبه الص .وهو يأخذ بيد رجل أعمى..باي اليمني ص

. حياس األعماى بتوقا     ... يتوق ..له يده .. امدُّ.الدادم اِديد
يد األعمى وياذهب ىل  الداادم   باي فيستدير يترك الصباي الص

يتناول منه منديال أبي  من احلرير مث يعاود ىل  األعماى    .اِديد..
. يفاجأ الرجل األعمى بشفائه، وقدرته .نيه.ليمسح باملنديل على عي

ات ة مّرعدَّباي .. حيتضن الص.. يرمي العصا من يده.على اإلبصار.
يتددم منه دون احلاجة ىل  العصاا أو   ...مث يلتفت ىل  الدادم اِديد

.. يرك  له بني دهشة الناس، وتعجبهم ملرأ  الرجل األكرب باي.الص
املسرح من اليمني ىل  اليسار رجالن ومها .. يدط  .ون راجعنيفريتّد

. تتبعهما امرأة موشحة بالسواد، حزينة دامعاة  .حيمالن جنازة ميت.
يناوهلا منديال تسرع باه ىل    .تر  الدادم اِديد أمامها.. .العينني..
ره على وجه امليت فينه  من موته ببطء أول األمر مث . متّر.اِنازة.

 .جود الدادم اِديد فيبطئ من حركته... ينتبه لو.يدفز بفرح غامر.
.. يدا   ... يناه  .امد الدادم يده ىلليه ... يربك أمامه...يتددم منه
ولكن الرجل الذي كاان   الرجل األكرب مهددًا .. يتحرك ظلُّ.خلفه
.. يدا   .وكذلك الرجل الذي كان أعماى  بااًل ال يلدي للظّل ميتًا

. يسري الدادم .على امينه. األول على يسار الدادم اِديد ويد  الثاين
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. وهي تدبال األرض الايت   ... تسري اجملموعة خلفه..بض  خطوات
.. يصعد الدادم اِديد على جنمته وترتف  به ىل  السماء .ه قدماهتسَئوطن

ة( يشخص اِمي  بأبصارهم حنوه حاىت خيتفاي يف   )موسيدى طدسّي
 مساء املسرح.

   

 الُمْصَمُت الثالث
 . يتدادم فيدصار   .الرجل األكرب على الساايك.  يتحرك ظلُّ

.. يدخل ىل  خشبة املسرح خبطى واثداة وعلاى   .فشيئًا طوله شيئًا
. .. تبتعد اجملموعة متراجعة أماام تددماه.  .مالحمه  ثار حدد دفني.

 ر . تغّيا .ان.يصعد على مدرج العر.، وكذلك الارجالن الدوّيا  
ِديد فمن نظرات األمل م  املوق  ا اجملموعة يف تشكيالهتا انسجامًا
   الرهبة، واخلوف من الرجل األكارب  ىلاليت ودعوا هبا الدادم اِديد 

 .. يتصدر األو  الرجل الاذي كاان ميتااً   .مث تندسم على قسمني
.. جيلس الرجل األكرب على .ويتصدر الثانية الرجل الذي كان أعمى

ني من الرجلني الداوي  يضرب مسنديه فيخرج كل  .كرسي العر...
منهما حتت مالبسه الشبيهة مبالباس   خيفيه كل  اوتوماتيكيًا مسدسًا

 .. يوقفهاا  ... يرف  الرجل األكرب يده الايمىن .الكهنة ومساعديهم
.. يطلاق  .يف اهلواء حلظة مث يتركها تتهاو  ضاربة مساند العار.  

.. حياول .صوب الرجلني فريدياهنما قتيلني عياراهتماان الرجالن الدوّي
اد اجملموعتني اإلمساك بالدتيلني لكان الارجلني الداويني    بع  أفر

. يد  الرجل األكارب  .بمطالق عيارات أخر . ،امنعاهنم، من ذلك
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حنو الرجال   .. ينزل الرجالن الدويان ويسوقان اِمي  سوقًا.غاضبًا
 واحد منهم حلظاة وهاو    األكرب بصفني وهم منحنون يتوق  كلُّ

حىت خيرج اِمي   أيضًا ب منحنيًامنحن أمام الرجل األكرب مث ينسح
ني منتظمني كصافوف  ليدخلوا ثانية مشكلني صّفباي بشكل انسيا

.. ينزل الرجل األكرب، وحبركات متدنة يستعرض الصافني  .العسكر
.. خيتار منهم من يراه مالئماا  .عسكريًا بينما تعزف املوسيدى مارشًا

منهم يصعد الفرد املختار ىل  مدرج العر.،  . وكلما اختار فردًا.له.
 . جيلاس..  .ه.وىلذ يكتمل عددهم يعود الرجل األكارب ىل  كرسايّ  
ون على مان  يعطي ىلشارة بدء املهمة اِديدة للمجندين اِدد فيندّض

 بالساياط أو العصاي حاىت     مربحااً  تبدى من أفراد الصفني ضربًا
عن الضارب..   ونقف.. يتو.يتساقطوا على األرض الواحد تلو اآلخر

يدورون حول ضحاياهم مث يتوقفون.. ينزل الرجل األكرب ويادور  
 وهو يلدي حركة بيديه وكأنه ير. عليهم ماًء مددسااً  حوهلم أيضًا
م اجملندون اِدد السياط أو العصاي وياأمروهنم   .. يسّل.فينهضون

.. ويبادأ  .. تعزف املوسيدى.بالنهوض ألداء رقصة العصا الضاربة.
ساطرًا  الواحد تلو األخر  ينبطحون. وحاملا ينتهون .الرقص.ب الكّل
.. ينازل  .سفل مدرج العر. حىت حافة املسرح األماميةأمن  سطرًا
يتبعه الرجالن الدويان ىل  خاارج   .. يسري على ظهورهم...الرجل.
 املسرح.
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 الُمْصَمُت الرابع
 .)صوت موسيدى طدسية  ت من البعيد من مست السماء(

اجملموعة هنا وهناك منتشرة على اخلشبة ما  تصااعد   تزح  
.. يرفعاون  .. تتصاعد املوسايدى .أصوات األنني يرفعون رؤوسهم.

حيركاون جاذوعهم    .. يدترب الصوت...أيديهم حبركة موحدة.
. يهبط ..ثانية . يظهر على جنمته الدادم اِديد..حركة موحدة أيضًا
 .اخلشابة..  /رضمن ساطح األ  . يتوق  قريبًا.من فضاء املسرح.

. ينزل الدادم اِديد من على .اجملموعة حتاول النهوض وال تستطي .
. ... امساح علاى وجاوههم فينهضاون.    ... يسري بينهم.جنمته

. يشري عليهم بالنهوض، .. يدبلون األرض اليت يسري عليها..يركعون.
.. يرفعونه ىل  األعلى .والتددم ىل  عر. الرجل األكرب فيهجمون عليه

واحد منهم جبزء من أجزائه،  . امسك كلُّ.ينزلون به ىل  األسفل.مث 
.. يرماون  .ىل  أجزاء متناثرة ويسحبه ىلليه بدوة حىت ينكسر متحواًل

. ضربة صانج  .هذه األجزاء يف نفس املكان الذي كان فيه العر..
الرجل األكرب على اخللفياة   . يتوقفون عن احلركة.. يظهر ظلُّ.قوية.

ىلذ يدخل الرجل األكارب   . ينحسر الظلُّ.ددم حنوهم.. يت.)السايك(.
. يادب اخلاوف بيناهم    ... يصعد ىل  مكان العر...ىل  املسرح

. األو  تتراج  ىل  امني املسارح،  .ويبدأون بالتراج  يف جمموعتني.
الدادم اِديد يف وسط املسرح غري  به  .. يظلُّ.واألخر  ىل  يساره

غضب فتربك اجملموعتاان )ىلامااءة   .. يتحرك اآلخر ب.بالرجل األكرب
غضب أخر  من الرجل األكرب( تطأطئ اجملموعتان الرؤوس حىت مل 

. يواجاه  ... ينزل الرجل األكارب. .يعد مبستطاعهم رؤية ما حيدث
.. يلدي الرجل األكرب .ىل  حمل العر. .. يصعدان معًا.الدادم اِديد
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.. جيراناه  .الرجالن الدويان على الدادم اِديد حركة سريعة فيند ُّ
. .خيلعان مالبسه بدوة ويدذفان هبا يف اهلاواء.  .ىل  أسفل املسرح..

.. .يد  عند قدميه ... ينزل الرجل األكرب ىلليه...دانه على األرضامّد
مان   جيلس يداعب بأصابعه فخذيه فريتعب الدادم اِدياد خوفااً  

. يشري ىل  السماء فتاهبط  .األكرب... يد  الرجل .ارتكاب اخلطيئة
ان يأمرانه الرجالن الدوّي .النجمة اليت هبط بواسطتها الدادم اِديد..

 . يصعد عليها حزينًا.. يتحرك صوب النجمة..بالصعود على جنمته.
 يزال ينظر ىل  األسفل حبزن ال.. تصعد النجمة ىل  األعلى وهو .متأملًا
حبركة واحادة لاريوا الداادم    . ترف  اجملموعتان الرؤوس .شديد.
الارؤوس   .. يومئ الرجل األكرب ىلاماءة النهاية فتطأطئ كالّ .راحاًل

 .وينزل الستار وتتوق  احلركة متامًا
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 مسرحية
 ()الهديل اليي بدد صمت اليمامة

 إلى الالئي انأظرا عودأ يمامها طوياًل  
لى اوجأي مع خالر الهديل  وا 

 الصامتون:

 الثالثنيامرأة يف 

 رجل الظل

 الرجال الثالثة

  

                                   

()  م 5/1/2000يف  1632العدد  - جملة أل  باء البغداديةنشرت يف. 
 .م 10/2/2002يف  93صحيفة )نينو ( املوصلية العددنشرت يف  
الصاادر بتااريخ    6569العادد   -صحيفة العرب العاملية نشرت يف  

 .م 9/1/2003
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 الُمْصَمُت األول
)تطفأ األضواء. ومن خالل الظالم املتزامن م  ىلضاءة تدرجيياة  

(Fade in نسم  هديل اليمام. امرأة قاربت الثالثني من العمر جتلس )
مستوحشة ىل  منضدة وض  عليها كأسان من عصري الربتدال. مثاة  

غري مشغول طاوال الوقات، وعلاى    كرسّي وحيد مدابل كرسّيها 
اخللفية مشّبكان من الدضبان احلديدية يستخدمان كشّباكني باي جان

أو شرفتني تطّل املرأة منهما على اخلارج بني فينة وأخار . املارأة   
 مسترسلة يف قراءة رواية ماركريت ميتشيل ذهب م  الريح(.

تنتبه املرأة لصوت اهلديل... تطوي الكتاب وتضمه ىل  صدرها... 
تنه ... تتددم حنو أسفل يسار املسرح وهي تتنصت هلديل اليماام...  
حلظات من اهلدوء املموسق تنتهكه أصوات انفجارات شديدة ولكناها  

املرأة... هترول ىل  النافذة األو ، مث ىل  النافذة الثانياة...   بعيدة... تفزُّ
تربق اإلضاءة م  كّل انفجار، ويزداد بريدها تدرجييًا كّلماا اقتربات   
أصوات االنفجارات... املرأة خائفة... مرعوبة... هترول هنا، وهنااك  
حماولة محاية نفسها وهي تسحب أنفاسها بعمق... تعود ىل  جلساتها  
السابدة... تفتح الكتاب، وتدرأ فيه مرة أخر ، ومرة أخار  تسام    

م... تنتبه ىلليه... )يفززها( صوت طبل كبري أو ضربة صانج  هديل اليما
قوية... تذهب ىل  النافذة األو ... تتاب  مسعيًا فصياًل مان املهارولني   
وهم يطلدون أصواتًا كاليت يطلدها اِنود عادة م  اهلرولاة النظامياة..   
تنتدل ىل  كرسيها... تتأمل الكأس املوضوعة قبالة كأسها... متد يادها  
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ا... تلمسها وتبتسم... يظهر يف منطدة خيال الظل الواقعاة باني   ىلليه
النافذتني خيال رجل جيلس قبالتها وكأنه جيلس على الكرسي الفارغ... 
امد يديه ىل  الكأس املوضوعة أمامه وكأنه يتناول نفس الكأس املوضوعة 
قبالتها... يشري هلا... ترف  هي األخار  كأساها... يشاربان يف  ن    

. تسدط الكأس من يده... تسم  صوت تكسارها فتناه    خنبهما..
مستفزة.. تتوجه حنو مجهور النظارة باستغراب، وعندما تستدير يكاون  
الرجل قد اختفى من منطدة الظل... ترتف  أصوات املهرولني شيئًا فشيئًا 

(crescendo...تتابعهم مسعيًا، وبصريًا ...) 
دة خيال الظل أيضًا مالحظة: امكن هلذا الفصيل أن يظهر يف منط)

 مث يتوجه ىل  األعلى حىت ختتفي صورته يف منطدة ما يف املد  البعيد(
(... تنطلق مان البعياد   decrescendoختتفي أصواهتم تدرجييًا )

أصوات مههمة كورالية حمدثة ىلحساسًا كابريًا بااحلزن، والفاراق..    
ا... تبكي... متسح دموعها، وتبكي... تتذكر الكرسي املوضوع قبالته

تنظر ىلليه حبنان... تدترب... تلمسه برقة، وأناة، وحاب... تتنهاد...   
يدط  تنهدها صوت ارتطام أوان معدنية باألرض... هتارول ىل  جهاة   
يسار املسرح... تنظر باجتاه الكواليس... تتراج  خبوف، وحبذر شاديد  
ىل  منتص  املسرح... تستدير... هترول ىل  جهة امني املسرح... تنظر 

جتاه الكواليس أيضًا... تتراج  خبوف، وحذر ىل  منتص  املسرح... با
تنظر ىل  األعلى خبوف وتوجس... متر على منطدة خيال الظل بسارعة  
خاطفة أشكال هالمية غري حمددة املالمح... املرأة هترب مهرولة ىل  كّل 

نفسها... تسدط على األرض... تبادأ اإلضااءة    لاجتاه... تدور حو
 تدرجييًا حىت يظلم املسرح.باالختفاء 
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 الُمْصَمُت الثاني
يضاء املسرح تدرجييًا... ترف  املرأة رأسها... يكساو مالحمهاا   
اخلوف... تسم  صرير بوابات حديدية تفتح وتغلق.. يهبط من فضااء  
املسرح مشبك قضبان حديدية حبجم املشبكني السابدني... يستدر على 

خلفية باي رك املشبكان اللذان على جاناحلافة الوسطية للخشبة... يتح
املسرح  ليا حنو يسار وامني حافة اخلشبة حىت يغلدا م  املشابك األول  

تراقاب حركاة    فتحة اِدار الراب ، ويتحول املسرح ىل  ساجن... 
الدضبان احلديدية بتوجس، واستغراب... تدترب منها... تلمسها حبركة 
تتابعية من اليمني ىل  اليسار... حتاول زحزحتها دون جدو ... حتاول 
فصلها دون جدو ... تبحث عن مرب  امكن أن خترج مان خاللاه   
فتفشل... تنظر ىل  األعلى... تتسلق الدضبان... تتهاو  ىل  األرض... 
جتلس الدرفصاء... تتسم  صاوت اهلاديل... تناه ... تعاود ىل      
كرسّيها... جتلس... تنظر ىل  الكرسي اآلخر... تتناول الكتاب وحاملا 
تبدأ بدراءته تطرق مسعها مههمة كورالية أو مار. جناائزي... يعارب   
منطدة خيال الظّل عدد من الرجال وهم حيملون على أكتافهم جناازة  

مستفهمة مث ترتاد منكفئاة ىل  كرسايها متأملاة،     أحدهم... تتبعهم 
ومنكسرة... تنظر ىل  الكأس املوضوعة قبالة كأساها لتتأكاد مان    
وجودها... ترفعها... تتأملها بمعجاب.. تبتسم.. تعيدها ىل  مكاهناا..  
جتلس على كرسّيها باسترخاء.. تفتح الكتاب... تبدأ الداراءة قبال أن   

تنظر يف كّل اجتاه... تتحارك خباوف،    تسم  أصواتًا غريبة، وايفة...
وتوجس ىل  امني املسرح مث تتراج  ىلذ تر  رجاًل قصري الداماة دمايم   
اخللدة... هترب ىل  جهة يسار املسرح... تتراج  ىلذ يتددم منها رجال  
يشبه األول لكنه أكثر قبحًا... هترب ىل  أعلى الوسط فتصطدم برجال  
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وسط... يتدادم الارجالن    خر أو مسخ  خر... تتراج  ىل  وسط ال
الدميمان حنو منضدهتا، وحبركة واحادة موحادة يشاربان ماا يف     
الكأسني... تتددم منهما يف حماولة يائسة للحفاظ على الكأسني لكنهما 
يدفعاهنا بعن  فتسدط أرضًا... يدذفان بالكأسني ىل  ما وراء الكواليس 

. يتدادم الثالثاة   بعبث واستهتار... املرأة ال تزال ممّددة على األرض..
منها... يدفون على مدربة من جسدها... تظهر على شاشة خيال الظّل 
بدعة ضوء صغرية ملونة، ومجيلة حتيط هبا عاّدة بدا  ضاوئية أكارب     

... يربك الثالث عند قدميها، وامّد يده ىلليها حمااوال ملساها...   ًاحجم
بدعاة  تنسحب زاحفة ىل  أعلى الوسط... البد  الضوئية تتداخل ما  ال 

الصغرية يف حماولة الحتوائها... الرجل الثالث يتبعها سريًا على األرب ... 
حياول التمّدد فوقها لكنها تفلت منه حنو أعلى الوسط... تتفرق البدا   

املسخ يستدير ىلليهاا   /الضوئية تاركة البدعة الصغرية يف حمّلها... الرجل
ا كل  من يد... يتدادم  وهو ال يزال باركًا... يشري ىل  االثنني فيمسكاهن

منها... تتددم البد  الضوئية من البدعاة الصاغرية... يعلاو صاوت     
تنفسها... يتددم أكثر... يعلو تنفسها أكثر... يتددم أكثار... تطلاق   
صرخة قوية مستغيثة طويلة، ومدوية.. تطفأ األضواء بينما تستمرُّ البدعة 

  انتهاء الصرخة.الصغرية جماهدة يف صراعها م  البد  املهامجة حىت
   

 الُمْصَمُت الثالث
)تسط  األضواء تدرجييًا بعد فترة صمت قصرية. جتلس املارأة  
جبانب املنضدة نفسها، وأمامها نفس الكأساني، شاعرها منثاور،    
ووجهها متورم، وشاحب، وثياهبا مدعوكة. يظهر على منطدة خيال 



120 

ى بعضاهما،  لوجوده. يض  كفيه علا  هالظّل حبيبها ولكنها ال تنتب
 ويدرهبا من فمه، وينفخ فيهما مدلدا صوت اليمام(.

تنتبه... تستدير ىلليه... تدخل منطدة خيال الظّل بلهفة... تاربك  
أمامه... تنطلق موسيدى فالس... متّد ذراعيهاا ىللياه... ينهضاان...    
تسحبه، ويدخالن ىل  املسرح... جيلسان على الكرسيني... يتنااوالن  

يدها ىل  يده طلبًا للارقص... يرقصاان بفارح     متدُّعصري الربتدال... 
غامر... يداطعهما صوت انفجار قوي فينسحب الرجال ىل  منطداة   
خيال الظّل... تتبعه... يغادر، وهي تشري ىلليه موّدعاة... ترجا  ىل    

( يفّززهاا )كرسّيها... تنظر ىل  كأسه... تدور حول كرسّيه حاملة... 
ل الثالثة وهم يطلدون صرخة موحادة  دوي انفجار هائل... يدفز الرجا

ىل  ما وراء الدضبان... يدف  كل  منهم مشبكه احلديدي باجتاههاا...  
األول والثاين يناوراهنا بدهاء، وحبركات شيطانية يتددم الثالث ىلليهاا...  
حتاول اهلرب وهم يضيدون عليها... تدترب )مشّبكاهتم( الثالثاة مناها   

. حياصروهنا... تتحرك بسارعة، وجناون   شيئًا فشيئًا أو دفعه واحدة..
داخل املثلث احلديدي الذي حوصرت داخله... تصعد على منضدهتا... 
تدفز ىل  األرض... تضرب قضبان احلديد بدوة... ينساحب الرجاال   
الثالثة بزهو ىل  اخلارج... تطأطئ رأسها، وعندما تشرع بالبكاء تسم  

ىل  البعيد... تتناول رواية  هديل اليمام مره أخر  فترف  رأسها... تنظر
ماركريت ميتشيل )ذهب م  الريح( وتسترسل يف الداراءة... ختتفاي   

 ( بينما يستمر اهلديل حىت النهاية.Fade outاإلضاءة تدرجييًا )
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 مسرحية 
 ()حلقة الصمت المفقودأ

 :الصامتون

 الرجل الكبري

 التابعان

 جمموعة الذئاب البشرية

 البشريةجمموعة الكالب 

 جمموعة الثعالب البشرية

 راقصون ومهّرجون من القردة

 الرجل األول

 الرجل الثاني

 الرجل الثالث

 الرجل الرابع

 
                                   

()  م 2000صي   الثاين السنة األو العدد  - جملة املشهدنشرت يف. 
العدد الساادس الصاادر بتااريخ    باي صحيفة الشرق العر نشرت يف 

 .م 10/1/2004
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ثالثة مسطحات اتلفة املساحات نّضادت الواحادة فاوق    )

ج وسط املسرح. على قماة املادرَّ   ج هرمي يفاألخر  بشكل مدرَّ
والصالة معاًا، ومان   يظلم املسرح  اهلرمي وض  كرسي فخم جدًا.

خالل الظالم نسم  أصواتًا تعلن عن وصول شخصية مهمة جدًا هي 
شخصية الرجل الكبري. ضربة صنج. تفتح أضواء اخلشبة فنر  الرجل 
الكبري جالسًا على كرسّيه وىل  جانبيه اثنان من أتباعه ومها يدفاان  
 بشكل يوحي أهنما موجودان حلمايته أو ندل أوامره ىل  اآلخارين. 
 .(ضربة صنج أخر . يد  الرجل الكبري منتصبًا بينما يربك التابعان

اهلواء بسوطه مهّددًا فيستدير التاب  األول الرجل الكبري يضرب 
جامادًا يف   حنو اليمني ويشري بسبابته ىل  ما وراء الكواليس ويظالُّ 

. تستمر موسيدى املار. حلظة مث ختتلط بعواء .مكانه مثل متثال مشعي.
تدخل ىل  املسارح جمموعاة الاذئاب     .دترب شيئًا فشيئًا..ذئاب ت
ترتدي املدرج اهلرمي وتستدر على درجته الثانياة حتات    .البشرية..

.. .. جتلس يف أوضاع تأّهاب واندضااض  .الكرسي الفخم مباشرة.
.. يستدير التاب  .يضرب اهلواء بسوطه .يستدير الرجل الكبري قلياًل..
شري بسّبابته ىل  ما وراء الكواليس مث جيمد الثاين حنو يسار املسرح، وي

. تستمر موسيدى املار. حلظاًة  .متوقفًا عن احلركة مثل متثال مشعي.
. .أيضًا مث ختتلط بنباح كالب بشرية هائجة يدترب شايئًا فشايئًا.  

ج . ترتدي املدّر.تدخل جمموعة الكالب البشرية الشرسة ىل  اخلشبة.
ثاة بأوضااع تأّهاب واساتعداد     على درجته الثال اهلرمي وتستدّر
. يدور حاول كرسايه دورة   ... يستدير الرجل الكبري..لالندضاض
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 األول ذراعاه ويشاري  التاب  . يضرب اهلواء بسوطه فريف  .كاملة.
.. يضرب ثانية فريف  التاب  الثاين ذراعه وهو يشري .بسبابته ىل  األعلى

يه عدد مان  . يدخل ىل  املسرح من جهت.بسبابته ىل  األعلى أيضًا.
. يأخذون أماكنهم على قاعدة املادرج اهلرماي   .الثعالب البشرية.

.. .ه.. جيلس الرجل الكبري على كرسايّ .السفلى بأوضاع مدروسة
قفزة تاثري  ويدفزان يضرب بيده اليسر  مسند الكرسي فيفّز التابعان 

. يصّفق الرجل الكبري فيجمادان وتنطلاق يف   .الضحك والسخرية.
. يدخل الراقصون واملهّرجاون  .دى سريعة اإليداع.الوقت ذاته موسي

. يلّدون مجيعًا رقصة الدارد املهاّرج، وىلذ   .وهم مجيعًا من الدردة.
.. يدا   ... ضربة صنج.ينتهون ينسحبون تباعًا ىل  خارج املسرح

. تنسحب الثعالب البشرية خارجة من امني املسارح  .الكبري. الرجل
أصوات الصنوج قبل أن تدخل أصوات الثعالب م   ختتلط ..بصمت.

لكن التاب  األامان   ج اهلرمّي. تتجه حنو املدّر.ثانية من يسار املسرح.
. ..بأنياهبا الباارزة يشري هلا باجتاه مجهور النظارة فتندف  حنو اِمهور 

.. تادف   ... ختتط  أربعة رجال منهم.تنتشر بينهم مهّددة مراوغة
.. حتايط هبام   .غمنييصاعدون مار   .األربعة ىل  خشبة املسرح..

.. تدتارب  .. تدور حوهلم كما لو أهنا يف طدس خااص .الثعالب.
.. تتراج  قلياًل لتندّ  عليهم ... تضّيق الدائرة املضروبة حوهلم.منهم

. يهرب ثالثة من الرجال األربعة ىل  ما وراء الكاواليس  .بشراسة.
ه جتارب  .األول يف قبضتهم مستسلمًا بال حول وال قوة.. يبدىبينما 

. يطارد معهام  .. يسري على األرب ..يربك. .الثعالب على الربوك..
. يدا  الرجال الكابري فياربك     .الرجال الثالثة خل  الكواليس.

.. تنساحب الكاالب ىل    .. يضرب اهلواء بسوطه مهّددًا.التابعان.
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.. تبادأ  .. يد  التابعاان .جيلس الرجل الكبري. .اخلارج بصمت..
ي خترج من امني املسرح مبتعادة شايئًا   الكالب نباحها املسعور وه

. يزداد نباحها شراسة .فشيئًا مث تدترب شيئًا فشيئًا من يسار املسرح.
وهياجًا وهي تدخل املسرح مطاردة الرجال الثالثة الذين طااردهتم  

. تبتعاد  .. هتّددهم لكنهم يداومون... حتيط هبم..الثعالب قبل قليل.
 ووحشاية عليهم مهامجة بشراساة   ق حلظًة مث تندّ عنهم قلياًل حتّد

.. يهرب اثنان من .. يتصاعد الغبار فيمتلئ به فضاء املسرح.وقسوة.
الرجال الثالثة ىل  ما وراء الكواليس بينما يد  الرجل الثاين يف قبضة 
الكالب اليت جتربه على الركوع والسري على األرب  ومطاردة اهلاربني 

يضرب اهلواء  .وقفة غضب.. .. يد  الرجل الكبري.باجتاه الكواليس
خيتفي  ...بسوطه فتنسحب الذئاب ويتصاعد عواؤها من امني املسرح

. تادخل الاذئاب ىل    .صوت العواء مث يبدأ باالرتفاع شيئًا فشيئًا.
 .. هتامجهماا .رت عن أنياهباا املسرح وهي تطارد الرجلني وقد كّش

.. .بضاتهم هجومًا عنيفًا.. يهرب أحد الرجلني بينما يد  اآلخر يف ق
ر عن أنيابه ويطارد معهام  يذعن ملشيئتهم فيسري على األرب  مث يكّش

. يظلم املسرح، ومن خالل الظالم .ص من قبضتهم.الرجل الذي ختّل
نسم  عواء الذئاب وهو يرتف  شيئًا فشيئًا حىت يستحيل ىل  أصوات 

. يستمر العواء أثناء الظالم فترة قبل أن نر  خالل .ضاجة مسعورة.
ة الضوء الساقط على الكرسي الرجل الكبري وقد وض  راحتياه  حزم

. ينظار  .وهو يرفس األرض بدوة وغضب. الضجيجعلى أذنيه اتداء 
 . يضطرب التابعان.يرفسه مث يرفس التاب  األيسر. .ىل  التاب  األامن..

 تازال  ال.. تدخل جمموعة الذئاب، وهاي  .وال يعرفان ماذا يفعالن
. تدوم باحلركات نفسها اليت قامت . املسرح.تطارد الرجل الراب  ىل 
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 على الراب  الهثة وم  ذلك مل حيِن الرابا   . تند ُّ.هبا منذ حلظات.
.. .. تسادطه أرضااً  .. تدمياه. ... تنهشه..ثانية .. تند ُّ.هامته

.. يتعّذب لكنه يف النهاية يد  علاى  ... يتلو .. تنهشه.تدحرجه.
 بصمت، وحدد وهو يشاري  .. يضحك الرجل الكبري.رجليه مكابرًا

. .الذئاب عليه على الرغم مان تعباها.   ىل  الرجل بسوطه فتند ُّ
يد  بشموخ ساخرًا من  .تسدطه ثانية وثالثة، يتحامل على نفسه..

.. ياربك ولكناه حيااول    .الذئاب علياه  .. تند ُّ.الرجل الكبري
. .. ختاور. .علياه.  االندضااض .. الذئاب البشرية حتاول .الوقوف
.. جيّن جنون الرجل الكبري فينزل من علاى  .. تسدط أرضًا..تتهاو 

. يسوط الذئاب بدوة فتزح  مرغماة  .املدرج اهلرمي للمرة األو .
.. يتبعها وكأنه يسوقها مثل الدطي  ىل  حتفهاا  .ىل  خارج املسرح

. يدترب ... يعود ممتلئًا بالغي  والغضب..حىت ختتفي وراء الكواليس
.. يض  ىلحاد   . يزال باركًا على األرضالمن الرجل الراب  الذي 

.. ... يتوقا  ... يتدحرج الرجل.قدميه على ظهره ويرفسه بشّدة
 ... يزداد الرجل الكبري غضبًا...حياول النهوض مث يسدط مغمى عليه
. يسكب كل منهما وعاء مااء  .يضرب اهلرم بسوطه فينزل التابعان.

من يد، ويرفعانه حىت  . امسكانه كل .جيلس بصعوبة. .. يفيق...عليه.
. وعلى ... ينظر ىل  الرجل الكبري الذي أدار له ظهره..تستديم وقفته

حنو مفاجئ يستدير الرجل الكبري ويوّجه له رفساة قوياة تسادطه    
. ... حياول السيطرة على  الماه. .الرجل الراب  يتلّو  أملًا .أرضًا..
كبري بعناده وىلصراره على الوقوف فيضاربه  . يفاجأ الرجل ال.يد .

. يرف  التابعان أوعية .. يغمى عليه..بسوطه ضربة قوية تسدطه أرضًا.
يدا    .. حياول الوقوف..... جيلس..املاء ويصّباهنا عليه حىت يفيق
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.. يزداد غي  الرجل الكبري فيمسكه من ياقته وجيّره بدوة ولكنه .ثانية
. الرجل الكبري ينظار ىل   .األرب . يفشل يف قهره وجعله يسري على

. يضرب األول بسوطه فينحين له ويسري أمامه على .التابعني بغضب.
. يسريان معًا أماام الرجال   ... وكذلك يفعل التاب  اآلخر..األرب 
.. لكن الراب  ال يدّلدمها بال يكتفاي بناهرمها وضارهبما     .الراب 

. يكّشاران  .فعاًل.كحيوانني، واستفزازمها حىت يتحوال ىل  حيوانني 
. يتهاو  مترّنحاًا ىلثار   .. ينهشان يديه..عليه. عن أنياهبم ويندّضان

. الرجل الكبري يسوقهما بالسوط حنو مكاهنما يف أعلاى  .عّضتيهما.
. .. يصّبه على الرجال الرابا .  ... يتناول وعاء ماء..املدرج اهلرمي
جار  . يضعه يف رقبة الراب  وحيااول جاّره كماا ت    .يتناول حباًل.

.. يداوم بطريداة  .. امسك احلبل... ينه  الرجل الراب ..الكالب
. يتهّيأ .. يرتدي الدرجة األو ... يتوّجه حنو املدرج اهلرمي..عجيبة.

يرتداي الدرجاة    .التابعان لالندضاض عليه مثل ذئبني شرساني.. 
.. .يرميان نفسيهما عليه لكنه يازوغ قلاياًل فيسادطان    .الثانية..

.. يشّد الرجل الكابري  .. يرتدي الدرجة الثالثة.أسفل.يتدحرجان ىل  
. يسحبه فعاًل لكنه يعيد .حياول سحبه ىل  األسفل. .احلبل ىلليه بدوة..
. يدرك ... امسك بالكرسي الفخم... يصعد ىل  األعلى.احملاولة ثانية.

الرجل الكبري خطورة املوق  فيشري بض  ىلشاارات باجتااه فضااء    
. ينساحب احلبال   .بل ىل  األعلاى. . يدذف طرف احل.املسرح.

وينسحب معه الرجل الراب  الذي حياول التخّلص من احلبال باال   
. يشعر .. ترتف  قدما الراب  عن األرض... يسحب احلبل..جدو .
.. يارفس اهلاواء برجلياه فتارة مث     .. يتلّو ... خيتنق..باالختناق
س على .. يدور الرجل الكبري حوله بزهو دورة كاملة مث جيل.يتوق 
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. يضرب باه اهلاواء فيناه     .. يتناول سوطه..ه بارتياح.كرسّي
منهما مسّدسه حبركاة موّحادة    . يسحب كل .. يدفان..التابعان.

ق يف فضاء املسرح ومها يصعدان حنو حمّليهما يصّوبان حنو الرجل املعلَّ
.. يرف  الرجل الكبري ذراعه األيسر مستديمًا .يف أعلى املدرج اهلرمي

 هه مث يشري بمهبامه ىل  األسفل.أمام وج
ضربة صنج قوية تعدبها فترة سكون قصرية مث ينهال التابعاان  )

يتلّو  الرجل الراب  وهو معّلاق   .على الرجل الراب  بعياراهتما النارية
موسايدى بطيئاة    .يف فضاء املسرح فترة مث يتوق  عن احلركة هنائيًا

 (اإليداع
.. .ج اهلرماي ا على املادرَّ هتدخل جمموعة الذئاب، وتأخذ حملَّ

 . يأخاذ الكالُّ  .تتبعها جمموعة الكالب، ومن مث جمموعة الثعالب.
. يد  الرجل الكابري وقفاة زهاو،    .أماكنهم كما يف املرة األو .

. يضرب اهلواء بسوطه فنسام   .يربك التابعان. .وكربياء، وانتصار..
 بساوطه ىل   يشري الرجل الكبري .أصواتًا متداخلة جملامي  احليوانات..

مجهور النظارة فتتهّيأ الذئاب والكالب والثعالب لالندضاض علاى  
اِمهور لكن احلركة تتوق  على خشبة املسارح بينماا يساتمر    
الصوت املتداخل جملامي  احليوانات بالتدّدم حنو مجهور النظارة عان  
.. .طريق مكّبرات الصوت اليت ز رعت على امتداد صاالة العارض  

متامًا بينما يستمر العواء، والنباح املتداخل باالزح   تتوق  الصورة 
حنو مجهور النظارة حىت وهم يغادرون صاالة العارض بانزعااج،    

 وضجر.
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 مسرحية
 ()سالميات في نار صما 

 الصامتون:

 املرأة

 الرجل

 الرجال الثالثة

  

                                   

()  2000( ربي  2مشهد ديا  الثدايف ) جملة القنشرت يف 
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 الُمْصَمُت األول
مالخرة  )موسيدى رومانس. تضاء اخللفية )الساايك( مان   

منهما اآلخار   املسرح. تظهر املرأة والرجل أمام اخللفية حيتضن كل 
كما لو كانا متثالني. يضاء املسرح ىلضاءة باهتة فنر  ثالثاة متاثيال   
بشرية. األول على منطدة أسفل امني املسرح وهو لرجل كهال ذي  
حلية بيضاء طويلة حيمل صوِان امّيزه عن اآلخرين. الثاين لرجل، ذي 

سوداء قصرية، يربك أمام الثالث الذي يشاهبه يف اللحية ويداربه  حلية
يف العمر. االثنان معًا، يشريان ىل  املرأة والرجل. متتزج م  املوسيدى 
أصوات غريبة تبدد اهلدوء املموسق شيئًا فشيئًا حاىت تتحاول ىل    
صخب هادر. تسدط صاعدة من أعلى اخللفية )السايك( على رأسي 

فيبتعدان عن بعضهما مرغمني. تتعا  أصوات الرعاد   املرأة والرجل
 ويزداد الربق ويتصاعد زئري العاصفة(

الرجل واملرأة يداومان... يترحنان... يتدحرجان من أعلى املرتفا   
ىل  أسفله... ينهضان كل  يف جهة من جهيت املرتفا ... يداوماان...   

يئًا فشايئًا...  حياوالن الصعود ثانية لكنهما يفشالن... ختور قوامها شا 
 وشيئًا فشيئًا هتدأ العاصفة، وخيتفي الربق، ويسود الظالم.

)موسيدى الناي نسمعها من خالل الظالم.. تفاتح اإلضااءة،   
 تدرجييًا، فيظهر الرجل جالسًا.. منهكًا يف وسط املسرح(

تتددمان  تدخل من امني املسرح، ويساره شجرتان من الورد...
قتني من الورد... يأخاذمها... يضامُّ   صوب الرجل... تددمان له با
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بعضهما ىل  بع ... تنسحب الشجرتان ىل  خاارج املسارح...   
يسم  صوتًا غري واضح، وال مفهوم فيض  باقة الورد علاى حافاة   
املرتف  بال مباالة... يتسّم ... حياول أن حيدد جهة الصوت... امّياز  

شيئًا يهرع  دفيه صوت امرأة فيبحث عن مصدره هبوس... وىلْذ ال جي
ىل  خارج املكان من جهة اليسار... تزيح املرأة عنها الركام اهلائال  
من األغصان، واألشياء عند حافة املرتف ... تظهر بكاملها... تبحث 
هنا وهناك... أسفل وأعلى املرتف  وحواليه... وىلذ ال جتاد الرجال   

كان الرجل جالساًا علياه...    جتلس حزينة مهمومة يف املكان الذي
يعلو من البعيد صوت الناي بنغمه احلزين... تدخل من يسار واماني  
املسرح شجرتان... تددمان للمرأة باقتني من الزهور... تأخذمها... 
تضمُّهما ىل  بع ... تنسحب الشجرتان ىل  خاارج املسارح...   

ى حافاة  تسم  صوتًا قادمًا من البعيد... تض  الزهور بال مباالة عل
املرتف  فتر  الباقة اليت وضعها الرجل... حتمل الباقتني وهي تبحاث  
عن مصدر الصوت... متّيز صوت رجلها فتهرع ىل  خارج املسارح  
من جهة اليمني... تطفأ األضاواء... موسايدى فاالس... تفاتح     
األضواء... تدخل املرأة من امني املسرح، ويدخل الرجل من يسااره  

منهما صوب اآلخر... امسكان كل  مناهما ياد   ومها يتددمان كل  
اآلخر... يتددمان ىل  أسفل وسط املسرح... يرقصان الفالس باأداء  
متدن... متتزج م  املوسيدى أصوات غريبة ايفة مرعبة... يتوقفاان  
عن الرقص... يهرع كل  منهما ىل  جهة مان جهايت املسارح...    

كل  حناو اآلخار...   يتراجعان ببطء ىل  وسط اخلشبة... يستديران 
يركضان كّل منهما صوب اآلخر... وقبل أن يلتحما يسادط مان   
فضاء املسرح سي  ضخم... ينغرز جزء مان نصاله يف أرضاية    
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اخلشبة... ويظلُّ قائمًا بينهما... حائاًل دون لدائهما... امادُّ كال    
منهما يده حنو اآلخر... تطفأ األضواء ونر  يف الظاالم قفاازات   

دامهم الفسفورية فدط وهي تطارد من قبل السي  الاذي  أيديهم وأق
هناا وهنااك...    ايلم  يف الظالم هو اآلخر، ويتحرك مهامجًا ىليامه

يدتربان... يلتحمان... حيمي كّل منهما اآلخر لكن السي  ياند ُّ  
عليهما فيصرخان... تغطي صراخهما موسيدى الناي بأداء طدوساي  

  بطبدة واطئة حىت يظلام  حزين أو أصوات مههمات كورالية تلّد
 املسرح.

   

 الُمْصَمُت الثاني
)يضاء املسرح يف بدعتني ضوئيتني يظهر فيهما الرجل واملارأة  
وقد متدد كل  منهما حتت صليبه. الرجل يف يسار املسرح واملارأة يف  

 امينه(
يتحرك الرجل ببطء وكأن احلياة دبَّات يف عروقاه ثانياة...    

ن رأسيهما... ينظران ىل  بعضهما... يزحفان وكذلك املرأة... يرفعا
باجتاه بعضهما... وقبل أن يلتديا يهبط من فضاء املسرح مشبَّك من 
الدضبان احلديدية حيول بينهما... ينظران ىل  بعضهما باستغراب... 
ي مسكان بالدضبان احلديدية... يتعاندان من ورائها... ينفصل املشبك 

أة ورجلاها... يادفعاهنما باجتااهني    ىل  مشبكني يباعدان بني املر
متعاكسني... يطارداهنما... يراوغاهنما حبركات متدنه وكأن الدضبان 
تطاردمها لتفّوت عليهما فرصة اللداء مث حتاصرمها عند الكاواليس يف  
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جهيت اليسار واليمني... يداومان... يدفعان الدضابان احلديدياة يف   
تفرض سيطرهتا فتدفعهما ىل  حماولة للبداء على اخلشبة لكن الدضبان 

اخلارج وراء الكواليس... نسم  من وراء الكواليس صرخة قوياة،  
 وصخبًا هائاًل.. تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثالث
 يضاء املسرح... يدخل الرجل وهو يتحرك حركات ساريعة  
يف حماولة لشّق الزحام الومهي املضروب أمامه... ترتفا  أصاوات   

رات، ومنبهاهتا، وضجيج املارة... ينظر مان فاوق   حمركات السيا
األكتاف الومهية... حياول أن جيد امرأته دون جدو ... ينتدل هناا  
وهناك... امرُّ من بني هلالء وأولئك... يتوق  ىلذ يلمحهاا وساط   
الزحام... يتبعها بسرعة وهو خيرج من امني املسرح.. تدخل املارأة  

 لسيارات، وضاجيج املاارة   من يسار املسرح... أصوات حمركات ا
 خذ يف االرتفاع... وحبركات مشاهبة حلركاته تدوم املرأة بالبحاث  
 عنه دون جدو ... تلمحه فتتوق  عن احلركاة برهاة مث تنطلاق    
خلفه لتخرج من امني املسرح أيضًا... يتوق  الضاجيج... تطفاأ   

 األضواء.
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 الُمْصَمُت الرابع
الرجل واملرأة يف جلساة عاطفياة   بدعة ضوء دائرية يظهر فيها 

أسفل املرتف ... قواعد التماثيل خالية من نصبها البشرية الثالثاة...  
يدترب الرجل من املرأة... يلتصق هبا وىلذ يهامُّ بتدبيلاها تداطعاه    
أصوات كالب شرسة قادمة من البعيد... تدترب األصاوات شايئًا   

ترتدي متحفازة  فشيئًا... يدخل ىل  املسرح ثالثة كالب بشرية... 
قواعد التماثيل حلظة مث تند ُّ مهامجة املرأة والرجل... يصاعدان ىل   
أعلى املرتف ... تتبعهما الكالب... يدافعان عن نفسيهما باحلجاارة  
لكن الكالب تستمر يف الصعود ىلليهما حىت تند  عليهما، وتطفاأ  

 .األضواء

   

 الُمْصَمُت الخامس
الرجل، وكذلك امرأته مان جهايت   تفتح األضواء... يدخل 

ا  ماا وراء الكاواليس...    املسرح وقد ربط كل  منهما حببل امتدُّ
يتددمان صوب بعضهما... حياوالن احتضان بعضهما لكان قصار   
احلبل حيول دون ذلك... حياوالن مرة أخر  عن طريق النازول ىل   

هما أسفل اليسار واليمني ولكنهما يفشالن أيضًا... يسحب كل  منا 
حبله بدوة دون جدو ... يتوقفان عن احملاولة... يتب  كل  مناهما  
حبله ىل  ما وراء الكواليس مث يعودان ىل  مكانيهما... امدُّ كل  منهما 
يده حنو اآلخر... وبصعوبة تتشابك أصابعهما... يبتهجان... يدفزان 
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فرحًا... يدخل رجالن مدنعان من جهيت املسرح وكل  منهما امسك 
طرف من طريف احلبلني... يتددمان بسارعة حنومهاا... يادوران    ب

حوهلما... يلفاهنما باحلبلني ويتوقفان عن احلركة متامًا جملرد ظهاور  
املدن  الثالث فوق املرتف  وكأنه يد  فوق رأسي املرأة والرجال...  
ينظر ىلليهما... وىل  املدنعني... يشري برأسه عالمة املوافدة وخيتفي... 

