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اإلھداء

إلى الحلم
العربي

عساه ينبعث من رماده
يوما

ي بھیجة مصري إدلب
عامر الدبك
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الشخصیات

ـــــــــــــ خالد1ممثل 
2ممثل 
ـ عمر3ممثل  ـــــــــــ
4ممثل 
5ممثل 
6ممثل 
7ممثل 

أبو حیان التوحیدي 
س أبــو الو ــن وھــو مــن نــدمان الــفــاء المھنــد وزير اب

ف لـه أبـو          ويھیسعدان وزير الدولة الب    ة  الـذي أـل
ســة وھــو صــديق     حیــان كتــاب اإلمتــاع والمؤان
ي               حمیم ألبي حیـان وسـاعد أبـا حیـان كثیـرا ـف

حیاته 
ي حیان  ي أبو سھل صديق أب ـ القاض

3فاطمة زوجة عمر ممثل 
المحقق األمريكي 
السجان األمريكي 
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الفصل األول
ى الحلم تدريبات عل

شھد  1الم
ى   " ستار عـل شـبة تبـدو علیھـا      يرفع ال خ

شــبیة فــي زاويــة ،     ــة خ الفوضــى طاول
ــة ،   ض المخطوطـــات القديـم علیھـــا بعـــ
ض     شـــة للكتابـــة ، وبعـــ ــرة ، وري ومحـب

ي القديمـة ،       لھـا عالقـة     وأشـیاء الكراس
سرحیة تاريخیة لم يكتمل بعد  بديكور لم

ى    يدخل سبعة ممثلین ت    باعا ويقفون عـل
ــة باتجـــاه    ــرة مفتوـح ــكل نصـــف داـئ ـش

"الجمھور 
:الجمیع 

ى شكل ترتیل يرددون " "عل
ش  س الموح نحن سادة ھذا البؤ

 حزنا أصابعناننزف من أطراف 
نقطر موتا 

نتشظى مثل بقايا الريح 
نشرب كأسا أنتن فیھا الخمر 

نحلم حین يموت الحلم 
ونشرب من نھر مجنون 

كل من خبز ملعون نأ
حین نفكر يوما 
أنا سوف نكون 

يفتننا الرمل فنمضي نصبح برق سراب 
نفتح بابا 

نغلق باب 
نعبر أرصفة 

أقبیة 
تتقصف فیھا األجساد كأي خراب 

أرواحنا صنعتھا الحرب 
س ھزيمتنا  فشربنا كأ
وجلسنا خلف التاريخ 
تاريخنا مثل األغراب 

يلعننا التاريخ فنضحك 
عننا األوقات فنضحك تل
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ــوات ضـــحكات وقھقھـــات  " ــمع أـص تـس
ى حـین         تتداخل مع صوت المجموعة عـل

"المجموعة تتابع 
نضحك  نضحك 

حتى نسقط في األعتاب 
ص مثل ظالل فوق الخشبة  نتراق

ال قامات لنا أو رقبة 
س درب نھايتنا  نتلم

س       ش والخیبة باتت كالشبح القاتل كالبؤ الموح
مقتربة 

لجمیع على حین تبقى أصوات  يصمت ا "
ي  ــموعة وھـــ تتالشـــىالقھقھـــات مـس

ي  "شیئا فشیئا حتى تختف
" من المنصة 1يقترب ممثل "

:1ممثل 
ـن المنصــة  " ي أمــام  ..يقتــرب ـم ينحنــ

يتحرك من الیمین إلى الیسار   ..الجمھور  
ي الوسط  س ، ثم يقف ف "وبالعك

ال ..على األقل من وجھة نظـري       ..ھكذا أفضل   
ي           أعرف إن كان للمخرج ما يبرر وجھة نظره وـھ
أن نتحدث مرة من الیمین ومرة من الیسـار ، إال    
أننــي وزمالئــي لــم نقتنــع بھــذه الرؤيــة ، لــذلك 
قررنا جمیعا أن نتحدث إلیكم ھكذا من ھنـا مـن           

.الوسط 
س أمامــه .يصــمت قلــیال " ..يتأمــل النــا

يء حولــه ، يلتفــت يمنــة   شــ ـل  ــل ـك يتأم
"ج ورقة من جیبه ويقرأ ويسر ة ، يخر

كم لبثنا دون أحالم وتھنا 
كم حملنا صمتنا ثم انكسرنا 

كیف ضاع الحلم منا 
كیف كنا 

كیف صرنا 
كیف نام الحلم فینا 

نا المساء اكیف ناد
كیف ضاق العتم فینا والضیاء 

فانطوينا 
فوق أشالء الرؤى  
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ثم نمنا 
ة ويعیــدھا إلــى جیبــه ،  يطــوي الورقــ "

،، ثم يتحرك باتجـاه الیمـین         حوله   يتلفت
ـن أرھقـه          ي ذراعیه على جنبیـه كم يرخ

ض   ى عل برأسهالتعب ويمیل     كتفه ويغم
"عینیه 

:2ممثل 
ـة   " يتحــرك يمینــا  .يقتــرب مــن المنـص

ي الوسط  "ويسارا ثم يستقر ف
ـل واحــد منــا علیــه أن يختبــر وجھــة نظــره        ـك
والوجھة األخرى قبل أن يستقر على ما اسـتقر         

یه عل
"يخرج ورقة ويقرأ "

ھكذا كنا نرى أحالمنا 
ممشوقة كالرمح 

في وجه اللیالي مثلنا 
 بنا في الھاوية أودىما الذي 

 بنا أسرىأطفئ الحلم الذي 
فھوينا 

م لثم تھنا في مسافات بال ح
وانكسرنا في مدارات المسیر 

قتنا الرحلة أرھ
الحلم الكبیر 

 بنا التیه أسرىحینھا 
نا فتھ

وانطوينا ثم نمنا 
سـار      يتجه كاآلخر ، ولكن   "  إلى طـرف الی

"ويفعل مثلما فعل
:3ممثل 

ي    " ـة دون أن ينحنــ ـن المنـص يتقــدم ـم
ـه     ل .لجمھــور ، يبــدو وكــأن ظھــره يؤلـم

ــنده ب ـس ي يبقـــى    إي ــدى كفیـــه لكـــ ـح
ستقیما  "م

اعذروني 
لالنحناءلم تعد بي طاقة 

اعذروني 
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ي جیبه عن الورقة      يبحث" ال يجد شـیئا     ف
سم، " يبت

اعذروني مرة أخرى 
س فذاكرتي لم تنحني كثیـرا ، لـذلك             ولكن ال بأ

ص ، المكتوب على الورقة ما زالت تح تفظ بالن
"يقف قلیال كمن يتذكر "

ضاق فینا الحلم وانكسر الرجاء 
لم تعد أسماؤنا أسماءنا 

باالنحناءننا وانحنینا ظ
إننا 

ل البقاء قد نستعید الحلم من رم
وانحنینا 

واختبأنا من ظالل القادمین 
واختبأنا في الزوايا آمنین 

ضاعت الصحراء منا 
زين حوانطوى الماء ال

"يسند ظھره وھو يتألم "
الظاھر أن الذي ال ظھر له ال يسـتطیع أن يفعـل          

ھر أيضا أنني لن أستطیع المتابعة یئا ، والظاش
قصم الظھر وطغى القھر 

ر ومضى األمر نفد الخم
ارتفع القصر 

نام فینا الحلم 
ثم نمنا 

ص  س ..أعتقد أنني خرجت عن الن ال بأ
يتجه مثل اآلخرين باتجاه الیمـین ويفعـل        "

ى مسـندا ظھـره بإحـدى         مثلھما ولكن يبـق
"يديه 

:4ممثل 
ـن " ي ، يخــرج   يقتــرب ـم ـة ، ينحنــ  المنـص

"الورقة ودون تعلیق يتابع 
لھزائم حمّلونا كل أوزار ا

أرھقونا بالشعارات 
التي تلقى  على شرف الوالئم 

ظھرنا صار الساللم 
في الدم عائم ھم عرش

 الحلم إلى عتم الزنازين أدخلوا
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وقالوا 
نحن منكم وإلیكم 
أرسلوا كل العیون 

في الشوارع والبیوت 
في األسرة 
في الھواء 

فانطوينا ثم نمنا 
ب          " ف جاـن ى الیسـار ويـق الممثـل  يتجه إـل

"اآلخر ويفعل مثله 
:5ممثل 

"يقترب ويفعل كما فعل الذين سبقوه "
ھكذا مرت دھور 

لم يعد للحلم فینا أي سكنا 
أصبح القصر انتصارا 

فاستكنا 
ضاعت األوطان  وانطفأ النھار 

كیف صرنا ..كیف كنا 
منذ أن صار الحاكم القھار 

في البرج انصلبنا 
قال من علیائه 

 القطعان أيھايا
أيتھا الشعوب 

حاربوا من أجل عرشي 
واحلموا من أجل عرشي 

مجدوني  فسجوني 
دائما مشتاقة 

وتنادي دائما ھل من مزيد 
كل شيء لزوال إال عرشي 

اسفحوا أرواحكم من أجل عرشي ف
نني من طینة تأبى الفناء إ

إنني في الخالدين 
ین يتجه إلى جانب اآلخـرين باتجـاه الیمـ        "

"ويفعل مثلھم 
:6ممثل 

ـل كســابقیه   " ـن المنصــة ويفـع يقتــرب ـم
"ويتابع 

فانطوينا ثم نمنا 
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سرقوا أحالمنا 
كسروا أقالمنا 
أغلقوا أفواھنا 

واستراحوا لألبد 
 السادة ضعنا أيھا

ھات الجسد امتنمنا في حین 
أيھا السادة 

كیف كنا  كیف صرنا 
كیف أغرانا الزبد 

أيھا السادة
نحن نیام كلنا 

نحن نیام إنما ال حلم فینا 
تحتمي فیه رؤانا 

نحن نیام 
س من يوقظنا  لی

جئنا ألنا بعد ما زلنا نیام 
 جئتم ألنكم نیام أنتم

كلنا جئنا ألن الحلم نام 
ض قد صاروا نیام  كل ما في األر

ضاعت األحالم منا 
ضاعت األحالم 

نحن ظل يحتمي في ظله 
الم وخیال في الظ

فارتدوا أجسادكم 
أيقظوھا 

واستعدوا للكالم
ـل   " ـل مثلمــا فـع ى الیســار ويفـع يتجــه إلــ

"سابقوه 
:7ممثل 

سابقون ، لكنـه        " يقترب ويفعل كما فعل ال
س         يبقى صامتا ، يتأمل األشیاء حوله ، النا

ي، زمــالءه ، علــى  ســم جــانب ســرح يبت  الم
ى         ف عـل سخرية ، يلوح برأسه كمـن يأـس ب

شيء    شیر إلى      و ،كل  يحرك ذراعیه كمن ي
يء انتھــى ولــم يعــد ين   ـل شــ ع أي فــأن ـك

يء ، تبدو علیه الحیرة       ى أحد   باالتجاهش  إل
ـم    ـس ـخرية أيضــاالطــرفین ، لكنــه يبت ـس  ب
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ي مكانــه ، يجثــو علــى ركبتیــه    ويبقــى فــ
، ثــم يــدير ظھــره كفیــهواضــعا وجھــه بــین 

س دون أن يقول أي كلمة "للنا
فین ،  يقترب منـه أصـدقاؤه مـن كـال الطـري          

يقفون إلى جانبه دون أن ينظـر إلـیھم ، أو           
يعیرھم أي انتباه ، 
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:الجمیع 
"يرتلون بحزن "

