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متهيد

العبقري واملرتجم الشاعِر قول حدِّ عىل — الغرب اتجه وإليه النور، يطلع الرشق من
الشاحب القمر يتجه كما — (١٧٨٨–١٨٦٦م) ريكرت فريدريش العربي» األدب و«عاشق
الغرب أدباء بعض كان وإذا لوجه. وجًها فيها ويُحدِّق بنورها يتجىلَّ كي الشمس لضياء
األوىل» «األم أحضان يف بأنفسهم ويُْلقوا الروحية، مناِبعه من ِليَنَهلوا الرشق إىل رجعوا قد
آن فقد إبداعية؛ محاكاًة واألدبية الفنية وأساليبه موادَّه ويُحاكوا والحضارة، والشعر للُّغة
ذلك يوًما ويُحقَق كنوزه، عىل يتعرَّف أن لعله الرشق؛ صوَب الرشقيُّ يتوجه لكي األواُن
ذلك يف يتساوى نفَسك»؛ «اعِرف دلفي: ومعبد سقراط حكمُة صه تُلخِّ الذي العسري األمَل
آثاُره عنها تكشف التي حقيقتَه نتمثَّل ولم جوهره، من بعُد نقرتب لم الذي األدنى الرشُق
يَِزد لم الذي األقىص الرشق أو الرافدين، وأرض القديمة مرص يف والفكرية واألدبية الفنية
عن ناهيك املبتَرسة، والتعريفات الرتجمات من قليٍل ِجدِّ عدٍد عن الضخم برتاثه اهتماُمنا
كما دقيقة، ِعلمية دراسًة الفكرية ومدارسه وآدابه لُغاته دراسة يف اليوم حتى تقصرينا

املتقدمة. البالد كلُّ تفعل
من ملجموعة «مَرسحٍة» مجرَد الكتاب هذا يف بها تلتقي التي املرسحيات وليست
تدريس يف عميل بحكم — اضطرار أو اختياٍر عن عليها اطلعُت التي والنصوص الحكايات
عالم عن املأثورة والحكمة الشعر من ونماذَج ألشكاٍل محاكاة هي وال — الرشقية الفلسفة
أحاسيُس هي وإنما األملاني)، األدب يف مثًال وبالتني ريكرت طريقة (عىل بعيد غامٍض
ثم الرشق، بحر يف املتواضعة سباحتي خالل وعايشتُها جرَّبتُها ومواقُف وقيٌم وأفكار
مرصية هموم عن املتعاطف القارئ لعني تشفَّ أن آمًال وبابلية، صينية ثيابًا ألبستُها
صاحَب (١٧٤٩–١٨٣٢م) «جوته» أن نتذكَّر أن ويكفي نفوُسنا. بها تَجيش وعربية



األصفر القيرص

بصورة الرشقية للكنوز األدبي االستلهام حركة بدأ َمن وأوَل (١٨١٩م) الرشقي1 الديوان
نابليون، طغيان من األملانية التحرير حرب أثناء ديوانه كتابة عىل عَكف قد ومبدعة؛ جادة
ويُساعد يتحرَّر أن كذلك يُريد النفسالرشقية حكمة إىل اليوم يحجُّ الذي العربيَّ الكاتب وأن
«األنا حضيض يف ومرََّغتها بالتشوُّه العربية النفَس أصابت أمراٍض من التحرر عىل غريه
والجماعية، الفرديَة ذواتنا تجتاح التي «الالِقيَم» وسائِر واالنتهازية والتسلُّط وحدية»
هروبًا ليست القديم الرشق ِحكمة إىل االتجاه فإن ولذلك بنفسها؛ نفِسها لتدمري وتدفعها
بجانب — يُمكن روحي بزاٍد للتزود محاولة هو وإنما الكوارث، تُهدده حارض محنِة من

منها. الخالص عىل يُعني أن — املستنري العلمي والفكر الحرية عىل اإلرصار

بالفلسفة طويل انشغاٍل ثمرُة األصفر، القيرص وهي الكتاب، هذا يف األوىل واملرسحية
بالعودة تقول التي (الطريق) «الطاو» فلسفة أو «الطاوية» باسم املعروفة القديمة الصينية
أو رغبة كلِّ عن بعيًدا واالستغناء، كينة والسَّ والرباءة البساطة ظلِّ يف والحياة الطبيعة إىل
اإلنسان يتَّحد بذلك معها، والتجانس التوافَق ويعوق الطبيعة مجرى يُفِسد أن يُمكن فعل
واألصل الحقيقة وهو واملعنى، الطريق هو ألنه «الطاو»؛ هو يُصبح باألحرى أو «الطاو» ب
اقرتنَت وقد ى. يُسمَّ وال يُوَصف ال الذي األبدي األزيل الواحد وهو الكون، تُسريِّ التي والقوة
٥١٧ق.م.). حوايل إىل ٥٧٠ حوايل (من الو-تزو وهو لها س املؤسِّ الحكيم باسم الطاويَّة
من عليها وأضفى الحياة، أنفاَس املجردِة أفكارها يف بعث الذي الحكيم باسم ارتبطت كما

٢٨٦ق.م.). إىل ٣٦٩ حوايل (من تشوانج-تزو وهو الحاملة، ومثاليتِه املبِدعة شاعريته
أخالقية ومدرسة مذهٍب ُعنوان هو هل نفِسه: الو-تزو اسم حول العلماء يختلف
وتُعَرف «الالو-تزو» اسم تحمل شاعرية حكمًة وثمانني واحدة يف تعاليمها دوَّنَت وصوفية
— الصينية اللغة يف معناه حَسب — أنه أم والفضيلة)،2 (الطريق «تاو-تي-كنج» بكتاب
الناَس اعتزل الذي (أو-ثان) القدماء بني الكامل أو العجوز، والفيلسوف الهرم املعلِّم هو
عدم هي واحدة رغبة عىل والحرص الشهوة، واجتناِب واالتِّضاع، الذات محِو إىل وذهب

يشء؟ يف الرغبة

«النور املؤلف كتاب يف العاملي األدب من موقفنا مع منه مختارة ونماذج الديوان هذا قصة راجع 1

١٩٧٩م. اقرأ، املعارف، دار والفراشة»،
١٩٦٦م. القاهرة، العرب، سجل مؤسسة كتاب، األلف سلسلة يف وصدر العربية، إىل املؤلف نقله 2
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تمهيد

تاريخ يجعل فبعضها الصيني؛ الحكيم هذا حول كذلك املأثورة الروايات وتختلف
يُؤكِّد اآلخر وبعضها امليالد، قبل والسادس عرش الثالَث القرننَي بني الواقعة الفرتة يف مولده
الذي ٥٥١–٤٧٩ق.م.) كونفوشيوس(من أو كونج-فو-تسو األكرب الصني حكيم عاَرص أنه
العجوز املعلم فعنَّفه ٥١٧ق.م. سنة حوايل للقائه سعى األخري وأن العمر، يف يصغره كان
إىل بالعودة ونصحه واالجتماعية، األخالقية وقواعده تعليماته وكثرة وادعائه غروره عىل
يدَّعي ما ومنها سنة، مائة عاش أنه يزعم ما الروايات هذه ومن القدماء. الحكماء طريق
ظهر قد الو-تزو أن يُقرر امليالد بعد الرابع القرن من طاويٍّا كاتبًا إن حتى أبًدا، يَُمت لم أنه
والدة ُولد قد سيالن جزيرة من الغرب إىل جوالته إحدى يف وأنه التاريخ، خالل مرات عدة
بمقاطعة مزرعة يف ُولد إنه تقول التاريخية املعلومات أرجح أن غري بوذا. هيئة عىل جديدة
تشو، مملكة بالط يف واملحفوظات للوثائق أمينًا وعمل بكني) من الجنوب (إىل هو-نان
بعد اقتنع أنه ويبدو حروبًا. وأكثِرها اضطرابًا الصيني التاريخ فرتات أشدِّ من فرتة يف
متاَعه ووضع العمل، فاعتزل الخراب، إىل طريقها يف الدولة بأن «تشو» يف الطويلة خدمته
األمنَي تاِبَعه هو كان صغريًا صبيٍّا معه واصطحب أسودان، ثوران يجرها عربة عىل القليل
أو الجمرك موظف عليه تعرَّف األخرية بوابتها وأمام اإلمرباطورية حدود وعند رحلته. يف
وأماله لرجائه فاستجاب فلسفته، َن ويُدوِّ الفقري كوخه يف يُقيم أن ورَجاه الحدود، حارُس
إىل رَجع ثم ذكرناه. الذي العجيب الكتاب ذلك منها يتألف كلمة آالف خمسة من أكثَر
ولم أبًدا ذلك بعد يظهر فلم الغربة، إىل طريقه يف الجبل وعَربَ الصغري، الصبي ومعه عربته

التييت. يف مات أنه ح يُرجِّ البعض كان وإن فيه، مات الذي املكان يُعَرف
الحكيم املعلم هذا شخصية عىل األصفر» «القيرص منها نسجت التي املادة وتعتمد
عىل تعتمد كما إليه، املنسوب الشهري الكتاب يف وردت التي وأشعاره أقواله من والكثري
تزو. تشوانج اآلخر الطاوية حكيم كتابات يف جاءت التي واألمثوالت الحكايات من عدٍد
هنا الحديث صح إذا — «بطلها» فإن املرسحية، يف ثانوي بدور يقوم الو-تزو كان وإذا
قديس وهو «مني-كني-وو». اسم أعطيته الذي الشابُّ الناسك تلميذه هو — بطولة! عن
به، ويتعذَّبون املصلحني يُعذِّب الذي الطموَح ذلك جنبَيه بني يحمل قديس ثائر أو ثائر
يُغريِّ أن قبل العالم تغيري يتعجل الشاب الناسك أن بيد العالم. تغيري إىل الطموح وهو أال
والقهر الظلم ملواجهة وينطلق ينتصح، فال تهوره عن يردَّه أن معلمه ويحاول نفسه،
بإقامة حلمه عن يتخىلَّ وال األهواَل فيَْلقى األصفر، القيرص شخصية يف د املجسَّ والتسلط
«اليوتوبيا» من نوًعا فيها يُحقق الصني حدود عىل منسيَّة قرية يف بعيًدا وينزوي العدل.
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األصفر القيرص

تعيش التي املثالية اإلنسانية الجماعة صورة يف الطاوية حكماء َرها تصوَّ التي الصوفية
ِلُقوى «اليوتوبيا» هذه مثل تصمد هل ولكن والنقاء. والوداعة والرتاُحم، املحبة ظالل تحت
عاملنا ظروف يف يمكن وهل القديمة؟ الصني بها اشتهرت التي والعقاب والردع الظلم
تستحقُّ ال واألدباء الحكماء شطحات من شطحة هي أم واحدة، لحظة فيها نُفكر أن د املعقَّ
فاألهم األسئلة؛ هذه عن نجيب أن ا مهمٍّ ليس والرثاء؟ اإلشفاق ابتسامة من أكثَر اليوم منا
نستطيع ال حلًما تظل املتواضع، البسيط املستوى هذا عىل حتى «اليوتوبيا»، أن ذلك من
التنازل يُمكن ال خالدة رضورة عن تُعرب أنها أهمية ذلك من وأكثر بسهولة. عنه نتخىل أن
وعادلة حرة حياة يف ال اإلنسان، أحالم كل يسحق الذي التسلُّط تحدي رضورة وهي عنها،
مرُضنا التسلط أن القارئ عىل يخفى وال سوية. حياة يحيا أن مجرد يف بل فحسب، ومبدعة
لطال املجال ضيق ولوال عليه. القضاء قبل اإلطالق عىل يشء يف أمل ال الذي املزِمن العربي
وتعليمنا حياتنا ونُظِم تراثنا يف جذوره يمدُّ الذي الشائك املوضوع هذا عن الحديث بي

قربي! يف معي وتدخل عمري آخر إىل ستُالزمني جراًحا نفيس يف ترك والذي وسلوكنا،

«تشوانج-تزو» حكايات إحدى نفيس يف أثارتها والفراشة» «الطفل وهي الثانية واملرسحية
الذي الحد إىل املتطرفة املثالية والنزعة ة، املحريِّ الذكية املفاَرقة عىل تقوم التي البديعة
املرسفة الذاتية النزعَة هذه ولعل والوهم. الحقيقة بني الفارقة الحواجُز معه تُطَمس
الحي الواقع من بالبدء منها يحرتزوا لم أن والفالسفة واألدباء الشعراء تهدد تظل التي —
الجوانب تأكيد يف تشوانج-تزو تشدد وراء كانت قد — والفكري! الفني البناء وموضوعية
الحديث سبق الذي وي» = «الوو الفعل عدم وخصوًصا الطاوية، الفلسفة يف السلبية
أو وإصالحي اجتماعي دور بأي للقيام الرافضة الفلسفة صورة يف رها صوَّ بحيث عنه،
ثورية تَُعد ومواقَف آراء نها ضمَّ الذي األول مؤسسها أراده ملا خالًفا وذلك عنه؛ العاجزة
لتفكري الكونفوشية علماء معارضة أسباب من كان أيًضا ذلك ولعل اليوم. إىل املقاييس بكل
والظِّالل األشباح وُمعاَرشة واملجتمع، والتقاليد اإلنسان بمعاداة له واتهامهم تشوانج-تزو،

املوتى. وجماجم الشمالية والرياح
الحائر الحكيم فيها يقول قليلة سطور عن يزيد ال إليها أرشت التي الحكاية ونص
أُشبه وإنني وهناك، هنا ترفُّ فراشة بأنني تشوانج-تزو، أنا ليلة، ذات «حلمُت : املحريِّ
الوعي عني وغاب الفراشة، تفعل كما أهوائي أُتابع أنني إال أدِر لم ناحية. كل من الفراشة
راقًدا أخرى مرة نفيس» «أنا ووجدتني نومي، من مستيقًظا صحوُت وفجأًة إنسان. بأنني
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تمهيد

فراشة اآلن أني أم فراشة، أنه الحلم يف رأى إنسانًا كنت هل أعرف ال واآلن فرايش. يف
ى يُسمَّ الذي هو الحاجز هذا وتخطي حاجز، والفراشة اإلنسان بني — إنسان؟! بأنها تحلم

بالتحول.»3
دَعوتُه حكيم عن أخرى أمثولة أو حكاية الخيال نسج الشهرية الحكاية هذه وبجانب
هذه كتابة يف بدأت عندما إنني والحق سمكة. أنه املنام يف يرى وجعَلته «هوي-تسو»
أنها أو «الفارس»، نوع من سخريًة ستُصبح أنها أتصور أكن لم القصرية املرسحية
الذي «التحول» هو فيها االلتفات يستحقُّ ما أهمَّ كان وربما الذاتي! النقد من نوًعا ستكون
والكل، واألبديَّة واألرض السماء مع تتَّحد التي الحقيقية الذات نحو الطاوية حكماء أكده
أمثال من املتَعبني الفقراء بمعاناة االتحاد إىل الفالسفة وتُحول الرتاب. حدود وتتخطى
ألحالم التصحيح من نوٌع النهاية يف هو وولِدها نفِسها إلطعام تشقى التي الشابة املرأة

الفالسفة!
الحكمة أدب نصوص من مشهور نَص عىل تقوم والعبد» «السيد الثالثة واملرسحية
كتبه الذي الفصل يف مرة ألول النصِّ بهذا التقيُت وقد والعبد». السيد «حوار وهو البابلية
ترجمة من الفلسفة» قبل «ما القيِّم الكتاب يف جاكوبسن توركيلد األستاذ السومريات عالم
هي ها وأدقُّ ها أهمُّ كانت ترَجمات عدة يف ذلك بعد قرأته ثم جربا،4 إبراهيم جربا األستاذ
ُوجد أنه املعروف ومن البابلية».5 الحكمة «أدب عن كتابه يف المربت ج. و. األستاذ ترجمة
سنتَي بني (حكم بانيبال آشور اآلشوري امللك مكتبة يف األخرى الطِّينية األلواح آالف مع
العرص ويف امليالد قبل األوىل األلف خالل اآلراء أرجح عىل ُدوِّن قد وإنه و٦٢٧ق.م.) ٦٦٨
١١٦٢ق.م.) حوايل إىل ١٧٩٥ حوايل (من قرون أربعة قرابَة استمر الذي الكايش أو الكايس
لهم حظَّ ال أجانب حكام ظل يف واقتصادي سيايس انحطاط عَرص اإلجمال وجِه عىل وكان

الفيلسوف عليها ب وعقَّ اختارها، التي وتشبيهاته تشوانج-تزو أقوال كتاب يف الحكاية هذه وردت 3

ص٢٧. ١٩٥١م، زيوريخ مانسية، وطبعة ص١٦، ١٩٧٦م، «انزيل»، طبعة فرانكفورت، بوبر، مارتن
فرانكفورت، أ. وه. فرانكفورته، ه. األساتذة تأليف األوىل، الفكرية مغامرته يف اإلنسان الفلسفة، قبل ما 4

األمني، محمود الدكتور ومراجعة جربا إبراهيم جربا األستاذ وترجمة جاكوبسن، وتوركيلد ولسون، أ. جون
١٩٦٠م. سنة طبعة الحياة، مكتبة دار منشورات بغداد،

بالخط األصلية األلواح (مع ١٩٦٧م طبعة كالريندون، أكسفورد، البابلية، الحكمة أدب المربت، ج. و. 5

اإلنجليزية). الرتجمة مواجهة يف املسماري
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األصفر القيرص

عهده يف البابلية الحضارة بلغت الذي ١٧٢٠ق.م.) إىل ١٧٩٢ (من حمورابي مجِد من
وقوتها. عَظمتها ذروة

الشاعر أو الكاتُب به أجرى الذي الدرامي الحسَّ هو النصِّ هذا إىل جذبني ما أول كان
أن تصورُت الذي الصابر وعبِده امللول البابيل السيد بني الساخر الذكي حواره املجهول
والعدمية القاتم بالتشاؤم يُوحي أن يُمكن الحوار أن شك وال شفتَيه، تُفارق لم االبتسامة
الفعل وتَساوى باطًال، الكلُّ فيها أصبح حضارية خلفيٍة إىل بعيٍد من أشار وربما املطلقة،
بطبعي ثُرُت فقد ذلك ومع جميًعا. القيم انهيار مع قيمتَه يشء كلُّ وفقد الفعل، وعدُم
عن الحوار ذلك إىل فيها استندُت التي املرسحية ختام يف ت وعربَّ املتشائم، التفسري هذا عىل
عىل مًدى، آخر إىل النص استغالل من هذا يمنع ولم عمل. وال أمل بغري الحياة استحالة
مادته تشكيل يف كاتب أليِّ املرشوع الحق إىل واللجوء أجزائه ترتيب يف الترصف من الرغم

األصيل. وهيكلها هدفها عن بها يخرج ال بما
غري وال التقليدي باملعنى مرسحيًة ليست ننجال» «رؤيا وهي األخرية واملرسحية
تجرتُّ التي «أور» ملكة صدر يف تدور (مونولوج) «مناجاة» لكونها هذا يرجع وال التقليدي.
رت ُدمِّ التي السومرية مدينتها مصري من رعبًا نفسها ومألَت نومها أرََّقت كابوسيًة رؤيا
رضاعٌة أنها إىل يشء كل قبَل يرجع وإنما الغزاة، البدو من «الجوتيِّني» قبائل يد عىل بالفعل
الشعب بانتفاضة تنتهي «إنليل» األكرب وإلِههم السومريني اآللهة ملجمع طويلة ترتيلة أو
أننا صحيٌح السقوط؛ من «أور» إنقاذ عىل وعزِمها املذعورة، املرتدِّدة وامللكة املطحون
واالنتهازيني طار الشُّ يد عىل املدينة خراب تُصوِّر ومشاهَد الحوار من بألوان خاللها نلتقي
وترتيلة ومناجاة رضاعًة النهاية يف تظل ولكنها سومر، أرض يف الُقدامى واملتسلِّطني
الفساد عىل بالثورة يُختتَم لحن وهو الحارضة، املاضية املدينة تلك عىل البكاء لحَن تُردِّد
بعد فلسطني، يف اليوم املحاَرصين والُعْزِل األبرياء األطفال انتفاضَة يُشبه فيما واملفسدين
فعلت كما العرص برابرة انتظار عىل بعضهم وأوشك يشء، كل من اليأُس بهم فاض أن
زلزلة إىل تحوَلت أن تلبث لم التي الضعف لحظات من لحظٍة يف أور سكان وبعُض ننجال

وطوفان. وإعصار
وادي حضارة يف ُعِرف قد املنكوبة املدن رثاءِ أدب إن باختصاٍر القول من بد وال
مثل رة املدمَّ املدن عىل بكاءهم السومريون واملفكرون والكتاب الشعراءُ ل وسجَّ الرافَدين،
نموذج وأقَدُم والخراب. والهزائم امِلَحن أوقات يف (أجادة) وأكَّد (نفر)، «ونيبور» «أور»
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تمهيد

عدوَّتها يد عىل الفظيَع دمارها ويصُف «لجش» مدينة من طيني لوح عىل مدوَّنًا ُوِجد له
الحدود.6 عىل بينهما الرصاع اشتبك طاملا التي (أوما) مدينة القاسية

ذكرُت أن سبق عديدة مصادَر يف عليها اطلعُت التي بالنصوصالسومرية التزمت وقد
القارئُ إليها يرجع أن يُمكن وأثرية تاريخية تفصيالت يف للخوض داعيًا أجد ولم بعضها
من املرسحية الرتتيلة هذه يف استفادتي إىل باإلشارة التمهيد هذا يف أكتفي ولذلك بنفسه؛
كانت الرشقي مشكلة أن كلُّها تُؤكِّد والبابيل السومري األدبنَي يف مشهورة أخرى نصوص
بيل «لدلول البابيل أيوب باسم املعروف النص مثل وذلك العدل، مشكلَة هي تزل ولم
للعربية نَقلتُها (وقد والصديق املعذب بني الحوار ونص الحكمة» ربَّ سأُمجد أو نيميقي
املبارشة غري االستفادة بجانب وذلك قريب)، عن النوَر يرى أن أرجو آخر كتاٍب يف ودَرستُها
(١٨٦٣–١٩٣٣م) كفافيس قسطنطينوس األصل اليوناني السكندري الشاعر قصيدة من

الربابرة.7 انتظار يف

«شبه فطرته أفسد الذي القارئ فيها يقع قد شبهات نفيس عن أدفع أن يبقى وأخريًا
هذه وأول األخرية. السنوات يف إزعاجهم وزاد هم رشُّ استفحل الذين النُّقاد» وأشباه النقد
سوى ليست — ذكرت أن سبق كما — املرسحيات هذه أن أحٌد يتصور أن الشبهات
الفطرِة النقيَّ املتعاطف القارئ أن وأعتقد متفرقة. ونصوص قراءات من مصطنَع نسيٍج
صدقه. ويلمس النص يُجرِّب عندما التصورات هذه أمثال عىل بنفسه سريدُّ واإلحساس
وجهِله. الزائف النقد تجاُهل ِمن ألجأ وإليه أثق، به الدوام؛ عىل أعتمد القارئ هذا وعىل
«القيرص يف والشخصيات واملواقف الحكايات من كبريًا عدًدا بأن القول إىل حاجة يف ولسُت
خيايل يف ومنبعها أصلها وأنَّ نصوص، من قرأُت فيما باملرة أصٌل لها ليس وغريها األصفر»

أحد. عىل خافيًة أزماته تَُعد لم الذي والعربي امِلرصي بواقعه املهموم وقلبي

كريمر، نوح صمويل الشهري السومريات لعاِلم «السومريون» كتاب من ٢٧ رقم امللحق ذلك يف انظر 6
املرحوم ترجمة من سومر ألواح عن املؤلف لنفس البديع الكتاب وكذلك الوائيل، فيصل الدكتور وترجمة

باقر. طه الدكتور
األعىل املجلس القاهرة، الحديث، اليوناني الشعر من مختارات كتابه يف عطية نعيم الدكتور ترجمة من 7

١٩٨٣م. للثقافة،
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األصفر القيرص

النصوص هذه أن هي السيِّئ أو الحَسن الظنُّ فيها يقع أن يُمكن التي الثانية والشبهة
يف املؤلف برغبة أو القديم إىل بالحنني تُوحي أن يُمكن — األصفر القيرص وخصوًصا —
األخري التعبريَ هذا وألن االتهام، هذا دفع عن يَضيق املجال وألن املايض»، إىل «الرجوع
هو صيني حكيم عن مأثورة قصرية حكاية باقتباِس أكتفي فإنني ذاته؛ يف تناُقَضه يحمل
الصني يف عني املرشِّ مدرسة حكماء أعظَم يَُعد الذي ٢٨٠–٢٣٣ق.م.) (من هان-يف-تزو
عىل السرِي أو القدماء لتقليد يسعى أن يصحُّ ال الحكيم إن رصاحة يقول فهو القديمة؛8
الحقيقي الحكيم ألن زمان؛ لكلِّ يصلح ثابت معياٍر أو نموذج أي إقامِة أو طريقهم،
الحكايَة هذه هان-يف-تزو يروي ثم مشكالِته. ويُصارع ويعرفه، عرصه يعيش الذي هو
كالم ترديد عن تُغنيني كما أمتنا، أبناء من املتشنِّجني مناقشة عن تُْغنيني التي القصرية
يُطالبنا زمٍن يف املايضوالقديم مطلق تثبيت يُقاومون الذين كذلك أمتنا أبناء من املستنريين

املستقبل. إىل والتقدم بالتطور
يوم ويف شجرة. ِجذُع منتصفه يف يقوم حقًال «يحرث سونج» منطقة من فالح «كان
وترك ومات. عنُقه فانكَرس الشجرة، بجذع واصطدم الحقل عرب بري أرنٌب اندفع األيام من
بنفس آخر بأرنب اإلمساك من يتمكن أن عىل الشجرة؛ من بالقرب ووقف محراثه الفالُح
سونج أهل سخرية إال ذلك من يَجِن ولم أبًدا، األرنب هذا عىل يحصل لم أنه غري الطريقة.
يحكم أن اليوم أحٌد أراد لو بقوله: الحكاية هذه عىل الحكيُم ويُعلِّق عليه.» وضحكهم
الفالح شأَن هذا ترصفه يف شأنه لكان القدماء امللوك اتبعها التي السياسة بنفس الشعب

الشجرة. جذع بجوار الربي األرنب ينتظر راح الذي
ورزقي — أُضيفها وتَجاِرَب محاوالٍت سوى األمر آِخَر املرسحيات هذه فليست وأخريًا
لن الذي البصري املتعاطف القارئ إىل وأُقدمها سابقة، ومحاوالت تجاِرَب إىل — هللا! عىل

أبًدا. والصدق اإلخالص يخذل
١٩٨٨م. ١٤٠٨ه/يوليو شوال شهر يف القاهرة

أكربَ بذلك معاِرضًة الرادعة، والقوانني املطَلقة السلطة حكم أكَّدت أنها املدرسة هذه عن املعروف 8
الصني يف حيًة املرشعني مدرسة بُِعثت وقد والكونفوشية. الطاويَّة وهما الصني تاريخ يف مدرستنَي
راجع — قيمها عن بديلٍة أخرى قيٍم وإحالَل القديمة الفلسفات طْمَس محاولتها يف الحديثة الشيوعية
١٩٦٧م، سنة بالقاهرة املعارف دار شبل، محمد فؤاد األستاذ للمرحوم الصني حكمة من األول الجزء
السابع املشهد يف اعتمدُت وقد — ١٩٧٩م لندن املوناومان، سانت لألستاذ اآلسيوية الفلسفات وقاموس

وتعذيبهم. الحكماء اضطهاد من هان-يف-تزو كتابات يف جاء ما عىل األصفر القيرص من
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القيرصاألصفر

الشخصيات

(الو-تزو). العجوز املعلِّم •
(مني-كيي-وو). الشاب الناسك •

األصفر. القيرص •
األول. الحارس •
الثاني. الحارس •

(لو-شون-وانج). التابع •
الحدود). وحارس الجمرك (موظف الرجل •

صبي. •
الصني. حدود عىل الصغرية البلدة أهل من وشيوخ ورجال نساء •

١

يُوقظه التي الته تأمُّ يف مستغرق املعلم العجوز. الصيني املعلم يجلسفيها (قاعة
الشاب.) الناسُك منها

ُمعلمي. األرض): عىل جرابه ويضع ركبتَيه عىل ويركع ينحنَي أن (بعد الناسك

يتكلم.) وال إليه عينَيه يرفع (املعلم

أُودِّعك. أن أردت لقد معلمي، الناسك:



األصفر القيرص

أراه. ما هذا ا، حقٍّ ا حقٍّ أنت؟ بجواره): امللقى جرابه وإىل إليه (يتطلع املعلم
السفر. قبل ألستأذنك جئت قليًال): صوته (يرفع الناسك

ولدي؟ يا عزمت أين وإىل السفر! قبل وتستأذن تُودِّع، املعلم:
أن توقعُت لقد الصحيحة؛ الكلمة هي هذه معلمي، يا السماء رَعتك عزمُت، الناسك:

بنفسك. تقوَلها
عزمَت؟ أين إىل قلُت املعلم:

إىل أخرج أن قررُت والتفكري السهر من شهور بعد معلمي، يا العالم إىل الناسك:
العالم.

عتبة تُغادر أن دون تعرفه أن يُمكنك العالم؛ نفس مكان كل يف هو العالم؟ املعلم:
قريتك. حدود تتخطى أن دون تراه أن يمكنك دارك،

الغناء): يُشبه فيما الكلماِت (يمد

العالم، نفس مكان كل يف العالم
العالم، عَرف وقديًما
بابه، يفتح لم َمن

األرض. ورأى
األعىل، الفَلِك دروب وسلك
نافذته! من ينظر لم من

العالم. نفس هو مكان كل يف فالعالم

البرش. وتغري الزمن تغري اليوم معلمي؛ يا قديًما هذا كان الناسك:
تلميذي؟! من هذا أسمع هل تغريوا؟ والبرش ؟ تغريَّ الزمن املعلم:

تسمعه. أن بد وال أقوله، أن بد ال نعم. سيدي. يا نعم (مندفًعا): الناسك
لك. منصت فأنا تكلَّم؛ يأس): (يف املعلم

لكي إال العالم إىل أخرج أن اخرتُت وما القدماء. الحكماء كالم هو قلتَه ما إن الناسك:
طريقهم. عىل أسري

الحقيقة. طريق هو القدماء الحكماء فطريق بني؛ يا هذا تفعل ليتك املعلم:
عليه. أسري أن علَّمتَني الذي الطريق وهو الناسك:

ولدي؟ يا أنا املعلم:
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األصفر القيرص

فمن عادًال، حكًما الدولة تُحَكم عندما يل: قلَت يوَم تذكر هل أجل؛ أَجل، الناسك:
نزورها. أن الواجب فمن ظامًلا، حكًما ُحِكمت إذا أما بها، أنفسنا نَشَغل ال أن حقنا

الزيارة؟ عواقب يف فكَّرت وهل املعلم:
املرىض إن أتحملها. أن استعداد وعىل معلمي. يا نعم اندفاًعا): (أشد الناسك
حكمتي أضع أن أريد السماع. عىل القادرين آذان يصمُّ واألنني الطبيب. باب عىل يتزاحمون

فائدة. فيها كان إن فائدتها أُجرب أن أريد االختبار. موِضَع
يف بنفسك تُلقي أن علََّمتك هل الهائج؟ الثور تُناطح أن حكمتك لك قالت هل املعلم:

الربكان؟ فوهة
أن صممت بيدي، الجروح أملَس أن بنفيس، يشءٍ كل أرى أن مت صمَّ لقد الناسك:

هناك. إىل أذهب
بُني؟ يا تقصد أين إىل هناك! إىل املعلم:

«تيس». مملكة إىل الناسك:
الظلم؟ نار فيها ت استَْرشَ التي أهي املعلم:

إنه مستبد. ظالٌم يحكمها الذي األصفر القيرص أن سمعُت مما يل وتأكَّد الناسك:
يتهاوى لهذا له؛ وجود ال الشعب كأن يشاء ما ويفعل لها، قيمة ال الدولة وكأنَّ يترصف
الرماد كأكوام مكاٍن كل يف الجثث وتُلَقى العاصفة، ترضبها التي الخاوية كاألشجار الناس
به ضاقت قد الشعب إن الجائعة. الطيوُر عليه تتزاحم الذي كالهشيم الحريق، من ي املتبقِّ
والِغربان. البوُم عليه وحطَّت العنكبوت، فيه ش عشَّ قديم بيٍت كأطالِل واململكة الحياة،

وامللك! اململكة تُواجه أن وتُريد املعلم:
الطريق. إىل وأُعيدها الناسك:

أن قبل فيهم قه تُحقِّ أن تريد إليه؟ أنت تعود أن قبل إليه تُعيدهما أن تريد املعلم:
تتغري؟! أن قبل العالم تُغري أن تريد به؟ ق تتحقَّ

الطريق! إىل الطريق هو هذا والتغيري، ق التحقُّ إىل الطريق هو هذا الناسك:
قبل يُغريك لم الذي غريك؟ يف تُجربه أن قبل نفسك يف تُجربه لم الذي الطريق املعلم:

بني! يا يل قل سواك؟ لتغيري تسعى أن
الوداع. قبل نصائحك أسِمْعني سيدي، يا ل تفضَّ الناسك:

الطاغية؟ الطائش الحاكم ذلك ستُواجه كيف مرة؛ آلخِر تسمعها أن أخىش املعلم:
أمثاَله. القدماء الحكماءُ واجَه كما الناسك:
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واَجهوهم؟ وكيف املعلم:
والتواضع. واألمانة بالصدق البرشية، وحبِّ بالفطنة والفضيلة، بالحكمة الناسك:

واحدة! حبة الزرع هذا من تَجنَي لن املعلم:
معلمي؟ يا كيف الناسك:

حكمتك، بسبب بالجنون وسيتَّهمونك فضيلتك، بسبب الناُس سيكرهك املعلم:
ويُعذِّبونك وسيظلمونك ولدي! يا آه طيبتُك. عليهم جلبَتْه الذي الرش ذنب لونك سيُحمِّ

ويجلدونك.
هذا. الشعب يفعل أن يُمكن ال ال، ال، الشعب؟ هذا؟ تفعل الناس (مقاطًعا): الناسك
يفعله كربيائك. عىل يحسدونك ألنَّهم الصغرية النفوس أصحاُب يفعله املعلم:
يجدونك الذين الجالدون يفعله واملجد، الشهرة تحتقر ألنَّك واملجد الشهرة عىل املتصارعون
عنك ون سينفضُّ وتهديَهم ِلتَعَظهم الناس أمام تقف وعندما يِدك. يف سوٍط بال أمامهم
تصل لن ولدي، يا نعم آذانَنا! ت دقَّ طاملا التي كالطبول جديدة، جوفاءُ طبلة هذه قائلني:

نهايتك! إىل إال تصل لن لك: قلُت نصيحتي سمعَت وإذا قلوبهم. إىل الطريقة بهذه
نصائحك. أكمل أرجوك، معلمي، يا أسمعك إني الناسك:

أن قبل فيها تُفكر أن أتمنَّى أسئلة هي إنما منك؛ إليها أحوُج إني نصائحي؟ املعلم:
سفرك. عىل تعزم

عيلَّ. تطرَحها أن قبل مكاني من أتحرك لن لكني سيدي. يا عزمُت لقد الناسك:
اغرتاره من آه الشباب! تهور من آه يوًما؟ تتذكرها هل فيها؟ ستُفكر وهل املعلم:

ولدي. يا أسألك ذا أنا ها والقوة! الربيع بخلود
أسمعك. إنني معلمي. يا تفضل الناسك:

الطريق. إىل الظالم القيرص ذلك تُعيد أن ستُحاول إنك قلت املعلم:
إليه. أمثاله القدماء الحكماء أعاد كما نعم، نعم الناسك:

ظلمه؟ من تأكَّدت وكيف املعلم:
من أفواًجا لقيُت كاذبني. قابلتُهم َمن كلُّ يكون أن يمكن ال معلمي. يا تأكدُت الناسك:
الفقراء. السمك وصيَّادي األخشاب وقاطعي الفالحني مع تكلمُت تيس. مملكة من الالجئني
األرضوالسماء حتى واألبناء. واألزواج باآلباء لِحَق ما والعجائز والنساء األطفال من عَرفُت

عليه. غاضبان
هذا؟ وكيف والسماء؟ األرض املعلم:
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والسحُب اململكة حكم األصفر القيرص توىل أن منذ وذَهابًا): َجيئًة (يتمىش الناسك
أن قبل تسقط الشجر وأوراُق اململكة عرش عىل جلس أْن منذ تُمطر. أن دون عليها تمرُّ
ُصفرة يزداد القمر وضوء يخفت، الشمس وبريُق اململكة عىل تسلط أن منذ وتجف. تذبل
اململكة يف يشءٍ كل منه. ويتربأ سلوكه يلعن ووجدانه َمْخربَه. يُحارب مظهره إن وشحوبًا.

أصفر! أصفَر صار
للحقيقة؟ منك يستمع أن تنتظر كيف للطريق؟ تهديه أن يف تطمع وكيف املعلم:

يف به سأهتف القدماء، الحكماء وقف كما أمامه سأقف سيدي، يا قلُت كما الناسك:
قواعد واهتزت الحياة أسس اختلَّت العالم. نظام اضطرب لقد القيرص، أيها واتزان: ثباٍت
غيبة يف الذئاب تُطاردها مذعورة، تهرب الحقل حيوانات ذ، تُنفَّ ال السماء وإرادة اململكة.
الذابلة، والوديان املتشققة األرايض فوق مولِولًة تحوم الليل، يف ترصخ الطيور الراعي.
السوداء. كالسحب فتزحف الجراد أرساب أما والُعشاق. الكروم من الخاوية الحدائق فوق
األرض، عىل الخراب ينرش ُخرضة، أو ُعشبًا أو شجًرا ى يُسمَّ قبل من كان ما يلتهُم والجراد

يميش. أو يُحلق أو فوقها يزحف ما كل عىل
الحاكم! ذنب هو هذا الحكم، ذنب هو هذا عاٍل: بصوت وستهتُف (مبتسًما): املعلم
طريقهم أتَّبُع الذين الحكماء الحكماء؛ من األجداد فعل كما حماس): (يف الناسك

لهم. خادٌم أنني وأعتقد
رائع! جميل، املعلم:

منكم. تعلمتُه لقد لكم. فيه والفضل الناسك:
والسماء. لألرض خادًما تكون أن أيًضا وتعلمَت املعلم:

هناك هل الكل؛ يف يرسي والواحد والوحدة واألبَدية الحق، وللطريق بالطبع، الناسك:
والسماء؟ األرض وخدمة األسالف خدمة بني اختالٌف
نعم! الحالة هذه يف ولكن ال. األصل يف املعلم:

كالمك. فرسِّ أرجوك، الناسك:
الحاكم. ناحية من سأُفرسه إيلَّ؛ استمع املعلم:

األصفر؟ القيرص الناسك:
ناحيتك من ثم البغيض. بلونه يشء كلَّ صبَغ إنه تقول الذي هذا نعم. نعم املعلم:

ولدي. يا أيًضا أنت
وعزمي. تصميمي من تَزيد تقولها كلمة كل الناسك:
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أمام الكمال يستعرض األصفر الحاكم هذا إن أدري. ال عزمك؟! من تَزيد املعلم:
وضعفه نقصه يُخفي إنه نقول هل منفوًخا. كيًسا القشُّ يمأل كما الغرور ويملؤه الناس
يرفض فهو مظهرهم؛ من أمثاله حقيقة عىل نحكم أن الصعب من وقوَّته؟ أبَّهته وراء
من وَخواء فراٌغ أنه يعلم وهو اآلخرين. ظهور بإحناءِ يستمتع ولذلك أحد. يُعارضه أن
بني يا يطمنئ ال وقد . يطمنئَّ لكي خواءً ويجعلهم حوله َمن يُفرِّغ أن له يَلذُّ ولذلك الداخل؛

املشانق! فوق من وألسنتهم رءوسهم تتدىلَّ أو األغالل، تُمزِّقهم أمثالك يرى حتى
للتضحية. استعداد عىل إنني معلمي: يا قلُت أن سبق ما أُكرر الناسك:

إىل تَنُفذ ولم بمظهره اصطدمت لقد ثمن! بال تضحية ولكنها (ضاحًكا): املعلم
باطنه.

تقصد؟ ماذا الناسك:
الذباب من ليُخلِّصها الخيل ظهور إىل يَديه يمدُّ الذي السائَس تعرف هل املعلم:
وتجرح عنيفة ثورة فتثور فجأًة يُفزعها ربما بجلدها؟ تلتصق التي الالسعة والحرشات

مميتة. رفسة ترفسه وربما وتجرحه، نفسها
الشعب. ينتبَه أن املهم للموت؛ استعداد عىل زلُت ما الناسك:

وإذا بك؟ سيشعر أنه تظن هل أبًدا؟ الغامض الهائل الوجه هذا الشعب؟! املعلم:
سيُصدقك؟ أنه تظن فهل بك شَعر

وأسري أخدمهم إنني القدماء. الحكماءُ واجهه كما أُواجهه دمُت ما ال؟ ولَِم الناسك:
طريقهم. عىل

األرض طريق عىل ساروا فقد تخدمهم؛ أن قبل والسماء األرض تخدم ليتك املعلم:
والسماء.

وه. وغريَّ الشعب وواَجهوا الناسك:
وا. يتغريَّ أن قبل يُغريوه لم وحدها، باملواعظ يُواجهوه لم املعلم:

بالثبات البرشية، وحب بالفضيلة واجهوه؛ كما الشعب سأواجه ولكنني الناسك:
واالتزان.

النهاية يف عنك وسينفضُّ كلمات. إال يسمع لن ولكنه قبل. من قلته ما هذا املعلم:
واملجد! الشهرة عن يبحث جديد ُمهرِّج يقول: وهو

والذبول الخراب هذا كل معلمي! يا آه حولهم. ما فيُغريوا أُغريهم أن سأُحاول الناسك:
والفساد.
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واألشجار وللقلوب لألرضِخصبَها، تُعيد أن الصوِت العاليُة الطبوُل تملك هل املعلم:
وللحياة. ربيَعها،

عليه. عزمُت عما أتردَّد لن الناسك:
إذن. مصمم أنت املعلم:

تصميًما. يَزيدني منك سمعتُه وما الناسك:
تُوقف أن أرادت التي الجرادة تلك مثل ستكوُن لكنك تشاء. ما ولدي يا افعل املعلم:
أرض عىل واستلَقت أجنحتها فَرَدت الطريق. يف الناس وتزعج تُزعجها التي الكبرية العربة
التقدير؛ أخطأت ألنها هدفها تحقيق عن عجَزت لكنها الحركة، عن توقفها كي الشارع

شيئًا! تُغريِّ أن دون والسائق والخيل العربُة سَحَقتها ولهذا
أعكف أن يمكن ال يتألَّم، هناك والشعب ساكنًا أقف أن يمكن ال سيدي، الناسك:
أصرب أن يُمكن ال ويُهانون، ويُعذَّبون يجوعون «تيس» مملكة يف والناس الحكمة تعلُّم عىل
والقوانني. العدل إقامة بحجة وامليادين الساحات يف جثثهم تتدىل املظلومون والضحايا

التغيري؟ أحاول وال أنتظر كيف الدولة. قواعُد اضطَربَت الكون. نظام اختلَّ
نفسك؟! تُغريِّ أن قبل املعلم:

يكفي. ما القدماء حكمة من جمعُت لقد الناسك:
يُربِّ لم من غريَه يُربَِّي أن تتوقع هل حكيًما؟ أصبحَت أنك من تأكدت وهل املعلم:

نفَسه؟
معلمي. يا سأذهب ظهره): عىل جرابه (يحمل الناسك

أمنعك. أن أستطيع ال املعلم:
الطريق؛ عىل السري عىل يُعينني ما منك تعلمُت لكنني عيلَّ، تخىش أنك أعلم الناسك:
بد. ال معلمي. يا بد ال جرابي يف الزاد هذا من أكثَر الحياة عىل يُساعدني ما منك تعلمُت

اليوم. لك قلتُه ما تذكَّر ولدي، يا الوداع املعلم:

األمس. وقبل باألمس منك تعلمته وما الناسك:

ويبكي.) يُعانقه منه، (يتقدم

أُحذِّرك. أن أردُت إنما ولدي. يا تبِك ال املعلم:
والناس؟ العالم تغيري محاولة عن ترتدَّد كنَت وهل الناسك:
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أوًال. نفسه يُغريِّ مثلُنا والناس؟! العالم تغيري كتفيه): عىل يربت (مبتسًما املعلم
يستنري فربما مصباَحه أضاء وإذا الكمال. إىل غريه يدعَو أن قبل كامًال يكون أن يُحاول

الشعب. يستنري ربما العالم، به
هو هذا ولكن للكمال، غريي دعوة قبل كامًال أصبح أن أوًال، نفيس أُغري أن الناسك:

أريد. الذي
ولدي. يا ل تتعجَّ ال املعلم:

الطريق. عىل أسري لهذا الطريق؛ َمعالم هي وهذه حماس): (يف الناسك
الطريق! أنت تكون أن املهم املعلم:

؟! أُغريِّ أن بغري أتغري أن يُمكن هل عليه؟! أسريَ أن بغري أكونه أن يمكن وهل الناسك:
الوداع الوداع، الوداع، األصفر. القيرص سأُواجه الشعب، إىل سأذهب معلمي، يا الوداع

خارًجا). (يُرسع
يذهب) أن بعد لنفسه (ثم الوداع. املعلم:

ولدي! يا عليك أخاف كم

٢

عليهم املحكوم جثُث منها تتدىلَّ بعيد، من املشانق وأعواُد تبدو، واسعة (ساحة
جانب من الشابُّ الناسك يدخل منها. بالقرب يغفوان ليليَّان حارسان باإلعدام.

