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واملفعم ــاز، املنح بالتقييم ــحون واملش باالتهام، ــن املبط ــؤال الس ذلك هو

األجناس كل ــى عل ــلطه نس ــتطيع أن نس الذي العاصف.... ــك الش بهواجس

تغييبها أريد أو السائل تغيب عن التي لكن احلقيقة األخرى، واإلبداعية األدبية

قدمي، فن على القضاء ــاً إطالق يعني جديد، ال فن أي ميالد أن ــى، هي امللتق ــن ع

تدعيم واع هو فن جديد أي إن جميعاً.. الفنون ــعري عميد الش ــرح املس خاصة

مخيلة وفي احلياة في واإلبداع الفن ألهمية أصيل ــاني، وترسيخ اإلنس لإلبداع

البشرية.

فان لذلك ــه، نفس ــينما الس جمهور هو ــس مؤكداً ــرح لي املس جمهور إن

ــبة احلال بالنس هو مثلما وارد، متاماً ــر غي ــرحي املس انقراض الفن في ــر التفكي

التلفزيون. ثم الراديو زحف أمام الصحيفة أو للجريدة

سبق مع اختار إزاء إنسان املستويات ذوي من جمهور إلى يتوجه ــرح املس إن

واالختيار املستوى... يحدد الذي االختيار هو إن يحب املسرح... أو يذهب أن اإلصرار

االستيعاب. التذوق وقابلية مستوى حتديد في األساسية النقطة هو

التكلف ــن م ــوبها كثير يش ــعري، ــرح الش املس ــل، إن لغة قائ يقول ــد وق

ــتيعاب... الفهم واالس عن ــامع الس " ــغل وش يلهي " الذي وإيقاع، ــة والصنع

إن أيضاً... املغرض االتهام من النوع لهذا يتعرض قد عمل إبداعي أن أي والواقع

األدبية.. األعمال إزاء واملتزمتني املتعبني فكر في الزاوية حجر هي فكرة الغموض

متثيالً؟ املسرح أليس لنتساءل:

عن يعبر راقياً فنياً محتوى تتضمن فيما تتضمن " متثيل ــة " إن دالالت كلم

فني عمل لكل يخلق الفتي الذي التذوق خالل من إال يتم ال وهذا ــتوى راق، مس

معاً والقارئ ارج إلى

ــتفهامات، لالس ومجاال ــاؤل محال للتس تكون قد النص، هذا من الغاية إن

في ــببا س ال تكون حتى عنها ــة واإلجاب ــرحها ش البداية علينا في ــتوجب يس

ــير تس ال يعرف اجلميع – مثلما – األدبية ــال األعم إن ــوض، إذ غم أو ــكال إش أي

اإلبداعي النص فان لذلك عينه، واملستوى ذاته، واملسار ــه، نفس في اخلط كلها

مثل ليس القدم، في واملوغلة املاضية، التاريخية الوقائع واملستند من ــتند املس

يغير ال االختالف، ــذا احلاضر، لكن ه الزمن وقائع ــى إل ــتند املس اإلبداعي النص

للنص. اإليديولوجي اخلطاب مستوى على شيئاً

الزمن حاجز يكون ال كي يتحتم علينا إزاحتها، التي ــكاليات اإلش أولى تلك

أو اضطراب أي يشكل وال في العمل اإلبداعي، واحلد الفاصل الصارم، الفيصل

مجرد هو وال نصاً تاريخياً، ليس النص اإلبداعي إن املضمون، ــار غموض في مس

ال يعبر أي لواقع، وواعية جديدة قراءة انه اجلامدة، للوقائع التاريخية ساذج ــرد س

النص ــياق س في ــابقة الس لألحداث امليكانيكي ــل املنطقي للتسلس اهتمام

الزمن كوابيس من أكثر احلاضر ــات وحركي ببصمات املفعم النص هذا ــد.. اجلدي

املاضي.

القرن نهاية ــي ف وأهميته، ــعري الش ــرح املس جدوى عن املرء ــاءل يتس قد

العاصف الزحف الفنون أمام تلف مخيفاً ــاراً نشاهد انحس حيث ــرين، العش

والتلفزيون؟ السينما لفنون اجلارف واملد
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املتحمسني. وأنصاره احملب جمهوره

إطالقا يعني ال لكن ذلك أزمات، عدة من يعاني بالدنا في املسرح أن صحيح

حالة مراجعة. في بل انه أخير، احتضار في حالة – املسرح أي – انه

الوقت احلاضر، كتابه.. ينعدم، في الذي للنص

عند ــل وتنتهي التأهي من تبدأ خطيرة ــات موروث من يعاني الذي ــرج للمخ

احملدودة.. الثقافة

كجلمود صخر.. لسانه على الكلمات تتدحرج للممثل الذي

قاعات في ــة، البائس ــارع بلهجة الش الدال " بفتح " ــتجدي املس للجمهور

وهو كثير – ــرح من املس نهائياً واحملروم ــبياً، نس ــدن الكبرى والقليل بامل العرض

باألرياف. –

ضرورة إلى ودعواهم بعضهم، ــا به التي يتبجح ــرحية اللغة املس عقدة إن

للجمهور، ــخيف س ــتجداء اس تاريخي، موضوع في ولو ــارع، الش بلغة الكتابة

ــرح املس يحب الذي اجلمهور إن والثقافة.. بالفن ــه ل عالقة ال دمياغوجي ــل وعم

يبذل ومبعنى انه ــم، والفه ــتيعاب االس اجل من نيته العمل وفي ــه ــدم علي يق

يبذل جهوداً أن ــرح املس واجب من انه كما ــرح، للمس للوصول معيناً ــوداً مجه

باجلمهور. السمو أجل من كبيرة

عجز عن تنبئ اجلمهور استجداء بهدف املسرح إسقاط عملية وهكذا فأن

والفن احلقيقي.. ــداع اإلب عملية طريق ــن ع اجلمهور إلى الوصول ــي ف الكاتب

الفن. غير أخرى وسائل إلى باللجوء وذلك

ــيقى مبوس تتعلق ــياق الس هذا في ذكرها، من البد أخيرة، مالحظة ــت بقي

إحداث مت قد إذ اجلامدة التفعيالت أسيرة – هنا – ال تبقى التي النص املسرحي

مع اجلو العام للحوار تتماشى حتى هذه التفعيالت بنية على طفيفة تغييرات

ترجمها ألبوليوس كما النثرية بالنصوص احتفظنا أننا إلى ــير ونش واحلركة، بل

جاءت التي تلك منها "، سواء األزاهير " كتاب في ــيم خش على فهمي الدكتور

أنها باعتبار واملعاني باحلكمة تزخر خطب ــكل على ش أو مونولوج ــكل ش على

أخرى.. موسيقى أي عن وغنية خاصة موسيقى ذات

1987 اجلزائر
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املسرحية شخصيات

