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الف�صل الأول
�ألواح ورقم مونودرامية

7

مونودراما
�سدرة في حديقة الأ ّمة
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قبل العرض:

(نش�اهد نص�ب الحري�ة لجواد س�ليم مهيمن ًا على واجهة المس�رح
كإط�ار أمام�ي للخش�بة .وم�ن بين قائمتي النصب نرى على أس�فل
يمين المس�رح تمثال األم لخالد الرحال ،وعلى يس�اره في العمق
جدارية فائق حسن .تتوسط المكان شجرة سدر ضخمة جد ًا تهيمن

أغصانها وفروعها على فضاء المسرح ،وإلى جانبيها شجرتا نخيل
السدْ َر ِة
بسعف متيبس وبضع سعفات خضر في قمتيهما .يظهر خلف ِّ
ظل امرأة بحجم الشجرة .يتحرك ّ
على جدار (السايكلوراما) ّ
الظل
ٍ
قلي ً
حقيقية،
لا فيصغ�ر حجم�ه روي�د ًا رويد ًا حتى يبلغ حج�م امرأة

وحي�ن يندم�ج ّ
الظل باألصل تتقدم الم�رأة من جمهور الن ّظارة بثقة

لتوجه كالمها إليه مباشرة)
ّ

الس�دْ ِر ه�ذه (تش�ير إل�ى الش�جرة الضخمة)
الشجرة :أن�ا ش�جرة ِّ
ع�ام  1937غ�رزت هنا في ه�ذه الحديقة الغنّاء( ،تتوقف
مستدركة) أقصد التي كانت غنّاء ،بأمر من الملك غازي

الذي س�ميت الحديقة باس�مه .وبعد أن س�اح على هذه
األرض دم ابن�ه فيص�ل الثان�ي وه�و ثال�ث مل�ك للعراق

ص�ارت تع�رف بـاس�م (حديق�ة األم�ة)((( .كان المل�ك
((( حديقة األمة تتوسط مركز العاصمة بغداد وفيها نصب العراق المهمة:
نص�ب الحري�ة للفن�ان العراقي الراحل جواد س�ليم ،وتمثال األم للفنان
الكبير خالد الرحال ،وجدارية السالم للفنان المبدع فائق حسن ،وامامها
ساحة التحرير وهي من اشهر ساحات بغداد.
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غ�ازي يحبن�ي كثي�ر ًا ،وآثرن�ي عل�ى بقية الش�جر ،وربما
بس�بب انتمائ�ي للصح�راء العربية آث�ر زرعي هنا في هذه

الحديقة فقد كان رحمه الله يحب األش�جار العربية كما

يح�ب الخي�ول األصيلة ،وهو يعرف حق المعرفة أن آدم
أول البشر كان قد أكل من ثماري بعد هبوطه من الجنة

مباشرة.

ويوم قتل الملك غازي بحادث سيارة مزعوم جاء أحدهم،
وتب�ول عل�ى س�اقي ربما نكاية بي أو ربم�ا كره ًا للملك
ّ

الذي أحبني وكره االنگليز ،ولم يعدْ يطيق وجودهم هنا
(متق�ززة) آه ل�و تعرف�ون ك�م كان�ت رائحة ذلك الس�كّير
كريهة ومقززة .قال لي وهو في نشوة السكر:

(تق ّلد صوت السكّير)

ِ
عرفت ولكن
أعرف أنك
أعرفت بموته يا بنت الـ ....نعم
ُ
جئ�ت ألمنح�ك بركات غيابه األبدي .املئي جوفك بهذا
الماء ال َقراح ..هه هه هه هه هااااه( ..تعود لش�خصيتها)
غادرن�ي مترنح� ًا ،وعل�ى مبعدة بضعة أمت�ار رأيت جندي ًا

أ ّدى له التحية العسكرية ،وفتح له باب سيارة ليحشر نفسه
فيه�ا .ل�م أعرف اس�م ذلك الس�كّير ،ول�م أتب ّين مالمحه

بسبب ضعف اإلضاءة ورداءتها .وحين غادر ظننت أنني

سأنام ليلتي بهدوء لكنني فوجئت بمجموعة من السكارى
وهم يتندرون على موت الملك ،ويضحكون ما شاء لهم
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الضحك ،ويصفونه بالعميل .قال أحدهم:

(تقلد صوته)

مات عميل األلمان .وقال آخر:

(تقلد صوت اآلخر)

فليس�قط العمالء جميع ًا .ثم ازددت خوف ًا باقترابهم مني

توجس�ت خيفة وأنا أرى الش�رر
(تتراج�ع خائف�ة) ألنن�ي ّ

المتطاير من عيونهم المصوبة نحوي بإصرار .قال الرجل
الي مباشرة:
األكثر سكر ًا موجه ًا كالمه ّ

(تقلد صوته وترنحه)

من يزرع العمالة ال يحصد إال ثمارها .وأنت (تشير إلى
ش�جرة الس�در) من َغ ْرز عميل س�قط وعليك أن تسقطي
أيض ًا أيتها العميلة .تفو عليج وعله اللي خلفوج.
(ترجع لشخصيتها السابقة)

وراح يكيل لي رفس ًا لوال سكره الشديد لترك على ساقي
نَدَ ب ًا و ُقروح ًا.

(تستمر في سرد الحكاية)

تعرفت على قسوة الناس
في تلك الليلة السوداء حسبّ ،
للمرة األولى وميلهم الشديد للعنف ولم أعرف أن هذه
القسوة ستنال مني أنا أيض ًا.
(تتحرك صوب الشجرة ..تقف وراءها)

فف�ي صب�اح الي�وم المش�ؤوم الثاني حضر رجل متوس�ط
العم�ر وأنق�ض علي ضرب� ًا ببلطته الجارح�ة حتى كادت
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أنفاسي تتوقف بشكل نهائي.

(تتحرك بشكل موضعي لتتفادى ضربات الرجل)
صرخت بوجهه بأعلى ما أستطيع:

(تخرج نصف جسمها من وراء الشجرة)

ا ْغ ُر ْب عن وجهي أيها السادي فتوقف عن الضرب ،وسأل

نفسه باستغراب:

(تخرج من وراء الشجرة .تواجهها مقلدة شخصيته)

ممكن يكون أحد هنا!؟ (يتفحصها) ال ال ممكن (بتردد)
بس آني سمعت الصوت جاي منّا.

(يش�ير إل�ى الم�كان ث�م يتح�رك صوب الجمه�ور ثالث
خطوات)

يجوز تكون مس�كونه مثل ما يگولون لو آني داأتوهم؟..

وشنو يعنى سادي!؟

(يتح�رك ص�وب الجمه�ور بصم�ت مس�تغربا ..تع�ود

لشخصيتها)

قلت والدموع تنهال من عيني:

(تلتفت إلى المكان الذي أقبل منه)

ه�ذا ه�و صوت�ي أيه�ا الس�ادي ،وه�ذه أنا س�درة حديقة
األمة .من قطع جز ًءا مني قطع الله فرد ًا من أفراد عائلته.

أال تع�رف أيه�ا الغب�ي أنني من األش�جار الت�ي بارك الله

فيها؟! ...يا لك من مجرم تافه حقود.
(تلتفت لجمهور النظارة ثم)
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ّ
ظ�ل الرج�ل واجم ًا ال يريم وقد عقدت لس�ا َن ُه الدهش� ُة،
وش� َّلت يدَ ُه المفاجأةُ ،وأصابه الذهول .ال أعرف حقيقة
لماذا ينس�ى الناس في لحظة من اللحظات ّ
كل ما تقدمه

لهم من عالج ،وثمر ،ومذاق مميز ،ويتذكرون فقط أنك
َغ ْ�رز عمي�ل ال لش�يء إال لكونك عش�ت هن�ا بينهم بأمر
وأصروا على تس�مية
م�ن المل�ك ال�ذي زعم�وا بعمالت�ه
ّ

تحالف�ه عمال�ة؟ لقد كان المل�ك فيصل األول عمي ً
ال في
السم في اإلبر التي أوصى
دسوا له
ّ
نظرهم أيضا! ولهذا ّ
الطبي�ب بزرقه�ا ف�ي جس�مه ليعلنوا عن موت�ه في الوقت
ال�ذي أك�دت التقاري�ر الطبي�ة قب�ل موته بيومي�ن فقط أنه

بحالة صحية جيدة ..قلت مطمئنة نفس�ي ال بأس عليك

س�يعلم الناس حقيقة األمر ،وس�يعيدون النظر في مس�ألة
العمال�ة لكنن�ي فوجئ�ت صبيحة الرابع عش�ر من تموز

(((

بقت�ل المل�ك الثال�ث ووصيه على العرش وأف�راد عائلته
جميعا بتهمة العمالة أيض ًا ،بينما تم سحل رئيس الوزراء
بسيارة طافت به شوارع بغداد الحزينة.

(بنفور واستنكار)

يا الله .ما أشدّ هذا العنف ...أنا شجرة معمرة قوية جد ًا

علي إلى أبد
ولكنني أمام هذه القسوة أكاد أسقط ،ويغمى َّ

اآلبدين فكيف بهؤالء البشر؟ هل قدّ ت قلوبهم من نار؟

((( وهو اليوم الذي أس�قط فيه النظام الملكي في العراق ،واس�تبدل بنظام
جمهوري عام .1958
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صماء؟
هل وضعوا بين جوانحهم أحجار ًا ّ

(بتصاع�د أش�د) ه�ل فقدوا ف�ي لحظة هياج إنس�انيتهم؟

هل...

(تتوقف فجأة ثم بقرار هادئ)

ما نفع أن نس�أل أنفس�نا وما من جواب؟ حس�نا س�قطت
المملكة ،وسقط ملوكها الهاشميون ،وح ّلت الجمهورية،
وزعماؤها الوطنيون ،واستبشر الناس خير ًا ،وراح الزعيم
يقدم للناس ما لم يقدمه لهم غيره حتى قدَّ سوه ،وأ ّلهوه،

وظهرت لهم صورته على وجه القمر .تصوروا إننا معشر
الشجر صدّ قنا ذلك أيض ًا
(ترفع رأسها باحثة عن القمر)

ورحنا ننظر إلى القمر طواعية وفضوالً ع َّلنا نرى عليه ما

رآه الراؤون .لم أكن أطول شجرة في حديقة األمة لهذا
استنجدت بالنخلة التي تقف قريب ًا مني.

(تشير إلى النخلة ثم توجه الكالم إليها)

هي�ه أن�ت أيته�ا العيط�ه((( ه�ل ترين ص�ورة الزعيم على

وج�ه القم�ر؟ كرك�رت النخلة حت�ى كاد يغمى عليها من

شدة الكركرة

(تتوجه متحركة صوب النخلة)

وبعد أن هدأت قليال قالت بصوت حزين:

((( العيطه في اللهجة العراقية الشعبية هي النخلة الطويلة وفصيحها عيطاء.
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(تقلد صوت النخلة)

آه ل�و تدري�ن كم أش�عر بالمرارة وأنا أس�مع م�ا يتفوه به

ه�ؤالء البش�ر م�ن ت َُّره�اتّ .
يكذب�ون عل�ى أنفس�هم ،ثم
يصدّ قون كذبهم ،ويؤمنون به كواقع حال حتى أن شجرة

عاقلة مثلك تتأثر بتلك األكاذيب وتستفس�ر عنها .آآآآآآآه

ما أشدّ بؤسنا ونحن نلوك أوهامنا ّ
كل يوم.

(تعود لشخصيتها .تتقدم من جمهور النظارة)
أذهلتني إجابتها ،وأعادتني لوعيي.

(تسأل الجمهور)

ه�ل فق�دت قدرات�ي العقلية وأنا أطرح عل�ى النخلة مثل
هذا الس�ؤال الغبي؟ أظن أنني فقدت عقلي فع ً
ال بس�بب

اإليحاء الجمعي.

(تبدو كما لو انها سمعت صوت ًا قادم ًا من جمهور النظارة

فتكرر ما سمعته)

ماذا يعني اإليحاء الجمعي؟

(تبحث عن مصدر الصوت)

حس�نا دعون�ي أروي لك�م ه�ذه الحكاية الت�ي قرأتها في

ربورتاج صحفي تحت عنوان ((ركضة الباب الشرقي))

(((

(تقترب من احدى قائمتي النصب)

((( عن جريدة المدى ..العدد  - 2692األحد  6كانون الثاني  2013ربورتاج
تحت عنوان جولة في العالم السفلي لسوق الباب الشرقي!
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عندم�ا زع�زع الساس�ة األم�ان ،واالطمئن�ان ،والسلام،
والسراق
وزرعوا الخوف والفتنة بين الناس كثر اللصوص
ّ
الذي�ن اتخ�ذوا م�ن حديقة األم�ة مكان ًا لتجمعه�م .كانوا
يجلس�ون بقربي ،ويتباحثون بوس�ائل س�رقاتهم ،وتجديد

تلك الوس�ائل .اتفقوا ولم أعرف على ماذا اتفقوا لكنهم
ف�ي الي�وم الثان�ي نفذوا االتفاق إذ ركض بعضهم متصنع ًا
الهرب من ّ
كل حدب وصوب وكأن وحش� ًا ما يطاردهم

فامت�دّ الذع�ر إل�ى الن�اس وراحوا يهربون م�ن المجهول

ال�ذي يطارده�م تاركي�ن وراءه�م ّ
كل ش�يء .الچناب�ر

(((

والبس�ط ّيات وأش�ياءهم الثمين�ة وغي�ر الثمين�ة .وبع�د أن

توقف�وا ع�ن الرك�ض ،وعادوا إل�ى أماكنهم ب�دأ الصراخ
يعلو من ّ
كل جانب:
 انباگيتِ ..ولك َْم والله انباگيت. -انباگت فلوسي.

 -انباگت بسطيتي كلها.

ث�م تبي�ن للجميع أن عصابة من الس�راق ابتكرت وس�يلة

جدي�دة تتلخص بركض مجموع�ة تطالب الناس بالهرب

بينما تسرق مجموعة ثانية ما تركه الباعة من الثمين وغير
الثمين على أرصفة حديقة األمة .طبع ًا لم يفكر أحد قبل
((( الچنبر هو عبارة عن مربعات أو مس�تطيالت من الخش�ب تعرض في
خاناته البضاعة أما البسطية فهي قطعة من القماش القوي توضع عليها
البضاعة لغرض البيع.
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هذه العصابة بهذه الوس�يلة التي اس�تثمرت خوف الناس
أي شيء يلحق بهم األذى ،أو يخطف منهم األرواح.
من ّ

لق�د اس�تجاب الن�اس له�ذه الركض�ة بع�د أن أوحى لهم
اللصوص بذلك فأنت تقلد أحيان ًا ما تقوم به الجماعة من
دون أن تكون ثمة فسحة كافية لشحذ افكارك المضادة.
ٍ
ألحد ما ،أو قوة ما ،ولم
ل�م يك�ن الزعي�م الجديد عميال
يكن تابع ًا ألحد .كان نزيه ًا جد ًا ،ووطني ًا جد ًا ،ولم تكن

له ثمة عداوات أو ثارات شخصية ،أو سياسية ومع هذا
تم�ت تصفيته جس�دي ًا في مبن�ى اإلذاعة والتلفزيون الذي
بث صورة له

بعد موته وكان واحد من انضباط العسكر ماسك ًا شعره،
وساحب ًا إياه إلى الخلف ليبصق عليه.

(ته�م بالبصاق على ش�خصية تتوه�م وجودها في جانبها
ّ
األيمن لكنها تتوقف استحيا ًء)

آه ك�م ش�عرت بالخ�زي لم�رأى تلك البصقة المس�تهترة
وكأنهم لم يكتفوا منه إال بها.

(تحاول االستذكار)

أتذكّ�ر أن�ه كان ي�زور بع�ض األماك�ن هن�ا أو هن�اك لي ً
ال
بسيارته من دون رتل حماية أو رتل أ ّبهة تليق به كزعيم

للعراق .وفي ليلة ال أتذكر تاريخها حضر إلى هنا.
(تقف في المكان الذي حددته)

وقف أمامي بالضبط وهو يتأمل شيئ ًا ما هكذا
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(تقلد طريقة تأمله بحركة متقنة ثم تتوقف)

أردت أن أس�أل عن�ه لكنن�ي اعتب�رت ذل�ك فض�وال مني

فسكت .وفي اليوم الثاني بدأوا ببناء هذا النصب.
ُّ

(تقف إلى جوار نصب الحرية)

ثم وضعوا هذا التمثال هنا بلونه الكلسي األبيض.

(تقف إلى جانب تمثال األم)

وبعد ذلك بقليل ش� ّيدوا ذلك الجدار (تش�ير إليه) ليرسم

عليه الفنان العراقي فائق حسن جدارية السالم.

م�ات المل�ك األول مس�موم ًا ،والثان�ي بح�ادث مروري
مزعوم ،والثالث رمي ًا بالرصاص .ومات الزعيم برصاص
قوم�ي ليصعد إلى دس�ت الحك�م رئيس وحدوي مجايل
ّ
للزعيم.

مرة رأيتهما في استعراض عام ّ
وكل واحد منهما على متن

ناقلة يشيران للمتظاهرين إشارتين مختلفتين .كان الزعيم
يرفع سبابته معقوفة (على هيئة منجل) ليجامل بها هتاف
الشيوعيين .وكان اآلخر يرفع سبابته مستقيمة (على هيئة

الرق�م واح�د) ليرد على هت�اف القوميين الوحدويين .من
يومه�ا توقع�ت مصي�ر ًا واحد ًا للطرفين .تس� َّلم الوحدوي

الحكم الذي شارك فيه القوميون والبعثيون إلى أن حدثت

مهزل�ة كب�رى حي�ن ق�ام الوح�دوي كرئي�س للجمهورية

بانقالب على نفسه الستبعاد خصومه
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فما كان منهم إال أن دبروا له حادث طائرة مزعوم فسقط
علي ليالً:
محترق ًا .قال أحد السكارى وهو َّ
يتبول َّ
(تقلد شخصيته)

أتعرفين يا بنت الـ ...منو اللي "صعد لحم ونزل فحم"؟

آني أگلچ منو .النذل اللي گال على نصب الحرية :شنو
هالعگاري�ك ،ولي�ش ما تخلصتو منه�ا لحد اآلن (يحييها
بيده متشفي ًا) سالم.

(تعود لشخصيتها)

ّ
بش�خة طويلة أغرقت جذوري بزفرتها
ابتعدَ عني مكتفي ًا
القاتل�ة ،وأصابتن�ي بحرقة ش�ديدة ،وبقرف تجاوز حدود
تحملي كشجرة معمرة قوية .تمنّيت حينها لو تغلق الدولة
بارات الباب الش�رقي ك ّلها ألتخلص من قرف الس�كارى

في آخر الليل .على أية حال رحل الرئيس الوحدوي ليحل

محل�ه وح�دوي آخ�ر ل�م يدم له الحكم إال بضعة أش�هر
ونصبوا آخر رئيس� ًا بديالً ،وراحوا
حي�ن خلع�وه ،ونفوهّ ،
يعيث�ون ف�ي العراق فس�اد ًا ودم�ار ًا .وكما ق�ام الوحدوي

األول باالنقالب على نفسه انقلبوا على أنفسهم زاعمين

أن ثمة دخالء اغتصبوا عروس الثورات((( وتركوها تنزف

حت�ى الم�وت .قتلوا حلفاءهم وتابعوا البقية خارج البالد

((( ع�روس الث�ورات هي التس�مية التي اطلقت عل�ى االنقالب البعثي عام
.1963
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وأردوهم قتلى فصفت لهم األجواء وتفرغوا لقتل الرئيس

تعود
الجديد بدس س�م الفئران في أقداح الش�اي الذي ّ

عل�ى ش�ربها كل ي�وم حتى وهنت قواه وص�ار نائبه يدير
ش�ؤون البلاد والعب�اد كما يحلو ل�ه حتى جاءت اللحظة
المنتظ�رة فأجب�ر على الظهور في التلفاز ليعلن تنحيه عن

السلطة ألسباب صحية ،وتسليم مقاليد األمور لنائبه ،ثم
غادر القصر الجمهوري ليموت بعد ذلك بوقت قصير.

قت�ل المل�ك األول ،وقت�ل الثان�ي والثالث .قت�ل الزعيم،
والرئي�س ،وأخي�ر ًا وليس آخر ًا قتل الرئيس الجديد .قلت
لصديقتي النخلة أليس هذا ما حدث فعال؟ أجابتني

والدموع ملء عينيها.

(تق ّلد صوت النخلة)

نعم .هذا ما حدث بالضبط ولم يتّعظ أحد .ال يزال الناس

يط ِّبلون ،ويز َّمرون،
ويصنع�ون م�ن الق�ادة أبطاالً وهميين وآله� ًة من تمر ،ثم
يص�دّ ق الق�ادة أنهم آلهة فع ً
ال فيقتلون ،ويزهقون األرواح
ّ
ويلتذون بمرأى س�يول الدم حتى تجري
ف�راد ًا وأفواج� ًا،

من تحتهم أنهارا.

(تعود لشخصيتها)

ث�م أجهش�ت النخل�ة بب�كاء ش�ديد .تمني�ت ل�و أنني لم
أط�رح عليه�ا مثل هذا الس�ؤال المؤثر .لو لم أس�ق إليها

الم�رة كالعلق�م .لو لم أذك ِّْره�ا بما يجري
تل�ك الحقيق�ة
ّ
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للن�اس (تتوق�ف ع�ن ال�كالم) يلل�ه" ..م�ا كل م�ا يتمناه

المرء يدركه"((( ...وربما تت ّغير األمور ويشذ النائب الذي
صار رئيس ًا للبالد والعباد عن قاعدة القتل فيفوز بالراحة
األبدية .وربما( ...تتوقف فجأة)

لكن�ه ف�از به�ا فعالً ،وما عاد ل�ه من الخصوم غير أولئك

تفرغ لهم فألقى بهم
القابعين تحت خيمته الخضراء الذين ّ

إلى الجحيم.

ف�ي تل�ك الفت�رة م�ن حيات�ي ش�عرت باألم�ان المب ّط�ن،
المدجن ،وتخ ّلصت من الس�كارى ،ومن الذين
والسلام
ّ
يناصبونن�ي الع�داء حين قاد الحملة اإليمانية التي أفضت
إل�ى غل�ق الب�ارات ،وقتل العاه�رات (مس�تدركة) عفو ًا،

الق�وادات ولي�س العاه�رات فاغفروا لي
أردت أن أق�ول
ّ
عل�ي رجال يرت�دون البدالت
ز َّل�ة لس�اني .وص�ار يتردد
َّ

الزيتوني�ة الل�ون يتبعه�م ع�دد م�ن الرج�ال ذوي العي�ون
الكبيرة المفتوحة الواس�عة .وبوجودهم حرمت من مرأى
الشباب الذين يفدون إلى الحديقة من أجل االتفاق على

متعة عابرة أو من أجل التمتع بمرأى زهور األمة ،وصار

يمرون من بوابة الحديقة أس�فل نصب الحرية من
الناس ّ
دون أن يلتفتوا ذات اليمين أو ذات اليسار ليخرجوا من
بواب�ة األم�ة الخلفي�ة دون أن يلتفتوا إلى الوراء .ش�عرت
((( من قصيدة للمتنبي مطلعها:
بم التعلل ال أهل وال وطن

وال نديم وال كأس وال سكن.
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باألمان وفي الوقت نفسه شعرت بالجدب والخواء لكن

شعوري هذا لم يدم طوي ً
ال إذ راحت الصواريخ تنزل على
حارات بغداد ،وحدائقها مانحة الخوف ،والقتل الجماعي

للبغداديين جميعا.

تأس�ف ًا
س�نوات طويلة ونحن نئن ونبكي في حديقة األمة ّ
على أرواح الش�باب .فمن حرب إلى حرب .ومن جوع

مر عام والعراق ليس فيه جوع"((( ..في
إلى جوع ،و"ما َّ
تلك الحروب كنت أبكي على نفسي بكا ًء أشدّ من بكاء
النخي�ل .وكان َّ
عل�ي النازلة فتمحي
ج�ل خوف�ي أن تنزل
َّ

أث�ري أن�ا الوحي�دة الت�ي ال خلف لها ف�ي حديقة األمة.
س�ألت م�رة وزي�ر الدفاع حي�ن زار الحديق�ة بعد انفجار

صاروخي:

ي�ا س�يدي الكري�م هل من فائز وخاس�ر في هذه الحرب

الطويلة؟ أجابني مبتسما.
(تقلد شخصيته)

"لي�س ف�ي الح�رب ف�وز وخس�ارة ..الح�رب كله�ا

خس�ارة"((( وبع�د فت�رة وجي�زة س�معت أنه قت�ل بحادث
((( من قصيدة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب انشودة المطر والتي يقول
فيها:
مر عام والعراق ليس فيه جوع.
وكل عام حين يعشب الثرى نجوع ما َّ
((( تصري�ح وزي�ر الدف�اع العراقي عدنان خير الله في لقاء تلفازي مس�جل
إبان الحرب العراقية االيرانية.
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طائ�رة مزع�وم ..أقيم�ت ل�ه مجالس الع�زاء الضخمة في

كل م�كان وف�ي المجلس الذي أقامه والده س�مع الناس
ذل�ك الوال�د يق�ول :لقد قتله ..والله لقد قتله ..حقيقة أنا

ال أع�رف م�دى دق�ة هذا الكالم ولكن هذا ما ش�اع بين
الن�اس وقت�ذاك ..أما عن نفس�ي فق�د تنبأت له موتا كهذا

حين رأيته في جلسة تلفازية مع الرئيس الذي تعود الكل
مناداته بـ"سيدي الرئيس" إال هو فقد كان يناديه بـ"سيادة
الرئيس".

عندما اش�تد الحال ،وس�ار من سيء إلى أسوأ ،وضعفت

ق�درات البل�د ،وكادت تصل إلى الحضيض فكر الرئيس

بإنقاذ الموقف فدخل الكويت وكان دخوله قد جلب البالء
والعزاء بدال من العز والثراء ..انهالت علينا الصواريخ مرة

أخرى حتى أضاءت مدينة بغداد المظلمة ..وكان الش�رر

المتطاي�ر يب�دو لنا أش�به بألعاب ناري�ة في كرنفال وطني.
خس�ر الرئي�س الحرب .ترك الغ�زاة "يدخلون أفواج ًا من

كل فج عميق" والذ بحفرة آمنة .ش�عرت باألس�ى لمرأى
أحد الغزاة وهو يتفحص فمه ،وشعره األشعث الطويل.

(توجه كالمها لجمهور النظارة مباشرة)

ب�ي الظن�ون .أنا لس�ت معه أو م�ع غيره ،وفقط
ال تظن�وا َّ

علي
أقول ما يمليه َّ
ضميري كشجرة مخضرمة شريفة رأت ما لم يره غيرها.
وجايلت الحكومات واحدة بعد أخرى إلى أن ُقطِ َع ساقي
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بأمر منه ،ولم أعد قادرة على الرؤية...

(تسمع همسا قادما من الجمهور فتكرر ما سمعت)

لم�اذا؟ ألن�ه اعتق�د أن وراء ّ
كل ش�جرة ع�دو يتربص به
وبزبانيته ..وهكذا بقيت بال س�اق حتى هذه اللحظة فال

يأخ�ذن أحدك�م الفضول فيبح�ث عني في حديقة األمة..

أنا اآلن مجرد جذور معاقة تس�مع وال ترى ،وحين أود
الرؤية فأنني أس�أل النخلة لتنقل لي ما يحدث في األمة

بالضبط ..قالت لي النخلة ذا مساء:

(تقلد صوت النخلة)

تر ّبص الغزاة به ،وأخرجوه من حفرته ،وسلموه لحلفائهم
فحكموا عليه باإلعدام شنق ًا حتى الموت.
مات الرئيس ،وش�اع بين الناس أنه لم يمت ،وأن بديله

ه�و ال�ذي تلق�ى الحكم باإلعدام نياب�ة .وظهرت صورته
على وجه القمر مثلما ظهرت صورة الزعيم من قبل فه ّلل

الناس ،وكبروا ،ونقلوا رؤيتهم إلى ّ
كل محبيه .المش�كلة
أنهم صدقوا ما سمعوا ،وعاشوا على أمل عودته يوم ًا ما.
(إلى الجمهور)

دعون�ي أس�ألكم رجا ًء .هل يوجد بينك�م من ينتظر أوبته
من الموت؟

(تنظر في القاعة مفتشة)
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ال أحد؟ حسنا هذا ّ
يدل على أنكم من طينة أخرى أشدّ
نقا ًء ،وأكثر وعي ًا ،ومن الضروري أن أخبركم إنني توقفت
عن البوح ألنني لم أعد أرى ش�يئ ًا إال ما تنقله صديقتي

النخل�ة الصب�ور .ولهذا س�أتركها تكم�ل مذكراتي بالنيابة

عنّي .أما أنا فسأمثل لكم دورها بالضبط.

(تمثل دور النخلة)

دخل الغزاة بغداد بعد أن دمروها .س�اروا في ش�وارعها

وهم يلقون التحية على الناس.

(تسير منتقلة بين األماكن وهي تحيي الناس)

موهمين أنفس�هم أن
وكان كثير من الناس يردون التحية ّ
الغ�زاة يحمل�ون إليه�م الخلاص المنتظر .دخل�وا بغداد
وتركوا الحدود مفتوحة ّ
لكل من هب ودب .أمروا بحل
ليس�هلوا دخول الهابين والدابين إلى
الق�وى األمني�ة ك ّلها
ّ
الوطن فدخلت أفواج الناقمين ،والحاقدين ،والموتورين،

واالرهابيي�ن والس�لفيين ،والموس�اديين ،والوطنيي�ن غير
الش�رفاء ،و و إل�خ ...أم�روا أيض� ًا أن تد ّمر اآللة الحربية

تدمير ًا شامال .ثم تركوا البقية للقادمين عبر الحدود فاغتال

الموت�ورون رج�ال الق�وة الجوي�ة ،واغت�ال الموس�اديون
رج�ال العل�م والثقافة ،واحرق الناقم�ون المكتبة الوطنية
ومس�رح الرش�يد ،وس�رق الحاق�دون المتح�ف الوطن�ي

ومرك�ز الفن�ون .أم�ا كن�وز الع�راق النفطي�ة فكان�ت م�ن
حصته�م فق�ط .وبع�د أن أنه�وا مهمته�م غ�ادروا العراق
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مخ ّلفي�ن وراءه�م بعض الحريصين عل�ى إكمال ما بدأوا
ب�ه فتزع�زع األم�ان واالطمئنان ،وراح الفس�اد ينهش في
بدن البالد طوالً وعرض ًا ،وتش�كلت المافيات السياس�ية،
والعصاب�ات اللصوصي�ة ،والتكتلات العش�ائرية ،وب�دأ

الن�اس يعزف�ون ويرقصون على ايق�اع الطائفية والمذهبية
حتى صاروا ينهش�ون لحم بعضهم بعض ًا بتلذذ واش�تهاء

عجيبين ،وتربع على رقعة الشطرنج الذهبية رجل تشبث

محرمة
بالديموقراطي�ة ولكنه س�رعان م�ا تنكر لها كبدعة ّ
وافدة ال ينبغي أن يأخذ المسلمون بها فيتحملون جرائرها

إلى يوم القيامة.

توقف�ت ع�ن تمثي�ل دور النخل�ة عندم�ا أعلن�ت النخل�ة
ع�ن نبوءته�ا ببق�اء الحال على م�ا هو عليه إلى أجل غير

مس�مى ،وهذا هو ما خش�يت منه كش�جرة معمرة معاقة
ّ
ومصابة بالتشاؤم القهري ،ولم يبق لها إال أن تعود.
وضم�دت بع�ض جراح�ي،
أوقف�ت نزي�ف مذكرات�ي،
ّ
وامتصص�ت المزي�د م�ن مياه دجلة وغرينه�ا في محاولة
مني لصنع جذع جديد لكنني فش�لت فقررت العودة من
حيث أتيت.

(تتصاع�د الموس�يقى بينما تتح�رك هي إلى المكان الذي
بدأت بالظهور منه في بداية المس�رحية .يكبر ظ ّلها حتى
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يصير بحجم الش�جرة ثم يبدأ االثنان باالختفاء تدريجي ًا.
تس�تمر الموس�يقى حزين�ة مش�فوعة بالمزي�د من األس�ى
واللوعة).
انتهت
أدياليد بداية عام 2013
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مونودراما
جندي في ن�صب الحرية
�أال يمكن �أن يكون الحكام �ضحايا �شعوبهم؟؟؟؟
د .عبد الحليم المدني
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قبل العرض:

تطف�أ األض�واء في الصال�ة .يرتفع تدريجي ًا ،خلال الظالم ،صوت
م�ارش عس�كري .تفت�ح األض�واء تدريجي� ًا عل�ى مكون�ات نصب

الحرية((( (المعلق في فضاء المسرح) تركز دائرة ضوء حمراء على
منتصف النصب حيث يقف الجندي الذي يح ّطم القضبان الحديد ّية
معلن� ًا ثورت�ه وتح�رره من القي�ود ،تتبعها إضاءة خافت�ة على أجزاء
الخش�بة ن�رى خاللها الممثل بوض�ع مماثل لوضع جندي النصب.
بقعة ضوء أحمر تتركز عليه فتعزله عن بقية أجزاء الخشبة .يستمر

المارش لحظات قبل تحرك الجندي ،وتوجهه إلى جمهور النظارة

مباشرة:

الجندي( :بشخصيته كممثل)

ال تستغربوا وجودي هنا رجا ًء .أنا جندي هذا النصب.
(يشير إلى النصب المع ّلق في فضاء المسرح)

وصلة وصله بين الحاضر والماضي .وضعني جواد سليم

هنا.

(يش�ير إلى مكانه على منتصف الخش�بة ثم يس�مع صوت ًا

يقاطعه من الصالة فيكرر ما سمعه)

((( نص�ب الحري�ة :ه�و النص�ب الذي ش�يده الفنان العراق�ي الراحل جواد
س�ليم في وس�ط بغداد العاصمة ليمثل نضال الش�عب العراقي من ايام
س�ومر وأكد الى تأس�يس الجمهورية العراقية وما قدمته من االنجازات
المهمة.
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من هو جواد سليم؟! دعكم منه اآلن .سأحدثكم عنه في

الوقت المناسب.

(يعود لشخصيته)

وضعن�ي هن�ا ألن�ه كان موقن� ًا إنني مرك�ز ّ
كل األحداث،
والتغيي�رات ،واالنقالب�ات ،واالنتصارات ،والبالء العظيم

م�ن أي�ام فج�ر السلاالت وإل�ى يومن�ا ه�ذا ،فه�ل أراد
االحتفاء بأمجادي؟ أم أراد أن ينبهكم إلى ما اقترفته من
خيبات ،وما جررته عليكم من ويالت وحروب؟

بعضك�م ظ� ّن أنن�ي أن�ا الزعيم .مع أنني لس�ت بأكثر من
جندي خبر القتال ،وعرف كيف يضرب بالسيف والبندقية

اآللية ،وال ألومه على ظنّه فأنا هو فعالً ،وأنا غيره في آن
واحد .أنظروا إلى يمين النصب وقولوا :من أنا؟

(فترة صمت قصيرة ينظر خاللها لجمهور النظارة مفتش� ًا

عن جواب بال جدوى)

أنا قدت ّ
كل هؤالء الناس.

(يشير إلى بداية النصب من اليمين)

م�ن س�ومريين وأكديي�ن وبابليي�ن ،وباختصار ش�ديد كل
الذي�ن س�كنوا بالد ما بي�ن النهرين .هل تريدون أن أذكر

لك�م أس�ماء المل�وك ،والزعماء ،والرؤس�اء الذين قاتلت
معه�م ف�ي ه�ذه البلاد؟ (يتوق�ف قليلاً) ال أظ�ن أنك�م

تري�دون ..فق�د قرأت�م عنهم ف�ي كتب التاري�خ أيام كنتم
طالب� ًا ف�ي الم�دارس ،ورواد ًا ف�ي التظاه�رات ت�رددون
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كالببغاوات:

(نسمع صوت ًا جماعي ًا من جانب المسرح األيمن)
يعيش يعيش يعيش.

(نسمع صوتا جماعيا يردد من جانب المسرح األيسر)
يسقط يسقط يسقط.

(يسأل الجمهور في نصف القاعة األيمن بمرارة)

يعيش َم ْن ولماذا؟
(ثم يوجه السؤال للنصف اآلخر)

ويس�قط َم� ْن ولم�اذا؟ قد تعرفون َم� ْن ولكنكم لم تعرفوا

لماذا.

قررتم وال أدري لماذا قررتم أن أترأسكم بتر ّفعي عليكم.
هل ألنني محض عسكري أجيد القتال؟ أم ألنني أعرف

كي�ف أق�ود القطي�ع إل�ى حيث أش�اء؟ أم ألنني أس�تطيع
تس�ول له�م
الض�رب بي�د م�ن حدي�د عل�ى رؤوس م�ن
ّ
تسول لهم أنفسهم في بالد ما بين
أنفسهم ،وما أكثر من ّ
النهرين؟ لقد جعلتم مني حصان ًا جامح ًا.

(يشير إلى رأس الحصان في النصب وقد ركزت اإلضاءة
عليه) فانطلقت ّ
بكل ما أملك من قوة إلى األمام .امسك
بي اثنان في محاولة لثنيي عن الحركة ،أو دفعي للرجوع

إلى الوراء.

(يمثل حالة الشخصيتين)

لكنن�ي حي�ن رأي�ت م�ا فعل�ه األوغاد بك�م نحيتهما بقوة
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حركتي ،وصالبة إرادتي ،وانطلقت دون أن يوقفني أحد.

تبعني منكم الكثير ،واستشهد منكم الكثير لكنكم والحق
أق�ول لم تنظروا لش�هدائكم ب�ل كنتم تنظرون إلى ...إلى

سيادته على الدوام وأغمضتم عيونكم عن دموع األمهات
وهن يذرفن دموع ًا من دم على فلذات أكبادهن .لماذا لم
تنظروا إلى تلك األم على سبيل المثال.

(يشير إلى األم النائحة في النصب .تتركز عليها دائرة من
الضوء) وهي تحتضن ابنها الش�هيد وتبكي احتراق قلبها
بمفارقته األبدية؟ لماذا هللتم وكبرتم لسيادته وكأنه بينكم

رب األرباب؟ لماذا؟...

(يتوقف فجأة متذكر ًا)

م�ا زل�ت أتذك�ر ذل�ك الي�وم المش�ؤوم ال�ذي ترب�ع في�ه
گلگامش((( على عرش أوروك ذات األسوار .كنت جندي ًا

ضمن فرسانه األشدّ اء .أطيع فقط ما يأمرني به حتى ولو

أمرني بقتل أمي وأبي ،وهذا هو ما أراده مني بالضبط.

ف�ي ذل�ك الي�وم صفقت�م لجاللته حت�ى أدميت�م أيديكم،

وكأنكم في منافس�ة ش�ديدة للفوز برضاه .لم يكن يتوقع
منكم ّ
كل ذلك الحماس الهائل ،ولم يكن له أدنى تصور
إنكم تتباهون بقوته التي فاقت قوة الثور اإللهي ّ
كل تلك

المباهاة ،ولم يدر في خلده إن مجلس الشعب في أوروك
((( گلگامش هو خامس ملوك الوركاء األولى وهو بطل الملحمة الخالدة
التي سميت باسمه ملحمة گلگامش.
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س�يمنحه صالحي�ات تج�اوزت صالحيات من س�بقه من
ملوك الوركاء األولى ،وحين فتك بأش�د فرس�انكم بأس� ًا
هتفت�م ل�ك المج�د ي�ا گلگام�ش العظيم "راع�ي أوروك

السور والحمى .راعينا القوي ،كامل الجمال والحكمة"
ووضعت�م تح�ت أقدامه ّ
كل هداياكم من الذهب والماس
(((

والالزورد،

وانحنيتم حتى كادت هاماتكم أن تمس أرض البالط .أما
فرسان أوروك وأبطالها فقد الزموا حجراتهم ال يستطيعون

الظهور فإن ظهروا لم يش�ر إليهم أي أحد منكم بعد أن
استأثر گلگامش بكل إشاراتكم ،وإشاداتكم ،وأشعاركم،
وأناش�يدكم الت�ي تغن�ت باس�مه دون أوروك .لقد جعلتم

ثلثي�ه م�ن اآلله�ة والثل�ث اآلخر م�ن البش�ر فتم َّيز عنكم

بم�ا لي�س لك�م .جعلت�م منه الحكي�م المحنّ�ك ،والقائد

الضرورة ،والبطل المغوار ،وطلبتم من آلهتكم أن تحفظه
وترعاه فهو راعيكم وحامي أسواركم ،والذائد عن شرف

أوروك ذات األسوار .أحبه صغاركم ،وراحوا يتبارون في

تقدي�م أجم�ل الع�روض بميالده الميم�ون .أعلنتم أن ال

أحد غيره منحكم من الراحة واالطمئنان ما جعل أوروك
سيدة المدن ،وحاضرة الدنيا ،ومدينة السالم .كان يحكم
باس�م رب األرباب آنو ثم س�رعان ما صار حكمه باسمه

((( ملحمة گلگامش طه باقرـــ وزارة االعالم مديرية الثقافة العامة الطبعة
الثانية بغداد .1971
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دون رب األرباب.

(بأسى وشعور بالمرارة)

"لم يترك گلگامش ابن ًا طليق ًا ألبيه ،ولم تنقطع مظاليمه

ع�ن الن�اس ليل نهار .لم يترك عذراء طليقة لحبيبها ،وال
ابن�ة المقات�ل ،وال خطيب�ة البطل"((( وعلى الرغم من هذا

لس�موه بعد
كله كنتم تتس�ابقون في تقديم بناتكم كهدايا
ّ

أن طاب له نكاح نس�ائكم من أول س�ور في أوروك إلى
َّ
س�خركم لبناء أس�وار أوروك ولم يتقاض
آخر األس�وار.

أحدك�م فلس� ًا ع�ن عمله ط�وال النه�ار .غ َّي�ر المواقيت،

وجعلكم تصحون مبكرين على إيقاع الطبول فعس�كركم

م�ن حي�ث ال تعلم�ون .أخذ أبناءكم مرغمين ليضمهم له
ولجنده الميامين .واستأثر بنكاح بنات أبطالكم األشدّ اء.
وحين طلبتم منه بعد أن هدّ كم التعب أن يمنحكم بعض

ص�ب ج�ام غضبه عليك�م ،وش�نق بعضكم على
الراح�ة
َّ
أعم�دة قص�ره الملكي وأنتم تهتفون بالروح بالدم نفديك

يا گلگامش.

ثم جعلتم منه إل ًه كامل الجمال والحكمة وقلتم بصوت
واح�د راحتن�ا م�ن راحت�ك ي�ا گلگامش العظي�م ،وحين

ش�كوتم حالك�م ل�ـ(أورورو)

(((

وطلبت�م منه�ا السلام

((( المصدر السابق.
((( أورورو هي واحدة من اآللهة الخالقة ،وهي التي خلقت أنكيدو ليكون
ندا لگلگامش.
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والراح�ة س� ّلطني عليكم ألضربك�م بيد من حديد كي ال

تس�تمري أنفس�كم الشكوى .كنت أضربكم بشدّ ة ،وكنت
أتف�وق عل�ى بقية الفرس�ان بإيذائكم ع َّلك�م تنقلبون على
ّ

أنفسكم فتشعرون بما يحيطكم من ظلم واستبداد ،وكنتم
كلما توقفت عن ضربكم تصرخون ملء أفواهكم (نسمع

هتافا خارج المسرح)

بالروح بالدم نفديك يا گلگامش.

وكأني بكم استمرأتم ّ
العز ،والخنوع بدل اإلباء.
الذل بدل ّ

وعبادته بدل انو وأنليل .في ذلك اليوم فقط عرفت كيف
يمك�ن للش�عب التل�ذذ بالعذاب الذي يس�لطه ّ
ظل اآللهة
فكففت عن ضربكم على أمل أن تصحوا ذا يوم فتجدون

أنفسكم وقد تحررت من قيود عبوديتها المقيتة.

ربما تحتاجون اآلن أكثر من أي وقت مضى أن أذكركم

يوم وقف أمامكم هكذا.

(يقلد وقفة گلگامش) وقال وهو يزأر كاألسد الهصور:

(يمثل ش�خصية گلگامش) يا أبناء أوروك ذات األس�وار.