فيهتف.) املشانق يرى املرسح،

الطويل البحث بعد وصلُت األصفر، القيرص مملكة إىل وصلُت أنني بد ال الناسك:
املظلومني جثث وهذه والِوديان، هول السُّ يف والهبوط الجبال، ِقَمم عىل الصعود وَعناء
األكواخ يف اآلن يتمدَّد الجثث من كم تُرى البارد. املوحش بالليل يُْؤِذن والغروب هني. تُوجِّ
يسرتيح أو الطرقات، يف يَهيم الجائعة األشباح من كم الَخِربة؟! الحقول وفوق والبيوت

متهدِّم؟! جدار تحت يقع أو الذابل، الشجر تحت
الشجر أوراُق فيها وسقطت تُمطر، أن دون السحب عليها مرَّت التي اململكة هي هذه
املسكينة! الجثُث أيتها واالكتئاب. الحزن من والقمر الشمس وجه وشحب تجف، أن قبل
نواميُسها، اختلَّت قد السماء قوة أنَّ تعرفني ال تعرفني. وال الحبال من تتدلَّنْي أنِت ها
محورها، عن خرَجت قد الحياة عجلة أن تعرفني ال األغالل، يف ُقيِّدت قد األرض قوة وأن
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وتتصارع تتصادم الستَة العالم عنارص أنَّ دورتها، اضطربت قد األربعة الفصول أن
أن أستطيع هل أفعل؟ ماذا يل! واًها العمياء. املاشية ُقطعان أو األعني، املعصوبة كالثريان
تنهش التي والِغربان واألفاعي الدُّود جيوش أُواجه أن والسماء، األرض نواميَس أُصلح
إىل البالبل أُعيد أن والعناكب؟ والعقارب والسوس النمل زحف أوقف أن اململكة؟ جسد
أين يشء؟ كل عن املسئوُل الراعي هذا هو أين والراعَي. الحظرية، إىل والقطيَع األشجار،
رأسه يهز الحارَسني أحَد تجعل صيحٌة منه (تُفِلت املسئول! غريُ الراعي أين الراعي! هو
املساكني! األبرياء أيها املعلقة) الجثث نحو خطاه ويحثُّ يراهما ال الناسك عينَيه. ويفرك
أيها الرجال! أيها صوتي: بملء أصيح أن أُريد حظَّكم. إليها وأشكو للسماء أرصخ إنني
اململكة يف االضطراب حفر شاعت ضحاياه. أوَل فكنتم األرض، يف الخراب انترش الرجال!
أن أقدامكم، عىل أُوِقَفكم أن املشانق، عىل من أُنِزَلكم أن أريد فيها. سقط َمن أول فكنتم
بكم وأزحَف الطريق، عىل معي أجرَّكم أن أريد ُعريَكم. بها وأُغطِّي النُّساك مالبس أخلَع
انتبهوا أرصخ: وأنا البيوت أبواَب وأطُرَق املدن، بوابات عىل معكم وأقَف والبالد، القرى إىل
اللصوَص هم كانوا هل مذنبني؟ الرجال هؤالء كان هل م! الصُّ أيها اسمعوا النائمون! أيها
ثوبه ويشد خوف يف الحارُس منه (يتقدم الحقيقيني؟ القتلَة هم كانوا هل الحقيقيني؟

إليه.) ينتبه فال
أنت! أنت، الحارس:

الحقيقيون؟ القتلة أنتم هل الحقيقيون؟ اللصوص أنتم هل الناسك:
هم؟ فَمن والقتَلَة اللصوَص هم يكونوا لم إذا الحارس:

تكلَّموا! انِطقوا، كذلك. يكونوا أن يمكن ال ال، ال، هتافه): (مواصًال الناسك
تسمعني؟ أال أتكلم، الذي أنا الحارس:

الكبار اللصوص تَركوا لقد للجميع: وقولوا تكلموا انفعاله): يف (مستمرٍّا الناسك
املقتولني! وأعَدموا احرتاًما للقتلة انَحنَْوا وشنقونا،
تقول! مما حاِذر يده): من الحارس(يشده
دعني. دعني، منه): يده (ينفض الناسك

هناك. زمييل وسيُنبه مرتفع صوتك إن ثم مجنون؟ يا بجانبهم تُشنَق لكي الحارس:
أنتما؟ َمن وأنت، زميلك، الناسك:

أنت؟ َمن أوًال يل قل الحارس:
الفور. عىل فجاء تيس، مملكة يف يحدث بما سمع الذي أنا الناسك:
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هؤالء؟ بجوار رأسك لتتدىلَّ الحارس:
القتلَة هم هؤالء ليس كلِّه؛ للشعب ألُعلن للسماء. صوتي ألرفَع (صائًحا): الناسك

الحقيقيني! اللصوَص هم هؤالء ليس الحقيقيني!
مشنوقون. اآلن فهم رأيُك كان أيٍّا الحارس:

سبيل. عابر لكل سأقول للشعب، سأُعلن للسماء، صوتي سأرفع ولهذا الناسك:
صوتك. ترفع ال أرجوك، لكن تشاء، ما وقل أعِلن الحارس:

هذا؟ َمن هذا! ما النوم): يُغالب وهو نحوهما (يتجه الثاني الحارس
نفسك. وعىل وعيلَّ عليهم جنيَت لقد أرأيت؟ أول: حارس

هم هؤالء صوتي: بأعىل سأقول عليهما): تقع لم عينَيه كأنَّ (مستمرٍّا الناسك
الضحايا!

بإصبَِعه.) رأسه إىل ويُشري لزميله (ينظر ضحايا؟! … هؤالء ثاٍن: حارس
ينا؟ يُسمِّ ماذا ونحن، أول: حارس

ضحايا! أيًضا أنتم الناسك:
ضحايا؟ … نحن (مًعا): الحارسان

األوامَر وَضعوا املجرمني. عدُد فكثر والقوانني، القواعد َسنُّوا أجل؛ أجل، الناسك:
الثأر فنشأ والعار، بالرشف ألسنتُهم َلِهَجت والحراس. السجون عدد فكثر والنواهَي،
الناسبالرتفوالرخاء، أغَرُوا والنزاع. جار الشِّ فبدأ والثراء، التملُّك عىل األعني فتحوا والغدر.
واألسواق الشوارُع فامتألت والفضيلة، والصدق الخري عن ثرثَروا واألمن. الراحة فسَلبوهم

والَغدر. والُفجر والكذب بالرذيلة والبيوت
وهؤالء؟ أول: حارس

ضحايا! ضحايا، الناسك:
ونحن؟ ثاٍن: حارس

لبعضهما الحارسان يلتفت عاٍل. بصوت (يبكي ضحايا ضحايا، لك: قلُت الناسك:
املشنوقني). إىل وينطلق فجأًة ينهض وكتَفيه. ظهره عىل ويربتان منه يقرتبان البعض.

ضحايا نحن سمعكم: يف يرصخوا ألم لكما؟ الحقيقَة يقولوا ألم تُصدِّقان؟ أال الناسك:
أيها أنت األخرى) بعد واحدة الجثث من (يقرتب مظلومون؟! ضحايا نحن مظلومون.
الشاب أيها وأنت رقبتك. من علَّقوك عجزَت وعندما ثقيًال. ِحمًال تحمل أن كلَّفوك الشيخ!
عىل الحبل شدُّوا انهزمت وعندما العدو، تُبارز بأن وطاَلبوك صدئًا سيًفا أعَطوك النحيل.
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األرضحاكموك بخَلت وعندما الوفري، باملحصول طاَلبوك العليل، السقيم أيها وأنت عنقك.
… وأنت … وأنت السوداء. الِعصابة يف رأسك وا ولفُّ وأدانوك

تخاف؟ أال وأنت؟ (مًعا): الحارسان
الحكم. ذنب هو هذا يقول: أن يخاُف ال الذي أنا الناسك:

الحكم؟ (مًعا): الحارسان
الرش أما للشعب. الخريَ يرجعون القدماء الُحكَّام كان أيًضا، والحاكم الناسك:
عىل ِوزَره فيحملون الفشل أما للشعب، النجاح ينسبون كانوا عليه. أنفَسهم فيُحاسبون
املسئولون ونحن منا، والرضر والظلم منه، والنفع العدل الدوام: عىل يقولون كانوا أكتافهم،

األيام. هذه حكام لكن إصالحه، عن
حوله.) ت (يتلفَّ األيام؟ هذه حكام أول: حارس

الحكَّام؟ عن شيئًا قال هل (لزميله): ثاٍن حارس
األيام. هذه حكام نعم، الناسك:

املحكومني. عن تتكلم أن األسَلُم إليك، ل نتوسَّ (مًعا): الحارسان
طاقتهم فوق األعباء أن ون يُحسُّ عندما املحكومني عن سأتكلم نعم، نعم، الناسك:
يلَجئون علمهم يَقُرص وعندما التحايل، إىل يلَجئون ُقواهم تخونهم عندما الغش. إىل يلَجئون
إىل يلَجئون والديون بالرضائب الوفاء عن وأمالكهم أموالهم تعجز وعندما الخداع، إىل
يتعلمون وكيف الكبرية؟ الكذبة تنتُرش حيث صادقني يكونوا أن يُمكن كيف الرسقة.

خائن؟ وُمعلمهم األمانة
خائن؟! معلمهم (مًعا): الحارسان

الناسك:

يقول: َمن تسمعا ألم
الشعب. فقُر زاَد اململكة يف والحدود القيود عدُد زاد كلما

األسلحة، عدُد زاد وكلما
البالد. يف االضطراُب عم

والتعليمات، القوانني كثرت وكلما
الطرق! وُقطَّاع اللصوص عدد كثر

هذا؟! عن املسئول وَمن للفظاعة! يا خفية): حارس(يتسلل
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هذا؟ عن املسئول َمن يسأل: الذي زميلكم اسمعوا الناسك:

ويسكتان.) لبعضهما يلتفتان الجديد. الحارس إىل ينظران (الحارسان

أيًضا؟ أنت تعرف ألم الناسك:
ظالمي! تُنري ليتك :٣ الحارس

(مندفًعا): الناسك

يجوع؛ الشعب كان إذا
طاقته، تفوق التي الرضائب يلتهمون حكامه فألنَّ

الشعب. يجوع لهذا
كافيًا، احرتاًما املوت يحرتم ال الشعب كان إذا

والرتَف؛ البذَخ وراء ينساق فألنه
كافيًا. احرتاًما املوت يحرتم ال ولهذا

هذا؟! كل يفعلون الحكام :٣ الحارس
وحده! الحاكُم يفعله بل الناسك:

القيرص؟ أم امللك أم الحاكم :٣ الحارس
الناسك:

كذبه: عن أقوله ما وهاك ظلمه، عن تكلمُت لقد الفرق؟ وما
الناس، يُنافق الحاكم إن
يشء، كل عىل يُوافقهم
وراءهم، كاألعمى يسري

الشعب. رسقة أسميه ما هذا
عليهم؛ بالثناء يتظاهر إنه
لهم، احتقاَره يُخِفَي لكي

الكوارث؛ بحار يف ويُغِرَقهم الهاوية، إىل يقوَدهم أن عليه يسهل لكي يتملَّقهم
الحاكم. وفسد الحكم فسد لهذا

القيرص! وفسد واململكة؟! امللُك وفسد :٣ الحارس
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عىل ج يُتوَّ وشعبًا دولًة يرسق ومن ويُشنَق، يُعاَقب نقود حافظة يرسق َمن الناسك:
العرش.

يرسقه؟ أم عليه ج يُتوَّ :٣ الحارس
بهذا؟ يكتفي وليته الناسك:

آخر؟ شيئًا يرسق هل :٣ الحارس
يُعيد أن منه يُنتَظر كان والذي واألرضوالسماء. الشعب يشء؛ كل يُفِسد بل الناسك:
يدفعهم صار األبدية باَب لهم يفتح يُفرتضأن الذي عنه. يُبعدهم أصبح الطريق إىل الناس
وقتلة. لصوٍص إىل حوََّلهم األصلية الرباءة إىل يردَّهم أن مهمته كانت الذي املوت. باب إىل

املشانق؟! عىل وعلَّقهم عاقبهم ثم :٣ الحارس
الكامل امللَك هو كان ولو هذا. من يشءٌ حدث ما العادَل الحاكَم هو كان لو الناسك:

الجريمة. هذه ت تمَّ ما والسماء األرض مع اتحَد الذي
والسماء؟ األرض مع اتحد :٣ الحارس

تُرضعهم. التي هم أمِّ حول األطفال يلتفُّ كما الشعب حوله والتفَّ الناسك:
رأيك؟ يف هم َمن املشنوقون؛ وهؤالء :٣ الحارس

تعلم ألم عليهم؟ الحراس أحَد ألسَت بنفسك؟ ترى أن تستطيع أال رأيي؟ الناسك:
بؤساء؟! ضحايا أنهم

األصفر؟ والقيِرص الفاسد وامللك الظالم الحاكِم ضحايا :٣ الحارس
غريُه؟ وَمن الناسك:

ضحاياي؟ أنهم تقصد وجهه): عن القناع يرفع (وهو الحارس٣
األصفر! القيرص األصفر! القيرص (مًعا): الحارسان

املشنقة؟ حبل يف رأيس لتضَع هنا إىل جئَت هل القيرص:
القيرص! موالنا (مًعا): الحارسان

بشدة.) أمامه (ينحنيان

األبدية، مع واألرض؛ السماء مع الوحدة إىل ألردَّك بل ويُواجهه): منه (يتقدَّم الناسك
الكامل. الحاكَم غريك من أو منك ألجعل الطريق، إىل ألردك الكل؛ مع

حرَّاس؟ يا سمعتم غريي؟ من أو مني القيرص:
(ينحنيان). القيرص موالنا الحارسان:
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الكامل. الحاكَم مني يجعل أن يُريد سمعتم؟ القيرص:
أريد. ما هو هذا ا؛ حقٍّ الناسك:

الكامل؟! امُلواطَن أوًال منه جعلتُما هالَّ القيرص:

يرتددان.) (الحارسان

منه ألتعلم إيلَّ؛ به عودا ثم هناك، إىل الطريق تعرفان ُخذاه؛ (صارًخا): القيرص
وينرصفان). يأخذانه (يفهمان. هيا هيا، هيا، الكمال!

٣

وجهه، مالمح عىل الغضب يبدو — وجيئًة ذهابًا املكان يقطع األصفر (القيرص
تصبغ فريسته دماءُ زالت ال وحش أنه يراه ملن ويُخيَّل عينَيه، من الرشُر ويثور
يُكلِّم واحد. آٍن يف واليأس الهياج عىل تدلُّ وحركات إيماءاٌت عنه تصدر شفتَيه.

قائًال): نفسه

أبًدا. مثله أعرف لم أبًدا، مثله أَر لم إنسان نادر؛ يشء غريب، يشءٌ القيرصاألصفر:
أصابع والنصال السيوف تُقطع أن يمكن هل يشكو؟ وال التعذيَب هذا ل يتحمَّ أن يُمكن هل
رأيتُه نعم يبتسم. كان لقد ع؟ يتوجَّ وال وجهه جلد يُسَلخ أن يمكن هل يتأوَّه؟ وال قَدَميه
لتألَّم. صخرًة كان لو بالجنون. يُصيبني أن يكاد الذي الغريب هذا ستار وراء من بنفيس
أنه بد ال حقيقته؛ أعرف أن أريد نفسها. عن ودافعت لتحرَكت حَرشة أو جثًة كان ولو

حقيقته! أعرف أن بد ال خطر، رجل

تتحركان أبيض، قماش يف ملفوفتان قَدماه الوجه، مغطَّى الشابُّ الناسك (يدخل
كل مع صليٌل عنهما يصدر باألغالل، أطرافه ُقيَِّدت عجوز كطائٍر بصعوبة

ثالث.) حارٌس ويسوقه حارسان يتبعه خطوة.

موالي. يا املجِرم هو هذا الحراس: أحد
وجهه صار السماء! أيتها لنفسه): ويقول بعيد من إليه (ينظر األصفر القيرص
كيف سيقول؟ ماذا سيفعل؟ ماذا رضيع. ِمن أعجَز فصار قدَميه أصابُع ُقِطعت كالفحمة.
انِرصفوا. واألجداد. والقانون الدولة رضاء كسبتم لقد انرصفوا. فجأة) (ثم القدرة؟ واتَتْه
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عىل وساعده أنَت انتظر ال، ال، السجنَي) يقود الذي الثالث د ويرتدَّ الحارسان (ينرصف
ينبغي؟ كما واجبك تُؤدِّ ألم وجهه؟ تحجب ملاذا الجلوس.

انظر. موالي. يا بىل الحارس:

القيرصصائًحا.) يُسارع بَشاعته. فتبدو وجِهه عن الغطاء (يكشف

عليه. الغطاء أنزل أعواني. يف أشكُّ ال إنني ال، ال ال القيرص:

للقيرص.) ينحني الجلوس. عىل الناسك يُساعد (الحارس

إذا سأدعوك انرصف، أنت. انرصف أو الركن. هذا يف بعيًدا هناك. أنت ِقف القيرص:
إليك. احتجُت

وينرصف.) بشدة ينحني (الحارس

يفعل ماذا يعرف أن دون منه يتصبَّبان والكالم والعَرق الناسك حول القيرص(يدور
تظنَّ ال والتقاليد. الُعرف وكذلك القانون، حدَّده كما تماًما يشء؛ كلُّ تم لقد يقول): أو

تظن. ال فيك. شامٌت أنني

الفراغ.) يف ينظر الصمت. يلزم (الناسك

اململكة عىل معتٍد طائش كل جزاء خطريًا. ذنبًا يقرتف َمن كلِّ جزاءُ هذا القيرص:
نوع حدََّدت التي وهي عليك. غاضبٌة األجداد أرواح إن نعم؛ نعم، األجداد. وأرواح والقانون

أجدادي. وأجداُد أجدادي عليهم. تجرَّأ بمن أجدادي فعل كما تماًما العقاب.

الشفاف.) الِغطاء وراء من إليه يتطلع صامت (الناسك

أتيت. أين من أعرف وال أعرفك ال إنني ثأًرا. وبينك بيني أن ْر تتصوَّ ال القيرص:
تسامحُت ولو القديمة. الرشائَع تضمُّ التي القديمة الكتب بل بتعذيبك. آُمر الذي أنا ولسُت

األجداد. أرواح وثاَرت القانون الهتزَّ معك

تمثال.) كأنه صمته يُواصل (الناسك

وجهك أقصد معذرًة؛ وجهك. عىل هذا يبدو القديمة؛ الكتب قرأَت أنك بد ال القيرص:
املقدَّسة. والرشائع واألرواح القانوُن يُؤدِّبك أن قبل معذرة؛ أُؤدِّبك. أن قبل تحمله كنت الذي
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ابتسم.) كأنه يبدو يرد. ال (الناسك

ال ملاذا تتكلم؟ ال ملاذا تبتسم. ملحتُك أنني إيلَّ يُخيَّل أدري. ال ابتسمَت؟ هل القيرص:
ال لكنك عبده. يُكلم قيٌرص أنني تناسيُت األصدقاء. حديَث إليك تحدثُت لقد شيئًا؟ تقول

بي؟ تسخر هل ا؟ حقٍّ ابتسمَت هل تبتسم. أنك يل بدا حركتهما وعندما شفتَيك. تُحرك

ابتسامته.) تتسع صمته. يُالزم (الناسك

أن يُمكنني رقبتك. بحزِّ آُمَر أن يُمكنني الجرعة. أَزيد أن تُريد فأنت إذن القيرص:
تغرتَّ ال حاِذر! حكمي. وتلعن وتلعنُني بهم ترصخ ُرحت الذين كأولئك املشنقة عىل أُعلقك

إيلَّ. تحرض أن طلبُت عندما إياه أوليتُك الذي الرشف بهذا تغرتَّ ال بتسامحي.

عليه، كانت عما اتسعت ابتسامتَه أن يبدو حركاته. ويُتابع إليه يتطلع (الناسك
القيرص.) صوت فارتفع

البرئ. يف إلقائك أو جسدك تمزيِق أو بشنقك األمر أُصِدر أن املمكن من كان القيرص:
وهم تفعل كنت كما تبتسم ذلك ومع اململكة. يف عقاب أهوُن هو فيك ذ نُفِّ الذي العقاب إن

العقاب! يُنفذون
أضحك! كنُت بل الناسك:

جسدك؟ ويقطعون جلدك ينتزعون وهم تضحك؟! القيرص:
أضحك! كنُت نعم. نعم، الناسك:

ملاذا؟ أسألك أن يل هل أُصدق. ال أُصدق، ال القيرص:
بنفيس. جسدي دفنت كنُت الناسك:

املوتى. دفن عند تبكي الناس ولكن تقول. ما أفهم ليتَني القيرص:
يضحكون. بأنفسهم أنفسهم يدفنون وعندما الناسك:

هذا؟ معنى ما القيرص:
الرتاب! حدود وراء حلَّقُت أنني معناه الناسك:

أوِضح! أوِضْح! القيرص:
تخلََّفت التي جثتي أبرصُت عندما أميش، وال الهواء عىل أخطو شعرُت عندما الناسك:

ُمعلمي. قاله ما تذكرُت تحتي،
يُضِحكك؟ حتى معلمك قال وماذا القيرص:
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ويتنفَّس السماء، إىل يتطلَّع كان سكون. يف ًدا ممدَّ فوجدتُه مرة عليه دخلُت الناسك:
به: هتفت عنه. انفصال قد وروحه جسَده كأن بعيًدا بعيًدا ويبدو النائم، كالرضيع بعمق
ميت. رماٌد كأنها روحك وبَدت ذابلة، شجرة كأنه جسُدك بدا حتى معلمي يا لك جرى ماذا
دفنُت لقد قلت. ما ا «حقٍّ وقال: تكلَم أعرفه. الذي املعلَِّم هو ليس أمامي د املمدَّ الرجل إن
سألُت يوم؟ ذات لك قلُت ما تتذكَّر ألم قال: سيدي! يا أفهم لم له: قلت بنفيس». نفيس اليوم

قلت؟ وماذا
أغني: سمعتَني يوم قال:

جسَدك! عطِّل
نفسك! حرِّر

قيده! من عقَلك أطِلق
وفراًغا، عدًما كن
شيئًا، تفَعْل ال

األشياء، كلَّ عاِنْق
معها، ْد توحَّ

األشياء، كل وستُزهر
األوىل، لطبيعتها وترجع

األصلية. لرباءتها

تبتسم. ُجثة حياتي يف أَر فلم معذرة؛ معلمي. يا تبتسم كنت ولكنك بالسؤال: عليه ألححُت
أضحك. كنت ولدي. يا أضحك كنُت بل قال: ثم طويًال معلمي ضحك

سيدي؟ يا وملاذا سألته:
بَدءوا التعذيب. عجلة عىل وضعوه عندما «تيس-هوي» املعلم تذكرُت ألنني قال:
القيُرص ب تعجَّ يبتسم. فراح أوصاله، قطع يف يَرشعوا أن قبل والنِّصال السيوف يسنُّون
أدوات يُهيئون إنهم وسأله: منه فاقرتب والجالدين، التعذيب يُراقب كان الذي األصفر
هو وها عنه، تخلَّيت القيرص. أيها جسدي دفنُت لقد له: قال تبتسم؟! ذلك ومع التعذيب،
ويذرُّون ويحرقونها فروعه قطِع يف يبَدءون وعندما ميت. رماٌد أو ذابلة، شجرة هناك اآلن

به! أنشغل لن امليَت رمادها
إذن؟ يَشَغلُك وماذا القيرص: قال
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ها يَمسَّ فال أصونها أن روحي، عىل أُبقَي أن واحد: يشء اآلن يَشَغلُني هوي: تيس قال
أحد.

استغَرق عملهم، يف الجالدون وبدأ والسكاكني والنِّصال السيوف صليُل ارتفع وعندما
اآلن. ثُرَت كما القديم األصفر القيُرص فثار الضحك يف

القيرص؟ ذلك فعل ماذا ولكن أثُر. ولم تعجبُت لقد القيرص:
الناسك:

تضحك؟ ملاذا وسأل: غضبه ذروة يف منه اقرتب
موسيقى. أسمع ألني تيس-هوي: له فقال
موسيقى؟! تسمع القيرصوصاح: ذُِهل

تسمع لم لكنك البرش، موسيقى سمعَت قد تكون ربما بهدوء: هوي تيس قال
األرض. موسيقى

األرض. موسيقى سمعَت قد تكون ربما
السماء! موسيقى تسمع لم لكنك

والنصال. السيوف موسيقى أال أسمع ال أنا القيرصساخًرا: قال
جسدك. عن تتخلَّ لم ألنك تيس-هوي: قال

عنه؟ تخلَّيَت هل وأنت؟ القيرص: سأله
يُغني): العجوز واملعلم ويقطع يقطع الجالد (كأنَّ

بجسدي، ليس جسدي
بحياتي، ليست وحياتي
بجسدي! ليس جسدي

إذن؟ َمن جسُد جسَدك، هو يكن لم إن وسأله: الجالَد القيُرص أوقف
بجسدك؛ ليس جسدك تيس-هوي: قال

إنها بحياتك؛ ليست وحياتك واألرض، السماءُ لك صنَعتها التي الصورة إنه
واألرض. السماء نسَجته الذي التجانُس

أوالَدك؛ ليسوا أوالدك
فيك! تجدَّدوا قد واألرض فالسماء

الحركة. عىل يدفعك ماذا تدري ال تتحرك،
السكون. عىل يحملك ماذا تعرف ال تسكن
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فيك. عملها تعمل الحياة قوة إنها
تملُكه. وال يَمِلكك الذي الطريق قوة إنها

ويحرقونها أعضاءك يقطعون أَخذوا عندما وضحكت ابتسمَت لهذا القيرص:
كالرماد ويذرُّونها

املوسيقى. سمعُت ألني الناسك:
الرسمي. والجالد قدمك؟ أصابَع تحزُّ الحادة والشفرات املوسيقى؟ القيرص:

الغائر. جرحي يف ويُحركها بالدم، السكني شفرة يَْسقي الرسمي والجزار الناسك:
القيثارة. وتر عىل بريشته العازف يمر كما محسوبة. ناعمة لطيفة حركًة يُحركها

تثور؟! أال تتأوَّه؟ أال ترصخ؟ أال القيرص:
الناسك:

النجوم؟ أعناق يحتزَّ أن سيُفه يستطيع هل
البدر؟ يطعَن أن نصَله يُمكن هل

يَديه، بني جثًة جدي كان
فيبتسم! املاهر كالعازف تتحرك ويده
عمله، يُتقن لرجل أبتسم أن تُريدني أال

وفنِّه؟! نفسه عن بالرضا ويشعر
طريقته؟ عىل موسيقيٍّا يكون أن يُمكن الجزار أن تشعر أال

وجهك؟ جلَد ينزع بدأ عندما حتى القيرص:
الجوفاء؟ الطبلة جلد نزعوا عندما تقصد الناسك:

تقول؟ ماذا القيرص:
العجوز. معلمي قوُل هو هذا تندهش؛ ال الناسك:

هذا؟ قال ومتى القيرص:
بعزمي صارحتُه نيتي، عن له كشفُت الرحيل، قبل َعه ألُودِّ إليه ذهبُت عندما الناسك:

لتغيريه. العالم إىل السفر عىل
العالم؟ تُغري أن تريد كنت القيرص:

إىل منها هَربوا الذين الالجئني من سمعت قد كنُت بمملكتك؛ أبدأ أن وأردُت الناسك:
لم التي والسُحِب ، تخرضُّ تَُعد لم التي الحقول عن بالشعب، لحق الذي الظلم عن قريتنا
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فيَزيد تزداد التي القوانني عن كالوباء. واألكواَخ البيوَت يجتاح الذي والجوع تُمطر، تَُعد
يُشنَقون. الذين الصغار اللصوص وعن اللصوص. عدُد
العرش. عىل الكبري يرتبَّع بينما القيرص(ساخًرا):

طبلًة تسمع أنك ببالك يخطر ألم بأذنَيك. وسمعتَه هذا قلُت نعم. نعم، الناسك:
جوفاء؟

خطري. ثائر أو مجنوٌن أنك ببايل خطر القيرص:
سمعني ولو نصيحته. أسمع فلم معلمي، يل قاله ما هذا جوفاء؛ طبلة طبلة، الناسك:

جديدة. طبلٍة عىل يرضب جديد ُمهرِّج يل: قاله ما لقال الشعُب
هذا؟ فعلَت وملاذا القيرص:

طريق أُتابع أن حاولُت نفيس، أُغري أن قبل العالم أُغري أن أردُت ألنني الناسك:
وجهي وصار ترى، كما قدَميَّ أصابع ُقِطَعت لهذا الطريق؛ عىل أسري أن قبل الحكماء

ويبتسم). وجهه عن الغطاء (يرفع انظر كالفحمة،
سيحدث هذا كان فيك. أشمُت ال أنني تأكَّد وجهه): يف ينظر وال عنه القيرص(يبتعد

القانون. إنه لغريك. أو لك
أشكرك إنني ألومك؛ ال أنني أيًضا تأكَّد والتقاليد. والُعرف األجداد، ورشيعة الناسك:

فعلت! ما عىل
وجهك؟! شوَّهُت أن بعد قدَميك؟! أصابع بقطع أمرُت أن بعد تشكرني؟! القيرص:
ينظر أو به يهتمَّ لم أحًدا إن ثم السماء. عدالة إنها هذا؛ ليكن م! تفحَّ حتى الناسك:

إليه.
حبيبتك؟ زوجتك، حتى إليه؟ ينظر لم تقول القيرص:

يُِحبَّني. لم أحًدا إن ثم وحيد، الحكيم الناسك:
أعِرَفك. أن أريد تكلم؛ تكلَّم، القيرص:

معروًفا. يفَّ صنعَت لقد إيلَّ؛ تنظر أن يكفي الناسك:
أُطيقه. ال يشء عىل تشكرني ال أرجوك القيرص:

الزائفة. حكمتي نزعَت لقد جلدي؛ تنزع لم إنك يفَّ. نَفس آخِر إىل أشكرك بل الناسك:
الطفل. وجه إيلَّ أعدَت

الغطاء.) كشف عىل يجرؤ ال منه، (يقرتب هذا؟ الطفل؟! وجه تقول القيرص:
وروحه. قلبَه األقلِّ عىل الناسك:
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قلب هذا؛ قلبك يل تفتَح أن أريد حقيقتك، عىل أعرفك أن أريُد أنت؟ من القيرص:
الطفل.

املمسوخ كالطائر وهو عليه تتفرج رجل مثيل؟! رجل حياِة من تستفيد وماذا الناسك:
قفصك! يف يتقلب الذي

تكلم. تكلَّم، ضيافتي. يف قرصي، يف أنت سجن، وال قفص يف لسَت أرجوك. القيرص:
عندما عيني، فتحت وعندما يُوَلدون، َمن كآالِف ُولِدت صمت): فرتة (بعد الناسك
كنُت فقري. مهدَّم رجل بيت يف أعيش نفيس رأيُت العالم؛ استقبال يف الستُّ فتحاتي بدأت
املمكن من يكن لم عما كربت عندما الجد يل وحكى جدي. يا أُناديه فأصبحُت أبي أُسميه
عىل كالسيل انحَدروا الذين الرعاة من الغزاة أحُد ذبَحه أبي أن عَرفُت أِعيَه. أو أسمعه أن
كان لقد الليلة. تلك يف لها ُولِد الذي الوحيَد أكن لم والدتي. ليلَة فماتت أمي أما قريتنا،
وتطوَعت الفقري. الجد حياة وارتبَكت يتذكَّر. لم نفُسه وَجدِّي أدري. ال أخت، أو أٌخ يل
الصغريات النساء إحدى إىل صباح كلَّ يحملنا كان وأخي. أنا بإرضاعي الجريان نساء
يف السمك لصيد وآخَر الحقل، يف ويوًما الغابة، يف يوًما رزقه. عىل يسعى أن قبل الطيِّبات
نفيس يف ب ترسَّ بالظلم؟ أشعَر أن هذا بعد تعجب هل الخرضاء، البحرية أو األصفر النهر
جدي ظلمُت وبأنني بشهور، والدته بعد مات الذي التوءَم أخي ظلمُت بأنني اإلحساس
األرز طبق يَِجدَن يكنَّ لم الالئي القرية نساءَ وظلمت يأكله. ما يجُد يكن لم الذي العجوز
ورأيُت املتغطِرسني والحكام األغنياء التجار ألبناء تنبَّهت وعندما باللبن. رضوعهنَّ يمأل
عيل، ُحرَِّمت التي باللعب ويلعبون وجهي، يف أبوابها أغلَقت التي املدارس إىل يذهبون أنهم
واحدٌة قريتي أن واكتشفُت كربت عندما فمي. من تخرج لم التي الضحكات ويضحكون
الظلم. من باالنتقام مكلَّف أنني أدركُت الشاسعة، الصني مملكة يف املظلومة القرى آالف من
طاويٍّ ُمعلم إىل جدي وأرسلني به. كلَفتني قد نفسها السماء بأن اإلحساُس خامرني بل
القدماء، الحكماء حكم عىل ويُطِلعني والنطق، الكتابة أرساَر ني يُلقِّ املعلم وبدأ عجوز.
ثائرتي، تهدأ أن ع يتوقَّ املعلم كان واليانج. واليني والحوليات التحوالت ألغاَز يل ويكشف
جبل قمة معه أتسلَّق أن أكونَه، حتى به وأتحَد الطريق أسلك أن بالظلم، شعوري يخفَّ أن
الظلَم تحمل الذي جدي مع حياتي لكن الجذور. ظلمات إىل معه وأهِبط والنقاء، الصفاء
الذي العجوز املعلم مع وحياتي الهوان وشدة الطعام، قلة من عيني أمام وموته صمت، يف
واملظلومني الظلم جبل بأنَّ أشعر جعَلني ذلك كل — حوله مما شيئًا يُغريِّ ولم نفسه غريَّ
أنا مهمتي هو أساِسه من الجبل هذا رفع وأنَّ وحدي، أنا صدري عىل صدري. عىل ثقيٌل
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حاكم إىل ذهبت وعندما مثيل. مظلوم أنه عَرفُت العجوز قريتنا حاكَم قابلُت وعندما وحدي،
أنت أنك وعَرفُت اململكة، عاصمة من بالالجئني والتقيُت أذني. يف شكواه أفرغ املقاَطعة
قد مملكتك يف املحكومني وأنَّ عليه، يسريَ أن وال الطريق عن يسمع أن يُريد ال الذي الحاكم

أعوانك. وحكُم ُحكمك أفسدهم
والظاملني. والظالم الظلَم بنفسك لتعرَف هنا إىل حرضَت عندئٍذ القيرص:

عندي املهم كان الكثري. وقرأُت الكثري عَرفُت لقد وحدها؟ املعرفة قيمة وما الناسك:
. أُغريِّ أن

وأعوانه؟ الحاكم تُغريِّ القيرص:
هذا. من أكربَ طموحي كان الناسك:

بأكمله؟ الشعب تُغريِّ أن تصورَت هل الشعب؟ القيرص:
كله. العالم قلُت العالم، الناسك:

الساحة. يف بتَهم أدَّ الذين باملشنوقني وبدأَت القيرص:
لك. والفضُل أيًضا، هناك وانتهيُت الناسك:

أنا؟! يل القيرص:
تُخِرس أن داخيل، يف يرقد كان الذي ج املهرِّ تقتل أن استطعَت نعم. نعم، الناسك:

جلدي. انتزعت عندما جلدها نزعَت التي الجوفاء الطبلة
األجداد. رشيعة القانون. هو لك أقل ألم القيرص:

ألومك؟ أنني تصورَت وهل الناسك:
وجهك؟ مَسخُت أن بعد القيرص:

العكس. عىل الناسك:
طفل. وجه إىل حوَّلتُه إنني تقل ال القيرص:
طفل. قلَب له أجعل أن اآلن وعيلَّ الناسك:

العالم؟ تغيري عن واملحكوم، الحاكم تغيري عن تحوَّلت أنك هذا من أفهم هل القيرص:
العكس. عىل الناسك:

الظلم؟ عىل ثورتك عىل ِزلَت ما القيرص:
َفهمي. تُيسء زلَت وما الناسك:

تعني؟ ماذا القيرص:
سأُحاول وأنا الطفل، وقلب الطفل وجه يملك الذي هو وحده الكامَل أن أعني الناسك:
فيه. خطوة أول عىل قدمي وضعَت الذي الطريق إليه؛ املؤدي الطريق عىل أسري أن اآلن من
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املشوهتنَي؟ القدمني بهاتنَي أنا؟ القيرص:
ال أنك املمسوخ. البشع الوجه بهذا املشوَّهتنَي. القدمني بهاتني أنت. نعم الناسك:

بي. فعلَت ماذا تدري
فعلُت؟ ماذا القيرص:

ورأيُت كالفجر. الروُح ت شعَّ بنفيس. دَفنتُه جسٍد من تنطلق روحي جعلَت الناسك:
فوق ارتفعُت حارض. وال ماٍض بال أصبحُت وبعدها لوجه. وجًها حقيقتي رأيت نفيس،
حياة، وال فيها موت ال التي اململكة دخلُت وأخريًا الرتاب. حدود فوق حلَّقت واملوت. الحياة
وتُخَلق. تَخلق وتُوجد، تجد وتهدم، تبني الطريق. عىل تسعى وأنت نفسك تجد هنالك
حوَلك تتجمع يشء. كلُّ بك ويتحد يشء، بكل تتحد وفيه. ومعه الطريق عىل تكون هنالك
نقيٍّا وتُوَلد تُسَحق شيئًا، تفعل أن دون يشء كلَّ تُغري ساكنًا، تُحرك أن دون املخلوقات كلُّ

والكمال. الكامَل أنت تكون عندئٍذ الربيء. كالوليد
والكمال؟! الكامل القيرص(مأخوذًا):

تسكن ت، السِّ الجهات يف وتتجوَّل الفراغ، أجنحة عىل خفيًفا تُرفِرف وعندها الناسك:
تتحرك. أن دون األمواج كل وتُحرِّك األبَدية، بحر يف تغوُص العدم، مملكة يف الالمكان قَرص
… ولكن األبدية! بحر يف أغوص العدم. مملكة يف الالمكان؛ قرص أسكُن القيرص:

اململكة؟ أحكم كيف ولكن
السؤال. هذا تسأل لن عندئٍذ، الناسك:

الكمال؟ وأبلغ الظلَم وأُحارب العدل؟ أُقيم كيف القيرص:
األسئلة. لهذه تحتاج ولن الناسك:

نفيس؟ أحكُم كيف الشعب؟ أحكم كيف أحكمها؟ كيف أرجوك، القيرص:
ستكون تُفرغه؟ أو تمأله ألن املحيط يحتاج هل للخروج): متهيئًا يقف (وهو الناسك

فيه. بوجودك ستفرح شيئًا. تفعل ألن تحتاج لن فيه. قطرًة
أوِضح. أوِضْح، القيرص:

كامًال، تصري عندما تتحول. أن دون يشء كلُّ سيتحول نوًرا، تُصبح عندما الناسك:
تعمل! أو تتكلَّم أن دون اململكة يف إنسان كلَّ الكماُل سيبلغ

بالرحمة؟ أم بالقوة باإلرادة؟ أم باملعرفة كيف؟ يل قل القيرص:
وهو يُساعده أن يُحاول القيرص الباب. إىل ليصل ة بمشقَّ رجَليه يجرر (وهو الناسك
األصفَر القيرص تذكر هل فيُبعده): مساعدتَه محاوًال الَكرَّة ويُعيد عنه، ويُبعده يرفض

عنه؟ كلمتُك الذي
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قصته. ُمعلُمك روى الذي ذلك نعم. نعم، القيرص:
جبل تسلَّق الحمراء، البحرية من الشمال إىل يوٍم ذاَت األصفر القيرص رحل الناسك:
بحث العودة رحلة أثناء ويف وطنه. إىل عائًدا استدار ثم الجنوب. إىل وتطلع «كون-لون»
قائُد وانحنى الحال. يف إليه ترجع أن وطلب ثائرتُه ثارت يجدها. فلم السحرية لؤلؤته عن
عليهم وألقى قواته أفراد إىل أَرسع ثم الرتاب. يف تغوص أن رأسه كادت حتى الحرس
لكنه عنها، يُفتِّش أن النظِر بُعَد كلَّف تجدها، لم لكنها عنها، لتبحَث املعرفَة أرسل أوامره:

عليها. يعثر أن دون رجع

بها، تأتي أن الَفصاحة من طلب
خائبة! ارتدَّت لكنها

الرباءة، إىل لجأ — مضض وعىل — وأخريًا
بها. جاءت ملحٍة ويف

لنفسه: األصفر القيُرص قال عندها
الرباءُة، ق تُحقِّ أن الغريب من

والفصاحة. النظر وبُعد املعرفة عنه عجزت ما

قلت. ما أوِضْح الباب): من للخروج يتجه الذي القيرص(للناسك
أيًضا. أنت تجُدها ربما نحوه): الباب ويشد إليه (ينظر الناسك

أعرف. أن قبل ترتكني ال أرجوك القيرص:
القيرص ونك يُسمُّ أال يخرج): أن قبل ويقول الباب عن بقوة يُزيحه (وهو الناسك

مذهوًال). القيرص ويرتك (يخرج السحرية اللؤلؤة عىل مثله تعثر ربما األصفر؟

٤

يظهر «تيس». مملكة حدود عىل قرية السابق. املشهد أحداث من سنواٍت (بعد
املنحدر، عىل قليًال، تحته شاب. تابٌع وأمامه جبل، قمة عىل املشوَّه الناسك كوُخ
ال نبأ سماَع ينتظرون كأنهم وجوههم، عىل القلُق يبدو القرية أهل من مجموعٌة

القرية.) أهل من واحد صحبِة يف الغريب يدخل يُصدقونه.

