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 . .! !إننا لم نزْل  
  دضحايا البشَ. . مكٍرونر!  .! 
ـ       الغنـاء مـن الطلقـةِ      يكيف نحم
 !.  ؟هالصارخَ
 ..  ؟كيفَ.  ؟كيف سقراط  
 !.  !بأِج    
     ، 
      العصافير     

 



 . .كان الشعرفي البدء 
من بين أخواتها ؛    " اللعبة األبدية "خرجت  حين أ  

. . في نشأة الشـعر    –ربما ألول مرة    –نظرت طويال   
ـ    ،فرأيت أن كال من هوميروس      ي وهزيود في ملحمت

 أول من مـزج الشـعر       ا؛ كان " األوديسه"و  " اإللياذة"
..  ! وأول من اهتم بالبحث عن أصل األشياء       ،بالحكمة

ـ  الفلسفة ال  – بعدهما   –فخرج من الشعر      خرجـت   يت
  .منها كل العلوم والفنون واآلداب

 وأغلب الظـن أنـه      ،وقد بدأ المسرح شعريا    
 وقد  ،سيعود كذلك على حد تعبير صالح عبد الصبور       

ايعود ملحمي.  
)  اللعبـة األبديـة     ( وحين أردت إعادة قراءة      

ـ         هميكان    ي أن أعيد النظر في رؤيا عبد الصبور الت
ـ  . .تخص جانب العروض   ول فـي تـذييل     فوجدته يق

نه استعمل فيها أربعة ألـوان مـن        إ) مأساة الحالج   ( 
لة الرجز بما يجوز أن يدخلها مـن        يتفع-١  :التفاعيل

وجـواز أن   ) مفـاعلتن (لة الوافر   يفعت -٢.التحويرات



وأنه وجد اللغة المسرحية تحـب      . .)مفاعلين  ( تصبح  
الكتابـة   ( : ويقـول  ،هذا الجواز وترتاح إليه أحيانـا     

 ستدخل على موسيقى العروض نوعا      الشعريللمسرح  
 تفعيلـة   -٤). فعولن(  المتقارب   -٣ .)من الطواعية   

  وقد استخدم   –المحورة عن فاعلن    ) فعلن  ( المتدارك  
عبد الصبور أكثر من تفعيلة فـي السـطر الشـعري           

  .الواحد
 هذه التـي بـين      يوحين رجعت إلى مسرحيت    

 الـرواد    لم أخرج عن محـاوالت     ييدينا ؛ وجدت أنن   أ
 أعتمد على موسـيقى     يجسر على الزعم بأن   أهذه، ولم   

 على العروض ؛ كما يـزعم       ياألذن أكثر من اعتماد   
بعض الشباب في التجديد والتحديث ؛ تبريرا للكسـور         

 !.  !شعارأفيما يكتبون من 
في اللعبة األبدية حالة شعرية على هذا النص         

د مثـل مشـه   . .؛ فيها كوميديا قد تصل إلى الفـارس       
. . في الداخل  ي رغم السواد الذ   –الخمر ورجال الدولة    
رأى نفسه في موقف يحول      الذي   داخل نفسية البطل ؛   



لذلك نرى بالغة التكثيـف     ..  !له المستحيل إلى ممكن   
غالـب حيـث    ( و   ،)نأكل العشاء بعده ننام   ( في مثل   

 –) نمنا على لحم بطوننا   ( أو  . .)تغلب والعكس عكس    
. .في اللغة والعناية بالداللة اللفظية    وإلى جانب التكثيف    

مجـرد  ) عمر  . ( .فهناك أيضا التكثيف في الشخصية    
  :إنه كمـا يقـول    ..  !عابر سبيل وليس بطال خرافيا    

ولذلك فهو يجهـل قواعـد      . .)مواطن كبقية البشر    ( 
 وينجح مـن    ،ولذلك أيضا يتحطم حلمه   . .اللعبة الخالدة 

 كيف  – السوط   يستطيع أن يبكر قبل اآلخرين وفي يده      
هذا !.  ؟ أن ينجح فيما ينجح غيره    ) عمر( يستطيع مثل   
 .  !تطرحه المسرحية الذي هو السؤال

 تتناسب مـع    يكذلك نجد بالغة الضرورة الت     
تقول لعمـر فـي خطابهـا        التي   هند. .شكل العصر 

يلـتمس الشـدو    ( وأنـه    ،نها حفظت كالمه  أ يالغرام
أنـا أنثـى     ( :بعد ذلك تقول له    التي   وهي. .)للخرس

 وعنـدما   ،وتتزوج رئـيس التجـار    . .)ولست فكرة   
 يتكتشف أن عمها سلطان البالد يدبر لقتلهـا ليسـتول         



تعود إلـى   . .التها وحده دونها  وسلحة وعم أعلى شحنة   
 ،القرش السمك . .في زمن القرش  ( يرى أن    الذي   عمر

تعود لعمـر لتحلـه     . .) قرشا   يمن امتلك قرشا يساو   
 ؛ فتحتفظ بخـاتم الملـك       ،عهامحل عمها تحقيقا ألطما   

لكنه يسرق الخاتم ويستخدم من يثق بهم عوضا        . .لديها
فتنقض بأسرع مما ال يتصور     . .عن رجال العهد البائد   

وترقص كأنها ترقص على    . .عليه لتقضى على حلمه   
إنها لعبة السادة النجباء منـذ بـدء        ( جثته وهي تقول    

  .)العصور 
 فيما تقوم على    إن مكونات الحالة الشعرية تقوم     

 – ي والسلخ النفس  ، والشعائر الحركية  ،الشعائر الكالمية 
 المسلخ أو المذبح ليقدم     يفكما استخدم المسرح اإلغريق   

ن عمر يقـدم    إف… القربان تكفيرا عن ذنوب اآلخرين      
 – إن صح التعبير     – يروحه على هذا المسلخ المسرح    

  ويـرى  ،قربانا وكفارة عن اآلخرين الذين ال يعـرفهم       
 ويصـر   .نهم مـارقون  أآمر لشرطة من وجهة نظره      

حتى وإن تشابهت مع آالم     . . مهما كانت اآلالم   –عمر  



 على أن يكون الكفارة والقربان مثلما فعلـت         –المسيح  
  .ومثلما فعل أبوه. .أمه

ـ   فالمسلخ الروحي   الرامـز إلـى     ( ي أو النفس
 فـي   يقد يكون المقابل للمسلخ الجسد    ) مسيح العصر 
  . القديمييونانالمسرح ال
ورة أن   وضر ،إلى جانب الداللة اللفظية   . .هذا 

حبذا لو أنها حملت مـن      ط،  تحمل الكلمة معناها بالضب   
مألوفة االستعمال إلى حد    . .التكثيف ما يجعلها موحية   

 رغم أنها غيـر ذلـك ؛ مثـل          ،الشك في أنها عامية   
ـ  . .) في عيشته  هأزهق(   ،ء جعلـه يزهـق   يأزهق الش

. .له وجعله يضـمحل   ازأ :ي الباطل أ  ويقال أزهق اهللا  
بعاد شخصـية   أأو بالغة   ) القولبة  ( وهذه هي بالغة    

 كلها بالغات تشيع في     .)هند(ذات نموذج ؛ وهي هنا      
جو المسرحية شاعرية الحالة ؛ بما يجعلها تغوص في         
أغوار العقل لتكتشف أن كال من القاتل والمقتول فـي          

ة دائما إلى ما ال نهاية       وأنها اللعبة األبدية الدائر    ،النار
؛ ) وهو لن يحبط( وليس معنى هذا أن يحبط اإلنسان       –



وإال ما كان تطور من عصور الكهف إلـى عصـور           
  .الفضاء

 محمد الفارس 



 الفصل األول
 مدخل 

 ،بها أكثر من ترقيع   . . ثيابه ممزقة  ،يظهر رجل أشيب   
 مجموعة من العامة يلتفون   –يمسك دفا يضرب عليه لحن أيوب       

نه يظهر  إإذ  . .حوله وينظرون إليه في دهشة من أمرهم وأمره       
 وكأنه يظهـر مـن      ،من خالل غاللة شفافة زرقاء من المسرح      

 أن ما يراه    أي. . كل منهم يحسب أنه واهم     –خالل حلم أو وهم     
اق الحوار ؛ يتكشف لهم أنهم جميعـا        يمجرد وهم ولكن داخل س    

حقيقـة مـا     – من خالل المجمـوع      –فيصدقون  . .يحلمون به 
 . .....يرونه
    :) على الدفيفي أداء إنشاد ( – :      الرجل

ـ   يأحك   ي زمانا ف
ــوى الهـــــ
لكم تحملت النوى  
أفقتُ من أحالمي  
ِغريرةٌ هي الـدنيا   

  

ــرى ــين ج ــاب قوس وق
علَّ الجوى يلقـى المنـى     
ــوى  ــد إال الن ــم أج فل
ــدى ــل الص ــة مث واهم

 

ظهـر واضـحا الحـوار       لي ييتباعد صوت الدفء واألداء اإلنشاد    (
  . )يالتال

 

  ؛  الذي  ما حكاية هذا–واحد من المجموعة 



 ، يتجول عبر الشـوارع    – ) أ(
 يعبر الحوار

 

  !  ؟ في يدههفُّد..       و 
   ييتغنى ويبك) مقاطعا (– ) ب(آخر 

ا نَيويرفض من أَ  ) مكمال (– )جـ(
 ! !هصدق

 

 . .! ؟أتراه) ] ـإلى ج( ينضم إليهم متعجبا  [ – )د(
 !.  ؟ هوملْحَأ] مستغربا لعدم تصديق د  [ – )جـ(
 !.  ؟ه وهل تحسبه حقيق– )د(
 . .ا نأملهلم وربما يكون ح،. !. أراهيأكاد أشك أنن 
ـ نت " يالمهـد " ؤانا ؛ وكأنه    ر الحلم في    ي فيسر  وق ـــ

 لعودته 
 يحقق صبر السنين  
 عــذاب السنيـن  
 .  !ر جدب السنينيزه. . 
 . .كلنا نراه) مقاطعا (– )أ(
  . كلنا واهم– ) د(
  .وأنا أراه) صائحا (– )ب(
 . .وأنا أراه) في حماس مؤكدا ( – )جـ(

  ،وأنا أراه. . وأنا أراه– آخرون 
 .  !وأنا أراه 



  للصغار يألم تسمعه يغن. .! ؟ وكيف تشك– )د(إلى ) أ(
 !  ؟ويشرح ما استغلقا 
  يتنكب كل طريقْ 
 !.  ؟ بعد أخرىجولةً 
 !.  ؟ سحيقْ الوفاء بواٍدي ألم تسمعه يغن– ) ب(
 !.  ؟ السرابي كما لو يناد، الخليَلي ويناد– )جـ(
  يصيح في الطرقات  سمعناه– ) أ(

 ) صمت(
 . .الثريات في كل قصٍر"  
  اء تَذُوب بجوِف الكئوِس ضي،عتِش 
 هي  ترقص اللحوم و،لشفاهها اجتماز 
  اللحوم                                 يتأكل شه 

 ) صمت(
 وليس نديم يروم الكتاب  
  فيضيع الطريق منا ويهب الحريق فينا  
 شترى  لبضاعة تباع تُئ يتحول كل امر 
 !.  ! فيفقد اآلدميون ما فيهمو 
                     يصيح في الطرقاِت سمعناه– )ب(

 ) صمت(
 ارفضوا . ...ارفضوا 
  ،م ما تقدكلَّ 



 . .! !رقد تأخّ. .وما 
   شهبا.. وكونوا كما أنتمو 
 ارقضوا يا نيام. . 
  .لترفضوا يا نيام.. و 
 !.  ؟ أم زلتم تظنونه حقيقه– )د(
 .  !. أراهيأكاد أشك أنن 
  .كلنا لسنا بواهمينف!.  ؟ إذا كنا جميعا نراه ولكن– )جـ(
 " ) د " إلى (  صوته يجمعنا كاألذان – ) أ(
 .. !دنلمس منه الجس. . نالمسهتعاَل 
 .] ثم ال يلبث أن ينقطع اللحن تماما  !يرتفع تدريجيا. .يوبأ بينما يأتينا من بعيد دقات لحن ،يضرب الرجل على الدف[ 
 !  ؟ تكونمن.  !.يا رجْل. .)يقترب من الرجل  (– )أ(

 ) يقترب من محدثيه ويلتف الجمع حوله  ( –الرجل 
 !. ؟ ما حكايتك–)ب(

  السمع ؛ي أعطن–الرجل 
 منك رجاالًأصنع . . 
 يدورون في رٍلج!  . 
 .  ! أميرا على هذه المملكه،فأنا كنت يوما 
 !.  ؟هأميرا على هذه المملك. .و) في عجب  ( – )جـ(
.  ! والجنـون فنـون    ي بكـل الجنـون       يهذ ،قوُل إنه يت  – ) د(

