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 معكم انتصفت أزمنتً

 قاسم مطرود  :  تألٌف

  

 إهداء

إلى أمً التً سارعت فً الرحٌل، قبل أن أجهش بالبكاء على ركبتٌها، معتذرا عن 
 جرح الغربة والفراق، أهدٌك محبتً وشوقً واعتذاري 

  

 الشخصٌات

 الرجل 

ٌارة،بقعة ضوء من وسط المسرح نسمع صوت محرك سٌارة معطل،ٌحاول تشغٌل الس“
على وجه السائق الذي ٌبدو علٌه التعب والضجر والذي ٌحاول ثانٌة وثالثة تشغٌل 
سٌارته الواقفة فً طرٌق عام،حٌث ٌتم الكشف عنها وعن الكرفان الذي تجره خلفها 
وفٌه العدٌد من النوافذ والستائر الشفافة،وهً متوقفة على شارع طوٌل وخلفه 

فة على طول الطرٌق التً تشغل الجزرة الوسطٌة بٌن مجموعة من األشجار الكثٌ
الشارعٌن، ومن خلف األشجار نلمح شارع آخر خالً من السٌارات إال من أعمدة 

                                                         اإلضاءة الخافتة 

 :الرجل

ما الذي  "السٌارة  ٌنزل من سٌارته وٌغلق الباب ماسكا بٌده مفاتٌح"ٌا لهذا النحس 
ٌفتح " افعله اآلن، ال اعرؾ كم تبعد اقرب نقطة مساعدة وأٌن هً اآلن، والسٌارة متوقفة

أنا على ٌقٌن تام، فٌها الكثٌر من البنزٌن  "باب السٌارة وٌدخل لٌشاهد مؤشر البنزٌن 
ال خٌار "فترة صمت قصٌرة"والمشكلة مٌكانٌكٌة، وخوفً أن ٌكون المحرك قد توقؾ

مً سوى االنتظار عسى أن ٌمر سابق وٌمكنه مساعدتً،ولكن وبعد قلٌل سٌعم الظالم أما
ٌدخل وبعد لحظات ٌخرج ومعه .. ٌفتح الباب الخلفً..ٌذهب إلى الكرفان"المكان كله

ٌطالع ..ٌجلس على الكرسً قبالة الجمهور وظهره إلى الكرفان.كرسً صغٌر وصحٌفة
جل فً مثل حالً ال تثٌره الصفحة األولى ر"ٌتوقف عند الصفحة األخٌرة. الصحٌفة

وهموم السٌاسة فان همً كبٌر أنا أٌضا، الصفحة األخٌرة ربما فٌها ما ٌسعدنً فً هذه 
 "ثم ٌقرأ  ..ٌطالع" اللحظة أو ٌنسنً المشكلة بعض الوقت 

ٌنظر إلى األمام بعد أن ٌتوقف عن "فرق اإلسعاؾ تقتل المرضى لبٌع جثثهم -
  "ٌتابع قراءته "ع مسلًهذا موضو"القراءة



تقول السلطات فً مدٌنة لودز البولندٌة إنها حصلت على أدلة وافٌة تثبت بان فرق  -
اإلسعاؾ فٌها تعمدت التعجٌل بموت المرضى لتسلٌم جثثهم إلى متعهدي الدفن لقاء 

ٌا "ٌنظر إلى الجمهور لنصف دقٌقة وبصوت منخفض ..ٌضع الصحٌفة جانبا"رشاوى
المساعدة فً هذه القفرة،ما لذي حصل لإلنسان،هل ٌوجد قلبا بهذه  لخٌبتً، انتظر

 "ٌعود إلى طبقة صوته األولى"القسوة،لماذا ال استوعب العالم علـــى حقٌـــقته،
 "ٌقرأ "الموضوع مهم أرٌد معرفة المزٌد

وكانت تقارٌر صحفٌة محلٌة قد قالت أن فرق اإلسعاؾ قد حقنت المرضى بعقار  -
ٌأتً ومن بعٌد صوت سٌارة إسعاف،حتى "خً للعضالت لتسرٌع موتهمبافولون المر