إىل الوصول يف تعبَت هل املشوَّه. الناسِك قرية هي هذه الغريب. أيها نعم الرجل:
هنا؟
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أليس بنفسك؛ وتتأكد ترى أن يُمكنك تعبت؟ تقول والكوخ): الجبل (يتأمل الغريب
كو-شيه؟ جبل هو هذا

كو-شيه. جبل هو هذا نعم. الجبل): إىل (مشريًا الرجل
كوخه؟ وهذا الغريب:

فيه. ترقد والسكينة ساكنًا يرقد وهو الرجل:
من جسده يبدو الجليد أو كالثلج قمته. عىل كاألرواح ل ويتجوَّ (ساخًرا): الغريب
ال؛ ال، األرض؟ قلُت هل واألنظار. األسماع وتفتُن األرض عىل ُخطاه تسري وكالَعذْراء بعيد.
بل األرض، قدماه تلمس ال والهواء. النَّدى عىل يتغذَّى بل األرض، فاكهة من يأكل ال إنه

األربعة. البحار وراء محلًقا املجنَّح، التنِّني ظهر ممتطيًا السحب، فوق يسبح
قريتكم؟ يف يقولونه ما أهذا (ضاحًكا): الرجل

البذور ويجعل الفساد، من الكائنات يحمي فهو ذلك ومع أيًضا: ويقولون الغريب:
وتنمو. تتفتح

واألشياء. والعالم اإلنسان وبني واإلنسان، اإلنسان بني الربيع يزدهَر حتى الرجل:
أفهمه؟ كيف هذا؟ أُصدِّق وكيف الغريب:

لحفلة وأصمُّ أبكُم يُْدَعى ال والتمثال. الصورة جمال رس عن أعمى يُسأَل ال الرجل:
أيًضا؟ الشعر هذا يُغنُّون تسمعهم ألم وغناء. رقص

مجانني؟ يحكيه ما َفهٌم أو عقٌل أيُصدِّق سمعته؛ لو وحتى الغريب:
املجانني؟ يحكيه وماذا (ضاحًكا): الرجل

فلن السماء يبلغ الذي السيُل جَرفه لو بيشء؛ ه يمسَّ أن يُمكنه ال العالم أن الغريب:
بلسعة يشعر فلن الجبال رواسخ عنارصاألرضوأذاَب وصهر حريٌق اشتعل لو باملاء، يبتلَّ

هؤالء؟ يُصدَّق هل هذا؟ يُعَقل هل النار.
بأذنَيك. وتسمعهم بنفسك معهم ستتكلم ال. أْو يُصدِّقونه كانوا إن أعرف ال الرجل:

اآلن؟ إليهم نذهب هل
أنت؟ رأيَك أعرف أن أريد أنتظر. الغريب:

اآلن. قبل هذا يف فكَّرت أنني أظن ال أدري. ال والكوخ): الجبل إىل (يتطلع أنا؟ الرجل:
تكفري. أو ملعرفة األمُر يحتاج ال ربما

إذن؟ أحسسَت وبماذا فهمت. الغريب:
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وحدي. أنا إحسايس ليس وهو املناسبة. الكلمَة هي هذه كانت ربما أحسست؛ الرجل:
عن َمم والصَّ الَعمى رَفع الذي وحده وهو ونسمع. نرى نحن سيدي. يا ونشعر نُِحس نحن

وصماء! عمياءَ تزال ال التي األرواح أكثَر فما نعم. أرواحنا.
والغرباء. الضيوف مع خصوًصا الغريب:

وهؤالء. أنا أما معنا. تعيش ال إنك معذرة، الرجل:
تشعرون؟ بماذا الغريب:

قلبه. يف ويضعه صدره عىل إنسان كلَّ يضم بمظلته. يشء كلَّ يُِظل بأنه نشعر الرجل:

يتحرك. ال ساكٌن فيه. يرقد كله والعالم هناك. راقٌد إنه كتَفيه. عىل ويحمله ه همَّ منه يأخذ
مع السلحفاة. أو الحجر صمت يلزم حوله. ما كل عىل أثريَها تبسط تنني قوُة قوته لكن
السماء ُقوى وتجاوب الرعد، األرضكصوت فيهزُّ الساكن. الكوخ هذا من صوته يرتدَّد ذلك
وسكونه. صمته بتأثري وتُزِهر األشياء كلُّ وتنضج ونفسه. جسُده بها يرتعش خلجة كلَّ

شيئًا؟ يفعل أن دون فعل كلُّ ويتم الغريب:
كل إن لك أقل ألم يشء. كل من واالنسجاُم نفس كل من الرضا وينسكب نعم، الرجل:
بقريتنا؟ حلَّ أن منذ العالم وبني بيننا يزدهر الربيع إن يراه، حني داخله من يفرح يشء

املشوَّه؟! امَلْسخ هذا الغريب:
األصفر. القيُرص مَسخه الذي هذا أجل. أجل، الرجل:

أيًضا؟ هذا أسمعتم األصفر؟! القيرص الغريب:
سألتَهم الذين الناس كلِّ ومن فيها، نزلَت التي القرى كل يف أنت تسمعه ألم الرجل:
فحمة، صار حتى وجهه مَسخ الذي هو األصفر القيرص إن أحٌد لك يقل ألم مكانه؟ عن

وشوَّهه؟! ِرجَليه أصابع وقطَع
نهار. ليَل تلعنونه أنكم بد ال الغريب:

أغاللنا نفكُّ كيف منه تعلمنا لقد تعرفه. وال تعرفنا ال إنك نلعن؟! نحن الرجل:
وقد نلعن كيف بالحرية. نرصَخ أن بغري أنفسنا نُحرِّر أن دينا، جالَّ نلعَن أن دون بأنفِسنا

يشء؟! كلَّ نُبارك أن علمنا
أبًدا؟ األصفر القيرص يلعن ألم وهو؟ الغريب:

بزفاف نحتفل ونحن الليايل إحدى يف لسانه؛ عىل يذكره منا أحٌد يسَمْعه ولم الرجل:
َربْوة فوق األدعية ويُرتل بالصلوات، يُتمتم هو بينما املصابيح أضواء تحت عروَسني
السماءُ لَعنَت قائًال: العريس هتف شفاف، بحجاٍب املغطَّى وجُهه منها ويُِطل علينا تُِطل
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ال السماء: كصوِت آذاننا يدخل بصوته وإذا مشاركته! من حَرَمنا الذي األصفر القيَرص
عليه. يسري الذي الرتاَب وتُقبِّل أثره يف تمَيش أن يوًما تتمنى فربما ولدي؛ يا تلَعنْه

هذا؟! يقول هو الغريب:
تم ملا ودموُعنا التُنا توسُّ ولوال كوخه. إىل لريجع ونهض طقوسه أوقَف بل الرجل:

الزفاف.
له؟! ويدعو يُشوِّهه ويُباركه! وجَهه يمسخ غريب! غريب، الغريب:

الرجل:

أيًضا؟ هذا يف الغريب وما
راعيه. حول كالقطيع حوله نلتفُّ ونحن عَرفناه أن منذ

إصبًعا، يُحرك ال إنه
إليه، ننجذُب ذلك ومع

الجميع، به ويثُق شيئًا، يقول ال
يُعطيه، شيئًا يملك ال

ويفديه، إنسان كلُّ ويحبه
يعَظنا، أن بغري يُعلِّمنا

علينا، يتسلَّط أن بغري يأمرنا
شيئًا. علينا يُميل أن بغري يُصلحنا
الغريب؟ أيها هذا يف الغريب ما

وحقولنا، قريتنا حاَرص الذي الصغري بالجيش فوجئنا أن يوم هنا كنت ليتَك
الكوخ. هذا نحو وسيوفه ِحرابه أسنان وصوَّب

أحد. منه يرجع لم الذي الجيش وييل! (لنفسه): الغريب
الخيول وصهيل الطبول ضجيج عىل صَحونا ننساه؛ ال يوًما كان (مستمرٍّا): الرجل
هبط الذي الرعاة جراُد ومعه الجبال، من هبط املغول ملك بعضنا: رصخ األبواق. وزعيق
يمشوا ولم القرية إىل ينزلوا لم لكنهم قوتَنا. ويلتهَم وأطفالنا، نسائنا لحم ليفرتَس علينا
وهذا كو-شيه، جبل قمة عىل الوحيد الكوخ الكوخ؛ هذا هو هدُفهم كان لقد الشوارع؛ يف
يقرتب َمن وهدَّدوا كالذُّباب الجنود نا هشَّ ُمعلِّمنا، إىل َفِزعنا فيه. القابع الوحيد الرجل
املمسوخ، الناسك أيها املشوَّه، الناسُك أيها القائد: صوُت وهَدر وِرجَليه. يَديه أصابع بقطِع
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سمعنا مظلم، نفٍق من الضوء اُج وهَّ مصباٌح يخرج كما الناسك وخرج الهرب. تُحاول ال
املشوََّه الناِسَك أنا لست الَعْطىش: األرض إىل البحر من اآلتية الريح كصوت يرتدد صوتَه
اتجاهه: يف سيفه ويُحرك رقبته يمطُّ وهو القائُد هتف أهرب. ال أنني كما املمسوخ. وال

للقيرص! رأسك نُسلَِّم ال حتى نفسك فَسلِّم إذن
إليه ل ويتوسَّ أمامه يركَع أن أوصيتُه وقد امللعون! (لنفسه) هذا؟ قال هل الغريب:

معه! يحرض لكي
معي. كانوا وهؤالء املكان، هذا يف يوَمها كنُت لقد قاله؛ بالطبع الرجل:

والعجائز؟ والنساء الرجال الغريب:
التي والَحمري والِخراف األبقار حتى األطفال، حتى لك: قلُت إذا تُصدِّقني لن الرجل:

الجنود. إليهم وينضمَّ العدد يَزيد أن قبل السهول، يف تَْرعى كانت
منهم؟ أحٌد إليهم أنضم هل الغريب:

السيف. حدَّ يتوقع عنقي هو ها عاٍر. صدري هو ها الناسك: هتف أن بعد الرجل:
الناسك: سأل الفور، عىل القيرصيطلبك القائد: زعق الصغري. القائد أيها القيرصيعرفهذا
تحرضمعنا لم إن للدم: املتعطِّش بالسيف ح يُلوِّ وهو القائد أجاب رأيس؟ يطلب أم يطلبني
خالُص كان إن فُخذوها، اململكَة ستُنقذ رأيس كانت إن الناسك: ضحك رأسك. فسنأخذُ
صدري، عنقي، هو ها جسدي، هو ها هناك! إىل فُجرُّوها جثتي فوق يرقص بأن الشعب
هذا هابًطا الناسُك م وتقدَّ أخرس. مبتور كحجٍر الشائهتان قدماي كفحمة، املحرتُق وجهي
رأسك نُريد ال رقبتَك، نريد ال نفَسك، أنت نُريدك أرجوك يرتاجع: وهو القائُد فهتف املنحدر.
أتوسل إليك! أتوسل تُريدك، اململكة بجانبه، يُريدك القيرصاألصفر قدميك. وال ذراَعيك وال
خطواُت تتابعت الجنود، وتراجع القائُد تراجع عني. نوَرك ل حوِّ عني! نوَرك ْل حوِّ إليك؛
ل حوِّ عنا، نوَرك ل حوِّ وبكاؤهم: صياُحهم وارتفع والجنود، القائِد تَقهُقر واستمرَّ الناسك
وحياتي الشمس. ونور القمر نوُر هو نوري يُغني: وهو ويتقدم يتقدَّم والناسك عنا. نورك
هذا الرَّْمس. يف الراقِد حياة املهد، حضن يف النائم حياُة األرض، حياة فهي ِملكي؛ ليست
وقلِب الشجر جذِر ويف الشعب هذا مع باٍق فأنا بالرأس. اكتِف أو شئَت إذا ُخذه جسدي،
لم صوٌت وانطَلق النَّْفس. مني تأخذ فلن الرأس أو الجسَد مني خذ الفأس، وحدِّ الطفل
ِملُك هي أنفِسهم: الجنِد من أم الجنَد حاَرصوا الذين حناجِر من أم األرض من هو هل ندِر
ويهبط. يهبط والناسك الَحبْس. جوف يف وضعوهم ولو الجند، وملُك األرض وملُك الشعب
ويتقدَّم يُهلِّل والشعب نحوه، ويتقدَّمون سالحهم يُلقون والجنود يُقَهر، ال نوٌر منه يشعُّ
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البحرية، إىل هاربًا وانفلت الحصار، من وحورصوفرَّ يِده، يف أُسِقط الصغري والقائد نحوه.
شمس! وأرشقت شمٌس يف غابت الذي اليوم ذلك يف حدث الذي هو هذا فيها. نفَسه وألقى

الناسك. وال القائد، عاد وال الجيش، يَُعد ولم الغريب:
قلت؟ ماذا الرجل:
يشء. ال ال، الغريب:

بالناسك وإذا ويُغنُّون. ويرقصون يتعانَقون أَخذوا الناس. إىل الجنوُد وانضمَّ الرجل:
أعمالهم! إىل الجميُع انرصف إشارة أو حركة وبغرِي فيهم. وينفذ أعىل من عليهم يُِطل

تعاَل. بنفسك. اسألهم تعاَل أوالء، هم ها
عدوُّهم؟ أنني روا تصوَّ هل وجوِههم؛ عىل القلُق يبدو الغريب:

(ضاحًكا): الرجل

طيبة. معاملًة أُعاملهم الطيِّبون املعلِّم: قول يُردِّدون إنَّهم عدوُّهم!
طيبة. معاملة كذلك أُعاملهم واألرشار

وخرية، طيبة فالفضيلة
بوفاء، أعاملهم األوفياء

بوفاء. كذلك أعاملهم والجاحدون
وفية. مخلصة فالفضيلة

من قادٌم الغريب هذا الطيِّبون، أيها نحوهم): يتقدَّم وهو بالناس هاتًفا (ثم
بعيد.

الناسك؟ عن خربٌ لديه هل رجل:
عنه. أسأل مثلكم إنني أنا؟ (مرتدًدا): الغريب
يذهب؟ أو سيبقى كان إن تعرف هل رجل:

مرضه؟ من لتشفيَه جئَت هل امرأة:
معك؟ لتأخذه جئَت هل شيخ:

ال. ال، أنا؟ الغريب:
قريتنا. عن سمع لعلَّه شاب:

األرض! سيَّاح َ ملَجأ أصبحنا امرأة:
حسناء! يا ضيافتهم بيَت بل الرجل:
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ينساه. لن كرًما وسنُكرمه طبًعا. طبًعا، أخرى: امرأة
زوًجا! لِك أنَّ تذكَّري أنت؛ اسكتي الرجل:

واحد! رسير يف معِك يرقد لم وإن آخر زوٌج الناسك وأن رجل: صوت
يعود؟ لن بماٍض تُذكِّرني ملاذا خسئَت! املرأة:

منها؟ تسمعها أن أتُِحب قصتها. تلك (للغريب): الرجل
الحقيقة! وتعرف الغريب أيها إليه تذهب ليتك رجل: صوت

بالدخول؟ التابع له سيسمح وهل آخر: رجل صوت
رجل: صوت

عنه؟! سنستغني كيف يرتكنا؛ أن ر نتصوَّ ال نحن
عنه؟! سنستغني كيف منكم: أحٌد يتكلُم ال لم

بيته. منا أحٌد أحرق لو وخصوًصا آخر: رجل صوت
األفعال. بني الفرق تعرف أال احرتق. لقد أُحرقه، لم أنا األول: الرجل صوت

بعَرِقنا. شيَّدناه الذي الجميل البيت ِمن أعرفه الرجل: صوت
لطبعي. أعود فسوف ذهب لو ثالث: رجل صوت

واملحراث؟ الفأَس ترتك أن تقدر هل (ضاحًكا): الرجل
العذارى! خدور واقتحاِم والنهب للسلب وترجع املرأة: صوت

الجميع.) (يضحك

قلقون. فهم اعذرهم؛ أرجوك، أحاديثهم): يف اندمج الذي (للغريب الرجل
السبب. أعرف أن وأُريد الغريب:

إليه. انظر التابع. فم من كلمًة ينتظرون إنهم عَرفوه؟ لو يقلقون كانوا وهل الرجل:
غضب هل مريض؟ هو هل نفسه. داخِل يف أو كوخه. داخل يف والناسك كعادته. صامُت إنه

أخرى؟ قريٍة إىل ويذهب جرابه يحمل هل يرتكنا، أن ينوي هل منا؟ يئس هل علينا؟
اململكة. حدود عىل قريتكم إن أخرى؟ قرية الغريب:

به. بون سرُيحِّ أنهم بد ال الواسعة؛ الصني ممالك من أخرى مملكة إىل الرجل:
ذلك. من سنمنعه نحن أصوات:
القوة! معه وسنستخدم أصوات:
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قوته؟ عَرفتم َمن مع القوة صوت:
القوة. معه تنفع ال ولهذا فعله؛ عدم يف وِفعله ضعفه، يف قوَّته إن صوت:

الرجل:

أنت؟ مراًرا؟ منه نتعلَّْم أَولم الصرب. إال ينفَعنا لن
وأنت؟ وأنت

منكم؟ كلٌّ تغريَّ كيف الوافِد للضيف قولوا
الصخَر؟ املاء قطراُت تُفتِّت كيف
فيكم؟ النائم الذئُب انهزم كيف

؟ الرشَّ ناُب توارى كيف
، الحبِّ ربيُع ازدهَر كيف

الِعطر؟ وذاع الخريُ وفاض

وكيف؟ وكيف كيف نعم؛ نعم، األرض): عىل يجلس (وهو الغريب
أصوات:

األمر، يتَّضَح حتى
. الرسِّ وينكشَف

األرض.) عىل ويجلسون رءوسهم يهزُّون الكوخ. ناحية الجميع (ينظر

٥

دائرة يف األرض عىل يجلسون واألطفال والنساء الرجال نفُسه؛ السابق (املشهد
تقمُّصدوره يف وأخذ الحلقة ط توسَّ الناسك مع قصتَه أحدهم روى وكلما كبرية،
بالكوخ معلَّقة الجميع وعيوُن يُرافقه كان الذي الرجل بجانب يجلس الغريب.
خطوات يف ويجيء يذهب أو بابه، أمام يجلس الذي وبالتابِع املنحدر، أعىل يف

قلقة.)

فراقه؟ عىل أقوى كيف عنَّا؛ رحيله أتصور أن يُمكنني ال تأثًرا): يبكي (وهو رجل
له؟ توديًعا أقول ماذا

رجل! يا اهدأ سريحل؟ إنه لك قال ومن الرجل:
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عَرفُت والتَّجوال، د الترشُّ عن أتوقف ال كنُت الذي أنا البكاء): يف (مستمرٍّا األول الرجل
واألرسة. والولد البيت نعمة بفضله

تُفارق ال والضحكة عَرفناك أن منذ البكاء؛ له يحقُّ من آِخُر فأنت ولهذا الرجل:
وصوتك. وجهك

إليه.) ويُشري الكوخ عىل عينَيه (يُثبت اآلن؟! أضحك أن وتُريدني األول: الرجل
معه. قصتك علينا ارِو هيا تُضحكنا؛ أن أريد بل الرجل:

أن تُريدون وال جميًعا، تعرفونه ما عليكم أروي ملاذا أستطيع. ال ال، األول: الرجل
تنَسوه؟

هيا. هيا، يعرف؛ ال الضيف الرجل:
هيا. هيا، يعرف؛ ال الضيف األول: الرجل

باألمس. كنُت وقد قديمة، قصة هي قدَميه): وينهضعىل دموعه ف (يُجفِّ األول الرجل
الحلقة. وسط إىل هيا وَحْسب، ممثل اليوم أنت تُكمل؛ ال الرجل:

آخر غريبة؛ ليلة كانت بدموعه): يَغصُّ وهو الدائرة وسط إىل (ينتقل األول الرجل
الجديد. ميالدي ليلَة كانت أنها إيلَّ يُخيَّل أتذكرها وعندما كنتُه، الذي اللصِّ عمر يف ليلة

هو وها يتذكَّره، بيننا أحٌد يَُعد لم الذي الدوَر تُمثل الليلَة أنت نعرف. نعرف، الرجل:
القمر.

كوخه. أُغادر وأنا عيلَّ يُِطل راح الذي الضاحك الوجه نفس أجل. أجل، األول: الرجل
واحدة مرة أهتمَّ لم الذي القمر إىل ألنظَر السماء إىل رأيس أرفع أن تعلمُت يوِمها ومن
تدفع التي الشجاعَة تلك أملك كنُت لكنني تعرفون، كما ضائًعا مرشًدا كنُت إليه! بالنظر
هم حقِّ ومن منهم، ق ُرسِ أنه يعتقدون يشء عن بحثًا وتفتيشها؛ البيوت اقتحام إىل اللصوَص
السماء حمدُت الربد ولْسَع الجوع ة عضَّ تذكرُت وكلما الربد. قارصَة ليلًة كانت يسرتدُّوه! أن
عىل نفيسالقوَة يف أجد لم بيتي. إىل رجعُت كلما املساء يف يستقبلُني الذي الدافئ الِحساء عىل
من بَصيًصا ورأيت الوادي إىل وصلُت وعندما أعرفها. أكن لم التي القرية هذه إىل رجيل جرِّ
املالبس سأجد أو للحظاٍت، ولو الدفء سأجد أنني من تأكَّدُت الكوخ هذا من يترسب النور
أقلب وُرحت داخله، يف أحًدا أجد فلم الباب فتحُت أن بعد ظني وتأكَّد ُعْريي. تسرت التي
أجدها لم ة الجافَّ اللقمة حتى معي، حملُه يُمكنني يشء عىل أعثر فلم عقب، عىل رأًسا الكوخ
التفتُّ الحنون. بلمستها املذعورَة نفيس إيلَّ وتردُّ كتفي عىل تربت يًدا أحسست وفجأًة فيه.
كله جسدي ارتعش كالفحمة. األسوِد وجهه من البسمة تشعُّ نحيًال طويًال أمامي. فرأيته
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النجاة: طوُق كأنه نحوي امتدَّ املتهدِّج الطيب صوته لكن واحدة. كلمًة أُخِرج أن وحاولُت
هاك معك. تأخذه شيئًا عندي تجد ال أن يُؤِسُفني لتزورني. طويًال طريًقا قطعُت أنك أعلم
وأنا ذهويل وازداد صوتي. وتحبس تنفضني والرعشة أمامه. مذهوًال وقفُت فُخذه. ردائي
هاك اليَدين. خايلَ عندي من تخرج أن يصحُّ ال هامًسا: يل ويُقدِّمه الوحيد رداءه يخلع أراه
فح السَّ أبلغ أن وقبل فعلت. ما إىل أنتبَه أن دون منه فتناولتُه يدي ومددُت فُخذه. ردائي
مسكني! ويقول: القمر إىل يه كفَّ يرفع وهو أمامه عاريًا يجلس فرأيته الكوخ إىل التفتُّ

يضحكون.) (الجميع البديع! القمَر هذا أُهِديَه أن أستطيع لو تمنيُت
ذلك. بعد زرته لكنك الرجل:

الذين زمالئي من خمسٌة صحبتي يف كان وحدي. أكن ولم نعم، نعم األول: الرجل
يقول أن ودون وأبقارهم، أغنامهم عىل األرض ك ُمالَّ وأبَكْوا الجشعني التجار بوا أدَّ طاملا
هم ها األم، األرض أيتها السماء: إىل يبتهل وهو يُتمِتم وأخذ وجوهنا يف ابتسم واحدة كلمًة
املبلَّلة املتعبني مالبَس علينا ويخلع ذنوبنا، أقنعة من يُعرِّينا أنه وشَعرنا إليك. يرجعون

والحقول. القنوات ومياِه العرق بقطرات
حصادكم. من ونأكل عرقكم من نرشب ونحن يومها ومن الرجل:
عينَيه. من نظرٍة عىل أو ظلِّه يف السري عىل ف ونتلهَّ األول: الرجل

رائحته. يُطيق ال غريُك كان بينما الرجل:
أعرتف. فإنني تقصدني كنت إن رجل:

املرسح! إىل هيا األول: الرجل
يحرتق؟! وهو أُمثِّل وكيف رجل:

الحريق؟ إطفاء عىل يُساِعدك ألم األول: الرجل
وسط أجلس كنت واحدة. لحظًة البلدة هذه يف البقاء يف فكَّرت ما ولواله رجل:

األنقاض.
املرسح. وسَط اآلن تجلس أن األفضل األول: الرجل

وفرشه، بيته عىل الناُر أتت رجًال تصوروا نعم. نعم الحلقة): وسط إىل (ينتقل رجل
املالبَس يشء؛ كلَّ فقدنا قد كنا صدره. إىل املذكورة وزوجته أوالده يضمُّ وهو أمامه ووقف
الحريق إطفاء يف شاَركوا أن بعد انَرصفوا قد الجريان وكان واألمل. واملأوى واألثاث،
يُسلم أن وقبل رماد. من وغد محرتق عمر أمام وحدنا وبقينا الصغار. دموع وتخفيف
وجدناه واألبواب؛ والجدران النوافذ ُحطام من املتصاعُد الدُّخان ويَسكن بالهزيمة، الليل
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صوتُه وجاءنا األرض، عىل املصباح ووضَع إلينا نظر صغري. مصباٌح يده ويف أمامنا يقُف
نهايتك؟! يف بدايتك أن تعرُف أال رجل، يا ُقم األسالف: أرواح عن بعيدة روٍح كنداءِ
يرتفع ُحطامك ومن يدي: من يشدُّني وهو قال حولِك. ِمن الُحطام إىل انظر سيدي. قلُت:
فقال: الغاضبة، القطط كعيون الجمرات فيه تتوهج الذي الركام إىل أرشُت الجديد. بيتُك
م. تتفحَّ ال جوهرًة فيك ولكنَّ ونوافذُه، أبوابه َمت تفحَّ تحرتق. لم أنت ولكنك بيتك احرتَق
وقتًا الزواُر يل يرتك ولم قاله، فيما أُفكر وبدأُت إليه النظر تحاشيُت الذي وجهه تأملُت
يطرقونه. باٌب هناك يكن لم اآلخر. بعَد واحًدا يتوافدون البلدة بأهل فوجئُت فقد للتفكري؛
الخشب ألواح عليها عربٌة ومعه العجوز النجار واحد؛ موعد عىل كأنهم أمامي وجدتُهم
رفع يف ويَرشعون وِساللهم ُفئوسهم يحملون حون فالَّ صغري. وصبيٌّ وامِلنشار والقادوُم
العالمات األرضويَخطُّون يُسوُّون ال ُعمَّ الحديد. وأسياِخ الخشب وشظايا واألحجار الرماد
وأنا غريب. حلم يف كاألشباح ويتحركون ويطرقون وينجرون واملسامري األلواَح ويُثبتون
والجميع ويُجيبون. ويسألون ويقومون وينحنون يُناولون وأوالدي وزوجتي معهم، أتحرك
الليل؟! من الساعة هذه يف أيقَظهم الذي ما كبري. لحٍن يف تذوب نغمٌة واحد كلَّ كأنَّ يعملون
ر يتأخَّ ولم بيوتهم، إىل انرصفوا ثم الدموع وتجفيف الحريق إطفاء يف بعُضهم شارك لقد
يأتوا أن ا أمَّ ماء. أو ِغطاء أو طعام من إحضاره استطاعوا ما إحضار من الجريان بعض
عىل الباَب وراءهم يُغلقوا حتى وأوالدي يرتكوني وال البناء، ويرفعوا األنقاَض ليُزيلوا اآلن
وطالت األطفال. حكايات يف أو السَحرة، أيدي عىل إال يحدث ال يشء فذلك جديد؛ بيٍت
بلدٍة إىل العالم وتحول واحد، رجل إىل البلدة تحولت كيف العجيب؛ اللُّغز أمام حريتي
محزون؟ أو مريض عطشان أو جائٌع وجاُره بابَه عليه يُغِلق أال الجاُر تعلَّم كيف واحدة؟
أنه أحٌد أَحسَّ هل األبواب؟ كلَّ الليلة تلك يف املعلُم طَرق هل اليوم: إىل نفيس أسأل زلُت وما

أدري. ال أدري. ال النائمني؟ فنبَّه صمٍت يف الحطام يُزيل وبدأ إيلَّ جاء
الحطام. رفع يف شارَك الحطام، حتى صوتها): (ترفع امرأة

أيًضا. أنِت الرجل:
الباردة. الليلة تلك يف ألدفأتُه زوجتُه ولوال نعم. نعم، املرأة:

زوِجك؟ أمام وتعرتفني الرجل:
امرأة! يا اخَجيل الزوج:

إليه! بالفعل ذهبُت لقد الخجل؟ وِممَّ املرأة:
أمامي؟! هذا تقولني الزوج:
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ال ماٍض إنه ثم أتزوجك. أن قبل ما حطاًما كنت لقد الجميع؛ أمام وأقوله املرأة:
يعينك.

الجديد؟ البناء وأقام الحطاَم أزال الذي وهو يَعنيه ال كيف (ضاحًكا): الرجل
أخي. يا لها قل الزوج:

الذي هو يكن لم ولكن سعيد. وبيت زوٌج اآلن يل صار لقد فضَله؟ أنكرُت وهل املرأة:
الجديد. البيَت وأقام الحطام رفَع

الغريب؟ الضيف أيها كهذا شيئًا سمعت هل النساء! لجحود يا للتناقض! يا الزوج:
البيَت أقام الذي هو كان لقد سيدي، يا نعم أنا؛ سيسمعني الغريب الضيف املرأة:

الجديد.
السعيد؟! البيت أقام الذي نفُسه وهو (ضاحًكا): الرجل

جميًعا تعرفون يُضِحك. ما هذا يف ليس بانفعال): وتقول قدميها عىل (تقف املرأة
َمن فيكم هل كنت. وكيف أنا من جميًعا تعرفون الكوخ) ناحية (تلتفُت أقصده الذي َمن

يعرفني؟ لم
امرأة! يا اخجيل الزوج:

املايضوليس عن أتكلم إنني منه. أخجل يشء تزوجتُك أن منذ حياتي يف ليس املرأة:
حياتي تحوَلت كيف ا أمَّ ويصمتون) برءوسهم الجميع (يُطِرق ؛ ماِيضَّ يعرف ال َمن فيكم
يف وتنظرون وجوهكم يف أنظر بدأُت كيف مثلكم؟ إنسانًا أصبحُت كيف واحدة؟ ليلة يف

خجل. بال وجهي
اآلخر. يحرتم ال من اليوَم فينا ليس أرجوِك! الدائرة): تتوسط أن لها (مشريًا الرجل
الذي الحطام بيَديه، رفَعه الذي الُحطام أنا حديثها): وتبدأ الحلقة (تتوسط املرأة
يحتاج ال الذي الوحيد فأنت إيلَّ؛ أنت استمع سيدي، يا نعم وإنسان. وأمٍّ زوجٍة إىل حوَّله

أذنَيه. يسدَّ أن
نسمعك. جميًعا نحن استمرِّي؛ الرجل:

وعندما يشاءون، عندما فراشهم يف أنام ، نهَديَّ عَرق من أعيش بَغيٍّا كنُت املرأة:
يف فظيعة آالم عىل يوًما وأصبحُت ضائعة. ككلبٍة مأًوى عن أبحث يَملُّون أو يشبعون
وتحملُت فيها. رجل وكلِّ البلدة عىل وأبصَق فيها، ما أتقيَّأ أن يف فظيعة ورغبٍة أحشائي،
حتى جوًعا. أموَت ال لكي فراشهم يف النوم لُت تحمَّ كما الخالصمنه، أستِطع لم الذي األلم
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فقرية عجوز سْمَع لعناتي بَلَغت ربما مهجور. كوٍخ يف وحدي أرصخ وأنا الوضع ليلة جاءت
يف وتدسُّ الدافئ، باملاء وجهي عىل وتمسح املخاض، آالم عىل وتُساعدني فجأة تدخل رأيتها
صدري. يف الصغري كالجرو اندسَّ الذي الوليد مع ألنام ترتكني ثم الطرية. األرز حباِت فمي
الكوخ نافذة من أنظر كنُت واللبن. األرز من القليُل ومعها ليلة بعد ليلًة الزيارة وتُعاود
كنجوٍم بعيد من تبدو وأنوارها املظلوم. وال بالظلم تشعر ال العني، قريرة تنام البلدة فأرى
املنافق العالم أيها املنافقون! الرجال أيها املنافقة! البلدة أيتها راضية. صغرية جنًة تحرس
أقىس عليه يلومني أن يُمكن ال يشء واحد؛ يشء يف أُفكِّر العجوز انرصاف بعد كنُت الوضيع!
ألُلِقَي جبل أقرب إىل املسعورة كالكلبة وأجرَي طفيل آُخذ أن والجالدين: والكهنة القضاة
أُثبت أن وأُحاول أستطيع. فرايشفال النهوضمن أحاول كنت لكني قمته. فوق بنفيسمن
وأرصخ بحقه. ويُطالب الرضيع ويرصخ حميل. عىل قَدماَي تَْقوى فال األرض عىل قدَميَّ
الذي كالليل أسوُد وجٌه رأيس؛ عىل فوجدتُه يوًما عينَيَّ فتحُت حتى املحاولة. وأُعيد األلم من
اليمنى. وذراعه بيده ويُسِنده صدره عىل الطفَل يحمل كان حانية. ابتسامٍة شمُس تتوسطه
املذعورة. أسئلتي عىل تُجيب أن محاِولًة وشعري؛ رأيس عىل تربت فكانت اليرسى يده أما
نعم. الكلمة: هذه هي املتسائلة الخائفة نظرتي عىل ا ردٍّ شَفتيه من تخرج كلمة أول وكانت
نحوه. ذراعي ومَددُت رصخُت به. تشعري ولم مات لقد قال: ماذا؟ نعم مستفرسًة: قلُت
كان الذي الوقت يف جاء لقد قال: متى؟ باكية: سألت دفنه، يف نُفكِّر أن اآلن علينا فائدة. ال
قال ذنبه. عن مسئولة كلُّها البلدة قلُت: يذهب. أن بد ال كان حني وذهب يأتَي أن فيه بد ال
يحمل كان أنه مع ضحكُت إنني لكم قلُت إذا ستَعَجبون ابنتي! يا كلُّه والعالم هدوء: يف
بعيني وغمزُت أملي نسيت ثم هذا؟! يقول مثلك شابٌّ ابنتك؟ وقلت: صدره عىل امليت طفيل
وقال: ابتسم فراشه! إىل يدُعني لم الذي الوحيد أنت عليه. ذنب ال الذي الوحيد أنت وقلت:
مصريي؟ يف تُفكِّر أال وأنا فقلت: ُمداعبته يف الرغبة غلبَتْني فيه. نُفكِّر أن اآلن علينا ربما
العالم يُِهمني ال أشعر: أن دون صمتُّ العالم. مصري يف وأُفكر النافذة: من يتطلَّع وهو قال
ابتسم تتزوُجني؟ ال ملاذا وضيع. منافق البلدة هذه يف َمن كلُّ وضيع، منافق عالٌم إنه اآلن؛
زوجتَك؟ ونني ويُسمُّ وقلت: فرحتي كتمُت زوَجك. تعتربيني أن يُمكنك هدوء: يف وقال
هو قال: هذا؟ معنى ما الطريق؟ ة: محتجَّ قلُت الطريق. عىل تسري بدأَت يقولون: بل قال:
نفَسه يجد واألبدية. واألرض، والسماء، العالم، هو يُصبح بالطريق يتحد َمن كل الطريق،
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نَِفد وقد قال ناسك؟ أنت هل فسألُت: يَْهذي أنه تصورُت فيه. الطريَق ويجد الطريق يف
وغاب امليت. الطفل ومعه الباب إىل واتجَه االسم. بهذا يَْدعونني ولكنهم أدري. ال صربُه:
نعم، فقال: مستفرسًة إليه عينَي رفعُت األم. حضن يف اآلن هو يقول: وهو رجع ثم ساعًة
قلُت: نفسك. يف تُفكري أن عليِك األم. األرض حضن يف يرقد اآلن عليه؛ تطمئنِّي أن يُمكنِك
يف أنام وال أعيَش أال برشط وقال: ضحك مني؟ الزواج عىل تُوافق ألم فيها؟ تُفكر ألم
هكذا وتزوَجني. العالَم تزوجُت هكذا بهدوء: قال زواًجا؟ وتُسميه ضاحكة: قلُت ِفراشك.
لحظة سكتُّ بي. واتحَدْت والحيوان والبرش والنجوم والشجر والسماء باألرض اتَّحدتُّ
أن يُمكنِك لحظة: بعد فقال األصابع، من الخاليتنَي وقدَميه املتفحم وجهه يف أتطلع ورحُت
لُفافًة ووضع تطلبني. ما وستجدين كوخي، إىل تعاَيل عافيتَِك تسرتدِّين وعندما تطمئنِّي.
من يكفيني ما فيها ووجدُت فتحتُها ِظلُّه اختفى أن وبعد وانرصف. رسيري عىل كبرية
رآني عندما ضحك إليه. وذهبُت عنه، سألُت حتى أنفايس أسرتدُّ أَكد ولم أيام. عدَة الطعام
إىل يُقدِّم وجدتُه عندما أيًضا أنا وضحكُت أخريًا؟ ُعدِت هل الهاربة، الزوجُة أيتها وهتف:
هذا ويقول: يدي، يف يده يضع وهو بدوره الناسك ويبتسُم منزٍو ركن يف يقف كان رجًال

بستانَِك. يرعى أن أيًضا يُمكن كوخي أمام القليلة األشجار يرعى الذي البستانيُّ
فيه. بَذْري ووضعُت البستان رعيُت وقد الزوج:

وترجع خجٍل يف املرأة تضحك الجميع؛ (يضحك برية! أزهار ثالثة ُمِنحَت حتى املرأة:
فيه.) تجلس كانت الذي املكان إىل

الدور؟ عليه جاء َمن واآلن! الجميع): إىل (متلفتًا الرجل

الحدود!) حارس يا الحدود! حارس يا نداء: صوت (يسمع

يدفع َمن أهناك نعم؛ نعم، الحدود. يَعُرب أحًدا أنَّ بد ال يُناديني، هو ها الرجل:
الرضيبة؟

الحدود. يجتازا أن يُريدان صبي. ومعه عجوٌز املنادي:
هدية. لك يُقدِّم ربما صوت:

الليلة! َعشاءك ضمنَت صوت:
مهل. عىل تمَضُغه وأنت تذكَّْرنا صوت:
قليل. بعد أراكم أذهب. أن بد ال الرجل:

مرسًعا.) (ينرصف
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رجل.) إىل (يُشري الدَّور؟ عليه جاء من آخر: رجل
ال. ال، أنا؟ رجل:

أعرُفها. مما أكثَر قصتي تعرفون آخر: رجل
منا؟ كلٍّ قصَة يعرف ال هنا ومن رجل:

أرسار! النساء رجل:
رس! عليهن يَْخفى وال املرأة:

الغريب. ويتكلَّم جميًعا نسكت إذَن رجل:
الغريب؟ الغريب! أصوات:

تعمل؟ ماذا أتيت؟ أين ِمن أنت؟ َمن لنا قل رجل:
صياد. أنك يبدو رجل:
هارب! ُجنديٌّ أو رجل:

ل! متجوِّ علٍم طالُب أو رجل:
بلِده. من منفيٌّ مطرود أو رجل:

الكوخ إىل يلتِفتون االرتباك. عليه يبدو الغريب (يضحكون. مملكته! من أو رجل:
يُنادي): التابع صوت فيسمعون

األصفر! القيُرص أيها التابع:
األصفر! القيرص الجميع:

يُحاول الجميع. (يضطرب انتظارك! يف الناسك األصفر، القيرص أيها تعاَل التابع:
جاسوس! بعضاألصوات: ترتدَّد وبينهم. بينه الرجُل فيَحول الغريب عىل يهجم البعضأن
— يطلبه الناسك — منا يُفِلت أن يصحُّ ال — خَدَعنا عنه! ابتِعدوا دعوه، عليه اقِبضوا

أحد!) ه يمسَّ ال منه! تقرتبوا ال — َدعوه — ينتظره أنه سمعتُم
التابع:

األصفر! القيرص أيها
األصفر! القيرص أيها
انتظارك. يف الناسُك

الرحيل! أوشك فقد أِرسع؛
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٦

وأننُي أصابعه، أطراف عىل يدخل التابع خافتة، اإلضاءة الناسك؛ كوخ (يف
إىل يتجه التابُع املوت. نزعات يُصارع كأنه يرتدَّد فراشه عىل الراقِد الناسك

بقوله.) الناسُك فيُوقفه ليفتَحها الصغرية النافذة

تفتحها. ال ال، ال الناسك:
قادم. إنه التابع:

سنلتقي. أننا أعرف كنُت الناسك:
الباب. عىل طرقه ُع تتسمَّ لحظات بعد التابع:

األوان. فوات بعد جاء أسفاه! وا (يتألم): الناسك
يشء؟ كلَّ النوُر يغمر أن األفضل أليس الستائر): (يشد التابع

وَلدي؟ يا تُؤملني ملاذا آه! الناسك:
يداه! جنَت بما يُِحس أن جريمتَه، يرى أن عليه التابع:

عيلَّ! تجني الذي أنت الناسك:
معلمي؟! يا أنا التابع:

الظلماُت تنهزِم ولدي يا نوًرا كن يوًما: لك قلتُه ما نسيَت هل أنت؛ نعم الناسك:
أمامك!

ذنبه. يعرف أن بد ال النافذة؛ فتحُت ولهذا التابع:
الكالم. هذا عن وُكفَّ ولدي يا أغِلْقها الناسك:

املسئوَل هو أليس جريمته؟ عن تكلمُت عندما أخطأُت هل معلمي؟ يا ملاذا التابع:
بالندم؟ يشعر لم إن زيارتِه معنى وما وسنوات؟ سنواٍت طوال الفظيعة آالِمك عن

الوقت؟ فوات بعد الندم؟ الناسك:
أمامك. اآلن يقف أن عليه املنحَدر، يصعد الجالد إن معلمي. يا يَُفت لم الوقت التابع:
هذا؟ من الشعُب يستفيد وماذا سذاجتَك! أشدَّ ما ضحيتَه؟! الجالد ليُواجه الناسك:

شيئًا! مني تعلمَت ليتك والسماء؟ األرض تستفيد ماذا
أقوله. ما كل سيدي؛ يا الكثري تعلمُت التابع:

الطبلة من تتخلَّْص لم شيئًا. تتعلَّْم لم أنك يُثبت تقوله ما كلُّ (متأمًلا): الناسك
أمًلا). (يتأوَّه أرجوك النافذة، أغِلق الجوفاء!
بجانبك؟ الدواء أضَع أن قبل التابع:
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شفائي! يف تنجح لم التي الصفراء األعشاب تلك نعم؛ نعم بصعوبة): الناسك(ضاحًكا
ولدي. يا أيًضا العكَّاز تنَس ال يشء! كل يف األصفر اللون هذا من آه

الفراش؟ من النهوض يف تُفكِّر هل الباب): عىل طرًقا (يسمع التابع
الباب؟ عىل الطرق سمعَت هل لك. قلُت ما افعل الناسك:

يعرفه الذي الكوخ أرجاء يف برسعة يتحرَّك الضوء. فيخفت الستارة يشد (التابع
الباب نحَو —يتجه الرسير حافة عىل والعكاز املريض، بجوار الدواء فيضع جيًدا،
صوت يسمع أن قبل عينَيه عىل يَديه يضع الذي األصفر القيُرص يدخل ويفتُحه،

الناسك.)

األصفر؟ القيرص أيها جئَت الناسك:

ويُغلق التابع ينسحب األمام، إىل خطواٍت يتقدم قليًال. يِده من يأخذه (التابع
الناسك.) صوَت يسمع وراءه. الباَب

األصفر. القيُرص أيها تعاَل تعاَل، الناسك:
شيئًا! أرى أكاد ال سيدي، القيرص:

األلم.) من (يتأوَّه لك؟ قلته ما تتذكَّر أال تسمع، أن يُهم ال ترى، أن يُِهم ال الناسك:
إحسايس ويَزيد الظالم، هذا ُخطاييف يدلُّ وأنينك الناسك. أيها تتألم أسمُعك القيرص:

بالندم!
من لك قلتُه بما أُذكِّرك ألن داعَي ال الكلمة. هذه تَنطَق ألن داعي ال الندم؟ الناسك:

ر. تأخَّ قد الوقت إن ثم قبل.
اللتنَي قدَميك عىل ألركع سيتسُع لتوبتي. سيتَِّسع لكنه تقصد؟ ماذا ر؟ تأخَّ القيرص:
نشيًجا (ينشج سيدي سيدي، أحرقتُه. الذي وجَهك بدموعي وأغُمَر أصابَعهما، قَطعُت

الناسك). فيُناديه موضعه، يف ر يتسمَّ مؤثًرا.
شكري. لك أُجدِّد لكي كصديَقني؛ نتحدَث لكي الوقت يتَّسع بل الناسك:

الطويل؟ الزمن هذا بعد أخرى؟ مرًة تشكُرني القيرص:
عىل تُساعدني ألم الجوفاء؟ الطبلة من التخلص عىل تُساِعْدني ألم ال؟ ولَِم الناسك:

الطريق؟ عىل قدَميَّ أضع أن
أن قبل الطريق عىل قدَمك أضع ولم وجِهك. جلدَة الطبلة مع نزعُت لكنني القيرص:

منها. تَحِرمني ال الندم. فرصَة أعطني أرجوك، أصابعك! أقطع
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املايض. إىل ت بالتلفُّ يسمُح ال منه بقي ما الوقت. يتسَع لن الناسك:
أُعد لم وكذلك جسدي. دفنُت لقد يوم: ذاَت يل تَُقل ألم تتألم. تتألم، لكنك القيرص:

باأللم؟! أُِحس
بنفيس، جسدي أدفن أن استطعُت أنني يبدو نعم؛ نَعم يضحك): أن (محاوًال الناسك

قربه! إىل نُعيده أن نُحاِوْل تعاَل تعاَل، أملي! أدفَن أن يف أنَجْح لم ولكني
الضحية؟ مواجهَة وتُواجهني الجالد؟ بدور أخرى مرة وأقوم القيرص:

وال للندم وقت ال لك قلُت الصغري! التابع كالَم تُكرِّر كأنك وضحية؟ د؟ جالَّ الناسك:
للحساب.