ن يشهران مسدسني... يصوباهنما حنو املرأة والرجل... يطلدان املدنعا
يف  ن واحد وينسحبان... يتلّو  الرجل وكذلك املرأة... تسادط  
احلبال من حوهلما... يترحنان... يتمايالن بع  الوقت مث يتوقفاان  

 عن احلركة هنائيًا.

   

 الُمْصَمُت السادس
عدها بينماا خيتفاي   تظهر التماثيل الثالثة مرة أخر  على قوا

املرتف  لنر  يف حمله نعشني )موسيدى مار. جناائزي. أو ترتيلاة   
كنسية. أو مههمة كورالية( ينزل من على قاعدة التمثال األول الرجل 
الكهل ذو اللحية البيضاء... يسري حنو وسط املسرح... يد  عناد  
ن رأسي النعشني... يشري ىلليهما بصوِانه... ينهضان ببطء... حيركا

أيديهما ببطء... يدفان... يتحركان حركات تعرب عن قيامهم مان  
املوت )امكن أن يكون أداء النهوض من املوت أداء شبيهًا بالبالياه(  
يتحركان صوب التمثالني اآلخرين... يدفان عندمها فينزل اآلخاران  
من على قاعدتيهما... يتددم الرجل الثاين صوب املرأة بينما يتدادم  

لرجل )املرأة والرجل يتراجعان ىل  اخلل ( يرتطماان  الثالث صوب ا
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بالرجل الكهل ذي اللحية البيضاء فيدفزان فزعًا ويهربان ىل  جهايت  
املسرح... يتددمان صوب بعضهما... امسك كل  منهما بيد صاحبه 
ويتددمان حنو الرجال الثالثة... جيلسان أمامهم... حينيان رأسايهما،  

  الثاين والثالث فيبتعادان ىل  وساط   وجذعيهما... الكهل يشري ىل
اليمني ووسط اليسار، ويظالن جامدين يف حملهما... يشري بصوِانه 
ىل  املرأة فتنه ، وكذلك الرجل... يض  صوِانه علاى كتا    
الرجل فيخت ُّ بدوة مث جيمد يف حمله... الكهل يتاب  املرأة فتتراجا   

 اإلمساك هبا لكناها  أمامه خبوف... يرمي صوِانه... يتبعها حماواًل
تفلت منه... تراوغه... تفلت منه... تادور حاول الشاواخص    
الثالثة... امسك هبا يف أسفل وسط املسرح... يرغمها على الربوك مث 
التمدد على أرضية اخلشبة... حياول رجلها أن يتحرك... أن يتخلص 

على  من الدوة اليت مسَّرته يف مكانه... يستمر الكهل يف ىلضجاع املرأة
األرض... يتحرر الرجل... يند ُّ على الكهل ويف الوقات نفساه   
تركله املرأة بدوة... الرجالن الثاين والثالث يشاريان ىلليهماا معاًا    
فيوقفاهنما عن احلركة مث يرغماهنما على الوقاوف أعلاى وساط    
املسرح... يشري الكهل على الرجلني باخلروج فيخرجان... يعطاي  

تظهر ألسانة   (السايك)واء... ومن خل  ىلشارة خاصة فتطفأ األض
اللهيب الصماء وهي تتصاعد شيئًا فشيئًا... ينسحب الكهل تاركاًا  
املرأة والرجل يكتويان باللهيب حىت تنزل الساتارة معلناة انتاهاء    

 املسرحية.
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 مسرحية
 ()هرم الصمت السداسي

 الصامتون:

 السجني

 املرأة األوىل

 األشخاص الثالثة

 الثانيةاملرأة 

 املتسللون

 العسكريون الثالثة

 الشياطني الثالثة

  

                                   

()  م 3/10/2001يف  1723العدد  - جملة ال  باء العراقيةنشرت يف. 
 .م 2001عام  8العدد  - جملة )ضفاف( النمسانشرت يف  
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 الُمْصَمُت األول
وتدرجييًا تتاوهج   )م  بدء الظالم يرتف  صوت الناي تدرجييًا.

حزمة الضوء الساقطة على الدضبان احلديدية اليت تتوساط خشابة   
متتزج أصوات اآلالت املوسيدية األخر  بصوت النااي يف   املسرح.
يزداد ىليداعها سرعة كّلما توهَّج الضوء وحترَّك السجني حتات  ملحَّنة 

غطائه اخلفي . على مبعدة من سريره يف أعلى وسط املسرح، وعلى 
مكان مرتف  نسبيًا نر  ثالثة أشخاص، الشتداد الظاالم، يصاعب   

األشخاص الثالثة م  اهلرم الاذي يدفاون علياه     رؤيتهم بوضوح.
 طوال العرض(. يشّكلون خلفّية للصورة املسرحية

يارفس   يتكور على بعضاه...  يتلّو  السجني حتت الغطاء...
يزح   يسدط على األرض.. يتلّو .. الغطاء بدوة فيزحيه من عليه...

 امسكها.. حياول النهوض مساتعينا هباا...   حنو الدضبان احلديدية..

يعتصرها بيده وهو يتصابب   امسك بطنه... يتعاظم شعوره باألمل...
حيااول الناهوض...    يسادط علاى األرض...   لّو ...عرقًا... يت
ترتادُّ   امدُّ يده خارجها مستنجدًا... ينظر عرب الدضبان... ينه ...

يتوّجه، مترحناًا، حناو يساار     يبتعد عن الدضبان... يده ببطء...
ينتدال،   يشعر باليأس... ينظر ىل  ما وراء الكواليس... املسرح...

يعود ىل  فراشه  أعلى وسط املسرح... مترحنًا، ىل  امني املسرح مث ىل 
ينتبه حلزمة  جيلس عند حافة سريره منكفئًا.. خائبا، منكسرًا، متأملًا...

حياول االبتسام لكن ابتساامته   ينظر ىلليها بممعان وثبات.. الضوء..
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يبدو كما لاو أناه    يدطب حاجبيه... سرعان ما يتلَّبس هبا األمل...
 الذي راح امّزقه من الداخل بداوة  يشرع بالبكاء ولكنه يكابر األمل

يصعد على سريره  يد ... وهو ال يزال ينظر باجتاه حزمة الضوء...
امّرر يده الثانياة علاى    يعتصرها بيده... امسك بطنه... بصعوبة...
يضغط هبا على منطدة الدلب كما يفعل مري  الدلب عند  صدره...

يفتح فماه يف حماولاة    امدُّ يده اليسر  باجتاه الضوء... بدء نوبته...
حزمة الضوء  للصراخ أو النداء لكنه يتوق ، مرغمًا، عن احلركة...

 (، يظلم املسرح.Fade out) ختتفي تدرجييا

   

 الُمْصَمُت الثاني
 ةالرجل الذي كان سجينا يرتادي اآلن، باز   )تفتح األضواء.

عسكرية، وحيمل بيده بندقية  لية، وهو يتحرك جيئة وذهاباًا كماا   
يف  األشخاص الثالثة ال يزالون يف وقفتهم على اهلارم.  يفعل اخلفراء.

وسط املسرح، وعلى املكان الذي نصبت عليه الدضبان احلديدية، يف 
املشهد السابق، نر  بوابة ضخمة تشبه، ىل  حد ما، نسرًا هبط على 

 توا(أرض املسرح 
 يستمر اخلفري بالرواح واجمليء... يتوق  يف وسط املسارح... 

يضا  بندقيتاه    خيرج علبة سجائر... جيلس على صخرة صغرية...
يشعر حبركة يف اِوار... ينه ... يرّكز انتباهه يف  جانبًا ويدّخن...

ينظر نظرة بانورامياة   حماولة ملعرفة مصدر الصوت ومكان احلركة...
 .. تستأثر باهتمامه البواباة النسارية فيتأملاها...   ىل  كّل اِهات.



140 

 يتأكد من انغالقها مث يعود ىل  الصخرة ليجلس عليها... يلمسها...
)قهدهة بعيدة مثل قهدهة فتيات املالهاي الليلياة(    يسم  صوتًا  خر

يتأكد أّن الصوت قادم من جهاة   يض  يده على أذنه... يستم ...
يسحب أقسامها بداوة ويهيئهاا    ...يرف  بندقيته يد ... اليمني...

يفاجأ بامرأة تتددم حناوه   ينظر باجتاه اليمني متحفزًا... لإلطالق...
 يصّوب بندقيته ىلليها... تتوق  تتحرك يف حملها بغانج...  مباشرة...

يستمر يف مكانه ماسكًا البندقية بدوة وتأهب... تفتر. املرأة رداءها 
أصابعها أزرار قميصاها  متسك، بأطراف  اخلارجي على األرض...

 ختلا  قميصاها...   فواحدة... تبدأ بفتح األزرار واحدًة الزهري...
الرجل اخلفاري ال يهاتم كاثريًا     تتمدد على األرض بوض  مثري...

يتأكد من خلّو املكان من أيِّ  ينظر جهة اليسار... حلركاهتا املثرية...
متشاي   .تأيت امرأة أخار ..  يد  يف مكانه ال يربحه.. متسلل...

تنظر ىللياه،   تد  عند قدمي املرأة األو ... بطريدة راقصة ومثرية...
تتحرك بض  حركات موضاعية   ترسل ىلليه قبلة هوائية... وتبتسم...

تبدأ خبلا  قمصايها    الرجل ال يأبه هبا... للفت انتباهه، وىلثارته...
يتسلل من يسار املسارح ثالثاة    بطريدة أكثر ىلثارة من سابدتها...

يستغلون انشاغال   على رؤوسهم جنمات سداسية الرؤوس...رجال 
وحاملا تر  املرأة الثانية الرجال املتسللني  اخلفري بالنظر ىل  املرأتني...

تزداد سرعة املوسيدى... ختل   تبدأ جاهدة، لفت انتباه اخلفري ىلليها...
 قميصها، وتظّل بالفانيلة والشورت... تستلدي فاوق زميلتاها...  

تشريان ىلليه أن  ببع  احلركات املاجنة... تدومان معًا... تداعبها...
اخلفري يرمي عدب السيجارة، ويساحدها   يشاركهما عبثهما املثري...

يغّير يف وقفته فيبادو أكثار    بددمه بدوة توحي بانفعاله وتردده...
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تزداد املوسيدى  يتسّلل الرجال الثالثة أكثر... استرخاًء من السابق...
ك املرأتان بوحشية وجمون، وفجأة يساتدير اخلفاري ىل    تتحر نزقًا...

 يفتح النار على املتسللني الثالثة ويرديهم قتلاى...  يسار املسرح...
تتناول املرأتان  تعلوا أصوات الطبول املصحوبة بضربات الصنوج...

تطفأ األضواء بالتناوب على أجازاء   قط  الثياب بذعر وهتروالن...
 وء على اخلفري فترة قبل أن يسود الظالم.اخلشبة بينما يستمر الض

   

 الُمْصَمُت الثالث
تفتح اإلضاءة، ثانية فنر  اخلفري جمردًا من ساالحه، ونطاقاه،   

تنطلق أصوات األبواق معلنة عن مدادم   وخوذته، وقد كّبلت يداه.
 األشخاص الثالثة(.

ينزل األشخاص الثالثة بواسطة ثالثة سالمل ثبتت على يساار،  
تفتح البوابة النسريُة، ويدخل منها األشاخاص   وامني، وأمام اهلرم...

تنزل من فضاء املسرح ثالثة مكعباات   الثالثة ىل  خشبة املسرح...
جيلس  اتلفة االرتفاعات رسم على واجهاهتا األمامية ميزان العدل...

خيرج الشخص الذي جيلس يف الوساط،   األشخاص الثالثة عليها...
يدا    مطرقة، ويضرب هبا اهلواء ثالث مارات...  من حتت جبته،
وحبركة واحدة منسدة يصعد كل  منهم على مكعباه   الثالثة معًا...
يرف  كل  منهم يده اليمىن ىل  جانبه كما لو كان يالدي   اخلاص...
تتصاعد ضربات الطبول،  مث يسدطون أيديهم دفعة واحدة... امينًا...

تتوق  يف وسط املسافة  املسرح...وهتبط الدضبان احلديدية من فضاء 
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يشري الثالثة، معًا، ىل  الرجل اجملارد مان    بني السد ، واألرض...
يفاتح الشاخص    سالحه فيد  يف وسط املسافة خل  الدضبان...

تدخل من يساار املسارح، واميناه     األوسط ذراعيه ىل  اِانبني...
شاخص  تد  كلُّ واحدة منهما ىل  جاناب ال  املرأتان السابدتان...

امسك الشخصاان املارأتني    الذي يد  يف اِهة اليت أقبلت منها...
ويدوداهنما ىل  أعلى اهلرم كل  من السلم الذي نزل منه قبل قليال...  

 تطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الرابع
تفتح األضواء... خشبة املسرح خالية متامًا... موسيدى تاتالءم  

اء املسرح جنماه سداساية   وحركات قط  الديكور... هتبط من فض
كبرية... تستدر يف الفضاء اخلايل للخشبة مث هتبط بعد ذلك املكعبات 
الثالثة نفسها بطريدة درامية لتستدر على نفس أماكنها السابدة علاى  
اخلشبة.. تطفأ األضواء... تفتح األضواء... نر  ثالثة عساكريني  
م جمردين من السالح، وقد ربطت أيديهم خلا  ظهاورهم، وها   

جيلسون على املكعبات الثالثة... ينظرون خبوف، وترقب ىل  جهايت  
املسرح )ضربة صنج قوية تتبعها موسيدى رقصة الشياطني الثالثاة(  
يدخل ىل  اخلشبة من يسار املسرح، وامينه، ومن أعلى الوسط ثالثاة  
أشخاص يرتدون املالبس السود، وعلى وجوههم أقنعة سود تشابه  

وعلى ظهورهم عباءات ساود كتلاك الايت    أقنعة رجال اإلعدام، 
يرتديها الكهنة... يرقصون حبركات غريبة، ويف يد كّل منهم قضيب 
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رفي  مدبب النهاية يشبه ىل  حد كابري )شايش املباارزة( تبادو     
حركاهتم، كلما تددمت الرقصة، أكثر غرابة وهي تعّبر يف كثري مان  

دتال...  األحيان عن حددهم الدفني، ورغبتاهم يف التعاذيب، وال  
يتددمون يف هناية الرقصة من العسكريني الثالثة مهددين ىلياهم بسمل 
عيوهنم... يتراجعون... يندفعون حنوهم بسرعة مث يتوقفون... يض  
كّل منهم طرف الدضيب املدبب على عني رجل مان العساكريني   
الثالثة... يسحبه ىل  اخلل  ببطء، مث يدفعه ىل  األمام بدوة، وعن ، 

د.. يصرخ العساكريون الثالثاة صارخة قوياة،     وغضب، وحد
ومدوية... يسحبون الدضبان من عيوهنم... تتكرر الصرخة ثانياه،  

على الفور رؤوسهم على صدورهم... الشاياطني الثالثاة    وتتد 
يدفزون فرحًا، وهم يرفعون الدضبان ىل  األعلاى، وخيفضاوهنا مث   

الشاياطني ىل    يرفعوهنا ثالث مرات كداللة على االنتصار... ينتباه 
اخلفري،  /وجود شخص ما على املسرح... يظهر رأس الرجل السجني

وهو ينظر ىلليهم من مكان خفي على املسارح... يندضاون علياه    
فيفاجئهم بظهوره شاهرًا بندقيته اآللية صوهبم... يفتح النار علايهم  

 ويرديهم قتلى فتطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الخامس
تفتح األضواء... أشخاص اهلرم الثالثة أنفسهم يدفاون علاى   
املكعبات الثالثة نفسها أمام البوابة النسرية... يرفعون أيديهم كما لو 
كانوا يلدون اليمني... خيفضوهنا مث يشريون هبا ىل  األعلى... هتابط  



144 

من فضاء املسرح الدضبان احلديدياة نفساها... يدا  الرجال     
عزل خلفها، وظهره ىل  مجهور النظارة... ينزل األ /السجني... اخلفري

الثالثة من على مكعباهتم... يتددمون حنو الرجل السجني فيتراج ... 
يصطدم بالسرير... يسدط عليه... يستمر الثالثة بالتددم حنوه بطريده 
تشعره باخلوف... الشخص األوسط يض  على وجهه قناعًا يشابه  

ن فضاء املسرح ثالث قضبان هاي  قناع الشياطني الثالثة... هتبط م
نفس الدضبان اليت استخدمها الشياطني مان قبال... يتناولوهناا،    
ويتددمون حنو السجني... يزح  الساجني متراجعاًا... يضاعون    
ىلطراف الدضبان املدببة على موض  يف منتص  بطنه ويدفعوهنا بدوة 
فيصرخ السجني صارخة خرسااء مكتوماة... تطفاأ األضاواء      

ينسحب األشخاص الثالثة ىل  أماكنهم يف قماة اهلارم    بالتعاقب...
)حزمة الضوء تظلُّ، وحدها، متوهجة على خشبة املسرح، ونار   
خالل توهجها الرجل السجني ممسكا ببطنه( يرف  ياده... يراهاا   
ملطخة بدمه... يعتصره األمل... يبحث عمن ينجده هنا أو هناك... 

ك بالدضبان احلديدية، وهو يرتد خائبًا... يتوجه حنو األرض... امس
ينظر ىل  مجهور النظارة حىت يتوق  عن احلركة بينما يستمر نزفه بال 
توق ، وبال توق  يسيل الدم يف جمر  حمدد حنو اِمهاور، وباني   
دهشة اِمهور، وخوفهم من أن تلطخ الدماء مالبسهم تطفأ األضواء 

 ويسدل الستار على الدم.
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 مسرحية
 ()المروضة طواهد الصمت

 الصامتون:

 الرجال األحياء

 الرجل ذو املالبس احلمر

 الرجال املوتى

 التابعان

 الرجل احلي

 أبناء األحياء

 الشاب املتمرد

  

                                   

()  م 2001عام  6العدد  - جملة )ضفاف( النمسانشرت يف. 
الصاادر   889العادد   -السورية باي جريدة األسبوع األدنشرت يف  

 .م 3/1/2003بتاريخ 



146 

 
 

 )قبل بدء العرض بلحظات نسم  مههمة كورالياة أو مارشااً  
جنائزيًا يستمر برهة قبل رف  الستارة. حزمة ضيدة من الضوء تسدط، 
تدرجييًا على كرسي فخم وض  على مدرَّج يف أعلى وسط املسرح مث 
ختتفي. حزم صغرية أخر  من الضوء تسط  تادرجييًا أيضاًا علاى    
شواهد قبور وّزعت على اخلشبة بشكل متدن مث ختتفاي. تتنااوب   

الختفاء بني الكرسي والشواهد. تتوقا   احلزم الضوئية بالسطوع وا
 حركة الضوء على درجه شديدة اخلفوت(

يظهر من خل  الشواهد رجال أحياء... يدفاون خبشاوع،   
وىلذالل مث يستديرون حنو الكرسي... يظهر الرجل ذو املالبس احلمر 
جالسًا على كرسّيه بشموخ وكربياء ال تليق به... يد  خبايالء...  

ترتف  مههمات الكورال ارتفاعا ملّثرا... ينزل يضرب اهلواء بسوطه ف
الرجل ذو املالبس احلمر درجة واحدة، مث يضرب بسوطه فتمتازج  
أصوات غري واضحة، ولغط شديد م  اهلمهمات... ينازل درجاة   
أخر ، ويضرب اهلواء بسوطه فيتوق  الضجيج... يرفا  ساوطه   

مث يضرب اهلواء مهددًا مشريًا به ىل  جمموعة األحياء ىلشارة بانورامية 
بسوطه ثانية، وثالثه، ورابعة حىت يبادأ األحيااء ضارب األرض    
بأقدامهم ضربات رتيبة تتزايد قوة كلما ضرب الرجل ذو املالباس  
احلمر األرض أو اهلواء بسوطه... يستمرون يف ضرب األرض بينماا  
يغفو الرجل ذو املالبس احلمر على كرسيه هانئًا... تتعا  موسايدى  

موسيدى رعب بينما ختفت ضربات األقدام شيئًا فشيئًا...  طدسية أو
يتطاير من كّل شاهدة دخان كثي .. ينه  املوتى الراقدون عناد  



147 

شواهدهم... يلدون حركات النشور، واالنبعاث، والناهوض مان   
املوت... يتمايلون... يترّنحون... يتأّلمون مث ينفضون عنهم تاراب  

لبي ، وباألحر  بكفنه مدابال  املوت... يد  كلُّ ميت مبالبسه ا
الرجل احلّي الذي يد  عند شاهدته... يطأطئ الرجاال األحيااء   
رؤوسهم.. يشريون ىل  الرجل ذي املالبس احلمر... يربكون علاى  
األرض... خيفضون أيديهم وامجني منكسرين مندحرين... يتحارك  
األموات باضطراب... يدورون حول األحياء مث يتوقفون... يتدادم  

املوتى حنو الرجل ذي املالبس احلمر، وعناد الدرجاة األو     أحد
للمرتف  يصطدم جبدار ومهي فريتاد خائباًا... يضاحك الرجال     
ساخرًا... يتددم ميت  خر، و خر مث يتددم املاوتى دفعاة واحادة    
يصطدمون باِدار نفسه فريتدون خائبني... يرمدون األحياء بنظارة  

فيتمد َّد  كل  منهم قرب شاهدته  قاسية مزدرية، ويعودون ىل  قبورهم
بشكل مثري للحزن... ضربة صنج... يد  الرجل ذو املالبس احلمر 
بزهو وانتصار يضرب اهلواء بسوطه مرة أخر ... تبادأ جمموعاة   
األحياء ضرب األرض بأقدامها كما يف املرة األو ... يزداد الضرب 

... يستمرون قوة كّلما ضرب الرجل ذو املالبس احلمر اهلواء بسوطه
يف الضرب... يغفو الرجل ذو املالبس احلمر على كرسيه... يازداد  
الضرب فينه  األموات... خيل  كل  منهم قطعة من كفنه ويرميهاا  
حنو الرجل الذي يد  عند شااهدته... امساك األحيااء بدطا      
األموات... حياولون سحبهم بال جدو ... يلّفاون الدطا  علاى    

جدو ... يفلت املاوتى قطعهام مان    أجسادهم، ويسحبون بال 
أيديهم... يضمها األحياء ىل  صدورهم... يتددم أحدهم حنو الرجل 
ذي املالبس احلمر... يرمي قطعة الكفن على رأسه، ومثلاه يفعال   
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اآلخرون مث ينسحبون ليد  كل  منهم قرب شاهدة مان شاواهد   
ول الدبور... يستيد  الرجل ذو املالبس احلمر... يتحرك بصاعوبة أ 

)كأنه يداوم قو  سحرية غريبة( يتحرك بغضب... يتمكن من  األمر
السيطرة على تلك الدو  السحرية... ينه  فيجفل األحياء... يزيح 
من على رأسه قط  األكفان... يضرب بسوطه اهلواء... يدخل اثنان 
من أتباعه... أحدمها من يسار املسرح واآلخر من امينه... حيمل كل  

ضعه باحترام جم حتت قدم الرجل ذي املالبس احلمر... منهما وعاء ي
يتناول الرجل قط  األكفان قطعة قطعة، ويرميها يف الوعاءين بسخرية 
وازدراء... تسود األحياء دهشة كبرية، وتعجب من فعلته اليت مل تلدِّ 
ىل  قلب وضعه رأسًا على عدب... يرف  الرجالن التابعان الوعااءين  

ن من الوعاءين كثيفًا جدًا... يدوران بالوعااءين  بينما يتصاعد الدخا
حول األحياء مث خيرجان كل  من اِهة اليت أقبل مناها... يضارب   
الرجل اهلواء بسوطه... يتحرك األحياء بذعر حركة مضاطربة... ال  

ما يرمي ىلليه فيضرب مرة أخر ، وأخر  حىت يانحين لاه    نيفهمو
فيتوقا  الرجال عان    اِمي ، ويركعون مث يسريون على األرب  
ذين دخال لنفس الرجلني ال الضرب... يدخل الرجالن التابعان ومها

قبل قليل... يدفان على أول املرتف ، ويشريان ىل  اثنني من األحيااء  
فيدتربان ومها يسريان على األرب  كالدواب... يركبان فوقهماا...  

نفاذوا  يدوران هبما مث يعودان ىل  مكاهنما وهكذا يتددم اآلخرون لي
هذه احلركة ىلال واحدًا يراه الرجل ذو املالبس احلمر فيد  غاضابًا  
 دضاربًا اهلواء بسوطه مرة أخر  دون أن ينّفذ له الرجل احلي ما يري

ياه ىل  بعضاهما   منه... ينزل من العلياء... يضّم الرجل احلاي كفَّ 
ويرفعهما ىل  األعلى كما لو كان معلدًا حببل... يضربه الرجال ذو  
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البس احلمر عدة ضربات حىت يفدده السيطرة على ساقيه فيتارنح  امل
بأمل لكنه قبل أن يسدط أرضًا يتماسك، ويعود ىل  وقفته بشاموخ،  
وىلباء... يبتسم ساخرًا من الرجل ذي املالبس احلمر الذي أخذ مناه  
الغضب كلَّ مأخذ وهو يلّوح بالسوط مرة أخر  مهددًا... يضرب 

ذراعيه ىل  األعلى كماا يف املارة األو  مث    اهلواء أوال فريف  الرجل
يصليه ذو املالبس احلمر بعدة ضربات حىت جيعل رأسه تتد  علاى  
جذعه فتهبط ذراعاه ويترنح قلياًل قبل أن يسدط فاقدًا وعيه... يصعد 
ذو املالبس احلمر ىل  كرسّيه... يتددم الرجالن فيسكبان وعاءين من 

. يتحسس جسمه... يد  بمصرار... املاء عليه حىت يفيق... جيلس..
... ديد  الرجل ذو املالبس احلمر واثدًا من ارغامه على فعل ما يري

يضرب اهلواء بسوطه مرة أخر  بينما يظلُّ الرجال احلاي واقفاًا    
بشموخ... حيار الرجل ذو املالبس احلمر بمعطاء ردة فعل تتناساب  

البسه، ويسحب واملوق  الصعب... يدرر أخريًا أن يدسَّ يده حتت م
مسدسًا يصّوب فوهته ىل  الرجل احلي بض  ثوان قبل أن يطلق عدة 
طلدات... يسدط الرجل احلي ميتًا... يتددم التابعان... يضعانه على 
ظهري اثنني من الرجال الدواب ويسوقاهنما ىل  خاارج املسارح   
)األحياء ينظرون ىل  الرجل ذي املالبس احلمر صاغرين وهم ما زالوا 

األرب ( يضرب الرجل اهلواء بسوطه فينساحبون ىل  ماا وراء    على
الكواليس... يظلُّ الرجل وحده... يدور حول كرساّيه بزهاو...   

النظارة... يد  عند حافة املسرح... يركز بصره  يتددم حنو مجهور
على اِالسني يف الص  األمامي لصالة العرض... يلّدي حركاات  

ل ىلخافتهم فعاًل... يضرب الساوط  هبلوانيه توحي بالتهديد... حياو
باجتاههم عدَّة مرات... يتوق ... يبتسم بدعابة فجَّة مث ينسحب ىل  
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كرسيه... يدور حوله مرتني حبركات شيطانية مث يضارب اهلاواء   
بسوطه فتدخل جمموعة األحياء وهي متشي على األربا  يصاحبها   

ل درجاة  أبناؤها وهم يف مدتبل العمر شبابًا وصبية يافعني... يناز 
واحدة يضرب بسوطه فيدور الشباب، والصبية حاول الكباار ىلال   
واحدًا دورة كاملة وهم يرفعون أيديهم حبركات مهددة... يندضُّون 
عليهم ويأخذون خبناقهم حىت اموت األحياء كلُّهم ويتمددون قارب  

 األموات.
)موسيدى. يرقص الشباب خبيالء، وزهو، وابتاهاج بفعلتاهم   

وط يبدأ الشباب ضرب األرض بأقدامهم بميدااع  وعلى ىلثر ضربة س
مشابه إليداع جمموعة األحياء السابدة. ضربة سوط أخار  يازداد   
الضرب بينما يغفو الرجل ذو املالبس احلمر على كرسايه. تعلاو   
املوسيدى وخيفت ىليداع الضرب، ويتصاعد مان الشاواهد دخاان    

 مضطرب احلركة(.
. يترحنون على املسرح حدون..اّلينه  األموات السابدون، وال

باضطراب وبوحشية يطاردون الشباب، والصبية مذعورين خاائفني  
يستيد  الرجل ذو املالبس احلمر... يضرب اهلواء بساوطه مارتني   

أرجلهم تداو  علاى    دفيضطرب األموات... يتوقفون... ال تكا
محلهم لضعفها ورجفاهنا... يستعيد الشباب رباطة جأشهم فيندضُّون 

ات ويشبعوهنم ضربًا، ورفسًا، وجيربوهنم على العاودة ىل   على األمو
موهتم مرة أخر ... ضربة ساوط... يركا  اِميا ... ضاربة     
أخر ... يسريون على األرب  ىلال واحدًا وهو نفس الواحاد الاذي   
تنحى جانبًا، ومل ينفذ أمر الرجل ذي املالبس احلمر... يفاجاأ باه   

.. ينساحب اِميا  ىل    الرجل ذو املالبس احلمر... ضربة سوط.



151 

خارج املسرح... ينزل الرجل درجة... درجتني... يضرب اهلاواء  
بسوطه... يدخل التابعان... حيمل كل  منهما بندقية  لية... يدفاان  

الرجل مث يتددم الثالثة حنو الشاب املتمارد... يشاهر   باي ىل  جان
 الرجل ذو املالبس احلمر مسدسه يف وجه الشاب فيهرب حنو مجهور
النظارة وخيتفي بينهم... يستمر الثالثة بالتددم حىت حافاة املسارح   
األمامية... يصوب الرجل ذو املالبس احلمر مسدسه حناو مجهاور   
النظارة... يطلق طلده واحدة فينهال التابعان على مجهاور النظاارة   

 بوابل من نرياهنم حىت تطفأ األضواء، ويسدل الستار على املسرح.
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مرّتلة. تطفأ األضاواء يف   )موسيدى طدسية أو مههمة كورالية
الصالة. يضاء املسرح بمضاءة رأسية أو سفلية حبزم دائرية تسدط فدط 
على التماثيل الثالثة املوضوعة على خشبة املسرح والايت يتوّساطها   
كبري التماثيل املثبت متييزًا له على قاعدة مدرجة. حزمة أخر  تسدط 

دة وسط الوساط  على الكاهن )باللباس األمحر( وهو يد  على منط
مواجهًا كبري التماثيل، رافعًا أطراف ردائه ىل  األعلى حبركة كهنوتية 

 تدليدية(.
تضاء أجزاء اخلشبة األخر  بمضاءة فيضّية خافتة فنر  اجملموعة 
)باملالبس البي ( باركة على األرض مدّلادة حركاة الكااهن...    

وهنا عندما خيفضون أيديهم ىل  األمام عندما خيف  الكاهن يده ويرفع
يرف  يف حركة تتوافق م  احنناء ظهورهم ىل  األمام صاوب كابري   
التماثيل... ختف  اجملموعة األيدي حىت تالماس األرض سااجدة   
للتماثيل، ومدلدة حركة الكاهن... على أسفل امني املسرح، وأسفل 
يساره نر  األول والثاين )مبالبس سود( بكامل أسلحتهما ومهاا يف  

النظارة ال ينتبهان ىل  الفىت الذي برك م  اجملموعاة  مواجهة مجهور 
أسفل وسط املسرح، ومل يشاركها طدوسها... يلتفت الكااهن ىل   
الفىت... يرمده بنظرة شزراء... يستدير بكلّيتاه... يضارب األرض   
بصوِانه فينتبه األول والثاين... يتددمان حنو الفىت... امسك كال   

انه على السجود وىلذ يسجد يضاعان  منهما بذراع من ذراعيه، وجيرب
قدميهما على ظهره، وال يسمحان له بالنهوض... تكمل اجملموعاة  
أداء طدوسها... ينسحب األول والثااين ىل  حملاهما الساابق...    
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تنسحب اجملموعة ىل  اخلارج... الفىت الذي صار يف مالّخرة أحاد   
تددم مناه  الرتلني املنسجمني يشري عليه الكاهن بالتوق  فيتوق ... ي

الكاهن... يأمره بالربوك فيأىب... يضرب الكااهن األرض بطارف   
صوِانه فيتددم األول والثاين، وامسكان به.. جيراناه ىل  الداعادة   
السفلى لكبري التماثيل، وينسحبان... ينظر الفىت ىل  كبري التماثيال،  
وا  الكاهن الذي يد  على مدربة منه ملدياًا بعا  احلركاات    

 الطدوسية.
)ختفت اإلضاءة الفيضّية تدرجييًا، وتسلط احلزم الدائرية الضاوء  
على التماثيل. موسيدى غرائبية أو موسيدى رعب تستمر م  املشهد. 
تنفث التماثيل من أفواهها دخانًا أو تدذف منها ألسنة ناار صافراء   
باجتاه الفىت الذي يتحاشاها بسرعة مث يتديها باِلوس حتات متثاال   

 كبريهم(
ظرة وهو يف جلسته ىل  ماا وراء التماثيال... يبتسام    يلدي ن

ويسحب بأطراف أصابعه أطراف رداء أمحر لرجل خيتفي وراء كبري 
التماثيل... يكتش  الكاهن أمره خلسة فيغضب، ويضارب األرض  
بصوِانه، عدة مرات فيدوم األول والثاين مبهامجة الفاىت، ولكناه   

امسكاه يهددمها بمساداط   يراوغهما بني التماثيل، وكّلما أوشكا أن
أحد التماثيل فيبتعدان عنه، وعندما يد  مناورًا أمام كبري التماثيال  
متتد ىلليه من خل  التماثيل يد تلدي الدب  عليه، وتساّلمه ىل  األول  
والثاين اللذين يدودانه ىل  وسط اخلشبة، وجيلسانه بتهديد السالح... 

االثنان ليعودا ومهاا حيماالن    يرمي بينما خيرج يظلُّ الفىت يف حمّله ال
قفصًا مستديرًا من احلدياد املشاّبك... جيلساان داخلاه الفاىت      
ويغادران... تطفأ األضواء ىلال حزمة رأسية تظلُّ متوهجة على الفاىت  
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وهو داخل الدفص املشبك املستدير يدوم مبحاولة التخلص من حمبسه 
علاى  دون جدو  وىلذ يهدُّه التعب، واإلرهاق جيلاس مساتكينًا   

األرض... ختفت احلزمة تدرجييًا، وقبل أن خيتفي ضوؤها كليًا يسم  
ضربة قوية فيد  منتفضًا متحفزًا ملواجهة أي عارض طارئ... ينظر 

حياول اِلوس مارة   بشيء وىلذ رامينًا ويسارًا.. خلفًا وأمامًا وال يظف
أخر  تنطلق املوسيدى هادرة بدوة، وعن  فيعود ىل  وقفته مث تاربق  

ضواء عّدة مّرات قبل أن تستدرَّ على اإلضاءة اخلافتاة... تساتمر   األ
املوسيدى... ومن خالل الظالم تظهر أقنعة كبرية مشاعة لوحشاني   
خرافيني... وهي هتامجه مهددة، ومندضة وهو يداف  عن نفسه ضّدها 
وىلذ تنسحب، وختتفي يف عمق الظالم تظهر أيٍد، وعيون، وأسالحة  

ة فيداف  ضدها حىت يأخذ منه التعاب كالَّ   تتددم كلُّها حنوه مهامج
مأخذ فيسدط متهالكًا... ختتفي األيدي، والعياون، واألسالحة...   
يدفان قرب الفىت فينتبه ىلليهما... يتحامل على نفسه... ينه  واقفًا 
مستعينًا باملشبك املستدير والعطش باٍد عليه... امدُّ األول يده ليناوله 

مني بسخرية منه يسكب املاء يف وجهيهما قدح املاء وىلذ يرامها مبتس
بغضب ونفور... يدبضان على رقبته معًا، ويطبدان عليها حىت ينهار 
بني أيديهما، ويسدط على األرض... ضربة من الكاهن بصاوِانه  
على األرض قبل أن يدخل ىل  املسرح جتعل األول والثاين ينساحبان  

هرع األول والثاين ىل  حمليهما.. يدخل الكاهن... يضرب األرض في
ليجلبا له كرسي العر.... جيلس عليه... يدفان ىل  جانبه... يصّفق 
بيديه فتدخل اجملموعة يف رتلني من اليمني واليسار... تدور حاول  

امللك... يصّفق مرة أخر  فتنطلق  /خشبة املسرح باركة أمام الكاهن
 /ها للملكاملوسيدى، وتلدي اجملموعة رقصة )الطاعة( تعبريًا عن والئ
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الكاهن وعندما تنتهي الرقصة تندسم اجملموعة على كتلتني احادامها  
على أسفل يسار املسرح، واألخر  على أسفل امني املسرح... يد  

امللك، ويضرب األرض بصوِانه فيتددم األول والثاين كل   /الكاهن
منهما ىل  جمموعة اآلخر... يدتاد األول امرأة من اجملموعة الثانياة،  
ويدتاد الثاين رجاًل كهاًل من اجملموعة األو ... يادفعاهنما باجتااه   
الدفص فيسدطان قرب الفىت... عيوهنما تتوسله... بينما يض  األول 
والثاين رحميهما على ظهريهما ويضغطان... يتأمل الرجال الكهال   
وكذلك املرأة، وال حيرك الفىت ساكنًا وىلذ يهّمان بطعنهما طعنه قاتلة 

ما بالتوق  فيتوقفان، ويطلدان سراح اِمي ... خيرج الرجل يشري هل
ذو املالبس احلمر، وتابعاه، وأفراد اجملموعة، والفىت، ووالداه.. ختفت 
اإلضاءة، وتسط  احلزم الرأسية على التماثيل الثالثة... يدخل الفاىت  
وهو يتأمل التماثيل واحدًا واحدًا... خيرج من اِهة اليت دخل مناها  

د وبيده فأس كبرية... يتددم من التمثاال األول... يضاربه   مث يعو
فيسدط أرضًا... يتددم من التمثال الثاين يضربه فيسدط أرضًا وهكذا 
يفعل م  التماثيل باستثناء كبريهم الذي يض  على كتفاه الفاأس،   
ويغادر متسّلال حنو الكواليس... يفاجأ بدخول الرجل ذي املالباس  

أمامهم... يشهر التابعان سالحهما يف وجهه  احلمر، وتابعيه فيتراج 
فيشري ىل  كبري التماثيل... يتحرك ذو املالباس احلمار ىل  كابري    

... يلتدط الفأس من على كتفه... ينظر ىلليها بممعان مث ينظر لالتماثي
ىل  الفىت وهو يتددم حنوه... امسك التابعان الفىت وىلذ يد  الرجال  

ركة عنيفة ينزله على رأس الفىت لكنه على مدربة منه يرف  الفأس يف ح
يتوق  يف اللحظة األخرية... يتراج ... يدذف بالفأس ىل  ماا وراء  
الكواليس... يستدير ىل  كبري التماثيل... يرك  له ملّدياًا بعا    
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احلركات الكهنوتية... يد ... يلتفت ىل  الفىت... ينظر ىلليه بعيانني  
مه بدوة وغضب... يند ُّ يتطاير الشرر منهما... يرفس األرض بدد

االثنان على الفىت بضربة مشتركة تسدطه أرضًا... خيرجان... يعودان 
ومها حيمالن كرسي العر.... جيلس ذو املالبس احلمر عليه وهاو  
امسك بالصوِان... يشري يسارًا وامينًا فتبدأ اجملموعة بالادخول ىل   

حبل باذراع...   املسرح... التابعان يربطان الفىت بواسطة حبلني كلُّ
امسكان طريف احلبلني السائبني ويشّدان كل  ا  جهتاه... يناه    
 نالفىت... يد  على قدميه بينما التابعان يسحبان بدوة حىت ال يتركا

امللك على اثنني من أفراد اجملموعة  /جمااًل حلركة الفىت... يشري الكاهن
مر... يفرشان فيخرجان، مث يعودان ومها حيمالن وعاءين مليئني باِ

اِمر أمام الفىت ويبدأ التابعان بسحبه حنو اِمر... يسري الفىت غاري  
 به... يتوق  فوق اِمر املّتدد... يعتصر نفسه بداوة... يغما    
عينيه... يع  على شفته مث يفتح عينيه، ويشنج عضاالت وجهاه   

امللك، ويشاري علاى    /تعبريًا عن ىلرادة التحدي مما يغضب الكاهن
الكواليس، ويعاودان   ءة فتتحرك يف رتلني خيرجان ىل  ما ورااجملموع

ليدذف كل  منهم جبمره على الفىت... يغطي اِمار الفاىت حاىت    
 /منتصفه... يكتوي جلده، وتفوح رائحة شوائه... يتارك الكااهن  
امللك كرسّيه، ويد  أمام الفىت، وامد الصوِان باجتاهه ليمكنه مان  

تفي بالنظر ىلليه أول األمر، مث يوجاه لاه   طلب املغفرة لكنَّ الفىت يك
 بصدة قوية تتوق  احلركة عندها على خشبة املسرح ويسدل الستار.
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 مسرحية
 ()في ملكوت الموسيقى أجليات

 :الصامتون

 املرأة األم -الرجل العجوز 

 والد الطفل -الطفل 

 ضيوف األمري -األمري 

 عدد من اجلنود بالزي احلربي النمساوي

 عدد من اجلنود بالزي احلربي الفرنسي

 عدد من األشباح

  

                                   

()  الكتااب يف  و الصادرة عن االحتاد العام لألدباءجملة )أسفار( نشرت يف
 .م 2001عام  23العراق العدد 
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 مقدمة المسرحية بقلم الناصد
 العراصي باسم عبد الحميد حّمودي

 صراع الداخل النقي مع الخارج المفأرض
 

هذه مسرحية بانتومامي متكاملة األبعاد تعتمد تدنّيات املسارح  
باني األداء الصاامت    الطرازي وىلمكاناته يف املسااوقة  -احلديث 

للممثلني وقوة التدنيات اإلخراجية اليت يفتارض املللا  صاباح    
 األنباري ان املخرج املنفذ سيأخذ هبا.

اخلشية على هذا النص اِميل املوحي املعتماد علاى وعاي    
الكاتب باملوسيدى وأصالتها املعرفية ومسيولوجيا احلركاة املسارحية   

النص املوسيدي املختار هلذا املدطا   املختلطة أو املعرب عن جزء منها ب
من املسرحية أو ذاك، أن يدوم املخرج املنفذ بدور املخرج املللا   
فيتصرف خارج سياق سيناريو العرض املدّون ويض  النص يف متاهة 
أخر  غري اليت قصدها امللل  ليصّور لنا ىلرادة اإلنسان وهو يصارع 

مله اآلخر اخلارجي الدسر وكل ما حي -الفوضى  -امللثر  -اخلارج 
 من أذ  اجتاه البنية الصافية الداخلية للفكر اإلنساين.

 ال أريد أن أخّلص املشاهد هناا ولكاين اساتمتعت بداراءة     
 نص يوحي، ويعطي الكاثري لتدنياات املسارح اِااد يف ىلطاار      

 -باي الص -اللعبة اإلامائية اليت قصدها امللل  لتطوير شخصية الطفل 
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 رادتاه ألن تأخاذ دورهاا يف العطااء غاري      الشاب واستنهاض ىل
 املشروط.

 حتية لصباح األنباري وهو يعطي للمسرح هذه التجليات.

   

 الُمْصَمُت األول
حزمة ضوء صغرية على رجل عجوز  )يرف  الستار عن اخلشبة.

جيلس وسط الظالم أمام  لة البيان كمن ينتظر وقوع املفاجأة بني فينه 
وقط  الديكور األخر  كّلها موضاوعة ضامن    لة البيان  وأخر .