كم لبثنا في دروب الحلم 
حتى ضاق فینا الحلم وانطفأ النھار 

كیف أسرى فینا رمل االنتظار 
كیف ضعنا كیف كنا كیف صرنا 
كیف أصبحنا ھیاكل من تراب 

ب كیف صاروا سادة فوق الخرا
فأصبحت دماؤنا معابرا 

وأصبحت دروبنا دماء 
وأصبحت بالدنا مقابرا 

ننام بین الحزن والشقاء 
أجسادنا مصلوبة 

وكلنا نیام 
جراحنا مفتوحة 

في الحرب والسالم 
قد أصبحت أيامنا مسافة انكسار 

ضاعت بنا أحالمنا وانتحر النھار 
يرددون الجملة األخیـر ة ، ويجثـون قـرب          "

 ، واضعین وجوھھم بین اكفھـم ،   7ثل  المم
ى الجمھـور وھـم            ثم يـديرون ظھـورھم إـل

يرددون 
:الجمیع 

وانتحر النھار وانتحر النھار 
إطفاء
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2المشھد 
ـن " ســه ، ولـك يضــاء المســرح ، المكــان نف

ــة  ــة ، واختفـــت الطاوـل ــول إلـــى زنزاـن تـح
ى      ي ، إضاءة خفیفـة ، كتابـات عـل والكراس

لجملـة األخیـر ة     الجدران ، ومـازال صـدى ا      
ي زوايـــا  ــون قـــابعون فـــ ــردد ، والممثـل يـت
المســرح بصــمت ، ويبــدو علــى وجــوھھم  

ـل    ســتلق 7اإلرھــاق والتعــب ، والممـث  م
على ظھره وھو يتألم ويردد كلمات أشـبه        

بالھذيان 
ـن   سـحان وجھــه  وقربـه اثنــان م زمالئــه يم

"بالماء 
:1ممثل 

 أعتقد أن األمر سیطول بنا ھنا فھذا السـجن ال       
 المنسیون أو الذين سینسون إاليأتي إلیه 

:2ممثل 
سرح " ي الم "يتحرك ف

 ومتى كنا من غیر المنسیین حتى ننسى 
:3ممثل 

ى            ى إـل  ھل يعقل يا شباب أن يصل الخراب حـت
أحالمنا 

أي ظلم ھذا 
:4ممثل 

 صنعناه بأيدينا 
:5ممثل 

 قتلنا أحالمنا 
:6ممثل 

سـرح ويبــدو  يتجـه باتجـاه مقدمـة   "  الم
س  "وكأنه يخاطب النا

س      غــدا ســیقولون إن الھــواء ممنــوع ، والتــنف
ي الخـارج ، ويعـذبوننا             ممنوع ، إنھم يخنقوننـا ـف
في السجون ، مھما تحدثت لكم عن أسالیبھم        
يء فظیـع               ي وصـفھا ، باختصـار ـش فلن أفلـح ـف

.تقشعر له األبدان 
:6ممثل 



13

الشـعرات   و والھتافاتغیر مسموح إال بالتصفیق     
التــي تمجــدھم ، أيــة أمــة ھــذه التــي أكلتھــا    

الشعارات وتبني أمجادھا من الشعارات 
:1ممثل 

 لیست األمة ولكن نحن أبناؤھا 
:2ممثل

 ھل يعقل أن يموت النھار في ھذه البالد 
ي " يســمع صــوت مــن طــرف معــتم فــ

ـة فیبــدو شــیخ    ـة ، تضــاء الزاوـي الزنزاـن
س ھناك وھو يردد  :"عجوز جال

:الشیخ 
مازال في عیونكم نھار 

ى الصوت      " يصمت الجمیع ، ينصتون إل
، تتضح اإلضاءة أمام أعیـنھم ، يفركـون         

"أعینھم كمن ال يصدق ما يرى 
:الشیخ 

 مازال في عیونكم نھار 
:الجمیع بصوت واحد 
ـل" ي  7وحتــى الممـث ض وكــأن شــف  يــنھ

"تماما 
ى بك   من أنت أيھا الشیخ الجلیل ، وما الذي أت        

إلى ھنا 
ي ھـذا              أيھا الشیخ ھنا زنزانة ، أدخلونـا فیھـا ـف
الیــوم يعــد أن أمضــینا فــي زنزانــة أخــرى بضــع   

ن ، حتى صرنا في عداد المیتین یسن
ھل اعتقلوك أنت أيضا 

:الشیخ 
"يضحك بھدوء "

 إنھــم يعتقلــون كــل شــيء إال  !؟؟..وني  اعتقلــ
التاريخ 

:1ممثل 
ؤون صنعونه كما يشاولكنھم ي

:الشیخ 
س تاريخا ، التاريخ ال يكتبه أحـد ،            ما يصنعونه لی
التــاريخ الحقیقــي معرفــة محفوظــة فــي ذاكــرة  

األيام 
:2ممثل 
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ف                ى اآلن ، وكـی ت حـت  ولكن لم تقل لنـا مـن أـن
؟جئت إلى ھنا 
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:الشیخ 
"يبتسم "

 أنا من دخلتم بسببه إلى ھنا 
:3ممثل 

ض مسـرحیة     ولكن نحن اعتقلنا عندما كنـا        نعـر
عن أبي حیان التوحیدي 

:4ممثل 
"3يتابع كالم ممثل "

كان ذلك منذ أكثر من سنتین 
:5ممثل 

"4 كالم ممثل أيضايتابع "
ـم ممنــوع  ألنــ     ه يمــنح  قــالوا لنــا حینھــا الحـل

الحقیقة ،  ة تكشف   مساحة من الحرية ، والحري    
.وكشف الحقیقة شيء يخیفھم 

:الشیخ 
لبست ،وربت فعرفت ، وعرفت فأيقنت    نا من ج   أ

ت            ثوب الحكمة ألنقذ روحي مـن الضـالل ، عـش
ي ، وما قیل عنـ     أعطیتبرزق قلیل وأنا قانع بما      

ت     أنني كنت يائسا من القلة فھو خطأ وإنمـا كـن
 عصري ، ومـن الجھـل الـذي بـدأ       ءيائسا من ابنا  

يســري بیــنھم كالطــاعون ، أردت أن أغیــر ، أن   
 ترجى ،  وأنا مقتنع تمامـا        أصلح ، ولكن ال فائدة    

بمــا قالــه أرســطو أن اهللا بقــدر مــا يعطــي مــن   
  يمنع الرزق الحكمة

ز فوزا عظیما الحكمة فقد فاومن رزق 

:5ممثل 
... ھل أنت 

"ويصمت بدھشة "
:الشیخ 

ا ن التوحیـدي ، أال تـذكرون ذلـك فیمـ           حیا أبو أنا  
كنتم ستقدمونه عني 
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:6ممثل
سنسـتیقظ ي حلم ، وبعد قلیل  ف أنناھل يعني   

ى بـاب   لنرى السـجان ينتظرنـا        الزنزانـة مـن     عـل
أجل تحقیق جديد 

: حیان أبو
 أنتم في عالم الیقظـة ، أمـا ذلـك العـالم الـذي         
تتحدث عنه فھو عالم النیام عالم الـوھم ، ھـذا           

ھو عالم الحقیقة 
ي اليمـوت         خرجت إلیكم من ذاكـرة  التـاريخ ، ـك

في عیونكم النھار 
:7ممثل 

ي     أيھا ما زلت أذكر    ف كنـا ـف  الشیخ الجلیـل كـی
بدايــة عــر ضــنا قبــل أن يــأتي رجــال الســلطان   
ويعتقلــوا أحالمنــا ، ويزجــوا بنــا فــي زنــزانتھم     

المعتمة 
ك         " سـتعاد تـل سرح وكأنـه ا ي الم يتحرك ف

"اللحظة 
لییخنا شیخ جلش

شفه الحزن الطويل 
منذ فجر الوقت غامت مقلتاه 

من األيام لم يقل آه 
بل قال لأليام آه 

ض تاه رظنه أصحابه في األ
طاف في األرجاء يبحث عن نجاة 

فاھتدى للسر 
س الكتاب حین امتد  في كفیه قرطا

 من كل العلوم حكمة غبَّ
"نشرھا  فیه الثواب "اقال  عنھ

فیھا صیت الدھر 
فیھا بھجة مرموقة

فیھا كشف للحجاب 
شـی     " س أمـام ال س     يعود لیجل خ الـذي جـل

"وحوله الممثلون جمیعا 
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:أبو حیان 
بالحكمــة نعــي األمــور علــى حقیقتھــا ، ألنھــا    

س ، و      يدرك الحكمـة إال    الانسجام الذات مع النف
مستیقظ أدرك سر ماھو فیه 

 ثـواب روحـاني وذكـر دھـري         نشر الحكمة ففي  
وصیت باق وبھجة مرموقة ، ولو لم يكن فیـه إال           

الب يلیــه فكــان يجــب أالتلــذذ بــه واســتنتاج بــا 
يكسل عنه وال يجنح إلى التفريط والتقاعد دونه        

.
:7ممثل 

ـن ضــلت فیــه       ـن فــي زـم ـن ياشــیخنا نـح  ولـك
الحكمة واستبد الظالمون ، نحن في زمن الوباء         

المستبد 
:أبو حیان 

: أعرف أن لسان حال كـل واحـد مـنكم يسـأل             
ـن ضــي والفــؤاد الــذكي واللســان    ر البــال الأـي

الصديق المساعد والمسـتمع الـواعي      الحلیف و 
والطالب الراغب 

إرادةالســجن يــا بنــي  ال يعنــي  شــیئا أمــام     
ــل ال  إيــاكمة لــمتفائ  وتشــاؤم اإلرادة فإنھــا مقت

خالص منه ربما اإلنسان تشاءم بعقلـه ولكـن ال      
يذھب تشاؤم العقل إال تفاؤل اإلرادة 

ص ســبیل مشــروع إنمــا ھــو كــائن فــي   والخــال
 ال يســتیقظ النــائم إلــى إذا  نفوســكم وذواتكــم 

وعى ذاته فكم من مستیقظ يظن نفسه كـذلك         
.وھو نائم 

ابحثوا  عن حقیقتكم 
  مـن الخطـأ أكثـر مـن     وافرحوا بما  لم تنطقوا به     

 تسكتوا عنه من الصواب فرحكم بما لم
فأبواب النجـاة مفتحـة ، وطـرق األمـان متوجھـة           

.  واجب باالحتیاطواألخذ 
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:6ممثل 
ص كیف لنا     ولكن  ونحن في ھـذه الزنزانـة       الخال

، ال نعرف موعـدا لإلفـراج عنـا وال نعـرف مصـیرنا       
وال نعرف حتى ما الذي حدث ألھلنـا بعضـنا لـم            
ـن دراســته الجامعیــة وبعضــنا اآلخــر     ينتھــي ـم

كــل يــوم يمــر علینــا كــأن   ..ينتظــره طالبــه ووو
ناقنا ، تخنقنا وتخنقنـا ثـم       عمشنقة تلتف حول أ   

س ، بـدأنا     نسقط كمن يبحث    عن ھواء كي يتنف
ي دمنـا ، الھـواء الـذي             نشعر بالعفونة تسري ـف

ـل    شــيء ملــوث فــي ھــذا   نتنفســه ملــوث ـك
.السجن

ــة كائنـــات     وال نعـــرف إذا طـــال بنـــا الزمـــان أـي
سنمسي ، ربما ال نعود نعرف أنفسنا 

:أبو حیان 
ـــعف    ـــاط ـض ـــوا أن الســــجون ھــــي نـق  اعلـم

ــ    .المســتبدين ـم أكثــر حريــة م ن واعلمــوا أنـك
.سجانكم 

الملــوك ھــم ھــم فــي كــل زمــان ومكــان فھــم   
تعــانون منــه  ماساســة ولكــل مــنھم خاصــة ، و 