ٌصمت الرجل ..ٌضاء الشارع الخلفً لمضً السٌارة فً طرٌها وٌختفً الصوت تدرٌجٌا
وقامت بعد ذلك بإخطار "بعد أن ٌتملكه الخوف وٌكمل قراءته بصوت شبه مكتوم

ف عن القراءة وبصوت منخفض ٌتوق"متعهدي الدفن الذٌـــن استلموا الجثث لقـــاء اجـــر
إذا جاءتك "وكأنه ٌحدث شخصا جالسا إلى جانبه ٌكون الصوت قد اختفى نهائٌا ..أٌضا

سٌارة اإلسعاؾ وعرضت علٌك المساعدة، امتنع أٌها الرجل وقل لهم انك تنتظر صدٌق 
 " ٌعود إلى قراءة الصحٌفة "حمٌم هنا

ٌتوقف عن " الصحؾ المحلٌة وأكد الناطق باسم شرطة مدٌنة لودز ما جاءت به -
لو انك "ٌحدث نفسه.. برهة" الخبر صحٌح ولم ٌنفه الناطق باسم الشرطة "القراءة

طالعت الصفحة األولى وؼرقت بهموم السٌاسة لكان خٌرا لك من هذه األخبار المفرحة 
لكن فضولً ٌجعلنً اجري وراء معرفة ما جرى فً "برهة"فً صـــفحتك األخٌـرة

 "ٌقرأ "بولندٌةمدٌنة لودز ال

تقول التقارٌر أٌضا أن األطباء فً قسم الطوارئ بمستشفى لودز قتلوا عددا من  -
المرضى فً السنوات العشر األخٌرة،وذلك بحقنهم بجرعات ممٌتة من عقار ٌسبب 

ٌتوقف عن "االختناق،عد أن وافقت أسرهم على استخدام شركات دفن معٌنة
ًّ ولم ٌمر أي سابق على “السماء  ٌنظر ٌمٌنا وٌسارا ثم إلى..القراءة بدا الظالم ٌخٌم عل

هذه الطرٌق، سوى سٌارة الموت هذه اعنً سٌارة اإلسعاؾ أكمل الموضوع أٌها الرجل 
 " ٌقرأ"قبل أن ٌلفك الظالم

دوالر لهؤالء  033وقالت أن شركات الدفن قامت بعد ذلك بدفع مبالػ تتراوح حول  -
دوالر ٌقتل  033ٌا للخسة مقابل "ف عن القراءة ٌتوق" األطباء للجثة الـــواحدة

أظن أنً اطلعت بما فٌه "ٌطوي صحٌفته"إنسان،من أٌن لكم هذه القسوة وهذه القلوب
ٌدخل إلى الكرفان لٌعٌد الصحٌفة وٌحضر منضدة .. ٌنهض"الكفاٌة على ما ٌسر القلوب

ولة وخالل هذا صغٌرة وٌضعها أمام الكرفان وهكذا ٌحضر كرسٌا وٌضعه إلى جانب الطا
ٌّؾ نفسك أٌها الرجل على هذا المكان،ما أنت فٌه لٌس "المشهد ٌقول الحوارات التالٌة ك

ٌخرج من الكرفان "جدٌدا علٌك،الؽربة علمتك كٌؾ تهز الصعاب وتعٌد ترتٌب األشٌاء
ٌضعه على الطاولة وٌبدأ بتناول األكل بعد أن ..كٌسا فٌه علبة عصٌر وبعض األكل

قبل "ٌتذكر..فترة صمت قصٌرة"وأخٌرا عدت من حٌث ابتدأت"جمهورٌجلس قبالة ال
أكثر من عشرٌن عاما، بكٌت كثٌرا بعد أن احتضنت أخوتً وأمً وحقٌبة سفري معلقة 
على ظهري لم اعد احتمل وجودهم وتحقٌقاتهم معً، كل ٌوم علً الذهاب هناك لمشاهدة 

لى ورقة وااكد لهم وجودي وجوههم التً كانت اسما للموت، كل ٌوم علً أن امضً ع
وبانً مازلت فً المدٌنة ولم أؼادر حدودها،ولست بعٌدا عن عٌونهم،كانوا ٌخافون منً 
وأخاؾ منهم وال ٌربطنا ببعضنا سوى ذلك الخوؾ الذي فاحت رابحته وحول أٌامً إلى 