دائرة مرسومة خبط واضح على اخلشبة مما يدل علاى أن األحاداث   
 املدبلة كّلها ستد  ضمن هذه الدائرة(

 ...خيطو بض  خطوات جيئة، وذهابًا ينه  الرجل العجوز...
جيلس ثانية... يرخي السم  فتارة   يتابعه )الفلو( الضوء املتحرك...

يتردد صد   جئه صراخ طفل ولد توًا فيد  مندهشًا...يفا وجيزة...
يلدي الرجل العجاوز بعا     نواقيس الفرح يف أرجاء املسرح...

ال ىلراديًا تتساوق م  توهج املصابيح امللونة علاى   احلركات الراقصة
اخلشبة، وامتالء الدائرة باإلضاءة الفيضية، وانطالق موسيدى نشايد  

بتهوفن... تتوق  املوسيدى... تدخل الفرح من السيمفونية التاسعة ل
من أعلى وسط املسرح امرأة حتمل طفاًل مدثرًا بأغطية بي ... تد  
على وسط الوسط... يتددم اِد )الرجل العجاوز( ليأخاذ مناها    
وليدها... يتأّمله... يطب  قبلة حنون على جبينه مث يأخذه بفرح غامر 

كرة... جيلس... يعزف ىل   لة البيان... يدور به حوهلا بطدوسية مبت
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حلنًا راقصًا... يستدير ىل  والدة الطفل... يراها ترجت ... يسالمها  
الطفل وخيرج... يعود بدط  من اخلشب يلدمها للنار وىلذ ينتهي يد  
خل  املرأة والطفل... يتأملهما... يتسمَّ  وق  خطوات مضطربة... 

ىللياه...  يدخل ىل  املسرح رجل مثل... يدترب من الطفل... ينظر 
ترتسم على وجهه مالمح الفرح، واحلبور يسرع ىل  اِد جيارَّه ىل   
 لة البيان وجيلسه أمامها فيبدأ اِّد بالعزف السري  بينما يأخذ الرجل 
الثمل بالرقص فرحًا اتااًل متماياًل حىت يسدط أرضًا مان اإلعيااء،   

ضواء أو والتعب... تض  املرأة وليدها يف سريره، وتدرجييًا ختتفي األ
 يسدل الستار.

   

 الُمْصَمُت الثاني
م ألا /حزمة ضوء على وسط املسرح تظهر املرأة يرف  الستار...

وهي تلبس ابنها الذي صار يف السادسة من عمره، املالباس الايت   
يرتديها عادة رواد املوسيدى... تض  الباروكة على رأسه... تتنااول  

بمشارة وابتساامة... يتبعهاا   باي سلة التبّض ، وخترج موّدعة الص
الصيّب... يد  عند حافة الدائرة قريبًا من الكاواليس... يتطلَّا  يف   
ىلْثِرها وىلذ يطمئن البتعادها يعود خبفة ونزق ليجلس أمام البياان...  
يعزف أحلانًا خاصة به... يتوق  عن العزف فجأة ىلذ يسام  وقا    

صوت مث يهارع  حمله... ينظر باجتاه ال يرج  ىل خطوات تدترب... 
ىل  فراشه امتد عليه مغطيًا نفسه ومتصنعًا النوم العمياق... يادخل   
األب، )وهو الثمل نفسه يف املشهد السابق( ينظر ىل   لة البيان مث ىل  
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الكمان مث السرير... يلتدط عصا املايسترو من على البيان... يدترب 
يشري  بطرف العصا...باي يزيل الغطاء من على الص من السرير...

عليه بالنهوض... ينه ... يشري له بالذهاب ىل  البيان... ياذهب  
مترددًا خائفًا يبدأ العزف بمشارة من عصا أبيه وبمشارة منها يتوقا   

يعزف مرة ثالثاة...   األبن عن العزف مث يبدأ ثانية، وثانية يوقفه...
تبدو على األب ىلمارات الراحاة فيخارج مغاادرًا.. خيتفاي وراء     

. بااي. .. يطل برأسه ليتأكد من ساالمة سالوك الص  الكواليس
يف ىلثره.. يطمئن البتعاده فيعود ىل   لاة  باي يذهب الص ينسحب..

الكمان يعزف عليها حلنه السابق نفسه... تدامهه األم، هذه املارة،  
فيض  الكمان يف موضاعه بارتبااك... وبارتبااك يتنااول كتباه      

ة علاى جبيناه... يغاادر    املدرسية... تنحين األم عليه... تطب  قبل
مهرواًل ىل  خارج املسرح... تسري األم يف ىلثره... تتوق ... ترفا   
يدها موّدعة... ختتفي وراء الكواليس... تطفاأ األضاواء تادرجييا    
وحزمتان من اإلضاءة فدط تظالن على توهجهما فترة على  لة البيان 

 وسرير الطفل مث ختتفيان تدرجييًا أيضًا.

   

 ُت الثالثالُمْصمَ 
)تفتح األضواء تدرجييًا. األم يف وسط املسرح جالسة أمام  لاة  

 البيان حتيك قفازًا لصغريها(
تسم  صوت خطوات مضطربة... يدخل األب مثاًل كعادتاه  
وباطن جيوبه مسحوبة خارج بنطاله... يد  ىل  جانبها... امسكها 
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لاس يف  من ذراعها وينهضها بعن ، وبدوة يدفعها بعيدًا عناه... جي 
حمّلها... يضرب  لة البيان بعصبية... تتددم مناه... تداب  علاى    

.. بااي. يديه... متنعه من تكرار الضرب العني  لكي ال يوق  الص
ينتبه.. يلتفت ىل  سرير ابنه... يتناول عصا املايسترو، وياذهب ىل   
السرير... تد  األم يف طريده حماولة منعه من الوصول ىل  ابنهما... 

من  فتتنحى جانبًا... يد  لصق السرير وبالعصا يزيح الغطاءيدفعها 
فيجره عناوة ىل   لاة   باي على ابنه ويأمره بالنهوض... يتردد الص

البيان... يبدأ بالعزف... يوقفه بمشارة من عصاه بعصبية، وانفعاال  
يضربه على أصابعه ويأمره بالعزف ثانية... يعزف حلنًا نشازًا أيضاًا  

قرق من عينيه... يضربه ثانية، وثالثة وىلذ يعزف عزفًا بينما الدموع تتر
سليمًا ينبهر األب ويلدي بع  احلركات النزقة من خلا  ظهار   

.. يتوق  حلظة... ينظر ىل  ولده بمعجاب... امسك باطن باي.الص
بااي  جيوبه ويرجعها ىل  الداخل بزهو... يضرب على كتفي الص

ىل  سريره بأمر من عن العزف... ينه ... يذهب باي فيتوق  الص
أبيه يتمدد عليه... يغطي نفسه والدموع ال تزال تترقرق من عينيه... 
خيرج األب وتطفأ األضواء تدرجييًا ىلال حزمة الضوء اليت تضيء سرير 

.. سوناتا )يف ضوء الدمر( بأجوائها اهلادئة تستمر فترة قبل باي.الص
خات البشارية  أن تدق نواقيس الكنيسة دقات استغاثة ممزوجة بالصر

وأصوات هتدم اِادران أو سادوط السادوف وفرقعاات      الفزعة
وتدخل املرأة مهرولاة فزعاة تأخاذ     باي،النريان... ينه  الص

ىل  النافذة، وتر  ىل  خارجها... وهج ناريان احلرائاق   باي الص
وأمه... تزداد األصوات باي تسط  على اخلشبة، وعلى وجهي الص

ب وخوف ورعب... يزداد وهاج  والفرقعات... يتحركان باضطرا
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النريان على منطدة خيال الظّل... يتسارع الناس حنو احلرياق وهام   
حيملون أوعية املاء... حياربون النار... ينسحبون أمامها... تساتمر  
أجراس برج الكنيسة برهة قبل أن تتمكن منها السنة النريان وتسكتها 

صاوب  باي ينظر الصهنائيا، وىلذ يسدط الربج ختمد احلركة متامًا... 
مكان الربج واألجراس مبرارة، وأمل، وحزن... يبدو وهو ينظار ىل   
هناك م  أمه مثل متثال عمالق نصب على خرائاب، وأطاالل...   

حركة تصاحبها )سوناتا يف ضوء الدمر( يدور حول باي يتحرك الص
حميط الدائرة مفكرًا.. يتوق  عند  لة البيان... يواصل الادوران...  

رب سريره... يلتدط  لة الكمان ويعزف عليها حلناًا هاو   يتوق  ق
أقرب ىل  التنوامة منه ىل  أي شيء  خر... يترك اآللة غري راٍض عان  
اللحن ويتوجَّه ىل   لة البيان مرة أخر ... يضرب عليها ضاربات  
تشبه ضربات األجراس املستغيثة مث يسترسل م  اللحن فترة قبال أن  

الظاّل الاذي ظهارت علياه فرقاة      يتوق ، ويستدير حنو خيال 
أوركستراليه... يد .. يتناول عصا املايسترو... يعطاي اإلشاارة   
للفرقة فتبدأ بالعزف فترة قبل أن حيس بضيق جّراء الباروكاة علاى   
فروة رأسه فريفعها بعفوية، وبراءة، وحيك رأسه بأطراف أصابعه اليت 

تعاا   حشرها حتت الباروكة... تتوق  الفرقة عن العازف... وت 
أصوات الضحكات... يعود للعزف دون أن يفكار باالعتاذار...   
يلتفت عدة مرات ىل  الفرقة اليت مل تعد تشاركه العزف فيضرب على 
البيان بدوة حمدثًا صوتًا حادًا، ويد  غاضبًا منفعاًل... ختتفي الفرقاة  
من على خيال الظّل... يذهب، متضايدًا ىل  سريره... يادخل األب  

 منتص  الطريق بني البيان، والسرير... حيشار ياده يف   ويداطعه يف
جيوبه ويسحب بطانتها ىل  خارج بنطاله بعصبية وهو يتدادم مان   
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أمامه... يعود ىل   لة باي بانفعال، وغضب... يتراج  الصباي الص
البيان... جيلس... يلتدط األب عصا املايسترو... يرفعها ىل  األعلى 

على املسرح بينما تنطلاق كونشارتو   وم  ارتفاعها تتوق  احلركة 
البيان األول لبتهوفن فترة وجيزة قبل أن تطفأ اإلضاءة تدرجييًا علاى  

 خشبة املسرح.

   

 الُمْصَمُت الرابع
)قبل أن تتوهج اإلضاءة تدرجييًا على املسرح. نسم  صاوت  
قاطرة بدأت تتحرك منطلدة مندفعة حنو هدفها. تضاء اخلشبة فنار   

جالسًا يف املكان نفسه وقد تددم به العمر حىت بلاغ  نفسه باي الص
اخلامسة والعشرين، وقد أزيلت الدائرة املرساومة علاى اخلشابة،    
واختفت بع  قط  الديكور وحلَّت حملَّها قط  أخر  من األثااث  

 الفخم الرئاسي(.
يدخل عدد من الضيوف هبندام بالغة األناقة ياوحي مار هم   

ترك الشاب حمله، ويدا  ىل  جاوار   بانتمائهم االرستوقراطي... ي
جمموعة من املدعوين وىلذ يكتمل عدد الضيوف يزعق صوت الباوق  
معلنًا عن وصول األمري... يندسم الضيوف على كتلتني ىلحدامها على 
يسار املسرح، واألخر  على امينه وعند ظهور األمري من أعلى وسط 

نة، ورشاقة... يشري املسرح تنحين اجملموعتان، وامرُّ األمري بينهما مبرو
هلم برف  رؤوسهم، وشرب أخناهبم... جيلس فيجلسون... يتباادلون  
النظر بعضهم ىل  بع ... مث ينظرون مجيعًا ىل  الشاب الذي تنحاى  
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بعيدًا ليجلس على أريكة معزولة منفردة غري مبال بنظراهتم... خيطاو  
بض  خطوات صوب الشاب... امد له يده... ينهضاه، ويأخاذه   

ام جم ىل   لة البيان وسط تعجب الضيوف من تواض  أمريهم باحتر
أمام شخصية الشاب... يعود األمري ىل  حمّلاه... جيلاس فايجلس    
اِمي ... يرف  الشاب يده ىل  األعلى فتتوق  حركة الضايوف...  
يبدأ الشاب م  الفرقة االوركسترالية عزف كونشارتو)اإلمرباطور(  

اليت أخذت تتداخل م  مثيلتاها   فترة قبل أن نسم  أصوات الدذائ 
يف املوسيدى وهي تدترب بدويها اهلائل من املكان شايئًا فشايئًا...   
يصاب الضيوف بالفزع، ويتحركون باضطراب هنا وهناك... يظلم 
 املسرح عدة مرات خالل دوي الدذائ  وانفالقها... خيرج بعضهم

لفرنسي... اباي مهرواًل... يدتحم املكان عدد من اِنود بالزي احلر
ينتشرون على اخلشبة وهم يرفسون بع  قط  الديكور... يفتشون 
هنا وهناك... جيدون بع  األشخاص املختبئني... خيرجاوهنم مان   
اابئهم بالركالت... يوقفوهنم صفًا واحادًا يف مواجهاة مجهاور    
النظارة، ويفتحون عليهم النريان... جيلس اِنود ىل  املوائاد الايت   

ف األمري... يهم بعضهم بالعزف علاى البياان   كانت معدة لضيو
باستهتار... بعضهم يرقص بنزق بينما يدوم بعضهم اآلخر حبركاات  
ماجنة وهم يرفعون بع  اإلكسسوارات النسوية اليت تركت علاى  
املوائد، وىلذ يبدو عليهم التعب واإلرهاق واضحًا... يلدون بأنفسهم 

ويسود املسرح اهلادوء   للنوم على أي شيء... ختفت األضواء قلياًل،
بااي  مث وكالصاعدة يند ُّ عليهم عدد من الرجاال، باالزي احلر  

النمساوي، يباغتوهنم ويفتحون النريان عليهم فريدوهنم قتلاى وما    
مار. احلداد اِنائزي من احلركة الثانية للسيمفونية الثالثة، جيارون  
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ضواء جثثهم ىل  خارج املكان وكذلك معداهتم العسكرية... تطفأ األ
 تدرجييًا بعد سحب  خر اِثث.

   

 الُمْصَمُت الخامس
)نسم ، من خالل الظالم، صوت تصافيق حااد ِمهاور    
متحمس. حزمة ضوء دائرية رأسية تتوهج على الشاب وهو يدا   
على دكة دائرية يف وسط الوسط مرتديًا مالبسه نفساها )مالباس   

رة للفرقة السايمفونية  املايسترو( ورافعًا يده ىل  األعلى ليعطي اإلشا
 ببدء العزف(

تبدأ الفرقة عزف سيمفونية بتهوفن الثالثة )البطل(... يساتمر  
العزف على اخلشبة... يظهر خل  الفرقة خيال شبح يهيمن علاى  
خلفية املسرح حبركاته الشيطانية... ينسحب ليظهر مرة ثانية، يتوق  
الشاب عن قيادة الفرقة ىلذ خيتلط م  املوسيدى صوت صفري حااد أو  

ه بدقة... يدخل الشبح من امني املسارح  أزيز قوي مث يستأن  عمل
دون أن يلفت انتباه أحد.. وىلذ امرُّ بالشااب )املايساترو( يتوقا     
الشاب عن الديادة... يضغط براحتيه على أذنيه معتصرًا نفسه مان  
األمل بينما يأخذ الصفري أو األزيز باالرتفاع أكثر فأكثر... وىلذ يغادر 

أو الصفري ويرف  الشاب راحتيه  الشبح من يسار املسرح يندط  األزيز
من على أذنيه، ويبدأ الديادة مرة أخر ... تطفاأ األضاواء علاى    
الفرقة... وحده الشاب يظلُّ ضمن حزمة الضوء الدائرية... يادخل  
الشبح من يسار املسرح فيبدأ الصفري أو األزيز باالرتفااع ثانياة،   



169 

ط عليهماا  وثالثة، ورابعة... يض  الشاب راحتيه على أذنيه ويضاغ 
وهو يتلّو  من األمل... يدور الشبح حول الشاب... يلدي حركات 
شيطانية مث خيرج من امني املسرح... ينهار الشااب يلملام بعضاه    
ويدرفص على نفسه متهالكًا غري مصدق ما حدث له... يناه ...  
يلتفت ىل   لة البيان... يدترب منها... يضرهبا بمحد  يدياه بينماا   

أذنه... يتسم  صوت البيان... ال يعطي رد فعل يض  األخر  على 
السماع... يضرب بدوة أكثر وال يسام ... يضارب أقاو  وال    
يسم ... يد  خائفًا، وغاضبًا... يتحرك هنا، وهنااك بعصابية،   
وهسترييا... جيلس... يد ... يدترب من البيان... ينظار ىللياه...   

ر نداار  يض  رأسه على حافته ويبكي... يسم  صوت ندرات لطائ
اخلشب... ينتبه... يض  يده على أذنه... تستمر الندرات... يبتسم 
ابتسامة غري أكيدة... يدترب من الكواليس... تستمر الندارات...  
يدّلدها حبركة من أصابعه وكأنه يعزفها على البيان... يتوق  الندر.. 
يدترب من البيان... يعزف مدلدًا الندرات وهي نفس النغمات األرب  

يت تبدأ هبا احلركة األو  من سيمفونية بتهوفن )الددر(... يتوقا   ال
عن العزف... يتناول جمموعة أوراق ويكتب عليها نوتات سيمفونيته 
اِديدة... يظهر الشبح على منطدة خيال الظال... يتوقا  عان    
الكتابة... يتحرك الشبح حركات شيطانية بينما يتلّو  الشاب قلياًل 

بشّدة... يتمكَّن من السيطرة على نفسه... يعاود   مث يداوم... يداوم
ىل  أوراقه... يستأن  الكتابة... يتوق ... يتسم  صوت اللحان  
الذي دّونه معزوفًا من قبل فرقة سيمفونية... يشتدُّ العزف يف ذهناه  
أكثر فأكثر يف ضربات متتالية وشديدة... يتلّو  الشبح كما كاان  

فسه وينهار... يدفز الشاب بفرح الشاب يتلّو  من قبل... يعتصر ن
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غامر ويتوجه ىل  البيان... يتناول عصا املايسترو، وينتدل ىل  الدكاة  
الدائرية اليت يف وسط املسرح... يرف  يده كمشارة لبدء العازف...  
تعزف الفرقة يف منطدة خيال الظّل قدرية بتهوفن اخلامسة... وعندما 

يس ليعاود ثانياة ما     يهدأ العزف ينه  الشبح يهرب حنو الكوال
شبحني  خرين يشبهانه متامًا... يدورون حول الشااب... يالدون   
رقصة )الددر، واملدامهة( فيتوق  الشاب عن الديادة... يضغط أذنيه 
براحتيه ويتلّو ... يداوم... يداوم أكثر من املرات السابدة... يسيطر 

الشااب   على  المه... يدط  األشباح الثالثة رقصتهم... ينظرون ىل 
بتعجب، واستغراب وهو مستمر بديادة الفرقة بضاربات شاديدة،   
وعنيفة.. يبدأون بالتلّوي، والتمايل... يتسااقطون الواحاد ىلثار    
اآلخر... يزحفون هاربني ىل  خارج املسرح... يستمر العزف بض  
حلظات يشعر خالهلا الشاب بالنصر، والزهو... يعطاي اإلشاارة   

ى... يستدير حنو مجهور النظارة... ينحين بالتوق ... تتوق  املوسيد
هلم باعتداد... تنطلق أصوات التصفيق احلاد بينما تسدل الستارة عليه 

 مرتني.
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 مسرحية
 ()حجر ما سجيل

    سعيد سالمة إلى
 الصائت في ملكوت الصمت الحجر الفلسطيني

 :الصامتون

 الرجل ذو الكوفية والعقال.

 مرأته.ا

 بنه.ا

 املتّوج بالغار.الرجل 

 جمموعة من املسلحني.

 امرأة عجوز.

 رجل ذو عني واحدة.

 جمموعة من الرجال املسنني واألطفال.

  
                                   

()  يف  93صحيفة العرب العاملية الصاادرة يف لنادن. العادد    نشرت يف
 .م 23/7/2002
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 الُمْصَمُت األول
تطفأ األضواء. نسم  من خالل الظالم عزفًا على الناي. تظهر )

على اخللفية )السايك( صورة هالل حبجماه الطبيعاي. تصااحب    
على الطبل الكبري، وم  كّل ضاربة،   موسيدى الناي ضربات خفيفة

 (ة اهلالل حىت تغطي اخللفية كّلهاتكرب صور
ما اشاّتد ىليداعاه   تنطلق ضربات الطبول الصغرية مبار.، كّل

 تراجعت صورة اهلالل ىل  اخلل  حىت تستدر على حجمهاا األول 
تتوق  الطبول، وتظهر على مسافات قريبة من اهلالل  (ضربة صنج)

تنفلق النجمات السداسية موّلادة،   .ثالثة جنمات سداسية الرؤوس..
.. تطّوقه.. تتحرك حركات .. حتيط باهلالل.حوهلا، عشرات النجوم.

.. ختتفي األضواء .مهامجة ىلياه هجومًا شرسًا . تند ُّ.اهتزازية مريبة.
اهلالل بوجهه  و صوت الناي، مرة أخر ، فيش ُّوالنجوم تدرجييًا ويعل

ة .. تتوهج اإلضااءة الفيضايّ  .الثلم من خالل الظالم وهو يدطر دمًا
، وامرأته، وطفلهما ة، وعدااًلاخلافتة تدرجييًا فنر  رجاًل، يعتمر كوفّي

ى مناه  رابضني حتت هيكل يبدو ِمهور النظارة مثل صليب تادلّ 
. يفاّز الرجال،   ... ضربة صنج..تنزف دمًاوشاح على هيئة مدينة 

. يبصاران صافًا مان    ... يستديران..يلتفتان ىل  الطفل .وامرأته..
.. يتناوالن ... يتبعه ص   خر، و خر.النجوم السداسية يتددم حنومها
.. يلّثمان به رأس صغريمها فاال  نازفة.الوشاح الذي على هيئة مدينة 
ثر وهاي تتدادم   . صفوف النجوم تتكا.يظهر من رأسه غري عينيه.
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.. تازدحم اخللفياة   .حنوهم على هدي طبول احلارب والصانوج  
.. تتوق  حركة الزح  فترة وجيزة قبل أن تطلق عيارات .بالنجوم

حدب، وصوب حنو الرجل، وامرأته وكأن النجوم هي  نارية من كّل
. يصابان بعدد .حيميان طفلهما جبسديهما. .اليت تطلق النار عليهما..

نهما يظاّلن على وقفتهما حاىت ياتمكن مناهما    من العيارات لك
الرصاص فيتشّبثان بعمود اهليكل فترة قبل أن تطفأ األضواء، ويسود 

 الظالم.

   

 الُمْصَمُت الثاني
يعلو صوت الناي. نر  غرفة ملثثة على الطراز  .يضاء املسرح)
الفلسطيين. دالل للدهوة موضوعة على منضدة مستديرة يف باي العر

على اِدار اخللفي عّلدت صورة كبرية لبيت املددس.  .الغرفةوسط 
يف أعلى يسار اخلشبة علدت على حاملة املالباس بعا  األزيااء    

الغرفاة. ويف  باي الشعبية. مداعد تراثية مستديرة رصفت على جان
أعلى الوسط، حتت اللوحة مباشرة، وض  مدعد مساتدير، أيضاًا،   

 (دولكنه أضخم قلياًل من بدية املداع
. يداتحم  .تدط  صوت الناي ضربات سريعة للطبول الصغرية.

الغرفة مسلحون على ظهورهم وصدورهم حيملون شاعار النجماة   
.. يطلداون الناار، مان    .السداسية.. ينتشرون بسرعة يف أركاهنا

. اّمزق وابال  .شيء داخل الغرفة. رشاشاهتم األوتوماتيكية، على كّل
تسدط دالل الدهوة متدحرجة على  .ها..الرصاص األزياء الشعبية كّل
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 ...يطلدون صوب اللوحة باستهتار كبري .األرض، وكذلك املداعد..
.. يستمرون بمطالق النار فترة وجيزة .يثدبها الرصاص فتسدط أرضًا

. ... ينظرون ىل  األجزاء املخّربة بزهو..األشياء مث يتوقفون حنو كّل
. يستديرون ..صوت بكاء طفل رضي  من خل  الكواليس فاجئهمي

. يوجهون بنادقهم حنوه ويطلداون بكثافاة نارياة    .جهة الصوت.
. ينطلق صوت الطفل مرة ..بارتيابيتسّمعون  .. يتوقفون...شديدة.

. يتوق  صاوت  .أخر ، ومرة أخر  يفتحون نريان بنادقهم صوبه.
.. .. يعّلدون بنادقهم على أكتافهم ويتددمون حبذر حنو الطفل.البكاء.

. يتدادم  .صوت بكائه أيضًا فيتراجعون خطوة ىل  الوراء. (زهميفّز)
.. خيتفي حلظة مث يظهر وعلى يدياه  .أحدهم ىل  ما وراء الكواليس

. ... حييط به اآلخارون. .. يد  على وسط اخلشبة.الطفل الرضي .
.. يرف  األول الطفل .على األرض أمام قدميه تهمنهم بندقي يض  كل 

 .. املوقَّا  يءىل  األعلى حبركة استعراضية فيبدأون بالتصفيق البطا 
خيف  ذراعيه فيتوقفون عن التصفيق.. تتصاعد تادرجييًا أصاوات   

شّدها يدذف األول الطفل ىل  الثاين فيتلدفه أ. وىلذ تبلغ .نني.أولولة و
الرابا ،  بفرح شيطاين غامر مث يدذف به ىل  الثالاث والثالاث ىل    

والطفل يصرخ، ويصرخ وهم يدهدهون، ويدهدهون.. وىلذ ختفات  
بسرعة جنونية من واحد ىل   خر حاىت   به يدذفونصرخاته تدرجييًا 

. تتجه األنظار حنو الذي مات الطفل باني  .اموت بني يدي أحدهم.
. األول .ينه  اثنان مناهم.  ... يركعون له... يدتربون منه..يديه.

. الثاين يرف  .باي.ليس ىلكليل غار على طبق ذهجيلب من وراء الكوا
 ...حمتفظًا بالطفل ال يزالىلكليل الغار ويضعه على رأس الرجل الذي 

، ويوقدان األثايفجيلب اثنان منهم وبسرعة قدرًا كبرية يضعاهنا على 
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.  خران جيلبان عدب شجرة مدطوعاة كتلاك الايت    .حتتها نارًا.
بااي  يد  اِمي  على جان .يستخدمها اِزارون لتدطي  اللحم..

.. .يض  الرجل املتّوج بالغار الطفل على عداب الشاجرة   ..الغرفة.
وم  ارتفاع املوسيدى، ومههمة املسلحني يرف  ساطوره ىل  األعلاى،  

.. تتدفق الادماء مان   .ويهوي به على جثة الطفل جبنون هستريي
. .دم.. يضّيدون دائرهتم حوله ليتسىن هلم تلطيخ أيديهم بالا .الطفل.

تساتمر   ..جيمعون أشالء الطفل، وحبركة موحدة يضعوهنا يف الددر.
اهلمهمات ويستمر املتّوج بالغار بتحريك يديه حركاات طدوساية   

 ،السحرة، واملشعوذين األشرار فترة وجيزة تشبه ىل  حد ما حركات
مث يتناول قدحًا يغرف بوساطتها حساًء من الددر، ويرتش  قلاياًل  

لمسّلح الذي يد  ىل  جواره فريتش  منه وبادوره  يناوله ل ...منه
مان حسااء    مه ىل  اآلخر، واآلخر ىل  اآلخر حىت يشرب الكلُّيسّل

 ...يرفعون بناادقهم مان علاى األرض    ...الطفل املدط  األوصال
.. يرفعونه على أكتافهم، ويطلدون .يدتربون من الرجل املتّوج بالغار
. خيرج الولد امللثم .املسرح باستهتار.النار من بنادقهم وهم يغادرون 

من وراء ستار وسطي خفي.. تتركز اإلضاءة على وجهه بينما ختفت 
وجهه مشعًا يف الظالم فتارة   لُّظ. ي.على أرجاء املسرح شيئًا فشيئًا.

 قبل أن تطفأ األضواء.
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 الُمْصَمُت الثالث
ه حتيط به تفتح األضواء. الرجل املتّوج بالغار جالس على عرش)

 (عجوز ورجل بعني واحدة وامرأةاحلاشية. عدد من الرجال 
تباعه، أو خدمه أحدمها أج فيدخل اثنان من يصفق الرجل املتّو

حيمل قدرًا هي الددر نفسها اليت شرب منها املسلحون، وحيمل اآلخر 
ر األول الددر  عليهم فيغرفون . امّر.أقداحًا يوزعها على أفراد احلاشية.

. ينسحب الرجالن ىل  خارج .وينتظرون ىلشارة الرجل املتّوج.منها، 
. يرف  الرجل املتّوج خنبه ىل  األعلى فتفعل احلاشاية مثلاه   .املسرح.
، يتجشالون .. ... امتعضاون .. فيشربون.يشرب املتّوج. ..متامًا.

. .. يبتسام الرجال املتاّوج.   .ه يشاربون. وبالرغم من هذا كّلا 
.. .ثانية فريفعون كلوساهم أيضااً  . يرف  الرجل كأسه .يبتسمون.

ت ضرب الكأس اليت بيد الرجل املتّوج حبجاارة صاغرية فتنكسار    
. تد  احلاشية .. يد  غاضبًا..وينسكب ما بداخلها على مالبسه.

يصافق  . . يتصن  الالمباالة.... يبتسم... جيلسون... جيلس..أيضًا.
قصن رقصة ثالثًا فتعزف املوسيدى، وتدخل الراقصات ىل  اخلشبة لري

. ... يسدط حجر صغري  خر أمام الرجل املتّوج..)املوت واالحتالل(
. .يد . ..يتلّفت املتّوج يسارًا، وامينًا باستغراب. ...فتتوق  احلركة

هتامُّ   ...تد  ىل  جانبه املرأة العجوز، والرجل ذو العني الواحادة 
هم تناهال علاي   .احلاشية بالوقوف أيضًا لكنه امنعها بمشارة مناه.. 

.. حتااول  .. يصاابون بالاذعر  .حدب وصوب. احلجارة من كّل
. يتنااول الرجال   .الراقصات محاية أنفسهن وكذلك أفراد احلاشية.

املتّوج، والرجل ذو العني الواحدة، والعجوز بنادق  لية، ويطلداون  
يعاودون   .اِهات حىت يتوق  احلجر عن السدوط.. النار على كّل
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ت هّز األرداف والبطاون، وقبال أن   ىل  جلستهم، وتعاود الراقصا
. .يكملن رقصتهن يسدط حجر  خر كبري احلجم فتتوق  الراقصات.

. يتناول .وابل من احلجارة تسدط عليهن فيهرعن ىل  خارج املسرح.
الرجل املتّوج، والرجل ذو العني الواحدة، واملرأة العجاوز بناادق   

. .. يتوقفاون. ..يرمون منها نارًا حنو اِهة اليت قدم مناها احلجار  
. يصوبون بنادقهم حنو السماء، ويطلداون يف  .يدتربون من بعضهم.

زهم صوت ارتطام حجر كابري بأرضاية   .. يفّز.. فترة سكون. ن.
. يلتدطاه الرجال   ... يدتربون مناه. .ينظرون ىل  احلجر ...البالط
.. تظهر على الساايك صاورة   ... يفكر... يدقق النظر فيه.املتّوج

دًا على  يزال مرتديًا اللثام نفسه الذي كان معّلالو ضوئية للطفل، وه
.. يصرخ الثالثة يف  ن .اهليكل الذي يشبه الصليب يف املشهد األول

واحد، وحبركة موحدة يستديرون حنو الصورة، ويطلدون النار عليها 
.. يستمرون يف اإلطالق بينما ختتفي األضواء تدرجييًا ويظلام  .جبنون

 املسرح.

   

 الُمْصَمُت الرابع
يستمر ىلطالق الرصاص، الذي خيتلط بأصاوات العجاالت   )

املسّرفة، واِّرافات. تفتح األضواء فنر  جمموعاة مان املسالحني    
احلاملني على ظهورهم وصدورهم جنمات سداسية وهم يساوقون  
جمموعة من الرجال، والنساء، واألطفال بالركل، والضرب بأعدااب  

 (البنادق
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. يبكاي  .يدمى بع  الرجاال.  ..اء أرضًا.تطرح بع  النس
.. خيتار أحد .أو يضغطون على أسناهنم ،حوناملسّل . يدهده.األطفال.

. ياأمره  ... يبعده عن أقراناه. .املسلحني رجاًل كبريًا من اجملموعة
يصوب بندقيته ىل  رأس الرجال الكابري    .بالركوع لكنه ال امتثل..

.. يبعده .. خيتار رجاًل  خر.اًل.ويطلق النار عليه باستهتار فريديه قتي
.. جيربه ... امسكه من شعره.. يأمره بالركوع فال امتثل.عن اجملموعة.

. يركله عدة ركاالت  ... يطرحه أرضًا..على الركوع، وهو يداوم
. ... يدا . .يساعده على الوقوف .فيتدحرج على األرض متأملًا..

 . وقبال  .ساه. . يصوب بندقيتاه ىل  رأ .يأمره بالركوع فال امتثل.
أن يطلق النار عليه تطيح به رصاصة موجهاة ىللياه مان خاارج     

 . يتحركون ىل  كالّ .. يتفشى الذعر بني بدية املسلحني..الكواليس.
. يباغتهم الطفل امللثم الذي صاار اآلن صابيًا   .اِهات باضطراب.

 يفتح النار عليهم بسرعة، ومرونة، وىلتداان غاري متوقا      ...يافعًا
.. حيرر اجملموعة من قيودهم خبفة، وسارعة،  .يف احلال فريديهم قتلى

.. حيملاون  .وينطلق باجتاه معاكس الجتاه خروجهم مان املسارح  
رجلهم الدتيل على األكتاف وهم يسريون سريًا جنائزيًا على هاد   
ىليداع املار. اِنائزي بينما ختتفي األضواء باختفاائهم مان علاى    

 اخلشبة تدرجييًا.
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 الخامس الُمْصَمتُ 
نسم  من خالل الظالم صوت العجالت املسرفة، ونااقالت  )

األشخاص، واِرافات. ونر  على )السايك( فيلمًا وثائديًا تظهر فيه 
الدبابات، وهي تطوق املدينة، وتفتح نريان مدفعّيتها علاى البياوت   

 (مثرية الذعر
مث  ،تتددم اِرافات إلكمال ما بدأت به الدبابات من خاراب 

 .هدف متحرك.. ملسلحون من ناقالهتم لالندضاض على كّلخيرج ا
يظهر على خشبة املسرح واحد من املسلحني الذين حيملون النجاوم  

. يتبعه  خر، و خر، و خر، وهم مجيعًا يف وض  تأهاب  .السداسية.
امللثم باي يظهر من اِهة األخر  الص ..لالندضاض على أهدافهم.

لبدن يتبعه عادد مان الشابان    وقد صار شابًا سري  احلركة قوي ا
.. املسالحون يهاددون الشابان    .امللثمني وهم حيملون احلجاارة 

. يتددمون حنوهم فيتراجعون قلياًل مث يهاددون بادورهم   .ببنادقهم.
املسلحني فيتراجعون أمامهم يف حركات ىليداعياة تالّد  بطريداة    

. تتكرر العملية عادة مارات قبال أن يفاتح     .)الرقص الدرامي(.
ن النار على الشبان الذين انبطحوا أرضًا يف حماولة لتفاادي  املسلحو
.. ترجم بوابل مان  .تدخل جمموعة أخر  من الشبان ..الرصاص.

. يناه  الشااب   .احلجارة املسلحني فيتراجعون خطوة خطاوة. 
حيمل الشبان  ... يالحق املسلحني حىت خيتفي وراء الكواليس...امللثم

 جرحاهم وخيرجون فتختفي األضواء تدرجييًا.
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 الُمْصَمُت السادس
تدرجييًا تفتح األضواء على اخلشبة فنر  هيكاًل ضخمًا امثال  )

يف أعلى اهليكل ترتف  جنمة  .بناية على هيئة جنمة سداسية كبرية جدًا
سداسية صغرية. حييط بالبناية سياج حديدي مشابك. عادد مان    

 حراس يتجولون يف مناوبة، فاوق البناياة.   .حني حيرسون املبىناملسل
 خرون أسفل البناية. حراس يف كل مكان داخل اهليكل، وخارجه. 

أتباعاه. بعضاهم    من وسط لفي  يظهر الرجل املتّوج بالغار جالسًا
اإلضاءة داخال   بالزي العسكري، وبعضهم اآلخر بالزي الكهنويت.

فتة ىل  حد عدم قدرة املشاهد على حتديد  تزال خاالالبناية السداسية 
 (معىن للحركات، واإلاماءات اليت يدومون هبا داخل املبىن

يدخل ىل  املسرح من أسفل اليسار الشاب امللثم بكامل عدتاه  
. راصدًا بنظرة بانورامية حركاة  .. يراقب حركة املسلحني..احلربية.
. ينابطح  ..جيلس باركًا ...م بض  خطواتيتدّد ..واحد منهم. كّل

. يبتعد ... يزح  قلياًل..على األرض ىلذ حيس بوق  أقدام تدترب منه
.. ... خيرج منها زمزمية ماء.. ينزع احلديبة اليت على ظهره.الصوت.

.. يد  حال مساعاه صاوت أقادام    .يشرب مث يعيدها ىل  احلديبة
.. متّر بالدرب منه جمموعة من ... خيتفي خل  شجرة زيتون.تدترب

. خيرج عدتاه  . يسريون بآلية، ورتابة حنو املبىن السداسي.املسلحني
.. تصدر عن عمله بع  األصاوات  .بسرعة يضم بعضها ىل  بع 

اليت ينتبه هلا املسلحون فيستديرون بسرعة حناو جهاة الصاوت،    
ويتأهبون لالندضاض عليه، وىلذ يدتربون يبتعد عنهم متواريًا خلا   

املبىن مث يهرول حناوه   .. خيطو خطوة صوب.األشجار، واحلشائش
. .. جيتاز مبرونة الدط وخفته سوره احلديدي املشبك..باندفاع كبري.
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ص مان عدتاه   يدور حول املبىن، ويظهر من اِهة الثانية، وقد ختّل
. يساّدون علياه منافاذ    .. يطارده احلراس خارج السور..ها.كّل

سه، . يوجهون بنادقهم ىل  رأ.. يلدون الدب  عليه.... يد ..اهلرب
ي صوت انفجار هائل نر  من خالل وقبل أن يطلدوا النار عليه يدّو

ينابطح   ..وميضه أضالع اهليكل السداسي متناثرة يف فضاء املسرح.
حون على األرض، وبشجاعة الدط، ودهائه يبتعاد امللاثم ىل    املسّل

اخلارج حىت يتوار  خل  الكواليس، وىلذ ختمد احلركاة، والناار،   
ر على )السايك( صورة اهلالل حتيط به مئاات  ويتالشى الدوي تظه

. وم  ضربات الطبول الصغرية )مار.( يتدادم  .ة.النجوم السداسّي
.. مالئاة  .النجوم السداسية فتزيح. تكرب صورته .اهلالل ىل  األمام.

تثبت صورة اهلالل الكبري قبل أن تفاتح   ..مساحة )السايك( كلها.
الضارب علاى    رة، ويستمرُّاألضواء يف الصالة، وخيرج مجهور النظا

 الطبول الصغرية حىت النهاية.
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 اجملموعة الثالثة

 ْمِت إذا َنَطقوالصَّ
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 مسرحية
 صطار الموت

 الصامتون:

 األول

 الثاني

 الثالث

 املتهمون

 اجلالدان

 احلاشية

 رتل من الرجال، والنساء، والصبيان
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 الُمْصَمُت األول
)تطفأ األضواء، وتعزف األبواق معلنة عن قدوم موكب امللك، 
وعندما تغمر اإلضاءة الفيضّية اخلافتة خشبة املسرح نر  مدرجًا عال 
نوعا ما، ويف أعلى وسط اخلشبة كرسي العر. وقد علق فوقه متاماًا  

على امني املسرح، ويساره رّتبت مداعاد   التاج امللكي حبجم كبري.
دائرتان من الضوء تتوّهجان علاى مدعادي    .احلاشية بشكل مهيب

احلاشية السفليني، يف أسفل امني ويسار اخلشابة مث تتحركاان ىل    
األعلى، وتتوقفان عند كّل كرسيني حلظاة مث تباشاران الصاعود    
 تدرجييًا. تلتديان، وتتداخالن عند عر. امللك م  هناية السالم امللكي(

عها أصوات انفجاارات  تعزف األبواق ثانية منذرة باخلطر، تداط
يسادط الكرسايان    مدوية، وصرخات استغاثة تستمر بض  ثوان...

املتدابالن يف أسفل امني ويسار اخلشبة يتبعهماا سادوط الكرسايني    
اآلخرين م  كل فرقعة عالية للرصااص، مث يسادط عار. امللاك     

)فترة صمت تعمُّ املكان( تفاتح   متدحرجًا من أعلى املدرج ىل  أسفله
مرة أخر ، بكثافة أشّد حىت يسدط التاج امللكي ويتادحرج  النريان، 

يدخل ىل  املسرح ثالثة رجال عساكريني ماازالوا    على األرض...
حيملون بنادقهم يف وض  اندضاض على العدو من أعلى وسط املسرح، 

الرجل الذي يف وسط املسارح )األول(   ومن امني املسرح ويساره...
يضاعه   موضعه يف أعلى املادرج...  حيمله ىل  يرف  كرسيَّ العر....

يشري ىل  اآلخرين بالصعود، والوقاوف   بتأن واهتمام مث جيلس عليه...
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يوجه بندقيته ىل  األعلى ويطلاق   ىل  جانبه فيفعالن... يد  بينهما...
اطالقة واحدة على ىلثرها يعود الكرسيان األوالن ىل  وضعهما األول مث 

ىل  وضعهما أيضًا... يطلق ثالثة،  يطلق ثانية فيعود الكرسيان اآلخران
يضا    ورابعة، وخامسة فتعود كلُّ الكراسي ىل  وضاعها األول... 

اآلخران يفعالن  خيل  بزته العسكرية... بندقيته على كرسي العر....
الثااين بااللون األمحار،     مثله فيظهرون مبالبسهم الداخلية امللونة...
معا، وىلذ يدفون ملتصدني جنبًا والثالث باللون األسود، واألول باللونني 

 ىل  جنب تشّكل الصور املرسومة على مالبسهم ميازان العدالاة...  
تعزف املوسيدى وتنزل من فضاء املسرح معاط  سود يتناوهلا الثالثاة  

الثاين، والثالث يرتبان كرسي العر.،  ويرتدوهنا بطريدة استعراضية...
لاس األول علياه   وىلذ ينتهيان يدفان ىل  جانبه وينحنياان حاىت جي  

يتنااوالن   يعتدل الرجالن... ينزالن من أعلى املادرج...  بكربياء...
كرسيني من كراسي احلاشية جيلسان ىل  جانب األول يدخل اثنان من 
األتباع ومها حيمالن منضدة، فخمة يضعاهنا أمام األول وينسحبان ىل  
خارج املسرح )ضربة صنج( يدخل عدد من الرجال وهم يف قفاص  

ام يسري هبم على عجالت صغرية يدفعه جالدان قويان حيمل كال   اهت
هتبط م  املوسيدى مطرقة الدضااء   منهما سوطًا )ضربة صنج أخر (

 ويدخل ىل  قاعة احملكمة عدد من الرجال هم أتبااع األول أيضاًا...  
يضارب   يتحدثون بعضهم م  بع  فتحدث جلبة داخل الداعاة... 

يتحرك املّتهمون حركاات   الصمت... األول منضدته باملطرقة فيسود
عشوائية تستفزُّ الرجال الثالثة )الدضاة( فياند ُّ اِاالدان علايهم    
بالضرب امُلب ّرح، وىلذ يسدطون مكومني على أرضية قفاص االهتاام   

يضرب األول على منضدته باملطرقة مث  يتوق  اِالدان عن الضرب...
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مث يد  رجال احلاشاية   .يد  الثاين، والثالث أيضًا.. يد  منتصبًا...
يرف  األول قبضته مث تربز منها اإلهباام   موسيدى... )أتباع األول(...