عشته وعانیتـه وقـد عاشـرت الـوزراء واألمـراء ،            
ت عشـرته إلنسـان            وخبرت نفوسـھم ومـن طاـل

 لكــم اصــحبوا أقــولصــدقت خبرتــه بــه ، لــذلك  
 السـبع   نالسلطان بشـدة التـوقي كمـا تصـحبو        

.لة الضاري ، واألفعى القات
:1ممثل  

ى الـدمار ، وال               كل شيء يسـیر أيھـا الشـیخ إـل
دمــروا الــبالد بــالحروب ، فســفكت  ..حیلــة لنــا 

الــدماء ، واســتبیحت الحــريم وشــنت الغــارات ،  
ب        وأصبح   السـالمة      طالب الحق  حیـران ، ومـح

س أحزابـا       مقصود بكل لسان وسنان    ، وصـار النـا
كـل  سـمت الـبالد وصـار       ق..في النحل واألديان    

نا مونا بالنصر فحل  دَُعة  تريد دولة ، وَ     فريق أو فرق  
ــة     ــوب الھزيـم ــونا ـث ــوا أحالمنـــا وألبـس ، اعتقـل

.فانكسرنا 
: حیا ن أبو

ي إنكـم مـن الغربـاء الـذ       ين تحـدث عـنھم    يـا بـن
بـدأ  "ى اهللا علیه وسلم عندما قال       الرسول صل 
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اإلسالم غريبا وسـیعود كمـا بـدأ غريبـا فطـوبى            
.للغرباء من أمتي 

ى م  مدينـة والغريب ھو الـذي يفـر  مـن         دينـة  إـل
ى      ومن قلة إلى قل    ة ومن بلد إلى بلد ومن بر إـل

..بحر إلى بر السالمة 
:2ممثل 

ت           ي طاـف  وأنى له السالمة مع ھذه النیران الـت
وأتــت علــى الحــرث والنســل  بالشــرق والغــرب 

فقدمت كل أفوٍَه وأسكتت كل ناطق وحیرت كل        
ي ھـذا       س للعقـل       لبیب ، والفكر ـف  األمـر لمخـتل

س ومحرق للكبد  .وكارث للنف
:3ممثل 

لقد دمروا دار السالم وأصـبحت بغـداد ياسـیدي       
غیــر التــي تعرفھــا مزقــوا بیوتھــا وأھلھــا ، وھــم 

يجلسون في قصورھم 
التي ال يرون فیھا إال أنفسھم في بروجھم

:أبو حیان 
من فتنة العـالم الفـاجر وفتنـة القائـد         باهللا    نعوذ  

الجاھل ن ولعلكم في زمـن يقـودوه جھـال ، وال        
ب الـدنیا يـا            تملكون من أمركم رشـدا ، فـال تطـی

 إال إذا تفلسف حكامھا وحكـم فالسـفتھا          أبنائي
فیلسوف ال،ولعلكم في زمن ال حاكم فیلسوف و   

حاكم 
:4ممثل 

یـر   غ  ھل صحیح ياسیدي كمـا يقـال عنـك أنـك          
يعرب
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:أبو حیان 
"يضحك "

 تصدق ما يكتب وال تثق بكـل مـا يقـال       يا بني ال  
ض ال يريــد        ـك إنمــا ھــو مغــر ـن كتــب ذـل إن ـم
للحقیقة أن تظھر بل يريدھا مشوھة وھذا األمر        

في كل زمان ومكان 
س الصـوفي التوحیـدي ولـدت            أنا أحمد بن العبـا

 للھجرة في بغداد دار السالم 310عام 
بل كنت عشت فقیرا ولكن لم أكن كارھا للحیاة   

ا وإنما كما أريدھا أن تكون لي فلم  أكن   محبا لھ 
أريــدھا فــي قلبــي ، بــل فــي يــدي ، كوســیلة   

.للوصول 
 أجـالء كـابي سـعید       أسـاتذة أخذت العلـوم عـن      

الســیرافي وعلــى بــن يحیــى الرمــاني اللــذين  
 عنھما النحو والصرف وشيء من الصوفیة       أخذت

، قـــرأت وكتبـــت فـــي الفقـــه والتصـــوف واألدب 
ــ و ــفة وكـن ظ ت مغرمـــا بالجـــاحالعلـــوم والفلـس

.وبأسلوبه الشیق 
:6ممثل 

س كیف ترى   في زماننا النا
:أبو حیان 

س بقـادر وضــعیف        س بفاعـل وفاعـل لـی قـادر لـی
ض متواري  مستسلم وقوي ال مبالي ورا

ر قلیل عتَبالمعتَبَر كثیر والم
:5ممثل 

؟ الشیخ أيھا ھل وصلنا إلى آخر الزمان 
:أبو حیان 

ي بـل يعـود            ال تقل آخر الز    مـان فالزمـان ال ينتـھ
إلى مطلقه ، بل قل ھل وصلنا إلى نھايتنا 

:5ممثل 
؟ ھل وصلنا إلى نھايتنا 
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: أبو حیان 
 من لم يقدمه حزم أخره عجز 

:3ممثل 
الشى  ولكن الحزم ضاع والعزم ت

:أبو حیان 
، یتموھم اموروكم صنعتموھم بأيـديكم    إن من ول  

ي يومـا عنـدما     م يطبقـون مـا قالـه األ       ھلعلو عراـب
:قیل له 

األمة أتريد أن تصلب في مصلحة
 أن تصلب األمة في مصلحتي أريدقال ولكن 

ض مضــجع األمــة ويحــول دون تقــدمھا     ومــا يقــ
 علــى مــاھي علیــه أنھــا مصــلوبة فــي  ويبقیھــا

ي مصـلحة    ،مصلحة من ال مصـلحة لھـم بھـا          ـف
مــن تولــوا أمرھــا وھــم مصــلوبون فــي مصــلحة  

.أعدائھا  
ما جعل األمر ھكذا و

 أن والتكم قد اسـتبدوا بكـم ألنكـم أردتـم ذلـك             
وبلـوا بتسـوية   ھوا قط بتخطئة ، وال قُ جَبفھم لم يُ  

 يقـال   أنتم فقد نشأوا على     أخطأ وال قیل لھم     ،
 سیدنا وصدق موالنا وهللا دره وهللا بالؤه ما         أصاب

رأينا مثله وال سمعنا من يقاربه 
فأنتم صنعتم مستبديكم بأيديك

سفالتھاون بالیسیر   للوقوع في الكثیر أسا
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:1مثل 
 حیان أبا وملحة اللقاء يا 

:أبو حیان 
: أبیات سمعتھا أعجبتني فحفظتھا 

ــــــم   ــــ س الحـل أشـــــــــــرب الحـــــــــــزن بكـــــــــــأ
ـــــــــــیم األلــــــــــــم     ـــــــــــلي فــــــــــــي نـع  وأـص
ـــــن يومــــــا علــــــى شــــــيء مضــــــى       ـــــم أـك ـل
ـــــــــــاب النــــــــــــدم   ـــــــــــفح الــــــــــــدمع بـب أـس

ــــــد تجلـــــــى اللیـــــــل فـــــــي دمعـــــــي رؤى      ـق
ـــــى   ـــــي وجثـــــــــا الفجـــــــــر علــــ بـــــــــاب دمــــ

ـــــــــــا  ـــــــــــرا دافـئ ـــــــــــرد ـس فالتحفــــــــــــت الـب
ــن ســــــر فمــــــي     ض الــــــدفء مــــ  حــــــین فــــــا
ــــــــــديم الـــــــــــنعم    فامضـــــــــــي عنـــــــــــي ياـن
ــــــــق العـــــــــدم      ــــــــت وھـــــــــم مـــــــــن برـي أـن

إطفاء
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3المشھد 
ي بدايـة             يضاء المسرح ، الممثلون كمـا كـانوا ـف

ـل    ي والممـث ــھد الثــان ـن   7المش ـحو ـم ــدأ يـص  ب
"غیبوبته وھو يردد 

:7ممثل 
 أين ذھب أبو حیان ؟ 

:1ممثل
 ماذا بك يا رجل ؟ 

:2ممثل 
 الضرب الذي نزل على رأسه أفقـده        !؟..ماذا به   

وعیه 
"7إلى الممثل "

ھیا ھیا ارتح قلیال وسنرى أين ذھب أبو حیان 
:7ممثل 

ي          أنا لست مجنونا حتى تأخذني على قد عقـل
ي              .. ي ، وعنـدما أسـأل عـن أـب أنا ما زلت بعقـل

، كــان بیننــا ، وكنــا  حیــان ألنــه فعــال كــان ھنــا  
جمیعانتحدث معه 

:3ممثل 
س المسـرحیة بعـد ھـذه السـنین ، أمـا               ألم تن

يكفي ما حدث بسبب عرضھا 
:7ممثل 

، أنـا   نا ال أتحدث عـن مسـرحیة       مسرحیة ، أ   أية
أتحدث عن التاريخ الذي كان بیننا ، أتحـدث عـن           
ـل حكــیم كــان يتحــدث معنــا ، خبــر الحیــاة     رـج

، وعـــرف الســـبیل إلـــى والسیاســـة والملـــوك 
..معھمالتعامل 

:5ممثل 
طیب أال تتذكر ماذا كان يقول ؟ 

:7ممثل 
ت انتبـاھي               قال كالما جمیال ، لكن أكثـر مـا لـف

ما زال في عیونكم نھار "أنه كان يردد جملة 
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:3ممثل 
س بالمسـرحیة            أ ألم   ت تھـج قل لك إنـك مـا زـل

ة خیـر ه الجملة قريبة من جملتنا األ     أولیست ھذ 
التي رددناھا في المسرحیة سینتحر النھار 

:7ممثل 
. ولكنھا تختلف 

:3ممثل 
ي السـجون   ... ماھذا الحلم المتفائل يارجـل      ـف

س    ـــالكوابی ـــات علیــــك أال تحلــــم إال ـب والزنزاـن
ــدوالیب ، وكراســـي    ــجانین والضـــرب واـل والـس
ي           ي المحـل ى الكرـس الكھرباء وقصم الظھـر عـل

ذه المھمـة ، أمـا أن       الذي اخترعوه مـن أجـل ھـ       
ب ، واهللا            تحلم بمثل    ھـذا الحلـم فھـذا أمـر غرـي

ى            تحتاح إلى النبي يوسف علیـه السـالم ، حـت
يفسر لك ھذا الحلم 
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:7ممثل 
ض زمالئـه         " ساعده بـع ض لیقف ي يحاول أن ينھ
"

:2ممثل 
 ارتح قلیال يارجل مازلت متعبا ، 

:7ممثل 
س " "يقف أمام النا

ذا أنا مرتاح ھك
يالھذا الحلم ماذا سأتذكر ألتذكر..آه 

"يلتفت إلى زمالئه "
ض ماقالــه بعــدما قــرأت علیــه افتتاحیــة  أذكــر بعــ

:مسرحیتنا عنه قال لنا 
سـر  غامت سماء العلم وأظلم جو البیان ، وانك "

 نصــیر ،وقّلفقــار الــدين وتحطــم عمــود الشــباب 
ض بنــاء الخیــر وبلــي ثــوب المــر ءة واألدب ، وتقــو

جـرم وال   ارت عین الحیاة وعقمت أم الوفاء فال      وغ
باب للعرف إال وھو مسـدود وال جـرف للعقـل إال            
ض إال وھـو منـثلم وال              ب للفـی وھو منھـار والجاـن
ثغر للحكمـة إال وھـو مسـتباح فالمصـیبة عامـة            
وإن كــان العــزاء خاصــا والــبالء شــامل وإن كــان   
المكتــرث بــه قلــیال والعجــب حاضــر وإن كــان      

