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 مونودراما

 

 ساحة التحرير

 
                                               

 :   تأليف

 قاسم مطرود 

 

 :هو

 :السٌنوغرافٌا

 عدد من المكعبات المجوفة والمختلفة األحجام واألطوال والمقاسات  -

حٌث ٌمكننا تغٌر شكل السٌنوغرافٌا حسب حاجة المشاهد عبر اإلضاءة الداخلٌة  -

 .عن باقً المكعبات أو جمعها فً زاوٌة منفصلةوالمعزولة 

 .فً البدء نشكل هرما غٌر متناسق الحدود واألطراف -

هناك أعالم ال حصر لها مثبته فً المكعبات بشكل عشوائً لٌس لها أٌة داللة  -

 .معلومة

 فً العمق شاشة بٌضاء كبٌرة تلتصق بأعلى فضاء خشبة المسرح -
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 .و ما ٌحدث على خشبة المسرحسنستخدمها لعرض أفالم وثائقٌة أ  -

 .على حصان من الجهة الٌمنى للمسرح"هو"ٌدخل -

 . من   رجلٌن وأزٌاء فحذفه أفضل صنعالبد أن ٌكون الحصان حقٌقٌا وإذا  -

زٌا عصرٌا مع قلنسوة تنتمً الى الحروب الصلٌبٌة مع سٌف ال هوٌة " هو"ٌرتدي -

 .له

 .على كتفه تتدلى كامٌرا التصوٌر المنزلٌة -

 .حصانه وسط المسرحٌوقف   -

 .ال تتوقعوا منً أن أقول لكم من أكون:هو

 .اسمً مثال 

 .ألنه ال فائدة بالنسبة لكم 

 .وال كٌف أتٌت الى هنا 

 أو شًء عن حٌاتً الخاصة 

ٌخرج من الجهة الٌسار ونسمع حواره وهو خارج ..فترة صمت قصٌرة"

 "الكوالٌس

 الواحد والعشرٌن فقط أقول لكم أنا ابن القرن العشرٌن و:هوصوت 

وبعد قلٌل ستنطلق التظاهرات االحتجاجٌة الملٌونٌة والتً ستصل الى قصورهم 

 ومنتجعاتهم 

 خشبة المسرح ٌدخل -

 كٌس تبغ من جٌبه وٌعد سٌجارتهٌخرج  -

 هاٌدخن -

 .وهذه السٌجارة والكامٌرا الحدٌثة الدلٌلٌن القاطعٌن لكم 
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ألزمنة السابقة ودلٌلً إننً سجلتها لكن االختالف بسٌط اشعر إننً عشت كل ا 

 .بكامٌرتً هذه

 ٌدخن سٌجارته وهو ٌحكً -

 :ضحك البائع وأنا اختار هذه الكامٌرا ٌوم قلت له

 "ممثال شخصٌة البائع حد األعالمأٌجسد المشهد باستخدام "

 أرٌد تصوٌر الماضً بهذه الكامٌرا -

ٌظهر لى الجمهور الذي ٌشٌر الى الكامٌرا التً بٌده وفً الوقت نفسه ٌوجهها ا -

 "إطفاء"على الشاشة 

 كٌف ؟ -

 .ال اعرف:هو

 اندهش وهو ٌشاهد دوري البطولً فً قتال الصلٌبٌن  

 .ووقوفً الى جانب صالح الدٌن األٌوبً

ٌصغً الى األصوات المتداخلة والغٌر مفهومة ألنها تنتمً الى آالف المتظاهرٌن  -

 التً تقترب وتتجمهر فً ساحة التحرٌر

 وء األصواتبعد هد -

 ضد الصلٌبٌنللحرب طلب منا التجمع فً اكبر ساحة ونحن مدججٌن بالسالح 

 .طبعا حاربتهم 

 لٌس النً اكرههم  

 ةغزا لً بأنهمقالوا هكذا بل 

 ةٌٌبث فٌلم للحروب الصلٌب -

 جانب آخر  -
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 وهو ٌقاتل بضراوة  "هو"نشاهد فٌه  -