يصّفق رجال احلاشية الذين  مشرية ىل  األسفل )على الطريدة الرومانية(
على امني املسرح بينما يلتزم اآلخرون الصمت فيفاجأ األول باعتراض 

ينزل مان علاى    ...نص  أتباعه على قرار حكمه باملوت للمتهمني
مدرج العر. فيد  رجال احلاشية احترامًا وىلجاالاًل، وىلذ يصال ىل    
أسفل املدرج ينحين له تعظيمًا رجال احلاشية األتباع على امني املسرح 
كتعبري عن موافدتهم على قرار احلكم... يستعرض نص  احلاشية من 

يفهماان   يلتفت ىل  الثاين، والثالث... يرمدهما بنظارة  املعترضني...
مغزاها مث يصعد مدرج العر. ليهبط من عليه الثاين، والثالث، وكال   
منهما خيرج بندقيته من حتت معطفه ويصوب حنو صدور املعترضاني،  
وحاملا يضرب األول منضدته باملطرقة يطلدان النار... بكثافة شديدة.. 

تتداخل أصوات الرصاص م   فيسدط املعترضون صرعى على اخلشبة..
يضطرب اِمي  ىلذ  انفجارات  خذة باالقتراب شيئًا فشيئًا... أصوات

يتوق  االثنان عن  تطغي أصوات االنفجارات على صوت البنادق...
الرمي مث يتحركان، هنا وهناك، حركات تنمُّ عن اخلوف والادفاع يف  

تدترب أصوات االنفجارات أكثار فاأكثر، ويبادأ الرجاال       ن...
ينما يظلُّ األول واقفاًا يف حملاه أماام    بالسدوط الواحد تلو اآلخر ب

تتوق  أصوات االنفجارات حلظة مث تنطلق، مرة أخار ،   العر....
يتدحرج حاىت أسافل    يسدط األول مضرجا بالدم... بكثافة اشد..

 املدرج مث تبدأ اإلضاءة الفيضّية باخلفوت، تدرجييًا، حىت يظلم املسرح.
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 الُمْصَمُت الثاني
وىلذ تتوهج توهجًا  اإلضاءة على كرسي العر.. )تدرجييا تشتدُّ

دوائر ضوء متتالية تسلَّط على  شديدًا تعزف املوسيدى سالمًا خاصًا.
يضاء املسرح بمضاءة فيضية خافتة فنر  يف فضاائه   كراسي احلاشية.

يتغيَّار لاون    عشرات البنادق أو السيوف معلدة ساحبة يف اهلاواء. 
 لدموي مث يعود ىل  األبي  ثانية()السايك( من األبي  ىل  األمحر ا

نسم  نداءات استغاثة وصرخات نساء يغتصنب وبكاء أطفاال  
ترتف  هذه األصوات حمدثة ضجيجًا يف كاّل مارة    وحنيب ثكا ...

يصرخ فيها رجل ما صرخة أمل هائل جّراء التعاذيب الوحشاي...   
 أصوات جّرارات وعجالت مسرَّفة على األصوات البشرية... تطغي

تتبعها أصوات عظام، وأغصان أشجار تتكسر مث هترس هرسًا شديدًا 
مصحوبًا بأنني طويل، ودوي انفجار يتزامن م  سدوط بدعة دم على 

تتكرر االنفجارات وبد  الدم حىت يتحّول  وسط السايك )اخللفية(...
السايك ىل  اللون األمحر الدموي... تتسارع ضربات الطبول جاعلة 

تدترب الواحادة مان     مواضعها باضطراب...بد  الدم تتحرك يف
األخر  تتشابك بعضها م  بع ... تتوحد... تتحاول ىل  بدعاة   
واحدة م  تسارع أصوات الطبول الصغرية وم  ضربة الطبل الكابري  
تندذف البدعة ىل  كّل االجتاهات ملطخة األثااث، كاّل األثااث    

سيابية حناو  وم  املوسيدى اهلادئة تنسحب قطرات الدم بان بالدم...
تتجم ، مث تبدأ بالتبّخر، والصعود ىل  فضاء املسرح  وسط اخلشبة...

دافعة البنادق أو السيوف حنو األعلى تادرجييًا، وتادرجييًا ختفات    
 اإلضاءة على أرجاء املسرح.
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 الُمْصَمُت الثالث
)تفتح اإلضاءة تدرجييًا على كرسي العر.، وهو كرسي مركب 

عندما يشتدُّ وهج اإلضاءة  امي واآلخر خلفي.من كرسيني أحدمها أم
ضاربات   نر  الرجل األول جالسًا على الكرسي الذي يف اخلل .

يدور الكرسي على حموره ليواجه الرجُل األول،  متتالية على الطبول.
 يف جلسته مجهور  النظارة(

يظهر على خشابة   يتحرك... يظهر على السايك رجل ثان...
 لى املسرح حنو الكرسي الذي يف اخللا ... يتددم من أع املسرح...

يادخل رتال مان     تعزف الطبول مارشًا للمسري... جيلس عليه...
العسكريني، واملدنيني، والصغار والكبار، والبنات والبنني، من أسفل 

يتوق  كلُّ فرد من أفاراد   امني املسرح متجهًا حنو الرجل األول...
ر مث يواصل سريه يف حركاة  ينحين له بوقا الرتل أمام الرجل حلظة...
يتوق  كل  منهم أمام الرجل الثاين الذي يف  التفاف حول املدرج...

اخلل ... يلدي االحنناءة له أيضًا مث ينسحب ىل  اخلارج من أعلاى  
يدخل أفراد احلاشية مان   ضربة صنج تتداط  م  املار.... اليمني...
يصّفق  خصص له...حيتلُّ كلُّ رجل حمله على الكرسي امل اِانبني...

الرجل األول الذي جيلس على الكرسي األمامي فتعزف املوسيدى حلنًا 
رومانسيًا، على ىليداعه تستعرض بع  النساء أنفسهن أمام الرجال  
األول وحاشيته، وهنَّ مبالبس اتلفة بعضها طويل يغطي اِسد كلَّه، 

بعضها طويال   وبعضها يكش  عن مفاتنه، ومواض  اإلثارة فيه...
يزح  على األرض بطريدة الفتة لألنظار، وبعضها قصري يكش  عن 

تدور النسااء املستعرضاات    سيدان ناصعة البياض لدنة، ومثرية...
يد  الرجل األول، مشريًا ىل  ىلحداهنَّ  خبفر، يف دائرة دائبة احلركة..
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يستدير حنو املارأة...   جيلس... يد  الرجل الثاين... لتصعد ىلليه...
 يدا  الرجال األول...   رته املميزة من ارتداء املدرج...امنعها بمشا

يلتفت ىل  اخلل ... يبتسم له الرجل الثاين ابتسامة تدنعه بالعادول  
 يشري الرجل األول ىل  امرأة أخر  لتصعد ىلليه مث جيلاس...  عنها...

امنعها أيضاًا مان ارتدااء     يستدير حنوها... يد  الرجل الثاين...
األول الوقوف لكنَّ الرجال الثااين امنعاه     حياول الرجل املدرج...

بمشارة، وابتسامة ماكرة مث يشري ىل  ىلحداهن فترتدي املدرج، وجتلس 
عند قدمي الرجل األول مث يشري ىليل امرأة أخر  فتفعل مثال الايت   

يرفس أرضية املدرج بددمه فتغادر املستعرضات أماكناهن،   قبلها...
أباي    اء قماشاي ويدخل رجالن امسك كل  منهما بطرف غطا 

أفراد احلاشية اِالسني علاى   - خبفة ومرونة - يغطيان به طويل...
خيرجان مث يدخالن بدطعة أخر ،  اليمني كما لو كانوا قط  أثاث...

 وبالطريدة نفسها يغطيان أفراد احلاشية اِالسني علاى اليساار...  
خيرجان مث يدخالن بدطعة ساوداء حيجباان هباا الرجال األول،     

يستمر الرجل الثاين على وقفته، وال ير  غاري نصافه    ني...واملرأت
الارجالن   العلوي، وهو ينظر ىل  ما يفعله الرجل األول خبباث... 

املمسكان بالستارة يبد ن حتريكها بابطء أول األمار، مث يزيادان    
سرعتها شيئًا فشيئًا م  ىليداع املوسيدى مث يبطئاهنا، مرة أخر ، حىت 

مساعهما صرخة املرأتني... ينزالن من أعلى يتوقفان عن احلركة حال 
يزيل  يد  الرجل األول... املدرج فنر  املرأتني مضرجتني بالدم...

 الرجالن الغطاء من على أفراد احلاشية الذين جيلسون يف الايمني... 
يدخالن... يأخذان )بالطريدة نفسها( الغطاء من علاى   خيرجان...

يلتفت كلُّ أفراد احلاشاية،   ار...أفراد احلاشية الذين جيلسون يف اليس
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يد  الرجل  يف وقت واحد، حنو الرجل األول مث يصفدون حبرارة...
يساتدير... يواجاه اِميا      الثاين فيتوقفون عن التصفيق حااًل...

يرف  كرسيه عاليًا ويدذفه حناو أسافل وساط     بغضبه املخي ...
 ألرض...يضعانه علاى ا  يدفز اثنان منهم فيمسكان به... اخلشبة...

امسك كل  منهما بذراع، من ذراعياه،   يصعدان ىل  الرجل األول...
 وجيرانه ىل  األرض، مرغمًا، جيلسانه على كرسي الرجل الثااين... 

جيلس الرجال الثااين علاى     امتن .. لكنهما جيربانه على اِلوس...
كرسي الرجل األول، وبمشارة من ىلهبامه يند  االثنان علاى األول  

أفراد احلاشية االعتراض على الدتل لكن  حياول بع  دًا...ليدتاله خن
اثنني منهم يشهران سالحهما مهددين كلَّ من حياول االعتاراض...  
يعود أفراد احلاشية ىل  أماكنهم... ويدوم الداتالن بساحب األول،  
والكرسي ىل  خارج املسرح، وكذلك يفعل املسلحان اآلخاران ىلذ  

خارج املسرح أيضًا... يدا  الرجال   يسحبان جثيت الدتيلتني ىل  
ينظر ىل  احلاشية... بغضب يد  أفراد احلاشية... جيلاس   الثاين...

فيجلسون... يد  فيدفون... يستدير فيستديرون... يرف  ياده...  
يرفعون أيديهم... يتحولون م  كّل حركة ىل  نسخة تتطاابق ما    

اين ىل  الرجل الثاين وسلوكه، وكّل شيء فيه... يعود الرجال الثا  
جلسته... جيلسون... يصفق بيديه ثالثًا... يهّمون بتدليده لكناهم  
يتوقفون بصورة كاريكاتورية... تنزل من سد  املسارح املطرقاة   
نفسها، ويض  اثنان من األتباع منضدة أمام الرجل الثاين هي املنضدة 
نفسها اليت استخدمت سابدًا، ويدخل ىل  املسرح املّتهمون داخال  

لدفص نفسه الذي استخدم يف املرة السابدة أيضًا... يدفعه قفص هو ا
عجالت متحركة جالدان... يشري هلما الرجل الثاين بامطالق   على
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سراحهم فيفعالن... يد  الرجل الثاين فتد  معه احلاشية... ينظار  
ىل  املتهمني... ينزل درجات السّلم... ينحين له الكلُّ ىلال املتهمني... 

يرمق اِالدين بنظرة شزراء  د أدراجه ىل  العر....يبتسم هلم مث يعو
على املتهمني بالضرب املربح... وىلذ ينتهيان يشريان ىللايهم   فيندضان

بالركوع أمام الرجل فال يفعلون... يندّضان بالضرب ثانية، وثالثاة  
حىت يرضخ اثنان منهم... يستمر الضارب علاى اآلخارين دون    

خيرجان مث يدخالن ومها يدفعان جدو ... وبمشارة من الرجل الثاين 
أمامهما حوضًا مستديرًا يضعانه على وسط اخلشبة ويبتعدان... تنزل 
من األعلى، من فضاء املسرح، جثة متدلية حببل وحاملاا تساتدر يف   
احلوض تبدأ بالتبّخر... يتددم اِالدان من املتاهمني... امساكان   

بوساطته اِثة... الذي أنزلت  احلبل بأحدهم... يسحبان... يتناوالن
يضعانه حتت ىلبطي املتهم ويعطيان اإلشارة برفعه ىل  األعلى مث ىلنزاله 
يف احلوض... يتبخر هو أيضًا... امسك اِالدان بآخر ويدتربان من 
احلوض لكن الرجل الثاين يأمرمها بالتوق ، وساحب احلاوض ىل    
اخلارج فيفعالن... ينزل الرجل الثاين... يلدي نظرة علاى قفاص   
االهتام... يدور حوله... يتفحصه... يصعد حنو عرشه... يفكار...  
بينما يتصاعد صوت حمرك قطار  ت من البعيد... يبتسم الرجل الثاين 
للفكرة اليت خطرت له فيشري ىل  اِالديان بااخلروج واملباشارة    
بتنفيذها... يسوقان املتهمني ىل  قفص االهتام ويدفعاناه ىل  وساط   

كل  من جهة مدلدين حركة الداطرة على الساكة  اخلشبة... خيرجان 
احلديد مث يدخالن، وكل  منهما حيمل قطعة صفيح معدنية حيشرها يف 

الدفص مث خيرجان بالطريدة نفساها مدلادين   باي جانب من جان
حركة الداطرة... جيلبان قطعتني أخريني يضاعاهنا علاى اِاانبني    
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يضعها أعلى الدفص اآلخرين.. خيرج أحدمها... جيلب قطعة خامسة 
فينغلق الدفص على املتهمني متامًا... يدوم اِالد اآلخر بمحكام وض  
اللحام على حافات الدط  املعدنية حىت يتم غلده على املتهمني... وىلذ 
ينتهيان يدفعان الدفص كما لو كان قاطرة حديدية ويدوران به حول 

فشيئًا يتحّول  املسرح دورة كاملة... يتصاعد من داخله األنني وشيئًا
ىل  أنني كورايل تدور الداطرة مرة ثانية، وثالثة حول املسرح خيفات  
األنني تدرجييًا وتتوق  حركة اِالدين عن الدوران... يصفق الرجل 
الثاين فيدخل عدد من الراقصني والراقصات وهم يالدون رقصاة   
تدليدية... تدطعها صرخة بشرية رافضة تتوق  ىلثرها احلركة علاى  

شبة، وتستدر عيون اِمي  على قفص االهتام فترة وجيازة مان   اخل
الصمت تدطعها ضربة قبضة قوية من داخل الدفص تثداب سادفه   
ومتتّد ىل  األعلى دامية، ولكنها قوية، ومتحدية... تتركز دائرة صغرية 
من الضوء عليها بينما تبدأ اإلضاءة باخلفوت تدرجييًا علاى أرجااء   

لضوء على الدبضة حلظات م  املوسيدى قبل املسرح.. تستمر دائرة ا
 ىلسدال الستار.
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 مسرحية
 عندما يرصر األطفال

 الصامتون:

 جمموعة من أهل الغابة

 جمموعة من أتباع مخبابا

 كلكامش

 أنكيدو

 والدة كلكامش

 مخبابا

 مّشام

 مّساع

 شّوا ف
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 الُمْصَمُت األول
تشّكل م  اخللفية ماا   )يرف  الستار فنر  على اخلشبة أشجارًا

يدخل، م  بدء املوسيدى، أطفال يرتدون املالباس   يشبه غابة األرز.
البي  الدصرية، وعلى ظهورهم أجنحة صغرية من يسار املسارح،  

 و خرون يرتدون مالبس عصرهم التدليدية من امني املسرح(
 يادورون... يتداافزون...   يرقصون رقصة املالك والرباءة...

يالدون   دور حول نفسها... ينفرد ثالثة مناهم... يشّكلون حلدة ت
يلفت انتباههم شيء قاادم مان    حركات انفرادية داخل احللدة...

يشاريون ىل    يبطئون احلركة... يتوقفون عن الارقص...  بعيد...
خارج املكان )وراء الكواليس( فتتوق  احللدة عن الدوران، ويهرب 

 الراقصون.
يف النظر ىل  مصدر اخلطار  )األوالد الثالثة وحدهم يستمرون 

 خيتبئوا خل  جذوع األشجار. فترة صمت( الدادم برهة قبل أن
يطلُّ الولد األول برأسه من وراء الشاجرة، ويعطاي ىلشاارة    

يشاري ىلليهماا بااهلرب     امّدان رأسيهما باجتاهاه...  لصديديه...

يسمعون وق  أقدام سائرة برتاباة، وقادماة باجتااههم     فيمتنعان...
 يدخل ثالثة رجال. الختباء...فيعاودون ا

 )الرجل األول يسد بسبابته اليسر  منخره األيسر ويبدأ حااالً 
بشم اهلواء هنا، وهناك، وسنطلق عليه متييزًا له داخل الانص اسام   

الثاين يض  يده اليسر  خل  أذنه ويساتم  هناا وهنااك،     مشام.
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وسنطلق عليه متييزًا له داخل النص اسم مّساع. الثالث يض  يده اليمىن 
فوق عينيه ويبدأ النظر ىل  كّل اِهات، وسنطلق عليه متييزًا له داخل 
النص اسم شّواف. يساتمر الثالثاة باأداء أدوارهام بطريداة      

 كاريكاتورية(
يتوق  مشام قريبًا من مكان اختباء األوالد مشاريًا ىل  مّسااع،   

حيدد هلما عن طريق الشّم  شّواف بالتوق  عن احلركة فيتوقفان...و
يندّضون دفعة واحدة فيمسك  مكان كّل واحد من األوالد الثالثة...

مّشام يضحك بزهو، وهو يشاري ىل    كل  منهم واحدًا من األوالد...
جيّرون األوالد ويدفعوهنم بدسوة ىل  أماام املسارح    أنفه خبيالء...

ىل  جنب بع  بينما ينشغل الرجال الثالثة بعضاهم  بعضهم  فيسدط
يض  األوالد خطة للهرب فيد  الولد األول على حناو   م  بع ..

مفاجئ، وملفت النتباه الرجال الثالثة ويشري ىلشارات تدّل علاى أن  
سيدهم املارد )مخبابا( قادم حنوهم فيتوجهون صوب اِهة اليت أشار 

يهرب األوالد الثالثة مارتبكني فيدا     ىلليها... يدفون متجمدين...
اثنان منهم يف قبضة مّشام، ومّساع بينما يهرب األول، وخيتفاي وراء  
الكواليس... يتددم الشّواف منهم... ينّحيهم جانبًا... يض  يده فوق 
عينيه راصدًا الطريق اليت هرب منها األول... يشري ىل  مكانه... امّد 

للنظر حنو الطريق ولكناهما ال   مّساعمّشام عنده ىل  األعلى، وكذلك 
يبعدمها شّواف عن طريده ويرك  بسرعة خارجًا يف  يريان شيئًا...

ن يف حمّلهما ومها يراقبان حبركاات  اّلالرجالن يظ ىلثر الولد األول...
يدخل شّواف الهثاًا،   تثري الضحك مطاردة شواف للولد األول...

 .. يطلُّ الولد األول برأساه... متعبًا، حماواًل استرداد أنفاسه املتدطعة.
يدهداه   يدوم ببع  احلركات اليت تثري غضابهم...  ينتبهون ىلليه...
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يضرهبما، ويرك  مطااردًا   الولدان فيشتدُّ غضب شّواف عليهما...
 مّشام، ومّساع يتابعان أحداث املطاردة أواًل الولد األول مرة أخر ...

يتبعاه   ىل  اليساار...  يدط  الولد األول املكان من اليمني بأول...
 يسدط متدحرجًا على األرض... شّواف متدّط  األنفاس... يتعثر...

يثريان غضبه أكثر لكناه ال يساتطي  الوصاول     يدهده الولدان...
يأمر مّساع، ومّشام مبطاردته فيفعالن وقبل أن خيتفياا وراء   ىلليهما...

ذ يعاودان  الكواليس ينتبهان ىل  أهنما تركا الولدين دون رقاباة، وىل 
أدراجهما يكون الولدان قد هربا بعيدًا فيغضبان، ويضاربان األرض  

يتوق  مّساع عن احلركة... يشري عليهماا باالتوق     بأقدامهم...
اآلخران ينشّدان ىلليه، وبشكل مفااجئ،   يتنصت باهتمام... أيضًا...

وسري  يد  باالستعداد وهو يلدي التحية العسكرية فيجعل اآلخرين 
 شكل  يل.يدلدانه ب

   

 الُمْصَمُت الثاني
تدخل ىل  املسرح جمموعة من اِنود وهم جيرون  )مار. مسري.

 يتوقفون يف منطدة خيال الظال...  عربة ضخمة تدل املارد )مخبابا(
يدخل الدائد الذي يتددمهم ىل  منطدة املسرح متوجهًا ىل  الرجاال  

 الثالثة الذين ما زالوا مسّمرين يف أماكنهم(
 ب منهم... يدور حوهلم وهو ينظر ىلليهم باساتخفاف... يدتر

يرف  يده ىل  األعلاى   يد  على مدربة منهم... يرجتفون مرتعدين...
 وخيفضها بسرعة.
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)ضربة صنج قوية تفّزز الرجال الثالثة ولكنهم يعاودون وقفتهم 
 العسكرية(

فيسرع ىلليه مدتربًا بمذالل، وخضوع،  يشري الدائد على شّواف
وحبركة سريعة امسك الدائد شوافًا واضعًا سيفه الذي استّله بسارعة  
ومهارة فائدتني على عنده يشري له )مخبابا( بالتوق  فيتوق ... يشري 

يدترب شّواف من املارد )مخباباا( حماين    لشّواف باالقتراب منه...
 فيهروالن حنوه وينحنياان...  يشري لسّماع، ولشّمام أيضًا الظهر...

 يدّلد )مخبابا( كلَّ واحد منهم سيفًا، ويشاري ىل  مكاان بعياد...   
ينصرفون مهارولني   يستديمون يف وقفتهم ويلدون التحية بارتباك...

 فريتطم أحدهم باآلخر مثريًا سخرية وضحك النّظاارة... يعتارض  
أتباعه ىل  يعيدهم ىل  جوار)مخبابا(... يرسل أحد  الدائد طريدهم...

خيتفي حلظة مث يعود وبصحبته امرأة عجوز...  ما وراء الكواليس...
تتددم العجوز من)مخبابا(، وتنحين له... يشري هلا)مخبابا( فتستديم يف 

 وقفتها.
تبدأ بتددمي نبوءهتا حبركات ىلحيائية راقصة شبيهة  )م  املوسيدى

فتتصاعد، بطدوس السحرة أو الكهنة.. تدذف على مبخرهتا مادة ما 
 وتتكاث  سحب الدخان األبي (

تد  خل  الدخان بال حركة... تتوق  معها حركة اِميا   
ختفت اإلضاءة على اخلشبة، ويظالُّ   على املسرح، وخيال الظل...

 الدخان، وحده، متوهجًا مبصباح موجه من األسفل ىل  األعلاى... 
يشري بيده فيظهار رجال    صغري...باي يظهر من خل  الدخان ص

ي مفتول العضالت يرتدي زيًا جيعلاه كاثري الشابه بالبطال     قو
األسطوري )انكيدو(... يستعرض حبركات متناغمة قوته اخلارقة... 
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ا يتبعه رجل أضخم منه وأطول قلياًل يرتدي زيًا جيعله قريب الشبه ب
ىل  موض  البوابة الضخمة وهي بوابة باي يشري الص كلكامش(...)

 خم كلمتان فدط )البوابة املسحورة(..كبرية حفرت على ىلطارها الض
يدترب منها، وبدوة يوجل جسده داخلها فتشلُّ  يتوجه انكيدو ىلليها..

قواه وبصعوبة يشري ىل  كلكامش كي ال يدترب منها لكن كلكامش 
يتددم بعزم وىلصرار ويد  ىل  جانبه وبدوتيهما، معاًا، يساتطيعان   

رضاهما علاى حناو    التحرر من سحرها... يتددمان ىل  األمام فيعت
مفاجئ أحد عفاريت )مخبابا( وهو عفريت ضخم جدًا... يتدااتلون  

يسدطانه أرضًا وجيرانه  امسك أحدمها بدرنيه، واآلخر بذيله... معه...
يدخلون مرة أخار  يتدادمهما   باي ىل  خارج املكان يتبعهما الص

يشري باجتاه الدخان فيتبعه الابطالن... خيتفاون وراء    ..باي.الص
فتتجاه   ن الكثي ، وتعود احلركة على خشبة املسرح أيضااً الدخا

العرافة حنو)مخبابا( الذي ما زال موكبه متوقفاًا يف منطداة خياال    
يرتف  صوت املوسيدى، والدبكات شيئًا  الظل... تنحين له وخترج...

يرتباك الدائاد واِناد وال     يسدُّ مخبابا أذنيه بانزعاج... فشيئًا...
مخباباا   زعاجه من صاوت املوسايدى...  يعرفون كي  خيففون ان

يتعذب... الدائد يأمر الرجال الثالثة بدم  مصدر الصوت، ويعطاي  
اإلشارة ألتباعه جبّر عربة مخبابا بسرعة ىل  خارج مسرح األحاداث  

 بينما ختتفي األضواء تدرجييا.
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 الُمْصَمُت الثالث
علاى  انكيدو وكلكامش مماددان   ...تفتح األضواء تدرجييًا)

األرض، وخلفهما على السايك صورة جبل تغطي اخللفياة كّلهاا(   
تدخل امرأة متددمة يف السن ذات هيئة أسطورية حتمل بيدها اليسر  
قندياًل، ويف اليمىن مبخرة تضعهما قرب رأسي البطلني مث تتدادم ىل   

ترك  خاشعة متضرعة متوسلة رافعة ياديها   أسفل وسط املسرح...
 حتمل املبخرة ة بطريدة طدوسية... تنه ...صوب السماء، وهامس

وتدور هبا حول البطلني مث تنسحب حنو املكان الذي أقبلت منه هبدوء 
امدُّ يده  ينظر ىل  صديده... يصحو كلكامش ببطء... يليق باآلهلة...

ينظر أحدمها يف عيين اآلخر مث ينظاران معاًا ىل     يوقظه... ىلليه...
يأخاذان الدناديل،    يتأمالن املكان... يدفان... الدنديل، واِبل..

ويتجهان حنو أعلى وسط املسرح بينما ختتفي اإلضاءة تدرجييًا ويظلم 
 املسرح حلظة بلوغهما أبعد ندطة يف أعلى وسط اخلشبة.

   

 الُمْصَمُت الرابع
)يف ركن من أركان الغابة نر  أتباع املارد )مخبابا( وقاد ألداوا   

دليل البطلني ىل  مسكن )مخباباا(، وعلاى   باي الدب  على أسرة الص
رجل متددم يف السن، وامرأة متوساطة العمار،    عدد من سكان الغابة.

مّشام امساك الرجال    صغري مربوطون على جذوع األشجار.باي وص
الرجل املسان يشاري    املسن من شعر رأسه ساحبا ىلّياه ىل  اخلل  بدوة.
 أحد أتباعهم سوطًا( برأسه عالمة الرف  يزداد غضب مّشام فيطلب من
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يتددم التاب  ويض  السوط على ك  مّشام اليت ال تزال مفتوحة 
 امرره أمام عيين الرجل املسان...  امسك السوط... على  خرها...

الرجل املسنُّ يشري  يض  قبضته حتت فكه ويدفعه ىل  اخلل  بدوة...
يبدأ جبلد يتراج  مّشام قلياًل ىل  الوراء و برأسه عالمة الرف  أيضًا...

الرجل بدسوة وعن ، وكّلما أمسك بشعره وسحب رأسه ىل  الوراء 
يرف  الرجل االنصياع... تتكرر العملية عّدة مرات حىت ينهار مّشام 
من التعب، ويبدأ مّساع دوره جبلد املرأة، وما يكاد يرف  الساوط يف  
وجهها حىت يتدخل شّواف، وامنعه من جلدها... يفاجأ مّسااع...  

ىل  شّواف باستغراب لكنَّ األخري يبتسم مبكر ودهاء مث يشري يلتفت 
مث ىل  شّواف، وهو باي يلتفت مّساع ىل  الص ..باي.بتبجح ىل  الص

امسكه من شعره، ويساحب   ..باي.يبتسم خببث... يتددم من الص
 االنصاياع لساّماع...  بااي  رأسه ىل  اخلل  بدوة... يرف  الص

بينماا  باي اء قلياًل، ويبدأ جبلد الصيتراج  مّساع ىل  الور يداوم...
يد  شّواف قريبًا من املرأة منتظارًا ردَّ فعلاها... يساتمر جبلاد     

يشري على الرجال الثالثاة   يدخل أحد األتباع الهثًا... ..باي.الص
يرتسم اخلاوف علاى    باالقتراب منه مث يشري ىل  خارج املكان...

يرة يسارع ىل   يرتبكون لكنَّ شّواف يظفر بفكرة شّر وجوههم...
بعن  مث يستل خنجرًا يضعه علاى  باي تنفيذها فيمسك رأس الص

الادليل مث   /يدخل ىل  املسرح الصيب يفعل اآلخران مثله... رقبته...
يتوقفون... يتددم كلكامش خطوة حناوهم   كلكامش، وانكيدو...

يتوقا    ..بااي. فيهدده شّواف بذبح املارأة، والرجال، والص  
أن يرك  فيفعل مضطرًا، مث يشري على انكيدو يشري عليه  كلكامش...

يدّيداهنما  يتددم مّساع، ومّشام من البطلني... بالركوع أيضًا فيفعل...



203 

 /يتددم شّواف بعدمها ليطعن كلكامش خبنجره لكن الصيب باحلبال...
الدليل يرك  بسرعة حنوه، ويرمي نفسه طائرًا باجتاهاه فيسادطه   

يصرخان بدوة، ويدّلصان عضاالهتما  أرضًا، وىلذ يشاهد البطالن هذا 
يرك   يهرب شّواف واآلخرون بارتباك وذعر... فيدطعان احلبال...

يتجما  األطفاال...    يف ىلثارهم... باي كلكامش وانكيدو والص
تعزف  بفرح طفويل غامر...باي يطلدون سراح الرجل واملرأة والص

بداياة  املوسيدى ويرقص اِمي  يف حلدة تدور على نفسها كما يف 
 املسرحية.

   

 الُمْصَمُت الخامس
خافتة جدًا ال تتيح ِمهور النّظارة رؤية ما على اخلشبة  )ىلضاءة
من يسار املسرح، وهو يرتدي الدفاازات  باي يدخل الص بوضوح.

الفسفورية الالمعة، ويشدُّ على وسطه حزامًا فسفوريًا، وينتعل نعااًل 
كلكامش، ومن بعده انكيدو مّنيز يشري بيده فيدخل  فسفوريًا أيضًا..

 أحدمها عن اآلخر بفارق الطول، والضخامة(
وبعد مسارية قصارية يتوقا      باي،يسريون... يتددمهم الص

ويشري هلم باجتاه نفق شجري مظلم تصعب رؤيته لكثافاة   باي،الص
الادخول فيمنعاه   بااي  حيااول الص  الظالم على خشبة املسرح...

يهمُّ كلكامش بالادخول فيوقفاه    كلكامش، ويرجعه ىل  اخلل ...
وبعد برهة يادخل   انكيدو ويرجعه ىل  اخلل ... يدخل انكيدو أواًل،

 يسريون داخل النفق الشاجري حباذر...   ..باي.كلكامش مث الص
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يدطعون نص  مسافة النفق فيفّززهم صوت زئري أقو  من زئري األسد 
باالتراج   باي يشري انكيدو لكلكامش، والص يتوقفون... اهلصور...
يصاارعه صاراعًا    يند ُّ على الاوحش...  يتددم وحده... قلياًل...

شديدًا، وكّلما حاول الوحش التمّكن من انكيادو أسادطه حبركاة    
مباغتة حىت ختور قواه فيسدط على األرض، ويويل هاربًا ىل  خاارج  

 يتددمون مرة أخر  داخال النفاق الشاجري...    النفق الشجري...
يظهر هلم شبح وحش  خار أشاّد    لرعد...يوقفهم صوت مزجمر كا

يتدادم   يهم انكيدو مبنازلته لكن كلكامش امنعه... بطشًا من سابده...
امسك أحدمها بااآلخر ويتصاارعان    كلكامش من الوحش الشبح...

صراعًا عنيفًا... يزجمران... يشتبكان... خيوران... امسك كلكاامش  
يف حمله ليساترد   يتوق  كلكامش الوحش من قرنيه ويطرحه أرضًا...

يتداّدم   أنفاسه بينما يويل الوحش هاربًا ىل  خارج النفق الشجري...
يستلُّ كل  منهما سايفه ىلذ يصابحان    ..باي.يتبعها الص البطالن...

 خارج النفق الشجري مبواجهة مسكن مخبابا املغطى بأشجار كثيفة...
مساكن   يبد ن بدط  أغصان األشجار وىلزاحتها عن الطريق امللدية ىل 

ينظران ىل  كّل اِهاات حباذر    يسمعان صوته فيتوقفان... مخبابا...

يبحثان  يدهده مخبابا قهدهة مدوية... يتحركان هنا وهناك... وحتفز...
يتجه كلكامش حنو يسار املسرح بينما يتجاه   عن مصدر الصوت...

ينظار بعضاهما ىل     يدهده مخبابا ثانية... انكيدو حنو امني املسرح...
يدركان أنَّ مخبابا يريدمها بعيدين عن بعضهما فيدفز أحدمها  ..بع .

تعص  هبما، فجأة،  حيمي كل  منهما ظهر صديده... باجتاه اآلخر...
رياح هوجاء يتحدياهنا ويتددمان على الرغم من العص  الذي دفعهما 

هتامجهما السنة نار طويلة  يتددمان... هتدأ الريح... ىل  الوراء قلياًل...
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 تدامههما السنة أخر  يزوغان عن مسارها أيضاًا...  زوغان عنها...في
يتحرك الابطالن حبثاًا عان مصادر      يدهده مخبابا قهدهة عالية...

الصوت... تدخل ىل  املسرح جمموعتان من اهلياكل العظمية، وهاي  
 تند ُّ كلُّ جمموعة على واحد من الابطلني...  مسلحة بالسيوف...

هترب اجملموعتاان كال  باجتااه معااكس      شديدًا...يتداتلون قتااًل 
يدهده مخبابا مث يسود الصمت املطبق على اخلشبة، وفجأة،  لألخر ...

يظهر مخبابا وهو يرعد ويزبد يف حماولة منه إلخافة البطلني اللذين راحا 
يند ُّ عليهما حماواًل اإلمساك هبما  يتراجعان ىل  الوراء حبذر شديد...

يستمر يف حماوالته حاىت   ما ينفلتان منه خبفة ومهارة...كل  بيد لكنه
حياول انكيدو استخدام سيفه لكنَّ  يدب  عليهما، ويأخذ خبناقهما...

 وا  السي  بصاعوبة...  باي،السي  يسدط من يده فيشري ىل  الص
 بتردد، وخوف مث يتغّلب علاى تاردده وخوفاه...   باي يتدّدم الص

 بصعوبة يوصاله ىل  انكيادو...  يسحب السي  من حتت قدم مخبابا 
ينجح كلكامش يف استخدام سيفه أيضًا، ويف  ن واحد يغرز الابطالن  

يدخل عدد  خر من أطفاال   سيفيهما يف جسد مخبابا فتخور قواه...
تعازف   ..بااي. يسترد البطالن أنفاسهما، وكاذلك الص  الغابة...

لاو   يبدأ األطفال بالرقص، وم  كل دبكة يادبكوهنا يت  املوسيدى...
مخبابا متأملًا، ومنزعجًا، وال يطيق رقص األوالد فيهرب، وهاو جيار   

األعلاى   يرف  البطالن قبضاهتما ىل  أذيال اهلزامة ىل  خارج املسرح...
ثالث مرات، وهم يهتفون م  كّل رفعة )هيه( يكرر األطفال هتااف  
 األبطال ثالث مرات قبل أن يسدل الستار وتفتح األضواء يف الصالة.

   



 
 
 
 
 

  



207 

 مسرحية
 ()الّسماح على إيقاع الرصار

 مسرحية صامأة مهداأ الى حل  
 عنقا  المدا السورية

 الصامتون:

 الرجل األصفر

 جمموعة الشيوخ

 جمموعة الشباب

 الرجل ذو الرأس البيضوي

 جمموعة من اتباع الرجل األشّداء

 جالدان

  

                                   

()  22/6/2014ت  1049نشرت يف صحيفة العامل ع. 
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 الُمْصَمُت األول
 اخلالية من قط  الديكور متامًا )تفتح األضواء على خشبة املسرح

 فنر  أرضًا خالية شاسعة ينطبق األفق على ختومها البعيدة(.
تظهر على منتص  األفق ندطة متحركة صاغرية تكارب ما     
املوسيدى تدرجييًا متحولة ىل  هيئة بشرية تستمرُّ يف تددمها ىل  األمام 

... تتوق  الشخصية يف منتصا  الطرياق   يسبدها ظلُّها الطويل...
تربك فتسّلط عليها بدعة ضوء دائرية تعزهلا... يظهار علاى األفاق    
األصفر البعيد طائر جبناحني كبريين... يتددم بطريانه الواثق ىل  األمام 
حىت يغطي جبسمه األفق كّله... تظهر عند خط األفاق ندطتاان...   
تتددمان كهيئتني بشريتني... تتبعهما نداط أخر  تتحول بفعل السري 

يئات بشرية... تندسم على قسمني متناظرين... يد  شخوص ىل  ه
الدسم األول، وغالبيتهم من الشيوخ، أمام شخوص الدسام الثااين   
وغالبيتهم من الشباب... يد  الرجل الذي كان باركًا يف منتصا   
الطريق وهو يرتدي املالبس الصفر من قمة رأسه ىل  أمخص قدمياه.  

ص الرجل األصفر( يرف  كلتا يدياه  )وسنطلق عليه متييزا له داخل الن
)مثل قائد اوركسترا( وحيركهما كمشارة لبدء رقصة السماح مث يظلُّ 
يف مكانه ال يرمي... تلّدي جمموعة الشيوخ رقصة الساماح علاى   

حداة...  اّلالطريدة التدليدية فترة حتددها ىلشارة الرجال األصافر ال  
السماح بطريداة  وبمشارة منه أيضا تبدأ جمموعة الشباب أداء رقصة 

حديثة بينما يستمرُّ الرجل األصفر يف وقفته بال حراك حاىت يكارر   
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اإلشارة بالتوق  والبدء بالرقصة مان قبال اجملماوعتني معاًا...     
 يرقصون... يرقصون مث يندجمون يف رقصتهم م  الرجل األصفر.

 )اجملموعة األو  على امينه والثانية على يساره(
 يكّدر فرحتهم صوت الرصااص  يرقص الكّل بفرح غامر حىت

الدادم من جهات اتلفة وهو يئزُّ فوق الرؤوس... ينبطح الراقصاون  
أرضًا... يتدحرجون... يتشدلبون... يزحفون بكّل اجتاه حىت يتوق  
صوت الرصاص... ينهضون، وبمشارة من الرجل األصافر يبادأون   
... الرقص ثانية... متتزج م  املوسيدى أصوات صفري عاصفة هوجااء 

تتحول حركاهتم ىل  مداومة العاصفة... يتماايلون ما  الاريح...    
يعاندوهنا بدوة... ينحنون لشّدهتا... بعضهم يسدط أرضًا... تتاداخل  
م  صفري العاصفة أصوات صراخ مبهم... هتادأ العاصافة رويادًا    
رويدًا... يعانق بعضهم بعضًا عناقًا محيمًا... ينسحب الرجل األصافر  

ة اليت تنتصب أمام اخلشبة الرئيسة... جيلاس خلا    ليد  على الدك
منضدة تراثية متميزة حبلبّيتها )نسبة ا  مدينة حلب( يدّلب صافحة يف  
كتاب ضخم مغل  جبلد عتيق موضوع على املنضدة... تطفأ األضواء 
عليه ليبدأ الكلُّ رقصة السماح من جديد... يرقصون... يرقصاون...  

قفون عن احلركة... يأيت من خلفهام  تداطعهم ضربة صنج مدوية فيتو
رجل طويل الدامة، حادُّ املالمح، برأس بيضوية يغطي نصفها اخللفي ما 
تبدى له من الشعر، وجبني عري ، وعينني جاحظتني، وفام بأنيااب   
طويلة يرافده عدد من الرجال األشّداء ذوي نيوب مشااهبة ألنياباه   

ن اجملموعاة شاّدني..   الطويلة، واالب تشبه االب الضباع... يشّدو
وجوههم وامجة، وجباههم مكفهرة، ونفوسهم تّواقة إلراقاة الادماء   
والتهام اللحوم البشرية... يستعرض الرجل وجوه اجملموعتني بنظارات  
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ذئبية شزراء يتطاير منها الشرر، ويغادر م  أفراد محايتاه... يادخل   
كال   مسرح احلدث جالدان أحدمها من اليسار، واآلخر من اليمني و

منهما امسك طرفًا من سلسلة حديدية... يتددمان باجتااه بعضاهما   
خطوة واحدة مث يلتّفان حول اجملموعتني التفافًا متعاكساًا مارَّتني...   
يضعان طريف السلسلة على األرض، ويثبتاهنا بالدقِّ عليهاا بداوة...   
خيرجان... يدخالن ثانية وكل  منهما امسك بطارف مان أطاراف    

ة أخر  يثبتاهنا يف واجهة املسرح األمامياة فيعازالن   سلسلة حديدي
 اجملموعة عن مجهور النّظارة، وخيرجان فتطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثاني
)تفتح اإلضاءة حبزمة دائرية خافتة على الرجل األصافر وهاو   
يطوي صفحة جديدة من الكتاب الضخم. يظهر على األفق البعياد  

ددم بطريانه الواثق ا  األمام حاىت يغّطاي   طائر جبناحني كبريين. يت
 جبسمه األفق كله(

يد  الرجل األصفر يف حمّله... يعطي ىلشارة البادء باالرقص..   
تتخلص اجملموعة من السلسلة احلديدية اليت تطّوقها.. تتشكل على هيئة 

.. تتاهاد  بابطء يف البداياة مث تتحاول     باي.أشجار الفستق احلل
يئًا فشيئًا... تدور اجملموعة حاول نفساها   اإليداعات ىل  التصاعد ش

وحول بعضها يف حركة مدارية مستمرة... تتوق  حلظة فتزهر قممها 
بورود ذات مجال أخاذ... تعاود األشجار الرقص بفارح غاامر...   
تتحول اإلضاءة ىل  كرنفال لأللوان الزاهية... ينفث الدخان مبختلا   
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أطراف املكان عدد مان   األلوان على األشجار الراقصة... يظهر على
األشخاص مبالس سود كاحلة... ينظمون جملموعة األشجار ويسريون 
معها ىل  األمام... هتب عاصفة هوجاء مدّمرة... يتمايل الكالُّ يف ردَّ  
فعل طبيعي... حتين األشجار أغصاها لتخف  من وطاأة الاريح...   

يال ما    حيتمي هبا ذوو املالبس السود الكاحلة... يدخل الرجل الطو
.. يتددم ىل  باي.أفراد محايته اليت تشق له دربًا بني أشجار الفستق احلل

األمام... يتوق ... يستدير ليواجه اجملموعة كّلها... يشري على اثانني  
منهم فيتددم صوهبما اثنان من أفاراد احلماياة جيراهنماا باجتااهني     
متعاكسني... يصن  أفراد احلماية من أجسادهم كرسيًا للرجل الطويل 

فاز  ثنان منهما ىل  جانبه بوضا  حت افيجلس عليه باسترخاء... يد  
واندضاض على من تسّول له نفسه االندضاض على الرجل الطويل... 
يعطي الرجل ىلشارة للجالد يسن فيطرحان الراقصني أرضاًا ويندّضاان   
عليهما هنشًا بوحشية غريبة وباشتهاء حيواين كبري... حياول الراقصون 
اهلجوم على اِالد يسن ىلال أن بعضًا من أفراد احلماية يطلق النار علايهم  
فيتراجعون بذعر... ينظرون ىل  الضحيتني بمشفاق وشعور باملرارة... 
يتعذَّبون... يتَأملون... يتحركون بَأمل وشعور باالختنااق... اموتاون   
وقوفًا فيتوقفون عن احلركة... يبتسم الرجل الطويل سااخرًا مناهم   
فيخفضون الرؤوس بانكسار ىل  األسفل ويظّلون هكذا حاىت خيارج   

اد محايته... يترك اِالدان جثيت الرجلني املمزقتني أماام  الرجل م  أفر
اجملموعة بامشئزاز مث يضعان أسالكًا شائكة يف واجهاة املكاان باني    
الراقصني ومجهور النّظارة... حتمل اجملموعة اِثتني علاى األيادي،   

 وتسري هبما سريًا جنائزيًا باجتاه األفق البعيد مث تطفأ األضواء.
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 الُمْصَمُت الثالث
)تفتح اإلضاءة حبزمة دائرية خافتة على الرجل األصافر وهاو   
يطوي صفحة جديدة من الكتاب الضخم. يظهر على األفق البعياد  
طائر جبناحني كبريين. يتددم بطريانه الواثق ا  األمام حاىت يغطاي   

 جبسمه األفق كّله(
يدشعرُّ لاه   - أثناء طريانه - يطلق الطائر صوتًا مهددًا ومنذرًا

جلد سامعيه... يدخل عدد من الرجال باملالبس السود الكاحلاة...  
يسّلمون نظائرهم أسلحة خفيفة... يشهرون أسلحتهم، وعندما يئازُّ  
صوت الرصاص فوق رؤوسهم يطلدون النار باجتاهات اتلفة فيدتال  
من يدتل وينجو من كان حمظوظًا من املوت... يتسلل ىل  املكان عدد 

الرجال ذوي املالبس السود الكاحلة... يسّلمون اجملموعاة    خر من
عددًا  خر من األسلحة اخلفيفة، ويغادرون املكان كماا لاو أهنام    
مهّربون للسالح... تض  اجملموعة أسلحتها على األرض... تنتظار  
ىلشارة الرجل األصفر... يشري األصفر ببدء رقصة جديدة على نغام  

اًل مث يتحول ىل  اإليداع السري  املتادفق  املوشح الذي يبدأ بطيئًا وثدي
حيوية ومرحًا... تدط  رقص اجملموعة أصوات طائرات حربية مدبلة 
بسرعة هائلة... تسدط بع  الدذائ  هنا وهناك... تشتعل حرائاق  
هنا وهناك... يتدافز أفراد اجملموعة يف حماولة دائبة حلماية أنفسهم... 