 ) يقف في مواجهتهم في ثقة واعتزاز ( الشاب ) يضحك ( 
 . .. !.ي رجال ذات يوٍممأنتم كنت 



 اسمإ وأنت ،فأنت صالحسينعيل وأنت ح!  . 
  ، حارسو األمن في القصِر 
 ، ،والساهرون 
 . .ولكنكم تتناسون هذا 
 .  !ا عن الخوف والمشكالت بعيد،ألجل رغيف ومأوى 
 ..صحيح) مستدركا  ( – )جـ(
 وصدقٌصحيح !  . 
   مروِر ثم أطلقونا بعفِو،لقد طردونا من القصر للسجن 
  ؛ لمنتصفْلسنين العقوبة  
 بالسلوك الحسن  
 . .ه في الذاكرقد فتحت مغاليقَ) للشاب ( – ) أ(
 قد طوتنا بجوف الزمن!  . 
 . .وه. ...رمفلست أصدق أنه ع. .ال) لى جـإ ( – ) ب(
 . .ليس غير سفيه. ...)مقاطعا  ( – ) د(
!.  ؟ ه وكيف لمن فقد العقل أن يتحدث بالحكمـة المقطـر          – )جـ(

 !.  ؟ وينشديوكيف يغن
 . . إذن– ) ب(
 . .لنسمعه جيدا..  !ليس هاذيا) صارخا ( إنه ) مقاطعا (– ) جـ(
 . .يته لنسمع حكا– )أ(
 . . قد تكون مسلية– )ب(



 قد تكون طريقا لنا للظالم ) في خوف وهلع  ( – )جـ(
  ليألفه القادمون الصغار ، ألفنا الظالم شبابا– )أ(
 . . السكوت طريق النجاه– )جـ(
 . . ال تخافواْ– )أ(
 ..  ! نتسلى وننعم بالقصص الباهره– ) ب(
  طبهصمنه على الم  نسمع القص،مثل شاعر قريتنا 
  نفسه. .رم بل ع– ) أ(
   وخرجت بِهيقد دخلت بذاكرت 
 إنه. .إلى الرجل نفسه  ( .إنه ( 
 !.  ؟ما حكايتك. .قل لنا 
 !.  ؟ما حكايتك. . قل لنا– )المجموعة(

 " محاوال الرجوع إلى الوراء متذكرا . .كمن يحلم " – الرجل 
 . .ٍملْكنت شابا وطالب ِع 
 . ...أسير بإحدى شوارع بلدتنا 
 . ...فجأةً. .فجأةً 

يتحول الصوت " 
 "إلى صدى 

 "إظالم تام " 



 المشهد األول 
دخان كثيـف  . .أناس كثيرون يجرون. .هرج ومرج "  

طبول تضرب بعنف ؛ تختلط أصـواتها       . .مع أصوات فرقعات  
ـ   ،مع أصوات هتافات غير واضحة      – المكـان    ي الدخان يغط

  . " تامإظالم
 يحين تعود اإلضاءة نرى بعـض الرجـال؛ يـوح         " 

اصونمظهرهم أنهم مخبرون أو بص".  
 . .انَفُشْ قد جمعنا شبابا كثيرا ولم يكتمل كَ– )١(مخبر 
  ليس من معضله. ... سوف نكمله– )٢(مخبر 

 كلهم برعونته شعلة تتوهج  ،للريح تخرج   
  ،  يعلو اللهيب مظاهرة في الشوارع 
   يندس في جمعهم بعضنا  
 حارقا . .  ضاربا 
 عي  ند،    ـ    نزعم الشغب فـيهم فهم فـي   ذ ؛ فنق

السجون.   
ـ .. يحمل لفافة  ،يظهر شاب نحيل البدن   (    ي يمش

 المفروض أن هذا    – في حاله     -في خطى متئدة  
 الشاب هو نفسه الرجل األشيب صاحب الـدف       

 ) رأيناه في المدخل الذي 
مشيرا إلى الشاب موجها حديثه إلى رقـم         ( – )١(مخبر 



)٢ ( ( 
 أى أوقع الحظ  فتً هل تراهقدام؟ في خطاناه !. . 

 ) بعد أن ينظر إلى الشاب جيدا  ( – ) ٢(مخبر 
 ا رقيقْجميل المحي،  
  يِقز      ال يطيق شرور فعال الخوا 
 .  ! الطريقْأو دمدماِت 
 )  مرتعدا قليال ثم يقوليشرد  ( – ) ١(
 . .ربما. . فقد،..! ؟يسوف يأت الذي كم أخاف 
   من المنتمين أو قريبدنَ له سيفي األعال 
 .  ! هذا النظامةلهيب 
)٢ ( –إنه وبسيط  بائس  
  ،قيدب وضعنا يديه إن ليس من ضرٍر 
  هآمر الشرطة العامر 
 سوف يسع؛؛ د  
 !  !نايد في الرقم واحدويسعد إن ِز 
 ) يقترب الشاب أكثر  (  
 ) صارخا في الشاب  ( – ) ٢(
 .  !قف 

 . .)في دهشة  ( – الشاب 
 !.  ؟نعم 



 . .)مثل زميله صارخا  ( – ) ١(
 .  !.متثلا 

  ) ٢في هدوء وال مباالة مخاطبا رقم  ( – الشاب 
 !  ؟من تكون 
 ) يقهقهان  ( – ) ٢(و ) ١(

 هكيف تجرؤ أن تسأل الهيبة القادر      ) للشاب ( – )١(مخبر 
 ! ؟

  تعلم هوية هذا الزمان    أو. .)للشاب ساخرا    ( – ) ٢(مخبر 
  ؟

في غطرسة وخيالء مشيرا إلى نفسـه وإلـى         (  
 . .إننا. .)زميله 

  ... وأليس الطريق طريق الجميع– الشاب
 !.  ؟ي مثلما نبتغينأت. .نروح 
 الحق أن يقفوافباهللا عليكما من منح الهمج  
  .؟ليعترضوا العابرين 
)٢( – رئيس   ظِّنَ الجنود مـ    م  فـنحن   ،ه أمـن المدين

عسس!   
 !  ؟هل هذيان. . ؟ ما تقوالن– الشاب 

 !.  ؟وهل من دليٍل 
 . . هويتنايهي ذ) يخرج بطاقته  ( – ) ١(



 .  ! والدليْل،..)يخرج بطاقته  ( – )٢(
 !.  ؟ ما الجريمةُ– الشاب 

 ...  ! تحت إبطكي ما يختف– ) ١(
ـ  أو   سفٌا ن يليس مع ) متعجبا   ( – الشاب   بمـا   بيهش

  يحترقْ
لست أدرى دروب   . .! ! وأنا ساذج  ،)بضعف  (  

السياسة والحاكمين!   
 . .! !تزعمون الجهالة. . هكذا– )١(
..  ! وخطيرا بأوراقنا وملفاتنا، قد تكون داهيةً– ) ٢(
  إن كنت تدرك ليست سـوى كسـوةٍ         السياسة – )١(

   !وكسرٍة
 إن.  !. تضربناإن حظيت بها قمت شبعان. . 
 إذا لم تنل ؛؛ . .)مقاطعا ( – ) ٢(
 !.  !ا في قفاكهربِك. .ا حقدهانَد يتْغَرفَْأ 

 )يحدث نفسه  (– الشاب  
 ــب ــ غال ــب والعكْ ــث تغل ــسس حي . . عك

 )صمت ( 
  ا في المدينة عدٌل إذً– بالشا
 ..  ! مثلكماأللقيت في ظلمة السجِن 
ــا(  وهمــ



 ) يعنفانه
 ، . !د بساحاتنا كرما دون حي سوف تلق– 
 ...ومكانا أمينا كما فندٍق 
 . .معه التي يفتشانه ويمسكان باللفافة ( – )٢ (،)١(
 .  !هقنبل. .)في فزع يصيحان  

 . .! !فاهتكميا ت) متعجبا  ( – الشاب 
 . .! ؟لتْتزعمون الدواء وسيلة قَ 
 ) يدفعهما الشاب ! (  ؟ الدواء لمن– ٢ ،١
 .  !.قل 
 .  !أجبنا 

 ..  ! الدواءيألم) وقد نفد صبره  ( – الشاب 
 ) ويحاول منع اللفافة عنهما (  
)٢ ( –لتترك هذا الدواء . . 
 .  !سسيتحدى الع)  في عجب ٢الزميلة  ( – ) ١(
)٢( –والنظام !  .. 
 .  ! قد يكون مارقٌ– )١(
 . .يهِفس. . أو– )٢(
)١( –ألق في يده القيد .   

 !.  ؟ي ما تهمت– الشاب 
)٢ ( –اشتراك مع الساخطين لقلب النظام !  .. 



 !  ؟وأين النظام. . ؟ النظام– الشاب
 ) يحاول التخلص منهما (  
 . .سياخنا وخوازيقنا فوق أ– )٢ (،)١(
   !.                                ستعرف 
 



  يالمشهد الثان
رأيناه فـي المشـهد      الذي   عمر الشاب . .داخل زنزانة  

   ا في مواجهة الصالة يتلقى ضربات السياط      السابق ؛ نراه مصلوب
فـي  .. .وهو ضخم الجثة مهيب   . .من جندي أمام آمر الشرطة    

 .)خمسين حوالي الثامنة وال
 . . وتألم، صرخة انطقْ– آمر الشرطة 

   هلتطلق آهاتك الدامي 
 ا يخيم على الليِللجميع الجهات ؛ تفجر رعب  

 . .ر لن أيها اآلمر المحتقَ– عمر 
 .  !يتسمع اآله تصرخ من وجع 
  رج وأصمد مثل ح،يسوف أكتم نزف آالم 
ـ ومن الحجر الصلد ما تتشـقق          ،ه الميـاه  من

 واخضر زرع 
 !  ! بضرب السياطي ولن يتغير جلد،يكون 
 فصوت الكرابيج منهزم   
 وإن طال في القهـر      ، شعوبٍ يبينما صوت أ   

منتصر!  . 
 !  ؟ لماذاوالعناد) بلطف  ( – اآلمر
فـي جـوار    الـذي    ء البسيط يوكيف البر . .– عمر 

  الرصيِف



 !.  ؟ييسير ؛ يكون له معكم ما جرى ل 
 ويضـرب عمـر     ييأخذ السوط من الجند    ( – ر اآلم

 ضربات متتالية 
  .السياط ستقتلع االعترافَ. .)بقسوة  

 ) يئن ! (  ؟رىبماذا تُ) يصرخ مقاطعا  ( – عمر
 ، وبأسماء من حرضوا،عناوينهم. .بالرفاِق ( – اآلمر

 . بالزعيِم 
يئن !            (  ؟  زعيم وأي) صارخا   ( – عمر 

 ) ر الضرب مع تكرا
م تقبضون على الساخطين على الحكم فيمـا        تكن 

 مضى 
  ،من عهوٍد 
 تزجون في السجِنوصرتم . . 
 دوا ما مضىمن أي! !. . 
  أيها العالم المبتذْل 
 يهذا اعتراف. .اسمع اآلن:   
 ، يلقد أمسكوا ب 
   في الطريق إلى أمِهولست سوى عابٍر 
  ينهب الخطوات  
 ) صمت                  ( ه يده األدويوفي 



  .! !مرض الربو أنهكها 
 !  ؟ بكل هذه القدرة من تحملكي كيف تغيظن– اآلمر 

 !  ؟ بأسياخ محماة بجوف الناريالضرب والك 
 . .! ؟ بهذه المالمح الصخوريولكم تخيفن. .آه 
 !..  ؟من تكون!..  ؟من 

 .  !ر البشَ لست سوى مواطن ؛ مثل بقية– عمر
 . . ما نبتغيِه– اآلمر 
 .  !يليس عند) مقاطعا  ( – عمر 
محاوال اللجوء إلى وسيلة أخرى فيراوغه       ( – اآلمر 

 ) ويلين معه ويسترضيه 
 . ... كل ما تطلبيسنلب 

 ..  ! ال أطلب شيئا– عمر 
 . .كل ما أطلبه ملكي 
 . . سماؤه،هواء ربنا 
 كل الشوارع الفسيحه  
  ي عليه دنيتيكل ما أمش 
  .لست أريد غير هذا مطلبا 

 ؟  ؟ تعترفْ، أال تريد أن تقول– اآلمر 
 !.  ! أفرغ القلب جميع ما بِه،عترفت قد ا– عمر 