 "إطفاء" ٌصاب برمح وٌسقط على األرض -

والكلمة سأفضح كل المجرمٌن اللذٌن تمادوا فً استباحة دمائنا بالصورة والفٌلم 

 وكونوا قصورهم من جماجمنا وجوع أطفالنا

 .ومن ساحة التحرٌر سألعن كل مقدساتهم

 .  لدي الكثٌر من األفالم التً سجلتها

 .سترونها انتم أٌضا

أو  التً تحركها أٌدي خفٌة مع ذات أصوات المحتجٌنمجموعة األعالم ل ٌبث فٌلم -

ما زاد علٌهم وكأن الغضب ٌزٌد أكثر فً جمٌع سوح التحرٌر التً اجتاحت العالم 

 "إطفاء"فً الوقت الحاضر 

 برهة -

 ٌحاول إعداد سٌجارة لكنه ٌغٌر رأٌه  -

 .فً الحقٌقة اكره الغزاة مهما اختلفت هوٌاتهم

ن فً الفٌلم وكٌف ٌقاتل الصلٌبٌ( هو)وجود ، بفٌلم وثائقً عن الحروب الصلٌبٌة -

 "إطفاء"حتى ٌصاب برمح وٌسقط على األرض مٌتا

والذي أسعدنً فً هذه المعركة التارٌخٌة ذلك اللوح الذي رفع على األبراج وهو  

 .ٌحمل اسمً

 .كونً قتلت رٌدشارد قلب األسد قائد الحملة الصلٌبٌة 

 .وأرجوكم ال تطلبوا منً تفاصٌل أكثر 

فً مقدمة خشبة  بالمقلوب وٌثبته ٌتقدم وبٌده علم فٌه رموز الحروب الصلٌبٌة -

 .المسرح

  فً جمٌع الصحف والمجالت نشرناهاهذه المسٌرة الملٌونٌة كنا قد 
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 ٌفضل ذكر تارٌخ ذات الٌوم الذي تعرض فٌه المسرحٌة -

 تقترب األصوات الخارجٌة وكأنها ستدخل خشبة المسرح -

 أصوات تنادي علٌه -

 هل أنت جاهز:أصوات

 ركالكل بانتظا:أصوات متداخلة

 ساعة الصفر ستبدأ بعد قلٌل:أصوات بالكاد تفهم -

 تكرر وتتداخل األصوات حتى انتهاء سٌنوغرافٌا المشهد أدناه -

 ر المكعبات لٌصنع منها جبال ٌٌقوم بتغٌ خالل الحوارات التً تنادي علٌه -

 ٌرد على المتظاهرٌن  ٌصعد فوقه بتشغٌل اإلضاءة مكونة عالما صخرٌا خشناوهو  -

 انته بعدولكننً لم :هو

 بعد أن ٌجلس على أعلى مكعب فترة صمت قصٌرة جدا -

 :هٌتووالٌابانً اٌك نامبراطورإدون سابق إنذار قال لنا 

 ٌقلد صوت اإلمبراطور بسخرٌة -

 علٌكم التضحٌة من اجل شرف الٌابان :اإلمبراطور

 .ألنه خلٌفة هللا على األرض بأطفالنا من اجلهوبان نضحً بأنفسنا  :-

 سٌجارة  مستمرا بالحكً الكٌس التبغ وٌعد  ثانٌة ٌخرج -

 .ال اعرف لماذا أراد خلٌفة هللا موتنا

  .علٌنا جمٌعا االنتحارالمهم  

 أنا محظوظ جدا ألنه لٌس لدي عائلة



6 

 

الجبال  وبالتالً لٌس لدي أطفال أشاهد موتهم أمام عٌنً وهم ٌتدحرجون من أعالً 

 .إلمبراطورنا إرضاء

وبعدها رمً  من قبل آبائهم الٌابانٌٌن ومن ثم رمً أنفسهمبث فٌلم رمً األطفال ٌ -

 "*إطفاء( "هو)