موعة تسحب أنفاساها حاىت   يبتعد صوت الطائرات وما تكاد اجمل
 يند ُّ عليها وابل من الرصاص.

)اجملموعة ترد باملثل مستخدمة أسلحتها اخلفيفة. بعا  مناها   
يسدط على األرض يتلّو  من األمل وهو ينزف بشدَّة، وبع  يصرعه 
الرصاص يستمرُّ ىلطالق النار واحلرائق فترة قبل أن يسود الصامت  
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مشاهد اتلفاة للمعاارك    والظالم وتعرض على عدد من الشاشات
 - واالقتتال يف  ن واحد مثرية ضجيجًا هائاًل متبوعًا بصور مالثرة 

ألطفاال، وشايوخ، ونسااء،     - مصحوبة بصوت مار. جنائزي
وشباب مضرَّجني بالدم. خيفت صوت املوسيدى تدرجييًا لينطلق على 
حنو هادر ومفاجئ صوت الطائر وهو ينه  من بني احلرائق ليشاق  

عنان السماء، وليتددم ىل  األمام بدوة وبصوت يتردد صاداه  بطريانه 
يف أرجاء املكان حىت يغّطي جبناحيه الكبريين األفق كّلاه. تتوقا    

 حركته قبل أن متتلئ الشاشة جبناحيه متامًا(
ينه  الراقصون واملداتلون على هادي ماار. محاساي...    

ر.... يسريون بتصميم حنو مجهور النّظارة على ىليداع طباول املاا  
يتددمهم الرجل األصفر وهم يلّوحون بدبضاهتم تلوحيًا منسجمًا ما   
االيداع... يهبطون ىل  أرضية الصالة من اليسار واليمني... يشاّدون  
طريدهم بني مجهور النظارة ىل  خارج املكان، ىل  حيث النور املندلق 
من بوابة اخلروج يف ملخرة الصالة... يتبعهم اِمهور حىت تفارغ  

 الة مبن فيها بينما يستمر املار. حىت النهاية.الص
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 مسرحية
 ()ةلياري صيامة

 مهداأ الى نينوى بمناسبة صيامأها األخيرأ

 الصامتون:

 األول

 الثاني

 جمموعة من محلة العصي املدببة

 جمموعة من محلة الرماح

 جمموعة من محلة األقواس

 جمموعة من محلة البنادق القدمية

 من محلة البنادق اآللية جمموعة

  

                                   

()  10/7/2014ت  1062نشرت يف صحيفة العامل ع. 
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 الُمْصَمُت األول
، ج رسداء ىلال من كتل تبدو قاحلٍةم حسٍل،  تفتح الستارة على أرٍض

وكأهنا جزء ال يتجزأ من يباهبا... السماء ت غستلم فيها الغيوم، وتتلّباد   
تشي بتكوينات ال حدود لغرابتها... تشّ  الاربوق،   مضطربةحبركة 

وتشهق األرض فيهمي املطر مدرارًا... يندش   وتنفجر الرعود مدوية،
الغيم ويتوار  فتظهر الشمس بكامل حلَّتها الضوئية وهاي ترسال   
لألرض أشعتها الدزحية خبيوط وخطوط من حرير... تنطلق املوسيدى 
فتتحرك الكتل على األرض شيئًا فشيئًا، وشيئًا فشيئًا يزحا  األول  

مق اِهة اليمىن وهو يعتمر خارجًا من أنبوب اجملاري املوضوع يف ع
 عمامة، ويتجلبب  رداًء من طراز شرقي.

يزح  الثاين من أنبوب اجملاري املوجاود يف عماق اِهاة    
 باي.اليسر ، وهو يعتمر قبعة ويتجلبب رداًء من طراز غر

خترج النباتات قدود ها وهي متيس كعاروس ارمتسات مبااء    
دوس ال حادود  احلياة... يعشب الثر ، وختضر األرض وتزهر كفر

فيه للبهاء واالنبهار... تنه  الكتل رويدًا رويدًا م  بدء تكتكاات  
الزمن... تستديم قدود ها على البسيطة ُفرادًا ومجاعاات... يلاتحم   
بعضها ببع ... يتفرق بعضها عن بع  مث ينفرد كّل ذكر بأنثاه... 
بدأ يرقصون بانفتاح وهبجة وحمبة بال ضغائن سابدة لفرحهم البكر مث ي

كّل شيء بأفول تدرجيي م  أنغام املوسايدى الدنر بّياة: الشامس،    
 واألرض، واألول، والثاين، والراقصون مجيعًا.
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 الُمْصَمُت الثاني
تشرق الشمس باكرة بدرصها الفضي خل  حادود املكاان   
املمعن بسكون مريب تبدده حركة جمموعة من رجال بدائيني وهام  

أو تلك اليت ربطوا مبددمتها حجرًا مادبب  يلّوحون بعصّيهم املدببة، 
الرأس، لطريدة َفِزع ة... يركضون يف ىلْثرها من اليمني ىل  اليساار...  
يتوقفون برهة... يصوبون العصي حنو جسد الطريدة حبركة موحادة  
مث يندفعون ىل  خارج منطدة الدنص... تليهم جمموعة تلّوح برمااح  

هاا يف منتصا  الطرياق،    معدنية للطريدة نفسها... يتوق  أفراد
وحبركة موحدة يدذفون الرماح صوهبا بفخر وزهاو وِرضساوان...   
تتبعها حبركة منسدة جمموعة أخار  تلاّوح للطريادة بااألقواس     
والن ّشاب... تتوق ... تسحب األقواس بمتدان مث تتركها لتماارس  
دورها يف اختراق جسد الطريدة... تتكارر احلالاة نفساها ما      

حدتني حيث تستخدم األو  بندقية قدامة، وتساتخدم  اجملموعتني الال
الثانية بندقية  لية االشتغال... يفتحون النار فتسدط الطريدة مضرجة 

 بالدم يف منطدة الدنص.
تدخل اجملموعة البدائية األو  من اليساار ىل  الايمني مولّياة    
األدبار... تتبعها اجملموعة اليت حتمل الرماح... تتوق  يف منتصا   

ريق... تصّوب حنو اجملموعة اهلاربة... ترمي وهترب هي األخر  الط
ىلذ تشعر بوجود من يطارها... تدخل اجملموعة الثالثة... تتوقا  يف  
منتص  الطريق... تصوب أقواسها حنو اجملموعة اهلارباة... ترماي   
وهترب هي األخر ... تدخل اجملموعة اليت حتمل البنادق الدداماة...  

ترمي مث تويل هارباة... تادخل اجملموعاة    تتوق ... تصوب... 
منطداة   - األخرية... تتوق ، وتصوب، وترمي، مث ترك  مغادرة



218 

م  استمرار فتحها للنار بشكل  يل وجناوين... يتوقا     - الدنص
ىلطالق النار، ويدرك الظالم  مسرح  األحداثن بض  حلظات مريبة قبل 

  مرة أخر  صعود الشمس ىل  كبد السماء... تظهر اجملموعة األو
مهرولة بميداع بدائي... تدور حول نار مستعرة... تدذف العصاي  
ىلليها مث تد  مشكلة كتلة يف اليمني... تدخل اجملموعة الثانية مهرولة 
أيضًا على ىليداع مشابه لإليداع األول... تدور حول النار... تلداي  
 رماحها مث تشّكل كتلة على اليسار تتبعها اجملموعاة الثالثاة علاى   
اإليداع نفسه ولكن بتغيري بسيط... تدور... ترمي أقواسها ىل  النار 
مث تتخذ مكاهنا بني اجملماوعتني... يتحاّول اإليدااع ىل  ماار.     
معاصر... تدخل على ايداعه اجملموعة الرابعة... ترمي بنادقها الددامة 
وتتخذ هلا مكانًا متامخًا للمجامي  السابدة... اجملموعة اخلامسة يتوزع 

مث امنحون كلَّ فرد بندقية  لية... يناه    أفرادها على اجملامي  األرب 
األول والثاين فينشطر املسلحون ىل  كتلتني تتوزعان علاى اليساار   
واليمني، وحبركة واحدة وموحدة تشهر اجملموعتان البنادق يف وجوه 

يلم الثااين اجملموعاة   و بعضهم بعضًا... يلم األول اجملموعة األو 
ة... يغطي كل  منهما جمموعته بظّله الذي راح يتضخَّم على حنو الثاني

ملحوظ... يتحّرك كالمها لولبيًا باني اجملماوعتني مث يعاودان ىل     
وضعهما السابق... حيّرك األول يده اليمىن كما لو أنه يادف  هباا   
جمموعته فتندف  اجملموعة فعاًل ىل  أسفل اليمني، وحبركة مان الياد   

تندف  اجملموعة األخر  ىل  أسفل اليسار... يرفعاان  اليسر  للثاين 
أيديهما ىل  األعلى مبصاحبة صوت األنني الطويال )أو أي صاوت   
خيتاره ارج النص( فتفعال اجملموعتاان مثلاهما... خيفضااهنا...     
يركعان... يضعان أيديهما على األرض... يرفعاهناا... خيفضااهنا   
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.. يشريان معًا للمجموعتني فتفعل اجملموعتان ما يفعالن... ينهضان.
فتبدأ اجملموعتان الرقص على ىليداع الطبول، والدفوف، وسائر  الت 

 الندر األخر .
)حركات اجملموعتني ختتل  قلياًل ولكنها تتب  اإليداع نفساه.  
يستمر الرقص الطدوسي حىت مغيب الشمس، واختفاء قرصها األنيق 

 خل  خط األفق الواس (.

   

 الثالثالُمْصَمُت 
األول والثاين يفترشان املكاان وما     اّلتشرق الشمس... ظ

صعود قرص الشمس ىل  مست السماء تتحرك اجملموعتان حركاات  
اتلفة تشي بتدفق احلياة ومنوها وازدهارها، وحبركة مفاجئاة مان   
االثنني تتوق  حركة اِمي ، وحبركاة مفاجئاة أخار  تعااود     

 اجملموعتان حركة منومها...
ركة املفاجئة اِديدة تتوق  األو  عن احلركة بينماا  )عند احل

 تستمر الثانية دون مباالة ملا يريده الثاين(
حياول الثاين ىليدافهم لكنهم يلتّفون حوله فيختفي بينهم ومل يعد 
لشخصيته أثر... تتركز اإلضاءة على اجملموعة األو  وباأمر األول  

موعة الثانية... تطفأ االضاءة تبين جدارًا ضخمًا عازاًل بينها وبني اجمل
لتتركز على اجملموعة الثانية وهي تنثر بذور ورد بألوان زاهية علاى  
األرض... تر. عليها بأصاب  كفوفها املااء فتنماو... تطاول...    
تتفتح... تتهاد  م  النسيم فترقص اجملموعة بفرح غاامر ىلحاد    



220 

ة األو  وهي الباليهات الشائعة... تطفأ اإلضاءة لتتركز على اجملموع
تشّيد من أجسادها عرشًا ضخمًا لألول... يرتداي األول عرشاه   
الضخم... جيلس... يصفق ثالث صفدات فتدخل اِواري احلسان 
على هدي اآلالت الوترية... حيركن األرداف... ويرّجفن البطون... 
وي هسز زسَن الصدور مث تنحين كّل واحدة أمام العر. العظايم قبال أن   

ط... يصّفق األول ثانية فيدخل حاملو الطعام مث حااملو  تغادر البال
اهلدايا الثمينة... يضعون كّل شيء يف حمله مث يدخل حاملو السفافيد 
وقد علدوا عليها بدل احليوانات أجسادًا برؤوس  دمياة... يدا    
األول فيسجد له مجي  من يف البالط بينما يكتفي حاملو السافافيد  

ول بني السفافيد... يتوق  عند أحادها  حبين الرؤوس... يتجول األ
امسك شعر رأس أحد الضحايا... ينظر ىللياه بتدازز وامشئازاز...    
يستدير ىل  اِهة اليت تد  خارج املكان... يشري ىلشارة  مرة فنار   
توّهج النار منعكسًا على وجهه ووجوه الشخصايات األخار ...   

تفت الكّل جهاة  يشري باجتاه النار فيخرجون مبا حيملون صوهبا... يل
النار بعيون جاحظة، وأفواه مفتوحة تتس  فتحتها كلَّما سرت رائحة 
الشواء يف فضاء املكان، وكلَّما مسعوا فرقعات اِلاد املشاوي...   
وحده األول ينظر مبتسمًا بارتياح كبري... خيفت وهج الناار شايئًا   

ساّي  فشيئًا... ينطفئ فيستدير األول ملن يف البالط... يتوجه ىل  كر
العر.، وكلما مّر باثنني من زبانيته يسجدان له خبضوع تام وهكاذا  
حىت يصل ىل  العر.... جيلس باسترخاء تام... يظهر علاى حناو   
مفاجئ عدد من الرجال... يصوبون حناو األول فريدوناه قتاياًل    
وخيتفون... يسدط على األرض مضرجًا بالدم... ينفارط العار.   

ل... تتوق  حركة البالط، وتغطاي  بنهوض مكوناته من أتباع األو
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وجوه البالطيني الدهشة غري مصدقني أن األول امكن أن اموت هباذه  
السهولة... ينطلق اثنان من رجال البالط ومها يرقصان فرحاًا مماا   
حدث... تنظر اجملموعة ىلليهما بريبة... يشري الرجالن للمجموعاة  

مي  بضربة كي تشاركهما الرقص، وحال وقوف اجملموعة يفاجأ اِ
صنج مدوية فيجمدون... تتوق  احلركة يف البالط... وحده األول 
ينه  ببطء من موته... يد  فينحين البالطّيون خبشوع بينما تلاّ   
الرجلني الدهشة... يتددم األول منهما فيخّران ساجدين... يشاري  
ِالد يسن من زبانيته فريبطان الرجلني على السفود، وخيرجان هبما ىل  

النار اليت ارتفعت ألسنتها من جديد... يتشكَّل كرسيُّ العر.  حيث
ثانية من أتباع األول... يعود األول ىل  عرشه... جيلس مث يصافق  

 بيديه فتطفأ أضواء البالط كّلها.

   

 الُمْصَمُت الرابع
يضاء البالط بمضاءة خافتة جدًا فنر  البالطّيني يغّطون يف نوم 

الط بضعة رجاال ملاّثمني ومساّلحني...    عميق... يتسلل ىل  الب
يدتربون من العر.... يشري هلم كبريهم باالنتشار داخال العار.   
فيفعلون... خيرج من جيبه قنينة صغرية يصّب منها سائاًل داكن اللون 
يف أذن األول، وبعد التأكد من موته يد  يف املنتصا  مطلداًا يف   

ب وفزع... يفاجأ اِم  اهلواء عدة عيارات نارية فيستيد  الكلُّ برع
مبوت األول، وباحتالل امللّثمني لداعة العر.... يشري امللّثمون هلام  
بالوقوف والرقص فرحًا مبوت األول... يتارددون وباني مصادق    
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ومكذب تعزف املوسيدى، وقبل الشروع بالرقص ينه  األول ببطء 
دقات من موته كما يف املرة األو  فيفغر امللّثمون أفواههم، وتتس  ح

عيوهنم من هول املفاجأة الغريبة.. يعطي األول ىلشارة فيند  لفيا   
من أتباعه على امللّثمني... جيردوهنم من أسلحتهم... يربطوهنم علاى  
السفود، وخيرجون هبم باّتجاه النار... يستعرض األول وجوه رجال 
البالط الذين راحوا ينحنون ويسجدون له خاشعني... جيلس علاى  

عالية، واعتداد كبري... تظهر خل  رأسه هالة من النور  كرسّيه بثدة
تضفي على شخصه الدداسة واملهابة واِربوت... يرف  يده بطريداة  
طدوسية فتنطلق اهلمهمات الكورالية مصحوبة حبركاات اِميا    

 التأليهية وتطفأ األضواء تدرجييًا.

   

 الُمْصَمُت الخامس
)تفتح األضواء على اجملموعة الثانياة فنار  علاى جادار     
السايكلوراما منظر العمارات الشاهدة، واملباين املدهشة، ووساائط  
االتصاالت، واملراقبات، والكامريات اليت تعلو هذه املباين موجهة ىل  
كّل مكان فضاًل عن تلك اليت نّصبت على امتداد اِدار العازل بني 

 هذه اجملموعة وتلك(
يظهر بضعة أفراد من هذه اجملموعة أمام تلك املبااين وكاأهنم   
خيططون لشيء ما... يدتربون من اِدار... خيلعاون مالبساهم مث   
يرتدون املالبس الشبيهة مبالبس اجملموعة األو ... يتسّللون حتات  
جنح الظالم ىل  اجملموعة األو ... يهمسون يف  ذان األصغر عمارًا  
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يف جيوهبم شيئًا ما يشبه األوراق النددياة مث   حبذر شديد، ويدّسون
ينسحبون... يسط  الضوء شيئًا فشيئًا... يتحرك الشباب خبفة باني  
بعضهم بعضًا... ينتشرون يف أرجاء قاعة العر. فتدرع الطبول ما   
ضربات الصنوج املختلفة حني امسكون باألول ويربطون يدياه...  

العر. ويف الوقات   يرمي كّل شاب منهم بع  الزهور على رجال
نفسه تتساقط الزهور من األعلى كاملطر ومن اِوانب كالرذاذ حىت 
تغطي املكان متامًا... ينسحب املتسّللون خبفة عائدين ىل  مكاهنم من 
خالل اِدار بينما تتدفق جمامي  أخر  من الشباب احتفاًء وفرحاًا  

 بالتخّلص من األول...
االحتفال علاى شاشاات    )نر  بواسطة كامريات املراقبة سري

 كبرية وضعت على واجهات املباين الشاهدة(
تطفأ األضواء تدرجييًا على اجملموعة األو  بينما تظلُّ خافتة على 
املتسّللني وهم يعّدون ألمر ما، واذ ينتهون منه يعطي أحدهم ىلشاارة  
تشغيل أجهزة غريبة تدذف أشعة غريبة جتساد صاورًا يف فضااء    

عد أن تطفأ األضواء ويعمُّ الظالم وكأهناا حديداة   اجملموعة األو  ب
ماثلة... نسم  أصواتًا غريبة ايفة، ورعدًا وزئريًا ودوياًا وعاوياًل   
وصراخًا واستغاثة، وتكبريًا وحوقلة وبسملة وتشّهدًا... تربق السماء 
فنر  من خالل برقها الشمس وقد كّورت، والنجوم قد انكادرت،  

وراما( جباال تسري بال قرار، وحبارًا تسدط ونر  على اخللفية )السايكل
فيها الشمس فتحترق، وأسود خترج مان األرض ما  الضاواري    
والكواسر تند ُّ على أي شيء يد  أمامها... ونر  الناس يف رعب 
وخوف يتمايلون كالسكار ، ومن خالل االضاطراب املهايمن،   
والدمار الشامل يظهر من عمق املكان خيال فارس امتطاي صاهوة   
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جواد أبي ... يعتمر عمامة سوداء، ويتدّلد سيفا بتارًا... يتددم ىل  
األمام ال توقفه الضواري، وال تضرُّ به الصواعق، ومل ختس  حتات  
حوافر جواده األرض... يصل ىل  منتص  املكان فيسجد له النااس  
مرحبني ومهللني، واذ يدترب من الناس أكثر فأكثر ير  املنكوبون يف 

باألول فيسريون خلفه كالنعاج بعد أن دمَّرت الدياماة  وجهه شبهًا 
كلَّ شيء... يترّجل من على صهوة جواده... يساتعرض الوجاوه   
وجهًا فوجهًا.. وكلما عثر على وجه من وجوه الشباب سّلمه مان  
فوره للموت... يسري خارجًا من املكان فيتبعه اِم  خاضعًا راضايًا  

ود املكان كما كان وكاأن  مرضيًا، وىلذ خيرج  خر شخص منهم يع
شيئا مل يكن... يظهر بع  أفراد اجملموعة الثانية وهم األفراد أنفسهم 
يتفرجون على موكب الفارس وهو يتددم الدطي  البشري ىل  مكاان  
جمهول بواسطة الشاشات الكبرية املثبتة على البنايات العالية... ختتفي 

األفراد بعضهم على  صورة الدطي ، وتظلم الشاشات تدرجييًا، ويشدُّ
 أيدي بعضهم اآلخر فتطفأ األضواء معلنة هناية الديامة.
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 األولالُمْصَمُت 
على خلفية املسرح تتوهج األضواء مبختل  األلاوان رامساة   }
مبهجة تتداخل مرة، وتتوزع مرة أخر  على امتداد املكان.  أشكااًل

، وورقة طويلاة يبادو   ضخمًا شبح الرجل الوحيد وهو امسك قلمًا
األضواء. ناوافري مان الناور     للناظر وكأنه هو من حيرك سيمفونية

املتراقص يشهق توهجها حنو الفضاء. ومن اِانبني يندلق في  مان  
الزهور الضوئية املبهجة اليت تتهاو  فتذوب حال مالمستها األرض. 

ضمن كرنفال اِمال والبهجاة   ،مذنبات من الضوء يتداط  وهجها
أو  ونازوالً  الشعرية الساحرة، تزامنا م  حركة املوسايدى صاعوداً  

م  ىليداع الضوء وحركته الباهرة، سيدان تنماو متأرجحاة    انسيابًا
وعلى قممها الساطعة تتفتح زهور بألوان زاهية ختتفي لتظهر بعادها  

من الشامس   زهور أكثر مجااًل وألدًا. ينهمر على املكان ضوء أشدُّ
وهيمنة حمّواًل املكان ىل  كتلة مان بيااض سااحر يبتلا       سطوعًا

حىت تنطفئ األضواء  ق، ويستمر مشعًااّلدة وألدها اخلتوّهجات الدصي
 كّلها ويعّم الصمت والظالم.

بعد وهلة من الظالم الثديل تنفتح مساقط األضواء العمودية على 
ثلة من متاثيل بشرية اتلفة يف احلجم واهليئة. وسط التماثيل جيلاس  

اشرة بعشرات األوراق املدعوكة بدوة. خلفه مب الرجل الوحيد حماطًا
مثة مر ة تنعكس على وجهيها صورة األشياء وكأهناا مركباة مان    
مر تني منفصلتني وملتصق بعضها بظهر بع . الرجال الوحياد مل   
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مبظهر أنيق، وقوام رشايق،   يتجاوز الستني بعد لكنه ال يزال حمتفظًا
ورأس أشيب، ومالمح احتفظت بربيدها على الرغم من تددم العمار  

 {غضون.وما تركه على وجهه من 
. .يسري الرجل ىل  األمام بض  خطوات مث يتوقا  مفكارًا.  

. يواجه .يستدير حنو التمثال األول ببطء على هدي موسيدى حلمية.
. امسك .. يلمس أجزاء من وجهه... حيّدق يف مالحمه ملّيًا..التمثال.

ه ينفر بشكل مفاجئ وكأنه فشال يف وجاود   يديه من اِانبني لكّن
يدور حوله نص  دورة ليكمل نصافها حاول    ..املشترك بينهما.

التمثال الذي يليه ويليه حىت يكمل التفافه احللازوين حاول بدياة    
. ... يتددم قلياًل ىل  األماام. .التماثيل لينتهي منها عند مكانه األول

. يتحرك بسرعة وخفة حنو أحد التماثيل اليت التاّ   .يتوق  متأماًل.
ش  نداط الشبه بينه وبني التمثاال  . يكت.. حيّدق فيه ملّيًا..حوهلا.

. .ل ىل  نفور مدّزز ومعّكار للمازاج.  بفرح غامر سرعان ما يتحّو
يهرول جوار التماثيل وهو يالمسها بأصاب  كفه الدريبة منها ابتاداًء  

. ينظار ىل   .. يتوق  عند أخريهم..من أول الص  وانتهاًء بآخره.
يف  أمامها حمادقاً  .. يد .. ينطلق ىلليها.الوسط حيث توجد املر ة.

كهاا حاول   . يشعر باالنفور فيحرّ .صورته املنعكسة على وجهها.
. يتفاقم شاعوره  .حمورها لتظهر صورته منعكسة على وجهها الثاين.
. امسك مالمح وجهه .بالغضب.. يتحرك بانفعال شديد هنا وهناك.

يف  ما اقترب من أحد التماثيل حمدقًا.. يبعدها كّل.ه اليمىنبأصاب  كّف
. .. يعود ىل  املار ة. .لوجه مث يعيد تغطية مالحمه بباطن كفه بنفور.ا

حيدق فيها بانفعال شديد تتصاعد وتائره، وتبلغ أقصاها عندما يوجه 
ة ىلياها، وناثرة قطعها علاى األرض قطعاة   لكمة ت ْكِسر املر ة مشظّي
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.. ختتفاي التماثيال   .. خيطو بض  خطوات.. يغادر مكانه..قطعة.
ر ة أو ما تبدى من املر ة، وتفتح األضواء على غرفة بنافذة البشرية وامل

.. جيلاس  .واسعة وباب وسطي، ومكتب يتوسط مساحتها الضيدة
.. يضارب علاى   ... يشّغل جهاز الالبتاوب .على كرسي املكتب

. .بورد فتهبط من فضاء املسرح شاشة سكرين كابرية. كيمفاتيح ال
ولكن حبروف غامضاة   تظهر عليها ما يكتبه جبنون على هيئة قصيدة

 ...يصعب قراءهتا
)ضرباته على الكيبورد تشبه ىل  حد ما ضربات املوسيدار على 

  لة البيان بانفعال واضح(
. علاى ىلثرهاا   .نسم  قبل انتهائه منها ثالث طرقات منّغمة.

.. ينظر من خالهلاا مستعرضاًا حركاة    .يذهب الرجل ىل  النافذة
جيلس على الكرسي يسم  ثاالث  .. يعود ىل  مكتبه وقبل أن .املرور

.. ينظر ىل  الالبتاوب بتركياز   .طرقات أخر  فيتوق  عن احلركة
شديد، وىلذ يسم  ثالث طرقات جديدة يضرب على الكيبورد بدوة 

 وانفعال فتختفي الشاشة ويظلم املكان.

   

 الثانيالُمْصَمُت 
تفتح األضواء تدرجييًا فنراه جالسًا على األرض، وحمّدقًا صوب 

.. يبادد الصامت هادير    .البحر الذي يبدو هائاًل يف خلفية املكان
. تظهر مددمة سفينة .األمواج وصخب البحر امللتصق باألفق البعيد.
.. يبدأ الرجل الوقاوف  .قدامة الطراز قادمة من أبعد ندطة يف األفق
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.. .فشايئاً  ق يف مددمة السفينة اليت راحت تدترب منه شيئًاوهو حيّد
، ويرقص بفرح غامر مث يتوق  عان الارقص   ةبطة كبرييلّوح هلا بغ

.. يفتح ذراعيه كمن يريد احتضان الداادم  .حاملا يسم  هدير منبهها
وهي تشّق املوج اهلاادر، أكثار    . تدترب السفينة الددامة،.اِديد.

.. تتحول .فأكثر حىت تغّطي اخللفية كّلها فيبدو جسمه ضئياًل ضئيال
. خيف  .لفية املكان، ىل  الّلون األبي .اليت مألت خ مددمة السفينة،

وهو ير  انغالق األفق عليه، بينما السفينة  الرجل ذراعيه بيأس تام،
بالطريدة اليت قدمت فيها بالضبط حىت ختتفاي   الدهدر الددامة تعود 

. يعبث الرجل على الرمل رامسًا حدود ظّله قبل .وراء األفق الفسيح.
.. تتركز دائرة من الضوء عليه فتختفي .أن ينفجر باكيًا مبرارة ويأس

.. وم  استمراره بالبكااء تتدااط  معاه    .شياء من حولهصورة األ
أصوات غريبة ومريبة يتنبه هلا فيتحرك باضاطراب قبال أن يار     
التماثيل البشرية عائدة للمكان ولكن بأوضااع اتلفاة وتشاكيلة    

لكائن .. تنطلق صرخة مدوية .مغايرة، وهي حتيط به من كّل جانب
. .غريب جمهول متزامنة م  انفجار ضوئي غاية يف الّروعة والاّروع. 

على اخللفية، الكائن الغريب وهو حيّلاق جبنااحني كابريين     يظهر،
. يطري خبّفاة، وخفار،   .ريشهما يكاد يشّ  باللون األمحر الدرمزي.

ورشاقة، وانسيابية ساحرة تناق  هيئته اليت تنزل الرعب يف الدلوب 
ر، فترتج األرض ائال كما يهبط الط . يهبط بطريدة عجيبة،.الوامجة.

. .. تصاب التماثيل البشرية بالذعر والفازع. ..تنيحتت قدميه املخولب
 حتاول اهلرب بسرعة خاطفة لكنها جتد املنافذ مغلدة واخلوف ممسكًا

بينما الرجل يراقب املشهد بربود،  بتالبيبها الواهنة وهي ترجت  هلعًا
. .من بسمة خفيفة ارتسمت على مالحمه الوامجاة. وهدوء، وشيء 
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الكائن جناحيه بعضها لبعضه اآلخر فتظهار علاى اخللفياة     يضمُّ
)السايكلوراما( التماثيل وهي تصارع البحر حىت يدفنها البحر مبوجه 

. .. متتلئ التماثيل ذعرًا بينما يستمر الرجل بال مباالته احملّيرة..الفّتاك.
. ومن باني ألسانة   .لتماثيل بألسنته الطويلة.يستعر البحر فتحترق ا

.. تتوقا   واحاداً  املوج يظهر قر. عمالق يبتل  التماثيل واحاداً 
 التماثيل عن احلركة هلول ما رأت بينما يفرد الرجل ذراعيه مستدباًل

. يعانده بربود فتذوب روحه بني اِناحني .الزائر ذا اِناح الدرمزي.
يف فضاء املكان،  طء قبل أن يغادر طائرًا. يتركه الكائن بب.الدرمزيني.
 حنو مساء قرمزية هي األخر . وحملدًا

   

 الثالثالُمْصَمُت 
 .. ير  طريدااً .من موته، ببطء م  املوسيدى يستيد  الرجل،

يف فراغ فضائي ال حيّده حّد، قد ينتاهي يف   ساحبًا معلدًا مديدًا رفيعًا
. .ىل  ما ال هناياة.  ندطة ضئيلة عند حافة األفق البعيد جدًا، وقد امتدُّ

يدترب من الطريق فيجده معلدًا يف اهلواء ومندسمًا علاى قسامني   
. يض  قدمه اليمىن على طريق .رفيعني كخيطني يف شبكة عنكبوتية.

. يشاري  .. يتوقا . .. يترنح.... يسري..واألخر  على طريق  خر
. يتوق  عن السري .لشمس غاربة، مث لظلمة قادمة، مث لفجر جديد.

بال هدف فيظهر له الكائن احملّلق يف فضاء املكان وهو يطاري حناو   
. يتددم الرجل .الندطة الضئيلة فيتبعه حىت ختتفي هيئته يف األفق البعيد.

على األرض، وعلاى  .. يتعّثر يف سريه مث يسدط .يف صعوده الغام 
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. ينه  فتنه  .حنو سحرّي جيد نفسه حماطا مبجموعة من الوحو..
حىت  الوحو. معه، وىلذ تبدأ بالرقص اِنوين يرقص معها جبنون أشدُّ

وال تبدي منه سو  الارأس أو فاروة    وقضمًا هتامجه الوحو. هنشًا
. يسدط الرأس ... تتداذف الرأس  مثل لعبة حبجم كرة الددم..الرأس
. ينفرد أحدهم فريكله حنو هدف افتراضي بني .ى منتص  املكان.عل

 ويف حلظة طريانه تطفأ األضواء وتتوق  احلركة. ،األرض والسماء

   

 الرابعالُمْصَمُت 
تفتح األضواء تدرجييًا فيستيد  الرجل الوحيد مان حلماه أو   

حبجم كبري، ممددة ىل   .. ير  ثالثة أحرف،.كابوسه املربك املريب
.. يض  احلاروف  .جانبه، وصندوقًا من األبنوس بغطاء حمكم غلي 

فوق الصندوق األبنوس فيكون احلارف األول )و( والثااين )ت(   
. يرفا  كلتاا يدياه ىل  األعلاى     .. يرك  خلفها..والثالث )م(.

م  ترتيلة مان   معًا، كما يفعل الكهنة تزامنًا ،وخيفضهما ىل  األسفل
. يغّير ترتيب .لسأم فينه  بضجر واضح... يصيبه ا.األنني واهلمهمة

. جيعل شاعره  .األحرف فيصري األول )و( والثاين )م( والثالث )ت(.
ن بساحر األحارف   وأشعث ويدور حول األحرف كمجنون مفت

. يغّير ترتيب .. يتوق  ىلذ يشعر بال جدو  اِنون..وتأثريها املربك.
 )و( والثالث األحرف للمرة األخرية فيصري احلرف األول )م( والثاين

 رأسه متدّل كلتا يديه ىل  اِانبني وتاركًا . يد  خلفهن رافعًا.)ت(.
 (choral) .. تتعا  أصوات كورالياة .  األمام مثل مصلوب بريءىل



232 

مرّتلة ىلحد  تراتيل )اِمعة العظيمة( ومثة تغيريات على اخللفية متنح 
لاى صاليب   . يشعر بالسأم من وقوفه املمّل ع.املنظر هيبة وقداسة.
. يضرب األحرف الثالثة بضجر فتسدط هناا  .املوت فيخف  يديه.
يداع جنائزي رتيب يدخل يف صندوق األبنوس ىلوهناك، وعلى هدي 

ويغلق الباب عليه ومن األعلى ينهال التراب حىت يغطي الصاندوق  
 مث يتالشى اإليداع اِنائزي تدرجييًا، وتدرجييًا ختتفي األضواء. متامًا

   

 الخامسالُمْصَمُت 
. .يلتم  خالل الظالم نصل سكني قاتلة يوم  هناا وهنااك.  

يالحق الثااين   وهلما )الداتل( وهوأتظهر حدود فسفورية لشخصني 
. يزوغ الرجل عنه باربود  .)الرجل الوحيد( حماوال االندضاض عليه.

.. يراوغه قليال مث يغرز ... يدترب الداتل منه.ما سدد له طعنة قاتلةكّل
 . يتراجا  روياداً  .ىلياه عدة طعنات قاتلة. لسكني يف صدره طاعنًاا

تفتح األضواء فنار  الرجال    .حىت خيتفي وراء الكواليس.. رويدًا
. رأسه متدّل وهو امساك  .. يترنح قلياًل..يف الدلب. الوحيد مطعونًا

. ينظر ... يرف  رأسه... يربك على األرض.بكليت يديه موض  اِرح.
 بتسم مث يسدط على األرض ميتًا دون حراك.. ي.ىل  األمام.

.. يرمق املكان بنظرة بانورامياة  .. يرف  رأسه.يستيد  ببطء.
مبواجهة األفق الذي تربز على امتداده قباور   . ينه  واقفًا.فاحصة.

امتأل املكان هبا حىت تبدو للناظر مثل مدينة شّيدت مبئاات البناياات   
 اهلمهمات مضرجة باأنني  . تتعا .الدزمية، مدينة من قبور حسب.
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. تتغري ألوان األفق، .. يسري الرجل بض  خطوات بني الدبور..املوتى.
على حنو سري  غيوم شفافة وأخبرة هائمة تبحث عن منفذ باال   ومترُّ

 . يتصاعد صوت األنني حىت يرف  الرجل يدياه مداطعااً  .جدو .
. تسري به قدماه فاوق ساحاب   .فيتوق  األنني على حنو عجيب.

. يد  كّل واحد مناهم  .. يشري للموتى بالنهوض فيفعلون..أرضّي.
ىل  جانب مثواه بوض  اتل  عن جماوريه، وبمشارة مناه تنطلاق   
مسفونية األضواء نابضة متدفدة وماحنة جثة احلياة ألدها املستنري كماا  

معلنة  يف بداية املسرحية حيث تتداط  نوافري األضواء م  بعضها بعضًا
ىل  مساء مان البهجاة    األنوار واأللق والتسامي صعودًابدء كرنفال 
. يستدير الرجل عائدًا ىل  مكانه األول حياث صاندوق   .واحلبور.

. يفتح غطاءه الثديل فتدامهه األنوار .األبنوس الفارغ من جثته املضيئة.
. يغلق بوابتاه  .. يتمدد داخله... يدخل فيه..بربقها وبريدها املذهل.

. تنهال عليه الزهور من األعلى حىت .  بدء املوسيدى.م الثديلة تزامنًا
. تطفأ األضواء تدرجييًا، وتدرجييًا تفتح ثانياة  .تغطي الصندوق متامًا.

ضمن حميطها الادائري، الرجال    ،على هيئة بدعة ضوئية رأسية نر 
 ضخمًا جبمود خل  صندوقه وسط تل الزهور وهو امسك قلمًا واقفًا

رض أو حتيط الصاندوق مان كاّل    وورقة تطول حىت تالمس األ
. تطفأ األضواء معلنة هناية صمت الدصيدة أو علاى حناو   .اِهات.

 أكيد هناية صمت املسرحية.
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 مسرحية
 ()صاح  الفخامة كرسي  

 الصامتون:

 الكرسيُّ الفخم.

 الرجل صاحب الكرسي.

 حاشية الرجل صاحب الكرسي.

جمموعة من الكراسي الراقية وغري 

 الراقية.

  

                                   

()  11/9/2014نشرت يف صحيفة العامل بتاريخ 
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 األولالُمْصَمُت 
ال فارق،   ،م  املوسيدى الشبيهة بسالم ملكي أو مجهاوري }

 قلياًل.فخم حبجم أكرب من املعتاد  تسلط دائرة من الضوء على كرسّي
ثدلاه   العر. بكّل قوائمه على شكل متاثيل مالئكة أو شياطني وكأّن

ندش عليهاا  ، ومسانده مبطنة بريش النعام حتفها أذرع يستند عليها
الكثري من العدارب البي ، وعلى قمة املسند تشكيلُة ندٍش هندسايٍّ  
تاجيٍّ مبهر. مثة عدد من الكراسي الفخمة أيضًا ولكنها أصغر حجمًا 

الكرسي الكبري. عدد الكراسي اماثال عادد   باي وضعت على جان
أفراد احلاشية. أمام تلك الكراسي كّلها رّتبت مخسة صافوف مان   

تساتمر  عبية الشائعة تواجه مساندها مجهور النّظاارة.  الكراسي الش
سفل من األ رويدًا رجل يرتف  رويدًال ظّلالاملوسيدى م  ظهور خيال 

 {  األعلى وكأنه خيرج من باطن األرضىل
يشري الرجل بيديه ىلشارة النهوض فيناه  أفاراد احلاشاية،    
 كاملوتى، من يسار الرجل وامينه ويكون طول ظّله بطول الكرسايِّ 
الفخم بالضبط... يستعرض بطريدة راقصة نفسه بزهو وخايالء...  

لكن قامتاه الفارعاة تظالُّ     تشاركه احلاشية الرقص بشكل مجاعي
متمّيزة عن قاماهتم الدصرية... يشري عليهم بالتوق  عان الارقص   
فيتوقفون... يستدير ليواجه مجهور النّظارة، ويشري بيده ىل  الصا   

دريبة من مجهور النّظارة( فتختفي صورة الظّل األخري من الكراسي )ال
بينما يسدط مستطيل من الضوء على كراسي الص  الذي أشار ىلليه 
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حسب... تنتدل اإلضاءة بالتعاقب حيثما يكون الفعل قائماًا علاى   
الكرسّي الفخم أو ص  الكراسي األخري... ترجت  دائارة الضاوء   

م، واالبتالع ما   على الكرسي الفخم بطريدة توحي بالدضم، واهلض
ملثر موسيدي مالزم هلا... يسّلط مستطيل من الضوء على منطداة  
الكراسي اليت أشار ىلليها فنفاجأ باختفاء أحد كراساّيها... تساتمر   
اإلضاءة بالّتندل بني الكرسّي الفخم وبني ص  الكراسّي حىت ياتم  
هضم أخريها... يظهر الرجل يف منطدة خيال الظّل وقد صار أكارب  

، وأطول قامة بينما احلاشية ال تزال على حجمهاا األول، وىلذ  حجمًا
يستعرض هيئته أمامها فمهنا ختّر ساجدة فاسحة اجملال لسريه خبايالء  
على السجادة اليت تنتهي عند جنمة كبرية ومشعة بو ه ٍج أّخاذ... يشري 
من مكانه ىل  الص  قبل األخري فنسم  صاوت الدضام واهلضام    

ضاءة مرة أخر  بني الكرسّي الفخام وكراساي   ثانية... تنتدل اإل
الص  املشار ىلليه حىت تتم عملية هضمها متامًا... نر  يف خيال الظّل 
الرجل وقد صار أكرب حجمًا، وأطول قامة، وهو امّسد بطنه بيدياه  
داللة الشب  والرضا... يشري ألفراد احلاشية بالرقص فترقص احلاشية 

نه تتوق  احلاشية عن الرقص فيشاري  بطريدة مثرية للرثاء، وبمشارة م
ىل  ص  الكراسي الثالث، وبالطريدة نفسها تبدأ عملياة الدضام   
واهلضم حىت يظهر الرجل يف منطدة خيال الظّل وقاد صاار أكارب    
حجمًا، وأطول قامة بينما احلاشية ال تزال على حجمها، وهي تتبارك 

يشاري  به بطريدة طدوسية تضفي عليه مهابة، ورهبة، وقداساة...  
للحاشية بالتوّق  فتتوّق  عن احلركة مث يشري ىل  ص  الكراساي  
الراب ، وىلذ ينتهي الكرسي الفخم من هضمها يظهر مرة أخار  يف  
منطدة خيال الظّل وقد صار أكرب حجمًا، وأطول قاماة، وأضاخم   
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كرشًا... يسري مستعرضًا كرشه من اليسار ىل  اليمني، ومن الايمني  
اشية حتّرك جذوعها باجتاه حركة سريه الرتيب... ىل  اليسار بينما احل

يشري هلا فتتوّق  جامدة ساكنة يف حمّلها ال ترمي... يشري ىل  الصا   
الراب  من الكراسي فتهضم بالطريدة نفسها، ويف منطدة خيال الظاّل  
يتضّخم حجمًا، ويزداد طواًل، ويتهدل كرشًا، وتتوس  سلطته فيشري 

تجلب األقداح... يشرهبا واحدًا واحادًا  للحاشية أن جتلب له ماًء ف
وىلذ ينتهي يشري للص  اخلامس من الكراسي فيهضم الص  كبدياة  
الصفوف... يظهر للمرة قبل األخرية يف منطدة خيال الظّل وقد غدا 
أشبه بعمالق ضخم اهليئة مل متتلئ بطنه بعاد... يار  ىل  منطداة    

ره التهامها واحدًا الكراسي فال جيد غري كراسي احلاشية فيبدأ من فو
بعد اآلخر... تضطرب حركة حاشيته ويشوهبا اخلوف والفازع...  
حياول التحّرك لكنَّ ثدل كرشه حيول بينه وبني احلركاة... يدااوم   
شهّيته لألكل وهو ينظر ىل  كرسّيه الفخم... يهّم باإلشارة ىلليه لكّنه 

يدة لساّد  يتوّق  مترددًا... يندل خطواته بصعوبة بالغة... يفّكر بطر
جوعه الداتل... ينظر ىل  كرسّيه الفخم مث ىل  أفاراد احلاشاية...   
تتراج  احلاشية مبتعدة عنه... حياول احلركة لكن كرشه الذي صار 
ثدياًل جدًا امنعه من احلركة... يبدأ الكر. سحبه ىل  األسفل لكناه  
يداوم يف حماولة لبدائه على حاله... يشري للمجموعة كاي تتجما    

  حوله خائفة طائعة... امسك بأحدهم... يرفعه ىل  األعلاى  فتتجم
قريبًا من فمه... حياول الرجل االبتعاد عن فمه حبركات رفس ماثرية  
للشفدة... يتردد العمالق أول األمر مث يدوم بالتهامه... يسيطر على 
أفراد احلاشية اخلوف، ويدتلها الرجفان فال تربح املكاان... يشاري   

كي جيلب له ماًء فيفعل... يشرب املاء... ختارج  العمالق ألحدهم 
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من فمه أصوات مدززة ومثرية لالمشئزاز... امسك فردًا  خر من أفراد 
احلاشية ويلتهمه... يغدو كرشه ثدياًل فيأمر أفراد احلاشية ليسندوه... 
يد  الكّل حتت كرشه وكّل منهم ينوء حتت ثدله اهلائال مرجتفاًا،   

انه ليكون حمميًا يف املنتص  بعيدًا عن متناول وجاًل، ومتزامحًا م  أقر
يد العمالق... يزداد شعوره باِوع فيمسك بأحدهم... يسحبه من 
حتت كرشه بسهولة بالغة... يلتهمه... يتلّذذ بالتهامه بينماا حتايط   
الكرسي الفخم هالة مبهرة من الضوء تزداد و ه جًا كّلما التهم فاردًا  

العمالق بالتهام الرجال ويستمر الكرسّي من أفراد احلاشية... يستمر 
بالتألق، وىلذ ينتهي من التهام الرجل األخري تصدر عنه أصوات عجيبة 

 وغريبة منفرة وهو ال يزال ينظر ىل  الكرسي بعني الرضا.