أن�ا ربك�م األعل�ى .تقولون ما أقول ،وتفعل�ون ما أفعل.
وال تحس�بوني بمنزل�ة أح�د منكم فتعيبون على أنفس�كم

ما أفعله بكم .نس�اؤكم نس�ائي .وبناتكم بناتي .وأوالدكم
اوالدي فلا يس�ألن أحدك�م ما أن�ا فاعل به ،أو بزوجاته،

أو بما ثقلت موازينه من المال والحالل .كونوا كما أشاء.
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لتتمتع�وا بم�ا اخترته لكم من متع الدنيا .ال تتذمروا ،وال
تتآم�روا ،وال تطلب�وا أكث�ر مما قدرته لك�م ،وكونوا عباد ًا
صالحين أشدّ اء على األعداء ألقودكم من نصر إلى نصر
حتى تبسط أوروك نفوذها على بالد ما بين النهرين فتصبح

مملكة لألرض والسماء.
(يعود لشخصيته)

وم�ا كاد ينته�ي م�ن اذاللكم علن ًا حت�ى رحتم تهتفون له
بأص�وات ه�ادرة (نس�مع هتاف�ا جماعي� ًا مدوي�ا من وراء

الكواليس)

بالروح بالدم نفديك يا گلگامش.

(يتحرك إلى أسفل النصب)

انظروا إلى ذلك الرجل الثائر.

(يشير إلى الرجل ذي الخطوة الواسعة)

وكي�ف ش�حذ هممكم بصالبت�ه ،وقوته ،وتوقه لالنقالب
عل�ى الظل�م واالس�تبداد فرفع بعضكم راي�ات االنتفاضة

والفت�ات النض�ال وأعربت نس�اؤكم عن آمالهن في حياة
كريمة لكن گلگامش ألقى القبض عليكم جميع ًا وأودعكم

سجنه الصحراوي الرهيب وكنت معكم ألنني لم أضربكم
كما أمرني .ومن السجن انطلقت أول األسئلة.

(نسمع االسئلة مسجلة على آلة تسجيل بصوت جماعي)
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أه�ذا ه�و گلگامش راع�ي أوروك المس�ورة؟ أهو راعينا
كامل الجمال والحكمة؟ أهو الشهم الغيور وحامي حمى

أوروك؟

وراح الن�اس يتهامس�ون ع�ن مظاليمه الكثيرة ،وس�جونه

الرهيبة ،وقسوته التي دونها قسوة الوحوش الضارية.

فانطلقت ّ
بكل ما
استطاع السجناء إيقاد شرارة االنتفاضة
ُ
أملك من قوة لتحطيم القضبان ،وتحرير السجناء ليقوموا

بواجبهم الذي حتمته االنتفاضة.

(فترة صمت مطبق)

كان�ت ام�رأة م�ن أوروك تض�يء لي طريقي بمش�عل بدد
الظلام الكثي�ف الذي أغرق الش�وارع بحلكته الثقيلة(((..
قال أحدكم:
(صوت أحد المتفرجين منطلق ًا من الصالة)
إنها الحرية الحمراء.
وقال آخر:

(من الصالة أيض ًا):

الثورة الخضراء.
إنها ّ

أما أنا فقد اكتفيت ببالغة الصمت .هل تعرفون إن أفظع
م�ا قمت�م ب�ه طوع� ًا ه�و تآلفكم م�ع الجلاد كضحايا!..
تص�وروا إن�ه ق�ال لي حينها ربما بداف�ع الثرثرة عليك أن

((( المرأة التي وضعها جواد سليم في منتصف النصب وهي تحمل مشعل
الحرية.
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فضحكت وال أعرف
تص�دق أنه�م مصابون بالمازوش�ية
ُ
لم�اذا ضحك�ت ربما بس�بب حروف ه�ذه الكلمة الغريبة

التي ال أعرف معناها .ثم أمرني قائالً:
(يقلد صوت الرئيس)

اذه�ب وحرره�م منه�ا إن كنت تس�تطيع .ث�م انتابته نوبة

ضحك وكركرة هستيرية اهتزت لها أرجاء القصر الملكي.

سألت الجندي الذي كان يرافقني.

(يلتفت إلى الجندي الذي يتوهم وجوده إلى جانبه)

ما معنى هذه الكلمة؟

(يؤدي ايماءات الجندي)

فاكتفى الجندي بتحريك كتفيه إلى األعلى ،وز ّم ش�فتيه،
ومن يومها صرت أطلق هذه الكلمة على ّ
كل من يصادفني
في الطريق.

(يمثل بعض الحاالت)

هيه أنت أيها المازوشي .تعال إلى هنا.
(يمثل دور الشخص)
من؟ أنا؟

وهل ثمة غيرك في الطريق؟

لكنني لست من تقول

ال يهم ما أقول المهم أنك مازوشي.

(يشاهد أحد المارة فيوقفه)
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هيه أنت توقف

لماذا يا سيدي هل خالفت النظام ال سامح الله؟

طبعا خالفت النظام ألم تكن مازوشيا؟ المازوشية ضرب

من ضروب مخالفة القانون أال تعرف هذا؟
ال والله يا سيدي لم أعرف.ـ

إذن أنت تعرف ما المازوشية

نعم أعرف يا سيدي

قل ما هي إذن

إنها كلمة أجنبية يا سيدي.

الي
ط�ال ب�ي الوق�ت وأنا أبحث عن معنى لها حتى جاء َّ
رجل من أبسط الناس وقال لي:

(يقلد صوت الرجل)

ه�ل س�معت م�ا قالته ننس�ون والدة گلگام�ش عن رعايا

أوروك؟

قالت :إنكم كالقطط تحبون خانقكم

(((

(يمثل حالة الرجل)

أمسكت بخناق الرجل حتى كاد يفارق الحياة وإذ غ ّيرت

يدي ،ودعا لي
رأيي وقررت مس�امحته انحنى لي ،وق َّبل ّ
بالخير والحياة المرفهة ،ودعا لگلگامش بالبقاء

األبدي على عرش أوروك ،وحين تركته يغادرني تساءلت
ّ
((( عبارة مأخوذة من المثل العراقي الشعبي (البزون يحب خانوگه).
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في سري كيف يمكنني شفاء ّ
كل هؤالء من مازوشيتهم؟
وعرفت حينها لماذا قهقه الرئيس وهو يأمرني بتحريرهم

منها.

كان گلگامش األول عسكري ًا ،وگلگامش الثاني عسكري ًا،
والثالث عسكري ًا أيض ًا فقرر الشعب أو قرر المجلس نيابة

عن الشعب أن يقود رجل من العسكر أي

نظ�ام جدي�د ألوروك .وبع�د انتفاضة ش�عب أوروك على
مظال�م گلگام�ش ّ
ح�ل اس�م الزعيم مح�ل الملك .رحل

گلگام�ش إذن ،وأس�دل الس�تار عل�ى حكم�ه ،وص�ارت
البالد تنعم بالهدوء والسكينة .ومن يومها تغ ّير اسمها من

مدينة الوركاء أو أوروك ذات األسوار ،إلى أرض السواد
جايلت ملوك ًا وزعماء حرصوا على أن ّ
يظل القائد
وفيها
ُ

األعلى عسكري ّا فعسكروا البالد ثانية .وبدأت رحلة التأليه

بنسختها الجديدة .ما زلت أتذكر يوم خرج الزعيم ليلقي
خطابه بين الناس فدوت حناجرهم بصوت هادر واحد.

(نسمع صوتهم من وراء الكواليس أو من جهاز التسجيل)

بالروح بالدم نفديك يا زعيم.

كان الزعيم مندهشا ،وربما شعر بدهشة أكبر عندما رفعوا

األكف ،وساروا بها في شوارع دار السالم.
سيارته على
ّ

األكف ،وتنس�اب في حركتها
كانت الس�يارة تموج على
ّ
فوق الرؤوس ،والناس يتنافسون على لمس صفيحها ،أو
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مصافحة

الزعيم ،ولم يخطر على باله أن يتكالب الناس على حملها

بعد أن خرجوا عن بكرة أبيهم ليحييوا ش�خصه الكريم.
أصابني الجنون ،ورحت أضرب بعضهم بالهراوة.
(يقوم بضرب الناس بطريقة استهاميه)

توقف�ت ع�ن الضرب بإش�ارة منه ،وتراجع�ت إلى الوراء
خوف ًا من أن يمزقوني إرب ًا إربا وأنا أمنعهم من ممارس�ة

طق�وس عبادتهم الغريبة لش�خصه المقدس ع َّلهم يكفون

عن فعلهم الجنوني.

كان�ت الدم�اء تس�يل م�ن بعضهم ملطخة مالبس�هم ك ّلها

وم�ع ه�ذا لم ينفكوا يتدافعون لنيل ش�رف لمس س�يارته

السوداء...

وتجمع�وا حول�ه بش�كل هائ�ل وهم
وم�ا خ�رج م�رة إال
ّ

ي�رددون بال�روح بال�دم حتى صار يش�عر بقدس�يته فعالً،

يخط�ر عل�ى بال�ه أن يتخ�ذ م�ن الجن�د حماية وهو
ول�م
ْ
المحم�ي بش�عبه فترب�ص به نفر أطلقوا الن�ار عليه ولكن
ش�اء الق�در أن ينج�وا فاحتفل الناس بسلامته أيام ًا وهم
يطلق�ون الحمام�ات البيض في س�ماء البالد كما يطلقون
االهازيج واألغاني .وفي يوم شفائه خرج للناس فهاجت
أصواتهم وماجت مرددة منذ الصباح وحتى المساء(صوتهم

مسجالً):

"ماكو زعيم إال الزعيم"
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حتى صدق أنه الزعيم األوحد الوحيد للبالد والعباد .وما
من أحد يمكن أن ّ
يحل مح ّله إلى أبد اآلباد.
شعرت بالحزن الشديد وسألت نفسي لماذا لم أكن شبيها

ألح�د م�ن هؤالء؟ ولم�اذا ال أملك طموح�ا كطموحهم
على الرغم من أنني عسكري قلب ًا وقالب ًا؟ ولماذا اقتنعت

أن أكون في الصف الخلفي بعد هذا العمر الطويل؟
(فترة صمت)

ربما ألنني رأيت ما حدث لهم من أيام گلگامش الغابرة
وحتى هذه الساعة ،واتخذت مما حدث لهم عبر ًا ودروس ًا

ولكن...

(يلتفت إلى جمهور الن ّظارة)

لماذا لم تحملوا أنتم تلك العبر محمل الجد ،وتكفوا عن

تأليههم وتقديسهم الزائفين؟ هل تعتقدون أنني غافل عما
كنتم ترددون من شعارات ضد الزعيم بعد أن اعتبرتموه

دكتاتورا؟ وكيف ال يكون كذلك وقد منحتموه ما يؤهله
ليكون كذلك؟ حتى اذا ضقتم ذرع ًا به أوكلتم لشياطينكم

ذبحه من الوريد إلى الوريد .لو تسنّى لي يوم ًا أن أكون
محاس�ب ًا لِم�ا اقترفت�م فإنن�ي ل�ن أحكم عليك�م بأقل من
حكمكم عليه.

(يكرر صوت أحد الحاضرين)
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هذا ظلم؟

قلت أن هذا ظلم؟
هل َ

(ال أحد يجيب)

حسن .ماذا تسمي التأليه والتسفيه؟ وهل ينبغي أن يفضي

التألي�ه إل�ى التس�فيه دوما؟ (فترة صمت) ال أريد س�ماع
اإلجابة من قوم يبدو لي أنهم لم يؤمنوا بعد بالعبر...

(يتوقف عن الكالم برهنة ثم يبدأ بالسرد ثانية)

رح�ل الزعيم ،وأس�دل الس�تار على حكم�ه ،وبأمر منهم
علي اإلقامة الجبرية بعد تجميلها بوسام التقاعد.
فرضت ّ
كان الرئيس الجديد صديق ًا للزعيم .اشتركا مع ًا في قلب

الملكية إلى نظام جمهوري لكنه سرعان شعر بمظلوميته

فهو يد

االنقالب الضاربة ،وهو من أمر بإبادة عائلة الملك إبادة

جماعي�ة ،وه�و الرجل الذي لم يش�عر بالراحة وهو يرى
الزعيم على رأس السلطة فاتفق مع زمرة باغتته بانقالب
جديد.

اس�تثمر الرئي�س الجدي�د مش�اعركم القومي�ة ،وألهب في

نفوسكم الحماس لوحدتكم فرحتم تهتفون له.

(اصواتهم مسجلة أو منطلقة من وراء الكواليس)
بالروح بالدم نفديك يا رئيس

وضعتم على ّ
كل جدار صورة له .وكلما خرج اليكم تسابقتم
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في امتداح شخصه الفذ .وهتفتم بصوت هادر رهيب.

(صوتهم منبعثا من آلة التسجيل)
كلنا جنودك يا رئيس...

كان يعرف أن في حماسكم محاباة له حتى أنه قال لكم:
(مقلد ًا صوته)

فلم يتك�رر هروبكم من الجيش؟
إن كنت�م جن�ودي حق� ًا َ
وكان ردكم بهتاف أقوى وأشد:

كلنا جنودك يا رئيس...

وما إن غادرتكم مروحيته وارتفعت قلي ً
ال في الجو حتى
تح ّطمت بفعلة فاعل ليس بمجهول .استنكرتم هذا الفعل
الجنوني ،وحكمتم مشاعركم القبلية فاخترتم شقيقه كبديل

له في الحكم لكنكم سرعان انقلبتم عليه ولم يمض على
حكمه إال بضعة أشهر.

رحل الرئيس ،وشقيق الرئيس وانا ال أزال أقبع في بيتي
مثل قطعة أثاث ال تحرك س�اكن ًا حتى صدر أمر إعادتي

إلى الخدمة العس�كرية كمستش�ار فائض على المالك .لم
يتركوا لي خيار ًا بين القبول والقبول ..كان الرئيس الجديد
يف�رض عل�ي مرافقت�ه إل�ى أي مكان يذه�ب إليه كما لو

أنني من مكمالت زينته الرئاسية ،وكان أزالمه يهيئون له
مستلزمات السالمة ،وحيثما وطئت قدماه المباركتان فانه
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يمنح الناس ما يحلمون به من رزم النقود ،وهم ير ّددون

بص�وت ق�وي بالروح بالدم فأثرى بعضهم وصار بعضهم
اآلخر يتطلع للوصول إلى يده الكريمة حتى ضج قصره

بالمنتفعي�ن الذي�ن م�ا انفك يمنحهم م�ا جاءوا من اجله،
قس�م أيام�ه الثمين�ة الس�تضافة الش�عراء ،والخطب�اء،
ث�م َّ

واألساتذة االجالء ،وشيوخ العشائر والقبائل ،والمناحل،

وكل من هب ودب فكتب الشعراء معلقات التأليه ،ودبج

الخطباء كلمات التعظيم ،ولهج رجال العشائر بالدارميات،
والمربعات ،والمواويل حتى صار لكل صنف ثمن.

هام الناس به حب ًا ،وراحوا يتطلعون لحلوله ضيف ًا عليهم
يكرمه�م أيم�ا كرم حت�ى تحقق ما قالته العرب "يا ضيفنا

لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل".

تكدس�ت مكارم�ه الس�خية ،وفاض�ت أعمال�ه الخيري�ة،

وامتدت يده الكريمة لتوزع ما زاد من الخير على البالد
المجاورة .منح نفس�ه رتبة عس�كرية حفاظ ًا على ما س�نه

ّ
لل�كل
األول�ون ،وس�ار علي�ه الالحق�ون وأراد أن يثب�ت

كفاءت�ه ف�زج البلاد والعباد في حرب تغنّى بها الش�عراء،

ومجدها الخطباء ،وأثنى على دمارها األدباء وما انفكوا
َّ

يلهج�ون وي�رددون ل�ه "جب�ل والل�ه وال ّ
كل الجب�ال"
فانتصر في ّ
كل حروبه التي خاضها والتي لم يخضها بعد

(((

((( أغنية لحاتم العراقي.
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حت�ى أيق�ن إن الله حفظه ورعاه وأيده بنور منه ليتخلص

من غرمائه ،ومنافسيه ،وأعدائه ،ومنتقديه.

م�رة كن�ت عائ�د ًا إل�ى بيتي وخط�ر لي أن أترك س�يارتي

الفاره�ة الت�ي قدمه�ا ل�ي س�يادته كهدية م�ن هداياه التي
ش�مل بها العس�اكر ك ّلهم ،وان أركب في س�يارات النقل

العام .كان الشارع ال يزال محتفظ ًا ببعض الحفر من أيام

تب�ادل الض�رب بالصواريخ العابرة للحدود .ش�كى بعض
الركاب من اإلزعاج الذي تسببه فأجابته امرأة قروية كانت

تجلس بيننا :س�يأتي حفظه الله ليعدلها .قلت لها :وهل
يملك من الوقت ما يكفي ليقوم بهذا .قالت :نعم

وقال الجالس إلى جانبي بتوبيخ:

عندما تذكره حفظه الله بكالمك قل حفظه الله ورعاه.

قلت حسنا سأفعل في المرة القادمة.

أمر فيها على ش�وارع
كان�ت ه�ذه هي المرة األولى التي ّ
المدينة التي ازدحمت بصوره وتماثيله ،وأقواله المكتوبة
بخطوط جميلة على جدران المحالت والبيوت ..وعلى
ْ
"عليك
أح�د االرصف�ة س�معت أحده�م يق�ول لصاحب�ه
�ت((( الر ِّي�س تگول الحق" وعرف�ت حينها أنه دخل
بدا َع ْ

بجره�م إلى الضف�ة التي
ف�ي مف�ردات حياته�م وس�يبدأ ّ
جرهم فع ً
ال
يري�د ..وم�ا إن ح�از على مرتبة التألي�ه حتى ّ
إل�ى خوض الح�روب والكروب ،والوق�وع تحت رحمة

((( كلمة قسم باللهجة الشعبية تعني بحياة فالن.
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الحص�ار والدم�ار وخ�راب الج�ار فندبوا حظه�م العاثر،
وتمن�وا ل�و تنقل�ب الحال ،ويتغير الم�آل ،وأن ال يحفظه
الله بعد وال يرعاه ثم تركوه ليموت ش�نق ًا بعد أن أزهق
أرواح ما يزيد على حجم أمة كاملة.

رح�ل القائ�د ،وأس�دل عل�ى حكمه الس�تار ،وعدت إلى
بيت�ي فوجدت�ه أث�ر ًا بعد عين ..وضعوا قنابل حول جداره
الخارجي ألنهم اعتقدوا أن القائد الجديد

سيزورني ألسباب تتعلق بتبيض السلطة لوجوهها فدفع
بيت�ي الثم�ن نياب�ة عن دولته ،ولم يكن بد من العودة إلى
مكاني في النصب بعد أن تدهور ّ
كل شيء ،وانهال على
كعك�ة الوط�ن الغرم�اء م�ن ّ
كل ح�دب وص�وب ،وصار
أرذلهم يمتطي أسد بابل ساخر ًا من حضارة سومر وأكد.

(يتحرك نحو مكانه في منتصف المس�رح تحت النصب.
يلتف�ت إل�ى جمه�ور النظ�ارة) صراحة لم تنت�ه مذكراتي
بعد ..لكنني قررت ايقاف نزيفها على أمل إكمالها يوم ًا ما
بعد إن نضع نقاط الحر ّية على نصبها في ساحة التحرير.
(يق�ف عل�ى منتصف المس�رح كما في بداية المس�رحية.
ينطلق صوت المارش تدريجي ًا ..بقعة ضوء حمراء تركز
على منتصف النصب وأخرى على جندي النصب ثم تطفأ
األضواء مع توقف المارش).
انتهت

أدياليد بداية 2013
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مونودراما
عامل في جدارية فائق ح�سن
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قبل العرض:

نشاهد على الخشبة (في منطقة أعلى وسط الوسط) جدارية ضخمة

ه�ي جداري�ة (السلام) للفن�ان العراق�ي الكبير فائق حس�ن((( .من
الجدارية يخرج بشكل استهامي العامل الذي يقف في مقدمتها وهو
يرتدي بدلة العمل الزرقاء .يبدو عليه التعب والضجر .يتحرك أمام
الجدارية جيئة وذهابا .يتوقف .يفكر .يبدأ المشي مرة أخرى ولكنه

سرعان ما يتوقف .يلتفت إلى جمهور النظارة ثم يتقدم باتجاههم.

يتوقف عند حافة المسرح إذ يفاجأ بوجود حفرة كبيرة ،يكاد يسقط
فيها ،فيتراجع خطوة إلى الوراء:

العامل :آ نس�يت وج�ود ه�ذه الحف�رة .أو ألق�ل إنني نس�يت أمر
القذيف�ة الت�ي اس�تهدفت الجداري�ة ولكنها س�قطت هنا.

(يشير إلى موضعها) فأحدثت هذه الحفرة الرهيبة...

(يتوقف فجأة ثم يوجه كالمه إلى جمهور الن ّظارة مباشرة)

عفو ًا نسيت ،وما أكثر ما أنسى هذه األيام ،أن أقدّ م لكم
نفسي.

أنا العامل في هذه الجدارية (يشير إليها) منحت قبل قليل

((( جدارية السلام أو جدارية فائق حس�ن وهي جدارية ضخمة تطل على
س�احة الطي�ران قريب�ا من (المس�طر) المكان الذي تتجمع فيه الش�غيلة
بانتظار من يش�تري قوة عملها يوميا .وتش�كل مع نصب الحرية للفنان
الراح�ل جواد س�ليم وتمثال األم للفن�ان خالد الرحال أضخم األعمال
الفنية في وسط بغداد.
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فرصة الخروج منها ألتنفس الهواء النقي بعد أن أفس�ده
بعض عابري السبيل أو السكارى الذين لم يجدوا مكانا

للتب�ول إال تحته�ا .مع�ذورون هم .فلا أحد منهم يعرف
ّ

قيمتها.

(يلفت انتباههم نحو الجدارية)

انظ�روا م�اذا فعل اإلهمال بها .لقد بهتت ألوانها ،وعاث
بها الموتورون خراب ًا ،وكأنها ليس�ت ملك ًا لهم ،أو جز ًءا

من تراثهم الجميل .حين أكملها فائق حسن أطلق الناس
مئات الحمامات البيض ابتهاج ًا بها حتى صارت السماء

بيضاء كالجليد .لم أعرف من أين حصل الناس على هذا

العدد الكبير من الحمامات البيض التي تشبه نظائرها في
اللوح�ة ،س�معت ذات م�رة وأنا أقف ف�ي مقدمتها رج ً
ال

من المارة يقول:

يمر م�ن تحت الجدارية ..ينظر إليها
(يمث�ل دور القائ�لّ .
ساخر ًا):

يقتلون الناس ،ويدّ عون أنهم حماة السالم .يعلقونهم على

أعمدة الكهرباء ،أو يسحلونهم على إسفلت الشارع باسم

السالم.

(يغي�ر نب�رة صوته) س�يأتي اليوم الذي�ن نع ّلقكم فيه على
أعمدة منصوبة في ساحة التحرير ،ونزهق أرواح حماماتكم
القبيحة هذه بحبال من مسد.
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(يعود لشخصيته)

حقيق�ة ل�م أفه�م لماذا يضمر ه�ذا الرجل ّ
كل هذا العداء

لحمامات اللوحة! لكنني اكتش�فت ذلك بعد مرور وقت
قصي�ر حي�ن ج�اء فتية م�ن الملثمين ،وأطلق�وا النار على

الحمام هكذا.

(يضع على وجهه قناع ًا .يمثل دورهم وهم يطلقون النار

عل�ى الحمام�ات بحركات صامتة .يتوق�ف .يزيح القناع.
يعود لشخصيته)

ولما لم تسقط أي ًا منها جاءوا بعلب دهان.

(يض�ع القن�اع عل�ى وجه�ه ثاني�ة .يخ�رج إل�ى م�ا وراء

الكوالي�س .يدخ�ل ومع�ه عل�ب الده�ان وفرش�اة .يضع
بعضه�ا إل�ى جان�ب بع�ض .يقوم بفت�ح أغطيته�ا واحدة

تل�و أخ�رى .يتناول الفرش�اة محاوالً طلاء الحمام .يق ّلد

حركات الملثمين بشكل ساخر .يستمر بالطالء حتى ّ
يشل

التعب حركة ذراعيه فيعود لشخصيته السابقة ،كعامل في

يحرك يديه من
الجدارية ،ثم يخلع القناع ويرمي به أرض ًاّ .

شدّ ة التعب).

ك ّل�ت متونه�م بع�د إص�رار عجي�ب عل�ى الطلاء فو ّل�وا
األدبار ،واختفوا في أزقة البتاوين المظلمة(((.

((( ال َبتّاوين حي من أحياء بغداد يقع على الجانب الشرقي قريبا من حديقة
األمة وتسكنه ملل مختلفة.
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عل�ى أي�ة حال نزع أحد رجال الجدارية قطعة القماش

(((

تلف وس�طه ،وراح يمس�ح بها بقع الدهان من على
التي ّ

وجه الحمام.

(يتحرك باتجاه اللوحة .يقف إلى جانبها)

ل�م نخ�ش إطلاق الرص�اص علينا فنحن نع�رف صالبة

الم�ادة الت�ي جبلن�ا منها ،ولكننا والحق يقال كنّا في حالة

دهشة كبيرة (متسائالً) لماذا دهشة كبيرة؟

ألن�ه ال يوج�د مجن�ون على هذه األرض يمكن أن يطلق
النار على أهله وناسه بهذا االستهتار المفزع.
(فترة صمت).

لم يتوقع أحد من المارة إننا يمكن أن نراهم أو نسمعهم
وه�م يتهامس�ون بأم�ور كثيرة ومثي�رة .ففي ليلة من ليالي

الصيف القائظ اقترب منا ثالثة اشخاص قال أولهم:

(يمثل ش�خصية األول بعد أن تتركز اإلضاءة عليه .يش�ير
لرجلين وهميين باالقتراب منه .يحاورهما همس ًا مستخدم ًا

حركة جسده موضعي ًا باتجاه الشخصيتين)

 غد ًا ساعة الصفر ،وعلينا تبليغ خاليانا بذلك. -هل المكلفون باالغتيال على أهبة االستعداد؟

((( إش�ارة ال�ى المواط�ن الك�ردي ال�ذي يق�ف خل�ف المرأة ف�ي منتصف
الجدارية.
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 إنهم على أهبة االستعداد. -وهل استلموا العدة؟

 نع�م اس�تلموا بن�ادق بورس�عيد من حليفنا س�ر ًا وهيمؤهلة اآلن ،وكافية لعميلة االغتيال.

(يترك مكانه عائد ًا لشخصيته)

في اليوم الثاني نصبوا كمينهم في شارع الرشيد منتظرين
مرور س�يارته الس�وداء .وحالما وصلت انهال الرصاص
عليها من ّ
كل حدب وصوب .أصابت إحدى الرصاصات

مرافق�ه فم�ات على الفور ،واخترقت رصاصة أخرى يده

ترجل من سيارته .سحب أقسام مسدسه
ولكنه مع ذلك ّ
الشخصي وطاردهم حتى اختفوا في األزقة المجاورة.

تص�وروا رج ً
لا واحد ًا هزم زمرة اغتي�ال كاملة ،وأصاب
أحده�م برجل�ه قب�ل أن يت�وارى ف�ي منعطف�ات الزقاق.

سألتني المرأة التي تجلس أمامي في هذه الجدارية:

 -لماذا يحدث له هذا وهو لم يؤذ أحد ًا منهم؟ قلت:

 -ربما ال يروق لهم حاكم ًا إال منهم .فكل فئة صارت

ترى أنها األحق بحكم الناس ،وسترين في قادم األيام
كيف يقتل األخوة االعداء بعضهم بعض ًا بدافع وطني،
وستبكين على الوطن غربته بين هذه الفئة وتلك.
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تمسها
تركت المرأة الحمامة تطير من على يدها قبل أن ّ
يد ابنها الصغير

(((

قلت بفضول:

فل�م ال تتركيه
 ي�ا س�يدتي للطف�ل لمس�ة محب�ة رقيقة َيلمسها بيديه الناعمتين ..قالت:

 أخش�ى أن يحل�و ل�ه ذل�ك فتصي�ر أثيرته الت�ي يتمتعبرؤيتها داخل القفص...

وم�ا كادت تكم�ل جملته�ا حت�ى انه�ال علين�ا واب�ل من

الرص�اص .اعتقدن�ا أنن�ا المس�تهدفون ثاني�ة ،ولكننا رأينا
بضع�ة رج�ال مس�لحين يطلقون الن�ار على ثلة من عمال
المس�طر الذي�ن الذوا بالفرار نحو أزق�ة البتّاوين (يتوقف

عن الكالم برهة ثم)

توقف المسلحون عن مطاردة الهاربين ،وعادوا أدراجهم
إلى سيارتهم العسكرية ذات الخط األحمر على جانبيها.

ل�م ي�دم الح�ال على هدوئ�ه فترة طويلة .فف�ي ذات يوم
م�ن أيام ش�باط ج�اءت زمرة بدوافع عدائي�ة خيم ظلمها
وظالمه�ا عل�ى البلاد بضعة أش�هر كأنها الده�ر بكامله.

علي ،واودعتني زنزان�ة ال أعرف أين تقع
ألق�ت القب�ض ّ

اآلن بالضب�ط وكأن�ي أحد أعدائهم األش�دّ اء .في الزنزانة
((( ه�ي الم�رأة الت�ي تجلس في اس�فل الجدارية وهي التي اطلقت س�راح
الحمامة من قفصها.
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رأيت عش�رات الرجال مش�رفين على الموت ،وس�معت
ف�ي الغرف�ة المج�اورة أنين نس�اء مغتصب�ات ،وحين ّ
حل

الظلام ص�ارت أصواته�ن تم�زق نياط القلب .توس�لت
إحداهن قائلة.

(يمثل دور الفتاة أو نسمع صوت الفتاة قادما من الالمكان)

ال أرجوك ال تس�ويها .آني مثل اختك .ما عندك أخت؟

آن�ي ش�رفك .آني بش�اربك .الله يخلي�ك ال ال ال (تبكي
إن�ت .أب�وس اي�دك .أب�وس
بم�رارة) ال تس�ويها عيون�ي َ

رجلك .خليني خادمة جوه رجليك بس ال تسويها ال ال

ال لـ اااااااااااااااااااااااااااااااا...

وطغت صرختها األخيرة على غرف المعتقل ك ّله .أغمي
عليها ولم نعد نسمع لها صوت ًا .جعلوها وليمة لسدّ جوع

مسرحة .سمعنا أحدهم يتمتم
ذئاب متسترة بشعور ملساء ّ

بعد الوليمة بضع كلمات.
ِ
المغتصب)
(يقلد تمتمة

تري�د أن تك�ون خادم�ة تحت قدمي ه�ذه الكافرة اللعينة.
الكاف�رات ال يصلح�ن إال المتطائهن عندما نريد ،ووقتما

نشاء ،ولن ندعهن ينجبن من نسلنا الشريف .أنبوب الماء
الم ّطاط يتك ّفل بالعالج .يجعل بطونهن تنتفخ وتنتفخ حتى

تتفجر أرحامهن.

(بصوت مفاجئ)
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ُبممممممممم

(ينفجر ضاحكا)

ههههههههههههه.

		

يمرون على زنزانتنا وينادون علينا بلسان ذلق.
كانوا ّ
(يقلد صوتهم)

اخرج يا ابن الـ...
ْ
أخ�رج م�ن الزنزان�ة ألدخل في غرف�ة التعذيب .ربطوني
ُ

عندما حان دوري بسلس�لة حديدية موصولة بأوتاد مثبتة
ف�ي ج�دار غرفة التعذيب .وهناك رأيت من س�بقني إليها

معلقا بمروحة سقفية .قال الجالد:
(يقلد صوت الجالد)

حان اآلن موعد دبغ الجلود...

فت�ح باب�ا م�ن داخ�ل الغرفة فدخل مس�اعداه وفي يد ّ
كل
منهما سوط كيبلي انهاال به على المع ّلق بالمروحة ضرب ًا
مبرح ًا.

(يم ّثل عملية الضرب بالسوط)

حتى بدأ الدم ينتفض عقب ّ
كل ضربة سوط .أشار لهما
بالتوق�ف فتوقف�ا وهم�ا يلهث�ان ،ث�م فكّا رباط�ه وجعاله
يهوي إلى األرض .بعد نصف س�اعة أفاق من أوجاعه.

قال الجالد:
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 -ه�ا ه�ذا يك ّف�ي لو بع�دك جوعان .ل�م ينبس المعذب

ببنت شفة فقال الجالد:
ِ
تكتف بمرحل�ة الدبغ وبس ..عليك االنتقال
 أن�ت ل�مإلى مرحلة التحويف.

ربط�وه عل�ى منض�دة التحوي�ف ،وراح ّ
كل واح�د منه�م
يقتط�ع بموس�ه قطعة من الجل�د حتى اصطبغت المنضدة

بل�ون ال�دم .أش�ار لهما بإنه�اء مرحلة التحويف ،وس�أل

الضحية قائال:

 -ها شبعت لو بعدك؟

لم ينبس الرجل ببنت شفة أيض ًا فقال الجالد:

 ما بقه غير مرحله وحدة بس .وقال لمساعديه: ِجاهز للكي قبل التسويق.
الج ْلد
ْ

أحضرا منضدة الكي ،وربطا الضحية عليها ،وقام الجالد

بإيص�ال كيب�ل المكواة بنقطة الكهرباء ولم ينبس الضحية
ببنت شفة .وضعوا المكواة على ظهره طوي ً
ال حتى شممت
رائحة جلده المحروق ولما لم ينبس الرجل ببنت ش�فة
عرفت أن روحه فارقت الحياة .قلت لنفسي حان دوري

اآلن ،وسمعت الجالد يقول متضايقا:
(يقلد صوت الجالد)

 -شنو هلريحه الكريهه ..طلعوه ّبره.

سحاله إلى خارج الغرفة ،وعندما عادا ثانية كان برفقتهما
س�جين آخ�ر ع ّلق�اه ف�ي المروح�ة وب�دأوا ف�ي الدب�غ،
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والتحوي�ف ،والك�ي ،ول�م أع�رف لم�اذا تركون�ي أنتظ�ر
دوري .لم تكن الضحية الجديدة تلتزم الصمت كسابقتها.

بل صرخت ،وتألمت ،وتوسلت ،ولكن لم يرق لها قلب

أي واحد منهم .وضعوا المكواة على ظهره وفي اللحظة
ّ
ذاتها رن جرس الهاتف وما إن رفعه الجالد حتى أش�ار
لمساعديه بالهرب حاالً .صرخت بهم:

 ارفع�وا المك�واة عن ظه�ره .أليس في قلوبكم ذرة منالرحمة .ألس�تم بش�ر ًا .لكنهم غادروا المكان والرجل
يصرخ ملء فيه من األلم.

(نسمع صرخته المدوية قادمة من وراء الكواليس .تتكرر
الصرخة حتى تتوقف بشكل نهائي).

غ�اب صوت�ه ،وانطفأت روحه ،وأنا أرى ّ
كل ذلك بعيون
جحظت من شدة الوجع.

بع�د ي�وم كام�ل م�ن هزيمته�م دخلت الس�جن مجموعة

م�ن الرج�ال .حطم�ت قيودي ،وأطلقت س�راحي فعدت
إل�ى الجداري�ة ورحت أروي لمن حولي ما حدث داخل

ذلك المعتقل الرهيب .اعتقدنا أن األمن قد استتب ،وأن
السالم عاد يرفرف على أجنحة الحمام .ولم نحسب أن
يوما رهيب ًا كان بانتظارنا أيض ًا.

ج�اءت زم�رة من رجال األمن الع�ام .ألقت القبض على
ّ
كل العمال الذين يجلسون هنا.
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(يشير إلى المكان)

على هذا (المس�طر) بانتظار من يش�تري قوة عملهم التي
الي وبسخرية قال
ال يملكون شيئا للبيع غيرها ،ثم التفتوا ّ

أحدهم.

(يقلد شخصية أحدهم):

ترجل قبل أن تصل إليك رجلي.
 -هيه .أنت ّ

يدي ،وساقوني مع العمال
فترجلت .وضعوا الجامعة في ّ
ّ
إلى مديرية األمن العام .قلت مستوضح ًا :ما جريمتي أنا،
ولم�اذا جئت�م بي إلى هذا الم�كان؟ وما كادت الكلمات

تخرج من فمي حتى بادرني أحدهم بلكمة قوية جعلتني
أترنح حول نفسي قبل أن أسقط أرض ًا .خذ.
(يمثل دورانه وترنحه جراء الضربة)

يا ابن الــ ...منين جايب كل هذي القوة.

وكان يقص�د أن ّ
كل م�ن لكمه�م قبلي أغمي عليهم على

الفور إالي .أخذوني إلى غرفة نصف معتمة فرأيت فيها
جثثا متحركة أو أجساد ًا في طريقها إلى الموت .أوقفوني
ف�ي زاوي�ة م�ن زواي�ا الغرفة ،ووق�ف أمامي ف�ي الزاوية

المقابلة رجل منهم .قال الرجل:
 اعترف بما لديك ..قلت: -ليس لدي ما اعترف به.

تقدم نحوي .ضربني بباطن كفه ضربة أدارت رأسي إلى
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الجهة األخرى بقوة وس�رعة جعلتني أرى البؤبؤيين كما
لو انهما جمرتان متقدتان أو شرارتان عبرتا خطف ًا من أمام

عيني المغمضتين ثم قال لي بما يشبه الهمس:

 ها أخ الـ ...هل ستعترف؟ قلت صارخا بوجهه -بأي حق تضرب مواطن ًا بريئ ًا لم يرتكب جرم ًا

تراج�ع إل�ى ال�وراء قلي ً
ال وبع�د لحظة تفكي�ر اصدر أمر ًا
مباشر ًا:
 -جيبوه خلي يعترف.

جر ًا
تجر نفس�ها ّ
بع�د لحظ�ات وصلت الضحية الجديدة ّ

م�ن ثق�ل ما حملت م�ن الج�راح واآلالم .جعلوه قبالتي

وقالوا له:

 (يقل�د صوته�م) منو هذا الواگ�ف گدامك؟ (من هذاالواقف أمامك)

(يتحرك إلى مكان الضحية مقلد ًا صوتها)
 -إنه هو.

(يعود إلى مكانه السابق .يوجه كالمه للضحية:

 لم�اذا تتهمن�ي باطلاً .أنت لم ترني بعد لتتهمني .قالرجلهم:

(يق ّلد طريقته في توجيه األمر)

 ّوخروا الوصله من على عيونهم العمياء (أزيلوا الغطاء

م�ن عل�ى عيونه�م العمي�اء) ووق�ف خل�ف الضحية،

وبمكر قال:
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 هذا هو المطلوب لو ال؟ فقال واأللم يعتصره:( يؤدي بانكسار كما لو أنه الضحية فعالً)

 -نعم ..إنه ...هو.

عل�ي ضرب� ًا ،ومس�بة وش�تم ًا ال نهاي�ة لهم�ا ثم
فانهال�وا
ّ
س�حبوني إلى غرفة أعدت اعداد ًا خاص ًا لممارس�ة أنواع
مختلفة من التعذيب الوحشي .ال أطيل عليكم وال أدعي

أنني كنت بط ً
تحمل العذاب .قلت لهم:
ال في ّ
 قول�وا ل�ي ما تريدون مني االعتراف به وس�أعترف بهحاالً .اعترفت أن ش�قيقي كان عام ً
ال مثلي ال يرضى
أن يستغلهم أحد مهما كان نفوذه وسلطته .قالوا:

(مقلدا صوتهم)

 لو ممعترف جان هسه انته جثة جايفة ويه بقية الجثث.(لو لم تعترف لكنت جثة نتنة مع بقية الجثث)

لقد اعتبروا كالمي هذا اعتراف ًا .فأصدروا عفوهم المؤقت
عن�ي .وبع�د ش�هر تقريب� ًا زال�ت آث�ار التعذي�ب من على
جسدي فاطلقوا سراحي ألعود إلى الجدارية مرة أخرى.

فوجئ�ت أن الطلب�ة الذين يقفون معي داخل الجدارية قد
تعرض�وا لتعذي�ب لي�س بأقل مما تعرضت له .كان أق ّلهم

عمر ًا ذا جس�د نحيل .وضعوه في غرفة كانوا يحتجزون
فيه�ا ع�دد ًا من ق�ادة العمال .قال الطالب وفي صوته رنة

توسل ألحدهم:
ّ
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(يمثل دور الطالب والقيادي)

 -متى يطلقون سراحنا؟

 هل تريد مغادرة المعتقل؟ -نعم أريد.

 إذن ما عليك إال أن تعترف وتغادر.لم أفهم حقا لماذا قال له ذلك .أعطف ًا عليه؟ أم ألمر آخر
أجهله؟ على أية حال لم يطل مكوثي داخل الجدارية وأنا

أرى قطعات عسكرية تتجحفل حول حديقة األمة وتعلن
للمأل عن حقيقة سيطرتها على مفاصل الحياة ك ّلها مبشرة

بحياة باذخة.

لم يطل بقاؤهم هنا .غادروا المكان على عجل وتوجهوا
إل�ى م�كان أجهل�ه ولم يكن متاح ًا اقتف�اء آثارهم بعد إن
صار ّ
كل متحرك هدف ًا لهم .وعندما حاولت ذلك متسل ً
ال

فاجأتني ضربة عنيفة على مؤخرة رأسي افقدتني صوابي.
الي هرولت مسرع ًا
غبت عن الوعي .وعندما عاد الوعي ّ
باتجاه�ات مختلفة .لم اس�تطع تحدي�د وجهتي بالضبط.
أردت العودة إلى مكاني في هذه الجدارية ولكنني فقدت

يئز في س�ماء
احساس�ي بالمكان .كان صوت الرصاص ّ
تص�م اآلذان .وكان رج�ال
بغ�داد .وكان�ت االنفج�ارات
ّ
األمن يو ّلون األدبار هاربين من مصائرهم وهم يحملون
مقراتهم مفتوحة أو
حقائ�ب ال أع�رف ما بداخلها .تركوا ّ
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محروق�ة والذوا بالف�رار من الموت ال�ذي تخ ّيلوه متابع ًا
لخطواته�م الش�اردة .ل�م يبق مكان ل�م تطله القنابل ّ
بكل
أشكالها ،وأنواعها ،ووسائل دمارها ،وبصعوبة بالغة وسط
أزيز الرصاص ،ودوي القذائف ،ورهبة الطائرات المقاتلة
استطعت أن أجد الطريق إلى ساحة التحرير ثم إلى ساحة
الطيران واخير ًا إلى مكاني داخل هذه الجدارية.

حقيقة لم أشعر باألمان يوم ًا من األيام ،ولم أذق للراحة
طعم ًا ،وكنت على الدوام أش�عر أنني مس�تهدف من قبل
هذا وذاك ،وكلما نشب خالف بينهم فأنني أكون ضحية

ذل�ك الخلاف الذي ل�ن ينتهي على ما يبدو لي أنا على
األقل.

(يتوقف لحظة .ينظر إلى الجدارية ثم إلى جمهور النظارة)
وعل�ي أن أع�ود إل�ى مكاني
مع�ذرة ..لق�د ط�ال غياب�ي
ّ
ف�ي الجداري�ة ،ولكنن�ي أعدكم أنني س�أعود ثانية أللتقي

بكم ،وألكمل لكم ما تبقى من مذكراتي كعامل في هذه
الجدارية إن بقيت على قيد الحياة و...