لكننً لم استطع الممانعة من االنتحار وأنا أشاهد جموع أبناء شعبً الٌابانٌٌن ترمً 

 .بنفسها من قمة الجبل

وال أتذكر سوى الضربة األولى التً صادفت رأسً وهو ٌالمس اشد حافة فً  

 .طرٌقه

 .بالجبل وال باإلمبراطور وال بالٌابان والمشكلة لٌست 

 .ما عالقتً بهم جمٌعا ولماذا انتحرت من اجل إمبراطورهم 

 ما عالقتً بالٌابان

 وما عالقة اٌكوهٌتو بً وكٌف انتحرت 

 إننً احتج على سٌاسته وأفكاره ووحشٌته  

 فً العالماللذٌن ملئوا ساحات التحرٌر فً كل مكان وسأنضم الى المحتجٌن 

 أجمل هذا العام الذي اسمٌه عام خروج الروح من الجسد المٌت  وما

 . اشعر أننً متحرر فً ساحة التحرٌر

 .لهذا فأننً ومن ساحة التحرٌر هذه 

احمل اإلمبراطور مسؤولٌة هذا الموت الجماعً احتجاجا على المجزرة التً كنت  

 .احد ضحاٌاها

 حٌأخذ علما وٌرمٌه رمٌا فً برمٌل الى ٌمٌن المسر -

 .ٌوجه كامٌراته الى الجمهور الذي ٌظهر على الشاشة -

 ٌوجه الكامٌرا الى وجهه الذي ٌظهر على الشاشة وهو ٌتحدث -
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 مررت ذات مساء فً دٌر الجماجم

 ٌقٌنا الكثٌر منكم ال ٌعرف شٌئا عن دٌر الجماجم التً تقع بٌن البصرة والكوفة

 فً زمن الحاكم الحجاج بن ٌوسف الثقفً 

دا ٌوجهها الى الشاشة التً ٌظهر فٌها هو ماشٌا بزٌه الذي ٌنتمً وبشكل سرٌع ج -

 م   056الى عام 

 منع التجول مساء الم أكن اعرف بان الحجاج قد أصدر حكم

 بض علً العسس وقادونً الى الحاكمفقد ق 

 وتصورت بانً سأخرج منها كونً لست من دٌر الجماجم 

  العالمسكنً أنا رجل ابن القرن الواحد والعشرٌن ومكان  

 لنً الحجاجأوس

نفسه وٌبث "هو"ٌجسدهما تسجٌل المشهد أدناه للشخصٌة ذاتها بشخصٌتٌن -

 على الشاشة

 لماذا دخلت دٌر الجماجم وهناك منع تجول -

 لم أكن اعرف -

 هذا ذنبك  -

 لكننً  لست من دٌر الجماجم -

 حكمك الموت وهذا قراري -

 لدي أٌة نواٌا سٌئة إننً عابر سبٌل صدقنً، دخلت دٌركم بقلب ابٌض ولٌس -

 كٌف تثبت بان قلبك ابٌض -

 ال اعرف -
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 أنا اعرف سأخرجه لك، وارٌك بان لونه قان  -

 هذا ظلم -

 فً قتلك إحٌاء األمة -

 هذه شعارات -

 موتك بات واجبا  -

 بحسرة وحزن وهو ٌتقدم الى األمام بمواجهة الجمهور -

 وبسرعة تدحرج راسً على األرض ولم أر لون قلبً ابٌض كان أو قان 

 ألعالم الى جانب األعالم السابقةثبت عدد من اٌ -

 عنة علٌك ٌا حجاجلال

 سك التً أٌنعتؤووعلى ر 

 وعلى قرار قطفك لها  

 وعلى حبك للدم

 فً اعفن سلة نفاٌات رماكومن ساحة التحرٌر بان التارٌخ  :أقول لك 

 سودك األولم ٌبق منك اال تارٌخ 

وكأنها ستقتحم المكان نسمع  طرق حاد على جدران المسرح مع علوا األصوات -

 صهٌل الحصان أٌضا

 الى األصوات -

 مازالت حكاٌاتً لم تكتمل بعد:هو

 الى الجمهور -

 دعونً احكً لكم عن عصر شاهدتموه كلكم ووقفتم على بشاعته
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الى الخلف ٌزٌح المكعب الذي ٌحتل الوسط وٌجلس القرفصاء وكأنه " هو"ٌعود  -