ا المتعجب غائب
:4ممثل 

أيضا ؟ وماذا قال 
ه ، وأتمنــى لــو  واهللا شــوقتنا لھــذا الحلــم الــذي رأيَتــ 

ربت وأغیب عن الوعي ولكـن شـرط أن         ضرب مثلما ضُ  ُأ
 ما رأيت أرى

"ممازحا "
للتعذيب ياصديقي أرأيت الفوائد الجمة

"يضحك ويضحك الزمالء "
:7ممثل 

"يتابع "
ي    : السیاسـة     وقال أيضا عندما سألناه عن     س ـف ولـی

ى للفسـاد            أبواب يء أجـدى وأنفـع وأنـف  السیاسة ـش
ى          االعتبـار وأقمع ، مـن      ث عـل س ، الباـع  المـوقظ للـنف

أخذ الحزم وتجريد العـزم فـإن الضـعف والھـوينى قلمـا             
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 ونیـل مـراد وإصـابة       مأموليفضیان بصاحبھما إلى درك     
متمني 

:وقال 
ي   لو اعتبر من تأخر بمن تقدم لم يكن مـن يتحسـ            ر ـف

س ويندم  النا
:2ممثل 

ص مسرحي جديد           ھل كل ھذا في الحلم يارجل إنه ن
 ،

:6ممثل 
ص المســرحي الجديــد أن  ..يكمأ مــار  علــى ذكــر الــن
ي وحدتنا بتذكر مقاطع من مسرحیتنا فنضیف مـا         نسّل

ص كیف نشـاء فـال         ننشاء لنا أن   ضیف وسنخرج عن الن
س يفھمـون             الكـالم   مخرج ھنـا وال رقابـة ، وال جواسـی

بالمقلوب فیقلبون حیاتنا ، نحن ھنا في السجن وھنـا          
لـذي  يصبح السجن أكثر حرية من أي مكان آخر ، فما ا       

، سیفعلونه بنا أكثر مما فعلوه
:7ممثل 

 أنا موافق  رغم أن رأسي ما زال يدور 
:3ممثل 

يدوخ الصاحي فما بالك وقـد      الذي  يدور من ھذا الحلم     
أكلت ضربا ينیخ جمال

:5ممثل 
ض  ما رأيكم بمشھد مرثیة األر

:3ممثل 
ه ألنه كان على شـكل مقـاطع شـعرية     أعتقد أننا نذكر  

.قصیرة 
:7ممثل 

 ھیا لیأخذ كل منكم مكانا 
:2ممثل 

 ھل ستعمل علینا مخرجا
"يقولھا ممازحا ويضحك "

أمازحك لعلك تنسى ألمك
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:7ممثل 
ي ولـم أعـد أشـع        يء ، وكـأنني    لقد نسیت ألـم ر بـش

ننا استعدنا لحظـة المسـرح      أأيعقل مخدر ،    إبرةأخذت  
ـــون والخلــــق ، اإلبــــداع، لحظــــة  ـــازمالء إن أتعرـف  ـي

 بصــرف النظــر عــن تســلیة الشــكلاســتمراريتنا بھــذا 
ب أن    أبعـاد اوحشتنا القاتلة ، لھـ    كثیـرة فالمسـرح يـج

ت      ألنه ينقذ الروح من وحشتھا ،        يستمر  ماذا لو تحوـل
ين إلى مسارح ؟ كل الزناز

:3ممثل 
بل يجب أن تسأل ماذا لو تحولت المسارح إلى زنازين          

واعتقلو جمیع الممثلین 
ي           " يضحك الجمیع وقد أخذ كل مـنھم موقعـا ـف

"الزنزانة
:7ممثل 

:سأبدأ 
أنبئني 

 الزمن العصیب أيھا
أنبئني عن رمل 

وعن ماء 
وعن أحالم شتتھا الفراغ 

أنبئني
نھاية عن سر ال

علني ارسم في تفاصیل الرمال 
متاھتي 

دعني أرسم للنھاية ما يلیق بھا 
 فاتحة الكتاب أدعني أقر

على جثتي 
س وھمي أشرب كأو

ي وأغیب قبل أن أمضي إلى ظلمت
أيھا الزمن العصیب 

:1ممثل 
 الوردة أيتھا أخرجي 

من حديقة روحي 
أشواكفثمة 

س الطريق إلیھا  تتلم
ثمة رمل

تذروه الرياح على ما تبقى من دمي 
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أشیاءثمة 
تلوح من بعید 

ش عن بقايا حلمي  كي أفت
:2ممثل 

بالغبار األرصفة تتكور 
 الموت أصابعيوتنفث في 

تھرب البالد من قصورھا 
توغل في صحارى 

ھجرتھا الرمال 
إلى كھوف السراب 

:7ممثل 
 الزمن الغريب أيھا

ط كیف أحتاط من السقو
كیف أحتاط 

االنھیارمن 
أطبقت كف الدمار 

على كريات المدى 
أطبقت كف الدمار 

:3ممثل 
أسماءأعرف أن 

جديدة للكائنات 
سوف تلتصق بموتھا 

والمساء سیمسي خفیرا 
يعتقل خیول الفاتحین 
ويغلق في وجوھھم 

بوابات الفجر 
وينبئھم بسبع 

يأكلھن سبع 
عجاف 

:4ممثل
 روما لروما لم تعد

وال قیصر لروما 
وال األرض ألبنائھا الطیبین 

وال السماء لطیورھا 
يدخلون من ھمزة الوصل 

إلى لغتنا النائمة 
توشك اللغة أن تذبح 
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في ساحات الموت 
على األشھاد 

يوشك العالم أن ينھار 
ض  توشك األر

أن تتداعى 
بعد أن تتوقف عن الدوران 

ويخسف النھار 
:5ممثل 

 الدائرة ھي الشكل الكامل الوحید 
للمفاوضات الناقصة 

واألغنیات الرديئة 
وحدھا تنبئ 

ض الملوك  بانقرا
والسماسرة 

واألغبیاء 
:6ممثل 

ض يامالذ النھر أيتھا  األر
ض الحبلى بالجحیم أيتھا  األر

ياشجرة تثمر بالحرب والموت 
وتخدعنا بالنعیم 

 األم أيتھا
كیف تحملین 

يزرع في أثدائك الدم من
ضأيتھا األر

كیف ستجففین بحور أحزانك بمناديل الرياح 
وھل تكفیك أوراق األشجار الصفراء 

ك لستر عري
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:الجمیع 
"يرتلون "

سینھار ثور احتمالك 
وتتدحرجین بین مجرات أحزانك وحیدة 

كرة ھشة 
كجمجمة جندي متفحمة 

سیتركك الورد 
ق وتغادرك الحدائ

ولن يسعفك الھواء الملوث بالغبار والدماء 
سیركلك الفضاء خارج أسمائه 

ويغسلك من رمل دفئك 
وسترحلین دون أن تلوح لك األنھار 

أو يبكي علیك البحر 
ض أيتھاھكذا   األر

ستموتین مثل شجرة 
جذعھا في الجحیم وفرعھا في الجحیم 

إطفاء
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نيالفصل الثا
الرماد/الحلم 

1مشھد 
ش  س ، فــر ي الوفــاء المھنــد س أبــ المكــان مجلــ

س  أنیق إضاءة الوفاء على أريكة وثیرة  ،        أبويجل
خافتة والحركة متجمدة 

:صوت 
قال الراوي ياسادة ياكرام 

ي              بعدما أمضى شیخنا أبـو حیـان التوحیـدي حیاتـه ـف
العلــم والفلســفة والفقــه والتصــوف وألــف مخطوطــات  

ى عبقريتـه وأصـالة مو         ھبتـه ، وقريحتـه     كثیرة دلت عـل
ب  األدبـاء    فیلسـوف المتقدة ، حتى أنه عرف بأنه        وأدـي

الفالسفة 
ــن كتبـــه البصـــائر والـــذخائر  ، ومثالـــب الـــوزيرين ،وـم

والمقابســات والھوامــل والشــوامل وكتابــه المشــھور   
الوفــاءاإلمتــاع والمؤانســة الــذي ألفــه لصــديقه أبــي   

س نقل فیه ما دار بینه وبین الوزير ابن سـعد           ان المھند
وزير الدولة البیوھیة في ذلك الزمان 

ولـه كتـاب الصــداقة والصـديق الـذي أعــاد كتابتـه فــي      
سنیه األخیرة وكـان قـد بلـغ مـا يقـارب التسـعین مـن                

سالعمر لیعلن  . العصر منھما إفال
ي ذلـك العـام مبلغـا كبیـرا بعـدما           س ـف وقد بلغ به الیـأ

س خاصـتھم وعـامتھم فلـ        م خبر الـوزراء واألمـراء  والنـا
 منھم حفـاظ    إنسانيجد من أحدھم ودادا وال ظھر من        

كما قال وتنقل من عمل إلى عمـل بـین الوراقـة وبـین            
س             ى المجـال ى التـردد عـل العمل في المیريسـتیان إـل

.والمسامرات  
 للھجــرة الموافــق 400وفــي ذلــك العــام أي فــي عــام 

ي      1009 س    لمیالد المسیح تكاثفت ـف مناماتـه الكـوابی
فة إلى أن كان ذلك الیوم واألحالم المخی

صمت 
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سرحیة ، يضاء المكان يدخل أبو         تعود الحركة الم
س          س أبي الوفاء وقد بلغ به الیأ حیان على مجل

:مبلغا كبیرا 
:أبو الوفاء 

 أھال بأبي حیان 
سه قربه " يعانقه ويجل

أقلقتنا علیك يا رجل ما بالك قاطعتنا ولم تعد نراك 
:أبو حیان 

لقد انتھى كل شيء "بحزن"
:أبو الوفاء

 ما ھو الذي انتھى "ستغراب با"
:أبو حیان 

 لقد صارت رمادا 
:بو الوفاء أ

من ھي ؟ 
: حیان أبو

ض " شديد االنفعال علیه ويبدوينھ " ال

ى صـارت      .. الوفـاء    أبـا  نعم أنا أحرقتھا يـا       أحرقتھـا حـت

رمادا 
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: الوفاء أبو
ي        ي الـت  أحرقتھـا يـا رجـل ؟ ھـل          ماذا فعلت ؟ ومن ـھ

جننت ، واهللا لو أنك ما زلت في المريستیان لقلت إنك           
ــك ذلــك    تــأثرت بمــن فیــه ، أمــا وقــد مضــى علــى ترك

المكان سنین فما الذي حدث ؟ 
:حیان أبو

س نزالئـه        المريستیان ذلك المكـان      "بتأثر  " ،يـا ألـن
س يــرون مــا يشــاؤون كمــا يشــاؤون ومتــى      فیــه أنــا

شقاء ودخلوا في يقظتھم ، أرى أنھـم        يشاؤون تركوا ال  
الوحیدون المستیقظون أما نحن فنیام 

:أبو الوفاء 
 إنھا فلسفة مخیفة وأفكار مقلقة ، فما الذي حدث ؟ 

: حیان أبو
ب أن              ي حقیقـة ويـج  لیست فلسفة جديـدة وإنمـا ـھ

ندركھا تماما 
كل ما يحدث في ھذا العالم سببه النوم 

س جمیعا ن   ،  يوقظھم ن فمـن يـوقظ مـن        یام وال من  النا
كلھم نیام وال يحلمون 

لو استیقظ المتحابون لما تحاربوا 
ولو استیقظ المتخاصمون لما تخاصموا 
ولو استیقظ المستبدون لما استبدوا 

ص  في الیقظة خال
ص  وفي النوم استالب لھذا الخال

أصبحنا نخاف من أحالمنا من وجودنا 
كل شي يھددنا 

كوارثينبئ بالكل شيء 
:أبو الوفاء 

ت      .....ال ه إنك في وضع يرثى له يا صـديقي ، وقـد بلـغ
قمة تشاؤمك فما الذي حدث 