 !.  !يأنتم تريدون بأن افرغ ما ليس لد 



 ..  !ه هي في كلميكل رغائب) صمت (  
 أن أرجع الدار   
 . .ي أعود للهدوء حيث أم 

  ،ينتسلى بالكالم عن ليالينا الخوال
 نأكل العشاء  
 بعده ننام!  . 
 لبيتنا الصغير خفقة الوطن. . 
 .  !يبقلب 
  بيتنا كأنه البالد  

 .  ؟هذا العناد منك كيفْ) مغتاظا (– اآلمر 
 ..  !لست أعرفهم) بإصرار  ( – عمر 
   دون ذنٍباِءمه من الد في ضيافتنا جموع– اآلمر 

  !. ءنحن نعرف أنهم أبريا 
 . . فعل لقادرونيا على أ ولكنّ 
 ، ،نفتك متى نشاء 
 . . األسود المهوِليألم تسمع قصة العسكر 
 ؟  ؟يخصيهم. .يضاجع الرجال داخل السجوِن 

 !.  ! ووحشْ،حقير) صارخا (– عمر
 . !. ! بقادر على فعل هذايليتن ) ييبك ( – اآلمر 

  فاقد. . فاقدي لكنت فعلته معكم ؛ لكنن 



 هذه الضروره!  .! 
 تسميه بوحشْ الذي  من هذاوأشفق عليك!  . 
ــاد يبكــ (   ــ ) ييك ــديك يوترقيت ــي ي  ف

 ) صمت ( 
 ) يشرد ثم يقوم يصرخ (  
 !..  ؟ الحياة أمقتهايلكم أكره هذ 
 !..  !بلهأ ولد يل. .فـ 
  عقله والتمايز فاقد 
  ءي وش،ٍءيبين ش 
 فتحسبه؛  طفال تجاوز الخمس سنين  
 بينما عمره تعدى الثالثين!  . 
 ) يشرد ثم يقف منتصبا (  
 .  !ه المنظميلجوهر هذ 
 .  !سوف نصل 
 ولو عن طريق بضعة من السجناء!  . 

 !. ؟ ؟ لماذا كل هذا العناء– عمر 
 !.  ؟ السجون وأنتم تملكون كل 
 فـال   كيف ال تصلحون األمور   !..  ؟ والخوازيقَ 

  
 ! ؟ ؟ا وال تمرد،تكون ثورةً 



 ) في دهشة  ( – اآلمر 
 ؟ ؟نصلح األمور ..! 
 إن هذا بال جدال ليس مـن عمـل الشـرطة            

 .  !هالساهر
 ) صمت (  
 لسوف نعرفك بالنزالء الجدد. . 
 وقعوا في فخاخنا مثلك! ..!  
 !.  !ء أو نتفْي قد تعرف الخب 
  فمن الثرثرة ؛  
 . . نبحث عنها،قد تدلنا على خيوط ندور 
أو رفـاق   ) سـاخرا    ( إنهم رفـاق السـجونِ     

 !.  !هثور
 رجل على   ،يخرج اآلمر ويعود ببعض الناس    (  

  ،المعاش
 )  وبائع فول مدمس ،وموظف قح 

 ) متعجبا ناظرا إليهم  ( – عمر 
 .  ؟رى تكونون تُومن 
 !..  ؟رفاق ثورٍة) ساخرا (  

 ) يضحك وهو ذو هيئة هزلية  ( –رجل المعاش 
 ي على النبلِّص!  .. 



ــف  الموظـ
 والبائع

 !.  ؟رفاق ثورٍة) يضحكان  ( –

 . .صه 
  ا ضعافْ ولكنّ، صحيح أننا من الشعب نحن– الموظف 

 دون حودون قو،ٍلو ه!  .. 
 يموتون في المستشفيات دون دواءهم صحيح أن 
 ودون أهمي ه!  . 
  قانعون. .وأنهم فقراء 
 لو غضبوا فغضبه الجوارح!  . 
  غير أن الجنود مدربون  
 على صيد الجوارح  
 ناهشون!  . 
 أما الذين قد تسيواد. . 
  تظاهروا بأنهم من الصفوة في الجدال واللجاِج 
 . .اكذ. . فانبروا 
  يزيفون الكلماِت 
   ثم أفتونا بصيد طائر العنقاِء 
 !.  ! أفتونا بأكلِه 
 وبالصبر إلى أن تظهر العنقاء   
  تنفجر. .لكن الجماهير تضج 



 . .ولم تزل 
 .  ! والقمح لم يزل 
 .  !ا ضعافْولكنَّ. . 
  نقول خلف الباب صمت غارق  
 .  !ا نخافْلكنَّ. .طيُلنُ 
 .  !بحة في ارتجافْذنموت بال 

  سوف أدعكم معا – اآلمر 
 . . كي تتعارفوا 
 ) يخرج ويغلق باب السجن خلفه (  
. .دخلت إلى عمـر    التي   أحد أفراد المجموعة  "  

في األربعين من عمره ؛ يبين من هيئتـه أنـه           
 " موظف غلبان 

 مـن   فـي دهشـةٍ   . .يدور متعجبا حولهم   ( – عمر
 ) أمرهم 

 !.  ؟ف هؤالء ثوارا يكونونوكي 
  ١  ؟ يأتون بهمإلى فنادق الشرطِة 

ـ     – الموظف  ـ    ،ي كنت عائدا من عمل  بهـذه   ي ولـيس ل
   !رهاتالتُ

  ؛ يحامال طعاما ألسرت 
   الجنود بهزٍليفقابلن 



   !...كما المبكياتْ 
   بداخل السجِني أخذوا الطعام ورموا بقايا 
  . !بدعوى السالم واألمِن 
 !  ؟ خطريلمثل. . هل صحيح،هل 
ـ !..  ؟ يى يخافن رومن يا تُ     لـم تعـد     يزوجت

 !..  !يتخافن
 !  ؟ي فكيف المدججون بكل سالح يخافون مثل 
 !..  !ياسألوا زوجت) زاعقا في عصبية (  

 ١  ؟من تكون) لفرد آخر من المجموعة  ( – عمر
  )يوهو عجوز وهزل ( – اآلخر 

 بالمعاِش،... ...عجوز منذ سنين . . 
 يفي المقاه. . ألعب الشطرنج،العب النرد،  
 على صيٍتي وحدأحرز كبير ..!  ! 
  الجميع عندما ي يرجمن العرجاِءفي السياسِة 
 . .أتحدثْ 
 .  !من غرائب الخالئِق. .يبأنن 
  بحثْأ دائما على الغريِب 
 . . وراء الحذلقهي وأجر 
  ... !وألهثْ 
 . . هنايء بيإلى أن ج 



 ء يجزاء من يتكلم بعالم السياسة الخب 
 بدون كياسه!  . 
 !.  !ه البالهنسحتَ. . مثل هذا زمٍنيفف 

 ) كأنه يتحدث إلى نفسه  ( – عمر 
 . ...حفلة التعارف لم تتم 
 !.  ؟أجب من تكون"  إلى آخر ييمش"  

) يضحكون .. (  !ا هنيأتى ب " السوس"  أنا – اآلخر 
 !.  ؟كيفَ) بصوت واحد في دهشة  (– جميعهم 
 !..  بائع للمدمس فوالًي عمل،هكذا. .– اآلخر 

 .  !هعجمي. . ويا،لوز. . عليه بيايأناد 
 . . أردت أن أجدد النداء وفي ذات يوٍم 
  " بدون سوس أيا عجميه. .يا" فناديت  
 ) صمت  (  
   : ؛ وقال حصيفٌ مخبر على الفوريأتان 
 . . بال سوٍسإن كان لديك فوٌل"  
 ز ِغلْ بأنك تُيفقولك يعن 
 !.  ! وأن المدينة يمكن أن يوجد السوس فيها 
  ) يمقلدا صوت الريف(  
 .  !فر إلى السجن يا نَيأمام 

 !.  ؟ في الرجوع للبيتيين حقأ – الموظف 



موظــــف 
 المعاش

 !  ؟ بمقهى.. في اللعبيين حقأ و–

 !  ؟سقاطإلين حقنا في النداء دون تهمة اأ – البائع 
 . .رم قل يا ع– الموظف 

 !. ؟ ؟لماذا يكون األمر هكذا 
 !.  ! والجنود كذلك يغلون،يالشوارع تغل 
 من تهمه األمور  
 !..  ؟أم الشارع المارد الغرير. . ؟الجنود 
 كلهم يظنون أنه وحده صاحب الحق  
 صاحب اإلرث واألمور!  .! 

 . . يا صحبة المكان األميِن– عمر 
 وفي الصـخر يكمـن      ،علينا أن نكون صخرا    

  ررالشَّ
 علينا أن نكون سباح،وفي السحب يكمن المطر  
   أن نكون بذره– كذا – وعلينا  
   يكمن الشجروفي البذرِة 
  !! الرجْلكمنيوفي الطفل . .)صمت (  

  التي الجسارِةفي الموت تكمن ..  الجبنوفي
 .  !تبدع فجرا 
 ويكمن الشهداء !  . 



  التي وفي التاريخ ؛ تكمن الحضارة 
   تبدع، تبدع،عدتب 

موظــــف 
 المعاش 

–في كالمك الجميل يكمن الزعيم   

   دع لظى زماننا يفرز الرجاَل– عمر 
   أو من حرائقْ،ال تخف من القيود 
 . . في األطفاِل والطهر البكارةُتُبنْيها تُ فف 
  كم من الحدائقْ. .كم 
 –فوق عزف قيثارات د م –  
 ؟تعشق المالحم  ! 
   يلف اللظى حواليِهوانظر الجسارة في شعٍب 
 . .ي لينزع أرضه الت 
 . . سرق اللصوص القتلهيالت 
 !.  !ترابها 
 ؛ تراهم وحدهم يقفون  
 . .ىلدنأمام ا 
  ،روفي النيران ألف شاِع 
  يقاتْل. . 
يعـودون مـن جديـد علـى نـور          . .يموتون 

 .  !المشاعْل



 !.  !تشع هوى من ضيا البنادقْ 
 ) يدخل آمر الشرطة (  

 . .)أدخلها اآلمر إليه  التي للمجموعة ( – عمر 
   واألمن خطير األماِن،ذا أتانا. .ها هو 
 وفـي نفـس   ،ة وهي ترتعد  تتوارى المجموع (  

 ) ين اآلمر وعمر  بت على الحوارنصالوقت تت
   سمعت من وراء الجداِر– اآلمر 

  كالما عصيا على الفهِم 
 !.  ؟تستطيع الفصاحةَ. .كيف عمر 

   : في الوجود ترى صنفيِن– عمر 
 للقلمواحد !  .! 
 !  ! سيفاوواحد ليحمَل 
 . ...ركَفأولهما يعامل الِف 
 وثانيهما يعامل كل السفاهه!   
يفزع اآلمر لكلمة السفاهة ويظل يدور حـول        (  

 ) نفسه مغتاظا 
 !.  ؟ فكيف للجهول أن يفهم ما يقاُل 
 ..  !أوامر. .وصايا. .سه بها تعاليمأور..  
 .  !ورقْ. .ورٍق. .ليس فيها سوى ورٍق 
   وفي دورة المياه ورقٌ 



  نا وأوراقكمما بين أوراقوشتان  
 . .معركة هي 
 !  !بين الحمام والصياد 
  وليست طلقة ،والحمام على فمه أغنية 

 . ؟ ؟ وكيف تسمى رئيس الجند بالسفيِه– اآلمر 
  والخارجين ، النظام من االضطراب   يومن يحم  

 ! ؟
 . . إن حكمتم بعدل اإلله– عمر 
 .. !ْ لأج. . لسوف تجد من– اآلمر 

  ؛ ر أخَيكلمات معانيلبس ال 
 ليحقق مآربه،  
ويلون ما يرى من اآلراء بحسب ما يراه مـن           

 .  !األلوان
 . .يرى الذي بل يفرض 
 .  !صوابا بقوة القهِر 
 ) صمت  (  
  هالحاكم نفسه تحكمه نزعاته البشري 
 . . أو مالكيوليس هناك نب 
  ،بهذا الزماِن 
 وهذا يسل للبعض أنويعارض النظام   



  ..!. !هفيخرج بالسيف والقنبل 
 وهؤالء البد من إخضاعهم. . 
 وإال تسيد الخراب.. . 