   

 الثانيالُمْصَمُت 
يدخل البالط صيّب وصبّية بعمر الزهور... يلحق بعضهما بعضًا 

ا باآلخر... يدفزان مان فاوق الكرساي    يف حماولة إلمساك أحدمه
الفخم... يطاردان بعضهما بعضًا... تثب الصبية فوق الكرساي...  
تدفز مبرح طفويّل... حياول العمالق ثنيها بمشارة منه لكّنها تتجاهل، 
برباءة، ىلشارته... تستمر بالدفز م  بع  احلركات الراقصة اليت تعرب 

حماولة منه للوقاوف معهاا   يف باي عن مرح طفويل... يزامحها الص
فوق الكرسي... حياول الرجل، صاحب اخلامة، الضخم، املرة تلاو  

الكرسي باي األخر ، جر انتباههما ىلليه دون جدو ... يتسلق الص
برشاقة... يد  ىل  جانب الصبية ملتصدًا هبا فتدفعه... يسدط على 
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األرض... يشعر باألذ ... ترتبك الصبية فتنازل ىللياه... حتااول    
التخفي  من وجعه... متسك يده وجترَّه ىلليها فينه  مكرهًا غاضبًا 
يتوجه ىل  خارج املكان مث يعود وبيده مشعة صغرية يلدي هباا فاوق   
الكرسي فيبدأ الكرسي باالحتراق... حتاول الصبية خائفة ىلطفاء النار 

مراقبًا بانتصار الكرسيَّ وقاد  باي لكّنها ال تستطي  بينما يد  الص
نار بأكله جزءا جزءا.. يبتسم للصبية فتبتسم له معاندة ىليااه  بدأت ال

برباءة مفرطة... يدهدهان بصوت مرتف ... حياول الرجل الضاّخم  
ىلطفاء النار اليت امتدت ىلليه لكّنه كرشه، املتهّدل اِامث على األرض، 
يسلبه الددرة على احلركة... حياول اهلرب بعيدًا عن النار لكن ثدال  

ن ذلك... يتلّو ... جياهد النار بيأس، مث يتوّق  عن كرشه حيول دو
احملاولة مستسلمًا للنار... يتضاءل حجمه شيئًا فشيئًا حاىت خيتفاي   

مدهدهاًا،  بااي  متامًا... ختتفي منطدة خيال الظّل بينما يستمر الص
ومشاركًا الصبية، برباءة ومرح، الضحك ومها يشريان بابتاهاج ىل   

 كرسي صاحب الفخامة. احتراق  خر جزء من أجزاء
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 مسرحية
 ()طقوس أحت المئينة الحدبا 

 الصامتون:

 الرجال الستة

 الرجل ذو العمامة السوداء

 جمموعة من اجلند امللّثمني

 جماميع من الشباب والضحايا

  

                                   

()  13/11/2014نشرت يف صحيفة العامل بتاريخ 
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ذا استثنينا املئذنة احلدباء ىلمن قط  الديكور  املسرح يبدو خاليًا)

واألمحر باي السائد يف املسرح هو الّلون الترايف عمق املكان. اللون 
 الداين(

 األولالُمْصَمُت 
يظهر على شاشة خيال الظّل رجل جببة وعمامة وهو يتدّدم حنو 
األمام حىت يهيمن خيال ظّله على املكان... يطلُّ اثنان من الرجاال  
بنصفيهما األعلى من وراء الكواليس أحدمها من امني املسرح و خار  

... يلتفتان بارتباك ىل  كّل اِهات، وىلذ يطمئنان من عدم من يساره
وجود رقيب عليهما يتدّدمان حنو طاولة وضاعت علاى منتصا     
املكان... جيلسان... يدخل اثنان  خران مان جهايت املسارح...    
يتددمان حنو الطاولة، وجيلسان يتبعهما اثنان  خاران، وبالطريداة   

.. يرف  الرجل يف خيال الظّل نفسها جيلسان على الكرسيني الفارغني.
قبضته ىل  األعلى فريف  الرجال الستة قبضاهتم ىل  األعلى أيضاًا...  
يتوقفون عن احلركة، وحبركة واحدة خيفضاون األيادي فتجتما     
الدبضات على بدعة واحدة يف مركز الطاولاة... ختفات اإلضااءة    

على عدد من تدرجييًا ىل  حّد العتمة مث تسّلط بد  من الدوائر الضوئية 
امللثمني مبالبس سود مصطفني على شكل قوسني حتت املئذنة احلدباء 
وكأهنم متاثيل حجرية جامدة... يغادر الرجل منطدة خيال الظّل حنو 
الطاولة... خيترق الدوسني وهو يرتدي املالبس الساود والعماماة   
السوداء... يد  خل  الرجال اِالسني حول الطاولة وبمشارة مناه  
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ون املكان مبسارات اتلفة... يلتفت ىل  امللثمني وبمشارة مناه  يغادر
يّتخذون مواق  اندضاض هلم حول املكان مث يبدأ الضوء باالحنساار  

 تدرجييًا متحواًل لونه ىل  األزرق البنفسجي.

   

 الثانيالُمْصَمُت 
نسم  من خارج املكان جلبة وضوضاء وحركة أقادام تعادو   

خل واحد من الرجال الستة وهاو يشاري ىل    باجتاهات اتلفة... يد
جمموعة ما بالدخول فتدخل اجملموعة... يشري هلم بااهلرب باجتااه   
اليمني فيهربون وقد مأل الذعر نفوسهم... يدخل واحد  خار مان   
الرجال الستة وبالطريدة نفسها يشري جملموعة أخر  لتلحاق باه مث   

الاث الرجاال   يوّلون األدبار هاربني من جهة اليسار... يادخل ث 
بصحبة جمموعة ثالثة موّلية األدبار يف اجتاهات اتلفة يتبعهم عدد من 
اجملامي  اليت تتحرك بشكل مضطرب وال تعرف ىل  أين تتجاه مان   
هول ذعرها... تتفرق... تسلك مسالك اتلفة دون هدف حمدد... 
ينه  الرجال امللثمون ويفتحون نريان بنادقهم األوتوماتيكية علاى  

ني فترتعش أجسادهم كما لو أهنام يرقصاون علاى عازف     اهلارب
البنادق... تتهاو  اِثث فوق اِثث... تتكدس علاى األرض...  
خيرج امللثمون من جحورهم... يدوسون على اِثث... يدتلون من 
مل امت بعد بوابل من الرصاص... يالحق بعضاهم مان اساتطاع    

يربطاون أياديهم    الفرار... يلدون الدب  على ثالثة من اهلاربني...
خل  ظهورهم... يأمروهنم بالربوك فوق اِثث فيفعلون... يتداّدم  
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ملثم منهم ليطلق النار لكن أحدهم يشري عليه باالتوق  والتنحاي   
جانبًا... يدخل الرجل ذو املالبس السود والعمامة السوداء م  ثلاة  
ت من محايته فينحين امللّثمون له باحترام وقداسة... يشري ألحد رجاال

احلماية بالتددم فيتددم... يستل من خصره سيفًا... يد  ىل  جانب 
أحد الثالثة الباركني باستسالم تام... يرف  الرجل سيفه ىل  األعلاى  
وبضربة واحدة يفصل الرأس عن اِسد... يتددم اثنان من احلماياة  
فيمددان اِثة ويضعان الرأس املدطوع عليها... يلتفت الساياف ىل   

العمامة السوداء فيشري له األخري بدطا  رأس الثااين...    الرجل ذي
يدطعه فورًا ويض  الرجالن الرأس فوق اِثة كما فعلاوا يف املارة   
األو ... يلتفت السياف ىل  الرجل املعّمم فيشري له باالتوق  عان   
الذبح... يهّم املعّمم مبغادرة املكان م  أفراد محايته فيوجه امللثماون  

  رأس الرجل الثالث... يتوق  املعّمم... يفّكار  فوهات بنادقهم ىل
قلياًل مث يأمرهم بمطالق سراحه، والسماح له مبغاادرة املكاان...   
يطلدون سراح الرجل فيهرب مذعورًا... يطلدون الناار يف اهلاواء   

 مبتهجني.

   

 الثالثالُمْصَمُت 
يظهر اهلارب على شاشة خيال الظّل مرعوبا غري مصدق ىلنه جنا 

املوت... يلتفت ىل  الوراء بني حلظة وأخر . يتعثر أكثار مان   من 
مرة... يواصل الرك  بفزع... يدخل منطدة الضوء... تتحرك كتلة 
بشرية كانت راقدة قبل مساع خطوات الرجل املاذعور... يرماي   
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بنفسه عليهم... يتحّلدون حوله بدهشة واستغراب... ينتدل اخلوف 
اجرها من شّدة اهلل ... وىلذ يادخل  ىلليهم... عيوهنم ال تستدر يف حم

عدد من اِنود مبالبسهم احلربية يهربون... يلدي اِنود أسالحتهم  
على األرض... خيلعون مالبسهم احلربية... يرتدون مالبس مدنياة  
ويوّلون األدبار هاربني... تتبعهم جمامي  أخر... يساتمّر ركضاهم   

ن من مناطق اتلفاة  املضطرب يف دائرة حول املكان... يظهر امللثّمو
فتجمد حركة اهلاربني... أحد املسلحني امسك رجال من اهلاربني... 
يدّيد يديه ىل  اخلل ... جيربه على الربوك... يربك... يض  املسالح  
بندقيته على األرض... يستل من حمزمه سكينًا... امسك بمحد  يديه 

ن الوريد رأس الرجل من شعره... يسحبه ىل  الوراء مث يبدأ بنحره م
ىل  الوريد... يدخل الرجل املعّمم فينحين له الكلُّ، ويهّيئون له مدعدًا 
من اِثث... جيلس وظهره يف مواجهة مجهور النّظاارة... يشاري   
للجمي  بالربوك فيفعلون... ختفت األضواء فنر  على شاشة خياال  
الظّل مسرية راجلة لعدد كبري من الشباب العاّزل وهام يدطعاون    

ن اليسار ىل  اليمني... يتدفدون بأعداد تتزايد شيئًا فشيئًا... الدرب م
يشري املعّمم بمصبعه ويده ىلشارة التدوير فيتوّزع على ىلثرها امللّثماون  
حول املكان... تعترض املسرية الراجلة سيارة عسكرية تد  عناد  
هناية الشارع... يظهر فوقها أحدهم يعطي املسارية الراجلاة أمارًا    

وق  عن احلركة... يترجل من املركبة أحد املسلحني... بالتوق  فتت
يستعرض الرجال العّزل حبثًا عن أي قطعة سالح حمتمال... يار    
أحدهم وهو حيمل سالحه الشخصي... يأخذ منه السالح ويعود... 
يصعد ىل  املركبة ويعطي للشباب اشارة البدء باملسري ثانية... تدخل 

عاكسة... يتوق  الشااب عان   مركبة عسكرية أخر  من اِهة امل
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املسري ىلذ تتوق  املركبة األو ... املعّمم ال يزال ينظر من حملاه ملاا   
جيري وكأن كّل شيء جيري بمرادته... يترّجل من املركبتني اثنان من 
املسلحني... أحدمها يد  عند حافة النهر، واآلخر امساك بأحاد   

لواق  عند حافاة  الشباب العزل يدّيد يديه ىل  اخلل  ويصحبه ىل  ا
النهر... يوجه الواق  فوهة مسدسه لرأس الشاب... يطلق علياه،  
وقبل أن يتهاو  يرفسه اآلخر فيسدط يف النهر قتياًل... يعود لياأيت  
بشاب  خر وبالطريدة نفسها تتم عملية قتلاه ورمياه يف الناهر...    
وا امللّثمون الذين أحاطوا باملكان يتددمون بمشارة من املعّمم ليسايطر 

عليه... يتددم اثنان منهم ملصافحة املسّلحني... تنسحب املركبتاان  
ىل  اخلارج... يعطي امللّثمون للشباب أمرًا باالنبطاح علاى األرض  
فيفعلون... يدّيدون أيديهم ىل  الوراء ويدفون بانتظار ىلشارة رجلهم 
املعّمم... يشري هلم بتنفيذ رغبته فيذحبون الشباب بدم بارد... تسيل 
الدماء على األرض بينما يستمر صوت الشخب باالرتفاع... تتجم  
الدماء يف بركة صغرية... تتس  الربكة كلما ذبح عدد جدياد مان   
الشباب حىت تفي  الربكة بالدم... تشكل الدماء هلا جمر ... يتددم 
اجملر  صوب الرجل املعّمم... يد  عند قدمياه مشاكاًل بركاة    

تفي  الربكة الثانية... يدا  الرجال   جديدة... يستمر الدتل حىت 
املعمم... خيطو بض  خطوات صوب الربكة... يسحب كّمياه ىل   
الوراء... جيلس عندها، ويتوّضأ بالدم مث يبدأ بالصالة ما  ارتفااع   
صوت الشخب، وىلذ ينتهي من صالته يد  حتت املئذنة احلدباء رافعًا 

ىت تطفأ األضواء كلتا يديه ىل  السماء متمتمًا بض  كلمات صّماء ح
 تدرجييًا.
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 الرابعالُمْصَمُت 

)يف ملخرة املسرح ال تزال احلدباء باسطة هيمنتها على املكان. 
عند أسفلها جيلس الرجل املعّمم صامتًا ال يرمي. الرؤية غري واضاحة  
بسبب كثافة الغبار. مثة ملّثمون يدفون على أهبة االستعداد ألي أمر 

جتثو شابة، يف مدتبل العمر، علاى ركبتيهاا،   طارئ. وعلى األرض 
 مديدة اليدين والرجلني(.

يشري أحد املسلحني للناس كي يتجمعوا حوهلا فيتجمعون وكل  
منهم حيمل بيديه ما استطاع من احلجر... يشري هلم أحاد امللاثمني   
فيبدُأون برجم املرأة والدسوة بادية على وجوههم مجيعاًا... يناهال   

تتأمل... تتلّو ... تتكور على نفسها... يسيل دمها  احلجر عليها...
حىت تتخّضب كلُّ مالبسها البي  بالدم... يساتمّرون باالرجم...   
يزداد الرجم شّدة كلما ازداد شعورها باألمل... خيترق اِموع طفل 
صغري... يرمي بنفسه عليهاا... حيااول محايتاها... يساتمرون     

ري فيد  مواجها ىليااهم وقاد   بالرجم... متوت املرأة بني يدي الصغ
اصطبغت مالبسه بلون الدم... ختترقهم نظراته الثابتاة فيتراجعاون   
بانكسار... حياول املسلح ثنيهم لكنهم ال يعريون انتباهًا... خيتفاون  
وراء الكواليس بينما يظّل املسّلح يف مكانه ال يرمي... حيمل الصاغري  

ول قذفه صوب املسّلح حجرًا من تلك اليت تكومت حول املرأة... حيا
لكن املسّلح يرديه، على الفور، قتياًل فيسدط فوق أمه ميتًا... تظاّل  

 دائرة من الضوء مركزة عليهما قبل أن يعّم الظالم أرجاء املكان.
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 الخامسالُمْصَمُت 
تدخل جمموعة من الشباب باملالبس العساكرية... تنتشار يف   
املكان بعد أن يتأكد هلا عدم وجود العدو فيه... يتجم  بعضهم م  
بع ... جيلسون على األرض... يسندون بنادقهم ىل  بعضها بشكل 
هرمي بينما يظّل أحدهم حمتفظًا ببندقيته وواضعًا ىلياها ىل  جانباه...  

لتأمني احلراسة... يهبط قرص الشمس الذي ير  يعّينون خفريًا منهم 
بصعوبة جراء الغبار... ينحسر الضوء... يد  الرجل املعّمم هبادوء  
كهدوء اِرذان... يعطي االشارة ألزالمه هبدوء وحذر... يتددمون 
حنو الشباب دون أن يثريوا صوتًا أو جلبة... يسيطر أحادهم علاى   

اليمىن، وكامتًا فماه بالياد    اخلفري واضعًا املسدس على صدغه باليد
اليسر ... يتددمون بصمت... ينتشلون هرم البنادق... يوّجهاون  
أسلحتهم حنو الشباب الذي بدأ النعاس جياّرهم إلغفاءتاه هبادوء    
واسترخاء تاّمني... يفتحون نريان بنادقهم بكثافة نارية هائلة وهام  

صااص  يضحكون من ردود أفعال الدتلى وتلّوي أجسادهم جّراء الر
الكثي ... تتكدس اِثث بعضها فوق بع ... يأمر أحدهم اخلفري 
حبفر حفرة تتس  أجسادهم... يتحرك اخلفري بارتباك يثري ضاحكهم  
وسخريتهم... حيفر باإلكراه وهو العارف أنه حيفر قاربه بيدياه...   
يكمل احلفر... يأمره أحدهم برمي اِثث داخل احلفارة... يرفا    

داخل احلفرة مث يرف  األخر  واألخر  وىلذ  ىلحد  اِثث ويلدي هبا
جيد حتت ىلحد  اِثث البندقية اليت احتف  هبا حاملها فانه يلتدطهاا  
بسرعة ويبدأ فتح النار على الساخرين فيدتل بعضًا مناهم، وجيارح   
بعضهم اآلخر... يفتحون النار عليه باملثل حىت تفرغ بناادقهم مان   

عّمم بصعوبة بالغة... يصلون عتادها... يزح  اِرحى حنو الرجل امل
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ىلليه... يأمر رجال محايته بدتلهم مجيعًا... يفتحون النار عليهم حاىت  
هتمد حركتهم متامًا... يستدير الرجال املعّمام مواجهاا املئذناة     
احلدباء... يستدير رجال محايته أيضًا... يرفعون أيديهم بالدعاء بينما 

لة منهم يفاتح ناريان   يتحرك أحد اِرحى خلسة مدتربًا، وعلى غف
بندقيته فتطفأ األضواء ويعمُّ الظالم م  استمرار صوت الرصااص ىل   

 النهاية.
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 ()مسرحية جرياا سود وطمس بيضا 
 مهداأ إلى المدينة الأي لم أفلح 
 الجرياا السود في اغأيال طمسها البيضا 

 الصامتون:

 امرأة بالزي اآلشوري

 امرأة بالزي البابلي

 امرأة بالزي العربي

 الطائر عباس بن فرناس

 رجل اخلوارزميات

 رجالن بالزي اآلشوري احلربي

 جمموعة من راقصات آشور

 جماميع من احملاربني اهلمج

 قائد احملاربني اهلمج

 جمموعة من الناس

 جماميع من اجلرذان السود

 قائد اجلرذان السود

 عدد من املسلحني

                                   

()  17/3/2015نشرت يف صحيفة العامل بتاريخ 
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 األولالُمْصَمُت 
مظلم متامًا.. يتوّهج الضوء م  املوسيدى شيئًا فشايئًا  }املسرح 

من خالل معلم طويل معّلق يف فضاء املسرح. ىلضاءة رأسية تسادط  
بدوانيناها  بااي  على اِسم املتوّهج فنمّيز فيه شكل مسّلة محورا

التارخيية الرائدة. يزداد ضوء املسّلة توّهجًا، م  املوسيدى، فيمتلئ باه  
ستمر الضوء بالتوهج حىت يتحول املكان ىل  كتلة فضاء املكان كّله. ي

 من نور مث تطفأ األضواء وتتوق  املوسيدى.
تشّ  من منتص  املكان، م  املوسيدى ثانية، هالة من الضاوء  
الوّهاج مث تسّلط عليه دائرة ضوء رأسي فتتبني لنا مالمح امللك  شور 

يساره رقيماًا  بانيبال وهو يد  حاماًل بيمينه أسدًا كدليل للدوة، وب
طينيًا كواحد من  الف الرقم اليت ضّمتها مكتبته الشهرية كدليل على 
رعايته للعلم واملعرفة. دائرتان من الضوء تسدطان على جانيّب املكان 

بااي  فنر ، من خالهلما، الثورين اجملنحني الكبريين. تتددم من جان
اجا ،  الكواليس مكتبتان ممتلئتان بعدد كبري مان املصاادر، واملر  

واجمللدات املذّهبة والرقم الطينية ىلحادامها مكتباة  شاور بانيباال     
واألخر  مكتبة دار احلكمة. تتحركان ببطء م  املوسيدى لتحاتال  

 مكانيهما بني الثورين ومتثال امللك  شور بانيبال.
تشهق يف  العربيةتظهر على اخللفية جمموعة من العمارات بطرزها 

تصعد من األسفل ىل  األعلى م  تصااعد   وسطها املئذنة احلدباء وهي
 أنغام اسحاق املوصلي حىت تستدر متامًا مشّكلة خلفية للمكان{
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تتددم من عمق املكان امرأة بزي  شوري... ختطو بددها املّياس 
على هدي املوسيدى العربية بض  خطوات لتد  أمام ىلحد  املكتبتني 

لي تستعرض بغانج  كتمثال من الرخام... تتددم امرأة أخر  بزي باب
كسابدتها لتنتهي عند املكتبة الثانية وهي كسابدتها غاية يف األناقاة  

لتأخذ حملها قارب متثاال   باي واِمال... تتددم الثالثة بزيها العر
 شور... تظهر على الشاشة اخللفية ندطة صغرية لطائر تكرب كلماا  
 تدّدم ىل  األمام... وىلذ يصل منتص  املسافة نراه كجسام  دماي  
جبناحني كبريين حملدًا فوق األبنية... خيرج من الشاشة اخللفية ليحّط 
على مكان قريب من املكتبة اليمىن... يتوق  عن احلركاة قبال أن   
يضّم جناحيه كما هو حاله يف متثال عباس ابن فرناس... امر من أمام 
ابن فرناس رجل مبالبس عربية موشومة بأرقام وخوارزميات علاى  

كّلها... يأخذ طريده ىل  اِانب اآلخر ليد  مثال   مساحة مالبسه
 متثال ىل  جانب املكتبة اليسر .

.. يدفاان علاى   بااي. يدخل رجالن بالزي اآلشوري احلر
متثال امللك بانيبال وال يتحركان... تدخل علاى هادي   باي جان

املوسيدى جمموعة من راقصات  شور وهن يارفلن بأمجال الثيااب    
ن الزهور على متثال بانيبال، وعباس ابان  وأرقاها... يرقصن، وينثر

فرناس، واخلوارزمي حىت متتلئ األرض زهورًا... تشرق يف الوقات  
نفسه فوق اخللفية مشس بالد ما بني النهرين مشعة بأمجل األضاواء  
امللونة... تزداد أشعتها ألدًا حىت تغمر املكان كّله حمولة ىلياه ىل  بدعة 

 من نور... نور فياض حسب.
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 الثانيالُمْصَمُت 
نسم  أصوات جلبة وضوضاء  خذة باالزدياد شيئًا فشايئًا...  
تتحّول اِلبة ىل  عزف على الطبول متبوعة بصرخات غزو مهجي... 
تدترب الصرخات فتهرب الراقصات بارتباك ىل  مجي  اِهات وقاد  
مأل اخلوف نفوسهن الرقيدة والشفيفة... تتحرك على اخللفية بعا   

لسود... تغطي حبركتها مشس بالد ما بني النهرين... تدترب الغيوم ا
األصوات أكثر وأكثر حىت خيّيل لنا أهنا حتيط املكان من كّل حادب  
وصوب... تندّ  على املكان جمموعتان مان احملااربني اهلماج...    
يتصد  هلما احملاربان اآلشوريان ببسالة فيدتالن اجملموعتني... تدخل 

حدث قتال ضار جيرح فيه احملاربان لكنهما جمموعة أخر  وأخر  في
يستمران على الوقوف بتحد كبري... حييط هبما اهلماج مان كاّل    
جانب... يتددمون حنومها فيداتالن بعناد شرس... يثخنان بااِروح  
فيتمّكن اهلمج منهما... يطعنون االثنني بوحشية فريادة... امثلاون   

سيوف مث يدذفوهنا جبسديهما، يرفعون بع  أشالئهما على رؤوس ال
 يف اهلواء مبتهجني.

تنطلق أصوات األبواق معلنة عن دخول الدائاد اهلمجاي...   
يتنّحون قلياًل ليدخل املوكب برهبة هائلة... يد  الدائد أمام متثاال  
امللك بانيبال... فينحين احملاربون مجيعًا حىت يأذن هلام... يعطايهم   
اإلشارة بالتنّحي عن املكان فيفعلون وهم مساتمرون يف احنناائهم،   

راقصات  شور... جيربن علاى الارقص وهان     وبمشارة منه تدخل
يرجتفن خوفًا وهلعًا... يتحرك اخلوارزمي معترضًا ويف اللحظة نفسها 
تتوق  حركة الراقصات، ويطعن أحدهم اخلوارزمي طعنة قاتلاة...  
يد  قائدهم... يشري هلم كي تستديم أجساامهم، وبمشاارة مناه    
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ًا ليتركوهنَّ جثثاًا  يندّضون على الراقصات فينهشوهنَّ هنشًا واغتصاب
دامية وسط قهدهة قائدهم املاجنة... يتوق  عن الدهدهة فيتوقا   
رجاله وهم ينتظرون منه أمرًا... يهّم مبغادرة املكان ولكنه يتوقا   
قلياًل... يستدير حنوهم مث يشري ىل  مكتبة دار احلكماة وخيارج...   
ق، تتوق  احلركة، بعد خروجه، حلظات يسود خالهلا الصمت املطب

وعلى حنو مفاجئ تنطلق صرخاهتم اهلمجية وهم يندّضون علاى دار  
احلكمة... يدلبوهنا... جيعلون منها دكة للدتل )مدصلة(... يتباارون  
بدط  الكتب ىل  نصفني بضربة واحدة... أحدهم يض  كتابني معاًا  
فيدطعهما  خر بضربة واحدة... أحدهم يبكي مان أجال ماوت    

خرون... يضعون أربعة كتب بعضها فوق الكتابني ساخرًا فيدهده اآل
بع  فيدطعها  خر بضربة واحدة... يستمر التباري وسط صرخات 
احلماس، والسخرية، والدهدهة العالية... يثابرون على تنفيذ اإلعادام  
حىت  خر جمموعة من الكتب، وىلذ ينتهون منها حيمل بعضهم أنصاف 

املكان، ويدذف هباا  الكتب ليد  على حافة النهر، املمتد م  امتداد 
كاّل كتااب ينفجارون     بعبث وجنون ىل  النهر... وم  طرطشة

ضحكًا، وسخرية، وسفالة.. ينظرون ىل  مجهور النّظارة باساتفزاز  
واحتدار وهم يدهدهون ساخرين، ومغادرين هبرج، ومرج، وعباث  
مهجي... تتركز األضواء على حجم الدمار الذي خّلفوه وراءهم م  

ناي اليت تثري جوًا من احلزن واالكتئاب يف فضااء  تصاعد موسيدى ال
 املكان الذي بدأ النور فيه خيبو شيئًا فشيئًا.
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 الثالثالُمْصَمُت 
دائرة من الضوء تسّلط على املئذنة احلدباء... تشارق مشاس   
الرافدين على جمموعة من التماثيل احلجرية املرتبة بعناية كبرية باني  
ثورين جمنحني... جمامي  من الناس تدخل ىل  املكان للتمّت  مبشاهدة 
التماثيل، والتعّرف على احلضارة اليت انتجتها... بعضهم يلتدط صورًا 

هم اآلخر يدّون، على أوراقه، معلومات عناها... جيلاس   هلا، وبعض
أحدهم قبالة متثال وهو يرسم بدلم الرصاص نص  التمثال األعلى... 
يصور  خر بكامرته السينمائية لدطة بانورامية للمكان كّله... تتوق  
اللدطة قلياًل عند كّل متثال متر به... تظهر اللدطات علاى اخللفياة   

 البيضاء:
افلينج( تصور مشس الرافدين حىت امتلئ الكادر هبا لدطة )تر -

 متحواًل ىل  اللون األبي  اخلالص.
لدطة عامة تظهر فيها مدينة  شور التارخيية وقد شّن الغزاة  -

عليها هجومًا كاسحًا. يسيح الدم اآلشوري يف كّل مكان 
 وتتلطخ به جدران املدينة.

)تارافيلنج   لدطة بعيدة شاملة ملا حيدث تتحول ىل  لدطة -
traveling حنو بد  الدم الكبرية على أحد اِدران حىت )

 امتلئ الكادر هبا حمواًل لون الشاشة ىل  لون الدم.
)تعود األضواء ىل  املكان ثانية... ال يزال الازوار يتوافادون   
للمشاهدة أو االستزادة من املعلومات عن تاريخ مديناة  شاور...   

انتباه احلضور( يندسامون علاى   ثالث طرقات على املايك جتتذب 
قسمني: يّتخذ األول اِانب األيسر مكانًا ِلوسه، ويّتخاذ الثااين   
اِانب األامن مكانًا ِلوسه... تصدح املوسيدى بانغم هاادئ...   
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خيترق املكان من أبعد ندطة فيه )أعلى وسط املسارح( ىل  حافتاه   
وفتياان  تستعرض عليه فتياات   األمامية ممر متحرك، م  املوسيدى،

 شور أزياءهم التارخيية... يربز من هناية املمر رأس جرذ أسود كابري  
جدًا... ينظر ذات اليمني وذات الشمال وهو يتشمم بارتباك مدخول 
ببع  اخلوف رائحة ما... يتحرك مدتربًا من متثال بانيبال... يشامُّ  
ء قاعدته عّدة مرات ليتأّكد من هويته... تترّكز عليه دائرة من الضاو 
تعزله عن بدية أجزاء املكان وهو يدارض باشاتهاء قاعادة متثاال     
بانيبال... يطفأ الضوء ويسود الظالم التام بينما يستمر صوت الدرض 

 م  استمرار العتمة.

   

 الرابعالُمْصَمُت 
نشاهد على الشاشة اخللفية املئذنة احلدباء شاهدة يف منتصا   

هائلة... تاند ُّ الندااط    املكان... تتددم حنوها نداط سود بسرعة
السود هبيئة جرذان ضخمة جدًا على املئذناة احلادباء... تتكاّوم    
عليها... تتحرك بشهوة عجيبة للدرض... تتزاحم... تتداف ... ينّحي 
بعضها ليستأثر بددر أكرب من الدرض الشبدي، واالشتهاء السادي... 

 يصاّم  تتحول املئذنة ىل  كتلة سوداء... يتعا  صوت الدرض حاىت 
اآلذان... تتوق  احلركة على الشاشة البيضاء بينما يستمر صاوت  
الدرض يف ازدياد هائل حىت متتزج معه أصوات صارخات شابدية،   

األصاوات   وتنهدات، وأنني، وصرخات اغتصاب واستغاثة... تشتدُّ
املتداخل بعضها ببع  شيئًا فشيئًا مغطية على صاوت الدارض...   
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يدخل عدد من املسلحني وهم يف حالة مزرية من الذعر مبالبس ممرغة 
بالتراب، ووجوه ال ختلوا من  ثار الكدمات... يتخبطاون خابط   
عشواء... يفّرون باجتاهات اتلفة... يصطدم بعضهم بعضه اآلخر... 
يسدط بعضهم على األرض... ينه  بسرعة وارتباك شاديدين...  

هات... يظلُّ، املكان جامادًا بضا    يندف  بال هدي ىل  اتل  اِ
حلظات قبل أن يربز من وراء الكواليس رأس جرذ كبري... يتددم حنو 
منتص  املكان... يتشمم هنا وهناك... يتوق  عان احلركاة...   
ينه  واقفًا فتتحّول هيئته من جرذ ىل  رجال يرتادي املالباس    

لشعثاء بيد السود... يبدو ايفًا وهو يشهر سيفه بيد، وامسك حليته ا
أخر ... يرف  سيفه ىل  األعلى ويدور حول نفساه دورة كاملاة   
وكأنه يلدي رقصة طدوسية يف هنايتها يتخذ وض  االندضاض مث يغرز 
السي  يف األرض حبركة تدلُّ على العن ، والدوة، والشراسة.. يشري 
بيديه للجهة اليت جاء منها فتدخل جمموعة اِرذان الساود وهاي   

ايفة... تتحّول كما حتّول أوهلم ىل  رجال مبالبس تصرخ صرخات 
سود، وحلى شعثاء، وشعر طويل، وعيون ذئبية، ووجاوه شايطانية   
مكفهّرة... يلّدون م  األول رقصة فيها الكاثري مان الشاهوانية،    
والفحولة، واالْغتنالم... يسمعون صوت رصااص قاادم حناوهم    

يد... يدخل م  ثّلة فيتوقفون عن املرح... ينظرون صوب الدادم اِد
من محايته مبالبسه السود، وساعة امينه الثمينة... يعّدون له منربًا من 
أجسادهم... يتسّلق أجسادهم حنو املنرب... يدا .. يشاري هلام    
فيندسمون على قسمني... تدخل امرأة ربطت يديها خل  ظهرهاا  
ع، وهي جترُّ جّرًا من قبل اثنني من أتباعه... جيرباهنا علاى الركاو  

وينسحبان... يشري ألحدهم فيد  خل  املرأة الراكعة... يساحب  
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من منتصفه سالحه الشخصي... يسحب الدادم ورقة يلّوح هباا مث  
يتركها لتسدط على األرض، وحال مالمستها األرض يطلق املسالح  
عيارًا ناريًا حنو رأس املرأة الراكعة فتسدط ميتاة... يتدادم مناها    

هنا ىل  اخلارج... يدخالن ومعهما امارأة  الرجالن نفسهما... يسحبا
أخر ... يطرحاهنا أرضًا... يغطياهنا بعباءة سوداء... امسكها األول 
من قدميها بينما امسكها الثاين من يديها... يسحب الدادم ورقاة...  
يلّوح هبا ويتركها لتسدط من يده وحال مّسها األرض يأيت أحادهم  

ية وىلذ ينتهي منها يساحباهنا ىل   ليجلد املرأة عدد من اِلدات الداس
اخلارج... يدخالن ومعهما جمموعة من نسااء  شاور مديادات    
باحلبال... تترك اجملموعة األو  حملها وتنضم ىل  اجملموعة الثانية كي 
ختلي املكان جملموعة النساء... يشري الدادم ىل  أمجلهن وأكثرهن شبابًا 

مان أفاراد محايتاه     ونظارة م  ضربة صنج مفزعة... يتددم واحد
ليسحبها بدوة ىل  جوار الدادم... يكرر الدادم ىلشارته ألخر  ال تدّل 
مجااًل عن األو  ورمبا فاقتها أنوثة وبراءة... تسحب عنوة لتد  ىل  
جانب الدادم أيضًا، وبأمره أيضًا يأخذ كّل فرد من أفاراد محايتاه   

منهم على املرأة امرأة... يسدط ورقة، على اثرها، يند ُّ كلُّ واحد 
اليت صارت ملكه الشخصي... يدّبلها ما شاء له التدبيل... يعضاها  
بوحشية... يلحس وجهها بدرف... يضرهبا... يركلها... يطرحها 

 أرضًا لريمي جسمه عليها بشبق وجنون...
 )هذه احلركات كّلها تصمم على شكل رقصة تعبريية(

الضحك... ينتبه  يضحك الدادم مبتهجًا هبسترييا... يتوّق  عن
أفراد محايته ملا يريد... يطلق ىلطالقة من مسدسه فيتوق  اِمي  عن 
احلركة، ويسود الصمت... يرف  كلتا يديه للدعاء... يتمتم كلمات 
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غري مفهومة... يهّم مبغادرة املكان... يتوق  يف منتص  املساافة...  
علاى   يستدير... يشري ىل  جمموعة التماثيل وخيرج... يطبق الصمت

املكان حلظات بعد خروجه... وبصرخة موّحدة يهجماون علاى   
التماثيل باملطارق الثديلة... يكسرون أرجلها... يادفعوهنا لتسادط   
أرضًا بشكل مجاعي... ينتهون من التماثيل... ينظرون يف  ن واحد 
ىل  مشس الرافدين... يصنعون من أجسادهم سّلمًا... يرتدي أحدهم 

قته الثديلة ليسدط مشس الرافادين، وما  أول   السّلم وهو حيمل مطر
ضربة له يتهدم السلم البشري ويهو  ىل  األرض بينما تظّل مشاس  
الرافدين مشعة يف مساء  شور... تتددم الشمس ىل  األمام يف لدطاة  

( حىت تغطي مساحة الشاشاة، وحاىت   travelingسينمائية )ترافلنج 
 .امتلئ الكادر بالنور... بالنور الباهر فدط
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 مسرحية
 ()مونودراما صامأة

متثل هذه املسرحية شخصية واحدة فقط كما هو احلال يف أية 
مسرحية مونودرامية ولكن من دون كالم كماا هاو احلاال يف    

 املسرحيات الصوامت.

 األولالُمْصَمُت 
يتوساط  كرة أرضية حبجم كبري أمنوذج تفتح األضواء فنر  } 

ى جزئه املواجه ِمهاور  على قرن ثور، وعل ًامرتكزملخرة املكان 
موّضاحة   املسرحيالعرض ددم فيه ي ذية البلد الخارط نر  النّظارة

وراما( أعاداد ال  لعلى اخللفية )السايكونر   حدوده بلون قامت بارز،
تتحرك بطريدة غامضاة   خبرةأمن جنوم وكواكب، وغازات و ىحتص

 فجارًانة واحدة مث تنفجر اة اتلفة تتجم  يف ندطالمّيه  مشكلة صورًا
يهزُّ املكان هّزًا عنيفًا متزامنًا م  سدوط كائن بشري عااٍر، ىلال   هائاًل

من قطعة قما. تل  منتصفه مثل حفاضة طفل رضي ، على أمنوذج 
الكرة األرضية... ينزلق عليه فيسدط متحرجًا على اخلشبة... يتوق  

خبرة، والضاباب،  عن احلركة باركًا... تتوق  حركة الغازات، واأل
                                   

()  21/9/2015ت  1344نشرت يف صحيفة العامل ع 
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 وتشرق على املكان مشس بيضاء.
تدط  فضاء املكان طيور بأشكال غريبة، وأحجاام اتلفاة،   
وألوان زاهية، وأصوات شجّية وغري شجّية، وتتفتح الزهور البي  يف 
األرجاء كّلها... تنمو بشكل واضح ومبهر يف منتص  املكان أماام  

ميها شجرة  دم خبمسة الكرة األرضية شجرٌة تعارف  الناس  على تس
 فروع أجارد ولكنها على الرغم من هذا مثمرة.{

يرف  الرجل رأسه ىل  األعلى... يلتفت امينًا ويساارًا مستعرضاًا   
املكان... ينه ... يدور بني الواح الزهور... يتفاقم شعوره بالفرح... 
يرقص بفرح غامر منبهرًا بسحرها وعطرها األّخااذ... يادور حاول    

حبة غامرة... يلمس جذعها... يدط  منها مثرة يأكلاها  شجرة  دم مب
باشتهاء ولذة كبريتني وال يكاد ينتهي منها حىت تدامهه أصوات غريباة  
وايفة فيتحرك يف دخيلته اخلوف، والترّقاب، والتاوّجس، والشاعور    
بالوحشة والوحدة... ينظر ىل  السماء باستعطاف... تنهار دموعاه...  

ردد صد  صرخته بطريدة مريعة... يستكني... يبكي مث يصرخ بدوة فيت
يلدي جبسده على األرض مفترشًا بع  الزهور ويف داخله يغلي مرجال  
من االكتئاب الشديد... يغفو م  زوال  خر خيط من خيوط الضوء... 
يستغرق يف النوم تدرجييًا... وتدرجييًا يسط  الضوء على أرجاء املكاان  

ًا ومستوحشًا... يستشعر وجود شيء فيبدأ باالستيداظ من حلمه مهموم
ما خلفه فيلتفت ىل  الوراء... يدفز فزعًا منبهرًا ومفاجأ بوجود ومهاي  
المرأة ممددة ىل  جانبه... يتراج  قلياًل مث خيفاي نفساه وراء جاذع    
الشجرة... يتاب  حركتها بعينيه وانفعاالت مالحمه حىت يكااد مجهاور   

هنوضها، اقتراهبا منه بغنج وأنوثاة،  النّظارة حيسُّ بوجودها االفتراضي: 
 وضعها باطن كّفها على ظاهر كفه املمسكة بالشجرة.
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)يفضل استخدام خيال الظل الكترونيا لتجسيد وجاود املارأة   
 افتراضيًا كشبح شفاف(

من حياث ال   يشعر باالطمئنان... ينجذب ىلليها... يلتصق هبا
على حنو سري  يدري... يتردد يف جعل شفتيه قريبتني من شفتيها، و

ومفاجئ يدبلها قبلة حممومة فتتناثر عليهما الزهور واملوسيدى حاىت  
تغطي عريهما الورود واألوراق امللّونة اليت بدأت تتسااقط بكثافاة   
عجيبة... يتحركان حتت غطاء الاورود بينماا تتساارع دقاات     
قلبيهما... يزيالن الورود عنهما وينهضان... أعين يناه  وحيادًا   

نه ال يزال ممسكًا هبا، يراقصها على أنغام الطيور مث يتوق  ومتخياًل أ
عن الرقص  خذًا بيدها وسائرًا معها بني الاواح الزهاور بألواهناا    
السحرّية الباهرة... يتوق  حتت شجرة  دم... يعاندها، وم  عناقهما 

يتحّول الفرع العلوي لشجرة  دم العاري ىل  فرع تغطي عريه  احملموم
مث خيلدان للنوم م  زوال الشمس وحلاول املغياب    األوراق اخلضر

 اِميل.