احتضنتك ٌا أمً وقد سقطت حقٌبتً بعد ارتعاشً وتجهشً بالبكاء "برهة"بؤس مدقع
 نهاوقلت حٌ

سأهاجر ٌا أمً، مكانً لٌس هنا وروحً هابمة، سأبحث عن طرٌقً فً أمكنة اجهلها  -
تماما،لكنً سأضع أقدامً على ترابها وسأعرؾ حتما حجم خطواتً هناك،بودي معرفة 

اعرؾ أٌتها الحبٌبة بانً ساترك لك جرحا ؼابرا،ولكن "برهة"لماذا ال ٌستوعبنً مكان
ٌتوقف عن األكل، بعد أن ٌسمع صوت شاحنة على "ًأرجوك تحملً جنونً واختناقات

ٌقفز إلى ..ٌنهض وٌنظر إلى الشارع اآلخر وبسرعة تمر السٌارة وتختفً..الطرٌق
 "األعلى وهو ٌصٌح 

الحزن ٌقتحمنً   ٌعود إلى مكانه وهو فً كامل حزنه"هه هه لحظة أرٌد مساعدة -
تً قررت العودة إلٌكم ومعً ما وها أنً ٌا أمً الحبٌبة وٌا أخو"برهة"واألمل ٌفر منً

ولكن السٌارة متوقفة وترفض  "برهة " ٌكفً لفتــح مشروع كبـــٌر سٌلّمنا جمٌــعا 
ًّ وٌثنً قراري ترى كٌؾ أنت اآلن، تركتك "برهة" العودة إلى الوطن واللٌل ٌخٌم عل

وبعض الشٌب قد اندس فً شعر راسك األسود وابتسامتك التً كانت معً طوال كل تلك 
فترة صمت " السنٌن، أمً لكن السٌارة متوقفة واللٌل طال والظلمة تزداد والرؤٌة تنعدم 

لم انقطع عنكم أبدا، وأنا أجوب المدن والؽربة تنخر روحً، لم اترك مدٌنة إال "قصٌرة
وكانت تحت أقدامً باحثا عن ذاتً التً فقدتها هناك، اشتؽلت فً المطاعم والمدارس 

ٌكانٌكٌا وسباكا وسابق تاكسً وسمسارا حتى استقر بً المقام والمساجد والكنابس وم
وتزوجت ورزقت بولد وكنت أرسل لكم صورته وأسمعكم ضحكاته وكٌؾ كان ٌلفظ 

عشرون عاما وأنا ابنً  "برهة"اسمك أٌتها الحبٌبة والذي هو أجمل األسماء وابلؽها 
ٌشق طرٌقه فً  واخذ كل.عالمً الجدٌد، أسرة صؽٌرة ومعهم تشكلت روحً وسحنتً

الحٌاة فقد أبدل ولدي الوحٌد لؽته بلؽة أخرى وصار ٌتحدث ؼٌر لؽتنا وٌفكر وٌحلم باللؽة 
رسمت له الخطوط العرٌضة "برهة"الجدٌدة إنها معادلة صعبة ولكن هكذا تشكلت الحٌاة 

لمسار الطرٌق وقلت له هذا ما اعتقده صحٌحا وذاك فً تصوري خطا وعلٌك ٌا ولدي 
ودورانها بات ٌزعجنً ولكن وبعد عشرٌن عاما ذاقت بً األرض أٌضا االختٌار 

لكن السٌارة متوقفة والمسافة " برهة"وصرت أشم رابحتكم عن بعد وأفكر بكم كل لٌلة،
بٌنً وبٌنكم مازالت طوٌلة،هــناك دون عمل تموت ومع العمل تموت أٌضا، ال بقاء لك 

طوال الٌوم وأعود إلى بٌتً جسدا عاشقا  إن لم تدفع بالبك بنقودك، لذا كان علً العمل
للفراش والنوم العمٌق، وٌوم بعد آخر تبلدت روحً وصرت أتوافق مع منبه الساعة التً 
ترن فً الخامسة صباح كل ٌوم، كم كنت اكرهها ٌكنً وفً نهاٌة األمر استجٌب لها 