   لديهم وما ذنب من ليس في السالِل– عمر 
 !  ؟ وسنبلهسوى وردٍة 

  ،أنهم بشر. . ذنبهم– اآلمر 
 !  !رشَ ب :ونحن على الضفة األخرى 
 . ..لعبةٌ 
 . .لعب اثناِنبها ي 
  ه في معصِم بأخيه مقيدكلٍّ 
  بسلسلٍة 
 ومن يستطع ، منهما سوطا يمسك واحد  
  لو لبضع لحظٍة 
 يجلس على المقعد الوحيـد      ،خطف هذا السوط   

 لهما 
   عمر ...أنت يا) عمر وقد فغر فاه (  
 !..  ! ليس إالمحاِل 
  ..ك لعلكمئلقى القبض عليك وأصدقاأ وقد  
 . .قد سمعتم قليال من األخبار 
 . . أو حديث بمقهى،من صديق 



 !.  !وقد يكون أحد األقرباء منهم 
 . .!.. !ه فتعترفون وتساعدون العدال 
  وعندئٍذ 
 !.  !ى لرتبة أعلىأرقَّسوف  

 ..  ؟ ألم يستطع كل ما لديكم– عمر 
   ؟ يستطيع ماذا– اآلمر 
 . .رين والـبلى المد يستطيع الوصول إ– عمر 

 . ...ريها اآلمر المتآِمأ. .ياأ إننا أبرياء –رجل المعاش 
 ) يكاد يهجم اآلمر عليه (  
   !لسوف يظل تحت الرماد لظى يقلقكم 

 !  ؟ وما الحل– اآلمر 
 )  يصمت طويال شاردا رعم(  
 . ؟ ؟ما الحلُّ 

 ) م  وتهكفي غيظ(  الحلَّني بعد ما قلت تسأل– عمر 
 !..  ! في الحبلالحلُّ 
 . .أن تلعب الحبَل 

 !  ؟ماذا) مقاطعا (– اآلمر 
يرقص كالمهرج وقد أخـرج مـن جيبـه          ( – عمر 

 ) حبال 
..  ؟ أتيت بالحبـل متـى    .. !يا نهار أسودأ– اآلمر 



 !.  ؟وكيف
!.  ؟خلعته..  ؟كيف يا عمر)  وسطه سيتحس(  
  متـين  يسروالو) صمت  ( يا خفيف اليد    أقل   

 !. ؟
 ! ؟لخرجت من دارك كيف بالحب) هامسا ( – عمر 

 !  ؟ين الحزامأو 
 !..  ؟امرأتك 
 ؟كانت به تضربك  ! 
 ! ؟ ؟طوال الليل 

  ... اسكت عمر– اآلمر 
 ) متوسال  ( ياستر عل. .واخفض الصوت 

حزامـك فـي حـوزة      )  من صوته    ييعل ( – عمر 
  هالزوجة الحازم

 . .اسكت. .قلت) اظمغتا ( – ر اآلم
 !  ؟ه إنها الحقيق.. إذن– عمر 

 ؟ صدقًاوقد كنت أسخر ؛ فجاء التهكم  .!! 
  ، لكلأتوس. .عمر) في همس  ( – اآلمر 

  ير مجرى الحديِثغت. .أن 
 ..  !أنا أتوسل لك. . بل– عمر 

. . لماذا تهادن زوجتـك    يِنمهفَأن تُ..يأن تدلن 



  
 !  ؟خافهاوت 
 !.  ؟برالمنى والطَّ) ساخرا ( وأنت  
   النار والكرابيج لكل مارٍقىكَِب 
 !!.  ؟وكتما لكل تمرٍد 

 . . يستخدم الرجل الفحل بطشه– اآلمر 
 ليخضع النساء  
 . . بينما 
  يفقد) ينظر حواليه وهو يهمس خجال ( حين  
 فحولتهبعض . . 
 ستكين ويرضخ  في،يفقد البطش كله 
 لكنه.  
 في شئون السياسة يستبد  
 قْض نَليعوصه  

 . .إذن) يكاد يرقص فرحا  ( – عمر 
  عترفْا و،قل 
 لَّفقد زلسانك !  .. 
 إنكم لستم سوى نمور من ورق  
 . .ألست إذن) صمت (  
 !  ؟ )ْلص بُلحفَ( فحال أم أنك  



 . .قل لكألم أ 
 حل في الحبل البأن.! .. . 

 خرس ا اآلمر 
  عليك أن تقفز بالحبل مرة بعد أخرى – عمر ساخرا

 إلى أن تصاب بالتعب !  .! 
قيـل  . .رياضه ) هبعد أن يظهر من مخبأ     ( –رجل المعاش 

 في المثل 
 القديم بأن  
 )  اآلمر وراءه ييجر( 
 بينمـا   ، اآلمر خلف عمر مغتاظـا     يثم يجر (  

  ،األنوار تماما ئتنطف
 . ) .ونستمع إلى أصوات ضرب 

 . .عد بنا) في الظالم  ( – المجموعة 
 .  ! إلى سجنهعد بكلٍّ 
  )    وحده داخـل    تعود األضواء حيث نجد عمر 

  ي جند–الزنزانة 
 ) ينزل بالسياط على ظهره ؛ وعمر يصرخ  
 ) آمر الشرطة يقف متوترا (  

 مزيفون) زاعقا  (– عمر 
 ..  ! العنفلشد ما أكره) يصرخ في الجالد(  آلمرا



  عقّو ومن ثم سوف ي، بكل الكالميِلدسي. .حاال 
 ويخرج في التو للدار ) مخادعا عمرا (  

 ..  !هجبناء العصور المشوه  يا– عمر 
  ،جميع الطغاِة. .نسيتم جميع التتاِر 
 . .حولكم انظروا!. ؟ ؟وكل المجانين 
 !.  ؟تهدأ الدنيا من الشهداِءوألن  
 . . عقيملماذا أيا نار غدٍر 
 ؟تمارسين حرفة الدم كل حين  ! 
يقاع حـزين   إيتناوله اآلمر بالضرب فيتكون     (  

 بين أصوات 
   في رتم رتيب جنـائزي     . .رةالسياط واآلهات م

يقاع سريع يمأل النفس كثيـرا  ومرة أخرى في إ  
 من الجيشان فيصبح كأنه نشيد 

  .)ثورة 
 
 



 المشهد الثالث 
 )  يالعسس سيدة عجوز على عمر في زنزانـة        ُلِخد ، 

 )  كانت معه يوم القبض عليه ومعهم لفافة الدواء التي
 . .)وهو يناوله إياه ( عطها الدواء أف. . أتينا بأمك عمر– اآلمر

 . . عليك الخيار،ها هو ذا الدواء 
  والموت في يدك ،الشفاء في يدك 
 . .مر أنناكل ما في األ 
  ي سماع صرختك تعلو ؛ لتبلغ كل النواحنبغي 
 من لم نصل ؛ . .فيسمعها العصاة الحقيقيون 
 إلدانتهم!  .! 
  .رسالة لهم. .ك الصارخةِتنَّصوت َأ 
   !يهِلم عليك نُيأو توقع الذ 

 !  ؟ لمن لم أرهم أوقع على اتهاٍم– عمر 
   ولست بمتهٍم، تكون شاهدا– اآلمر
 ) رب فيصرخ ضي(  ال – عمر 

 ) يضرب . ( .وألف ال 
 . .ال. .وألف ال 
 . . جيداي لنسمع أيا ولد– األم
  هلقد كان أبوك ينبض بالبشاشة الجميل 
   بسيطا مثلما بسمٍة،كان مغرما بالناس والحياة 



 ر رياحا ورعدا ييص. .آه. .حين يغضب 
  وحين تشع حروف رقيقةٌ 
   إنما تدخل القلب...ط األذنال تهب 
   النسائم يصير كما لمِس، حنونايينثن 
 . .! ! كان يشدو للبالبل 
 لَكان يفزع إذا ادهالظالم م  
 أبوك. . 
  ) لقيت معه الكثير!  . 
   أكلنا الخبز دون الطعاِملكم من لياٍل 
   بطوننا في كثير من األياِم نمنا على لحم 
 رغم ذلك  
  ه من المداهمة الباغيملَسفلم نَ 
 لكم عذبوهوساوموه . . 
 ..  !ولكن الجباه العظيمة تبقى كما هي 
  ومات يأمل أن تعيش هانئا  
   وما ذاقَ،على غير ما رأى 
 ميه  علِّ : موصيايقال ل 
  ... أن يظل شعبه بجهله حاكٍمي فرغبة أ 
 .  !ه يتسابق في الكسب وفي التجار 
  ه في الساقييعيش اليوم كالثوِر  



 . ...يعود آخر النهار بالثراِء 
 في الليل ينام على فراش التفاهه!  . 
 ) صمت ( ميه                         علِّ :؛ وصيته. .ميهعلِّ 
 نه تعلَّمت أن قومي وم 

  ؛حشيشا ببطن الكتب. .يتعاطون خمرا 
  في الرءوس شجرا تُِبنْتُ) زهرة الخشخاش (  فيمشون و  
 إذا فكروا  
 وفي العيون إن أبصروا  
  إذا بطشوا يوفي األيد. .و 

 ، كأننا نعود للوراء في عصور الظالم – عمر
 . .ه والفرق الناجي، ومحاكم التفتيش 
 من النار  
  ه ببطن الكتب القديمنعود لإلفالس ؛ في الصفاِر..  
   !هنناقش القضايا العقيم 
  ؛  ونفتح بعضا من البنوِك، بيوتاي العقل لنبنفُرجنُ..  
 ..  !الة تغفر الذنوب جميعا لعل الص– بعدها – ي نصل 

  والتفاهة ،كيف ينشرون الضياع. .أيضا. . تعلمت– األم 
  هالمقنع 

  يضيع الشباب بأوكار الظالم ؛– عمر 
  ه يستأسدون على الجهاليك 



 .  ! الغمامني والسحق مع أن،على التسطيح 
 اهية إذن أنت د) مباغتا (  يدخل – اآلمر 

 ..  ! وتزعم الجهل بالسياسة 
 وتعترف . .فإذا لم توقع 
 لسوف نرغمك . .فسوف بكل أداة عذاب 
 .. والسحل والشواءيبالك 
 ..  !يضنا. .ي وليد– األم
 .  !حذار. .حذار 
  تئن ؛ في الهوان. .أحذرك أن 
 فالنعاج إن. . 
 . . جسمهاها دخلتْسكين جزاِر 
 ال تئن!  . 
 ؟كيف إذن  ! 
 !.  ؟ذل يكيف إنسان هذا الزماِن 
 . .ن لممحاٌل 
 صنع اللغة أن. . 
 يعود للوراء  

   وفي حاجة للدواِء– اآلمر 
 . .تهون الحياة إذا) مقاطعة  (– األم 

 كانت القهر بين القيود  



  – ي ولد–عليك  
 أن تكون رافضا  
  فضرعليك قد كتب ال 
  ٍردمثل قَ 
 حياةًلترفض   
   والكي بالصمِت، والتيه في الضياع،بها الفقر 
 ) صمت  (  

  همال ال تتعرض للمهان إنها الِج،اٍلم لسنا قطيع ِج– عمر 
 وإن. . 
 فإنها تظل صابرة بعض حين   
   !وفجأةً  
   وتبرك فوقه،هافتقذف المهين كرامتها تحت أخفا 
 إلى أن يصير جثة هامده !  . 

