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أمحد خسسوخ
)النصوص الفائزة(

إعداد: داليا همام

- ترجمان االشواق ) عن سيرة محى الدين ابن عربى(        تاليف: عبده احلسينى 
- أبناء الغد )مسرحية من فصل واحد(                      تأليف: محمد عبدالرحمن 
تأليف: أحمد جمال صادق - مونودراما ثاقُب النايات 

كتاب تذكاري يصدره مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى مبناسبة انعقاد الدورة اخلامسة 1-7 أبريل 2020
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الإخراج الفني: وليد يوسف
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 • وزارة الثقافة 

• محافظة جنوب سيناء 

 • وزارة السياحة واألثار

• الهيئة الدولية للمرسح ITI يونسكو

شارك ىف التأسيس: 

 • جمعية نادى املرسح املرصى 

    للثقافة والفنون 

الرشكاء الرئيسني:  

 • الهيئة املرصية العامة

     لتنشيط السياحة 

 • الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 • الهيئة املرصية العامة للكتاب 

 • املجلس األعىل للثقافة 

الرشيك الفىض :  

 • نقابة الفنانني العراقيني 

بالتعاون مع:

 • فندق هيلتون 

 • مؤسسة إتجاهات

 •  دولفينا 

•  رشكة الحمد واألمري للسياحة

برعاية : 
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 منذ أن نشأت فكرة هذا الكرنفال املسرحى الشبابى الدولى، كان شغلنا الشاغل كفريق عمل 
متكامل هو كيفية إرساء قواعد راسخة تنظم عمل مهرجان مسرحى دولى للشباب على أرض 
مصر فى إطار مؤسسى من احلوكمة والشفافية واملحاسبية يضمن استمرارية هذا املهرجان 
كنافذة مفتوحة لشباب املسرحيني املصريني على أحدث التطورات املسرحية فى العالم، وعلى 
اجلانب االخر كنافذة لشباب املسرحيني فى العالم لالحتكاك والتعرف على التجربة والثقافة 

املصرية احلقيقية املشبعة بروح التسامح والسالم. 
 لم يكن يشغلنا أى هدف آخر غير إرساء تلك الدعائم حتى ميكننا بعد سنوات عديدة أن نفخر 
أـمام األجيال القادمة مبا أرسيناه وما أجنزناه مطالبني إياهم باحلفاظ على هذا املنجز. إن 
هدفنا احلقيقى والواضح منذ الدورة األولى هو إثبات قدرة شباب املسرحيني املصريني على 
إخراج مهرجان دولى للمسرح الشبابى وإدارته واستمراريته وتنميته ليكون مصدر إلهام لباقى 
كمدينة  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  يكن  لم  العالم.  أنحاء  جميع  فى  املسرحيني  من  الشباب 
حاضنة للمهرجان عشوائياً أو من قبيل الصدفة بل كان واحداً من أهداف املهرجان هو اخلروج 
بالفعاليات الثقافية والفنية – خاصة الشبابية منها – خارج إطار العواصم الثقافية والسياسية 
املعروفة والتوجه نحو بقاع جديدة على أرض مصر ترسيخاً لفكرة ال مركزية الفن وقدرته على 
استكشاف آفاق وحواضن جديدة. وليس أجدر بذلك من الشباب بحماسهم وطاقتهم اإلبداعية 
اخلالقة. فكانت شرم الشيخ هى اخليار األمثل كعاصمة للسالم على أرض سيناء احلبيبة بكل 
ليس فقط  وتعميرها  وتنميتها  إلى سواعد شبابية الستخراجها  التى حتتاج  الكامنة  طاقاتها 
على املستوى املادى بل وعلى املستوى الفكرى واإلنسانى كذلك. وها نحن ذا مع ميالد الدورة 
اخلامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يحق لنا أن نفتخر مبا أجنزنا رغم 
أن ما أجنزنا ال يعدو مجرد خطوة أولى فى حلم كبير يراودنا جميعاً إال أنه وبالفعل يؤكد قدرتنا 
كشباب مصرى وطنى مهموم بقضايا وطنه ومفعم بالروح اإلبداعية للمسرح على أن نفتتح آفاقاً 
جديدة ونكون فى طليعة الصفوف حاملني راية مصر نحو مكانتها الطبيعية كدولة رائدة فى 
كافة مجاالت الثقافة والفنون.  وبعد أربع دورات متصلة تأتى الدورة اخلامسة لتضعنا أمام 
منجز يجعلنا فى النهاية فخورين مبا أجنزنا فكل كيان يبدأ بحلم وكل طريق يبدأ بخطوة واحدة، 
وقد أخذنا على عاتقنا مشقة وتبعات خوض غمار هذه التجربة الثرية التى شرفت بكونى واحداً 
من أبناء اجليل الذى حلم وفكر وخطط ونفذ فاستطاع أن ينجز حلمه فيها . فشكراً لكل حبة 
عرق سالت من أجل انعقاد هذا املحفل العاملى وشكراً لكل من عمل بجد ساهراً لليال طويلة فى 
اإلعداد والتحضير، وشكراً لكل متطوع وهب من وقته وجهده لتشييد ولو لبنة واحدة فى هذا 
الصرح، وشكراً لكل من انتقد بهدف اإلصالح، وشكراً لكل من رعى ودعم هذه الفكرة بالقول 
أو الفعل حتى أصبح احللم ممكناً، وما كان يوماً مجرد فكرة يتجسد أمامنا ككيان يفتخر به كل 

شاب مصرى فبكم نحن قادرون على احللم وقادرون كذلك على حتقيقه.

الفنان واملخرج 
 مازن الغرباوى

مؤسس ورئيس املهرجان
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الفنانة
د. إجني البستاوي

مدير عام املهرجان

 منذ انعقاد دورته األولى فى 2016، كان الهدف األساسى الذى أصر عليه فريق عمل 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو التأكيد على قدرة الشباب املصرى على 
إجناز ما يحلم بإجنازه حتت أى ظرف من خالل استخدام كافة اإلمكانات املتاحة، مهما 

كانت بسيطة، للخروج مبنجز حقيقى ملموس على أرض الواقع.
 وعلى مدار أربع دورات متعاقبة سرنا معاً فى الطريق وصوالً إلى الدورة اخلامسة، رغم 
كل ما مر بنا من عقبات ومشكالت. لم يكن الطريق نحو الدورة اخلامسة على التوالى 
مفروشاً بالورود إال أننا كنا حريصني دوماً على العمل ضمن فريق ككيان واحد وحتقيق 

الهدف املشترك وجتاوز أى عقبة. 
وتطويره  وتنميته  املهرجان  إقامة  استدامة  نحو   - كذلك  - وسيظل  الدائم  كان سعينا   
ليظهر فى كل دورة شيء جديد. بدأنا مبسار تسابقى واحد هو العروض الكبيرة مع فتح 
نافذة على مسار شرفى هو مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية خالل الدورة األولى. 
وفى الدورة الثانية صار لدينا مساران للتسابق لنضيف مساراً جديداً وهو املونودراما فى 
الرابعة مبسار  الدورة  ثم جاءت  املسرحية.  النصوص  إلى جانب مسابقة  الثالثة  الدورة 
خامس وهو مسابقة العمل األول والتى يقدم جائزتها املبدع الكبير »عصام السيد« ليتحول 
املهرجان من مجرد احتفاء بعدد من العروض الشبابية إلى درة متأللئة تفتح الباب أمام 
إبداعات الشباب من مصر والعالم العربى وكافة دول العالم لالحتكاك احلقيقى والتعرف 

على مدى ثراء تلك التجارب الشبابية والتسابق حتت مظلة العمل الفنى املسرحى. 
 وتأتى الورش التدريبية كمنجز كبير يحسب للمهرجان فمنذ انطالقها وحتى اآلن حققت 
رواجاً كبيراً بني شباب املسرحيني فى مصر وكانت إدارة املهرجان وهيئته العليا حريصون 
كل احلرص على انتقاء مدربني على جانب كبير ومهم من اخلبرة اإلبداعية والقدرة على 
التعامل مع الشباب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الورش مبا تقدمه من إضافة 

معرفية وتقنية مهمة لشباب املسرحيني. 
 ومنذ الدورة األولى واملهرجان حريص كل احلرص على تكرمي رموز العمل املسرحى فى 
مسرحية  اختيار شخصية  على  احلرص  كامل  مع  بأسره  والعالم  العربى  والعالم  مصر 
مصرية أثرت بفنها وإبداعها احلراك املسرحى املصرى والعربى لتحمل اسم الدورة إلى 
جانب عقد استفتاء سنوى على شخصية العام من شباب املسرحيني إمياناً من املهرجان 
بضرورة تواصل األجيال إلثراء الظاهرة املسرحية سواء فى مصر أو أى مكان من العالم. 
 ونحن نقف اآلن على أعتاب الدورة اخلامسة، نرجو أن نكون قد وفقنا فى مسعانا على 
مدار الدورات السابقة، فكل ما سعينا إليه هو إثبات قدرتنا كشباب على حتمل شرف 

املسئولية وأمانتها لتظل مصر متمتعة بدورها الرائد كمنارة للثقافة العاملية. 
واهلل نسأل التوفيق وعلى قصد السبيل



مهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الدورة 5

6

الوظيفة داخل اللجنة العليا االسم م 

رئيسا الفنان القدير  محمد صبحى  1

عضوا -  »الرئيس الشرفى للمهرجان«سيدة املسرح العربى سميحة أيوب 2

عضوا - مؤسس ورئيس املهرجان  الفنان واملخرج مازن الغرباوى 3

عضوا - مدير عام  للمهرجان  د. إجنى البستاوى 4

عضوا - املدير التنفيذي للمهرجان الفنان طارق صبري 5

عضوا - املشرف العام على الورش الفنان محسن منصور  6

عضوا - املجلس األعلى للثقافة  األستاذ  وائل حسني شلبى   7

اللجنة العليا للمهرجان 

اللجان التنفيذية للمهرجان 
مقرر اللجنةاسم اللجنة م 

د. مصطفي سليمجلنة اإلصدارات والندوات1

إبراهيم احلسينىجلنة النشر 2

جمال عبد الناصر جلنة اإلعالم3

ندى إبراهيم جلنة التنسيق واملتابعة 4

أحمد الفران  جلنة العالقات العامة و الوفود 5

محمد دسوقيجلنة األفالم والتوثيق6

محمد هاشم جلنة التجهيزات الفنية 7

د.عبير فوزيأمني سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة للعام8
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جلنة حتكيم 
جائزة املسرح الشبابي يف التأليف املسرحى

)جائزة د.أحمد سخسوخ (
وتقوم بتحكيم النصوص املتقدمة ملسار التسابق اخلاص بالتأليف 

املسرحى وتضم فى عضويتها كال من:
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جائزة التأليف املسرحى – الدورة اخلامسة 

جائزة أحمد سخسوخ
تشجيعا حلركة الكتابة املسرحية املصرية والعربية يعلن مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان واملخرج مازن الغرباوي، والذي ستعقد 
دورته اخلامسة يف الفترة من 1 -7 أبريل 2020 مبدينة شرم الشيخ بجمهورية 

مصر العربية يعلن عن جائزة املسرح الشبابى فى التأليف املسرحى.
املهداة هذا العام لروح األستاذ الدكتور الكاتب الراحل أحمد سخسوخ .

اجلائزة )للنص املسرحي الطويل والقصير واملونودراما( وال تقبل النصوص 
املعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية وذلك حرصا وبحثا عن الكاتب 
الصاعدة  الشابة  واألقالم  للطاقات  ودعما  الشاب،  املسرحي  الدرامي 
طاقات  على  يرتكز  تفاؤلي  بنزوع  به  للتقدم  ترنو  علمية  برؤية  واملتسلحة 

الشباب الواعد وفق الشروط التالية: 
1- يتم فتح باب التقدم بالنصوص اعتبارا من يوم األثنني 30 ديسمبر 2019 
إلى اخلميس 30 يناير 2020 )ملدة شهر كامل( ولن تلقي أمانة اجلائزة أي 

إعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك. .
املسرح يف  كتاب  وأيضا  املسرح املصريني،  كتاب  أمام  2-املسابقة مفتوحه 

جميع البالد العربية، أو العرب املقيمني يف بالد املهجر املختلفة. 
3-أال يزيد عمر املتسابق فى شهر أبريل 2019 عن )40( سنة 

4-املسابقة لنصوص املسرح:
- النصوص الطويلة       - النصوص القصيرة         - نصوص املونودراما

 ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحة.
5-على أن يتقدم الكاتب بنص واحد ألحد أفرع املسابقة. ال يسمح باملشاركة 

لنفس الكاتب ألكثر من فرع. 
6-ترسل النصوص مع نبذة عن السيرة الذاتية للكاتب، صورتني شخصيتني 
التواصل  املحمول لسهولة  وتليفونه  السفر،  بجودة عالية، صورة من جواز 
معه وقرار موقع من املتقدم للجائزة مبلكيته للنص املسرحي، وسيتم إلغاء 
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اإلجراءات  كافة  وستتخذ  مسروق  أو  منتحل  النص  أن  ثبت  إن  اجلائزة 
وحده  وعليه  ذلك،  عليه  يثبت  من  املهرجان جتاه  إدارة  قبل  من  القانونية 
تقع كافة املسئولية اجلنائية واألدبية، ترسل كل هذه الطلبات علي إمييالت 

املهرجان التالية: 
sitfy2015@gmail.com , info.sitfyeg@gmail.com 
7-يتم فرز وحتكيم النصوص املقدمة من قبل جلنة علمية متخصصة يتم 
باب  قفل  عملها مبجرد  اللجنة  وستبدأ  املهرجان،  إدارة  قبل  من  تشكيلها 

التقدمي. 
8-النصوص املقدمة للجائزة ال ترد ألصحابها وال يجوز الطعن علي قرارات 

جلنة التحكيم بأي شكل من األشكال فهي قرارات نهائية وملزمة.
9- أال يكون النص املقدم قد نشر فى أية مطبوعة ورقية أو على املواقع 

اإللكترونية، أو قدم مسرحيا فى أية جهة كانت، مبا فيها فرق الهواة.
العلمى  مستواها  كان  مهما  أخرى  مسابقة  فى  شارك  قد  يكون  10-أال 

والفكرى.
آخر موعد لقبول النصوص املسرحية املشاركة 30 يناير 2020 وترسل على 

اإلمييالت التالية:
sitfy2015@gmail.com , info.sitfyeg@gmail.com
● لالستفسارات يرجى املتابعة مع إدارة التنسيق مسابقة التأليف باملهرجان 

على األرقام التالية: موبايل: 00201148985747 - 00201064142222
الـــــجــــــوائــــــز

واملمثلني  للمخرجني  إلتاحتها  وذلك  كتاب  فى  الفائزة  النصوص  نشر  1ـ 
ودارسي املسرح، وذلك مع تقدمي نقدي وحتليلي لتلك النصوص الفائزة.

الدورة  فعاليات  حلضور  الثالثة  باجلوائز  الفائزين  استضافة  ستتم  2ــ 
من   واملنعقد  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  من  اخلامسة 

1-7 أبريل 2020. 
3ـ سيتم تكرمي الفائزين يف حفل ختام املهرجان ومنحهم شهادات تقديرية 

مع درع املهرجان بحضور جلنة حتكيم النصوص. 
4ـ سيقام مؤمتر صحفى خالل فعاليات املهرجان للتعريف بكتاب النصوص 

الفائزة وإلقاء الضوء علي منجزهم اإلبداعي..
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أمحد سخسوخ 
املبدع األكاديمى املستنري 

إلى أطفال هذا العصر 
ضحايا الغدر والعهر 

ضحايا النقمة واحلرب 
                  واحلب

الدكتور أحمد سخسوخ فى صدر »ثالثية  ذلك اإلهداء كتبه األستاذ 
الرحيل«ويعد عتبة من عتبات الدخول إلى نصوص الثالثية، إلى جوار 
أنه يعبر عن  كونه إنسان مهموم بقضايا اإلنسانية ومضجرات العصر.

 يقدم سخسوخ ثالثية الرحيل فى ثالث نصوص منفصلة متصلة فى 

داليا همام

شبابي« الدورة 5 سرح ال للم
ي 

ول
لد

خ ا
شي

 ال
شرم

     مهرجان »
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آن معا »حب ماقبل الرحيل، الرحيل، حب مابعد الرحيل« تلك الثالثية 
كتبت كل واحدة منها فى البناء الدرامى للمونودراما فى فصل واحد 
تامارو-  للروائية سوزانا  قلبك«  يقودك  »إذهب حيث  رواية  عن فكرة 
وهى كاتبة إيطالية كتبت روايتها عام 1994 وقدمت للسينما اإليطالية.

 املونودراما األولى«الرحيل« تستند على فكرة رواية »إذهب حيث يقودك 
قلبك« بينما املونودراما الثانية »حب مابعد الرحيل«إلى إستنادها إلى 
فكرة الرواية اال أنها مستوحاه من الظروف السياسية التى كانت فيها 
مصر إبان حكم اإلخوان املسلمني« مابني 30 يونيو2012 إلى 3 يوليو 
2013«وتعد تعليق أو رد فعل يتصوره الكاتب عن رواية سوزانا تامارو، 
عودة  حول  تدور  الرحيل«فهى  مابعد  »حب  الثالثة  املونودراما  بينما 
احلفيدة التى تعثر على خطابات جدتها ومن خاللها تتكشف األحداث 
التى عاشتها الصغيرة عبر زمانها فى أمريكا ومصر، وتعقد نوع من 
املقارنات بني األحداث السياسية واإلجتماعية داخل مصر وما يشبهها 

من أحداث فى العالم أجمع. 
إختار سخسوخ بطلة املسرحية األولى«حب ماقبل الرحيل« حتمل اسم 
العجوز، وهى إذاً منوذج لسيدات ُكثر على ذات الشاكلة من كبار السن، 

يتجسد يف أدائها إختالط املشاعر واحلنني الدائم إلى األحفاد.
 تتجلى كلمات العجوز فى حالة من البوح والذى يشبه إلى حد كبير 
املونولوج الداخلى الطويل، وتعتمد العجوز فيما تقول على ذلك الكم 
الذكريات  تلك  أن  ذلك  النسيان  التى الميحوها  الذكريات  الهائل من 
ربطت بينها وبني حفيدتها، التى غادرت البالد وتركتها للوحدة وكبر 

السن والوهن.
 يتجلى الصراع بني اجلدة وحفيدتها فى ضروبا متعارضة من السلوك 
فتقول العجوز »اختلفت سنوات العصبية بيننا، وبقيت حولى ذكرياتى 
معك وأنت طفلة« تركت العجوز بوحدتها ووهنها جتتر ذكريات املاضى 
وتتسلى بآالمه، حالة من الرهافة تتجسد فى تلك العجوز »أعرف أننا 
اتفقنا على اال يكتب أحدنا لآلخر، وقد إحترمت هذا رغم صعوبته..

وما أكتبه من كلمات لن تطير لتلحق بك فى أمريكا: ولكن فى حالة 
عدم وجودى ستكون كلماتى هنا فى إنتظارك« تلك الكلمات تقدم حالة 
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من اإلدراك من قبل العجوز كون الزمن الميكن مراجعته من جديد فهو 
مستمر فى املضى قدما إلى األمام.

ميتزج  شعور  لكنه  جديد  من  ستعود  احلفيدة  كون  شعورباألمل  ثمة 
باليأس أيضا، ذلك أن العجوز تشعر مبطاردة املوت لها وبأنه سيتمكن 
منها قبل عودة احلفيدة من جديد، تقدم املسرحية منوذج لعدم التواصل 
بني األجيال املختلفة فالسبيل إلى لغة مشتركة للتفاهم فجل ما فعلته 
احلفيدة هو الرحيل وهكذا ميكن أن نحيل داللة العنوان)حب ماقبل 
الرحيل(إلى أنه حب العجوز حلفيدتها والذى إستطاع أن يوقف الزمن 

النفسى بالنسبة للعجوز وكأنه فى ثبات عند حلظة ماقبل الرحيل.
يهتم سخسوخ باإلرشادة املسرحية بوصفها وسيلة الكاتب فى التعبير 
عن مايتصوره لكل ماهو مرئى حال عرض النص على خشبة املسرح، 
ومما هو معروف أن نشأة اإلرشادة املسرحية كانت تتالزم مع تطور 
املسرح اإليهامى ذاته فى العصر احلديث، إن حرفة الكاتب املسرحى 
تسكنها  التى  املسرحية  بالبيئة  املعرفة  لتشمل  تتسع  سخسوخ  أحمد 
الشخصيات، وتفاعلها اجلسمانى فى إطار الفضاء املسرحى، وملعرفة 
العناصر  كافة  على  إرشادته  يقدم  الكتابة  بتقنيات  الدرامى  كاتبنا 
املسرحية السينوجرافية، مبا يعنى أن إرشادته تعبر عن كل ماهو مرئى 
ومسموع فى الفضاء املسرحى  كما هذه اإلرشادة »تغيير فى اإلضاءة 
يعطى إحساسا مبرور زمن معني، موسيقى. العجوز نائمة على الكرسى 
إلى  الزجاجية تنظر  الشبابيك  ناحية أحد  الهزاز تصحو تتجه ببطء 
اخلارج«  وعلى ذلك  تبدو إرشادة مؤلفنا معبرة عن احلالة النفسية 
لشخصيته الدرامية أيضا إلى جوار وصف الفضاء املسرحى املحيط 

بها. 
ترحل  احلفيدة  التى جعلت  والدوافع  التفسيرات  بعض  العجوز  تقدم 
»حني كنا نشاهد أخبار التليفزيون البشعة، كنت تسخرين من تعاطفى 
الكويت،  الشيشان،  العراق،  البوسنة،  لبنان،  فلسطني،  فى  القتلى  مع 
اجلزائر، إيران، اخلرطوم، جنوب أفريقيا وفى كل مكان فى العالم هنا 
وفى هذه اللحظة كنت أعرف من أعماق قلبى، أن احلوار قد إنتهى 

بيننا ..ولهذا السبب قمت بتهديدى بالرحيل«
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ذلك تفسير العجوز لسلوك احلفيدة كما تراه بينما تبدو جملة أخرى 
ضمن بوحها من أهم الدوافع التى قد تكون أدت باحلفيدة إلى الرحيل 
إنها ماتت فى حادثة  كانت لدى أمك،  إبنة وفقدتها  لدى  كانت  »لقد 
فيه«يبحث  وصفعتها  بعنف  تصادمنا  الذى  نفسه  اليوم  فى  بسيارتها 
تقدمي  محاوال  الدرامية  للشخصية  النفسية  الدوافع  فى  الكاتب 
شخصية حاضرة من حلم ودم، وشخصية أخرى يروى عنها فهو يغرس 
لدى املتلقى بعض املعلومات التى سيستند عليها فيما تبقى من ثالثيته.  
فى  عجوز  إمرأة  سخسوخ  »الرحيل«يقدم  الثانية  املونودراما  فى     
عليها  اإلجابة  كانت  التى  األسئلة  بعض  تطرح  عمرها،  من  الثمانني 
فى صورة دوافع للحفيدة، فى »حب ماقبل الرحيل« جتسد مونودراما 
»الرحيل« تلك األسئلة فى ال أدرى ملاذا هذه الكراهية ياصغيرتى؟ ملاذا 
نتواصل رغم حبى الشديد؟ ال أدرى؟ هل صحيح أن  لم نستطيع أن 

الشباب القلب لهم؟
ال أعتقد ..فلدى القناعة، بأن القلب اليتغير لكن النفاق أصبح أقل« 
يبدو بوح العجوز فى هذه املونودراما بوحا يقدم نقدا سياسيا للحالة 
أنها  العجوز  تؤكد  وفيه  اإلخوان،  حكم  إبان  مصر  عليها  كانت  التى 
علمت اآلن بعد مرور الوقت أن حفيدتها كانت على حق فى إعتراضها 
الكاتب  يقدم  دين،  رجال  وإعتبارهم  لألخوان،  جدتها  تصديق  على 
وجهة نظره السياسية فى هذه املسرحية وتقيمه للفترة التى عاشتها 
مصر إبان تلك الفترة، ومن خالل الرسائل التى تكتبها اجلدة العجوز 
ميكن أن يعرف املتلقى أدق التفاصيل، مع األخذ فى اإلعتبار أن العجوز 
الترسل تلك الرسائل حلفيدتها بل حتتفظ بها وعلى الرغم من إدراك 
الطريقة  تتبع  أنها  اال  فى خضمه  الذى حتيا  الزمن  لطبيعة  العجوز 

التقليدية فى كتابة الرسائل على ورق.
- العجوز »حينما أفكر فى الزمن الذى عشت فيه وهذا القرن احلادى 
والعشرين .. ينتابنى الشعور أن الزمن يعانى نوعا من اإلستعجال، فكل 
كثيرة مختلفة، وفى  بأحداث  يهاجمنا  التاريخ  شئ يحدث على عجل 

نهاية كل يوم يشعر اإلنسان بأنه مستنزف«     
ويبدو أن كثرة البوح من العجوز قد يؤدى إلى رحيلها الفعلى وعليك 
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الرحيل.. حيث  قلبى  »يقودنى  كلماتها  فأخر  ذلك  تدرك  أن  كمتلِق 
تكون  ولن  اخلطابات،  تلك  تكتب  أنها  تعرف  وهى  الرحيل..الرحيل« 
بأن  العجوز يقني داخلى  تعود احلفيدة فتقرئها، لدى  حاضرة حينما 

احلفيدة حتما ستعود.
وفى أخر نصوص الثالثية حب مابعد الرحيل تستبدل شخصية العجوز 
باحلفيدة وتعثر على اخلطابات التى كانت قد كتبتها اجلدة ولم ترسلها.