:أبو حیان 
س دمار موت نیـران نیـران رمـاد رمـاد كـان               أحالم كوابی

البد أن تصبح ھي رمادا أيضا 
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: الوفاء أبو
ى أفھـم علیـك وأعـرف      أبا أرجوك أن تھدا يا    حیـان حـت

ارفي كثیــرة مســتعد لمســاعدتك فمعــ مــرادك ، وأنــا  
ي أصـبحت رمـادا ،           والحمد هللا ، أخبرني      ي الـت مـن ـھ

ھل ھي زوجتك ؟ 
: حیان أبو

 وھــل يحــرق "يضــحك  بحــزن وســخرية "زوجتــي 
أيھــا حیــاتي "يعــود إلــى جديتــه  "الرمــاد يارجــل 

. رمادا أصبحت حتى أحرقتھاالصديق حیاتي 
: الوفاء أبو

"يضحك "
ي يا رجل ، وأخذتني الظنون إلى أكثـر مـن           واهللا أخفتن 

أمر 
ى كتفیه " "يطبطب عل

قل من البداية إنك تتحدث عن الحیاة وأنك تبدأ بنظرية          
؟ .جديدة 
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:ابوحیان 
 إن األمر مضحك حقا ، ولكني أحرقتھا جمیعا ، جمیعا          

"يضحك بألم ويكرر جمیعا جمیعا  "
:أبو الوفاء 

ـك يجــب أن تعــود إلــى المريســتیان ، لعلھــم     واهللا إـن
. عن فھمكعاجزيفھمون علیك أنا 

:أبو حیان 
ي         واهللا إنھا ألمنیة مكتومة في الجسـد مسـتیقظة ـف

س  النف
"وبھدوء "

ى الـوراء ،                ي إـل ي أن أرى األمـور تمـش لشد ما يحزنـن
ولشد ما يخیفني ذلك الركون إلى الزمان ، فقد عدلت   

ب   ت طرفــه     إلیـه اطـل  مكـاني فیــه وموضـعي منـه فرأـي
عني نابیا وعنانه عن رضاي منثنیا وجانبه في مـرادي          
خشــنا ، وإنفــاقي فــي أســبابه ســیئا والشــامت بــي  

.على الحدثان متماديا 
طمعت في السكون تجلدا ، وانتحلت القناعة رياضـة ،      

س فوج   ق          دتصفحت النا تھم أحد رجلـین ، رجـل إن نـط
سـكت سـكت عـن ضـغن        نطق عـن غـیظ ودمنـة وإن         

حنة ورجل إن بذل كدر بامتنانه بذله وإن منـع حصـن            إو
.باحتیاله بخله 

:أبو الوفاء 
س ولكن            أراك الیوم على غیر عادتك ، صحیح كنت تیأ
س   ـك لشــديد البــؤ لــم تصــل إلــى ھــذا الحــد فــواهللا إـن
س ضامر الحزن ظاھر الزھد والتجلد ولعلي      وشديد الیأ

.أقرأ في ذلك ما يخیف ويرعب
:أبو حیان 

 إن ما يرعب حقا ياصديقي ما رأيتـه ومـا أراه كـل يـوم             
ف ، ومـا رأيتـه              ف مخـی يء مخـی ي ، إنـه ـش في أحالـم

يعود إلى انفعاله ويصرخ    "..الیوم كان كارثة كارثة     
... كارثة كل شيء رماد رماد "

:أبو الوفاء 
ي ،                كأنك تتكلم باأللغاز يا رجل فما الذي جـرى قـل ـل

ر ال بد من حل ولكل أم
لة دلیل    ولكل مشكلة حلول فكل راح

: حیان أبو
ي بتثاقل " ش " يم
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ى  اع الـدلیل  يومـا وجافانـا الخلیـل ي          أخشى إذا ض   طـغ
على دمنا ھنا        برحاله اللیل الطويل  

"يصمت قلیال ثم يتابع "
لوحدث ما رأيت فال حول وال قوة إال باهللا 

:أبو الوفاء 
اث أحالم  لعلھا أضغ

: حیان أبو
يء  . النار ستلتھم كل شيء    ، الدماء ستغرق كـل ـش

ستسقط دار السالم كما لم تسقط من قبل 
سمع "  قادمة منة بعید أصواتايصمت وكأنه ي

"يخاطب أبا الوفاء 
 تعلن سقوطھا أصواتھماسمع .. الوفاء أبايا ..اسمع 
اسمع 

: الوفاء أبو
 الفراغ ما ذا اسمع ھل اسمع إلى

:أبو حیان 
أصواتھم اسمع 

"يصمت كمن ينصت إلى األصوات "
ى          أصواتترتفع  "  من المجھـول تـردد بحـزن عـل

ى المسرح "حین تتجمد الحركة عل
:األصوات 

سقطت بغداد 
..سقطت بغداُد 

ومات النخُل 
انكسرْت راياتُ التاريِخ 

.على األبواْب 
وحوّم فوق دماء األمِة 

 غرابْ ألُف
سقطت بغداُد كمئذنٍة 

من فجر اهللا تكبْر 
سقطت والعالُم 

مازال يحللُ ويحرْم 
والمجرُم

 يستفتي حكاَم الغاْب
 حیان  أباسقطت بغداُد 

..وتعرف 
.ما تعني بغداد 
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سقطت من أعلى قمم الصمِت 
إلى أغوار ھزائمنا 

سقطت ذاكرة التاريخ  
سقطت لغة من أعماق أصالتھا 

قط التاريُخ من التاريخِ س
وأُحرَق ألُف وألُف كتاْب 

ش والسیّاْب  اغتالوا جلجام
..الماءَ ..اغتالوا الرمَل 

..البحَر ..الشجَر 
..النخَل ..الريَح 

َس وبابْل  اغتالوا بلقی
داسوا كل شرائع حمُورابي 

في األعتاْب 
ســرحیة علــى حــین تبقــى   " تعــود الحركــة الم

سـقطت بغـداد         األصوات بشـكل   ض تـردد   مـنخف
"وتكرر ما قالته 

: حیان أبو
ض واضــعا وجھــه بــین كفیــه   " يجثــو علــى األر

ي  ويبك
: الوفاء أبو

 حیان أو تبكي الرجال أبا ما بك يا 
:أبو حیان 

 كما لم تبك من قبل 
من يبك بعد على بغداد 

الكل على كرسیه يغني 
وأنا ابكي 

يا بغداد على بغداد 
سرحیة    تتوق"  حیان جاث وأبو    وأبوف الحركة الم

"الوفاء قربه 
"ترتفع األصوات "
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:األصوات 
داست أمريكا 

بنعل الموت على األجداِد 
على األحفاْد 

لیسْت مَلِكًا ..بغداٌد 
يحمل كرسیه ويمضي 

..بغداد 
خزائن ھذا العالم وحكاياهْ 

بغداد كتاٌب 
لم ندرْك بعُد خفاياهْ 

 اللوُح األولُ بغداد
ووصاياْه 

بغداد مدينُة كل المدِن 
صوُت إلْه 

سرحیة " "تعود الحركة الم
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:حیان أبو 
بغداد يا بغداد 
بغداد يا بغداد 
يا دار السالم 
بغداد يابغداد 

بغداد يا بغداد 
يا لوح الكالم 

:أبو الوفاء 
ت عـامرة وتـنع            أباماذا دھاك يا     م  حیان ؟  بغداد مـا زاـل

بالرفاه واألمان 
:أبو حیان 

إنك ترى ذلك 
ولكني أرى غیر ذلك 

"تتجمد الحركة "
:األصوات 

تعرف ما تعني بغداُد 
وما يعني أن تدخل أمريكا بغدادْ 

أن تأكل كَل ثماِر النخِل 
وتشرَب من ماء األجدادْ 

 حیانأباسقطت بغداد 
"تعود الحركة "

: حیان أبو
ة يا بغداد ما تعني األم

ض"؟؟؟؟.…بال بغداد      س لیست "ينھ  إنھا رؤيا كوابی
 الوفاء أبا يا أراكأراھا أمامي كما 

، أرى دمـاءھم  أسمع نحیبھم وعويلھم    أصواتھمأسمع  
أرى أطفالھم تذبح ونساءھم تغتصب ورجـالھم تصـلب         

في الشوارع أي خذي ھذا الذي سیكون 
: الوفاء أبو

يجب أن ترتاح قلیال  إنك متعب يا أبا حیان و
:أبو حیان 

ي الوفاء د" ى كالم أب "ون أن ينتبه إل
ف البحـار مـن بـالد                .يتھم  أر جـاؤوا مـن ھنـاك مـن خـل

ى              يء حـت العتمة ، مثل طیور جارحة ، التھموا كـل ـش
س على دار السالم أشرقتجثث الموتى ، وما      الشم

إال وھي كتلة من الرماد 
أصبحت خاوية على عروشھا 
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ش والكالب والجنود ىملفت البیوت أصبح  للوحو
 القصور مقابر وأصبحت

: الوفاء أبو
وماھي دالئل حدوث ذلك إن كنت متیقنا مـن أحالمـك           

كل ھذا الیقین ؟ 
:أبو حیان 

ت  ال أعرف متى ولكن      .في زمن قادم      ذلـك الـزمن     رأـي
..وفــي الســجون .. أحفادنــا فــي المعــتقالت رأيــت..

معفرين بالـدماء   ..ین على الطرقات     أحفادنا مرمی  رأيت
 أحفادنا يستنجدون ويستغیثون وال من      رأيت..والتراب  

.ينجدھم أو يغیثھم 
رأيــت المــوت كطــائر اســود يفقــأ العیــون ثــم يمــزق      

األجساد 
ث ثويلتھم الج

رأيت مشانق يتدلى منھا أطفال وعصافیر (
 وردا أبیض تحوله الدماء المسفوكة وردا أحمر رأيت

أيت أنھارا تستجدي الماء من الرمال ر
رأيت جباال شاھقة تستحیل غبارا 

.....
....