،" التحوالت " كتابه على بناء لوكيوس أسم عليه نطلق أن وميكن أبوليوس:

النوميدية. غيتولة قبيلة شهير ومحام بارع، من كاتب الذهبي، احلمار أو

مرتبة إلى ارتقى وأكبر أثريائها مداورش الهامة في الشخصيات أحد األب:

الروماني. اجليش " في دمفير "

أصيلة. نوميدية األم:امرأة

بنوميديا. الروماني القنصل سترابو: ليانوس

بودنتيال: الثرية اللبيبة.

الشرطة. كبير

الشرطة. فرقة

وهيئتها. احملكمة، رئيس

النوميدي. الشباب من فرقة

 

الّستار يرفع أن قبل

يتكلم عبارته، ــي ف واضح صوته في ــازم ح كامل القوام ــل رج ــوس أبولي "

الستار". يرفع أن قبل قشابية عادية، يخرج يرتدي واضح، باعتداد

في إرادة بخير هذا، في ــعر بالثقة أش وأنا ــرح، املس لقد جئتم إلى أبوليوس:

تلقي الذي املكان ــد على تعتم ال ما خطبة أهمية إن تعلمون ــم ــم. فأنك العال

صورة من صور ــة أي " هو: األمر أول االعتبار ــي ف يؤخذ أن ينبغي ــا م إن ــه، بل في

فان كان مشياً لضحكتم. تقليدياً متثيال كان لو " املسرح؟ يقدمها سوف املتعة

حلييتموه ــاً هزلي ممثال كان ولو ــي. املاش ــقط يس أن ــية خش الرتعدمت احلبل على

منه. شيئاً لتعلمتم فيلسوفاً كان إن أما بالتصفيق.

" الستار خلف أبوليوس يختفي "
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خٍق خؤالَّض

التي واألعمدة األقواس حتفها الرومانية، مداوروش مدينة في عامة ــاحة س

أحيانا ولكن رومانياً، ــاً لباس يرتدون ــكان الس الرومانية، الهندسة بها ــتهر تش

يظهر املسرحي الضباب ــابية.. من القش أو البرنوس يرتدون ــرعون مير أناس مس

في حلن وعظي. الكورس

يرن.. ما زال يرن، التاريخ أعماق صوت من هذا جميعا األرض سكان يا الكورس:

اإلنسان: أعماقكم في وينادي

وان ــران اخلس هو وان القمع الطغيان هو ــار ج احلكم إذا وإن الفتان ــو ــال ه امل إن

العدوان... هو الفقر وان أشجان.. صارت بالظلم ابتليت إذا األرض

:" جهوري بصوت األرض ويقول أعماق من مندفع وكأنه فجأة يظهر أبوليوس: "

اإلنسان. في أخرى صور البهتان وأن الزور.. وأن الظلم.. إن صمتاً صمتاً صمتاً..

في اإلنسان؟ أخرى " صور باستنكار " الكورس:

يفعل  ــان اإلنس ذئبا لكن يأكل أن يجرؤ الذئب ال إن ــه.. إي " بإصرار " ــوس: أبولي

الذؤبان. تفعله ماال

صوتاً مفترياً. اسمع هذا؟ من :" قائال يدخل بعكاز.. ــد يسترش أعمى " الكاهن:

الّرب.. ظل اإلنسان إن

احلرب. " ورب " يقاطعه أبوليوس:

هذا الكافر؟ من الكاهن:

من التجار. وال الكفار من لست ترى! كما هنا.. أنا أبوليوس:

يزرع قد خذوه.. يا حراس غريب؟ يا جنود... يا شرطة.. " صوت مستغرباً " الكاهن:

قلوب الناس وساوس اخلناس. في

بأن  لم تعلم أو ــة عجل احلكوم يا ــرطة الش عميل يا " ــاً متهكم ــوس: " أبولي

بدء؟ الصادق الكلم وبأن حق؟ القول

هنا.. نحن األرض " ــت حت من وقد ظهرت فجأة واحد.. ــوت ــرطة: " بص فرقة الش

حاجبها. من عني إلى هنا أقرب نحن

واألعيان ــادة للس إن الكالم ــوه علم ــوط بالس وغلوه خذوه.. " ــر يأم " ــن: الكاه

للعبدان. والطاعة والسمع

ــه ــب، ويقيدون الرع ــر يثي ــكل بش ــوس أبولي ــول ح ــرطة الش ــة ــف فرق تلت "

بالسالسل"

اللسان وعلم ــان اإلنس خلق اهللا كاهن الظالم يا ومتهكماً" " محتجا أبوليوس:

والطغيان. والعدل واحلرام واحلق والبيان النطق

" خارج احللبة كالمه... يكمل دون أن يجرونه "
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األرض سالماً على .." عليهم يستولي والرعب شتات حالة في يظهر " الكورس:

والرحمة. العدل على سالماً أمتي يا

ويعلو ــراب اخل يعم هؤالء ــكتنا على س ما " إذا ــاً وغاضب ــاً.. مقاطع " ــن: الكاه

ــل نس بالدين ويفتك احلضارة تزول حتى بالعبد احلر ويختلط اضطراب، مدينتنا

الدعارة.