 يقدم سخسوخ فى هذا املسرحية رصدا للحالة السياسية املصرية منذ 
سقوط اإلخوان وكل ما مر على مصر من أحداث وصوال لإلنتخابات 
الرئاسية، ومياثل كاتبنا بني تلك احلالة السياسية وحالة العديد من 
دول العالم التى مرت بأحداث مشابهة على مدار التاريخ، تبرز هذه 
اجلدة  ندم  من  الرغم  وعلى  األجيال،  بني  اإلختالف  ذلك  املسرحية 
الشباب  ألفكار  ينتصر  كاتبنا  أن  إال  السابقة  املونودراما  فى  العجوز 
اخلامس  فى  املصرية  بالثورة  إميانه  عن  يعبر  ضمنيا  وهو  متاما، 

والعشرين من يناير وفى الثالثني من يونيو.
فى مقدمة الكاتب عن مسرحياته يطرح بعض األسئلة قائال »هل إنتهى 
عصر العجوز وجاء عصر احلفيدة..رمبا..ولكن احلب فى كل احلاالت 
مافعلته  والفعل..وهذا  الشجاعة  من  قدر  إلى  ممارسته  فى  يحتاج 
يعبر سخسوخ  اإلصرار  من  نوع  فى  احلفيدة«  وحيدتها  العجوز جتاه 
عن احلب كما يفهمه ويؤكد على أن دوام اإلهتمام باحلب يجعله غير 

منتهى.      
إختار سخسوخ أن يستلهم ثالثيته من رواية عاملية وأن تكون فى قالب 
املونودراما، وهى من أصعب أنواع الفنون ذلك أنها تعد دراما املمثل 
الواحد، وتقوم فى جوهرها على مهارة املمثل فى األداء ملجموعة من 
األوار وإنتقاله من دور ألخر بسرعة كبيرة وإتقان، املونودراما تسمح 
أنها  من  الرغم  وعلى  مسرحى،  عرض  إلى  أدبى  نص  أى  بتحويل 
أنه ال مينع من وجود أدوار صامتة  مسرحية تكتب ملمثل واحد،  إال 
جانبية، وغالبا مايصاحب هذا النوع من املسرحيات موسيقى وتقنيات 
من وسائط أخرى كالتليفزيون والسينما، الينسى سخسوخ أنه أستاذ 
اإلعداد  عن  ُمصغرة  بدراسة  نصوصة  يقدم  فهو  ولذك  أكادميى 
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واملونودراما. 
لقد إخترت فى بداية احلديث عن الدكتور »أحمد سخسوخ« أن يكون 
طرحا لبعض إبداعه ككاتب مسرحى مهموم بقضايا مصر واإلنسان 

عموما ومن ثم نقدم بعض من إنتاجه العلمى والفنى.  
أ.د.أحمد سخسوخ

الفنون  أكادميية  املسرحية،  للفنون  العالى  املعهد  فى  تخرج   1975
التابع  راينهاردت«  مبعهد«ماكس  السرحى  اإلخراج  درس   1982   .
وتتلمذ  بفيينا  الفنون  بأكادميية  بأكادميية  للموسيقى  العليا  للمدرسة 

على أيدى تالمذة املخرج العاملى ماكس راينهارت
1985/1984حصل على جائزة النقد املسرحى األولى مرتني متتاليتني 

من العرب اللندنية.
»جون  العاملى  املخرج  يد  على  ببرلني  التمثيل  فن  فى  تتلمذ   1986
املمثلني  »ستوديو  مؤسس  ستراسبرج،  لى  كوستوبرلوس«مساعد 

بنيويورك« والذى تتلمذ على يديه معظم جنوم هوليود.
1987 حصل على دكتوراه الفلسفة فى الدراما من جامعة فيينا بتقدير 

إمتياز بعد أن تتلمذ على يد الناقد العاملى »مارتن إسلن«.
1989 حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى النقد املسرحى .

2000 حصل على نوط اإلمتياز من دولة النمسا عن مجمل ترجماته 
للمسرح النمساوى.

التى  وهى  األدبى،  النقد  فى  الكتاب  احتاد  على جائزة  2001 حصل 
منحها احتاد الكتاب ألول مرة فى مصر. 

1998 قدم له املسرح القومى من إعداده مسرحية )حب ماقبل الرحيل(
له  األبناء وقدم  تأليفه مسرحية  املركزية من  وقدمت فرقة بورسعيد 

املسرح احلديث مسرحية الشيطان يرقص 
2002 قدم له مسرح الهناجر مسرحية عيد امليالد ترجمة ودراماتورجى، 

وقدمت مبهرجان القرين بالكويت .
2005 قدمت له مسرحية »حب ماقبل الرحيل«فى افتتاح مهرجان يوم 
املسرح العاملى، على املعهد العالى للفنون املسرحية، كما أعيد تقدميها 
فى  احلديث  باملسرح  إدريس  يوسف  بقاعة  الشباب  مسرح  إنتاج  من 
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يوليو نفس العام.
ورئيسا سابقا  املسرحية،  للفنون  العالى  باملعهد  للدراما  أستاذا  يعمل 
لقسم الدراما والنقد ووكيال ثم عميدا – حاليا – للمعهد العالى لفنون 

املسرحية/ بأكادميية الفنون.
صدر له أكثر من ثالثني كتابا فى مجال الدراسات املسرحية والترجمة 

والترجمة واإلبداع .
األبناء – عن الهيئة املصرية للكتب القاهرة 1988

للفنون،عن  الدولى  فيينا  مهرجان  إطار  فى  املسرحى  1989التجريب 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وزارة الثقافة القاهرة.

1990حوارات مع أواخر عمالقة املسرح العاملى، دار النهضة املصرية 
القاهرة.

1991جتارب شكسبيرية مكتبة مدبولى القاهرة.
1991منهج لى ستراسبرج فى تدريب املمثل )ترجمة(مهرجان القاهرة 

الدولى للمسرح التجريبى، وزارة الثقافة القاهرة.  
2001 عبث إدريس وعبد الصبور فى املسرح، املركز القومى للمسرح 

مدخل إلى فهم الدراما، مكتبة الزعيم.
2002 الرقص على جدار املوت، املجلس األعلى للثقافة.جنيب الريحانى 

.جنم من زمن الفن اجلميل، مكتبة األسرة.
املصرية  الهيئة  املعاصر،  األوروبى  املسرح  محراب  فى  مقعد   2003

العامة للكتاب.
العامة  النص والعرض املسرحى،الهيئة املصرية  الدراما الشعرية بني 

للكتاب. 
2005 احلب على نهر الدانوب- فيلم سينيمائى- الهيئة املصرية العامة 

للكتاب .
2008 صناع املسرح املصرى، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الثقافة 

ثالثة أجزاء ..سعد أردش والطرق إلى الريادة املسرحية، حتريرا.
2014 إنفجار، دار نشر أرت بوت.                   

..مسرحيا وسينمائيا من  والتطبيق  النظرية  بريشت  برت  كتاب  وفى 
أساسهم  على  يقوم  محاور  ثالثة  يقدم  سخسوخ  أ.د.أحمد  تأليف 
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الكتاب.
املحور األول: يرتكز على اجلانب اإلنسانى بريشت اإلنسان .

املحور الثانى: يرتكز على جانب نظرى يسعى إلى جتاوز املفاهيم التى 
سادت خطأ عنه، فى محاولة لتأكيد املنظور اجلديد الذى تبلور لدى 
بريشت فى أخر حياته وهو منظور املسرح الدياليكتيكى، وهى املرحلة 

التى جتاهلها النقاد والدارسون.
املحور الثالث:-يقدم مساحة أكبر لتقنيات العرض املسرحى وعناصره 

فى أعمال بريشت التى قدمت على خشبات املسارح.
ويعد هذا الكتاب ضمن أهم مجهودات دكتور سخسوخ، لم يكن أحمد 
سخسوخ أستاذا أكادمييا عاديا، بل كان منوذج لألستاذ املستنير القادر 
على القراءة الدائمة ومواكبة كل ماهو جديد على مستوى الفن ومعرفة 
قضايا املجتمع وطرحها فى أعماله فقد كانت لديه وجهة نظر ُمغايرة 
دائما ملا هو سائد، وكما بدأنا باحلديث عن سخسوخ من خالل إهدائه 
ننهى كالمنا عنه بإهداء له فى صدر كتابه »الدراما الشعرية بني النص 

والعرض املسرحى«لنعر ف بعض من روحه.
ليلة  فى  البارد  األرض  رحم  إلى  هدوء  فى  رحلت  التى  أمى  »إلى 
ونظرة عينيها  يغادر وجهها احلزين  ولم  إليها  يتحقق  دون حلم  حارة 
السوداوين قلبى أبد«هكذا كان أحمد سخسوخ فى حديثه عن أحبائه، 

لقد إستحق التكرمي    
ولذلك فإن جائزة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى 
دورته اخلامسة »دورة الفنانة سناء جميل« اإلصدار الرابع من اجلائزة 
من  بعض  لتقدمي  تسعى  التى  اجلائزة  وهى  سخسوخ،  أحمد  باسم 
الشباب املوهوب فى التأليف املسرحى إلى الساحة املسرحية املحلية 

والدولية.
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أوالً
مسابقة 

النصوص الطويلة
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عبده احلسينى املشد

األعمال السابقة :
العامة  والهيئة  الهواة  ملسرح  املسرحيات  من  عدد  تأليف 
وقد مت  الطفل  ومسرح  اجلامعة  ومسرح  الثقافة  لقصور 

تقدمي النصوص االتية للجمهور :
1- عفوا لد نفذ رصيدكم 
2- الرقص مع الساحرات 

3- حلم اجلعان 



جائزة املسرح الشبابي يف التأليف املسرحى .. )جائزة د.أحمد سخسوخ (

21

4- لعبة وحدوتة                       
5- وردة بل 

6- حول قبر امللك 
7- إعداد لنص ميراث الريح 

8- سبع ورقات كوتشينة 
9- ألف نيلة ونيلة 

اجلوائز التى مت احلصول عليها :
عن   2011 املسرح  نوادى  مهرجان  مؤلف:  أفضل  جائزة 

نص )عفوا لقد نفذ رصيدكم(
العربي 2013 عن  املسرح  مهرجان  مؤلف:  افضل  جائزة 

نص )الرقص مع الساحرات(
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النص املرسحي:

 ترمجان االشواق
 عن سرية حمى الدين ابن عربى

تاليف: عبده احلسينى 

» كل فن ال يفيد علم ال يُعول عليه«
ابن عربى

املصادر املراجع:
ابن عربى: حياته ومذهبه اسني بال سيوس - ترجمة د/ عبد الرحمن 
البدوي
انخل بالنثيا تاريخ الفكر االندلسى 

الذهبى  ميزان االعتدال 
احسان عباس  نفح الطيب 
الفاسي  العقد الثمني فى تاريخ البلد االمني االمام تقى الدين  
الزركلى  االعالم 
محمد حسن علوان  رواية موت صغير 
عبد االله بنعرفة  رواية جبل قاف 
د / محمد البطوش مقامات العشق 
ابن عربى  ترجمان االشواق 
ابن عربى  فتح الذخائر واالغالق 
االمام االسيوطي  تنبيه الغبي يف تبرئة ابن عربي 
االمام القشيري  الرسالة القشيرية 
عبد املنعم احلفني املوسوعة الصوفية 



جائزة املسرح الشبابي يف التأليف املسرحى .. )جائزة د.أحمد سخسوخ (

23

ابن عربي روح القدس يف محاسبة النفس 
اورفيوس 

جعفر ال ياسني فالسفة اليونان القدمي 
االشعار 

احلالج ابن عربى 
ابن الفارض  ابو نواس 
ذا النون رابعة العدوية 

شخصيات املسرحية
ابن عربى 1: محى الدين ابن عربى، طفال فى الثانية عشر من عمره 

احلب: شخصية خيالية لرجل كهل يحيط به النور 
ابن عربى 2: محى الدين ابن عربى، كهال فى السبعني او اكثر من العمر 

على: ابو محى الدين ابن عربى 
نور: ام محي الدين ابن عربى 

فاطمة: فاطمة بنت املثنى . وهى من قامت بتربية ابن عربى 
ابن رشد: الفليسوف االسالمى ابن رشد 

ابن عربى 3: محي الدين ابن عربى فى مرحلة الشباب 
ارمان: رجل مسن من القشتالني ولكنه يعيش فى قرطبة 

سيال: ابنة ارمان 
السقا - ابن زهر - الشريف االدريسي - الزرقالى - نظام - القاضى - 

صدر الدين - املنشد
شباب 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

حارس 1 - 2 طالب 1 - 2 - 3 
مريد 1 - 2 

فقيه 1 -2 - 3 صوفى 1- 2- 3 
مجموعة من الطلبة والعامة 

اربعة شياطني 
اربعة راقصني التنورة 
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الفصل األول

املنظر العام:
فى عمق املسرح جبل ضخم ميالء مساحة املسرح ويوجد أعاله 
االخر  اجلانب  ومن  بالنتوأت  ملئ  يكون  من جانب   .. كهف صغير 
مدرج ومصنوع من قماش يسهل خروج الديكور من داخله . ويكون 

هناك مكان ثابت )للمنشد( على أولى درجات اجلبل.
على املسرح يوجد ثالث شجرات ألطوار منو الشجرة كل فى بؤرة 

وأمام كل منها مقعدين وتشكيل بسيط خلفها يوحى بوجود بيت
املشهد: فى إطار دراما حركية- يضاء املسرح على )ابن عربى 1( 
فى منتصف املسرح يظهر عليه الرعب واخلوف يحاول الهرولة الي 
يهجمون  جانب،  كل  من  له شيطان  فيخرج  األربعة  املسرح  جوانب 

عليه فى منتصف املسرح ويهموا بضربه .
تظهر بؤرة ضوء فى العمق يخرج منها )احلب( يرتدى عباءة بيضاء 
وحوله أربعة شباب )راقصى التنورة( فيمنع الشباب الشياطني من 

الوصول )البن عربى1( ويحتضنه احلب
ابن عربى 1: من هؤالء ؟ ) مشيرا للشياطني(

احلب: انهم شياطني النفس 
ابن عربى 1: ومن هؤالء ؟ )مشيرا للشباب(

احلب: منجاة العبد .. اإلميان .. العلم .. والفقه ... والزهد 
ابن عربى 1: ومن أنت ؟

احلب: أنا احلب 
الشباب  أخــرج  قد  ويكون  متعن  فى  اليه  عــربــى1(  )ابــن  ينظر 
الشياطني خارج املسرح واحتلوا ميني املسرح فى شكل دائرى يدورون 
معا فى دائرة صغيرة تارة حول نفسهم وتارة حول محيط الدائرة مع 

ترديد ذكر اهلل 
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املنشد: لقد صار قلبي قابال كل صورة ... فمرعى لغزالن ودير 
لرهبان وبيت الوثان وكعبة طائف ... والواح توراة ومصحف قران 

ادين بدين احلب اني توجهت ركائبه .. فاحلب ديني واميانى
اثناء االنشاد يحتضن )احلب( )ابن عربى1( ويدخله فى عبائته 
ويدور به، يفتح الرجل عبائته ليخرج )ابن عربى 2( الذى ينظر اليه 

فى صمت
ابن عربى 2: اين مكاني من األرض ؟ .. اين مكانتى من األرض ؟ 

يبتسم له )احلب( ويتركه ويخرج وهو يالحقه إلى يخرج 
ابن عربى2: ال اعلم مكانى من األرض ... كل ما يعنينى اني فى 

طريقي إلى عزلتى .. ألكون وحدى مع ربى أناجيه 
الشباب: ) يدورون( اهلل 

ابن عربى 2: ما اهون الشقاء فى طريقى اليك .. امشى حتى 
اتعب .. اكل مما القى .. انام حيث ينطبق الليل .. ما امتع الشقاء 

فى طريقى اليك 
الشباب: )يدورون( اهلل 

ابن عربى 2: تزداد حليتى شعثا .. وتتشقق شفتاي ... وال يتوقف 
فى  على سيرى  وانــا  واشتكي  ان  فى جسدى  كل عضو   .. ذكــرك 
طريقك لن أتوقف .. يزداد اجلوع وتتقرح اصابعى وتزداد االمي .. 

وال يخففها سوى البكاء خشية اال اكمل طريقي اليك 
الشباب: )يدورون( اهلل 

يكون )ابن عربى2( قد وصل إلى قمة اجلبل وراى الكوخ فينحنى 
فى خشوع

ابن عربى: الهى ما أحببتك وحدى ولكنى أحببتك وحدك .. فهذا 
الكوخ سكنه 

من محبيك غيرى وذاقوا نفس شقائي فى وصولى اليه .. ما 
أحببتك وحدى .. فهو املعتزل الذى يليق ببيعتى قطبا بعد خمسني 
يا حبيبي  سنة على طريق اهلل املحفوف خلوة وسفر وجوعا فانى 
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احببتك وحدك 
املنشد: اليك اله اخللق ارفع رغبتى 

وان كنت يا ذا املن و اجلود مجرما
وملا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
جعلت الرجا منى لعفوك سلمى 

اثناء االنشاد يحاول )ابن عربى( ان يقف هائما فى امللكوت ولكن 
يتركه غضبا .. يحاول ان يخرج اوراق ليكتب فيها فيسرح ثم يلقيها 

على األرض فى نهاية االنشاد ويصرخ
ابن عربى 2: اى عزلة هذه ؟ .. فكلما أخذتني العزلة .. ارانى 

انسان كاى انسان 
بالبعد عن خصال  انشده  ونفسى مبا  قلبى  اشغل  ان  أحاول   ..
الناس ولكن جترنى طبيعتي التى ُخلقت بها كغيرى .. فاذا سهرت 
ألشهد مطالع األنوار اإللهية ضيعت علَيا ذلك حشية الصوف بالنوم 
.. واذا لزمت الصمت ألسمع حفيف االسرار القدسية قرقعت بطني 
فجعت وانشغلت .. واذا أشعلت مصباحى واخرجت اوراقي وغمست 
من  انشق  البارحة  توقفت  حيث  ووضعتها  احلبر  قنينة  يف  دوايتى 
حيث تتماس الدواة والورق شباك تطل منه ارباض االندلس وازقة 
فاس وزوايا تونس وخوانق القاهرة وحوانيت بغداد وغوطة دمشق  
وبحيرات قونية .. وكأن اهلل يريد لى مبتغي اخر غير الذى أتيت من 

اجله .. فكل ما افعله فى طريق إلى اهلل هو امره وتدبيره ..
الشباب: )يدورون( .. اهلل 

ابن عربي2: يارب .. اكشف لى ما تامر به عبدك الفقير اليك .. 
املنقطع اال منك

يتكون جتمعني كل على جانب من جوانب املسرح، احدهم ملجموعة 
من الصوفني واالخر ملجموعة من الفقهاء

-1
صوفى 1: اري نورا فى سمائنا الليلة 
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صوفى 2: عن اى نور تتحدث ؟ 
صوفى 1: نور وليد فى االندلس 

صوفى 3: ان صدقت القول فبشرانا بامام العارفني يوم مولده
 

-2
هلك  لقد   .. الشؤم  شيخ  طريقنا  من  اهلل  ازاح  لقد   :1 فقيه 

فاحمدوا اهلل أن أرانا يومه 
فقيه 2: ولكن اي منهم فقد أصبحوا كثر ؟

فقيه 3: وهل هناك من هو اضل منه .. فما هو اال امام املتزندقة 
ابن عربى2: أوالئك االولياء يستبشرون مبولدى .. وهؤالء الفقهاء 
يكبرون لهالكى .. اى كشف هذا وملا تخرج الذكريات من بني سطورى 
..  وتبنى مدن بنقاط حبرى .. ان كنت على صواب فان كل شئ 
يومئ بان اكتبها .. نعم سأكتبها .. سأكتب ما ال ميلك كتابته غيرى 
وال  يعرف شان مثلى حتى اذا اختلف الناس فى امرى وجدوا ما  

يحتجون به فى شانى ...
يجلس )ابن عربى 2( ويأخذ ورقه ودوايته ويبدأ فى الكتابة

ابن عربى2: بسم اهلل الرحمن الرحيم ..
صوت صرخة والدة وبكاء طفل

الشجرة  امام  ليقف  يحمل طفل  املسرح  )على( من ميني  يدخل 
التى يظهر  )نــور(  اذنــه، تدخل )فاطمة( تصحب  ليأذن فى  االولــى 

عليها التعب وجُتلسها على احد املقاعد
فاطمة: كيف هو طفلك يا على ؟ 

على: كما وصفته لى متام يا ست فاطمة .. لم انسى يوم جئتني 
فى الفجر  بعدما جرحت اسفل عينى اليسرى وأبلغتني بالبشارة 

فاطمة: أمازلت تذكر ؟
على: وكيف انسى وكل ما قلته يومها حي امامى اليوم .. قلتى 
سيولد لك غالم يشبهك متاما يا على .. يعلى شانك ويخلد ذكرك 
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عينك  اسفل  اجلــرح  موضع  ان  قلت  انــى  نسيت  وهــل  فاطمة: 
اليسرى معناه انه سيخالف دربك يا علي 
نور: الم تقرر بعد يا على مبا نسميه ؟

على: اسميه محمد .. محمد ابن على ابن محمد ..
فاطمة: ولقبه محى الدين بن عربى 

الشباب: )يدورون( اهلل 
نور: محي الدين بن عربى .. ؟!! .. وملا محي الدين يا ست فاطمة 

 ..
فاطمة: يا نور الناس فريقان .. الفريق االول يقتل الدين ومييته 
باسره ..  والفريق الثانى يحيه حيث يطلقه حرا )لنفسها( سبحان 

اهلل .. انى 
 ارى فى ملكوت اهلل حولى روحان يحمالن بعضهما .. روح صغيرة 
لرجل كبير وروح كبيرة لرضيع فى املهد .. اسمع يا على اننى سأربي 

هذا الطفل حتت رعايتى وبركتى فلتأتني به 
على: سمعا وطاعة يا ست فاطمة 

نور: ما الذى تقوله يا على .. أتبعد وليدى عنى وهو فى مهده 
رضيعا .. 

 كيف ان أمن عليه وهو بعيد عن احضانى 
على: يا نور .. انها فاطمة بنت املثنى .. وليه من اولياء اهلل .. 