لٌكسب المال وانهض ملبٌا ندابها، وبعد اقل من نصؾ ساعة أتحول إلى إنسان آلً ٌعمل 
فً نهاٌة الٌوم وٌودع جسده ذلك الفراش الحلم، لم ٌتعدى اتصالً بزوجتً وأوالدي ؼٌر 
التحٌة فً العودة إلى البٌت وتمنٌاتً لهم بصباح جمٌل وأنام، ٌحزننً ٌا أمً أن أقول لك 
بانً انفصلت عن زوجتً وأودعتها ولدي الذي كبر كقرص الشمس وأمّنت لهما ما 

م طوال، هجرت وطنً هربا من تعسؾ السلطات باحثا عن ذاتً ومستقرا ٌكفٌهما أعوا
لم اعثر على ما أردت، تصورت بانً سأقبض على ما "بحزن"لروحً الهابمة، إال أنً

فلت من ٌدي وأنا فً الوطن، إال أنً لم امسك على رٌشة من جناح ذلك الطابر الذي هو 
لً مع أسراب الطٌور، وقررت  أنا، فً بلدي ضعت وفً المنفى، اختفت آخر مالمح
ترى هل مازال زقاقنا كما "برهة"العودة إلى الوطن، إلٌك والى الشوارع التً ودعت

هنا تحجرت القلوب والكل ٌركض لٌل نهار جرٌا وراء . هو، الناس تحب بعضها البعض
أرٌد الجلوس إلى جانبكم "برهة"وهم الحٌاة، لقد تعبت من الركض ومن حساب كل شًء

ولكن لماذا أتعبكم بقصتً وترحالتً،جل ما "برهة"لكم قصتً التً ال تنتهًواحكً 



أرٌده ٌا أمً هو الجلوس قربك والبكاء حتى تجؾ الدموع وأسلمكم ما حصدت من مال 
ٌدخل ..ٌنهض..فترة صمت قصٌرة"واتـرك لكـــم حرٌة الــعمـل بــه أرٌد أن ارتـــــاح

قادمة إذا ٌختلط صوته وصوت محركها  نسمع من بعٌد صوت شاحنة أخرى..الكرفان
التً تقترب كثٌرا منه ٌشعل فانوسا حٌث ٌبدأ ضوء الفانوس ٌخترق شبابٌك 
الكرفان،بعد أن ٌخٌم الظالم ومن داخل الكرفان نسمع صوت الرجل الذي ٌصرخ طلبا 

  "للنجاة

  أٌها السائق توقف باهلل علٌك احتاج مساعدة توقف -

ٌطل برأسه من الشبابٌك بٌن الحٌن ..أن تتوقفلكن الشاحنة تمضً دون " 
أن احتاط لكل شًء،لم اشّؽل هذا الفانوس منذ زمن بعٌد والٌوم  علمتنً الحٌاة"واآلخر

بقٌت "برهة "مـــا أنـا علٌــهجاء ٌومه،سٌجبرنً الظالم على البقاء هنا والتكٌؾ على 
عن الطرٌق واألمواج  ثالثة أٌام تابها فً البحر والزورق الذي حملنا أؼمض عٌنٌه

العاتٌة تأخذنا حٌثما تشاء، نمت على األرصفة والبرد ٌثقب الجسد،أتعبنً الجوع والحر 
والبرد والحسرات، لكنً وفً نهاٌة األمر وقفت على قدمً وثأرت لكبرٌابً وجعلت كل 

ٌمكننً القول ٌا أمً، بانً لم اعرؾ نفسً إال بعد .هذه الهموم خلؾ ظهري وسرت قدما
بودي أن استمع إلى الموسٌقى، ولكنً أخشى أن "ٌخرج من الكرفان"فة اآلخرٌن معر

ٌقترب من الجمهور وهو ٌنظر ٌمٌنا "تتعطل البطــارٌة وادخل فً مأزق آخـــر
لم ٌمر أي سابق على هذه الطرٌق ربما نقلتهم سٌارات اإلسعاؾ إلى مدٌنة لودز "وشماال