هذه أبعده في ما والعدل أقساه ما الظلم اهللا.. يا اهللا " ــالً مسترس " الكورس:

احلياة!

" الستار ويسدل األضواء.. " تنطفئ

 

ـ
خؤشخإل خؤالَّض

ــراس مدججون ح حوله ــرطة... مخفر الش في ــوس أبولي ــرة.. باه ــواء أض "

" القسوة والعصي، وتبدو عليهم مظاهر بالسيوف

تدعو؟ إلى ماذا أنت؟.. من الشرطي:

وهذه السماء! األرض هذي أنا أبن أبوليوس:

إلى " يتجه ــمني! س يوليوس يا اليوم ــذا ه صيد ــدث صديقه " " يح ــرطي: الش

للسماء. بعدئذ تتطلع ولن الذين يابن إذن ستعود إلى األرض أبوليوس "

دوران: لف وال دون " أجب ً مهددا "

من تكون؟ أوال:

تفعل؟ كنت الذي ما ثانياً:

سرقت؟ قد الذي ما ثالثاً:

األعظم؟ للكاهن قلت الذي رابعاً: ما

بالشغب! متهم أنت خامسا:ً

احلاكمة. تهزأ بالسلطة أنت سادساً:
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إذن. أي بال – يا بربري احلي – إلى قد دخلت سابعاً:

ثم ــيراً لألرض أرضي " مش األرض هذه كالم؟ وأي أي إذن؟ ــاً " " محتج ــوس: أبولي

هذا الهواء. بعض أتنفس كي ولن أطلب األذن سمائي السماء وهذي " للسماء

شيئاً. أخشى لن آلة احلرب قولي.. أيا

التقليدي.. " الروماني لباسه في الشرطة كبير يدخل األثناء هذه " في

كل يوم دهاك؟ ما أبوليوس؟ هذا أنت " أي حوار ــمع يس دون أن " ــرطة: كبير الش

الغضب وأثرت الرب سلطة من نلت أنت قد معك رحيما أكون لن الشغب تثير

األدب. حد وجتاوزت

خطير. لسانه إن املنفردة للزنزانة خذوه " الشرطة قصير يأمر بعد صمت "

في الكالم ينفع ال " ــه يحاور نفس ــرطة الش كبير خارج الركح.. فيما ــروه يج "

املارقني. عصابة العصاة أثينا في حاور وكل من اللئام ساحة

واخلراب دعوته ينشر جاء " إذن يضيف صمت.. بعد "

ربوع البالد. في

على سالماً أمتي يا على األرض ذهول " سالماً حالة في وكأنه يظهر " الكورس:

العدل على ــالماً س الفقراء، على ــالماً س األتقياء، على ــالماً س والراحة، األمن

أمتي.ً يا األرض على والرأفة، سالما

خؤشخؤش خؤالَّض
منهمك األب باألثاث الروماني.. البربري األثاث، فيه ــط يختل بيت ضخم.. "

املال " جمع في

كسالى. والفالحون هذا العام كثيراً في تشح األب: األرض

منذ للبيت ــا عاد م أبوليوس أن رجل. يا " احلديث ــرى لتغير مج ــه تقاطع األم: "

نهارين.

خمس على وسابي خمسني فالحة اطرد سوف " ــابق الس حديثه يواصل " األب:

أي رأي العبيد. باألجور ــتري واش كلهم ــأطردهم س بل ال.. شاباً ــتني وس ــرة عش

أبوليوس؟ أم تريدين

أو مع جارية بأحضان يكون قد " بتهكم " علينا ــداً ليس جدي غيابه " ــر بتذم " :

يوم كل في ينغص حقاً ــار ص لقد " يتذكر " للرومان حانة في ــن رفاقه. م ــلة ش

السفلة.. ومخالطة املزعجة، بأحاديثه حياتي

املارقة للعصبة قائد مادورا حدثني.. بانضمامه " إن يستمر ثم قصير.. صمت "

أثينا. وعصاة

ماذا اسمع؟ " مستنكرة تقاطعه " األم:
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الكهنة. ومعاكسة ومتهم بالسحر باخلروج متهم أبوليوس " أن األب:

أن خالفهم إن للرومان – ــدق ال تص حبيبي.. يا " ــة األب لوع ــف من تخف " األم:

ووشاية. خطيرة واتهامات حكاية – شخص

" بالدخول العبيد أحد يستأذن "

وحوله الكالب في السجن أبوليوس العظيم ــيدي " يا س ــوع تام بخش " العبد:

واحلراس.

مقيد سجني. انه تقول " باستغراب األب: "

اجل من ــجن الس أمام تظاهروا ــادورا ــباب م ش العظيم ــيدي س يا نعم العبد:

السريع. سراحه إطالق

حل ــخط س أي جنون.. أي حزين مقيد الدمفير أيها ــجني س ابني " بهلع " األم:

ليانوس. في عهد وعمم الفساد بالبالد

للعبد " ــرى ج ماذا أرى ــوف س ــي تقلق ال ــود " املعه ــه بهدوئ ــا يقاطعه األب: "

ــكان وأخبر الس واحلبوب الزيوت فحضر قادمون قرطاجنة ــار جت قصير " ــت بصم

والدفوف. بالغناء الشباب وليخرج

صائحة ــأخرج ــتأنفة " س مس " ــوس ــا أبولي دومن ــباب ش أي " ــة مقاطع " األم:

نصل احلراب. حتت زين الشباب حيث سجن مادورا إلى هلموا بالشباب

ــألة مس صغيرة حكاية من يجعلن اجلميل ــرنا ش ــاء النس إن " ــم " بتهك األب:

حيث أمرت. أيها العبد " انصرف للعبد كبيرة. "

نعم سيدي. " منصرفاً العبد: "

مضطهد انه يعني ال السجن في فأبوليوس امرأة يا صراخاً " كفانا لألم " األب:

وسالم. له أمن واحلراسة احلراسة حتت يعني انه وحزين

األبوة؟ وأين روح أين ــة؟ خساس أي بؤس وأي ــة؟ احلراس حتت " ــتغربة مس " األم:

املروءة؟

الضعفاء! مع حديث ال " بعصبية خارجا " األب:

ــاء يا نس هائمني ــجون يا رجاال في دهاليز الس ــبابا ش يا ــها " نفس حتاور األم: "

بالدي يا جراحي الدامية. يا ثاكالت

ــر البش هامات فوق رماحا ــد األنفاس ميت يحبس ــتبداً! ــوف إلهاً مس اخل ــح أصب

قليال تتوقف " احلقيقة. قول ــن عن األلس بعقد اجلميلة الفكر والدنيا ــي ويداج

فينا يعد ــن لم ــعب احلزي والش والرومان والطغيان املوت زمان يا .." ــل تواص ــم ث

طويل. عهد إلى احلالة هذه بقينا على أن أصيل

ارفض الذل.. ــاً ضائع العينني زائغ ــوارع الش في ــباباً ش يا مواصالً " " ــورس: الك

يا ــباب.. ش ــباب.. يا ش يا ــوارع الش في ــباباً الكون رائعاً يا ش تلق هذا انتفض..

شباب.
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خؤحمخره خؤالَّض

على أريكة ــس جال ــرطة الش كبير ــلح.. مس ــرطي ش ــرطة.. الش مخفر "

الشرطي2”. يدخل يتثاءب.. الشرطي مساء.. الوقت فخمة..

وفي السجن في وان األمن باجلوع. جديداً مات مسجوناً إن ــرطي2: سيدي.. الش

الفوضى. من حاالت الشارع جتتاحه

جنود من وأخجلتاه ــتتب مس غير األمن " نعم..!؟ ــاض بامتع " ــرطة: الش كبير

اليوم!

السالح؟ حتمل لي: ملاذا " قل قصير بعد صمت "

الروم ــن ع دفاعاً " ــاً محفوظ ــاً كالم ويقول ــام، ت ــتعداد اس ــي ف " ــرطي2: الش

األعادي وحفظ البالد. وقهر والقيصر

جميع ــتعمل األمن واس ــظ ــرف واحف انص " إذن ــه يقاطع ــرطة: " الش ــر كبي

الوسائل.

" ــرطي1 الش إلى ــرطة الش كبير يتجه ثم منه يتطاير ــر والش " يخرج متأهباً

بناء على احلبوب، كل وتصادر ــوادي، الب لتجوب القيصري احلرس جهز ــاح غد صب

البربر على أخرى قررت ضرائب قد احلكومة أن الناس في ــة الطارئة، ولتعلن احلال

الديار! لهذي السالم يعود أن إلى

أمامكم.. املثول يرجو مادورا دمفير إن سيدي.. ويستعد" يدخل.. الشرطي3: "

يدخل. دعه واضحة " بنرفزة الشرطة: " كبير

ــا ينصرف بينم واضحة. ــة عصبي ــة حال في ــئ ويج ــرطة، الش ــر كبي ــي ميش "

." األب في لباس ضابط روماني يدخل ثم الشرطي3

سعيداً. " مساء بهدوء تام " األب:

بخصوص قد جئتني انك أعرف " مفتعلة بعصبية مقاطعاً ــرطة: " الش كبير

أبوليوس.

سيدي. نعم األب:

ليفصل حدا إن ــري.. البرب الضابط ــا أيه " بصرامة " يقاطعه ــرطة: الش ــر كبي

يردع بأن القيصري والواجب األمر يقتضي وليكن واضحا. والعمل صداقتنا ــني ب

ابنكم أبوليوس يثيره إلى ما ــرت أش قد صاحبي يا كنت وقد مخالف. أي ــد اجلن

زعزعة. من

ثم ازيس ــول وأفكاره، ح ــة البالي ــه واعتقاداته دعوت إن ــر " قصي ــت صم ــد بع "

السنني عبر بنيناه قد وما البالد وهذا يهدد أمن الشباب اآلن بني تنشر اوزيريس.

الديار. بهذي

مبكر، سيدي يقول ثم دراهم، كيس له ويقدم " الشرطة كبير من يتقدم " األب:

والقيصر. احلضارة سبيل في يهون غال كل

للدراسة أرسله بإطالقه، سوف سمحتم لو ." احلديث يكمل ثم قصير صمت "
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رشده. إلى يعود حتى روما معاهد في

األول إلى الشرطي " رائعة. فكرة " إنها ً مؤيدا الكيس يتفحص الشرطة: " كبير

حاال. احضره "

." الباب إلى متوجها الشرطي1.. يخرج "

الساحرة. الليالي تلك تزرنا ولقد تقنا إلى لم زمان من صديقي يا

وعداً صادقاً ــك أعطي لكنني قصير. ووقتنا ــرة كثي ــغالنا أش " مهموماً " األب:

البربري. والنبيذ اخلمور البابلية بعض معي األسبوع.. نهاية عند سنلتقي

الرائعات.. اجلواري بعض معي أنا أما " ضاحكاً " الشرطة: كبير

عاصفاً، غير وضجيجاً ــابكة متش أصواتا ــمع تس حتى كالمه ينهي كان ــا م "

" معهود

أطلق.. اضرب. أطلق.. سفاحون قتلة.. قتلة.. " منظورة غير أصوات: "

جهلة. يا جحوركم إلى عودوا املدينة. يا كالب سنحرق وفج" غليظ صوت "

مذعوراً". الشرطي يدخل متشابكة.. األصوات تبقى "

حتاصر ــوص املدينة من لص ــرذمة وش وأهل الصحاري اجلبال ــباب ش ــرطي: الش

سيدي. يا مادورا أسوار

الطريق. في جتدون كل من واضربوا الطوارئ حالة أعلنوا آمرا " " الشرطة: كبير

مارق. كل واقتلوا

يبالون باملوت. لكنهم ال قتالهم كثر إن سيدي " ً حائرا " الشرطي:

." أبوليوس يردد اسم بعضها ووضوحاً.. تزداد اقتراباً األصوات "