فبركتها ستحمى ابننا وترعاه .. ويكفينا انها اصطفته 
فاطمة: بل اصطفاه لى اهلل .. اعلمى يا نور .. ان كل شخص يولد 
فى هذه الدنيا له أمان .. ام ترابية وهذه انت .. وام روحية وهذه انا 

.. فهل  تخشى على وليدك من ام زرع اهلل حبه فى قلبها 
نور: امرك يا ست فاطمة 
الشباب: )يدورون ( اهلل 

املنشد: ملا علمت بان قلبي فارغ .. ممن سواك مالته بهواكا 
 فالقلب فه هيامه وغرامه والنطق ال ينفك عن ذكراك 
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به  معلق  )نــور(  وقلب  به  فتفرح  )لفاطمة(  الطفل  )علي(  يعطي 
الثانية ويجلس )على ونور( فى  – فتأخذه )فاطمة( ملكان الشجرة 
بؤرتها يتناقشان .. فتدور به فاطمة تهدهده واثناء ذلك يخرج لها 

)ابن عربى1(
فاطمة: مباذا نتوضأ ؟

ابن عربى1: باملاء 
فى  كان  ان  منك  تقبل  ال  فان صالتك   .. واحلب  باملاء  فاطمة: 
قلبك حقد او كره .. واعلم انك لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر 
جميع املخلوقات وتتقبل كل الناس .. ولن تصل ذروة اإلميان حتى 

تخالف ما تطلبه نفسك .. وال تكن بوجهني 
ابن عربى1: وهل يكون للمرء وجهان يا أماه ؟

منك شيئا  تترك  وال  بكلك  فادخل  قوم  على  دخلت  اذا  فاطمة: 
تترك  وال  بكلك  فاخرج  عندهم  من  خرجت  واذا   .. خارجا  عنهم 

عندهم منك شيئا .. يا ولدى ما تقول فيما اقول ؟
ما  يحب  قلبى  وانــى الجد   .. قولك  القول  امي  يا  عربى1:  ابن 

تقولينه ويشعر كأنه نابع منه 
فاطمة: اسمع يا بنى .. واهلل انى الرى نورا نابعا من قلبك لم 
شياطني  تطفئه  قد  نور  ولكنه   .. االن  حتى  سره  وال  مثله  اعــرف 

النفس فاحذر وطهر قلبك دوما .. ثم اتبعه 
الشباب: ) يدورون ( اهلل 

يخرج )ابن عربى 1( وهى تتأمله ويدخل )ابن رشد( من اجلانب 
االخر

ابن رشد: حياك اهلل يا ست فاطمة 
فاطمة: قاضى القضاة ابن رشد 

ابن رشد: جئتك باحثا عن محي الدين .. اين هو ؟
 .. اتى  .. ها هو قد  للتأمل فى ملكوت اهلل  لقد ذهب  فاطمة: 

ادخل يا محى الدين
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له فى صمت  ينظر  ابن رشد  امــام  ويقف  )ابــن عربى3(  يدخل 
فتنظر لهم فاطمة وتبتسم ثم تصعد اجلانب املدرج من اجلبل وهى 
تنشد، ويصحب )ابن رشد( )ابن عربى3( إلى مكان الشجرة الثالثة

فاطمة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك .. وأغلقت قلبى على من 
عداك 

وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك 
احبك حبني .. حب الهوى .. وحب النك اهل لذاك 

فاما الذى هو حب الهوى .. فشغلى به بك عن من سواك 
واما الذى انت اهل له .. فلست ارى الكون حتى اراك 

ابن رشد: نعم ؟
ابن عربى3: نعم ) يبتسم ابن رشد ( ال ) يغضب ابن رشد (

ابن رشد: ان على لم يخطأ فيما اخبرنى به عنك .. حياك اهلل 
وبياك يا محى الدين .. كيف وجدت مقامك فى قرطبة ؟

ابن عربى3: انها منتهى الغاية واهلها الو علم ودراية .. على عرق 
كرمي وعلم واسع 

ابن رشد: احسن اهلل اليك .. فهل عرفت منهم احد من املتصوفة 
؟

ابن عربى3: ان ابي لم يخفيك من امرى سرا . كلهم لم ادركه .. 
ولكنى ادركت اثار يونس بن الصفار وعبد الرازق الغزنوى وغيرهم 

ابن رشد: وماذا عن اهل الفلسفة .. هل اخذت منهم شيئا ؟
ابن عربي 3: عرفت من علوم امبادذقليس وفيثاغورس وافالطون 
القوانني  من  الفالسفة  اليه  توصل  ما  وجــدت  وهل  رشــد:  ابن 

الطبيعية يتفق 
مع رؤية اهل التصوف من االمور الكشفية ؟

ابن عربي3: نعم 
ابن رشد: هذا جميل .. و ..

ابن عربي3: )مقاطعا( وال ايضا 
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ابن رشد: ماذا تعنى ؟
ابن عربي 3: اعنى نعم وال 
ابن رشد: وكيف نعم وال ؟

ابن عربى3: نعم انها تتفق فى هذا العالم الذى نشهده .. وال حيث 
انها ال تتفق الن العالم ال يستمر على ذات احلال 

ابن رشد: اوضح كالمك يا بنى فانا كبرت ولم اعد متقد الذهن 
مثلك 

ابن عربى 3: امنا قوانني الفلسفة قوانني وضعية تفسر ما مضى 
.. ولكنها ال تفسر ما سيأتى كما هو الكشف 

ابن رشد: نعم انها ال تتنبأ بالغيب .. ولكنها تضع القانون الذى 
ان حدثت فلن تخالفه 

ابن عربى3: ال يوجد قانون 
ابن رشد: ال يوجد قانون ؟!

ابن عربى3: نعم ال يوجد قانون .. يوجد فقط خلق متقلب بارادة 
اهلل الشباب: ) يدورون ( اهلل 

املنشد: روحى للقاك يا مناها اشتاقت .. واألرض عليا كاختيالي 
فى  وفى جنب رضاك   .. وجوى  غراما  ذابت  لقد  والنفس  ضاقت 

الهوى ما القت 
يبتسم له )ابن رشد ( و يسير معه إلى ان يصل ملكان )على ونور( 
وينظر ل)على( مبتسما ويتركهم ويصعد اجلبل املدرج ملكان اقل من 

)فاطمة(
على: كيف وجدت ابن رشد ؟

ابن عربى3: رجل ذو علم وبصيرة 
نور: وكيف كان لقائك به ؟

ابن عربى 3: لقاء مدبر من ابى يا اماه .. ماذا هناك يا ابى ؟ .. 
انى املح فى 

شئ  القضاة  قاضى  لك  قــال  هل   .. منى  يغضبك  شئ  عينيك 
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أغضبك 
منى ؟

إلى  تبادر  )تخرج(  نور  يا  االن  أتركينا   .. رشد  ابن  ليس  على: 
مسامعى  انك جتالس كل ليلة رجال ليس على ملتنا .. بل وتقض 

ساعات طويلة من الليل فى بيته 
ابن عربى3: نعم يا ابى .. انه ارمان .. ومالضير فى ذلك ؟ .. 
ان الرجل ميتلك اكبر مكتبة رايتها حتى االن .. كتب لم ارها من 
قبل فى سوق الوراقني .. اذهب اليه ألنهل من هذا الكنز املخبأ .. 
ولست وحدى فمعى صحبة من الالهثني وراء العلم اي كان .. علوم 
وشروح من لغات وثقافات بعيدة .. كما تستطيع ابنته ان تترجم لنا 

من الهندية والفارسية والقشتالية 
على: سيال .. أليس هذا هو اسمها ؟

ابن عربى 3: وكأن كل شئ يحكي اليك بادق تفاصيله 
على: اسمع يا محى الدين .. انى لن اسمح ابدا ان يتزوج ابنى 

بقشتالية حتى لو كانت على ديننا 
ابن عربى3: انى أتقبل كل الناس يا ابى .. ولكنى غير راغب فى 

الزواج بها .. اننى لن أتزوج .. فالزواج ليس لالولياء 
على: وهل صرت وليا ؟

ابن عربى3: ليس بعد .. ولكنى سأصير وليا باذن اهلل .. ان قلبى 
دوما يحدثنى بذلك 

على: تعنى وليا كهؤالء الذين يهيمون فى الطرقات بال هدى ؟
ابن عربى3: بل على هدى من ربهم يضئ قلوبهم 

على: يا بنى ان كنت تظن ان العمر الذى قضيته فى خدمة البالط 
يختصر  طريقا  لك  مهدت  لقد   .. أخطات  فقد  فقط  لنفسى  هو 
فتكون   .. االمر  اولى  بشانك  احدث  ان  فبوسعى   .. عليك سنوات 

كاتبا عند احدهم .. ثم رمبا تصير بعد ذلك كاتبا عند اخلليفة 
ابن عربى 3: وال هذه يا أبى .. أريد أن أكون وليا فقط 
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على: وكيف تصير وليا ..؟
ابن عربى3: اهلل هو الذى يختار أوليائه 

الشباب: )يدورون( اهلل 
ابن عربى 3: وحسبى االن ان اكون مستعدا الختياره .. متأهبا 

القداره 
على: وهكذا ستظل سادرا بال عمل حتى يختارك اهلل وليا ؟

والزم   .. الركب  واثنى   .. العلم  سأطلب  بل   .. ال  عربى3:  ابن 
تلزمنى  فال   .. واخللفاء  البالط  من  إليا  احب  هذا  ان   .. الشيوخ 
مبا اكره .. اريد ان اكون بعيدا عن ما يشغل بال الناس من كراسى 
السلطة وما يقال عن البالط من ظلم او عدل .. فليس فيه ابدا ما 
ميكن ان يجتمع عليه الناس .. فهذا حال الدنيا وحال البشر فيها .. 
انى لهم ان يتفقوا على امر ما او تفتح قلوبهم لشخص واحد .. ليس 
هناك سوى احلب .. وطريقى هو احلب .. والقلب معلق بحب اهلل 

الشباب: )يدورون( اهلل 
ينظر )على( )ابن عربى3( بغضب ثم يخرج، )ابن عربى3 ( يرقص 
بالتنورة الصوفية مع راقصى التنورة على االنشاد ثم يخرجون جميعا

املنشد: لى حبيب ازور فى اخللوات .. حاضر غائب عن اللحظات 
ما ترانى اصغي اليه بسري .. كى اعى ما يقول من كلمات كلمات من 
غير شكل وال نطق وال مثل نغمة االصوات جتمع االشجار الثالث فى 
احد اجلوانب وتوضع حتتهم منضدة كبيرة عليها الكثير من الكؤوس 
وبعض قنينات اخلمر يقف بجانبها )ارمان( يبدو عليه احلزن، وفى 
اربعة شباب يحملون  الناحية االخرى جتمع املقاعد ليجلس عليها 

كتب يتبادلونها معه، ثم تدخل )سيال( تتأمل ابيها باستغراب
سيال: ما بك يا ابى ؟

يا  اليوم وينفض هذا املجلس من حولنا  يأتى  ان  ارمان: اخشى 
سيال 

سيال: وما الضرر فى ذلك ؟ .. انهم يأتون يتلقون العلم ويتسامرون 
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ويشربون اخلمر وال يدفعون ثمنا لذلك 
ارمان: بل يدفعون الكثير يا سيال .. الونس .. عندما تشعرين ان 
هناك من يقصد بابك دوما غير أبه بأى فروق بينك وبينه تفقدى 
الشعور بالغربة فى بالد ليس بالدك وال أهلها على دينك .. أليس 

ذلك ثمنا كافيا 
سيال: أفهم ذلك يا أبى وأشعر به .. ولكن ال أفهم سر قلقك 

ارمان: ابن عربى .. انه متغيب عن مجلسنا منذ أربعة أيام 
يدخل )ابن عربى3( فتشير سيال ألبيها

سيال: ها هو قد أاتى فال تبحث للحزن عن مدخل 
ابن عربى 3: السالم عليكم ورحمة اهلل 

الشباب: وعليكم السالم 
ارمان: اهال بك يا محى .. ما بالك قد مرت ايام ولم تاتى إلى 
مجلسنا ؟! .. لوال انى اعرفك جيدا لقلت انك سئمت جلوسك مع 

النصارى يف مكان واحد 
الناس بعني واحــدة وال  انى ارى كل  يا اخى  ابن عربى 3: اعلم 

ينقصهم لدى شئ 
شاب1: اذن قد ضارك ما نفعله بعد الدرس من لهو .. وشرب 

بعض كؤوس اخلمر 
ابن عربى3: لكل شانه وانا هنا لشانى فما يشغلنى بشانكم 

شاب2: لكن احلياة ساعة وساعة يا ابن عربى
ابن عربى 3: صدقت .. فساعة لربى ابرهن فيها على حبى بان 
وامتعن  فيها حبيبى  اناجي   .. لقلبى  .. وساعة  اعبده حق عبادته 
فى جمال خلقه .. وساعة لعقلى .. اشغلها بعلم يزيدنى فهما وحبا 

واميان 
ارمان: لن تستطيعوا ان جتادلونه.. فهو صاحب غاية وقلب ساطع 
كنور الشمس .. ولكن اصدقنا القول يا ابن عربى فيما غيابك كل 

هذه االيام ؟
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ابن عربى 3: أنتم تعرفون أن اخلليفة قد خرج بأكبر جيش عرفته 
دولة املوحدين ملالقاة البرتغاليني فى أرضهم بعد ان استولوا على 

حصن شنتفيلة 
شاب 3: وما شأنك أنت .. وأنت لم تخرج فيهم ؟

ابن عربى3: لقد غادر مع اجليش كثير ممن عرفت ومنهم من كان 
ياتى ملجلسنا هذا .. فكنت أحتسس اخبارهم مع كل ات من الشمال 

حتى لو طائر مهاجر يطمئن قلبى ويريح ارقى 
سيال: فلم لم تخرج معهم وقلبك معلق بهم إلى هذا احلد ؟

ابن عربى3: وكيف لى ان أجاهد حتت راية ال أؤمن بها ) حتدث 
اهلل  فواهلل احلياة فى سبيل   .. برايات احلرب  أؤمن  انا ال  جلبة( 
الشق واصعب من املوت فى سبيله .. وانى أخشي احلرب .. وأخشي 
على كل الناس منها أي كان إميانهم .. أنا ال أريد جليش يرفع راية 
اإلسالم فى اى بقعة من بقاع األرض أن ينهزم ولكنى أخشى على 
إنسان خلقه اهلل وكرمه أن يقتل .. ملاذا ال يكون احلب هو أساس 

التعامل بني كل الناس 
شاب 4: ا ن كالمك بعيد كل البعد عن ارض الواقع .. وال اعتقده 

سوى احالم فتيان صغار 
يحاول )ارمان( أن يخفف حدة احلوار فيشير إلى )سيال(

ارمان: لنتأمل ما قاله أورفيوس الذى كانت قيثارته برج السماء .. 
أسمعينا يا سيال .. فهذا نقاش قد يجلب احلرب إلى بيتنا الصغير 
انا أورفيوس .. غنيت   .. ..)بــاداء متثيلى(  ابي  يا  سيال: حسنا 
لقد   .. ابتعدت عن سفينتنا  وللصخور حتى  نامت  للعواصف حتى 
ذهبت إلى اخر العالم .. يا الهى نحن نتلكأ على األرض قليال ثم 
نعود اليك .. ثم نحن اليك إلى االبد .. ولكن حبيبتى ذهبت اليك إلى 
االبد .. ولكن حبيبتى ذهبت اليك اسرع مما يجب .. ذهبت اليك 
قبل ان تزهر زهرتها وانى اسالك ان تعيرنى اياها فقط وال تعطينى 

اياها إلى األبد .. سنوات قليلة ونعود ا إليك إلى األبد .. 
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ارمان: أحسنتي يا بنيتى .. واالن وقد انتهينا من القراءة والعلم 
فجاء وقت املرح 

شاب 1: صدقت يا أرمان .. الينا بالكؤوس يا سيال وعنا بالكتب 
فقد أرهقت عقولنا وحق لها علينا ان نريحها باخلمر 

سيال: الكؤوس معدة على الطاولة ولكل كاسه .. اجمعوا أشيائكم 
وهلموا اليها وحتمل كاس بدالل لتذهب به وتضعه امام ابن عربى

لن  كــان  وان  بالبخل  يصفنا  ال  حتى  ملحى  الكاس  وهــذا  سيال: 
يشربه 

يدخل شاب 5 يهرول عليهم من خارج املسرح
شاب5: السالم عليكم 

اجلميع: وعليك السالم 
ارمان: مالك تلهث هكذا وكان ذئب طاردك إلى هنا ؟

يعقوب  وتولى  وقتل اخلليفة  املوحدين  لقد هزم جيش  شاب 5: 
ابن اخلليفة احلكم 

امامه  الذى  الكاس  فيمسك  عربى3(  )ابن  على  الغضب  يظهر 
بغضب

فاطمة: الطريق وعرة مليئة بالصعاب .. فاجمع زادك تقدر عليها 
وزادك فى الطريق هو نور قلبك فطهره واتبعه 

يتذوقها اال صاحب عقل  ان لكالمك حالوة ال  ابن رشد: واهلل 
وقلب .. فال متررها بغصة قلبك او حيرة عقلك 

فيكسر )ابن عربى 3( الكاس فى يده من الغيظ .. وينتشر الزعر 
بني اجلميع

شاب 2: البرتغاليون قادمون ال محالة
ارمان: اهدؤا يا قوم .. فبيننا وبني البرتغاليون االف االميال .. 
وقد تكون الهزمية فى جولة .. فال تستبقوا الشر .. هيا يا سيال 

عاودى مأل الكؤوس ولنعود إلى ما كنا عليه 
سيال: ابى ؟!!
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ارمان: نفذى ما اقول .. ال أريد اخلوف أن يتسرب إلى دارى .. 
ملعونه تلك احلروب التى ال ُتبقى فى النفوس سوى القلق واحلزن ..

شاب 1: نعم الراي رأيك يا ارمان فننشد بعض الغناء ونرقص 
حتى  الصباح وندع الغد يأتى على مهل ..

متال سيال الكؤوس ويبدأ الشباب فى الغناء لتصعد على املنضدة 
ترقص بينهم وهم يرقصون حولها وابن عربى فى ركن بعيد عنهم 

يتامل، ثم يدخل شاب 6
شاب 6: لقد اصدر اخلليفة يعقوب امرا مبنع اخلمر واملغنيني 
والفضة  بالذهب  املوشى  والديباج  لبس احلرير  و جرم   .. والقيان 
على الرجال  .. كما منع العمل بالفقه املالكي وفلسفة ابن رشد وامر 
بجمع كتبهما وحرقهم تنزل سيال من على املنضدة فى خوف ويجلس 

كل فى مكانه فى هلع
ابن عربى3: االن قد هزم املسلمون .. اى كتاب هو علم .. فكيف 
مينع على الناس بل ويجمع ويحرق لكي ال يرى النور مرة اخرى .. 

اى شئ باقى لنا فى هذه احلياة .. ؟؟
يهرول ناحيتهم وميسك كاس خمر وينظر له ثم يشربه

السكر واالنــزواء وراء غمامة  للمرء سوى  يعد  لم  ابن عربى 3: 
الباطل والصمت كشيطان أرزل )يحمل قنينة ليشرب منها بعنف(

ارمان: على رسلك يا بنى فانت لم تشرب قط 
يدور) ابن عربى3( بينهم فى حزن

ُهزم   .. غيرهم  بيد  ال   .. بأيديهم  املسلمون  ُهــزم  عربى3:  ابن 
املسلمون 

الزجاجة على  يلقى  ثم  مرارة  3( اخلمر فى  )ابن عربى  يتجرع 
وهو  مجروح  كطائر  ليرقص  الطاولة  يصعد  و  بحزن  زراعــه  طول 
بلحن حزين  ولكن  ينشدونها  كانو  التى  املرحة  االغنية  نفس  ينشد 
للنواح وهم ينظرون له فى حزن، ثم ينهض اجلميع يدورون  اقرب 

حول املنضدة فى رقص حزين .
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 يظهر نور من بعيد يدخل منه )احلب( ويصعد إلى الطاولة مع 
)ابن عربى3( لينظر له لثوانى ثم يجذبه بعنف واجلميع يرقصون وال 
يرون ما يحدث على الطاولة، فينظر له فى صمت ويبكى بعنف ثم 
ينزل من على املنضدة بسرعة ويهرول بعيدا عنهم وهم ال يشعرون 
به. ويتم تشكيل املقاعد إلى هيئة قبور فى اجلانب االخر و يقف فى 

منتصف املسرح
ابن عربى 3: يا رب .. يا رب .. لقد زلت قدماى .. االختبار كان 
صعب وانا عبد ضعيف .. هاله اخلوف .. اغفر لى .. يا هلل .. لقد 
انطفأ نور قلبى فضللت .. يا حبيبى اجبنى فانت قريب جتيب دعوة 

الداعى متى 
دعاك .. انر لى طريقى وانر بصيرتى .. ارجوك ربى ان 

تستعملنى  نفسى  لشياطني  تتركنى  وال  يرضيك  فيما  تستعملنى 
فيما يعضبك .. وحبيبى ومبلغ غايتى .. اذرف الدمع فطهرنى 

فاطمة: طهر قلبك واتبعه 
ابن رشد: النور فى القلب فكيف يطوله الظالم 

فاطمة: اغسل نفسك من ذنوبك بالقرب من اهلل 
ابن رشد: التأمل هو عقل الفيلسوف .. وعني املتصوف 

ينظر )ابن عربى3( حوله فيجد املجوعة ترقص حول املنضدة، 
وفى اجلانب االخر القبور فيهرول ناحية القبور ويجلس فيها باكيا 
االنشاد،  على  يرقصون  التنورة  راقصى  يدخل  السماء،  إلى  ناظرا 

ويظهر فى اخللفية سلويت جلمع الكتب وحرقها 
املنشد: ايا من ليس لى منه مجير .. بعفوك من عذاباتى استجير 

انا العبد املقر بكل ذنب .. وانت السيد املولى الغفور 
فان عذبتنى فبسوء فعلي .. وان تغفر فانت به جدير 

افر اليك منك واين اال ... اليك يفر املستجير 
اظالم
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الفصل الثانى:  
يضاء املسرح على اجلبل باصوات الطبيعة الصحراوية مختلطة 
املاء  السقا اجلبل وهو يحمل جرة  الذكر، يصعد  باصوات حلقات 

على ظهره وحمل اخر بيده إلى ان يصل إلى الكوخ
السقا: ايها الرجل ... هل انت موجود 

يخرج له )ابن عربى2( الكهل من الكوخ حامال وعاء وجرة ماء
السقا: السالم على من اتبع الهدى 

ابن عربى 2: وعليك السالم 
السقا: اخرج وعائك وجرتك 

اثناء  الوعاء  فى  احلبوب  وبعض  اجلرة  فى  املاء  له  السقا  يفرغ 
حديثهم

السقا: كيف احلياة هنا ايها الشيخ ؟
ابن عربى2: احلياة فى العزلة هى نعم احلياة .. يصفى فيها املرء 
نفسه من كل اثام الدنيا .. ويترك اهواء النفس .. ويذهب إلى ربه 

حيث ال يشغله عن ذكره سواه 
السقا: اوليس فى ذلك مشقة على رجل مسن مثلك ؟

ابن عربى 2: كم تبلغ من العمر ايها الرجل ؟
السقا: سأبلغ اخلمسني مع بزوغ قمر الشهر القادم 

ابن عربى 2: أوليس فى مجيئك إلى هنا حامال املتاع واملاء على 
ظهرك مشقة لك ؟

السقا: ولكنى اسعى على معايشي الجد قوتى وقوت اوالدى 
ابن عربى 2: وكذلك انا اسعى على معايشى .. الهثا وراء قوت 

قلبى وغذاء روحى، فكل شخص معد ملا خلق له .. 
السقا: ولكل عقل هو فرح به .. اراك االسبوع القادم 

ابن عربى 2: انتظر .. خد هذه الدراهم .. واتى لى بحبر واوراق 
عند مجيئك 
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السقا: استودعك اهلل .. واحرص من الذئاب فواللهى كلما أتيت 
اليك اخشى اال اجد منك سوى البقايا 

ابن عربى2: ال تخشى على عبد يؤنسه ربه ويرعاه .. فى رعاية 
اهلل 

فى  يتابعه  عربى2(  و)ابن  اجلبل  نازال  ويتركه  الرجل  له  يبتسم 
صمت ثم يهيم فى السماء فتتغير مالمحه إلى احلزن

ابن عربى2: السنوات تعبر امام مخيلتى كأن كل ما دار فيها قد 
حدث لتوه، لم  يكن لى امنية اكبر من ان اسافر باحثا عن علم لم 
اعرفه .. طريق  مقدر ان اسير فيه الرى من ملكوت اهلل ما لم اكن 
الراه وانا فى مكانى ال ابرحه، فمن يولد فى مدينة محاصرة تولد 
معه رغبة جامحة فى االنطالق خارج االسوار .. ولكن السفر ان لم 

يكن منه ظفر ال يعول عليه ..
)ابن  تخرج من عمق اجلبل جزء من مقدمة سفينة يجلس فيه 
منظر  معطى  حولها  القماش  ويتشكل  رجال،  ثالث  ومعه  عربى3( 
للبحر، فيقوم )ابن عربى3( يقف على مقدمة السفينة متأمال البحر 
بني  وتضربه  خلفه  وتقف  يرونها  ال  بينهم  من  )نظام(  فتدخل   ..