 . .إذا لم تكن بشرا. . على األقلالًم فكن ج – األم 
 ) صمت  (  
 .  !وهذا أبوك فاستمع 
 ) صوت رجل يقول (  
   : إليكيهذه كلمات 
 ملتصقا جمعها انظر الكتاكيت في البرد يلتحم  
 فتشعر بالدفء  



 ) صمت  (              
 . .يولد. .كن رجال 
 حين تغوص النصال في المرء  
  حس ي يفقد أ 
 ) صمت  (  
 ؛وحين تباعد القبور بيننا وبين من تحبهم 
 ا عميقاجرع. . يضمد الزمان!  . 
 ) صمت  (  
 ا فليس بدنيتنا ما يستحق صبر 
  .وال يستحق خوفا 
  نه لَيإذا كانت الراقصات والغواز 
 " ه تواريخ أم "  : فيها يؤرخنبتُكُ 
   يحسبون عباقرةً األقزامإذا كان 
 شفْ أن يتك،قل لكل الكمون أن يبين 
 .  ! يغطى الشرار، اللظىي الرماد يغط أنملِّعن يأ 
 ) يذهب إليها ويحضنها (  
  بها كل مستغرب  حياةًيعلى صدرك أبك 
 ) األم من ثوبها صفحة من جريدة ما تقرأ منها (  
 التابع لألمم المتحـدة مـن أن        يحذر تقرير لمجلس الغذاء العالم     

لث في أفريقيـا    االعالم الث الجوع أصبح يهدد كثيرا من سكان دول        



  بسبب،وآسيا وأمريكا الالتينية
  ذكر التقرير أن نحو –نقص المواد الغذائية  
  مليون طفل تحت سن الخامسة يقتلهم الجوع سنويا ١٤ 
 إلى ثوبها وتخرج منه ورقة صحيفة تدخل الورقة (  
 ) آخرى تقرأ منها  
 لبيع ؛ تعلن دار أزباء فرنسية عن فستان زفاف ل 
 تلقت دار األزياء بعد إعالنها مباشـرة        – مليون دوالر    ٧,٣تكلف   

  ،عشرات الطلبات من أمريكا واليابان
 ومنطقة الشرق األوسط لحجز الفساتين لبناتها من نوع  
  . قطعة من الماس٧٢٣هذا الفستان المطرز ب  
  
جمـة  لبطالة ومن ه   آالف الشباب من ا    ي يعان يهذا في الوقت الذ    

 ن ثمن الفستان إ المخدرات الشرسة،
 الواحد يقيم عشرات المدارس والمستشفيات بدال من  
 ى لنقص وحدات الغسيل لَ أصحاب أمراض الكُوتم 
 وثمن الفستان الواحد يمكن به إطعام . .واألدوية 
  .ماليين الجياع 
 ) صمت  (  

 !..  ! كل البشرب أِحيهذه جريمت) صائحا (– عمر 
 !.  ! أحب كل البشريهذه جريمت 



   :)يدخل وهو يقول  ( – اآلمر 
 وأنا أحبك... . 
  في يدك ترقيتي. .يوأنت ال تحبن 
 دع خطاك تسير بما يبتغون  
  ومثلما تشاء ، ساللم الثراِءيترتق 
 مر أكثر وبصوت يقترب اآلمر من ع. .صمت(  
   :)حنون  
  ؛  رسوال إليكيقد أوفدن 
 ألخبرك النبأ السعيد  
 !.  ؟ ما النبأ :ي تسألن 
  إنهم وظفوك كاتبا أثيرا  
 لسلطاننا طويل العمر  
 !..  !ج كل ما يريددب تُيك 
 !. !م الكالردبل تبرر ما يقوله ِب 
 ) صمت  (  
 . .فلتفكر عمر 
 ا ترى ما نراه ؛ عليك أن تصفق ؛؛ ولم 
 .  ! آتيك مثل برق 
 ح بوجهه فيغير اآلمر من صوته إلى عمر يشي(  
   :) في غيظ الغضب ثائرا ويقول للجندي 



 إذن غطسوه ببرميل ماء  
  يرميل الماء ويغطسون السجين عمر الذيأتون بب(  
 ) يقاوم محاوال أن يكتم أناته  
 !.  ؟ العذاب وتظل صخرا جباللُّأكُ 
  ) ييكاد يبك(  
 هل تريد أن أج؟ن  .! 
 !.  !ار صراخًيأكاد أنا أن أص 
 )  عمر باكيا ييركع عند قدم(  
 أتوسل لك  
  السر في قوتك يقل ل 
اء ويتمرغ على األرض ؛ ثم يقوم واقفا ويدور فـي           يجهش بالبك (  

 بكلمات غير مفهومة ؛ يـذهب إلـى         يويهذ. .حركات بانورامية 
  غطسوني أنا في المياه) :  ويصيح البرميل

  طْر وال أفَ،ال أساوم. .ربما أصير مثله 
 !  ؟ زاحفا ناهشا ككلبيلماذا حقيرا أعيش أتلهف لألمان 
 !  !ىبرتَلمسامير ؛ فربما َأ من ا بسوٍطيجلدونا 
  ؛ يدخل على إثره رجال يقيدونه ييصاب بانهيار عصب(  
   :)ويقول واحد منهم . .ويحملونه على نقالة إسعاف 
 .  !نقلوها ،لمصحة األعصاب 
   : ويجب معالجته بسرعة وإال 



 ..  !فضيحه) صارخا( 
 !.  !هفضيح 

 ) نشدا في شرود وهو ينظر إلى بعيد م ( – عمر 
  ، مهالًعصبة الدرِب 
  لة الزمن العاهِرفْأيا ِس 
 شرطة البلد العامِر 

  بجميع المساخر في السامِر     
 ) صمت  (  
 .  !ي العصور يسافرف. .ليت آمرها مرة 
   :لو مرة سيرى 
 في صناديق دنيتنا 
   !قصة الشاطِر 
 ) صمت  (  
 ! ادجفي الدفاتر سقراط م. .لم يزل 
 .  !يعلى خطوت 
 بينما الناس لم يذكروا ميِهِطعالسم   
 في الدفتر  
 ) صمت فترة (  
 وهو يقاومهـا بينمـا      ،تدخل مجموعة من الجند تقيد عمر جيدا      (  

 فتصاب بأزمة تنفس باعتبارها . .يدخل آخر يضرب األم



 ) مريضة ربو  
  تْلَّأزمة الربو ح) يصرخ فجأة  ( – آخر

  انقلوها إلى طبيب السجوِن 
 "في ظل ذلك كله كان عمر يقاومهم بضراوة"  
 بينما أمسك أحدهم معصمها     ، بها ال األم ليخرجو  المجموعة تحم (  

  :) ثم يترك اليد تهبط وهو يقول ،ليجس نبضها
 .  ! ليس من فائدة– 
 ) يدخل في خيال موجها الحديث إلى عمر  ( –  يجند
 !  ؟إلى متى تظل تقاوم 
 !  ؟إلى متى تظل تقاوم 

 . .ضعتْ جميع النفوس الكبار إذا و– عمر 
 نق تعلو على المشا 
 ..  ! تظلُّةأبي 

 . ...طست في العفن لكن إذا غُ–  يالجند
 !.  ؟وكيف تصير!  ؟كيف تعلو 

 تدور صارخة تضرب الجدار برأسها . . إذن– عمر 
  ؛ ها تفتح الباب للمحاِللعل 
 ظَوهكذا ينبأن الوتر . ..ينتحر،  
  ... أن يترنمز إذا ع...ربينما الوتَ 
 !.  !بد أن ينفجر ال 



 ي الثانالفصل
 المشهد األول 

ه وثرياته ؛ عمر يتلفـت      ئداخل قصر بأعمدته وأبها   "  
نيقـا  ارتدى الجديد وصار أ   وينظر ويتأمل لمظاهر البذخ ؛ وقد       

 " وسيما 
   :)لنفسه  ( –  عمر 

  الهوى كموسيقى ير القلب كيف ال يسربخَ 
  وال يعتريه الخسوفُ 
  يالحقها الخريفُ. ..... وكيف الزهور 
 رفيفُ. .كيف يروح من الوشاشات 
حدى ردهات القصر ؛    إتظهر فاتنة حسناء من     "  

 " فيفاجأ عمر بها 
 !.  !أيا كاتب المملكة..  ! كفاك يا عمر– الفتاة 
 !.  ؟يرابنة الشقيق لألم..  ؟ هند– عمر 
  قد حفظت جميع كالمك عن ظهر قلب – هند 

 ..  ! كالم منمق سلسبيْليفراعن 
  خلف أحالمك يلتمس الشدو للخرِس 
  يلتمس الصحو للنياِم 
   للحيارى وللتائهين ويرجو المرفأ البهي 
   !تائه كنتُ. . عمريإن 



.  ! لكن سدى،ب أسأل البدايةوكم ضللت في الدر 
 !.  ! المدى كنتَ بك التقيتُ وحين 

 !  ؟سحابةٌ. ...! ؟ والحب طيفٌ،ي لماذا تحبينن– عمر 
 !!.  !ء يدوم ليس هناك شي 

 . . كم هويتك تنظر في األموِر– هند 
 لها بكل وجٍهتقب  
 مفحصا ؛؛ تدرك أن  
 !  !هرفي عالمنا خطأ ما نحاول كشف ِس 
  ! !هر لذا القلب هواك ِس 

  ، بهذا العالم الكئيب– عمر 
 وحيث الناس في الصدور محاصره  
 . .محاٌل 
 . . هوى يطول بأرض الفقراءمحاٌل 
  هسوارها المقامرأينمو فوق  
 هرمجاِم. . للغرام شعرايأبك. . أدوريدعين 
   رقةً كاألغاني، بقصٍة ال يحب غادةًيفمثل 
  هرإنما يظل بحلمه يساِم 
 ! ؟ ؟ال يمأل الوجودم ألست من قال أن الج– دهن

 قلتُ) مطرقا  ( – عمر 
 ؟ ؟ إنسان الوجود كم يشوهه ولكن . 



  أن تحفظ الجمال ونمنع التشوهات – هند –علينا  
  والهواء ،جبابرة الدنيا يشوهون الورود والبحار 
 . ... تطلقهيالعصافير البد أن تنتم) صمت (  
  ور واألروقهامح في الةًلصو 

 !.  ؟ي أترفض قلب– هند 
  وقلبك قلبان يقلب. . أرفض الزيف– عمر 

 !!  ؟سوف يخضعان للمتعارف من وصايا وحكم 
  ه الدائري وتمض 
  ه كما كانت تظل دائر... 
 .  !هتظل أيضا مقامر 

  لما ال تحب ي الموج إن تركتني سيجرفن– هند 
  عليك االختيار – عمر 
 . .. ... الموي سيجرفن– هند 

 علمتنـي .  !.أنا ال أعرف المـوج    ) مقاطعا   ( – عمر 
 الحياة أن في النار يظهر النفيس والجواهر 

 أضاعت الدرب مني ،يحيرتن. .يات قوم حكاي– هند 
  .وأعرف عنها كثيرا) مقاطعا  ( – عمر 

 . .ههي قصص الخيان 
  ،ات النساء مؤامر،دسائس 
 وكذلك المؤامرات ينسجها التجار  



 . .يكم من الزوجات يصبحن كالجوار 
 ؛ إذ يصرن خليالت أقبح الخدم  
 الرجال عن الفراش بدعوى عزوف  
 .  !هياما بشئون السياسة والحكم 
وكـم  !. ! كم مـن  . . !! كمثل األساطير  كم ثراءٍ  

 ! ! من
 . ؟ ؟ فماذا ننتظر 

 . ... زوجا لهي رئيس التاجرين يرغبن– هند 
 .  ! عليك االختيار : أجبت– عمر 

 وحيث النـاس فـي      ،بهذا العالم الكئيب  " أجبت   
 . " .الصدور

  ،همحاصر. .)تكمل  ( – هند 
 " محال هوى يطول بأرض الفقراء  
 . ! معتس. .سمعت) بحدة (  
 .  !اسكت. .صه. . وإال،لتقل غراما ولظىف 
 .  !صٍه) صبعها على فمه إتضع (  

   أريد أن أكون نارا تحرق المستحيَل– عمر 
 ..  !مجنون إذن) في صخب  ( – هند 

  ،فألكن مثلك) تهدأ (  
 . .ي بأن تعتنقنيتعال وعانقن 



 ليسـت   ، أال تعرفين أن حواء ليسـت الـدين        – عمر 
 . ...هعقيد

 !  ؟لتعتنقها 
  عن عظيم يبرينخأال ت. .أال. .)في خيالء (  
 !.  ؟ه وكانت في سماه امرأ،مضى عظيما 
 اإللهأال تعرفين بأن . .اسمه م؟ ؟ذكر ! 
 . ؟ ؟أال تعرفين بأن األنبياء رجاْل 
 !.  ؟رجاْل. ...وأن الفالسفة 
  الرياح ي فاركبيإن أردت قلب) صمت (  
 .  ! جوادا للمحاليسرجأو 

 ) صمت .. (  ! ولست فكرة، أنا أنثى– هند 
  إلى عمق بئر سحيقة لمسة من رجل ييشدن 
  ،ينون إلى خالياح وشوشات ثغٍر. . و 
  فيا يجوس  نغميلؤنمفي..  !يإلى ثقوب رقت 
 .  !ايحشاي 
 )  ثم بحدة ..صمت(  
  ال فائدة ،فدعنا من الحديث عن الحب 
 .  ! أن أكون صديقتك حسبي،كن صديقا 
 ..  ! أوكلوها لكي عن المهام التي لواحِك 

  حين يخطب خطبة العرِش. ...ا أجهز سحر– عمر 



  سوى تحفيظه  وليس لي 
  مقلدا يكالبوق أنفخ فيه ؛ يرد خلف صوت. .هو 
 .  !كأنه الببغاء 
   :القرش السمك. .وفي زمن القرش 
 "  يساوى قروشا ،رشامن امتلك ق"  
 .  !ي قالع األمانىاثنفساد الرجال الخ 
تسيدوا الجنبات ؛ سواء فـي القصـور أو فـي            