 ء علٌه لبٌان وحشة المكان داخل سجن انفرادي مع تسلٌط بصٌص  ضو

 بعد أن سقطت أسنانً فً فمً

 اثر ركلً بحذائه المدببة 

 طالبا منً التوقٌع على الورق واالعتراف بالخٌانة 

 . كونً كنت العن الرئٌس ستالٌن 

 :لكنً رفضت وقلت

 .لم العن الرئٌس فصرخ وطلب إدخال الشاهد

 وما أن دخل الشاهد وإذا به شبح أخً الكبٌر  

 .ذي كنت ومازلت اعتبره معلمً وقدوتًال

 .وأجاب أخً بنعم كنت العن الرئٌس ستالٌن

 .وقتها فقط عرفت بان قدوتً كان اقرب الى الموت قبل دخوله كشاهد

 خضعت الى تعذٌب ال ٌتحمله جبل 

 ٌبث فٌلم لسجناء سٌبٌرٌا أو غٌرها من سجون السوفٌت مع وجود الجثث الكثٌرة -

 "إطفاء"

 .ال أحبهالحقٌقة أنا 

 . إن لم اقل لكم كنت اكرهه على دموٌته وحبه لنفسه وغروره

 .مالٌٌن الناس ماتوا بسبب رغباته العمٌاء

 .ذقت الوٌل فً سجونهم 

 .ٌقٌنا ال أستطٌع حكً كل ما حدث ولكن واحدة منها 
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 .كانوا ٌجمعوننا فً غرفة واحدة وعددنا ٌتجاوز المائة وخمسٌن أو أكثر

 .وال مكان للتنفس 

ٌتقدم وسط خشبة المسرح ٌجلس ورأسه الى األسفل وبالكاد تخرج من فمه  -

 الكلمات مجسدا لنا المشهد الذي ٌحكٌه

 .وفً مساء كل خمٌس ٌدخل علٌنا رجلٌن من حاشٌة الرئٌس ستالٌن 

 ٌقف األول فً الباب موجها بندقٌته الرشاش صوبنا 

 .وٌتجول الثانً بٌننا ماسكا مسدسه

 هد بألم وخوفٌنهض وٌجسد المش -

 .وهو ٌعد واحد اثنان ثالثة أربعة وٌقتل الخامس 

 .وما أن تنفذ ذخٌرته ٌرمً له الرجل الثانً بالذخٌرة لٌستمر بالحساب والموت 

 .لٌس عٌبا إن قلت لكم بعضنا تبول على نفسه أو تغوط 

 .فالموت مخٌف مرعب مهٌن 

 .امسالموت أقصى فعل وحشً عرفه اإلنسان فكٌف إذا كنت الخ 

 . وكم دعوت أن ال أكون الخامس 

 وبصوت عال لستالٌن :لكنً الٌوم أقول

 .ومن ساحة التحرٌر تسقط أنت وأفكارك الدموٌة

 .وكفانا دماء وامنحونا حق العٌش والحٌاة 

 "ٌمسك علم وٌثبته بالمقلوب" 

ًّ الكثٌر  اعرف سٌحتج عل

 . نولكنهم لم ٌعرفوا عذاب سجناء سٌبٌرٌا وغٌرها من السجو 
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 لذا قدموا معً دعوة الى كل الموتى الذٌن دفنتهم جرافات ستالٌن