لالنتقام! وقٌت دائًما هنالك القيرص:
أنفايس؟! آخِر يف وأنا االنتقام؟! فزع): (يف الناسك

يَديه. يف جالُده يقع عندما االنتقام يف يُفكر أن بدَّ ال القديس حتى القيرص:
بجييش. ك أُحاِرصْ ولم إيلَّ سعيُت . يَديَّ بني تقع ولم بنفسك جئَت لقد الناسك:

فظيعة! غلطًة كانت بالندم. إحسايس يَزيد ما وهذا القيرص:

الظالم.) يف املتقطِّع نشيجه إىل (يعود

إليك؟ أنا أحرض أن أتُريد تأخر؛ الوقت إن لك قلُت تعاَل! تعال! الناسك:

رصخُة عنه فتَِندُّ عليه ويستنَد الفراش من يقوَم أن يُحاول العكاز، عن (يبحث
القيرص.) إليه يُِرسع فظيع. ألم

ِفراشه.) عند ويركع إليه (يصل تفعل؟ ماذا هذا؟ ما القيرص:
أن أيًضا حاولُت ربما يَديك، أملس أن حاولُت يشء؛ ال يشء، ال (متأوًها): الناسك

صدري. إىل ك وأضمَّ أُعاِنَقك
صدرك؟! إىل ني وتضمُّ تُعانقني القيرص:

وال أللٍم يتَّسع ال الوقت إن أُقل ألم مًعا؟ ندفنَه أن عىل نتَّفق ألم نعم. نعم الناسك:
آخر. ليشء جئَت أنك أعِرف ندم.

ر! تأخَّ الوقَت أن أرى أنا وها تقول، ما صحيٌح القيرص:
نتصور. كما تماًما يتأخُر ربما تكلَّم؛ تكلَّم، الناسك:

يشء! كلُّ تغري يشء، كلُّ اآلن تغريَّ القيرص:
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اللؤلؤة عىل عثرَت هل نفسك؟ تُغريِّ أن حاولَت هل ت. تغريَّ قد أكوُن ربما الناسك:
السحرية؟

نعم. نعم السحرية؟ اللؤلؤة القيرص:
وجدتَها؟ هل الناسك:

تُساِعداني لم والفصاحة املعرفة إليها. تُِعدني لم القوة الناسك. أيها فشلُت القيرص:
إليك ل ألتوسَّ جئُت إليها، ِلتَهديَني جئُت ولهذا وعجزت. فشلُت لك قلُت عليها. العثور عىل

اليُمنى. ذراعي وتكوَن هناك إىل تصحبَني أن
معك؟ أحَرض أن تنتظر كنَت هل الوقت، سمح لو حتى الناسك:

عينَي. يف والدموع جئُت أن بعد القيرص:
سؤالك. إللقاء الوقت يتسع قد الناسك:

عليك؟ أُلِقيَه أن تحتاج وهل قلبي. إىل ببصريتِك نَفذَت لقد نعم. نعم سؤايل؟ القيرص:
بنفسك. تعرفه إنك

الصنِي مملكة يف اآلَن حتى أحٌد عليه يُِجب لم الذي السؤال أعرفه. نعم الناسك:
… العالم لتغيري وأنطلُق وأهيل، وُمعلمي قريتي أترُك جعَلني الذي السؤال الواسعة،

حولك. ِمن الناس تغيري يف نجحَت نفسك، تغيري يف األقلِّ عىل نجحَت لقد القيرص:
هذا؟ أتظنُّ الناسك:

بلساني. معهم وتكلمُت بأذني، وسمعتُهم بعيني رأيتُهم لقد القيرص:
السؤال! تُردد زلَت وما الناسك:

اململكة؟ أحكم كيف نعم؛ نعم القيرص:
أروَي حتى أمِهليني السماءُ أيتها الشعب؟ تحكم كيف اململكة؟ تحكم كيف الناسك:

والحكايات! األمثلة بعض عليه
السؤال. عىل اإلجابَة منك أريد وحكايات؛ أمثلة لسماِع أحرض لم القيرص:

اإلجابة. يف طريقتي هي وهذه الناسك:
الناسك؟ أيها تبحُث عمَّ إليك؛ أستمُع إنني القيرص:

األعشاب. هذه ناِوْلني الدواء، عن الناسك:
هذه؟ له): يُناِولها ويجدها؛ عنها القيرص(يبحث

الصفراء. األعشاب بعَض فمه يف (يضُع األلم! تخفيف يف تنجُح ربما نعم، نعم الناسك:
«لياو» نهر بَلغ وملا بني. جبَل من الجنوب إىل «تيني-كني» الحكيم رَحل ويقول) يتنحنُح
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أسأَلك بأن الحكيُم أيها يل تسمُح هل الرجل: سأله وجهه. عىل يهيُم مجهوًال رجًال لقي
فجأًة الحكيُم غضب اململكة؟ أحكُم كيف الرجل: قال ولدي. يا اسأْل كني: تيني قال سؤاًال؟
غري يف سؤالك إن ثم فاشل! حاكٌم أنك بدَّ وال فاشل، إنسان إنك عني؛ ابتِعْد قائًال: ونهره
أُحلِّق أنا وها معي. يشء كلُّ واتحد يشء، كل مع اتحدُت الطريق عىل رسُت أن فمنذ محلِّه؛
وحشة يف وحيًدا وأنطلُق العَدم، مملكة أدخُل ت. السِّ األرض جهات فوق خفيَفني بَجناَحني

العظيم. واالمتالء بالحركة د ألتوحَّ العظيم؛ والفراغ السكون
سؤاَله وأعاد الحكيم وجه يف حدَّق شيئًا. يفَهم لم أنه املجهوِل الرجل وجِه عىل بدا

اململكة؟ أحكم كيف أرجوك؛ الثانية: للمرة
جسدك عوِّْد للرباءة. روَحك أرِجْع يشء، كل من تَحرَّْر قائًال: تيني-كني الحكيم أجاب
تفَعْل ال وأنانيتك. ذاتك من تتخلََّص أن حاِوْل العالم، لنظام نفسك أسِلْم السكينة. عىل
العالم. مملكَة وتحكُم األشياء كلَّ وستفعُل تتسلَّط. ال تتحكَّم، ال يشء، يف ل تتدخَّ ال شيئًا،
يُحدِّق مبهوتًا الرجُل وقف سبيله. حال ومىضإىل املجهول، للرجل ظهَره الحكيم أدار
جاريًا ينطلَق أن قبل والوادي الجبَل يف طْرَفه ويُقلب للسماء رأسه ويرفع الحكيم، ظهر يف
لم وربما اْلتفاتًا. الحكيم يُِعره لم اململكة؟ أحكُم كيف الحكيم! أيها انتظر انتظر! وراءه:
الجبل قمة إىل الطريق عىل طويلة مسافًة وقطع «لياو» نهر عَرب قد كان فقد صوته؛ يسَمع

األخرض.
يل. حدث بما شبيٌه هذا غريٌب! القيرص:

أنت؟ لك الناسك:
لم ذلك ومع الجواب، نفس يُت وتلقَّ حكيم من أكثَر قابلُت لقد نعم، نَعم القيرص:

اململكة! يف يشءٌ يتغريَّ
اململكة! تُغري أن قبل نفسك تُغري أن تُحاِول لم ربما الناسك:

شعبي. عني تخىلَّ ذلك ومع حاولُت حاولت، القيرص:
إىل وذهب الفقراء، اك النسَّ رداء لبس عندما «تني-هوي» القيرص فعل مثلما الناسك:

كونج-فوتسو. الحكيم
هذا؟ فَعل أيًضا هو القيرص:
السؤال! نفَس وسأله الناسك:

شعبي؟ عني تخىلَّ ملاذا القيرص:
الطريق! عىل يُدلَّه أن إليه َل وتوسَّ الناسك:
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إليك! جئُت لهذا أيًضا؛ أنا أُريده ما هذا القيرص:
كونج-فو-تسو؟ له قال ماذا تعلم هل الناسك:

له؟ قال ماذا القيرص:
هي ليست السهلة فالطرُق عليه؛ تسريَ أن الصعب ِمن لكن طريق، هناك الناسك:

الصوم؟ جربَت هل السماء، طرَق
النبيذ. ورشِب اللحم أكل عن شهوٍر منذ امتنعُت لقد القيرص: قال

الطقوس. قرَرتْه الذي الصوم هو هذا يكفي، ال الحكيم: قال
تقديم عن صمُت لقد الحكيم، أيها وقال: شهور بعَد رجع ثم القيرص انرصف

الطقوس. وأداء التضحيات
يكفي! ال ولكنه هذا، تفعل أن حسٌن الحكيم: قال

الحكيم. أيها الحكيم، أيها وقال: الحكيم إىل رجع ثم شهور عدة القيُرص غاب
فسأله: الجسد نحيَل مهزوًال رجًال أمامه فوجد إليه برصه الحكيم رفع

والرشاب. الطعام عن الصوم عىل تقترص ولم أبعَد خطواٍت خَطوَت أنك يبدو
الكالم، عن كذلك ُصمُت لقد نعم. نعم وهتف: بصريته ونفاِذ نظِره ببُعد القيُرص فرح

الجار. وحبِّ والفضيلة بالعدالة الناس وعظ عن وصمُت
حَسن، هذا كلُّ وقال: الحزينتنَي عينَيه فيه وقلَّب رفعها ثم قليًال برأسه الحكيم أطرَق

يكفي! ال لكنه
بقي ماذا وصاح: الفقري الناسك ثياَب يرتدي أنه غضبه فورة يف القيرصونيس غضب

عيلَّ؟ بقي ماذا ألفعل؟ عيلَّ
القلب. صوم من بدَّ ال بهدوء: الحكيم قال

القلب؟ صوم هو وما الصرب: نافَد القيُرص سأل
تتجرَّد. وأن تتَِّحد أن تعلَّْم الحكيم: قال

كونج-فو-تسو الحكيُم فاستطرَد ينطق. ولم الثقيلة الهمِّ بُسُحِب القيرص وجُه تبلَّد
القلِب هذا مثل يف القلب. صوُم هو هذا يشء؛ بكل وتتِحَد يشء كل من تتحرََّر أن قائًال:
حكُم عليه يتعذََّر لن سؤاَلك، يسأَل لن إليه يصل ومن الحقيقة. تأتي ملثله «الطاو»، يسكُن

اململكة. حكُم عليه يتعذَّر ولن إنسان،
اململكة. ُحكم وال اإلنسان حكم يف ينَجْح ولم القيُرص فَعله ما هو وهذا القيرص:

هذا؟ عَرفَت وكيف الناسك:
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إليك! ل ويتوسَّ يستعطُفك جاء لهذا القيرص:
املوَت. ينازع والحكيم جاء الناسك:

اللؤلؤة. عىل والعثوِر السؤال لطرح بقيٌة هناك تزال ال هذا، تقل ال القيرص:
والفصاحة! واملعرفة القوة عن تخىلَّ إْن يضحك): أن (يُحاول الناسك

أوىصُحكماؤك. كما يشء كل عن تخلَّيُت لقد الحكيم، الناسُك أيها ْقني صدِّ القيرص:
تقصد؟ ماذا الناسك:

لرأيتَني الخافُت الضوءُ هذا لوال أماَمك. ذا أنا ها ولكن ُقني، تُصدِّ ال ربما القيرص:
اليوم. ذلك يف يل قلتَه فيما طويًال فكرُت لقد وصدَّقتني،

فكَّرت؟ تقول الناسك:
شهوًرا والَرباريِّ والِوْديان الجبال يف وجهي عىل ِهْمُت بالتفكري؛ أكتِف ولم القيرص:

الفقراء. النُّساك ثياب ولبسُت وتاَجه، القيرص ثوب خلعُت طويلة.
هذا؟ فعلَت أنت الناسك:

اللحم أكل عن ُصمُت الحكماء، أمام الرتاب يف وجهي رُت عفَّ فعلتُه؛ فعلتُه، القيرص:
الجار. وحبِّ والفضيلة بالعدالة والوعظ الطقوس وأداء النبيذ ورشِب

القلب! صوم تَُصم لم لكنك الناسك:
الجبال، ِقَمم عىل وقرية؛ مدينة كلِّ يف عنك أبحث وُرحت جربتُه، أيًضا وهذا القيرص:

إليك. وأرسعُت أخريًا عليك عثرُت حتى املوِحشة. والوديان الكهوف ويف
السؤال؟ نفس لتسأَلني الناسك:

الشعب؟ عني تخىلَّ ملاذا اململكة؟ أحكم كيف أجل؛ أجل، القيرص:
الجواب؟ بالك عىل يَخطر ولم الناسك:

منك. ألسمَعه جئُت القيرص:
من خرجُت أن بعد يل حدث ما اسمع عنك. تخىلَّ الشعب عن تخليَت عندما الناسك:

فيه. أستقرُّ مكاٍن عن أبحث ومضيت قرصك
أخرى؟ حكاية القيرص:

تستقِبْلني لم صغرية قرية لتوِّي غادرُت قد كنت الجواب؛ فيها تجُد ربما الناسك:
القحط من يُعانون القَرويِّني أن الواضِح من كان اليائسة. والعيوُن العابسة الوجوُه إال فيها
عىل وِرست القرية وتَركُت الجائعة. والبطوِن األفواه عدُد يزيَد أن يريدون وال والجوع،
وأقفَرت العشب فيها جفَّ مزرعٍة بسوِر مررُت وعندما املحيطة. الجبال إىل املؤدِّي الطريق
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ها، أمُّ حول ت التفَّ التي الهزيلة، الصغرية الخنازير من عدًدا ملحت الحبوب ومخازن الحقول
تغرس وتقرتب، تبتعد وتحاول. تُحاول كانت َرضِعها. عىل مرير رصاٍع تتنافسيف وراحت
املحاولة إىل وتعود منها تيئُس ثم َرضِعها، بحلمات لحظة وتتشبَّث األم، لحم يف أفواَهها
مذعورة. هاربًة تفرَّ أن قبل فيه وتُحدِّق األم رأس عند ع تتجمَّ رأيتُها لحظاٍت وبعد العنيدة.

وخوًفا؟ يأًسا تنتفض وهي الصغرية الخنازير فرَّت ملاذا تعلم هل
اللبن؟ من خاليًا كان ها أمِّ رضع ألن القيرص:

حولها، الصغرية الخنازير َعت وتجمَّ جوًعا. ماتت قد كانت ها أمَّ ألنَّ بل الناسك:
إليها تنظر ال مطفأة، باردٌة األم عيون أن قليل بعد اكتشَفت ثم منها، ترضع أن وحاوَلت

مذعورة. جاريًة فانفلتَت عليه تعوََّدت الذي الحنان تُعطيها وال
معي؟ شعبي حاُل هو أهذا القيرص:

عنك. تخىلَّ الشعب عن تخليَت عندما بالطبع؛ الناسك:
كل عىل ت ِرسْ سعادته، إىل يؤدي طريق كل جربُت لقد عنه؛ أتخلَّ لم أنا القيرص:

الخمسة. الحبوب بأنواع بطنه إشباع إىل يُؤدِّي طريق
الطريَق. هو طريُقك يكن ولم الناسك:

تقصد؟ ماذا القيرص:
ضلَّت عنه تخىلَّ وعندما الشعب، عنه تخىلَّ الحقيقة طريق عن تخلَّيت عندما الناسك:

والجريمة. والفوىض والجوع البؤس يف َغِرق اإلنسانية ضلَّت وعندما اإلنسانية،
الذين بأعواني َوثِقت لقد والجريمة؛ الفوىض عن مسئوًال وحدي لسُت القيرص:

فخانوني. الثقَة أعطيتُهم
السلطة؟ أم الثقَة أعطيتَهم الناسك:

عمله تُراقب حازمة ُسلطة بغري الشعب يعمل أن يُمكن هل الفرق؟ وما القيرص:
القوانني؟ عىل وخروجه تهاونه عىل وتُعاقبه

هي العمياء والطاعُة القهَر، هو العمُل وصار التسلَُّط، السلطُة وأصبَحت الناسك:
بلد بأنها الصني اشتهَرت حتى األخرية. والنهايَة الغايَة هو والعقاُب للحياة. الوحيد املربَِّر

العقاب. أنواع بأغرب املعاَقبني شعب إىل الصني شعب وتحوَّل العقاب،
يل. يُخلصوا لم الذين األعوان ذنب هو هذا القيرص:

أليسوا اإلخالص. كلَّ وألنفسهم لك أخلصوا بل واألعوان، الحاكم أسطورة آه! الناسك:
حذركم ما فعلوا لقد اململكة؟ عرش عىل القيرصاملرتبِِّع أشباَح أليسوا األرض؟ عىل ِظلَّك هم

قرون. بعد قرونًا الحكماء منه
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أن يُرضيكم كان هل الفعل؟ بعدم تُريدونه ما يفهموا أن انتظرتم هل القيرص:
واملتسولني الكساىل من جيوٍش إىل الناُس ويتحول الشعب، د ويتجمَّ اململكة، ر تتحجَّ

واملتبلدين.
تسلَّطوا والذين التسلط. عدَم يقصدون كانوا الفعل بعدم أوَصْوا الذين الناسك:
كان الصني! ممالَك خرَّبوا الذين املتسلطني جيش من آه الشعب! فضاع الطريَق أضاعوا
هربَت كما الشعُب منه يهرب لم الحكيم، األَب هو املباَركة القديمة العصور يف القيرص
اإلنسان يحيا متى أتدري ميتًا! يكن لم ألنه ملاذا؟ أتدري امليتة. ها أمِّ من الصغرية الخنازير
سيَف رقبته عىل ويضَع الطاعَة عليه ويفِرض غريه عىل ليتسلَّط يعيش عندما كامليت؟
عرشه إقامة عىل م يُصمِّ عندما أموات، إىل غريه ويُحوِّل لنفسه الحياة يحتكُر عندما العقاب،
الكلماِت نسيَت هل صغري؟ وأنت ُمعلِّمك لك يقوله كان ما تذكر أال جماعية! مقربة فوق
بأن ويحلم بحنان، إليك ينظر أبوك كان بينما وتكتبَها تقرأَها أن يُعلمك كان التي املأثورَة

العرش؟ عىل تَخلَُفه
واألرض. السماء بني التوازن مركُز هو اململكة، وسط القيرصهو نعم؛ نعم، القيرص:
امليزاُن اختل مرًة كم واململكة؟ األرض ميزاُن اختلَّ التاريخ يف مرًة وكم الناسك:
ضل اإلنسانية اختلت وعندما اإلنسانية، اختلت التوازن اختل وعندما التوازن؟ فاختل
والعقاب؛ الطاعة مملكة يف ُولِدوا أنهم عىل وندموا والسعادة، األمن وفَقدوا الطريَق، الناس

الصني! مملكة يف
والحاكم. الُحكم فَسد عندما إال هذا يحدث لم القيرص:

النهُر وفاض الحصاد، فسد فَسد إذا الحاكم أن العجوُز مربِّيك علَمك وقد الناسك:
والحقول. والقرى املدن لتُغِرَق الثلج جباُل وانهارت واملجاعات، األوبئُة وعصفت األصفر،
وجُه وشحب تجف، أن قبل األوراق وسقطت تُمطر، فلم حب السُّ وعَربَت القيرص:

. تتغريَّ لم أنَّك يبدو الناسك؛ أيها معذرة والقمر! الشمس
نفيس. أُغري أن حاولُت لقد الناسك:

واحد. يشء من ألعجب إني مرة؛ أول رأيتُك كما ثائًرا زلَت وما القيرص:
القيرص؟ أيها هو وما الناسك:

واحد؟ شخٍص يف والقدِّيس الثائُر يجتمع كيف القيرص:
والقديُس قديًسا الثائُر يُصبح أن دون يَُحول الذي ما هذا؟ يمنُع الذي وما الناسك:

ثائًرا؟
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هذا. من ألتأكَد إليك أنظَر أن يكفي يشء، يمنع ال ا حقٍّ القيرص:
مشقة تحملَت هل أنا؟ إيلَّ شديد): ُسعال يتبعها عالية، ضحكة (ضاحًكا الناسك

هذا؟ يل لتقوَل الطويل السفر
بعيني. أراه أن ويكفيني القيرص:

لتُجاملني. ال لتسأَلني جئَت لقد الناسك:
عوني. يف وتكوَن تَصحبَني بأن أحلم كنت القيرص:

عليه. قضيَت فقد الثائر أما الحلم، من تصحو أنت وها الناسك:
باكيًا! نادًما جئُت القيرص:

عليه. املتسلِّطني أوَل تكن فلم والبكاء؛ للندم داعَي ال لك وقلُت الناسك:
آِخَرهم. كنُت فربما الندم؛ من هذا يُريحني لن القيرص:

القدِّيس؟ وأما ربما. ربما، شديًدا): سعاًال (يسعل الناسك
وجهي. عىل بأنفاسه وأشُعر أمامي أراه إنني القيرص:

كي ساِعْدني العكاز) عن (يبحث أرجوك. األخرية؟ أنفاسه بأنها تشعر وهل الناسك:
قريتي. أُودِّع أن أريد عكازي؛ عىل أستنَد

أهلها. مع وتحدثُت قليل قبل زرتُها لقد نفسك. تُرِهق ال القيرص:
ساِعْدني. أرجوك، الناسك:

ويُِطل النافذة أمام يقف الناسك العكاز. عىل النهوضويُسِنده عىل القيرص(يُساعده
قدِّيس. إال عليها يقدر ال معجزٌة هذه يقول: أن بد ال رأيُت ما يرى َمن القرية): عىل

حالم. رجٌل أو الناسك:
كبريًا. الفرُق ليس القيرص:

كابوس. عىل يصحو وَمن حلمه يُحقق َمن منا ولكن الناسك:
زرُت يوم بجانبي كنَت ليتَك كابوس! وعاشيف كابوس، عىل صحا الذي وأنا القيرص:

سكانها. من خاليًة فوجدتُها «شن-تن-بي» مدينة
سكانها؟ من خاليًة وجدتَها تقول الناسك:

أهلها. ومن منها يئسوا أنهم أعواني من سمعُت قد ذلك قبل كنُت نعم. نعم القيرص:
لتأديبهم. حملًة فأرسلُت فيها، الطرق وُقطَّاع اللصوص كثرة عن حدَّثوني

الطرق. وقطاع اللصوص عدُد وزاد الناسك:
حملة فأرسلُت الرضائب، دفع عن ممتنعون ناع والصُّ الفالحني أن وعَرفُت القيرص:

أخرى.
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وشدَّدَت والتعليمات، األوامر وأصدرَت والهاربني، املساجني عدد فزاد الناسك:
واملهاجرين. املجرمني عدُد فزاد العقوبات،

الدُّوَر فوجدُت هناك إىل وذهبُت سكانها! من يوم ذاَت املدينُة خَلت بل القيرص:
موِحشة. ذابلٌة واملدارس واملعامل واملزارع الباردة، الرياُح فيها تصفر والشوارع مهجورة،

والذئاب. والِغربان والعناكُب والدود النمُل عليها زَحف ضخمة ُجثة كأنها واملدينة
تماًما! مهجورة تكن لم أْي الناسك:

وتحلم. تحلم الصني حدود عىل املنيسِّ املكان هذا يف أنت بينما القيرص:
أيًضا. تحلم هناك كنَت الناسك:

ينظران كتفه، عىل ذراعه (يضع مختلفة بطريقة لكن أيًضا، أحلُم ا! حقٍّ القيرص:
الساهر. كالنَّجم بالليل وتحرسهم الحنون، كاألب بالنهار ترعاهم كنَت النافذة) من مًعا
وبينما عقوبة. ذ تُنفِّ أو أمًرا تُصِدر أن دون به تحلم ما فيَعملون وتُحبُّهم، معهم تتعاطف
عنِّي ينرصفون كانوا بكلمة، فَمك تفتَح أن بغري إليك ويستمعون حولك ون يلتفُّ كانوا
داعبَني كم آه! ميتة، أمها أن اكتشَفت عندما الصغرية الخنازير فرَّت كما مذعوريَن خائفني

عندي! حلمك وتحلم معي تأتَي بأن األمُل
لغريه. يحلم أحد ال أنت، تحلمه أن املهمُّ الناسك:

كلِّها. للصني نحلم أن تمنيُت القيرص:
الذين البُسطاء إنهم قه؛ حقَّ الذي أنا لسُت تتصور، مما أبسُط ُحلمي إن الناسك:

معهم. وتحدثَت قابلتَهم
جميًعا؟ الصني ممالِك يف ق يتحقَّ أن يمكن أال الحلم؟ يستمرَّ أن يُمكن أال القيرص:

ال املمزقة، الصني ممالِك يف فر الصُّ القيارصة عنه يُسأَل يشءٌ هذا أدري، ال الناسك:
أقىص عىل املجهولة النقطِة هذه الصغرية؛ القريِة هذه يف حتى يستمر، أن أيًضا أضمُن
من وأهلها القريَة فيمحو قيٌرص يأتي ربما فيُبدِّده، آخُر قيٌرص يأتي ربما الصني، حدود
سكاُن هاجَر كما عودة بال فيَْهجروها ديه، وجالَّ وُرشطته أعوانه إليهم يُرسل أو الوجود،
نُحقق وكيف نحلم كيف نتعلَّم أن القيرص أيُّها املهم اليوم! إىل يرجعوا ولم ليًال، مدينتك

بشدة). (يسعل الحلم عن نتوقَّف ال األخري النَفس وحتى الحلم،
فراشك. يف اسِرتح أرجوك، القيرص:

مني، تقرتب النهايَة أرى إنني سواء؛ اآلن األمر قدمي، عىل أو فرايش يف الناسك:
الرهيب. البارِد حضنها يف لتُلِقيَني ذراَعيها تمدُّ هي ها
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املوت؟ أتخاف القيرص:
الذي املريض الطائُر يخافه سنني، منذ باأللم يحرتق الذي جسدي يخافه الناسك:

الصدر. قفص يف يرتعش
تحلم؟ زلت ال ذلك ومع القيرص:

يتغنَّى بشدة، (يسعل واملحكوم الحاكُم عليه يقدر الذي البسيط الحلم الناسك:
والسعال). األننُي يتخلَّلها التي التالية بالكلمات

األرض، َجذْر أملس أم أحلم
األرض، إيقاع ُس وأتنفَّ

النبض! مع النبُض ويتَِّحد
واحد؛ يشءٍ يف أرغَب أن أحلم

الخري، وال الرشِّ يف الرغبُة تمِلَكني ال أن
العالم، قلب يف أسُكَن أن

املوت، حضن يف امليِّت كالغصن
الصمت! يغشاني ووحيًدا
القمر، ضوء يف كالقارِب
الشجر، ظلِّ يف كالراقد

صخر، أو مسَقِط يف ل يتأمَّ
صعب، سهٌل وطريقي

آِخُره، هو أوله
السري، منها يبدأ ونهايته

وأنينه). ُسعاله (يشتدُّ ومصب نبٌع فطريقي

الفراش. إىل ُعد أرجوك، القيرص:
فحسب، لنفسه يحلم ال ولكنه فيه، نَفٍس آخِر إىل يحلم مثيل إن للنوم؛ وقت ال الناسك:

التابع. عىل ناِد أرجوك،
تُريده؟ ملاذا ولكن سأفعل، القيرص:

الرحلة. فأتمَّ الطريَق بدأ يقول: َمن تسمع ألم الناسك:
هذا؟ معنى ما ولكن سمعتُه، ربما القيرص:

التابع. عىل ناِد شعبي، أمام الحلم أُواِصل أن معناه الناسك:
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التابع. أيها التابع، أيها ويُنادي): الباب إىل القيرص(يتجه
سيدي. يا نعم الباب): عىل (يظهر التابع
ولدي. يا تعاَل لو-شون. يا تعاَل الناسك:
شيئًا؟ تُريد هل معلمي، يا أمرك التابع:

هناك؟ القرية أهُل زال أما الناسك:
النوُم يُغِمَض أن قبل عليك يطمئنُّوا أن يتمنَّون سيدي، يا طلعتَك وينتظرون التابع:

عيونهم.
هيا. هيا، عينَي يُغِمضالنوُم أن قبل عليهم أطمنئَّ أن أريد ولدي، يا أيًضا وأنا الناسك:

معلمي؟ يا تُريد ماذا التابع:
سيُساعدك. الطيب الرجل هذا إليهم؛ واحِمْلني هاِتها ولدي، يا ة املحفَّ الناسك:

الطيب؟ الرجل وتقول عليها): ويضُعه ة املحفَّ يحرض (وهو التابع
الحلم؟ من نحرمه ملاذا ولدي، يا نعم الناسك:

معلمي. يا أفهُمك ال مرة ألوِل التابع:
أيديكم؛ بني أمانًة أتركه أن الحلم، بقية أروَي أن أريد بني، يا مرة وآلخِر الناسك:

تعرفونه. وال أعرفه ال َمن قه يُحقِّ ربما أو بعدي، ِمن قونه تُحقِّ ربما يدري؟ َمن
تنىس؟ أن يُمكن هل معلمي، يا األصفر القيرص هذا إال التابع:

جديد. من ُ وأبدأ أنىس جعلني الذي هو ولدي، يا له الفضُل الناسك:
القيُرص أيها لك األفضل هناك؛ ينتظرونه إنهم ننىس، ال فنحن نسيَت كنت إن التابع:

تختفي. أن
هيا معهم، ويحلم وسيحلمون جديد، من ويبَدءون سينَسون ولدي، يا ال ال الناسك:

الحلم. يُشاركنا دعه معك، ة املحفَّ يحمل َدْعه هيا،
هذا؟ يقول الذي أنت يُساعده): والقيُرص املحفَة يحمل (وهو التابع

وتتعلَّم. تسمَعه أن وعليك أقوله الناسك:
الحلم؟ هذا أما نعم. وأتعلم، أسمُع التابع:

بعدي. فتُواصلونه الناسك:
القيرص:

هيا! هيا، معكم، وأنا
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املنحدر): أسفل من هتاٌف يستقبلهما الباب. من ويخرجان املحفة (يحمالن
املعلم! املعلِّم، –

األصفر، والقيرص –
األصفر! القيرص –

٧

خشبي حاجز من بالقرب بالكوخ، أشبُه صغري بيٌت اليسار إىل الحدود؛ (عىل
حَسَب أسفل؛ إىل يُخَفض أو أعىل إىل بالحبال ويُرَفع بالعرض، املرسَح يقطُع
تفرش راسخة، تني شجرُة املرسح عمق يف اليمنِي إىل والخارجني. الداخلني حركة
السوداء ودابته العجوز الحكيُم تحتها ويسرتيُح األرض، عىل األسود ظلَّها سجادٌة
املشهَدين يف عَرفناه الذي الرجل الخرضة، عن الباحث شبَحها يظهر التي
صغري، صبيٍّ نداءِ عىل الُخطى يُرسع — الحدود حارس وهو — السابَقني
التي التاليَة املتفرقة األبياَت يُلقي صوتًا نسمُع ويُحادثه الصبيُّ له يَربُز أن قبل
ودرجات بألواٍن الصوَت يَتْلون إليها. يستمعون وهم وقفتهم يف الجميُع د يتجمَّ

منظورة.) غريُ ُمكرباٌت تصبُّها التي واملشاعر املعاني حَسب مختلفة

الصوت:

املاء. من أَرقُّ يشء ال
الصخر. ُجْلموَد يُفتِّت فهو ذلك ومع

القوي. يهزم الضعيُف
لب. الصُّ عىل ينتُرص اللنيِّ

هذا. يَجهُل األرض عىل أحد وال
يتبعه. األرض عىل أحد وال

قليل): صمٍت الصوت(بعد

برَّاقة. ليست الصادقة الكلماُت
صادقة. ليست الربَّاقة والكلمات

الكثري. يعرف ال الحكيُم
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حكيًما! ليس الكثريَ يعرف َمن
شيئًا، لنفسه يجمع ال الحكيُم

لغريه، يعيش ما وبقدِر
ثراءً، يزداد

الناَس، يُعطي ما بقدر
يملكه. ما يَزيد

وانفعاًال): ُعمًقا نَغمتُه تزداد قليٍل الصوت(بعد

العالم، طنَي يحمل َمن
اململكة. سيِّد فهو

العالم، ذنَب يحمل من
العالم. َمِلك فهو

كينة، والسَّ والنقاءِ وبالَوداعة
عادلة. األرض مملكَة يجعل

قليل): الصوت(بعد

الحكماء: أحَد الحاِكُم سأل
بالحكمة؛ أحُكم علِّْمني
مملكتي، فسدت فلقد

الُحكم. وانهار
الرجل، إليه فالتفَت

عجوًزا وكان
يقول: وهو د وتنهَّ

الفجر! نوَر أبعَد ما آه!
بلدك، وتحكم شعبَك تُِحب أن تستطيع هل

مجهوًال؟ ذلك مع وتَظلَّ
القوة؟ إىل اللجوء بغري تحكم أن تستطيع هل

تتسلَّط؟ أن دون تفعل وأن
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يسأل: الحاكُم عاد
مملكتي! أحُكم علِّمني أرجوك!

قليًال، الرجل سكت
دمعة. ف وجفَّ عيناه غامت

َهْمَهم، أطَرق،
وقال: شفتَيه حرَّك

ترعى. أن معناه تحكم أن
املرىض. تَشفي أن معناه تحُكم أن
كتَفيك، عىل املحكومني همَّ تحمُل

وسكون، بسالٍم وتعمل
شيئًا! تعمل ال بأنك الناُس ليظنَّ حتى

كلمة. يف كلماِتك أوِجز إليك؛ أبتهُل غامضة، كلماتك يسأل: القيُرص عاد الصوت:
الصوت:

تتوارى، ثم عمَلك تُِتم أن
السماء. طريق هو ذلك

قليل): الصوت(بعد

السماء، طريق عىل يخطو ومن
والدته. ساعَة كالطِّفل وديع فهو

منه، أضعُف وال املاء من أرقُّ يشء ال آه!
الصخر! ُجلموَد يُفتِّت املاءَ لكنَّ

أسمع؟ ماذا هذا؟ ما مذهوًال): (يتحرك الرجل
الصوت:

املاء، من أَرقُّ يشء ال
املاء. من أرق يشء ال

أنتم؟ َمن الخشبي): بالحاجز يلعب الذي (للصبيِّ الرجل
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الصبي:

الحدود، نَعُرب أن نريد الذين نحن
رنا. تُؤخِّ الذي وأنت

املاء؟ من أرق يشء ال قال: الذي وَمن الرجل:
الصبي:

دابتَه. أسوق الذي العجوُز ذلك قال
الشمس، تغرب حتى تُعطِّلنا ذا أنت وها

الطريق! نعرَف فال الظالم ويَُحلَّ
الحدود. نعرب أن نريد

بد ال متاعكم، تفتيش من بد ال البساطة؟ بهذه األمر أتظنُّ الحدود؟ تَعُربون الرجل:
ِمن نادرة؟ تَُحف أم أواٍن ة؟ ِفضَّ أم ذهٌب معكم؟ تحملون ماذا تكلَّم؛ ورسوم! إجراءاٍت من

ندل؟ الصَّ خَشِب أم خَزٍف
املاء. من أرقُّ يشء ال (ضاحًكا): الصبي
أين؟ صاِحبُك؟ وأين (غاضبًا): الرجل

أن إليه تذهَب أن قبل تذكر شجرة. ظل يف دائًما هناك! العجوز؟ املعلِّم الصبي:
املغيب. عىل تُوِشك الشمس

معناه؟ ما هذا؟ قولِه معنى وما الرجل:
يشء. كل ينترصعىل اإلنسان إن أخريًا. الحدوَد سنَعُرب أنَّنا (ضاحًكا): الصبي

يشء؟ كلِّ ينترصعىل اإلنسان الرجل:
العجوز. أيها العجوز، أيها هذا، أعرَف أن فأُريد أنا أما أنت. اذهب نعم. نعم،

بطيئة.) ُخًطا يف إليه متجًها ينهض (العجوز

ولدي؟ يا أخريًا جئَت العجوز:
شيئًا أعرف أن وأريد الظالم. حلول قبل تعرب أن تُريد ل، متعجِّ أنك عَرفُت الرجل:

آَخر.
ولدي. يا الحكمة تُضيع املعرفة كثرة أيًضا؟ أنت العجوز:
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هو الطريُق يَظلُّ رشوِقها أو الشمس غروب بعد الطريق، تُضيع لن ولكنها الرجل:
الطريق.

الناُس استطاع لو خالله، من يعمل يشء وكل أبًدا. يعمل ال الطريُق صَدقت؛ العجوز:
شيئًا، يُفسد ال ولهذا يشء؛ يف ل يتدخَّ ال الطريق العالم، أحوال نَت لتحسَّ عليه يُحافظوا أن

شيئًا. يَفقد ال ولهذا شيئًا، يأخذ ال
منه؟ مفرَّ ال مما تُعفيك الِحَكم هذه أن وتظنُّ (ضاحًكا): الرجل

ولدي؟ يا يشء أي من تُعفيني العجوز:
دفع من بدَّ ال املتاع، تفتيش من بد ال للحدود؛ عابٍر كلُّ له يخضع مما الرجل:

الرضيبة.
نَبْتة عن تبحث التي الدابة أم شيئًا؟ يملك ال الذي العجوز عىل الرضيبة؟ العجوز:

سواه؟ يل يُخِلْص لم الذي اليتيم أم ُعشب؟
ذلك. مع منه، أضعف وال املاء من أرقُّ يشء ال الرجل:

جميًعا نذهب سوف الكلمات؟ إال يملك ال ن ممَّ تأخذ ماذا الكلمات؟ عىل العجوز:
واألبطال الحكماءُ ذهب كما منا، تخلََّف الذي الرتاب ويسحق ِعظامنا ستَبَْىل وَلدي. يا

اندثَْرنا. كما أيًضا هي تندثُر وربما كلماتُنا. إال تَبْقى ال ربما القدماء.
يسمعها؟ َمن وَجَدت إن حتى الرجل:

أعماًال. ويُحوِّلها يعيشها، َمن تجَد أن املهم الكثريون! سمعها كم العجوز:
املاء؟ من أرقُّ يشءَ ال أوًال، يفهمها أن برشِط الرجل:

غامضة؟ تراها هل العجوز:
غموًضا. منك أشدَّ ليست الرجل:

والذين بالغموض، ون يتهمُّ وهم الِقَدم منذ ولدي؛ يا كذلك الُحكماء كان العجوز:
وُظلَمهم. ُحمقهم يُربِّرون يتَِّهمونهم

الَفْهم. معه يستعيص ا حدٍّ الحكيم عمُق بَلغ ربما الرجل:
العجوز:

يراه: َمن كلُّ يقول لذلك يفهمه؛ أن يستطع لم أحًدا وألن
الشتاء، يف متجمًدا نهًرا يَعُرب كأنه َحِذر؛ هو

حوله، ِمن الناَس يخىش كأنه خائف؛
يذوب، عندما الثلج كأنه متسامح؛
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الوحوش، هم آباءه كأنَّ عنيد؛
يد، تمَسْسه لم خشب كأنه أصيٌل؛
النهر، وادي كأنه الصدر؛ واسع

الربيع، فصل يف برًجا يتسلَّق كمن َمِرح؛
الَعِكر املاء من دوَّامة كأنه مضطرب؛

تَْصفو؟ حتى الدوامة يُهدئ أن يستطيع َمن آه!
الحياة؟ إليه تعوَد حتى الساكن يُحرِّك أن يستطيع من

للطريق، مضادٍّ اتجاٍه يف يسري العالم آه!
للعالم، مضادٍّ اتِّجاه يف والطريق

والضالَّ؟ والشارد التائَه يُعيد فمن

الطريق! تمتلك من يا غريَك، ليس الرجل:
هذا يزعَم أن يُمكن من الطريق؟ أمتلُك كبري): حَجر عىل يجلس وهو أًىس (يف العجوز

ولدي؟ يا
يعرفه. أنه بدَّ ال الظالم، حلول قبل عليه السريَ يُريد َمن الرجل:

والعالم. الطريَق أنت تكوَن أن املهم تقول. كما األمر ليَت ويعرف؟ يريد العجوز:
الغامض؟ الرجل أيها غريُك وَمن الرجل:

الفقري ملبسه ل يتأمَّ الحكيم — قدَميه عند األرض عىل يجلس ثم أمامه (ينحني
تعاطف.) يف معه حديثه يُواصل ثم — الهزيل وجسده

أضاع وَمن عنه. بحثت ما كثرِة من أَضعتُه قد أكون ربما بني. يا أدري ال العجوز:
واحًدا. شيئًا والضياُع هو أصبح الطريَق

عنه؟ تبحث تزاُل ما أنك بذلك تعني هل الرجل:
عىل املرتِعشة شيخوختي من بالرغم البداية، من َ أبدأ أن عيلَّ يتحتَّم وربما العجوز:

جديد. َمنًْفى إىل اآلن سفري وِمن املوت، حاَفِة
أخرى. مملكة إىل الحدوَد تَعُرب أنَّك هذا من أفهُم هل الرجل:

ل بالتأمُّ وقنَعُت جلدي يف نفيس نَفيُت أن فبعد جديد؛ ضياع إىل أعربُها بل العجوز:
والَحرِق والَجْلد، للبَْرت ُعرضًة يزال ال وإنه موجوًدا، يزال ال جسدي أنَّ اكتشفت والتعليم،

والتشويه.