ي نـار           ،رأيت أوثانا تعبد وتطاع      ي ـف ى بمـن يعـص  ويلـق
الدنیا 

س المحنیـة رؤوسـھم أن              ى النـا رأيت نجوما تبتھـل إـل
 قبل أن يتواروا يودعوھا

 طیورا نسیت كیف تطیر رأيت
رأيت أجمل الكلمات تخنق 

ت صخرا يبكي رأي
إعــدامھارأيــت شــعوبا معصــوبة العیــون تنتظــر لحظــة  

 جالدوھا في التنفیذ حتى يتمتعوا برؤية رعبھـا          ويتأخر
(1

:أبو الوفاء 
 حیان ما ھـذه األحـالم واهللا إنـك          أبايكفي بحق ربك يا     

 زمن ھـذا الـذي سـیحدث        وأي رؤيا ھذه    أيةأخفتني ،   
.فیه كل ذلك 

مقطع من قصة ظلمات في ظلمات للقاص زكریا تامر من مجموعتھ سنضحك 1
1998منشورات دار الریس 
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:أبو حیان 
أ نفسي أكاد أتقی

 ما ال يخطر ببال وال رأته عین بشر رأيت
رأيت مذابح في الطرقات 

رأيت ملوكا يعبدون ظاللھم وكلما غاب ظلھم يبصـقون         
على أنفسھم

رأيت 
آه يا صديقي 

"يصمت ثم يتابع "
وتريدني أن أبقي علیھا 

يجب أن تصبح رمادا  فكل شيء أصبح رمادا 
كل شيء رماد رماد 

ه واضــعا  حیــان ويجثــو علــى ركبتیــأبــووينھــار "
بـو الوفـاء يحـاول أن      وجھه بین كفیه على حین أ     
"يھدئ من روعه دون جدوى 

إطفاء



42

2مشھد 
س ،         " ي الوفـاء المھنـد س أب المكان نفسه مجل

ى األريكة صامتا ،        أبو س عل وأبو الوفاء   حیان جال
"يتحدث بانفعال

:أبو الوفاء 
ھل من رجل عاقل يفعـل   حیان ، أباكیف فعلت ذلك يا  

ما فعلت 
: حیان أبو

ف حـدث ذلـك ، رغـ               ت وال كـی م أنھـا   ال أعرف كیف فعـل
ي منـذ زمـن وأنـا         رغبة في نفسي ال أنكرھا أل      أفكـر ـن

س جاورتھم عشرين      ي       سـنة أأتركھا ألنا  فمـا صـح عـل
من أحدھم وداد وال ظھر لي من إنسـان مـنھم حفـاظ        

في أوقـات   ولقد اضطررت بینھم بعد الشھرة والمعرفة       
التكفــفكثیــر ة إلــى أكــل الخضــر فــي الصــحراء وإلــى 

.الفاضح عن الخاصة والعامة 
وكثیرا ما كنت أقول إن العلم يراد للعمل كما أن العمل           

اليراد للنجاة فإذا كان العمل قاصرا عـن العلـم كـان َكـ              
 وأورث ذال  م وأنا أعوذ باهللا من علم عـاد كـال         على العالِ 

صاحبه غالوصار في رقبة 
:أبو الوفاء 

ما ھذه األفكار يا صديقي 
ي   " س القاض أبو سھل صـديق  يدخل إلى المجل

ي حیان  ي الوفاء وصديق أب "أب
: الوفاء أبو

ي سـھل أمـا سـمعت مـا فعـل ھـذا                 أھال بالقاضي أـب
الصديق المجنون ؟ 

:القاضي 
واهللا وھــذا مــا جــاء بــي إلــى ھنــا       بلــى ســمعت  

ي   " قبل التأكد منه     عن األمر ألستفسر   يتجه إلى أب
"حیان 

س      أبـا كیف تفعـل ھـذا يـا        ب ثـروة لـی  حیـان ھـذه الكـت
نما لألجیال القادمة كیف تحرم األحفاد ثمـرة        ، وإ لوقتھا

األجداد من المعرفة 
:أبو حیان 

ـخرية  " ـس ـحك ب ــل ..أي أحفــاد .. األحفــاد "يـض ھ
أولئك المعلقین فوق الجحیم ؟ ھل أولئـك المـذبوحین          

؟ . في الفراغ أصابعھمأم المعلقین من .في الطرقات 
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:القاضي 
 حیان أبا ما بك يا 

ي الوفاء " ى أب "يتجه إل
بماذا يھذي وما الذي حدث له ؟ ھل فقد عقله ؟ 

:وفاء الأبو 
س ورؤى          منذ أن جاء إلى ھنا وھو يھذي بأحالم وكوابی

س فظیعة  .يا رجل أخافني من ھذه الرؤى والكوابی
: حیان أبو

س    ..تريدان الحق    س كوابی س أحالما ولی إن ما رأيته لی
وھم أحرقوا كل شيء .كانوا ھنا في بیتي ..

: الوفاء أبو
ص      لیسـرقوك بعـد     أخرى مرة   إلى بیتك  ھل عاد اللصو

كل تلك السنین ، فلم يجدوا ما يسرقوه فأحرقوا كتبك 
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:أبو حیان 
لقـد  ..لزمـان   لیسـوا مـن ھـذا ا       قلت لـك يـا صـديقي        

ـالم   رأ ـل شــيء  دمــروا..يــتھم يحرقــون دار الـس .. ـك
 ال اعرف كیف دخلت في حالـة        .رأيتھم في زمن قادم     

ب شـعرت وكـأنھم             ت الكـت من الھذيان والجنـون وأحرـق
ـن فیــه رمــادا   جــاؤوا لیســرقوھا ويجعلــوا ب  ..یتــي وـم

لـك كـالحلم   كـان ذ .. كان البد من فعل ذلك .فأحرقتھا  
ت         .ظیعا  كان كابوسا ف  ..  وعنـدما اسـتیقظت منـه كاـن

أغرقتھا بالماء فمـا    ..النار قد التھمت آخر المخطوطات      
..من جدوى كانت رمادا 

شــعرت بكبــدي تقطعــت وقلبــي انفطــر وكــدت أحــرق  
نفسي معھا ألصبح رمادا أنا اآلخر 

ت وجـدت أنـه البـد أن تصـبح                ولكن بعدما تأملت ما رأـي
رمادا 
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:القاضي 
بل ھذا ھـو الجنـون بعینـه        .ھذا جنون   ..أي مبرر ھذا    

 حیان أبايا 
:أبو حیان 

ت         مجنونالست   يء    .. وال حزينا على مـا فعـل ثمـة ـش
خفي قادني إلى فعل ذلك وأرشدني إلى ما فعلت 

: الوفاء أبو
. تاريخا وحیاة كاملة أحرقتلقد 

:أبو حیان 
أن تحرق خیر من أن تسرق 

ويدمروا ..ويحرقوا ..لینھبوا ..جاؤوا لیسرقوا 
:أبو الوفاء 

 حیان أبا يا كأنك لم تستیقظ حتى اآلن
وما فعلته ال يفعله إال مجنون حتى النـائم ال يفعـل مـا              

فعلته 



46

: حیان أبو
ت مسـتیقظا      .. ذلك   لما فعلت لو كنت نائما     ي كـن ألنـن

فعلت ما فعلت وكان البد أن أفعل ذلك 
:القاضي 

ض يا      ى         باأأنت متعب ومري  حیان والبد مـن عرضـك عـل
طبیب قبل أن تسوء حالك 

: حیان أبو
ت متعبـا وال مريضـا يـا صـديقي              ت    ..أنا لـس ولكـن كـن

س رأيتمحبطا مما  واإلحباط فأحرقت الكتب بید الیأ
بید الھزيمة والصمت 
بید الصمت والموت 

إطفاء
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الفصل الثالث
االنبعاث/الحلم 

1مشھد ال
سرح يقسم" ى قسمین الم  إل

ـــد فیھـــا ســـبعة  ــة يوج ي زنزاـن ــم الیمینـــ القـس
ــل   ي الفص ســاجین ھــم الممثلــون نفســھم فــ م

ي الزنزانة مخیفـة  7ـ   1األول من   تبدو األجواء ف
نـة ،   ان متعف ر، الجـد  الزنزانة الماضیة وأسوأ من   

، والعتمـة مطبقـة ، ثمـة        وتبدو الرطوبة واضـحة   
شـكل          شخصـیة ب ص بسیط لتتضح معالم ال بصی

ي  جزئ
ـم الیســاري يبــدو وكأنــه مكتــب تحقیــق    ال قـس

سي  ي يوجد فیه طاولة وكر لضابط أمريك
ســ ي بــأجواء  يضــاء الق ي بإضــاءة تــوح م الیمینــ

الزنزانات والسجون 
س  ــن الیـــأ ــة ـم ــون صـــامتون وكـــأن حاـل الممثـل
ب            والتشاؤم قد حلت علـیھم ويبـدو علـیھم التـع

1 يتحرك الممثلواإلرھاق
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:1ممثل 
 كیف حدث ھذا 

ھل يعقل أن نكون مخـدوعین      ..ي ينتظرنا أكثر    وما الذ 
ـل ھــذه الســنین    ـن  ..ال ..كنــا مخــدرين  ..ـك لــم نـك

..مخدرين 
ض الممثلین على المسرح وكأن كل       " يتحرك بع

ى         شغول بـأمر مـا دون أن ينتبـه إـل واحد منھم م
شیئا فشیئا يشترك الجمیـع بالحـديث         اآلخرين و

"1مع الممثل 
:2ممثل 

؟ث  ولكن لماذا حد
:4ممثل 

"االثنینيقترب من "
 أعتقد أنه كان البد أن يحدث 

:1ممثل 
أية مصیبة حلت علینا 

:5ممثل 
ما رأيكم أنھم فاعلون بنا 

"ومازال يكتب شیئا على الجدار "
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:6ممثل 
سخرية  " وأوالد أنھم فـاعلون بنـا كـالب         تظنون ما   "ب

كالب ما الذي سیفعلونه 
:1ممثل 

 للكالب قل خنازير وأوالد خنازير تسئ ال
:4ممثل 

 عنـا لیوھمونـا بمـا جـاؤوا مـن           اإلفراجيحاولونولماذا ال 
أجله ويكون اإلفراج عنا ستارا يخفون خلفه ما يشاؤون     

االستعماريةمن نواياھم 
:7ممثل

ــخرية " س ــل صــدقوا بوعــد غیــر وعــد الحــرب   "ب  وھ
والدمار والخراب 

:1ممثل 
س ما جاؤوا  إال لھدف واحد فقط واضح وضوح الشم

، لیلغونا  ، لیحرقوا معالم وجودنا  لیدمروا الحضارة    اجاؤو
من التاريخ والجغرافیا 
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:2ممثل 
ص  س يحلمون بالخال  كان النا

:5ممثل 
ومنھم كانوا يحلمون بالنصر 

:4ممثل 
ومنھم لم يكن ينتظر شیئا 

:3ممثل 
ـم   ..جمیــع بالنتیجــة خابــت آمــال ال   ـن كــان يحـل  ـم

ص بعد سقوط الحاكم وانتھاء تلـك الفتـرة          لـم    ،   بالخال
ص  ى لـو    ، يجد الخال رجـع كـل    بل وجد ما جعلـه يتمـن

لكان أفضل  ، شيء أسوأ مما كان 
حصـد الھزيمـة وھـو يضـحك      ،  ومن كان يحلـم بالنصـر       

ويبكي 
ومن كان ال ينتظر شیئا جاءه ما لم يكن بالحسبان 

:1ممثل 
ة جاؤوا يحملونھا ية حرأي
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:2ممثل
كأن األمر كان البد أن يحدث ھكذا 

:3ممثل 
إنھم قادمون قادمون في كل األحوال 

س إال مراوغــات ثعلــب      وكــل مــا كــان يبــدر مــنھم لــی
ومبررات واھیة ، إن لھم أھـدافا جـاؤوا مـن أجلھـا أمـا               
س إال قشـا           غطاء الحريات والسالم المزيف كل ذلك لی

 أفعى قاتلة تتغطى به
:4ممثل 

إنه غزو غريب يحمل في طويته حقد على كل مـا ھـو             
س األمــر فقــط  س األمــر أمــر ثــروات ولــی حضــاري ، فلــی
ثــروات اقتصــادية إنــه ذو بعــد نفســي فظیــع إنــه حقــد 
ــخ فـــي نفوســـھم علینـــا ، دون تمییـــز جـــاؤوا   مترـس

.اإلبداعلیحطموا اإلنسان فینا لیدمروا روح 
:5ممثل 

ـف وســرقوا آالف     لــذلك أو ل مــا فعلــوه أحرقــوا المتـح
اللوحات والمخطوطات ونقلوھا إلى بالدھم 

دمروا اآلثار 
ن األمــر وكــأ..أحرقــوا المســرح ..شــوھوا كــل شــيء 

س بدقة متناھیة  .مدرو
:6ممثل 

نحن السبب 
:7ممثل 

كیف نحن السبب 
:6ممثل 

ى    نحن ألَّھن ..دنا  ألننا تھاونا واستسلمنا لجال    .اه فطـغ
كنــا نصــفق لــه حتــى فــي ھزائمــه لنصــنع انتصــاراته   

كنا نمشي خلف قائد مجنون ..المزيفة 
:7ممثل 

وكأنا شربنا من بئر جنونه فمضینا خلفه 
:1ممثل 

ف بحیاتـه               كان يقودنا من حرب إلى حـرب ، ونحـن نھـت
.رب نخب موتنا لیرضي غروره وجنونهويش

:2ممثل 
 ستنھض البالد وھل تتوقعون بسقوطه

:1ممثل 
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ى يقھقــهيضــحك " أي بــالد تتحــدث .. الــبالد "حتــ
عنھا 

ى رمـاد ، وكـأنھم جـاؤوا           ..وھل بقیت بـالد      ت إـل تحوـل
س   ..لینتقموا من التاريخ     "من النا يصمت  بحالـة    ..