والضرب. أبوليوس.. أبوليوس الضرائب أصوات:

يا كالب. واالضطراب الشرطة: أصوات

أبوليوس ــاً.. صامت ينظر األول األب ــرطي الش ووراءه مقيداً ــوس أبولي ــل " يدخ

." املظاهرة صوت لسماعه باالنتصار يشعر

القيود. فكوا عنه بأمر " الشرطة: " كبير

وأي قالقل أي – ــوم الي من ــداء ابت – أريد ال " ــوس ــى أبولي إل ــث احلدي ــاً " موجه

أخرى مواقف الدائمة التخذنا وصداقتنا ــامية الس ورتبته أبوك ولوال اضطراب،

وتنصحهم ــم، فيه تخطب اآلن ــرج فلتخ " ــزم " بج ــي الرعاع ــراب واإلض إزاءك

والعمل. دورهم إلى بالرجوع

عليهم. أمر أي لي " ليس مبالي " ال أبوليوس:

واالضطهاد. القمع على رداً ــاء ج تظاهرهم. أن وأعرف " ــتأنف يس ثم ــت صم "

والضرائب والضرب.

" أبوليوس ويقاطع والفزع اخلوف عليه يسيطر ذلك شرطي أثناء " يدخل

اجلند. بعض الوضع ومات تفاقم " لكبير الشرطة " الشرطي:

املدينة. احلراب والقذائف ولترتو شوارع استعملوا " يأمر " الشرطة: كبير

غير يرجعون فيهم لعلهم ــأخطب س " ــكان على مصير الس خائفاً أبوليوس: "

الزيت اخلطأ إنه عني ذاك ــا إمن والقتل بالقمع الوضع مواجهة من أحذركم ــي أن
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الدمار.! ويلقي ناراً يلهب

واضحة. حقوقهم وان

وتهدأ ــة حكم الرؤوس ــأل لتم أبوليوس ــل تفض " ــاً مغتبط " ــرطة: الش ــر كبي

النفوس.

القاعة يزرع فيبقى الشرطة كبير أما والشرطي، األب وخلفه يخرج أبوليوس، "

عصبي.." وذهاباً بشكل جيئة،

الستار". ويسدل األنوار تنطفئ عندئذ "

 

ـخعخألخنخؤالَّض

وجوه متحفزة، نساء، ضخمة مظاهرة مداوروش.. في مدينة ساحة عامة "

." فتوة فازدادوا الشمس لفحتهم فالحون.. وقد أغلبهم أشداء أطفال.. شبان

الطغيان، ــوا وارفض قيودا عنكم ــوا حدودا انزع للصبر إن ــباب.. ش يا ــب: اخلطي

البليد، والعهد

رافضاً،  شعباً  إن

مجيد. شعب

" ً " منشدا اجلمهور:

البالد فداء

الشباب دماء

الضحايا وروح

العاملني. ومفرزة

ظلم. عاش فال

قهر. دام وال
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اخلالدين. أجدادنا أرض على

" األكتاف فوق أخر خطيب " يصعد

" جهوري وحماسي " بصوت اخلطيب:

واألوامر. التعيسة، وبالقوانني بالقيود احملاصر الشعب أيها يا

األزمنة وانتظام

ضرائب. على القبيح الزمن ومصائب

قاوم. للقمع واإلرهاب

قاوم شعب يا قاوم.. شعب يا

روما. أبنا

نائم وأنت الرفيع والشرف واخليرات األرض ينهبون

قاوم شعب يا

." اخلطيب ينزل حار.. تصفيق "

" ً منشدا " اجلمهور:

البالد، فداء

الضحايا وروح الشباب دماء

ظلم عاش فال العاملني ومفرزة

وال دام قهر

اخلالدين. أجدادنا أرض على

تهليال بإطالق ــراً.. كثي اجلمهور ــه ل يصفق األكتاف.. ــوق ف ــوس أبولي ــد يصع "

" األصوات ترتفع سراحه،

املكوس. لنظام ال ال محبوس رومان ال أبوليوس، أبوليوس..

أبوليوس.. عاش.. عاش.. أبوليوس.

ــني تبدو مفارز في ح ــه. نفس الوقت في ومهدئا للجمهور، ــة حتي ــه ــع يدي " يرف

." الساحة تطوق املدججة باألسلحة الفتاكة الشرطة

متأثراً. أبوليوس:

صوت اخلطيب؟ أين لي من

بالقيود املكبل وأنا

األسير الوطن أيها يا

ايد الشعب وأيها

الظالم في اندفاعاً إن

خطير أمر

عاصف صباح في السفينة مثل

احمليط أبحرت نحو إن

انتظار. في انتظار، عودتها فأن

" قصير صمت "
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" مستأنفاً " أبوليوس:

الشداد نوميديا أبناء

البالد أمن فلتحفظوا

نواجذه كشّر عن الشر

عناد في وأنتم

الشوارع في يجري الدم

أسوار املدينة يغمر الطوفان قد

واملزارع

" قصير صمت "

كبيرهم سمعت ولقد

يأمرهم بالقمع

جموعكم وقذف

وباحلراب باملنجنيق

تتركوهم ال

الغراء باحلكمة واحتموا

زائل الظلم إن

" الغاضب اجلمهور من صوت يرتفع رفضه، عن عّبر بعضهم ومرج.. هرج "

نستكني الصوت: لن

نهادنهم وال

نرضى انهزاماً وال

صاحبي يا " أبوليوس: " منفعال

انهزاماً أرضي في أرضى لن

يتامى وال

قاما الظلم أن غير

من الطغيان فاحذر

للسالمة واسلك

النجاة طرق

بالتأني يأمر اوزيريس فإن

احتداماً نواجذه عن كشر والشر

عزل.. ونحن

" ً منشدا " اجلمهور:

البالد فداء

الشباب دماء

الضحايا وروح



ألخنحمض

28

خرَّؤَّحي

29

العاملني ومفرزة

وال دام قهر ظلم عاش فال

اخلالدين. أجدادنا ارض على

" يواصل خطابه أبوليوس: "

الرأي من

النبالء سادتي يا

اخلالدة احلكمة إلى نعود أن

ونكون وفداً

احلكومة عجل يفاوض

الغالء ثم القمع.. عن

الضرائب. وارتفاع

" " مقاطعاً اجلمهور:

السديد. الرأي انه

الوفد. في أبوليوس صوت:

رئيس. بل صوت:

اجلمهور: رئيسها.. رئيساً.