منكبيه فيفيق وينظر لها لثوانى
نظام: يا سيدى كيف قلت .. ؟

ابن عربى 3: قلت ؟؟!
نظام: ليت شعرى لو دروا .. اى قلب ملكوا 

 عجبا منك وانت عارف زمانك تقول مثل هذا .. أليس كل مملوك 
يؤذن  الشعور  ..ومتنى  املعرفة  بعد  اال  امللك  .. وهل يصح  معروف 
بعدمها .. والطريق لسان صدق .. فكيف يجوز ملثلك قول مثل هذا 

.. قل لى يا سيدى فماذا قلت بعده ؟
ابن عربى 3: قلت .. وفؤادى لو دري .. اى شعب سلكوا 

نظام: يا سيدى الشعب الذى بني الشغاف والفؤاد هو املانع له 
من املعرفة .. فكيف يتمنى مثلك ما اال ميكن الوصول ايه اال بعد 
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املعرفة .. والطريق لسان صدق فكيف يجوز ملثلك ان يقول مثل هذا 
؟ .. فماذا قلت بعده ؟

ابن عربى 3: أتراهم سلموا .. ام تراهم هلكوا ؟؟
نظام: اما هم فسلموا ولكن اسأل عنك فينبغى ان تسأل نفسك 

هل سلمت ام هلكت .. فماذا قلت بعده ؟
ابن عربى 3: حار ارباب الهوى .. فى الهوى وارتبكوا 

نظام: يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضلة يحار بها والهوى شانه 
ويذهب  اخلواطر  ويدهش  العقول  ويذهب  احلواس  يخدر  التعميم 
بصاحبه فى الذاهبني .. فاين احليرة وما هنا باق فيحار .. والطريق 

لسان صدق والتجوز منك غير الئق 
ابن عربى3: يا بنت اخلالة .. ما اسمك 

نظام: قرة العني ..
تنزل )نظام ( من السفينة لتمشى بني القماشات التى متثل البحر 

وابن عربى يتابعها إلى ان يفيقه دقات ابن زهر على كتفه
ابن زهر: اسمع يا ابن عربى .. طوال تلك الرحلة قد علمك كل 
منا من علومه واحسبك قد نلت من علومنا ما قد نفعك .. كما نال 
كل منا من علوم االخر ما نال فقد حدثنا ابن الزرقالى مما علمه 
من علوم الفلك .. وحدثنا الشريف االدريسي من علمه فى جغرفيا 
األرض وعلم اخلرائط .. واحسبنى حدثتكم فى الطب ما قد يعينكم 

على قضاء احلوائض البسيطة فيه .. واالن ائتنا اجرنا 
ابن عربى 3: اجر .. اجر ماذا ؟ 

الشريف: اجر تعليمك تلك العلوم 
ابن عربى 3: واى اجر تريدون ..؟ 

الزرقالى: علما من علمك .. واختصر لنا فيه .. فنحن اهل علوم 
وضعية منيل لالختصار .. ) يضحكون (

يقف ابن عربى على مقدمة السفينة ويتأمل لثوانى
ابن عربى 3: اعلموا يا رفقاء دربي انه توجد يف الطبيعة ثالث 
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قوي غيبية .. الوحى والعقل والقلب .. فان مال املرء جهة الوحى 
وحده اصبح ظاهريا .. وان مال جهة العقل وحده اصبح فليسوفا .. 

وان مال جهة القلب وحده صار صوفيا 
الشريف: اال ميكن ان مييل املرء اليها كلها ؟

ابن عربي3: ان ارادها كلها فالبد له ان يبنى جسورا بينها 
الزرقالي: وكيف يبنى هذه اجلسور ؟

ابن عربي3: بني الوحى والعقل البد من جسر التفسير .. وبني 
الوحى والقلب البد من جسر التاويل .. وبني العقل والقلب البد من 

جسر احلب 
املنشد: ابدا بذكرك تنقضى اوقاتى .. ما بني سمارى وفى خاواتى 

يا واحد احلسن البديع لذاته .. انا واحد اال حزن فيك لذاتى
وبذكرك اشتغلت حواسى .. مثلما بحبك امتألت جميع جهاتى

بعضهم،  ويودعون  السفينة  على  من  االربعة  ينزل  االنشاد  اثناء 
يتحول جسد السفينة إلى ما يشبه كتاب مفتوح ليجلس على طرفه 
ابن عربى وبيده كتاب و ويدخل طلبة العلم ويجلسون حوله مجموعة 

بعد اخرى
اهلل علي سيدنا  الرحيم وصلي  الرحمن  اهلل  بسم  ابن عربى3: 
محمد واله .. من العبد الضعيف الناصح الشفيق املامور بالنصح 
الخوانه واملشدد عليه فى ذلك دون اهل زمانه .. محمد بن على ...

طالب 1: نشعر فى كالمك بزعم بان اهلل يكشف لك ما ال يكشف 
لنا ..  ونحن نصلي ونصوم مثلما تصلى وتصوم ..؟

طالب2: وما بالك ورثت النبي وحدك ولم يرثه غيرك من امته ؟.. 
فال قرشي انت وال من اهل البيت 

طالب 3: ايها الناس اسمعوا اجابة اسئلتكم من الشيخ ..
ابن عربى 3: واللهى ان صمتى لبحثا بني كالمكم عن اسئلة اجيب 
عليها .. وانى الجد اغلب ما قلتم نابع من التعصب ألرض بعينها 
او ضد فئة دون غيرها ونكران الفضل فيها .. فاعلموا يا احبائى 
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ان اهلل جعل رسالة حبيبه املصطفى للناس كافة وجعلهم كلهم عنده 
سواسية فلم تريدون ان تقسموهم أنتم إلى مغاربه ومشارقه وبيض 
وسود .. احبوا الناس ترو اجلميل فيهم كما اراه .. وما انا يا هل 
اخلير سوى محض عبد هلل . ال اطلب التفوق على عباده .. بل أمتنى 
ان يكون العالم كله على قدم واحدة فى اعلي املراتب فال ضيق فى 

مراتب املعرفة والكمال ..
طالب 1: ولكنك قلت االن انك املشدد عليه فى ذلك دون اهل 
زمانه .. تعنى ان اهلل خصك بدعوة الناس دون غيرهم ... انبى انت 

..؟!
ابن عربى3: )منفعال ( املشدد عليه فى ذلك دون اهل زمانه .. 
اى ألزمته نفسه بذلك وجعلت روحه معذبة ان لم يقم مبا تطلبه من 

نصح للناس ودعوتهم للحب .. ونبذ التطرف 
طالب 2: وبذكرك للحب .. ماذا عن ترجمان االشواق وما فيه ؟

تدخل )نظام( وتقف امامه دون ان يشعر بها احد .. فيقوم لها 
ابن عربى

ابن عربى3: فى مثلك يقال الشعر يا قرة العني 
نظام: اسمى نظام .. نظام بنت الشيخ زاهر 

ابن عربى 3: الشيخ زاهر األصفهانى .. بوركت نسبا وادبا وعلما 
و جماال

نظام: قلت ان فى مثلى يقال الشعر .. فماذا قد تقول فى ..
بذكرها  علالنى   .. االجفان  مريضة  من  مرضي  عربى3:  ابــن 

علالنى 
بأبى طفلة لعوب تهادى .. من بنات اخلدور بني الغوانى 

طلعت فى العيان شمسا، فلما .. افلت اشرقت بافق جنانى 
عاتبت  ولكنى   .. الدين  يا شيخ محى  أبدعك كالمك  ما  نظام: 

عليك .. 
تقول انك تقول فيا الشعر وانت واللهي ما قصدتنى به وال طالى 
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منه حرفا 
ابن عربي 3: ماذا ؟ .. وكيف يكون ذلك ؟

امام  ترى  وال   .. واحــد  بحب  معلق  قلبك  جعلت  خلوتك  نظام: 
عينيك سوى التجليات اإللهية واالنوار القدسية .. ولكنى يكفينى ان 
اكون شعاع هائم بينهم حتسب نفسك تقول فيا الشعر وانت تقوله 

فيهم .. فقلبى ال يشغله ان حتبه ولكن يكفيه انه يحبك 
ابن عربى3: ماذا ؟ .. نظام 

نظام: يا بن عربى .. اقصد يا شيخ محى الدين .. ملاذا ال تنظم 
هذا الشعر فى كتاب ليقرأه كل الناس ويشاركونك حبك فى ملكوت 

اهلل .. أتبخل مبا حباك به اهلل على الناس؟!
ابن عربى 3: ال واهلل فالعلم نور اهلل واحلب لكل الناس اساس 
عطائه لى .. ولكنى اخشى اال يروا ما فيه من معارف ربانية وعلوم 

عقلية وتنبيهات شرعية 
النفوس  لتعشقه  والتشبيب  الغزل  بلسان  كله  فليكن  اذن  نظام: 
وتتوفر الدواعي علي االصغاء اليها .. وال تقلق ستصل معانيه إلى 

القلوب كما وصل إلى قلبى 
ابن عربى 3: وهل تتشابه القلوب يا نظام .. 

نظام: وما لنا بقلوب ال ميلؤها احلب 
تخرج نظام لتترك ابن عربى مبتسما بهيام ثم يعود إلى مكانه فى 

الدرس وعلى وجهه نفس االبتسامة
طالب 2: أتسخر منى بتلك االبتسامة البلهاء، واللهي ال أعد ذلك 

الترجمان 
 سوي غزل فاضح ألفته ابتغاء الرزيلة وانت متستر فى رداء الدين  

والصالح 
يخرج طالب2 غاضبا وخلفه بعض الطلبة ابن عربى وهو يتابعهم

فاطمة: واياك يا بنى من الغرور والتفاخر مبا خصك به اهلل وال 
يعلم سره  غيرك فالعلم حالوته فى بساطته واحلب اساس وصوله 
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للقلوب فال  تتعالى عن قلوب محبة وابنى اجلسور دوما بينك وبينها 
ابن عربى 3: لنعد إلى درسنا .. فاالختالف شئ مطلوب ففيه 
رحمة بالعباد يدخل الطلبة الذين خرجوا وخلفهم )حارس1( يهجم 

على )ابن عربى3( وميسك به 
ابن عربى 3: ماذا هناك ؟ .. كيف تقتحمون الدرس بهذه الطريقة 

؟
طالب 1: لقد شكوناك إلى القاضى .. و قد امر بسجنك .. اجمع 
حجتك اذن ورد عليه فيما تقول طاملا تتعالى فى الرد علينا مبا نفهم 
ابن عربى 3: وما على اذا ما قلت معتقدى .. دع اجلهول يظن 
احلق عدوانا يقوم الطلبة املعارضني بنزع قطع من السفينة وصنع 
سجن فى ميني املسرح ليضع احلارس )ابن عربى3( به، وبقية الطلبة 

صامتني فى حزن وتردد
ابن رشد: ولكن عقول الناس دائما تبحث عن ما يناسبهم واحلب 
 .. العقل  يفهمه  ال  ما  عن  تعمى  القلوب  واغلب   .. للقلب   خطابا 

فاستعد للحرب  واجعل عتادك نور قلبك 
تدخل )نظام( من اجلانب االخر للمسرح مذعورة حتاول الوصول 

ل)ابن عربي3( ولكن يحول الطلبة دون وصولها له
نظام: محى الدين ..
ابن عربى 3: نظام ..

نظام: كيف يحدث هذا ؟ .. كيف يكون مقام من هو مثلك بني 
هذه القضبان .. فانت واللهى ما حملت فى قلبك سوى احلب ... 

حب بال مقابل لكل انسان .. بل لكل مخلوق خلقه اهلل 
ابن عربى 3: انه حال البشر دوما .. فهم اعداء ما يجهلون .. .. 

فقد حالت بينى 
وبني قلوبهم أسوار من الكراهية والتعصب

نظام: ولكنى ال استطيع ان اعيش بعيدا عنك 
ابن عربى3: انها مشيئة اهلل .. يختبر بها قلوبنا .. 
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نظام: ان لم تفعل شيئا فسيسكن احلزن قلبى 
ابن عربى 3: ان القلوب اخلالية من احلزن هى قلوب خربة 

اال وحبك مقرون   ... املنشد: واهلل ما طلعت شمس وال غربت 
بانفاسي 

وال ذكرتك محزونا وال فرحا ... اال وانت بقلبى بني وسواسى
مالى وللناس كم يلحوننا سفها .. ديني لنفسي ودين الناس للناس 
)ابن  لسجن  لتصل  الطلبة  من  )نــظــام(  تفر  االنــشــاد  اثناء  فى 
عربى3( تقترب منه وتناجيه فى حب حتول بينهم القضبان والطلبة 
بجانب  بجلوسها حزينة  االنشاد  وينتهى  يتشاورن  مكانهم  يجلسون 

القضان
ابن عربى3: يا رب .. يا حبيبى .. وهل أجلأ فى محنتى لسواك 
.. فانا ضعيف اخشى الظالم الذى يصنعه الناس بأيديهم واخشى 
ويثنينى خوفى  ان تزل قدامى  .. اخشى  ان يطول قلبى منه شيئا 
عن اظل قائم الظهر فى طريقى اليك .. لقد سئمت هذا السجن 
بنورك  فانر سجنى   .. وكرهت سجنى  الوحدة  .. سئمت  ووحشته 

وثبت قلبى على ذكرك وال تتركنى لنفسى ..
يظهر خلفه )احلب( داخل السجن

احلب: وهل انت اول من يسجن او يضار لفكره ؟
ابن عربى 3: من انت ؟

احلب: وكأن الظالم من حولك انساك من اكون .. قد اكون نورا 
مقتبس من نور قلبك ليضئ ظلمة سجنك .. 

الذى  اجلهال  ظلمة  قلبى  طالت  لقد   .. ؟!  قلبى   :3 عربى  ابن 
ينكرون احلب وينسون انه رحمة من اهلل بينهم 

احلب: اذن قد اكون قبس من نور هاداه اهلل اليك ليؤنس وحدتك 
ويبعد عنك ظلمة النفس بعدما شع قلبك نورا كرههوا الكارهون 

ابن عربى 3: لقد مأل اجلهل عقول الناس فأعمي بصيرتهم وقيد 
قلوبهم ... فبات قلبى ميأله األلم أكثر من النور .. بؤرة الظالم ولو 
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كانت صغيرة قد تضعف نور عمره سنوات و سنوات 
احلب: اال نور اهلل .. اعلم انه ال يحد من اجلهل سوى التعلم وال 
يقوى حجة العالم سوى التفكر .. عد الي اهلل يا محى واجعل نوره 

قبلة قلبك وسر صوبه بال خوف وال جزع 
ابن عربى 3: الناس يحاربون افكارى ويحاولون تدنيس قلبى 

احلب: الرسالة احلقيقية النابعة من القلب يحملها ريش الطيور 
لتصل لكل ارجاء الكون .. عد الي اهلل يا محي .. فان نوره ال يخطئه 

محب 
) يخرج (

النفس ملن  .. عذب صفاء  .. احلب  النور   .. ابن عربى 3: اهلل 
يردد ذكرك يا حبيبى .. ونورك ال يحجبه قضبان وال مينعه سجان 
.. فان عاد قلبى خالى الوفاض من ظلم الناس حولى فيكفينى ربى 
ان حبك قد مأل كل جوانحى .. اهلل .. النور .. احلب .. و ما احلب 
سوى قبس من نورك ربي أودعته قلوب خلقك .. فال تكلنى لنفوس  

نسوا معنى احلب النابع من نورك 
املنشد: لك من قلبى املكان املصون ... كل لوم عليا فيك يهون 

 لك عزم بان اكون قتيال فيك ... والصبر عنك ما ال يكون 
يدخل راقصني تنورة يرقصون على اإلنشاد ونظام ترقص بينهم، 
مع نهاية االنشاد يدخل طلبة )ابن عربى( ليكونوا باجسامهم سجنا 

اخر فى يسار املسرح يضعون فيه )نظام(
الذى  ذلك  أى سجن   .. يحدث؟  الذى  ما   .. نظام  ابن عربى3: 

يضعونك فيه ويحجبونك عن مرأى ؟ .. نظام .. أجيبينى .. نظام 
.. والعقول تسجنه بأسوار  تأبى أن تعرف احلب  القلوب  نظام: 
النور   .. أختنق  فإنى   .. الدين  محى  يا  أنقذنى   .. والظلم  اجلهل 
يخفت والظالم يقترب .. والقلوب صمت االذان .. والعقول أعمت 

العيون .. انقذنى يا محي الدين
ابن عربى3: نظام .. بدنى ضعيف وقلبى القوى متنعه القضبان 
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اإلميان  وذوقــوا حالوة  أفيقوا   .. الناس  أيها   .. إليك  الوصول  من 
املنغمس فى احلب .. أى إميان ذلك الذى يامركم بقمع النور ونشر 
الظلم وقتل طيور احلب .. ان اهلل خلق االنسان وميزه بالعقل وجمله 
باحلب .. فلما تنكرون فضل اهلل على عباده .. نظام .. احلب فكرة 
نابعة من  روح صافيه .. وانت فكرتى وروحى فاصمدى امام الظالم 

وال تخور قوى احلب التى ألهمتنى به بداخلك .. نظام 
والقلوب   .. حلكة  تزداد  والظلمة  بصيرتى  يعمى  الظالم  نظام: 
الكراهية  ستائر  عليها  مسدول  غرف  يف  عميق  نوم  فى  غاطسة 

واحلروب ونكران العلم .. أنقذنى يا ابن عربى .. 
ابن عربى3: لقد قوى نور قلبى على محاربة ظلمة نفسى .. ولكنه 
واهن امام ظلمة الكراهية والتعصب .. نظام .. فكرتى انتى وشغفى 
.. رايتك بني انوار جتلت من نور ربى .. رايتك ببصيرة قلب لم يشغله 
احلروب  قلوبهم  عمت  من  يراكي  فكيف   .. اهلل  بنور  التعلق  سوى 
والفنت ..  كيف لهم ان يعوا ان احلب اساس االميان واملاء ال تطهر 
وحدها االنسان .. فاحلب اساس الطهارة ونور الرب محجوب عن 
كل قلب  مياله احلقد او التعصب او اجلهل املطبق على االنفاس .. 

نظام . 
 انطقى ..ال تفارقى روحى .. فان فارقتنى فارقتنى 

صوت ابواق، ثم يدخل )حارس 1(
حارس1: قاضى القضاة 

يدخل )القاضى( ليحتل املكان املتوسط بني السجنني فى العمق
ابن عربى3: يا سيدى ملا اكون فى هذا السجن وأنا املجنى عليه 
ولست اجلانى ؟ فانهم يطفئون نور قلبى ويقتلون نظام بني ضلوعى 

بجهلهم وتعصبهم .. 
ما  اســم  احسبه  وانــى   .. الدين  محي  شيخ  يا  اهــدأ  القاضى: 
 .. بن عربى  يا  اسمع   .. قلبك  ملكنون  نظر  إال شخص  به  أسماك 
إن كالمك دوما يحمل معنيني .. وان كان أهل اخلصوص يعون ما 
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فى قلب كالمك من حب وهيام فى ذات خالق الوجود .. فان قلوب 
العوام تنكره ..

واالنفاس   .. الكره  رحايا  بني  أمــوت   .. يخنقنى  الظالم  نظام: 
تخرج لهيبا من الصدور يكوى بدنى 

ابن عربي 3: أال يحق على النور أن يشق طريق فى الظالم الكالح 
بالعيون  ترى  ال  السماوية  األنــوار  إن   .. القاضى  أيها  نورا  فيحيله 

ولكن تراها قلوب يسكنها املحبة 
القاضى: واللهى لم اجد قضية اصعب عليا من قضيتك .. فان 
ملت لراى العوام فيك رأيت ان هدر دمك هو احلل .. ولوجدت فى 
نفسي ذنب لن أسامح نفسى عليه إن عشت بعده وال اظننى أعيش 
بعده ساعة لفداحة ذنبى فى حق قلب متاله نور املحبة مثل قلبك 
.. وان ملت لراى اخلواص .. لوليتك من االمر ما يحول بني وقوع 
احلروب وقتل النفوس ولنشرت علمك امللئ بنور احلب بني الناس .. 
وال اظنك تعيش بعدها ساعة فاجلهل قاتل عنيد ال ينفك يفور حتى 
يقتل عدوه .. وال أظننى أعيش بعدك ساعة لفداحة ذنبى فى حق 

إميانى ورغبتى فى دوام علمك .. 
نظام: الهث من االختناق .. والناس تلهث وراء حلمك لتقتله .. 
أدرء عن نفسك املوت . فروحى هائمة فى روحك وروحك هى روحي

ابن عربى 3: اذن سأظل حبيس تلك اجلدران دهرا إلى ان ينتشر 
احلب وينسى الناس ظلمة الكراهية واجلهل .. ال اجد فى قلبى حزن 
فى ذلك فزنزانتى عامرة بانوار اهلل يرينى اياها فى هيئة من ذاقوا 

مرارة جهل الناس وضعف البصيرة قبلى .. 
القاضى: ال اجد امامى منجى لى .. ولكن ولدرأ النار واللهب عن 
مدينتى فانى ...امر بنفيك خارجها وحرق كتبك ومنع تعليمها فيها 

... تسقط )نظام( على األرض
فيها  ولكل  كبيرة  ملهاة  احلياة   .. عربى  ابن  يا  اسمع  القاضى: 
شغله عن من حوله فاثبت على ما يشغلك من محبة رب البرية تنعم 
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أفكارك يوما بحب خلقه 
إلى )ابن عربى3( يخرجه   ) يخرج )القاضى( ويتجه )حارس 1 
لـ)نظام(  عربى2(  )ابن  ويتجه  بداخله  )احلــب(  ويظل  السجن  من 
التى سقطت على األرض ويحاول ان يخرجها من سجنها فيدفعه 
الطلبة ليسقط فى منتصف املسرح ثم يتركوها ويخرجون .. فتزحف 

ناحيته ليدخل راقصني التنورة ويدورن حولهم
ابن عربى3: نظام ...

الظالم  تترك  وال  نفسك  فاحذر على   .. روحى بجسدك  نظام: 
يقتلنى بداخلك وإن قتلونى اآلن بجهلهم ... احمل رفاتى وانثرها فى 

الهواء لتمأل الكون من حولك ومتأل الكون محبة 
متوت بني يديه

ابن عربى3: نظام .. نظام .. ال .. أى ضعف ذلك الذى أوقفنى 
مكتوف اليدين وأنت تهلكني أمامى وتضيع مالمحك .. نظام

فاطمة: ابحث عن القلوب .. وخاطب القلوب .. واجعل القلوب 
تراك .. فان كانت القلوب مسعاك .. فال حجاب بينها وبني ما تتمناه

ابن رشد: سيأتى يوم ويشرق نور احلب على كل بقاع األرض .. 
فاسعى وراء النور جتده معك ينور الظالم حولك 

فاطمة: طهر قلبك واتبعه .. فان نور قلبك لن يخطئ طريق اهلل
ابن عربى3: )يصرخ ( نظام ..

املنشد: اال يا حمام األراكة والبان .. ترفقن ال تضعفن بالشجو 
اشجانى 

ترفقن ال تظهرن بالنوح والبكا .. خفى صبابتى ومكنون أحزانى 
تناوحت األرواح فى غيضة الغضا .. فمالت بأفنان علي، فأفنانى 
إلى  البلوى  ومن طرف   ... واجلــوي  املبرح  الشوق  من  وجــاءت   

بأفنان 
اظالم
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الفصل الثالث 
امتعته  يحزم  عربى2(  )ابــن  فيظهر  اجلبل،  على  املسرح  يضاء 

فينظر إلى الكهف فى حزن ثم يخرج كتاب من بني امتعته ينظر له
ابن عربى2: واللهى لم أجد فى نفسى حزنا فى يوم اكبر من حزن 
تركى لك االن .. وال املا قدر الم فراق عزلتى .. ولكن ما يريح فؤادى 
ظنا بأنى قد فعلت ما أراده اهلل .. وانتهت غايتى من عزلتى فى تلك 
املرة بثمرة لم أتخيل أن تكون يوما إحدى ثمار عزلتى .. قدر قد كتبه 

اهلل وما نحن سوى ظل ملشيئته على أرضه الواسعة ..
يحمل املتاع على كتفه ويبدأ فى نزل اجلبل

امــر اهلل  إلــى اهلل هو  افعله فى طريقى  ما  فكل  عــربــى2:  ابــن 
 .. والترحال  .. احلل  الفرح واحلزن   .. والشاق  السهل   .. وتدبيره 
الصواب   .. والسكون  ..الكالم  والرقم  احلــرف   .. والشطح  العلم 
واخلطا .. فما انا سوى محض سطر فى رسالة العمر اإللهية، قد 
اكون ملعة شهاب فى سمائه العلوية او اثر خف فى ارضه الواسعة 
.. ونزولى للناس مرة اخرى ال اظنه سوى رحلة اخرى قدر على ان 

اسير فيها لقدر ال يعلمه اال اهلل
خالى  املسرح  فيكون  الصفر  مستوى  إلــى  عربى2(  )ابــن  ينزل 
متاما، فيظهر فى اخللفية )على ونور( وهم يهدهدون رضيع، ينظر 
من  ناحيته  يهرول  شباب  ثالث  فيظهر  ويبتسم  عربى2(  )ابن  لهم 

خارج املسرح
صدر الدين: سيدى محي الدين ... سيدى محي الدين 

تهرولون خلفى  وملا   .. ؟  أنتم  من   .. ؟  هناك  ماذا  ابن عربى2: 
ملا هذا   .. ؟  تكون  .. فمن  ألشباب  أتذكر مالمحك  انى   .. هكذا؟ 

الصمت أجيبونى أو أرحلوا
انا صدر الدين .. وهؤالء هم تالمذتك  صدر الدين: سيدى .. 

ومريديك .. هل غفلت عنا ؟
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ابن عربى 2: صدر الدين ؟ نعم اذكر هذا االسم .. انه نفس اسم 
طفلى الصغير الذى اربيه عن والده وامنحه من علمى ...