71



األصفر القيرص

عنده تعمُل كنت الذي القيَرص ترتك أن قرَّرَت ولهذا بصعوبة): (يضحك الرجل
جديد. قيٍرص إىل لتذهَب

أمامك. األصفر القيرص وجدَت ذهبَت حيثما العجوز:
األصفر؟ القيُرص تقول الرجل:

ولهذا وعقاب؛ طاعٌة مكان كل يف أصفر، قيٌرص مكان كل يف نعم. نعم، العجوز:
يل؟ أغنية آِخَر ولدي يا تسمع هل الصني! ممالك بني الحكمة تضيع

منفاه. من الهارب سيدك أغنيِة إىل نستِمْع تعاَل الصبي! أيها تعاَل (مناديًا): الرجل
يلعب. الصبي دَِع (يضحكان) املنفى! إىل منه يهرب أن يلبَث لن آخَر ملنًفى العجوز:
بالليِل إذا الحدود، عن عابر كلَّ أسأُل املكان، هذا إىل الطريق يف أنا بينما السفر، أْضناه لقد
وتعوي الريُح فيه تصفر َقْحل واٍد يف السوداء، والدابَّة اليتيم الصبيُّ وهذا أنا علينا، يُخيِّم
والطعاُم النوم إىل الجوع وكان الصبي، وجه عىل واضحًة اإلرهاق عالماُت كانت الذئاب،
أعىل إىل الصعود مشقة وتجشمُت إَيل. الجارحَة سهامه ويُصوِّب عينَيه من يُِطل الدافئ
أصواُت أذني إىل تناَهت بل الضوء، فيها يلمع نوافذَ فرأيُت الحظُّ وحالَفني قريبة، َربْوٍة
يف ُعرس أنه وتأكَّدُت والدُّفوف. واألوتار واملزمار الناِي عىل وعزف فرح وصيحاُت غناء
ما فهَمت التي الدابة رقبة عىل وربت الساخنة، بالوجبة الصبيَّ ُت برشَّ بعيدة. غرِي قرية
الدابة عن نزلُت اقرتبنا وعندما والصيحات. األضواء اتجاه يف نفسها من فاتجَهت أُريد
يف يَدك تضع وعندما طيِّبون. هنا الناس ولدي؛ يا اذهب له: قائًال الصبي مع وأطلقتُها
، وغنِّ األوالد مع وارقص ولدي يا اذهب ِوجهِتك. أو اسمك عن يسألوك لن الكبري الطبق
حكيٌم سيدي لهم: قل عني، سألوك إن واملاء. بالعَلف عليها يبخلوا فلن أيًضا؛ الدابَة وخذ
الجراب يف لديَّ اذهب، ولدي يا اذهب الدعوات، ويُرتل يتعبَّد الجبل، أسفل يف هناك عجوز
وانطَلق الُعرس، إىل املنحدرة الدابة ظهر عىل الصبي أرى وأنا دموعي وحبسُت يكفيني، ما

ترتيب: بغري لك سأقولها التي باألغنية لساني

الفجر! أبعَد ما آه!
َفِرحون، جميًعا الناُس

وليمة. يف يُشاركون كأنهم
الربيع! ِمْهرجان إىل ذاهبون كأنهم

سكون، يف أرقُد وحدي أنا
صغري، بطفٍل أشبُه
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حياته، يف واحدة مرًة يبتِسم لم
وأتمايل، أترنَّح

والطريق، الوطَن أضعُت كأنني
يكفيهم، ما لديهم الناس كل

يشء. كل عن تعرَّيُت وحدي أنا
الِمعون. الناس كل

معِتم، منطفئٌ وحدي أنا
أنفسهم، من واثقون الناس كل
القلب، حزين متَعٌب وحدي أنا

البحر، ثورَة ثائر
هدف! بال كأني ُمضيَّع
اآلخرين، غري وحدي وأنا

األرض. األم د أُمجِّ وحدي أنا

ه. أمَّ الضائع االبن يتذكَّر أن جميٌل جميل. الرجل:
العجوز:

ولدي، يا نعم
األرض، األمَّ وتذكرُت

األم! األرَض أو
حوايلَّ، الكل لت وتأمَّ

صمت، يف تعمل وكانت
صمٍت، يف تعمل

الظلم، أو العدُل يَْعنيها ال
املوت. أو امليالُد يَعنيها وال

ألقى ال أن الصني، ممالِك من أخرَج أن اللحظة؛ تلك يف عيلَّ يُلِحُّ راح واحد يشءٌ
رحلًة إال تكن لم حياتي ألن وبكيُت معه، للعمل أُضَطرَّ وال أصفَر قيًرصا
كل يف أمامي! أراه ُحطام إىل ورائي أتركه ُحطام من مملكة، إىل مملكة من
وعقاب. وعذاٌب وهوان، ذلٌّ ورياء، ختٌَل نظام كل يف وخيانة، غدٌر بالٍط
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لصوِص األرض لصوِص الني؛ والدجَّ للقتَلة احني، السفَّ لألوغاد والكلمة
املحتالني. القوت لصوِص العدل

وزيًرا؟ أو أمريًا تُصلح أن كلماتُك تستِطْع ألم وكلماتُك؟ الرجل:
نُسوٌر دَهمتْه ا ُعشٍّ غادَر كَحَماٍم ذئاب، أنياب من مذعور كقطيٍع تهرب كانت العجوز:

أنت! َمن يُضنيك: سؤاًال اآلن حتى تكتم أنك بد ال وأفاٍع.
سيدي؟ يا أنت َمن نعم نعم، الرجل:

الجبنِي املقطََّب العابس الرجَل يُسمونني وأحيانًا العجوز، املعلِّم ونني يُسمُّ العجوز:
القرص أبواَب تفتح مملكٍة كل يف الحكيم، لقَب عيلَّ يُطِلقون كانوا أنَّهم تعلم أن يكفي
باللَّعنات، سنوات أو أشُهٍر أو أيام بعد تُودِّعني مملكة كل ويف بالبسمات، األوجُه لتستقبَلني
عىل الحزن دموُع كانت ربما خدِّي. عىل املنحدرة الدموع ف ألُجفِّ املدينة بوابة عند ف وأتوقَّ
وتركتها كتفي. عىل يزال ال ورأيس منها خَرجُت ألنني الفرح؛ دموع أو حكمتي، فَشل
املشهورة. الكيِّ بأسياخ وجهي يُحَرق ولم وقدَمي، يَدي أصابُع تُبَرت فلم رجَيل عىل ماشيًا

وجهك؟ يُحَرق ولم قدَميك أصابُع تُبَرت لم تقول الرجل:
تسأل؟ ملاذا ولكن السوق. يف ِمشنَقة من أُعلَّق ولم نعم، نعم، العجوز:

أكمل. أكمل، … يشء ال يشء، ال آه! الرجل:
كلُّ يحفظها كلماٍت عليك أتلو املدرسة؟ يف طفل كلُّ يعرفها قصة أُكِمل العجوز:
باملعلم يكرتث أحد وال أحد، بها يعمل ال لكن صغري، أمري كلُّ كذلك ويتعلمها صيني تلميذ
حاكم لكلِّ ويُردد بالط كلِّ يف يقول مثيل الوجه عابس رجٍل من ننتظر وماذا العجوز!
َمن هللا، ِوعاء العالم يشء! كلُّ وسيتمُّ تتسلَّْط! ال والتواضع! النَّقاء والسالم! الوداعة وأمري:
الحكيُم ونبيًال؟ حكيًما تكون أن تُريد يفقده! به ْك يتمسَّ من يُفِسده. مجراه يف يتدخل
أن تطمح باالستغناء! الَوْفرة؟ تطلب هل الُخيَالء! يتجنب ر، التهوُّ يتجنَّب التطرُّف، يتجنَّب
الجميَع؟ تتقدَّم أن يف تطمُع الكون! َجذَْر الِمْس األعماق! عمق يف ِعْش الذِّروة؟ إىل تصل
املؤسفة الرضورة اضطرَّتْك وإذا للقوة! ْ تلَجأ ال لالنتصار؟ تتطلَّع الصفوف! آخِر يف كن
دور تُمثِّْل ال اململكة؟ سيَد تُصبح أن تتمنى األنظار! عن واختِف املعركة فأِتمَّ للحرب،
مساكنَهم جميلة، ثيابَهم شهيَّة، الناس أطِعمَة اجَعْل الشعب؟ لرضاء تَْصبو هل السيد!
يشء، كل مع وحدِته إىل يشء كلُّ يعود الطريق، مع تتَِّحد وعندما َفِرحة، حياتَهم مطمئنَّة،
أنت تُصبح عندما َغيبتِها. من والسماء األرُض ترجع والسكينة، الصفاء يف تستقرُّ عندما
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واألنهار، الينابيُع وتَفيُض السحب، ستُمطر أنت، والعالم الطريُق ويُصبح والعالم. الطريَق
هل الشهوات. من عقلُه ويَفُرغ الشعب بطن وتمتلئُ الخمسة، الحبوب أنواع األرُض وتُنِتج

تشو؟ مملكة يف حظِّي كان ماذا تعلم
الصني؟ ممالك د تُوحِّ أن أرادت التي تلك الرجل:

االضطراب، من املزيَد املضطرِب عرصنا يف فأشاعت هذا. أرادت بالقوَّة نعم، العجوز:
أْشالء. إىل املمزقة الصنَي ومزََّقت

هناك؟ تعمل كنَت وماذا الرجل:
بسليلة يليُق الذي العمل ويَحميه، الحقيقة طريَق يَصون الذي العمل العجوز:

القدماء. الحكماء
القيرص! مستشاَر كنت أنك أُراهن الرجل:

واملحفوظات املخطوطاِت أمنَي كنُت لقد يستشري؟ ال قيٍرص عىل أُشري وكيف العجوز:
له. وأُقدمها الِحكمة منها أستخرُج

بها؟ عمل هل منك؟ تقبَّلها وهل الرجل:
أراَيض ِلیَروَي بالدِم األصفر النهُر يَفيض بأن يحلم مأفوٍن من تنتظر وماذا العجوز:
تعرف هل باستمرار. الهارب املجد شبَح يُطارد فراح ع، التوسُّ يُريد كان الجدباء؟ الصني

معركة؟ كلِّ بعَد مني يطلب كان ماذا
جنوده؟ وجروَح جروَحه بحكمِتك تُعالج أن الرجل:

األعىل! قائَده أُصِبح أن بل العجوز:
والسكينة؟ بالوداعة جيشه؟ قائد أنت؟ (ضاحًكا): الرجل

والِغلظة؟ للعنف يلجأ وال ل، يتدخَّ وال يفعل ال الذي وبالفعِل
يتكلم سمعتُه كلما أقول كنُت بالعقاب! هدَّدني ثم كرََّهني ولهذا نعم؛ نعم، العجوز:

جيوشه: عن

الجيوش، تكون حيث
واألحراش. األشواُك تنمو
العظيمة، املعركة وبعد
الِعجاف. السنواُت تأتي

وأقول: صوتي أرفُع انتصاراته عن تحدَّث وكلما
ف، يتوقَّ ثم هدِفه إىل يصل الحكيم القائد
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املؤسفة، بالرضورة مدفوًعا ينتُرص
نفَسه، د يُمجِّ ال ولكن ينترص

املدينة، من يختفي ثم املعركة يَكِسب
االحتفال. موكب يف يَظهر ال حتى

وحذَّرته: وجهه يف وقفُت منها املزيد بُصنع وطالَب األسلحة عن تكلم وكلما
الرش؛ أدواُت األسلحة

منها، بالُقرب الحكيُم يسكن ال لذلك
الرش، أدوات األسلحة

مضطرٍّا! إال إليها يلجأ ال والحكيم
جماًال؛ االنتصار يف يجْد لم انتَرص إذا
باملذبحة، يفرْح جميًال يجْده من ألن

البرش، من غريه بقتل يفرْح ومن
اململكة. سيَد يكون أن يصح ال

معك. أسلحته يستخِدْم لم أنه حظِّك ُحسن من الرجل:
ويلتفُّ املجد أوهاَم يَْزدِرُد أخذ استخدمها، أنه الشعب حظ سوء ومن العجوز:
باألمراض ويتداَوْون بالُعْري ويتغطَّون الجوَع يلتهمون الناس وأخذ الربَّاقة، بأكفانه
وأذلَّهم، هزَمهم أنه ظنَّ الذين أعدائه شوكُة وقِويَت والكَهنة. السَحرة وُخَزعبالت واألوبئة
وتَركُت منه. انتقموا الذين من ينتقُم وعاد جيوشه جمع أْن يلبث لم ثم لهزيمتهم، فانتقموا
ثوراِن يجرها عربة عىل ومتاعي أوراقي وحملُت هائلة مقربة إىل تحوََّلت التي اململكة
«تشو» لقيرص وأقوايل وأشعاري ِحَكمي من إنقاذُه أمكنِّي ما أنقذُت قد كنُت أسودان،
وعندما مجهول. ُمعلِّم حياة وأعيَش للمنفى َ ألجأ أن أخريًا أستطيع أنني وظننُت ولغريِه،
استقبايل. يف دولته رجاُل ومعه األصفِر بقيرصها فوِجئُت «تيس» مملكة أبواب عىل مَررُت

األصفر؟ قيرصها تقول الرجل:
سؤالك؟ تُكرِّر ملاذا نعم. نعم، العجوز:

وجوههم ويحرق الحكماء، أصابَع يبرتُ الذي القيَرص هو حسبتُه يشء؛ ال ال، الرجل:
كالفحم. تصريَ حتى

منه. وأكثَر هذا يفعُل أنه سمعُت العجوز:
أكمل. أكِمل، الرجل:
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واألمراء، الوزراء وجوه يف أنظر رحُت انتظاري، يف كلها الدولة أن إيلَّ ُخيِّل العجوز:
قلقي الجميُع الحَظ وملا القيَرص. هو يكون ن عمَّ بحثًا والعلماء؛ واملؤرِّخني واألعيان، والُقوَّاد
إىل ويتطلَّع عاٍل برج يف يجلس كالجرادة، ضامر َرُجل إىل وأشار السور، إىل أحُدهم شدَّني
يحتفَظ أن استطاع كبري شيٌخ أذني يف هَمس بعيد. من القادم املجهوَل ينتظر كأنه األفق
قال ينتظر؟ وماذا سألُت: معه. تنتظر كلُّها والدولة ينتظر، ذا هو ها َغرير: طفل بوجِه
يشء؟ أي من اإلنقاذ؟ هتفُت: اإلنقاذ. ومعه يأتي الذي الحكيَم ينتظر حزن: يف يبتسم وهو
ألم «تيس»؟! مملكة يف حدث بما تسمع ألم يشء؟! أيِّ من وقال: دهشًة حاجبَيه الشيُخ رفع
تكون ال ربما الغرائب، تُزاحم الصني ممالك يف املصائُب قلت: مصيبتها؟! عن أحٌد لك يَرِو
عىل البارزة التجاعيَد وشدَّ شفتَيه ومطَّ ومرات مراٍت رأسه هزَّ غريها، من أعظَم مصيبتُكم
وال الصني ممالك يف نظريٌ لها يكون أن يُمكن ال نظري! لها ليس ال، ال، يقول: أن قبل جبينه
أن وحاولُت املصائب! أعجَب ليست أنها مني وستعرُف سيدي. يا تكلَّْم قلت: الصني. غرِي
وجوه بعِض إىل ينظر وهو قال وجهه. وعىل عينَيه يف تلبََّدت التي السحب فردَعتني أبتسم
يكتموا أن دون بي، يستجريون أنهم مالمحهم من وأحسسُت حولنا عوا تجمَّ الذين الدولة
أن تُصدق هل منها؟ ويُهاجرون يرتكونها بَدءوا «تيس» ُسكان أن تعلم هل الدفني: يأَسهم
لم واملوظَّفون. طُة الرشُّ حتى فيها يبَق ولم ُسكانها، من صباٍح ذات خَلت قد كاملة مدينًة
تعيش أن تستطيع دامت ما بالطبع؛ وقلت: ابتسمُت والكالب؟ القطُط حتى فيها يتخلَّْف
اسأل أذني: يف وهمس أعىل، إىل حزن يف رأسه رفع هذا؟ حدث ملاذا ولكن البرش. عن بعيًدا
وهذا قائًال: الشيخ دمَدم والنجوم. الكواكب بسؤال عنا مشغول إنه قلت: هناك! الواقَف هذا
رجٌل قال يريد؟ وماذا سألت: ليلة؟ كلَّ حوله بسهرنا بالك فما الشمس، تغرب أن قبل
أحٌد يعرف هل واألوراق: الكتب يف النظر من التعُب عينَيه عىل وبدا بيننا رأَسه مدَّ نحيل
الجليل؟ العالم أيها تقصد َمن سألت: استقباله. يف معه نكون أن أمرنا لقد يريد؟ ماذا
ينتظر لعله لقلُت الوصف هذا أستحقُّ كنُت لو وقال: يشهق كأنه خافتة ضحكًة ضحك
الحزينة وجوههم عىل بعيني أمرُّ وأنا ابتسمت وغرقه. غَرقنا من تأكَد أن بعد يُنقذه من
قال حني! ومالَّ ارة بحَّ إىل يحتاج فهو إذن استغاثة: تُطِلق أن توشك التي املذمومة وِشفاهم
الحكماء من نعم. نعم قال: أنا؟ أمثايل متعجبًا: سألت أنت! أمثالك إىل يحتاج بل الشيخ:
قال الحكماء؟ من بالطه خال هل كذلك؟ أنني أدراكم ومن مستنكًرا: ضحكت املتجلِّني.
يستمع لم ولكنه الحكماء، من أبًدا يخُل لم ال عميق: ُجبٍّ من صوته يستخرج كأنه الشيخ
الشاب الناسُك ذلك إلينا جاء أن ومنذ بهم. والتشهري عقابهم يف تفنَّن بل يوًما. لنُصحهم
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رزين رجٌل قال معه؟ فعله ما عىل ونادٌم شاب؟ ناسٌك سألت: معه. فَعل ما عىل نادٌم وهو
لقد الجميع. مع فَعله ما يقصد الوزراء رئيس صامتًا: الحنِي ذلك حتى ظلَّ القامة قصري
ل. يتحوَّ أن قبل طويًال ذلك بعد به اختىل ثم وجهه. وحرِق قدَميه أصابع ببِرت عليه حكم
فهو تماًما؛ ندري ال مثِله. ناسك أو حكيٍم إىل ربما الرجل: قال ماذا؟ إىل يتحول سألت:
يُجيب من أراه؟ متى يعود؟ متى السؤال: عن يكف ال الشاب الناسك ذلك رحل أْن منذ
بعد الرجل قال يُعذبه؟ الذي السؤال هو وما باهتمام: سألت يُعذبني؟ الذي السؤال عىل
اململكة؟ أحكم كيف فر: الصُّ القيارصة كلَّ يُعذب الذي السؤال طويًال: برأسه أطرَق أن
قلت الجواب. وينتظر ينتظره الشابُّ الناسك ذَهب أن منذ فهو ولذلك اململكة؟ أحكم كيف
كم تدري ال إنك املستدير: الوجه صاحُب الشيخ قال يكفي. ال وحده االنتظار ضاحًكا:
البالد بني ل تنقَّ رشاب. أو طعاٍم دون وجهه عىل وهاَم األصفر والرداء التاج خلع لقد ل، تحوَّ
ذلك عن بحثًا سألت: والشتاء. الصيف يف الجبال وتسلَّق والوديان، واألنهار الصحاري وعرب
ألننا السؤال؛ هذا عىل الردِّ عىل قادرين نَُعد لم حزن: يف الرجل قال الجواب؟ عن أم الناسِك
وكيف البالد. يف األحوال ساءت كيف تتصور أن ويمكنك باستمرار. أيًضا أنفَسنا نسأل
ألم قلت: وشعبه. مملكته بأمر واالهتمام عرشه عىل باالستقرار وإقناعه تهدئته عن عَجزنا
وعمله وحقَله بيته يرتك الشعب ترى. كما النتيجة وكانت الرجل: قال دائًما؟ ذلك يفعل
ألم يُفاجئني، ال كذلك ولكنه أخرى. مملكة يف حدث قد هذا أن أسمع لم قلت: ويُهاجر.
عىل يتسلَّط ألم والتعليمات؟ واألوامر القوانني من يُكِثر ألم والعقاب؟ الطاعة نظاَم يتبع
عَرفتُه لقد يُفاجئني؛ ال كله هذا إن الحكماء؟ نصائح عن أذنَيه ويصمَّ واملخلوقات العالم
مقطوَع أو األصابع مبتوَر لرأيتموني السماء عنايُة ولوال زرتها. التي املمالك كل يف ورأيته
الطبيعية النتيجة هي هذه اإلطالق؛ عىل تَروني لم أو الوجه محرتَق أو والذراعني، الساَقني
عليه. يسري َمن يرجع ال الذي الطريق عىل ترونَني ولذلك والُوجهاء؛ والعلماء الوزراء أيُّها
لن أنك هذا معنى هل امُلرة. ِحكمتك عن تكشف صوتك مرارُة حماس: غرِي يف الرجل قال
دخلتها. كما منها وسأخرج ببلدكم مَررُت لقد سيدي، يا ذلك يف أُفكر ولم قلت: معنا؟ تبقى
بك التَقوا الذين الرسُل قاله مما األمل داعبنا لقد نمنَعك، أن نستطيع ال ونحن الشيخ: قال
الناسِك ذلك عن وسألوني الفرسان بعض طريقي قطع لقد نعم. قائًال: قاطعتُه وسألوك.
النُّساك. عرشاِت الطويلة حياتي يف علمُت لقد الفرسان؟ أيها ناسك أيُّ لهم: قلت الشاب.

دخلتها؟ كما اململكة وتركَت الرجل:
عنه؟ يبحثون الذي الناسَك لسُت وأنا أبقى وملاذا العجوز:
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يوًما؟ عليك مرَّ قد كان إن نفسك تسأل ألم الرجل:
معي لبث بعُضهم عيلَّ. مرُّوا قد النُّساك عرشات ولكن ولدي. يا سألتُها العجوز:
ساعاٍت حكمتي تحمَل وال لني يتحمَّ لم من ومنهم معدودات. أشهًرا وبعضهم سنوات،

اليوم! إىل يَُعد ولم ظهره فأدار
الناسك؟ ذلك اسم يف فكَّرَت هل الرجل:

ر، تتصوَّ مما أكثُر كثريون تالميذي إن األسماء؟ يتذكَّر أن مثيل لعجوٍز وكيف العجوز:
الواهنة. ذاكرتي به تحتفظ أو

شيئًا. لك االسُم هذا يعني أال ومني-كني-وو؟ الرجل:
أتذكر. ال أظن. ال ال، ال مني-كني-وو؟ ماذا؟ العجوز:

م! تفحَّ حتى وجهه وأُحِرق قدَميه أصابع بُِرتت الذي الشابُّ الناسك الرجل:
حسن عىل فهنِّئه تعرفه كنَت إن هذا، له جرى الذي الوحيَد هو يكن لم العجوز:

حظه.
العجوز؟ أيها تقصد ماذا الرجل:

مسموًما مات أو والعقارب، الحيات ُجبِّ يف أُلقي أو املشنقة، عىل ُعلِّق غريُه العجوز:
أعضاؤه ُسِحقت أو النار، يف وُغِيل الكبري. النُّحايس الِقْدر يف ُوِضع أو األصدقاء، أخلِص بيد
التمثيل بعد جثته ُرِميَت أو الناس، أمام السوق يف علنًا بالحجارة ُرِجم أو أحشاؤه، وُفتِّتت
جسده ومزََّقت اتجاهات أربع يف اندفَعت ِجياد أربعة إىل ُرِبط أو تزي» «يانج مياه يف بها
أسماء لتعرَف أمثايل من العجائز وذاكرِة واملحفوظات جالت السِّ يف ولدي يا ابحث إربًا.
وكوان-لونج-بنج، ووو-تيش، وباي-يل، يش، آو وتا يانج، شانج أسماء الفضالء: الحكماء
حكماءَ يكونوا ألم ُفضالء؟ رشفاءَ يكونوا ألم ومي-تزو-شني. وين-تزو-تيش-وتيني-بنج،
يف املناصب أعىل إىل بعُضهم يصل ألم بالط، كل يف القيارصة هدايَة يُحاولوا ألم لني؟ مبجَّ

قلت؟ ماذا صاحبك. عن لتسأَلني اآلن أنت وتأتي اإلصالحات؟ أعظم ْق ويُحقِّ الدولة
فقط. أسألك ال ولكني مني-كني-وو، الرجل:

تقول؟ أن تريد وماذا العجوز:
املكان. يف هنا هنا، إنه أقول أن أريد الرجل:

البعيد املوحش املكان هذا يف بالط؟ وال دولة وال قَرص ال حيث (ضاحًكا): العجوز
الصني. حدود عىل
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البسيطة القرية هذه ِمن بالقرب البعيد، املوحش املكان هذا يف نعم. نعم، الرجل:
مجهولون. بُسطاء أناٌس فيها يعيش التي املجهولة

هنا؟ يفعله أن يُمكن وماذا العجوز:
املعجزة! العجوز! أيها املعجزة الرجل:

تقول؟ ماذا العجوز:
تجانَست التي الجماعة أجله، من وتعذَّبتم وُعلِّمتم ِعشتم الذي األمثَل املجتمع الرجل:

واإلنسان. الطبيعة مع
نفِسه. بالطريق واتَّحَدت العجوز:
نفَسه. الطريَق َدت وجسَّ الرجل:

الحدود، حارس يا ينادي: صوت (يُسَمع بي. تعبث إنك الفجر! أبعَد ما آه العجوز:
يقول): وهو الرجل ينهض الحدود! حارس يا
الشيخ! أيها بعيًدا الفجُر ليس الرجل:

العجوز. الحكيم ومعك تعاَل الحدود، حارس يا تعاَل تعال! الصوت:
سمعَت؟ (للعجوز): الرجل

هنا؟ أنني عَرفوا وكيف ا! حقٍّ ا! حقٍّ العجوز:
؟ املتجيلِّ هو أليس عَرف؟ كيف قل بل الرجل:

محتمل. ولدي، يا محتمٌل العجوز:
الوقت. يتأخر أن قبل هيا نَره! تعاَل الحكيم، أيها هيا الرجل:

الطائَش ذلك هو أيكون ممكن؟ هذا هل بيده) جبهته (يرضب السماء أيتها العجوز:
عليك! أخاف كم ولدي، يا الوداع أقول: وأنا طيشه من يوًما حذَّرتُه الذي املسكني

مستحيل. الصني مملكة يف ليس العجوز؛ أيها يمكن الرجل:
الفجر! أبعَد ما آه! العجوز:

أقربه! ما شيخ! يا أقربَه ما بل الرجل:

مرح.) يف ويُغني ويقفز يجري وهو آتيًا الصبي صوت (يسمع

الصبي:

املاء، من أرقُّ يشء ال
املاء. من أرق يشء ال
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كذلك أليس وغريها، الِحكمة هذه لنكتَب نعود ثم قليًال سنذهب بني، يا تعاَل الرجل:
الحكيم؟ أيها

تُريد. دمَت وما ولدي، يا نعم العجوز:
أِعِد الصغري، الكوخ هذا يف أنت ادخل هيا، الصبي): رأس عىل يربت (وهو الرجل

عليك! نتأخر لن والدواة، والريشة الحربَ
عليك. يتأخر لن بني، يا نعم العجوز:

الوقت. يتأخر أن قبل هيا الحكيم، أيها هيا الرجل:

للصبي.) يُلوِّحان وهما (ينرصفان

٨

فان يتوقَّ األصفر. القيرص ويُعاونه تابُعه يدفعها التي املحفة عىل راقد (الناسك
يف رأيناهم الذين القروية الجماعة أفراد يتوافد بينما املرسح، منتصف يف بها
الجميع عىل الوجوم يُسيطر اآلخر. بعد واحًدا حولها ويتحلقون الخامس، املشهد

املقِرتب.) باملوت شعوٌر ويسودهم

به. رفًقا ل! تمهَّ التابع:
نومه. يف غارٌق إنه القيرص:

اآلن! ويُقايس منه قاىس كم أمله؛ يف أو التابع:
جروحي. تُقلِّب ال أرجوك، القيرص:

هذا؟! تقول الذي أنت التابع:
عني. عفا قد إنه ثم بي! تشعر ليتَك القيرص:

عنك؟! يعفَو أن يمكن هل املتفحم، الوجه هذا عنك؟! عفا التابع:
هل سنني، منذ الدامي اللحم من القطعتان هاتان الناسك) قدَمي عن الغطاء (يكشف

لك؟ يغفراِن
معنا. تكن لم ولكنك ألومك، لسُت القيرص:

تصورَت إذا تُخطئ ذلك ومع ألمره. واستجبُت املكان أُغادر أن أمرني لقد التابع:
معكما. أكن لم أنني

بيننا. دار ما تسمع ولم القيرص:
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وهو الصفح. منه وتطلب فراشه عىل تركع إنك أتخليه؟ أن عيلَّ يصعب وهل التابع:
عنك. صفحُت فقد انَهض ويقول: قديس يَد إليك يمدُّ كعادته

انهمَرت وكلما الطريق، عىل قدَميه وضعُت ألنَّني شَكرني لقد بهذا؛ يكتِف لم القيرص:
صديقان. اآلن نحن وقال: يَدي عىل شد يَديه عىل دموعي

آخر. رأٌي لهؤالء يكون ربما التابع:
أرجوك، اآلخر): بعد واحًدا يتقدَّمون الذين القرويِّني إىل مفزوًعا ينظر القيرص(وهو

أرجوك.
بكم. ليلتقَي املكان هذا يف أجمعكم أن سيدي أمرني لقد القرية، أبناء يا التابع:

الجبل. أسفل يف ولياٍل أيام منذ اللقاءَ هذا ننتظر ونحن رجل:
إليه. اشتقنا الذي صوته عىل وننام ونصحو آخر: رجٌل

ُقرب. عن أبًدا أَرها لم التي وصورتِه ثالث: رجل
أبصاَرنا. يَْغىش كان نوره ألنَّ امرأة:

جلده. أحَرق الذي هو وجهه أن وظننَّا امرأة:
آخر. جالد بمشيئِة ضحيته وجه يمسخ جالٌد أحرقه بل ِغْلظة): (يف التابع

جريمًة! وجهه عىل املنسِدل الغطاءِ خلف أن نحس كنا الظلم، بهذا نشعر كنا رجل:
الشمعة. أنفاس آخُر منه الطالَع النور وبأن بأمله، أحسسُت وحدي أنا امرأة:
لألرض. يَْهوي محِرتق شهاٍب جسِم من يسطع ضوء آخُر أو أخرى: امرأة

النار؟ تلك أرضَم َمن أنفسنا: نسأَْل فلم النور وكفانا رجل:
الوقت. يحنُي عندما ستعرفون مهًال! مهًال، التابع:

يحني؟ ومتى إليه): وينظر الناسك من (يقرتب رجل
ومعه السماويُّ الطفل يذهَب أن بعد ة): املحفَّ عىل يده ويضع (يقرتب آخر رجل

جراحه؟
حياته؟ من لحظة بكل فتك الذي السمُّ عليه ويقيض ثالث: رجل

األعشاُب معه تنفع ولم دمه، يف الطغاة صبَّه الذي هو هذا نعم. نعم، السم! امرأة:
الصفراء.

االنتقام. وقت يحنُي متى رجل:
تنتقموا. أن يُعلِّمكم لم — تُِحبوا أن علَّمكم لقد االنتقام؟ التابع:

فيه. حبٍّا ننتقم أن نريد رجل:
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أن يُمكن متاعه تَِرسقا أن يوًما حاَولتا اللتان هاتان بيَدي؛ سأخنقه بيَدي، رجل:
جالد! يَدي إىل تتحوَّال

قدَميه. أصابع وتقطع جلده تمسخ أن بدَّ ال تخنقه أن وقبل امرأة:
عليه! يَدي أضع ليتني الرجل:

الحب هو هذا هل كنَِفه؟! يف وأنتم والقطع واملسخ الخنق عن تتكلَّمون كيف التابع:
بنفسه. يتكلم حتى انتظروا منكم؟ عليكم شعَّ الذي

أمامنا؟! واملتهم ننتظر امرأة:
أمامنا؟ املتهم رجل:

نبدأ؟ ال ِلَم بمحاكمته؛ ْ فلنبَدأ ثالث: رجل
وجهه! يُخفي هو ها امرأة:

ه! ُسمَّ أفرَغ كِصلٍّ يرتعش أخرى: امرأة
األصفر! القيرص ثالثة: امرأة

يُِرسع — رعبًا د يتجمَّ الذي األصفر القيرص من يتقدَّمون متداخلة: (أصوات
بهم.) ويَصيح أيديهم، من إلنقاذه التابع

انتظروا! لكم قلُت انتظروا، التابع:
عنه؟ لتُدافع عندكم ماذا صوت:

ولدي يا اجَمْعهم أيام، منذ معلمي قاله ما لكم أقول إنما أدافع، وال أتَّهم ال أنا التابع:
عليهما أُناِدَي أن أمرني وعندما العجوز، واملعلِّم األصفر القيُرص يحرض يوَم واحد؛ يوٍم يف

حَرضا. قد أنهما عَرفُت
ألغاز؟ عن تتكلم هل صوت:

نبوءة؟ كانت هل صوت:
نومه؟ من يصحَو أن يضمُن َمن النوم، بحر يف الناسك صوت:

ُحلَمه! وسرَيوي سيَْصحو التابع:
ظَلَمه. َمن منُه وسنعرف صوت:

قادم! ذا هو ها الحكمة؛ نه لقَّ َمن علَّمه، َمن وكذلك التابع:

وحارُس الصخري املرتَفَع صاعًدا يلهث الذي العجوز ناحية الجميع (يلتفت
بيده.) يأخذ الحدود
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ُحكمه. سيُصِدر الشيخ هذا ابتعدوا؛ ابتعدوا، التابع:
العجوز. أيها مرحبًا التابع:

العجوز بيد يأخذ التابع الحدود. وحارِس العجوز للمعلم مكانًا الجميع (يوسع
ة.) املحفَّ نحو يندفع الذي

ينتظرك. وهو املكان هذا إىل حَرض أْن منذ ينتظُرك، إنه التابع:
ولدي؟ هو يكوَن أن يُمِكن هل ولدي، الناسك): رأس (عىل العجوز

ويُناديك. باسمك يهتف وهو أيام فمنذ نوره؛ يُخِطئ ولم ُرؤياه تَكِذب لم التابع:
هنا؟ من سأعرب بأنِّي قال هل العجوز:
وتتحدثان. ستلتقياِن وأنَّكما التابع:

العجوز:

ورؤياي! رؤياه صَدَقت ولدي؟ يا ا حقٍّ
صامتون.) والجميع تأمالته يف ويغيُب الكليِل ببرصه النائم وجه (يتأمل

ولدي. ولدي،
الرتاب. حدود عَربَت َمن يا

واملوت. امليالد وحدوَد
معلمي، فِرصَت علَّمتُك مَن يا

أثََرك! أتبُع أنا وها الوعَد حققَت
ولدي، ولدي،

ممكن؟ هذا هل
ذابلة! كزهرٍة عينَيك تُغمض من يا

الكامل، أيها أنت
والدته. ساعة الطفل بكمال أشبُه

تلدغك، ال والحيات والعقارب النَّمل
عليك، تعتدي ال املفرتسة الُوحوش
لحمك. ِمن تأكُل ال الجارحة الطُّيور

ضعيفة، وأوتارك لينة، عظاُمك
قوية. فقبضتُك ذلك ومع
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الَجناح، َكسرية كحمامٍة وُمسالم وديٌع
تنِّني! رهبَة حوَلك تنرش ذلك ومع
محرتقة، كوردة الوجه منطفئُ

! التجيلِّ مصابيُح منك تشعُّ ذلك مع
ه، بأمِّ اتَحد الذي االبُن أيها

وتفرح، تُعانقك ذي هي وها
والضياع، الضالل من حذَّرتُه الذي الولد أيها
الطريق! إىل الضائَع معلِّمه يُرشد هو وها

نتالقى أن يُقدِّر كان من
عمري؟ آخِر يف

الصني؟ مملكة يف شٍرب آِخِر
استيِقظ! وَلدي، يا
معلِّمك، وجه عاِيْن

الطني! معجزَة يشهد وَدعه
النور، وشعَّ الرُّوح فيه دبت

يقني! اليأس ظلمات من وأرشَق
استيقظ! ولدي، يا قم
املطعون. الُجرَح داِو

صوته اهتزاز يُالحظون الجميع النائم. الناسك وجه بيَديه س يتحسَّ (املعلم
جسده.) وارتجاف

العجوز:

بك؟ فعلوا ماذا ولدي! يا آه
عليك! ألححُت كم حذَّرتُك! كم
بك؟ فعلوا ماذا ولدي، يا قل

يتكلم. أن بد ال الشيخ، أيها سيتكلَّم التابع:
ر! تأخَّ قد الوقُت يكون أن أخىش الحدود): (لحارس العجوز

يتكلم. أن بد وال حَرضتما، لقد التابع:

85



األصفر القيرص

والشيخ؟ أنا تقصدني هل الحارس:
نفِسه): عىل منكفئًا بعيًدا الوقت َطوال يقُف الذي األصفر القيرص إىل (مشريًا التابع

القيرص. وهذا الشيَخ، هذا أقصد
األصفر؟ القيرص هذا، الحارس:

األصفر! القيرص هو نعم، الجميع:
أصفر. قيٌرص مكاٍن كل يف أوالدي؟ يا أيُّهم (متأمًال): الشيخ

الجميع:

وجَهه. أحرق َمن
قدَميه! أصابَع بَرت من

تنتظروا! أن أرجوكم الناسك باسِم التابع:
(للعجوز): الجميع

إليك: نبتهُل ضحيَّته باسم
عليه. أنت واحُكْم بنفسك حاِكْمه

يُتمِتم. لألُفق، ينظر يتحرك، هو ها ويُفيق! لحظات أرجوكم، التابع:
وحارسالحدود التابع حوله، من ويف األفق يف ويتطلَّع يعتدل نومه، يف الناسك(يتقلب
وانج، يا شكًرا لكم! شكًرا وبناتي، أبنائي ويقول): فَمه يفتح ويُساعداِنه. إليه يُرسعان

دعوتي. سيُلبُّون أنَّهم من واثًقا كنُت
سيدي! يا طلعتك ينتظرون إنهم التابع:

صوتي. يسمعوا أن أردُت يبتسم) أن (يُحاول طلعتي؟! الناسك:
منِصتون! إنهم التابع:

معلِّمه.) وجه يف يتفرس (الناِسُك ولدي! يا معهم وأنا العجوز:
وآلخِر وستسمُعني مرَّة، آلخِر سأراك أني قلبي أنبأني لك! شكًرا لهم، شكًرا الناسك:

مرة.
إيلَّ! وتستمع إليك أستمع لكي الوقُت سيتسُع ولدي، يا هذا تَُقل ال العجوز:

أخاف كم ولدي! يا الوداع تُحذِّرني: كلمتُك زالت ما تتذكَّر؟ هل (مبتسًما): الناسك
عليك!
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العالَم َت غريَّ قد أنت وها نفِسك. بتغيري َ تبدأ أن وأردُت العالم. تُغري أن أردَت العجوز:
ت. وتغريَّ والناَس

بي؟ الظن تُحِسن الحد هذا إىل الناسك:
الرتاب حدوَد تتخطى وعندما الرتاب. حدود يتخطَّى الحكيم يوًما: لك أقل ألم العجوز:

عني! تعفو ليتك منك. وأتعلَّم أتبعك ذا أنا ها أثَرك؟ سأتبع
معلمي! يا أنا الناسك:

وما الحدود حارس من سمعته ما لكن تحلم. بأنك واتهمتُك ظلمتُك لقد العجوز:
ظني. كذَّب قد حويل رأيتُه

أحلم. أزال ال كنُت ربما أدري، ال الناسك:
الحلم. قَت حقَّ بل العجوز:

الحلم. حققت الحلم، حققَت الحق؛ معه الجميع:
متى إىل أعرف ال حويل؛ جَمعتُكم الحلم هذا أجِل ومن بصعوبة): يده (رافًعا الناسك

جسدي. من روحي تسحب أنفايس أنَّ أشعر فأنا ؛ يستمرُّ
بخري. زلَت ما بخري، زلَت ما صوت:

بعَدك؟ نفعل ماذا صوت:
الحلم! وتحقيَق الحلَم تعلَّْمنا منك صوت:

بالدم! ولو تحموه أن وأُعلِّمكم أوالدي، يا نعم الناسك:
فر. الصُّ الصني قيارصة كلَّ ونُواجه الرش، عنه وندفُع سنَحميه صوت:
الناسك. أيُّها لهم قل عني! وعفوَت نادًما جئُت لقد القيرصاألصفر:

ما القيارصة وكلُّ أنت لوالك الحلم، كان ما فلوالك القيرص؛ أيها أطمنئَّ الناسك:
فتحُت منذ يُطاردني ظل لقد أوالدي؟ يا أتعرفون العمر! وآخِر الصني آخِر إىل الحَقني
ونومي ورشابي طعامي ويُرافق وروحي، بدني يف ويَرسي دمي، يف يتغلغل ظل عيوني.
َجناَحيه، عىل الهائل كالنَّرس يختطفني الحلم! نفس دائًما الحلم، نفس دائًما ويقظتي.
ارتعشُت مرٍة من كم واألمان، بالفرح فأشعر أخرى أرٍض عىل بي ويهبط رعبًا. فأنتفُض
تقتلُعني سوداءَ هائلة يًدا أن أُِحس مرة كل ويف الفَرح! من ارتجفت مرٍة من وكم الرعب! من
الرعَب هذا أحٌد جرَّب هل كلِّه. والعالم الصني وسور الصني فوق بي وترتفع جذوري، من
األَُرس وآالف الدول آالف يف املوِغل ماضيها الصني، تراث كل رأيت؟ ما أحٌد رأى هل القاتل؟
وأكرب، الصني سور من أطول دائرٌة حولهم تلتفُّ تحتي، ِمن هناك كلهم القيارصة. وآالف
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مواكب تتواىل: املايض صوَر فأرى العظيم، النَّرس َجناح عىل مكاني من إليها أنظر دائرٌة
وموبوءُون وخائفون جائعون حشوٌد والدمار، الغبار عواصف وتُثري تتدافع، قيارصة
تحت األصفر الغباُر يَْغشاه وإنسان حيوان وكل يشء وكل والحرمان. والهوان بالقحط
ِرقاب حول أصفر كتنِّنٍي تلتفُّ وأبَدية، صفراء دائرٌة صفراء. أرض عىل مصفرَّة سماءٍ
أَصْخَت وإذا واالنكسار، واليأس الذلِّ ُصفرة رأيَت الوجوه يف النظر دققَت إذا الجميع!
والعقاب التعذيب آالت معي روا تصوَّ واللعنات! والصيحاُت خاُت الرصَّ تردَدِت السمَع
الخَونُة خيوَطها يَحيك التي املؤامرات ومئات والخراب، الدماَر الحروب، ترسانَة واإلرهاب،
تتَّسُع وتدور، تدور والدائرة والقوَّاد. والحكماءُ األبطاُل شباكها يف ويقُع واألوغاد. والطغاُة
وتَضيق والسهول. والودياُن والُقرى واملدن والقصور، والعصور الدوُل وتغرق وتتسع،
وتضغط عنقي، عىل فتَلتفَّ إيلَّ تصَل حتى واملهزومني. املكسورين من اآلالف عىل وتضيق
نٌَرس يأتَي حتى وأقاوم. وأقاوُم وأرصخ، وأُرصخ قاٍس. محرتف د جالَّ بقبضِة وتضغط
فوق ويرتفع يرتفُع أنه وأُِحس وأطري، الَجناح فأتسلَّق إيلَّ وينظر بَجناَحيه يُرفرف أبيض
قزح قوِس بألوان تسطُع آفاٍق يف ويَنُفذ أجدادي، وحاَرصت حاَرصتني التي األبدية الدائرة
والبُحريات والِجنان، بالينابيع ع مرصَّ صغري َمْرج بعيدة. أخرى أرٍض إىل يَْهوي ثم الزاهية،
أهل مالمُح لهم ومثلكم، مثيل أناٌس الشجرة ظلِّ يف يتأمل أو يعمل أو فيه ل يتجوَّ والبساتني.
ويصنعون الحلم يُحبُّون حب، وَزفريهم ُحب، َشهيُقهم أُناس ووجوههم. وعيونُهم الصني،
قون ويُنمِّ الِفضية، أسالكه ويمدون الحريرية، خيوَطه ينسجون وعقولهم بأيديهم الحلم،
متسلِّطني، يُعذب متسلِّط عن عيني تبحث عبثًا الصينية. حروفه ويُدبِّجون الخزفية، تُحَفه
والكل ومسالم، وديٌع والكل للطُّغيان! محِرتٍف أو وخوَّان، محتاٍل أو اق أفَّ عىل تقع عبثًا
ورعبَه؟ الحلم سحر جرَّبتم هل أبنائي! يا آه عادل. وشجاٌع وكريٌم حرٌّ كامل، حكيٌم
يف يتدحرج كأنه منه ويفزَع ناعمة، طرية موجة يف يغوص كما فيه اإلنسان يغوص أن
يُنِذر برٌق كأنه منه ويفرَّ يخشاه وأن وأسناِنه، بيَديه به يتشبَّث أن ملعونة، مظلمة هاويٍة
خوًفا وينتفض معشوقِته، َخَرص بذراعه ق يُطوِّ مفتون كعاشٍق فيه يهيم أن بالصاعقة؟
وحدي، أنا فرحي هو الفرُح ذلك يكن لم ال املشنقة؟ حبل إحكاِم قبل جالد قبضُة كأنه منه
ومن القديمة، الجداول آالف صبَّت فرحتي جدول ففي وحدي؛ أنا قلبي الرعُب يشلَّ ولم
األجداد اقتىضحلم وكما والغاضبني، والخائفني املرعوبني آالف حمُم َقت تدفَّ رعبي بركان
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فبَعثوها األحالم آالَف فر الصُّ القيارصة آالُف خنَق وكما التضحية. اقتضاني كذلك ضحاياه
حيٍّا! وبعثه ُحلمي األصفُر القيُرص هذا خنَق كذلك حية،

عني! عفا لقد سمعتم؟ القيرصاألصفر:
عنك. نعفَو لن لكنَّا صوت:

الذنب. غفر الناسُك القيرصاألصفر:
الطريق. عىل ِرسُت ما فلواله أوالدي؛ يا أجل الناسك:

صَدقتُم؟ القيرصاألصفر:
بالحلم! إليكم جئُت وال الناسك:

تيس. مملكة إىل يصحبَني أن أسألُه جئُت وال القيرصاألصفر:
وجهه؟ لتسلَخ امرأة: صوت

يَديه؟ أصابَع لتبرت أم أخرى: امرأة صوت
مكان. كل يف عنه بحثت ما كذلك األمُر كان لو القيرصاألصفر:

نهار! ليَل تنتظُره العايل الربج عىل وقفَت وال العجوز:
العجوز؟ أيها هذا عن سمعَت هل القيرصاألصفر:

الطريق. أثناء بنفيس رأيتُك بل العجوز:
آَخر؟ قيٌرص يغتاَله أالَّ يضمن من تيس، بمملكة الحلم زرعَت َهبْك صوت:

الحلَم، صونوا صونوا، أدعوكم: لهذا ولدي؟ يا العالم هذا يف شيئًا يضمُن َمن الناسك:
الحلم. صونوا

الجميع ويسقط! جسُده يرتجف أن قبل ويُغِلقه فَمه يفتح آالَمه، يُغالب (الناسك
بأحزانه.) منهم كلٌّ وينفرد ة املحفَّ عن يبتعدون ثم لحظًة حوله ون يلتفُّ

الناسك! مات التابع:
مات! الحدود: حارس

مات؟ الجميع:
األم. حضن إىل رجع العجوز:

م. السُّ به فتَك بل صوت:
تشعر هل القايس؟ الرجل أيها اآلن تشعُر بَم األصفر): القيرص إىل (تتجه امرأة

نُِزعت. قد والشوكة ضمريك، شوكَة كان ؟ حرٌّ أنك تشعر هل بالراحة؟
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الحرب. وطبول األبواق موسيقى تسمع أن يُمكنك واآلن أذنَيك. يف الغاضب الرعَد كان
أُقِسم! أُقِسُم أفعل، لن ال، القيرصاألصفر:

الراعي! مات امرأة: صوت
الكامل! مات امرأة: صوت

واألب! األُخ مات رجل: صوت
العجوز:

األم. حضن إىل رَجع بل
األم. حضن إىل رجع

امرأة: صوت

مني-كني-وو، يا معذرًة
مني-كني-وو، يا معذرًة

الصفح. فنسألُك قتَلناك نحن كنا إن
الذنب! عن العفو ونسألك

رجل:

مني-كني-وو! يا عفًوا
شيئًا! نُعِطك ولم أعطيَت

الحب، حق يف نا قرصَّ
منَك، أنفاَسك وأخذنا

القلب! اِت ودقَّ
املوت، جاء وقد واآلن

الصوت، وغاب
الركب، حادي يا فتأكَّد
لقريتنا، حرضَت يوم
الخوف، علينا امتنع

الرعب! وزال
نعيُش، كيف وعَرفنا
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نُحب! وكيف
الحاِلم، مات وقد اآلن

الصنِي، قيارصة كلُّ يقدر لم
الُحْلم. محِو عىل

العجوز:

األم، حضن إىل رجع
األم! حضن إىل رجع

مات، قد الحالم كان إن
الُحلم. مات فما

الجميع:

مات، قد الحالم كان إن
الحلم. مات فما

صوت:

الحاِرض، أبناء يا
الُحلم، صونوا

املستقبل، أشباح يا
الحلم. صونوا

صوت:

بعد، تظَهر ولم الرَِّحم يف تتخلَّق َمن يا
بعد، تَكَره لم من يا

بعد، تقتل ولم
أحٍد، عىل تقُس لم من يا
بعد، تتسلَّط ولم تغرتَّ لم

مني-كني-وو؛ تذكر أن حاِول
الحالم، هذا
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الصني، أرض من
بعُد، تكره لم من يا

بعد، تقتل ولم
مني-كني-وو، تذكر أن حاول

القيرص، من الحلم وُصِن
التنِّني. من الحلم واحِم

الجميع:

مات، قد الحالم كان إن
الُحلم! مات فما

مات، قد الحالم كان إن
الحلم. مات فما

واحًدا التفرُّق يف الحارضين بعض يبدأ ويبكي. ة املحفَّ إىل رأسه يُسِند (التابع
يُرددون): وهم اآلخر بعد

مني-كني-وو! يا عفًوا
مني-كني-وو! يا عذًرا
مات، قد الحالم كان إن

الحلم. مات فما
وتضع امرأٌة تتقدَّم بعيًدا. بها والسرِي ة املحفَّ حمل عىل الرجال بعض (يتعاوُن

قائلًة): يه كفَّ بني رأسه يضع الذي الحدود حارس رأس عىل يدها
ضعها الحدود، حارس يا أرجوك قلبه، عىل أضعها أن أريد كنُت الزهرة هذه

قربه. شاهد عىل

الحدود: حارس

البَِغي! أيتها لِك شكًرا
البستاني. زوجة يا شكًرا معذرًة،

املاء.) من أرق يشء ال املاء، من أرقُّ يشء ال يردد: صوت (يُسَمع
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الحدود! حارس يا ُمعلمي، يا الصبي:
الكوخ؟ تركَت ملاذا بني، يا تعاَل الحدود: حارس

الطريق؟ عَرفَت كيف ولدي، العجوز:
يف ويسريون ة املحفَّ يحملون الرجال رأى أن بعد ضحكته كاتًما ثم (ضاحًكا الصبي

املحفة! يف الراقد علَّمت وكما سيدي، يا علمتَني كما جنازة):
تسِبَقني أن أرجوك الكوخ. إىل قليٍل بعد سأرجع العجوز، أيها معذرًة حارسالحدود:

يكفيك. ما الزاد من الجراب ويف هناك، والدواُة والريشة املحربة هناك؛ إىل الصبيِّ مع
الطريق! أُتاِبَع أن بني يا أريد العجوز:

للطريق؟ لنهتدَي الِحكمة لنا ترتك أَال الحلم، لنا تَرك لقد (متعجًال): الحدود حارس
ولدي. يا تُريد دمَت ما العجوز:

برسعة.) الحارس (ينرصف

العجوز. أيها وأنا العجوز): من (يتقدم القيرصاألصفر
بُني؟ يا تطلب ماذا أنت؟ العجوز:

أيًضا. عني تتخىلَّ هل القيرصاألصفر:
عنه. وابحث اذَهب الطريق! عنه يتخلَّ ال بالطريق ْك يتمسَّ من بني، يا العجوز:

ساعدني! ساعدني، أرجوك، القيرصاألصفر:

يف سمعناها التي الحكمة سطوَر تُردد أصواٌت الصبي. مع العجوز (ينرصف
ترتيب.) بغري السابق املشهد مطلع

صوت:

املاء؛ من أرقُّ يشء ال
الصخر. ُجلموَد يُفتِّت فهو

صوت:

برَّاقة. ليست الصادقة الكلمات
صادقة. ليست الرباقة الكلماُت
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صوت:

العالم، طني يحمل من
اململكة. سيد فهو

العالم، ذنب يحمل من
العالم! ملك فهو

والسكينة، والنقاء وبالوداعة
إلخ! عادلة. األرض مملكة يجعل

وحده): (متخبًطا القيرصاألصفر

الجمهور.) إىل (متجًها ساِعْدني! أرجوك،
أرجوكم،

ساعدوني!
ساعدوني!