 . لالنضمام معنا كمحتجٌن فً ساحة التحرٌر 

 .عسى أن ٌترك الحكام كرسً الحكم وٌعرفوا معاناتنا كشعوب وأفراد

على الشاشة عن  افٌلم ٌبث ٌشغل كامٌرته موجه إٌاها على الشاشة وفً الحال -

 ن صوتومعركة القادسٌة ولكن د

 دعونً أرٌكم فٌلما عن بطوالتً وأنا القائد أو خلٌفة القائد هكذا خدعونً 

 وهذا ٌحتاج العودة الى سٌفً وحصانً

 ٌخرج بهدوء -

  فً الكوالٌس"هو"صوت  -

لم استطع رفض تكلٌفً بشرف الوقوف الى جانب فرسان شهدت لهم سوح :صوت هو

 المعارك

الوقاص حٌن جعل على المٌمنة عبد هللا بن  أبًعندما نظمنا القائد سعد بن 

 المعتم

 وبزي مقاتل من مقاتلً معركة القادسٌة راكبا حصانهٌدخل  -

 ٌثبت علم على احد المكعبات -

 وعلى المٌسرة شرحبٌل بن السمط الكندي 

 المجاور على المكعب آخرٌثبت  -

 اجل خلٌفتهوجعلنً خلٌفته 

 هذه المرة خلٌفة القائد ولٌس سجٌنا

 البعٌد على المكعب لم أخرعٌثبت  -

 هو طبعاإذا استشهد 
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 وجعل عاصم بن عمرو التمٌمً وسواد بن مالك على الطالئع

 علمٌن على مكعبٌن متجاورٌنٌثبت  -

 وسلمان بن ربٌعة الباهلً على المجردة 

 الوسط على المكعب علم آخرٌثبت  -

 أألسديوعلى الرجالة حمال بن مالك  

 ت االمكعباحد على  علم آخرٌثبت  -

 وعلى الركبان عبد هللا بن ذي السهمً 

 المجاور على المكعب علم آخرٌثبت  -

  وأخٌر

 المجاور على المكعب آخرٌثبت  -

 على القضاء الكاتب زٌاد بن أبٌه  وضع

بعدد من األعالم وتثبٌتها الى جانب (هو)، مع تقدم ٌبث فٌلم معركة القادسٌة -

 ة وهو ٌتحدثاألعالم السابق

  األشداءلت فً هذه المعركة قتال قات بأننً وأتذكر 

 بالقٌادة وهذه المشكلة الكبرى  أوهمونً ألنهمربما 

  نومغبون أو مهمون بأننانا ونوهموٌٌغٌرون عقولنا  إنهم

 ٌنزل من حصانه -

 ٌخرجه الى ٌمٌن المسرح  -

 المقاعد وٌضعه وسط خشبة المسرح  ٌأخذ احد -

  ٌجلس علٌه -

 على الشاشة ٌشغل كامٌرته باتجاه وجهه الذي ٌظهر -
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  :وأقولفً القرن الواحد والعشرٌن و ،فً ساحة التحرٌر أقفالٌوم 

 قاتلته  بأنكولسعد  ،لرستم انك جٌشت جٌوشك

ونحتج م واستمراركم وجودك ننكرساحات التحرٌر  ومن اآلنولكننا والخسارة نحن 

 دون سبب ابقتلنعلى استمراركم 

 أصوات كثٌرة خارج خشبة المسرح -

 صغً الى األصوات بإمعانٌو ٌوقف التصوٌر -

األصوات الخارجٌة تتداخل فٌها الكلمات وبالكاد نفهم الشعارات أو المطلوب  -

 منها كون األعداد كثٌرة ولكل منها طلبها

 تسقط الحكومة -

 اتركونا نعٌش -

 كفاكم االستمرار بموتنا -

 ارحلوا -

 نرٌد محاكمتكم -

 أعٌد حقنا بالحٌاة -

بنقل المكعبات من مكان الى آخر مشكال ت أعاله ٌقوم راوهو ٌصغً الى الحوا -

 فضاء واسع وكأنه ساحة تنزهبها 

 بالكاد كانت أجمل جمٌالت ألمانٌا تمس  قدم هتلر بمندٌلها األبٌض

 كنا نحن نئن فً سجونه وغرف الغاز وأكوام األجساد البشرٌة  

 هتلر وحده حولنا نحن البشر الى قطٌع غٌار 

 واألٌدي واألرجل وكانوا كلهم هتلرٌوناجل فصلونا فصاال الرؤوس بجانب 

 سأحكً لكم حكاٌتٌن 
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 األولى قد تكون مألوفة لكم