 .  !يالحوار
 بالريبـة مـن     يتنصت بما يوح  . .في دهشة  ( – هند

 حقيقة 
 ) أمرها  
 !. ؟ ؟إذن أنت 

 .  ؟ماذا) في استغراب  ( – عمر 
 .  !فاء سأدبر ما تستحق من الود والو– هند 

 ..  ! عمرييا صديق 
  
  
 )ستــــــار (  

 



  يالثانالمشهد 
 عليها الشراب وعناقيـد     ،حول مائدة صغيرة مرتفعة   "  
تدور بعض الفتيات برقصة شرقية على أنغام موشـح         . .الكروم
  .يأندلس

ن تفرغ الفتيات ؛ حتى ينصرفن فتظهـر المائـدة          إما   
  .جارواضحة بين آمر الشرطة ورئيس الت

   كنت إذا نزل الليل وأرخى ستره– اآلمر
 . . خلف الليِليأمش 
  هبإثِر 
 . ...يأرهف سمع 

ــ س يرئــ
 التجار 

 !.  ؟ ماذا–

 . .عمر. . كنت– اآلمر 
 اسمعه  
 ..  ! ألفاظا، يحسده العظماء عليهاييلق 
  إذا ألحقت عمر. ...حدست 
 . . النعمة الكبرىوه فَ،بالدولة 
 إذ يكتب للديوان أموره  
 طَفهو خَ. . إن لم،اأمر  
 !.  ! إن لم أقدري راهنت بعمر 



ــيس  رئــ
 التجار 

 ) يناوله تفاحة ( عفريت . .اركَّم) يضحك  ( –

 . .خذ 
 أخرى . .خذ) يناوله أخرى ( تفاحة  

 .  !كوسه) غاضبا وهو يقلب فيها  ( – اآلمر 
ــيس  رئــ

 التجار 
 بـدال   ي هـذ  ،ال تغضـب  )  أخرى   يناوله ( –

 .  !عنها
ـ      ( – اآلمر   خلفـه   ييأخذها ويقوم رئيس التجار يمش

  ةًيمن
  ) ةًويسر 
 !.  ؟أرئيس التجار. .يماذا تبغ 

 ..  ! شيئاي بشار ال يبغ– بشار 
 .  !لبتة آمر شرطتناأء يال ش 

 .  ؟كم تحتار) ضاحكا ( – اآلمر 
فـي ظـل    ) ه الضحك   وهو يبادل ) متعجبا   ( – بشار 

 أمير الشرطة 
 ؟أحتار  .! 
 . .ارمفي ظلمكم الس. .ال 
 والخم اسكت) ينظر ناحية الباب . (  !ار!  . 

 .  ؟ ماذا– اآلمر 



  يأتينا يملؤنا عدال القاضي) يضحك  ( – بشار 
وجهاء الدولـة فـي     !.  ؟ ماذا) وهو يدخل    ( –  القاضي

 ! الخلوة؟
  .)وهو يهمس له ( لل  أمر ج– بشار 
  .١ ؟ ماذا–  يالقاض
 ) وس ئمشيرا إلى الك (  ابنتنا الصهباء– بشار 
 !.  ؟ما دعوتها!  ؟ من–  يالقاض
 .  ! ليس لها دعوى– بشار 
 !.  ! كم ترتاح رءؤس القوم على رقتها– اآلمر 
 ) وهو يجلس ناظرا للخمر وللفاكهة  ( –  القاضي

 عبر حالكأاِبب صمت (  ؛ س ( 
  رثْقضايا كُ..  !أرهقتُ 
 .  !يظنون بأنهم مظلومون) يضحك ( الناس  
  كل يرفع ضد اآلخر دعوى  !جمعهم مظلومون 
 !.  ! حتى اشتبكت أحوال في أحوال 
  .ضد الكل. .أجل ..صار الكلُّ 
 مع آخر . .وليس هناك 

 تحول صعلوكا . . من لم يرفع دعوى ؛ صار– اآلمر 
 ضد األمن ؛  
 عددا أكثـر مـن عـدد        ،كذا. .لذا صار الجند   



 .  !الناس
 صب وهو يناوله كأسـه    . (  !يا بشار . . الكاس

 الفارغة 
 ) بعد أن شربها  

 .  ! ومن لم يتصعلك، من لم يتقاض– بشار 
 !.  !استسهل أن يسرق 

 في ساحات التجار انضم لمـن سـبقه          :ي أ – اآلمر 
 ) يضحك ( 

يغـرق فـي    ( صار صديقا لك    ) يضحك   ( – شار ب
 ) الضحك المميت 

 . .امألها يا ساق 
 يقترب يالساق. (  !اقفي صحتهم السر  ( 
 ..  !بل قف 
  ا ؛ يدخل مثل البرقْوديأتينا ع!.  ؟من هذا 
  .)وهو ينظر ناحية الباب (  

 ) بعد أن استوضح القادم  ( – اآلمر 
 !.  !الترياقْ 

 !.  ؟ من–  يالقاض
  افْ مسرور السي– اآلمر 
 ) وهو في شغل عنهما بالكروم والكئوس  ( –  يالقاض



 ) يدق على خشب المنضدة ( كملت جلستنا  
 .  !تْحِت فُ،الجلسة قد ابتدأت 

.  !حكم المهنه ) يضحك مشيرا إلى القاضي ( – بشار 
 ) يدخل مسرور (  

 !.  ؟يا مسرور ماذا تعمل – اآلمر 
 !.  ؟كيف األحوال 

 ..  ! زفتْ– مسرور 
 !.  ؟ كيفْ– بشار 

  ال أعمل شيئا – مسرور 
 !  ؟ كيفْ– اآلمر 
  والناس جميعهم ،كيف أنفذ قتال مسرور

 باللهث كمثل الكلب !.  !قتلوا أنفسهم 
  .!. ؟ ال يحكم باإلعدام والقاضي،وراء عظام 

 !.  !بغون الراحة لكي) مقاطعا  ( – اآلمر 
 يضحكون  ( فأنابوا عنك ( 

 !.  ؟ أتريد القتْل– بشار 
 !.  !ينفس) في نهم  ( – مسرور

  ) ييخرج كارتا يناوله للقاض(  
 !.  ؟ ما هذا–  القاضي
 ..  ! توصيه– مسرور 



   :قلت لك) زاعقا في بشار  ( – اآلمر 
  "كوسه" !  . 
 !.  ! "هتفاح "  : قلت لي 

   ؟توصيه) متعجبا  ( –  يالقاض
 !..  !اإلنصاف ) ي القاضييركع عند قدم ( – مسرور 

 أرجوك  
 !.  ؟ماذا تقصد. .! ؟ي ترجون–  القاضي
  ي نفس– مسرور 
 !.  ؟ ماذا–  يالقاض

 !..  ! رقبه– مسرور
 .  !هواحد 
 باإلعداِمحكم   
 لسوف أموت من الـ  

 !.  ؟ممن) مقاطعا  ( –  القاضي
 . .)يصيح مشيرا إلى يده (  عدم اإلعدام – مسرور 

 !.  !جسهنَ!..  !الهطَّ بييد 
 . .رائحتك) يشم مسرورا  ( –  يالقاض

 .  !أجل. .يا مسرور 
  .خمر 

 الدنيا ؛ أفرغت كئوسـا فـي        يقت ب  لما ضا  – مسرور 



  من أجل يحلق
   :) في حلقه ويصيح ةزغط(  
 .  !أن أصحو 

 !.  ؟ بالقتل–  القاضي
  . لن يدعوه أحد بالمجرمي أنا وحد– مسرور 

 .  !بالقانون. .)فترة صمت ثم يصرخ (  
 ينخرطون في الطعام والشراب (  
 )  مقزز ٍمهنَفترة ِب 

  ،نالست ألوم أي –  القاضي
  فكلنا في العسل األسود غارقٌ 
 وللمد والجزر أناخ كلكله !  . 
  ، من طلبات باذخهي ال تنتهيوزوجت 
  ..ا تفتش الجيوب دوم 

 . . الرابعة المزهرة التفاحي زوجت– اآلمر 
 .  ! قد طلبت ضيعةًيمن 
 . .راته لها وحاكم البالد قد أسبغ من خي 
 في الصباح كثيرا  
 زادتْ لما أتى المساء   
 ) يضحك (  !ير الطلباتثمن ك 
 ..  ! في دفاتر الصالحيأحرجتن 



 يا أيها الرجل ؛ . .إنهن) مقاطعا  ( –  القاضي
 ..  !انَزاجِم 
    إذا في الليل 
 .  !انبرى المزاح للصباح 
 فامتثل لهن. . 

 . .ى بالرضوخ تحلَّ– بشار 
 .  ! جميع الثمراتيِنجتَ 

  ،لو كان للذين تمردوا نسوه) يضحك  ( – اآلمر 
 .  لما تظاهروا 

  أو فكروا أن يتمردوا – بشار 
 .  ! وما كنا حكمنا ضدهم–  يالقاض
  وهكذا خلقن من أجل السالم االجتماعي ؛ – اآلمر 
 ) لآلمر ! (  ! النغم بين األممونشُّر ي– بشار 

 !. ؟ ؟ منهميبقعلى من هل ستفرج . .يقل ل 
 . . سوف نفرج عنهم– اآلمر 

  هأيا تاجر المملك 
إذا صـدرت مـنكم     . . ورئيس التجـارة فيهـا     

 ..  !التوصياتُ
 فاألحوال قد هدأت  
   !وإن كنت ال أخدع من هدوء العوام 



 ) صمت . ( .ذردائما على ح 
 !. ولكن إذا لم تر اإلفراج عنهم؟ 

 ) يترنحون ( ل نعاقرها نظ –  القاضي
  صه – اآلمر 
   ؟ ماذا– بشار 
 كمثل صوته . . صه– اآلمر 
   ؟ من–  القاضي
يرهـف الجميـع أسـماعهم دون        ( .! عمر – اآلمر 

  ويبحثون ،جدوى
 ) لكن ال أحد . .ويدورون 

الصـمت  وليس سـوى    .  !صدى. .تى وال ح  – يالقاض
 أسمعه 

 !  ؟ كيف– اآلمر 
 . . مثلما لك قلتُ–  يالقاض
  إنه يقول شعرا – اآلمر 
 !  ؟ ولو كان هل تخاف من قصيدة– بشار 
  ما سوى قصائد الجياع ؛ تمأل العروش خوفا – اآلمر 

 !..  !منهم. . وعمر 
 صوته التوهم أننا نسمع  إلى حد. . أإلى–  يالقاض

 .  !ليس هناك صوت غير أصواتنا 



 فماذا ستفعلون عندما    ،أمامنا خمر . .وواقعنا أنا  
 !  ؟تسكرون

 !.  ؟عمر. .أو تنسون أنه قد صار واحدا منا 
 يراقص العقول   ، دعنا نراقص الشراب صافيا    – بشار 

 . .فينا
 .  !نمتثْل 

 .  !تقهعخمر م) وهو يشرب  ( –  يالقاض
قنينة ظلت على إغالقها منـذ قـرون        . .ي ه – بشار 

 .  !هبائد
  ... بصدق هذه األنباء أعلمواُهللا. . يقال– اآلمر 

منـذ عصـور التتـر      ) مكمال في سـخرية     (  
الطغاه!  . 

 .  !طاغيةٌ. .لذلك) يضحك  ( –  يالقاض
  فإن اللوم إغراء يومل دع عنك – بشار 

  كانت هي الداء ـي بالتنـيواود  
 تمنح الخلود فـي     ، كانت عشيقة لكل الشعراء    –  يلقاضا

 .  !دنانها
 خلدها أبو نواس في دنان شعره  بشار 
 ..  !دعونا نتفق) تدخل إليهم  ( – هند 

 .  !في أمره 



 ..  ؟من) مقاطعا  ( –  يالقاض
 !.  ؟من غيره..  ! ملك البالد– هند 

  هسرار اللعبألما أتقن  
   أسوار الحلبهقرر أن يخرج من 
 ..  ! والغلبه،أن يمتلك األركان جميعا..  