(يقاطعه صوت انفجار هائل .يظلم المكان تمام ًا .نسمع

أصوات استغاثة وصرخات ألم ووجع وأنين ونرى بريق
كش�افات س�ريعة نرى خلال مرورها على الم�كان جثث ًا
64

متطايرة واشالء متناثرة ودماء تلطخت بها جدارية السالم.
تطفأ األضواء في لحظة حزن دامية بينما يس�تمر األنين،
وعندما تفتح ثانية يكون العامل قد عاد إلى الجدارية وهو
ملطخ بدمه ودم الضحايا ..تتركز اإلضاءة على الجدارية
فترة قبل أن يسدل الستار).
انتهت
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الف�صل الثاني
ن�صو�ص مونو�سبايكرية
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مونودراما
قبل الموت بخطوات ثالث
الى رحمن الذي نجا من المجزرة الرهيبة
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الخطوة الأولى
قبل العرض:

{نش�اهد تالالً تغطي مس�احة الخلفية (الس�ايكلوراما) ك ّلها ،ومن

بعي�د يتناه�ى لمس�امعنا ص�وت م�ارش عس�كري ،وعل�ى الخش�بة
نرى جندي ًا بمالبسه الحربية المرقطة وهو يث ّبت على ظهره حقيبته
العس�كرية ،ويع ّل�ق زمزم ّي�ة الماء في نطاقه ث�م يحمل بندقيته ويهم

بالمس�ير .يتوق�ف ف�ي مح ّله إذ ينظر إلى جمه�ور الن ّظارة ثم يتقدم

نحوهم قليالً .يتوقف ثانية .ثم كمن يوجه كالمه إليهم}

الجندي :أن�ا ذاه�ب إلى حي�ث أمرت .قدمت إلى هذا المكان من
الجنوب ،وس�أغادره اآلن تارك ًا تالله الحمر الش�رق ّية إلى

قاعدة هائلة حصينة في شمال البالد .لست الوحيد الذي
س�يذهب إلى هناك فمعي ما يقارب الثالثة آالف جندي

بكام�ل عدّ ته�م الحربي�ة ربم�ا من أجل االس�تطالع ألننا
تدربن�ا علي�ه كثير ًا ،أو ربم�ا لمضاعفة تدريبنا ،أو لمقاتلة
ّ
األع�داء الذي�ن تعارفن�ا عل�ى تس�ميتهم بالجرذان الس�ود
فالق�ادة لم يخبرونا ش�يئ ًا عن ه�ذا االنتقال المفاجئ كما

أن نشرات األخبار تكاد تكون مقطوعة عنّا تمام ًا بعد إن
منعونا من مشاهدة التلفاز ،ومن استخدام أجهزة الموبايل

الش�خصية فمنذ الش�هر لم نس�مع عن تقدّ م أو تراجع أو
اندحار العدو.
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(نسمع صوت بوق التجمع)

لق�د ب�دأوا بالن�داء علين�ا من أج�ل التجمع في س�احات
عل�ي أن اذه�ب اآلن ،وأن ال ّ
أتأخ�ر ع�ن أم�ر
الع�رض.
ّ

طارئ مثل هذا.

(يه�م بالمغ�ادرة .يغ�ادر الم�كان من جه�ة اليمين .يظهر
عل�ى شاش�ة خي�ال ّ
الظل م�ع عدد كبير ج�د ًا من الجنود
وه�م بكام�ل عدتهم الحربية يتقدمون ،بالخطوة الس�ريعة

المصحوب�ة بص�وت الم�ارش ،برت�ل واح�د أو رتلي�ن

للصعود إلى الناقلة العس�كرية التي تظهر مؤخرتها فقط.
ّ
لتحل مح ّلها أخرى وأخرى إلى أن
تنطلق الناقلة بسرعة

يكتم�ل الع�دد الك ّل ّي .تفت�ح األضواء فنرى الجندي ،مرة

أخرى ،داخ ً
ال من جهة اليسار ولكن دون عدته الحربية)
جردونا من األس�لحة والمعدّ ات
عندم�ا وصلن�ا القاع�دة ّ
زاعمين أنهم سيوصلونها إلى المكان الذي سنذهب إليه

فالقاعدة مكان آمن للجميع.

في الثاني عشر من حزيران انطلق صوت البوق مرة أخرى
للتجمع في س�احات العرض .وقف اآلمر على
فأس�رعنا
ّ

مكان مرتفع ونادانا بمكبر صوت قائالً:

(يقل�د ص�وت اآلمر وكأنه يمس�ك بجه�از مكبر الصوت

أمام فمه)

مس�تقرة ،وال وجود لش�يء
أبنائي الجنود .األوضاع آمنة
ّ
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يثير القلق ،وليس من مهمة لنا في هذه القاعدة لهذا قررنا
إرسالكم بإجازة أمدها خمسة عشر يوم ًا تلتحقون بعدها

مقرنا السابق قرب التالل الشرق ّية .وزيادة في األمان
في ّ
واالطمئنان اخلعوا مالبسكم العسكرية ،وارتدوا المالبس
المدني�ة واترك�وا هوياتك�م ،ووثائقك�م ،وموبايالتكم في

يتعرف أحد على شخصياتكم .هذه
هذه القاعدة حتى ال ّ
اجراءات أمنية نعدّ ها من مقتضيات سالمتكم.
(يعود لشخصيته األولى)

اقتنعن�ا بكالم�ه الموج�ز ألننا تعودنا على ترك المعس�كر

مقرنا
ع�ادة بإج�ازات دورية .واس�تقبلنا خبر الع�ودة إلى ّ
الس�ابق بش�يء من الفرح .فنقلتنا مركبات عس�كرية إلى

مفت�رق طري�ق بي�ن مدينتين حيث كانت س�يارات األجرة
بانتظارن�ا للذه�اب إل�ى مرأب النق�ل العام ولم نعرف أن

سائقي هذه السيارات كانوا قد اتفقوا مع الجرذان السود

على تس�ليمنا لهم لقمة س�ائغة .وهذا ما حدث فع ً
ال بعد
االنطلاق بدقائ�ق مع�دودة إذ وصلن�ا إل�ى نقط�ة تفتيش
يس�يطر عليها مس� ّلحون يرتدون أزياء مختلفة ويش�تركون

بلحى متشابهة قال األول بلكنة أجنبية:
"ولج إنزلي من سياره"
فنزلنا من السيارة.

قال الثاني:
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"انبطحوا ارض ًا"
فانبطحنا.

قال األول:

"ما نريد كالم"

س�كتنا جميع� ًا إال الجن�دي ال�ذي كان إلى جانبي ش�رع

بالكالم قائالً:

(يقلد صوت الجندي وحركات يديه)

لم�اذا تعاملونن�ا بهذه الهمجية؟ لو كان السلاح معنا هل
تجرؤون على معاملتنا هكذا؟

(يتعالى صوت الرصاص .يمثل كيف تل ّقى رفيقه الجندي
مضرج ًا بالدم .يس�تمر
رصاصهم المجنون ،وكيف س�قط
ّ
برواية الحكاية وهو ال يزال ممد ًا على األرض)

قتلوه بدم بارد كالجليد( ..يقف) قال أحدهم:
(مقلد ًا إياه وهو يمشي متبختر ًا)

من منكم يريد الكالم أيض ًا؟

(يس�تعرض بعضه�م بش�كل اس�تهامي وكأن�ه ينتظر إجابة

أحدهم)

لذنا بالصمت .لم ننبس ببنت شفة ّ
عل في صمتنا بصيص

وعصبوا عيوننا،
أم�ل بالنج�اة من الموت .ربطوا أيدين�ا،
ّ
وفتّشوا جيوبنا بحثا عن وثائق أو هواتف شخصية .وبدأت
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بذك�ر الش�هادتين صمت� ًا بع�د إن أيقنت أنن�ي على مبعدة

خطوة واحدة من الموت .في هذه اللحظة تذكّرت ،وال
أع�رف كي�ف ولماذا ،ممثل الويس�تيرن األمريكي فرناندو

سانجو وهو يطلق النار على أسراه من على صهوة فرسه
األصهب.

(نس�مع ص�وت اطلاق الن�ار ال�ذي يس�تمر حت�ى تطف�أ
األضواء ،ويعم الصمت أرجاء المسرح والصالة).

الخطوة الثانية
(تفتح األضواء ثانية فنرى الجندي واقف ًا في مح ّله .يتقدم

خطوة إلى األمام ثم)

س�ري س�يقتلوننا وقوف ًا على
أمرونا بالوقوف ...قلت في ّ
غي�ر عادته�م .وب�دالً م�ن أن يطلق�وا الن�ار علين�ا صاروا

يضربوننا بأعقاب بنادقهم دافعين بنا إلى سيارات حكومية
اصطف�ت عل�ى منتصف الطري�ق .وك ّلما قطعت الس�يارة

علي صور مختلفة ألمي وهي
مسافة من الطريق انهالت ّ
تتل ّقى خبر ما يحدث لي على أيدي أشرس زمرة من زمر
علي شديد ًا ومع هذا سرحت
الشر الرهيب .كان الضغط ّ
بي أفكاري بعيد ًا .ورحت أناجي أمي.
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(يمثل حالة المناجاة داخل دائرة ضيقة من الضوء)

أم�ي أن�ا أع�رف إن ل�ك قلب ًا قادر ًا على س�ماعي كأي أ ّم
تشعر بالخطر المحدّ ق بولدها الوحيد ..لقد وقعنا ضح ّية
كذب وخداع كبيرين .بل ضحية خيانة عظمى أحسس�ت
باندالق صهاريجها الس�اخنة علينا من فم الس�يد القائد.
حاولت توجيه كلمة له أؤكد فيها خطر السير على طريق

محف�وف بمخاطر لم يحس�ب حس�ابها لكن�ه لم يمنحني
اإلذن بالكالم وكأنه عرف ما أريد .حاولت نقل مخاوفي

للصديق المرافق لي لكنه أسكتني بإشارة من يده .لم يشأ
أن يؤث�ر كالم�ي على فرحت�ه باإلجازة غير المتوقعة على

اإلطلاق فكتمت إحساس�ي وارتياب�ي البالغين .قلت في

سري :حسنا أتمنى أن ال يحدث لنا ما حدث لغيرنا .أمي
ّ

أنا أشعر اآلن باليأس التام .سوف لن أراك ثانية فما بين
الموت وبيني بضع لحظات لن تطول ألكمل ما يمور في

دخيلتي .الوداع يا أمي الحبيبة .الوداع ...الوداع.

(يعود لحالته السابقة ليكمل حكايته)

قطع�ت الس�يارات زه�اء الس�اعة قب�ل أن تق�ف ويأمرونا
بالترجل منها وهم يدفعوننا بأعقاب البنادق أيض ًا .أدخلونا
ّ
قصر ًا رئاسي ًا منيف ًا وفي إحدى غرفه أزاحوا العصابات عن
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أعيننا .كان بعضنا مكدّ س ًا فوق بعض ،وعددنا أكبر من أن
تسعه أية غرفة من غرف القصر .ولكي نبقى أحياء فإنهم

تكرموا علينا بكسرة خبز وشربة ماء في الصباح وأخرى
ّ
مثلها في المس�اء .وحدث إن دخل علينا أحدهم مس� ّلح ًا

وهو يجهر بصوت آمر:
(يقلد صوت المس ّلح)

هيه أنتم .من منكم يحمل رتبة ضابط أو أية رتبة أدنى؟

قال بعضنا( :نسمع صوتا جماعي ًا) "نحن"

ظن ًا منهم أنهم سوف يعاملون معاملة حسنة فاقتادوهم إلى

خ�ارج الغرف�ة .لم نس�مع م�ا دار بينهم من حديث ولكننا
سمعنا صوت الرصاص وأيقنّا أنهم لقوا حتفهم جميع ًا.

(يختلط صوت الرصاص بصراخ القتلى فيسدّ أذنيه بيديه
ّ
يتع�ذب .تم�ر فترة صمت قصي�رة ثم يجهش
بق�وة وه�و
بالبكاء .يتوقف .ينظر صوب جمهور الن ّظارة)

بدنوه لحظة
ال تظنّوا أنني خائف من الموت .لقد شعرت ّ
ّ
ستظل
غادرنا القاعدة .فقط أنا أتعذب من أجل أمي التي
وحيدة مستوحدة في عالم قاس لن يمدّ لها فيه أحد يده
ليعينه�ا عل�ى النه�وض .أن�ا عونها الوحي�د ومع ذلك لم
تمانع في ابتعادي عنها أو التحاقي للدفاع عن الوطن.

(سارح ًا بعض الشيء)

إيه ما أثقل حملي عليك يا أمي.
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(تدفع باب الغرفة بقوة فيفز .يسمع صوت أحدهم)

"هيه .من منكم من الطائفة المعادية فليذهب خارج ًا،
ّ
فليظل في مكانه"
ومن كان غير ذلك
هك�ذا ألق�ى علين�ا أم�ره بش�كل مفاج�ئ فبقي�ت م�ع من

بق�ي ف�ي مكانه ولم أنبس ببنت ش�فة وف�ي داخلي يتربع

الخ�وف الجهنم�ي .الخ�وف م�ن افتضاح أمري وكش�ف
حقيق�ة انتمائ�ي للطائف�ة التي غادرت الغرف�ة .وما كدت

أس�حب نفس�ي حتى تعالت أصوات الرصاص الممزوج
بصرخات الموت فجمد الدم في عروقي ،وتذكّرت قائد

كتيبتنا الذي جردنا من السلاح ،والوثائق ،والموبايالت،
وس�ألت في قرارة نفس�ي :ترى بأي ثمن س� ّلمنا لهم هذا
القائ�د العجي�ب؟ وكيف يمكن لخائن مثله أن يخون ّ
كل

شيء في حياته؟ وتذكرت ما قرأته ذات مرة للسياب:

إن كان معنى أن تخون
فكيف يمكن أن يكون

أيخون إنسان بالده

(يمكن أن تكون قراءة األبيات مسجلة)

أرعبن�ي دخ�ول مس� ّلح آخر للغرفة التي بقين�ا فيها وراح
يدقق النظر في وجوهنا ،وكمن اكتشف سر ًا أشار بسبابته
قائالً:
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(مقلد ًا صوته)

هيه ..أنت ..تعال إلى هنا

نهض�ت وكان�ت نبض�ات قلبي تدق بمطارقه�ا دق ًا مؤلم ًا
ُ
عل�ى ّ
كل ج�زء من أجزاء جس�مي ولكنني اس�تطعت من
السيطرة عليها .قال المس ّلح:

اجلس أنت يا غبي لم يحن دورك بعد .هيه أنت انهض.

نه�ض الش�خص ال�ذي كان يجل�س قريب� ًا من�ي ،وغ�ادر
عص�ب عينيه .ال نعرف ماذا
الغرف�ة م�ع المس� ّلح بعد أن ّ

حدث بعد ذلك لكن الشخص عاد إلينا وقد وهن جسده
وبالكاد يستطيع حمل نفسه على قدميه .الغريب أن بعض

األشخاص لم يعودوا إلينا ..ربما جرت تصفيتهم بطريقة
أو بأخ�رى .أعن�ي بنحره�م بع�د أن افتضح أم�ر ادعائهم

للطائف�ة األخ�رى أثن�اء التحقي�ق .وبعضهم ع�اد دون أن
يمسوا ولو شعرة واحدة من جسده .وعرفت من هذا أنهم
ّ

يروم�ون ج�ر االنتباه إلى كونهم جاءوا منقذين ومحررين

لطائفتهم حسب .استمر التحقيق ساعات طوال على هذا
المنوال .وك ّلما انتهوا من ش�خص أش�اروا آلخر ،وآخر

علي أنا.
حتى وقع االختيار ّ
(فترة صمت)

أدركت أن ساعة الموت قد حانت ثانية وإنني على مبعدة

خطوة منه فثمة أكثر من سبب لقتلي اآلن بعد أن حاولت
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عيني ودفعني بشدّ ة
عصب
تضليلهم لإلبقاء على حياتيّ .
ّ
إل�ى خ�ارج الغرفة ،وعندما دخلت غرفة التحقيق انهالت
علي الضربات كالمطر ،وإذ توقفت زخاته قال أحدهم:
ّ
 لماذا كذبت علينا حين سألناكم عن الطائفة والمذهبالذي تتبع؟

 -أنا لم أكذب أبد ًا.

 -وكيف نعرف أنك لم تكذب؟

 اس�ألوني وس�تعرفون حتما إنني صادق وال أقول غيرالصدق.

 هل أنت من المسلمين -نعم أنا مسلم

 إذن ارفع األذان بيننا لنصلي. -حسنا.

ورفع�ت األذان ،بع�د لحظ�ة تفكي�ر بم�ا يري�دون ،عل�ى
طريقتهم لكنهم لم يصدقوني .فأمر المحقق بضربي ضرب ًا
مبرح ًا ،وبعد أن أشبعوني ضربا سألني المحقق:

م�ن أي منطق�ة أن�ت فأجبته ف�ور ًا ذاكر ًا اس�م منطقة غير

منطقتي فطلب مني أن أصف له المنطقة فوصفتها مثلما
رأيته�ا ف�ي آخر زيارة عندما ذهب�ت متف ّقد ًا حالة صديقي
الصح ّي�ة بع�د إصابته بطلق ناري أس�ود ثم طلب مني أن

أذكر له اسم واحد من سكنة المنطقة وعنوانه ففعلت.

أعادوني إلى غرفة الحجز ثانية .وفي اليوم الرابع الحتجازنا
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لم يبق منا غير  150ش�خص ًا .س�اقونا واحد ًا بعد اآلخر

لمحكمة أعدت لمقاضاتنا برئاسة قاض شرعي ،وعضوية
مدع ،ومحام .صرخ أحدهم بأعلى صوته:

(نسمع صوت المنادي)
"محكمة"

فارعبن�ي صوت�ه المفاج�ئ ،وحين دخل�ت المحكمة قال

الواقف عند مدخلها :إن اس�ماءنا موجودة في الكمبيوتر
ال�ذي كان بوحدتن�ا ،وإنه�م يعرفون ّ
كل ش�يء وال داعي
للكذب .سألني القاضي من أنا ،ومن أي عشيرة ومذهب،

فأجبته بال تردد عن النقاط الثالث .قال إذن ارفع األذان

فرفعت�ه كم�ا في المرة الس�ابقة فقال ل�ي أخرج فخرجت
ألتفاج�أ بأحده�م وه�و يحم�ل خرط�وم م�اء .ق�ال آمر ًا
إي�اي :توض�أ فتوض�أت لكنني أخطأت في مس�ح الرأس
والرجلي�ن وم�ا ك�دت أنتهي حتى بدأ ّ
الكل بضربي ضرب ًا

تكسرت بعض أضالعي من شدّ ته
مبرح ًا ّ

المبرح وهو يتل ّقاه أو يحاول تجنبه
(يمثل حاالت الضرب
ّ
وم�ن ش�دة بع�ض الضرب�ات فإنه يس�تمر بالص�راخ حتى
يتوق�ف ع�ن الحرك�ة ويغرق في الصم�ت قبل أن ينهض

ثانية) ...

ق�ال القاض�ي :لم�اذا كذبت علينا فأجبته م�ن فوري أنا لم

أمي ال أعرف القراءة والكتابة .أنا يتيم
أك�ذب عليك�م .أن�ا ّ
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بالك�ف عن
ول�م يع ّلمن�ي أح�د الصلاة فأمره�م القاض�ي
ّ

ضربي ،ووضعي في قاعة األسرى غير المشكوك بطائفتهم.
يمر بطيئ ّا جد ًا ،وثقي ً
ال جد ًا وكنّا نعدّ اليوم الذي
كان الوقت ّ

يمر بنا دهر ًا من التر ّقب وانتظار مصيرنا المجهول.
ّ

ف�ي خام�س أيامن�ا الثقيلة تلك ّ
أط�ل علينا أحدهم ،وقال
مبش�ر ًا إيانا أن خليفة المس�لمين قد أصدر عفوا ألس�رى

ه�ذه القاع�ة معت�ذر ًا عما لحق بنا م�ن التعذيب واإلهانة
فج�اء بعضه�م مس� ّلم ًا علين�ا ،ومصافح� ًا أيدين�ا بع�د أن

منحون�ا مبلغ خمس�ين ألف دين�ار للوصول إلى عائالتنا.
وبه�ذا ش�عرت أنن�ي نجوت م�ن الموت ،وأنني س�ألقي
بنفسي أخير ًا ،وبلهفة كبرى في أحضان أمي التي تنتظرني

أحر من الجمر.
على ّ
(تطفأ األضواء).

الخطوة الثالثة
(عل�ى شاش�ة خي�ال الظ�ل يظه�ر الجن�دي م�ع زمرة من
المس�لحين بمالبسهم السود ،وشعورهم الكثة ،وهيئاتهم
الخرافية المخيفة .يعطون الجندي بعض األوراق النقدية،

ويساعدونه في الصعود إلى سيارة من سياراتهم ثم تنطلق

السيارة إلى خارج المكان .يدخل إلى المسرح راجالً)
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نمر بها.
أبلغون�ا أن نذك�ر كلم�ة المرور في أي س�يطرة ّ
مجمع القصور
كنا أكثر من خمسين أسير ًا عندما غادرنا
ّ

تحول�ت
الرئاس� ّية .تركون�ا ف�ي منتص�ف المدين�ة الت�ي ّ
بفضلهم إلى مدينة أشباح ،وكان ال ّليل قد انتصف فنمنا

عل�ى األرصف�ة المع ّف�رة حتى الصب�اح .راودتني أحالم

العودة لبيتي واالرتماء بأحضان أمي .حصلنا على سيارة
م�رت ّ
بكل نقاط التفتي�ش دون أذى بفضل كلمة
أج�رة ّ
المرور التي كنا نتسابق في قولها لهم قبل أن تثار حفيظة
أحده�م فيق�وم بتصفيتنا دون اكتراث .ش�كرنا الله على
عودتنا سالمين ناجين من موت أكيد .طلب السائق منا

الترج�ل قب�ل الوصول إلى إحدى نقاط التفتيش القريبة
ّ
ترجلنا من السيارة ،ووقفنا
من أول مدينة وصلنا إليهاّ .
على جانب الطريق ونحن نش�ير للس�يارات ّ
عل إحداها

تق ّلنا إلى المدينة .ومن حس�ن ح ّظنا أن إحداها توقفت

فع ً
لا وكان�ت ف�ي داخله�ا عائل�ة نازحة قصصن�ا عليها

م�ا ح�دث لن�ا فتعاطف�ت العائلة معنا .التهمت الس�يارة
الطريق التهام ًا ولم يبق بيننا وبين العاصمة سوى سبعين
كيلومترا ..في تلك اللحظة داهمتنا نيران مفاجئة كثيفة

وقاتل�ة ص ّب�ت علينا جحيمها من جهة البس�اتين القريبة

من الشارع العام.

(يتعال�ى ص�وت الرص�اص ،وأص�وات ص�راخ النس�وة
مح�رك الس�يارة وفرامله�ا وارتطامه�ا
ممزوج� ًا بص�وت
ّ
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بإح�دى الس�يارات المحترق�ة عل�ى جانب�ي الطري�ق وهو

يقوم بتجسيد الدور وبعد االصطدام يسود الصمت برهة)

قت�ل الس�ائق ،وأصب�ت أن�ا بطلقتي�ن في ذراع�ي وأخرى
اس�تقرت في عظم الحوض بينما اخترقت الرابعة س�اقي

اليمنى .نظرت إلى رفيقي فهالني مرأى يده مبتورة نازفة
بشدّ ة .فتح باب السيارة عازم ًا على الهروب صوب المدينة

لكن رصاصهم تمكّن منه فسقط مضرج ًا بالدم .اضطررت
أمزق قميصه ألربط ساقي عل ّ نزيفها يتوقف ،وفعلت
أن ّ

الش�يء نفس�ه م�ع ذراع�ي وحوض�ي وبقيت بي�ن الجثث
ساكن ًا ومتوقف ًا عن الحركة .غفوت وال أعرف كم مضى
عل�ي م�ن الوق�ت .أيقضن�ي ص�وت محرك س�يارة قادمة
ّ

نحوي وأرخيت السمع ألشخاص بدا إنهم مستاؤون من
منظر النساء قتيالت داخل بعض السيارات المنقلبة ومع
هذا لم أتحرك أبد ًا حتى غادروا المكان.

في المساء زحفت خارج ًا من السيارة عسى أن أجد من
ينقذني ولكن دون جدوى فعدت إلى الس�يارة وبصعوبة
فتح�ت صندوقه�ا بحث ًا عن ش�ربة م�اء وكان فرحي كبير ًا

عندما وجدت قنينة ماء ممتلئة .ش�ربت وتركت جس�دي،
طلب ًا للراحة ،تحت السيارة المدمرة .كان مرأى السيارات

مؤلم� ًا ج�د ًا وكن�ت أنظر بحزن إل�ى الطريق وفي داخلي
تتص�ارع رغبت�ان :أن تأت�ي س�يارة النتش�الي وأن ال تأتي
83

أبد ًا ألن مصيرها لن يكون بأفضل من مصير السيارة التي

أقلتنا إلى هذا الموقع المميت .أربعة أيام خلت وأنا أسير
هذه الرؤى الكابوس ّية القاتلة.

ف�ي الي�وم الراب�ع قدمت س�يارة وكان فيها رجل وزوجته

وابنهم�ا وإذ أطلق�وا الن�ار عليه�م أوق�ف الرجل س�يارته
وف�ر هارب� ًا م�ع ابنه صوب دكاكين مهج�ورة واحتميا بها
ّ

م�ن واب�ل الرصاص ،وعندم�ا قدمت مدرعة اإلخالء فإن
الرص�اص ازدادت وتيرت�ه ،وصار أكث�ر كثافة من المطر.

في هذه األثناء ركض االبن نحو المركبة المدرعة فسقط
قريب ًا منها بعد أن تعثر بحجر فهرع إلنقاذه أحد الجنود.
وضعه داخل المدرعة وانسحبت حاالً تاركة والديه.

يب�دو أن أكث�ر م�ن موت ينتظرنا عل�ى قارعة الطريق فإن

نجون�ا من الجرذان الس�ود فثمة ج�رذان أخر في انتظارنا
عل�ى امت�داد الطري�ق ،ولي�س لن�ا إال أن نس� ّلم أمرنا بيد
الم�وت .م�ا ال�ذي يمكن فعل�ه ونحن مثخن�ون بالجراح
النازف�ة؟ لق�د وقعنا فكثرت س�كاكيننا .ترى هل س�نصل

إلى خط النهاية في هذا الماراثون الجهنمي؟!

ف�ي الي�وم الالحق عادت المدرعات .ووس�ط جحيم من

الرصاص تمكن الجنود من إخالء الرجل وزوجته .أما أنا
فبقيت في محلي ال أغادره ألن المسافة بيني وبين الجنود

طويل�ة ال يمك�ن قطعه�ا بس�هولة تح�ت مط�ر الرصاص

الكثيف فغفوت على جراحي ،أو ربما دخلت في غيبوبة
ال أع�رف أمده�ا ولكنن�ي حي�ن أفق�ت رأيت ش�خص ًا ما
يسحبني من تحت السيارة وأنا أئن أنين ًا متقطع ًا .سألني:

 -من أنت؟

أجبته:

 -أنا منكم

حين صرت خارج المكان حاول مساعدتي على الوقوف

لك ّن س�اقي النازفة حالت دون ذلك .أش�ار لرفاقه فأتوا
ببطاني�ة وضعون�ي عليها ،وحملون�ي إلى واحدة من أربع
مدرع�ات كان�ت موزع�ة عل�ى جانب�ي الطري�ق .أخذوني

إلى معسكرهم وقبل أن يباشروا بتضميد جراحي الغائرة
فتح�وا صفح�ة جديدة للتحقيق مع�ي وال أدري إلى ماذا

أو إلى من سيقودني التحقيق هذه المرة.

كن�ت عل�ى مبعدة ثلاث خطوات من الم�وت ونجوت.
ترى هل سأنجو من رابع الخطوات؟

(يه�م باإلجاب�ة لكن�ه يتوقف فجأة قبل خروج الكلمة من
ّ

فيه فتتوقف الصورة على خشبة المسرح ،وتحيط به دائرة

المتوهج تستمر مع صوت المارش فترة قصيرة
من الضوء
ّ
قبل حلول الظالم على أجزاء الخشبة ك ّلها).
النهاية
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مونودراما
اطالقة واحدة ح�سب
مهداة الى م�صطفى في رحلته الأخيرة
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تطف�أ األض�واء ،ويس�ود الظلام أرجاء المس�رح .نس�مع من خالل

صوت محرك ناقلة (بيك أب) مع لغط غير واضح وضجيج
الظالم
َ

بش�ري .تتقدم الناقلة من عمق منتصف المس�رح حتى تتوقف في
وسط الوسط .دائرة الضوء التي تحيطها يضيق محيطها شيئا فشيئ ًا
عازلة الدمى الس�ود عن المقاتل المحكوم باإلعدام وهو ال يزال

يرت�دي ز ّي�ه العس�كري ويق�ف ف�ي مقدمة الدمى على ظه�ر الناقلة

حاسر الرأس .اشباح من الدمى البشرية نراها بصعوبة على جانبي
الناقل�ة بأش�كال مختلف�ة :بعضها يرفع ي�ده مبتهج ًا ،وبعضها اآلخر
يغط�ي مالمح�ه الوج�وم على الرغم من ابتس�امته الغامضة .بعضها
في حالة مسير وبعضها اآلخر يصفق بحرارة .تعرض على الخلفية

(الس�ايكلوراما) وقائ�ع المعركة التي اش�ترك فيه�ا المقاتل بلقطات
سينمائية مختلفة:
لقطة عامة:

تظه�ر س�احة المعركة الدائ�رة بين الطرفين حيث
يتب�ادل الطرف�ان اطلاق النار الكثيف باألس�لحة

المختلفة.

لقطة ترافلنج:

التقدم بعدس�ة الزوم نحو المقاتل الذي ّ
ظل ثابتا

لقطة متوسطة:

انسحاب القطعة المقاتلة الى الوراء.

لقطة قريبة:

لقطة متوسطة:

في موضعه القتالي.

المقات�ل ينظ�ر ف�ي إث�ر حضيرت�ه .يش�ير له�م

باالنسحاب مشاغ ً
ال العدو.

سقوط عدد من القتلى برصاص بندقيته ،وتوقف
رمي الرصاص المعادي.
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لقطة متوسطة:

يقرر اللحاق بحظيرته .يخرج من موضعه القتالي
راكض ًا بسرعة كبيرة.

لقطة قريبة:

اح�د جرح�ى الع�دو ينه�ض .يس�دد بندقيته نحو

لقطة متوسطة:

يص�اب المقات�ل بقدم�ه اليس�رى فيس�قط أرض ًا.

المقاتل .يطلق النار عليه.

ين�ادي عل�ى أف�راد حضيرت�ه لكنه�م يس�تمرون
باالنس�حاب .يزح�ف مح�اوالً االبتع�اد بصعوب�ة

بالغة .يتكئ على بندقيته متوجه ًا إلى أقرب بناية
أصابها دمار الحرب.

لقطة قريبة:

الجريح الذي أصاب المقاتل يشير لجماعة خلفه

لقطة متوسطة:

مجموع�ة م�ن أفراد العدو يتقدمون صوب البناية

بالتقدم صوب البناية.

بصعوبة .بعضهم يصاب بنيران المقاتل وبعضهم
اآلخر يستمر بالهجوم .واذ ينفد رصاص المقاتل

يقتحمون المكان ويلقون القبض عليه .يخرجونه

من البناية بالركل والضرب بأخامص بنادقهم حتى

يجرونه صوب الكاميرا حتى
يكاد يغمى عليه ثم ّ
يمأل وجهه الشاشة (كلوز اب) قطع .ينتهي الفلم.

مالحظ�ة  :يمك�ن لمخ�رج هذا المش�هد الس�ينمائي إضافة ما ش�اء

ل�ه م�ن اللقط�ات الت�ي تتلاءم وطبيع�ة الح�دث ،أو االعتماد على
السيناريو الذي اقترحه السيناريست رياض حسن والمنشور كملحق

بهذه المسرحية.
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المقاتل( :م�ن مكان�ه في الناقلة وه�و ال يزال محاط ًا ببقعة الضوء
الصغيرة)

أنا سائر اآلن إلى حتفي ،ومفارق ّ
كل من أحببت .رحلتي
األبدية ستعزلني عن هذا العالم المليء بالشر ،والظالم،
علي بدموع من
والظالميين ،وأنا العارف أن أمي ستبكي ّ
دم .أكاد ال أرى أح�د ًا أمام�ي س�واها فه�ي الرح�م الذي

ابت�دأت حيات�ي وأحث الخطى ألص�ل إليه في نهاية
من�ه
ُ

المط�اف فلا ف�رق عندي بين رحم األرض أو رحم أمي
فالرح�م ه�و الرح�م وال ش�يء س�واه .حمد ًا لل�ه أن أبي

رج�ل ال ي�زال محتفظ� ًا ببع�ض قوته وجل�ده على الرغم

يل�وح للش�يخوخة بالدنو المبكر،
م�ن ش�بح العمر الذي ّ

وال ش�ك عندي أنه س�يتعامل مع غيابي برجولة وحكمة

كافيتين إلنزال الطمأنينة على قلب أمي.

(يترجل من الناقلة .يوجه كالمه لبعض الدمى في جانبي

المسرح)

سأمدد جسمي باسترخاء تام في ذلك الرحم ،أعني القبر
الذي ينتظرني بلهفة عجيبة وسأغفو بعمق أكثر مما يتصور

الموتى.

(يلتفت إلى الدمية التي غادرها قبل لحظات .يحدق فيها
ملي ًا يستقرأ مالمحها)
هي�ه أن�ت .لم�اذا غط�ت الدهش�ة مالمح�ك الش�احبة؟
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(صم�ت) يب�دو أن�ك لم تج�رب الموت من قب�ل .أعني
إن�ك ل�م تواجه�ه يوما م�ا طوال حياتك عل�ى الرغم من
حضوره المستمر ،واقتفائه أثر الحياة في شوارعنا المكتظة

بالعار والدمار شأنك شأن السائر في نومه وهو ال ينفك

ينظ�ر إل�ى بقعة ض�وء قادمة من الالنهاية .س�يطلب منك
أخي�ر ًا أن تواجه�ه ولكنك س�تبدو لنفس�ك عاج�ز ًا تمام ًا
لهذا س�ترتعش أوصالك لمجرد رؤيته ولو لحظة واحدة
ّ
وتشل الدهشة أطرافك
حسب ،وسيصاب قلبك بالعمى،
فترتع�ش وترتع�ش حتى تس�قط مغش�ي ًا على نفس�ك بين

قدمي�ه مث�ل امرأة هلوك( .صمت) هيه ،افق من غيبوبتك
المبكرة وأنظر لذلك الرجل.

(يش�ير إل�ى الرج�ل أو إلى الدمي�ة التي تمثل هيئة الرجل

وه�و يرف�ع يده ليحيي الدمى الس�ود الت�ي ال تزال واقفة
داخل الناقلة)

ُ
َ
الجرذان
الرجل
هل تستطيع أن تقول لي لماذا يح ّيي ذلك
السو َد مبتهج ًا كوني أسيرهم وهو العارف أنني ما قاتلتهم
إال دفاع ًا عن حياته البائسة؟

(ال جواب يصدر عن الدمية الرجل)

حس�نا أن�ا أق�ول ل�ك .ذراع ذل�ك الرج�ل تعم�ل لحالها
فهي تدرك رهبة الموت وقس�وته الرهيبة القادمة مع هذه
الجرذان وال بد لها ان تتحرك دفاع ًا عن الجسد المشدودة
إليه بخيط الحياة الرفيع .صدقني ال دخل لأليمان والكفر
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أيد كافرة كف�ر ،وإن وقع بين ٍ
ف�ي ه�ذا ف�إن وق�ع بين ٍ
أيد

مؤمن�ة بال�غ في ايمانه حتى يقي نفس�ه رهبة الموت التي
تترب�ص لالنقض�اض عل�ى األرواح الهائم�ة ف�ي ش�وارع

الم�وت المدلهم�ة التي اختلط س�وادها الحالك بحمرتها

الدموية القانية.

(يت�رك الدمي�ة ويتوجه نحو الرج�ل المرفوع اليد .يقترب

منه .يخفض له ذراعه المرفوعة)

مرت قوافل الظالم متجهة صوب
ال تتعب يدك كثير ًا فقد ّ

الجسر ال لتعبر عليه إلى حيث نور الحياة َوبهائها اآلسر
ولكن لتمتحن نفسها من خاللي فتعرف كيف يمكن لمن

ه�و مثل�ي اس�تقبال الم�وت ممن هو مثله�م .إنهم مثلك
تمام ًا فمن وقع منهم بأيدينا لم يكن أقل منك خوف ًا من

مغادرة الحياة على جنح ذبابة .ومنهم من استمرأ اآلخرة
لما وعد به من حور عين وهو لم يحصل في حياته ولو

على مؤخرة بغلة عرجاء سائبة لكنه حالما يالقي الموت
تضيع منه الوعود ،ويفر هارب ًا منه مرتجف ًا قابض ًا على قشة

تنجيه من غرق محتوم ال نجاة منه إلى أبد اآلبدين.

(يقترب من دمية أخرى تبدو أقل عمر ًا من بقية الدمى)

ه�ل تع�رف إنه�م يختارون األكثر جبن ًا واألش�دّ رغبة في

االس�تحواذ عل�ى فردوس� ّيات الجم�ال واإلث�ارة ليرت�دوا
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األحزم�ة الناس�فة؟ ه�ل أقول ل�ك لماذا؟ ألنه�ا الطريقة

تسهل العبور من الحرمان والكبت السادي
الوحيدة التي ّ
إلى المجون والنشوة المنتظرة .هذه الطريقة ال تدع لهم

فرص�ة اللق�اء مع الموت وجه�ا لوجه ففي لحظة خاطفة

�م يجد نفس�ه بي�ن األحضان
(يمث�ل ص�وت االنفج�ار) ُب ْ
الدافئة التي لم يجد أكثر دفئ ًا منها مذ غادر دفء الرحم
متجه ًا إلى زمهرير الحياة .اآلن قل لي :هل حلمت بفخذ

فردوس�ي ،أو نهدي�ن نافري�ن ،أو عجي�زة ثقيل�ة مك�ورة؟

عيناك تفضحان استسلامك للش�هوة فه�ل تريدها بحزام

ش�رع ل�ه المش�رعون ،وأعطى
ناس�ف أم بش�رج مفخ�خ ّ
المفس�رون دلي�ل توس�يعه لمن يفخخ�ون؟ لماذا ترتجف

وكأنك اوراق ش�جرة خاوية؟ أخش�ية من تلك الجرذان
البش�عة؟ اس�مع أنا ذاهب للموت ولن أخشى أحد ًا منهم

بع�د أن أرس�لت بعضه�م للجحيم .قلب�ك ال يزال مفعم ًا
بالحياة نابض ًا بها فال تدع الخوف يسلبها منك.

(يتركه متوجه ًا نحو الدمية التي تصفق بحرارة .يربت على
كتفها وهو يبتسم بوقار)

ص ّف ْق لهم ما شاء لك التصفيق ولكن لتبق عيونك قادرة

عل�ى التميي�ز بين الج�رذان والقطط فان هذا مدعاة لنجاة
روح�ك م�ن القل�ق واالرتب�اك الذي وقع�ت فيهما بغفلة
من�ك .ال يحزنن�ي تصفيق�ك وان�ا أموت نياب�ة عنك فقد
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س�بقني إل�ى ه�ذا كثيرون غي�ري ،اآلن وفي الماضي ،بل
ف�ي ّ
كل األزمن�ة الغاب�رة( .يبتع�د عن�ه) ربم�ا تحقق هذه
الجرذان نصر ًا هنا أو هناك وربما تستطيع تنصيب نفسها
ق ّيم�ة عل�ى الن�اس (يلتف�ت إليه) ولكن ه�ل تعرف كيف

سيقيمون الحق عليكم؟

(صمت قصير .المقاتل يهز رأسه عالمة الرضا)

بالقت�ل حرق� ًا ،أو ذبح� ًا ،أو رمي ًا بالرصاص ،أو بالش�نق،

أو بتمزيق األجساد وأكل قلوبها الن ّيئة في طقس شيطاني

ولكن بمسميات إلهية.

(يتجه صوب جمهور النظارة)

كثي�رون بدأوا بتصديق هذا التخريف المثير :المحرومون

والمغتلمون لنار ّ
الشبق وجحيم اللذة والمتعة ،والجوعى

لثم�ار الجن�ة ،والعطش�ى لخمورها ،ومجونها ،وعس�لها،
ولبنه�ا ،وولدانه�ا المخلدي�ن .أم�ا الحالم�ون بمأدب�ة
إلهي�ة فانه�م يستس�هلون التفجي�ر حتى وإن حش�روا لهم

المتفج�رات داخ�ل ش�روجهم .ف�ان تش�ظوا عن�د الظهر

فإنهم س�يحظون بمأدبة عش�اء كبرى عند الزوال .انظروا
لذل�ك الرجل .لق�د اقترب مني كثير ًا ليصورني وليحتفظ

بصورت�ي بي�ن ملفات�ه فهي تعني له الكثي�ر من االطمئنان
واالسترخاء .وتعني أيض ًا إنه وضع مسافة كافية بينه وبين

الم�وت فاقتراب�ه وتصويره يزرق القتلة بمورفين الش�عور
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علي كما لو أنهم ينتصرون على الناس جميع ًا.
باالنتصار ّ
كنت وهم يطوفون بي في شوارع المدينة أشعر بنبضات
علي ،ومواساة
بعض قلوب الناس وهي تخفق بقوة حزن ًا ّ

لي في محنة الموت وهم يظنون أنني أخشى هذه المحنة
وأرك�ع تحت س�طوتها القاتل�ة .كان الجميع يظنون ذلك
إال أبي فهو الوحيد الذي اقتنع بنيلي الش�هادة في س�بيل

الحص�ان الجام�ح ال�ذي كب�ا لوجه�ه فكث�رت س�كاكينه
الغادرة.

(يخرج من جيبه موبايله الخاص .يضرب بعض المفاتيح
فيه ثم يتحدث مع والده)

آل�و ،بوي�ه أن�ا ابن�ك .اص�غ ل�ي إن س�محت .أن�ا هن�ا
وحدي .انس�حبت ّ
كل القطعات .وأنا أذود عن حظيرتي

التي انس�حبت هي األخرى .ومن س�وء حظي أن اطالقة
اخترقت ساقي فكسر عظمها وبصعوبة بالغة تمكنت من

االحتم�اء ببناي�ة طاله�ا خرابهم .أن�ا اآلن وحدي وأراهم
يتقدمون صوبي ولم يبق لي إال ستة عشر اطالقة حسب.

هل تستطيع االتصال بالقيادة كي تنتشلني من هذا المكان.

انتظر منك أن تقوم باالتصال بأس�رع وقت .أنا بانتظارك
يا أبي.

(يغلق الخط ويعيد الموبايل إلى جيبه .يفكر .ينظر باتجاه
العدو)
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ال ّلعن�ة عليه�م إنه�م يتقدم�ون نح�وي ليضف�روا بأس�ري
ولكن هيهات أن أدعهم يفعلونّ .
كل إطالقة في بندقيتي

س�تخترق رأس� ًا من رؤوسهم الشيطانية الشعثاء .أوصاني

أبي أن أكون على جانب من الحذر الش�ديد ريثما تصل

قوة لتنتشلني من هذا اليم الهادر المميت .أراد أن يطلق
يمر
المزيد من الوصايا لكنني لم أسمح له بذلك فالوقت ّ
سريع ًا كما لو أنه يتسابق معي بسرعة قذيفة حارقة خارقة.
الم�كان هن�ا غي�ر آمن على االطلاق وال أظن أن قوة ما

تستطيع إنقاذي فقد بدأت الجرذان تتجمع بسرعة حولي
وال مرد لها إال بأسري .أعرف إنني سأكون ب ّينتهم للناس

عل�ى االنتص�ار ،وربما لن يقتلوني إال بعد أن يطوفوا بي
في ش�وارع المدينة .س�يختارون كعادتهم رجاالً بقامات
طويلة ،وأجساد ضخمة ،وعضالت مفتولة ،ومالبس سود
نظيف�ة ،ليقف�وا إلى جانبي كي يجعلوا الناس يرون قوتهم
وي�زدرون ضعف�ي (منتفض� ًا) ل�ن أكون ضعيف ًا وس�أجعل

الناس في ّ
كل مكان يستنكرون فعلتهم ،وتمزيقهم لجسدي
الذي لن يستسلم لهم إال اذا خانته ساقه العاجزة( .ينتبه
إلي أيها الجبناء الحمقى .سأرسلكم إلى
لقدومهم) تعالوا ّ

حواري أحالمكم المريضة .فال س�بيل لتنظيف رؤوسكم
مم�ا حش�ر فيه�ا من فت�اوى خرافية في الب�اه والنكاح إال

بقذفها الى مستقر لها في الجحيم.
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(يص�وب بندقيت�ه نحو الع�دو متابع ًا حركة أحدهم .يطلق

النار)

رأس آخر من رؤوس�هم يغادر جس�ده إلى األبد (يصرخ
بأعلى صوته)

اسمعوني أيها الجرذان السود .أنا أ ّدخر ّ
لكل رأس منكم

الي فأنا
رصاصة .فإن كنتم ال تخش�ون الرصاص تعالوا ّ
وح�دي ف�ي هذا الموضع المنعزل .أال يجرأ واحد منكم

على االقتراب؟

(الصدى وحده الذي يتردد في ارجاء المكان .يعود إلى
جمهور الن ّظارة)
ال أحد منهم يجرأ على االقتراب من الموت على الرغم
ٍ
هائل
لكم
م�ن يقينه�م المطل�ق أن في موتهم ربح هائ�ل ّ

سر عجيب
من الحواري الحسان (يتوقف قليالً) الموت ّ
مع أنني ال أرى أي عجيب فيه ،فما هو إال الجسر الذي
يرب�ط بي�ن ضفت�ي البداهاية أو إن ش�ئتم البداي�ة والنهاية

ضمن دائرة تجدد نفسها بنفسها على الدوام.