 لكنها غرٌبة بالنسبة لً كونً كنت فً الحدث 

 كنا أكثر من عشرة آالف فً سجن واحد 

 وجاءنا ضابط جدٌد استبشرنا به خٌرا 

 لشمسعندما كان قراره األول هو منحنا ساعتٌن من الوقت للمشً تحت أشعة ا

 وسط قاعات السجن ذهابا وإٌابا كوننا تعفنا ومألت الحشرات أجسادنا 

 وما أن ٌمضً على مشٌنا خمس أو عشر دقائق 

 ٌسقط احدنا برصاص الضابط الذي ٌحب الصٌد عن بعد 

 والمشكلة إننا ال نستطٌع االختباء أو رفض التشمس 

 وكل ما علٌنا ترقب من الذي سٌسقط ؟

 ومن أٌة قاعة ؟ 

 ل هو قرٌب منك أو بعٌد ؟وه

 مات الكثٌر منا

بسبب هذا الضابط الذي كان ٌجبرنا على إبقاء قتاله دون أن نحملهم لكً ٌعرف  

 ابن العاهرة كم سجٌن اصطاد فً بندقٌته كل ٌوم 

 لم أمت ببندقٌته ربما ألننً كنت ارتجف طوال فترة التشمس 

 ولكن لٌتنً مت 

ذروا وقاحتً الن مهمتً فضحهم الٌوم ومن الن ما سأحكٌه لكم أقسى ولكن اع

 ساحة التحرٌر أقول كفانا تكفٌن للحقٌقة 

أخذونً وعددا من الرجال ال اعرف عنهم أي شًء وأدخلونا غرفة صغٌرة 

 وخلعوا مالبسنا 
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 ٌكون قد جمع المكعبات وصنع منها نصف قوس وال نشاهد منه سوى رأسه -

ٌرتدٌها السجناء فً زمن هتلر  ٌضع على القوس المالبس المخططة التً كان -

 ونشاهد حتى مالبسه الداخلٌة

 اعتذر ثانٌة ولكن هذا ما حدث 

وعلٌه أقول لكم أن هتلر وكل الهتلرٌٌن كان على الموت أن ٌجد وسائل جدٌدة 

 لعذابهم وحدهم فقط 

 كنا عراة ال ٌقوى احدنا النظر الى اآلخر 

وادخله فً قضٌبً وأنا اصرخ  وتقدم احد الهتلرٌٌن وبٌده أنبوب زجاجً رفٌع

 من شدة األلم 

 وبعدها قام المنحط بالضغط على األنبوب وتهشٌمه، حٌنها سقطت على األرض 

 وال أتذكر بانً صرخت أو أغمً علً

 ٌسقط خلف القوس وٌختفً ونسمع صوته فقط -

 أٌها الهتلرٌون كنت أتمنى أن تحرقون انتم فً الغرف الغازٌة 

 .ار النازٌةمن أٌن لكم هذه األفك

 :أقول لكم ومن ساحة التحرٌر

عبات الموجودة خلف القوس وكأنه ٌخطب كهنا ٌنهض واقفا على احد الم -

 خطابا احتجاجٌا

 ٌات القرن العشرٌن التً باتت سخرٌة القدراانتم وعنصرٌتكم وأفكاركم كلها نف 

 ٌجلس على احد المكعبات وسط القوس  -

 اه من قبل الجمهورٌزٌل الباقً من المكعبات لتكتمل رؤٌ -

 ٌعد سٌجارة وٌدخنها بالحال وٌتأملها مستمتعا بها وبعد فترة قصٌرة جدا -
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 ذات ٌوم اقترب الى جانبً شخص ٌرتدي نظارات طبٌة 