ل إلى أي مستشفى، سأرفض المساعدة حتى من حسن حظً أننً لم انق"برهة"البولندٌة
 ًّ ٌفتح باب "ألحـاول تشؽٌل السٌــارة عسى أن افلح هذه المرة"برهة"ولو أؼمً عل

نسمع صوت المحرك الذي ٌدور فقط دون أن .. ٌشغل السٌارة..ٌجلس..ٌدخل..سٌارته
سأنام هنا اللٌلة وال مخــرج من هذا “ٌخرج رأسـه من الباب .. تشتغل السٌارة

عـــن أي "ٌضحك" سأستمع إلى الموسٌقى حتى ولو انتهت البطارٌة"برهة"المأزق
ٌغمض عٌنٌه محاوال ..نسمع صوت الموسٌقى..ٌشغل المسجل"بطارٌة تتــحدث أنــت

النوم ومازال صوت الموسٌقى مستمرا ولكن بصوت منخفض مع الضوء النافذ من 
ٌتم تعتٌم المشهد قلٌال قلٌال وال ٌبقى سوى ضوء الفانوس وٌمكن أن ..انشبابٌك الكرف

ٌأتً من ..نترك المشهد على ما هو علٌه ال كثر من دقٌقة حسبما ٌراه المخرج مناسبا
بعٌد صوت سٌارة أٌضا لكن الرجل ال ٌسمعه،وٌبقى نائما،وما أن ٌقترب ضوء السٌارة 

وٌضغط على منبه السٌارة عالٌا، مما ٌجعل  على الشارع المقابل،ٌبطئ السائق سرعته
الرجل فزعا خائفا بعد أن ٌستٌقظ من نومه وٌضرب رأسه فً سقف السٌارة حتى 

ٌا "ٌستٌقظ..بقعة ضوء على وجه الرجل..تخترق إضاءتها المكان وتمرق بسرعة فائقة
ٌتجه إلى ..ٌسكت الموسٌقى وٌخرج من سٌارته"للحظ النحس لقد ؼلبنً النوم

سأطفا "ٌخرج رأسه والفانوس من احد الشبابٌك..ٌمسك الفانوس..ٌدخل..نالكرفا
ٌخفض من ضوء الفانوس ..ٌختفً داخل الكرفان"الضوء وأنام حتى ولو جاء المنقذ

أمً أخوتً أصدقابً أٌها الوطن سٌارتً معطلة  "نسمع صوته فقط..وبالكاد هناك ضوء
الً الؽربة والوحشة،سأنام وال وحالة دون الوصول إلٌكم،سأضٌؾ هذه اللٌلة إلى لٌ

نترك هنا أٌضا للمخرج الفترة الزمنٌة التً "تنتظروننً هذه اللٌلة تصبحون على خٌر
ٌراها مناسبة لبقاء الرجل نائما على خشبة المسرح والجمهور ٌنتظرون شٌئا ولكننا 
نسمع صوت سٌارات مع ومٌض إضاءتها وتمرق بسرعة حتى تضًء خشبة المسرح 

ن أو ثالث حسبما ٌراها المخرج مناسبة وبعد كل صوت سٌارة ٌعم الصمت ثم كله لمرتٌ
وهنا ٌجب إعطاء الفترة المناسبة الحقة لفترة نوم الرجل وقدوم الصباح .. إظالم نهائً

تضاء خشبة المسرح وكأننا ..ولتكن هذه تجربة جدٌدة فً التعامل مع الزمن المسرحً



نشاهده وهو ٌمّرغ جسده عالمة ..داخل الكرفانٌتحرك الرجل ..فً صباح الٌوم التالً
ال ٌمكننً االستؽناء  "ٌخرج من الكرفان وبٌده فنجان قهوة "صباح الخٌر"االستٌقاظ

ٌضع ..ٌشرب"عن فنجان القهوة فً الصباح، إن لم اشربه اشعر كأنً فقدت شٌبا مهما
فة مع فنجان القهوة، اشعر بالسعادة وأنا أطالع الصحٌ"ٌتأمل قلٌال ..الفنجان على الطاولة

بٌن الحٌن واآلخر أعٌد قراءة الرسابل التً تصلنً "برهة"ولكن لٌس لدي صحٌفة الٌوم
وهو ٌتحدث ٌدخل إلى الكرفان إلحضار صندوق فٌه الرسائل "من األهل واألصدقاء