باكيًا.) متوسًال للناس ذراَعيه يمدُّ وهو الستار عليه (يُسَدل
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واحد فصل من مرسحية

الشخصيات

تسو. تشوانج الحكيم •
تسو. هوي الحكيم •

شابة. امرأة •
طفلها. •

والفراشة الطفل

أريكٍة عىل يجلسان وهوي-تسو تشوانج-تسو الحكيمان عامة، صينية (حديقة
تحوم التي والفراشات الزهور أحواِض إىل يتطلَّعان ضخمة، شجرة ظل يف

وراءها.) يجرون الذين واألطفال حولها،

صعبة. مشكلة آه! تسو: تشوانج
أصعب. مشكلتي آه! تسو: هوي

شيئًا. لك أحِك لم إنني عَرفت! كيف تسو: تشوانج
بعمق. د تتنهَّ سمعتُك أنني يكفي تحكي؟ أن الرضوري من وهل تسو: هوي

مني! أعمق تنهدَت ولكنك تسو: تشوانج
بمشكلتي؟ أحسست أنَك هذا من أفهم هل تسو: هوي
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أعرفها؟ أن قبل بها أُِحس وكيف تسو: تشوانج
آه. تقول سمعتُك عندما أحسسُت كما تسو: هوي

القلب. ومن صادقًة كانت آه. تقول سمعتُك أيًضا أنا تسو: تشوانج
سمعتها؟ عندما تصورَت وماذا تسو: هوي

بلدتك إىل تحنُّ بدأَت أنك شعرُت نارها، بَلْفِح شعرت عندما ُقل بل تسو: تشوانج
عندنا. تَُطل لم زيارتك أن مع يشقها، الذي «هاو» نهر وإىل «تشو»

التي األسماك إىل بل نفِسه، «هاو» نهر إىل أحنَّ لم ولكنني صدقت! تسو: هوي
فيه. تسبح

ملشكلة. إنها ا حقٍّ فيه؟ تسبح التي األسماك تسو: تشوانج
تشعر حنَي لك يحدث أن يُمكن أال تسو؛ تشوانج صديقي يا تسَخر ال تسو: هوي

سمكة. أصبحَت أنك
سمكة؟! يُصبح كلها الصني يف املشهور الحكيم تسو هوي (ضاحًكا): تسو تشوانج

تسو! هوي كلِّها الصني يف املشهور صديَقك هي تُصبح السمكة أو تسو: هوى
بمشكلتي. ِقيَست إذا هينة مشكلٌة حال كل عىل هي تسو: تشوانج

مستحيل. لك قلُت مستحيل؛ تسو: هوي
تعرفه. ولم تَره لم بيشء تجزم وكيف تسو: تشوانج
به. أحسست لك قلُت به؛ أحسسُت ولكنني تسو: هوي

أحسست؟ وبماذا تسو: تشوانج
معلم عند مًعا نتعلم ألم الطويل؟ العمر هذا بعد أعرُفك ال أنني تظن هل تسو: هوي

واحد؟
ولكن. نعم، نعم تسو: تشوانج

ثم سحابة، فوق العالَم وُطفَت السماء يف عاليًا حلقَت أنك أحسست تسو: هوي
فجأة! هبطَت

أكمل. أكِمل، فجأًة! تسو: تشوانج
والزهور، األشجار إىل مذهوًال تنظر وأخذَت الحديقة، هذه يف هبطَت نعم تسو: هوي

… التي والفراشات الفراشات، وراء تجري التي واألطفال
واحدة. فراشًة كانت لقد تقول؛ مما تأكد تسو: تشوانج

يُِهم. ال أكثر؛ أو واحدة فراشة تسو: هوي
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واحدة. فراشًة كانت لقد األهمية؛ غاية يف أمٌر إنه تسو: تشوانج
األريكة. هذه عىل جالًسا رأيتني أنك املهمُّ تسو: هوي

األهمية. غاية يف أمر هذا واحدة؛ فراشًة كانت لك قلُت تسو: تشوانج
تسو؟ تشوانج يا أهميته وما تسو: هوي

تسو. تشوانج هي كانت الفراشة هذه إن تسو: تشوانج
الفراشة! هو تسو تشوانج كان أو تسو: هوي
املشكلة! هي وهذه بالضبط، تسو: تشوانج

األريكة. هذه عىل ورأيتَني الحلم من صحوَت أنك املهمُّ تسو: هوي
املشكلة. هي وهذه أجل. أجل، الحلم، تسو: تشوانج
الحلم. يف رأيُت أيًضا أنا هذا؟ يف وماذا تسو: هوي

فراشة. إىل مثيل تحولَت هل الحلم. نفس رأيَت قد تكون أن يُمكن ال تسو: تشوانج
سمكة. إىل بل تسو: هوي

أصعب. مشكلتي لكن سمكة؟ تسو: تشوانج
مشكلتي. بل تسو: هوي

الحلم. عليك أَْرِو دعني تسو: تشوانج
بنفسك. سرتى أوًال؛ أنا بل تسو: هوي

أوًال. اسمعني رأيُت؛ ما رأيَت قد تكون أن يُمكن ال تسو: تشوانج
إذن. تكلم أخرى! مشكلٌة تسو: هوي

أنا فراشة! إىل تحوَّلت أنني حلمُت باألمس تسو؛ هوي يا ر تصوَّ تسو: تشوانج
وتهبط، تصعد وهناك، هنا ترفُّ فراشة إىل تحولُت ولحمي، شحمي بكل تسو، تشوانج
فراشة والبلُّوط؛ والتني الورد أشجار إىل وتطري ترفرف ثم الزهور حوض عىل تسقط
تعطَّل، قد كإنساٍن وعيي وكأنَّ وحنني، ونقاء طيش من الفراشات يف ما بكلِّ حقيقية،
أصبحا ذراَعيَّ كأنَّ بنبضها، قلبي ونبض بأحاسيسها وشعرت جلدها، يف دخلُت كأني
فراشة فَم صار فمي وكأنَّ األطفال، ألباب تخلب التي قزح قوس بألوان ُملوَّننَي َجناَحني
كل يف سعيدًة تدور فراشة شذًى! نفحة أو نًدى رشفِة أو ماء قطرِة من أكثَر إىل تشتاق ال
وكل نسمة وكل زهرة كلِّ إىل واآللهة السماء تحيَة تنقل أن الحياة يف مهمتها وكل مكان،

… وفجأة عبري.
صغري! طفل كفِّ يف نفسك وجدَت إنك تقل ال ماذا؟ تسو: هوي

97



األصفر القيرص

حدث! ما هذا ليَت تسو: تشوانج
رقيقة؟ صيادة أو صياد شبكِة يف وقعَت تسو: هوي

حدث! الذي هو هذا ليت لك قلُت تسو: تشوانج
حدث؟ وماذا تسو: هوي

فجأة. النوم من صحوُت لقد املشكلة؛ إنها تسو: تشوانج
النوم؟ من تصحَو أن مشكلة تسو: هوي

نفَسه يعرف كما تسو تشوانج أنا؛ كما أخرى مرة نفيس أجَد أن بل تسو: تشوانج
املنامة نفس البًسا النوم، قبل عليه رقدُت الذي الفراش نفس عىل راقًدا الناس، ويعرفه

فراشة! إىل أتحول أن قبل لبستها التي
والحقيقة؟ الوهم بني وال واليقظة، الحلم بني التمييز تستِطِع ولم تسو: هوي

الحرية هذه يف نهار ليَل نعيش فنحن هذا؛ عىل اقترص األمر ليَت تسو: تشوانج
وتبدأ الحلم ينتهي متى ندري ال والحقيقة، الوهم بني الحاجز هو أين نعرف ال الدائمة،

اليقظة.
الحلم. نفس كأنه آه! تسو: هوي

مستحيل. لك قلت مستحيل! تسو: تشوانج
تسو؟ تشوانج يا املستحيل هو وما تسو: هوي

تشوانج أنا مشكلتي واجهَت قد تكون أن تسو هوي يا مستحيل تسو: تشوانج
اإلنساَن أنا كنُت هل واألشجار؛ الزهور فوق تحوق زالت ما التي الفراشة أنا أم تسو،
بني حاجٌز هناك هل اإلنسان؟ بأنها حلمُت التي الفراشَة كنت أم فراشة. بأنه حلم الذي
فتحتهما ثم وأغَمضتُهما. عينَيَّ فتحت الحاجز؟ هذا تخطَّيت وهل والفراشة؟ اإلنسان
أم فراشٌة فراشة؟ أم إنساٌن أسأل: وأنا وساَقي وذراَعي ويَدي رأيس س أتحسَّ ورحُت

إنسان؟
أم أنا سمكة سمكة؟ أم أنا إنساٌن تسأل: أن ِمن حال كل عىل أهوُن هذا تسو: هوي

إنسان.
سمكة. لسَت ولكنك تسو: تشوانج

عَرفت؟ أين ومن تسو: هوي
نهر. أو بُحرية يف ولسَت بجانبي اآلن أنت تسو: تشوانج

الحلم. يف رأيت ما ذلك تسو: هوي
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أيًضا. أنت تسو: تشوانج
لك؟ أقل ألم تسو: هوي

الحلم. نفس يكون أن يُمكن ال ولكن تسو: تشوانج
شاطئه عىل مَشينا الذي «هاو» نهر تذكر هل بنفسك؛ واحُكم اسمع تسو: هوي

«تشني». يف زرتَنا عندما
دوائر إىل نتطلع ورحنا عليه، وقفنا الذي الجرس وأذكر نعم. نعم، تسو: تشوانج

املاء.
ثياَب ترتدي نجوٌم كأنَّها تحته تلمع كانت التي الصغرية السمك وثعابني تسو: هوي

عنَدئٍذ؟ لك قلتُه ما أتذُكر السحب.
اليوم. ذلك يف صامتًا كنت لقد أذكر؛ ال ال، تسو: تشوانج

الحلم. يف لك قلتُه قد أكون ربما ربما، تسو: هوي
أنا. يل تسو: تشوانج

لك: وقلُت املاء عىل نُِطل كنا الجرس، ذلك فوق معي رأيتُك لقد نعم؛ نعم، تسو: هوي
األسماك. فرحة يه أُسمِّ ما هذا األسماك. تتسابُق كيف انظر تسو. تشوانج صديقي يا انظر

َفِرحة؟ األسماَك أن تعرف أن يُمكنك كيف سمكة؛ لسَت ولكنك تسو: تشوانج
الحلم. يف أيًضا قلته الذي هو وهذا تسو: هوي

هذا؟ قلت أنا غريب! يشء تسو: تشوانج
فرحة أعرف ال أنني تعرف أن يُمكنك فكيف أنا؛ لست أنا قائًال: وأجبتُك تسو: هوي

األسماك؟
أعرفك. ال ولهذا أنت؛ لسُت فأنا معقول؛ تسو: تشوانج

أنني وهو واحًدا، شيئًا تعرف أنك ذلك إىل أضفت ثم أيًضا. قلته ما وهذا تسو: هوي
األسماك. أعرف أن يُمكنني ال ولهذا سمكة؛ لسُت

سؤالك. إىل لنرجع ولكن ا، حقٍّ غريب يشء تسو: تشوانج
سؤايل. إىل بالفعل ورجعت تسو: هوي

قلت؟ وماذا تسو: تشوانج
كنت أنك الواقع األسماك؟ فرحة تعرف أن يُمكنك كيف سألتَني: لقد تسو: هوي

سؤالك. عىل أرصرَت ذلك ومع أعرف، أنني تعرف
جوابُك؟ كان وماذا تسو: تشوانج
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الحلم. يف به أجبتُك الذي هو تسو: هوي
تَذُكره؟ زلت وما تسو: تشوانج

وأنا بها أشعُر التي الفرحة من أعرفها اآلن. به نطقُت كأني نعم. نعم، تسو: هوي
للماء. أنظر

يُصدَّق. ال يشءٌ غريب؛ تسو: تشوانج
سمكة؟ إىل تحولت أنني تسو: هوي
سمكة! لسَت ولكنك تسو: تشوانج

فراشة؟ أنت وهل تسو: هوي
تسو. هوي أنت أملسك، أن وأستطيع أراك إنني تسو: تشوانج
تسو. تشوانج أنت أملَسك، أن وأستطيع أراك وأنا تسو: هوي

سمكة. ولسَت أنت إنسان تسو: تشوانج
فراشة. ولسَت إنسان وأنت تسو: هوي

فراشة. إىل تحولُت ولكني تسو: تشوانج
سمكة. إىل تحولُت وأنا تسو: هوي

رأسك عىل أرضبَك أو كتَفيك أهزَّ أن اآلن أستطيع الحلم، يف هذا كان تسو: تشوانج
منه. فتستيقَظ

من وأوِقَظك وجهك عىل أصَفَعك أو كتَفيك أهزَّ أن أستطيع أيًضا أنا تسو: هوي
الحلم.

تحلم. ال أنك هذا لك يُثبت وهل تسو: تشوانج
الصفعة. ى أتلقَّ ال دمُت ما تسو: هوي

الحلم؟ يف أم اليقظة يف اآلن أنت هل (يصفعه) هذه فُخذ إذن تسو: تشوانج
أم تحلم زلت ما هل بطنه) يف شديدة ركلة (يركله هذه ُخذ وأنت، تسو: هوي

استيقظت؟

يصيح): وهو بفراشة ليُمِسك يجري طفٌل (يدخل

سيد. يا أنت ساِعْدني، السيد، أيها أمِسْكها الفراشة! الفراشة، الطفل:
بك. يُمسك أن ساِعده فراشة؟ ألسَت تسو: هوي

تعال. ولدي، يا تعاَل تسو: تشوانج
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الفراشة. هي هذه بني، يا ْم تقدَّ تسو: هوي
سمكة. لست أنني الحظ ُحسن من تسو: تشوانج

تحلم. زلت ال ولكنك تسو: هوي
حلمك. من استيقظَت هل وأنت؟ تسو: تشوانج
بطنك! يف ركلتُك عندما األقلِّ عىل تسو: هوي

شديدة. رضبًة كانت تسو: تشوانج
أشد! وَصْفعتُك تسو: هوي

أحلم. كنُت أنني بد ال تسو، هوي صديقي يا معذرة تسو: تشوانج
(يتعانقان، واليقظة الحلُم عيلَّ اختلط تسو، تشوانج صديقي يا معذرة تسو: هوي

عَجل). عىل ه أمُّ تدخل متعجبًا، إليهما ينظر الطفل
تفعل؟ ماذا ولدي، ولدي األم:

تخايف. ال ابنك، هو ها تسو: هوي
الفراشة! وراء يجري كان تسو: تشوانج

به. يُمسك أن وأراد فراشة السيَد هذا حسَب لقد تسو: هوي
بك! ألمسَك سنارٌة معه كانت ولو تسو: تشوانج

أظن. ما عىل ِشجاٍر يف كنتما أزعَجكما؛ قد يكون أن أخىش السيدان، أيها معذرًة األم:
الرأي. يف اختالف مجرد أبًدا؛ أبًدا، تسو: تشوانج

الُحلم. يف أو تسو: هوي
الحلم؟ يف أو الرأي يف اختالٌف األم:

سمكة. أنه الحلم يف السيُد هذا رأى تسو: تشوانج
فراشة. أنه السيد هذا ورأى تسو: هوي

تحلمان! كنتما وسمكة؟ فراشٌة (ضاحكة): األم
يقظة. يف أم حلم يف كنَّا إن اآلن حتى نعرف وال تسو: هوي

يقظة. أم حلٍم يف األم:
طفلك؟ يحلم أال املرأة؟ أيتها تحلمني أال تسو: تشوانج
فراشة! إىل تحول أنه الحلم يف رأى كم الغبي! هذا األم:

سمعت؟ تسو: تشوانج
أيًضا؟ تحلمني هل سيدتي، يا وأنِت تسو: هوي
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حلمه. من ولدي أوقظ إنني نحلم، ال الفقراء نحن السيدان، أيها أحلم ال أنا األم:
فراشة. بأنه يحلم ترتكينه ال ملاذا توِقظينَه؟ وملاذا تسو: تشوانج

سمكة؟ بأنه أو تسو: هوي
الكفاية. فيه بما قاسية الحياة آه! األم:

دائمة. يقظٍة يف أنَّك تقصدين تسو: تشوانج
والحلم. اليقظة بني التفِرقَة تستطيعني ال إنك أم تسو: هوي

هذا. يف ليُفكِّروا الوقُت لديهم ليس أمثالنا أقصد؛ ماذا أدري ال … أقصد األم:
هذا؟ بقولك تعننَي ماذا احرتام: بكل أسألِك تسو: تشوانج

السؤال! نفس خضوع بكلِّ أسألك وأنا تسو: هوي
ال أمثالنا أن إال أعرف ال الجواب، أعرف وال السؤال أفهم ال إنني ولدي؛ يا تعاَل األم:

فحسب! يشَقْون إنهم األمور؛ هذه يف يُفكرون
اليقظة؟ يف أم الحلم يف ولكن مفهوم، هذا فحسب! تشَقون تسو: تشوانج

اليقظة؟ يف أم الحلم يف نعم، نعم تسو: هوي
ولدي. يا تعال األم:

الفراشة! أمي، يا الَفراشة الطفل:
مثلهم. تحلم أن تريد تعال، قلت األم:

وتميض.) بعنف طفلها (تشدُّ

تسو.) هوي إىل صامتًا ينظر تسو (تشوانج

تسو.) تشوانج إىل صمٍت يف ينظر تسو (هوي

تسو؟ تشوانج صديقي يا تعرف هل تسو: هوي
تسو؟ هوي صديقي يا ماذا تسو: تشوانج

املرأة. هذه أماَم بالخجل شعرُت لقد تسو: هوي

الطفل. أمام بالخجل شعرُت وأنا تسو: تشوانج
أراد. كما فراشًة تكن لم ألنك تسو: هوي

إنسان أنني أم إنسان، إىل تحوََّلت فراشًة كنُت إن أعرف ال وألنني تسو: تشوانج
أيًضا؟ وأنت فراشة، إىل ل تحوَّ
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شعر الذي اإلنساَن كنُت إن أدري ال زلت ما صديقي، يا اليشء نفس تسو: هوي
حريتنا. يف السبَب تدري هل اإلنسان! بفرحة ت أحسَّ التي السمكَة أم السمكة، بفرحة

السبب؟ هو وما تسو: تشوانج
بعد. ل يتحوَّ لم كالنا تسو: هوي

بعد. ل يتحوَّ لم ِكالنا نعم. نعم، تسو: تشوانج
الطريق. بداية يف أطفاًال زلنا ما تسو: هوي

العجوز. ُمعلَِّمنا تذكر هل أطفال؛ إىل ل نتحوَّ أن استَطْعنا وليتنا تسو: تشوانج
ينساه. أن يُمكنه ومن كونج-فو-تسو؟ تسو: هوي

وأنت انتهائه بعد أبكي ورحُت وبينه، بيني دار الذي الحواَر وتذُكر تسو: تشوانج
دموعي. وتمسح ظهري عىل تربت

عىل طفًال كنُت أيًضا أنا صغريًا، طفًال قال كما كنُت لقد هذا! فعلت كم تسو: هوي
الطريق. بداية

اليوم. صباَح بيننا دار كأنه الحواَر ذلك أذكر زلُت ما تسو: تشوانج
األطفال. شعر فيها شاَب طويلة سنوات مرت نسيت؛ فقد أنا أما تسو: هوي

اليوم، ذلك صباِح يف عليه دخلُت بعد؛ نتعلم لم أطفاًال ِزلنا وما تسو: تشوانج
الجذور ممتدة شجرة عظيمة، شجرٌة كأنه ساكنًا وديًعا نراه، أن تعوَّدنا كما فوجدتُه
املعلم صار هل يومها: نفيس سألت إيلَّ! ينظر ولم مكانه من يتحرَّك لم الظِّالل، واِرفُة
أوالدها. تحتضن كأنها واألشياءَ الكائنات تحتضن ا أمٍّ أصبح أم العالم. فوق محلِّقًة سحابة
بدًال عادتَك، هي هذه كانت إليه؛ تنظر ورحَت أمامه األرض عىل وتربَّعَت تسو: هوي

حاجته. عن تسأَله أن من
تجلس إنك سيدي، وسألُت: منه وتقدمُت اليوم ذلك يف عت تشجَّ بل تسو: تشوانج
معك. فأِرسع السري يف تُرسع خطوة. فأميش خطوًة تميش مثلك. هدوء يف فأجلُس هدوء يف
أُحدِّق بأن وأكتفي ف، وأتوقَّ أرتَِبُك الرتاب حدود من تخرج عندما ولكن فأركض، تَركض

وقال: ضحك فيك.
اآلن. تفعل كما أجل، أجل املعلم): صوَت (مقلًدا تسو تشوانج

هذا؟ لك يحدُث كيف تسو: تشوانج
بسؤالك؟ تقصد ماذا املعلم: صوت
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الُحجة، أُقيم الُحجة تُقيم وعندما أتكلم، تتكلَُّم عندما هذا؛ أقصد تسو: تشوانج
أتوقَّف الرتاب حدود من تخرج عندما ولكن مثلك، الطريق أعلم الطريق، تعلم وعندما

فيك. وأُحدِّق مذهوًال
تقول؟ أن تريد ماذا تقصد؟ ماذا سألتُك املعلم: صوت

تتكلم، وال بالصمت تلوذ إنك الرس؛ هذا يل تُفرس أن معلمي يا أريد تسو: تشوانج
ال إنسان، كلُّ يُوافقك ذلك ومع صوتك، ترفع وال تتحمس ال الجميع، يُصدِّقك ذلك ومع
اللغز أفهمه؛ ال الذي اللغز هو هذا إليك. الجميع ينجذب ذلك ومع أحًدا، تجذب أن تُحاول

كالشوكة. ويلسُعني يُؤرقني الذي
توقعت وجذوره؟ أصله إىل تصل أن تُحاول ال وملاذا الشوكة؟ اللغز؟ املعلم: صوت
العقل موِت من الحزن إىل أدعى يشءٌ الدنيا يف فليس لتعرفه؛ وروَحك عقلك تُجِهد أن

الروح. بموت يُقاس ال الجسد موت إن والروح.
صمٍت يف تطلَّع معلمي؟ يا آخُر لغٌز أهو قائًال: صوتي ورفعت رُت تهوَّ تسو: تشوانج
لحظات بعد منه. جزءًا أصبح أنه شعرت حتى الفراغ يف حدَّق شفتَيه. يُحرك ولم أمامه

وقال: إيلَّ نظر
من يُفلت يشء من ما الغرب. يف وتغرب الرشق يف تُرشق الشمس إن املعلم: صوت
ِليَحيا بها يتعلق وأقدام عيون له َمن وكلُّ نظامها. عىل يخرج أن يُمكنه حيٍّ من ما تأثريها.

الحياة. معها تختفي تختفي وعندما الحياة، تظهر تظهر فعندما عمله. ويُتم حياته
والروح؟ الشمس بني العالقة وما حرية: يف سألت تسو: تشوانج

معلمي؟ يا بينهما العالقة ما
شمُس وتغرب؛ تُرشق شمٌس إنسان كل يف بني؛ يا واضحة العالقة املعلم: صوت
هو هذا الحياة. إليه عادت رجَعت وإن مات، ذهبَت إْن وموته؛ حياته بها تتعلق التي الروح
النهاية نحو جسدي جررت فإن عليها. ويُحافظ الحياة يُجدد الذي ل التحوُّ أُسميه الذي
كأني نهاٍر ليل أُستهَلك نفيس تركُت إن الحياة، يُجدد الذي التحول ذلك أُحقق أن دون
شمس أن أحسسُت إن لحظة، كل يف يتم الذي األبدي باملوت أشعر لم إن األشياء، من يشء
شمٌس تضمحلُّ عندئٍذ القرب؛ من يُنقذني أن يمكنه يشء يوجد ال وأنه انطفأت قد الروحية
كأنَّ وأنا أنت فنشعر املوت يُفاجئنا حتى أنفاسها. وتَلِفظ تذبل ضعيفة شمعة وتُصبح

محزنًا؟ شيئًا هذا أليس األبد! إىل نفرتق أن قبل واحدة مرة تالمست قد أكتافنا
أفهُمك. ال زلُت ال أنني غري معلمي، يا محِزن يشء هو قلت: تسو: تشوانج

104



والفراشة الطفل

إيلَّ. تنظر اآلن إنك نفَسك؛ تفهم ال إنك قل املعلم: صوت
أنك شعرت كلَّما هذا أفعُل إنني أقل ألم معلمي، يا فيك أُحدق بل تسو: تشوانج

الرتاب؟ حدود تخطَّيت
اختفى قد شيئًا يف ترى لكي اآلن ببرصك تُحدق ولكنك هذا، قلت نعم املعلم: صوت
إىل ذهب رجٌل وكأنك تالىش، قد يشء عن بحثًا يفَّ تُحدق ظللت ذلك ومع إيلَّ. نظرَت عندما

انظر! وصوله! قبل ِبيَعت خيول عن ليبحث السوق
سيدي. يا أنظر زلُت ما قلت: تسو: تشوانج

للتحول. قابل يفَّ يُعجبك وما للتحول، قابٌل فيك يُعجبني ما إن املعلم: صوت
لحظة كل يف أُحوِّلها أن فعيلَّ لحظة، كل يف تموت نفيس كانت إذا إذن؟ تحزن ملاذا

ل! تتحوَّ أن فعليك األبدية تُريد كنت وإذا أبدية. تكوَن لكي
ل. نتحوَّ أن علينا زال ما العجوز؛ معلمنا صَدق نعم. نعم، تسو: هوي

(يبكي.) عنا! بعيًدا الطريُق زال وما تسو: تشوانج
تسو! تشوانج يا حزنك رسَّ هو هذا كان ربما عنه؛ بعيدون ونحن تسو: هوي

تُنِكر؟ هل تسو؛ هوي يا أيًضا وحزنك تسو: تشوانج
سمكة! إىل تحوَّلت ولكنني (يبكي) أيًضا وُحزني تسو: هوي

األسماك؟ بفرحة أشعر ألم
… أيًضا أنا حلم؛ مجرد كان تسو: تشوانج

َفراشة! إىل تحوَّلت تقل ال تسو: هوي
الحلم! يف تماًما؛ مثلك تسو: تشوانج

بك. يُمسك أن املسكني الطفُل يستِطع لم ولهذا تسو: هوي
حزني. رسُّ هو وهذا تسو: تشوانج

الحلم. يف تحولنا لقد أضحك؟ أنني يغرُّك هل أيًضا؛ وحزني تسو: هوي
اليَقظة. يف نتحوَّل أن عجزنا ثم

من اليقظة وأين اليقظة؟ من الحلم أين واليقظة؟ الحلم إىل ُعدَت تسو: تشوانج
أَُجن. أكاد آه! الحلم؟

ل. تتحوَّ كيف تتعلم أن حاِول تَُجنَّ أن من بدًال تسو: هوي
وصلَت هل معلمنا؟ مات أن منذ تحولَت هل هذا؟ حاولَت هل وأنت، تسو: تشوانج

األبدي؟ أصبحَت هل األبدي؟ إىل
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الطريق. عىل اآلن إنني أي سمكة، أصبحُت تسو: هوي
سمكة. أم إنسان إنسان، أم سمكٌة تسو: تشوانج
مثاليٍّا. زلت ما ألنك تتحول، لم ألنك تسو: هوي

كنت! كما
واقعي. وأنا تسو: هوي

مثايل. واقعي مثايلٌّ ولكنني تسو: تشوانج
الواقعي، أنا بل تسو: تشوانج

واملوضوعي.
مثايل. موضوعيٌّ أنا تسو: هوي

موضوعي. مثايلٌّ وأنا تسو: تشوانج
فرق؟ هنالك وهل تسو: هوي
فرق؟! وأيُّ تسو: تشوانج

الفراشة! أيها إذن قله تسو: هوي
السمكة! أيها أنت ُقله تسو: تشوانج

اليقظة! يف تحلُم وأنت يحلم، يقٌظ أنا تسو: هوي
األسماك؟ بفرحِة إنساٌن يشعر أن يُمكن هل تحلم؛ الذي أنت بل تسو: تشوانج

فراشة؟ إىل مثلُك سمنٌي يتحول أن يُمكن وهل تسو: هوي
فراشة. أكون أن حال كل عىل يل أرشُف ولحمي؟! بشحمي ني تُعريِّ تسو: تشوانج

هاو! نهر مياِه يف وأسبح بلدك أترَك أن يل وأرشُف تسو: هوي
العيننَي! مفتوَح يحلم يقٌظ تسو: تشوانج
يستيقظ! ال حالٍم من أفضُل تسو: هوي

موضوعي. مثايل تسو: تشوانج
مثايل. موضوعيٌّ تسو: هوي

تُحاول التي ه أمُّ ووراءه فجأًة الصغري الطفل يدخل عندما يتضاربَا أن (يوِشكان
به.) تلحَق أن

الفراشة. أُمسك أن قبل تُمسكيني لن الطفل:
تعال! لك قلت تعاَل، األم:
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السيِّدان! أيها ساعداني الطفل:
حالهما! يف السيَدين دعي األم:

تعال! صغريي، يا تعاَل تسو: تشوانج
الفراشة؟ وجدت هل الطفل:

فراشة! رصت أردت إذ الفراشة، أنا تسو: تشوانج
فراشة! السيد هذا أمي! يا أنظري أنت؟! الطفل:

طفًال. رصت أردت وإذا تسو: تشوانج
أمي. يا تعاَيل فراشة؟ أم طفٌل الطفل:

معذرًة! السيد، أيها معذرًة األم:
اإلطالق. عىل يُزعجنا ال إنه تسو: تشوانج
سادة! يا معذرًة حديثكما؛ قَطع لقد األم:

… اآلن نحن طويل، حلٍم من أيقَظنا بل تسو: وتشوانج تسو هوي
تعال اليتيم، الطفل هذا ألُطعم أشقى أن بد ال وقت، لدينا ليس معذرًة؛ معذرًة األم:

فراشة! بأنه ويحلم ينتظرنا العمل امللعون، أيها
الفراشة. هو السيد هذا الطفل:

شئت. إذا فراشًة سأكون بني، يا هذا عىل أُعاهدك تسو: تشوانج
بني؟! يا السمك تُحب أال أيًضا، وأنا تسو: هوي

سمكة! السيد هذا سمكة، أريد أمي، الطفل:
َسمًكا، وال فراشة يُريد ال إنه يقول، ما يعرف ال الصغري هذا السيدان، أيها عفًوا األم:

يريد؟ ما تعرفان هل
يريد؟ ماذا تسو: وهوي تسو تشوانج

جسده! يُدفئ سقًفا بطنه، يمأل رغيًفا يريد األم:
جسده! يُدفئ سقف بطنه، يمأل رغيف ا! حقٍّ ا، حقٍّ تسو: تشوانج
جسده! يُدفئ سقف بطنه، يمأل رغيف ا! حقٍّ ا، حقٍّ تسو: هوي

تعال! بني، يا تعاَل األم:

وتنرصف.) بشدة يده من ابنها (تسحب

لة! املبجَّ األم أيتها تسو: تشوانج
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نتعلم. أن نَِعُدك الحكيمة، األم أيتها تسو: هوي
نتحول. أن نعُدك تسو: تشوانج
يشء. بكل نتَِّحد أن تسو: هوي
يشء. كل ونُعانق تسو: تشوانج

األطفال. جميع تحتضُن ا أمٍّ مثَلِك نُصبح أن تسو: هوي
األشياء. جميع تحتضن تسو: تشوانج
وسماء. أرًضا نُصبح أن تسو: هوي

ورغيًفا. سقًفا تسو: تشوانج
األبناء. ولكلِّ البنِك تسو: هوي

فراشة. أنا سأكون تسو: تشوانج
سمكة. وأنا تسو: هوي

أوًال. الفراشة تسو: تشوانج
سمكة. سمكة، بل تسو: هوي
َفراشة؟ قلت تسو: تشوانج
سمكة. قلت وأنا تسو: هوي

يشء! كل سنكوُن نتحوَّل عندما (ضاحًكا): تسو تشوانج
يشء! كل نعم، نعم، (ضاحًكا): تسو هوي

… األطفال كل واألسماك، الفراشات كل يده): (يُمسك تسو تشوانج
الفقراء. األطفال كل تسو: هوي

وينرصفان.) اآلخر يد يف يَده منهما كلٌّ يضع (يضحكان،
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الكهولة. مشارف عىل رجٌل إليها يجلس كبرية منضدة تتوسطها فسيحة، (قاعة
منها تُِطل الجدران عىل معلَّقة ولوحات كثرية، مسمارية ألواح حوله وِمن أماَمه
نافذة واالجتماعية. اليومية الحياة من ومناظَر وآلهٍة مللوٍك بارزة بابلية نقوش
يُحاول ِجلسته، يف الرجل يتململ قديمة. مدينٍة خرائُب ورائها من تبدو كبرية

صائًحا): قدَميه عىل وينهض املحاولة من يَديه ينفض ثم عمله يبدأ أن

جرى ماذا هذا؟ ما لنفسه) فيقول العبد عليه ر (يتأخَّ العبد! أيها العبد، أيها السيد:
حتى كتابة. وال تفكري عىل قادًرا أعد لم سنًة عرشين من أكثر وكتبُت فكرت الذي أنا يل؟
النظر أُطيق ال أصبحُت نَسخها يف وسلواي متعتي أجد كنُت التي القديمة املخطوطات
كتبُت أني مع يستجيب، فال الشعر من واحًدا بيتًا أُحاول وأنا والليايل األيام وتمر إليها.
القرص. شاعر اسم عيلَّ أطلقوا حتى واألشعار، واألمثال والحكم الحكايات عرشاِت للملك

العبد! أيها أنت عبدي! يا نعم. نعم،

شفتَيه.) االبتسامة تفارق ال شابٌّ وهو الُخطى. مرسَع داخًال العبد (يظهر

ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:
لك. أقوله ما ذ نفِّ أرسع، أِرسع، السيد:

أمرك! سيدي يا أمَرك العبد:
القرص. إىل ألمَيض وأِعدَّها املركبة أحِرض هيا السيد:
ترصفك. تحت سأكون امِض، سيدي، يا امِض العبد:
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فمه ويفتح حاجبَيه يرفع مكانه. من يتحرَّك لم أنه يكتشف السيد قليًال. (يتلكَّأ
العبد.) فيسأله بالكالم ويهمُّ دهشًة

القرص؟ قلَت هل سيدي، يا معذرًة العبد:
تتحرك؟ ال ملاذا قلتُه؟ ما تسمع ألم السيد:

الكهنة؟ كبري أم الوزير، أم الحاكم، أم امللك، قرص سيدي؟ يا تقصُد قرص أيَّ العبد:
الغريب! الصباح هذا يف أسئلتَك أغرَب ما السيد:

أضُعها التي الزينة إن ستتَّجه. قرص أليِّ أعرف أن بد فال سيدي؛ يا اعذرني العبد:
حال. كل يف ستختلُف والخيل املركبِة عىل

إليه. أذهب أن تعودُت الذي قرص؟! أي تقول السيد:
شهور منذ توقفت قد العادة هذه بأن سيدي ذكَّرت إذا أخرى مرًة اعذرني العبد:
عنه وجهه يُحوِّل السيد عنده. ويقف الباب نحو خطواٍت يسري ثم مشفًقا، إليه (ينظر

نفسه): يُكلم وهو النافذة من وينظر
إىل ِحرابهم وتسديد طعني عىل تناَفسوا لقد عني؟ هذا غاب كيف نعم؛ نعم، السيد:
يُجِلسني كان الذي امللك حتى األوغاد! والكتَبة الصغار الشعراء أولئك وظهري، صدري
غاضبًا إليه أرسعُت وعندما شيئًا. يفعل أن يستطع لم شعري سماع ويستعذب بجواره
والسهم القوس أَعدُّوا عليك، املؤامرة أحَكموا لقد عيني: يف النظر يتحاىش وهو قال ثائًرا

شعرك. أُحب أنني أبًدا تنَس ال لكن اذهب، اذهب، قلبك! إىل به ألُصوِّ يدي يف ووَضعوه
سيدي! (مقاطًعا): العبد

أبًدا! أذهب لن للقرص، أذهب لن العبد، أيها ال السيد:
حبًال ون يلفُّ أو جديدة، حفرة يف يُوقعونك ربما تذهب؛ ال سيدي، يا تذهب ال العبد:

نهار! ليَل ذلك عىل وستندم تعرفه، ال طريٍق يف ستسري رقبتك، حول آخر
وربما العبد، أيها طيبًا زلَت ما أندم؟ لكي حيٍّا سأكون وهل أندم؟ (لنفسه): السيد
أنِصت العبد، أيها إيلَّ أنِصت صمت) فرتة بعد (للعبد حكيًما. املتوالية واملحن األياُم جعَلتك

إيلَّ.
خشوع). يف منه مقرتبًا (يقفز ذا أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:

أخرى. ِوجهًة سنتجه أرسع، أِرسع، السيد:
سيدي؟ يا أين وإىل العبد:
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أن أريد الخرضة، رائحة أَشمَّ أن أريد املفتوح، الواسع الريف إىل الخالء؛ إىل السيد:
نقيٍّا. هواءً أتنفس

الصيد؟ أدوات أُجهز هل العبد:
الخالء؟ يف هذا غري نفعل كنا هل أيًضا، الصيد وكالَب السيد:

العبد:

اذهب؛ سيدي، يا اذهْب
جوَفه، يمأل فالصياد

الفريسة، عظاَم ستكرس الصيد وكالب
عليها، سينقضُّ والصقر

مرسًعا! سيَْعدو الوحيش والحمار
لحمه! وتخرتق به ستتعقَّ النافذة العيون ذات الِحراب

ال، عبدي، يا ال يسمعه): العبد أنَّ يلحظ ال متأفًفا، نفسه يُكلم قليل (بعد السيد
اصطدُت مرة كل يف النافذة) إىل (ملتفتًا الصيد. رحلة يف أمَيض لن للخالء، أذهب لن
وأقول: يفَّ تُحدق التي امليتة عيونها يف أنظر الفريسة، أنا إنني لنفيس: أقول كنُت فريسة
أجساد تلتهم كانت التي الجائعة العيوَن أنىس وهل وباطل! عبث فعلت، ما وباطل عبٌث
الخرساءُ نظراتُهم تجرحني وأطفاٌل وِصبية عجائُز العودة؟ طريق عىل الذبيحة الفرائس
أصل حتى تُتابعني املحرومة العيون وتظل الصيادين! كلَّ ولعنَت اآللهة لعنتك وتتَِّهمني:
أبًدا! أذهب لن عبدي، يا ال يصيح) وهو العبد إىل (ملتفتًا فرايش يف ى وأتخفَّ داري عتبة إىل

العبد:

تفعل؛ ال سيدي، يا تفعل ال
متقلِّب، الصياد حظ إن

أسنانه، ستتكرسَّ الصيد وكلب
ُعشه، إىل سريجع الصياد وصقر

حظريته، يف سيهجع الوحيش والحمار
العايل. الجبل ببطن اآلمنة حظريته

تذهب! ال سيدي، يا تذهب ال

العبد. أيها إيلَّ أنِصت ولكن سأبقى. سأبقى، الحق، معك السيد:
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ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:
يدي. ألغسل املاء أحِرض السيد:

… تريد هل الفور، عىل سيدي، يا الفور عىل العبد:
طعامي. أتناول أن أريد (بغضب): السيد

اإلفطار يشء؛ كل أعددُت لقد ومرة؛ مرًة طعامك تناَول أَجل، سيدي، يا أجل العبد:
و«شمس»1 متاعبه، من الذهن يُريح الشهيَّ الطعام إن تطلبه. لم الذي والغداء نسيته، الذي