(يرن جرس الموبايل فيرد عليه بسرعة ولهفة)

آل�و  ...أب�ي ه�ل حصل�ت عل�ى معلوم�ة م�ن القي�ادة؟

(يتوق�ف بش�يء م�ن الدهش�ة) أخي! حس�نا ق�ل لي ماذا

س�تفعل القي�ادة؟ ه�ل سترس�ل فري�ق انق�اذ؟( ...مفاجأ)
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م�اذا! ...لي�س لديه�م معلوم�ات ع�ن وج�ود أح�د هنا!
اذهبوا إذن إلى كتيبتي ...ماذا! ذهبتم ولم تحصلوا على

نتيجة! لماذا؟ ...ليس لديهم أوامر لإلنقاذ! ماذا تقول! ال
يمكنكم الوصول إلى هذا المكان دون دعم عسكري...

افضل الموت وحدي على مغامرتكم بأرواحكم ...ال يا

أخ�ي ال ال يمك�ن ه�ذا ...ال تن�س أرج�وك أن وجودي
هن�ا ه�و للدفاع عنكم ،ع�ن حرائرنا اللواتي يطمح العدو
إلى سبيهن ،واذاللهن ،وتحويلهن إلى حاويات لقذاراتهم

الش�بقية ...الت وقت بكاء ...س�أثبت في موضعي حتى
الطلق�ة األخي�رة ...لم يبق ل�ي إال بضع رصاصات ...ال
تخف فهم ال يزالون خائفين مني ويرونني القابض على

أرواحهم الضالة ...نفد مني الماء وأشعر بعطش شديد...

ال ...ال تفك�ر به�ذه الطريق�ة الجنوني�ة ...س�أصمد غي�ر
ه ّياب بالموت الذي ينتظرني فلقد صرت وإياه قرينين...
سأتركك اآلن مضطر ًا ...لقد بدأ أحدهم باالقتراب ثانية...

دعني أصطاده يا أخي ...إلى اللقاء.

(يرفع بندقيته .يصوب فوهتها نحو العدو .يطلق رصاصة
واحدة)

إصاب�ة دقيق�ة ج�د ًا (إل�ى الجمه�ور) ل�ن يج�رؤا عل�ى
االقتراب ،وال س�بيل لديهم لمعرفة ما إذا كانت ذخيرتي

قد نفدت إال بإرسال أحدهم لالستكشاف ،والموت على
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ي�دي طبع� ًا .هذا يمنحني بعض الوقت فقد تنجح واحدة

م�ن مح�اوالت عائلتي في إقن�اع القيادة بضرورة انقاذي.

ربم�ا تظن�ون أنن�ي متلهف النتزاع نفس�ي م�ن بين أنياب

النهاي�ة ألس�تمر ف�ي بقائي على قي�د الحياة .ولم ال؟ فأنا
مثل الجميع أهتم بالبقاء على قيد الحياة فض ً
ال عن أنني
أروم الوصول إلى النهاية .نهاية الجرذان وما جاءوا به من

ظلم وظالم ،ولكنني في الوقت نفس�ه ال أخش�ى الموت
سره الرهيب .شيء كامن
بعد أن اكتشفت شيئ ًا بسيط ًا من ّ

دربت نفس�ي عليه
بي�ن الخ�وف منه واالس�تعداد له .لقد ّ
حتى اطمأنت له بعد أن تالشى خوفي منه .لست متصوف ًا
عارف ًا بأسرار الجسد وترويضه حتى ينعدم الشعور عندي

بآالم�ه الرهيب�ة كما هو حال الحالج ،وال صاحب عقيدة

تمسك بها بيقين ثابت فنسي جسده وهم يقطعونه
دنيوية ّ

قطعة قطعة كما هو حال سالم عادل .لقد غاب عندهما
الجسد ،وحضرت الروح ّ
بكل فاعليتها وعنفوانها ،أما أنا
فإنهما حاضران معي وسيغيبان معي بعد أن عودتهما على

استقباله بأشكاله الداعشية المختلفة.

(يلتف�ت إل�ى الدمية الت�ي تخطو على الرصيف بمحاذات
الناقلة يتحرك مقترب ًا منها)

أراك تحث الخطى نحو المجهول بنش�اط اس�تثنائي وال
تع�رف أن خط�اك تق�ودك إلي�ه طائع ًا .ال ت�زال في مقتبل
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العمر ولهذا تتوق لرؤية كيف س�يزهقون روحي ،وكيف
س�تفارق الروح وعاءها ومالذها الهش .لحظات الموت
مريب�ة ومربك�ة فالموت لي�س بأكثر من نقطة صغيرة جد ًا

ولك�ن له�ا القدرة الهائلة ج�د ًا على نقل الروح من عالم
حيوي مبهر إلى آخر خامل ولكن أكثر إبهار ًا.
(يتق�دم نح�وه أحد أفراد العدو فيحم�ل بندقيته ويوجهها
إلى العدو .يتابع حركات عدوه بفوهة البندقية)

ج�رذ استكش�افي آخ�ر يح�اول االقت�راب م�ن موضع�ي
المتهدم .يا له من بائس وهو ينقل خطواته بارتياب .يناور

طلقتي التي لم تنطلق بعد وكأنه يراها في يقينه قادمة إليه

مش�حونة بالموت الزؤام .اقترب أيها الداعش�ي ،أال تريد
الظفر بمأدبة فردوسية مزدحمة بما ّ
لذ وطاب من الطعام
والخمر والنساء؟ اقترب إذن .اآلن لك ما تريد.

(يطل�ق فيردي�ه قتيلاً .يفح�ص مخ�زن بندقيت�ه بإخ�راج

االطالقات التي فيه .يهز رأسه بيأس)

اطالقة واحدة حس�ب .هذا كل ما تبقى لبندقيتي وبعدها
وتدربت عليه (يتوقف متذكر ًا) ألرى
سيحدث الذي رأيته
ّ

م�ا فعل�ه أب�ي أو أخ�ي ،وبعدها س�أودع الجميع (يتوقف
مستثني ًا) أبي ،وأخوتي ،وأصدقائي ،واحبائي وأ ...أ...

(يتوقف عن الكالم مبتلع ًا الحرفين األخيرين)

ال ...ال ...ال أس�تطيع ...أن�ا عاج�ز ع�ن توديعها فأنا ال
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أتحمل دموعها الطاهرة وأنا اشعر بانقباض رحمها لحظة

بلحظ�ة ،وكأن الرح�م ينادين�ي ألحتم�ي به م�ن ويل هذا

الزمن المتهالك.

(يغير قليال في مجرى الحديث)

ال تس�تطيع أم�ي التصدي�ق إنن�ي ال أخش�ى ويله�م بع�د

عيني
ودربت
ّ
أن ش�اهدت طقوس�هم الش�يطانية الرهيبةّ ،
بإص�رار على مش�اهدتها .قال جندي ف�ي حظيرتي :إنهم
يحاول�ون إخاف�ة الجميع م�ن أجل انتصاره�م ،ويقيمون
من أجل ذلك طقوسهم الشيطانية عالنية وجهرا ،يقدمون

الضحاي�ا والقرابين البش�رية فيأكلون قلوبها ويلغون دمها
ليس�تحضروا روح الش�يطان التي بها س�يفرضون السيطرة

على العالم أجمع ...هذا هو الحلم المشترك بينهم وبين
اسالفهم القدامى.

(ينظر لساعته اليدوية)

أوه كدت أنسى مهاتفة أبي .سأرن عليه اآلن.

(يخرج موبايله ويضرب على مفاتيحه وينتظر الرد)

آل�و ...أب�ي ال أعتق�د أنك�م توصلت�م إل�ى نتيج�ة م�ا مع
كتيبتي ...معذورون هم فالوضع مع ّقد ومربك للجميع...
ال ...ل�م يب�ق ل�ي إال اطالق�ة واحدة أوفره�ا آلخر جرذ
منه�م ...بعده�ا؟ بعده�ا أذه�ب معه�م إل�ى حيث يكون
الم�وت بانتظ�اري ...ال تأس�ف عل�ى ش�بابي ي�ا وال�دي
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فلس�ت الوحي�د ال�ذي باع ش�بابه للوط�ن الجريح .دعني
اودع�ك ي�ا أبي ...دعني أتبارك بلحيت�ك البيضاء كقلبك
الكبي�ر ،وق�ل ألم�ي إنني لم أس�تطع توديعها على الرغم
من لهفتي القاتلة لس�ماع صوتها الحنون للمرة األخيرة.
أب�ي س�أغلق الخ�ط بع�د إذن�ك ألحط�م الموبايل كي ال
يظف�ر الع�دو بأي�ة معلومة منه قد تمنحه فرصة للتش� ّفي.
ب ّلغ سالمي ألخوتي وأصدقائي وقل لهم انني لم أطأطئ
رأسي للعدو ...ق ّبل لي رأس والدتي يا أبي فما من شيء
شدّ ني لهذه الحياة أكثر من الحبل الذي ربطني برحمها،
وأن�ا عائ�د إليه اآلن ...أب�ي أرى أحدهم قادم ًا وال وقت
ل�دي .لنق�ل اآلن وداع ًا للمرة األخيرة ...وداع ًا يا أبي...
ّ
وداع ًا...
(يق ّب�ل الموباي�ل وكأنه يق ّبل جبهة أبيه .يخرج منه الس�يم
كارت يحطم�ه ث�م يحط�م بع�ده الموبايل .يرف�ع بندقيته.
يصوب نحو العدو .يدقق التصويب .يطلق فتطفأ األضواء)

استراليا منتصف 2015
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ملحق �سيناريو:
وضع المخرج والسيناريس�ت الفنان رياض حس�ن سيناريو متكامل

للمش�هد الس�ينمائي أضعه هنا الس�تفادة المخرج المسرحي منه في
حالة تنفيذه.

م�شهد �سينمائي لم�سرحية �إطالقة واحدة ح�سب
ر�ؤيا المخرج ريا�ض ح�سن
مشهد( )1نهار

ساحة معركة /لقطة عامة استعراضية

تظهر ساحة المعركة الدائرة بين الطرفين حيث يتبادل
الطرفان اطالق النار الكثيف باألسلحة المختلفة
(أصوات اطالقات نارية ومدافع رشاشة)
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

المقاتل مصطفى في وضع قتالي على تراب الموضع الذي ّ
ظل
ثابت ًا فيه

يطلق النار باتجاه العدو
يلتفت للوراء
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ساحة المعركة /لقطة عامة

انسحاب مجاميع من المقاتلين إلى جهة بعيدة ويسحب بعضهم
اسلحته بصعوبة مع بعض الجرحى
ساحة المعركة /لقطة قريبة

المقاتل مصطفى يلتفت للوراء بعد الرمي
ساحة المعركة  /لقطة متوسطة

المقاتل مصطفى يجثو على ساتر الموضع يؤشر بيده لرفاقه
لالنسحاب

ويستمر بالرمي بشراسة

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

أحد عناصر العدو يسقط قتي ً
ال

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

أحد عناصر العدو يجرح بنيران مصطفى
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

مصطفى ينتهي عتاد سالحه فيرميه وينسحب للوراء
محاوال اللحاق برفاقه
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(اصوات اطالق النيران تتوقف)
ساحة المعركة /لقطة قريبة

عنصر من عناصر العدو الجريح يمد جسمه ويده بصعوبة لسالح
قريب ويصوبه

(موسيقى ترقب تصاعدية)
ساحة المعركة /لقطة عامة متوسطة

الكاميرا تتابع مصطفى يحاول اللحاق برفاقه

وتلقف أحد االسلحة المرمية قرب بدن شهيد
من رفاقه

ساحة المعركة /لقطة عامة

رفاق مصطفى في العمق ينسحبون

ساحة المعركة /لقطه قريبه

عنصر العدو الجريح يضبط سالحه ووضعيته للرمي
نحو مصطفى

ساحة المعركة /لقطة عامة متوسطة
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مصطفى يهرول للحاق برفاقه
ساحة المعركة /لقطة قريبة

عنصر من عناصر العدو الجريح يتحرك قلي ً
ال ويطلق النار
(تصاعد الموسيقى)

ساحة المعركة /لقطة عامة متوسطة

مصطفى يصاب بقدمه اليسرى ويسقط على األرض
(تتوقف الموسيقى التصاعدية)

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

عنصر من عناصر العدو تظهر عليه البهجة إلصابة مصطفى
ويلتفت للوراء ليؤكد نجاحه للزمرة التي معه
ساحة المعركة /لقطة قريبة جد ًا

وجه مصطفى وهو يتألم من اإلصابة ويحاول النهوض
(موسيقى توتر)

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

مصطفى يحاول النهوض ومناداة رفاقه
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ساحة المعركة /لقطة عامة

رفاق مصطفى يبتعدون في االفق منسحبين
ساحة المعركة /لقطة قريبة جد ًا

وجه مصطفى وهو يتألم ويحاول مناداة رفاقه
ساحة المعركة /لقطة عامة

مصطفى يزحف وهو يتكئ على البندقية
ساحة المعركة /لقطة قريبة

مصطفى وهو ييأس من اللحاق برفاقه يلتفت نحو
اليمين واليسار وينتبه

ساحة المعركة /لقطة عامة

بناية مصابة بالتدمير من االنفجارات
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

مصطفى يحاول الزحف نحو البناية
ساحة المعركة /لقطة قريبة

عنصر العدو المصاب يراقب مصطفى
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(موسيقى ترقب)

العنصر يلتفت للوراء لتنبيه زمرته
ساحة المعركة /لقطة عامة

مصطفى يحاول الزحف والجري على الرجل االخرى للوصول
للبناية

ساحة المعركة /لقطة متوسطة
عنصر العدو يراقب مصطفى

ساحة المعركة /لقطة متوسطة
مصطفى يصل بجهد للبناية

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

عنصر العدو ملتفت ليؤشر لزمرته يخبرهم بمكان مصطفى
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

مصطفى يتمترس بالبناية محاوالً صد أي دخيل
(موسيقى التوتر تتصاعد)

ساحة المعركة /لقطة عامة
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زمر من العدو يحاولون التقدم نحو البناية
ساحة المعركة /لقطة عامة متوسطة

مصطفى متمترس خلف جدار يترقب
ساحة المعركة /لقطة عامة متوسطة

زمر العدو يطلقون النيران باتجاه البناية
ساحة المعركة /لقطة متوسطة
مصطفي يحاول تفادي النيران

ساحة المعركة /لقطة قريبة جد ًا

يظهر رأس مصطفى تدريجي ًا من خلف الجدار لمراقبة زمرة
العدو

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

مصطفى يجهز سالحه الصطياد الزمرة
ساحة المعركة /لقطة متوسطة متحركة
(تراك)

من أمام أحد أعضاء زمرة العدو
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ساحة المعركة /لقطة متوسطة
أحد أعضاء الزمرة يتقدم

ساحة المعركة /لقطة قريبة

مصطفى يحاول مراقبة اعضاء الزمرة
ويصوب سالحه نحوهم
(موسيقى الترقب)

ساحة المعركة /لقطة قريبة (تراك)
أحد اعضاد الزمرة

ساحة المعركة /لقطة قريبة جدا

وجه مصطفى وهو يعين سالحه نحو الهدف لحظات هدوء
ويهتز مع السالح من االطالقة
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

أحد أعضاد الزمرة يقتل ويسقط
ساحة المعركة /لقطة متوسطة

اثنان من الزمرة يحاوالن التستر واالنبطاح على
االرض تالفي ًا من نيران مصطفى
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ويؤشرون فيما بينهم حول االلتفاف
ساحة المعركة /لقطة قريبة

مصطفى مستمر بمراقبة الزمرة
ساحة المعركة /لقطة عامة بعيدة

للبناية والزمرة يحاولون االلتفاف حولها
(صوت اطالقات نارية)
الموسيقى مستمره

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

أحد اعضاء الزمرة يصاب بنيران مصطفى
ساحة المعركة /لقطة قريبة زوم آوت مع دولي بطيئة
مصطفى يتفقد سالحه وكأنه يفاجئ بنضوب
عتاده يتكئ على الجدار مستسلم ًا لقدره
(موسيقى التوتر تمتزج بموسيقى حزن)
ساحة المعركة /لقطة عامة

الزمرة يطلقون النار بكثافة نحو البناية

ساحة المعركة /لقطة متوسطة

أحد قادة الزمرة ينتبه لعدم وجود نيران مضادة
يرفع يده لزمرته يأمرها بالتوقف
وهو يبتسم ليلتفت وينادي
الله أكبر تكبير

(تتصاعد موسيقى الحزن)
ساحة المعركة /لقطة قريبة

وجه مصطفى ويبدو عليه التعب وهو متكئ على الحائط
كأنه مستسلم لقدره

تنسحب الكاميرا للخلف (تراك)

(في الخلف أصوات تردد الله اكبر)
الموسيقى تخفت
فيد آوت
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مونودراما
حكايات ال�سيد الكر�سي
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قبل العرض:

{نش�اهد على خش�بة المس�رح عدد ًا من الكراس�ي المرتبة بشكل

هرم�ي أو عل�ى هيئ�ة زقورة .تضيق دائرة الضوء حدّ بقاء الكرس�ي

الكبي�ر ال�ذي يعل�و بقية الكراس�ي ويختلف عنها من حيث حجمه،
ولونه ،وزخرفته الرئاسية داخل حدودها .نشاهد شخص ًا ما أو هيئة
لشخص ما غير واضحة مالمحه وهو يغط في نوم عميق .تتوزع خشبة
المس�رح تماثي�ل م�ن العصور المختلفة لملوك وأباطرة س�ومريين،
وفراعنة ،وإغريق ،وعدد من تماثيل الملوك والزعماء المعاصرين.

تنتشر على خلفية المسرح الداكنة الزرقة بعض النجوم ،وثمة شهب

تمر بحركة خاطفة ملفتة للنظر .تتجمع غيوم متحركة بطريقة غرائبية
موحية بعوالم غير محددة بحدود وليس لها إال بعض الشبه بما هو

أرضي .تنس�حب الغيوم إلى نقطة في أعلى الخلفية وكأنها تحش�ر
نفس�ها في خرم إبرة .تبدو الس�ماء صافية ،والنجوم متأللئة .تس�تمر
الموسيقى مع يقظة الشخص تدريجي ًا .يرفع رأسه إلى األعلى ليتبين
حدود الس�ماء .يخفض رأس�ه ليرى التماثيل والكراس�ي .يتوقف إذ

يرى الكرس�ي الكبير .يدور حوله بطريقة اس�تعراضية .يجلس عليه

بارتياح .يحاول الوقوف ثانية لكنه ال يس�تطيع .يتحرك قليال فيجد
أن الكرس�ي ملتص�ق ب�ه .يتح�رك موضعي ًا حول نفس�ه نصف دورة
وعندم�ا يس�تدير إل�ى الجه�ة الثاني�ة ينتزع نفس�ه بق�وة .يقف .ينظر
بدهش�ة إل�ى الش�خص ال�ذي ّ
ظل جالس� ًا في مح ّل�ه ال يريم وكأنه
انفص�ل عن�ه .يهبط إلى األس�فل .يتقدم من جمه�ور الن ّظارة .يقف

عند حافة المسرح .يوجه كالمه إلى الجمهور}
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الكرسي :هذا أنا.

(يكرر نقل اإلشارة بين نفسه والكرسي الكبير)
منذ آالف السنين وأنا مبتل بهذه الكراسي

(يشير إلى الكراسي)

إنها تس�بب صداع ًا في رأس�ي ،وعطب ًا في ذاكرتي فأنس�ى
ما أريد استرجاعه بالضبط...

(يتوقف صامتا ثم)

علي أحيان ًا أن أتذكر متى استخدمت أول مرة مع
يصعب َّ

أنني أحفظ تاريخي بش�كل تفصيلي .وأعرف كما يعرف
ّ
الكرسي
كل واحد منكم نفسه أن ليس لي من يرثني فأنا
ّ
الوحيد ّ
وكل هذه (يشير إلى الكراسي) نماذج تشبهني وال

ترتبط بساللتي الجينية الفريدة...
(يتوقف متذكر ًا)

عندم�ا صنعن�ي الكهن�ة قب�ل توحي�د دويلات المدن في
أريدو اس�تخدموا نوع ًا غريب ًا من خش�ب األبنوس .جاءوا

به من غابة قصية ال أحد يعرف عنها أو عن موقعها أي
ش�يء .قطع�وا ذل�ك الخش�ب ،ون ّقعوه بإكس�ير لم يعرف
س�ره الدفين .وبعد ثالثين يوم ًا وضع كبير
أحد من قبل ّ
الكهن�ة مرتس�م ًا لهيكل�ي ،وأم�ر نجار المعب�د بتنفيذه من

دون إضاف�ات فني�ة أو مهني�ة .كان كبي�ر الكهن�ة يش�رف
ِّ
ويسخر أمهر العمال لترصيعي
على العمل بشكل يومي،
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بالذهب الخالص ،والالزورد ،والفيروز .وكان ك ّلما فرغ
النج�ار م�ن عمله ينفرد بي ،ويس�معني كالم ًا غير مفهوم

عل�ى اإلطالق .حس�بت أول األمر أن�ه رجل مجنون ،أو

س�احر ،أو واحد من ذرية الش�ياطين ،ولكنني اكتش�فت
يصب في أذني بعض ًا
ذات ليل�ة كان القم�ر فيه�ا بدر ًا أنه
ّ

سر
من شروره الخارقة .وعرفت أيض ًا أنه برمجني ألنقل ّ
تعويذته ،أو شفرته ،أو ألقل فايروساته السحرية لكل من

سيستوي على هيكلي الضخم فأبتليه بما ال يرغب الشفاء
منه إلى أبد اآلبدين.

(يغير في طريقة إلقائه)

أظ�ن أنك�م عرفت�م لماذا برمجن�ي بهذه الطريق�ة؟ أقصد
َف ْي َر َسني أو ،أو نقعني بفيروسات رهيبة.
(يعود إلى حاله األول)

على أية حال ،بعد انتهاء النجار منّي صرت جاهز ًا للعمل

فنقلني الكهنة بأناة إلى بالط األمير بينما قاد كبير الكهنة

إلي .أجلس�ه في حضني فش�عرت بدفء عجيزته،
األمير ّ
َ
وش�ممت رائح� ًة ل�وال البخور الذي خف�ف منها لتقيأت

عل�ى نفس�ي .ق�ال كبي�ر الكهنة وهو يرف�ع صولجانه إلى

األعلى:

(يقل�د ص�وت وح�ركات الكاهن بعد أن يضع على كتفيه
رداء الكهان ،ويلتقط من على أحد الكراسي صولجان ًا)
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اليوم جئت ألنقل لكم ما أنبأني به رب األرباب ،وأوحى

الرب أن تنزل الملوكية
إلي ملك المالئكة .لقد ش�اء
ّ
به ّ
من السماء على هذه األرض المقدسة .وأمرني أن أصنع
لألمير (اور زبابا) عرش ًا دونه ّ
كل عروش الدنيا ،وأجلسه
حيث ينبغي ،وأن أكون له سند ًا وعون ًا.

ق�ال ال�رب :أن�ت رس�ولي لم�ن س�يكون ل�ي ظ ً
لا على
األرض .باسمي أعلنه ملك ًا على مدينة أريدو ،وليقدّ م له
شعب أريدو فروض الطاعة والوالء.

(يلتفت إلى رجاالت البالط الوهميين)

الرب أميرنا (أور زبابا) قداس�ة
أيها األريدويون لقد منح
ّ
لم تكن ألحد من قبل ،واصطفاه ليكون ملك ًا علينا.
(يتق�دّ م م�ن األمير الذي يتخيل وجوده ،ويضع صولجانه

رب األرباب ،وبمشيئته المقدسة أعلنك
على كتفه) باسم ِّ
الرب لتُفتح أمامك
مل�ك ًا عل�ى أري�دو فافعل ما يأمرك به
ُّ
طرق المجد والعظمة .وأرفق بش�عبك فانه يدك الضاربة
في ّ
كل دويالت المدن.

(يعود لشخصيته)

من�ذ اللحظ�ة األول�ى الت�ي جل�س فيه�ا أور زبابا كملك

وح�ب عارم لي
ألري�دو بحضن�ي ش�عر باس�ترخاء كبير،
ٍّ
وكأن�ه يجل�س بحضن محظ ّية لدنة من محظ ّياته الفاتنات
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المثيرات الالئي يؤججن نار الش�هوة فيه ّ
كل ليلة حمراء

من لياليه المالح .يلمسن جسده برقة وخبرة محفزات فيه
شهوة شبقية تضاعف رغبته بمضاجعتي.
(يضحك بعض المشاهدين ساخر ًا)

ش�يء مضحك ها؟ (بتأكيد) لكنه حقيقي .صدقوني إنها

الحقيق�ة كامل�ة بال تزوي�ق ،وبال إضاف�ات ،أو مبالغات.

علي فتململ قليالً .رفع ردفه األيس�ر إلى
طال جلوس�ه َّ
األعلى ،وسمح لبعض الغازات بالمغادرة فأصابني قرف
شديد ،ورغبة عارمة في ركل مؤخرته ،وقذفه بعيد ًا عني
لوال أن كبير الكهنة خزرني بنظرة شزراء مخيفة أجبرتني
على التوقف حاالً .أوقفت س�يل القرف والغضب الذي

انتابن�ي مجب�ر ًا ،وتحمل�ت غ�ازات المل�ك على مضض،
ول�م أك�ن أعرف أن الملوك تف�وح منهم ّ
كل هذه الكمية

من الغازات المفرطة فور جلوسهم على العرش .الغريب
الغريب أن الكاهن يحب هذه الغازات ،ويعتبرها زكية بما

يكفي لتكون رائحته المفضلة.

(يسمع تعليق ًا وهمي ًا صادر ًا من جمهور النظارة)

ه�ا ..م�اذا قل�ت؟ أقل�ت لم�اذا؟ حس�نا دعن�ي أبوح لك
بهذا الس�ر .مرة بعد انتهاء كبير الكهنة من تالوة تعاويذه

الغامضة قال لنفسه بصوت مسموع:

(يقلد الكاهن .يرتدي الرداء نفسه بسرعة ومرونة وينزعه
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بسرعة ومرونة أيض ًا)

أش�م فيه غازات ه�ذه التعويذة
مت�ى س�يأتي الي�وم الذي
ّ

وه�ي تف�وح من جس�د ذلك المأفون .ول�م أعرف حينها
أن�ه كان يقص�د الملك .لم يس�تطع أح�د القول أن رائحة
الملك تشبه الجيفة المنتنة ولكن حدث ذات جلسة أراد

المل�ك االحتف�اء فيه�ا بالطفولة أن اقت�رب منه ابن وزيره
األول ف�أراد المل�ك تقبيل�ه إال أن الصغي�ر ه�رب بعي�د ًا

وهو يضغط على منخريه بالس�بابة واإلبهام .وحين س�أله
الملك لماذا تهرب يا ابن وزيري األول أجابه ببراءة :أال

تعرف أن رائحتك عطنة وكريهة أيها الملك؟ ثارت ثائرة
الملك ،وغضب غضب ًا شديد ًا ،واستل سيفه ،وكاد يهجم
على األطفال ويقطع رؤوسهم رأس ًا فرأس ًا إال أن الكاهن
تدخل بسرعة قائ ً
ال له:

(يق ّلد شخصية الكاهن)

صب�ر ًا جمي ً
لا أيه�ا الملك العظي�م ما حدث هو ما أرادته

اآلله�ة العظ�ام بالضب�ط .لق�د اخت�ار إل�ه الح�رب قربانه
الوديع .بدمه ستنفتح أمامك بوابات دويالت المدن ك ّلها،

وسيكون حكمك ممتد ًا لجميع اآلفاق.
(يعود لوضعه السابق)

عقدت الدهشة لساني ،واحترت كيف تمكّن الكاهن من

ابتداع قربان اآللهة وكأنه كان يعرف ما سيحدث بالضبط.
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كادت النبوءة أن تتحقق لوال المؤامرة التي حاك خيوطها
الوزير األول ،وأطاحت برأس أور زبابا .استطاع الوزير

األول بمك�ره ودهائ�ه أن يحق�ق االنتق�ام لول�ده الوحيد
ال�ذي قدم�وه قربان� ًا إلل�ه الح�رب ،وأراد تنصيب نفس�ه

مل�ك ًا جدي�د ًا إال أن س�رجون وهو ابن واحدة من نس�اء

المعبد ولدته ووضعته على سفط ورمته في نهر الفرات

فالتقطه بستاني ورباه في بيته كما لو أنه ابنه الوحيد ولما

رأت اإللهة عشتار ذلك منحته بركتها وحبها فارتقى في
الوظائف ،وصار يد ًا ضاربة بيد الملك خرج وكله إرادة

للقضاء على الوزير األول .ولم يس�تطع أحد من فرس�ان
الوزير صدّ هجومه الس�احق فانقض على الوزير األول،

(يقل�د حرك�ة س�رجون) وبحرك�ة خاطف�ة أط�اح برأس�ه
عل�ى األرض فتدحرج�ت الرأس إلى أس�فل دكة العرش
(يهرول في إثر الرأس الوهمي .يلمسه ثم يتركه متراجع ًا
إل�ى الخلف بس�رعة) وإذ ذاك ب�رز كبير الكهنة وخاطب

الجمع قائالً:

(يقلد صوت الكاهن وحركاته وهو يرتدي رداء الكهان)
ي�ا أبن�اء أري�دو المقدس�ة .أراد الوزي�ر األول أن يتالعب
بمشيئة اآللهة العظام ،وأن ينصب نفسه ملك ًا عليكم ،وقد

الم ْل َك لآللهة دون البشر ،وأنها هي التي تصطفي
نسي أن ُ
من البش�ر رس ً
لا وملوك ًا ..وها قد رأيتم بأمهات أعينكم
كيف أنها أرس�لت ولدنا س�رجون لينتقم لها بس�يفه البتار
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من الخائن للعرش .وليكون ملك ًا عادالً على يديه سيتم
بمشيئة اآللهة العظام فتح ّ
كل دويالت المدن.
(يستدير يواجه سرجون الذي ال تزال الدهشة بادية عليه..

يرفع صولجانه ويضعه على كتف سرجون)

باس�م ال�رب ،وجمي�ع اآلله�ة العظ�ام أعلنك مل�ك ًا على
أريدو.

(يعود لشخصيته السابقة)

علي،
قدّ م له الجمع فروض الطاعة بسذاجة مفرطة .جلس َّ
(يجلس على الكرسي الذي في يمين المسرح)

فش�عر باس�ترخاء ت�ام .والغري�ب ف�ي األم�ر أن�ه كس�ابقه
عل�ي غازات رهيب�ة خنقتني،
خرج�ت من�ه حال جلوس�ه
َّ

المقوسة لكنني
وجعلتني أشد رغبة في القيء على لحيته
ّ
ل�م أق�و عل�ى فعل ذلك ففي داخلي يس�ري إكس�ير كبير

علي .ال أطيل عليكم .انتقل
الكهن�ة ال�ذي ال حدّ لنفوذه َّ
الفيروس (ينتقل إلى الكرس�ي الذي في يس�ار المس�رح)

للمل�ك الجدي�د فأصي�ب بما ال يرغب الش�فاء منه مدى
الحياة.

بع�د ذل�ك بوق�ت قصير تناهى لمس�معي أن ّ
كل أمير في
دويالت المدن صنع له ما يشبهني تمام ًا

( يتحرك بين الكراسي)
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لكنها أصغر حجم ًا ،وأقل ذكا ًء مني.
(يقف عند أحدها)

ه�ذا ال�ذي ترون�ه أمامي مثال صنعه أمير (حس�ونة) وهذا
اآلخر أمر بصنعه أمير (حلف) وهذا صنعه أمير (الوركاء)
وذاك صنع�ه أمير(جم�دة نصر) والذي بعده تك ّفل بصنعه

أمير (العبيد) وذلك األخير صنعه أمير (سامراء) .لقد كان
لي مع ّ
كل واحد من هؤالء (يش�ير إلى الكراس�ي ك ّلها)

قصة فريدة ال أريد تدويخكم بها وفقط أقول إنني شهدت
مصرع ّ
كل واحد منهم على انفراد.
كان سرجون رحيم ًا بهم

(يتحرك حركة نصف دائر ّية ليواجه الكراسي)
ّ

فم�ا أن يدخ�ل دويلة من تلك الدويالت حتى يطلب من
أميرها االستسالم .والغريب أن أي أحد منهم لم يرغب
في تس�ليم نفس�ه ال ألنه مؤمن بقضية ش�عبه ودويلته بل

ألنه لم يرد مفارقة كرسيه حتى النهاية .تصوروا لقد دخل
عليهم سرجون ،وقتلهم واحد ًا واحد ًا وهم يجلسون على
عروش�هم الزائل�ة وأعلن ع�ن والدة امبراطوريته التي دام
حكمه لها زهاء خمس وخمسين عام ًا بالكمال والتمام.

لقد سار ّ
كل شيء على ما يرام.

(يتقدّ م باتجاه جمهور النظارة)
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أعن�ي قام س�رجون بخط�وات هائلة لتعزي�ز امبراطوريته.

بن�ى وش� َّيد القص�ور الفارهة ،والمعاب�د الضخمة ،وأهتم

بالفن�ون واآلداب ،وأج�زل العطاء على الش�عراء ،ووضع
نظام� ًا فوالذي� ًا للجيش ،ومنح الناس فس�حة من الحرية،
ولك ًن ش�يئ ًا ما حدث في اإلمبراطورية عكر صفو حياته
كملك.

(إظالم على خشبة المسرح خالله تتبدل قطع الديكور والسينوغرافيا.

شاش�ة س�ينمائية تع�رض تظاهرة لألكديين وه�م يطالبون بحقوقهم
كمواطنين أمام قصر الملك :الحرية ،الديمقراطية ،السالم ،والعيش

بأمان .تغص الشاشة بالجماهير الغاضبة .يظهر أفراد الجند األكديين
وه�م ينقض�ون عل�ى التظاهرة ضرب ًا بالهراواتّ ،
تيس�ر لهم
وكل ما ّ

من أدوات القمع .تسيل الدماء ،ويسقط بعض المتظاهرين صرعى.
يس�حل بعض الجنود الضحايا .تطفأ الشاش�ة ويظلم المس�رح مع

تصاعد موسيقى حزينة.

مالحظة :يمكن للمخرج أن يس�تبدل المش�هد الس�ينمائي بمش�هد

صامت يؤديه الممثلون على خشبة المسرح مباشرة.

الكرسي :أرأيتم كيف تعامل الملك مع أبناء شعبه األكدي؟
�م األفواه المطالبة بحقوقها المش�روعة .طبع ًا لم
كم َ
لق�د ّ
يغض�ب م�ن هذه الحقوق وكان يمكن أن يحققها جميع ًا
استفزه وأثار غضبه
لألكديين ولكن مطلب ًا واحد ًا هو الذي
ّ
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ونقمت�ه على الناس :المطالبة بتبديل الحكم االس�تبدادي
علي وهو
بحكم ديمقراطي .في ذلك المساء جاء وجلس َّ

بكامل لباسه الحربي.

( يجلس على الكرسي الضخم)

ومن دون أن يدري أشبعني ضرب ًا بقبضتيه الموجعتين.

(يمثل حالة الهياج والضرب على مسندي الكرسي)

لقد أفرغ ّ
في وأنا أئن تحته كامرأة سبية
كل غضبه وغيظه َّ

إلي وقال بغضب شديد:
ثم وقف واستدار ّ
(يقف .يواجه الكرس�ي مقلد ًا ش�خصية س�رجون .يلتقط
الرداء بسرعة ومرونة ويضعه على كتفيه)

هيه أنت أيها الكرسي اعلم ْ
أن ال أحد يستحق الجلوس

علي�ك غي�ر س�رجون .س�رجون العظي�م ذي الق�وة،
والحنك�ة ،والحكم�ة ،والقداس�ة .س�رجون فقط ،وليدفن

اآلخ�رون أنفس�هم أحي�اء في مزبل�ة المدينة .هل صنعت

المج�د والعظم�ة ألمنحهم�ا للرع�اع؟ ه�ل ش� ّيدت هذه

اإلمبراطوري�ة العظيم�ة ليحكمها غيري؟ هل قضيت على
دويلات الم�دن م�ن أجل عيون بضع�ة أوغاد؟ ال .ليس
مثلي من يستسلم لثلة حقيرة خائنة منفذة لمؤامرة حيكت

في الظالم ويستحقون عليها الموت .الموت.
(يخلع الرداء ويرميه بعيد ًا .يعود لشخصيته)

ظل سرجون مهموم ًا ،قلق ًا لم يهدأ له بال وهو يفكّر ّ
كل
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ليل�ة بم�ا يمك�ن أن يكون ضعف ًا أو ثغ�رة في الزمرة التي
تس�هر عل�ى راحت�ه حتى وافاه األجل ف�ي العام الخامس
والخمسين لحكمه الطويل ،أما نرام سين فقد ورث عن

س�رجون قلق�ه اليوم�ي ،وخوفه الدائم م�ن خيانة محتملة
فضاع�ف رج�ال حمايته ،وزاد من عدد الجند حتى صار

أضعاف أضعاف ما كانوا عليه أيام سرجون ،وعزز دعائم
السور العظيم الذي يحيط بقصره الفخم الكبير ،واستخدم
نظام� ًا صارم� ًا في التعامل مع خونة التاج المقدس فقتل،

وش�نق ،وأزه�ق ،أرواح� ًا بريئ�ة ث�م ابتك�ر طريق�ة القت�ل
ّ
يلت�ذ لم�رأى الضحاي�ا وهم يتس�اقطون
الجماع�ي ،وراح

عل�ى مذابح�ه الباذخ�ة حت�ى أن المؤرخين أش�ادوا بقوة

دولته ،وحنكة قيادته ،وس�طوته ،ونفوذه الذي دونه نفوذ
المل�وك األكديين جميع� ًا ولكنهم لم يعرفوا ،على الرغم

من هذا ك ّله ،أنه كان مصاب ًا بوس�واس قهري ،وأستس�لم
ج�راءه بع�د أربعي�ن عام� ًا م�ن حكمه للم�وت المحتوم.

أتذك�ر أن�ه ف�ي لحظات ضعفه وللمل�وك لحظات ضعف
إل�ي مغ�ازالً وكأنن�ي جارية من
كباق�ي البش�ر كان يأت�ي ّ

جواري�ه ،أو محظي�ة م�ن محظيات�ه ،أو غالم م�ن غلمانه

المؤنثي�ن ليم�ارس على مرأى مني ش�ذوذه المقرف .فإن
علي مسترخي ًا وقد زال عنه قلقه العجيب.
ارتوى جلس َّ

شق بسيفه البتار أجساد مائة من البشر:
قال لي مرة بعد أن َّ
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(يرتدي الرداء نفسه .يقلد شخصية نرام سين)

أترى كم أنت سافل ومنحط يا كرسيي الحبيب! جعلتني
أهيم بك ،وبمفاتنك التي دونها مفاتن الغانيات والجواري

والغلم�ان .ب�ل جعلتني اش�تهيك كأنثى خارجة لتوها من

نهر الفرات.

(يرمي الرداء ويعود لشخصيته)

ث�م أراد أن ..أن ..أن أن( ...يتوق�ف صامت�ا) اعذرون�ي

يمنعني حيائي من قول أي شيء عن رغبته الجنونية تلك.
بعد أن زال قلقه نام نوم ًا عميق ًا فتسلل ولده إلى البالط.

اقترب مني .لمس�ني .تحس�س عجيزتي باشتهاء فذهلت.
هل يمكن أن يحدث هذا في قصر له من الهيبة والسطوة،

والشهرة ،والرفعة ،وكمال الخلق!

(يغير في طريقة االلقاء)

طبع�ا أنت�م ال تعرف�ون هذا ألنه�م ال يظهرون لكم إال ما

يدَّ عون فتصدِّ قون .تجاهلوا أحوالكم المزرية ،واس�تمروا
ّ
والمل�ذات حتى غرقوا فيها ،ولم
بالص�رف عل�ى الجيش
يع�د أح�د منه�م يهتم لحال الناس الذي�ن أرهقهم الفقر،
وأذ ّله�م الجن�د ،وأتعبهم حم�ل الضرائب التي لم تتوقف

عند حد معين فضعفت اإلمبراطورية ،ووهنت قواها بعد

عم فيها الفساد ،واألحقاد .لقد بدأت معاناتي الجديدة
أن َّ

ف�ي تل�ك الفت�رة من تاريخ أكد بعد أن هاجمها الكوتيون
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وهم أقوام جبليون ال يؤمنون باآللهة العظام ،وهم الذين
وصفته�م النص�وص المس�مارية بـ(أعداء اآلله�ة) .يظلم

المسرح.

(نش�اهد على الشاش�ة الس�ينمية عرض ًا لهجوم الكوتيين على قصر
المل�ك ،ودخوله�م إلى البالط ،وتحطيمهم ّ
كل ش�يء عدا كرس�ي

العرش ..يمكن للمخرج االستغناء عن السينما بالتمثيل الدراماتيكي
الصامت بعد ان تتوقف الشخصية عن الحركة تمام ًا)
الكرسي :إنه�ا الم�رة األولى التي أس�ير في موك�ب المهزومين مع
الغنائم والسبايا .كان األسرى يجرون بالسالسل،

(يمثل حالة الجر والضرب)

ويضرب�ون بأس�واط ثلة م�ن الجند الكوتيين ،وكان الجند
التحرش جنس�ي ًا ولفظي ًا،
يتحرش�ون بالس�بايا ما ش�اء لهم
ّ
ّ

أما أنا فقد حملوني بمهابة إلى موقعي الجديد على عربة
مزين�ة بالذه�ب الخال�ص ،وكان لزام ّا عل�ى العامة تقديم

الوالء والقرابين تحت قوائمي الذهبية.

ويهزون األرداف
كان الكوتيون ينشدون أناشيدهم الجبليةّ ،
وهم يرونني محموالً بش�موخ على تلك العربة .يهتفون،

ويلوح�ون بس�يوفهم التي ال ت�زال تقطر دم ًا.
ويص ّفق�ونّ ،

يقيم�ون الوالئ�م والكرنفاالت .يمارس�ون طقوس النصر
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ويبيح�ون للعس�اكر فع�ل م�ا يرغبون فيطلقون ش�هواتهم
الجامح�ة بلا ح�دود .يضعونني على مكان مرتفع ليراني

الجميع .ثم يطبق الصمت على المكان إذ تعلن أصوات

األبواق عن وصول موكب الملك.

(تسمع صوت االبواق في الصالة)

علي
ينحن�ي الجمي�ع بمهابة حتى يجل�س الملك وورثته َّ
مائة عام مظلمة من تاريخ بالد ما بين النهرين.

(يستمر في سرد الحكاية)

لقد ذاق ش�عب س�ومر وأكد صنوف العذابات والمعاناة
وكن�ت الوحي�د ال�ذي يحتف�ى بي هنا وس�ط ظلم وظالم

الكوتيين.

(يشير إلى المكان الذي يقف عليه)

أو هناك حيث صنعت ومنحت الحياة.
(يشير إلى مكان الكرسي الضخم)

جليسي الجديد.
أو في أية بقعة يختارها
َ
علي فاعتقدت أنهم س�يرمونني
مرة س�يطر قاطعو الطريق َّ
ّ
نهب ًا للنار ولكنهم كغيرهم مارس�وا طقوس�هم ومراسيمهم

علي وسط أهازيجهم
في العراء ثم جاء زعيمهم ليجلس َّ
الغريب�ة وهك�ذا ص�رت أتنقل معهم من أرض إلى أخرى
مطه�م خيله�ا ،ومزخرف�ة ألواحه�ا
محم�والً عل�ى عرب�ة ّ
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بالفي�روز واللازورد كانوا قد غنموها في إحدى غاراتهم

الشرس�ة حتى صادفوا من تصدّ ى لهم وأبادهم عن بكرة
أبيه�م فأع�دت إل�ى حياة المدينة مرة أخرى ،واس�تقر بي
الحال في مدينة الوركاء.