مريد 1: سيدى .. انه هو صدر الدين .. 
صدر الدين: لم اعد طفل فقد ربيتنى واحسنت تربيتى وانا االن 
فى صف طويل ال ينتهى من طلبة علمك ومريديك ..سيدى .. هل 

انت بخير ؟
مريد 2: اظنه يعيش شئ من الكشف فى صدور املاضى .. فتح 

اهلل عليك يا شيخ
اجلميع: فتح اهلل عليك .. فتح اهلل عليك 

ابن عربى 2: ليس كشفا .. ليس كشفا .. انها الذكريات فقط 
تعبث مبخيلتى .. فقد مررت مبا تشتهى النفس العودة اليه .. دعكم 

من هذا .. واذهبوا واخبروا البقية انى فى طريقى إلى الدرس 
صدر الدين: سيدى هل انت بخير ؟

ابن عربى2: مالذى تقصد ؟
فى  االن  وانت  الــدرس  من  توا  انتهيت  لقد   .. لقد  صدرالدين: 

طريقك إلى بيتك  .. وقد نسيت اشيائك فجئناك بها 
مريد 1: واللهى انى ارى الشيخ منشغل باالنوار السماوية فاختلط 

عليك االمر 
ابن عربى 2: قل يا صدر الدين .. وفى اى كتاب كان درسنا اليوم 

؟ 
صدر الدين: الفتوحات املكية 

ابن عربى2: وملا احدثكم فيه .. اولم اشرحه لكم من قبل 
مريد 2: انه نفس السؤال الذى ينهش فى عقولنا يوما بعد يوم .. 
فمنذ قرابة الشهر وانت حتدثنا منه .. بل تبدأ كل مرة فيه وكانك 

لم تقرؤه علينا من قبل 
مريد 1: البد ان فيه شئ خفى تريد ان توضحه لنا ولكن حتجبه 

عن عقولنا ظلمة ال نعرف سببها حتى حارت عقولنا 
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 .. قبل  من  ذلــك  إلــى  نبهتمونى  ليتكم   .. حمقى   :2 عربى  ابــن 
ومنعتم عنى وعن  انفسكم تلك املشقة .. ال حول وال قوة اال باهلل .. 

صدر الدين: ماذا هناك يا سيدى ؟ .. هل اخطأنا فى شئ ؟
ابن عربى 2: بل انا الذى اخطات .. تناسيت ما قد يصيب به 
الدهر املرء من وهن وشيخوخة .. ولكنه امر اهلل وامر اهلل نافذ ال 
محالة .. اسمع يا صدر الدين .. ابلغ اقرانك انه من اليوم وصاعدا 

ليس هناك درس للشيخ محى الدين 
صدر الدين: ال .. ال تقل ذلك يا سيدى .. 

مريد 1: فواللهى يكفينا اننا جنالسك وننهل من علمك ومعرفتك 
بن  ارفــقــوا   .. االن  بعد  منه  لتنهلوا  لــدى  ــاذا  وم  :2 عربى  ابــن 
اعد  لم  وانا   .. نهاية  بداية  له  ما  لكل   .. مجادلة  دون  واسمعونى 
استطيع ان اجلس فى مجلس علم ادرس فيه وعقلى قد لعبت به 
السنوات قدر ما لعبت واصابته الشيخوخة بالنسيان فحرى بيا ان 

احفظ ما لدى من هيبة لديكم ..
صدر الدين: ولكن يا سيدى .

ابن عربي2: اسمعوا ما اقول دون مجادلة .. فواللهى كل ما انبا 
به احلبيب عن قرب االجل قد اصابنى ولكن شغلنى ان اراه انشغالى 
بدروسى وكتبى . . واريد االن ان انشغل به فقط .. اذهبوا وال تقفوا 

هكذا 
املنشد: وحتققتك يف سري ... فناجاك لسانى 

فاجتمعنا ملعان ... وافترقنا ملعان 
 ان يكن غيبك التعظيم ...عن لفظ عيانى 

فلقد صيرك الوجد من االحشاء دان
ينظرون له فى حزن ثم يتركونه ويخرجون فيكمل طريقه، فيظهر 
فى اخللفية )ابن عربى 3( وهو يقف باكيا على راس ميت موضوع 
على عربة فينظر لهم )ابن عربى2( ويفجع ويدخل ليقف على راس 

امليت
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ابن عربى 2: ابن رشد .. صديقى القدمي .. ماذا فعلت بنا احلياة 
يا صديقى .. 

اموات تهدى احلياة الموات .. ارايت يابن رشد .. ان احلياة تصل 
بنا جميعا فى النهاية إلى نفس الطريق .. فلما الصراع والكراهية 
والتعصب .. اوليس احلب الذى اتفقنا عليه هو الباقى يا صديقى .. 

فاحلب نور اهلل .. ونور هلل ال يطفأ .. 
يدخل )حارس 2( ليفيق )ابن عربى2(

حارس 2: يا شيخ محى الدين .. حياك اهلل يا شيخنا 
ابن عربى2: حياك اهلل يا بنى .. هل اعرفك ؟

حارس 2: ال يا شيخنا .. ولكنى رسول من اخلليفة اليك 
ابن عربى2: اخلليفة .. وفيما يرغب مني اخلليفة و قد اعتزلت 
الناس واسيرفى طريقى إلى اهلل وحدى كما يحتم على كل مرء ان 

يعود اليه وحده 
اوقفت دروسك  انك قد  إلى علم اخلليفة  لقد وصل  حارس 2: 
واعتكفت للصالة والتعبد .. ولذلك قد امر لك اخلليفة براتب شهرى 
حساناته  ميزان  فى  يعتبره  وانه  حوائجك  قضاء  على  يعينك  لكي 
من بر اولياء اهلل الصاحلني ... وياسف منك ان كان املبلغ ال يليق 

بقيمتك ومكانتك 
ابن عربى2: مكانتى .. اين مكانتى من االرض ؟ .. عد للخليفة 
من  اجلياع  من  فيها  املسلمني  بالد  ان  وابلغه  السالم  منى  واقــرؤه 
يحتاج هذا املال .. فهناك من الهبته نيران احلوجه ويحتاج لهطول 
مطر اخلير حتى تطفئ حوجته .. اخبره ان يبحث عنهم فهم مباله 

اولى وهو لبرهم من برى احوج ..
حارس 2: ولكنها صدقة اخلليفة .. فكيف ترفضها ؟

ابن عربى2: ان االولياء ال ياكلون الصدقات 
حارس 2: استمحينى عذرا يا سيدى .. ولكن كيف ستعيش..؟

ابن عربى2: لقد عشت فى رغد سنوات طوال اال يحق على االن 
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ان ازهد ما تفكرون فيه واشغل بالى بحبيبى 
حارس 2: امرك يا شيخنا .. ولكنى واللهى لم اجد يف من ذهبت 
اليهم بامر اخلليفة من هو مثلك .. فقد تهافتت الناس على عطايا 

اخلليفة .. ولم يبقوا شئ العود به 
ابن عربى2: لعل مازال لديهم فى احلياة ما يرجوه .. وانا ال ارجو 

االن اال لقاء حبيبى فما يشغلنى عما سواه 
يتركه )حارس 2( ويسير فى طريقه وهو متعجب المره

ابن عربى2: اشغل البال بك وحدك والدنيا تتامر عليا النشغل 
اليك  قربى  ارجو حلظة  الكثير  العمر  من  وانا عشت  فيما سواك 
ورجوعى إلى ما بداتنى فيه .. فال تكلنى لهم فى اخر عمرى .. اليك 
وكلت امرى .. واليك يا حبيبى طريقى فال حتيدنى عنه وال تترك 

قلبى حائر فى الهوى بال دليل فانر قلبى ينار طريقى اليك 
يدفع )ابن عربى 3( العربة التى عليها )ابن رشد( ليدور بها حول 
إلى ان يخرج بها خارج املسرح فيسقط منها  الكهل  )ابن عربى2( 

كتاب فيحمله ابن عربى الكهل ويتامله
ابن عربى2: انها الدنيا ندخلها ونخرج منها كما اتينا وال يبقى 
لنا فيها سوى ذكرى بني سطور كتب قد تقرأ وقد تنسى .. تهافت 
التهافت .. ابن رشد .. من سيقراه ومن سينساه .. ومن سيهاجمه 
ويهاجم فيه شخصك يا ابن رشد .. ولكن فى النهاية كلنا إلى مال 
واحد .. لنقف بني يدى حبيبا ذوبنا شوقا للقائه فاليه وحده االمر .. 
وحتار العقول فيما قلنا وكتبنا وهو وحده الذى يعلم حالنا فى الشوق 

اليه وطلب احلب والعلم لكل خلقه ..
يخرج كتاب من حقيبته

ابن عربى2: حمكة االشراق .. شهاب الدين السهرووردى .. هل 
تكفي هذه الكتب فى احلب ان متحو ظالم القلوب وغصة التعصب 
واجلهل اعمار ضاعت وراح ضحاياها كثيرون يرجون فقط القرب 

من اهلل 
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ميني  فى  دائرةالذكر  يشكلون  )راقصىالتنورة(  الشباب  يدخل 
)ابن  يــدور  كما  يــدور  الــدائــرة  املسرح و)احلــب( يقف فى منصف 

عربى2(
ابن عربى 2: ربى .. حبيبى وجني 

الشباب: )يدورون ( اهلل 
ابن عربى2: ما فعلت اال حبا فيك .. وال كتبت اال قربا لك وال 

نطقت اال مبا رايته مناجاة لذاتك 
الشباب: )يدورون ( اهلل 

ابن عربى2: البداية حق .. والنهاية حق .. وانت وحدك احلق يف 
كل ما هو حق 

الشباب: )يدورون ( اهلل 
ابن عربى 2: حبيبى .. اغفر عن ذالتى .. و جني كل من انار قلبه 

اسمك منها واتى عليهم بافضل منا ينير الطريق و يؤمن باحلب
الشباب: )يدورون ( اهلل 

ابن عربى2: يا حبيبى ومالذ روحى .. عبدك تاه فى شعب من 
احلب سنوات طوال .. فانه متاهته بقربه منك وال جتعل شقاءه هباء 

الشباب: )يدورون ( اهلل 
احلب: ان االوان للقاء حبيبك يا ابن عربى .. ان االوان .. ابشر.. 

فالنور قد عم املكان حولك .. 
اذاب  .. والشوق  للقاء ربى مشتاق  .. فانى  ابن عربى2: عجلوا 
قلبى .. وقلبى فرح للقاء .. عجلوا .. فهل يقاس عذاب املوت بعذاب 
الشوق .. عجلوا فهل هناك متعة حتيل سكرة املوت إلى هناء سوى 

القرب من احلبيب 
يدخل )صدر الدين( مهروال على )ابن عربى2( يوقفه عن الدوران 
صدر الدين: سيدى محي الدين .. مالذى الم بك ؟ ... ساساعدك 

لتصل إلى بيتك 
ابن عربى2: صدر الدين .. لن جتدي مساعدتك لى فى شئ فانا 
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ذاهب إلى البيت الذى حلمت به .. بيت لن اجد راحة يف مكان اخر 
سواه .. لقد دنا االجل يا صدر الدين .. وانى فرح به .. 

صدر الدين: سيدى .. وندمي روحى .. ال تقل ذلك .. فانا فى 
حاجة لعلمك ومازل قلبى خالى الوفاض لم يصل ملبتغاه من العلم 

ابن عربى2: ال تكدر فرحتى بدموع جهل متعة اللقاء ونهاية الشوق 
ولكن كل شوق يسكن باللقاء ال يعول عليه .. فحسبى اللقاء والشوق 

دائم فى القلب بال منتهى 
الشباب: )يدورون ( اهلل 

صدر الدين: حدثنى يا شيخى ..
االقالم  ووضعت   .. االجــل  دنا  وقد  احدثك  ومبا  عربى2:  ابن 

وجفت الصحف 
الشباب: )يدورون ( اهلل 

صدر الدين: حدثنى يا شيخى ..
ابن عربى2: وهل يجدي احلديث فى نهاية العمر .. فقد اصبح 
كل العلم امامي سواء فى عاملكم املحفوف باغالل وقضبان وضعها 

الناس حول عقولهم .. قضبان حتول بني وصول قلب املرء للحب 
الشباب: )يدورون ( اهلل 

صدر الدين: حدثني يا شيخى .. ولو بكالم انقله عنك .. او مبدد 
ينير طريقى .. حدثنى .. فواللهى اخشى على نفسى بعدك التوهة 

والضياع 
اسمعه  ولكن  كالمى  اخــر  لك  فليكن   .. 2: صدقت  عربى  ابــن 
العام  الطريق  .. ان طريق اهلل هو  الدين  يا صدر  ..اسمع  واعقله 
.. اما الطريق اللى اهلل فيتعدد بعدد انفاس اخلالئق .. فانر قلبك 
تلتف  التى  كاللبابة  والعشق  اهلل  إلى  تصل  اى شعب  واسلك  بحبه 
على شجرة العنب .. وكل حب يعرف سببه فيكون من االسباب التى 
تنقطع ليس حب .. فاجعل حبك هلل حب مطلق لذاته تنجو بنفسك 

الشباب: )يدورون ( اهلل 
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يخرج كتاب من حقيبته يعطيه ل)صدر الدين( وينظر له
ابن عربى2: هذا كتابى .. قد كتبت فيه من حياتى سطورا .. وال 
امن ان يكتب له النهاية سوى من سمع منى أخر كالمى .. أكتب فيه 

ما ميليه عليك قلبك من سطور تكمل القصة .. 
يسقط بني يديه

ابن عربى2: نسائم تداعب الروح لم اعهدها من قبل .. تهب علي 
من قلوب مليئة باحلب .. وقلوب خاشعة للذكر 

فاطمة: طهر قلبك دائما ..واتبعه .. فالقلوب العمارة باحلب ال 
تخطئ الطريق إلى اهلل 

ابن رشد: كل الكون حولنا يشع نورا .. نبحث عنه ليلهمنا العلم .. 
وانت نورك من قلبك فاجعله طريقك 

احلب: لقد قطعت من الطريق بعضه .. وأمامنا طريق طويل .. 
طريق من النور 

ابن عربي 2: القلب .. احلب .. النور .. احلب يا صدر الدين .. 
هو اخر وصاياي فى هذا العالم .. فاجعل احلب دوما فى قلبك.. 
أشهد أن ال  إله إال اهلل .. وأن محمدا عبده ورسوله .. وأن احلب 

طريقه ونوره 
يحتضنه،  وهو  بقوة  الدين  ويصرخ صدر   ) عربى2  )ابن  ميوت 
يخرج الشباب االربعة من تشكيلهم ويرقصون التنورة الصوفية حول 
)ابن عربى2( ويدخل )احلب( بينهم ليوقف )ابن عربى2( ويضع عليه 

عبائته وياخده ويصعد به اجلبل، ويكون ذلك اثناء انشاد النهاية
املنشد: لقد صار قلبي قابال كل صورة ... فمرعى لغزالن ودير 

لرهبان 
وبيت ألوثان وكعبة طائف ... وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين احلب أني توجهت ركائبه .. فاحلب ديني وإميانى
متت بحمد اهلل
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ثانياً
مسابقة النصوص 

القصرية
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محمد عبدالرحمن محمد مراد

 ممثل وكاتب مسرحي وسيناريست
قيادة  حتت  الرياضة  الشباب  بوزارة  ممثل  إعداد  ورشة  علي  حصلت   -1

املخرج شريف صبحي والفنانة وفاء احلكيم 2017
2- حصلت علي إعداد ممثل بوزارة الشباب الرياضة مبهرجان شرم الشيخ 

الدولي حتت قيادة رئيس املهرجان واملخرج مازن الغرباوي 2018
3- حاصل علي ورشة إعداد ممثل بوزارة الشباب الرياضة مبدرية الشباب 

بقنا حتت قيادة املخرج اسالم فارس 2018
4- حاصل علي ورشة اعداد ممثل بوزارة الشباب الرياضة مبدرية الشباب 

بقنا حتت قيادة املخرج اسالم فارس 2019
5- عضو النادي الثقايف مبدرية الشباب والرياضة بقنا .

6- حاصل علي ورشة فن التمثيل واألسس يف اإلخراج املسرحي حتت قيادة 
املخرج كرمي الشاوري عام 2019

مبعسكرات  بير  واي  بتدريب  التفاعلي  املسرح  عن  ورشة  علي  حاصل   -7
إعداد مثقفي األقران لعام 2019 حتت شعار »البحر واحد والسمك ألوان« 
موضوعات  علي  املحافظات  يف  االقران  مثقفي  إعداد  إلي  تهدف  والتي 
الصحة االجنابية واجلنسية والعنف القائم على النوع االجتماعي يف إطار 
القضايا السكانية باستخدام تقنيات معلوماتية تفاعلية باإلضافة إلي تقنيات 

املسرح التفاعلي والرياضة من أجل التنمية.
التابع  لبكرة«  والطالئع لدي »مشرع سالحنا  8- مدرب مسرحي لألطفال 

لوزارة الشباب والرياضة .
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9- أمني عام اللجنة الفنية بجامعة جنوب الوادي 2020 .
يف  االولي  للدورة  والدراماتورج  املسرحية  الكتابة  ورشة  علي  حاصل   -10

الهيئة العامة لقصور الثقافة فبراير 2020
اجلوائز

1- مركز اول عن مسرحية )كبش الفداء( يف امللتقي االدبي االول للجامعات 
بجامعة جنوب الوادي ما بني 16 جامعة مصرية

2- مركز اول عن مسرحية )األسير( يف امللتقي الثقايف االفريقي للجامعات 
مابني 16 جامعة مصرية ودولتني السودان ونيجريا

جنوب  جامعة  مستوي  علي  واحلوار  السيناريو  مجال  يف  االول  املركز   -3
الوادي يف مسابقة الدوري الثقايف )2019_ 2020 (

ابداع 5 عام  بهية مبسابقة  )الباشا( يف مسرحية عيون  4- املشاركة بدور 
2017

5- املشاركة بدور )عتريس( يف مسرحية اخلوف مبهرجان سمنود عام 2018
6- املشاركة بدور ) فتلة ( يف مسرحية ملا طلعت روحي مبدرية الشباب بقنا 

2018
7- املشاركة بدور ) أدم سميث ( يف مسرحية ثائر علي سرير العزلة بختامي 

مهرجان نوادي املسرح ببنها عام 2019
عن  الوان  والبحر  واحد  السمك  بير  واي  بتدريب  مسرحية  أخرجت   -8

التحرش
9- الصعود بفيلم )جمهورية الصعيد( بسيناريو وحوار مبسابقة ابداع 7

التدريبات التي قمت بها
سيدي  شباب  مبركز  املسرحية  الكتابة  كيفية  عن  ورشة  بعمل  قمت   -1

عبدالرحيم بقنا 2019
2- قمت بعمل ورشة عن كيفية سيناريو حوار مبركز شباب سيدي عبدالرحيم 

بقنا 2019
3- قمت بعمل ورشة اعداد ممثل مبركز شباب سيدي عبدالرحيم بقنا 2019
4- قمت بعمل ورشة اعداد ممثل يف جامعة جنوب الوادي 2019 _ 2020
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مرسحية من فصل واحد ...

أبناء الغد
تأليف: حممد عبدالرمحن حممد مراد 

الشخصيات ..
)1( رئيس اجلامعة: يف منتصف اخلمسينات من العمر 

)2( الدكتور حسن: يف اوائل اخلمسينات من العمر، استاذ دكتور مبادة 
اصول دينية 

)3( الدكتور عدي: يف اوائل اخلمسينات من العمر، استاذ دكتور مبادة 
اصول دينية 

اوائل  يف  ارهابية،  منتمي جلماعات  احلقوق،  بكلية  طالب  علي:   )4(
العشرين من العمر 

)5( شعبان: طالب بكلية التجارة ، يف اوائل العشرين من العمر 
)6( ياسر: طالب بكلية التجارة ، يف اوائل العشرين من العمر

منتصف  يف  ارهــابــيــة،  متطرفة،  جماعة  قائد  عــدنــان:  الشيخ   )7(
اخلمسينات من العمر 

)8( عتمان: مساعد الشيخ عدنان ، يف منتصف الثالثينات من العمر 
)9( فضل: مساعد الشيخ عدنان، يف منتصف الثالثينات من العمر 
)01( مني: طالبة يف كلية التجارة ، يف اوائل العشرينات من العمر 

)11( زينب: طالبة يف كلية التجارة ، يف اوائل العشرينات من العمر 
)21( امني: مشرف أمن اجلامعة ، يف اواخر اخلمسينات من العمر 
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الــمـشـهـد األول
املنظر/ ) مكتبة اجلامعة ( 

) الدكتور عدي، ومعه علي مجتمعني بطالب اجلامعة (
دكـتـور عــدي: فليكن اول حديثنا هو الصالة علي رسول اهلل 

الــطــالب: عليه الصالة والسالم 
وشباب  الدين  شباب   .. البلد  شباب  دلوقتي  انتم  عــدي:  دكـتـور 
اإلميان .. دلوقتي جيه الوقت لنحرر االسالم من ايد الفاسدون ونوحد 
كلمته يف العالم اجمع .. وتكونوا انتم اصحاب النصر ... فاسعوا معي 

للنصر دينكم 
يـاسـر: احنا معاك طبعا يا دكتور عدي بس ازاي نعمل كده ؟ 

دكـتـور عــدي: عن طريق اجلهاد يا ابني .. اجلهاد يف سبيل اهلل .. 
اجلهاد محتاج شباب متعلم زيكم .. مكانة املجاهد يف سبيل اهلل قيمتها 

.. وعظمتها عالية جدا 
عن ابي هريره رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
)إن يف اجلنة مائه درجه أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل،ما بني 

الدرجتني كما بني السماء واألرض( 
املجاهد يف سبيل اهلل يا شباب كالصائم القائم القانت بآيات اهلل

يُن ُكلُُّه هلل{ ى الَ َتكُوَن ِفتنةٌ َوَيكُوَن الدِّ  فقول اهلل تعالي }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّ
احنا خالص عجزنا .. الدور بقي عليكم انتم .. انتوا الي جتاهدوا 
َسَبَّ  يف سبيل اهلل وإياكم أن تخافوا املوت يقول اهلل عز وجل }َوالَ حَتْ
الَِّذيَن ُقِتلُواْ يِف َسِبيِل اهللِ أَْمواتاً بَْل أَحياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم ُيْرَزُقوَن{ فمن يريد 

الشهادة منكم يا أبنائي فليكبر 
الــطــالب: اهلل أكبر 

دكـتـور عــدي: فالكم اجلنة ونعيمها .. فاملجاهدون يف سبيل اهلل ال 
خوفاً عليهم وال هم يحزنون ... يا أبنائي انا مش بس وظيفتي كأستاذ 
 .. الدنيا واالخــرة  ابطال يف  دانا حابب اشوفكم  جامعي انصحكم ال 
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اسال اهلل ان يرزقكم الشهادة يف سبيل اهلل 
شـعـبـان: ال تأخذني يا دكتور عدي ..انا واحد فكري علي قدي يف 
الدين ... واجلامعة فيها اشكال والوان من العقول .. بس عجبتني فكرة 
اجلهاد زي ما حضرتك بتقول يا دكتور .. الواحد نفسه ميوت وربنا 
راضي عنه .. نفسي أنول قيمة اجلهاد وعظمته الي بتحكي عنه .. بس 
انا واحد مش هقدر اجاهد دلوقتي ممكن بسبب صحتي ... بس هل 

يف حل تاني للجهاد يا دكتور عدي 
دكـتـور عــدي: »مبتسماً« فيه يا شعبان .. بس انا هخلي علي يجاوب 

علي سؤالك ده 
ِبأَمواِلكُْم  املُشرِكنَي  جاِهُدوا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  بيَّ  النَّ أنَّ  أنس،  عن  عــلــي: 

وأَْنُفِسكُم وأَلِسَنِتكُم.
ال  بدعواتك   .. شعبان  يا  بأموالك  تشارك  تقدر  عــدي:  دكـتـور   
خواتكم املجاهدين يف انحاء الوطن .. وده يبقي جهاد يف سبيل اهلل ... 
أّن اجلهاد يا شعبان أهّم وأفضل من جميع األعمال والعبادات األخرى 
لو صحتك علي قدك الزم جتاهد  اميانك ضعيف حتي  انت  بس   ..

وتقاتل وتقتل فاجلهاد ...
) يدخل رئيس اجلامعة مقاطعاً ومعه الدكتور حسن وبعض أفراد 

األمن (
عدي..  دكتور  يا  ده  عنه  بتتكلم  إلي  ايه  جهاد  الـجـامـعـة:  رئـيـس 

وعاوز الشباب دي جتاهد معاك فني وملني ؟
دكتور عدي: »مرتبكاً« اهال وسهال يا معالي الدكتور ... ال ده احنا 
قعدنا شوية هنا .. وحبوا يسألوني عن حاجه بسيطة عن اجلهاد .. 