 !.  ؟ماذا في األمر!  ؟ ماذا– بشار 
 سلحة سرا أ لما عدت بشحنة – هند 

 ئلحساب مقاول حرب مبتد 
 ولصـالحه   ،عزم السلطان على نهب عمولتنـا      

 ..  !وحده
 وأنا فـي عـرض     ، أن اقتل  اأصدر أمر . . ولذا 

 البحر 
 . .ي إغداق ولوال 
 ي يحميني ب لوال كل الحرس الخاص  
 ..  ! دون خبريلمضيت لقبر 
 !.  ؟بنت أخيه يقتلها 
 ومليارات أكثر يودعها فـي      ،من أجل الماليين   

 !.  ؟جالخار
 !. ؟ ؟ا بالموتْن فييفلماذا نتركه يقض 
ا في كل فم    ذًسوف يصير غداء ملت   ) ضغينة  ب(  



 .  !امنّ
 !.  ؟كيف أيا أم المكر. . هند– بشار 
 –  تمكـر  ،دعها تكمل . .صه) وهو يترنح    ( – اآلمر 

 في المكر 
 يـا أم    يقـول ) يلتفت نحوها   ( فوائد ال تحصى     

األفكار  
  عمر الكاتب للديوان نوظفه سلطانا – هند 

 !.  ؟سلطانل وا– اآلمر 
 ..  !ه يكون وثاقُ في السجِن–  يالقاض

 . .) ناظرا لمسرور السياف  (يِهِدهأو نُ 
 ..  !يتانأرزق ) يكاد يرقص من الفرح  ( – مسرور 

 !.  ! كلمهلم أنطقْ) في غاية الطرب (  
   ؟يا هندأ عمك كيف –  يالقاض
   منكم ىوأنا أدر. .ي عم– هند 

   ؟ ماذا تعنين– بشار 
  ثقْل وال تُ، دعها بشار– اآلمر 
 . . كيف ندع عمر–  يالقاض

 !.  ؟يقبل 
 . ... نغريه– بشار 
  ١ ؟ وبماذا– اآلمر 



 .  ! ترياقه ليس بإمكان األشياء تكون له–  يالقاض
  وال المال ، وال الغيد الحسناوات،ال الخمر 
 وال السلطة عشاقه !  .! 

في البدء لسوف أحاول أين يكـون       ) تفكر   ( – هند 
 الضعف 

 ؟ويكمن  ! 
 !  ؟ كيف– اآلمر 
!  !فأنـا هنـد   ) حزم صارخة   ب (  ؟ ي ل ه دعو – هند 

 ) صمت ( 
ا ؛ لـم تسـكن فيـه        ش بداخله ع   أعرف أن  يإن 

 .  !امرأة
 لـم   أنا بـالبوليس السـري    !  ؟  كيف عرفتِ  – اآلمر 

 !.  !أعرف
 ..  !حدس القلبب. .بـ. . بل– هند 
ـ  مثـل ع   ي يمكن المرأة أن تطو    –  يالقاض متحـت   ر 

 الضرس 
  ضاعت منه األعوام من 
  القلب الخام ييعط 
 من تطرق بابا لم يفتح ؛ تنجح!  . 

 رب كالمك ينفع لو في سـالف عهـد مـن            –  يالقاض



 .  !عمر
 !.  ! واختلط األمر،عمرقد شاب  
 ؟ في اللمعاِنهل يبقى المعدن  .! 
  ًأأم األيام تولى صد 
 !  ؟تترك فيه صدأ األيام 

من يحرث فـي البحـر يقاومـه        ) هقها  مق ( – اآلمر 
الموج!  .. 

 عمر. . هاتوه– هند 
 !.  ؟ ماذا– بشار 
 . .دعها) صارخا (  دعها – اآلمر 
 !.  ؟هذا أمر) مغتاظا متعجبا معاتبا  ( – بشار 
 .  !فلْال خُ. .فلْال خُ) صائحا  ( –  يالقاض

 )  يأخذ مسرورا ويتأهبان للخروج يالقاض(  
 . ... أين سيذهب كلٌّ–  اآلمر
  ت ابنتنا الصهباءد نف–  يالقاض

 فلنخرج نبتاع زجاجه. . 
 .  !هز وم،)يترنح . ( . و، ودجاجه– مسرور 
   ولنبحث عن قنينه–  يالقاض

 فيها عطر ورحيق  
  حتى لو كانت من بلدان الهند – مسرور 



  سوف تروحان معـا للهنـد تعـودان بفيـل          – اآلمر 
 )يضحكون( 

يستمران فـي الضـحك وهمـا فـي         ( نشربه    يالقاض
 طريقهما 

 ) للخروج  
 . . بعض الجد أيا سادتنا النجباء– اآلمر 
  لعن اهللا ابنتنا الصهباء – بشار 
 بعض الجد ) صارخا ( – اآلمر 
  نحن أذان صاغيةٌ. . مر– بشار 
   نحن بعرض البحر– اآلمر 

 رثْالت كُ والسلطان يريد عمو 
  السابق من عهده لىتزداد ع 

 !.  ! في كل الصفقات تزيد– بشار 
  معظم ما في الدنيا من بلدان ؛ – اآلمر 

  ،آثارا. .اأفيونً. .يطلب أسلحة 
 واألسعار بهذا العالم تزداد وتغلو  
 . .وعموالت السلع المستوردة 
 .  !لو تغ،لوتغ 

 . . !ْلغَّو والسلطان تَ– بشار
 غَتَولو!  .! 



 طمعا فيما يزداد  
 .  !يديناأ صمم أن يأكل ما في غوٌل 

 عمر . . هاتوه– اآلمر 
 .  !هلن أخرج من هذه الغرف) يزداد قلقل  ( – بشار 
 !  ؟لن تخرج) صارخا فيه متسائال  ( – اآلمر 

 .  !لن تخرج. .فعال 
 .  !هذا حق 
 س و تس– هند –لكن دع امرأتك  
 كل أمور السلطه!  . 

 !.  ؟هطَلَالس. . تقصد– بشار 
 ..  ! اسكت يا بشار– اآلمر 

ـ  ،يدخل عمر (   آمـر  ( و  ) بشـار    ( ئ فيختب
وراء ستار ؛ ينظران لما يحدث دون       ) الشرطة  

 ) أن يراهما عمر 
 . ١ ؟رمس والطاس عا هل تأمر بالك– هند 

 !.  ؟ ولماذا– عمر 
 .  !ا في نفسكوث جبعأ – هند 

 !.  !رخوا وهنيا 
 !.  ؟ ولماذا– عمر 
 بينما يتلمظ بشار غيظـا      ،تقترب من عمر   ( – هند 



 وراء 
 ) الستر ؛ فيضر به اآلمر  
 را بين الكلمات ؛ م عيتقض 
  روح الكلمات بوجدانك دوما يتسر 
  وبها يقدر سلطان بالدك  
 من منطق   يسد يخطب في الناس بما ي     ،أن يحكم  

؟أفكارك   
 لوالك. . 
 .  !ما كان 
 .  !ما كان. ...لوالك) صارخة (  
 . .فهو 
  وبالجدل المحكم فيما تكتبه ،يحكم بالكلمات 
 . . وهو 
 !.  !وق تنفخ فيه كلماتكب 
 ..  !ما كان. ...لوالك 
 ..  !ما كان. .لوالك 
) صـمت   (  سـوف تكـون علينـا        .. ولذلك 

 .  !انًسلطا
 وهو ينظر ناحيتها كما لو كان بها مس مـن           – عمر 

 ) جنون 



 !.  ؟أولست أنا صاحبتك هند 
 !. ؟ ؟ولسوف تنصبك الحاكم 
  سوف أبادلـك الـود     يهل تذكر يوما قلت ؛ بأن      

اوداد،  
 !.  ؟وأدبر ما تستحقْ 

 !.  ؟كيف) مشدوها  ( – عمر 
  ،هلِّكُ) وهي تعمل على تهدئته  ( – هند
 .  !سوف يكون بأمر اهللا 
 .  ! يارب :قل 
 وهما مـازاال    ،بشار واآلمر يكتمان ضحكهما   (  

 ) خلف الستار 
لقد أفرجت عـن المقبـوض      ) مفاجئا هند    ( – عمر 

 هذا . .عليهم
 !.  !الصبح 

 !. ؟ ؟ كيف– هند 
 . . أقنعت السلطان– عمر 
 !.  ؟ ولماذا– هند 

 . .في الناس عويل ال يهدأ حتى يهدأ – عمر 
 ؛ فيكسـب    حتى يظهر هذا الحكم بثوب الصفحِ      

 بعض 



 !..  !ارض 
 حين تمارس حكمك سـوف تكـون حبيبـا          – هند 

للشعب!  .. 
 . .يلكن خاتم ملكك يبقى في صدر 
 مـا تصـدر مـن فرمانـات         ي أمهر وحـد   

وقوانين!  .! 
تخرج من صدرها بعض األوراق ؛ تعطيهـا        "  

  "لعمر 
  بعض الرسائل ؛ يلقد وقع في يد 
بينـه وبـين    ) صـمت   ( قد تبودلت مع العدو      

 !.  !األمير
 !.  ؟أعرفت كيف) بثقة المعلم (  

 بينما هنـد مـع      ،يقوم بعيدا ثم يحدث نفسه     ( – عمر 
 زوجها واآلمر في 

 ) بعض اإلشارات  
 زوجـا   صدق خدعتها ؛ إذ قد صـارتْ      أكيف   

 لرئيس 
  ! ؟التجار 
 !  ؟كيف أصدق من تلعب فوق الحبل 
 تلعب . .ي الحكم باسميتبغ 



 أو تحكم من خلف ستار!  . 
  ك دميتها كيف تشاءر وتح 
 !.  !صبح دميتهاألن . .ال 
ـ     ي كل يس أن أوهمها أن   أال ب    ي ثقة فيها حتى أبق

 .  !يالوال
 ..  !ال بأس 
 وتآمرهم . . أدركت حبائلهم،يذانآلما أرهفت  
 !.  !هند. .رئيس الشرطة. .الزوج 

 !  ؟فيم تفكر) تنتبه لعمر  ( – هند 
بعد تسلم  ) يعود من شروده مبتسما مخادعا       ( – عمر 

 دفة 
 !.  ؟ماذا تنوين. .يحكم بالد 

 بـالقرب مـن     يسـوى وجـود   . .ءي ال ش  – هند 
 مشيرا " الصاحب 

  .)صمت " ( إلى عمر  
 . .ه سوف يعود لما كان علييزوج 
 !.  ؟بائع ترمس 
 ا يتباهى أن بدايته من صفر كانتدوم!  . 
 والعيش يصير من المغلوب إلى غالب !  .! 
 !.  ؟ي عما أعنيلنائستس 



 .  !أخرى. ...ه يبدأ مريأعن 
 .  ! دوما يتفاخريفعصام 
  سوف يعود لفقر ؛ بعد مصادرة األمواْل 
  ي فيطلقن 

 !.  ؟ إن لم– عمر 
 . . سوف يكون– د هن

 !.  ؟ وكيف– عمر 
 ) يضحكان (  في عيشته أزهقه) صارخة  ( – هند 

 . ... حتىوأزهقه في عيشتِه 
 !.  ؟ ماذا بعد– عمر 
 . .بر في الدأبقى مثل صديٍق هند 

 يفديك إذا الكرب... . 
 ا  للفقراء بيوتًينبن 
 . . ومدارس للمحرومين 
 .  !  مسارح تبنى شعبا                   
  يزداد الشعراء على كل الطرق الجرداء  
 ..  !قمح. .صفصافٌ. . يثبت في البور نخيٌل 
 . . في طرقات مزهرة كلٌّييمش 
 يشدو للطفل اآلتي ؛؛  
 بل يشدو الطفل اآلتي عبر ربابات . . 