 ضعٌف البنٌة وسألنً

 ٌجسد المشهد باستخدام احد األعالم بعد أن ٌلبسه بٌجامة السجناء -

 خص جاء لٌجلس متلصصا ن الشأوبهدوء ٌخرج العلم والبٌجامة من خلفه وك -

 "هو"بعد إن ٌقترب من أذن وبهمس الرجل الضعٌفٌتلفت  -

 ما رأٌك بالهرب ؟

 على احد المكعبات  الرجل الضعٌفبعد أن ٌوقف  مذعورا"هو"ٌنهض -

 بالسؤال  اٌمشً ذهابا وإٌابا مفكر -

 لم استطع أن أرد علٌه

 من أنفسنا حتى ألننا نخاف  

قلت له ٌه وسألته واعتقد حتى أنا لم اسمع ما ولكن بعد أن فكرت كثٌرا ذهبت إل

 حٌنها 

  وال اعرف كٌف سمع

 ولكننً قلت كلمة واحدة

الذي ٌقرب فمه  "هو"ٌأخذ العلم ثانٌة وٌجلس فً وسط المسرح وهذه المرة  -

 من أذن الرجل الضعٌف وبالكاد تخرج منه الكلمة

 ؟ كٌف -

 هربنا ولكن لٌتنا لم نهربالمهم 

 موسولٌنً ن نعرف هذه المرة فً سجون ألننا وقعنا ودون أ

 أودعونا فً كهوف داخل الجبال 
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  مرض صاحبً ولم تنفع معه كل عناٌتً حتى فارق الحٌاة بٌن ٌدي وهو مبتسما

 وبقٌت وحدي تزاحمنً وحشتً وٌنخرنً الجوع 

ألنهم ٌوزعون علٌنا الحساء مرة واحدة فً الٌوم وٌضعونه بٌن ٌدٌنا بعد أن 

 نزمهما هكذا

 "هو" وصفبث فٌلم توزٌع األكل كما ٌ -

 ومن لم ٌفعل أو ٌرخً ٌموت من الجوع 

 بقت شهرا فً الكهوف حتى حلمت بأكل أوراق الشجر 

 وذات ٌوم جاءنا الفرج 

 ٌوم دخل علٌنا رجل من رجال موسولٌنً

 قٌادي علم وبصوت عال  ٌجسد المشهد بمسك أطول -

 ة سننقلكم من هذا المكان الى المصانع الحربٌ:-

 الوطن بحاجة لكم وسنغٌر أكلكم ولبسكم وتتحسن أحوالكم:-

 عم الفرح ألننا سنأكل ونشاهد بشرا وعالم آخر غٌر الكهوف:هو

 حشرونا بالحافالت حشرا منذ الصباح الباكر

 القوي منا فقط كان ٌستطٌع التنفس 

 لم نصل المصنع اال بعد أن خٌم اللٌل والجوع ضرب مضربه

 وأوقفونا كتفا الى كتف لنشكل خطا طوٌال  أنزلونا وسط المصنع

 أمرونا بالعد من رقم واحد 

 عندما تجاوز الرقم المئٌن أخطا احدنا فطرحوه أرضا أمامنا وجلدوه جلدا مبرحا 

 سواطباألٌبث فٌلم لتعذٌب شخص بالركل والضرب  -
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هذا قد وصلوا الى ما ٌرٌدون ألننا جمٌعا ارتجفنا وخفنا لكنه لم ٌفعل شٌئا لٌنال 

 العقاب 

 فكٌف إذا أذنب

 تعبت من هؤالء القتلة التً لم تدخل الشمس قلوبهم المظلمة 

 دعونً اصمت قلٌال مستمتعا بسٌجارتً 

 ٌعد سٌجارة -

 ٌدخنها فً الحال متأمال دخانها -

 المسرح من ٌنتظاهرالمتقترب أصوات  -

 كذبوا علٌنا لم ٌتحسن الحال 

  ا صاروا ٌضعونها فً الصحنأٌدٌنفقط وجبة الطعام كنا نتناولها فً 

 ساعة ٌومٌا  21بالكاد تسمى وجبة طعام ونحن نعمل 

 الحافالت فً الظالم  تنقلنا

 وتعٌدنا فً الظالم أٌضا

 العبٌد  واأعادونا الى العصر الرومانً ٌوم استخدم

 وقتها تذكرت سبارتكوس الذي حرر نفسه وتخلص من العبودٌة 

 ولٌنً وحاشٌته وكم كان دافعا لً بالتخلص من موس

 ٌذهب الى عمق المسرح وظهره الى الجمهور وكأنه ٌخاطب جمهور أخر -

 تخلصت منهم فً نهاٌة األمر 

 كما تخلصت ممن دمروا حٌاتً من قبل

 هنا ٌستدٌر الى الجمهور  -
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 :موسولٌنًومن ساحة التحرٌر أقول 