املاء). ليُحرض (يذهب يَديه ر يُطهِّ من يرعى نفُسه
فاضت قد الحكمة أن أم القلب! طيب عبٍد من لك يا مًعا! وغدائي إفطاري السيد:
تُحرضها التي بة والرشَّ باللقمة أَغصُّ إنني تُالحظ ألم السذاجة؟ بحار يف فأغرَقتك منك
كانت وحدي؟ وأرشب آكل أن عيلَّ ُكِتب ملاذا نفيس: أسأل يوم كل يف وغدائي؟! إفطاري إيلَّ؟
وَضعُت كلما أرتِو! ولم أشبع لم أنا وها حياتي، إْكسريَ هو الشعر كان خبزي، هي الكلمة
حلقي، من لتسحبها مخالبها تمدُّ كأنها تُالحقني الجائعة العيون رأيُت فمي يف اللقمة
يف نصيٌب لنا يكون ال ملاذا باكية: ترصخ وهي أُنِجبهم لم الذين األطفال عيون وأبرصُت

أرشب! ولن آُكَل لن ال، عبدي، يا ال اللقمة؟ هذه
يَديك ستغسل ولكنك يَديه): عىل املاء يصبَّ أن ويريد أمامه وينحني (يرجع العبد

سيدي! يا
أرشب! ولن آكل ولن يَدي، أغسل لن أيًضا، هذا وال (مفاجئًا): السيد

العبد:

تأكل. ال سيدي، يا تأُكل ال
والرشب، العطش واألكل، الجوع

منها؟ اإلنساُن أفاد ماذا
القديمة.) الخرائب أكواُم تَلوح حيث البعيد األفق إىل النافذة من (يتطلع

هؤالء؛ اسأل
اإلنساُن؟ أفاد ماذا
اإلنسان؟ أفاد ماذا

البسطاء قلوب من قرَّبَته بشعبيٍة يتمتع كان إنه ويُقال البابليني، عند العدل إله هو كما الشمس إله هو 1

الناس. عامة من
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اسمع! عبدي، يا اسمع العبد): إليه قَصد ملا ينتِبْه لم (الذي السيد
ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:

أُرسة! ن أُكوِّ أن قرَّرت السيد:
أرسة؟! ن تُكوِّ مرحى! َمْرحى! العبد:

أطفاًال. وأُنجب نعم، السيد:
العبد:

وأطفال! أرسٌة لك لتُكْن سيدي، يا تفعل خريًا
أطفاًال، ويُربي بيتًا يبني الذي فالرجل

ملًكا، نفسه من يجعل
صغرية، مملكة عرِش عىل

صغري. شعٌب يسكنها
مسئوًال، راعيًا يُصبح

محبوب، قطيع مصرِي عن
ومائه، زاده يف عليه يعتمد

ويقظته، ونومه ومرضه، وصحته
افعل! سيدي! يا افعل

جسَدك! يُدفئ وِفراًشا بيتك، يُيضء ورساًجا ينتظرك، طعاًما ستجُد
أطفاًال؛ وأنجب أرسًة ن كوِّ

القاعة! هذه يف حولك يَْجروا أن أحىل فما
ويتصايحون: يقفزون وهم
األلواح، هذي َ نقرأ أن علِّْمنا

أبتاه! يا ِشعرك أسمعنا

أُطيق ال الذي شعري أُسِمعهم أحد؟ يقرُؤها ال التي األلواح لهم ُ أقرأ (لنفسه): السيد
حكمتك! أو َسذاجتَك أشدَّ ما أوَّاه! سماعه؟

سيدي؟ يا تقول ماذا العبد:
عبدي! يا ال ال، أقول السيد:

أرسة؟ تُكوِّن لن العبد:
أطفاًال! أُنِجب ولن السيد:
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العبد:

تفعل! ال سيدي، يا تفعل ال
لعروسك، بابك تفتح

عليك، بالفكَّني املطِبَق الفخَّ هو الباب فيصري
لفراشك، يوًما تحملها
التايل، اليوم يف بك وإذا

كتَفيك، يُرهق جبًال تحمل
العني، الضاحكة العذراءِ عىل الزمُن ويمر

الفم، الباسمِة
، الحدِّ املسنون النصُل شفتَيها من فيخرج

م! السُّ النافثُة األفعى أو
تستسلم! ال بيتًا، تبِن ال تفعل! ال ال،

يْن! الدَّ بحر يف نفسك تُغرق ال
اآلن؟ أنوي ماذا تعرف هل أستسلم! لن أفعل، لن ال، السيد:

أمرك! سيدي، يا أمَرك العبد:
امرأة! سأعشق السيد:

العبد:

اعشق؛ سيدي، يا اعَشق
خوفه، ويطرد الحزن ينىس العاشق

منه، يصحو وردي حلٍم يف يحيا
وردي، آخَر حلم عىل

ة، الخفَّ وتُسِكره للمعشوق العاشُق يخطو
الرجفة! وتَْعروه األمل يَْحدوه

اللَّهفة. الصدِر يف وتتجدد اليأس يُضنيه
حاوَل، إذا العشَق أحىل ما اعَشق؛

ة! العفَّ أسوار يفتَح أن
الرائع، الصيُد ومعه ويعوَد

دفة! الصُّ ساَعَدِت إْن
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عبدي؟ يا رأيُك هذا هل السيد:
أغانيك أين األشعار؟ هذه من تسمعه ألم األلواح؟ هذه لك تُقله ألم رأيي؟ العبد:

لُبَّه؟ فخَلبَت الربيء للراعي عزفِتها التي ألحانُِك ذهبَت أين الجميلة؟ ِعْشتار يا

قليًال.) ويبتعد والتماثيل األلواح بني (يتجول

أوروك؟ أطالل وفوق جلجاميش رأس عىل الرهيبة لعناتُها وأين (لنفسه): السيد
الصدفة! ساعَدت إن الرائع الصيد ومعه ويعود هذا. تعرف ال إنك املسكني! العبد أيها
كم لعنة. رأيس عىل تصبَّ ولم لحنًا يل تُغنِّ لم الجميلة وعشتار تُساعد، لم الصدفة لكن
وهي طيش يف تضحك كانت شعري! عليها دوَّنُت التي األلواح أثقاَل أحمل إليها ذهبُت
تحت معها وقفت وليلَة اللغة! يف ضليٌع أنك يبدو ا؛ جدٍّ صعب شعرك قائلة: بيدها تردُّها
بال ينهمر املطر وَسيل علينا، غاضبة تُِطل مردوخ األكرب اإلله عني كانت املدينة، بوابة
ألُدِفئ يدي مددت األرض. عىل يتساقط عكر طنٍي إىل أشعاري ويُحيل رءوسنا، فوق رحمة
ليلتها عَرفُت وظهرها. وجهها فأدارت وأنفايس بثوبي أُدفئها أن حاولُت فأبعَدتها. يَدها
الكاهن وذراع «شمس» اإلله معبد تدخل ملحتُها التايل اليوم ضحى ويف يل. ليست أنها
إال هي وما بيضاء، حمامة حول الصياد شبكة تلتفُّ كما خرصها حول تلتفُّ القوية األكرب
عليها ودخلُت املحدد املبلغ دفعُت وعندما األنياب! لتنهشها األكرب الكاهن تركها حتى ليلة
وجنتَيها! عىل الدموع وجَرت خَفَضته ثم طويًال، إيلَّ ونظرت ببطء رأسها رفَعت حجرتها
لم ال، ال، الخبيث! العبد أيها الرائع الصيد هو هذا صمت، يف خارًجا واستدرُت ثوبي مللمُت

األلواح. بهذه داري امتألت ولذلك أُساعدها؛ ولم الصدفُة تُساعد
سيد. يا وجدتها األلواح): بأحد يده يمد وهو (يرجع العبد

مكانه. إىل اللوح هذا أِعد عنها، أبحَث ولن أجدها لم وأنا السيد:
تريد؟ أال العبد:

أعشق! أن أريد وال أقرأ، أن أريد ال مكانه؛ إىل أِعْده قلُت السيد:
العبد:

تعشق! ال تعشق، ال سيدي، يا تشاء كما
النافذة.) إىل وينظر جانبًا اللوح (يضع

حفرة، أو ُجحٌر فاملرأة
َخِطرة! هاويٌة مصيدة، فخ،
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… املرأة الرجل! رقبة يقطع مسنون حديدي خنجٌر املرأة

الصمت! الَزِم أرجوك، السيد:
هذا. تريد دمَت ما سيدي؛ يا أمرك العبد:

كالمي. تُطيع كما صمتي تُطيع أن أريدك السيد:
سيدي؟ يا لصمتك أتركك هل العبد:

فجأة): فيُناديه للخروج العبد يتحرك (يصمت. وحدي أكون أن أريد نعم، السيد:
أنت!

سيدي. يا أمرك العبد:
الصمت! ألزم لن أصمت، لن ال، السيد:

صمتك. أُطيع كما كالَمك أُطيع أن عيلَّ العبد:
عبدي. يا أسمع السيد:

ذا! أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:
ثورة! سأقود السيد:

سيدي؟! يا ماذا العبد:
ثورة! سأقود لك: قلُت السيد:

ثورة؟! العبد:
وتَخِفُضه ِكفة به تميل الذي امليزان كمؤرشِّ هكذا أبقى أن يُمكن ال نعم. نعم، السيد:

مت. صمَّ لقد لك قلُت أخرى!
ثورة؟ تقود أن عىل العبد:

وأسكت. أنظر أن يُمكن ال بد، ال السيد:
العبد:

ثورًة؛ ُقد سيدي، يا ثورًة ُقْد
تفعل، لم إن ألنك
لك؟ يثأُر فمن

حقوقك؟ يُخلِّص من
واملزيَّفني؟ الكذابني يفضح من
عليهم؟ الشعب عنَي يفتح من
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املوتى.) مدينة إىل مشريًا النافذة نحو (يتقدم

الشعب؟ قلَت هل الشعب؟ السيد:
منيسٌّ كلُّهم هؤالء، نعم؛ نعم، ُرؤاه): يف غارٌق السيد بينما حماس، يف (مستطرًدا العبد
وجد ولو الحد، هذا إىل تُعساء ماتوا ما ألجلهم يثور َمن األموات وَجد لو منسيَّة! مدٍن يف

كاألموات! عاشوا ما لهم وينتقم يُنصفهم من األحياء
تتكلَّم التي عينه هي أين الشعب؟ العبد): مع تقريبًا الوقت نفس يف (لنفسه، السيد
بي! يسخر أو سيُسلمني منه. أنجَو فلن إليه ذهبُت لو بي؟ شَعَرت أو رأتني هل عنها؟

ال! عبدي، يا ال مرتفع) بصوت (ثمَّ
تأمر؟ بماذا سيدي؟ يا ماذا إليه): يُرسع حلم، من يستيقظ (كأنه العبد

ثورة. أقوَد لن ثورًة، أقوَد لن السيد:
العبد:

سيدي؛ يا تشاء كما
يُقتَل، أن ا إمَّ فالثائر

جلُده، يُسَلخ أو
عيناه، تُسَمُل

عليه، القبض ويُلقى
— امليت كالكلب — ويُنَىس

السجن! يف
تفعل! ال سيدي، يا تفعل ال

أهيل؟ وجوه يف أنظر كيف (لنفسه) ولكن قليل) (بعد الحق معك أفعل؛ لن السيد:
عبدي. يا اسمع ال. ال، ضيعتي؟ يف وأتجوَّل قريتي أزور عندما املساكنَي أُالقي كيف

ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:
السيد:

عبدي، يا املساكني سأُعطي
قريتي، يف الفقراء سأُقِرض

ضيعتي. أهل عىل بالطعام وأتصدَّق
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العبد:

تصدَّق، سيدي يا ْق تَصدَّ
الفقراء؛ وأقِرض املساكني أعِط

َغلته، تزَدْد ْق يتصدَّ من
مكسبه. ويكثر

للفقراء، يُحسن وَمن
قمَحه! هو قمُحه يبَق

أحد! عىل أتصدَق لن أحًدا، أُقِرض لن عبدي، يا ال السيد:
العبد:

أمرك! سيدي، يا أمرك
أحد؛ إىل تُحِسن وال تتصدَّق ال

كالعشق، فاإلحسان
األطفال؛ إنجاب مثل القرض واسرتداد

قمحك، عىل سيأتون
رأسك، عىل اللعنات يصبُّون ثم
جنيتَها. التي الفوائد ويسلبونك

(لنفسه): السيد

الحق! معك
دائًما، هذا فَعلوا

النافذة.) خالل ببرصه (يرسح دائًما! فعلوه

(لنفسه): العبد

يُقِرضه، ما يملك ال أنه سيدي نيس
ضيعته! منه أَخذوا وأنهم

إيلَّ. أنصت عبدي، يا إيلَّ أنِصت السيد:
ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:
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بلدي. وأنىس وَضيعتي، قريتي يف أُفكر أن يصحُّ ال السيد:
سيدي؟ يا تفعَل أن تنوي ماذا العبد:
بلدي! إىل عامة خدمة سأُقدِّم السيد:

العبد:

قدم؛ سيدي، يا قدِّم
عمله. «مردوخ» يباِرْك ذلك يفعل من

(لنفسه): السيد

وشعبي؟ بلدي
الكلمتنَي، هاتني أغرَب ما
فمي! من تخرجان حني

خفيض): بصوت سمعه (الذي العبد

ا! حقٍّ ا حقٍّ
الكلمتني، هاتني أغرب ما
فمك! من تخرجان حني

شيئًا؟ قلَت هل السيد:
ال. سيدي، يا ال العبد:

السيد:

بلدي، إىل خدمة أُقدِّم لن
بيشء. أتربَّع ولن شيئًا أفعل لن

العبد:

النافذة.) إىل (مشريًا تفعل! ال سيدي، يا تفعل ال
هناك، وتمشَّ الخرائب أكوام فوق اصَعد

واألْدننَي؛ األعَلني لجماجم وانُظر
املظلوم؟ وَمن منهم الظالَم كان من

119



األصفر القيرص

الطيب؟ كان وَمن الرشير كان من
منسية. مدن يف منيسٌّ كلهم

السيد:

منسية! مدٍن يف منيسٌّ كلهم
قبل؟ من هذا تقل ألم

العبد:

… ربما سيدي، يا ربما
(لنفسه):

قامته، طالت الذي ذا من
السماء؟ إىل صعد حتى

منكباه، أتسع الذي ذا ومن
فيل، السُّ العالم احتضَن حتى

بذراَعيه؟ العالم وأحتوى

شيئًا؟ قلَت هل السيد:
يشء! ال سيدي، يا يشء ال العبد:

إيلَّ! فأنِصت إذن السيد:
ذا. أنا ها سيدي، يا ذا أنا ها العبد:

يدي! ألغسل ماءً أحِرضْ السيد:
لسيدي؟ الطعام أُِعد هل العبد:

إللهي! َي أضحِّ أن أُريد ال، ال، السيد:
العبد:

ضح. سيدي، يا ضحِّ
إللهك؛ الُقربان م قدِّ

إللهه األضاحي ِم يقدِّ فمن
بها، يقوم التي للصفقة يرس
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بقرض، قرًضا يُبادل أنه
بَدين! َدينًا ويردُّ

قوَلك! أصدق ما عبدي! يا ا حقٍّ السيد:
العبد:

لآللهة، عبًدا ليكون اإلنسان ُخلق
الحماية، منهم يطلب خادمهم، هو

الجزاء، ويتوقع
سيده؛ من الخادُم يتوقعه الذي

والعبادة، الطاعة فطريق
بالحياة. والتمتع النجاح طريق هو

(لنفسه): السيد

الخاص! إللهي يُت ضحَّ كم
قائًال: خاطبتُه كم

أهملتَني؟ ِلَم
بيتي؟ يف معبدك غادرَت لم
عني؟ يُعوضك الذي ذا من

مثيل؟ ويعبدك يُطيعك بواحد
قدَميه! وقبَّلت إليه عت ترضَّ كم

إليه، توسلُت كم
«مردوخ»؛ اإلله عند يذكرني أن

وإنليل أجيل، من «إنليل» وشمسيسرتحم «شمس»، عند يل يتوسط مردوخ لعل
«إيا»! اإللهة سيد يستعطف

عني، ر تأخَّ عونه لكن
عبدي، يقول كما ذا أنا وها

منسية! مدينة يف منيسٌّ
فوقه، منصوٍب شاهد بال قرب
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عليه. يطوف زائٍر وال
اسمع. عبدي، يا اسمع

العبد:

نعم! سيدي، يا نعم
الطاعة. وعيلَّ األمر لك

أبًدا. أفعل لن إللهي! ي أُضحِّ لن السيد:
العبد:

! تُضحِّ ال سيدي، يا تُضحِّ ال
وراءك، يركض أن الخاصَّ إلهك علِّْم
الطقوس، له تُقدِّم أن سألك سواءٌ
فريضة، له تُؤدي أن منك طلب أو

آخر! يشء ألي إليك توسل أو

أن وعليه أهملني، كما سأُهمله ورائي، يسعى أن سأُعلمه عبدي، يا صدقَت السيد:
لكن. عبدي، يا لكن لطاعته، محتاج أنا كما لعبادتي محتاٌج أنه يعلم

أمرك! سيدي، يا أمرك العبد:
ورشيًرا، ًا خريِّ تكون أن يمكن ال واحد. وقت يف وكاذبًا صادًقا تكوَن أن يُمكن ال السيد:

إذن؟ أفعل ماذا واحد؛ نَفٍس يف ومخادًعا حكيًما وأبلَه، عاقًال
أمرك! سيدي، يا أمرك العبد:

آكل؟ ال أو آكُل هل أرحل؟ ال أو للصيد أرحل أذهب؟ ال أو للقرص أذهب هل السيد:
أو عامة خدمة أُقدم أتصدق؟ ال أو أتصدَّق أعشق؟ ال أو أعشق وحيًدا؟ أبقى أو أرسًة ن أُكوِّ
يتكافأ أن الفعل؟! وعدُم الفعل يستوَي أن يُمكن هل أضحي؟ ال أو إللهي أُضحي أُقدم؟ ال

والعدل؟! والظلم والرشُّ الخري
سيدي! يا تسأل الذي أنت العبد:

مواربة. بال تُجيبني أن وأُريدك السيد:
تفضل. سيدي، يا تفضل العبد:

إذن؟ الخري ما السيد:
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الخري؟! العبد:
اإلحسان والكذب، الصدق يشء: كل مع يتساوى يشء كلُّ كان إذا الخري. نعم، السيد:
أين والتجديف. العبادة والجحود، الوفاء الزواج، وعدم الزواج والكره، العشق واإلساءة،

إذن؟ الخري
املدينة؟ كهذه منسية مدٍن يف العبد:

قبل. من هذا قلَت لقد بهذا؟ شأنُنا ما السيد:
بالتدريج): صوته (رافًعا العبد

اآلن. يُسأَل الذي أنا
هذه تُشبه التي القيم خرائِب وسط الحضارة؟ كهذه ُمحتَرضة حضارة يف

الخرائب؟

الخري؟ أين املهم ليكن، ليكن، السيد:
عنقك! أدقَّ أن الخري صوته): (رافًعا العبد

القول؟ هذا عىل تجرؤ كيف (مقاطًعا): السيد
(مستمرٍّا): العبد

عنقي! تدقَّ أو
البحر، يف أُلِقيَك أن

فيه! تُلِقيَني أو

أسمع؟ ماذا هذا؟ ما السيد:
ِعرشون سيد، يا اآلن حتى استمعُت لقد تسمَعه؛ أن بد وال أقوَله أن بد ال ما العبد:

تستمع! أن اليوم من وعليك وأُطيع، أسمع وأنا عاًما
أن قبل هناك إىل سأُرسلك تقتلني، أن قبل سأقتلك أُحذرك؛ إنني عبدي، السيد:

تُرسلني!
يشء بأي تختار؟ سالح أيَّ شيئًا، تفعل أن املهم بهذا، راٍض أنا بأس؛ ال العبد:

ستقتلني؟

برسعة.) بينها ينتقل مختلفة أدوات (يقلب
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املخراز وهذا املطرقة هذه كلماتك؟ به نَحتَّ طاملا الذي اإلزميل هذا الفأس؟ بهذه
لو حتى سيد. يا تفعل أن املهم مفيد؟ عمٍل يف اآلن حتى تُستخَدم لم التي املسامري وهذه

تكلم. تكلَّم، قتيل، هو الفعل هذا كان
أُصدق! ال أُصدق، ال عليه): (يُرتج السيد
تتكلم! أن بد ال يشء، كل صدِّق بل العبد:

أقول؟ أن تُريدني وماذا السيد:
وأين! هذا تفعل كيف تقول العبد:

أفعل؟ ماذا أفعل، السيد:
هو الفعُل هذا كان ولو حتى … تفعل تفعل، تفعل، األوحد؛ السؤال هذا العبد:
التماثيل هذه من واحًدا ل أتُفضِّ الفأس؟ هذه املطرقة؟ هذه اإلزميل؟ هذا اخرتت هل قتيل؛

بأشعارك؟ املزدحمة األلواح من لوًحا أم رأيس فوق مه لتُهشِّ
فظيع! فظيع، السيد:

النهر شاطئ عىل نقيٍّا؛ هواءً األخرية للمرة فيه س تتنفَّ آخَر مكانًا تختار أم العبد:
الصيد؟ رحلة يف إليها تذهب أن تعودَت التي األحراش وسط الخالء، يف بعيًدا أو مثًال،

هذا؟ أفعل أن تتصور كيف مني؟ تطلبه الذي هذا ما السيد:
أنا؟ أقتلك أن تُْؤثِر هل شيئًا، تفعل أن املهمُّ العبد:

تقتلُني؟! السيد:
املسامري؟ هذه الفأس؟ هذه اإلزميل؟ بهذا تفعل؛ ال أو تفعل أن إما نعم، نعم العبد:

… األلواح هذه التماثيل؟ هذه
مردوخ! يا إيلَّ الخاص؟ إلهي يا أنت أين اآللهة! أيتها (مذعوًرا): السيد

لهم تُقدم أن رفضَت أنك تعلم أحد، بك يكرتث فلم بهم استجرَت أنك تعلُم العبد:
تقديمها! عن تمتنع أو األضاحيَّ

أفعل؟ ماذا لكن ا، حقٍّ ا، حقٍّ السيد:
السؤال! هذا عىل تُجيب وحدك أنت العبد:

التفكري! عىل أقوى أُعد فلم أنت؛ تكلَّم السيد:
دمَت ما امليتة؛ املدينة هذه عىل شاهًدا فلتكن واألخرية؛ األوىل للمرة إذن اسَمْعني العبد:

عليها! شاهًدا األقل عىل فلتكن تُنقذها، أن تستطيع ال
عليها؟ شاهًدا نفسه): يُكلم (كأنه السيد
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تفعل. ال أن من بدًال شيئًا تفعل ومَلِلك، سأِمك من وتخرج العبد:
ستفعل؟ ماذا عبدي، يا وأنت السيد:

السؤال! هذا أسأل وال عبَدك، أُعد لم العبد:
أستغني ال أنني تعلم أيام، ثالثة العيشبعَدك أحتمل ال أنني تعلُم (مستعطًفا): السيد

عنك!
كذلك. كنُت أيًضا أنا العبد:
واآلن؟ كذلك؟! كنَت السيد:

يل! سيًدا تَُعد ولم لك، عبًدا أُعد لم اآلن العبد:
أسمع؟! ماذا السيد:

بالفعل. سمعَت لقد العبد:
فظيع! فظيع، ولكنه السيد:

شاهًدا. تكون أن تبدأ؛ أن اآلن املهم العبد:
وأنت؟ فهمُت، (مقاطًعا): السيد

وإذا املدينة، هذه إىل سأخرج السؤال، هذا عن ِغنًى يف حسبتُك ستفعل؟ ماذا العبد:
ينتظرني الكثري، ينتظرني هناك، أو هنا والحقول، القرى إىل أميض فسوف بي تكرتث لم

الكثري.
أبًدا؟ لسيدك تعوَد ألن وحدي؟ وترتُكني السيد:

عبدي! يا أحٌد يقول وال سيدي يا أحٌد يقول ال عندما نعم، نعم للخروج): (متهيِّئًا العبد
تعود. أن املهم هذا، لك السيد:
شهادتك. تبدأ عندما العبد:

كلماتي. أُوىل ن أُدوِّ ذا أنا ها اآلن؛ من سأبدُؤها السيد:

الكتابة.) يبدأ اإلزميل، (يُمسك

أذهب. أن يُمكنني اآلن تفعل! بدأَت اآلن العبد:
ستعود؟ بأنك تِعَدني أن قبل السيد:

أيًضا! وأُودِّعك بهذا، أِعُدك العبد:

قبل طويل عناق يف يغيبان السيد. فيُعانقه إليه يده يمدُّ سيده، إىل العبد (يتجه
الباب.) نحو العبُد يتجه أن
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وعدك! تنَس ال الوداع، السيد:
عليه! اتفقنا ما تفعل أن تنَس وال الوداع، العبد:

بالفعل. بدأُت لقد السيد:
أبدأ. أن قبل بدأُت وأنا العبد:

مالبُسه.) فيه كيس يف الفأس (يضع

… يا الوداع السيد:
سيد! … يا الوداع العبد:

126



ننجال رؤيا

مشاهد خمسة يف مرسحية ترتيلة

١

حول وتدور خانق كابوس من تصحو نومها. حجرة يف أور، ملكة (ننجال،
يف النائمة السومرية املدينة عىل املطلَّة النوافذ تفتح قليل بعد كاملجنونة. نفسها

تنهار.) أو ننَّا الشاحب القمر إله أحضان

والثياب): واألنفاس عر الشَّ مضطربَة (مذعورة ننجال

يل؟ جرى ماذا
أور؟ ومدينتي ألمي جرى ماذا

حقيقة؟ يكون أن يُمكن هل اآلن، رأيتُه الذي وهذا
املسكني؟ شعبي وضاع مدينتي وخربت ملكي ر ُدمِّ هل

اآلن! نومي من أصحو مذعورًة آه!
األحالم! وحرَمتني األنفاس سلبَتْني والرؤيا

وكنوزي. وقرصي ثيابي يف تشتعل ناٌر ينفضني، زلزال
السوداء. السحب وجيوش ورعود بروق

الجبل وعقارُب الوادي حياُت والبيوت! واملعابد والبرش الشجر يقتلع إعصاٌر
الصحراء، وجراد
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طريق. إىل طريٍق من تُطاردني راحت
وأولول: أبكي وأستغيث، أرصخ وأنا

ننجال! مليكتي يا آه
أور! مدينتي يا آه

كله؟ هذا حدث كيف
يحدث؟ أن أمَكن كيف

مثبَّتة مرآٍة إىل متجهًة قليل بعد تنهض أنفاَسها، وتلتقط أريكة عىل (تسرتيح
وجهها.) وتتأمل الحائط عىل

أور؟ ملكة ننجال هي أهذه
بعني إليها ونظر الصولجاَن وسلمها التاج رأسها عىل إنليل وَضع التي أهي

وقال: الرضا
العدالة؟ أوامُر فِمك من لتخرج
صفراء، خريف ورقة الوجه

غائرة، حفرٌة والعني
مطَفأة، شعلة والجبني

كالجدول، الناصع والجسد
أخاديد! ومألَته األتربة غطَّته

ننجال! هي ليست ننجال! هي ليست ال، ال،
األعاصري، تَذْروها هشة قصبة إال أنا ما

آسٍن، ماء يف واهٌن مركب إال أنا ما
الريح! عنه وتخلَّت الصياد هجره

منها.) وتُِطل وتفتحها النافذة إىل (تتجه
مدينتي، يا وأنت

األقدار؟ وسيدة املدن سيدَة زلت ما هل
اآلن، عليك هبَّ الذي واإلعصار

إنسان؟ أو معبد أو بيت عىل أبقى هل
كالطوفان، يَْهدر وهو سمعته

املتوحشني، الغزاة كطبول تُزمجر والرعود
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الشياطني؛ تقذفها مشاعل والربوق
القادمني. الربابرة طريق لتُيضء

أرى، وال الليل يف أنظر لكني
الحريق؟ أنطفأ هل

أعمى، كحيوان أذني أمد
حني؟ إىل والربق الرعد سكن هل
وزوجي، ومليكي إلهي يا وأنت

الحبيب! نانا يا أنت
كعهدك؛ فأراك إليك عينَي أرفع

الرضيع! الطفل أو العجوز كالحكيم تبتسم
رؤياي، ومن مني تسخر هل

أور؟ وملكة أور تنعي أم
واإلشارات! العالمات اختلطت آه!

األقدار! ألواح وُطِويت اآللهة سكتت
أذني، يف يُدوي الرعد زال ما لكن

يسيُل، الطوفان زال ما
هدير. ولإلعصار

ترصخ): وهى الحجرة وتتوسط النافذة (ترتك
وعبيدي؟ خَدمي يا أنتم حراس! يا

رأيت؟ ما منكم رأى من
سمعت؟ ما سمع من

إيل. تعاَلوا
أور، واحموا منها احموني

يُجيب! أحد ال يتحرك، أحد ال
الحراس؟ جميع مات هل
الطوفان؟ يف غرقوا هل

نراه): ال حارًسا وتُخاطب وتفتحه الباب إىل (تذهب
أنت! أنت،

نائمون، الجميع نائم، إنه
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أور! ورأس رأيس عىل تقع والكارثة
الحارس.) صوت (نسمع أنت! أنت،

اآلن؟ النوم من أيقظك ماذا موالتي؟! –
علينا! تزحف التي الكارثة غبي! يا الرؤيا –

موالتي؟ يا كارثة أية كارثة؟ رؤيا؟ –
ويتثاءب. عينَيه يفرك –
الحراس، عيون تنام حني

األبواب؟! عىل الزاحفة الكوارَث يمنع ماذا
والحيوان؟! والنباتات النفوس وإهالك البيوت تدمري من يمنُعها ماذا

الرعود؟ تسمع ألم صائحة: فيه أرصخ
الربوق؟ تَر ألم

والطوفان، باإلعصار تشعر ألم
والجبال؟ الصحاري من علينا هبط الذي والجراد

والطوفان؟ واإلعصار الجراد؟ –
والرعود؟ الربوق

موالتي؟ يا تقولني ماذا
تقولني؟ ماذا

النوام. الحارس أيها يُفزعك أن ينبغي ما أقول –
نائمون! كذلك الحراس باقي –

أحجاره؟ وتتناثر ينهار والقرص –
موالتي. يا بخري القرص –

والسماء. بالليل وتغطَّى جسده مدَّد
غبي! يا الكوارث يلُد والليل –

والعالمات. النُّذَر تُرسل والسماء
نيام. وأنتم ترصخ ومِلكتُكم

امللكة، أيتها نامي –
إنليل! ويحرسنا وْليحُرْسك

130



ننجال رؤيا

هي ها بَجناحي. امللَحقة نومها حجرة إىل ذهبُت مربيتي، إىل بالحنني شعرُت ننجال:
مستسلمة كأنها واألمان، الرضا منه يشع الحبيب الطيب ووجهها فراشها، يف نائمة ذي
مربيتي يا أنِت حتى الهادئة: قسماِته ل أتأمَّ وأنا هامسًة ناجيتُها الخاص. إلهها لرعاية
مرفئي يا أنِت جواري؟ إىل تقفني وال رؤياي تُفزعِك ال أنِت حتى الحنون! ومرضعتي

شاطئك؟! عىل ترُس لم إن التائهة سفينتي ترسو شاطئ أيِّ عىل ومينائي.

حجرتي. إىل ورجعت الباب أغلقُت –
وبكاء، دمٌع وكيل رجعت
أملي! يُشاطرني أحد ال
رؤياي! يرى أحد ال
تكذب؟ أن يُمكن هل

العالمات؟ تخدعني أن يُمكن هل
ودمعي، الليل يف وبكائي

اإلعصار! فكِّ يف كالشجرة جسدي رجفُة
صياد؟ شبكة يف الواقع كالطري قلبي رعشة

وأعضائي، بذراعي الحارق واأللم
واملجداف! بالدفة أتشبث وأنا
رؤيا، مجرَد تكن لم ال، ال ال

الرأس، قفص يف تهاويلها حوََّمت
حلم، مجرَد وال

القلب! تابوت يف الرصيع كالطفل تقلَّب
ذاك! العاصفة يوم أتوقع طويلة أياًما ظللت لقد

يل، املقدَّر العاصفة يوم
فرايش، يف وأنا الليل ويف

النسيان، وُحِرمت األحالَم ُحِرمت وعندما
والطوفان! العاصفة دمار من الخوُف كاهيل عىل وحطَّ

ذاك، العاصفة يوم من مهرب ال أْن عَرفُت
وحدي، عىل يُقدَّر لم امُلرَّ البكاء وأن

لبالدي. ُقدِّر قد املرَّ البكاء أن
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العاصفة! يوم يا ُعد قائلة: فيه رصخت
صحرائك! إىل عد

الهالك! يوم يا عنى يدك ارفع
ولبالدي! يل املقدَّر الهالِك يوم يا يدك ارفع

كالطري، َجناحي بَسطُت
مدينتي. فوق طرُت وكالطري

اإلعصار! أيها توقْف
الطوفان! أيها تراجْع

شعبي؛ عن أبحث ُرحت
والوديان! الجبال يف د املرشَّ القطيع أيها ُعد

مدينتك! أسوار لتحمَي ُعد
رأيت: ما لهول ويا ورأيت

طني، إىل وَمداخلها املدينة أبواب تحوَلت
الرتاب! فوقها تراكَم العظيمة واملروج الحقول

الغابات! إىل ملعونًة أشجارها عادت
الحريق. بعد متفحم كحقل بَدت

ومستنَقعات، ِبَرًكا أصبَحت األسماك مصايد
والخمر! العسل من ت جفَّ املروية البساتني

خراب! إىل تحولت املشيدة القصور
املاء، يف األوىل حالته إىل الطيني آُجرُّها رجع

والطقوس، الشعائر فيها تُقام كانت التي املواضع ويف
ذيولها! تهزُّ الخرائَب تأوي التي الثعالب راحت
القوارب، فيها تَُجر كانت التي فاف الضِّ وعىل

الباكية! واألشجار الضارة األعشاِب سوى تنبت لم
الدموع! قصِب سوى ينبت لم السهول ويف

والحيات. الجبل وعقارب الديدان إال تسَع ولم
العذبة، املياه من وبدًال

امُلرة. املياه جَرت
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باللصوص. املدينة طرق امتألت
الوحوش؛ الربابرُة انحَدر البعيدة الجبال ومن
أمها! من والبنَت زوجها من الزوجة َرسقوا

العجوز! والَجدَّ الرضيع الطفل ذبحوا
بالجميع. فتكت واملجاعة

األربع، الجهات عىل ملكًة كنت التي وأنا
الجثث، مألَتها التي الدروب يف وجهي عىل همُت
الذئاب! طارَدته الذي قطيعي أستعيَد أن حاولت

ذاك، َر املقدَّ العاصفة يوَم أن رأيت وعندما
وعيلَّ، شعبي عىل ُكِتب قد املحتوم العاتية العاصفة يوم

قرصي! خرائب إىل رَجعُت
ينادي: من سمعُت املظلم الركن يف انزويُت وعندما

الكبار. اآللهة مجمع إىل هي توجَّ
الجبني! املقطَّب القوي إنليل إىل اذهبي

وبكاء: دمع وكيلِّ أجبُت
َجناحاي؟ ُكِرس وقد كيف

ذاك؟ العاصفة يوم قدروا وقد كيف
ننجال! يا تيئيس ال الصوت: قال

القرار! يصدر أن قبل اآللهة مجمع إىل
هناك؛ إىل الرؤيا َجناح عىل وذهبت

ويتناقشون، ويأكلون يرشبون املقدس مجمع يف كانوا
الجليل؛ آنو إليهم أشار رأوني وعندما

السكوت. فخيَّم يده رفع اآللهة سيد آنو
وبكيت أمامهم ركعُت

والقرابني: النذور من الفارغتنَي يَدي رفعت
العظام، اآللهة أيها

القرار! تُصِدروا أن قبل تريَّثوا
والرضيع! والضعيف واليتيم األرملة بحق انتظروا
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مكان. كل يف العالمات أملح
األركان. كل ويف الوجوه كل عىل الدمار رسَل ألقى

والصولجان، الحكَم سلَّمتموها التي ننجال ترجوكم لكن
الحقل، يف والسنبلة الشجرة يف الورقة باسم ترجوكم

والفأس، املنجل وباسم املحراث باسم
امليزان، وباسم املكيال باسم

الحجر، يف الراقد الطفل وباسم املرضعة باسم
اآلُجر ولوح الكوخ وباسم البيت باسم
والكاهن، والكاتب والسيد، العبد باسم

الصياد وباسم البناء باسم
القرار! تصدروا ال القرار! تصدروا ال

«آنو»! أمام دمعي سكبت
«إنليل». أمام حايل نعيت

وزفراتي: دموعي لهما قالت
ر؟ تُدمَّ أال ألور يجوز أال

الدمار؟ من مدينتي تنجَو أن يجوز أال
يُذبَحوا؟ أال ألهلها يجوز أال

املحتوم! القَدِر ألواُح أيديكم يف من يا العظام! اآللهة أيتها
املكتوب؟ تُراجعوا أن يُمكن أال

املسار؟ وتُعدلوا الُخطة تُغريوا أن يمكن أال
والجربوت! القوة قواد قائد يا إنليل! يا وأنت

عني؛ عينك تُبعد أن يُمكن أال
املوت؟ عني

ضدي؛ بالكلمة تنطق أال يمكن هل
املوت؟ كلمة

قدمه، وال يده يف إصبًَعا يُحرك لم «آنو» لكن
إيلَّ، ينظر لم الجبني املقطب وإنليل
كلمة. وال بسمٌة شفته عىل تَبُد لم

تُريدين! ما فليُكن نعم! آنو: يقل لم
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ذلك». ني «يرسُّ إنليل: ينطق لم
القرار؟ عىل متم صمَّ هل اآللهة! أيتها

الطوفان؟ يزحَف أن وأمرتم العاصفَة أطلقتم هل
كالجراد؟ علينا يهبطوا أن أَمرتم هل أيًضا؟ والربابرة

أفعل؟ ماذا
الطريق. يف والعاصفة صامتون، اآللهة

املسكني! شعبي يا إيلَّ
واليأس! الرعب من تُمت ال انتظر!

سبيل، كل يف د تُرشَّ ال
املسكني! شعبي يا انتِظر

والَحمري، والخيل والثريان، األبقار أيتها
واألنوال، والرَّحى والفئوس، املحاريث أيتها
والسقوف، واألعمدِة الجدراِن يف اآلُجرُّ أيها

والعَربات، واملجاذيف املراكب أيتها
الغدران، عىل الباكية األشجار أيتها
طآن، الشُّ عىل الدامعة والقصبات

ننجال! ملكتَكم انتظروا
انتظروا!
انتظروا،

الباب.) من مرسعة وتجري واقفة قدَميها عىل (تهبُّ

٢

املالمح زائغة الشعر مهوَّشة القدَمني حافية وننجال بقليل الفجر قبل (الوقت
أور.) دروب عىل دليل بال متعثرٌة والعيون،

ويُمسك عينَي يعصب نري يُطاردني، وحش والرؤيا الطريق إىل أرسعُت ننجال:
الندى إىل وعنقها خدودها تمدُّ الذابلة كالوردة الجافُّ األصفر الغَسق كان بخناقي.
البليل. األسود ِغطاءها ترفع ولم النوم يف غاصت واألشجار واألبراج والبيوت والشعاع.
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ُمسوخ منه تخرج أن يُمكن قرب أو رِحٌم مريب، وحش السكوت لكن حويل. ساكٌن يشء كل
ِسواي؟ بمخاضه يشعر ولم جويف يف انتفَض جنينًا كانت هل الرؤيا؟ خدَعتني هل ومسوخ،
صوت. ال ع؛ أتسمَّ إنني املتَعب؟ الرأس تابوت يف وتصايَحت واضطربَت رقَصت أشباًحا أم
الشاحب، القمر وجه فوق تسبح شاحبة ُسحب بل نار، َجذْوة وال بُرود ال للسماء؛ أتطلَّع
السيول. يف تغرق وال الباردة األرض تطأ العارية قدمي وهذه أور. وإله «ننا» إلهي وجه
يقوم أن الجباِر إنليل عىل وبقي بالحكم نطقوا هل صامتني؛ األعَلون الُقضاة زال فما إذن
الجيوش ويُجهز األسلحة يُِعد األكرب اآللهة الرشطي كان ربما ننجال! يا يدري من بالتنفيذ!
أْهذي تُراني أم آه! رضبتَه. يرضب أن قبل والتنانني والعقارب األفاعي مواكب ويصفُّ
شبكة من خلَّصني صوٍت عىل أَفقُت أور؟ وعىل نفيس عىل الليل طول وبكائي أَرقي من
كمركب الليل يف ا ممتدٍّ صوتًا كان السوداء. أفكاري جَدَلتها مشنقة ُعقدة من أسئلتي،
العاصفة، تُحارصه بحريٍّ كطائٍر املكسور، واملجداف ة بالدفَّ ويتشبَّث املوُج يتقاذفه بعيد
غضٍب صوَت يكن لم سفني. أو مرفأٍ عن لهفة يف ويفتش الهادر، املوج هامات وتلطمه
بنفسه يزحف ر معمَّ كحيوان عجوًزا كان اندفاع. وال قوٍة صدى فيه يرتدَّد لم احتجاج، وال
صاحبه عىل برصي وقع ما ورسعان أمل. أو لرغبة فيه أثر ال مرهًقا فيه، يموت مكاٍن إىل
الجسد عىل املسَدل وثوبها واألحزان، السنني بحمل مثَقلة امرأًة كانت مثِله. املرَهق العجوز
ملويٍّ كحبٍل الصوت وامتد عجفاء. نخلٍة عن الشحيح الضوء عىل يشفُّ ب املتخشِّ الضامر

عىل: يلتفَّ كي يجهد
نفُسها): ننجال الصوت(تردده

الياقوت، أو الالَزَوْرد حجر من بإكليل تتحلَّني َمن يا
الذهبية، والزهور والفواكه باألوراق ُزيِّن

صدرك؛ عىل اإلكليَل تَضعي ال
الهبوب. وشك عىل إنليل فعاصفة

صدري. إىل وعٍي دون يدي تسلَلت تتَّهمني. أنها شعرُت تُكلمني، أنها إيلَّ ُخيِّل ننجال:
تاجي من عاريًة قرصي من خرجت لقد صدري، عىل اإلكليل يكن لم إنليل! يا لك حمًدا
أو ننا أو آنو معبد يف أَمًة أمري، أو كبري بيت يف مهملة خادمًة يظنني يراني َمن وزينتي،

نحوي. وزحف الصوت تلوَّى إنليل.
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َحمري، بأربعة مة املطهَّ عربتَك تقود َمن يا
القريب، بيتك إىل بحمولتك لتصل وتجد

والحمري؛ العربة واترك اهرب
الهبوب! وشك عىل إنليل فعاصفة

واألغنام، البقر من قطيعك ترعى من يا
واألعشاب، بالقصب َ ليهنأ الحظرية إىل وتسوقه

النهار، وتعب الشمس َلْفح من ظلِّها تحت ويسرتيَح
فيه؛ تختبئ مأًوى عن وابحث القطيع اترك

الهبوب. عىل إنليل عاصفة أوشكت فقد

مؤبدة كدوامات دوائَر يف وتدور السوداء، كاألفاعي تتلوى الصوت حباُل كانت ننجال:
بصدق الفرحة تُخِف لم أهتفبصيحة وأنا العجوز وواجهُت مخبَئي من خرجُت عيلَّ. تُطِبق
لم وحدي، رؤياَي تكن فلم إذن رؤياي؛ رأيِت فقد إذن العجوز! أيتها العجوز! أيتها رؤياي:
بي. تحفل لم لكنها العجوز، أيتها وحدي، أنا سمعي يف العاصفة زمجَرت وال الرعود تُدوِّ

شيئًا: تسمع ولم أحًدا تَر لم كأنها تقول استمرَّت
األم، رحم من لتوِّك خرجت من يا

والعويل، بالرصاخ أور يف الهواء واستقبلت
تعود! وإليه ولدي، يا أتيت للموت

األرض لألمِّ ترجع أن أور يف الوحيدة الحرية صارت أن بعد أتيت للعبودية
تبدأ أن قبل ولدي يا ولتُِرسع القيود! يف وتوَضع باآلثام تُلوَّث أن قبل

إنليل. عاصفة

إن أقول حاولُت لساني. لينطلق الرعب بوابة تتفتَّح فلم أرصخ أن هممُت ننجال:
الوتر رضب عن تتوقف لم لكنها خطيئة. أو إثم بال طفل يُوَلد أال قدَّرت نفَسها اآللهة

املشدود:
الصوت:

تنتظر؟ وماذا تنظر أين إىل
ظالم، وأمامك ظالٌم وراءك

الحياة، عتبَة وتجتاز الشباب عمر تبلغ وعندما
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واإلحباط! والغدر والذلَّ الجوع انتظارك يف ستجد
األبواق، يف إنليل ينفخ أن قبل ولدي يا بنفسك انُج

الطوفان. ويزحف اإلعصاُر يَهِدر أن قبل

الجافة. كالبلحة د املجعَّ أنفها تُالمس أنفي كادت حتى العجوز من تقدمُت ننجال:
عني: عينَيها تُحول وهي قالت كذلك؟ أليس مثيل، الرؤيا رأيِت كالفحيح: همٍس يف لها قلُت

تقول: نشيدها يف استمرت ثم األلوف، بعد األلوُف ورآها

واليتيم، األرملَة وتظلمون الفقراء عىل تحتالون من يا
امليزان، ون وتغشُّ الكيَل تبَخسون يامن

واملرسوق، السارق قرب أنها وتنسون األرض وترسقون
والرياح؟ العواصف صهواِت يمتطي إنليل تَروا ألم

والِبطاح؟ والسهول الجبال يف املزمجر صوته تسمعوا ألم

العجوز، أيتها ورأيته سمعته أنا أمامي: من تختفَي أن قبل أقول أرسعُت ننجال:
نطقت قد املقدور، القَدر لوح يف املصري قرَّرت التي واآللهة ورأيناه، سمعناه قد وأنت أنا

التنفيذ. سوى يبَق ولم بالحكم
والعبيد. والسادة والبنات األبناء ومعِك تعاَيل العجوز، أيتها تعاَيل

… قالوا األسباب؛ ونفهم اللوح يف ما ْ نقَرأ تعاَلوا
الصوت:

طني، من لوح عىل وتكتب النجوم تتأمل َمن يا
التنني، عليها وداس اإلعصار دمرها التي أور قصة

املهني، الذل بوابة إىل مغلولة الربابرة وساقها
والطني؛ واإلزميَل واملسامري اللوح اترك

الهبوب! وشك عىل إنليل فعاصفة
الهبوب. وشك عىل إنليل عاصفة

الظالم. يف املتثاقل الشبح وغاب الصوت إيلَّ فارتدَّ أوقفها، أن محاِولًة رصخُت ننجال:
واملتكربين واملغرورين، الفاسدين عىل يدلَّني أن سألته ينتظر، أن عليه ناديُت
مع نرفع أن يدي، يف يده يضع أن دعوُت واليتيم. واألرملة األرض ولصوص والظاملني،
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ونبنَي اإلعصار بوجه نقَف أن البالد، يف الحق بيت ونُقيم العدل، ميزان واأللوف األلوف
جوف يف الخائف الثعبان ينسحب كما انسحب املشدود الوتر لكن الطوفان. أمام السور
بالخطر املنِذر األفق الشاسع، املغربِّ األفق يف الطالع الفجر بسهم املطعون الليل الليل،
يتأملني َمن للسقوط. آيلة مدينة يف موحش طريٍق عىل وحيدة وقفُت القادم. والويل الداهم
راعيُة امللكة أني فأُنكر الفجر غبَش يف حايل ل أتأمَّ العايل، القرص يف امللكة أني يعرف ال
واقفة وأنا امليزان. بكفي ووضع التاج وسلَمني إنليل فوَّضني أني السور! وحامية العدل
حول يلتفُّ العجوز من سمعته الذي والصوت إنليل. مع القادم الغضب أنتظر وحدي
أفعل؟ ماذا القديم: السؤال أُردد أن وقبل املهجور. كالقرص خاٍو صدٍر يف ويرن رقبتي
صاحبه كأنَّ عيلَّ، اليأس بنار املتقِد الجمر أو كالصاعقة يسقط اآلخر الصوت سمعُت
الظالم. يف له تُيضء التي عينُه هو صوته أن األوىل النظرة من أدركُت صداه. عىل يتقدم
منه واقرتبُت أثَِره. يف الضئيل وجسده قدَميه يُلقي ثم املتطاير كالرشر فمه من يُطلقه أخذ
كقربَين الغائرتني العيننَي يف املجدور، املحفور الوجه يف حدَّقُت وجهه. أمام يدي وحرَّكت
كعيون املتَّقدة الرشارات وانهمَرت أمامه. تحرك أو منه اقرتب أحًدا بأنَّ يشعر لم صغريين.