عل�ي ه�ذه المرة األمي�ر أوتو حي�كال الذي ل ّقب
جل�س
َّ

نفسه ملك سومر وأكد بعد أن قضى على الكوتيين قضا ًء
مبرم ًا .قلت في نفسي ربما سيطول بي المقام هنا ولكنني

وجدت نفسي انتقل إلى مدينة كانوا يسمونها (أور) ربما
نسبة لملكها أور نمو الذي كانت لي معه هذه القصة.

ّ
وتظ�ل بقع�ة صغي�رة منه�ا س�اطعة على
(تطف�أ األض�واء
الشخصية حسب)

بعد توس�ع الفتوحات ،وتحول أور إلى إمبراطورية قوية

وصلت حدودها إلى الش�رق األدنى ش�عر الملك بارتياح
جما ،وقدّ س�وه كما لو
كبي�ر ألن الس�ومريين أحب�وه حب� ًا ّ
أنه كبير اآللهة ،ولم يعد للجيش ما يقوم به سوى إشباع

ملذاته التي تجاوزت حدود المعقول والمقبول حتى ضاق
الناس ذرع ًا...
ف�ي تل�ك الفت�رة كان نج�ل الملك قد ش�ب عن الطوق،

وفتن بالسومريات أيما فتنة ،وراح يتّخذ منهن جليسات،
ومحظيات ش�ئن ذلك أم أبين .لم يترك عذراء لعذرتها،
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وال زوج�ة لزوجه�ا ،وال غاني�ة لحاله�ا حتى صار الناس
يجب�رون البن�ات ،والزوج�ات على مالزم�ة بيوتهن خوف ًا

م�ن تو ّل�ه نج�ل المل�ك به�ن وأخذه�ن إلى حيث يش�اء

ف�ان ش�بع منه�ن قتلهن ورمى جثثهن ف�ي نهر الفرات أو
وهذا ما يحصل نادرا يطلق س�راحهن ليعدن إلى بيوتهن
منكس�رات .اعتق�د الن�اس إن ه�ذا ك ّله يح�دث من دون

عل�م المل�ك ،وإن عيون�ه االس�تخباراتية المبثوثة في ّ
كل
م�كان تغ�ض الط�رف عن أفعال نجله المش�ينة ،ولكن ما
ح�دث ألح�د ق�ادة الملك ه�و الذي وض�ع النقاط على

الحروف ،فبعد أن ج َّن نجل الملك شهوة ورغبة في ابنة

القائ�د أم�ر م�ن يحضرها إليه ففعل بها ما فعل بغيرها ثم

تركها لحال سبيلها فأخبرت أباها بما حصل لها من نجل

الملك وزبانيته فثارت ثائرته وأزبد وأرعد أمام قصر نجل
الملك إال أن نجل الملك كان ماكر ًا فأمر رجاله بتجريده
من السالح وإدخاله عليه فأذ ّله أيما مذ ّلة.

خرج القائد وقدّ م ش�كواه للملك فأرس�ل في طلب نجله.
َم ُث َ�ل النج�ل بي�ن يديه ،وأمر القائ�د أن يوجه لنجله اإلهانة

بالطريق�ة الت�ي وجهه�ا ل�ه فخج�ل القائ�د من ملك�ه وقال

بانكس�ار ق�د عف�وت عن�ه بحضرت�ك أيها المل�ك المعظم
فأكرم الملك القائد وأجزل له العطاء والهدايا ،وجعله على

رأس جيشه اإلمبراطوري فسكت القائد حتى يومه األخير.
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في تلك الليلة السوداء عاد الملك غاضب ًا على غير عادته.

(يقترب من الكرسي الضخم)

علي
وراح يؤنب نفسه كثير ًا ،ويلعن اليوم الذي جلس فيه َّ
إلي العديد من الركالت.
ثم وجه ّ
(يركل الكرسي)

كسر ثالث ًا من قوائمي ،وخ ّلف الكثير من الجراح العميقة
ف�ي بدن�ي وإذ هدأت فورة غضب�ه ورآني بهيئتي المدمرة

راح يبك�ي مث�ل ام�رأة ثكلى( ،يبرك عند قوائم الكرس�ي

المحطمة)

ويعتذر مني ويرثي لحالي ..قال بنبرة أسف:

(يقلد الملك بعد أن يرتدي الرداء نفسه)

ال عليك يا كرس�يي الحبيب س�أعيد ترميمك ،وس�أجعل
فريق� ًا م�ن الحكم�اء يس�هر عل�ى راحتك ،وعش�رات من

الخ�دم يتعاقب�ون على مس�حك وتنظيفك ..وس�أخصص
بعض� ًا م�ن أبط�ال الجن�د لحمل�ك إلى فن�اء القصر كلما
احتجت لمرأى الزهور.

(ينزع عنه الرداء ويرميه على أحد الكراس�ي .يتوجه إلى
جمه�ور النظ�ارة) لم اس�تغرب معاملته ل�ي كما لو كنت

أثيرت�ه من النس�اء .عندما اس�تكملوا تطبيب�ي وأعادوا إلي
علي باسترخاء ومحبة (يجلس
هيبتي جاء الملك وجلس ِّ
على الكرسي الذي رمى عليه الرداء)
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أم�ر حاجب�ه إدخ�ال م�ن ل�ه ش�كوى أو طل�ب حاجة ما
فتعاق�ب الن�اس علي�ه ،ول�م يخرج أحد منه�م إال ومنحه
المل�ك ّ
كل م�ا ج�اء م�ن أجله .كانت آخره�م امرأة غاية

في الجمال .اقتربت من الملك وقدمت طلباتها فاستجاب
الملك لكل طلباتها ثم قال بمعسول الكالم:
(يرتدي الرداء ويقلد شخصية الملك)

من أين جئت أيتها الفاتنة؟ وكيف لم َأر ّ
كل هذا الجمال

ف�ي بلادي! جمال�ك الملكي يذهلن�ي ،ويجعلني التمس
من�ك وص�االً .ه�ل تري�ن؟ أنا المل�ك بعظمت�ه وجبروته
يلتم�س وصال�ك أيته�ا الس�ومرية .دعين�ي أتمت�ع بما ال

تملك�ه أي�ة واحدة من نس�اء قص�ري اإلمبراطوري .هات
يدي�ك الحانيتي�ن .دعيني أتذوق س�حر أصابعك ،وأحس

بحرارة صدرك الحترق بدفء أنفاسك الزكية.

(يحتضن المرأة االفتراضية فتتمنع محرجة)

ه�ذا الجس�د النوران�ي ال يليق إال بم�ن هو مثلي فهل كان

بعلك أفضل مني حتى تتمنعي؟ تعالي ...تعالي ...ادخلي
في روحي ...عانقيني بأش�دّ ما يكون العناق ...نعم هكذا

هك�ذا هك�ذا ي�ا صغيرت�ي .دعيني أذب في ش�هوة ال أفيق
يحرر ّ
كل آهة كامنة في دخيلتي .إنني أذوب
منها .دع لهاثي ّ

فيك .أغرق في أعماقك كأنثى ال قرار ألعماقها السحيقة.
حسنا ...حسنا ...حسنا ...آآآآآآآه ما ّ
ألذك يا امرأة!
132

(صمت .يعود إلى كرسيه)

اذهبي راشدة وإياك إياك أن تحبلي مني فالدم الذي يسري
ف�ي عروق�ك ليس دم ًا ملكي ًا نبيالً ..هل فهمت؟ أخرجي
واحصلي على ما جئت من أجله .وداع ًا.
(يغادر الكرسي ويعود لشخصيته)

بع�د خروجه�ا م�ن بلاط المل�ك توجه�ت إلى الش�رفة
مباشرة ،ثم سمع الملك صرخة مدوية.

(تهز أرجاء المسرح صرختها)
ّ

لقد قذفت بنفسها من شرفة الملك إلى الهاوية.

(يستمر في السرد)

ف�ي الي�وم الثان�ي تناق�ل الن�اس أن متس�للة حاول�ت قتل
الملك ولما اكتشف الحرس الملكي أمرها قذفت بنفسها

من النافذة فاحتفل الناس بسالمة الملك ثالثة أيام بلياليها.
استمر نقلي من بالط إلى بالط ،واستمر جلوس الملوك
علي ملك ًا بعد ملك ،ولم أجد فرق ًا كبير ًا بين واحد وآخر
َّ

عندما يتعلق األمر باالستئثار بي ككرسي له من السحر ما
له من العظمة .مررت ّ
بكل السالالت ،واالمبراطوريات،
واألم�راء ،والمل�وك ،والسلاطين .وف�ي أوروك ذات

األس�وار اس�تأثر باهتمامي خامس ملوكها گلگامش الذي
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ازداد ظلم�ه للن�اس فتوجه�وا بالدعاء إل�ى اآللهة العظام
ع ّله�ا تنجيه�م مم�ا لح�ق بهم م�ن المظالم .لك�ن اآللهة

ل�م تس�تطع فع�ل ش�يء ،واكتفت بإرس�ال اإللهة عش�تار
إلغوائه لكنها فشلت فانهال گلگامش عليها سب ًا ،وشتم ًا،
وفضح� ًا ل�كل ما ارتكبته في مغامراتها العش�قية الماجنة.
وعندما يئس الناس من اآللهة راحوا يشتمونها كما شتمها

گلگامش .واستمروا بشتمها حتى هذه اللحظة.

عرفت من أحد المؤرخين أن العراقيين هم الشعب الوحيد
الذي يسب اآللهة لكنني لم أحقد عليهم أبد ًا فلقد عانوا
ما عانوا من النكبات ،واألهوال ،والظلم ما لم يعان منه

بقية البشر .انتهى بي الحال إلى مدينة السالم وهذا هو ما

يطلقونه عليها .شعرت بارتياح كبير واسترخاء تام فناسها
مثقفون ،وأبناؤها كادحون ،وعلماؤها مجتهدون ،وساستها

مولعون بالفن ،واإلعمار ،والجمال ،واألدب الرفيع .في
قصورها الباذخة تقام الس�هرات ،واالحتفاالت ،واحتساء
الخم�ور الراقي�ة ،والرق�ص عل�ى أنغ�ام الع�ود والدرابك
والدفوف.

كانت المدينة عامرة بالمدارس والمكتبات وبيوت العلم
والعلم�اء حت�ى اعتق�دت أنها مدينة السلام فع ً
ال وقوالً،

وكبقي�ة السلاالت ف�إن حكامه�ا أغرق�وا أنفس�هم ف�ي
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الملذات ولم يلتفتوا لشؤون البالد والعباد فأعاد التاريخ
ومرت مدينة السلام بظالم،
نفس�ه أو بعض� ًا م�ن نفس�هّ ،
اس�تمرت ده�ور ًا ..ل�م يهاجمها الكوتي�ون طبع ًا
وظلم�ة
ّ
ب�ل جن�س م�ن البش�ر الضاري الذين ال يبق�ي في المدن
الت�ي يغزوه�ا معلم ًا حضاري ًا إال ود ّمره تدميرا .اغرورقت
عيناي بالدموع وأنا أرى خزائن مخطوطاتها الهائلة ترمى
أسرني المغول التتار ،وعاثوا بي فساد ًا .ومع
بمياه دجلةَّ .
أنن�ي كن�ت مد ّل ً
ال بينه�م كوني رمز ًا من رموز انتصاراتهم
الهمجي�ة الكبي�رة إال أنن�ي ش�عرت بالقرف من أس�اليب
حياتهم البربرية...
(يتوقف عن الكالم قلي ً
ال ثم)

شاء القدر أن أعود إلى مدينة السالم مرة أخرى فدهشت
مما رأيت .رأيت أس�لحة فتّاكة غريبة لم يصنعها إنس�ان
م�ن قب�ل .وأخ�رى تح ّلق في الفض�اء وكأنها الجن لكنها
تمط�ر األرض بواب�ل من ...م�ن ...من من نار .احترقت
مدينة السالم ،وهرب أهلها طلبا للنجاة من السعير الذي
صبته على رؤوس�هم تلك األجس�ام الجنية الطائرة .والذ
بعضهم بمدينة أش�نونا ،وال َعجب ال ُعجاب أن ساس�تها ما
إن انطف�أت ناره�ا ،وبرد س�عيرها حتى ب�دأوا يصافحون
غزاته�ا وكأن ش�يئ ًا ل�م يك�ن على اإلطلاق .اتفقوا على
اس�تالم مقالي�د الحك�م فاستبش�ر بع�ض الخل�ق خي�ر ًا.
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واعتقدت أنهم لكثرتهم س�وف ينس�ون أمري فأهمل في
ُ
رك�ن م�ا م�ن أركان حصن االخيض�ر أو ينتهي بي الحال
ف�ي متح�ف المدين�ة ولك�ن ما أن اس�تتبت األم�ور قلي ً
ال
علي
حت�ى اس�تأثر ب�ي واحد من أولئ�ك األدعياء .جلس َّ
بخوف وقلق أول األمر لكنه س�رعان ما ش�عر باس�ترخاء
وراح�ة كبيرتي�ن .وعل�ى الرغ�م من الزم�ن الطويل الذي
مر بي منذ فجر السالالت وحتى يومنا هذا خرجت منه
ّ
الغازات نفسها فأغلقت فمي وانفي ّ
وكل فتحة في جسدي
ولكن على الرغم مني اخترقت تلك الغازات ّ
كل مسامة
من مسامات جسمي.
كنت اسمع ّ
كل ليلة أصوات مفرقعات نارية خارج بالط
الرئاسة ،وكنت أظن أنها من اجل أفراحهم بعودتي سالما
ل�دار السلام ،ولم�ا لم تتوقف تل�ك االنفجارات عرفت
أنهم يس�تخدمونها لقتل العش�رات من األبرياء لس�بب أو
آلخر.
وعرف�ت أنه�م دفعوا الناس إل�ى هاوية الحروب الطائفية
والمذهبية و و الخ ...حينها فقط( ،تخنقه العبرة) بكيت
وه�ذه ه�ي الم�رة األولى التي أبك�ي فيها على مدينة منذ
فجر السالالت .بكيت طوي ً
ال بدموع من دم حتى تم ّلكتني
(يهم بالعودة) وها أنا ذا أعود
الرغبة بالعودة إلى نفسي
ّ
(يتحرك باتجاه الكرسي الكبير)
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أعود.

(يجل�س عل�ى الكرس�ي .يتوح�د م�ع الجس�م الذي ظل
جالس ًا ال يريم .يعتصر نفسه)

أعو ُد ...وفي نفس�ي ...شيء ..........من .........مدينة
السالم.

(تطفأ األضواء إال دائرة منها ّ
تظل مس� ّلطة على الكرس�ي
الكبير كما في بداية المسرحية ثم تبدأ باالختفاء تدريجيا
مع الكلمات األخيرة).
أدياليد :نهاية 2012
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الف�صل الثالث
مونودرامات تعاقبية
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تمهيد :التعاقبية وافترا�ضاتها الفنية
(((
في المونودراما
تنطل�ق المونودرام�ات الثلاث ،في هذا الفصل ،فني ًا من المش�روع
الذي ابتكر أسسه الفنية المخرج المسرحي الصديق فاروق صبري،

وسمح لي بتسميته (المونودراما التعاقبية) فكان نصي األول (أسئلة
الجالد والضحية) رائد ًا لهذا المشروع االبتكاري الخلاّ ق .فما هي

التعاقب ّية في المونودراما وما هي افتراضاتها؟
ب�دءا أث ّب�ت وجه�ة نظ�ري التي ال تتقاطع أو تتع�ارض مع وجهات

نظ�ر بع�ض األخ�وة ممن ح�اول تذكيرنا ،أو ال�ر ّد علينا عبر مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،أو الصح�ف اليومي�ة بتعري�ف المونودرام�ا
التقليدية انطالقا من اعتبارهم أننا خرقنا قانونها المركزي ،وخرجنا

عن وحدانيتها وفردانيتها ،والذي جاء فيه "إنها العرض المس�رحي
الذي تمثله شخصية واحدة" مؤكدين على أن القانون األول الذي

يحكم النصوص والعروض المونودرامية هو الفردانية وهذا القانون
غير قابل للنقاش أو المداولة ،وله حصانة كبرى ضد الخرق مهما

بلغ�ت درج�ة حداثوي�ة ه�ذا الخ�رق أو ذاك .وهو العم�ود الفقري
ال�ذي ال يمك�ن كس�ره ألن النصوص والع�روض قائمة عليه ،ومن
متحوالً إلى بناء تقليدي
دون�ه يته�اوى بناء المونودراما المرصوص
ّ

((( نشرت هذا التمهيد صحيفة (العالم) البغدادية في عددها المرقم
والصادر بتاريخ 2014 /11 /18
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لمس�رحية متع�ددة الش�خوص .وق�د حافظت وأن�ا أكتب نصوصي
التعاقب ّية الجديدة على قداسة هذا القانون .فالمسرحية تبدأ بشخصية

واحدة مس�تحضرة ماضيها وما حدث لها وتأثير ذلك على حياتها

حي على خش�بة المس�رح .ولم أدع الش�خصية تتوقف
آنيا وبش�كل ّ
عن ّ
بث ش�فراتها النفس�ية واالجتماعية والفكرية المضا ّدة ألس�مح

لش�خصية أخرى بالدخول إلى الخش�بة لتفعل ما فعلته الش�خصية
الس�ابقة ثم أعود ثانية وثالثة ألكرر الحالة حتى نهاية العرض بل،

تركت الشخصية الوحيدة تكمل بوحها على خشبة المسرح (داخل
النص) ،وتنتهي إلى حيث ينتهي معها الفعل الدرامي مجترح ًا خاتمة

النص أو العرض الذي تسدل الستارة على أحداثه وعلى شخصيته

الوحيدة.

إن ما طرحته الش�خصية (نصي ًا أو تطبيقي ًا) يمثل رؤيتها ،وتعارض

ه�ذه الرؤي�ة أو تقاطعه�ا مع رؤية ش�خصية غائبة ومس�ببة ألزمتها،
ودافع�ة إياه�ا إل�ى حض�ن الفرداني�ة والوحداني�ة الت�ي ينبث�ق عنه�ا

العنصر األكثر أهمية وهو الصراع الدرامي الذي يتجسد من خالل
حدة التناقض بين الش�خصية ونقيضها ،وبينها وبين نفس�ها ،وبينها

وبي�ن الضواغ�ط الخارجي�ة من جهة أخرى ولك�ن دون أي تواجد
حي للش�خصية النقيضة على خش�بة المس�رح من ش�أنه أن يخرق
ّ
الوحدانية ،أو أن يخرج منها دافع ًا إياها إلى التعددية.

عند هذه النقطة ،نقطة النهاية واس�دال الس�تار بالمعنى المس�رحي

الخالص تبدأ التعاقب ّية حركتها منطلقة وعارضة وجهة النظر األخرى
للشخصية التي عاملتها الشخصية األولى كشخصية متهمة في تسبب
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األزمة التي أوقعتها في حبائل الوحدانية المدمرة.

الشخصية الثانية إذن ال تتصل باألولى إال من خالل كونها ضحية
لها ،ونتيجة من نتائجها ،ومسبب ًا رئيس ًا ألزمتها .وهي تبدأ مشوارها
المسرحي بعرض ما لها وما عليها مدافعة عن وجهة نظرها واختالفها

عن الشخصية األولى ضمن نسق مسرحي واحد غير خارق لقانونها
العام (الفردانية) .وما تقدمه يشكّل رؤية مستقلة هي رؤيتها الخاصة

والمختلفة في خصوصيتها عن الشخصية األولى .إن لها نصها أو
عرضه�ا ال�ذي ال عالق�ة ل�ه بالعرض الس�ابق إال من خالل ما بينّاه
من نقاط االتصال ،وهي تأتي ترتيبي ًا بعد انتهاء المنودراما الس�ابقة

لتغدو المونودراما الالحقة ومن هنا جاءت تسميتنا لها بـ(التعاقبية).

أم�ا ال�رأي القائ�ل بتس�مية الع�رض الجدي�د بـ(ع�رض الحض�ور
والغياب) فإننا نعترض عليه أوال لكونه مبني على أساس التعددية،
وثاني�ا إلمكانيت�ه عل�ى أن يك�ون أحادي ًا في ن�ص مونودرامي واحد

تجس�ده ش�خصية واحدة على الخش�بة من خاللها نضع أيدينا على
ّ

فعل الحضور الذي تمارسه الشخصية المونودرامية ،وفعل الغياب
ال�ذي يص�ل الين�ا م�ن خالل أزمته�ا ومحاكمتها للش�خصية الغائبة
المتهمة والمحكوم عليها غيابي ًا.

التعاقبي�ة إذن تفت�رض وجود ش�خصية فرداني�ة للمونودراما األولى
تمثل مس�رحيتها ثم تغادر الخش�بة بعد اكتمال َ
كل ش�يء .وتفترض

شخصية أخرى للمونودراما الثانية كانت موجودة في ذهن الشخصية
األول�ى ٍ
كن�د له�ا ونقيض مس�تقل .وال اعتراض عل�ى كون الممثل

التعاقب�ي يق�وم بدورين مختلفين اختالف ًا تام ًا تتحكم بإظهار مهارته

الفني�ة ،وتقنيت�ه ،وقدرت�ه على تمثيل أكثر من دور واحد في أمس�ية
مسرحية واحدة .وتفترض أيض ًا أن الفعل حدث على خشبة المسرح
وانتهى ليبدأ بعده فعل آخر يتضمن على العناصر المونودرامية كاملة
وهذا هو السبيل السليم الذي تقفو عليه خطى العملية التعاقبية.

وتأكي�د ًا لسلامة العملي�ة التعاقبي�ة فقد وضعن�ا عنوانات النصوص

بشكل يتالءم مع مزدوجة التناقض الشخصي فالنص األول تشكّل

من مفردات ثالث (أسئلة الجالد والضحية) فاذا استبعدنا المفردة
األول�ى ف�ان المفردتي�ن الباقيتي�ن تعطين�ا انطباعا أولي�ا على وجود

ش�خصيتين متناقضتين (غالب ومغلوب) ضامنتين للصراع المباش�ر

بينهم�ا كحواري�ة ثنائي�ة محكوم�ة باالتص�ال ولكنهم�ا في مس�رحنا

التعاقب�ي محكومتي�ن باالنفص�ال .وم�ا ينطب�ق عل�ى الن�ص األول
فان�ه ينطب�ق عل�ى الن�ص الثاني (الق�اص والقنّ�اص) والمركب من
شخصيتين منفصلتين أيض ًا ،ومتناقضتين جوهريا فالشخصية األولى

(القاص) موكّلة للدفاع عن الحياة وجمالياتها بينما الثانية (القنّاص)
موكلة لقتل الحياة وتدميرها.

المونودرام�ا التعاقبي�ة عملية تس�عى إلى الخروج ع�ن التقليدية في
الكتاب�ة والع�رض ،وع�ن الش�كل والمضم�ون ،وتس�عى إلى تثبيت

منه�ج درام�ي خ�اص يتجاوز القدي�م ،ويجترح الجدي�د .وإذا كان
الفنان فاروق صبري قد وضع الخطوة األولى على طريق التبش�ير
بالعملية التعاقبية فإننا توازي ًا معه وضعنا الخطوة األولى على صعيد
التطبيق النصي الذي سيعقبه بالتأكيد اشتغاله عليه تعاقبي ًا على وفق

منظ�وره الفلس�في ،ورؤيت�ه الفني�ة والفكرية .ومن الجدير اإلش�ارة
144

هن�ا إل�ى وج�ود مش�تركات عامة بي�ن مؤلف الن�ص التعاقبي وبين

وتقرب الكثير
مخرجه .مشتركات فكرية تلغي الكثير من الحدود،
ّ
من وجهات النظر وإن لم تل ِغ االختالف بينهما .وتثبيت افتراضاتي

في هذا المقال ال تعني بالضرورة الغاء ما افترضه األس�تاذ فاروق
صبري من أس�س عامة لهذا المش�روع مرتبطة بالعرض المسرحي.

ثمة فارق بس�يط يتجس�د في نوعية االش�تغال على هذا المش�روع.
فالفن�ان ف�اروق صبري يش�تغل على جانبه التطبيق�ي إخراجي ًا بينما

اش�تغل أن�ا عل�ى جانب�ه التطبيق�ي نصي ًا .هو يش�تغل على الخش�بة
كمس�احة للع�رض بينم�ا اش�تغل أنا عل�ى الكتابة كمس�احة للنص،
وعلي�ه ف�إن افتراضاتن�ا أخذت جانب ًا تخصصي ًا مش�تم ً
ال على جانبي

العملي�ة المس�رحية تنظي�ر ًا وتطبيق� ًا من�ذ بدء االعالن ع�ن التعاقبية
كمش�روع ابت�كاري متج�اوز للتقليدي�ة بحدود محس�وبة ومحدودة

فنح�ن ال نزع�م أنن�ا كس�رنا حاج�ز التقليدية وهدّ منا ج�دار التقليد
بش�كل تام بل أكدنا مرار ًا على أننا س�عينا من وراء هذا المش�روع

إلى تحقيق ذلك ّ
بكل ما نملك من قوة االبداع المتواضعة ،وتركنا
الب�اب مفتوح� ًا على مصراعي�ه لمن يأتي بعدنا فيضيف من عندياته

لبن�ة جدي�دة ،أو افتراض�ات جدي�دة ،أو ابت�كارات داعم�ة ومعززة

لطبيعة المش�روع التجديدية .وال نريد اإلطالة هنا بل نترك القارئ
ليتحرى بنفسه عن جوهر العملية التعاقبية.
مع نصوصنا الثالثة
ّ
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�أ�سئلة الجالد وال�ضحية
مونودراما تعاقبية بجزءين
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الجزء الأول :الجالد
قبل العرض:

{ نش�اهد نص�ف قب�ة خض�راء مش� ّيدة بدق�ة ،ومزججة بقطع من

الب�راق .للق ّب�ة بواب�ة واح�دة مش� ّيدة عل�ى هيئ�ة فكّي�ن
الزج�اج ّ
تصط�ف األنياب المدببة الطويل�ة عليهما مل ّطخة بالدم..
مفترس�ين
ّ
البوابة مفتوحة طوال زمن العرض وأمامها عند منطقة وسط الوسط
ثمة قضبان حديدية مش�بكة ربطت الضحية عليها .مش�بك القضبان
يب�دو كناف�ذة كبي�رة هي والضحية يبدوان ،لجمهور النظارة ،كما لو

أنهما داخل الفم المفترس ،أو أن الفم أوشك على افتراسهما .أمام
القضب�ان والضح ّية ثمة كرس�ي خش�بي مل ّطخ بال�دم ومحاط بقطع
وأدوات تعذيب مختلفة يجلس عليه الجالد وظهره إلى الجمهور.

على زجاج القبة تتمظهر ،بين فينة وأخرى ،مسوخ غريبة األشكال
والهيئ�ات له�ا أف�واه بأني�اب حديدي�ة طويل�ة تقطر دم� ًا ،ومخالب

فوالذية اصطبغت بلون الدم ،رؤيتها تبث الرعب ،وتثير االشمئزاز
والخ�وف ف�ي نف�وس جمه�ور الن ّظارة .من ج�دار القبة تبرز بعض
الش�ظايا المدببة الرؤوس على هيئة كتل معزول بعضها عن بعضه
اآلخر.

عل�ى ج�دار القبة الداخلي نرى ش�بح الجالد وهو يس�وط الضح ّية
متل�ذذ ًا بعذابه�ا وصراخه�ا .يرف�ع الرج�ل الجال�س على الكرس�ي
الخش�بي الملط�خ بال�دم يديه كإش�ارة لتوقف الش�بح ع�ن الحركة
واالنص�راف إل�ى خ�ارج المكان .يختفي ش�بح الجلاد والضح ّية.
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دائرة من اإلضاءة الرأسية تتركز على القضبان ،والضح ّية ،والرجل

الجالس على الكرس�ي .ينهض الجالس من على كرس�يه ..يس�تدير
نحو جمهور الن ّظارة .يبدو الشبه بينه وبين ضحيته كبير ًا جد ًا ولكنه
بلب�اس مختل�ف مبالغ بأناقته وفخامته .يقترب من الضح ّية المع ّلقة

بي�ن الحي�اة والم�وت بخيط رفيع .يمس�ك ش�عرها الملط�خ بالدم.

يس�حب رأس�ها ،الذي يصعب التعرف على مالمحه ،بس�بب الدم،
إل�ى الخل�ف .يترك�ه فيرت�د الرأس إلى األمام .يتن�اول أنبوب الماء

المطاطي .يضع أحد طرفيه في ناب من أنياب الفكين المفترسين..
يلتق�ط الط�رف اآلخ�ر م�ن األنب�وب المطاط�ي ويوجه�ه إلى رأس

الضحي�ة .يندف�ع م�ن األنب�وب رذاذ بلون الدم يم�س وجه الضحية
فتستيقظ ببطء لتبدأ مع استيقاظها مونودراما الجالد}

الجالد( :يرمي األنبوب المطاطي قريبا من الكرسي ويوجه كالمه

للضحية مباشرة) ما أغربك يا امرأة ..صرت ال تستيقظين
إال برذاذ الدم (يدور حولها) منذ آالف السنين وأنت على

هذا الحال.

(يس�تمر بال�دوران وه�و يلق�ي على الضحية الس�ؤال تلو

اآلخر)

أال يكفيك ما عانيته؟ ألم تشبعي من األلم بعد؟ أي شهوة

عجيبة تس ّيطر على مشاعرك؟
(يتوقف برهة ثم يستمر بطرح األسئلة والدوران .ومع كل
سؤال تتسع دائرة دورانه)
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كن�ت مكان ِ
يت ع�ن الدنيا ومن
ألس�ت بش�ر ًا؟ لو
َك لتخ ّل ُ
ُ
فيها من أجل راحة ولو يوم واحد من حياتي .لماذا ك ّلما
ّ
تعذبين أكثر تزدادين إصرار ًا وكتمان ًا؟ (يتوقف .يصرخ في

وجهه�ا) لم�اذا؟ ومن أجل م�ن؟ (بصوت هادئ وببطء)
يس�تحق منك ّ
كل ه�ذا العذاب؟ (صمت.
قول�ي ل�ي من
ُ
ِ
ألست بشر ًا ّ
ككل البشر؟
يصرخ ثانية) أجيبي (ال تجيب)

(مس�تكين ًا يبتعد عنها) حس�ن ًا ..أنت لس�ت بش�ر ًا (يجلس
على الكرس�ي) لنفترض هذا على األقل ،ونفترض أيض ًا
أنك صاحبة خلق ومبدأ .الس�ؤال اآلن هل أنت الوحيدة
على وجه األرض صاحبة خلق ومبدأ؟ وأين من سبقوك
من أصحاب المبادئ والخلق؟ ألم يكن مصيرهم التراب؟

ماذا ستجنين من كونك ميتة مع وقف التنفيذ؟

(منبه� ًا) هي�ه ..أنت ميتة اآلن .والميت ال يس�تمرئ طعم
الحي�اة (ينه�ض .يقت�رب منه�ا) صدقيني أن�ا أعرف منك

الي وكأني من
به�ذا (ينظ�ر ف�ي عيني الضحية) ال تنظري ّ
عذ ِ
أولئك الذين ّ
بوك وما عرفوا لماذا سوى أنهم يفعلون

ذلك حس�ب( .منس�حب ًا بخبث) أنا ّ
أعذبك وأعرف لماذا
ِ
ّ
عليك أن
أعذب�ك ،لك�ن الذي ال أعرفه ه�و لماذا يتحتّم
تس�تمرئي وجب�ات األل�م الت�ي أجود بها علي�ك ّ
كل يوم
وليلة؟ أال يجدر بك ان تدبري ش�ؤون نفس�ك بدال من

انتظارك وجبات األلم الالحقة؟
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(يتوق�ف ع�ن ال�كالم برهة ثم كمن س�مع الضحية تتهمه

بالقسوة)

أن�ا ق�اس؟ هاهاهاهاه�اه .نع�م أنا كذلك ول�ن أكون غير
الج َل�دَ والرأفة هما مهنتي (يعيد النظر
ه�ذا .أال تري�ن أن َ

للضحية) مستغربة من هذا؟! معك حق فأنا أرأف بحال
الجميع إال ِ
أنت.
(فترة صمت .يدنو منها حتى يكاد وجهاهما يتالمسان)

ربما تسألين نفسك لماذا؟ على الرغم من كونك أقربهم

الي
ّ
(يتوقف على نحو مفاجئ غاضب ًا)

نظر ِك رأيي،
الي أم لم تنظري لن يغ ّير ُ
اسمعي .إن نظرت ّ
ول�ن يؤ ّث�ر عل�ى مش�اعري ،ول�ن يقلب الح�ال فتكونين
جلادي وأك�ون ضحيت ِ
َك فالجالد جالد والضحية ضحية
ّ
من�ذ ابت�دأ الخل�ق .أل�م يك�ن قابيل جال َد أخي�ه من أجل

ش�هوة عابرة؟ فما ش�هوتك أنت؟ أهي ش�هوة األلم؟ أم
ش�هوة الدم؟ (مفس�ر ًا) أنا ال أقصد أبد ًا اس�تبدال شهوتينا

بعضه�ا ببع�ض ألنن�ي من�ذ قابيل ن ََمت في داخلي ش�هوة
ال�دم .والمصيب�ة إن�ك ل�م تعرف�ي هذا ول�ن تعرفيه حتى

بلوغك شهوة النهاية.

قول�ي ل�ي ه�ل حقا أنك�م تدّ عون أن األس�د هو مجموع
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ٍ
ٍ
وافتخار
بتب�اه
الخ�راف المهضوم�ة؟ (ال تجي�ب .يتحرك
طاوسيين وهو يجيب نفسه ِ
بنفس ِه)
َ ُ
أنا أس�د هذه الغابة التي أطلقتم عليها اس�م الحياة وكان
األح�رى بك�م أن تقول�وا :إن الجالد ،وه�و أنا ،مجموع

الضحايا المهضومة

صوت ما فيفز مرعوب ًا بطريقة تتناقض مع شجاعته
(يفاجئه
ٌ
التي يدعيها فيتحدث بارتباك)

أأأأأن�ا لس�ت جبان�ا كما تعرفين لكنن�ي فوجئت بالصوت

فقط .أنا ال أتق ّبل المفاجئة وال البقاء على ما أنا عليه .أما
ِ
أنت فتتقبلين ّ
كل ش�يء بأعصاب باردة (مغير ًا الحديث)
أعني أنك ترتضين لنفسك أن تكوني واحدة من ضحاياي

كي التهمكم خفافا وثقاال؟

(يتركه�ا متوجه�ا إلى مقدمة المس�رح لكن�ه يتوقف قليال
ويستدير إليها)

ش�خصي ًا ال أع�رف لم�اذا س�وى أن الحي�اة منحتن�ي من

الق�وة م�ا يكف�ي اللتهامك�م جميع�ا! (يكم�ل الس�ير إلى

مقدم�ة الخش�بة) م�رة ق�ررت مع نفس�ي منحك�م الحرية
ثم بتأكيد) منحتك�م الحرية فعال.
الت�ي تري�دون (صم�ت ّ

وب�دال م�ن أن تخطط�وا للتخلص مني س�اعدتموني على
قت�ل أنفس�كم وابتالعك�م واحد ًا واحد ًا .ق ّل�ة قليلة منكم
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تخ ّلص�ت من�ي برض�اي فاختارت المنف�ى أرض ًا لها بدال
مني .وحين س�ألتكم لماذا لم تغادروني؟ اجبتموني حب ًا
وكرام ًة وفدا ًء .إن لم نفدك نحن فمن سيفتديك؟ أصابتني
الدهشة منكم ،ورحت أسأل نفسي لماذا؟ ماذا فعلت لهم

فتحولوا الى مخلوقات غريبة؟ أنا لم أطلب منهم هذا .بل
ّ

إنني لم أطلب أي شيء على اإلطالق.
(يترك الجمهور عائد ًا إلى الضحية)

كنت�م ...قب�ل أن أك�ون ...لم يعجبك�م الحال فقررتم أن

يكون لي وجود يش�بع في نفوس�كم ش�هوة العيش معي.
رس�متم لي ش�كالً ،ووضعتم لي وجه ًا ومالمح وحدود،

وارتضي�ت أن أك�ون مقبرتك�م المقدس�ة .وهك�ذا فع�ل
ُ
أمثالكم في ّ
كل مكان وزمان فاتفقنا على التهامكن ما دام

ضجرت
مسرة غريبة لكنني فيما بعد ضجرت،
ُ
في األمر ّ
منك�م ،وم�ن اس�تمراركم العجيب على م�ا أنتم عليه .لم
أطل�ب ش�يئ ًا إال ون ّف�ذ ل�ي ،ل�م أأمر أح�د ًا إال ومثل بين

يدي ،ومع
ي�دي ،ل�م أق�رر ألحدكم موت ًا إال وم�ات بين ّ
ّ
شهوتي التي لم تتوقف ،وعطشي الذي لم ِ
ينته إلراقة الدم

الي صاغرين.
وجدتكم تأتون ّ
(يبتع�د عنه�ا بضع خطوات .يتوج�ه نحو جمهور الن ّظارة
متذكر ًا)
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عند أول انطالقة لكم كنتم فرحين حدّ الموت .مبتهجين

ح�دّ الم�رارة .وكنت�م كلم�ا آذيتكم كلم�ا ازداد اصراركم

عل�ى بلوغ األه�داف الس�امية (يضح�ك) هاهاهاهاهاه..

أهك�ذا تس�مون األهداف! ..س�امية! يا لك�م من حالمين
بامتي�از .ه�ل تتذك�رون ي�وم علق�ت ثالث�ة رؤوس منكم
بحب�ال الم�وت ش�نق ًا؟ (تهب�ط من فضاء المس�رح ثالث
ثم يعود
دمى معلقات بحبال الش�نق .يس�تعرضهن بوقار ّ
إلى جمهور الن ّظارة)

حسنا ..لقد شنقتهم حتى الموت فهل كان موتهم انتصار ًا

لكم؟

(يك�رر االلتف�ات بين الجمهور والضحية منتظر ًا أن يقول
أحده�م ش�يئ ًا وإذ يس�تمرون في صمته�م ينفجر ضاحك ًا

بص�وت منخف�ض يزداد تدريجي�ا حتى يتحول إلى قهقهة
عالية .ترتفع المش�انق أثناء ضحكته إلى األعلى فتختفي
في فضاء المس�رح .يتوقف عن القهقهة بش�كل مفاجئ.

يغزر الضحية بنظرة قاسية)

حولتمون�ي إل�ى أداة تتل�ذذ بخوفك�م ،تبتك�ر طرق� ًا
لق�د ّ
لتعذيبك�م ك�ي أس�تطيع النوم براح�ة واطمئنان حتى ألف
بعضنا بعضه اآلخر ،وصرنا وجهين لعملة واحدة :الجالد

والضحية.

(باعتراف شديد كمن يعترف لجمهور الن ّظارة)
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نعم أنا الجالد (يشير إلى جمهور الن ّظارة) وأنتم الضح ّية.
لق�د ع�رف ّ
كل من�ا دوره وقدره ولكنني س�ئمت (يتوقف
قليلا) س�ئمت كون�ي جلاد ًا .أما أنتم فلم يعرف الس�أم
طريقه اليكم (بغضب) أي بش�ر أنتم؟! هابيل كان يعرف

إن�ه س�يموت عل�ى يدي أخيه الش�قيق .ولكن�ه ذهب إلى
س�يحول
الم�وت بقل�ب مطمئ�ن وه�و الع�ارف أن موته
ّ

شقيقه إلى جالد (بانفعال) جالد حقيقي ..جالد من لحم
ثم) لم يمعن النظر في هذا كثيرا ألنه
ودم (يتوقف قليال ّ

كان قد ش�غل نفس�ه بوالديه أكثر من انشغاله بنفسه وهذا

هو خطأه الكبير .لقد كانا عنده العالم والحياة التي يجب
أن تستمر ناسي ًا أو متناسيا أنه هو من ينبغي له أن يستمر
وأن ينجب ذرية من الخير تقارع الشر والظلم الذي خلفه

لن�ا قابي�ل .كان�ت ل�ه ش�هوة مختلفة تمام�ا ومتناقضة مع
ش�هوة أخيه .ش�هوة ارتضيتم أن تنقل جيناتها إليكم ،أن

ّتورث لكم .أما أنا فرفضت .رفضت بقوة ألنني ال أريد
ّ
وسأظل هكذا
تفويض أمري للشقاء ،والعذاب ،والموت.

حتى قيام الساعة ولن أسمح بما يجلبه علينا من الخوف

واالرتباك.

لقد عرفت كثير ًا من الناس أغلبهم كان يقف على مبعدة
من�ه .بعضه�م ابتكر طرق ًا تنس�يه الموت ومطارداته وتبعد

ش�بحه الرهي�ب .وم�ن ه�م مثلي كان�وا يتطه�رون منه به
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(يلتف�ت إل�ى الضحي�ة) وه�ذا هو بالضبط س�بب بقائكم
ضحايا ،وسبب بقائي على ما أنا عليه .حسنا لقد ثرثرت
ِ
أنا طويال ولم تنبسي ِ
نبست
أنت ببنت شفة (بسخرية) ولو

فمن المؤكد أنك ستتحولين إلى ص ّفي .ولتعلمي أنني ال
أريدك أن تتحولي إلى ص ّفي على االطالق .فكما وجدنا
ّ
ّ
ليظ�ل العالم محتفظ�ا بتوازنه على الدوام (يلتفت
س�نظل
إلى جمهور الن ّظارة)
ل�ي الحي�اة والبقاء ،ولكم الموت والزوال ..وهذا يمنحنا

االجابة الدقيقة لما نحن عليه اآلن :أنتم بصمتكم القاتل،
وأنا بثرثرتي العجيبة ،ولكنني على الرغم من هذا (يلتفت

أصر على أن تعترفي بما لديك ..أن تقولي
إلى الضحية) ّ

كلم�ة تس�عى ب�ك إلى الخالص من هول ه�ذه العذابات
التي ال أول لها وال آخر (يقترب منها) اس�معي ودعيني
اعترف لك  -وأنا غير مضطر على االعتراف -إنني أهزأ

م�ن فلس�فتكم ،وزعمكم أنكم تناضل�ون من أجل الحياة
الجميل�ة والس�عيدة ،وم�ن أجل فردوس الفق�راء المفقود

فالحي�اة ال ح�دود لس�عادتها إن كنت�م تجي�دون صن�ع
التفاه�ات .الحياة تافهة وهش�ة بم�ا يكفي للهزء منها .أو

ألق�ل ه�ذا م�ا أريده منكم م�ن أجل أن تمروا بها فرحين
بما لديكم لكنكم دوما تختارون ما يجعلها صعبة ،ومرة،

وقاتلة.
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كلك�م أبنائ�ي ولكنن�ي ال أح�ب منك�م م�ن ه�و عل�ى
لس�ت ش�رير ًا كم�ا يظ ّن بعضك�م ،أنتم خلقتم
ش�اكلتك.
ُ

الش�ر ف�ي نفوس ابنائي بادعائك�م أنكم األفضل واألرقى

وعل�ي تأديبك�م بالطريقة الت�ي أرى إنها مالئمة لحفظ ما
ّ

عل�ي حفظ�ه من الزوال (يدور حول الضحية) لقد
ينبغ�ي
ّ

آن األوان كي تنطقي بالحقيقة كاملة فتقولي لي من أنتم
أيتها الصائمة عن الكالم.

(تتحرك بضعة أشياء على الجدار المزجج للقبة ثم تصدر

بعض األصوات الموجهة إليه)

 نحن الذين ولدتنا كي نصغي لثرثرتك المضجرة. من أنتم ومن سمح لكم باقتحام المكان؟ -لم نقتحم المكان نحن فيه دوما.

( -يبحث عن مصدر الصوت) أين .أين أنتم؟

 -نحن فيك .بل أقرب إليك من حبل الوريد.

 (يضحك) هه هه هه هه هه هه هاه .إذن .أنتم سرابال�روح وبخاره�ا الصاعد نحو الجلجل�ة .اغربوا عني

فما لكم من مستقر بين ثكنات البقاء على قيدي.

 -لن نبتعد.

 (صارخا بهم) ابتعدوا. -لن نبتعد.