   

 الثانيالُمْصَمُت 
تشرق عليه الشمس من جديد، وما  اشاراقتها... يناه     
وحيدًا... يبحث عنها يف كّل مكان... يشعر باليأس واالحبااط...  
يلوذ جبذع الشجرة... يضرهبا بدبضته عدة مرات يف حماولة لتبدياد  

وشعوره باخلسارة... جيلس حتتها يائسًا.. يفكار...  غضبه الشديد، 
ىلذ يداطعه صوت حيوان مفتارس...   يضمُّ رأسه بني فخذيه... يفزُّ
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يرتبك كثريًا وال يعرف كي  سيحمي نفسه فيتشابث باِاذع...   
ختور قواه خوفًا فيجلس حمتميًا به، وىلذ تالمس يده حجاارة فاناه   

ان الذي سدط أماماه جثاة   حيملها ال ىلراديًا ليضرب هبا رأس احليو
هامدة... يدّقق النظر فيه... يطمئن لعجزه عن احلركاة... حيااول   
االقتراب من اِثة خبطوات غري واثدة... يتردد كثريًا وطوياًل قبل أن 
يصل ىلليها... يلمسها... يتحّسس أجزاءها... حياول حتريكها لكنها 

لذعر... يلوذ تظلُّ هامدة.. يسم  أصوات حيوانات مشاهبة فيصيبه ا
بالشجرة... يبحث عن حجارة كتلك اليت التدطها قبل قليل... جيم  
ما يظنُّ أنه كاٍف للدفاع عن نفسه... تدترب أصاوات احليواناات   
كثريًا حىت يكاد اِمهور يشعر بوجودها قرب اِثاة... تتحاول   
األصوات من عواء ونباح ىل  أصوات هنش ومتزيق... الرجل يراقب 

ات اليت هامجت اِثة بضراوة ال مثيل هلا... جيمد يف حمّله فعل احليوان
ىلذ تتوق  أصوات النهش والتمزيق.. يشعر خبوف رهياب وكاأن   
احليوانات متوجهة ىلليه الستكمال وليمتها... يدذفها حبجارة فنسم  
صوت تأّلمها من الضربة... يستمر بالدذف حىت  خر حجر حبوزته 

ة ومرارة... ختور قواه فايجلس  مث امسك جذع الشجرة ويبكي حبرق
  األنفاس... يسم  صوت حياوان  منهارًا مكومًا على بعضه م ت دطَّ

يدترب. حيمل حجرًا... يبحث عن مصدر الصاوت، وىلذ ال جياد   
احليوان يشتعل غضبًا فريمي احلجر بداوة ىل  األرض... يصاطدم   
  احلجر حبجر  خر فيددح احلجران معًا... شرارهتما تشعل النار ببع

األعشاب... يفاجأ بألسنة اللهب... يدترب منها... امّد يده ىلليهاا،  
وىلذ تلسعه فانه يسحبها بدوة... يعيد احملاولة ثانية وثالثة حىت يستسلم 
هلا ساجدًا.. تبدأ النار باخلفوت.. خيطر له أن يرمي ىلليهاا بعا    
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األعشاب فتتدد ثانية... يفكر... ينه ... يتحّرك صاوب جثاة   
. يغرز أصابعه يف اِثة مدتطعًا منها قطعة حبجم كفاه...  احليوان..

يدترب من النار... يبدأ بأكل اللحم... تسدط اللحمة من ياده يف  
النار.. حياول اخراجها خبوف... يتردد كثريًا.. يفكر.. يلتدط مان  
الشجرة غصنًا صغريًا بوساطته خيرج اللحم من النار مث يبدأ بالتهاماه  

دط مثرة من شجرة  دم.. يراقبها وهي تتادحرج  فيجده لذيذًا... تس
على األرض... يتاب  حركتها... يلتدطها... يفتحهاا نصافني...   
يتحسس بذرهتا بطرف اصبعه... يسدطها علاى األرض... يتااب    
حركة سدوطها... يربك ىل  جانبها... يدقق النظر فيها وهي تنماو  

رة ويدتط  عّدة تدرجييًا متحولة ىل  نبتة صغرية... يذهب ىل  الشج
مثار يستخرج بذورها وينثرها على األرض فتنمو تدرجييًا... يشاعر  
بالفرحة تغمره فريقص بنشوة على نغم هادئ... يربك علاى األرض  
يظهر من خلفه على شاشة )السايكلوراما( خيال املارأة نفساها..   
يد ... يستشعر وجودها... يلتفت ىلليها... يهارع ىل  احتضااهنا   

ها تنفلت منه كالزئبق... تتحرك أمامه بغنج وأنوثة... تتددم ثانية لكنَّ
ىلليه مث تنسحب، تتددم وتنسحب... امسك هبا بني يديه... حيتضنها 
بدوة ويدور معها أكثر من دورتني... ينطرحان أرضاًا... يتعاا    
صوت املوسيدى بانسيابية رومانسية هادئة، وم  بدء طدوس حمبتهما 

 الشجرة قبل أن يدامههما الغروب. يورق فرع  خر من فروع
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 الثالثالُمْصَمُت 
تنشر الشمس خيوط ضوئها املشعة على ربوع احلدل فيستيد  
هبدوء... يتحسس جسد املرأة بيده فيجد أهنا قاد اختفات مارة    
أخر ... ينظر ىل  الشجرة باستعطاف... يد  بتثاقل... ينظار ا   

كثيفة تتحرك حناو بعضاها    السماء فري  على السايكلوراما غيوما
بعضًا... تربق السماء فيلدي بنفسه على األرض بفازع... ترعاد   
فيضغط كلتا راحتيه على أذنيه... يتسم  صوت عاصفة مدبلاة...  
يتعا  صوهتا حىت تكتسح املكان حمملة بكل ما استطاعت محله معها 
من االوراق وفروع الشجر... يد  بصعوبة على قدميه... يصاارع  

صفة فيسدط على األرض وىلذ ينه  ثانية تطرحه أرضًا وم  ذلك العا
يظلُّ مداومًا هلا بشدة... تنهكه املداومة فيحاول االحتماء بالشاجرة  
لكن العاصفة تشتدُّ فتسدطه يف االجتاه املعاكس... يزح  بصعوبة... 
يصل ىل  الشجرة فيحتمي هبا... يزداد العص  فيمسك جذعها بدوة 

ة باهلدوء تدرجييًا... جيلس مرجتفًا حتت الشاجرة...  حىت تبدأ العاصف
يوقد نارًا ليتدفأ هبا وعلى حني غرة هتامجه أصوات جمهولة تأيت مان  
كّل مكان فيتحرك هنا وهناك باضطراب، وخوف، وحذر، وقلاق  
شديد، تتصاعد األصوات تدرجييًا حىت تبلغه، وتند ُّ عليه مهامجاة  

جمات بشراسة... يصرخ مدافعًا أو فيداف  عن نفسه بدوة... يصدُّ اهل
مهامجًا حىت ختور قواه ويسدط على األرض مكوَّمًا عليها وقد هادَّه  
االعياء والتعب... تنسحب األصوات، وختتفاي تادرجييًا فيساود    
الصمت واهلدوء حلظات قبل أن تنفجر السماء، وتسدط على األرض 

جرة  دم... مدرارا... ينه ... يغتسل باملطر مث حيتمي منه حتت ش
يضرب حجرًا حبجٍر ليوقد النار ثانية مث يغفو على صوت ناي قاادم  
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من بعيد... ترحل الشمس ساحبة خيوط أضوائها املشعة هبدوء حىت 
 يعم الظالم.

   

 الرابعالُمْصَمُت 
تشرق الشمس تدرجييًا م  صوت الناي أيضًا أو صوت أي  لة 
مشاهبة للناي... وم  اشراقة النهار خيضر فرع  خار مان فاروع    
الشجرة فيستيد  ببطء... يد  ببطء... ينظار ىل  حدلاه نظارة    
بانورامية يدخل مر ها السعادة لنفسه احلزينة... يتحارك لدطا    

يتناول واحدة منها يتذكر  الثمار... جيمعها حتت شجرة  دم وقبل أن
امرأته فري  ىل  السايكلوراما علَّه جيدها هناك مرة أخر ... يتحرك 
حنو اخللفية... يعود يائسًا مكتئبًا وحمبطًا متامًا... ينظار ىل  الكارة   
األرضية وكأنه يراها للمرة األو ... يلمسها... يتحساس نعوماة   

البلد الذي رسام   سطحها وملمسها الناعم... حيرك يده على حدود
عليها خبطوط بارزة... ينفعل فتتبدل مالحمه، ويغلي الغضب داخال  
نفسه مث ينفجر مهامجًا ىلياها... صارخًا بوجهها، وضاربًا قمتها بكّل 
ما أويت من قوة حىت ينفجر ببكاء مرير تداطعه أصوات هيجان قادمة 
و من جهيت اليمني واليسار فيتوق  مذهواًل مث يتحرك بسارعة حنا  

اليمني ناظرًا بعمق ىل  جهة األصوات اهلائجة، مث يارك  للجهاة   
األخر  مرساًل نظره جهة األصوات اهلائجة الدادماة حناوه مان    
اليسار... تدترب األصوات أكثار فاأكثر... منّياز فيهاا قرقعاة      
السيوف... تدترب أكثر وكأهنا اقتحمت احلدل، وبدأت هجومهاا  
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عضًا... وقبل أن يلوذ بالشاجرة  املاحق على الرجل أو على بعضها ب
جيد نفسه وسط الفريدني مدافعًا عن نفساه، ومراوغاًا ضاربات    
السيوف اليت اثخنت جسده باِراح. )يتحرك يف هذا املصمت كما 
لو أن كال الفريدني يهامجانه معًا( حىت ختتفي األصوات كّلها ويسود 

.. حيااول  اهلدوء... يتندل بني اِثث غري املرئية... يدلب بعضاها. 
اهناض بعضها، وىلذ يفشل فانه ينّحي بعضها ليحفر يف األرض الايت  
ازدمحت جبثث الطرفني قبورًا أو حفرًا تتس  اِثث كّلها... يسحب 

يساحب   اِثة األو ... يرميها يف احلفرة مث يهيل عليها التراب...
أخر  ليهيل عليها التراب... يسحب اِثث كّلها ليواريها التاراب  

تحّول حدله ىل  مدربة كبرية تتوسطها شجرة  دم... يبحث عن حىت ي
املرأة يف كّل مكان حىت يشعر باإلحباط الشديد فيعود ىل  الشجرة... 
يستلدي حتتها مهمومًا منهكًا وقد أخذ منه التعب كاّل مأخاذ...   
يفاجأ، وهو يستلدي، باخضرار فرع  خر من فروع الشجرة... يشعر 

نتشاًء... ينظر ىل  كّل اِهات مادقدًا فيهاا   بالبهجة يطري فرحًا وا
وباحثًا عن شيء مفدود... ترتسم على شاشة خيال الظل اإللكترونية 
صورة امرأته فيسرع ىلليها مغتلمًا... حيتضها... يدور هبا... يراقصها 
بفرح غامر... يرك  يف ىلْثِرها أينما ذهبات... يشاعر بالبهجاة    

... وم  قهدهته ينازل قارص   والفرح... يدهده بصوت مرتف  قلياًل
 الشمس ىل  ما وراء الكرة األرضية.
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 الخامسالُمْصَمُت 
يستمر قرص الشمس بالنزول... نراه يف منتص  الدرص حمتضنًا 
ىلياها كخيايل ظّل حسب... ينزل الدرص فيعمُّ اللون األمحر أجازاء  
املكان... وىلذا يهمُّ بتدبيلها تدامهه أصوات اطالقات نارية... يرماي  
نفسه على األرض منبطحًا وهو يتجنب اطالقاهتم... يتدلاب ذات  

.. يتدحرج هنا وهناك... يرك ... يسادط  اليمني وذات الشمال.
أرضًا... يزح ... ينه ... يرمي نفسه علاى األرض ثانياة...   
يتجنَّب الكثري من االطالقات الطائشة... يصاب ىلصابة طفيفة فيسدط 
أرضًا... يتحسس مكان اإلصابة... يلّطخ كفه الدم... ينظر لكّفاه  

.. امدُّ ياده امللطخاة   غري  بٍه بأزيز الرصاص... يستدير حنو اخللفية.
بالدم حنو املكان الذي ظهرت فيه املرأة أول مرة... يتوق  اطاالق  
الرصاص، ويسود الصمت من جدياد... يزحا  مرهداًا حناو     
الشجرة... يصل ىلليها بعناد.. يض  كفه عليها... يطب  كفه بالادم  
على جذعها... ينام حتتها مستسلمًا ومثة ابتسامة خفيفة تغفو علاى  

.. تأخذه سنة من النوم وينزل الظالم بسواده احلالاك علاى   حمياه.
أرجاء املكان م  صعود املوسيدى وهبوط احلزن شيئًا فشيئا... تشرق 
الشمس باسطة هبجتها على املدربة احلزينة... يورق الفرع اخلاامس  
للشجرة م  تغريد الطيور... يظهر شبح املرأة يف منطدة خيال الظال  

. يستيد  ببطء... ينظر ىلليها وهو ال يزال وهي ترقص خبفر وغنج..
ممدًا على األرض... يشعر بالفرحة تغمره متامًا... يراقب حركاهتاا  
املنسابة كعطر زكي... يد ... يفتح ذراعيه ىل  اِانبني الساتدبال  
جسدها النحيل... يغم  عينيه برومانسية حاملة وهو ينتظر قدومها 

ات انفجارات مدوية، وانفاالق  ىلليه... وفجأة تذبح رومانسيته أصو
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قذائ  رهيبة، وهدير طائرات مندضة قاتلة... يرتباك مضاطربًا ال   
يدو  على شيء... امسك رأسه بكفيه... يضغطهما بدوة... يتمايل 
مشااًل وجنوبًا... يترنح مذهواًل خائفًا مترددًا ينطرح أرضًا... ووسط 

ل ظلَّ املرأة ىل  دهشته الرهيبة تسدط قذيفة على منتص  املكان حتّو
أشالء متناثرة هنا وهناك، والشجرة ىل  هيكل حمترق... يفغر فاه قبل 
أن تتساقط الدموع من عينيه ويزح  حنو الشجرة احملترقة بصاعوبة  
مثخن اِراح... يصل ىلليها بصعوبة بالغة... امّد هلا يديه... يساتمر  

يف حماولة  بالزح  حىت يصل ىلليهًا وامسك جذعها املتفحم يستعني به
للوقوف على قدمية ثانية وىلذ يد  على قدميه ثانية حيتضن الشاجرة  

 ويبكي... يستمر بكاؤه حىت هبوط الستارة االفتراضية.
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 ()مسرحية آالنّيوا

 الصامتون:

 امللك

 حاشية امللك

 قائد اجلند

 الكاهن

 جمموعة الكّهان

 املرأة احلبلى ووليدها

 احلواملجمموعة من النساء 

 األم صاحبة الرضيع وابنتها

  

                                   

()  النيون: عنونة مشتدة من اسم الطفل السوري املهاجر  الن الذي مات 
 غرقًا ومل يبلغ املهجر املنشود.

 صورته غريدًا على شاطئ البحر أيدظت الضمري العاملي من سباته العميق. 
 21/1/2016 -19يف  1417/1419نشرت يف صحيفة العامل ع  
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 الُمْصَمُت األول
تفتح األضواء علاى  يرتف  صوت املار. امللكي خالل الظالم. 

فيها متوجهًا صاوب كرساي    فخمة ومهيبة نر  امللك  عر. قاعة
جيلاس  . احترامًا وتدديسًا ِاللته.. رجاالت احلاشيةالعر.... يربك 

يدخل باِلوس فيجلسون. يصفق ثالثًا فامللك فينهضون... يشري هلم 
قاعة العار. )مان باني    من وسط م  ىليداع طدسي ان كبري الكّه

. اِمهور( حاماًل صوِانه وهو برفدة اثنني من أتباعاه الكّهاان..  
بالوقوف اًل لكن امللك يشري له يينحين له تبج ...يتددم صوب امللك

يشري لوزيره فيتددم  دون احنناء... يد  الكاهن منتظرًا أمر امللك...
الوزير منه... ينحين... يدّرب أذنه من فم امللك... يتوجه للكاهن... 
خيربه شيئًا... يدوم الكاهن ببض  حركات استعراضية استعالئية مهيبة 
مث يد  أمام امللك منّكس الرأس يستأذنه فيأذن له... ينسحب دون 

يف مكانه األول أن يستدير حىت يبلغ منتص  املكان... يعود للوقوف 
بني الكاهنني... يض  يده على منكبيهما... يضرب عليهماا خبفاة   
فينطلق كل  منهما حنو جهة من جهيت الكواليس.. خيرجان مث يعودان 
ووراء كّل منهما جمموعة من صغار كّهان املعبد... يأخذ الكاهناان  
موقعهما ىل  جانب كبريمها ويأخذ املمثلون الكّهاان أماكناهم يف   

فسحة اليت أمام امللك... خيل  بعضهم رداء الكنهاناة... يبادأون   ال
الرقص والتمثيل م  املوسيدى... تظلُّ األضواء م سّلطة علاى حلداة   

 التمثيل حسب:
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يطوفون حول املكان بطدوسية مفرطة... يتجمعون يف مركاز  
الطواف، يركعون، يربكون، متسُّ جباه ه م األرض  خشاوعًا، وما    

يدفون وقد شدَّ انتباههم وجود جسام غرياب يف   ضربة صنج قوية 
منتصفهم... يتراجعون ىل  الوراء قلياًل فنار  يف املنتصا  امارأة    
حبلى... تد ... تنظر لكبري الراقصني... تتددم منه بثدة كابرية...  
متسكه وترقص معه ببطء أول األمر مث بسارعة ال تتفاق ومحلاها    

حييط هبما الراقصون حىت  الثديل... تلمسه... تسحبه ىل  األسفل...
تتعذر رؤيتهما وهم يتحركون موضعيًا بطريداة ساحرية. نسام     
صرخات والدة مث صرخات طفل وليد... تنفتح دائرة الراقصني فنر  
الوليد وهو يكرب بسرعة وبشكل غري طبيعي... يطوف الراقصاون  
حوله ببطء وحبركة موحدة م  اطالق مههمة بطيئة تزداد سرعة ما   

ة من دوراهنم حول الطفل... تنفتح دائرة رقصاهم كّلماا   كّل دور
واجهوا مجهور النّظارة فري  اِمهور أن الطفل بدأ بالنمو دورة بعد 
دورة حىت يغدو شابًا، يافعًا، قويًا، ال أحد يستطي  ىليدافه فينف ُّ عنه 
مج  الكّهان... يتددم كبريهم ليوق  حركاته العنيفة لكنَّه يزداد قوة 

.. يأمر كبري الراقصني أتباعه فيندّضون عليه لكنَّه حبركة عنيفة وعنفًا.
يبعدهم مجيعًا، يطرحهم أرضًا فيزحفون خائفني مرعوبني من هاذا  
املخلوق العجيب... يتددم من كبريهم... امسكه من عنداه  خاذًا   
خبناقه حىت يكاد يلف  أنفاسه األخرية... يتركه ليسدط أرضًا وبددم 

سحدًا عنيفًا حىت املوت.. يشري ألحدهم فيتددم  واحدة يسحق رقبته
حنوه خبضوع... يسجد له فيأمره بالنهوض... ينه ... يشري علياه  
بوض  تاج كبري الراقصني على رأسه فيفعل... مث حيمل الصاوِان  
ليضعه بني يدي املخلوق الرهيب... تضاء منطدة العر. فنر  امللك 
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ن جمهول أو مولود يهدُّ أركاان  منبهرًا ومفاجأ بنذير الشلم الدادم م
العر.... يشري املخلوق الثنني من املمثلني ليكونوا الكرسي الاذي  
جيلس عليه ممسكًا بالصوِان ومدلدًا جلسة امللك يف تلك اللحظة من 
املشهد الدرامي... يزداد امللك غضبًا من هول ما رأ  لكن االرتباك 

ه مترددًا... يند ُّ يسيطر عليه فيكظم غيضه... ينه  من على عرش
على املمثلني بصوِانه ضربًا فيهرب املمثلون مجيعًا ىل  خارج قاعاة  
العر.... يتددم من كبري الكّهان فريتبك الكاهن... يسحبه من كتفه 
ويتوجهان معًا حنو كرسي العر.... جيلس امللك ويانحين الكااهن   

بصاوِانه  هامسًا يف أذنه ومشريًا بيده حنو السماء... يضرب امللك 
األرض فينسحب الكاهن ىل  ما وراء الكواليس ويف الوقت نفساه  
يتددم قائد اِند من امللك... يربك أماماه فيضا  امللاك طارف     
الصوِان يف صدره... حيدق يف عينيه ملّيا، مث ينه  قائاد اِناد   

 حبسٍم مندفعًا حنو خارج املكان بتصميٍم فتطفأ األضواء.

   

 الُمْصَمُت الثاني
تظهر جمموعة من اِند برفدة قائادهم... يتجمعاون هبيئاة    
اندضاض أمام أحد األكواخ الشعبية... يشري الدائد لواحد من جنده 
كي يدتحم الكوخ... يتحرك اِندي حبذر شديد، وباندفاع قاوي  
يدتحم الكوخ مثريًا الرعب يف نفوس قاطنيه... نسم  صرخات نسوة 

زلية. خترج النساء واحادة تلاو   الكوخ، وحتطم بع  األدوات املن
األخر ... يدفن بمذالل أمام اِند... يستعرضهن الدائاد واحادة   
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فواحدة بنفور... يدترب من احلبلى... يبتسم هلا خبباث... يعاود   
ملكانه وهو اليزال على ابتسامته املاكرة... يشري ىل  احلبلى فياند ُّ  

هم على ذراعيها اِنود عليها كفريسة جاهزة للذبح. يدب  اثنان من
بدوة... يشري الدائد لواحد  خر من جنده فيتددم مناها... ياتلمس   
بطنها برفق ولكن حبدد ظاهر... تتدط  أنفاسها خوفًا على جنينها... 
يستمر اِندي بلمس بطنها وهو ينظر لدائده... يومئ له الدائد فيبدر 
لته بطنها برعونة ووحشية مدمرة... تصرخ النسوة بذعر من هول فع

اِنونية... تطفأ األضواء حلظات مشحونة بالترّقب... تفتح ثانية يف 
دائرة تتوسطها احلبلى ملطخة بالدم وقد اختفى الدائد واِناد مان   

بالنواح  يبد نمسرح اِرامة... تتجم  النساء حوهلا بارتباك وهل ... 
واهلمهمة حىت ختتفي األضواء تدرجييًا ويسود الظالم فتارة قبال أن   

تح األضواء تدرجييًا مرة أخر ... يد  الدائد على مكان مرتف  يف تف
جهة أسفل اليسار قريبًا من هنر ذي جمر  عظيم... يشاري بسايفه   
فيدخل اِند من ممر بني املتفرجني وهم جيّرون بالسالسل عددًا مان  
النساء احلوامل وهن يولولن بوهن وحزن وارتبااك حاىت يارتدني    

د على أعمدة شّيدت هلن من قبل... ينازل  اخلشبة... يربطهن اِن
الدائد من مكانه املرتفا ... يستعرضاهن واحادة تلاو أخار       
باستعالء... يتحرك حنو اليمني... يصعد مكانًا مرتفعًا كساابده...  
يد  مثل متثال حمارب قروسطّي يشري بسيفه حنو العدو... يد  كّل 

جمموعة أخر  جندي ىل  جانب واحدة من النساء احلوامل... تدخل 
من اِند وهم حيملون أطفااًل رّضعًا هبيئة دمى يغطي بكاؤها أرجااء  
املكان... يكّومون االطفال بعضهم فوق بع  بال اكتراث وجيلسون 
حوهلم غري مبالني بالصراخ... يغرز الدائد سايفه يف األرض بداوة   
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فيحمل أفراد اجملموعة الثانية األطفال الرّض  من رقااهبم يف حركاة   
ائرية واحدًا بعد  خر ليلدوا هبم يف النهر... يسحب الدائاد سايفه   د

املغروز يف األرض مشريًا به ىل  األعلى فتبُدر  اجملموعة األو  بطاون  
النساء احلوامل حبركة واحدة... تصرخ احلوامل صرخة مدوية يتردد 
صداها يف الفضاء الفسيح فتتوق  احلركة على املسرح بينما يساتمر  

 م حىت النهاية، وحىت ختتفي أضواء النهار الواهنة.تدفق الد

   

 الُمْصَمُت الثالث
تشرق الشمس على أحد البيوت الصغرية حيث نار  امارأة   
منهمكة حبياكة سّلة من الربدي... تترك السلة بني فينة وأخر  لتنظر 
صوب الطريق بتوجس وترقب وخيفة مث تعاود العمل ثانية وثالثة... 
نسم  بني فينة وأخر  بكاء طفل رضي  قادم من داخل البيات...  

بكاء... خترج... تواصل احلياكاة...  تدخل املرأة ىلليه فيكّ  عن ال
تتوق ... تتنصت... تتحرك حنو مصدر الصوت خبوف... تترصاد  
حركة الدادم حنوها وىلذ تطمئن تعود للحياكة مرة أخر ... تصال  
املكان شابة يف مدتبل العمر... يبدو على حمّياها اهلادوء السااحر،   

تسم  بكااء   واِمال األّخاذ... تنظر حنو أّمها باستعطاف وحمبة...
الطفل فتهرع ىلليه... يتوق  عن البكاء... خترج من الكوخ وهاي  
حتمله بني يديها حبنان أم رؤوم... تدور به حول أمهما... تكمل األم 
حياكة السّلة... تطليها بالدار... تضعها يف بركة صغرية ملياه جتمعت 

الرضي  ذات ليلة ممطرة... تتأكد أن املاء ال ينفذ من خالهلا... تأخذ 



277 

من ابنتها... تضعه داخل السّلة لتتأكد من قدرهتا علاى محلاه، وىلذ   
تطمئن ترج  الرضي  لشديدته مث تسلمها السّلة... تدبلها مودعة ىلياها 
ومشرية هلا صوب النهر... تسري االبنة مبتعدة عن البيت... تظلُّ األم 
.. لوحدها وما ان تبتعد االبنة عن البيت حىت تشهق ببكاء مكتاوم. 

تستمر االبنة يف مشيها على درب نيسمي... تلتفت ىل  الوراء باني  
فينة وأخر ... تسم  ضوضاء قادمة من جهة البيات فترتباك...   
يدترب الصوت منها فتهرع ألمجة قريبة... ختتفي فيها هبدوء... يصل 
اِند ىل  املكان الذي اختفت فيه... يبحثون يف حماولة منهم للعثاور  

يفشلون يغادرون املكان دون رجعة... خترج االبناة   على الطفل وىلذ
رأسها لتتأكد من ابتعادهم، وىلذ تطمئن من مغادرهتم فمهنا حتمل السّلة 
والطفل، وتسري هبما حنو جمر  النهر الذي بدا واضحًا على اخللفياة  
)السايكلوراما( تصل ىل  جرفه. تدخل يف النهر حاىت منتصافها...   

تحاول اسكاته... تسهو عن السّلة الايت  يتعا  صوت بكاء الطفل ف
أخذت باالبتعاد عنها... تنتبه البتعاد السلة فتتبعها بصعوبة... متسك 
هبا... تض  الطفل يف داخلها... تدفعها بأناة فيأخذها ماوج الناهر   
خلاصرته... تبتعد شيئًا فشيئًا... تظلُّ الشابة على وقفتها داخل املااء  

زن وترقب... تصغر صورة السّلة وهاي  وهي تتاب  طوفان السّلة حب
تتوجه حنو البعيد م  املوسيدى حىت ختتفي مثل ندطة صغرية على سطر 
األفق البعيد... ينزل قرص األصيل يف ما وراء األفق فيختفي الضاوء  

 تدرجييًا ويعمُّ الظالم.
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 الُمْصَمُت الرابع
تفتح اإلضاءة بشكل مفاجئ م  أصوات أزيز الرصاص، ودوي 
انفجار الدنابل... نر  من خالل ومي  االنفجارات أشالء ممزقاة  
تطري يف اهلواء... يرافق كلُّ هذه األصوات بكاء األطفاال، وناواح   
النساء، وعويل الثكا ... تتوق  االنفجارات بينما يساتمر أزياز   

رفني أو أكثر من املتحاربني... امتأل الرصاص يف اشتباك عني  بني ط
مسرح احلدث باِثث املمزقة... تدط  املكان امرأة حتمال طفااًل   
صغريًا وهي حتاول محايته من الرصاص الكثي ... يتبعها زوجها م  
طفلني وهو امسك يديهما خبوف... يتب  املارأة وهاو يتحاشاى    

صااب أحاد   الرصاص الذي بدأ أزيزه امر فوق الرؤوس اهلاربة... ي
الطفلني بطلق ناري قاتل... ينحين الرجل عليه مصعوقًا... يضامه  
لصدره ويبكي... يدبله ويبكي... يتزايد الرصاص كثافاة فيحمال   
الطفل خبوف هاربًا ا  مكان بعيد... تظهر عائلة أخر  م  اطفاهلاا  
وهم جيرجرون بعضهم بعضًا بارتباك واضطراب... حياولون حتاشاي  

ون بسرعة حنو خارج املكان... يتاأّخر أحاد   الرصاص... يركض
األطفال فيصاب بطلق ناري... يسدط مضرجًا بالدم... يتلّو  قلياًل 
ويده ممتدة حنو والده... يعود والاده ىللياه... يضاعه يف حضانه     
ويبكي... حيمله ويبكي... حياول الفرار من جحيم املعركاة لكناه   

ان على قارعة الطريق... يصاب بطلق ناري يرديه قتياًل فيتكّوم االثن
يرتف  صراخ األطفال وبكاؤهم قادمًا من كاّل مكاان... يساتمر    
بكاؤهم ممتزجًا م  أزيز الرصاص ودوّي االنفجارات... خيرج اثنان 
من األطفال من ىلحد  الدور الدريبة لكنهما يعودان فورًا خلوفهماا  

وابة من املوت... يدخالن الدار... يراقب أحدمها املشهد من خل  ب
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البيت وعلى حني غرة تسدط قذيفة طائشة على البيت فتهدُّه مبن فيه. 
تتطاير أشالء الطفل يف اهلواء م  أحجار اِدران ومكونات الادار  
بينما يستمر بكاء األطفال دون توق ... خيفت صاوت الرصااص   
شيئًا فشيئًا حىت يسود الصمت برهة... تند ُّ جمموعة مسلحة ملثمة 

ت بسرعة... تدود مان يف املنازل ىل  خارجاه...    على أحد البيو
يوقفوهنم أمام جدار البيت األمامي يصاوبون مسدسااهتم صاوب    
األبوين، وعلى مرأ  من الطفلني يطلدون النار عليهما فيسادطان...  
يرمي الطفالن نفسيهما على األبوين ومها يف حالة رعب مادّمر...  

مهمته... ينظر ىل  قائد حياول أحد املسلحني ابعادمها لكنه يفشل يف 
اجملموعة منتظرًا أمره... يشري قائد اجملموعة بالتخّلص مان الطفلاني   
فيطلق املسلح من مسدسه عيارًا ناريًا يرديهما قتيلني فيتكّومان علاى  
جثيت األبوين... يتكرر مشهد قتل األطفال بوحشية رهيبة... نار   

وهي تتوجاه حناو   على شاشة خيال الظّل عددًا من العوائل اهلاربة 
البحر... يدترب منها مركب متوسط احلجم... يصعدون ىلليه فارادًا  
ومجاعات حىت امتأل املركب ويكت ُّ باملغادرين من الرجال، والنساء، 
واالطفال وهم يتطلعون ىل  اِهة األخر  مان البحار... يغاادر    
 املركب مبتعدًا عن بّر االقتتال وأزيز الرصاص ودوّي االنفجارات...
على الشاشة السينمية نر  املركب وهو يدارع موج البحر اهلادر... 
يصرخ املغادرون م  كّل موجة عاتية تضرب املركب بدوة... يستمر 
املركب مبداومة البحر لكنَّ البحر عنيد... تتددم من املركب موجاة  
هائلة تدلبه رأسًا على عدب... يعوم بع  الغرقى... يغطس بعضهم 

ماق... يهدأ املوج وتسكن صرخات البحار وتبادأ   اآلخر ىل  األع
اِثث بالظهور على سطح املاء... تطفو جثة طفل صاغري مبالبساه   



280 

ذات االكمام الدصرية والشورت على وجه املاء تتدااذف األماواج   
اهلادئة جسده الصغري وكأهنا يف مسرية جنائزية حىت تلدي باه علاى   

باالقتراب شيئًا فشايئًا   الساحل... تتوق  حركة الفيلم وتبدأ اللدطة
حىت متتأل الشاشة بصورة الطفل وم  املوسيدى تتوق  الصورة حلظة 
مث يعمُّ الظالم أرجاء املكان كّله... يتددم من الطفال رجال مان    
الصليب األمحر... يصوره مث حيمله ويغادر، ومبغادرته يهبط قارص  

 الشمس ليصبغ أفق البحر بلون قامت كلون الدم.
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 رحيةمس
 ()دولة السّيد وحيد اأُلْيا

 الصامتون:

 جماميع احملتفلني

 رجاالت احلماية

 فقراء ومعدمون

 جمموعة من اجلند

الرجل أو دولة صاحب الفخامة وزوجته 

 احلبلى

 قائد اجلند

 رجل معمم

 مصور تلفازي

 أربع ممرضات وممرض واحد

 دولة السّيد وحيد األذن

 القائد

 
                                   

()  2016ت حزيران  17نشرت يف جملة اِديد اللندنية ع 
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 صبل العرض:
ويرتف  صوت املوسيدى فنر ، أمام بوابة قصر  اإلضاءةتوهج ت}

فاره بطراز غري حمدد مبعلم عمراين، جمامي  من احملتفلني يتحركون هنا 
وهناك وهم حيتسون النبيذ املعّتق أو ما شاء هلم من أنواع الشاراب  
املختلفة. نساء ورجال مبالبس فخمة جدًا وبطرز تدلُّ علاى اِااه   

الدصر وأرضية حديدته مدرج عري  مرتف  بشكل والثراء. بني بوابة 
مبهر، وعلى جانبيه بع  التماثيل النصفية ألشخاص غاري حماددة   
وجوههم م  عدد من متاثيل احليوانات املفترسة، وعلاى مسااحة   
احلديدة يف اِزء املالصق للمدرج يد  أعيان الناس مبالبسهم اِميلة 

ماية مثل جدار عازل الراقية، وخلفهم مباشرة يتجحفل رجاالت احل
بني األعيان وأفواج املعدمني والفدراء ذوي املالبس الرثاة البالياة،   
وحول اِمي  ي ت ح لَّق  اِند مبالبسهم احلربياة الكاملاة. تتحاول    
املوسيدى فجأة ىل  ضربات طبول اتلفة تنتهي بضربة صانج قوياة   

 ومدوية فيتوق  اِمي  عن احلركة.{

 األولالُمْصَمُت 
تنفتح بوابة الدصر، وخيرج من خالهلا دولة صاحب الفخاماة  
وىل  جواره تسري زوجته احلبلى، يبدو من حجم بطنها أهناا علاى   
وشك الوالدة، وم  بدء حركة البوابة يبدأ املصور التلفازي بتصاوير  

البوابة لاري   باي احلدث فتظهر صورته على شاشتني ثبتتا على جان
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تطيعون رؤيته بسهولة... يرّكز املصور على احملتفلون مجيعًا ما ال يس
بطن احلبلى بتدريبها شيئًا فشيئًا حىت امتلئ الكادر هبا... حيّيي دولاة  
صاحب الفخامة احملتفلني برف  يده ىل  األعلى فتردُّ علياه اِماوع   
الغفرية برف  أيديها ىل  األعلى... تتحرك الكامرية بيناهما، ومتتلائ   

ي حتّيي الرجل... يدخل من البوابة نفسها الشاشة بصورة أيديهم وه
أربعة رجال وهم حيملون ه وسد ج ًا ضخمًا أعّد خصيصًا ليكون غرفاة  
للوالدة... تتبعهم أرب  ممرضات مبالبسهن البي  الناصعة... يتددمن 
من املرأة احلبلى... ينحنني هلا ويرافدنها ىل  داخل ه وسد ِج الوالدة... 

دة الطفل املرتدب فيفعال مثلاه األعياان    يرف  الرجل خنب بدء وال
فدط... يذهب جيئة وذهابًا أمام اهَلوسد ج... يتوق  قلياًل وهو يفّكر 
بدلق واضح... يعاود املشي جيئة وذهابًا مرة أخر ... يتوق  برهة 

من صرخة املخاض... يعاود املشي بينما  أمام اهَلوسد ِج يتنصت... يفزُّ
وترقب كبري منتظرين صارخة ويل   اِمي  يغرقون يف صمت مطبق،

العهد األول لدولة صاحب الفخامة... يزداد الرجل قلدًا وارتباكاًا  
ينظر لساعته اليدوية... يضرب يديه بعضهما ببع ... يتوقا  يف  
منتص  املكان أمام اهَلوسد ج... يدفز فرحًا حال مساعه صرخة الطفل. 

فيفعل اِمي  مثلاه   امّد قبضته ىل  األعلى بفرح غامر وبنشوة عارمة
صارخني بكّل ما هلم من الدوة )هيه(... تتساقط الاورود بألواهناا   
وأنواعها من شرفة الدصر على رؤوس احملتفلني، ويف اخللفّية تتصاعد 
األلعاب النارية مضيئة الفضاء احمليط بالدصر م  املوسيدى... يشاري  

  العربة أمام الرجل بيده فتدخل للمكان عربة حمملة باهلدايا... تتوق
مجهرة الفدراء ومن داخلها ترمى اهلدايا على النااس الاذين بادأوا    
يتدافعون ويتزامحون للحصول على املزيد منها حىت يكاد الكّل حيصل 
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على ما شاء من رزم اهلدايا... تدخل عربة أخر  وبالطريدة نفساها  
ترمي اهلدايا فوق رؤوس الناس... يتددم دولة صاحب الفخامة مان  

ناس... ينثر على رؤوسهم أوراقًا مالية يتدافعون من أجل احلصول ال
على بعضها وما أن ينتهي من رزمة حىت ينثر رزمة أخر  وأخر ... 
خترج من اهَلوسد ِج املمرضة األو  مث الثانية، فالثالثة، فالرابعاة وهاي   
حتمل املولود اِديد ملفوفًا بأغطية من احلرير... ينتبه دولة صااحب  

امة ىلليهن فيترك الناس يف هرجهم ومرجهم... يرتدي املدرج... الفخ
تدترب منه املمرضة الرابعة... تثين ركبتيها برشاقة احترامًا لدولته... 
يدذف رزم املال ىل  املمرضات، ويدسُّ عددًا  خر مناها يف جياب   
املمرضة الرابعة... تسّلم الطفل للرجل الذي أربكه الفرح، وغمرتاه  

يأخذ املولود اِديد... يضّمه ىل  صدره حبنان وانبهار... املسّرة... 
يرقص معه على ىليداع تصفيق األعيان... تندل الكامرية احلدث أواًل 
بأول مث تركز على املولود اِديد أو دولة ويل العهد... يزيح دولاة  
صاحب الفخامة األغطية احلريرية من على رأس الطفل فيفاجأ بشكل 

فل يسدط من بني يديه... يدّرب املصور وجاه  رهيب حىت يكاد الط
الطفل حىت متتلئ الشاشة به... ينظر الرجال ىل  املصاور بانفعاال    
وغضب مث يستدير بسرعة يف حماولة منه حلجب وجه الطفال عان   
الكامرية... يظهر على الشاشة ظهر الرجل وقد امتأل الكادر باه...  

احلدث... يهمس يف يهرع الرجل املعمم ىل  املصور ليوقفه عن ندل 
أذن أحد رجاالت احلماية فيشري األخري للناس مبغاادرة املكاان...   
ينسحب الكلُّ تباعًا: الفدراء، ورجاالت احلماية، واِند، واألعياان  
حىت تفرغ حديدة الدصر متامًا... تأخذ املمرضة الرابعة املولود اِديد 

الثالث... حيمل من الرجل وتتجه به ىل  الداخل... تتبعها املمرضات 
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الرجال األربعة اهلودج ويتوجهون ىل  الداخل أيضًا... يظلُّ الرجال  
سامهًا مفكرًا يائسًا وقانطًا... يتوجه م  الرجل املعمم ىل  الاداخل  

 فتغلق البوابة بعدمها ببطء.

   

 الثانيالُمْصَمُت 
يظهر دولته جالسًا على كرسّيه الفخم... يدخل املعمام مان   

قائد اِند من اليسار... ينحنيان له بوقار... يدتربان منه... اليمني، و
ينه ... يسري بض  خطوات بارتباك... يتوق  بينهما... يضاغط  
على زر يف اِدار اخللفي فتظهر صورة املولود اِديد مدّرباة جادًا   
على شاشة يف منتص  ذلك اِدار... يد  دولة صاحب الفخاماة  

ىل  املعمم والدائد... ينتبهان له بتركيز حتت الصورة مباشرة... ينظر 
شديد... يشري بمحد  يديه ىل  صورة الطفل وحتديدًا ىل  جهة الوجه 
اليت ليس هلا أذن... ينتبهان ىل  أن املولود اِديد بأذن واحدة فتكون 
ردة فعلهما واضحة... يفرد دولة صاحب الفخامة يديه ىل  اِانبني 

على وجهه مالمح غضب وحازن  مث يضرب بعضهما ببع  بدوة و
يف  ن... يرفس كرسّيه الفخم بتأمل وهو ينظر حنو الصورة... ياربك  
مطأطأ الرأس حزينًا ومهمومًا... يتحرك الرجل املعمم مفكرًا وهاو  
يطارد فكرة من أفكاره اِهنمية... يشري ىل  أنه التدط الفكرة توًا... 

. يلتفات  يذهب ىل  صاحب الفخامة... يض  يده علاى كتفاه..  
صاحب الفخامة ىلليه فيبتسم املعّمم... يناه  الرجال مندهشاًا    
ومتفائاًل... يتحّرك حنو كرسّيه الفخم... جيلس عليه منتظرًا بتلاه   
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وفضول... ينحين املعّمم له مستأذنًا... خيرج برهة ليعود بعدها حمماًل 
بدمى أطفال حبجم املولاود اِدياد... يضاعها واحادة جناب      

تّل خنجرًا من حتت جّبته... ينظر حنو قائاد اِناد   األخر ... يس
مبتسمًا خببث... يتددم منه... يسّلمه اخلنجار... ويدفال راجعاًا    
ملكانه... يشري للدائد باالقتراب من الدمى... ينظر لصاحب الفخامة 
بارتباك فيشري له بالرأس ىلشارة املوافدة... يدا  خلا  الدمياة    

ري له بدط  أذهنا وىلذ يدطعهاا تظهار   األو ... ينظر ىل  املعّمم فيش
صورة املولود اِديد على الشاشة ويبدو التشابه واضحًا بني الدمياة  
واملولود اِديد... يدط  أذن الدمية الثانية فتظهر صاورة املولاود   
اِديد ثانية، وثالثة، ورابعة حىت  خر دمية... يسرُّ الرجال )دولاة   

وبني جمموعاة الادمى...    صاحب الفخامة( ملرأ  الشبه بني وليده
يصّفق مبتهجًا وقد غمرته فرحة عظيمة... يدّبل املعّمم الذي مل يسبق 
له تدبيله بطريدة صبيانية... يعاود اِلوس على كرساّيه الفخام...   
يصفق ثالثًا فيدخل احلاجب... يشري له بمدخال رجاالت احلاشية... 