الليل: أركان من ركٍن يف املرتبصة القطط

الدوام! عىل املتجدد العناء وهبتني الذي أنت
باألحزان، مثقلة وروحي البيت دخلت

باآلالم. مفعم وقلبي الطرقات إىل خرجُت

عينَيه يف أنظر وأنا قلت التمثال. كوجِه الجامد وجهه وتأملت منه تقدمُت ننجال:
وعرَّفتَني أجبتَني إال إلهك بحقِّ أنت. َمن أعرف وال تتهمني امليتة: وقسماته املطفأتنَي

بنفسك!
الصوت:

السفهاء؟ مع أُقيَّد لم الحكيم، أنا
الجهال؟ مع أْعُد لم الذكي أنا

الجوع! طعامي لكن مكان، كل ويف وفريٌ الطعام
الناس، عىل األنِصبُة فيه ُقِسمت الذي اليوم يف

العناء! هو نصيبي كان
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الطريق. عبور عىل أعمى شحاذًا يُساعد أن يُريد من شأَن يده أمسكُت ننجال:
هذا من وسألته: عت تشجَّ دمائي. يف يرسي بالدفء فشعرُت يدي عىل يُده أطبَقت
جبينه قطَّب العدل. لقضاة ه ألُحِرضَ ِصْفه العدالة، منه لتقتصَّ ه َسمِّ العناء؟ لك سبَّب الذي

الغامض. الرس طري منه ويُطِلق الحجري فمه يفتح أن قبل السماء إىل وجهه ورفع
الصوت:

الجنوبية، بالريح غطَّاني املخاِتل الرجل
ألكذوبة، الصادقة كلمتي حول

عيلَّ! الرش قوات وسلَّط العهد خان
عيلَّ واألوغاد هو — الخادع املخدوع وهو — وتآمر

عمَله. العادُل راِعيَّ يُحبط فلم
أال شيئًا؛ تقل لم ولكن نَطقَت وحدنا: ورصنا الطريق عَربنا أن بعد له قلت

اآلثم؟ تصُف أال االسم؟ ي تُسمِّ

الصوت:

أنني، وَكِلمتي حرضتك يف أقف
إليك، أتكلم أن أريد

ونُواح. بكاءٌ كالمي لكن

وأنوح! أبكي مثلك أنا أنني، كلمتي أيًضا أنا إليه: وأرسرُت يده عىل ضغطت ننجال:
الدموع. وتجفُّ الشكوى تنقطع قليل بعد البالد، عىل النهار يشعُّ قليل بعد لكن

الصوت:

مظِلم! فنهاري البالد عىل يُِرشف النهار كان إن
للدموع! اختارني فقد لغريي يبتسم الحظ كان إن

جروحي، عن وجهك وتُحول َشكاتي تُضِجرك من يا وأنت
عليك، خفي قد روحي يف النازف الجرح كان إن

بجسمي، املرض فعل ما فانظر
ُقروحي! شئَت إن واملس

عنك. سيُخفف إلهك ننجال:
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عني! وتخىلَّ أهملني بل الصوت:
لك. تدعو ك أمُّ ننجال:

ُولِدت! منذ حظِّي تندب بل الصوت:
لك. ستثأُر مدينتك ننجال:

فتح عىل قادرة كنِت إن حولك انظري يل؟! تثأَر حتى لنفسها ثأَرت وهل الصوت:
عينَي. أعمى الذي الظلم لرتَِي حولك انظري عينَيك.

هم؟ َمن والظَلمة، ننجال:
وألوف. وألوف ألوٌف الصوت:

أجُدهم؟ أين ننجال:
والحان، واملتجر واملعبد للحقل اذهبي لألسواق، اميض الطُّرقات، يف سريي الصوت:

وألوف. وألوف ألوٌف الصدور؛ يف وانُفذي البيوت ادخيل
لألسواق. اميض الطرقات، يف ِسريي عينَيك، افتحي واملظلومني؟ الظَلمة عن وتسألني

ننجال:

يصيح: وهو والضباب الظالم ستائر واقتحم يدي، من غضٍب يف يده نفَض
لك، ستثأر مدينتُك تقول

لنفسك، ثأرت أور يا ومتى
ألوف؟! فوق ألوٌف أور يا والظَلمة

الطرقات. يف سريي الطرقات، يف سريي
لألسواق. اميض لألسواق، واميض

٣

املهدود، جسدها عىل التعب آثار إنليل. معبد جدار إىل بظهرها مستندة (ننجال
الغروب.) وقت بالرتاب، املعفرتنَي وقدَميها املنهوك، ووجِهها

ووقفت األنهار وعَربت الحقول ُطفت والطرقات؛ األسواق يف السري من تعبُت ننجال:
والجبَّانات. املقابر إىل قَدماي وقادتني والبوابات، األسوار أمام

لنفيس: أقول كنُت مكان كل يف
أور، مدينتي يا أور،
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أمي، أنت يل؛ أمَّ ال
أبي، أنت يل؛ أَب ال

أور؟ يا أنت هي أهذه
الدموع، يذرف شعبي
الرُّغام، يف بنفسه يُلقي

م، مهشَّ كإناء ينام
وتبكني! وجهك عىل ئني تتكفَّ وأنت

أور؟ يا أنت هي أهذه
يدورون بعيد من رأيتهم الحاكم « «اإلنيسِّ قرص إىل طريقي يف كنُت عندما
أجساَد ورأيت الظهور، تلسع وهي السياط أصوات سمعُت ويدورون.
يف تردَّد مالمحهم أتبنيَّ أن وقبل تدور. وهي بالحبال املشدودَة الُعراة

تقول: أغنية أذني
دوري، الطاحونة أيتها دوري

يبكون، الرحى حجر حول العبيد
يبكون، املحراث خلف الزُّراع

يبكون، القصب مزامري عىل الرُّعاة
دوري. الطاحونة أيتها دوري

هؤالء؟ َمن وسألت: العمال عىل املِرشف إىل اتجهُت
يَرون. وال تَرينهم أنِت –

هذا؟ معنى ما –
عليهم. اإلنيس جنوُد قبض عميان؛ هم –

كالحيوانات؟ ليُعاَملوا –
البستان. ويزدهر الحقل فيخرضَّ األرض ِلرَيووا –

اإلنيس؟ أرض –
عبيد. والكل السيد فهو بالطبع؛ –

بهذا؟ أمَر َمن –
بسواه؟ أو بهذا أنت شأنُِك ما –

السوط. هذا عن ابتعدي هيا النِّري! يف معهم لربطتُك مبِرصة أنك لوال
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بلهيب ج وتتأجَّ العرق بسيول تلمع راحت التي الجلود يشوي السوط وفرقَع
واألنني: الشكوى ع تُرجِّ األغنية وانسابت الرشار.

دوري، الطاحونة أيتها دوري
دوري. الطاحونة أيتها دوري

أجرُّ مشيُت يُهان؟ اإلنسان جعل من كالحيوان؟ األعمى بجلد أمر َمن أور! يا آه
يف يُقابلني فالحزن أحد؛ سؤال إىل حاجٍة يف أكن لم الكبري، الحقل إىل ساَقيَّ
والنبالء الحكام قلوُب تطويه ما يكشف والحزن والحيوان، اإلنسان عيون

الخاص. ملكه وجعلها األرض عىل استوىل واألعيان: واألغنياء
حقوله، تحرث اآللهة ثريان –

اآللهة. أرض أجود هي وحقوله
الفقراء، أموال يأخذون القرص موظفو –

وبساتينهم، وبيوتهم وشياههم َحمريهم ينهبون
األثمان! بأبخس لبيعها اضطرُّوهم منهم اشرتَوها وإذا

ثراءً، ويزداد ينتفخ القرص –
وجوًعا! فقًرا تزداد القصب وأكواخ

«اإليشاكو»1 قرص هو هذا انظري! –
«اإليشاكو»، قرصحريم وهذا

أطفاله، قصور وهذه
وموظَّفيه. وحرَّاسه ابه ُحجَّ قصور وهذه

والقبور؟ الخرائب إىل األخرى الناحية يف نظرِت هل –
الفقراء! ُدور هي هذه نعم؛ نعم

الرتاب. وتُعانق األرض عىل تنحني
كاأليتام، وتتماسك الخجل من تتوارى

الظالم. يف يبكون الذين األيتام
يشء، كل عىل الرضائب فَرضوا أنهم تعلمني هل –

مكان؟ كل يف والرسوم الرضائب ُجباة وأن

الحاكم. أو الوايلَ تعنيان سومريتان كلمتان واإلنيس اإليشاكو 1
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الرضيبة، دفعُت امرأتي تزوجُت عندما –
الرضيبة، ضاَعفوا طلقتها وعندما

القرص، ساحة يف لجزِّها األغناَم أحرضنا إذا –
بالرضيبة، األغنام عىل املرشُف طالبَنا
الِفضة، من بشيقل تُسدَّد والرضيبة
األغنام! من الرأس ثمن من أغىل وهو

ان، والكهَّ للسَدنة وقدمناها للمعبد ذهبنا وإذا
الُقربان. عىل بالرضيبة وطالبونا أيديَهم مدُّوا

اآلن؟ لجارتي يحدث ما تعلمني هل –
املكان؟ هذا من أنت تعلمني وهل –
املسطور. القَدر لوح يف قرأه بل –
إنليل. بيد املسطور القدر لوح –
أور. وحامي والعدل الحكمة رب

الثَّكىل، األرملة عن املسئول والراعي –
وفقري. وضعيٍف يتيم كل عن

وكبري. صغري كلُّ يعرفه هذا بالطبع. –
أور! من ليست املسكينة أن يبدو ها! ها –

ألور؟ حدث ماذا وملاذا؛ –
أور. هي أور عادت ما –

املسطور، القدر ألواُح وصارت الحال انقلب
املأجور! والرشطي الحارس ويُنفذها الكاهن مع اإلنيس يكتبها

هذا؟! عىل جرؤَت كيف تجديف، كفر، هذا –
الُجرأة؟ الفقراءَ تُواتي كيف أتجرأ؛ ال أنا –

العني. شاهَدت عما ينطق ولساني
وأين؟ العني؟ شاهدت –
اليوم. فجر الجبَّانة يف –

ردائه يف يحتويني الصمت كان الجبَّانة، إىل املؤدي الضيق الطريق إىل أرسعت
الحت كلما قدَمي يف تنغرز واألشواك خطوة، كل مع املخيف الناعم
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أماكنها يف الثابتة والنخيل نَوبر الصَّ وأشجار واملزارات، واألرضحة الشواهُد
إيلَّ تناَهت املحِرقة. الشمس وهج تحت اآللهة تماثيل أو ود، السُّ كالحراس
أهتدَي أن الصعب من يكن ولم شديد. وَلغٍط وصياح وبكاء كالٍم أصواُت
وقف صغرية جنازة أمامي أرى وأن املضطربة، األصوات مصدر إىل
املسنَدِة برءوسهم واألطفال النساء وجلست مفتوح، قرب عند أصحابها
والحني. الحني بني مفاجئ كشالل ينفجر املتقطع والنشيج أيديهم، عىل
املمدَّد امليت جثمان عىل برصي وقع بينما املحتشد، الجمع من اقرتبُت
ملحت عندما رأسها األرملة رفَعت فقري. مغرب كفٍن يف القرب فتحة أمام
اليوم. مات زوجك، هذا قلُت: صامتة. أطرَقت ثم األرض، يفرتش ظيلِّ
رفَعت واإلعياء. الجوع من مات أبي، هو العيننَي: واسعُة صبيَّة قالت
مع ِمتُّ التي أنا بل مطفأتنَي: بعيننَي وجهي يف وحدََّقت رأسها املرأة
تقول: أنها صمتها من وأدركُت إيلَّ نظَرت تعنني؟ ماذا سألتُها: األيتام.
الرجال، من حشد عىل برصي فوقع حويل تلفتُّ يل؟ أنت تملكنَي وماذا
تتدىل وُرشطيٍّ طني، من لوًحا يده يف يحمل كاتب عىل بينهم ِمن تعرفت
القرننَي. حادِّ ثور رأُس مقبضها من يُطل ثقيلة معِدنية عًصا حزامه من
وربما وهيئتي، بحضوري فوِجئوا أنهم الواضح من كان إيلَّ، جميًعا نظروا
ال نحن واليد: الوجه غليُظ رجل قال قديم. مجد آثاَر وجهي عىل مَلحوا

والقوانني. األوامر لكن دفنه، عىل نعرتُض
والقوانني؟ األوامر –

الرضيبة. دفع من بد ال نعم، نَعم –
نملك. ما كل هذا رنا؟ تأخَّ وهل األرملة: رصَخت
يكفي! ال يكفي، ال الغليظ: الوجه ذو الرجل قال
البيت؟ يُفتشون َمن أرسلتم ولهذا الرجل: سألت

فيه. شيئًا وجدوا إن واحد: وقت يف واألرملة الرجل قال
هكذا؟ امليت ويبقى أخرى: مرة سأَلت

والقوانني. األوامر ملحوظة: بصورة واليدين الوجه نحيل آخر موظٌف أرسع
هل عجوز: شاة رقبة يف معلق خافت كجرس صوتُها ورن األرملة تدخَلت
تختم ِشفاُهنا تكد ولم األرض، عىل امليَت نضع نَكد لم فعلوا؟ ماذا تعلمني
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بالسياط «الجاال» شياطني به تُِرض ال أن السفيل العالم آللهة الرضاعة
املتوحشني الغزاة من كجيش ظهروا حتى والرتاب، الوحل يف تُمرغه وال
مئونة كلََّفنا الذي القرب هذا يف وضِعه من منَعونا امليت، وعىل علينا وا انقضُّ

شهور.
أرسلهم؟ من هؤالء؟ وَمن قلُت:

أور! عن غريبة كأنِك َمن؟ تقولني ساخرة: األرملُة ردت
والرسوم؟ الرضائب ُجباة هم خطئي: أُداري قلت

الذئاب من حشٌد بل واحد: بعد واحًدا إليهم بسبَّابتها تُشري وهي األرملة قالت
لني. واملتطفِّ واملرابني لني واملحصِّ املوظفني ونهم يُسمُّ

تُباع وحرساتهم أطفايل دموع لو الرسوم! عليها لتقاَضوا ثمٌن لدموعي كان لو
الخبز من معنا ما نَهبوا ذلك ومع واألكياس! الجيوب يف ها بدسِّ ألرسعوا
املخزون وسَلبونا يحترض وزوجي مساءً للبيت حَرضوا أن بعد والنبيذ،

والشعري. والِجَعة الغلَّة من
والتفتيش. البحُث ضعنه يتمخَّ ما ينظرون زالوا وما فيهم: عيني أُقلب وأنا قلُت

والقوانني: باألوامر أحدهم يُذكِّرها أن قبل األرملة قالت
املسكني، ويظل

خائبني! يرجعوا حتى هكذا
السفيل! العالم وال األرض أهل من هو ال نابه: عن وكرشَّ أحدهم ضحك

أناولهم كنُت الربق ملح ويف وصدري. وأذني ذراعي عىل مرسعة أصابعي مرَّت
املرسوم النقش كان ماذا اآلن حتى أعرف لم الذهبية الحىل من قطعة
وأنا كالخنازير وصاحوا فيها وضعتها التي اليد عىل تكاَلبوا عليها.
ننجال! امللكة مقربة من ذهٌب ذهب! الطريق: عىل وأُرسع ظهري أُعطيهم

ننجال:

أور! يا آه
أور؟ مدينة أنت هل

أور! ملكة يا أمامك القَسم أقَسموا والذين
الوعود؟ ونكثوا العهوَد خانوا ملاذا
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العدل، ميزان قَلبوا ِلَم
الناموس؟ وهَدموا

لآللهة، ملًكا والبستان والحقل والقرص املعبد كان
والطني، الدم من اإلنسان خلقت عندما واآللهة

وقالت: عليه صورتها طبَعت
وتعبدها؛ اآللهة لتخدم إال تُخَلق لم

خدمته؟ يف والبَرش اآللهة ووضع «اإلنيس» جاء فلماذا
الحقول؟ محاصيل عىل الحقول عىل املرشف استحوذ ملاذا

والقطعان؟ باملاشية الحظائر ناظر واستأثَر
واليتيم؟ األرملة حق الرشطة رئيس ونهب

األعىل؟ البحر إىل البالد حدود من الزبانية وانترش
البالد؟ حدود إىل األعىل البحر ومن

أور! يا آه
الجميع؟ لحَم الجميُع أكل ملاذا

الجميَع؟ الجميُع واستعبد
أور، ملكة يا ننجال، يا وأنت

امليزان؟ يدك ِمن سقط ملاذا البالد يف العدل إلقامة عنه «إنليل» وكلك من يا
والصولجان؟ والتاج السيُف وقع الرتاب ويف

واألساطري: القصص لك يحكون وتركِتهم قِتهم صدَّ ملاذا
والبساتني؟ واملصايد الحقول عىل واملرشف والناظر، والقائد والوزير، الحاكم

أوالَده، األُب باع حتى بقرصك وبقيِت
للدائنني، عائلته أفراد الرجل وسلم

مساجني! والرعيُة انني سجَّ الرعاة وصار
دموعه: وتقول عينَي يف ينظر حني للطفل أقول ماذا

أور! يف ُولدت ما وليتني أور يف ُولِدت
واألرشار، واملجرمني املذنبني أعاقب كنُت أن وبعد

اللئيم، واملجرم السارق برجم وآمر
والقرابني؛ واألضاحي بالسكائب إنليل قلب وأُريض
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األمري! وال العبد يعرفني فال أور شوارع أطوف أصبحُت
إنليل! معبد يف بَغيٍّا أو خادمة فيحسبونني الناس أُكلِّم

إنليل؟ يا ألور حدث ما يُرضيك هل
أور؟ وملكة أور عىل غضبك هو هذا هل

مكان، كل يف الشؤم عالماُت كثرت
إنليل. يا ها فرسِّ
تكلَّم! كلمتَك، قل

محرابك، حائط عىل التعب من أستند من يا
أور! ساعد ساعدني،

لك: أترضع إني
غضبك، ارفع

إعصارك، أوقف
شئت؛ ما بي وافعل

لك. خادمة فأنا
أهِلكني، أو رني دمِّ
أور. تُهلك ال لكن
أور! تُهلك ال لكن

٤

تمثاٍل أمام املقدس املحراب يف الشعر مشَعثة باكية تقف ننجال إنليل. معبد (يف
إنليل.) لإلله ضخم

ننجال:

إنليل، يا كلِّمني
مقدسية، كلمتك َمن يا

يتبدَّل، ال وكالُمك
الحريى؛ أسئلتي عىل ُردَّ

الصولجان، وسلمتَني التاج رأيس عىل وضعَت يوم تذكر هل
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املقدسة، القوانني عىل وائتمنتَني
قلبك؟ كلمة هو الذي أمرك عن وكشفت

باملاء، األنهار فاضت بكلمتك
القصب، أدغال يف بيضه البحر سَمُك ووضع

الفسيحة، األرض عىل أعشاشها السماء طيور وبنَت
بمائها، السائرة الغيوم وجادت

السهول، يف والنباتات األعشاب ونمت
والحقول. املراعي يف الوفري القمح وازدهر

تُباركها: وأنت «ألور» قلَت يومها
الزاد، املوفورة املدينة أيتها
املياه، العميقة املدينة أيتها

الثابت، القويِّ كالثور الراسخة
البالد، خري ة منصَّ يا أنت

كالجبل، أنِت خرضاء
كالغابة، الظِّالل وارفة

السماء! قلب إىل اسُمِك لريتفع
األقطار! فوق مقامك وليعُل

واللبن! السمن أعيادك يف ليبِحْر
واألفراح! السعادَة مخازنُك ولتجلب

إنليل، يا قلت ما هذا
لك، مسكنًا أور اتخذَت يوم
وقطعانها، أرسابها وباركَت

ومعابدها، وبيوتها
املختار، املقدس بلدك وجعلتَها

للصمت؟ وترتكنا كلمتك تأخذ فلماذا
األنهار، ت جفَّ ملاذا

والحقول، املراعي وذبلت
واألطيار؟ الغيوُم سماءَنا وهجرت

إنليل، يا كلمني
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الجليل! ل املبجَّ الراعي أيها
امليزان، يدي يف وضعت ويوم

ننجال: يا يل وقلت
واليتيم، األرملة راعيَة كوني

الفقراء، ومالذَ الضعفاء مأوى كوني
والسيئني، األرشار اطردي

واليتيم، الفقري حضني يف آويُت
واملسكني، األرملة واسيُت

والطالحني، الصالحني أمامي وأوقفت امليزان، نصبت
والحساب، الكتابة إلهة «نيدابا» اإللهة وقفت وبجانبي

الطني، ألواح عىل وتُسجلها األعمال تنقش
عديدين. شهود مع «خاي» عليها ويشهد

للضعيف، القوي سلمت
الطغاة، فيه يَهِلك الذي املكان وعينت

األرشار، قلوب إىل نفذت
العدوان، سبيل سلك من وعاقبت

العهود، ونقض الحدود تخطى من
يملك، ال ما يُده اغتصبَت من أدبت

السوء، مواطن إىل الرضا نظرة نظر من
الكبري، بالوزن الصغري الوزن بدَّل من

الكبري، بالكيل الصغري والكيَل
أكلتَه، يقل ولم له ليس ما أكَل من

رشبته. يقل ولم عليه حرم ما رشب ومن
إثًما، يقرتفوا أن من السلطة رجال منعت

مسكني، أو أرملة أو يتيم حق يف
ثم باملياه حْلقه لريوَي األعمى الرجل عىل يقبض أن امللكة تابع عىل حرمت

الطعام، من يحرمه
املاء، من حماره ويحرم

الرشير، قصَده عليها كتب بحجارة يرجم أن السارق عىل فرضت
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العظيمة، البوابة عىل املرسوقة املمتلكات تُعلق أن وأمرَت
ويسرتدُّها، الرشعي مالُكها عليها يستدلُّ

امرأته، يخون الذي والرجل رجلها تخون التي واملرأة
محروق، بآُجر م تُهشَّ أسنانُهما كانت

العظيمة. البوابة عىل يَُعلق ذنبهما عليه ُكتب الذي اآلُجرُّ هذا وكان
أوامرك؛ ونفذُت إنليل يا أمرَت

والخوان، والظالم للجائر أسمح لم
أمامك، يقف أن

والغدار، واملتسلط للمتكربِّ أسمح لم
شبكتك، من يُفلت أن

أور، عىل والرخاء الخريُ وفاَض
والصدق، بالخري اإلنسان واعتز

واألمانة، واالستقامة
واإلحسان. والعدل والرأفة

إنليل، يا عنا وجهك حوَّلَت لكنك
اآلن، تُقطبه كما جبينك وقطَّبت سكتَّ

شبكتك، من الرشير الظالم يُفلت أن وأجزَت
جوفه: يف أور وساكني أور ويضع

أعماله، يف يستغلُّهم العمال عىل فاملِرشف
لنفسه، السفن يغتصُب باملالحني واملوكل

واألغنام، واملاشية الحمريَ يسلبهم الرعاة ورئيس
والقرابني، والسكائب األضاحي عىل يستحوذ املعبد وكاهن
األنفاس، ترديد عىل حتى الفضة يتقاىض الرشطة ورئيس
البالد؛ أقايص إىل البحر من املنترشون الرضائب وجباة

األموات! من حتى واألقوات الرسوم لون يُحصِّ
واليتيم، األرملة قلَب تعرف التي وأنا

الفقراء، ألفقر العدالة وتَنُشد
لإلنسان، اإلنسان ظلم تعرف التي أنا
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نفيس: وأسأل إنليل يا أسألك
اإلنسان؟ هذا شوَّه ماذا

أخاه، يفرتس ذئبًا حوَّله ماذا
نابه؟ فيه يغرز مسعوًرا كلبًا

النية؟ وسوء بالغدر يتلذَّذ يجعله ماذا
ذنبه؟ ويُربر الفادح الذنب يرتكب

الحرية؟ ألجل ويضطهد العدل، باسم يظلم
ت؟ قرصَّ بأني أتقول

ونمت؟ القَرص لزمت أتقول
ت، قرصَّ ما أنا ال. ال ال
عجزت! إنليل يا أنا

صدَّقت. بخري، أور قالوا
وثيابي، بابي حَرَقت قرصي عتَبة إىل النار ألِسنُة امتدت حتى

فأَفقُت،
الوقت! فوات بعد لكن

الوقت! فوات بعد
تكلم! إنليل، يا قل

الصمت. هذا يف ترتكني ال
الفقراء، وحامي الضعفاء راعَي يا

يدك، من العدالة تسلَّمنا َمن يا
الشمس، من النور تلقينا كما
الليل؟ يف نتخبط أن لنا آَن هل

الظالم؟ رشيعة الليل هذا يف هبَطت هل
تكلم. كلمتَك، قل

غريك؛ يَده يرفع من
اإلثم، مرتِكَب يوقف كي

الُحرمة؟ ومنتِهَك
تكلم. كلمتَك قل
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القدر، لوح تُمسك من يا
الغد، حجب من عينُك وتنفذ

أور؟ تهلك أن قرارك قررت هل
الحكم؟ نطق سوى يبَق ولم صممت هل

شئت! ما ولك بيدك، األمر
ملكي، بدِّد عاقبني،
أحببت، إن أهلكني
أور! تُهلك ال لكن
أور! تُهلك ال لكن

من القاسية والقلوِب الطويلة اللِّحى ذَُوو الربابرة علينا يهجم أن يُرضيك هل
يسوقني أن يُرضيك كان إن كالجراد؟ أرضنا ويُغطوا الشمالية الجبال
من أُقتاَد أن يُرضيك كان إن إنليل، بوابة إىل العنق مغلولَة جديد «رسجون»
ويبصق بالسوط وأَُرضب ألُلَعن العظيمة البوابة إىل رقبتي تُطوق خشبة
يُرضيك فهل املوت، أو األَْرس إىل طريقي يف بهم أعرب الذين كلُّ عيلَّ
وتُهدَّم مدينتي تخرب أن يُرضيك هل أور؟ وشعب ألور هذا يجرَي أن
وبناتها؟ أبنائها بدماء أسلحتهم الربابرة ويغسل أطفالها ويُيتَّم أسوارها
بذورنا، من ونُحَرم أشجارنا وجذور بيوتنا أسس تُقتَلع أن يُرضيك هل
أمه حجر عىل الرضيع ويُذبَح زوجها، من الزوجة تُؤَخذ أن يرضيك هل

ومرضعته؟
تكلم! إنليل يا

تكلم! كلمتك! قل
إعصارك، هو هذا هل

والطوفان؟ برقك، رعدك،
الهول؟ علينا وحطَّ رؤياي صدَقت هل

تكلم! أرجوك
ننجال، يا قل
وهم. هي بل

األحالم. أضغاُث هي أو
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تكلم، إنليل يا
الصمت. هذا يف ترتكني ال

عني، وجهك حوِّل
ملكي، انِزع

باملوت، عاقبني أو
عني، تسُكت ال لكن

الصمت، هذا يف ترتكني ال
الصمت! هذا يف ترتكني ال

٥

تقف ننجال القيظ. شديد نهار وهِج عن ينبئ ملعاٌن األفق يف جاف، أزرُق (فجر
بينما نفسها وتُحدِّث جدار إىل تستند أور. أطراف يف العظيمة» «البوابة تحت
جانب كل من الساحة إىل يَِفدون وأطفال وِصبية ونساء رجال أشباح تظهر

بهم.) تشعر أن دون

ننجال:

ننجال! يا آه
نفسان؛ تتصارع صدرِك يف

البعيد، للبعيد اذهبي تدعوك: واحدة
الحدود، ووراء األفق خلف هناك

تعودي! أن أبًدا ننجال يا تُفكري وال
أور، يف ننجال يا تبَقني بل بك: تهتف واألخرى

املستطري، الرش لتواجهي تبقني
والفقري، والضعيف واليتيم األرملة سارق وتقيضعىل

واملغرور! والنمام والكاذب والظالم
ننجال! يا آه

طريقان، يمتدُّ قدَميك تحت
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خطوتان: تحتهما وتتعثر تضطرب
أعدائك، إىل تأخذَِك أن إحداهما تريد

«عيالم»، أو «أكد» أو «أوما» يف
القساة: امللوك عرش أمام ترصخني وهناك

البالد، حكم عن عجزت فقد ساعدوني
والرتاب، والوحل الدم ويف يدي من امليزان سقط

واألوغاد! واألنذال والجَهلة ِفلة السَّ مرَّغه
ننجال! يا آه

صوتان؛ ويتقابل يحتبس حلقك يف
أور! سقطت وينوح: يعول أحدهما
نور! وال هناك أمل وال أور سقطت

أور. تسقط لم ال، ويقول: ويُحذر يُنِذر واآلخر
أور، تسقط ولن

السور، هذا يُهَدم لن
جذور. األرض من تُقتَلع ولن

ننجال! يا آه
الكئيب. بستاره أور يُغطي بدأ قد الليل كان الساحة هذه إىل حرضت عندما
تطري ثم املختنق، حارضك املايضوتطوق إىل تأخذك الرؤيا أن إليك ُخيِّل
املايضعندما يف نفَسك ورأيِت املجهول. الغد إىل أسود نٍرس َجناَحي عىل بك
األقواس تحت الساحة ِليَعرب العظيمة، البوابة هذه من يبدأ موكبك كان
بالنرص والدعوات الهتافات ووسط الزهور، وباقات بالرياحني املزينة
يبعث االحتفال مهرجان كان أور. وبيوت بشوارع ليمرَّ والرخاء والِبرش
بالليل الساهرة وعدالتي املتجدِّد ُملكي مهرجاَن هو والخصب األرَض
املشنوقني األرشار وجثث الساحة، يف املنصوب امليزان وتذكرت والنهار.
عىل ذنوبهم بَوْسِم املشغولني والكتَبة واألشجار، واألعمدة األسوار عىل
أقواس من أسلحتهم وبقايا جرائمهم وآثار مرسوقاتهم وتدليِة جباههم،
وأنا إنليل، معبد يف وذروته الحفل خاتمة تذكرت ثم وأركانها، البوابة
الكَهنة لكبري وأُقدِّمه صدري عىل الوديع والحَمل السمينة الشاة أحمل
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ود السُّ الرءوس كانت والقرابني. السكائب مع بتقديمه ليُرسع اب والُحجَّ
والسيئون للناموس، إجالًال تخشع والقلوب امليزان، أمام رهبًة تُطِرق

والصولجان. التاج ملرأى يرتجفون واألرشار
ننجال! يا آه

الذين للتائهني قلِت ماذا أور؟ وطرقاِت مياديَن تقطعني وأنت اليوم رأيت وماذا
ِلَم أبنائي، يا وعاجزين: وضائعني جائعني من الساحة هذه يف وجدِتهم

تُبرصون؟! ال كأنكم األعمى الليل يف تسريون
أور! ضيعتنا فقد أور؛ اسأيل –

تعملون؟ وال هنا تقفون ملاذا الِحَرف، أرباب يا –
الطريق! يف التسوَل هي الوحيدة حرفتنا أصبَحت –

عمله؟ يُتقن من يتسول هل –
اإلنيسُّ دام ما جوفه، تمأل ال َصنعتُه دامت ما عمله؛ يتقن َمن إال يتسول ال –
يجرُّ اإلتقان دام ما يرسقون، والكبري والنبيل والناظر واملرشف والرشطي

والهوان. الحسد عليه
وفقري؟ جائٌع والكل تتسوَّلون وممن –

وأفقَرنا! أجاَعنا ممن –
تقصدون؟ من –

من الكَهنة يُلقي قد الفضالت، ببعض العابر اإلنيس موكُب علينا يتعطف قد –
… وأخريًا القربان، بنُفايات املعبد جدار فوق

أخريًا؟ –
أيديهم! عىل الحلُّ يأتي قد –

َمن؟ أيدي –
واملجدورون واملشلولون املكتئبون والعَجزة واملتسكعون العاطلون ويُقهقه

ينتظرون. أو الساحة يف يتجولون الذين واملجذومون
بعد؟ تعريف ألم منهم: واحٌد ويقول

تسمعي؟ ألم –
تشعري؟ ألم –

أشعر؟ وبماذا أسمع؟ أو أعرف ماذا –
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قادمون! الربابرة ويبصقون: يسعلون وهم ضحكاتُهم وتعلو
قادمون! الربابرة

الصارخ الصوُت حلقي من يخرج أن يُوشك وتدور. رأيس يف الفكرة وتدور
الساحات، وسط ضائعة أور، وملكة ملكتُكم، ننجال أنا ويقول:

الدُّور، بني وتائهٌة
أدور؛ أدور وأدور

صلصال، قطعة كأني
مخمور، فخار يد يف

امللكي، ثوبي يحرض من
املشهور؟ وسيفي

رأٍس عىل التاج يضع من
الحزن، أثقَله

الهالك، كالطري فسقَط
مستور! قدر شبكة يف

القادم، بالويل يُنذر قدٌر
كالديجور! الداهم والخطر

كريسِّ عىل أجلس العظيمة. البوابة إىل أتقدَّمكم أنا ها أور! وبناِت أور أبناءَ يا
هم هل املدينة؛ مفتاح يدي ويف أجلسمنتظرًة رأيس، عىل التاَج وأضع امللك
زاحفون. كالجراد الشمالية الجبال من قادمون؛ أنهم بد ال نعم. قادمون؟
الزاحف والدمار الغبار سحب تُثري وهي بعيد من جيوشهم تبدو وعندما
قادمون. إنهم قادمون، إنهم آه! تقولون: كما نفيس يف سأقول أور، عىل

الحلول. أحَد هو حضورهم يكون ربما
ويتمدَّد عجفاء، نخلة كأنها واألحزان السنني بحمل املثَقلة املرأة أمامك وتمر

عليك: يلتفُّ كحبل ويتلوَّى القاتم صوتها
رأسك، عىل التاج تَضعني من يا
والصولجان، السيف يَديك ويف

والوسام، والشارة واملجد التاج اخلعي
والسلطان؛ واألبهة امللك خيمة واهدمي
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الوصول، وشك عىل فالربابرة
الوصول! وشك عىل الربابرة

حمري، بأربعة مة املطهَّ عربتك تقود من يا
القريب، بيتك إىل بحمولتك لتصل وتجدُّ

والحمري؛ العربة واترك إليه تأوي جدار عن ابحث
الوصول! وشك عىل وهم الطريق، يف فالربابرة

البعيد، للبعيد وتنظر الحياة عتبة عىل تقف من يا
وأمامك، وراءك الظالم فرتى

املوءود، والغد املنكود الحارض غري يشء وال
العظيمة؛ البوابة إىل تعال

والحشود؛ املواكب استقبال يف لتكون
الوصول! وشك عىل — سمعت كما — فالربابرة

الحلول! أحد هم — علمت كما — والربابرة
ننجال! يا آه

وتثور، وتتحدَّى تَثبُت مسعور. كوحٍش الصدر يف تقفز األخرى النفس لكن
مهجور. نَفق فتحة يف الراسخ كالحجر وتتصلَّب تقف األخرى والقَدم

ويقول: يشكو ويُحذر، يُنذر ويزعق، يرتفع اآلخر والصوت
البقاء؟ عىل اآلن تقدرين كيف مدينتها، ُهدِّمت التي امللكة أيتها

قلبُك؟ عليِك أبقى كيف بالدها، هَلَكت التي املرأة أيتها
البقاء؟ عىل تقدرين كيف مدينتك، ُهدمت أن بعد

قلبك؟ عليك أبقى كيف بيتك، ر ُدمِّ أن وبعد
بكاء، إىل غناؤهم تحوَّل السود الرءوس ذَوو
جرداء، أرًضا صارت وبساتينهم حقولهم

خرائب! أصبَحت والصالح الخري مدينَة كانت التي مدينتك
للمغول! ُسلِّم العدل بيَت كان الذي بيتك

قلبُك؟ عليِك أبقى كيف
البقاء؟ عىل تقدرين كيف

املقدسة، اآلنيَة لك يُِعد لم الخادم
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والعربات للمواكب أُِعد الذي طريقك عىل باألعياد يحتفلوا لم أعيادك حلَّت عندما
األشواك، تنمو

العناء. املتجدد األعمى وينئُّ باألحزان املثقلة العجوز وتشكو
قلبك، عليك أبقى كيف آه!

البقاء؟ عىل اآلن تقدرين كيف
أمها، يَدي بني تنتحُب مدينتك َمليكتي، يا ننجال

أور، عنك تبحث خِرب، شارع يف يتيم كطفل
إليك، يده يمدُّ باآلُجرِّ املشيَّد الصالح والبيت

يقول: وهو يشء كل فقد كرجُل
قلبك؟ عليك أبقى كيف ترتكينني، أين إىل
املدينة، غادرت مليكتي، يا البيت غادرِت

إلهه، طرَده ككاهٍن والطرقات الساحات إىل خرجِت
العراء، يف تائًها يميش وراح

املدينة؟ وتُخاصمي العظيمة البوابة عند تقفي أن قلبُك طاوَعِك كيف
القادمني؟ الربابرة انتظار يف هناك الجلوس عىل تقدرين كيف

والفقري؟ والضعيف واليتيم األرملة تُذبَح أن يُرضيِك هل
أبيها؟ من واالبنة زوجها من الزوجة يخطفوا أن يرضيِك هل

واملليكة، األم أيتها ننجال
إلسطبلك، كثوٍر عودي

لحظريتك، كشاٍة
نومك. لحجرة صغري كطفل

بيتك! إىل عودي العذراء، أيتها
امليزان. وارفعي بيتك إىل عودي العدل، راعية يا

رؤياك، يف غارقٌة وأنت ننجال يا وفجأة
والطوفان، اإلعصار وزحَف الربابرة تنتظرين وأنت فجأة

إنليل: إلهك صوت كأنه صارخ صوٌت يُجلِجل فجأًة
واألرشار! السيئني طاِردي

قرصك! إىل الشاردة أيتها عودي واألوغاد! اللصوص من أور ري طهِّ
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بيتك! إىل العذراء أيتها عودي
البوابة من اقرتبَت وعندما الهادرة. كاألمواج مقرتبة تتزاحم جموًعا ورأيُت
ومربيتي مرضعتي وجَه هو كان أعرفه. وجًها رأسها عىل ملحُت العظيمة
أال وحزني همي يف أوشك بل الحبيب، الطيب الوجه هذا أعرف العجوز.
زحام فوق املرتفعة يدها يف تحمل ماذا لكن بسواه. أثق أو سواه أعرف
تلمع والصولجان. والتاج السيُف يدها يف كان اق؟ الخفَّ كالعَلم الحشود
الصياح وتَردَّد صغرية. وكواكُب شموٌس كأنها الساطعة الشمس وهج يف

كالرعود. ودوَّى الحاد
مدينتك، إىل عودي ننجال!
أور، إىل عودي مليكتي!

مكان، كل يف واألوغاد اللصوص كان إن
إنليل، غضب هو هذا كان إن

والطوفان، املاحق بالسيل ونذيره
واألمان، واألمانة العدل راعي إنليل صوت هو فها

املهان! والكاتب والزارع والعامل الفقري اليتيم قلب من يرتفع
ويصيح: ويعلو أذنيك يف يعلو

ننجال! يا عودي
ننجال! يا عودي

الخرضاء، السنبلة وباسم الحقل باسِم
واملجداف، املركب وباسم املحراث باسم

األسوار، وباسم األشجار باسم
اآلتني، وباسم املاضني باسم

أور، إىل أور وُردِّي أور، إىل ننجال يا عودي
والتنني، األفعى فكِّ من خذيها

للمستقبل، الضاحِك للطفل وأعطيها
ننجال! يا عودي وأمني رشيف ولكل

تاُجك، سيفك، هو ها
وامليزان! فيها الحكمة الشعب ليضع يدك ُمدِّي
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أور، إىل ننجال يا عودي
أور! تسقط لن معنا: قويل

أور! تسقط لن ال، ال ال
بسيف لسانه ُقطع أو رأسه عىل ب ُرضِ حيوان كأني مكاني من مذعورة قمت
ظلماُت وانحَرست حويل، يدور مما شيئًا أفهم ولم عيناَي زاغت املفاجأة.
وعينَي، ورأيس صدري إىل الضوء أشعة وتسلَلت فشيئًا شيئًا الرؤيا
سمعي. يف املدوِّي واإلعصار حويل، من الهادر الطوفان عىل ففتحتُهما

والصولجان والسيف التاج ومعه الحب لتستقبل مربيتي يد إىل يداَي وامتدت
كاإلعصار الغاضب الصوُت منه ويخرج فمي ينفتح أن وقبل وامليزان.

الطوفان. فوق محموًال بجسدي شعرت
وِصحت نطقت قد أنني بد وال والطوفان. إعصارك هو هذا إنليل! يا شكًرا
عىل الزاحف املوكب مع ويزحف ويزمجر يهدر الصوت راح إذ ورصخت؛

أور:
أور! تسقط لن ال، ال ال

أور! تسقط لن أبًدا
أور! تسقط لن
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