 بنبش كل ما هو جمٌل وتحوٌله الى خراب  بأنك محض حشرة مهوس 

 شٌتك التً استباحت الكثٌر من الدماء والعن فا

 تقترب وتدق على جدار المسرح وتنادي علٌه ثانٌة ٌنأصوات المتظاهر -

 نحن بانتظارك : -

 لم ٌبق مكان فً ساحة التحرٌر:-

 الٌوم ٌوم الحسم:-

 نحتاجك أنت وكل من دفعوا ضرٌبة دكتاتورٌاتهم:-

 كم نتمنى نهوض موتاهم لٌفوق العدد الحد المعقول:-

 هذه األصوات تأتً من ساحة التحرٌر :هو

ٌمسك علم وٌلبسه العدٌد من البٌجامات وٌثبته على مكعب وسط المسرح  -

 وٌحاكٌه

ًّ ٌوم أرسلت لً هدٌتك بٌد مرتزقتك   لماذا كذبت عل

 :ٌوم دس قنبلة فً جٌبً قائال

 هذا هاتف هدٌة الرئٌس ولكن وبعد اقل من دقٌقة تناثر جسدي على التلة  

والفٌلم  بعد أن ٌعصبون عٌنٌه وٌضعون قنبلة فً جٌبه"هو"ٌلم تفجٌرٌبث ف -

 عرضته قناة العربٌة

 هل تعرف بأننً فرحت وحزنت ٌوم أسقطوك

 الن الذي جاء بعدك هو الرئٌس األمرٌكً األرعن 

وهذا هو مجموع كل ما من ورد ذكرهم ولكنه ٌمتاز علٌهم بأناقته ولباقته 

 ومستشارٌه الحثالة النفاٌات 
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 أقول له ومن كان قبله ومن تعاون معه 

ٌقوم بنثر جمٌع المكعبات على زواٌا المسرح مستغال كل خالل الحوار أدناه  -

 الفضاء 

 ن الدماء التً مألت الطرقات أب

والرؤوس التً كانت توضع فً علب الخضراوات وتدس الى جانب الحاوٌات 

 المجاورة الى مدارس األطفال 

 لن تذهب سدى

 مٌعا سنسقطكم ج

 ونلعنكم بكل الوسائل

 ٌهم باالنسحاب  -

 حال خروجه تقلل اإلضاءة على خشبة المسرح  -

 تتحول جمٌع المكعبات الى أجهزة تلفاز  -

القنوات اإلخبارٌة مثل قناة الجزٌرة التً تتحدث وبشكل واضح عن فٌها تبث  -

 الثورة فً تونس وكٌف تجمهرت المالٌٌن 

 التً تتحدث عن مصر مثال أو لٌبٌاوهكذا تلفزٌون آخر كقناة العربٌة  -

 تتناول الوضع فً الٌمن أو الجزائر   BBCممكن قناة  -

 تقف عند الحدث المعاصر  تلفزٌوناتالمهم تتحول اغلب المكعبات الى  -

لالشتراك كمحتج ضد " هو"وكأنها تنقل ما ٌجري خارج المسرح حٌث ذهب -

 الظلم 

ا فً العرض المسرحً على تبث ذات األفالم على التً عرضت والتً شاهدناه -

الشاشة البٌضاء ولكن دون صوت وٌمكن التالعب بأزمنة مشاهدتها المهم 

 تقدم الى جانب شاشات التلفاز 
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 ٌبقى الحال على هذه الشاكلة لدقٌقتٌن أو أكثر بقلٌل حتى ٌعم الظالم  -

 النهاٌة

 

أنا شاهدتها جمٌع األفالم الوثائقٌة والروائٌة التً أشرت لها فً النص موجودة و* 

 وٌمكن استخدامها

 

 