 (بصراخ أش�د) ابتعدوا .ابتعدوا .ابتعدوا (يتوقف عنالصراخ ،تتبدل مالمح وجهه)
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م�ن يبتع�د؟ ولم�اذا أصرخ بـ بـ بـ .بم�اذا؟ أو .أو بمن؟
(يلتفت إلى الضحية) هيه ِ
أنت هل سمعت شيئ ًا أو أحد ًا

علي أو ..أو (يتوقف برهة) ال ال اعتبري أنني لم
ينادي ّ
أوجه ِ
لك س�ؤاالً (لنفس�ه على انفراد) هل صرت أتخ ّيل

الي
أصواته�م؟ ولك�ن م�ن هم؟ ولماذا ّ
يوجه�ون الكالم ّ
ضمهم إلى قائم�ة المعذبين على أرضي
تحدي�د ًا؟
أعل�ي ّ
ّ

أم على أرض الله الواسعة؟ ال فرق .العذاب هو العذاب
سواء في جحيمي أو في جحيم الله.

(يتوجه إلى جمهور النظارة)

يعتقد هؤالء البؤساء أنني أريد لهم العذاب ارضا ًء لشهوة

ما من شهواتي في تفريق بعضهم عن بعض متناسين أنهم
جميع�ا م�ن صلب�ي أن�ا ،وإنني األب القاس�ي ،والحاضن

ال�رؤوم ال�ذي ال يلين أو يتس�اهل أمام عقوقهم الغريب.

س�معت من قرين لي أن أبناءه أرادوا تش�ييد عالم جميل
يك�ون ّ
الكل فيه أخوة متس�اوين ف�ي الحقوق والواجبات
انفج�رت
فضحك�ت م�لء فم�ي .وعندم�ا س�ألني لم�اذا
ُ
ضاحك ًا قلت له :ألن ألبنائك ش�ذوذ غريب .قال مردد ًا

بع�دي ومنفع ً
لا "ش�ذوذ غري�ب ...ش�ذوذ غري�ب" ماذا
تعن�ي بقول�ك ه�ذا؟ قل�ت الخ�روج على القاع�دةّ ،
وكل

أفهم عن أي ش�ذوذ
خ�روج عنه�ا يع�دّ ش�ذوذ ًا .ق�ال لم ْ
تتح�دث؟ قل�تَ :قت َ
ّ
فش�ذ عن قاع�دة الله
َ�ل قابي�ل أخ�اه
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فأورث الش�ذوذ لذريته إلى يوم القيامة .هل رأيت الخير
الش�ر
منتص�ر ًا يوم� ًا م�ا؟ ربما حدث هذا ذات مرة ولكن
ّ

كان ولم يزل منتصر ًا منذ قابيل وحتى يومنا هذا .لماذا؟
ألن َلبِنا َت ُه هي األقوى واألش�دّ في بناء اإلنس�ان .صمت

قريني وكأنه يحاول اس�تبطان ذاته بذاته ثم تركني مغادر ًا
تعقد لسا َن ُه الدهش ُة
(يلتفت إلى الضحية .يتحرك باتجاهها مشير ًا إليها بسبابته)

أنت�م لبن�ة م�ن لبن�ات هابي�ل وله�ذا تس�تمرئون الع�ذاب
والم�وت بب�رود ،وال نص�ر لك�م إال بتخل�ص ّ
كل منك�م
م�ن هابيل�ه القاب�ع في أعماقه الس�حيقة .هابيل لم يقاوم،

ل�م يداف�ع عن نفس�ه ،وارتضى للطيب�ة التي فيه أن تكون
ق�دره الممي�ت ومنذ ذاك وأنا أح�اول انتزاع الطيبة منكم

كي تكونوا أشداء على الظلم...

(يتوقف عن الكالم قليال)

ِ
رأي�ت كم أنا حنون على أبنائي الهالكين والصائمين
ه�ل

عن الكالم من أمثالك أيتها الم ّيتة المدفونة داخل تابوت
الحي�اة؟ آ .دعين�ي اخب�رك بم�ا قاله لي قري�ن آخر زاعم ًا
أنني على خطأ كبير .قال :لقد انتصرت رسل الخير على
ال�دوام وأض�اءت الكون بنور الحق والحقيقة فلماذا تدير

ظه�رك له�ذه االنتص�ارات؟ قلت له :مع�ك حق في هذا
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ولكن قل لي ماذا حدث بعد ّ
كل انتصار لهم؟ ألم يقتل

الناس بعضهم بعضا؟ ألم يتآمر بعضهم على بعض .أعني
هل ترك االشرار األخيار لينعموا بانتصارات رسل الخير؟

ألم تشتد الفتنة بعد موت الرسول؟ ألم يتآمر الناس على
م�ن خ ّلف�وه ف�ي الحكم حتى أطاح�وا بأربعتهم؟ يا ابنتي

الشر سنّة مهيمنة على سنّة الخير فاعطفي على
لقد صار ّ
نفس�ك قلي ً
ال وتخ ّلصي مما أوحى به الش�يطان إليك من
ع�داوة نفس�ك لنفس�ك واتبعين�ي إلى حيث الحي�اة التي

أريده�ا أن�ا ال الحي�اة الت�ي تريدونه�ا لي وأنت�م الضعفاء

(الضحية ال تنطق) اس�معي ...للمرة األخيرة أقولها وال
خي�ار ل�ك بعده�ا .اعترف�ي لتنال�ي رضاي وإال س�أنادي
م�ر اله�وان (يهم بالخ�روج .يتوقف في
الجلاد ليذيق�ك ّ

منتص�ف الطري�ق .يلتف�ت إل�ى الضحي�ة) اآلن س�أخرج
م�ن تل�ك البوابة (يش�ير إلى البوابة الت�ي دخل منها) فإن

خرج�ت ،وأغلق�ت الباب خلف�ي فاعلمي إن الجالد آت
ِ
إليك وك ّله ش�هوة في التخلص منك ورميك على أقرب
قمامة في المدينة.

(يتوج�ه نح�و البواب�ة .يق�ف عن�د مدخله�ا .يلتف�ت إلى
الضحي�ة منتظ�را ر ّدة فعله�ا ،وإذ ال ي�رى ردة فع�ل منه�ا
ث�م يخ�رج م�ن ف�م البواب�ة ذات األنياب
يبتس�م بخب�ث ّ

الحديدية .يدخل شبح الجالد ويبدأ بتعذيب الضحية كما

ف�ي بداية المس�رحية .تش�تدّ مقاومة الضح ّي�ة أكثر وأكثر،
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ويشتدّ الجالد قوة في الضرب والتعذيب بهستيريا رهيبة
ّ
ويتح�ول لون الق ّبة إلى
المعذب�ة وعيها ثانية،
حت�ى تفق�د
ّ
لون الدم ويعلن الظالم التدريجي انتهاء مونودراما الجالد
لتبدأ منه مونودراما الضح ّية).
(انتهى الجزء األول ويليه الجزء الثاني)
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الجزء الثاني :ال�ضحية
قبل العرض:

{ نش�اهد المنظ�ر الس�ابق نفس�ه عل�ى خش�بة المس�رح :القب�ة

والكرس�ي ،وأدوات التعذي�ب .ينقش�ع الظلام تدريجي ًا
الخض�راء،
ّ

ً
المعذب�ة وه�ي تس�تعيد وعيه�ا ثاني�ة .تنه�ض .تتخل�ص من
فن�رى

القضبان .تتحرك بضع خطوات نحو مقدمة المسرح .تبدو للنظارة

كما لو أنها الجالد نفسه ولكن بمالبس الضحية}

الضحية :لقد خرج من بوابة الدم تلك (تشير إلى الفم المفترس)
ول�ن يع�ود إال وأن�ا جثة متعفنة وممزقة بأنياب الدم .ثمة
كثي�رون قبل�ي واجه�وا المصير نفس�ه ،ورحل�وا مخ ّلفين
وراءه�م تاريخ� ًا من الدم واالنتظ�ار وكأن االنتظار والدم
مر العصورّ .
جل ذنبهم إنهم اختاروا
قدرنا المحتوم على ّ

الحي�اة الح�رة فكوفئ�وا بالم�وت أو بالرحي�ل بعيد ًا وهم

المت ّيمون بسحر األرض وترابها.

من�ذ فج�ر السلاالت وربما قبل السلاالت بكثير وقعوا

ضحايا محبتهم العميقة الراسخة ،ومنذ ذاك وهو يحترف

تعذيبهم.

(تصمت ثم تبدأ بطرح سيل من األسئلة)

ه�ل تظنّ�ون أن�ه جالد فعالً؟ وهل س�ألتم أنفس�كم ،ولو
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م�رة واح�دة ،لم�اذا يش�عر أننا جميع ًا خرجن�ا من صلبه؟
وه�ل ه�و األب ال�ذي يع�ود نس�لنا إلي�ه؟ ربم�ا تكونون

ق�د س�ألتم أنفس�كم ،وربما بحثتم ع�ن اإلجابة أو قررتم
الوص�ول إليه�ا ،ولك�ن قبل هذا وذاك دعوني أقول لكم:

ّ
ّ
فالش�ك طري�ق اليقين ،وال
بالش�ك
برهن�وا على الحقيقة

تصدّ ق�وا م�ا قاله عنّي وعن ش�هوتي لآلالم والعذاب فما

قاله ال يشكّل إال نصف الحقيقة ،أما نصفها اآلخر فطالما
تجاهله بقصد أو دون قصد .أنا أحب الحياة وال أرغب
أن يك�ون الم�وت ِصنْ�و ًا له�ا على الرغم م�ن أنني أدرك
تمام� ًا إنهم�ا ِصنْ�وان ينبغ�ي أن ال أك�ره أحدهم�ا لكنن�ي
م�ع ذل�ك كره�ت الموت ،كرهته بكل م�ا أملك من قوة
الكراهية ربما لكثرة ما شاهدته من الموتى على الطرقات،
أو في ردهات المشافي ،أو في سيارات نقل الموتى أو في

البيوت أو على شاشات التلفاز ،أو .أو( ...تتوقف فجأة

وكأنها تتذكّر شيئا .تتحرك ساهمة الوجه ،بطيئة الخطى،

مدو رهيب طارحة
شاردة الذهن ثم ّ
تفز بقوة إثر انفجار ّ
جسدها على األرض بخفة وسرعة .تتكلم وهي ال تزال
منبطحة على األرض)

كان ه�ذا آخ�ر انفج�ار تعرض�ت ل�ه ف�ي س�اعات النهار
األخيرة .لم أعرف في أية س�اعة بالضبط ّ
وكل ما أعرفه
أو ،أو أتذك�ره ه�و إنن�ي وج�دت نفس�ي غارق�ة في بركة
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دم .كن�ت مدفونة تحت ش�ظايا ال ّلح�وم والعظام ومغطاة
برؤوس ،وأرجل ،وايدي مقطعة ،أو غير مقطعة.

(تزيح عنها الشظايا ،والعظام ،وما تراكم على جسدها من
األعضاء البشرية المق ّطعة)
كان�ت ام�رأة حبل�ى ترقد هناك (تش�ير إل�ى المكان) وقد
اندلق�ت أحش�اؤها وه�ي تمس�ك به�ا لتمن�ع جنينه�ا من
السقوط .أدركت أنها على وشك الموت ،وعلى الرغم من

آالمها القاتلة كانت تؤجل موتها ريثما يأتي أحد ليستقبل

وليده�ا وم�ا م�ن أحد ج�اء في تلك اللحظ�ات العصيبة.
الي بتوس�ل واس�تعطاف .حاولت االقتراب منها.
نظرت ّ
قلت لها :تشجعي أنا قادمة اليك ،ال تضيقي الخناق على
ِ
تحملي
الجني�ن باع�دي بي�ن س�اقيك أكثر إن اس�تطعتّ .
األلم قلي ً
ومس�كت
وصلت زحف ًا إليها،
ال من أجله .وإذ
ُ
ُ

رأس وليدها خطفت من أمامنا سيارتهم مسرعة فمطرتنا
َ
محوال إ ّياها
بواب�ل م�ن الرصاص الذي أخترق أجس�ادنا
ّ

إلى جثث هامدة مضرجة بالدم.

(نس�مع ص�وت اإلطالق�ات ،ون�رى ارتج�اف األض�واء،
وردود أفعالها القوية .تصاب بطلق ناري .تضع يدها على

موضع الجرح وتنهض مستعينة بيدها األخرى)

لق�د أصب�ت بإطالق�ة واح�دة لم تكن ،من حس�ن حظي
قاتلة بما يكفي ألعانق أرواح القتلى في محنتهم الكارثية.
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ماتت المرأة ،وغرق جنينها ببركة الدم قبل أن يغادر ظالم

الرح�م إل�ى ال�والدة حيث ن�ور الحياة ،ودفء الش�مس.
م�ن الرح�م الى ال ّلحد .ي�ا للبراءة المنتهكة .مات الوليد.
مات الجميع برصاصهم العش�وائي ،وكنت الوحيدة التي

نجت ،ومع ذلك لم أش�عر بالس�عادة لنجاتي فأنا أعرف

أنه�م س�يعودون ثاني�ة ،وثالثة ،ورابعة ليجه�زوا على من
تب ّق�ى منّ�ا عل�ى قي�د الحي�اة .ربما تعود هذه الفئة نفس�ها
وربم�ا غيره�ا من الفئات التي تمارس القتل ضدنا تحت

مس�م ّيات عدي�دة كالقاعد ّيين ،والداعش�يين ،والطائف ّيين،
والكواتميين ،والمأجورين ،والمليش�ياويين ،والحكوميين

المحترفين و .و ...إلخ...

(تتوقف عن الكالم ثم تستطرد ثانية)
عل�ى أي�ة حال لم يس�تطع هؤالء جميع�ا ثنيي عما أردت
الوصول إليه إال هو ،فك ّلما شارفت على مسك الهدف،
أح ِدث
يأت�ي ليحرمن�ي من ش�هوة الوصول ظن ًا من�ه أنني ْ
شرخ ًا هائ ً
ال في التوازن بين الحياة والموت ،أو كما يدعي

بين الجالد والضحية...

(تتوق�ف .تس�مع صوت�ا قادما من خ�ارج المكان .تقترب

م�ن الف�م المفترس .تتنصت قليال .تس�مع صوت صراخ
واستغاثة)
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ستعجل حتم ًا بانتهائه مني
لقد جاءوا بوجبة جديدة أخرى
ّ
سريع ًا
(إلى جمهور النظارة)

عل�ى فك�رة ،إن�ه مح�ق في ما ق�ال عن وج�وده المرتبط
بوج�ودي فأن�ا من منحه اس�م ًا ،وصفة ،وحدود ًا ،وهوية،

انفعل�ت ال
غضب�ت أو
وقداس�ة ال يعل�ى عليه�ا ،ومهم�ا
ُ
ُ
أستطيع منعه من أن يمارس ضدي ّ
كل أساليبه في العقاب
والثواب سواء أكان ذلك العقاب فردي ًا أم جماعي ًا

(يح�دث بع�ض اللغ�ط ف�ي القاعة أو نس�معه م�ن جهاز

التسجيل .تتحرك هنا وهناك في محاولة إليقاف اللغط)

ُ
الظن�ون فأن�ا لس�ت ممن
رج�ا ًء ..رج�ا ًء ال تأخذك�م ب�ي

يستمرئون العذاب ،أو يتلذذون به فيطفئ فيهم شهواتهم
العجيب�ة والغريب�ة .أن�ا مثلكم تمام ًا وم�ا يم ّيزني فقط هو
عن�ادي وإص�راري على بناء حي�اة جديدة ال تتحكّم فيها
األيدي الملطخة بدم األبرياء

(يستمر اللغط ..تحاول السيطرة على الضوضاء)

سأسمي األشياء بأسمائها إن كان هذا يتوافق
حسنا حسنا
ّ
م�ع م�ا تري�دون ولكن كون�وا على ثقة إنه لي�س إرهاب ّي ًا،

ولي�س مم�ن َي َل ُغ دماء األبرياء ،وما هو بالحامل لفيروس
اإلرهاب السياسي ،أو الديني ،أو الطائفي ،أو ما ملكت

أيديه�م م�ن الفيروس�ات المختلف�ة .إن�ه األق�رب إلين�ا،
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واألكث�ر رأف�ة بن�ا ،وال يغرنّكم حدي ُثه عن تعذيبه لي ألنه
لم يفعل ذلك أبد ًا ..فهو في خاتمة األمر سيترك لي حرية

األبدي بين جوانبه الرؤوم
الرقاد
ّ
(يش�تد االعت�راض واالس�تهجان) صدقون�ي (ال يصغون
إليه�ا فترف�ع صوته�ا عالي� ًا) صدقون�ي أن�ا ال أداف�ع عنه
أب�د ًا( ...يتوق�ف الضجيج) فقط أردت أن أصل بكم إلى
الحقيقة :حقيقته هو ،وحقيقتي أنا ،وحقيقتكم أنتم ،ولكم

ّ
فالش�ك كما قلت
أن تش�كّوا به�ذه أو تل�ك م�ن الحقائق

لك�م طري�ق اليقي�ن ،واعلم�وا ،إنني لس�ت الوحيدة التي
تعاني من قسوته وحبه الرهيبين ،ثمة أناس هناك

(يقاطعها سائل افتراضي يسألها فتكرر بعده)

أين؟ حسنا إنهم في الغربة .هناك في البلدان البعيدة جد ًا

ينام�ون عل�ى جم�ر الع�ودة ،ويصحون على ن�ار الحنين.
وحي�ن يموت�ون يتمنّ�ون أن يدفن�وا قريبا من�ه ،من الرحم

الذي خرجوا منه ذات والدة .هل تساءلتم لماذا يرومون
ذلك؟ ولماذا ّ
يتعذبون من أجله؟ (صمت) ألن جذورهم

ممتدة هنا في أعماقه .أعني في أعماق هذه األرض التي

أقف اآلن عليها (تش�ير إلى األرض) دعوني أروي لكم
هذه الحكاية.

(تهم بالحكي لكنها تتوقف .تنظر إلى الكرس�ي وأدوات

التعذيب)
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علي التخلص من هذه المخ ّلفات البغيضة أوالً
عفو ًاّ ..
الكرسي وتقذفه في الفم المفترس)
(تحمل
ّ
لسنا بحاجة لك في هذا المكان بعد

(تلتقط أدوات التعذيب .تقذفها في الفم المفترس أيض ًا)
إل�ى الجحي�م أيته�ا األدوات الفاش�ية المميت�ة (تعود إلى
وضعها األول) حسن ًا يمكنني اآلن البدء من أول الحكاية:

(تقلد شخصية الحكواتي)

يروى في أساطير بالد ما بين النهرين ،يا سادة يا كرام ،أن
اآللهة العظام شعرت بالوحدة القاتلة ،وبال جدوى البقاء

دون كائن يشبهها ،أو يختلف عنها ليبدد وحشتها ،ويرعى

شؤونها السماوية على األرض الواسعة الشاسعة فقررت

بعد أخذ ورد ،وكالم مسهب خلق كائن جديد من تراب
األرض ومائها فأوكلت مهمة الخلق لكبيرها فأخذ حفنة

م�ن ت�راب األرض .خلطه�ا بقطرات م�ن مائها وإذ صار
المزيج ل ّينا مضغه مضغ ًا ،وحين قذف المضغة خارج فمه
ولد منها اإلنسان .وهكذا ارتبطت مشاعره باألرض التي

انتقل�ت جيناته�ا إليه حاملة طاقة الماء وجبروت التراب.
اعتقدت اآللهة أول األمر ان المخلوقات الجديدة ستعمل

عل�ى خدمته�ا حس�ب ،لكنها م�ا إن ترعرعت حتى باتت
تفكّر ليل نهار في استخدام قوة اآللهة ،ونفوذها ،وهيمنتها
في بس�ط وتس�خير ّ
كل ش�يء يتحرك على وجه البسيطة،
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باس�م اآللهة ،لمصالحها الخاصة .وهكذا أعلن الملوك،

الكهان
بع�د أن س�حبوا بس�اط الس�لطة م�ن تحت أق�دام ّ
تمام ًا ،إنهم ّ
للكهان مهمة
ظل الله على األرض ،وتركوا
ّ
منحهم التوكيل المقدس لتمثيل السلطة اإللهية عليها .لم

أدوخك�م به�ذه الحكاي�ة العجيب�ة والغريبة ،وفقط
أرد أن ّ
أردت منه�ا التأكي�د عل�ى ارتب�اط االنس�ان بت�راب أرضه

ومنبته األول.

أنا أعرف أنكم تستغربون سلوكي ،وتستهجنون تق ّبلي ّ
لكل
علي من صنوف العذاب ،وما ص ّبه على رأس�ي
ما أنزله ّ
م�ن الس�عير ،وتنفرون من كالم�ي هذا ألنني لم أظهر له

طبيعي لما اقترفه ضدي.
روح العداء والكراهية كرد فعل
ّ
ه�ل يمك�ن لالبن�ة أن تك�ره أباه�ا؟ أن تنزل�ه من نفس�ها

منزل�ة الع�دو الل�دود؟ أع�رف أنه جلادي الوحيد الذي
ل�ن أتخل�ى عن�ه ما حييت مهما بال�غ في تعذيبي وأذيتي.
لس�ت مازوكي�ة كم�ا يظ ّن بعضك�م فيطيب لي األلم على
يدي�ه ،وم�ا ه�و بالجالد الذي يعبث بنا ما ش�اء له العبث
أو الضحك على معذبيه كما يفعل اآلخرون .تصوروا أن

أخي الذي وقع في أس�ر بعض الجرذان الس�ود أجلس�وه
مقابل رفيق له ثم أمروهما أن يصفع بعضهم بعضه اآلخر
�ع أو ُي ْص َف ْع
وه�و يق�ذف بوجه�ه كلمة مرتد فإن لم َي ْص َف ْ
بق�وة فانه�م يركلون�ه رك ً
ال مبرح� ًا كي يجب�ر على الصفع
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بق�وة .كان يت�أ ّذى أش�دّ األذى ليس بس�بب م�ا يتلقاه من
صفعات رفيقه ولكن من ثقل الش�عور بالمهانة ،وانتهاك

حرمة االنس�انية فيهما معا ،بينما كان الجرذان يضحكون
ويتندرون ويشتمونهما بأقذر الشتائم .وحين يم ّلون اللعبة
فانه�م يضاعف�ون العدد حتى يتناغم إيقاع الصفعات على

وجوه األسرى.

أنا أ َع ّذ ُب وأعرف لماذا ّ
أعذب مثلما يعرف المكوي بنار

العشق أنه يكتوي بها على الدوام ،فأنا أعمل جاهدة بال

كل�ل أو مل�ل عل�ى أن أجع�ل حياته على غير ما اختاروه
لنفس�ه المرتبك�ة المضطرب�ة ،أو خالف� ًا لم�ا أرادوا له أو
خططوا إليقاعه في مستنقع التخ ّلف النتن العجيب.

(تصدر بعض األصوات من مكان بعيد جد ًا وكأنها قادمة

من أعماق الكون .تتنصت قليال .تضع رأسها داخل الفم
المفترس .تلتفت يمين ًا وشماالً .تصرخ بقوة وهي تتراجع
مقذوفة إلى الوراء وساقطة على األرض وكأن قوة خرافية

رفس�تها بق�وة هائل�ة .تنه�ض .يخ ّي�ل لها وجود ش�بح أو
ق�وة خفي�ة تتابع خطواتها .تتراجع أمامها .أصوات مبهمة
الش ْ
تداهمها ال تم ّيز فيها غير ّ
�خب واألنين وكأنها قادمة
من أعماق التاريخ)

توقفي أيتها األصوات الذبيحة فعشرات القتلى تنتظر على
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أبواب الغياب .لم يشبع قابيل بعد من لحم أخيه .ال يزال

كم�ا كان ف�ي ج�وع ش�ره للح�م البش�ر .توقف�ي واصغي

لصوت المعذبين على األرض.

(تصغ�ي لألني�ن الق�ادم كهمهم�ة كورال ّي�ة كنس� ّية أحيان�ا
وترتيل ّي�ة أحيان�ا أخ�رى ث�م تغن�ي أو ت�ردد أغني�ة حزين�ة
تنويم ّية فتبدأ األصوات الترتيل ّية بالخفوت تدريجي ًا .تنفجر

في نهاية األغنية باكية ثم تتوقف)
لم ِ
أبك على نفسي وحالي .بكيت على من يصطفون في

طوابي�ر الم�وت خفاف ًا وثقاالً ،وعل�ى الثكالى والجاثمين
تح�ت مخال�ب الم�وت الهمجي .لقد ُقتِ َ�ل هابيل فألقيتم
علي .على المرأة التي هام بها قابيل حب ًا واشتها ًء
بال ّلوم ّ
فقرر امتالكها مهما كانت النتائج.

المحرمات قدرتها الرادعة
أمام رغبة االمتالك الرعناء تفقد
ّ
وهذا هو سبب القتل بالضبط .السبب الذي ال عالقة لي

عل�ي لومكم يا ناس.
ب�ه م�ن قري�ب أو بعيد حتى تلقون
ّ
يسمي نفسه جالد ًا إنني
لم تفهموا ،ولم يفهم هذا الذي ّ
أرفض أن تتحول حياة هؤالء البشر إلى جحيم أبدي ،إلى

جلاد وضحي�ة ،وإل�ى قاتل وقتيل كما أرفض فكرة تتفيه

الحياة وتسطيحها كما يريد هو بسذاجة وطيبة مفرطة.
(توجه كالمها للجمهور مباشرة)
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نضحي ّ
بكل
يس�تحق ه�ؤالء المعذب�ون أن
بربك�م ...أال
ّ
ّ
نتحمل
غ�ال وثمي�ن م�ن أجله�م؟ أال يس�تحقون منّ�ا أن
ّ
الكثي�ر مم�ا تحملناه من أجلهم؟ وهذه األصوات القادمة
تستحق منا هدهدتها
من عمق التاريخ بأنينها وشجنها أال
ّ
لتن�ام به�دوء عل�ى األق�ل؟ أرأيت�م؟ إنن�ي ل�م أس�تمرئ
الع�ذاب ،ول�م اطفئ به ش�هوة من ش�هوات حياتنا اآليلة
إلي عما قريب ،وسيذيقني من عذاباته
إلى الزوال؟ سيأتي ّ
وس�يحملكم من اآلالم ما ال تقدر الجبال
الكثير الكثير،
ّ
على حمله ومع ذلك ستظ ّلون على قيد محبته الراسخة،
وحتى يحين ذلك الوقت

(تذهب إلى الفم المفترس)
سنغلق هذا الفم اللعين

(تغلقه بقوة فتطفأ األضواء).

انتهت
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القا�ص والق ّنا�ص
م�سرحية
ّ
مونودراما تعاقبية بجزءين*
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الجزء الأول :القا�ص
قبل العرض:

{ نشاهد غرفة متواضعة في شقة كاتب قصصي تجاوز الخمسين
م�ن العم�ر .تغطي جدارها الخلفي خزانة كتب ،ومصادر ،ومراجع

عديدة .إلى األعلى قليال نرى شاشة (سكرين) كبيرة بعض الشيء

على ش�كل نافذة أو شاش�ة موضوعة داخل اطار نافذة تمكننا من

ق�راءة إيميلات الكاتب ،وبعض الص�ور اإليضاحية ،والفيديوهات
التي يقوم باختيارها من الش�بكة العنكبوتية ،ويس�تعين بها في إلقاء

المحاضرات داخل صفه الجامعي أو لمعرفة ما يدور خارج شقته.
ناف�ذة موازي�ة للشاش�ة ّ
تط�ل عل�ى الش�ارع المجاور .ثم�ة أكثر من

لوحتي�ن زيتيتي�ن تزي�ن جدران المكان ،وبعض الرس�وم التخطيطية
ألغلفة مجاميعه القصصية .في منطقة وس�ط الوس�ط نرى منضدته

وعليه�ا جه�از الب توب ،وآيب�اد وبعض األوراق البيض ،وأدوات

الكتاب�ة ،وجه�از هات�ف نق�ال وموباي�ل .ثمة قطع ديك�ور وضعت
هن�ا وهن�اك بعناي�ة تام�ة .دائرة من الضوء تس� ّلط على مكتبه فيظهر
مرتدي� ًا لباس� ًا م�ن تل�ك التي يرتديها الرياضي�ون عادة وهو يضرب

على (الكيبورد) فتظهر كتابته على الشاش�ة الكبيرة .نس�مع صوت
يهز أرجاء الشقة ك ّلها ،ونرى بريق ًا متكرر ًا من خالله
انفجار هائل ّ
نراه وهو يتعثر في المكان بحث ًا عن شيء ما}.

القاص( :من خالل الظالم)
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رف الشموع وقد غرقنا في بحر
ال ّلعنة كيف الوصول إلى ّ

م�ن الظلم�ات! ظالم دامس ال قرار له داخل ظالم أش�دّ
حلكة منه ،وأكثر اسوداد ًا.

(نسمع من خالل الظالم صوت ارتطام)

المضي في طريقي دون أن أتع ّثر
ال ّلـــــــعنة ال استطيع
ّ
بقطع الديكور العديدة التي وضعتها زوجتي هنا وهناك.

(يوق�د ع�ود ثق�اب .يجد الش�موع فيوقد بعضه�ا ثم إلى
جمهور الن ّظارة)
عذر ًا سنستمر بضع دقائق هكذا ريثما يعاد تصليح التيار
الكهربائ�ي ،أو إع�ادة فتحه حس�ب .فلي�س بالضرورة أن
ش�رف
يك�ون مع ّطلا بس�بب االنفج�ار فغالب�ا م�ا يمن�ح
َ
اإلطف�اء م�ن زم�رة تري�د له ذل�ك ..أحيانا تأخ�ذ العملية
س�اعات وس�اعات فلم يعد التقن ّيون يأبهون كثير ًا إلعادة

الن�ور لحياتن�ا كم�ا كانوا قب�ل الخراب والدم�ار .وألنني
أجهل تمام ًا متى س�يعود التيار الكهربائي لذا سأس�تخدم

ما تب ّقى من شحن في الالبتوب ألواصل الكتابة

(يشرع في الكتابة .نقرأ ما يكتبه على الشاشة الكبيرة)
صديق�ي العزي�ز .م�ا زل�ت أجل�س وحي�د ًا وس�ط الظالم

الحالك ،واالنفجارات ،وأزيز الرصاص...

(يتوق�ف ع�ن الكتاب�ة ثم إلى جمهور الن ّظ�ارة كما لو أنه
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يواصل الحديث معهم)

هل تعتقدون أن صديقي (يش�ير إلى الالبتوب) س�يصدّ ق
هذا؟ (مستدركا) ال أعني أنه سيكذبني ،أو يلغي المصداقية

يمر بنا شيء غير قابل للتصديق.
بيننا ،ولكن أظ ّن الذي ّ
هل تتفقون معي؟ (صمت) من الطبيعي جدا أنكم تتفقون
معي فها أنتم اآلن تجلسون في هذا المكان الذي أجلس
فيه وسط هذا الظالم الرهيب (مستدركا) عفو ًا .أنا ال أعني
الظالم الفني الذي يريده مخرج المسرحية بل الظالم الذي

يريده المغرضون .أال تتفقون معي أن صديقي س�يهمس

لنفسه متهما إ ّيانا بالتخلف التقني؟

إن�ه مع�ذور ف�ي همس�ه ه�ذا ،فالعال�م اآلن يتباهى بعدم
انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي دقيقة واحدة عل�ى مدى أعوام
طويلة .حسنا لم ال نتباهى نحن بانقطاع التيار الكهربائي

أط�ول وق�ت ممك�ن ف�ي التاري�خ لندخ�ل في موس�وعة
گيني�س ( )Guinness Bookلألرقام القياس�ية؟ فكرة.
ه�ذه مج�رد فكرة (يعود لللاّ بتوب ويب�دأ الكتابة .نقرأ ما
يكتب من على الشاشة مع صوت الموسيقى)

حاولت اكمال قصتي األخيرة (داخل البيت) لكن اختطاف
ابني الوحيد جعلني أتوقف عن...
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علي أن اذكر له أس�باب االختطاف وإال كيف س�يصدّ ق!
ّ
(لنفس�ه بانكس�ار) لكنني ش�خصي ًا ال أعرف س�بب ًا واحد ًا
الختطافه.

(يلتفت إلى جمهور النظارة)

لقد أخبر زوجتي شخص مجهول عن مكان احتجازه من
قبل جهة أمنية فهل ثمة من يصدق كالم ًا كهذا في الظرف

الذي ال نزال نعيش على قيده؟ على أية حال لم تستطع
زوجت�ي االنتظ�ار مع�ي لنتب ّي�ن حقيق�ة كونه محتج�ز ًا أو

مخطوف ًا ،ومن فورها سافرت إلى حيث المكان المزعوم

على أمل العثور عليه ،أو استعطاف الجهة األمنية لتطلق
س�راحه ،مقابل ثمن طبع ًا ،فهو بعد أخذ ّ
كل ش�يء بنظر
االعتب�ار لي�س سياس�ي ًا ،أو حزبي� ًا ،أو طائفي ًا ،أو مش�ع ً
ال

للحرائق والفتن .إنه مجرد طالب علم في المرحلة النهائية

من الجامعة .أنتم ال تستطيعون أن تتصورا خطورة الطريق
الذي س�لكته زوجتي فثمة نقاط س�يطرة وهم ّية لالبتزاز،
وأخرى لالغتصاب ،وثالثة للذبح ،ورابعة إلدامة النعرات
الطائفية والقتل على الهوية ْ
فإن سلمت من األولى فأنها
تس�قط تح�ت رحم�ة الثاني�ة الت�ي ال رحم�ة ف�ي قلبه�ا.

أصدقك�م الق�ول :إنن�ي يائ�س م�ن عودتها س�المة فتلك
(السيطرات) ال يمكن حتى للشيطان أن يفلت منها (يرن

منبه الهاتف النقال فيلتقطه بسرعة ولهفة) آلو ...ها؟ هل
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وصل�ت س�المة؟ ه�ل ...هل (يصمت ث�م بهدوء) حمدا

لله على سلامتك يا حبيبتي ...لقد كدت أج ّن من ش�دّ ة

التفكير بك وبالمصير الذي ينتظرك على طريق المخاطر

المهلكة (يصمت) حس�نا حس�نا يا حبيبتي ...س�أفعل...

إلى اللقاء (يقفل الخط ،ويشرع بالضرب على الكيبورد..
محاوال اكمال الرسالة)

 ...عن ..عن...
(يحاول التذكر) عن ماذا؟ اللعنة على ذاكرتي المضطربة

والمشوشة (يتذكر) آ( ..يكتب)

عن الكتابة اليك .فالوقت هنا ال يتوانى عن استخدام سيفه

البتار .وعليك أن تباغته قبل أن يمتدّ نصله ويحز رقبتك
كما يحز رأس الخروف هكذا (يشير لطريقة الذبح) وكأن

شيئا لم يكن.

(يت�رك الض�رب عل�ى الكيبورد ويتوج�ه بكالمه لجمهور

النظارة)

الحي المجاور
قب�ل ثالث�ة أيام اقتحم مس�لحون بيت ًا ف�ي
ّ

لح ّين�ا ألق�وا القبض على رجل في الخمس�ين من العمر.
ألبسوه ردا ًء خاص ًا ال يسمح بحركة أي طرف من أطرافه
األرب�ع .جعل�وه يبرك على األرض راضخ� ًا .قرأ أحدهم
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بي�ان إدان�ة للرج�ل فتق�دم آخ�ر وكان�وا يس�مونه الذ ّباح.
ح�ز رقب�ة الرج�ل م�ن الوري�د إل�ى الوري�د تح�ت مرأى
ّ

أطفال�ه وزوجت�ه ث�م فص�ل ال�رأس عن الجس�د ووضعه

على صدر الضح ّية .قال وهو يمسح الدم من على سيفه

البتار :الحمد لله الذي مكننا من القضاء على كافر آخر.
ل�م تس�تطع الزوج�ة الس�كوت لتنجو .استش�اطت غضب ًا
وجنون� ًا .هجم�ت عل�ى الذ ّب�اح كنم�ر جري�ح وبأظافرها

خدّ ش�ت وجه�ه فتلطخ�ت لحيته الكثة الش�عثاء بالدم ثم
س�قطت منهارة على األرض .قهقه الذ ّباح الذي ّ
ظل في
مكانه واقف ًا ال يريم ثم قهقه المسلحون وهم يرون الدماء

تسيل ملطخة لحيته .قال أحدهم :هل نأخذها معنا؟ قال
اآلخر :ولم ال وهي تمتلك جسد ًا نافع ًا .وقال آخر وهو

يش�ير إلى األطفال :وماذا نفعل بهذه القطط .قال الذ ّباح

لن أتركها وحيدة بال أب .سألحقها بأبيها.
(يعود للكتابة مرة أخرى)

ي�ا صديق�ي ص�ار ّ
كل ش�يء هن�ا بائرا فالبضائع كاس�دة،
واللي�رة بلغ�ت أدن�ي قيمه�ا ،والبش�ر تحولوا إل�ى أصغر

رأس�مال .وحده�ا تجارة الخطف ازده�رت حتى غمرت

السوق المحلية من أقصاها إلى أقصاها...

(يقاطعه رنين جرس الن ّقال فيرفع السماعة)
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آلو ...آلو (بلهفة) نعم يا حبيبتي ...ش�كرا لله أنك على
اتصال مستمر معي هل حصلت على شيء بصدد ابننا؟

( يصمت ثم بفرح كبير)

عظي�م ...رائ�ع ج�د ًا ...حم�د ًا لل�ه أن مغامرت�ك تك ّللت

بالنجاح (تنقلب مالمح وجهه إلى مالمح حزن ودهشة)
ماذا؟ ...كم؟  $ 15000هذا مبلغ ضخم جد ًا ...حسن ًا...
ِ
ِ
تب�ك ي�ا حبيبت�ي ...ال ب�أس...
تب�ك ...ال
حس�ن ًا ...ال

سأتصرف ...حظ ًا موفق ًا.

(يغلق الخط ثم لنفسه بذهول)

من أين لي أن أد ّبر مبلغا يعدّ بالنسبة ألستاذ جامعي مثلي
ثروة طائلة؟ (مفكر ًا) ّ
كل ما ا ّدخرت طوال سني خدمتي
علي أن اقترض
في الك ّلية عشرة آالف دوالر فقط .يعني ّ
خمسة آالف دوالر من أجل سالمة ولدي الوحيد...
(يتوقف متأمالً)

ترى هل وضعوك في زنزانة انفرادية تض ّيق عليك الشعور
بالوحدة القاتلة؟ أنا مثلك أيض ًا أعيش في وحدة قاتلة بين
جدران هذا البيت الشبيه بزنزانة انفرادية.

(يشير إلى المكان الذي هو فيه)

أحيانا أحدث نفس�ي ،أو أحدث الجدار ،أو أهمس ألي

شيء موجود حولي كي أبدد وحدتي.
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(إلى الجمهور)

م�اذا تفعل�ون أنت�م في الظالم؟ هل تتحدث�ون ألوهامكم

مثل�ي؟ أم تكتف�ون بالدعاء لعودة الكهرباء س�المة معافاة

من دائها الذي صار مزمنا؟

(يس�مع صوت� ًا قادم ًا من جمه�ور الن ّظارة .يضع يده على

أذنه متصنّعا السماع)

نعم ...سأدفع المبلغ بالتأكيد ولكن كيف وأين ومتى وهل
سيطلقون سراحه فعال؟ حقيقة أنا في ريبة من هذا ك ّله.
(ينظر لساعته اليدوية)

وعلي أن ألقي محاضرتي
عفوا لقد حان موعد الدّ رس،
ّ
(يتح�رك نح�و شاش�ة الس�كرين .يمس�ك بعصا التأش�ير.

يخاطب الجمهور وكأنهم طلبته وتكون االضاءة س�اطعة
في أرجاء المسرح)

ل�م أتوق�ع حضور هذا الع�دد منكم ومغامرتكم بالمجيء
إل�ى هن�ا تح�ت واب�ل القص�ف ،والرص�اص ،والقن�ص
الملحة في طلب
العشوائي .ربما ال أحد يصدق رغبتكم
ّ

تمرون بظرف قاهر مانع رادع كهذا.
العلم وأنتم ّ
(يرت�ج المبن�ى ارتجاج� ًا هائ ً
لا اث�ر انفجار هائ�ل فيرمي
األستاذ نفسه على األرض .ينقطع التيار الكهربائي وبعد

برهة ينهض)

أرأيت�م؟ ..إنه�م ال يريدون منكم البق�اء في قاعة الدرس
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فليس ما يهمهم هو طلب العلم بل طلب الجهاد بأنواع،
وأشكال ،وأحابيل مختلفة (متسائالً) أليسوا هم من نادى

بم�ا أطلق�وا علي�ه جهاد النكاح؟ ترى من س�يطلبون غير
النساء إذا لم تستجب النساء لهذا النداء؟ ها؟
(ينظر إلى الجمهور باحثا عمن يجيب)

يبدو أنكم غير مصدقين أن ثمة جهاد للنكاح .أنا مثلكم

وتبصرت
لم أصدّ ق أول األمر ولكن بعد أن رأيت الوثائق
ّ
في الوقائع صدّ قت ّ
كل ما قيل عن هذا النوع من الجهاد

المشؤوم .دعوني أريكم هذا الفيديو.

(يذه�ب إل�ى الكمبيوت�ر ويضرب على الكيبورد فنش�اهد
عل�ى شاش�ة الس�كرين أب ًا وأم� ًا ،في لقط�ات موثقة على

الفيس بوك ،وهما يناشدان الجهات ك ّلها من أجل عودة

ابنته�م الصغي�رة الت�ي غ�رروا بها لممارس�ة جهاد النكاح

الميمون .الفيديو بال صوت)

ولم�ن ل�م يكتف منكم بنداء هذين األبوين س�أعرض له

اعت�راف س�يدة اقتحم�وا بيتها واجبروه�ا على الجهاد في
س�بيل الل�ه والوط�ن ،وبعد مضاجعتها عش�رات المرات.
استس�لمت لألم�ر الواق�ع ..ولك�ن حين أخبره�ا أحدهم
تذرعت
أنهم سيمارس�ون معها في الغد ممارس�ة جماعية ّ
بمرضه�ا ليمهلوه�ا وقت� ًا كافي ًا لالس�تعداد ففعلوا مؤملين

أنفس�هم بل�ذة فريدة وعجيبة .خلال تلك الفترة القصيرة
وفرت بعيد ًا عن أيديهم
استعدّ ت للهرب .قتلت الحارس ّ
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الق�ذرة (يتوق�ف قليلاً) كثير ًا ما س�ألت نفس�ي وأنا أقرأ

قص�ص الح�روب لماذا تغتصب النس�اء فيه�ا؟ أمن أجل

إذالل العدو؟ أم من أجل اإلعالن عن الفحولة؟ أم هي
ردة فعل للكبت ،والحرمان ،والشبق ،والمجون والجنون؟

(يعود إلى الضرب على الكيبورد .نرى ونقرأ ما يكتب)

يا صديقي كان لكل شيء ثمنه .حتى للدعارة ثمنها ولكن
فروجوا لدعارة االغتصاب بال
الداعرين م ّلوا دفع األثمان ّ

ثمن .وأش�دّ ما يرهقني اآلن ويش�عرني بالخوف المروع
أن تغتصب زوجتي التي لم تبال بشيء من اجل الوصول
إل�ى ابنن�ا الوحيد .أو ان يفرضوا عليها عنوة ذلك الجهاد
المخدش للحياء...

(يعود لنفسه)

زجت نفس�ها فيه
أن�ا أش�ك بعودته�ا م�ن الجحي�م الذي ّ
إل�ي ثانية لتب�دد وحدتي ،وحدتها،
صاغ�رة .ق�د ال تع�ود ّ

وحدتن�ا أم�ام ضمائرن�ا ،وأمام هذا الخراب الذي يس�ري
في األرواح كسريان النار في الهشيم.

(إلى الجمهور متذكر ًا)

ها ...نسيت أن اخبركم أنني بعد انتهاء المحاضرة ذهبت

الستالم راتبي الشهري .كان ذلك عند الساعة الثانية عشر
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ظه�ر ًا .ث�م انصرفت في الواحدة تماما .وكعادتي خرجت

من ممر في حديقة الحرم الجامعي طالما اعتقدت أنه آمن
مرت من جانبي أرملة متقدمة في السن .كانت تروم
تمام ًاّ .