مع مشاهدة صورهم التً احتفظ بها بعد أن "ٌخرج من الكرفان وٌواصل حدٌثه..والصور
أضعها فً ؼرفتً وأشاهدها كلما نظرت عٌنً إلى زواٌا الؽرفة  كبرت حجمها كً

ٌضع الصندوق على الطاولة وٌفتحه "وألننً قررت العودة فأعدتها إلى هذا الصندوق 
الصورة شاهد حقٌقً على هروب الزمن وعدم "بهدوء ٌخرج منه بعض الصور ٌتأملها

العالم باألحالم كنت املك  أالمساك باللحظة هذه صورتً ٌوم كنت طالبا وأؼنى رجال فً
من األحالم ما ٌكفً لنصؾ سكان األرض إال أنها تكسرت على حافة الترحال وهذه 

أٌن انتم اآلن أتذكرك أنت وأنت كنتم مثلً "برهة وهو ٌتأمل الصورة"صورة األصدقاء
ٌضع الصور على الطاولة "أو أنا مثلكم نطٌر فقط، ترى هل انتم فوق األرض أم تحتها

هذه رسالة من صدٌقً "ٌتوقف عن القراءة"صدٌقـــً العـزٌز"ٌقرا..رسالةوٌخرج 
 "ٌقرا"واألصدقاء قلة وهذا واحد منهم توطدت عالقتنا كثٌرا بعد أن ؼادرت الوطن 

كان مشروع كاتب ناجح إلى أن  "ٌتوقف عن القراءة"أراك حلما ٌضاؾ إلى أحالمً
ولكنً أتمنى أن تنتبه إلى "ٌقرا"وبٌةهموم الحٌاة حولته إلى بابع صحؾ فً اإلشارة الض

نفسك وتنشؽل بهمومك واعلم أن وجودك هناك ٌساعدنا كثٌرا ألننا نشعر أننا قرٌبٌن من 
الموت دابما ومسحة الحزن والتشاؤم هً صفتنا الؽالبة،بك نتؽلب على خسارتنا ونشعر 

قت الذي عزمت لماذا جاءتنً رسالتك هذه فً الو"ٌتوقف عن القراءة"أننا لم نخلق عبثا
ٌعٌد الرسالة "على الوصول إلٌكم كلماتك أٌها الصدٌق تخٌفنً وتهزنً وسط هذا الفراغ

هذه صورة عابلتً الكبٌرة هذه أختً الكبرى والتً "إلى الصندوق وٌخرج صورة أخرى
قضت عمرها كله تنازع المرض إال أنها تتحدى دابما وهذه الصؽرى والتً كنت أعاملها 

ٌضعها على الطاولة وٌخرج "ذا أخً األصؽر الذي لم ٌحالفه الحظ ابدمعاملة خاصة وه
كم ترٌحنً قسمات وجهك أٌتها أالم دابما تأتٌنً صورها وهً جالسة،ٌا "صورة أخرى

ٌضع الصورة على الطاولة "حزنً علٌك خانتك قدمٌك ولم تحمل جسدك،ارضً البكر
هذه الرسالة من "عن القراءة ٌتوقف" أخــً الحبــٌب"ٌقــرا..وٌخرج رسالــة أخــرى

أخً الحبٌب  "ٌقرا"أخً األكبر احفظ له الكثٌر من الرسابل ألنه لم ٌنقطع عن مراسلتً
ٌتوقف "وألنك طلبت منً أن أكون واضحا وصرٌحا معك،فسأخبرك بجزء من الحقٌقة

 الكثٌر من األمور قد"ٌقرا"دابما كانت رسابله تربكنً،ولكنً أطالعها مرارا"عن القراءة
تؽٌرت أٌها األخ الصدٌق،بعد رحٌلك كبر الصؽار وشاخ الكبار والقسوة عرفت طرٌقها 
إلى القلوب،حقا أتمنى أن أراك وعودتك هً اكبر أمنٌاتً،إال أنً أخاؾ علٌك وعلى 
أحالمك والصورة الجمٌلة التً تحمل إذا تجولت فً المدٌنة وتحاورت مع الناس لشعرت 