وجابتهم و هنمشي حاال 
دكتور  يا  النفس  جهاد  هو  نعرفه  الي  اجلهاد  الـجـامـعـة:  رئـيـس 
عدي .. النفس األمارة بالسوء الي نبعدها عن املعاصي ، والتخريب 
إلي عاوزه  املحرفة  العقائد  ونبعدها كمان عن اصحاب   .. التكفير  و 
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تدمر البلد و جاية تصب علينا مبفاهيمها املغلوطة .. عشان يصطادوا 
الشباب املساكني املغيبني » مخاطباً الطالب » بالش تغيبوا عقولكم يا 
بني انت هو .. اجلهاد هو جهاد النفس عن الهوي عن املعصية مش 
القتل والتخريب .. و ياريت ما ال نسمع لكل واحد بيفسر الدين بفكره 

اخلاطئ .. ألن الدين يسر وليس عسر و يأمر باملعروف وبالسماح 
دكـتـور عـدي: طبعا معاليك ده شيء أكيد

رئـيـس الـجـامـعـة: ضيف علي كالمي يا دكتور حسن 
دكـتـور حـسـن: بسم اهلل الرحمن الرحيم »ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
عذاباً  له  وأعــد  ولعنه  عليه  اهلل  وغضب  فيها  خالداً  جهنم  فجزاؤه 
عظيماً« صدق اهلل العظيم .. اوعوا تفتكر يا شباب أنك ملا تقتل مؤمن 
وذنب  حــرام  ده  مجاهد  كده  تبقي  الدين  يف  املغلوط  مبفهومك  زيك 

عظيم .. جهاد النفس أن حتملها علي تعلم الهدي ..اطبلوا العلم 
الـجـامـعـة: بالظبط يا دكتور حسن .. العلم .. عشان ينور  رئـيـس 
عقولكم »مخاطباً الطالب« وانتوا شباب اجلامعة حاليا يعني متعلمني 
وفاهمني .. مش صغرين عشان حد يضحك علي عقولكم .. والكالم 

الي قولنا ده هو الي متاح ألي حد فيكم وألي طالب مسالم فاهمني؟
الــطــالب: فاهمني حضرتك 

رئـيـس الـجـامـعـة: الوقت اتاخر وانتوا لسه يف اجلامعة اظن دلوقتي 
معاد اخلروج .. مش عاوز حد هنا ... يال اتفضلوا .. »مشيرا علي 

الطالب علي« معاد أنت يا علي خليك هنا 
 »يخرج الطالب معادا علي«

علمي  دون  الطالب  مع  ليك  جتمع  تاني  ده  الـجـامـعـة:  رئـيـس 
وموافقتي واالغرب انك بتتكلم فيه عن اجلهاد ... احنا جامعة محترمة 
... ليها مبادئها وقواعدها الفكرية السليمة وطالبها معروفة بأدبهم و 

أخالقهم ... هنا يف نظام يا طالب 
عـــلــي: طبعا سعتك 
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دكـتـور عـدي: »بخبث« يا معالي الدكتور .. أنا بتكلم عن جهاد النفس 
إلي انت كنت بتقول عليه حاال ال غير ذلك .. احنا يف جامعة وممكن 

الشباب ينحرفوا لقدر اهلل وبحكمي دارس منهج ديني بأمرهم بكده 
ليه  النفس  بتتكلم عن جهاد  انت  »بذكاء« طاملا  الـجـامـعـة:  رئـيـس 
بتجتمع بالشباب بدون اذن مني .. ليه ما قولتليش وانا اعملك ندوة 
الي  انت  وال   .. ها  والطالب؟  الدكاترة  فيها  جتمع  شريفة  محترمة 

تفكيرك غير شرعي؟
دكـتـور عـدي: حضرتك أنا ال أنتمي ألي فكر غير شرعي ... أنا كنت 
بتكلم علي الي شرع عليه ربنا ... إن بعض الظن اثم يا معالي الدكتور 
رئـيـس الـجـامـعـة: ال ظني يف محله يا دكتور عدي وانا هثبتلك حاال 

»قائال للدكتور حسن«.. هات الورق يا دكتور حسن 
الورق  اجلامعة ميسك  لرئيس  يعطيه  الدكتور حسن  الورق  »يخرج 

ينظر فيه ثم يعطيه للدكتور عدي«
رئـيـس الـجـامـعـة: تقدر تقولي ايه ده يا دكتور عدي ؟ دكـتـور عـدي: 

»بفزع« ايه ده.
رئيس اجلامعة: دي مجموعة خطابات ومنشورات عن اجلهاد وعن 
وتكفيرهم  الطالب  تضليل  يتم  ...عشان  التكفيري  التطرف  انتشار 
فيحصل اشتباكات بني الطالب بسبب اختالف الرأي والعقيدة .. وده 

يؤدي سقوط ضحايا ... كله ده قمت بنشره يا دكتور عدي 
دكـتـور حـسـن: ده غير نشره ملنشورات عن البطالة يا معالي الدكتور 
فتقوم   .. املتطرفة  باجلماعات  النــخــراط  الطالب  دفــع  يتم  عشان 
الضخمة  األمــوال  طائلة  الطالب حتت  استغالل  علي  دي  اجلماعات 

التي تعرض عليهم. 
دكـتـور عـدي: املنشورات ال تنسب لي خالص يامعالي الدكتور . انا 

ال ميكن اعمل كده 
عــلــي: أيوه الورق ده مايخصش الدكتور عدي ده اكيد تهمة اتلفقتله 
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من .... 
ناس  يف  أن  علي  يا  رأيــك  ايــه  طب  »مقاطعا«  الـجـامعة:  رئـيـس   
شافته وصورته وهو بيوزع املنشورات دي داخل اجلامعة وبره اجلامعة 

وشافتك بتنشر معاه حتب تشوف الصور 
) صمت للحظات ( 

عــلـي: »خوف« بس أكيد يا معالي الدكتور ...
الـجـامـعـة: »مقاطعا« أنا حذرتك كذا مره تبعد عن السكة  رئـيـس 
إلي انت فيها دي ورفضت أفصلك، عشان قولت إنك من أسرة فقيرة 
وكونك طالب مجتهد يف كليتك ويف جامعتك .. بس اظاهر كده إنك 
معمولك غسيل مخ حاد .. وأنا مش حمل أي ُشبهات يف اجلامعة .. 
عشان كده قررنا احنا إدارة اجلامعة حتويل الدكتور عدي للنيابة العامة 

للتحقيق و الطالب علي أحمد سيد املسلم فصله من اجلامعة .
إظــــــــــــــــــــــالم

الـمـشـهـد الثاني
املنظر / غرفة منزل مهجورة للقاعدة االرهابية

) جدران الغرفة متهالكة، بها سجاد قدمي ، الشيخ عدنان مجتمع 
مبجموعة من االفراد املسلحني (

ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  احلمدهلل  إن  عـدنـان:  الـشـيـخ 
سيدنا  علي  صلي  اللهم   .. أعمالنا  وسيئات  انفسنا  شــرور  من  باهلل 
محمد يف األولني .. وصلي علي سيدنا محمد يف األخرين .. وصلي 

علي سيدنا محمد يف املليء األعلى إلي يوم الدين 
الـجـمـيـع: علية الصالة والسالم 

 الشيخ عدنان: لقد حان الوقت يا اخواتي لنوحد كلمة االسالم .. 
فا أنتم رجال هذه الدعوة .. والبد من نشرها يف انحاء الوطن .. فاهلل 

رجال ونحن رجال هذه األمة 
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الـجـمـيـع: اهلل أكبر 
 .. االسالمي  الدين  خدمة  علي  معي  فجاهدوا  عـدنـان:  الشـيـخ 

ومحاربة الفاسدين 
رجــل 1: والقضاء علي اعداء الدين 

رجــل 2: والقضاء علي اخلونة
الـشـيـخ عـدنـان: ربنا اختارنا نكون هنا يف مصر .. عشان مصر امة 

العرب .. التي باذن اهلل ستكون أرًض للمجاهدين . 
الـجـمـيـع: اهلل اكبر 

) يدخل علي كامللهوف (
عــلـي: احلقني يا شيخ عدنان 

الـشـيـخ عـدنـان: خير يا علي يف ايه مالك كده ؟
عــلــي: املوضوع كبير يا سيدنا 

الــشـيـخ عـدنـان: ما تتكلم يف ايه 
اجلامعة  لشباب  بنخطب  عدي  والدكتور  انا  كنا  النهارده  عــلـي: 
للنيابة  الدكتور عدي  أمرنا وحول  رئيس اجلامعة وكشف  دخل فجأة 

والتحقيق وانا اتفصلت من اجلامعة سنتني 
الـشـيـخ عـدنـان: ال اهلل إال اهلل .. الدكتور عدي اتقبض عليه .

بتاعنا  الرجل  ده   .. عدي  شيخ  يا  هنسيبه  قالك  ومني  عـتـمـان: 
الدعوة وجنمع طالب اجلامعة  هنسعي عشان نهربه وهنكمل مسيرة 

دي .. ماتقلقش ياسيدنا 
الـشـيـخ عـدنـان: كيف بس يا عتمان ورئيس اجلامعة ده قاعدلنا زي 
املرصاد .. وأخر رجالنا لينا يف اجلامعة اتكشف امرهم .. اجلامعة دي 

بقت خطر علينا 
عــلـي: حتي املنشورات واخلطب ملوها ياسيدنا 

الشيخ عـدنـان: اخلوف منه ليضغطوا عليه و يكشف أمرنا 
عـتـمـان: ال تخاف يا سيدنا .. الدكتور عدي أمني وصبور علي األذى 
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وقبض  اجلامعة  رئيس  ازاي سابك  لكن  »بخبث«  عـدنـان:  الـشـيـخ 
علي الدكتور عدي هذا كالم ال يصدقه العقل يا علي ؟

عــلـي: »مرتبكا » اداني فرصة وقالي هكتفي بفصلك بس .. وقالي 
كمان اني ...

الـشـيـخ عـدنـان: » مقاطعاً«  وليه ما معملش كده مع الدكتور عدي 
يا علي؟

عــلــي: مش عارف يا سيدنا .. بس اظاهر كده 
الـشـيـخ عـدنـان: »مقاطعاً« اظاهر انك اخترت اخليانة و انك خنت 

الدكتور عدي و بلغت عنه. 
عــلــي: »بفزع« أنا أخون الدكتور عدي؟ طب ليه .. ده انا منكم .. 
ده الفضل فضلكم يا سيدنا ... أنا ال ميكن أعمل كده يا شيخ عدنان.

الـشـيـخ عـدنـان: »بغضب« اخلوف الي يف لسانك دليل علي خيانتك 
... قدروا يسطروا عليك يا علي 

عـلـي: واهلل ما حصل يا سيدنا .. انا عايش بفضلكم عليا .. هما 
بس اكتفوا بفصلي بس و..

الـشـيـخ عـدنـان: »مقاطعا« يف حد شافك وانت جاي هنا يا علي؟
عــلــي: »بفزع« ها .. اقسم بربي يا سيدنا ما يف حد شافني 

الـشـيـخ عـدنـان: انت كده بقيت خطر علينا اتكشفت .. واحنا كده 
هنبقي ُمعرضني للخطر بسببك 

عـلـي: تقصد ايه يا سيدنا 
الـشـيـخ عـدنـان: اقصد »قائال لعتمان« أما اخلائن منا يا عتمان

عـتـمـان: نقتله بأيدينا يا سيدنا 
الـشـيـخ عـدنـان: خلصنا منه من غير صوت يا عتمان 

تشع شراً  وهي  بعينه  إشــارة  يعطي   « يا سيدنا  أوامــرك  عـتـمـان: 
لرجلني« 

»ميسكان علي، يخرج عتمان حبل من جيبه«
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عــلـي: »يرجتف خوفا« ال والنبي يا سيدنا ... واهلل ما خنت الدكتور 
عدي .. اسمعني يا سيدنا .. ال يا عتمان اديني فرصة تسمعني ... يا 

سيدنا . 
 »يقوم عتمان بخنقه باحلبل حتي يقطع أنفاسه ويقع قتيالً« الـشـيـخ 

عـدنـان: ارموا جثته يف النيل غطسوها . 
»الرجالن يحمالن علي ويخرجان به«

عدي  الدكتور  خان   ... خائن  ده  الزم ميوت  كان  عـدنـان:  الـشـيـخ 
وسلمه ليهم عشان كده سابوه وزمانه بيراقبوه دلوقتي 

عـتـمـان: اخلائن له املوت واهو خد نصيبه يا شيخ عدنان 
الـشـيـخ عـدنـان: الزم نخلي املكان حاالً يا عتمان ..الكارثة األكبر يا 
عتمان انهم هيضغطوا علي الدكتور عدي عشان يعرف هو بينتمي ملني 

.. ده غير هيكفروا الطالب مبعتقداتنا السليمة.
عـتـمـان: ما هو الزم نتحلى بالصبر يا شيخ عدنان وندعي من تاني 

الطالب يف اجلهاد يف مكان اخر غير اجلامعة 
 الـشـيـخ عـدنـان: الصبر واالميان مش كفاية الزم تعاملهم بفكرهم 
.. دلوقتي كشفوا طرق اجلهاد بتاعتنا الي بنستخدمها مع الطالب يف 
اجلامعة .. وبالتالي هيكون يف حظر كبير من الطالب لو فكرنا نقول 

حلد ينتمي لينا ... الزم نفكر ازاي نهد اجلامعة الفاسدة دي .. 
عـتـمـان: االمور االن اصبحت صعبة علينا ياسيدنا .. مني بقي لينا 

يف اجلامعة ال احد .. احنا الزم نحذر بشده ؟
الـشـيـخ عـدنـان: ما ملا يقبضوا علي الراجل التقي .. املؤمن .. الي 
بيحارب عشان ينشر الدعوة ويسبوا الطالب الفاسدين املخمورين يف 
اجلامعة يبقي الزم نحذر منهم ... احنا محتاجني ندمرها زي ما خدوا 
مننا الدكتور عدي الي كان سالحنا الوحيد يف اجلامعة وانه كان يزود 

عدد املجاهدين لينا .
عـتـمـان: نزرع قنابل جواها وننسفها يا سيدنا ؟ 
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الـشـيـخ عـدنـان: مش عايزين نسلط الضوء علينا أكتر من كده .
عـتـمـان: طب ايه العمل يا سيدنا 

»صمت للحظات .. يتجول الشيخ عدنان مفكراً«
 الـشـيـخ عـدنـان: القيتها ... احنا محتاجني فتنه تصيب عليهم ... 
تفتنهم بينهم وبني بعض و الطالب تثور عليهم ... عشان هما سالحنا 

الوحيد ... هما املغيبني .
عـتـمـان: تقصد نبعت حد منينا يعمل فتنة طائفية بينهم 

الـشـيـخ عـدنـان: ال مش طائفية .. فتنة غيرها اقوي .. فتنه غير 
تقليدية وبعيده عننا .. ألن القرب بني االفكار املخنثة و الفاسدة معصية 

يا عتمان .
تكون  ما  غير  من  فتنه  ازاي  بس  سيدنا  يا  فاهمك  مش  عــتمان: 

ايدينا فيها ؟
الــشـيـخ عـدنـان: عندك مثال النت الفاحش ازاي نستخدمه لصاحلنا 
.. السوشيال ميديا .. كل دول سالح لينا نستخدمه واحنا وراء الشاشة 
... وبحكم ان الطالب يغضبون بسرعة من غير تفكير .. يبقي الزم 
أنا   .. الفوضى  ننتشر  عشان   ... الغضب  مراحل  أعلي  تثير  حاجه 

هفهمك اقصد ايه » ينادي » يا فضل ...يا فضل 
»يدخل فضل ومعه الالب توب« 

فــضــل: السمع والطاعة يا سيدنا 
الـشـيـخ عـدنـان: عاوز فتنة شديدة تخلي الطالب تثور علي كل من 
يف اجلامعة ... تصيبهم باجلنون .. عاوزهم يدمروها ويقلبوا اجلامعة 

رأس علي عقب ... 
 فــضــل: اوامرك يا سيدنا .. » يفتح الالب توب أمامه« دي يا سيدنا 

كفيله تدمرهم. 
الـشـيـخ عـدنـان: بالظبط هي دي ... بارك اهلل فيك يا فضل .

فــضــل: أنا حتت أمرك يا سيدنا 
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املواقع  كل  علي  بينا  اخلاصة  الصفحات  جهزوا  عـدنـان:  الـشـيـخ 
أمير  عند  ونتقابل  املكان  تخلي  كلها  الرجالة  وبلغوا  بنشروها  وابــدوا 

القاعدة بكره .
فـضـل: اوامرك يا سيدنا 

عـتـمـان: متأكد يا سيدنا ستجدي نفعا معهم
وأحسن سالح  أكبر  الطالب   ... عتمان  يا  طبعا  عـدنـان:  الـشـيـخ 
ممكن تستخدمه يف حياتك النهم مش واعيني وال فاهمني لسه خام ... 
ده غير غيبة العقل والفساد الي اتربوا عليها ... ربنا مدينا نعمة العقل 
يا عتمان الي نحارب بيها الفاسدين والكفرة ... عمره القوة ما كانت 
نعمة ألنها بتزول لكن النعمة نعمة العقل ... و أكبر نعمة هو استغالل 
عقلك يف تدمير عدوك .. واكبر كارثه ممكن تشوفها يف حياتك هي 
يثوروا  الي  هما  اوالدهم  تخلي  فتنه  بالعقل  واختارنا   ... العقل  غفلة 
عليهم و تلعنهم يف بعض واحنا بنتفرج عليهم من بعيد ونستمتع بيهم من 
وراء شاشة ... من غير ما نخسر حد من رجالتنا .. نعم يثوروا منهم يف 

بعضيهم »يضحك بقهقهة شديدة«
إظــــــــــــالم 

املشهد الثالث 
املنظر / مقهي حديقة اجلامعة 

)جميع الطالب متواجدون يف املقهى ( 
شـعـبـان: ال بس ده كارثه فعالً .. أنا واحد زي أنا فهمه علي قده يف 

الدين ... معني كده كنت هاصبح ضحية ليهم 
يــاســر: مش بس انت ده زمانهم كلنا كنا بقينا ضحايا 

زينب: علي كده الدكتور عدي احتول لتحقيق يف النيابة واتفصل . 
شـعـبـان: ال بس أنا احي رئيس اجلامعة جيه فاهمنا كل حاجه بجد 

.. ده كان يف جيش من العيال هيؤمن بكالم الدكتور عدي .
زينب: عادي يا جدعان كلنا بنتعلم و احلمدهلل انه اتفصل 
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مني: فعال احنا يدوب طالب 
يــاســر: انا كنت سامع أن يف أوالد هتسحب فلوس بالفيزا عشان 

تتبرع للمجاهدين بجد واهلل .
شـعـبـان: و قال ايه انا الي كنت فاكر نفسي هجاهد واحرر البلد من 

االعداء ... يلهوي 
يــاســر: مش ملا جتاهد عشان حتضر محاضرة 8 الصبح األول 

»يضحك اجلميع«
شـعـبـان: »يضحك« تصدق عندك حق 

زيــنــب: سيبكم من الكالم ده عاوزين نشوف النتيجة بتاعتنا ظهرت 
وال لسه 

مــنـي: اكيد لسه 
ياسر: مش عارف واهلل .. بس اظاهر لسه 

مــنــي: طيب حد يبص علي النت يشوفها كده علي اجلروب شوفوها 
ميكن ظهرت 

زيــنــب: ماشي »تخرج تلفونها تنظر فيه تنصدم«
يــاســر: يف ايه يابنتي مالك ؟ 

شــعـبـان: مالك يف ايه انت شوفتي ايه ؟
زينب: يف قرار صدمني ..

ياسر ومني و شــعـبـان: ايه فني ده ؟ ورينيا كده ؟ 
»تعطي لهم الهاتف يحدق فيه اجلميع ويقرأون القرار مذهولني«

صوت القرار خارج اخللفية: 
تنبيه هام علي جميع الطالب والطالبات 

إلي  أدي  اجلامعي مما  الكونترول  بأجهزة  اليوم حدث خطأ  فجر 
أوراق  جميع  حرق  ذلك  عن  واصفر  الكونترول  بغرفة  حريق  نشوب 
امتحانات طالب اجلامعة بالعام الدراسي األول .. لذا قررنا نحن ادارة 

اجلامعة تطبيق التالي:
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الدراسي  بالعام  الطالب  جميع  علي  االمتحانات  جميع  إعادة   )1(
األول يف فترة االجازة القادمة 

)2( اذا حاول أحد الطالب االعتراض أو خلق حالة من العنف بشأن 
هذا القرار سوف ينص عليه توقيع عقوبات مشددة والفصل النهائي 

شــعـبـان: »بغضب شديد« يانهار اسود الي مكتوب ده .. امتحانات 
ايه إلي تتعادي دي 

يــاســر: »بغضب« ال امتحانات مني يا معلم إلي تتعاد ... اقسم باهلل 
ما يحصل 

شــعـبـان: يعني احنا هنسكت واهلل ماهنسكت هو الواحد بقي فيه 
حمل امتحانات 

مــنــي: مستحيل ده كلو منزل علي الصفحات القرار ده .. بس غريبة 
يعني مسمعناش باحلريق ده 

شــعـبـان: ما أكيد يا مني خبوا اخلبر عن الطالب عشان متعملش 
دوشة ومش عاوزينا نعرف سبب احلريق .. واحنا إلي نلبس بقي .. 

امتحانات تاني ومالزم وفلوس ماهو احنا املفروض نرضي بكده 
يــاســر: تصدقي عندك حق .. طب وايه العمل ؟

ومنسكتش  ده  بالقرار  كلها  دي  الناس  نعرف  اننا  العمل  شــعــبـان: 
خالص ... عشان يرجعوا القرار الهباب ده وانا هلم كل الطالب تقف 

معانا 
يــاســر: صح يا شعبان 

 شــعـبـان: »مخاطباً اجلميع« اسمعوني يا جدعان يف مصيبة حصلت 
واحنا الي هنروح متنها 

»يلتفت إليه جميع الطالب«
طــالــب 1: يف ايه يا شعبان مصيبة ايه دي 

طــالــب 2: يا عم ربنا ما يجيب و ال يجيب مصايب 
طــالــب 3: اقعد كده وصلي علي النبي 
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شــعــبـان: يا جدعان اجلامعة عاوزانا نعيد االمتحانات تاني عشان 
قال ايه حريق يف الكنترول .. طب واحنا مالنا .. داحنا شايلنا نفسنا 

بالعافية 
طــالــب1: ماحنا سمعنا القرار ومش عارفني نعمل ايه يعني؟ والفيس 
بوك عامل ضجه كبيره علي القرار ده لكن احنا هنعمل ايه ربنا معانا 

شــعـبـان: يعني انت هتعيد امتحانات وانت ساكت ياصديقي والذنب 
مش ذنبك 

طالب1: طب ايه رأيك تيجي نسأل بتوع الكونترول ميكن كدب.
يبقي  ده  القرار  عن  كــذا صفحه حتكي  ملا  كــدب  مش  ال  شعبان: 
وعاوزين  شغب  بنعمل  هيتعبرونا  هناك  روحنا  لو  وبعدين   .. صحيح 
نأذي اصحاب الكونترول .. هما دلوقتي مأمنني الكونترول احنا مش 
مشكلتنا معاهم مشكلتنا يف القرار .. واحنا عاوزين نكلم رئيس اجلامعة 
طــالــب 1: بالظبط كده .. اصلي انا يا جدعان بشتغل يف االجازة 

ووالدتي تعبت معايا يف املصاريف وماقدرش اعيد امتحانات تاني 
طــالــب 2: وال انا .. أنا اهلي ظروفهم صعبه 

طــالــب 3: وانا كمان حليت الي ينجحني .. انا مش هعيد امتحانات 
تانيه 

شــعـبـان: الناس دي كلها مش حمل امتحانات تاني .. احنا ايه ذنبا 
مصاريفه  يجيب  عشان  شغل  بينزل  واحــد  نفسي  عن  انا   .. كده  يف 

ومصاريف الكتب واملذكرات .. 
مــنــي: انا كمان بنزل شغل عشان اجيب حق مصاريفي ومصاريف 

الكتب .. القرار الي عملته اجلامعة ده اذاني .
 شــعـبـان: يبقي خالص يا جدعان نتحد مع بعض و الزم نقف ضد 

القرار ده .. اقسم باهلل ما هنسكت 
يــاســر: ايوه يا جدعان مش الزم نسكت 

 زيــنـب: يعني هنعمل ايه يا شعبان 
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شــعـبـان: هنعتصم .. هنا حلد ما يجي رئيس اجلامعة هنا و يوافق 
انه يلغي القرار ده

 طــالــب 2: صح كده .. حتي لو قعدنا هنا شهر انت بتتكلم صح يا 
شعبان انا معاك 

يــاســر: و انا معاك يا شعبان يا صحبي 
مــنـي: وانا كمان يا شعبان 

الــطــالب: احنا معاك يا شعبان 
األرض  علي  الكراسي  تقلبوا  عاوزكم  جدعان  يا  بصوا  شــعـبـان: 
عشان يحسوا اننا متذمرين ويخاوفوا ويرجعوا القرار ده واحنا قاعدين 

معتصمني هنا موافقني 
الــطــالب: موافقني 

»جميع الطالب يقلبون الكراسي علي األرض، معتصمون«
شــعـبـان: قولوا ورايا ... بذنب ايه نعيد امتحاناتنا .. فينك يا رئيس 

جامعتنا 
»يهتفون ورائه حتي يدخل امني ومعه بعض رجال األمن«

امــيــن: ممكن يا ابني انت و كل الي معاك تبطلوا شغب حرام كده. 
شــعـبـان: وملا اجلامعة جتبرنا علي اننا نعيد االمتحانات من تاني 
رئيس  تبعتلنا  ياريت  و  هنسكت  مش  احنا   .. حالل  وال  حــرام  يبقي 

اجلامعة نحل معاه املشكلة دي 
»أحد رجال األمن يرفع األلي سلكي متحدثاً فيه«

يف  يحضر  اجلامعة  رئيس  الدكتور  معالي  ياريت   .. الــو  امــيــن: 
كافتيريا اجلامعة بسبب اعتصام طالب دول . 