كل الفئات. ميثل وفدا سنكون إذن أبوليوس:

" اجلماهيرية املوافقة على يدل صمت بعد "

الشباب. ممثل

" حاضر. " يقترب صوت:

ممثل العمال. أبوليوس:

" حاضر. " يقترب صوت:

املزارعني. أبوليوس: ممثل

" حاضر. " يقترب صوت:

" يقترب اجلمهور وسط من نسائي " صوت

بتكون الوفد.. النساء أنا أمثل صوت:

" اجلمهور يستشير " أبوليوس:

وفدكم رأيكم في ما

الوفد نعم الوفد.. نعم اجلمهور:

" الوفد أعضاء مع يتشاور أبوليوس "

الستار. " ويسدل ببطء.. األضواء تخفت " بينما
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ومتاثيل حتف فيها ــر تتناث ــراز روماني فخم.. ط ذات ليانوس.. ــل القنص دار "

" مرتبك.. الشرطة كبير اجلو.. يسود الرومانية قلق لآللهة

السكينة. تعود حتى األوامر تنفذ كل إن واضحاً ليكن إذن القنصل:

" أحد احلراس يدخل التصفيق ومبجرد يصفق.. "

بعد. يقلقوا ألم ليانوس:

سيدي. نعم " ً مستعدا " احلارس:

هؤالء األغبياء من نسل أي ليانوس:

" قصير صمت بعد "

للتخلص حكاية أي ــق بتلفي ــك علي دقائق خمس ــد بع ولكن يدخلون، ــم دعه

منهم.

ــددة.. مش ــة حراس ثم يقف في الوفد يقدم حلظات بعد ليعود احلارس.. يخرج "

" الكذبة بتلفيق الثاني احلارس أمر أن بعد

" " باحترام مفتعل

ً سعيدا مساء أبوليوس:

" صمت بعد "

قضايا البالد. في احملترم القنصل مفاحتة نريد األهالي نحن وفد

" الصبر بفارغ " القنصل:

اجلبال. الصحاري ولصوص رعاة يا حتكموا.. أن تريدون إذن

" املناورة ليكمل يقاطعه " الشرطة: كبير

أوالً... مطالبهم لنسمع األعظم.. القنصل سيدي

." مفتعلة بنرفزة " القنصل:

وال ستنفذ أوامرنا السابقة، كل إن واضحاً وليكن ." إلى الوفد احلديث موجها "

الضرائب. سداد عن أو عن املكس. أن تقولوا، حديثاً ينبغي

الكاملة. والطاعة األمن، عودة اجلميع، شغل وهو واحد، موضوعكم إن

" واضح بتحد " أبوليوس:

إذن...

معكم. لنا حديث ال

." متأكدة " النساء: ممثلة

األمر.. تفاقم

اخلراب وعم
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البالد. السخط ميأل

وأنتم في واد.

والفساد. واألمراض واجلوع

بالعباد. يفتك

إلى الرشاد.. عودوا

إلى الرشاد.. عودوا

" " بعصبية القنصل:

النصائح. أريد ال

الوعظ. وال

أي شخص. من

األمن احفظ فأنا

والسلم.

اجلميع. بني

" قصير صمت بعد "

ونصائحكم. وعظكم وليكن

للرعاع الذين يريدون

املدينة حرق

املتاجر. ونهب

" حلن جنائزي في يظهر " الكورس:

أمتي يا األرض سالماً على

والرحمة العدل على سالماً

الطواغيت جاء زمان إذا ما

فال ينصر احلق

الدماء وسيل احلراب إال

احلاملون أيها فيا

الطيبون أيها ويا

أنظروا

واحذروا

واحملوا

الرديء للزمان عدة

الذل عنكم وانفضوا

البطيء واالنتظار

كثيف.. " حتت ضباب الكورس " يختفي

." يتأمل الوفد.. وكأنه ألعضاء حديثه يوجه أبوليوس: "



ألخنحمض

34

خرَّؤَّحي

35

الفضيلة. نفسه عارية من كانت من

األشقياء، املساكني أولئك كان

جرداء. حجرية أرضاً من حقول يفلحون الذين

احلجارة واألشواك أكوام غير بها ليس

غلة من بريتهم ال ينالون هم وإذ

الشوفان، ميألها تربة في ثمرة يلقون وال

والزوان.

الوعي كل فقرهم يعون هم وإذ

اآلخرين. ثمار يسرقون فهم

وينهبون جنائنهم

جيرانهم زهور يخلطون بهذا لعلهم

أشواك. من لديهم مبا

" األمر مهم وكأن االضطراب.. يفتعل وهو احلارس يدخل "

يستأذن. من القيصر مرسوال إن احلارس: سيدي

" فيه مبالغ بتمثيل يقاطعه " القنصل:

فلينتظر. ال..

زادت لهيباً ــد ق والرومان ــرس الف بني احلرب أن ــث حي ــيدي " س بإحلاح " ــارس: احل

موالنا قيصر. بلغت قرطاجنة وقضايا

أبوابنا إن ــم.. معك احلديث. لي يتح لم ــف لألس " ورفاقه ــوس أبولي " ــل: القنص

البالد. امن يريدون للذين مشرعة.