ن التً تجولت بها ولٌس الوطن،وطنك ٌا أخً محصور انك تزور بلدا من ضمن البلدا
بذاكرتك ألنً أطالع رسابلك وأسالتك عن الشوارع واألزقة والناس،لقد زحؾ التصحر 

ٌا للوحشة،إن قلبً صار ٌخفق سرٌعا، ال اعرؾ "ٌتوقف عن القراءة"إلى نفوسنا وأزقتنا
زنً كلماتك ٌا أخً بهذه هذه المرة األولى التً ته"برهة"....هل من الخوؾ أو القلق أو

الطرٌقة، اطلعت علٌها، عندما كنت فً البٌت اشرب الشاي وأشاهد التلفاز،هً رسالة 
مختلفة تماما لم تترك بً هذا األثر كما اآلن وأنا أعٌد قراءتها وسط هذا الضٌاع،إنها 

ٌشرب فنجان القهوة بصورة سرٌعة وكأنه ..فترة صمت قصٌرة"تفجرنً وتهز كٌانً
ٌفتح باب .. ٌتجه إلى الكرفان ٌدخل ثم ٌخرج.. ٌنهض..مل شٌئا مهماٌهم بع
ٌنظر إلى ..ٌستدٌر وٌعطً ظهره إلى الجمهور..ٌقف وسط المسرح..سٌارته



واآلن،ما العمل ستبقٌن معطـّـلة؟والنهــارات تـــجر بعـضها والـلٌــــل سٌخٌــم "سٌارته
 ًّ ً أنا اآلخر وأثقلتنً بالهموم رسالتك ٌا أخً عطلتن"ٌستدٌر إلى الجمهور"عـلــ

وركنتنً إلى جانب سٌارتً، رسالتك أوقفتنً أمام أهم سؤال كان ٌجول فً خاطري 
بصوت ..برهة"لعشرٌن عاما مضت إلى أٌن ذاهب أنت أٌها الرجل

هناك،زحؾ التصحر إلى النفوس والشوارع واألزقة وأنا الحالم "وحزٌن  منخفض
ٌلصق "ا هنا كً تعلمنً إن اقترب المـــوت مــنًبالنسٌم،رسالتك ناقوس خطر،سأعلقه

ٌضحك ..برهة"سأعود من حٌث أتٌت "ٌجلس على األرض.. الرسالة على جدار الكرفان
أٌن أٌها الرجل، عودتك شبه مستحٌلة، ألنك أحرقت كل  "حتى ٌصل مرحلة البكاء

مٌع أوراقك وأنهٌت عقد العمل وانفصلت عن زوجتك التً أودعتها طفلك وودعت الج
ترى هل ٌمكننً العودة وإصالح كل شًء وأقدم اعتذاري من "مع نفسه"الوداع األخٌر

انه ألمر صعب،ستعٌش ذلٌال طول عمرك وهذه لٌست  "ٌضحك أٌضا..برهة"الجمٌع
انك حقا مجنون، تفكر "ٌركلها..ٌقترب من سٌارته..ٌنهض..فترة صمت قصٌرة"طباعك

من مكانها ال من حٌث أتت وال إلى مبتؽاها  بالعودة وسٌارتك معطلة،ال ٌمكنها التحرك
ٌفتح الصندوق ثانٌة وٌخرج منه ..برهة"األخٌر،هنا سٌطول بقاءك واللٌالً السود أنٌسك

هذه صورة ابنً فً عامه الخامس أخذت فً ٌوم مٌالده "بعض الصور، وهو ٌنظر إلٌها
ورة ٌوم كنا وهذه زوجتً وهً حامل، كم تؽٌر وجهها وأصبحت امرأة ثانٌة وهذه الص

صعب علً "بحزن وبعد لحظة تأمل.. ٌجمع الصور فً ٌد واحدة"فً حدٌقة المنزل
ٌضع الصور على "ٌااحبتً أن أعود إلٌكم ثانٌة،لقد كسرت الجرة وٌصعب إصالحها

احتفظ بالكثٌر من الصور المً وإخوتً وأصدقابً،فقد "الطاولة وٌخرج صورا أخرى
هذه صورة أخً األصؽر وهذه "نظر إلى الصورٌ"كنت أطالبهم دابما بإرسال الصور