 »يقطع االتصال« 
 امــيــن: اهو نفذتلك الي عاوزه .. يال بقي انت والي معاك رجعوا 
نعمل  عاوزين  مش  ارجوكم  شغب  بالش   .. واقعدوا  كان  كما  احلــال 

معاكم مشاكل 
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 شــعـبـان: ال مش هنشيل الكراسي حلد ما رئيس اجلامعة ياجي 
هنا .. 

امــيــن: بقولك احترم نفسك انت والي معاك واعدلوا الكراسي 
ياسر: ايه يعني هتهددنا وال ايه 

مني: طب مش ماشني بقي 
الــطــالب: ايوه مش ماشني 

»دراما حركية تعبر عن حالة التصادم والعنف بني الطالب ورجال 
من  اتباعه  ومعه  اجلامعة  رئيس  دخــول  يقطعه  حتي  اجلامعة  أمــن 

الدكاترة«
يا ولد  ايه  ايه الفوضى إلي بتحصل دي .. يف  الـجـامـعـة:  رئــيـس 

منك ليه 
نعيد  اننا  قــرار  بالغاء  بنطالب  احنا  الدكتور  معالي  يا  شــعـبـان: 

االمتحانات تاني 
ما  احنا  ده؟  عليه  بتقول  انــت  الــي  ايــه  قــرار  الـجـامـعـة:  رئـيـس 

أصدرناش قرار زي ده .. 
شــعـبـان: حضرتك القرار ده نشرته كل الصفحات يف النت بتقول 

كده احنا مش أغبيه 
مغيب  يا  جامعي  يا  طالب  يا  شائعة  دي  ايوه  الـجـامـعـة:  رئـيــس   
منتشرة ليها ساعيتني وبنحاول إننا نحاربها ونؤكد كذب هذا القرار .. 
وكنا نتمني انكم تتعاونوا وتساعدونا .. بس لألسف إميانكم الضعيف 
خالكم تصدقوا الشائعة لو خمس دقايق تاني كانت الدنيا هتبقي خراب 

»صمت للحظات نري اخلل علي وجه الطالب«
شــعـبـان: شائعة ازاي والصفحات دي هتنشر ليه خبر زي ده .. ما 
هو يا معالي الدكتور مفيش دخان من غير نار .. احنا ايه الي خالنا 

نعمل كده غير القرار ده ؟
أعداء  من؟  والكراهية  احلقد  نار  اسمها  دي  الـجـامـعـة:  رئـيـس 
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الوطن إلي قدروا يخلقوا شائعة إلي حضراتكم امنتم بيها من مصدر 
مجهول وغير موثوق ... بسم اهلل الرحمن الرحيم )يا أيها الذين امنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما 
فعلتم نادمني( ملا واحد قد والدكم يضر بسببكم عشان قرار كاذب .. 

يبقي العيب فيكم انتوا. 
اوال اجلامعة لم تنشر هذا القرار .. ولم يحدث أي مشاكل بالكونترول 
اجلامعي ..لكن الغرض من الشائعة دي مش االمتحانات ... الغرض ان 
يحصل فوضي و دمار تكون بسببكم .. شائعة خطيرة زيك كده كانت 

هيروح فيها ضحايا من طالب اجلامعة ورجال أمن اجلامعة 
شــعـبـان: حضرتك احنا مش عارفني بكده .. احنا لقينا الفيس بوك 

كله منزل القرار ده 
يــاســر: بالظبط يا معالي الدكتور احنا مانعرفش بكده ... كنا يف 

مرحلة جهل اسفني
رئـيـس الـجـامـعـة: ما هو ده املشكلة الكبيرة ... اجلهل .. اجلهل يف 
الي االفراد املتطرفة بتدور عليه يف الطالب  الدين  العلم واجلهل يف 
 .. مغيبني  انهم  بحكم  مخ  غسيل  عملية  وتعملهم  تصطادهم  عشان 
وبالفعل قدروا يعملوا كده من السوشيال ميديا مع اجليل الرابع .. الي 
هو انتم .. السوشيال ميديا بقت سالح خطير وتصطاد العقول املغيبة 
الي زيكم فوقوا .. اإلرهابيون مرجفون بيزرعوا األقاويل الكاذبة املؤذية 
إليقاع الشك يف الناس واخلوف وسوء ظن بعضكم البعض .. عشان 

حتصل فتنة ودمار يف املجتمع .. الدين برئ منهم .. واهلل برئ منهم 
شــعـبـان: انا اسف .. بس واهلل يا معالي الدكتور .. احنا كلنا لقينا 
القرار الكاذب ده منتشر يف كل مكان و ده الي اثار فينا الغضب »قائال 

للطالب« مش صح كده 
الــطــالب: طبعاً

أن  هتالقوا   .. املصادر  هاتوا   .. األدلــة  هاتوا  الـجـامـعـة:  رئـيـس 
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بنديكم  يدوب  احنا  بعدنا  الي  انتوا  أبنائي  يا  شيطاني..  تخطيط  ده 
الدرس عشان بكره بالدكم حتافظوا عليها ... كلها ايام وجتيوا بدلنا 
تردوا  هتعرفوا  ياتري  بس   .. كده  زي  وشائعات  لتخطيط  وتتعرضوا 
جهله  مانتوا  زي  هتكونوا  وال   ... مجتمعكم  علي  حتافظوا  و  عليها 
علي  بيتفرج  قاعد  مسببها  الي  الشائعات  بتصدقوا  والعلم  الدين  يف 

سيناريو الدمار الي منتظره حاال من ورا شاشة. 
شــعـبـان: احنا اجرمنا يف حق نفسنا .. »يذهب إلي امني يقبل رأسه« 
انا اسف يا عم امني حقك عليا .. انا اسف يا جدعان ... احنا اسفني 

يا معالي الدكتور 
رئـيـس الـجـامـعـة: انتوا كنتوا مغيبني يا ابني .. واحنا واجبنا نحيتكم 
اننا نعرفكم ونفهمكم ساعدوا بالدكم .. بالدكم محتاجاكم .. انتم ابناء 

الغد .. وأخر قولي ) واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا( 
شــعـبـان: »وهو يعدل الكرسي مخاطباً الطالب« احنا هنصلح الي 
دمرناه .. عشان بكره بتاعنا ... نزرع يف قلوبنا اليقني .. عشان ينور 

طريقنا 
يــاســر: »وهو يعدل الكرسي« احنا الي هنحارب الفكرة الضالة .. 

وهنرد عليها بالعلم والدين 
مريض  لفكر  ضحية  هنكون  مش  الكرسي«  تعدل  »وهــي  مــنــي: 
وغاشم عشان احنا بكره بتاعنا .. ابناء الغد شــعـبـان : » صائحاً« احنا 

أبناء الغد 
الــطــالب: »صائحني« احنا أبناء الغد 

»جميع الطالب فرحيني يرقصون يف شكل استعراضي جميل«

... الـنـهـايــة ...
تــمــت بــفـضـل اهلل
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أحمد جمال صادق جابر

-كاتب قصصي ومؤلف مسرحي 
  النشر:  - نشر قصائد وقصص قصيرة وحوارات ومقاالت وقراءات نقدية يف جرائد 
القبس  جريدة  الكويتية،  العربي  مجلة  وعربية؛  مصرية  الكترونية  ومواقع  ومجالت 
الكويتية، جريدة الراي الكويتية، جريدة النهار الكويتية، جريدة اجلريدة الكويتية، جريدة 
األهرام،  جريدة  العمانية،  الرؤية  جريدة  البيروتية،  األخبار  جريدة  الكويتية،  السياسة 
جريدة  البوابة،  جريدة  اليوسف،  روز  جريدة  األدب،  أخبار  جريدة  اجلمهورية،  جريدة 
الثقافة اجلديدة،  الوادي، مجلة  التحرير، جريدة جامعة جنوب  منبر  مسرحنا، جريدة 
مجلة اإلذاعة والتليفزيون، مجلة الكواكب، مجلة ميريت الثقافية، مجلة اجلنوبي، مجلة 
سور األزبكية، موقع اليوم السابع، موقع بتانة، موقع الدستور، موقع كتب وكّتاب، وجرائد 

ومجالت ومواقع أخرى.
  اإلصدارات: - صدر له »التقاط الغياب« مجموعة قصصية عن دائرة الثقافة واإلعالم 

بحكومة الشارقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2019م.
- صدر له »أفواه مفتوحة ال تبتسم« مجموعة قصصية عن دار »الكنزي« للنشر بجمهورية 

مصر العربية 2019م.
- صدر له كتاب »خّراط البنات« كتاب جماعي يضم نصوص مسرحية لكّتاب شباب من 

جنوب مصر، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017م.
- شارك يف أمسية قصصية »عن احلكاية« بدولة الكويت ضمن فعاليات    املشاركات:  
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  ينظمه  الذي   ،14 ثقايف  صيفي  مهرجان 

أغسطس 2019م.
- شارك يف املؤمتر العام ألدباء مصر الدورة )34(، دورة الشاعر الراحل »محمود بيرم 

التونسي« يف بورسعيد، ديسمبر 2019م.
- شارك يف املؤمتر املصري األول )دور الشباب يف اإلصالح الثقايف( القاهرة- األقصر 

2017م.
- شارك يف مؤمتر القصة السادس بأسيوط ديسمبر 2017م.

للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  هامش  على  املسرحية  الكتابة  ورشة  يف  شارك   -
التجريبي واملعاصر 2017م.



جائزة املسرح الشبابي يف التأليف املسرحى .. )جائزة د.أحمد سخسوخ (

83

- شارك يف ورشة الكتابة املسرحية باستخدام التراث يف قصر ثقافة قنا بالتعاون مع 
مؤسسة )س( الثقافية قنا 2016م.

األوليمبي  املركز  والرياضة يف  الشباب  وزارة  التأليف املسرحي مع  - شارك يف ورشة 
باملعادي؛ القاهرة ديسمبر 2016م.

الشبابية  األنشطة  مهرجان  يف  الفصحى  شعر  يف  الوادي  جنوب  جامعة  ممثل   -
باإلسكندرية 2016م .

- شارك يف مهرجان أمير شعراء اجلامعات املصرية على مستوي قطاع الصعيد بجامعة 
الفيوم 2016م .

-  شارك يف مسابقة إبداع 4؛ جائزة الشارقة اإلماراتية لطالب اجلامعات املصرية يف 
مجال القصة القصيرة 2016م باإلسكندرية .

التأليف املسرحي  إبداع 5؛ لطالب اجلامعات املصرية يف مجال  - شارك يف مسابقة 
بالقاهرة 2017م.

املصرية  اجلامعات  لشعراء  األول   اإلبداعي  امللتقى  الوادي يف  جنوب  جامعة  - ممثل 
مبعرض القاهرة الدولي للكتاب 2017م.

األوساط  الطالب يف  لغير  وأيضاً  محلية طالبية  أدبية  مسابقات  شارك يف حتكيم   -
الثقافية بداخل املحافظة باجلامعة و خارجها.

مجال  يف  األول(  )اإلصدار  العربي  لإلبداع  الشارقة  جائزة  على  حاصل   -   اجلوائز: 
القصة القصيرة بالدورة الثانية والعشرين 2019/2018م.

- اختارته مؤسسة روبرت بوش األملانية ضمن أفضل خمسة كّتاب قصة قصيرة على 
مستوى محافظات جنوب الصعيد وشارك يف األمسية األدبية التي قدمتها املؤسسة يف 

محافظة قنا نوفمبر 2018م.
- حاصل على املركز الثالث يف مجال القصة القصيرة على مستوى الوطن العربي يف 
الكويتية  العربي  التي تنظمها مجلة  أبريل 2017م،  الهواء( شهر  مسابقة )قصص على 

بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو الدولية الناطقة باللغة العربية من باريس.
- حاصل على جائزة إقليم جنوب الصعيد الثقايف من الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام 

2018/2017م يف مجال القصة القصيرة.
- حاصل على املركز الثاني على مستوى مديرية الشباب والرياضة مبحافظة قنا مجال 

القصة القصيرة يف تصفيات مهرجان إبداع األول ملراكز الشباب 2018م.
- فائز مبسابقة »األديبة مي يوسف احلاج«  للقصة القصيرة، بقصر ثقافة العاشر من 

رمضان بالقاهرة 2017م.
- فائز مبسابقة نادي القصة بأسيوط 2017م.

- حاصل على املركز الثاني يف مجال القصة القصيرة على مستوى جامعة جنوب الوادي 
يف تصفيات مسابقة إبداع 4 جائزة الشارقة اإلماراتية لطالب اجلامعات املصرية 2016م.
- حاصل على املركز الثاني يف مجال التأليف املسرحي على مستوى جامعة جنوب الوادي 

يف تصفيات مسابقة إبداع 5 لطالب اجلامعات املصرية 2017م.
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مونودراما

ثاقُب النايات
اإلهداء  إىل املوسيقار املرصي د. سيد طه

َغلََبنا األهل 
والعدو …
والزمان

سعداهلل ونوس )مسرحي سوري(
)72 مارس 1491 - 51 مايو 7991(

ملاذا تبكي؟ / هل خوفك من فرح يبكيك؟ سألتك / لكني أدرك 
أن هواء الليل على جبل مثقوب بالناي سيرشح دمًعا سميناه ندى/ 
ستصير غًدا ناًيا سحرًيا / قلت / فلم تسمعني / لم يكبر جرحك 
بعد / فال تتركني يف هذا الوادي أبحث عنك سدى / لم تسمعني /

محمود درويش )شاعر فلسطيني(
)31 مارس 1491 - 9 أغسطس 8002(
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ثقب أول
)يف الهواء(

بلون  وغمره  املسرح  إظهار  يف  اإلضــاءة  تبدأ  ثم  الستار  ــزاح  )ُي
من  حصيرة  على  يجلس  شاب  فوق  ضوء  بقعة  تتركز  ثم  أخضر، 
قصب  قطعة  يده  يف  يحمل  املسرح،  أرضية  فوق  مفروشة  احللف 
جافة صفراء اللون وآلة حادة يف يده األخرى، بجانبه موقد صغير 
يعلو صوت يف  املوقد،  بجانب  ملقاة  قدمية  قماش  وقطعة  مشتعل 
القصب،  قطعة  يشّذب  الشاب  بينما  حزينة  ناي  ملوسيقى  اخللفية 

ومع املوسيقى صوت ُيردد(:
»مخنوق ما القي الهوا وال الهوا مخنوق 

وشنقني حبل األمل وال األمل مشنوق
ودا جرح بان يف السما وال هالل العيد

وإحنا يف سوق العبيد وال عبيد يف السوق«*
التشذيب،  من  الشاب  ينتهي  بينما  تدريجًيا  املوسيقى  )تخفت 
على  القصب  قطعة  يضع  املوقد،  ناحية  جلسته  يف  بعدها  يتحول 
النار بسرعة ويحركها ذهابًا وإيابًا، ينظر إليها ويقول بنبرة متأسية 

ساخرة(:
العطشان،  القصب  »غــاب«، سمّوك  يا  الناس  تقتص من  وكأنك 
تنبت من قطرات ندى وكأن املاء عليك حرام؛ فعزمت إال أن تشرب 

من دموع اخللق.
)يرفع الشاب قطعة القصب من على النار ويلتقط قطعة القماش 
قطعة  على  يضغط  ثم  جانًبا  القماش  قطعة  ينّحي  بها،  فيمسحها 
القصب من األطراف ليعّدل مياًل بها، ميسكها بيديه ثم ينظر لها 

متسائاًل(:



مهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الدورة 5

86

من قال اسمك غاب! أي غياب كان املقصود؟ ومن أين؟ 
)ينهض من على األرض ويف يده القصبة ثم يتمشى ببطء على 
املسرح، يتفاعل وكأن قطعة القصب صديٌق يسير معه ويحّدثه قائاًل 

بحيرة أقرب لالستجداء(:
لو كنت تنطق وترد علّي، أيكون ما غاب هو صوتك، فال نسمعك إال وتئن!

هل يِبس حلقك من قلة املاء ولم يكِفك الندى لتحّدثنا؟
أم قلبك ما قد غاب أم اخلضرة والفرح هجروك ملا فارقت الزرع؟

ويقول  عينيه  أمام مستوى  القصبة  يرفع  ثم  املشي  )يتوقف عن 
بصوت غاضب كأنه يستجوب شخًصا ما(:

َنك احلزن أيها الغاب؟ أجبني! من لقَّ
)يستدير ثم ميشي يف االجتاه املعاكس ويعاود احلديث مع القصبة 

بجدية(:
أحدثك أنا عنك طاملا لن تتكلم، اسمع؛ أعرف مثل الناس سلم 

املوسيقى...
يحرك  وهو  املوسيقي  السلم  نغمات  نطق  يف  الشاب  يبدأ  )ثم 
ميط  وهبوًطا،  صــعــوًدا  يعزف  كأنه  القصب  قطعة  على  أصابعه 

الكلمات وهو ينطقها مردًدا(:
دوووو.. رييييي.. ميييييي.. فاااااا.. صوووول.. الاااااا.. سيييييي
سيييييي.. الاااااا.. صوووول.. فاااااا.. ميييييي.. رييييي.. دوووو

)يرجع حلديثه مع القصبة ويقول بحماس(:
لكن ما ال يعرفه الناس وعرفته أنا..

)يتوقف عن الكالم ثم يتحرك برجليه، يحط قدًما يف الهواء كأنه 
سيصعد سلًَّما، ويقول بصوت صارم(:

دو: دورك فالزم.
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)يحرك قدمه الثانية ألعلى كأنه يرتقي درجة أعلى ويقول مبّداًل 
صوته لنبرة محّذرة(:

ري: ريح ستشدك معها.
)يبدل قدمه التي سيرفعها ويقول بلهجة شارد(:

مي: ميقات احليرة.
أعلى يف  لدرجة  أنه يف طريقه  ليظهر  الطريقة  بنفس  )يتحرك 

السلم، ويقول بيأس(: 
فا: فات أوانك.

)يتوقف حلظات ثم يصعد مجدًدا بتردد ثم ساخًرا يعلّق(:
صول: َصَوالتك ضدك.

)يضع يده يف الهواء كأنه يستند على حافة السلم، ويضع رجله يف 
موضع أمامه ثم يبدو كمن صعد درجة أخرى ويتمتم بأسى(:

ال: ال.. لن تهدأ.
)يثّبت قدمه على آخر درجة يف السلم الوهمي الذي يصنعه يف 
الهواء، ثم ينظر للخلف كأنه ميسح كل الدرجات التي صعدها بعينيه 

ويقول بغموض(:
سي: سيرتك!

أمامه  وينظر  يتوقف  لكنه  ثانية  ألعلى  رجله  حتريك  )يحاول 
بهلع كمن سيوشك على السقوط، يضع رجله يف الفراغ ثم يسحبها 
بسرعة ويعاود النظر خللفه ثم ينزل من سلمه الوهمي، يرجع نحو 
موضعه األول معاوًدا اجللوس على احلصير، يحشر قطعة القصب 
بني قدميه وهو جالس ثم ميسك باآللة احلادة ويبدأ يف َثْقبها ببطء 

وتركيز، يخفت النور رويًدا إلى أن يختفي الشاب(.
)إظالم(
*الشاعر عادل صابر
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ثقب ثاٍن
)أضيق من جرحي(

وهو  الشاب  ُتظهر  بقعة ضوء  مع  املسرح  زرقــاء متأل  )إضــاءة 
ميسك بقطعة القصب واآللة احلادة ويعمل يف صمت، بعد قليل 
ا  يترك ما يف يديه بعد أن أكمل ثقًبا جديًدا، يتنهد كمن أخرج هًمّ
كان محتشًدا بداخله، ُيقلّب قطعة القصب بيديه ويتحسس الثقب 
فتبدو على وجهه  األول بطرف أصبعه  والثقب  منه   انتهى  الذي 
عالمات عدم الرضا بعد ملساته كأنه يقارن بينهما، يقول مخاطًبا 

نفسه بلهجة الئمة(:
ثقب أوسع من جرحك قد ينزف حلًنا كّذاباً يا صابر.

)يترك قطعة القصب واآللة برفق جنبه ثم يبدأ يف احلديث كمن 
يتذكر(:

الَثْقب مبقدار يا صابر.. حاذر أن تتسع ثقوبك فيضيق رزقك، 
وصاياك يف  عليٍك...  الناس  فم  فيتسع  ثقوبك  تضيق  أن  وحــاذر 
الَصْنعة.. كأنك  تعلّمني  يا عم سليم وأنت  أذني حلقة كما طلبت 
كنت ماهًرا أيًضا يف ثقب أذني مبقدار يكفي ألحتفظ بالنصيحة 

فال تسقط مني كلما ِملُت.
ثم يطالعه ويهز رأسه  له  يرْق  لم  الذي  الثقب  )يعود ويضبط   
كأنه يبدي موافقته على شيء ما، يبدأ بكالمه مع قطعة القصب 

فيقول بسخرية(:
تدري يا غاب؛ أنت أكثر حًظا مني...

)يستطرد ويرد كأنه يجاوب على سؤال(:
كان  وإن  هنا  سيغادر  ألنــه  محظوظ  القصب  كيف؛  لك  أقــول 
سيمشي بجراح لن تشفى، يكفي أن يدين طوال الوقت تطبطبان 
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الناي البوص يحكي غربته عن حقله الذي منا  عليه وتهدهدانه، 
فيه

وأنا هنا أحكي عن غربتي يف مكاني.
)يستكمل بلهجة أكثر سخرية(: 

أقول لك؛ الترعة ذاتها موعودة أكثر مني، يجوز أن حظها العاثر 
مررها من هنا حيث ألقت على قريتنا نظرة لكنها لم تقف، وطريقها 

ممتد وقد يكون حظُّها يف اآلتي أحلى.
)يتحرك من جلسته متملماًل وهو يقوم من على األرض، بينما 
مناسبة  مؤثرة  كمان  موسيقى  تبدأ  املسرح  على  ببطء  يتمشى 

للموقف وعلى أنغامها يردد صوت يف اخللفية(:
يف عز الضهر رايحه الشمس تغرب 

وحزني حبل ليف طوق رقابي 
لفني يا قلبي م األحزان هتهرب 

لدلوقت انت ما فهمتشي عذابي*
يتوقف  الترديد،  من  الصوت  ينتهي  أن  بعد  املوسيقى  )تخفت 
الشاب عن املشي ويعطي ظهره للجمهور ثم يتحرك لعمق املسرح، 
يخرج  كبريت،  وعلبة  سجائر  علبة  يخرج  ثم  جيبه  يف  يده  يضع 
العلبة سيجارة ويشعلها، بعدها يخرج من جيبه ويكتب بخط  من 
كبير مبا يكفي ليراه اجلمهور كالًما متناثًرا مختلًطا بأرقام على 

اجلدار(:
عم ِمساعد.. الطلبية.. التسليم.. احلساب )...( الباقي )...( 
 )...( البيت   )...( اجلمعية    )...( القصب  )...( حساب  املكسب 

األقساط )...( العالج )...(
)ينفث دخان سيجارته وهو منهمك يف الكتابة ويبدو عليه التوتر 
وهو يكتب فيظهر ذلك يف اضطراب حركة يده وهو يكتب وكذلك 
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على شكل اخلط على اجلدار، تشتغل يف اخللفية أصوات مختلطة 
ألشخاص ينادون على الشاب باسمه، رجال ونساء وأطفال يقولون 

بشكل متكرر(
يا صابر

)تتكرر الكلمة بشكل مختلف فمرة تبدو الكلمة نداًء عادًيا ومرة 
نداًء غاضًبا ومتوعًدا ومرة يف شكل لوم وأخرى كمن يستغيث به 
ومرة كأن أحًدا يناديه وهو ال يسمعه فيكرر عليه النداء وغيرها 
بشكل استعطايف راجي ومرة كمن ينفض أحًدا من النوم ومرة كمن 

يدعو أحًدا لشيء ما(:
يا  صااااابر..  يا  صابر..  يا  صابر..  يا  صابر..  يا  صابر..  يا 

صابر.. يا صاااااااااااابر
إلى  النداء بشكل سريع  أكثر ويزداد  تتداخل األصوات بشكل   
السيجارة حتت  يلقي  اجلــدار،  على  الكتابة  يتوقف متاًما عن  أن 
قدميه قبل أن تكون احترقت بالكامل ويلقي جنبها قطعة الطبشور، 
ثم يبدأ بسحقهما مًعا بقدميه، يتحرك بنصف جسده بحيث يراه 
اجلمهور من اجلانب، يثبت مكانه حلظات ثم تختفي من عليه بقعة 

الضوء ويظلم املسرح متاًما.
)إظالم(
*الشاعر عبد الرحمن األبنودي

ثقب ثالث
)ليس بيدي(

)بلون رمادي يضيء املسرح ويظهر الشاب جالًسا القرفصاء 
ا،  مهتّمً حزيًنا  يبدو  وحركاته  هيئته  من  عليه،  مسلّط  والضوء 

يتكلم كمن يشكو لنفسه ويواسيها بالبوح بصوت عاٍل(:
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جاء عم ِمساعد وياليته ما جاء.
بالتردد  توحي  بلهجة  ويتحدث  التاجر  شخصية  )يتقمص 

واخليبة مًعا(:
سمعت باآللة التي دخلت يف عالم النايات يا صابر؟

)يكمل من غير حتمس(:
النايات أسرع وأحسن منكم أنتم الصناع،  يقولون آلة تثقب 

شغلها مضمون وموفر يف الوقت والتكلفة.
باٍد على مالمحه وصوته  باستغراب  يرد  ثم  )يستعيد نفسه 

مرتبك(:
ال واهلل لم أسمع بها يا عم ِمساعد.