"أسى دون أن يتابع 
:2ممثل 

كم من جالد مر علیھا واندثر ، وبقیت      ..البالد ال تموت    
دة تتحدى الفناء صام

:3ممثل 
ولكن األمر مختلف 

:2ممثل 
ولماذا مختلف ؟ 

يصمت الجمیع على صـوت فـتح بـاب الزنزانـة           "
ي سجان األمريك "يدخل ال
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:3ممثل 
س "  ستعرف اآلن لماذا ھو مختلف "2للمثليھم

:السجان 
شــكل جیــد ، يــدخل شــاھرا " ي ب يــتكلم بــالعرب

"السالح 
؟عمر من منكم 

"ال يجیب أحد "
:السجان 

؟ من منكم عمر أيھا األوغاد "بعصبیة "
:3ممثل 

أنا عمر 
:السجان 

تعال إلى ھنا 
:1ممثل 

ماذا ھناك 
:السجان 

س أنت وال   في عملنا تتدخلاخر
:4ممثل 

ولكن يجب أن نعرف أين ستأخذونه 
:السجان

سخرية  "  سـتعرفون  "ة  ثـم بحـد   " إلى المنتجع    "ب
عندما تلحقون به يا أنذال 

:عمر 
سجان " "يقترب من ال

:السجان 
ى           " ي معصـمیه والطماشـة عـل يضع القیـود ـف

ى رقبتـه ويقـوده أمامـه            عینیه ، ويضـع كفـه عـل
ي ھـذه األثنـاء تتجمـد             ق ـف باتجاه مكتب التحقـی
ف             سـرح وتخـف ـن الم سـم م الحركة  في ھذا الق

ص بسیط  اإلضاءة إال بصی
ســرح يــدخل  ي" ـن الم ســاري ـم ســم الی ضــاء الق

ستقر خلف الطاولة وھو يدخن سیجارا        الضابط ي
"فاخرا ويحدث نفسه 

:الضابط 
سأعرف كیف أتعامل مع ھؤالء اإلرھابیین 

 لمن يعتبر عبرةسأجعل منھم 
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وسیذكر التاريخ سجن أبو غريب وكیف أدب اإلرھابیین        
.

رون سـادة   يا لھم من أغبیاء كیف يظنـون أنھـم سـیقھ          
العالم 

ت     يتناھى إلیه صوت قھقه     " من المجھـول يلتـف
"يصمت يتابع 

نعم سادة العالم 
"يقرع الباب "

:الضابط 
ادخل 

:السجان 
"يدخل وھو يدفع عمر أمامه "

 ھذا ھو عمر سیدي 
:الضابط 

ھل أحكمت القید على يديه 
:السجان 

طبعا سیدي 
:الضابط 

ى عمر "عن عینیه واخرج اشة مالطانزع  "يتوجه إل
ت لھـا وكـم عملیـة          أھال سید عمـر كـم عملیـة خطـط

؟نفذتھا 
:عمر

"صامت "
:الضابط 

؟ لماذا أنت خائف 
:عمر

"صامت "
:الضابط 

ش أال تسمع  ؟ ھل أنت أطر
:عمر 

"صامت "
:الضابط 

س                ي ھـل أصـبت بخـر ى السـؤال أيھـا الغـب جاوب عـل
؟مفاجئ 

رفي إن لم تتكلم سأجعلك تندم على الیوم الـذي          بش
ولدت فیه 

:عمر 
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"صامت "
:الضابط 

"ينادي على  السجان "
:السجان

مرك سیدي أ"يدخل "
:الضابط 

سـخرية   .." الظاھر أن ھذا الحقیر ال يريـد الكـالم           "ب
"لم بحريـة    كبرأيك ما ھي الوسائل الناجحة لجعله يـت       

"يضحك السجان معه و الضابط يضحك 
:السجان 

االغتصاب ھل نأخذه إلى غرفة 
:الضابط 

ي          ..ال  .. ال   ھذه الغرفة فیما بعد فیما بعد ، أحضروا ـل
زوجته من زنزانة النساء 

:عمر 
 زوجتي "يصرخ "

:الضابط 
معـك ومعھا زوجات كل الذين      الكلب   أيھا طبعا زوجتك   

ـخرية "،  ـس خــف فــنحن   ال ينقصــھن شــيء ال ت "ب
حضاريون في التعامل مع النساء 

:عمر 
 كالب مجرمون 

:الضابط 
ستعرف من ھم الكالب بعد قلیل 

:عمر 
"يبصق على الضابط "

:الضابط 
 الكلب أيھا سأجعلك تبصق على نفسك دما 

ـجان مصــطحبا زوجــة عمــر   " ـس وآثــاريــدخل ال
"الضرب على وجھھا 

:عمر 
ـك ھــؤالء "ينظــر إلیھــا بــألم وتــأثر "  مــاذا فعلــوا ـب

الخنازير 
:فاطمة 

س ما نأسف علیه   لقد ضاع كل شيء ياعمر فلی
:عمر 
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ي وجــه الضــابط ، وھــو  " يبصــق مــرة أخــرى فــ
"بحالة انفعال شديدة 

:الضابط 
ـن عمــر أكثــر ،  " ـل ، ثــم وبھــدوءيقتــرب ـم  مفتـع

"يوجه لكمة إلى وجه عمر 
:عمر 

سقط لكنه يتماسك " "يكاد ي
:الضابط 

ـجان  " ـس "إلــى عمــر  " خــذه وزوجتــه  "إلــى ال
وستعرف ما الذي سیحدث لك ولھا أيھا الكلب 

:عمر 
 لیحدث ما يحدث ولكن لتعلموا أنكم لن تقیمـوا طـويال           

سنطاردكم في كل مكان 
:الضابط 

 إذا بقي منكم من يستطیع المطاردة 
:فاطمة 

اصبر ياعمر 
:عمر 

 العراق ، إن يومھم لقريب  سنصبر يافاطمة من أجل
:الضابط 

 العــرب ، تفــاءلوا أيھــا كــم أنــتم متفــائلون "يقھقــه "
وسترون الغلبة لمن 

:عمر 
 الغلبة للحق 

:الضابط 
 القوة ھي الحق 

:عمر 
 الحق ھو القوة

:الضابط 
ي تريـد وافعلـوا بـه      خذ"للسجان  " ه إلى الغرفة الـت

"يقھقه" فیلسوفا كما فعلتم مع زوجته قبل أن يصبح
:السجان

"يقود عمر وفاطمة ويخرج "
:الضابط 

مســاكین ال يعرفــون مــن يقــاومون ، يؤمنــون بأشــیاء  
ـــة ،   أن القـــوة ھـــي ســـیدة العـــالم وال يعرفـــونتافھ
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 وھي التي تجعل الحق باطال والباطل حقا        .والموقف
.
ــل " ــجان مصـــطحبا ممـث ــدخل الـس ــه 1ـي   يترـك

ي  "ويمض
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:الضابط 
 اسمك خالد 

:1ممثل 
"صامت "

:الضابط 
 ھل جمیعكم خرسان وطرشان 

:خالد 
"صامت "

:الضابط 
 حسب المعلومات لدي إنك كردي من الشمال ، فمـا          

الذي جمعك بعمر وباآلخرين 
:خالد 

سیط "  جمیعنا عراقیون "بانفعال ب
:الضابط 

ــدي معـــك األســـلوب    ــن يـج ـــد وـل ــك عنی  الظـــاھر أـن
ديمقراطي ال

يجب أن تنسى كلمة عراق 
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:خالد 
ض  العراق ال ينسى وال يمحى وجمعنا أبناء ھذه األر

:الضابط  
 سنحرق ھذه األرض 

:خالد 
ض ال تحرق بل تحرق من يحاول حرقھا   األر

:الضابط 
 إنك عنید ووقح 

:خالد 
 كــل العــراقیین عنیــدين ، العــراق يوحــدھم ويصــبغھم 

نیدة بصبغة األرض الع
:الضابط 

ي باتجاه خالد " ش "يم
نظراتك حادة وتبدو واثقـا مـن نفسـك الظـاھر أنـك لـم           

تأخذ نصیبا كافیا من جرعات رجالنا 
:خالد 

"صامت "
:الضابط 

ي سـب       " ى     ايقترب من خالـد ويثـن بته وينقـر عـل
س خالد  س بحذائي "رأ  سأحطم لكم ھذه الرؤو

ض " "ويخبط بحذائه على األر
:خالد 

ض العراق رؤوسنا من صخر  أر
:الضابط 

سجان    " "ينادي على ال سجان   "  خذه  "يدخل ال
وتصرف كما تشاء 

سه " "يعود الضابط لیحدث نف
وھل بقي من العراق شيء ..ھه ..العراق 

إطفاء
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2مشھد ال
سر من المسرح مكتب الضابط " سم األي "الق

:الضابط 
سـجا     " ي وجـه ال ف تسـربت تلـك       "ن  يصرخ ف  كـی

الصور من داخل السجن 
:السجان 

 ال أعرف يا سیدي 
:الضابط 

ب     أبو أال تعرف أن ما يحدث ھنا في سجن          ب يـج  غرـي
ت القیـادات             منـا ، وإن     العلیـا أن يبقى سرا ، كمـا طلـب

ف        ي موـق تسرب أي شيء سـیوقع القیـادة ويوقعنـا ـف
حرج أمام المجتمع الدولي 

..طبعا ال تعرف 
 تعـــرف أيضـــا أن القیـــادة ســـتحملنا المســـؤولیة ، وال

ـن بــین بــراثن       ـن الموضــوع وســنعلق نـح ـل ـم وتتنـص
المقاومة 



61

:السجان 
ف تسـربت تلـك المعلومـات                سیدي ال أحـد يعـرف كـی

والصور 
:الضابط 

 تقريرا تبین فیه أن الصور التي انتشـرت حـوادث            د أعد
فردية قام بھا عنصـر فقـد عقلـه مـن عناصـرنا وسـوف              

ھــل .ســب وســوف نحقــق بــاألمر تحقیقــا واســعا يحا
فھمت 

ال بد أن نفعل ذلك لنخفف الضغط الدولي 
ى ذلـك الضـغط ، ولكـن                 صحیح أننا ال نسـأل كثیـرا عـل

 واجب االحتیاط
:السجان 

"ويخرج " أمرك سیدي 
:الضابط 

ق ھـؤالء             "يحدث نفسـه    "  كـل مـا نفعلـه قلیـل بـح
س اإلرھابیین ، والشك أن القی    ادة ستقدر جھودنا ، النا

 عراق   عراق  كلمة عراق إالإنه شعب عنید ال يعرف
ــع يقاومنـــا حتـــى النســـاء واألطفـــال  ــل ..الجمـی وبـك

مــا ھــذا العــراق الــذي يوحــد  .واالنتمــاءاتالمــذاھب 
أي سحر له وفیه ..بسواده كل  البشر 

س على كرسیه    "..اشعر بالعجز     أيـة مھمـة     "يجل
.أنا فیھا وأية حرب 

 إننا متوھمـون    "بسخرية  "ھل حقا نحن األقوياء ھنا      
بذلك و يجب أن أعترف بأننا عاجزون عاجزون عاجزون  