صورة أخً األكبر مع عابلته الكبٌرة هذه صورة أمً وهً جالسة قرب المدفبة 
ما أجمل هذه الصورة أنها لمجموعة األصدقاء ٌوم كنا ندرس الفن "ٌتأمل قلٌال..برهة“

ل ٌحاو..ٌدخل سٌارته..ٌضع الصور على الطاولة..فترة صمت قصٌرة"ونحلم بالتؽٌر
ٌا "ٌركلها برجله..ٌخرج من سٌارته.. تشغٌلها لكن المحرك ال ٌدور وال نسمع أي شًء
ٌأخذ المسرح "ماذا افعل اآلن"برهة"لهذا الحظ النحس، وأنت األخرى فقدت األمل بك

ذهابا وإٌابا دون أن ٌنطق بكلمة لكنه ٌتوقف بٌن الحٌن واآلخر وٌنظر إلى الجمهور ثم 
ر إلى داخل الكرفان، ٌتقدم ثم ٌتراجع،ال ٌعرف ماذا ٌفعل أو إلى ٌمٌنه و شماله وٌنظ

وٌمكن أن ٌمنحه المخرج هنا بعض الدقائق المصحوبة ..ٌرٌد، انه فً حٌرا من أمره
بالموسٌقى والتً نوصل من خاللها صعوبة األمر الذي هو فٌه وحجم مشكلته وصعوبة 

طلة وقرارك فً الذهاب سٌارتك مع"اتخاذه أي قرار،وأخٌرا ٌتوقف فً وسط المسرح
ٌلتفت مسرعا "إلى الوطن تعطل هو اآلخر وبات من المستحٌل عودتك من حٌث أتٌت

انك فً الوسط أٌها الرجل "وٌتجه إلى مجموعة الصور الموجودة على الطاولة ٌمسكها
ومثلما قررت الرحٌل من الوطن األول والعودة إلٌه والتً لم تكتمل، انك فً الوسط 

ؾ، سٌارتك مصٌرك إنها اختارت لك ما لم تستطع اختٌاره،ابق مع هذا وطنك حٌثما تق
المصٌر اجل ومن هنا، أبدا من جدٌد مثلما بدأت من ال شًء، علق صور األهل واألحبة 

ٌقوم بسرعة بلصق الصور على "عسى أن تسعؾ ذاكرتك وتنسٌك بعض مما أنت فٌه
ٌستمر "نا وبحث عن متنفس جدٌدهنا الصق هنا أبدا مـــن هــ"الكرفان بصورة عشوائٌة

بلصق الصور التً تتساقط وٌعاود لصقها مع استمراره بالصراخ وبتردٌد كلمة 
كً تكون شاهدا على رحلتك التً لم تكتمل بعد، الصق صورك ،هنا،هنا،هنا،هنا"هنا

ٌنتهً من لصق "واترك رسابلك،عسى أن ٌأتً احد المارة وٌتعرؾ علٌك
علً أن أسٌر على أقدامً " ح وهو ٌلفظ أنفاسه بصعوبةٌتوقف فً وسط المسر..الصور

لكننً نسٌت ما جنٌته فً " ٌتذكر..ٌهم بالخروج"بحثا عن مخلص من رحلة عمر مرة
ٌدخل إلى الكرفان، "العمر كله، حقٌبتً ونقودي وجواز سفري الذي ؼٌرته أكثر من مرة



أبدا رحلتك "ٌدهلٌخرج حقٌبة، وٌلبسها على ظهره، ٌلوح بسلسلة المفاتٌح التً ب
الجدٌدة ٌا هذا وعسى أن ٌستقر بك المقام فً نهاٌة عمرك الذي ضاع بحثا عن الحلم 

تبقى اإلضاءة مركزة على الصور التً تبدأ ..ٌخرج من المسرح"وبالتنقل والتجوال
بالتساقط على األرض وما أن ٌختفً ومع استمرار تساقط الصور نسمع صوت سٌارة 

 "شٌئا فشٌئا ٌمال الصوت الخشبة كلهاإسعاف قادمة من بعٌد و

 -تمت  -

 