)يستطرد بغضب(:
جاءتنا من أي مصيبة!

)يعود للكالم بلسان التاجر وشخصيته، يقول بلهجة متحيرة(:
ال أدري يا ولدي واهلل، مثلي مثلك، من السوق عرفت ملّا بدأت 
األمور تتغير والطلبيات تزداد مّنا كتّجار، سألت املشتري بلوم 
أال يعرف الوقت واملجهود يف هذه الصناعة، فكيف يطلب بشكل 
متزايد دون تعّقل وال حساب! فأعملني وقتها أن األمور تغيرت، 
وأصبحت اآللة تسمح بأن تزيد الطلبيات أضعاف دون تعجيز.

)يرد بشخصيته متسائاًل(: 
وما رأيك يف هذا كله يا عم ِمساعد؟

)يعود ويستعير شخصية التاجر قائاًل(:
احلق وال ابن عمه يا صابر.. قل لي كم قصبة أتلفت والزلت 
تتلف منذ أن بدأت تعمل يف هذه املهنة، كم ناًيا خرج من حتت 

يدك وال ينوح بطالقة، كم وقًتا حتتاج لكل ناي كي تثقبه؟
)يتحدث لنفسه متشككًا بعد أن خرج عن دور التاجر(:
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رمبا يكون كالًما، مجرد كالم ليبخس بضاعتي، أو يريد أن 
يعامل صانًعا غيري للنايات، يريد تقليل حصته مني.

على  أصابعه  ميرر  ثم  صنعهما،  اللذين  الثقبني  )يتحسس 
بقية قطعة القصب ويبدأ يف صناعة الثقب الثالث بينما يحّدث 

نفسه(:
رمبا كنت فعاًل أحتاج لشحذ هّمتي..

)يقول بحماس مختلط بتردد(:
أن أصنع  اعتدت  واحــًدا،  ثقًبا  ثقبني ال  املــرة  سأصنع هذه 
كنت سأخبر عم  كيف  بالقصبة،  رأفة  أتوقف،  ثم  واحــًدا  ثقًبا 
كل  بعد  أنفاسها  لتلتقط  للقصبة  فرصة  أعطي  أني  ِمساعد 

ثقب، كيف....
الكالم،  على  طاقته  فقد  أو  منه  نفد  الكالم  كــأن  )يسكت 
يستغرقه الثقب الثالث يف قطعة القصب بشرود وال مباالة، ويف 

اخللفية صوت يردد من غير موسيقى(:
در غلبت التدابير ساعة املقَّ
والوقت فارش ُضلة كّدابة

يا حلم طالع بس حتتك بير
يــا طــبــل كنـّـك خــد ـنــدابــة*

)يخفت الصوت ثم يتحرك الشاب وهو يف جلسته، ينتهى من 
صناعة الثقب الثالث ويشرع يف صناعة الرابع، فجأة يتوقف ثم 
يهم بالنهوض ليجري كأنه تذكر شيئًا ما فيصيح بصوت خائف(:

»مطاوعة«...

)إظالم(
*الشاعر عادل صابر
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ثقب رابع
)أخفيه!(

)إضاءة حمراء تسيطر على املكان، يتحرك الشاب على املسرح 
بشكل يوحي بالقلق واالنتظار مًعا، بقعة ضوء تالحقه ويف اخللفية 
أصوات مؤثرات توحي بالوجود يف أجواء قروية بالقرب من زروع، 
يتحدث الشاب بعصبية مكتومة وهو يحمل يف يديه قطعة القصب 

وآلة حادة(
أعلم أنها لن جتئ، آخر مرة كانت كمن يودعني، اختنق الكالم يف 
عيونها واختلط بالدمع فلم أسمع شيئًا منهما؛ طال فقط أذنيَّ دبيب 

اخلوف وهو يرعى حولنا
)يزفر زفرة طويلة ثم يكمل بلهجة أهدأ وأكثر انكسارًا(:

املــاضــي وخــوف يف  مــن  يــا مطاوعة؛ خــوف  اااااه منه اخلــوف 
احلاضر وخوف من املستقبل وعليه، خوف مما تخبئه األيام خلف 
ظهرها دائًما وترميه علينا على غفلة كقنبلة دخان جتعلك تغرق يف 

نفسك وأنت تقف وال تدري من أين املخرج...
)يسكت حلظات ثم يكمل بنفس النبرة(:

وإلى أن يطير الدخان وتنجلي الرؤية أمامك، يكون املخرج قد ُسدَّ 
يف وجهك، أو خرج منه أحد قبلك ثم أغلقه عليك.

ينفخ فيه وينظفه بشكل  ثقًبا آخر يف قطعة القصب ثم  )يصنع 
متعّجل وهو يقول لقطعة القصب بينما يضعها يف جيبه(:

لوال مطاوعة ولهفتي عليها ما كنت صنعت ثقوبًا وال فكرت يف 
إمساك طرف شيء اآلن غير سيرتها. 

)يسأل نفسه بحيرة(:
رمبا ملّت مني واألمل ملَّ مّنا نحن االثنني؟
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هل وعدي لها كان منقوًصا واحتاجت لصكوك؟
 al  ojab  hcaB موسيقى  تنساب  ثم  املؤثرات  صوت  )يسكن 
aivull«.. باخ واملطر« يف اخللفية وعلى صوت املوسيقى يتحدث 

كمن يستدعي ذكريات(:
مطاوعة.. لِك نصيب من اسمك وليس لي نصيب فيه معِك وال 
فيِك قد ُحزت نصيًبا يا جميلة، كأن اجلمال أمرك بالبقاء بني يديه 
فأطعِت وأنت من أغواه ليبقيِك.. وصرت مطاوعة التي كان البد من 

أن يكون اسمها »ُمطاعة«.
)يقول وهو يرّقق صوته(:

كنا نسير إلى بعضنا إلى أن صنعت بيننا األيام ثقبا فسقطنا يف 
فخ الفرقة. 

لشخص  يبوح  كمن  ويتحدث  حاملة  لتصبح  كالمه  طريقة  )يغير 
معه بسٍر ما(:

كنت سأصنع فيها ثقًبا وأ....
عالمات  وجهه  على  فتبدو  اجلمهور  ناحية  وينظر  كالمه  )يبتر 

االنزعاج، ثم يقول بصوت غاضب(: 
الاااا ليس الثقب الذي يف أذهانكم...

)يدير وجهه ثانية وينظر يف الفراغ ثم يستطرد(: 
لم أحفل بثقب أصنعه بجسدها ألجلها،  كنت سأصنع فيها ثقبا 
فأعيش  يبتلعني  الذي  ثقبي  لتكون  أمتناها  فيه،  ذاتي  عن  ألفتش 

بداخلها أبًدا.
)يسكت ثم يفتح فمه قلياًل مبا يكفي ليبتسم ويتكلم كأنه سيلقي 

شعًرا(:
وعيت عليها وهي تعمل مثلما نعمل كلنا هنا يف البلد.

)تتسع ابتسامته أكثر ثم يكمل(:
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يف مرة طاشت ضربتها للناي فجاءت يف قلبي، فتحت يف قلبي 
الناي، فعزف لها  ثقوبًا ال ثقًبا واحًدا كالذي أرادت أن تصنعه يف 

قلبي وبها من أول مرة
ثم  بتلذذ،  الضربة  يتحسس موضع  كأنه  يده على صدره  )يضع 

يتمثل مبطاوعة ويحادث نفسه بصوت متهدج متوسل(:
يا صابر: أحبك، سافر يا صابر، اشتغل بعيًدا عن هنا، واحملني 
فيها،  جرينا  ومن  صابر  يا  مّنا  أســرع  احلياة  ستروح،  أينما  معك 

احلقني يا صابر، ال تصبر علّي.
)يستعيد شخصيته ثم يرد على نفسه(:

كيف كنت سأخبرها أني ال أعرف شغاًل غير هذا، كأني مضروب 
عليِّ التيه والتيه هو مكاني الذي لم أبرحه، لو سافرت لضعت أكثر 

فأضمن لي بقائي يف ضياعي الذي أعرفه.
)يعود ويتحدث بروح وعلى لسان حبيبته(:

الفراق ضياع يا صابر وجحيم لن نبرحه أبدا، أرجوك افعل شيئًا 
واقض على املسافة بيننا، يدك لن تطولني هكذا يا حبيبي، ما أدناك 

مني وما أبعدك عني يا صابر!
يناجيها وهي  لنفسه ويوجه كالمه ملطاوعة وكأنه  )يرجع صابر 

تسمعه بطريقة ما فيبدأ يف استعطافها(:
يا مطاوعة، يا قصبتي اخلضراء التي لن جتف

)يكمل بصوت ملتاع ومالمح تبدو عليها احليرة ويغلفها االنكسار(:
كيف أنزعك من حقل أهلك، أنت الناي ومحبتنا ال حتتاج ثقوبًا 

لُتطرب. 
احلب كمال يا حبيبتي، احلب كمال.

)يسكت الشاب وتعلو املوسيقى، ثم يردد صوت يف اخللفية بلهجة 
شجية(:
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ريح الصبا تسبق حبيبي بليلة 
له عني كحيلة كالنهار األعمى

مفيش ترابط بس روح يف احلالة
ما قولت إال من هزامي صمتي*  

)يتراجع من مكانه بشكل يوحي باملغادرة، يسير ببطء ومع حركته 
أن  إلى  اخلفوت  املوسيقى يف  وتبدأ  اإلظــالم  اإلضــاءة حلد  تخّف 

تسكت متاًما(
إظالم
*الشاعر محمد جعفر

ثقب خامس
)يخيفني(

املسرح،  أركــان  أحد  منزوًيا يف  يجلس  وهو  الشاب  )يظهر 
اإلضاءة سوداء ما عدا بقعة ضوء مسلطة عليه، صوت موسيقى 
سريعة توحي بالقلق، تتداخل معاها أصوات آالت تعمل بشكل 
منتظم وسريع تزيد من حدة التوتر وتشعل املوقف أكثر، يبدأ 
الشاب يف الكالم وهو مستند بظهره على اجلدار وشاخص يف 

الفراغ(:
مثلما قال عم ِمساعد ستعمل اآللة ما نعمله نحن..

)يسكت حلظة ثم يقول(:
لو اآللة ما ألقموها قصًبا ما أخرجت نايات!.. لكن أنا..

)يتحدث بصوت أكثر حماسة (:
لو لم أجد القصب الذي يرضى بالتضحية، ألقنعت عظمة 
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حبيبي  إلى  فيه  حملتني  بخطو  ذكرتها  لو  نايا،  لتكون  ساقي 
حلّنت واستكانت بني يدي، وتركت شفتي لترمم العظام فتكسوه 
للحل  دوًمــا  األســى  سيدفعني  عذبًا،  منه حلنا  وتخلق  شجوا 

وإليجاد البدائل.
)بثقة مجنونة مخيفة يستطرد(:

 كلي قد أصبح ناًيا لو شاء قلبي ذلك.
)ينهض من مكانه ويزداد حماسة كمن يدافع عن شيء ما 

وهو يكمل(:
اآللة محض بضاعة صنعها واحد منا يوًما ما، هل تعرف 
عّنا أو عنها أكثر مما قال لها صانعها، هل تأملت اآللة يوًما ما 

لنأمتنها على ناي وحلن!
هل رأى أو سمع أحد عن آلة بكت وبللت دموعها أجزائها، 
هل شهقت آلة يوًما أو جزعت أو قلقت أو اضطربت أو انتحبت 

أو اكتأبت أو....
إن اآللة القاسية تلك لم يوجد بها ترٌس للرقة كي تعمل برقة 

وال تتفهم األمر أصاًل.

شخًصا  يهاجم  وكأنه  ما  نوًعا  حدة  إلى  احلماس  )يتحول 
أمامه بحديثه(:

يف  ثقب  ومــن  القصب،  الــزرع/  ينبت  األرض  ثقب يف  من 
القصب يحّرض عليه ثقب يف الصانع إلى ثقب بالعازف الثنني 
يف رأس العالم، دائرة كلها ثقوب تنتج اللحن، منسك كلنا أيدي 

بعض دون أن ندري رغم اختالف األماكن واألغراض
لست لآللة أيدي لتنضم معنا! 
ملاذا تصر اآللة على العبث بنا!
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سيغير  كأنه  بكالمه  يتحول  ثم  أنفاسه  ليلتقط  )يتوقف 
املضوع(:

بخبر  أبلغني  كما  األخــرى،  باملصيبة  أخبرني  ِمساعد  عم 
من  يصنعونها  أصبحت  النايات  بــأن  أخبرني  كذلك  ــة..  اآلل

البالستيك ورمبا قريًبا يستغنون عن القصب.
)يتقمص شخصية التاجر وصوته ثم يتحدث بأسى(:

وصلك كالمي يا صابر، حتى ال حتزن من جلستك وحيًدا 
بال قصب ومن غير شغل، اآلن اذهب على راحتك وتسلَّى مع 

القصب الذي ستطول قعدته يف الزرع مثلما سيمتد فراغك.
)يعود لشخصيته ويقول بنبرة ساخرة متأسية(:

ال أدري إن كان عم ِمساعد يعزيني أم يشمت يفِّ، لم أسكت 
عن حق القصب وقلت له بأن البالستيك لم يتعب مثل القصب 
يا عم ِمساعد، لم يعطش، لم يبرح مكانه، البالستيك أقسى 
من أن يرقق قلًبا وال يحمل بني أجزاءه محنة ليبوح بها لصاحبه 
مبيعاد  يعلمني  أن  دون  وغادر  أهذي  كأنني  فتركني  وللناس، 

مجيئه القادم ككل مرة يفعل ويجيئ إلى هنا.
)يخرج من جيبه قطعة القصب ويتحسسها ثم يثقب بها ثقًبا 
جديًدا وينظفه ببطء وهو شبه ذاهل، بينما يعود إلى جلسته 
بخطى متباطئة ويجلس متكّورا على نفسه بعد أن حترك إلى 
الركن األبعد وألقى القصبة واآللة احلادة هناك ثم عاد، بعدها 
تبدأ اإلضاءة يف اخلفوت ومعها صوت يردد يف اخللفية على 

موسيقى ناي حزينة(:
وانا نفسي أقوِلك شي عن حالي

روحي بتزعم اني.. قد أوتيت
من لضم خيط العمر يف األيام
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عشرين ضالم..
بيبعدوا من بني املسام

وبيبهدلوا يف جتتي
واهو جيت..

من فرط خويف قدت يف محبتي
من فرط زهدي يف احلكاوي نسيت*

إظالم 
*الشاعر حامد عامر

ثقب سادس
)يف قلبي أم يف الناي(

)املسرح بإضاءة زرقاء وبقعة نور تالحق الشاب وهو يتحرك إلى 
ركن املسرح البعيد ويلتقط قطعة القصب واآللة احلادة من األرض 
ويحملهم ويظل واقًفا ويبدو عليه التردد والتفكير حلظات، يجلس 
ثقًبا  القصب  قطعة  يثقب  يديه،  وهما يف  اجلمهور  مواجًها  بعدها 

سادًسا ثم يبدأ كالمه بنبرة شاكية(:
َفْضل صاحبي هّزته الريح أول ما سمع عنها، من قبل ما تصل 

إلينا حتى!
)يكمل باستغراب(: 

املجنون يعرض علّي أن نأخذ خطوة دفاعية ونشتري اآللة التي 
حّدثنا عنها عم ِمساعد حتى ال نقفل باب رزقنا.

)يقوم من مكانه ثم يتمشى قلياًل ويسند رجله على مقعد موجود 
على األرض، مييل بجسمه لألمام وهو مستند على رجله، يستدعي 
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شخصية صديقه ويقول بلهجة ناصحة محّذرة(:
ُقضي األمر يا صاحبي وليس لك رفاهية االختيار وال بيدك منع 

حدوث كل تلك األمور.
)يعّقب بصوته وشخصيته(:
ماذا ستفعل أنت يا َفْضل؟

)يرد بصوت صديقه ولهجته مندفعة بعد أن بدأ يدور يف املسرح 
ويشيح بيديه(:

سأتاجر سأشتري اآللة سأفعل أي شيء ألعيش!
)يعلّق بشخصيته مستنكًرا(:

آلة! هذا كالم فارغ!
)يرد على نفسه بصوت صديقه مهاجًما بسبابته املسددة نحوه(:

أنت الذي أصبحت فارًغا وال تعي شيئًا
)يؤكد هجومه بنفس اللهجة مواصاًل الكالم(:

لقد فقدت عقلك يا صابر.
)يستعيد شخصيته وصوته ويرد بنفس اللهجة الشديدة(:

وأنت يا َفْضل فقدت نفسك.
الرأس  مطأطأ  األرض  يف  يحملق  بينما  هو  بشخصيته  )يكمل 

ويداه تعبران(: 
منضي صاغرين لآللة ونترك كل ذكرى صنعناها بأيدينا.. أنا عن 
نفسي كل ناي ثقبته مررت فيه بعًضا مني.. تريدني يا فضل أن ألقي 
بكل إحساسي باملوضوع ورائي كقطعة القصب الزائدة التي نلقيها!

)يلوي وجهه بامتعاض ويقول بصوت صديقه الئًما(:
إنك كمن يفكر كيف سيعاتب من سيتغيبون عن جنازته بعد موته 

يا صابر! جتاوز يا صاحبي.. كل شيء سيمر فال تتوقف أنت.
)يستطرد بنفس الشخصية بلهجة عنيفة وصوت أكثر حدة(:
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أم هل ستظل هكذا؟ طيب.. اترك الصنعة وابحث عن عمل آخر، 
حترك، سافر، احَلَرَكة بََرَكة

يديه يف  قلياًل وهو يضع  أهدأ  ويبدو  استلهم فكرة  )يكمل كمن 
جيوبه بينما يتمشى(:

أقول لك.. الناس يترقون يف أعمالهم.. اعتبر نفسك يف ترقية 
والشغل اجلديد هو التجارة،

اعمل تاجر يا صابر..
وابعد أنت ونفسك عن أذى اآللة وضجيجها.

دورته من  العالم عن  يتوقف  أن  تنتظر  وتزوج وال  واكسب  تاجر 
أجلك. 

ال تأبه بالنايات ومن يثقبها.. العب مع الكسبان يا صابر
فقط خذها وبعها، حدث عم ِمساعد وأظنه لن يرفض أن تعمل 

معه.
)يعود لشخصيته وجللسته ثم يرد(:

بهواء أفضل،  ليحلم  الهواء  ثقب  يحاول  كأنني مثل من  بكالمك 
ال يدري سيمر إليه أفضل من ذلك الذي يتنفسه أم سينقطع عنه 

هواءه فيموت.
)يكمل بحزم(: ال يا صاحبي ال ال لن أفعل ما تقوله كله.

)يجاوب على نفسه مستعيًرا صديقه بلهجة مستهزئة وهو يتكأ 
بكوعه على األرض ويشير بيديه يف الهواء(:

ستظل هكذا َكُعقب القصبة يا صابر بعد أن نقطعها من احلقل، 
ال يلتفت لها أحد، فتموت أو يقتلعها الزارع ليرمي بذورًا جديدة.

)يصمت الشاب ويظل جالًسا دون أن يتحرك ثانية، موسيقى عود 
حزينة بإيقاع بطيء تدور يف اخللفية وعليها يردد صوت بأسى بينما 

تتناقص اإلضاءة(:
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رحاية الَهم على حلم الفقير بتِلف
ال الَهم واقف، وال حلم الفقير بيِخف
والدنيا ِسكّة َوبَا، واللي َسلَكها َهلَك

واحترنا ِحيرة السمك مّلا الِبَرك بتِجف*
)إظالم(
*الشاعر عادل صابر

ثقب خلفي
)أرى منه(

)يبدو املسرح أسوًدا بغير إضاءة ما عدا بقعة ضوء حتدد الشاب 
وهو جالس يف مكانه على األرض، معه قطعة القصب واآللة احلادة، 
مخاطًبا  يقول  بينما  القصبة،  خلف  جديد  ثقب  صناعة  يحاول 

اجلمهور(:
هل أتعس من إنسان يصنع شيئًا ليسهل يومه ويبدد همه فينقلب 

عليه ما صنعه؟
)يستطرد بغيظ(:

الطبيعة  كأن  نحره،  إلى  فعاد  البشري  كــاده  قد  كيد  اآللــة  كأن 
الهاوية  تسخر منا يف هدوء وهي ترى اإلنسان يدحرج نفسه نحو 

عن عمد.
ابتلعت اآللة يد اإلنسان الذي أنشأها!

ما  يوًما  إيقافها  يستطيع  ال  قد  هل  بنفسه  صنعها  التي  اآللــة 
وتلتهمه؟ 

ينظف  اخللفي،  الثقب  أكمل  أن  بعد  القصب  قطعة  يف  )ينفخ 
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الثقب اجلديد وبقية الثقوب الساقة مزياًل عنها األتربة وآثار الَثْقب، 
يحمل الناي وينظر من أحد طرفيه للحظات كأنه منظار سيرى به، 

ثم يقول مخاطًبا نفسه بحيرة(:
هل سأستمر يف صناعة هذه النايات دون أن أعرف مصيرها؟ 
لقد جّنا اهلل نوًحا مبعجزة من الناس وسخريتهم، أما أنا فال معجزة 

سوف تزحزح عني ما سيؤول إليه احلال.
معها  يتفاعل  ساخرة  ضحكات  أصــوات  تتصاعد  اخللفية  )يف 
املسرح  على  يجري  تــطــارده،  كأنها  منها  النفور  يف  ويبدأ  الشاب 
محاواًل االبتعاد عن الصوت أو تفاديه بقدر اإلمكان، تهدأ األصوات 
بعد أن تصنع التأثير املطلوب، يتوقف الشاب عن اجلري واالنهاك 
حالة  عليه  وتغلب  منتظمة  غير  وأنفاسه  للجلوس  يعود  عليه،  باٍد 
من الذهول، ميسك الناي ويهّم برميه لكن يتوقف، يضعه يف جيبه، 
ينتظر حلظات ثم يخرج من جيبه اآلخر قطعة قصب غير مثقوبة، 
ينظر لها ولآللة احلادة ويظل ينّقل بصره بينهما يف صمت وبحيرة، 
لفترة صغيرة يفعل ذلك كأنه يبحث فيهما عن شيء ما، وهو على 

هذه احلالة تنساب يف اخللفية موسيقى ناي، وصوت يردد(:
شلت األمانة سنني ,, ويا ريتنى شلت جبال ,,, وال تهت بني دنيتني 
, وال ضعت جوه ســؤال يا ريتنى أرجــع ندى , فرحان بنور املــدى , 

وأدخل بالد الرضا من غير سيوف وال خيل ...... 

على  يظل  والشاب  تدريجًيا،  الصوت  ويغيب  املوسيقى  )تخفت 
حاله يحّدق فيما يف يديه، يف صمت تسقط دموع من عينيه على 

فوهة القصبة وتنزلق من فتحتها السفلى فتقع على األرض(
)ستار(
*الشاعر جمال بخيت
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