مس كتفها
استالم راتب زوجها التقاعدي .ترنّحت قليالًّ .
كتفي ثم سقطت مغش ّي ًا عليها .اعتقدت أن نوبة أو جلطة
داهمتها على نحو مفاجئ ولكن سرعان ّ
تكشف لي أنها

س�قطت ضحية مزحة س�مجة من قناص تحت التدريب.
تابع�ت طريقي ووصل�ت لباب كلية الطب فرأيت ضحية

أخرى ،ربما للقنّاص نفسه ،وبركة دم قطرها أكثر من متر

مربع فتب ّين لي أن الممر لم يكن آمنا كما اعتقدت ،وعند

بلوغي الشارع الرئيس كانت ثمة معركة طاحنة.

(تع�رض الص�ور الوثائقية على شاش�ة الس�كرين .نس�مع

ص�وت الرص�اص وتكبي�ر طرف�ي الن�زاع وكأن الص�وت
اختلط بصداه يش�تد أوار المعركة بين الجيش�ين يتداخل

كل جي�ش باآلخ�ر حت�ى لم يعد ممكنا التمييز بينهما ،ثم
تعقب ذلك كله قصف بالمدافع واألسلحة الثقيلة .يسقط

الق�اص عل�ى الرصيف ويتوقف الفيلم .بقعة ضوء دائرية

تركّز عليه)

ركض�ت ّ
ب�كل م�ا أملك من قوة حتى كاد نفس�ي ينقطع.
رمي�ت نفس�ي هن�ا جث�ة س�اورها اإلحس�اس بالم�وت،
لا ل�وال ْ
وكادت أن تم�وت فع ً
أن هدأ القصف ،وانقش�ع
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الدخان ،فنهضت ململم ًا بعضي ،ورأيت  -ويا لس�وء ما

رأي�ت  -جث�ث المتقاتلين طافية على بركة قانية من الدم

(يعود إلى الالبتوب .يضرب على الكيبورد ثانية)

ال تستغرب مما أقول يا صديقي فلم تعد الحدود واضحة
بي�ن طرف�ي النزاع خاصة عندما تتك�رر بعض الوجوه في

المعس�كرين .إنه�م يلعب�ون الدور نفس�ه فتارة هم الجالد
يمر به البلد
وتارة هم الضحية .يئس�ت من الظرف الذي ّ
ويئس�ت م�ن العي�ش في�ه وال اح�د يتركن�ي ألعيش على

طريقت�ي .ل�و اعرف أين غار ح�راء لتركت الدنيا وذهبت
ألعتكف فيه وأبحث عن نقطة نوري الخاصة وعن إيماني
الخاص.

(يرن جرس الن ّقال .يترك شاشة المونيتر .يتو ّقف الجرس.
ّ
يتمشى على غير هدى .يرن جرس الن ّقال ثانية فيسرع إليه)

أه ً
لا حبيبت�ي ...كيف�ك( ...يتوقف عن ال�كالم مذهوالً)

من؟ ...من معي رجا ًء؟ من! ...ماذا تريد! ...زوجتي...
ما بها؟ اتفقت معكم على مبلغ الفدية ...نعم أعرف هذا
وسيكون المبلغ جاهز ًا في الموعد المحدد ...ماذا تعني؟
أية فدية أخرى (بدهشة كبيرة) فدية زوجتي! ...ما الذي
جرى لكم يا ناس ال يمكن أن أدفع لكم فديتين في آن

واح�د ...نع�م ...نع�م ...ب�أي حق تجبرني عل�ى اختيار
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أحدهم�ا للقت�ل؟ ه�ذا ف�ي منتهى الجنون ...ع�ذر ًا أنا ال

أتهمكم بالجنون ...أنه أنا المجنون الذي وافق على الدفع
في المرة األولى ...حسنا ...حسنا.

ّ
ويظ�ل الذه�ول مالزم� ًا ل�ه .يتح�رك جيئة
(يغل�ق الخ�ط
وذهابا وهو يش�عر بالحيرة واالرتباك واالضطراب .يعود
إل�ى اللاّ بت�وب ويكون ش�حنه قد انتهى .يتن�اول اآليباد..
يقوم بتشغيله ..يقول كمن يحدث نفسه)

حمدا لله أنني ش�حنت اآليباد قبل أن تطفأ الكهرباء .لم

يكتمل شحنه ولكن من الممكن استخدامه بعض الوقت

لحين عودة الكهرباء.

(يكتب فنقرأ على شاشة السكرين)

إنهم وسطاء جهنم؟ دعارة وغسيل أموال وخطف وفدية.

الغ�وث ي�ا أخي .ما ع�دت أعرف كيف أو إلى أين أتجه
بتفكي�ري! أإلى ابن�ي ومحنته؟ أم إلى زوجتي ومصيبتها؟

أم إلى نفسي وتعاستها الدائمة؟

(يتوق�ف ع�ن كتابة الرس�الة) منذ س�اعة فق�ط علمت أن

عم لي قتل وهو يمر على أحد ش�وارع العاصمة.
أصغر ّ
دفنوه هناك كما يدفن الغرباء لتعذر إرسال جثته إلينا.

تآم�ر علي�ه بعض موظفي الدائرة التي كان يعمل فيها هنا
ففص�ل م�ن عمل�ه وق�رر العيش هناك ف�ي العاصمة وهو
186

اآلن يرق�د ربم�ا في مقبرة الغرباء ،وسيرس�لون لي قائمة
بتكاليف الدفع الفوري .الكل هنا يطالبونني بالدفع وأنا ال

أطالب إال بعيش متواضع كريم كأي انسان في هذا العالم
الفسيح .ربما نحن ال نستحق العيش هنا دون مرارة وحزن
علي بعد
وفراق (يتوقف متذكر ًا) آه ما أشدّ وطأة الفراق ّ

ْ
كرس جهده للنيل من فرحتي المنتظرة بتخرج ولدي
أن ّ
الوحي�د .ف�راق االبن ثم فراق الزوجة .ثم( ...غاضبا من
نفسه) ثم ماذا؟ أال يكفي ما حصل لنا حتى هذه اللحظة؟

إنن�ي اختن�ق بين جدران ه�ذا المكان المحاصر بالموت،
والمهدد بالقاصفات ،أو رصاص القنّاص الذي يتر ّبص بنا

من على أسطح المنازل والعمارات في كل لحظة تمر بنا
هنا داخل هذه الزنزانة التي يسمونها بيت ًا.
(يذهب إلى النافذة .يصرخ)

هيه أنت أيها القناص البغيض أما تكتفي من لهوك القاتل

ه�ذا .عطش�ك الرهيب للدم س�وف ل�ن يتوقف عند حد
معي�ن فم�اذا تريد؟ حياتي؟ إنه�ا أمامك اآلن فخذها .لم

أعد بحاجة إليها .خذها أيها الملعون .خذها .اللعنة عليك
وعلى من فتح أمامك سواقي دم األبرياء وغير األبرياء.

(يت�رك الناف�ذة) الملع�ون يجلس في برج�ه ليقرر من منا
يقتل أو ال يقتل.
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(إلى جمهور الن ّظارة)

في األسبوع الماضي طرق أحدهم بابنا ففتحت له .قال:

(يقلد صوت الطارق)

يا أستاذ أنت لم تدفع لنا شيئ ًا بعد .قلت من أنتم ولماذا

علي أن أدفع لكم؟ قال بنبرة شيطانية حاقدة:
ّ
(يقلد صوته)

أن�ا قنّ�اص الحارة ،وعليكم أن تدفعوا لي .قلت لن أدفع
من أجل القتل ليرة واحدة.

غادرن�ي وه�و يتمت�م :لكن�ك س�تدفع أضع�اف أضع�اف
يلمح هذا
الليرة الواحدة .لم أعرف إلى ماذا أو إلى من ّ
الرج�ل الموت�ور ،ول�م أعرف أن المقص�ود بتلميحه كان
ابني الوحيد ،وأن االتصال بين القنّاص الذي هنا مستمر
َ
مع القناص الذي هناك عبر شبكة قنص هائلة ش ّيدت على
امتداد رقعة هذا البلد المحاصر بالموت.
(يذه�ب إل�ى الن ّق�ال .يفت�ح الخط ،ويض�رب على بعض

األرقام مرة وأخرى)

اللعن�ة عل�ى خط�وط االتص�ال ،ل�م تعد صالح�ة للعمل
علي من األس�ى وال أحد
الش�ريف .كيف أبدد ما تراكم ّ
يهاتفني أو أهاتفه ،حتى أمي لم يعد االتصال بينها وبيني

ممكن�ا .يب�دو أنن�ي وصلت إل�ى حالة كارثي�ة أحاول أن
اش�رك به�ا أم�ي لتخفف عني ولو قلي ً
لا من عبئي الثقيل
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ولك�ن أال يكف�ي أم�ي م�ا حملت من كوارثن�ا حتى هذا

الي�وم؟ (يتوق�ف قليالً) اليوم ه�و الجمعة .وال بد لها أن
تجلس مبكرة لتص ّلي .وسأتصل بها بعد الصالة مباشرة...
(يسمع أصوات تكبير قادمة من الجوامع)

يا إلهي ماذا جرى؟ هل تغ ّير وقت األذان أم ماذا!
(يسمع أصوات تكبير تعقبها دعوة للجهاد)

إنه�م يدع�ون للجه�اد م�رة أخ�رى (يتوقف متذك�ر ًا) في

الجمعة السابقة وقفوا وراء إمام الجامع بحجة حمايته من
الك ّفار والمارقين ولكنهم في حقيقة األمر هددوه بالموت

إن ل�م يدع�و الن�اس للجهاد معه�م ،أو تحت رايتهم ،أو
بإمرته�م .وم�ا كاد الرج�ل ينته�ي حت�ى انطلقت أصوات
الصبايا وه ّن ينشدن للرب الذي هزم األحزاب ك ّلها ،ثم

قص�ف بالطائرات ،والدباب�ات ،والمدافع
أعقب اإلنش�ا َد
ٌ

الخفيف�ة والثقيل�ة ،وكأن الح�رب ق�د أعلنت عن نفس�ها
للتح�رر م�ن ...من ...م�ن من (غاضب ًا) من ماذا؟ (يهدأ)
والل�ه ل�م أع�د أعرف .ثم أليس األجدر أن نحرر أنفس�نا
من األمراض التي تو ّطنت فيها ،والعلل التي ح ّلت عليها،
واألحقاد التي عشعش�ت في دخائلنا ،وآالف األنواع من

الضارة التي صارت تتطفل عليها؟ أليس األولى
البكتريا
ّ
أن نتخ ّلص من ّ
كل هذا ليكون لنا ما للبشر جميع ًا؟

(يتوقف قليالً .يتحرك نحو حافة المسرح)
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لقد باتت األوضاع غريبة جد ًا وهي تأخذ منحى انتقامي.
(يسمع صوت طرق على الباب فيجفل)

من؟ من هناك؟ (يقترب من الباب) من الطارق؟
(ينتبه لورقة تحشر من تحت الباب)
يا إلهي ما هذه الورقة ِ
وم ْن َم ْن

(يتناول الورقة ويقرأ ما فيها بصوت مس�موع وقد كتبت
باللهجة العامية)

{مرحب�ا اس�تاذ ...كيف�ك ...م�ن ش�ان الفدية يا اس�تاذ
الجماع�ة بيطلب�وا من�ك دف�ع فدي�ة ثالث�ة ع�ن روح�ك
ويتمنوا انك فهمت عليهم ...سالم}

(يرفع رأس�ه عن الورقة وقد أصابه الذهول .فترة صمت
قصيرة .ينفجر بعدها بالبكاء الش�ديد .يتوقف عن البكاء
ثم إلى جمهور الن ّظارة)
مع�ذرة إن كن�ت قد جه�رت بضعفي أمامكم .ما العمل؟

ربم�ا قتل�وا اآلن زوجت�ي وابن�ي ،وربم�ا هم ج�ادون في
طلب الفدية أضعاف اضعاف ال ّليرة الواحدة كما قال ذلك

القناص البغيض .في البداية ابني الوحيد ،ثم زوجتي ،ثم
أنا .ما الذي تبقى لنا لنعيش؟ (ساخر ًا) هه نعيش؟! وهل
نحن أحياء لنعيش .وكيف يمكننا العيش وس�ط الضباع،
والذئاب ،والذباب ،وشتى أنواع البكتريا البشرية الزاحفة
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الين�ا لتس�دّ علينا ما تركت�ه لنا الظروف من منافذ للعيش.
ث�م ه�ل يظ� ّن هؤالء االوغاد أنني قادر عل�ى الدفع ك ّلما

علي فدية جديدة! ولماذا أنا بالذات دون غيري؟
فرضوا ّ
(لنفسه) مهالً .توقف .من أدراك أنهم فرضوا عليك الفدية
دون غيرك؟ ربما فرضوها على شقيقك أيضا .وأمك أال
يمكن أن يكونوا قد فرضوا عليها الفدية هي األخرى؟

(إلى الجمهور)

لماذا يفرضون علينا ّ
كل هذا وهم العارفون أننا ال نستطيع
سداد فدية واحدة؟

(يتحدّ ث مع الفراغ)

أغثني يا أخي .يا من تفصله عني آالف األميال األرضية
والبحرية .أغثني قبل أن أصاب بالجنون (يتذكر رس�الته

الت�ي ل�م يكملها بعد فيذهب الى الكمبيوتر ويبدأ بإكمال

الرسالة)

أخ�ي العزي�ز .لق�د ص�ار ّ
كل ش�يء واضح� ًا اآلن .إنه�م
يري�دون موتن�ا الجماع�ي .يريدون اطفاء الج�ذوة التي ال
ت�زال تتق�د وتتوهج في ضمائرنا خش�ية أن تتطاير ش�رارة
منه�ا فتمحقه�م محق�ا .إنهم يتربصون بن�ا في ّ
كل مكان:
ف�ي البي�ت ،وفي الش�ارع ،وفي الح�ارة ،وحتى في الحرم

الجامع�ي وال خلاص لن�ا بع�د أن حاك�وا حولن�ا ش�باك

القن�ص العنكبوتي�ة الهائلة .نحن عالقون في هذه الش�باك
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يا صديقي وما من س�بيل للفرار فهل س�نظل هكذا تحت
مسمى؟
رحمة القناصين إلى أجل غير
ّ
(نس�مع ص�وت انفج�ار هائل .تطفأ األضواء .نس�مع من
خالل الظالم صوت تعثر الكاتب وارتطامه بقطع الديكور
وهو يقول بإصرار)

ال بد أن نجد ش�معة أخرى فال يعقل أن نستس�لم لظالم
طال ّ
كل مفاصل حياتنا بحلكته القاتلة .آ .تذكرت .اآليباد
ال يزال محتفظ ًا ببعض الشحن.
(يتن�اول اآليب�اد .يفتح�ه وعل�ى هدي توهج شاش�ته يبدأ
الكتاب�ة مج�دد ًا .تخت�رق رصاص�ة القنّ�اص ناف�ذة الغرفة
وتم�ر عب�ره إلى شاش�ة اآليب�اد فتحطمه�ا .يجمد القاص
في محله .يستمر توقفه عن الحركة مع تصاعد الموسيقى
بينما الستار يسدل عليه تدريجي ًا.
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الجزء الثاني :القنّا�ص
قبل العرض:

نشاهد فوق أحد السطوح القريبة من شقة القاص القنّاص
يصوب بندقيته نحو الشقة .يطلق رصاصة ثم
وهو ال يزال ّ

يترجل من
يسحب أقسامها فتقفز منها الخرطوشة الفارغةّ .

على المنضدة التي يقف عليها عادة أثناء القنص .يس�ند
ّ
يس�تل س�يجارة من جيب القميص
البندقية على الجدار.
المرقط الذي يرتديه طوال الوقت .يوقدها ثم يسحق عود
الثقاب بحذائه العسكري .يخطو بضع خطوات واثقة ثم
يتوق�ف ف�ي منتص�ف المكان .على من يق�وم بهذا الدور

منح الشخصية ملمح ًا كوميدي ًا.

أطف�أت
القناص( :لنفس�ه) لق�د
آخ�ر بصي�ص من النور في ش� ّقته
ُ
َ
العفنة .يا له من غبي ال يعرف أن األجهزة المش ّعة التي
يستخدمها هدف سهل لقنّاص بارع مثلي
(يقفز برشاقة فوق المنضدة ليواجه شقة القاص)

سأجعل أيامك أكثر ظالم ًا مما أنت فيه اآلن ،وال تحاول
استخدام مخزونك من الطاقة ثانية ألنني سأبددها برصاصة

مستقرها.
تعرف
ّ
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(يلتفت إلى جمهور الن ّظارة ثم إلى نفسه)

مس�تقرها (يفك�ر) أوه أنا أكره
م�اذا تعن�ي ه�ذه الكلم�ة؟
ّ
التفكير بالمعاني .ما لي وهذه الكلمات التي يس�تخدمها
ولم ال؟!
أمثال ذلك المجنون القابع في ش ّقته! (متراجع ًا) َ
أال يمكن لرجل مثلي أن يكون مثقفا مثله ها؟

(يفكر ثم ينفجر ضاحكا)

هههههههههه�اه .مثق�ف! ه�ه .ولماذا أريد التش� ّبه بذلك
المجنون! وماذا أس�تفيد من كوني مثقفا مثله ها؟ ألكون
تحت رحمة من ال رحمة في قلوبهم؟ هه.

(يشير باتجاه ش ّقة القاص)

المجنون وحده من يريد ذلك .أال ترون إنني أسيطر عليه
مصوب ًا نحو شقته؟
تمام ًا وأنا أقف هنا
ّ

(يس�مع ص�وت مط�اردة في الش�ارع .يلتف�ت .يراقب ثم
يتناول بندقيته)

يب�دو أن�ه ج�رذ صغي�ر دخل منطقت�ي دون غاية .أو ألقل
سأحملك رسالة واضحة ّ
لكل
بقلة عقل .حسنا أيها الجرذ
ّ
الجرذان السود التي تنتظرك

(يصوب نحوه .يطلق)

خذها في جبهتك الناصعة البياض ..ههههه

(إلى جمهور الن ّظارة)
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هذه هي المرة الثانية التي استخدم فيها كلمة من كلمات
األستاذ.

(يشير نحو شقة القاص ثم يكرر الجملة ثانية)

جبهت�ك الناصع�ة البي�اض .حل�وة هذه الكلم�ات .أليس

كذلك؟ نعم .إنها أحلى ما سمعت وعلى األخص كلمة
ناصعة.

(يقول كلمة ناصعة بمبالغة مثيرة للسخرية)

وإن كن�ت ال أع�رف معناه�ا أيض� ًا (يفكر) م�ن أين يأتي

حضرته بهذه الكلمات الغريبة؟

(يتوقف ،يفكر ،يغير الموضوع)

أحيانا أس�أل نفس�ي إن ارس�لت ولدي يوم ًا ليتع ّلم على
يدي هذا األستاذ كيف سيفهم أبني أو ألقل كيف سيفهم

الطلاب ه�ذا الكالم الغري�ب والعجيب؟ (يتوقف) والله
ل�و كان األم�ر بي�دي لتخ ّلصت منه عل�ى الفور برصاصة
أصوبها لجبهته الناصعة.
واحدة
ّ

(يتوقف برهة ثم ينفجر ضاحكا)

هههههههههههههههههاي...

(يتوقف عن الضحك وهو يكرر)
ناصعة ،ناصعة ،هه

(إلى جمهور الن ّظارة الذي أعرب عن امتعاضه)

عف�و ًا (مقاطع�ا ضجيج الن ّظ�ارة) أنا ال أقصد اإلهانة أبد ًا
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ولكن هذه الكلمات تضحكني .إنها في الواقع تدغدغني
وكأن له�ا آالف األصاب�ع الت�ي تنه�ال عل�ى أكث�ر مناطق

جسمي استجابة للدغدغة.

(يقهق�ه بص�وت عال يقاطعه صوت انفج�ار هائل .يرمي

بنفس�ه عل�ى األرض ك�رد فعل لالنفج�ار .يتحرك صوب
الجه�ة الت�ي ج�اء منها صوت االنفج�ار ..يحدّ ق ملي ًا ثم
يترك المكان عائد ًا إلى جوار المنضدة)

ويفج�رون قب�ل أن يحذرون�ي
ه�ؤالء القتل�ة يفخخ�ون
ّ
وكأنهم ال يبالون بحياتي أنا قنّاص الحارة ،وأنا المسؤول
عن أمنها وسيادتها ،ولوالي لما استطاعوا الحصول على

ق�رش واح�د م�ن الناس .لقد دفع الجمي�ع ما عليهم من
علي
المال إال هذا األستاذ الذي أكرهه كرها شديد ًا .كان ّ
التخ ّلص منه قبل أن أضع اسمه على قائمة أهل الحارة.
ماذا أفعل وقد أمروني أن ال أقوم بأي شيء يزعجه.

(يتحرك بال هدف ثم يوجه كالمه لجمهور الن ّظارة)

ف�ي البداي�ة أقنعت نفس�ي أنه�م ربما يفك�رون ببقائه حي ًا

لالس�تفادة منه .لكن س�يدي المسؤول قال وهو يقف هنا
(يش�ير إل�ى المكان) على ه�ذه المنضدة بعد لحظة تأمل

للتقرير الذي كتبته عن األستاذ:
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(مقلدا صوت المسؤول بسخرية)

احرص على سالمته ك ّلما نزل من شقته مغادر ًا إ ّياها إلى

الجامعة ...هل فهمت؟
(يعود لشخصيته)

نعم فهمت .لكنني لم أمسك نفسي عن الضحك فانتابتني

موج�ة قهقه�ة عالي�ة ،وقب�ل أن أكم�ل ضحكت�ي صفعني
س�يدي المس�ؤول صفعة قوية لم أس�تطع ر ّدها إليه .قال

بعصبية شديدة:

 -أتسخر من س ّيدك أيها الحقير؟ قلت له:

( -يتحدث الى رجل وهمي) عفوا س�يدي أنا لم أس�خر

منك.

 -ممن سخرت إذن؟

 من الجامعة فال أحد يمكن أن يذهب ،برجله ،إليها. -وكيف يذهب الناس إليها أيها الغبي؟

 -نحن نذهب إليهم ونضعها على أيديهم (يحرك كتفيه)

خلص.

حينها ضحك س ّيدي مقهقها بأعلى صوته
(يق ّلد ضحكة المسؤول وصوته)

 -ههه ههه ههه هاو .يا غبي الجامعة غير الجامعة

(يتوقف قليال .ينقل س�بابته موضعي ًا بين جهتي الكلمتين
عله بفهم شيئ ًا)
ازددت حيرة من الجامعتين فقال لي:
197

( -يمثل دور سيده) يا غبي الجامعة يدرس فيها الناس.

 -وكيف يدرس الناس في الجامعة؟

 -الجامعة كالمدرسة.

حينها س�حبت الجامعة من حزامي محتج ًا وأنا أقول له:

ه�ذه ه�ي الجامع�ة كما كان يس�ميها مأمور المخفر كيف
يمك�ن للن�اس أن يدرس�وا فيها؟! ضحك المس�ؤول مرة

أخرى وقال:

تس�مى جامعة أيض ًا والفرق
تس�مى جامعة وتلك
 هذهّ
ّ

كبير بين االثنتين ..هل فهمت؟

بعد مغادرة المسؤول مباشرة قلت :ال لم أفهم .ثم صببت
جام غضبي على األستاذ وأطلقت على شقته عدد ًا كبير ًا
من العيارات النارية .قلت لواله ،ولوال تسمياته ،وكلماته
المضحكة لما وقعت في هذا الموقف السخيف.

(يلتفت لجمهور الن ّظارة)

يس�مونها (كلبجة) ويريحوننا من هذه الكلمات
لماذا ال
ّ
المزعجة؟ (بسخرية) جامعة ..هه ما أفظعها من كلمة.
(يتذكر على نحو مفاجئ وهو ينظر إلى ساعته اليدوية)

علي أن أراقبه فقد حان وقت ذهابه
أوه لقد نسيت نفسيّ .
إلى تلك التي يسمونها جامعة.

(يقف�ز إل�ى المنض�دة .يوج�ه بندقيته نحو الش�ارع .يتابع
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حركة األستاذ من خالل منظار البندقية)

حمد ًا لله إذ دخلها سالم ًا.

(إلى الجمهور)

أفظع شيء أن تحافظ على حياة إنسان تتمنى له الموت
ف�ي ّ
علي
كل لحظ�ة .حقيق�ة ل�م أعرف أول األم�ر لماذا ّ
الحف�اظ عل�ى حياته .وبع�د أن كتبت عنه تقرير ًا مفصالً،

كان س ّيدي قد أمرني بكتابته ،عرفت لماذا.
(متضايقا)

لتوصلت إلى
غب�ي فعلاً .ول�و كنت أمل�ك ذرة ذكاء
أن�ا
ّ
ّ

م�ا توصل س� ّيدي إليه .لم أك�ن أعرف أن لهذا المجنون
كدس من النقود ،والمجنون ،كما يعرف ّ
الكل ،لن يتخلى
عن أبسط األشياء بسهولة ،ولهذا خطفوا ابنه الوحيد بعد

يس�مونها جامعة
خروجه من المدرس�ة .أقصد تلك التي
ّ

برفقة صديق له ليقرروا حجم الفدية التي يريدون.

في البدء قالوا له :ابنك محتجز في دائرة استخباراتية .لم
يصدق هذا المجنون بكالمهم لكن أمه صدقت فش�دّ ت

رحالها إلى المحافظة التي يدرس فيها ابنها ،ولم يستطع
ثنيه�ا بع�د أن هاجت وماجت في نفس�ها وروحها غريزة
األمومة .قال لها :لن تستطيعي الوصول إلى ابننا والطريق

محفوف بالمخاطر الجسام.

(يتوقف قليال يستدير صوب الجمهور)
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للعل�م ل�م أع�رف ماذا تعني كلمة الجس�ام .ث�م قال لها:
ْ
إن لم يقتلوك اغتصبوك وال طاقة لنا بنكبة أخرى تضاف

لنكبتنا بولدنا الوحيد .كان س� ّيدي قد أمر نقاط التفتيش
التعرض لها فوصلت إلى هناك سالمة .قالت
ك ّلها بعدم
ّ
بقلب ملؤه اإليمان:
(يقلد صوتها)

التعرض لما
لقد وصلت إلى هنا بحفظ الله وعونه دون
ّ
خشيه زوجي

توجس حدوث حادث
(يتوقف .يثب إلى المنضدة وكأنه ّ
ما .نسمع صوت تظاهرة وال نفهم هتافها)

م�اذا يري�د ه�ؤالء الصبية؟ ولماذا يزعقون في الش�وارع؟
علي أن أوقفهم حاالً.
إنهم يثيرون الصخب والفوضىّ .

(يصوب بندقيته باتجاههم .يضغط على الزناد ثم يضحك
ّ
مقهقه� ًا) ههههههههه�ه (بس�خرية) لمج�رد أنن�ي قتل�ت

أحدهم ّفر اآلخرون للنجاة بأرواحهم .ش�باب مشاكسون
ينبغ�ي تأديبه�م دوم ًا .لقد تركوا الصبي المس�كين ممدد ًا

على االسفلت المع ّفر وهو ينزف بشدّ ة .ر ّبما يعودون إليه
بعد ساعة أو ساعتين وإذ ذاك سيجدونه قد فارق الحياة.
لقد كنت رحيم ًا به فلم أصبه إصابة قاتلة .أردت فقط أن
أخيفهم فأنا لست من الذين ال تعرف الرحمة قلوبهم.

( يوجه بندقيته نحو الجمهور)
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أو كم�ا يق�ول األس�تاذ َي َل ُ
�غ الواح�د منه�م دم األبري�اء..
(مه�دد ًا) ألي�س كذل�ك؟ (ال أح�د يجي�ب) يب�دو انن�ي
ل�م أتخل�ص بع�د من كلمات األس�تاذ .اللعن�ة على تلك
القص�ة الت�ي نش�رها وقرأتها ألعرف كي�ف يفكر فأضيف
لتقريري عنه بعض الكلمات الغريبة التي يستخدمها .هل
أن�ا فيلس�وف ألع�رف ماذا تعني كلمة َي َل ُ
�غ؟ أغلب الظن
أنه�ا ج�اءت من ال ّلغوة أو ربما من اللاّ غوت على الرغم
علي
م�ن أنن�ي ال أع�رف ما ه�و اللاّ غوت (ينتبه لنفس�ه) ّ
أن أراق�ب خروج�ه من ..من (ينس�ى ما يريد قوله) لنقل
من الكلبجة.
(يرصد الطريق من خالل ناظور البندقية)

علي أن أحافظ على حياته كما أمرني س ّيدي وأن ال أدع
ّ
أحدا يقترب منه أبد ًا فقد يرديه قتي ً
ال فيورطني مع س ّيدي.
أوه .من هذه التي تقترب منه؟ وماذا تريد؟ هل تريد قتله
لتورطني؟ لقد اقتربت أكثر مما ينبغي لها.
(ينادي بصوت عال)

ابتعدي أيتها الش�مطاء ال تقتربي منه .إنك ترتكبين خطأ
وعلي ردعها .سأوقفها.
يا امرأة .ما هذا! إنها تقترب أكثر
ّ

(يطلق رصاصة من بندقيته)

هي�ه لق�د س�قطت علي�ه .ابتع�د عنه�ا رج�ا ًء (يب�دو عليه
االرتياح) حمد ًا لله لقد ماتت ولم يصب األستاذ بسوء.
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(يف�ز إذ يس�مع صوت عي�ارات نارية قادمة من اتجاهات
ّ
مختلفة .يعاود الوثوب إلى المنضدة .يرنو جهة الصوت)

إله�ي رحمت�ك لق�د اس�تعرت الح�رب ثانية .م�اذا أفعل
وه�و ال ي�زال ف�ي طريق�ه إلى ش�قته؟ وكي�ف أحميه من
ه�ذه الني�ران اللعينة؟ آه ...اللعنة على س� ّيدي وعلى ّ
كل
األس�ياد .هل أنا خادم في بيت الذين خلفوهم ليأمروني
ويزجرون�ي كم�ا يحلو لهم؟ م�اذا أفعل؟ يا إلهي ْ
إن ُقتِ َل

األس�تاذ في هذه المعركة؟ س�يقتلني س ّيدي وأنا الضعيف

المستضعف الذي ال حول له وال قوة .أعنّي يا إلهي على
حمايته فروحي باتت معلقة بروحه القذرة.

(ينادي على األستاذ)

ِ
أس�رع بالله عليك (منفع ً
انحن قليالً .أوه
ال مع الحدث)
ِ
تم�ش بب�طء .ه�ل تريد الموت؟ أس�رع أيه�ا الغبي .يا
ال

غبي أنت .هل
التفرج على المعركة .أي ّ
إله�ي .إن�ه يريد ّ
هذا هو وقت الفرجة .أسرع بالله عليك ...آآآآآ ...انبطح
أرض ًا (متوسالً) أرجوك ...أتوسل إليك انبطح أرض ًا.
(يسحب نفس ًا عميقا إذ يشعر باالرتياح)

حمد ًا لله لم تصبه الشظايا .لو كان عندي من الوقت ما
يكف�ي لنزل�ت إلى الش�ارع من أج�ل الحفاظ على روحه

القذرة ولكن ماذا أفعل وقد استعرت المعركة على نحو

مفاجئ؟
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( يعود لينظر إلى الشارع ثانية .يتوقف القتال بعد انفجار
هائل زلزل المكان .ينبطح القنّاص أرض ًا)

لقد تو ّقفت المعركة بانفجار هائل ال أعتقد أن أحد يمكن
أن يخرج منه سالم ًا (ينتبه لنفسه) ولكن ماذا عن األستاذ؟
(يبحث بواسطة المنظار)

يا إلهي لقد اختفى تمام ًا .أين أنت أيها الغبي .أنا ال أرى

إال كوم�ة م�ن الجث�ث عل�ى بركة من الدم .ي�ا ويلي لقد
فقدته ثانية.

(يدقق النظر في مكان المعركة)

تبخر مع من ّ
هل ّ
تبخر بعد االنفجار! كيف س�أعرف انه

مات؟ أين جثته؟ أنا ال أرى أي جثة له بين تلك الجثث.
لقد كانت المعركة س�ريعة جد ًا( .مرتبك ًا) ماذا س�أفعل؟

وكيف س�أخبر س� ّيدي عن موته؟ من المؤكد أنه س�يأمر
حظيرة كاملة لتقتلني أبشع قتلة.

(الى جمهور الن ّظارة)

هذه أسرع معركة شهدها هذا المكان .لقد مات الطرفان

ولم ينج أحد منهما.

(يعاود النظر مرة أخرى .يفاجأ)

ما هذا يا إلهي! ثمة جثة تتحرك ...آ ،إنها جثة أحدهم.
يبدو أنه لم يمت بعد .كال .إنه ميت .إنه ،إنه مجرد جثة
هام�دة (يتوق�ف مذهوال) ولك�ن كيف للجثة أن تتحرك؟

(يستخدم منظار البندقية) ال .آه .الحمد لله .الحمد لله.
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الجثة كانت جاثم ًة عليه وهو يزيحها عنه بصعوبة.
(ينظر إلى السماء بارتياح)

أش�كرك ي�ا رب .أش�كرك ي�ا رب .كن�ت أع�رف :إن�ك
ل�ن تتخل�ى عن�ي أب�د ًا .لقد أنقذت حيات�ه من أجلي .من
أجل�ي أن�ا .س�أعاقبه عل�ى م�ا س�ببه ل�ي من القل�ق على
روح�ه .س�أذهب إل�ى بيته وسأس� ّبه وأش�تمه وإن اقتضى
الح�ال س�أبصق عل�ى وجه�ه ث�م أجبره عل�ى دفع بعض
النقود (متردد ًا) ولكن ماذا لو عرف سيدي بذلك؟ حتما

س�يعاقبني أو يهينن�ي كم�ا يحلو له دوم� ًا ومن أجل من؟

هه من أجل رجل ال يس�اوي عندي ثمن الرصاصة التي

أطلقها بين الحين والحين لتثقب جبهة من جباههم.
(إلى الجمهور)

في المرة السابقة ذهبت إليه وقلت له بصريح العبارة:

يا أستاذ أنت لم تدفع لنا شيئ ًا بعد فأجابني بقوة ال أعرف

من أين استمدها:

(يق ّلد صوت األستاذ) لن أدفع من أجل القتل ليرة واحدة

فغادرت�ه وأن�ا أتمتم مع نفس�ي :ولكنك س�تدفع أضعاف
أضعافها .لقد شعرت بإهانة لم يستطع أي فرد من أفراد

إلي فأنا قنّاص الحارة الماسك بأرواحهم
الحارة توجيهها ّ

جميعا.
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(يس�مع صوت عيار ناري .يقفز إلى المنضدة .يلق نظرة

بانورامية على الشارع)

اللعن�ة لق�د قتل�وا طفل�ة بعم�ر الزه�ور .ه�ؤالء األوباش
سألقنهم درس ًا لن ينسوه أبد ًا.
يصوب إلى جهة ما ثم يبدأ بإطالق النار.
(يتناول بندقيتهّ .

يفتحون النار عليه بكثافة)

س�أنال منك�م واح�د ًا واحد ًا (يطلق) لق�د أصبت أحدهم
وعل�ي بالثان�ي .أن�ا أراه جيد ًا وهو ال يس�تطيع أن يراني.
ّ
حسنا إليك هذه الرصاصة (يطلق) أصبته في الناصعة هه.
(ينادي بأعلى صوته)

يدي الماهرتين.
اهربوا وال تتركوا أرواحكم رهن ّ
(يتوقف القتال)

لقد هربوا فعالً .يا لهم من جبناء .لم يستطيعوا الصمود

أمامي فولوا هاربين.

(يستمر بالنظر إلى الشارع فيفاجأ)

ي�ا إله�ي! ما ه�ذا! ماذا يفعل هذا المجنون (ينادي) هيه.
تعرض
أنت يا أس�تاذ .ماذا تفعل .اصعد إلى ش�قتك وال ّ

إلي كاألبله .اصعد إلى شقتك.
نفسك للخطر .ال تنظر ّ
(يلتفت إلى جمهور النظارة)

م�اذا أفع�ل مع هذا المجنون الفظيع؟ س�يقتلونه حتم ًا أنا
أعرفهم لن يعترفوا بالهزيمة األولى.
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(يعاود النظر إلى الشارع ثانية)

دعه�ا ي�ا رج�ل لق�د ماتت .أال تراها تس�بح في بركة من

الدم.

(يضغط على الحروف)

لق�د ماااااااااات�ت .اتركه�ا بالل�ه علي�ك وال تس�بب ل�ي
األذى (لنفس�ه) ال ّلعن�ة إن�ه عني�د كال ّث�ور .هي�ه أال تهت�م

ألم�ري؟ (لنفس�ه) ولم�اذا يهتم ألمري ،أو بما س�يحدث

ل�ي .إذا كان س� ّيدي ال يهت�م ب�ي وبم�ا يح�دث لي فهل
س�يهتم هذا المجنون بأمري وأنا ال أس�اوي عنده قرش� ًا

أو حتى أقل من القرش .هذه مؤامرة كبرى تحاك ضدّ ي

ألي كان التأثير على حياتي .لن أتخلى عن
ولن اس�مح ّ
س�طوتي وس�يطرتي على أرجاء هذه الحارة .إنها حارتي
وأنا قنّاصها وليذهب سيدي إلى الجحيم.
(يرن جرس الموبايل فيفز)

من المؤكد أنه س ّيدي :آلو...
(تجحظ عيناه .يضطرب)

مممممممم�اذا ...سسسس� ّيدي ...أن�ا أح�اول ...نع�م
س� ّيدي ...نع�م ...لق�د نفذت م�ا أمرتني به ...ال والله يا
سيدي ...أنا لم أطلب منه أي مال حتى اسأله ْ
إن شئت...
نعم أنا أخاف عليهم طبع ًا ...حسن ًا أنت تأمر يا سيدي...
لكنه لم يمتثل ألمر أحد ...ال أستطيع ...نعم سأحاول..
ال تغضب سأنفذ ما تأمرني به حاالً ...نعم سيدي سأنزل
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إليه ولتذهب الطفلة إلى جهنم وبئس المصير.
(ينظ�ر إل�ى الموبايل بامتعاض .يس�حب نفس� ًا طوي ً
ال ثم
يزفره بتأفف) لقد أغلق الخط بوجهي .رجل بال أخالق.
علي عيشي .ال ّلهم نكّد عليه عيشه .أنا لم
بال أصول ينكّد ّ
أأخذ قرش ًا من أحد فلماذا يعاملني هذه المعاملة القذرة؟
وهل تمنعه اخالقه أو ش�رفه من ابتزاز المس�اكين؟ ماذا
أفع�ل وق�د وض�ع روحي بي�ن يدي ذل�ك المجنون .لقد
هددني بصريح العبارة:
(يقلد صوت س ّيده)

إن ل�م تحاف�ظ عل�ى روح األس�تاذ س�أقبض على أرواح
أتفرغ لروحك القذرة.
عائلتك روح ًا فروح ًا ثم ّ
(يفكر .يحاول معرفة الواشي)

ترى من الذي وش�ي بي؟ وهل يعقل أن هذا (يش�ير إلى
جهة الشقة) قد فعل ذلك للتخ ّلص مني؟
(لحظة تفكير .يهز رأسه عالمة النفي)
ال أظ�ن .فالمجن�ون (يش�ير نحو ش� ّقة األس�تاذ) ال يفكّر
بهذه الطريقة .ال بد من وجود واش في الحارة ،وسأعرفه
حتم� ًا (بي�أس) حت�ى ْ
وإن عرفت�ه ،أو تخ ّلص�ت منه فمن
الكل هنا يراقب ّ
يضمن عدم وجود وش�اة آخرين؟ ّ
الكل
حتى قنّاص الحارة بات مراقب ًا هو اآلخر.

(يرن جرس الموبايل)

م�ن يري�د إهانت�ي أيضا؟ أهو س�يدي ثانية؟ علي أن افتح
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الخط .آلو ...آلو ...من هناك ...أنا ال أس�معك جيد ًا...
ارف�ع صوت�ك قليلاً ...من؟ ...اتصل بي م�رة ثانية ربما
أستطيع سماعك أو ربما يتحسن الخط بيننا.

(يغلق الموبايل .وقبل أن يضعه في جيبه يرن مرة أخرى)

عجي�ب أم�ر الخط�وط هذه األيام .آل�و ...نعم ...نعم أنا

قنّاص الحارة ماذا تريد ...من أنت ولماذا تتصل بي؟...

الي
م�ن أج�ل ابنتك؟ م�ا بها؟ ...ماذا؟ ...تريد إرس�الها ّ
ألحميه�ا؟ مم�ن؟ ...ال تعرف؟ حس�ن ًا ارس�لها وس�أقوم
بحمايته�ا حتم� ًا ...قل�ت ل�ك ارس�لها ...حماي�ة الصبايا
واجبنا األول ...كن مطمئن ًا ...ماذا تقول؟ أنكحها؟ ال ال
ال يمكن ...أي جهاد هذا ...آ ...تذكرت جهاد النكاح...
الي فور ًا لتمارس معي جهادها عسى أن
ارسل المجاهدة ّ
يتقبل الله منّا ومنها ومنكم أجمعين ...مع السالمة.

(لنفسه وهو يفرك يديه ناصح ًا نفسه)

علي�ك أن تأخ�ذ القلي�ل م�ن الراح�ة فبع�د ه�ذا الجه�د
المره�ق واإلهان�ة الش�ديدة ال بد ل�ك أن ترتاح بين يدي
صبي�ة ع�ذراء .ي�ا له�ا من فكرة عظيمة و َفت ٍ
ْ�وة مفيدة هذه

الت�ي توف�ر للمقاتلين من أمثالي فرص�ة النكاح المجاني.

متى ستصل هذه الصبية الجميلة.
(يناجيها)
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ال تتأخري يا بنيتي.

(يتوقف فجأة ثم لنفسه)

يا غبي أتقول لها يا بنيتي وهي التي ستمنحك بعد قليل
دفء مؤخرته�ا .من�ذ وق�ت طويل وأنا أحلم بجس�د لدن
لصبي�ة يافع�ة َف ْخ�ذاء ول�م أحص�ل عليها .ش�كر ًا لله لقد

إلي راكعة تح�ت قدمي .ال ال أبد ًا
ج�اءت فرص�ة العم�ر ّ

أن�ا م�ن علي�ه الركوع بين فخذيها اللدنين .س�تقرع الباب
يدي ،وسأسمح
وس�أفتحها بش�وق ولهفة،
وسأضمها بين ّ
ّ

ليدي مالمسة كل جزء من جسدها الناعم.
ّ
(حالما)

الي هكذا (يضم يديه إلى صدره) وس�أدور بها
س�أضمها ّ
ّ

هكذا .ثم نتوقف هنا ألمتص رحيق ش�فتيها (يمثل حالة
التقبيل حالما) هكذا...

(يرن جرس الهاتف فيفز بش�دّ ة قافز ًا بطريقة تثير ضحك
الجمهور .يصب جام غضبه على الموبايل)

اللعن�ة علي�ك وعل�ى الكاف�ر ال�ذي صنع�ك وعل�ى أهله
علي حلمي السعيد.
جميعا .تفو عليك .لقد قطعت ّ
(ينظر إلى الموبايل بغضب صامتا .يرن ثانية فيفز)

من تراه يطلبني في هذا الوقت أيض ًا؟

(يضغط على زر الموبايل)

آل�و ...م�ن مع�ي؟ ...أن�ت من؟ قل ما تريد بس�رعة وال
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تزعجني ...ها ...من!؟ ...سيدي؟! ...أنا آسف يا سيدي
ظننتك ش�خص ًا آخر ...قصدت ش�خص ًا مشاكس� ًا ...نعم
س�يدي ...نع�م أنا غبي ...ه�ا؟ ...ماذا؟ ...كيف يحصل
ه�ذا ي�ا س�يدي وأنا موج�ود هنا وأراق�ب ّ
كل من يدخل
أو يخ�رج م�ن البناية؟ ...أمرك س�يدي ...س�أث ّبت نظري

على بوابة البناية من الصباح إلى المس�اء ...كال لن أنام
سأواصل المراقبة ليل نهار.

(ينظر إلى الموبايل بغضب)

لق�د أغل�ق الخ�ط بوجه�ي كعادت�ه (متهكم� ًا) حم�ار .ال
غبي فعالً.
يفه�م ف�ي األصول (يفك�ر مهموم ًا) يبدو أنني ّ

لقد اس�تغفلوني .ليس�ت ثمة صبية وال هم يحزنون .لقد

خدعن�ي أحده�م ليجع�ل الدخ�ول والخ�روج إلى ش�قة

األس�تاذ ممكن�ة .ال�كالب اعتدوا عليه بالضرب والش�تم
واإلهان�ة .أخ�ذوا ما مع�ه من النقود وتركوه بحال بائس.