 يعزفها قوم أشد؟اء .! . 
ألحظ منك منافسة   ) مبتسما متصنعا الفرح     ( – عمر 

  يتغرين
 ) يضحكان ( أن أعتزل الفصحى  

 



 الفصل الثالث
 المشهد األول 

  .)بعد فتح الستار (. ."تعود اإلضاءة " 
 "  عمر مازال في حيرته ساهما ،نفس المنظر" 
  ."هو رئيس األمن عبد الحميد . .يدخل رجل" 

  يإن. .ه رهن اإلشار، وأمير البالدي أمير– الرجل  
 ) ينظر إليه في انتظار ما سيقوله  ( – عمر 

   من المهاِمي قد انتهى جنود– الرجل 
 !.  ؟يتعن) وهو شارد الذهن  ( ٍم أية مها– عمر 

 . ...ه رجال العهود السابق– الرجل 
 .  ؟لهم. .ما) مقاطعا  ( – عمر 

  زلوا ضيوف السجوِن ن– الرجل 
 . . رئيس األمِن– عمر 

 ا ؛ شكر) عبد الحميد (  
   وللنظاِم،ي دائما بخدمة الجماهير جهد– الرجل 
 .  ؟ وماذا عن الوزراء الجدد– عمر 

 .  !يسيد. . في الطريق– الرجل 
 .  !د بهم دون حي ثقت– عمر 

 ه يااف مسرور ال أريد رؤولكنه السي 
  ي إنه بغياهب السجن يهذ– الرجل 



كـان  ) يضحك  (  إلى األبد     قد استغنيت عنه   – عمر 
  ،يتوق

 بل يتحرق شوقا إلعدام المليك السابق العجوز  
 حيـث   ، قد أنعمت عليه بعفوك خارج الحدودِ      – الرجل 

 المالذ 
. . فالدماء تولد الدماء حتما،فرارا من الدماء. .– عمر 

 ) مشيرا إلى الخارج . ( .أتوا) صائحا  ( – الرجل 
   ؟ من– عمر 

 وزراء النظام الجديد . ... هم– الرجل 
 ويـدخل   يتسمع نفخا في البروج   ( من اخترتهم    

 ) أحدهم 
 ، قائد الجيشخليٌل) مشيرا إلى القادم الجديد  ( – الرجل 

   حمى البالِديحام 
يدخل آخر فيشير عبد الحميد إليه مع صـوت         (  

  ) يجالبرو
 يات ا من يحمل الر، القضاةيأبو الفاضل قاض 
 . .ديللعدل في البوا 
يدخل آخر يقدمه عبد الحميـد مـع صـوت          "  

  " يالبروج
 "  العالء يصالح الدين أبن أب"  



  هرئيس الثقاف 
 كلهم حاضرون  

  إننا صحاب ثقات ، مرنا– الجميع 
  وللشعب قصدنا – أحدهم 

 وبالشعب جئنا  
  من الشعب نستمد العظات – آخر 
   يسود األباةُةً وبالخطوات أبي– آخر 
 . . اآلن نعقد بكم– عمر 

  من أصفيائي. .مجلس اآلراء ؛ من الخيار 
 . . يستقرون على حكمٍةي وحيث أهل الرأ 
  ار والشعار والعماررفإنها الق 

   كلنا رجالك– الجميع 
  يمالآ كلكم – عمر 
  كلنا رجالك – يع الجم

حجمه فـي ضـعف حجـم       . .يدخل قلم حبر  "  
داخل هذا القلـم    ب المفروض أن    ياإلنسان العاد 

 )"باتيناج( يلبس في قدميه قبقاب ، ماافرد
 في خط مسـتقيم ؛ ويثيـر ذعـر          يالقلم يمش "  

 " ) الجميع 
 !  ؟ أتخافون من قلٍم– عمر 



 !  !أكاد أشك فيكم 
 .  !إنه يسير. .)تنكار لعمر في اس( – أحدهم 

بداخله إنسـان   ( يدخل مسدس في حجم القلم      (  
 )  وفي قدميه قبقاب باتيناج ،أيضا

 خشـبة العـرض ؛      ييقف القلم عند أحد جانب    (  
فـي تجوالـه    . .بينما يثير المسدس فزعهم ثانية    

 )  ناحية الجهات األربع واتجاه فوهته
 !  ؟أتخافون من مسدس) باستهتار  ( – عمر

 !. ؟ ؟إذن!.  ؟ نخافم وِم– أحدهم 
ـ         ( – عمر   يظهره للصالة بعكـس المجموعـة الت

 ) تشاركه المشهد 
  ؛ا يمينا كان أم يسار،من مكان توقف فيه 
 إذا ناحية اليسار لكم   
 !.  ! للجمهوِرنفهو اليمي 
 أما إذا كان ناحية اليمين لكم  
 !.  !فهو اليسار للجمهوِر 

 ..  !فزورة هي) صارخا  ( –  أحدهم
  السياسة ترى هكذا ة مرآ– عمر 

 !.  !دون زيفْ..  !ه المعادلي علينا حل هذ 
 ! ؟ ؟ وكيفْ– أحدهم 



يذهب المسدس إلى القلم محاوال تخويفـه دون        "  
 جدوى ؛ 

فيستخرج المسدس حبال أسود اللون من أسـفل         
 القلم ؛؛ 

 – ما   ةض كلم ليكتب به على أرضية خشب العر      
 المجموعة 

  ." بعمر ميتحت 
ـ ) لعمر وهو ينظر إلى الكلمة       ( – أحدهم   الكلمـة   يه

 )الحب (  
 !.  ! غريبءي ش– آخر 
 !.  ؟ه يكتب هذه الكلم مسدس– آخر 
 !.  !ه ناقصتْد قد ب، تنقصها نقطة الباء– عمر 

 !. ؟ ؟يضعها. .من تراه المسدس أم أنه القلم 
 !.  !ؤال الحياة العظيمس 
 !.  ؟نقطة الدم. ... أمِربِحنقطة ال 
!. ؟ ؟هتكمل الكلم. .ولمن!. ؟ ؟ه تكمل الكلميلك 
 



 المشهد الثاني 
 ) األمير الجديد عمر يحادث نفسه (  

 ) يطرق حزينا ( ه تُ قد سرقْ– عمر 
 آه . . صدرها،لكن من الصدر. ...هخاتم المملك 
   المحال يدوس على الفقراءلماذا يظل 
  يتداخُل– كذا –ء يلماذا يظل كل ش 
 !.  ؟ءيفي كل ش 
 ) صمت (  
 نظام البالد القديم رعى الشوك والجدب  
 . ئِج ما لم يفرخَأ 
 .  !..قبلما 
 . .كذا 
 !.  ! زماني بأءيولن يج 
 ) صمت  (  
  طاحنه. .رأيت الحيارى يثورون تحت الرحى 
  ضرب السياط ، السجنةظلم 
 .  !هتزيد الجراح فتتسع الدائر 
   القهر من عجزه السوط أن يسكت اللحنزع يف 
  يعمق في األفق ثقبا إلى المستحيِل. .ييدم 
  أعلنت حكما ،الزنازينولما أتيت فتحت  



 طهورا سكنت عيون الحيارى  
  كم تحيرت كيف الجديد يظل جديدا ي ولكنن 
 !.  ؟وال يعتريه الخريفُ 
 !.  ؟ةً سواسييوكيف العدالة تبق 
 ى لسيف يكون ضياء وفجرا وأنَّ!.  ؟هل بسيٍف 
 !.  ؟هيتلوث بالعتمة الضاربة الموغلوال  
كيف لسـيف يربـت فـوق البيـوت         ..  ؟ كيف 

  هالصغير
 !.  ؟ويمسح دمع الثكالى 
 !.  ؟ وال قيد أنملة ينحرفْ،يكون ضلوعا وأمنا 
 ؟ا غير باطشةكيف أبقى يد  .! 
كـل  . . للشـعب  ، لـألب  ،كيف ينتقم القلب لألم    

 الجماهير 
 !.  ؟دون هوى 
   :وهل الدم نوعان 
 !. ؟ ؟ ظلٍممقتوُل 
 !. ؟ ؟ عدٍل ومقتوُل 
 ؟ن السواد سوادإ. .ومن يملك الحكم  ! 
 !..  ! فمبصرنا ليس مثل الضرير 
 !..  !صدوقا. . دوما..ا ليسم وحكمه 



  ر دون البصفقد يدرك الساِر..  
 ..  ! من غيرهء أكثريجوهر الش 
 بقى عدالة حـق   أكيف  . .يما يحيرن ) صمت  (  

 !. ؟؟
 ) يدخل مقاطعا  ( – الحاجب 

 . . يريدون أن يدخلوا،أتى خلصاؤك. .يسيد 
 ) يدخل ثالثة ضباط (  دعهم يدخلون – عمر 

 . .)يقول عمر لهم . ( .كلمح البصر 
  هاقبضوا في الظالم على الحاشي 
 رائس بالخيوط بكل العهود  من يالعبون الع 
 وفي السجن قيدوهم !  . 
 . .هي 
 .  ! تكون األمور كما نريد،دقائق أو ثوان 
 وقبل أن يحل المساء!  .! 
 ،يظهر القلم على المسرح يلتفت يمينا ويسارا      (  

 خلفه إلى   ي يدخل ويجر  يه المسدس الذ  ؤثم يفج 
 ) أن يخرجه نهائيا 

نبوبة تضخ منها   أفي يدها،تهرع هند بالدخول( 
في الهواء ؛ فيسقط الملك عمر وحاجبـه فـي          

 ، يظهر بشار .وكذلك الضباط الثالثة  . .إغماء تام 



  والحاشية الجديدة ،وآمر الشرطة
 ،خليل قائد الجيش وعبد الحميد رئـيس األمـن         

  ووأب
 ، القضاة ويظهر لنا توادهم معـا      يالفاضل قاض  

 ) وأنهم أعضاء في عصابة واحدة 
إلى عمر المغمى عليه في سخرية وشماتة        ( – بشار 

 كمن 
يـا  .. .إلى السجن مثـواك يـا     ) يودع شهيدا    

 !.  !عمر
 )صمت (  
 !.  !إلى السجن مثواك يا من ظننت البالهة فينا 
 !.  !خاتم الحكم. .فسرقت خاتمنا 
هند ترقص كأنها ترقص على جثة عمر وهي        (  

   :)تصيح 
 إنها لعبة السادة النجباء. ...ردت الصدقأ إن – هند 

حـاول األغبيـاء ولكـن      . .منذ بدء العصـور    
 .. !سدى

 !.  ؟كيف يلعبها. .– غيرنا –كيف لعبتنا  
 .  ! فلعبتنا تملكها الالعبون بحذق 
 بينمـا   ،يظهر شبح أم عمر في أعلى المسرح      ( 



يدخل أتباع بشار يحملون كال من عمر وحاجبه        
إلـى  . . والضـباط الثالثـة    ،يهمـا المغمى عل 

 ) الخارج 
 اخترت من وثقت فيهم وزراء      ، كيف يا عمر   – الشبح 

لك  
 !.  ؟وأهل ثقة 
 ؟ ؟وكيف خدعتك أقنعتهم ! 
 !. ؟ ؟ كيف لم تكشفهم،كيف 
 وعند الجد؟ ؟ من الخلف للحتِف كان طعنهم ! 
 !. ؟ ؟كم سقطوا وسقطنا جميعا بقاع بئر 
 . . أخذتنا بخفرة قبريلعهود المشوهة التجبناء ا 
 !. ؟ ؟بنائنا من بعدنا وماذا نقول أل 
 !.؟ ؟ نصرىأنقول سقطنا ونحن على شف 
 !. ؟ ؟وكيف. . ؟وكيف. . ؟لماذا 
 ي؟ صفوف الشهداء تمض    ؟ يصفوف النبالء تأت   

 … ؟؟
 ي وتمضي وتأت،ي وتمضي وتأت،ي وتمضيوتأت 
 !.  ؟إلى متى. .إلى 
 وقـد   ،فوف تليها صفوف كمثل سنابل قمـح      ص 

 وضعت 



 !.  ؟ا رحيقَّبين شَ 
 ومثـل   ،لماذا لهم حـيلهم   . . ؟ فلماذا) صمت  (  

 حيل 
 !.  ؟الحواة 
  ريغَفهل النبيل من يظن أنه لسوف ي) صمت( 
 ا وحذقً،..ايملك مكر..،ا  وغدر 
 ؟مثلما يملكون  .! 
 . .ال 
 نَ،النبيل ضياء الَبوأمنياتْ. .و. .،ه  
فأين النجاة وكيف لليمامات من شـهوة   ) صمت( 

 . ؟ ؟البنادق
 . ؟ ؟والبيارقْ. . فوق أسنة الرماحعٍةد ومن خُ 
 وللح ِلم. . 
  ِه ومن مكِر،كيف النجاة من غدر ذئٍب 
 ؟؟  ؟هبالنوايا البريئ 
 ؟؟  ؟هى الجريئخطوبال 
 . !؟ ؟كيفْ!. ؟ ؟ كيفَ.! ؟كيفَ 
 )ستار الختام (  
 



 المؤلف
ات نشر بحوثه ودراساته النقدية في الصـحف        يبدأ في الستين  * 

  .المصرية العربية
  .بالعامية المصرية على نفقته) سكة فجر (  نشر ١٩٦٨في * 
) ياألسـبوع الثقـاف   ( القاهرية و   ) إبداع( نشر قصائده في    * 

  .الليبية والمجالت العربية األخرى
)  اإلبداعية في شعر صالح عبد الصبور        ةالرؤي ( ١٩٨٦في  * 

  .نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب
 المعاصـر   ي اإلبداعية في األدب العرب    ةالرؤي( تحت الطبع   * 
  ) ي شلبيدراسة تطبيقية في أدب خير( 
تحت التجميع والتبويب أعماله الكاملة من قصـائد ومسـرح          * 
  .يشعر
ة اإلبداعيـة   الرؤي(  الجمال بعنوان    له دراسة فلسفية في علم    * 

  .مخطوط ) في الخلق الفني
 ، ليسانس فلسفة ١٩٣٦ من مواليد المنيا –
  
 