. يشري للحاجاب  يدخلون تباعًا... حيتّلون أماكنهم يف هبو الدصر..
مرة أخر  فيخرج لتدخل فرقة الرقص الوطنية... يد  أعضاء الفرقة 

املكان... ينحنون لصااحب الفخاماة   باي هبيئة قوسني على جان
بطريدة مسرحية فيشري ببدء الرقص... تادور كالوس الشاراب    
واحللو  على احلاضرين... تلدي الفرقة رقصة الدبكة العربياة، مث  

انية على ىليداع موسيدى )زوربا(... تنسحب الفرقة الكردية، مث اليون
خارجة بعد أن حتّيي الرجل... تنطلق موسايدى الفاالس... يبادأ    
رجاالت احلاشية بالرقص وىلذ ينتهون حيّياون صااحب الفخاماة    
وينسحبون... ينسحب اِمي  ىلال الرجل وقائد اِناد... تتركاز   
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يساتلُّ الرجال   اإلضاءة عليهما فتفصلهما عن بدية املوجودات... 
بااي  خنجرًا من نطاق الدائد ويضعه فوق يديه... امسكه مان جان 

ذراعيه ويشدُّ عليهما بدوة... ينسحب الدائاد خطاوة ىل  الاوراء    
بطريدة عسكرية.. يلدي التحية وينصرف بعزاماة وانادفاع ألداء   
مهمته اِديدة... يظلُّ الرجل ناظرًا يف ىلثره حىت ختتفاي األضاواء   

 يظلم البالط.تدرجييًا، و

   

 الثالثالُمْصَمُت 
يفتح الضوء على شكل دائرة أسفل اليمني... يظهر داخل حميطها 
الدائد بلباسه الرمسي ونياشينه املختلفة... يظهر الرجل املعّمم واملنادي 
)قارئ الفرمان( هبيئة تدل على الدراءة اخلطابية حبمااس، وا  جانباه   

ه بني فدرات الفرمان الايت يلديهاا   يد  الطبال الذي يندر على طبل
املنادي حبركات رشيدة يف دائرة ضوئية أخر  أسفل اليسار، ويف دائرة 
ثالثة أعلى الوسط يد  املمرض مبالبسه البي  الناصعة، وخل  الكّل 
بع  من جند الدائد بكامل مالبسهم العساكرية... يشاري الدائاد    

الفرمان... يتوقا  عان   للمعّمم فيشري املعمم للمنادي باالنتهاء من 
حركاته ويبدأ بطي فرمانه الطويل... يشري الدائاد ِناده باالتحرك    
فيتحركون، باهلرولة اإليداعية، باجتاهات اتلفة ىل  اخلارج... نسام   
صوت جلبة وضوضاء، وبعد برهة يعود أحد أفراد اِند بصحبة طفل 

بعاده  صغري وأبيه... حياول األب استرجاع الطفل لكانَّ اِنادي ي  
بدوة... يض  اِندي الطفل على سرير العمليات الصغر ... يتدادم  
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الدائد منه... يستل خنجرًا من حمزمه... يسّلمه للممرض ويشري علياه  
بدط  أذن الطفل... يعود الدائد ىل  حمّله فينظمُّ له الرجل املعّمم . يدط  
املمرض أذن الطفل حبركة سريعة ومباغتة... يصرخ الطفال صارخة   

وية مث يستمر بالبكاء بينما تنطلق الزغاريد من وراء اِدران ممتزجاة  ق
بالعويل... يعاجل املمرض جرح الطفل مضّمدًا ىلياه... يساّلم الدائاد   
رزمة من الندود للرجل املعمَّم فيسّلمها بدوره لوالد الطفال وياأمره   
باملغادرة... يأخذ الرجل ابنه ويغادران... يدخل فرد  خر من اِناد  

عية طفل  خر وأبيه... يض  األب طفله على السرير ويدوم املمارض  مب
بالدط  واملعاِة... تتكرر عملية الدط  والتضميد، وتساليم الارزم   
املالية... يصط ُّ الناس يف طابور امتدُّ من السرير ىل  خاارج املكاان   
وكّلما قطعت أذن تنطلق صرخات الطفل مصحوبة بالزغاريد املبتهجة 

طفل من األذن... يشعر املمرض بالتعاب فيتوقا  عان    بتطهري ال
الدط ... يشري الدائد بأصبعه للمنادي. يتددم املنادي من الدائد حبركة 
سريعة. ينظر يف عينيه فيفهم ما يريد منه... يتحرك املنادي حنو املمرض 
حبركة سريعة أيضًا... يتوق  أمام املمرض... ينظر يف عينيه فيفهم ما 

املنادي بني املمرض وطابور الناس امنعهم مان تدادمي   يريد... يد  
أطفاهلم ىلال بدف  مبلغ من املال وكّلما استلم مبلغًا كّلما مسح للاداف   
بوض  ابنه على سرير التطهري... جتري عمليات الاتطهري مان اآلن   
فصاعدًا بسرعة فائدة حىت ينتهي املمرض من  خر طفل، وحىت ينف ُّ 

الدائد هلم باقتسام املال فيتدامسونه كل  حساب   الناس عن املكان. يشري
اخلدمة اليت قدَّمها... يستمرون بعّد الندود وتوزيعها مثل ورق اللعاب  

 )بوكر( حىت يظلم مسرح احلدث متامًا.
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 الرابعالُمْصَمُت 
نسم  من خالل الظالم موسيدى الفالس... تفتح اإلضاءة فنر  

غدا شابًا يافعًا وهو حاسر الرأس...  ويل العهد ذا األذن الواحدة وقد
يتحرك بني ضيوفه حاسري الرؤوس أيضًا والكالُّ باأذن واحادة    
حسب... يرقصون وحيتسون ما لذَّ هلم من املشاروبات الروحياة   
الراقية... ترافق كاًل منهم امرأة مجيلة )وكلُّ مجيلة باأذنني كادليل   

كما أشاي  أن   فيزيولوجي على أنوثتها، أو هكذا أشي  بني الناس،
 األذن الواحدة دليل على الذكورة والفحولة(

يدخل جندي ىل  املكان قادمًا خبرب لدولة السيد وحيد األذن... 
يد  أمامه... ينحين له برشاقة... يأذن له دولة السيد وحياد األذن  
فيدترب اِندي منه... يهمس يف أذنه فيوافق دولته علاى ماا أراد   

اإلشارة للفرقة املوسيدية بالتوق  عن عزف اِندي... يعطي اِندي 
الفالس مث البدء بعزف السالم اخلاص بالوافدين اِادد... يفساح   
الراقصون الطريق للدادمني من مملكة اِوار... يادخل الوافادون   
تباعًا... ينحنون لدولة السّيد وحيد األذن وقد رفعوا قبعاهتم احترامًا 

.. ينتبه اِمي  ىل  كوهنم باأذنني  واجالاًل، وكلُّ فرد منهم بأذنني.
فينفجرون ضحكًا... يضحك دولة السّيد وحياد األذن مث تنتدال   
عدو  الضحك لضيوف مملكة اِوار... يضحك الكلُّ حىت يشاري  
عليهم بالتوق  فيتوقفون... يتحرك دولة السّيد وحياد األذن حناو   
اود الضيوف... يستعرض  ذاهنم باستغراب واضح وىلذ ينتهي فانه يع

الضحك ثانية... يهمُّ الكلُّ بالضحك لكنه يوقفهم بمشارة مباغتة... 
حياول الضي  األول التحرك حنوه فيوقفه بمشارة من يده... يتحارك  
دولته حنو كرسّيه الفخم، جيلس عليه، يشري للضي  بالتددم فيتدادم  
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منه بارتباك... يشري للجندي بمعطائه خنجرًا فيفعل... يأخذ دولتاه  
ر، ويسّلمه خببث للضي ... يض  الضي  اخلنجر على أذنه... اخلنج

حياول بترها لكنه يتوق  متراجعًا عن قراره... يسدط اخلنجر من يده 
على األرض... يتناول ملفوفة من اِلد من أحد مرافديه ويتحارك  
ليسّلمها ىل  دولته لكنَّ دولته يوقفه  مرًا ىلياه بالتراج ... يترك دولته 

حرك حنو اخلنجر، يرفعه عن األرض، يسّلمه للضي  لكن الكرسي، يت
الضي  امتن  عن استالمه فينفجر دولته بالضاحك ثانياة، وثانياة    
يضحك احملتفلون مدهدهني بصوت عاٍل وسط استغراب الضايوف  
وذهوهلم... ينسحب الضيوف ىل  اخلارج مستنكرين عرض دولاة  

ب جّراء عدم الرّد السّيد وحيد األذن بينما يد  دولته باستياء وغض
على مشيئته اليت ال ترد... تشرع الفرقة بالعزف مرة أخار  لكناه   
يوقفها ويأمر الكلُّ مبغادرة الداعة... تطفأ األضاواء تادرجييًا ما     

 خروجهم، ويسود الظالم.

   

 الخامسالُمْصَمُت 
ال يزال دولة السيد وحيد األذن على غضبه الشديد... يتحرك 
بتوتر جيئة وذهابًا أمام كرسّيه الفخم... يدور حوله أكثر من مرة... 
يفّكر والغضب امور يف دخيلته... يداطعه دخول احلاجاب فيازداد   
دولته غضبًا... يرتعب احلاجب، ويويل الدبر هاربًا خارجًا من حيث 

اِند )وهو ابن الدائد السابق( فريتطم به احلاجب أتى... يدخل قائد 
بشكل كوميدي... يغادر احلاجب مضطربًا... يدترب الدائاد مان   
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دولة السّيد وحيد األذن... يلدي التحية ويظلُّ على وقفته منتظرًا أمر 
دولتنهن... يصطحب دولت ه  الدائد  ىل  منتص  اِدار اخللفي... يضغط 

لى اِدار فتعرض الشاشة خارطة ضاخمة  أحد األزرار املوضوعة ع
يشري عليها موضحًا خطته الحتالل بلد اِوار... ينظار ىل  الدائاد   
كمن ينتظر شيئًا ما... يلدي الدائد التحية العسكرية فيغادر دولاة  
السيد وحيد األذن... يوجه الدائد  أمرًا بتجم  قطعاتاه احلربياة...   

دائد يف منتصفهم... يشري تدخل بع  الكتائب أو قادهتا... يد  ال
على أحدهم فيتحرك ىل  امليمنة... يشري آلخر فيتحرك ىل  امليسرة... 
يطلق ىلشارة البدء باهلجوم فيصرخ الكلُّ صرخة واحادة موحادة   
وينطلدون مهرولني حنو اهدافهم املرسومة ببطء أول األمر مث تازداد  

ائ  معركة حركتهم نشاطًا حىت تبلغ ذروهتا... تظهر على الشاشة وق
مدمرة تندمج م  وقائ  ما جيري على خشبة املسرح مان هرولاة،   
وضرب، وطعن، وقتل وصراخ، ودم حىت تنتهي املعركة باستساالم  
العدو للغزاة... تنطلق املوسيدى منسجمة م  دخول عدد من األسر  
املكبلني باحلديد تباعًا... يدورون حول املكان بانكسار، وبأمر مان  

وقفون... تبتر أذن األسري األول فيطلق سراحه، مث تبتار  قائد اِند يت
أذن الثاين فيطلق سراحه أيضًا، وهكذا يستمر البتار حاىت  خار    
األسر ... يندل املصور احلدث أوال بأول ويف عمق املكان تظهار  
صورة دولة السيد وحيد األذن وهو يتاب  الوقائ  من على الشاشاة  

تياح التام... يغادر اِمي  ىلال قائاد  السابدة نفسها وقد بدا عليه االر
اِند... يترك امللك الشاشة وحيثُّ اخلطى حنو الدائد... يلّدي الدائد 
التحية لدولته ويظلُّ واقفًا يف حمله ال يرمي... يستلُّ دولته من جيباه  
عددًا من الصور امللونة... يسّلمها للدائد واحدة فواحادة، وكّلماا   
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ورة على الشاشتني الكبريتني... متّثال  سّلمه صورة تعرض تلك الص
األو  شخصًا  سيويًا، والثانية أوربيًا، والثالثاة أفريدياًا، والرابعاة    
استراليا، واخلامسة والسادسة.. ىلخل.. ىلخل. يلدي الدائاد التحياة...   
يستل خنجرًا من نطاقه... حييي دولة السّيد وحياد األذن، ويغاادر   

. يتناول دولة الساّيد وحياد األذن   منصرفًا ألداء مهمته اِديدة..
مر ة... ينظر متأّماًل أذنه بغرور... ينزل املر ة وهو ير  ىل  مجهاور  
النّظارة يف دائرة صغرية من الضوء. يبتسم هلم خببث مث يشادُّ علاى   

 قبضته بدوة تطفأ األضواء ويعمُّ الظالم.
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 صوامتأجربة الصالوا في 

 مصرس  د  سبو الحسا سالم/ 
أخرج لنا الفكر احلداثي األنباري درة الصوامت مان عنوساة   

م  متنعها على عياون   ،عزلتها املزمنة اليت ال تظهر ىلال لعني املشاهدة
السم ، وهكذا جدد جمال ىلعمار جدب يباب أرض تلدي الصوامت 
وفعل  ليات تتويج مباهجه اخلفية بانفتاح متس  اِمالياة واألثار   

هويات األجناس الفنية واألدبية  ،صهرت فيه داٍءالدرامي أمام روعة أ
 فصائل دمهما. ،املتداربة

 صفحة الفيسبوك
https://www.facebook.com/SabahAlanbari 

   

 ابراهيم الخياط/ العراق
الكالسايكي يف ظالِّ   باي هدَّم قلعة الشعر العر السّيابكما 

التبدل الرهيب على خارطة العامل الدداماة   ظرف موضوعي فرضه:
أواسط العدد الراب  من الدرن املاضي وتسّيد فكرة التمارد كونياًا   
وعربيًا وقطريًا، وم  توفر مددرة ذاتية لشااعرنا الكابري مبرجعيتاه    
الذهنية املتوقدة لغة وصورة وبناء، وانتمائه احلضاري ألبرع أروماة  
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ارب ثرة تدمصها بمجادته للغة حية شعر عرفتها املعمورة، أحاطته بتج
محل وهج العربية األّخاذ  - كّل اِدة - بشكل جديد رديفة، فأحتفنا

وأحلدنا بركب اإلنسانية الذي يرنو دومًا لغد أفضل مهتديًا بكّل ماا  
 هو مجيل حديدة يف ىلرثنا املترامي.

أقول كما السياب جاء األنباري بصريًا بلغزية الكاون الاذي   
بفعل سلطة اإللكترون وهيمنة فعل كان  - واطرادًا - يًايتصاغر يوم

ىلال أن خيتزل جتربتاه   - أي األنباري وهو اخلبري بعامله الساحر - منه
منتبها ملاضيه الشخصي املشهود  - بعد اقتدار بّين ومتميز - املعرفية

ذهنياًا   - متناهية الدقة - وخلزين بلده املسرحي، وهو امللم بأدواته
هاو   - على ما يبدو لناا  - لريفدنا بشكل جديد ومجاهرييًاواتربيًا 

عصارة جهد راق، وتلبية ظرف زمكاين تواقتًا م  هوس ألفية غاري  
 مألوفة حتسب علينا التطور والتعامل والعلمية م  حركة ملشر الثواين.

 2001/ 10/ 31ت  1727مجلة الف با  ع 

   

 بالسم الضاحي/ العراق
صامت الراسخ يف أذهاننا وكماا عرفنااه   ليس مبعىن املسرح ال

وشاهدناه، قيام املمثل حبركات ىلحيائية هبلوانية دقيدة مركزة وحاادة  
توحي لنا بأن املمثل يدوم بالعمل )الفالين( وىلمنا املسرح الذي يفّعال  
الداخل اإلنساين املهمل وحياول التركيز على الذاكرة اخلارقاة الايت   

لدي بعد توظيفها مبنظومة حركية ذات تستفز املدرك العدلي لد  املت
دالالت معرفية تلسس مرتكزاهتا املعرفية يف رؤيته ملفهوم خطاهبا من 
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خالل داللة رسومات اشتغاهلا اإلامائي الفاعل الذي يرمسه امللل  أو 
يداول   املخرج يف  لية خلق الطاقة الداخلية لاد  املمثال وكماا   

فه اجملاال  يكون ذلك مان خاالل اِساد بوصا    “ )مايرهولد(
الكهرومغناطيسي الذي يرسم عالقة العرض مان خاالل احلركاة    

بتوليفتها ومنتجتها ذهنيًا حنصال علاى    اِسدية اليت ترسم )صور(
يثبت داللته املعرفية بعد أن يلغي املنظومة  ”عرض يددم خطابًا مرئيًا

ولاو   الدرائية واالستعاضة عنها مبنظومة حركية يف حتديق اخلطااب. 
)اهلديل الذي بدد صمت اليمامة( أمنوذجًا وقّسمناه على أخذنا نص 

متواليات نصية حتدق  ليات اخلطاب بمظهاار احلااالت اِوهرياة    
الداخلية لإلنسان من املتدابالت اإلحيائية بني املمثل واملتفارج الايت   
امنحها اِسد ويفتح هبا نوافذ ال مرئية يف اإلنسان تتحدق يف نطااق  

ر خارج زمن بنية اخلطاب داخل زمن البنااء  يف حلظة حضو )احللم(
التعبريي للصورة املعروضة املتشكلة من بالغة احلركة التلدائية املعرفية 

واالستفادة من خواصاه اِسادية    اليت تعتمد على مهارة العارض
وللتحدق من مد  جنااح   ومد  تطويعها لتشكيل عرضه الصوري

ىليصال خطابه بأدواتاه  من  العرض( /هذا النص )الواص  للحركة 
يندسم الانص علاى    خطاب مرئي. /قبل حتوله ىل  عرض )املدروءة(

يف املسارح   )باملشااهد(  تس  متواليات واليت نستطي  أن نشابهها 
 امللحمي اليت منها يتكون النص الكلي املدروء أو املعروض.

 2005/ 2/ 13ت  340صحيفة النهضة ع 
 4، 3، 2، 1الحلقات: 
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 ياني/ العراقأحسيا كرم
"الصمت"، وحييله ىل  لغاة؟ سالال    ويوّظ أي ذهن خيزن 
اِواب برج احلديدة. صمت يلاهم   وىلن تسلق ألرضية كّل جواب،

ما    صباح االنباري()كي  تعامل  يشحنه وحيركه. بالبهاء، اِسد
هذه البالغة؟ بالغة الصمت وتفاعالته؟ ال أحد سبده أو شاركه هذه 

قرر أن يكون قادرًا على ىلعادة الاروح لددساية   الترنيمة املتناغمة. 
املسرح طاملا للصمت لسان ساحر قابل للتأويل والتأويال املضااد.   

وصاارخة مضامونًا.    عرف كي  يأخذنا ىل  أجواء هادئة شكاًل،
جتاد   كلمة مدموعة. كل رعشة. كل عليك أن ال تغفل أاما حركة.

تدول: شكل فياه   كائنات واقعية احلدائق مصلوبة واألحالم انوقة.
لايس   مثة كائنات تلتديها ليس بوسعها االحتجاج علنا. التعبري هتمة.

ما عليه ساو    )مسرحيات صامتة( كي تديم وتطلق مشاعرها عرب
ووجد الدراء موجودين عرفوا املسالك  حتويل الكلمات ىل  حركات.

 )ذهب( ألنه من )الصمت( املدارن وكان فاختار املعادل سيد املواق 
ك كائناته حتلم وتواصل عشق النضال وان كانت أغنياهتا تتنااثر  وتر

أمام من سيفّكون الغاز األيام ألهنم امتلكون قدرات مدهشة لغرباة  
رف  التدليد كونه  املاضي. للفوز بكنوز تراثية تدف  باحلياة ىل  أمام.

 حتدان  )أمسدة كيماوياة(  عبثًا ال ينتج فواكه ناضجة، ووجد التدليد
والتدليد يف قاموساه   تسر الناظرين لكنها بغيضة الذوق، ةنضارة مزي
 و"فدد بذور موهوبة". )تسول( ويف تفسري الحق )عجز( اإلبداعي

 2004/ 3/ 9ت  204صحيفة الصباح ع 
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 سعد محمد رحيم/ العراق
منذ مطل  تسعينيات الدرن املنصرم دأب األنباري على جترياب  

ي مثل على خشبة املسرح، وهذه صامت امكن أن  كتابة نص مسرحي
أواًل مثال أي ناص    غاية كل نص مسرحي، ولكن هو معد للدراءة

 خر. ففي الوقت الذي انشغل فياه األدبااء مان شاعراء     باي أد
وروائيني حتت ضغط هاجس التحاديث إلباداع ناص     وقصاصني

الكتابة املسرحية، ونصاب    اتل ، اشتغل األنباري مبوازاهتم يف جمال
 له قرابة م  الشاعر والدصاة الدصارية   باي اح جنس أدعينه اجتر

والسيناريو السينمائي، ناهيك عن املسرح. وعلى حد تعبريه فاالنص  
جيّنس أدبيًا البد ملبدعه من جهاد ودراياة    املسرحي الصامت لكي

على توصي  الفعال   "حبرفية املسرح وأصول اإلخراج. وقدرة أدبية
خار  كاملوسايدى والبالياه    الدرامي واستثمار ىلمكانات الفنون األ

 واألكروباتيك". ورمبا كان أحد دواف  األنباري لادخول   والرقص
 مسرحياته اِادة، يف وقت قرياب،  هذا املعترك هو اليأس من متثيل

مثلماا   واليت كتبها ومل متثل بسبب تراج  وتدهور حالاة املسارح  
 حدباة تراجعت أشياء كثرية، كبدية الفنون وغريها، يف العراق، ىلبان 

 احلصار.

 2007/ 7/ 3ت  985صحيفة المدى ع 
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 سعيد رمضاا علي/ مصر
لن تتحدق بدوراهنا حول احللم. أو  باي،ىلن أحالمنا مبسرح عر

مبجرد الدعوة ىل  النهوض. فاملبادرة، والضرب يف جماهال اجملهاول   
ترسو بأحالمنا على شواطئ اِزر. وهذا أمر  بشجاعة أبدًا، هي اليت

األمهية...! ألن املبادرة الفردية عندما تنحو ملصالحة اِماعاة    بالغ
تصبح بالغة السمو. وقد ت َدد م  صباح األنباري هبذه املبادرة من خالل 

املامي  هن بالدراءة. وىلذا كان فنامسرحياته الصامتة اليت سنتناول أحد
قد دخل يف بع  املسرحيات، أو قدم يف عروض منفصلة فمن أجل 

مل تتنااول   لتعبريات نفسية. لكن هذه الصور من املاامي  تددمي صور
كما تفعل املسرحية الصامتة. وهذا هو الفرق. ما    مشكالت احلياة

االعتماد على ىليداع معني، وحركات دقيدة. ومن دون ذلك ختارج  
املسرحية الصامتة من جمال املسرح وتسدط. فاملسرحية الصامتة هلاا  

متكني املمثلني من نطدها بأجساادهم   لغتها، لكنها لغة املدصود منها
لتجسيد شخصية ما، ولغة الصمت اليت متتازج ما  اإلامااءة هلاا     
حضورها اخلالق. لكّنه حضور يعتمد الددرة علاى التجسايد ألن   

العميدة هي اليت متأل فراغ اللغة املنطوقة يف حلظات الصامت   اإلاماءة
 الدرامية.

 مجلة )مسرحيوا( االلكأرونية
https://masraheon.com/old/phpBB2/viewtopic.php?t=6431 
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 سعد السعدون/ امريكا
نباري دائم التعبري كما تعكسه  نوصهه  اتكتص ه     الفنان األ

اتسرحي  عن حجم اإلنسان العراقه  اتسهقصل لكهن     وعروض 
 ،واالمياءة في  خلف الشكل، رمزي تتصارى إشارات التعبري  أسلصب

شصاهد ) اخلاه  كما يف نوصص أيقصنتهاورمزي  الشخوي  اليت حتمل 
يف كهنصت  يتنّقلالومت اترٌوض ( اليت أراد الفنان هباح عربها أن 

عن كارثيه    ّبرعت الغ  تعبريي  جديدة  إلجيادجيد ضالت   عّل الومت 
اتسرح  لدي  يعتمد على الوصت والومت  فاخلطاب الصاقع اتعاش.
  حتقي  اتعى.وهصاًل إىل

http://www.sabahalanbari.com/written-about-me/ 
about-alanbari/tajribat-sabah-alsa3doon.htm 

   

 د. صالح الطائي/ العراق
إن من ينجح يف عملي  اإل دال اليت تعين تفكيك اتصروث والصاقهع  
واستنطال اتفردات حبثا عن احلقيق  الضهائع   هأ أكهدال الزيهف     
التارخي ، هص وحده الذي يقدم وثائ  "تدين ما نتعرض ل  من تشصهات 
وغسيل دماغ واستنزاف وختصيف" وقد جنح هباح االنباري يف مهمته   

 .هذه وحتصل إىل شاهد على عور مملصء  الزيف والنفال

http://almothaqaf.com/index.php/books/881548.html 
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 د  صالح الراوق/ سوريا
وباملثل حياول صباح األنباري أيضًا أن يصن  فجوة أو فراغاًا،  

وال  ولندل قطيعة معرفية، م  البانتومامي. فهو ال يكتفي مبمثل واحد،
يسرف باأللوان واألزياء، وال يهتم باألفعال املفردة اليت ال تغري العامل، 
 وال تشتبك معه، ولكن يهتم باحلوار املمنوع، وبممكانياته وضرورته.
ويف نفس الوقت حبدود النشاط األلسين املكبوت الاذي ال يتسا    
ألحالم األفراد فما بالك بأحالم البشارية )كماا ورد يف كتاباه    

 الصوامت(.
ىلن البانتومامي فن حلويل، يترك مساحة للطارف املعااكس يف   
ثنائية األداء والرقابة، ولكن املسرح الصامت من غري فاراغ. باال   

 تتمفصل م  خطابه )كماا حيلاو لفوكاو    هوامش. وال امكن أن 
أن يدول(، وهو حيمل كلَّ أعباء فن املسرح، وخصوصاا الاتطهري   
 وهتويل الديود النامجة من نشاط اللغة ومعارضاة مبادأ احلرياة يف    
الواق ، وبالتايل االستدالل على معىن التحدي الذي تفرضاه قياود   

ملاا جياري    روابطنا البشرية، وهلذا السبب يلعب دور مر ة عاكسة
وضمن ىلطار ضخم )والدليل على ذلك مسرحية االلتحام يف فضاءات 

 الصمت(.

 2013/ 3/ 3ت  9218جريدأ العالم ع 
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 عبد الفأاح رواس صلعجي/ سوريا
يعترب األنباري يف ميزان األصالة واإلبداع والتجريب رائد ماا  

مهية اصُطلح عليه باسم املسرح الصامت، وىلن مشروعه هذا شديد األ
تنظريًا وتطبيدًا، وذلك باخلروج بالعرض اإلامائي الذي كان يطغاى  
عليه الفردية ىل  الدراما الصامتة بشخصياهتا املتعاددة وتشاكيالهتا   
وتكويناهتا، وقصتها احملكمة املستفادة من الواق  وقضايا العصار أو  
التراث املستلهم يف صياغات شكلية وفكرية معاصارة، أو جمااالت   

عموما، ويف الدراسة الدالة املتدنة للحركة والتعبري ولغة اِسد، الفكر 
واالهتمام الفائق بعناصر الفضاء املسرحي مان موسايدى وىلضااءة    
وتزيينات وديكور ومالبس وأقنعة.. وغريها يف رؤياة ساينوغرافية   
 سرة.. أقول ىلن مشروعه هذا يف التجريب األصيل يستحق الرصاد  

 املسرح سو  التجريب.واملتابعة وال شيء ينه  ب

 ما مقدمة )كأا  الصوامت(
 2012 دمطق

 علي مااحم عباس/ العراق
ىلن عامل صباح االنباري عامل عني  وقاس. جياري يف ظااهره   
ويف اعماقه صراع ضار ال هوادة فيه ال تتاورع الداو  الشاريرة    
الغامضة عن ارتكاب أفظ  اِرائم من اغتصااب وقتال يف سابيل    
 تروي  األخيار. فان مل ي جسدن اإلغراء تلجاأ ا  الداوة الغامشاة..    

دع السذج واالنتهازيني وجتنادهم  وهي ترتكن ىل  الدوة املسّلحة خت
 ليكونوا أدوات مسّخرة طّيعة إلبادة اخلصاوم وغالباًا ماا جياري     
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الصراع غري متكافئ، فالشر بدمويته ووحشيته مادجج بالرجاال   
 والسالح وبالرغم من ىلدراك اخلريين هذه احلديداة فهام يدااومون    

يظالُّ  بيأس أو اندفاع ويهزمون دوما.. ولكن األمل بانبالج الصباح 
حيًا يف صورة طفل بريء أو امرأة حاملة واحلب تلك الطاقة اِباارة  
رمز احلياة واِمال هو املهدد باالنتهاك.. تروح ضاحيته الزوجاة   

 واحلبيبة.
ىلنه عامل حتتشد فيه األطياف واألشباح واألحالم والكاوابيس..  
جتوب الدنيا وهي تزرع الرعب واخلوف يف النفوس جتد متعتاها يف  

منة والتسّلط.. يف ىلحلاق األذ  والعذاب يف الرافضني واملعاندين.. اهلي
 فيبدو خالق هذا العامل املرعب حاد البصرية. امازق األقنعاة عان    
وجه هذا العامل.. حيث نر  فيه اآلخرين على حديدتهم ونر  أنفسنا 
على حديدتنا.. نراه وهو يصيح بالضحايا بالداتل الدتيال والدتيال   

و. اليت ختفى األحياء.. وال يداين صباح االنبااري أي  الداتل. بالنع
كاتب ميم  خر.. ينفرد مبوقفه من النااس واألرض واألخاالق..   
موقفًا صارمًا حادًا وقاسيًا.. لكنَّ املرء حيس أن املرارة الايت تغّلا    
موضوعاته فيها حالوة اإلدراك وعذوبة احلب.. وتلك رسالة مل تبلغ 

 ىلال الدلة.

 1999/ 1العدد  مجلة الرواد
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 د  عمروا دوارأ/ مصر
دولة السيد وحيد األذن، هو نص درامي حمكم الصن  باالرغم  
من اعتماده على عدد كبري من الشخصيات الدرامية وكثرة األحداث 
املتتالية به واليت تضمنت اندالع حرب بني دولتني، والطري  أنه نص 

 متة بتعبري مللفه(صامت ويتكون من مخس م صسم تات )مشاهد صا

 كندا 2016س  18مجلة الجديد ع 

   

 عمااعواد علي/ 
دولاة الساّيد   “يواصل صباح األنباري يف مسرحيته الصامتة 

جتربته املتفردة والريادية يف تأصيل مسرح يدوم علاى  ” وحيد األذن
أو  الفعل اإلامائي واحلركة، أو لغة اِسد، منذ حنو رب  قرن، مستعيدًا

باعثا املسرح األول يف الشرق والغرب، الدائم على التجليات البصرية 
الفرنسية يف الدرن ” مني“وأشكال التعبري اِسدي، الذي أمسته دوقة 

أو "فن الددماء" يصاور   "العرض األخرس" الثامن عشر، جمازا، با
متعدد الشخصيات، الذي يبادو  باي األنباري يف هذا النص التجري

من حكاية شعبية، طغيان احلاكم املستبد، دولة صاحب  كأنه مأخوذ
الفخامة، واستهتاره يف التعامل م  الشعب، بوصفه جزءا من ممتلكاته 
اليت يعبث هبا مىت وكيفما يشاء. وجيري التركيز هنا علاى حادثاة   
والدة طفله )ويّل عهده( بأذن واحدة، فينتابه الغضب واحلازن، ماا   

اد حاشيته وهو "الرجل املعمم"، ىل  قط  يدفعه، باقتراح من أحد أفر
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 ذان مجي  أطفال الدولة، وكأن العملية هي عملية ختان، مصاحوبة  
بالزغاريد املبتهجة وتددمي هدايا مالية آلباء األطفال يف بداية األمر، مث 
حيدث العكس حني ي طلب من اآلباء أن يدفعوا مبلغاا مان املاال،    

 ذان أطفااهلم، ليبادو وجاود    يدتسمه رجال احلاشية، مدابل قط  
 اإلنسان بأذن واحدة هو الداعدة، والعكس هو الشواذ.

جتم  املسرحية بني األداء احلركي واألفعال اإلامائية الذكية املعاربة  
والصور السينمائية، ىل  جاناب الساينوغرافيا واملالثرات الصاوتية     

تلدي قادرا واملوسيدية، بأسلوب حمكم ال لبس فيه وال تعديد، ما جيعل امل
 على استيعاهبا بشفافية ومتعة بصرية  سرة ىلذا ما توفر هلا ارج مدتدر.

 لندا 2016/ 26/6 ت 10318العر  ع 

   

 ا  د  فاضل عبود الأميمي/ العراق
نباري ختريب قناعتنا ليعادل  تر  بأي فلسفة حاول الكاتب األ

 بدياًلهبا من الصخب ا  الصمت وليجعلنا نرنو ا  الصمت بوصفه 
 عن الصوت؟ مجاليًا

بالغة خاطب ذائداتنا يف سلسلة طويلة مان احلركاات    وبأية
ن ترتب حركاتناا  أحاولت  الدائمة على التعبري الفين املدصود واليت

وسكناتنا حنن املشدودين يف حلظة الدراءة ا  ايلة التلداي والسارد   
ترفا    وهي متارس فعلها العجيب يف اإلقناع وتسفيه احلدائق بعدما

 بلط  حمبب ستائر مسرح الذات..
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تر  أمل منارس حنن هذه الطدوس يف سرنا املعلان؟ أمل يكان   
دليلنا ا  الصوت؟ خييل يل أن مسرح الصمت عاودة   الصمت يومًا

موفدة ا  بعث املسرح األول. مسرح احلياة اليت كانت احلركة فياه  
في البدء كاان  تعين أشياء كثرية منها: أن طفولة احلياة هي األصل، ف

الصمت مث كان الصوت ومنهما انبجست تراجيديا احلياة وحروهباا  
 اليت ال تنتهي.

 19/2/2002الأاري   - 55العدد  - طنوناسصحيفة 

   

 فاروق صبري/ نيوايلندا
أول نص له )زمارة  خالل جتربة الكاتب الطويلة واملمتدة من 

مل يسادط  ( ىلطالقة واحدة حساب )ىل   خر نص كتبه  االقتحام(
التدليدية بل أطلاق   (حرفيتها)الكتابة ونشوة  (مهنة)األنباري يف فخ 

صهيل املغامرة واخلروج من السائد والتسابق صوب اِديد واملبتكر 
 وىلذا كان االبتكار من ضرورات اإلبداع فمنه جعل من األول فضااءً 
اجتمعت فيه املعرفة م  املغامرة وهلذا جاءت حماوالتاه وخاصاة يف   

صه الصوامت واملونودراما التعاقبية غري مسبوقة ككتابة مسرحية نصو
 حتمل اِديد احلامل لبذور جتديدات قادمة.

 2015ما كأا  ميكرات مونودرامية/ بيروت 
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 گالله نوري / العراق
هذا ما امكن أن توحي ىللينا مسرحيات الكاتب صباح االنباري 

صامتة( عن دار الشلون  )طدوس خالل جمموعتيه الصادرتني بالتوايل
الثدافية يف بغداد و)ليلة انفالق الزمن( عن احتاد الكتاب العارب يف  

حدث  وباألخص املسرحيات املعنونة: عندما يرقص األطفال، دمشق،
ليلة  زهور وعدارب، زمرة االقتحام، متوالية الدم الصماء، منذ األزل،

 .طدوس صامتة انفالق الزمن،
http://www.sabahalanbari.com/written-about-me/ 
about-alanbari/astarat-gullalah.htm 

   

 مطأاق عبد الهادي/ العراق
النصوص تكاد أن جتتم  يف ميزة واحدة وهي التزامهاا مبادأ   

ىلن صراخ صباح االنبااري مان    الصراخ ولكنه ليس كأي صراخ.
خالل شخوصه الصامتني يصم  ذان الكبت، والدتل، والتجااوزات  
الال ىلنسانية اليت كانت متارس يف زمن النظام السابق وهي يف الوقت 
نفسه ال تربر ملنظومة ذلك النظام الرقابية ىلدانتها بعد أن أخذت تلك 

ىلبداعياة  املنظومة عهدًا على نفسها أن تدتص، وجته  أي صارخة  
يطلدها املثد  يف تلك الفترة لذلك جاء صباح االنباري باللوحاات  
الصوامت ليعرب من خالهلا عن أفكاره املسكونة باألمل، والغضاب،  
واحلب وقد مج  كل هذه الصفات يف هذه اجملموعة وهكذا كلماا  
أمتمت نصًا منها اخزن يف ذاكريت رمزًا أو لغزًا تكرر تداوله يف مجي  
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ىت أجدين قد مجعت حزمة من املفاتيح اليت تفك الرماوز  النصوص ح
 بصباح االنباري. اخلاصة

 2001/ 9/ 15مجلة سطنونا الصادر في 
   

 محيي الديا انكنة/ العراق
 ىلننا هنا م  صباح االنباري نطرق باب دنيا أخر  من دىن اإلبداع

، وهو ينحت الال متناهية الذي هو أحد فنانينا وكتابنا املبدعني املوهوبني
منذ زمن طويل، من صربه احلديدي، ومثابرتاه الادؤوب يف الداراءة    
والكتابة واحلياة، حمراثه وحيده بكثري من اِهد واِدية، والكثري الكاثري  

 أرض هشاة..  من التأين، وعدم استفحال الشهرة، ال ليحارث فاوق  
حيفر  رخوة، مزقتها حماريث الكثريين وباتت بوس  اِمي  حراثتها، وىلمنا

عميدة.. فموهبته وطاقته اإلبداعية أفعمت أكثر  ويترك عليها  ثارًا فيها..
وزرعت أكثر من زهارة فداد    من أرض وغرست أكثر من شجرة..

كتب منذ زمن غري قصري، املسرحية والشعر، وقصيدة النثار، والدصاة   
وماارس التصاوير    بااي، الدصرية، والدراسة النددية والبحاث األد 

هو اليوم أحد أبرع املصورين وأبادعهم. كماا ماارس    الفوتوغرايف و
يف أكثر من مسرحية.. واإلخراج ألكثر من مسارحية.. وألن   التمثيل..

جمنون به ال يستدر فوق أرض، وال ينازرع   الرجل مسكون باإلبداع..
يف حدل. وان قلده الزئبدي يدفعه، دائما ىل  البحث عن أرض جديدة.. 

 اليت ال هتمد. واالحتراق يف نار التجريب..

 2001/ الأاري  5مجلة المطهد العدد 
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 محمد رفعت الهواري/ مصر
يف مسرح وزارة التربية والتعليم بالداهرة أقيم صالون نون الفاين  

ىلشكالية اإلبداع وغياب اإلعاالم"  باي وكان موضوعه "املسرح العر
والناقاد  وقد حضر هذا الصالون األستاذ املخرج الددير جمدي جماهد 

الكبري وأحد ملسسي فرقة رضا وصاحب أول أوبرا شعبية يف العاامل  
األستاذ توفيق حنا واملمثل التليفزيوين ووكيل وزارة التعلايم  باي العر

يف التربية املسرحية األستاذ هاين كمال واإلعالمي األستاذ أشرف فريد 
مان  من ىلذاعة الشباب والرياضة واإلعالمية األستاذة وجدان جمدي و

عائلة فلاد باشا سراج الدين زعيم حزب الوفد حضر األستاذ فلاد عبد 
الشايف ورجل األعمال املصري الفنان شري  بشندي، وعدد كبري من 
املهتمني باملسرح يف مصر يف الصحافة واإلعالم واملسرح املدرسي وقد 

األستاذ الفناان الدادير   باي بدأ الصالون باإلشادة بفديد املسرح العر
أرد. مث بعد ذلك دارت مواضي  الصالون حاول اساتبداعات    سعد

عربية جديدة يف فن املسرح "املسرح الصاامت" صاباح االنبااري    
أمنوذجًا ومت مناقشة مسرحية عندما يرقص األطفال ومسرحية طداوس  
صامتة بعدما مت توزي  نسخ مصورة للنصني ماأخوذان مان موقا     

ربه الفنان الدادير جمادي   الكاتب املسرحي صباح االنباري الذي اعت
خاصة وانه استطاع أن  -املسرح الصامت  -جماهد رائد هذا املسرح 

جديد لنوع مهم استبدعه وأضاافه  باي خيرج لنا مبفهوم مسرحي عر
وحيث رأ  فيه األستاذ جمدي جماهد باي حبرفة عالية لفن املسرح العر

نتمااء يف  ىلنه أقرب األنواع من ناحية املنهج لبث روح األصاالة واال 
 نفوس التالميذ جتاه أوطاهنم ودفعهم مبتعة ملعرفة تارخيهم وحضارهتم.

 أصدر عا نوا للأرجمة وخدمات االعالم المجلة المصرية نوا
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 منير العبيدي/ المانيا
وّظ  األنباري يف "الصوامت" جمموعة كابرية مان الرماوز    

بدا   البصرية )املالبس، اللونني األسود واالبي ، رقعة الشاطرنج،  
االنارة امللونة، حركات اِسد، تعابري الوجه...اخل( والدليال مان   

خل( ىل )ضربة صنج، انفجاار، صاوت اطالقاات..    الرموز الصوتية
للتعوي  عن احلوار وذلك مبخاطبة عني املشااهد فيماا اذا كاان    
يف  العرض على خشبة املسرح. يكون املشاهد بذلك مسامها نشايطاً 

اخلشبة حيث تددم لاه املسارحية مفااتيح    احلوار الدائم بينه وبني 
نباري يددم له جمموعة صورية ديناميكياة  أما للدارئ فمن األ .التأويل

نباري تتجوهر يف خلق وبذا فمن صوامت األ. لدفعه ا  رسم صورة
 خصائص ذات اجتاهني:

 أو صورًة من نص. ،الداري يلسس نصًا من صورة /جعل املشاهد
http://www.sabahalanbari.com/written-about-

me/alanbari_spend.htm 

   

 نجي  طالل/ المغر 
العاشق املتيم بالركح والكتابة عليه  -األنباري -املتتب  ألعمال 

؛ يتمثل يف ىلبداعيًا باِسد؛ بعد تشكيله وخطه يف أرواق؛ هنج أسلوبًا
لتجاارب الفنياة   الذي حيايث مجلة مان ا  يات الصوامت(املسرح)

 وهذا األسلوب ليس باديالً  -العبث  -ويتداط  يف بعضها؛ أبرزها 
ي؛ الذي متركز على ابل حماولة إلعادة الرؤية للفعل املسرحي العرب
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اخلطاب اللغوي بكثافة؛ أكثر من اخلطاب املرئي؛ حبياث احملاولاة   
 )طدوس صامتة( من خالل نص 1994 كانت على ما أعتدد يف سنة

موضوعي الاذ  ال ينفصال؛    خربته وخياله؛ يف ىلطار ما هوشحذ 
دوهنما لن يتحدق الفعال. ولكان يف حلظاة    من بداهة عن الذايت ف

توقيت؛ يتمظهر اإلبداع كخلق جدياد؛ يف  وبروزمها يف حلظة معينة 
 رحاب املمارسة.

 صحيفة العراصية االسأرالية
 2016/ 7/ 7ت  550ع 

   

 هاطم مطر/ الدنمارك
يبدأ املاراثون من وسطه أو هنايته، بل قبل صافرة انطالقه. هو ال 

ذلك هو األنباري يف مسعاه الشديد االنبهار يف جتنيسه البانتوماامي،  
فالكثري جيهل حدًا حركيَّته ورمبا هدفه أصاًل، ولذلك رج  بأصاوله  

انشق على عدد باي ا  بداياته ا  بكت سعيًا وراء تأسيس جنس أد
أوربا والعامل كتجريبية ملفتة ما زالت تبحاث عان    من التيارات يف

روابطها. أما احلال لد  األنباري فهو مدترن بتأسيس نظري كماا  
بدية الفنون والعلوم، وهو هبذا الرصد الرصاني يسادي، مبعرفتاه    

 وجتربته، لألصل كشفًا معرفيًا غائبًا.

 كالفيسبو ة صفح
https://www.facebook.com/SabahAlanbari  
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 للمؤلف صدر

1 
طقوس صامته ومسرحيات 

 أخرى 

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2000 

2 
ليلة انفالق الزمن.. مسرحيات 

 صائتة
 2001 دمشق /اتحاد الكتاب العرب

3 
في مسرح محي  البناء الدرامي

 نقد /ةالدين زنكن
 /دار الشؤون الثقافية العامة

 بغداد
2002 

4 
في ملكوت  تارتحاال

 صامتة الصمت.. مسرحيات

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2004 

5 
المخيلة الخالقة في تجربة 

 نقد /زنكنة االبداعية

 /منشورات مجلة بيفين
 السليمانية

2009 

6 
ارب جت /المقروء والمنظور

  العراقي محدثة في المسرح

 /سردم للطباعة والنشر
 السليمانية

2010 

7 
المكان وداللته الجمالية في 

 نقد /شعر شيركو بيكس

 /دار نينوى للنشر والتوزيع
 دمشق

2011 

8 
قاسم مطرود في مرايا النقد 

 اعداد وتقديم /المسرحي

 /دار نون للنشر واالعالم
 القاهرة

2011 

9 
تجليات السرد وجمالياته في  

 نقد /قصص زنكنة

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2011 

 كتاب الصوامت 10
 /دار التكوين للترجمة والنشر

 دمشق
2012 
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11  
التأصيل والتجريب في مسرح 

 قلعه جي عبد الفتاح 
 2013 دمشق /اتحاد الكتاب العرب

12 
الجبل الذي  /محيي الدين زنكنة

 تفيأنا بظالله الوارفة
منشورات مهرجان كالويز 

 السابع عشر
2013 

مسرحيات  /شهوة النهايات 13
 عراقية صائتة

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2013 

الرسم والفوتوغراف في مدينة  14
 البرتقال

قوس قزح للطباعة كوبنهاجن 
 الدنمارك

2014 

 حروفية في الغياب اشكالية 15
 2014 بيروت /ضفاف دار الدين كمال أديب

نصوص  /مذكرات مونودرامية 16
 2015 بيروت /دار ضفاف مسرحية صائنة

 /المجموعة المسرحية الكاملة  17
 2017 بيروت /دار ضفاف المجلد األول

 صدر عا المؤلف

  سيرة كاتب ومدينة 1
 /منشورات مجلة الف

 د. صالح الرزوق /دمشق
2012 

االتجاه المعاكس في مسرحيات  2
 صباح األنباري

 /منشورات مجلة الف
 د. صالح الرزوق /دمشق

2014 

 
 