خرج�وا م�ن الش�قة والبناي�ة ف�ي الوقت ال�ذي كنت أعدّ
نفسي فيه لوليمة جنسية شهية.

(يصعد على المنضدة .يلق نظرة فاحصة)

في المرة المقبلة سأقتل ّ
كل شخص يقترب من شقته.

(يرن جرس الموبايل)

من أيضا (يكلم الموبايل) والله لوال مكالمات سيدي لي
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لرميتك على مزبلة الش�ارع .آلو ...س� ّيدي ...نعم س ّيدي

أنا الغبي الذي يتحدث معك ...صدقني ...ال وجود ألي
أحد غيري ...ماذا؟

(تنفرج أساريره)

حم�د ًا لل�ه عل�ى نعمته ...اش�كرك يا س�يدي ...س�أفعل
حتم ًا ...حتم ًا يا س ّيدي ...مع ألف سالمة يا س ّيدي (يلق

الموبايل) الف سالمة يا سيدي.
(الى جمهور النظارة)

يبدو أن اليوم يوم س�عدي .يقول س� ّيدي إنهم طلبوا من

األستاذ فدية أخرى .بل فديتين إضافيتين .واحدة من اجل

ابنه( ...يقاطع نفسه) كال هذه هي األولى بعد اختطافهم

لول�ده .الفديت�ان واح�دة م�ن أجل زوجت�ه واألخرى من

أجل�ه وس�يمنحني س� ّيدي بضعة آالف منه�ا مقابل أن ال
أغفل عن تحركاته وتن ّقله من الش� ّقة إلى المدرس�ة ال ال

ليست المدرسة .إنها الـ ...الـ ...تعرفون ما أقصد ...تلك

التي تشبه (الكلبجة) ما اسمها؟
(ينتظر إجابة أحد المشاهدين)

نعم الجامعة .أحسنت.

(يسمع أصوات بعض المارة فيثب إلى المنضدة)

يمرون من هنا .أغبي�اء ال يعرفون أن
م�ن ه�ؤالء ولم�اذا ّ
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المرور من هنا يكلف أرواحهم.
(يصوب البندقية نحو المارة)

هل اقتلهم جميعا؟ ...أم أكتفي بواحد منهم؟ (يفكر) هذه
المرة س�أكتفي بواحد منهم كي يبلغ الحاضر الغائب أن
المرور من هنا يك ّلفهم أرواحهم القذرة.
(يطلق نحو أحدهم)

هدف سهل للغاية .لقد رحل مغادر ًا ،من معه ،إلى رحمة

المرة السابقة.
الله .أتمنّى أن ال ينزل إليه كما فعل في ّ
(يستدير نحو الشارع .يصوب .يرمي)

هذه الرصاصة من أجل ْ
أن تزهق روحه إن بقيت له روح

فال أريد أن تس�تعطف أنفاس�ه األخيرة األستاذ فينزل إليه
معرض ًا نفسه للخطر.
ّ
(للجمهور)

عل�ي أن ال أغف�ل عن�ه ولو لحظة واحدة فاألمر يس�تحق
ّ
اآلن اهتمام ًا إضافي ًا.
(ينظر نحو البناية .يفاجأ)

امرأة تقترب من البناية.

(يتناول بندقيته .يصوب نحو المرأة .يتردد .يدقق النظر)
من؟ زوجته؟! لماذا أعادوها إليه؟ كيف سيدفع فدية عنها
وهي بين يديه؟ يا لهم من مجانين .ترى أتحمل رس�الة

إلي�ه! ال أظ�ن .ول�م ال! إنها ورقتهم الرابحة وال بد أنهم
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صاروا على مقربة من الفديات الثالث فسيدي يعرف من
أين تؤكل الكتف بل إنه يعرف أيض ًا كيف تؤكل الكتف،

وسيرمي لنا بعض ما نود أكله وكأننا كالبه الجائعة .من
الجي�د أن نك�ون كالب� ًا أوفي�اء لس� ّيدنا الذي أش�بعنا بعد

تشرد ،ود ّفأنا بعد برد من أن نكون كالب ًا
جوع ،وآوانا بعد ّ
سائبة تتلقى الضرب ،والطرد ،وصنوف االذالل واإلهانة.

ه�و قاس بعض الش�يء ولكن�ه أرحم من الجوع (معلالً)
صحيح أنه ال يحترم أحد ًا .وأنه يقوم بشتمنا واهانتنا دوم ًا

إال أنه أرأف بنا من غيره .أحيانا فقط يتصرف بال أخالق
وهذا من حقه كمسؤول.

(لنفسه)

ال تثرث�ر كثي�را فتنس�ى أنك هنا لمراقبة األس�تاذ وزوجته
(زاج�را نفس�ه) كال ..لمراقبت�ه فق�ط (متراجع� ًا) ب�ل ،بل
لمراقب�ة زوجت�ه أيض� ًا ف�إن ح�دث لها بعض الس�وء ،ال

سامح الله ،فربما يجعله هذا يمتنع عن دفع الفدية .حسن

سأراقبهما معا حتى تتضح لنا األمور.
(يصعد على المنضدة)

ما هذا يا إلهي! انها تغادر البناية .كيف أتصرف معها ولم
يخبرني س�يدي بهذا؟ المش�كلة أنني ال أس�تطيع متابعتها
فأنا مربوط بشقة األستاذ .آه كم أكره هذا األستاذ اللعين.
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ش�ر قتلة.
والله والله بعد أن يدفع الفدية مباش�رة س�أقتله ّ
سأفصل رأسه عن جسده وأدحرجه على درج البناية من
أعاله إلى أس�فله .وعندما يصل رأس�ه إلى باب العمارة

سأرس�م عل�ى الش�ارع مرم�ى ،وس�أجعل م�ن أول عابر
للس�بيل حامي ًا للمرمى ،وس�أمارس ركالت الجزاء حتى

أحرز هدف الفوز ،وسأفوز حتم ًا على الرغم من أنني ال

أجيد ركالت الجزاء.

(يتوقف مستذكرا وهو يعد على أصابعه)

فدي�ة ،فديت�ان ،ثلاث .م�ا أعظمك يا س�يدي وما أعظم
مك�رك الرهي�ب .م�ن دونك لم يس�تطع أي منا الحصول
إال على الفتات فلم يبق للناس ما يقيتون به أنفسهم ،لم

تعد لهم القدرة على الدفع كما كانوا قادرين من قبل ،ولم
يبق أوالد الحرام ألوالد الحالل شيئ ًا .جشعون للغاية ال

يكتفون بما قس�مه الله لهم .كنت أمنّي نفس�ي بالس�يطرة

عل�ى الح�ارة المج�اورة ولك�ن بعد أن دخلته�ا الجرذان

الس�ود لم يبق فيها ش�يء من المال والحالل .لقد نهبوا
ّ
كل ش�يء م�ن الن�اس وتركوه�م نهب ًا للع�وز والفقر .كان

يج�در بن�ا محاربته�م وطرده�م أو القض�اء عليهم جميعا
ليصبح ّ
كل شيء لنا .لنا فقط .أليس هذا هو العدل بعينه؟
(يرن الموبايل .يرتبك .يفتح الخط)
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آل�و ...نع�م س�يدي ...نعم كنت اراقب ش�قته ...نعم لم

أغف�ل عنه�ا وال حت�ى دقيق�ة واح�دة ...ال أن�ا لم أكذب
أب�د ًا ...أب�د ًا يا س�يدي( .يقفز بس�رعة خاطف�ة .ينظر إلى
شقة األستاذ)

إن�ه داخ�ل ش�قته اآلن ...ال ...ال أس�تطيع رؤيت�ه لكنن�ي

متأك�د أن�ه ف�ي داخله�ا( ...يفاجأ) م�اذا؟ ...غ�ادر؟!...

اقصر في
كي�ف؟! أعن�ي إل�ى أي�ن؟ ال يمكن ...كال ل�م ّ
أقصر ف�ي واجبي .ماذا؟ ماذا!
واجب�ي ...والل�ه والله لم ّ

حضيرة إعدام؟! س�يدي أرجوك ...أتوس�ل اليك ...أق ّبل

قدميك ...سيدي ...سيدي ال ...ال

(يغل�ق الخ�ط .القنّ�اص ّ
يظ�ل صامتا .يس�مع وق�ع أقدام
تقترب)

لقد وصلت حضيرة اإلعدام .لن أدع أحد ًا يتش ّفى بموتي
وموت أسرتي.

(يض�ع فوه�ة الس�بطانة أس�فل فكه الس�فلي .ي�زداد وقع
األق�دام اقتراب� ًا وبي�ن خوف�ه ورهبت�ه من الم�وت يصرخ
صرخة مدوية فتطفأ األضواء .ومن خالل الظالم نس�مع

صوت إطالقة مدوية).
انتهت
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القتيل والقاتلة
مونودراما تعاقبية بجزءين
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الجزء الأول :القتيل
قبل العرض:

{ نشاهد داخل عيادة أحد األطباء ،الذين عملوا فترة طويلة من

حياته�م م�ع رج�ال االس�تخبارات ،ثم ترك�وا العمل معه�م ،مكتب ًا

أنيق� ًا ش�رقي الط�راز مزود ًا بما يلزم الطبيب م�ن األدوات واللوازم
الطبية .على يمين الخشبة نرى سرير فحص المرضى ،وعلى األرض
مجسمان إيضاح ّيان أحدهما لجسم
ثمة مقياس للوزن وآخر للطول.
ّ

رجل وآخر لجسم امرأة في منتصف الخشبة .بضعة كراس موزعة

باهتمام داخل الغرفة .الطبيب جالس خلف مكتبه وهو يضرب على
أرقام الموبايل ،من كارت بيده اليسرى ،وينتظر الرد}
القتيل:

آلو ...أنا الطبيب رضا فتاح سرباد...
(ينظر الى الكارت)

ش�كرا لك س�يدة الهام ...عفوا أنا آس�ف جد ًا وال بد أن

أكرر شكري الجزيل يا آنسة ...أريد منك تصميم ديكور
فخم لعيادتي ...ال تهتمي أبد ًا بشأن الكلفة سنتفق عليها

بالتأكيد ...حسن هذا يروق لي كثير ًا ...إلى اللقاء.

(يترك المكتب .يخطو بضع خطوات وهو يفكّر ،ثم كمن
تذك�ر ش�يئ ًا يع�ود إلى الموبايل .يلتقط�ه من على منضدة
المكتب .يضرب األرقام مرة ثانية)
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آلو ...عفوا يا آنسة نسيت أن أضرب لك موعد ًا لمشاهدة
أفضل أن يكون بعد انصراف المرضى
المكان ...حسن ًا أنا ّ

مباش�رة لكي ال يقاطع أحد سلس�لة تصورك عما يناس�ب
مكتب�ي ...نع�مّ ...
بكل تأكيد ...أتودين أن يكون الموعد

غ�د ًا؟ ...طي�ب وم�اذا بش�أن الجمعة؟ ...حس�نا إنها يوم
مبارك ...ليكن ...سأكون بانتظارك حتم ًا.
(يغلق خط الهاتف)
كان ال بد لي أن أهاتف مكتبها فهي مصممة ديكور تتمتع
بذوق رفيع جد ًا .يقولون إنها حققت نجاحات باهرة في
عمله�ا ،وكس�بت ش�هرة مبك�رة فض ً
ال ع�ن جمالها الذي

يضاهي جمال ديكوراتها .ربما جاءت شهرتها مما تتمتع
به من جمال .على أية حال س�أتحقق من ّ
كل هذا حين

تأتي نهار الجمعة ولكن ماذا لو بدت مثلما يقولون؟ أعتقد

انها س�تكون مثيرة لالهتمام فش�ابة طموحة مثلها تستطيع
التأثير على زبائنها بطريقة سحرية.

(يتوجه نحو جمهور الن ّظارة)
ج�اءت ف�ي الموع�د المحدد بالضب�ط ،وكنت قد انتهيت
علي وكأن مالك ًا من نور
من آخر مرضى عيادتي .دخلت ّ
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قدم من السماء ليبارك عيادتي األرضية المظلمة .قلت ما
ش�اء الله هذا جمال رباني باهر يخطف األبصار ،ويأخذ

تبسم ثغرها عن ابتسامة وقور.
القلوب ،ويمتحن إيمانهاّ .
نهضت من على الكرسي وقدمت لها كرسي ًا لتجلس عليه.
قالت بتهذيب رفيع وحياء بالغ:

شكرا لك سيدي الكريم .هل نبدأ العمل؟

قلت بالتأكيد سنبدأ ولكن ليس قبل تكريمك لي بشرب

فنجان من القهوة.

(يس�مع طرق�ا عل�ى الب�اب .يتح�رك صوبها وم�ن ورائها
يحدث المستخدم في عيادته)

اعمل لآلنسة فنجان قهوة وغادر .انتهى عملك لهذا اليوم.

ّ
(يظل واقف ًا في محله وهو ينقل نظراته بين مكان جلوسها
وبين جمهور الن ّظارة)
ٍ
ٍ
وبعد عن أنظار
خلوة
لم تكن خائفة من وجودها معي في

اآلخرين .كانت واثقة من نفسها تمام ًا .وربما واثقة مني
أيض� ًا (بتب�اه) فل�ي مظه�ر يبع�ث عل�ى االرتي�اح والرضا

(يجل�س) جلس�ت قبالته�ا وأنا أنظر إليها منبه�ر ًا مأخوذ ًا
بجماله�ا ّ
أحس�ت بالح�رج خرج�ت م�ن
األخ�اذ ..وإذ ّ

توضح لي فكرتك
صمتها ..قالت عفوا س�يدي حبذا لو ّ
العامة عن الديكور الذي تريد كي أضع تصوري عنه .لم
أنتب�ه لكالمه�ا ،ول�م أصغ إال لصوت الجمال الذي ل ّفني
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بدوامته القاتلة .ابتسمت ثانية وهي تقول .سيدي الكريم
هل سمعت كالمي؟

(بنهر بعض الشيء)
سيدي...

عـ عـ عفوا ...عفوا آنس�تي لقد س�رحت بأفكاري بعيد ًا

عنك .صحوت مما أنا فيه وكأني خارج لتوي من غيبوبة

طويلة .قالت هل تعاني من ش�يء س�يدي؟ قلت نعم من
كون�ي ال احتم�ل بعض األمور غير المحتملة .قالت مثل

ماذا؟ قلت ال عليك لقد انتهت الحالة والحمد لله.
(ينهض من على الكرسي)

آنسة الهام فكري بتغيير هذا المكتب أوال .أريده من طراز
حدي�ث بلا زخ�ارف وبال تزويق ،وبحج�م أكبر من هذا

ليتس�نى ل�ي وض�ع المزيد من المس�تلزمات الطبية .على
ه�ذا الج�دار أري�د أن تضع�ي بع�ض المخطط�ات الطبية

التوضيحي�ة الجدي�دة .أما الس�رير( ...يقترب منه ويربت

عليه)

فحاولي أن تجدي ما هو أكثر قوة ومرونة فإن لم تجدي
ف�ي األس�واق س�رير ًا به�ذه المواصفات فلا تترددي عن
وضع تصميم له ليصنع في أي معمل للحدادة .

المجسمين .يضع يديه على كتفيهما)
(يقترب من
ّ

وليك�ن كافي� ًا الحت�واء مريضي�ن في آن واحد .س�أخرج
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ألجلب قهوتك بنفسي .خذي المقاسات التي تحتاجينها
على مهل.

خرج�ت ألجل�ب القه�وة فرأيت أن المس�تخدم لم يغادر

بعد.

(نسمع صوته خلف الكواليس)

ما الذي أبقاك حتى هذه اللحظة؟ ألم أقل لك أن عملك
قد انتهى لهذا اليوم؟ هيا انصرف حاالً
(يدخل إلى غرفة الفحص)

وما أن عدت حتى رأيتها منهمكة بأخذ بعض المقاسات.
ٍ
بشره عجيب.
لم تشعر بوجودي خلفها فنظرت لمؤخرتها

كادت عين�اي تخرج�ان م�ن محجريهم�ا وتلتصق�ان بها.
قلت منبهر ًا ما ش�اء الله فانتبهت للصوت واس�تقامت في
أحست بمدى انبهاري وهيامي الذي لم أخفه
وقفتها وقد ّ

عنها ..قالت:

آسفة سيدي لم انتبه لخطواتك وأنت تدخل.

قلت دون أن أنتبه لنفسي:

حس�نا فعلت إذ لم تنتبهي وإال لما تس�نّى لي أن أرى ما

رأيت من الجمال الفتّان.
(يلتفت لجمهور النظارة)

أحست بالحرج ينتابها دفعة واحدة فارتبكت ردة فعلها.
ّ
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(يعاود النظر إليها)

ِ
اترك العمل لحظات لتتمتعي بمذاق
ه�ذه قهوت�ك .رجا ًء

قهوتي .س�تجدين أنها ذات نكهة خاصة ربما لم تتمتعي

بمثله�ا م�ن قب�ل .بل إنك لن تتمتع�ي بمثلها من بعد .أنا
أعرف هذا وأكتشفه في الناس حالما أنظر في عيونهم.

(ينظر كما لو إنه ينظر في عينيها فعال)

أملي الكبير أن تعجبك قهوتي فتحظى بمذاقك الراقي.
(يستمر محدق ًا في الفراغ)

بالمناس�بة ه�ل تعرفي�ن ي�ا آنس�تي أن ل�ون عيني�ك كلون

قهوتي؟! أال يعني هذا أن بيننا ثمة ش�يء مش�ترك؟ ش�يء
يدع�وا إل�ى التف�اؤل أو التقارب أو أو ربما اجتماعنا عل

عل على الخير.

(بتأكيد ولكن بتصنع أيض ًا)

على الخير طبع ًا.

بعد ثالث رش�فات من القهوة عادت للعمل ثانية .كنت
أراق�ب حركاته�ا بد ّق�ة وتركي�ز وه�ذا ما تعلمت�ه بالضبط

ي�وم كن�ت أعم�ل طبيب� ًا بإم�رة االس�تخبارات .أتأم�ل

تقاطيع وجهها وأهيم أحيانا بمفاتن جس�مها فأعوذ بالله
م�ن الش�يطان الرجي�م فأن�ا طبيب كبي�ر وال يصح لي أن
أتص�رف كالصغ�ار .أع�وذ بالل�ه ث�م أتمنى ل�و أنني كنت
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صغي�ر ًا ف�ي مقتب�ل العمر فهذا الجمال ل�م يخلق جزافا.

لق�د صنع�ه ال�رب ليبتلين�ا به وليعرف أ ّين�ا أحق به ولكن
لي�س م�ن المعقول أن يكون ّ
كل هذا للش�باب ،للش�باب

حس�ب .ونحن؟ أليس في داخل ّ
كل منّا ما يعجز العمر

عن قهره أو تبديده؟ أليس لنا من قوة الغرائز ما للشباب

نحرم على أنفس�نا ما يحلله الش�باب
جميع�ا؟ لم�اذا إذن ّ
على أنفسهم .هذا ليس عدالً .ليس عدالً أبد ًا.
(يلتفت إلى جمهور الن ّظارة)

نحن من يق ّيم الجمال بدراية ،وذوق ،وخبرة ،وإحساس،
ونحن من يستحقه .أنتم تعرفون هذا أكثر من غيركم لكنكم
تكابرون .تدّ عون أنكم زاهدون في النساء علن ًا ،ولكنكم
منغمس�ون بالرغبات باطن ًا حد استعارتكم النصوص التي

تبي�ح لك�م المحرم�ات لتب�رروا به�ا توقكم لكل أش�كال
المضاجع�ة .أم�ا أن�ا ف�أرى م�ا ال ترونه أنتم ف�إن اتهمني
أحدك�م بالرج�وع إل�ى الصبا فإنني س�أضع داخله خارج

نفس�ه ليرى بأم عينيه كيف يناقض المرء نفس�ه المستكينة
بنفس�ه الجامح�ة .أن�ا أعرفك�م جميعا ،وم ّطل�ع على ّ
كل

ملفاتكم في االستخبارات بدافع الفضول حسب ،فأنا بعد
أخ�ذ ّ
كل ش�يء بنظ�ر االعتبار طبي�ب ،وال يحق للطبيب
م�ا يح�ق لرجل االس�تخبارات .وأغلب الظ�ن أنهم كانوا
يعرفون مدى فضولي في االطالع على ملفاتكم ولكنّهم
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يغض�ون الط�رف ألمر في ذاتهم ،هيه ...أنت (يش�ير إلى

أحدهم ال على التعيين)

كم مرة تمنيت أن تعاشر امرأة دافئة تطفئ بها برد فراشك
ال�ذي ل�م تع�رف زوجت�ك كي�ف تطفئ�ه أو تظ� ّن أنها ال

تعرف؟

(فترة صمت قصيرة)

وأنت...

(يشير إلى آخر ال على التعيين أيض ًا)

ك�م م�رة حاولت الحصول على المرأة التي حركت فيك

جمر اشتهائك لها ألنها أشد اثارة من زوجتك؟ وأنت..
أنس�يت لهاثك خلف صبية افتنت بس�يقانها اللدنة مع أن
لزوجتك فتنة آسرة؟

(ي�رن الموباي�ل فيذه�ب اليه .يلتقطه م�ن على المنضدة.

يطفئه)

علي يومي الجميل هذا .لن أحتاج لمن
لن أدعك تفسد ّ
يهاتفن�ي ه�ذه الس�اعة المبارك�ة فأن�ا ال أريد الس�هو عن

جماله�ا حت�ى ول�و لحظ�ة واح�دة فنحن ال ن�رى جماالً
كهذا ّ
كل يوم.

مجسم المرأة)
(يتصنع االلتفات إليها أو إلى
ّ

هل تحتاجين لمساعدة ما؟ أنا على أهبة االستعداد ألي
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نوع من المس�اعدة .اقتربت منها كثير ًا ..ظ ّلت واقفة في

مكانها فتجرأت على االقتراب منها أكثر وأكثر حتى كاد

يمس جسدها .ابتسمت ابتسامة خفيفة لم أستطع
جسدي ّ

تفس�يرها وانصرفت الس�تكمال عمله�ا .التقطت الحقيبة

الت�ي كان�ت معها واخرجت منها آلة مدببة وطويلة بعض
الش�يء .ش�عرت بالخوف قليالً ،وس�ألت نفس�ي ترى ما
الذي ستفعله بهذا ِ
استفزتها كلمات إعجابي
الم ْث َقب؟ هل
ّ
بجماله�ا؟ أن�ا ل�م أقصد أن ألحق بها س�وءا ولكن ينبغي

أن أكون على حذر شديد فشابة مثلها يمكن أن تفعل ما
ال تس�تطيع غيرها .عجب ًا لماذا ظ ّلت واقفة ال تريم حين

اقترب�ت منه�ا كثير ًا حتى كدت أالمس�ها؟! هل قررت أن

أن .أن تقتلني مثالً؟ ال ال هذه فكرة استبعدها من امرأة

لها من الرقة والحسن أكثر ما للمالئكة.
(لنفسه)

علي أن ال أدع المستخدم ينصرف (لنفسه) ولكن ما
كان ّ
الذي يمكن أن يفعله رجل هرم مثله .ها؟ ال ش�يء .ال
شيء أبد ًا .ال أحد يعرف ماذا في ن ّيتها فعله اآلن.
متوهما وجودها)
(ينظر إليها
ّ

احمرت عيناها وانقلبتا إلى جمرتين متقدتين .انظروا
لقد
ّ
إليها (يشير إلى مجسم المرأة)
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إنها ترتجف وال أعرف لماذا .أهي خائفة مني أم ساخرة

من نزقي؟

(بتصميم)

علي افتراسها اآلن قبل أن تنقلب إلى لبوة ّ
تلتذ بالتهامي.
ّ

أنقض
سأغلق الباب أوال كي ال أدع لها فرصة للهرب ثم ّ
عليه�ا م�ن الخل�ف .أحتويه�ا تمام�ا وال أدع له�ا فرص�ة
تحريك يديها .ولكي أسيطر عليها فإنني سأجرد صدرها
من الثياب فالمرأة تميل إلى ستر نفسها قبل أي شيء آخر
أضطر إلى تمزيق ّ
كل مالبسها ألتمكّن منها .فهي في
وقد
ّ

مقتب�ل العم�ر وأنا في ثلث�ه األخير .هذا يعني أن لها بدن ًا
قوي ًا قد يفوق بدني قوة ال أس�تطيع ردعها ولكن بتمزيق
مالبسها سأحصل على فرصة أكبر في السيطرة عليها فإن

اس�تكانت فهذا ما أتمناه ،وإن اس�تهانت فهذا ما يجبرني

على إيالمها .سأشدّ ها إلى جسدي بقوة ،وسأضغط يدي

يدي
على صدرها حتى يضيق نفسها فتنهار مستسلمة بين ّ
عل�ي مراقبة
وه�ذا م�ا أتمن�اه فعال ولك�ن قبل هذا وذاك
ّ
حركاته�ا ب�ل مراقب�ة حركات يدها التي ال تزال ممس�كة

بالمثقب.

(يتحرك مراقبا إياها بدقة بالغة .يفاجأ)

ما هذا! ماذا تفعل! إنها تحاول ثقب الجدار .هل تختبر

قوة وخز آلتها؟ أم انها تفرغ ما في داخلها من الغضب؟
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(يتحرك بسرعة مبتعد ًا)

ي�ا إله�ي .إنه�ا تحاول فتح الباب .س�تعجز عن فتحه .أنا
ّ
وجل خوفي أن تهاجمني كقطة
أعرف منها بقوته ومتانته
شرسة بعد أن ينتابها اليأس.
(يتراجع إلى الوراء)

إنه�ا تتق�دم نحوي ..س�تهاجمني بالتأكيد .س�تحاول غرز

اآللة في .في...

(تتبدل مالمحه)

م�ا ه�ذا! لق�د توجهت إلى الج�دار ثانية وهي تحاول أن
أن .ال أعرف بالضبط ماذا تحاول أن تفعل .إنها فرصتي

ألنقض عليها اآلن .اآلن.
اآلن .سأستغل انشغالها بالحائط
ّ

المجس�مين .يضرب
(يتحرك نحو الجدار يقف قريب ًا من
ّ
مجس�م المرأة
يطوق
مجس�م الرج�ل فيس�قطه أرض ًا ث�م ّ
ّ
ّ
بيدي�ه .يضغ�ط عل�ى يديه�ا ّ
بكل ما أوتي م�ن قوة .يمزق

الثياب التي تستر ثدييها بيد بينما تستمر األخرى حاضنة
إياها بقوة .نس�مع صوت لهاثه الش�بيه بلهاث المضاجعة

وعلى حين غرة نس�مع صرخته الش�بيهة بصرخة االنتهاء
من المضاجعة .يترك مجسم المرأة ساقط ًا على األرض.

يستدير نحو جمهور الن ّظارة وهو يمسك أسفل بطنه فنرى
المثقب في بطنه وهو يق ّطر دم ًا .يتقدّ م بضع خطوات نحو

جمهور الن ّظارة ثم يسقط مكوم ًا على بعضه .نسمع صوت
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ارتط�ام الب�اب بقوة .يلتفت بصعوبة فيرى ش�خص ًا خلف
الباب ال يستطيع جمهور الن ّظارة رؤيته ،يوجه كالمه إليه
بصعوبة بالغة:

ألم تنصرف بعد .اتصل بالمستشفى فور ًا.

(تطف�أ األض�واء ومن خالل الظالم نس�مع صرخة القتيل
مدوية وكأنه طعن مرة ثانية).

(انتهى الجزء األول ويليه الجزء الثاني)
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الجزء الثاني :القاتلة
قبل العرض:

{ نرى المنظر الس�ابق نفس�ه .تظهر القاتلة وحيدة على خش�بة

المس�رح وه�ي ف�ي التاس�عة عش�ر من عمره�ا داخل بقع�ة صغيرة

مش�عة بن�ور مح�اط بظلام كثيف .إنها مهندس�ة الديك�ور الهام أو
القاتل�ة كم�ا ص�ار يس�ميها رج�ال القضاء .حس�نة المظهر ،مش�رقة
الوجه بجسم ممتلئ قلي ً
ال يضفي عليها جماالً شرقي ًا باهر ًا ،ومثير ًا،

وأخاذ ًا .تالزم وجهها ابتسامة هادئة وفاتنة كالربيع تشعرك أن الحياة
تشع فيك كن ُّوارة في شجرة باسقة سامقة .يرن
جديرة بالعيش ،وأنها ّ

موبايلها فتضعه على أذنها بأناة}

القاتلة :آل�و ...تفض�ل ...أه ً
ال ومرحب ًا ...بماذا أس�تطيع خدمتك

س�يدي ...عف�وا أن�ا آنس�ة لو س�محت ...ال أب�د ًا هذا ال
يستحق الشكر ...الديكورات الفخمة عادة تك ّلف كثير ًا...
حسن ًا ...حسن ًا ..إلى اللقاء.

يبدو لي أن هذا الرجل مرتبك وسط فوضى مكتبه حتى

أنه لم...

(يرن الموبايل فتنظر إلى شاشته)

إن�ه ه�و م�رة ثانية .ال بد أن يك�ون اتصاله اآلن من اجل

تثبيت موعد لمعاينة عيادته.
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آل�و ...ال ب�أس ف�ي هذا أب�د ًا ...أنا أيضا أفضل أن يكون

الموعد بعد انصراف آخر مرضاك ...آس�فة س�يدي ...ال
أس�تطيع ...غدا مش�غولة جد ًا ...نعم الجمعة تناس�بني...
شكرا لك سيدي ...إلى اللقاء

(تغل�ق الموباي�ل .تضعه في حقيبتها .تفتح األضواء فنرى

المنظر السابق نفسه)

دخلت عيادته في الموعد المحدد بالضبط فوقف منبهر ًا
ُ

ربم�ا غي�ر مص�دّ ق أن الم�رأة يمك�ن أن تك�ون دقيقة في

موعده�ا إل�ى ه�ذه الدرجة ،أو ربما لس�بب آخر أجهله.
الي نظرة فاحصة
قلت له أنا الهام مهندسة الديكور فنظر ّ
من قمة رأسي إلى أسفل قدمي وقال:
ما شاء الله هذا جمال رباني باهر يخطف األبصار ،ويأخذ

القلوب ،ويمتحن إيمانها.

ل�م أش�عر بالقل�ق أو الخ�وف أو االرتباك فأن�ا واثقة من
مسني
نفسي ،ولي اعتداد كبير بشخصيتي ،ولم يسبق إن ّ

أح�د بس�وء .أع�رف أن الجمال فتن�ة للناظرين ولكن هل
عل�ى الم�رأة أن تقب�ع خل�ف الجدران لمج�رد أنها على
يك�ف الرج�ال عن
ق�در واف�ر م�ن الجم�ال؟ ولم�اذا ال
ّ

ظنه�م أنه�م يعيش�ون ف�ي غابة يحق لهم فيه�ا افتراس ما

شاء لهم االفتراس من الطرائد؟ لقد دخلنا مرحلة جديدة
دجنت الرجل وجعلت�ه يفكر بطريقة
م�ن الحض�ارة الت�ي ّ
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متحض�رة .أن�ا اآلن مع طبيب والطبيب رمز إنس�اني كبير
وله�ذا ل�م أت�ردد أبد ًا ف�ي المجيء إلى عيادت�ه بمفردي.
اردت المباش�رة ف�ور ًا ولكن�ه طلب مني بتهذيب رفيع أن

أحتسي فنجان قهوة قبل الشروع بالعمل .استجبت لطلبه
فأحضر القهوة بنفسه .كان يطيل النظر في عيني ربما بحث ًا

ع�ن ش�يء مفق�ود أو ربم�ا عن امرأة فقده�ا في الماضي
عيني ..قال:
وراح يسترجع صورتها من خالل
ّ

هل تعرفين يا آنس�تي أن لون عينيك كلون قهوتي؟! أال

يعني هذا أن بيننا ثمة ش�يء مش�ترك؟ ..ش�يء يدعوا إلى

التف�اؤل أو التق�ارب أو أو ربم�ا اجتماعن�ا ع�ل عل على
الخير على الخير طبع ًا.

كلماته جعلتني أرتاب بعض الشيء فارتبكت ولم أعرف
كيف أرد عليه آ ...تذكرت عندما عاد بالقهوة لم اسمع وقع

أقدامه .وقف عند الباب وهو يسترق النظر لي .استقمت
بوقفتي فاسمعني كلمات ّ
تدل على هيامه بمفاتن جسدي

مما جعل الريبة تدخلني من أوسع شرورها .بدأت العمل
بح�ذر ش�ديد .رس�مت مخطط ًا أولي� ًا للديكور ،وحملت

وص َف ُه لس�رير فحص المرضى على محمل الش�ك .ترى
لم�اذا يري�ده لش�خصين مع� ًا خالف ًا للمعمول ب�ه في ّ
كل
العيادات الطبية! سألته عن ذلك فأجاب:
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ك�ي يأخ�ذ المري�ض راحت�ه بالحركة ،وكي ين�ام بالوضع

الذي يشتهي.

لقد ضاعف تلميحه ارتيابي .لم أشعر بخطر الوحدة معه
مثلم�ا ب�دأت أش�عر به اآلن .إنه يحت�اج لرد عنيف يوقف

جراء
سلس�لة أف�كاره الخبيث�ة ولكن ماذا ل�و كنت مخطئة ّ

ظنون�ي وقلق�ي ال�ذي اس�تفحل اآلن دفع�ة واح�دة؟ كان
عل�ي اكتش�اف ما يريده فع ً
ال فرح�ت أبذل جهد ًا مضاعف ًا
في تثبيت المقاسات ،والتركيز على كلماته ،وبالكيفية التي
يقولها .فال يصح وضع الثقة في غير مح ّلها لمجرد أنك

تقف أمام طبيب .يقولون ما اختلى رجل بامرأة إال وكان
الش�يطان ثالثهما وأنا ال أؤمن بوجود الش�يطان إال داخل

النفوس الضعيفة المستسلمة للشهوات والنزوات العابرة.
كلماته وتلميحاته ّ
تدل ،بما ال يقبل الشك ،إنه عازم على

أمر ما ،لم أستشعر خطره إال بعد أن وقف ورائي مباشرة،
يمس جسدي بال حياء.
وراح يقترب مني حتى كاد جسده ّ

ارتجفت خوفا أول األمر ثم ثارت ثائرتي وقررت إخافته

ليكف عن مضايقتي.
ّ

أخرجت المثقب من حقيبتي
ابتعدت عنه بغضب شديد.
ُ
اليدوي�ة ورح�ت أطع�ن ب�ه الجدار .ق�ال م�اذا تفعلين يا
آنس�ة! إن�ك تش�وهين الج�دار .قلت له بتلمي�ح مقصود:

عل�ي اختبار تحمله قطع
ه�ذا الجدار قديم كرجل مس�ن
ّ

الديكور التي سأضعها على منتصفه .طعنت الجدار طعنة
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قوي�ة أخافت�ه كثي�ر ًا .اغتنمت لحظة خوف�ه فتحركت نحو
الباب .اللعنة...

(تحاول فتح الباب)

إن�ه مقف�ل وال س�بيل إل�ى فتحه إال بإخافت�ه أكثر فأكثر..
تقدمت نحوه (وهمي ًا) ببطء وتحفز لالنقضاض عليه وهو
يقف أمام مكتبه .وبدال من استمرار التقدم نحوه توجهت

الي
نح�و الج�دار ثاني�ة .طعنت�ه ع�دة طعنات وه�و ينظر ّ
بحذر ش�ديد .تراجعت عن الجدار حتى التصق جس�دي

بمجس�م الرجل والمثقب ال يزال بيدي .اس�تغل وقوفي
ّ
مجس�م الرجل .تحرك بخطوات مضطربة لم انتبه
خلف
ّ
يدي
علي مثل وحش مغتلم واحاطت ذراعاه ّ
لها .انقض ّ
حتى لم أعد استطيع الحركة أو التخلص منه.

المجسم كما لو أنه الطبيب فعالً)
(يمسكها
ّ
مزق قميصي فانكشف صدري وصار ّ
كل همي ستر نفسي
ّ

من�ه ولكن�ه وبيد واحدة راح يحاول خلع تنورتي .رجوته

يك�ف ع�ن فعلت�ه النكراء .أن يتركني وش�أني لكنه لم
أن
ّ
يس�مع كلم�ة مم�ا قل�ت .صرخ�ت راجية إي�اه أن يدعني
أذه�ب بسلام لكن�ه ازداد قوة وكأن عش�رات الش�ياطين

تعمل على غوايته وحقنه برغبة س�ادية عجيبة .كان لهاثه
في االش�مئزاز ،والنفور،
يفزعني ،والتصاقه بجس�دي يثير ّ
والخوف في آن .توسلت به قائلة:

أن�ا مث�ل ابنت�ك فلماذا تفعل بي م�ا ال يفعله األب بابنته.
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عرفت ْ
وعلي تخليص
أن ال فائدة من رجائي وتوس�لي،
ّ
نفسي منه بأي طريقة ممكنة .تذكرت أنني ال أزال ممسكة

بالمثقب وأن ال مناص من طعنه على األقل ألتمكن من
تخليص نفس�ي منه ،وعلى الرغم من ضيق النفس الذي

انتابن�ي جراء ش�دّ يديه عل�ى منتصفي طعنته طعنة واحدة

في بطنه فتراخت يداه واس�تطعت تخليص جس�دي منه.

سقط على األرض فأسرعت إليه .حشرت يدي في جيبه.
أخذت المفتاح وهربت إلى خارج العيادة .سمعت ارتطام
باب العيادة قبل أن أبتعد كثير ًا ثم سمعت صرخته...
(نسمع الصرخة)

كما لو أنه طعن مرة ثانية.

(يح�ل الظلام والصمت في أرج�اء المكان ومع انطالق
الموس�يقى تفت�ح دائ�رة من الضوء عل�ى الممثلة كما في

البداية ولكنها تبدو هذه المرة مقيدة اليدين).

ه�ذا م�ا حدث بالضبط .صدقوني أنا لم أكذب أبد ًا .لقد

يقره
أراد اغتصاب�ي فدافع�ت ع�ن ش�رفي .أليس ه�ذا ما ّ
أقره القانون .إنه ش�رف
القان�ون؟ أن�ا لم أفعل خالف ما ّ

الم�رأة وم�ا م�ن أح�د يهمه ش�رف المرأة أكث�ر منها .لم
أرد تلطيخ س�معة عائلتي بالعار .لم أرد ألمي أن تعيش

بقية عمرها تحت سطوة الشعور بالخزي .ولم أرد ألبي
العي�ش مطأط�أ ال�رأس تحت س�طوة الش�عور بالع�ار .أنا
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ل�م اقت�ل الطبيب أبد ًا فضرب�ة واحدة بمثقب ال تقتل وال
يمكن أن تكون سبب ًا للموت .إنه هو من قتل نفسه .لقد
س�معت صرخت�ه حال خروجي م�ن عيادته .أو ربما قتله

شخص آخر ال أعرفه وال أعرف كيف قتله ..لقد سمعت
صرخت�ه حس�ب .ابحثوا عن القات�ل رجا ًء فأنتم تمتلكون
إلي من خالل فحصكم
الوسائل للوصول إليه .ألم تصلوا ّ
للموباي�ل ال�ذي كان يس�تخدمه؟ ألم تجدوا رقم موبايلي
تصرون
ضم�ن آخ�ر عش�ر مكالمات له قبل موت�ه؟ لماذا ّ

على جعلي قاتلة وأنا لس�ت س�وى امرأة حاولت الدفاع

عن نفسها؟ (تصرخ متألمة)

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه لماذا تستمرون بتعذيبي؟ لماذا يطيب

لك�م تعذي�ب امرأة لمجرد انكم تتهمونها بالقتل ..لماذا؟
(تص�رخ ثاني�ة) آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه مهم�ا فعلتم بي فإنكم ال
تستطيعون إرغامي على االستسالم لكم .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

كفاك ايها الخنزير القذر .ابعث الملف ألس�يادك القضاة
لدي الرغبة
علي ما شاء لهم الحكم .فلم تعد ّ
وليحكموا ّ
بالعيش وسط القذارة (تصرخ) آآآآآآآآآآآآآآآه.

(يسقط رأسها إلى األمام كما لو أنها دخلت في غيبوبة.

فترة صمت .تستيقظ .ترفع رأسها .تناجي أمها)

أمي .آه يا أمي ال يريد هذا المحقق تصديقي وفقط يريد
من�ي أن اعت�رف بجريمة ل�م أقترفها إال دفاع ًا عن النفس
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والعرض .لقد وضعني في الحبس االنفرادي عقوبة أولية
لي ثم بدأ بتعذيبي ما شاء وطاب له التعذيب ولم يتورع
عن مس مناطق من جسدي .قلت له:

أأنت من يدافع عن شرف البالد والعباد .أأنت من يحق
َ
الح�ق ،ويبط�ل الباط�ل فثارت ثائرت�ه وراح يضربني ّ
بكل

م�ا أوت�ي من ق�وة الكراهية والحقد الدفين وكأني لس�ت
من هذه البالد التي علمتني على مدى تس�عة عش�ر عام ًا
كيف أح ّبها ،وأج ّلها ،وأسكنها في فؤادي .يا للعار الذي
يجل�ل قوانينه�م ّ
كل يوم وليل�ة .هنا عرفت للمرة األولى
أن القانون في بالدنا يس�اند المجرمين األثرياء ،ويس�اند
األطول لحية في البالد ،واألشدّ ظلم ًا وظالمية في العالم
ك ّله .هنا عرفت أنني ال أس�اوي قالمة ظفر متّس�خ بش�تى
أن�واع الق�ذارات والموبقات م�ن أظفارهم المقلمة بعناية
فائق�ة .لق�د ق�ال المحق�ق في نهاي�ة تحقيقاته انني أس�ير
بقدم�ي إل�ى االع�دام ،وأن�ا واثق�ة من كالمه .إنه�ا المرة
األولى التي لم يكن كاذبا فيها من عشرات وربما مئات
المرات التي مارس فيها الكذب عالنية وجهرا.

أم�ي ..لق�د أع�دّ وا عش�رات األضابي�ر ع�ن قضيت�ي
علي بالموت
وسيرسلونها إلى القضاء ،وسيحكم القاضي ّ
شنق ًا ال لشيء إال إرضاء لعائلة طبيبهم الثري ،ولعائلتهم
االستخباراتية الكبيرة"
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(يهبط حبل المشنقة من األعلى)
لقد كان مقرر ًا اعدامي قبل أيام من اآلن لكنه أرجئ إلى
وق�ت آخر بس�بب حمالت التضام�ن معي في ّ
كل ارجاء
العالم.
(يتوقف حبل المش�نقة عن الهبوط في منتصف المس�افة)
ّ
كل العال�م ي�ا أم�ي مقتن�ع ببراءتي إال قض�اة هذا الوطن.
وطننا يا أمي .يريدون له أن يجلل بالعار تحت مسميات
الش�رع ،والدي�ن ،والعدالة .إنه�م ال يرغبون بوجودنا قط
ي�ا أم�ي ل�ذا ق�ررت احتض�ان الموت بعد إن يئس�ت من
محكمتهم .ليكن رأسك مرفوع ًا دوم ًا بابنتك التي وضعوا
إكليل الش�وك على رأس�ها وما عرفوا إن هذا اإلكليل هو
ضمانة خلود األنقياء في هذا العالم .ال تستسلمي للقنوط
يا أمي فغد ًا في العالم اآلخر سأقاضيهم في محكمة الله.
" سوف أقوم باتهام المفتشين ،وسوف أتهم القاضي،
وقض�اة المحكم�ة العليا في البلاد .في العالم اآلخر ،أنا
وأنت من سيوجه التهم ،وغيرنا هم المتهمون .دعينا نرى
ما يريده الله .أنا أحبك"
يهبط حبل المش�نقة حتى يالمس رأس�ها ..تدخل رأس�ها
في انشوطته .يسحب الحبل قلي ً
ال إلى األعلى ومع ضربة
صن�ج قوي�ة مدوي�ة تفت�ح البواب�ة التي تق�ف عليها فتطفأ
األضواء ويسود الظالم بينما تستمر موسيقى الختام حتى
تفتح األضواء ثانية.
انتهت
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