إطفاء
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3مشھد ال
سـمین الیمـین          ى ق سوما إـل المسرح ما يزال مق

سارزنزانة   ث يوجـد خزانـة          الی  غرفة الضـابط حـی
سرير حديدي عسكري للنوم  صغیرة و

سم ن ايضاء الق
ي .یل فالضابط يبدو نائما ويبدو أن الوقت ل أما ف

ستیقظین  القسم األيمن فالممثلون ما زالوا م
:2ممثل 

 لقد مات عمر وفاطمة 
:4ممثل 

 لقد قتلوھما وال نعرف مصیر خالد بعد 
:5ممثل 

 وماذا سنفعل نحن ؟ ھل ننتظر أن نقتل نحن أيضا 
:6ممثل 

 لم يحدث في التاريخ ما يحدث في ھذا السجن 
:7ممثل 

 أعتقد أن المقاومة ستصـبح أكثـر قـوة ، وصـالبة ولـن              
يستمر الوضع على ماھو علیه طويال 

:2ممثل 
 لیفنینا االستعمار وجاء االستبدادنا َرلقد دمَّ

:4ممثل 
عراق يا عراق .. إيه 

:الجمیع 
عراق يا عراق 

عراق يا خیمة للصمت 
عراق يا عراق 

 للموت أرجوحةعراق يا 
عراق يا عراق 

 القسم األيمن إطفاء
سر سم األي ي الق ف

ـة الضــابط ،      " ى غرـف ـة إلــ ــدخل عمــر وفاطـم ي
يرتديان ثیابا بیضـاء ، ويبـدو الضـابط وكأنـه يـرى             

حلما مزعجا ، 
ض ومـازال   يتقدم عمر وفاطمة من سريره      " ينھ

سدسه  ي الحلم يشھر م ف
:عمر 

ن  مسدسك ھذا ال يفعل شیئا معنا فلن نموت مرتی
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:الضابط 
 ألم تموتا 

:عمر 
 الحق ال يموت 

:الضابط 
 ماذا تريدان 

:عمر وفاطمة 
روحك 

:الضابط 
 اطلبا ما تشاءان من الدوالرات أنا مستعد لكل شيء 

ــعف     " ـن الض ـة ـم ـه حاـل واالســتجداءيبــدو علـی
"والتوسل 

 اتركاني ارحماني أرجوكما
:عمر 

میع الـذين قتلتمـوھم    وجوزوجتيولماذا لم ترحمنا أنا    
 النذل أيھاھنا 

:الضابط
"يحثو على ركبتیه "

ـل إلــى عمــر "أرجوكمــا أوالد أرجــوك لــدي "يتوـس
ينتظرون عودتي 

:فاطمة 
 كانوا ينتظروننا ا لماذا لم تشعر بأن لدينا أوالد

:الضابط 
أقسم إني عبد مأمور 

:عمر 
ئمھم يقولـون   كل الجالدين أمثالك بعـد أن يرتكبـوا جـرا         

ولكــن أنــت بمــاذا ستقســم ، ھــل ..ذلــك ويقســمون 
 الحقیر ، بأي إله سوف تقسـم        أيھالديك ما تقسم به     

ت تـؤمن بـه ، أي             ى ب   ، أي إله أـن مـا تفعلونـه   إلـه يرـض
بالعراقیین وبالشعوب األخرى ، ھل ستقسم بشـرفك        

س   . ـك أم بــرؤو س  أســیادكأي شــرف ـل ـك الــرؤو   تـل
المحشوة بالحقد والدمار 

 السافل أيھاماذا ستقسم ب
اطمئن لن نقتلك اآلن سنتركك تتعذب وسنطاردك في        
كل مكان في أحالمك في يقظتك في كل مكان وزمان     

م حولك كالموت لتموت في الیوم عشـرات        سنظل نحوّ 
.المرات ستتمنى الموت ولن تناله 
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س مخیف ،         ، سـیقلقكم العراق كله سیتحول إلى كابو
سیطاردكم في كل مكان 

ــه أو ســـوف ســـ ض مضـــاجعكم حتـــى تخرجـــوا مـن یق
يخرجكم صاغرين 

إطفاء
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4المشھد 
سـتائر             سـدل  سـرح ويـزال الـديكور ، ت يتوحد الم
ـط           بیضاء على أطرافه ، عمر وفاطمة يقفان وس

البیضاءالمسرح بثیابھما 
ســقط بجھــاز    ـن أن ي ـدر  إســقاطويمـك  فــي ـص

المسرح صورة للعراق 
:فاطمة 

ھل سینتصر العراق 
:عمر 

سینتصر 
:فاطمة 

ولكن ھزمنا 
:عمر 

ش ال تعني ھزيمة األمة  ھزيمة الجیو
:فاطمة 

 انكسرت األمة
:عمر 

األمة التي تقاوم ال تنكسر 
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:فاطمة 
س ؟  والنا

:عمر 
س لم يھزموا  النا

:فاطمة 
ولكنھم يائسون 

:عمر 
لوقت قلیل وسوف ينتفضون من يأسھم 

:فاطمة 
العراق لقد دُمر 

:عمر 
 التاريخ ال يموت 

:فاطمة 
ولكنھم احرقوه 

:عمر 
التاريخ ال يحرق 

:فاطمة 
 رمادا أصبح

:عمر 
كطائر الفینیق مرة أخرى سینبعث من رماده 

:فاطمة 
وھل ستلتئم جراح األمة ؟ 

:عمر 
ستلتئم كأي جراح ألن األمة حیة 

:فاطمة 
ر أوالدنا لدمائنا وھل سیثأ

:عمر 
ص  سیزرعون أمال جديدا في الخال

:فاطمة 
متى سینتھي الحقد من العالم 

:عمر 
 العالم يستیقظعندما 

:فاطمة 
والحروب 

:عمر 
عندما يستیقظ العالم 

:فاطمة 
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والطغیان 
:عمر 

عندما يستیقظ العالم 
:فاطمة 

 ومتى يحل السالم 
:عمر 

 عندما يستیقظ العالم 
سرح يقتر" "بان من مقدمة الم

:فاطمة 
عندما يستیقظ العالم 

ستأتي حمائم السالم 
:عمر 

وتظللنا سحب بیضاء كالمالئكة 
:فاطمة 

وسینبت فوق دمائنا عشب أخضر 
:عمر 

ويشمخ النخیل 
:فاطمة 

النخیل خلود 
:عمر 

العراق خلود 
:فاطمة 

العراق تسامح وحضارة 
:عمر

ء طاھرة ستحمل السالم واألمان  العراق دما
:فاطمة 

إني أراھا قادمة كطائر الحیاة 
:عمر 

عندما يستیقظ العالم 
:فاطمة 

ستكون البداية 
ستار 

ي  بھیجة مصري إدلب
. ـ  إجازة في اللغة العربیة من جامعة حلب 

س  ي التربیة وعلم النف  ـ  دبلوم ف
  ـ  عضو جمعیة العاديات بحلب 
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عضو نادي التمثیل العربي بحلب   ـ  
:الجوائز الحائزة علیھا  

شعر للعام  /1998/ـ  جائزة عكاظ لل
1998/ـ جائزة دار الفكر للرواية العربیـة للعـام          

/
ي )جــائزة األربــع لغــات  (  ـــ جــائزة طنجــة   فــ

المغرب العربي

ي      "  عن ديوان    /للعام  "نھر الكالم يعبر من دم
2000

شعر للعام      ـ  جائزة ا   ي لل سان شیخ بدر الدين نع ل
/2000/

2001/  ـ  جائزة الصدى للرواية العربیـة للعـام         
/

/       ـ  جائزة المزرعـة للقصـة القصـیرة للعـام           
2002/

سـعودية         سرح المفتوح ال ص للم ـ جائزة أفضل ن
2003

ي نعمان األدبیةـ  لبنان  2003/     ـ  جائزة ناج
ي الشارقة عن كتابھا النقـدي      ـ  جائزة اإلبداع     ف

المشترك
ض     ( ــة والغمــو ـة بــین الغنائی القصــیدة الحديـث

2004

:صدر لھا 

سع مجموعات شعرية   ي الشعرت ف
ي ساعة متأخرة من الحلم   ـ  ف

ي    ـ  أبحث عنَك فأجدن
ي     ـ  على عتبات قلبِك اصّل

 ـ  خدعة المرايا
سمراء ي ال    ـ  قالت ل

ي بـرج الحـداد               ـ   السمراء   ى الشـاعر     ( ـف إـل
ي )نزار قبان

               ـ  نھر الكالم يعبر من دمي
  ـ  رحلة الفینیق
   ـ  سفر التكوين

ي الرواية  ثالث روايات :ف
ي الزمن العمودي ـ رحلة ف

ى جـائزة الصـدى للروايـة         ( 2001الحائزة عل
(

سیان ـ ألواح من ذاكرة الن
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ى جائزة دار الفكر للرواية العربیة      الحائزة عل (
شتركة)1998 رواية م

/2003/منشورات دار كنعان /   ـ  الغاوي 
ي أدب األطفال  :ف

ي  "أناشید لألطفال "   ـ  الضاد تغن
ــة علــى   ( صــیاغة قواعــد اللغــة العربی

شكل أناشید 
س األعلــى    ـن المجلــ                         الصــادر ـع

شارقة لل ي ال 2001طفولة ف
سلة لألطفال ي تتمة أجزاء السل  ـ  الضاد تغن

ـ  مغامرات صائل                     قصة
سرحیة ـ  مملكة اللغة                          م
ص ي أربعة أجزاء            قص ـ  الضاد تحك

  ـ  حجر بید ودم بید                  شعر 
ي النقد  ف

ض  ـــ القصــیدة ا /لحديثــة بــین الغنائیــة والغمــو
شارقة  2005دائرة الثقافة واإلعالم ال

ي  ـ وأنجزت جنون
شعر العالمي  ي ال يـ    /ـ قراءات ف نیروداـ  ألبرت

/لوركا 

ص ب  /13525/سوريةـ  حلبـ  
/093555481/جوال 
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عامر الدبك 

إجازة باللغة العربیة جامعة حلب 

 بحلــــــب ـ  عضو جمعیة العاديات

ـ  عضو نادي التمثیل العربي بحلب 

صدر له 

ي الشعر  ف

قبل أن يطفح الیاسمین ـ  لذيذة كالمعصیة 

ـ انتظار خارج الھواء  قريبا سأھطــــــــل  

ـ كالم بحجم الخیبة  كأي مواطن حزين  

ـ أوقفني في الصمت وقالـ  ھكذا قال الھواءـ  أريد أن 
أتثاءب 

ي النقد ف

ض  الشارقة القصی دة الحديثة بین الغنائیة والغمو
مشترك مع األديبة بھیجة مصري إدلبي

ي الرواية  ف

جائزة دار الفكر )مشتركة (ـ  ألواح من ذاكرة النسیان 
1998

2003ـ  االنكسار   جائزة الصدى 

2003ـ  يا لیتني كنت حمارا جائزة ناجي نعمان 
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حائز على  الجوائز التالیة 

1994 سعاد الصباح للقصة القصیرة          .جائزة د

1998جائزة دار الفكر للـــــرواية العربیة               

ــــــري للشـــــــــــــعر                2000جائزة المـع

جائزة الشیخ بدر الدين نعساني للشعر            
2000

2002 جائزة المزرعة للقصة القصیرة                  

2003جائزة الصدى للرواية دبي                         

2003جائزة طنجة الشاعرة المغرب                     

2003جائزة ناجي نعمان األدبیة بیروت                 

2004جائزة اإلبداع الشارقة                              

عن كتابه المشترك 

ض القصیدة الحديثة  بین الغنائیة والغمو

ص ب  /56/سوريةـ  حلبـ  الباب  
/093447037/جوال 