" واحدة كلمة يقولوا أن دون ورفاقه أبوليوس ينصرف "

يكون رئيسهم؟ من " الشرطة لكبير " القنصل:

مادورة. دمفير ابن أبوليوس انه الشرطة: كبير

نفيه. من والبد مشاكله من الكثير علمت قد القنصل:

" قصير صمت بعد "

الشر. بذرة إنه

كي إطالقه، آثرت لكني السجن، في كان لقد صحيح، صحيح.. الشرطة: كبير

والده. اتفاقي مع ينفي حسب أن الرشد، قبل الرعاع إلى يرد

الرشد؟ أين له " من بتهكم القنصل: "

مصقع. ولسانه كبير، األهالي في تأثيره الشرطة: سيدي، إن كبير

سحرك! رمبا القنصل:

أمرت.. قد سيدي.. الشرطة: كبير

" يتركه يكمل ال " القنصل:

ــوا فليحبس الهمجيون، أصحابه نوميديا كلها، أما خارج اليوم، ــه نفي البد من

انتظار. أي دون

." الستار وإسدال األضواء انطفاء تصاحب حزينة موسيقى "
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خؤخنخره خؤالَّض

.." وجتيء متشي عصبية.. حالة في نفسها األم حتث أبوليوس.. بيت "

باحلق والبرهان. الرومان، سيفحم أبوليوس، أن الشك األم:

العبد" أيها تصفق.. قصير.. صمت بعد "

" مسرعاً العبد يدخل "

سيدتي. العبد:

عن أبوليوس؟ األخبار آخر ما األم:

سيدتي. بعد لم يعد مجيباً " " العبد:

الشر يحدث أن األم: أخشى

" صمت بعد "

والشر. والطغيان، احلاكم الظالم، يتحدى باحلديد، يبالي ال عنيد، أبوليوس إن

الوجود. وأقزام

املدينة. يحتل احلر، والشباب الرومان حماقات من أقوى أبوليوس، سيدي العبد:

محاطا يدخل أبوليوس يركض العبد ليفتح الباب.. " على الباب عنيف ــرق ط "

بالشرطة.

سالحك. دون لباسك، خذ الشرطة: أحد

السفلة. أطلقوا أبوليوس، أيها محتجة " " األم:

" ً " مهددا الشرطي:

عنوة. سنغلقه أو امرأة، يا فاك أغلقي

أماه يا دعيهم " ألمه " أبوليوس:

فالظلم من شيمتهم

والقهر من شرعتهم

بيئتهم من يقرب واحلق ال

تعرفه دولتهم ال والعدل

اللسان طويل يا " ألبوليوس " الشرطي:

استكن.

تقف أمه التي وحاجياته.. يودع ــه مالبس بعض يحمل ــتخفاف باس أبوليوس "

" املريع هذا املشهد أمام ذاهلة

سأعود أماه أبوليوس:

والورود بالغار مكلال

يدوم فالظلم ال
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مرحلة والنفي

احلياة هذه في

كثيراً تقلقي ال

نوميديا إن

الزهور ستنبت

" جتهش باكية الدار.. باب إلى األم بينما تتبعه الركح.. خارج يجرونه "

ابكي عيني األم: يا

الغزير الدمع اذرفي

الشباب زين

كالسراق يساق

املرين للمنفي

األسير الوطن أيها يا

الشباب ضاع

وصارت األغالل

واملصير حتكم،

سوداء عتمة في

" قصير صمت "

متهدج، بصوت األم إليه تتوجه الالمباالة لكنه يتصنع مهموماً، األب يدخل "

" باحلزن مفعم

أبوليوس طردوا لقد :

حقير كأي نفوه بل

ذلك أعرف " مبالي ال " األب:

" قائالً يستطرد " ثم

الشرطة املادورية مع قائد اتفقت

يغيب أبوليوس أن

نوميديا ارض عن

" قصير صمت بعد "

أخطأ أبوليوس أن غير

بحكمة يتصرف ولم

أمن البالد! حتدى وهدد بل

بكالم وخاطب قنصلنا املارقني من وفداً كون بأنه تعرفني هل " ــتفهماً مس " :

سخيف؟

سخيفاً كالماً لن يقول كثيراً ابني اعرف أنا " باحتجاج " األم:

إذن.. مقاطعاً" " األب:

" " مقاطعة أيضا األم:

سخيفاً كالماً يقول لن
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رهان. كل جتاوز قد الرومان وجور

بينما ــرى من الركح.. اليس الزاوية في كثيف ضباب خالل من يظهر الكورس: "

.." عتمة شديدة في واألم األب يختفي

أمتي يا األرض سالماً على

والرحمة العدل على سالماً

" الكورس من منفرد صوت "

هؤالء على سكتنا ما إذا

اخلراب. يعم أخر: صوت

االضطراب ويعلو مدينتنا ثالث: صوت

أمتي يا اد امة فيا اموعة:

طريق اخلالص

النجاة ودرب

والسيف الدم يرصعه

الدماء مهرجان في

تهزمي فلن

سلكت ما إذا

الدم درب اد إلى

" الستار يسدل "

َخؤشخأل خؤالَّض

ملدينة ــرقي الش الباب أمام ــة طويل لرحلة ــب ــعاة البريد تتأه ــة س " قافل

احلراس كبيرة.. بعاصفة ينذر لكنه ربيعي، اجلو ــوار احلصينة.. األس ذات مداوروش

" التحضير في منهمكون السعاة األسوار، فوق

حان. الوقت أن يبدو " ً مستفسرا " القافلة: قائد

سيدي. قليالً تأخرنا ساع1: بل

الوقت خالل ــن م فات ما ــتدرك نس ــوف س صاف وألن اجلو ــة: رمبا.. ــد القافل قائ

األولى. الرحلة

ألويا. نقطعها سيدي رحلة يا كم " ألول مرة يسافر " شاب: ساع

قرطاجنة. األول اجتاهنا لكنما عشر القافلة: أربعة قائد

لقرطاجنة؟ كم رحلة يا سيدي اجلديد: الساعي

رحالت. سبع القافلة: قائد

" قصير صمت بعد "

والعواصف. واألمطار وتعرف األهوال بني يا الطريق ستعرف
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ااوف. حتفها طرائف صاحبي مهنتنا يا

" أخرى مرة مستفسراً " الساعي اجلديد:

سيدي؟ الرحلة.. وما

العني، كرمشة جنتازها مسيرة القافلة: قائد

انحيازها ولكن

واإلرادة. واحلكمة بالقوة الراكد الزمن يلوي ذراع ملن

" سائالً " اجلديد: الساعي

سيدي يا واإلرادة القوة واحلكمة

السعادة؟ عناصر

أجل... القافلة: قائد

قوتنا من فاد

والرأي من حكمتنا

إرادتنا من واخللد

نادي شامو سيدي حكمة يا مستذكراً " " اجلديد: الساعي

تقول: إذ رائعة املبادئ

" احلياة هي الصبر واالستحمام واللعب والضحك "

" ً مستنكرا القافلة: " قائد

الكسالى حياة

يعيشون الذين حياة

الكبير كاحليوان

الصغير! احليوان يأكل الذي

" محياه باد على يدخل جندي مسلح والتعب فجأة عندما يتوقف "

" القافلة لقائد " اجلندي:

لقرطاجنة ألويا ال مباشرة تتجهون سوف

حذرا، فلتكن حراستكم، حتت سيكونون واملنفيني الصعاليك إن بعض

كهذه أمور في صارماً.. حازماً.. فلتكن بالقافلة يتربص أن يحاول قد بعضهم إن

مخالف.. رحمة ألي بال العذاب وأعط

." رسالة خاصة القافلة لقائد يقدم األوامر يلقي هذه أن بعد "

أويا. لقنصل وصولكم فور تسلم الرسالة هذه

واضحا مغلولني واإلرهاق أبوليوس، ــهم رأس وعلى املنفيني، مجموعة ــدم تتق "

على الوجوه ".

للمنفيني.. أوامره يعطي اجلندي:

صاحبها. يتحملها غير سوف محاولة للهروب أي إن

" بال مباالة متحدياً " أبوليوس:

مادورا. إلى الرجوع فيعني هربنا أما

" " حازماً اجلندي:
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اللعني. البربري أيها هذراً كفى

مدينة تظهر بعيد ومن ــرداً، ليظهر أبوليوس منف تدريجياً، ــئ األضواء تنطف "

.." للرحيل القافلة تستعد حني في ضخمة، بأسوار مداوروش، احملاطة

." يبتعد وهو مناجياً.. " أبوليوس:

الربا على سالم الدنيا.. على سالم

والنهر واملاء األزهار سالم على

بقربكم إليكم مشتاقاً كنت لكم

بعد الذي يجري فكيف يكون الصبر

التي الساعة أرقب يوماً أك ولم

شعري ومن من دمائي أرضاً أفارق

أنا؟ من ال أدري أنا اآلن أنا

الهجر؟ لوعة أو األحزان أصفصافة

كثيرة جراحي كانت حزين.. وقد

اجلمر.. من أقوى النفي جرح ولكن

" قصير صمت "

طفولتي منها صغت التي بالدي

العمر وفاحتة السكري وأحالمي

دمي في قد ترعرع هواي هواك

صدري وفي فؤادي في لهيبا وشب

وخالقي شوقي األحزان نهزم فأن

والدهر بالدي درة اد وأنت

" الستار األضواء ويسدل " تنطفئ
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خؤسخحنه خؤالَّض

املطالعة، منهمكون في القراء بعض كبيرة قاعة " " طرابلس أويا ــة مكتب

إلى اجلميلة بودنتيال ــل تدخ والكتابة، ــراءة الق في منهمك األخر هو ــوس أبولي

يجري إلى ما ينتبه الذي أبوليوس واحتراما ماعدا إجالالً اجلميع فيقف ــة، املكتب

حوله.

" تام باستنكار أبوليوس، الكالم إلى يوجه املكتبة: " مسؤول

أيهذا الغبي فلتقم

املكتبة من هذه تخرج أو

" بودنتيال إلى الكالم يوجه "

انقطاع. يقرأ دون انفك ما يومني منذ هذا الغريب إن مؤاخذة ال

يقرأ. دعه " مبالية بودنتيال: " ال

" بجمال بودنتيال ومأخوذا " واقفاً أبوليوس:

سيدتي.. معذرة

سقراط وأفالطون. في حضرة كنت قد

نوميدي؟! يا عنهما.. تعرف ماذا " متهكماً " املكتبة: مسؤول

" واضح بتحد " أبوليوس:

الكالم البذيء. بدأنا قد

" حازمة " بودنتيال:

يرفع فال املكان مقدس ــذا املعارف وه كل يحبون أويا ــكان س إن النوميدي ــا أيه

أصحابها اخلالدين. وهيبة حكمة من فيه ملا احتراماً فيه الصوت

" قصير صمت "

الرجل. عن سؤال تخالف أجب ال إذن

.." عجيبة بطالقة مفتخراً يسترسل ثم برهة يتأمل "

اجلميلة.. سيدتي

يقول: املائدة أطايب  عن حكيم معروف لرجل قول هناك

يطفئ الظمأ األول القدح

احلبور يدخل الثاني والقدح

يشعل الغربة والقدح الثالث

اجلنون على يبعث الرابع والقدح

العكس صحيح. فأن الفن ينبوع عراس من النهل في حالة أما

خلير أفضل كان ــاً، صرف ــراب الش ــربها، وكان تش التي األقداح عدد زاد ــا كلم إذ

نفسك.
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" قصير صمت بعد "

من ويخلصك والكتابة القراءة يعلمك الذي ــتاذك أس إياه يعطيك األول القدح

باملعرفة. وميدك معلم األدب إليك الثاني يقدمه والقدح اجلهل

ــرب يش الثالثة األقداح هذه ومن ــاء بفصاحة اخلطب ــلحك يس الثالث ــدح والق

أثينا: في فقد سقيت أقداحاً أخرى أما أنا الناس، معظم

اخليالي.. الشعر شراب

الصافية الهندسة وجرعة

احللو املوسيقى وشراب

الصارم وشراب اجلدل

ثم رحيق الفلسفة كلها مما

قبل. من إنسان منه يرتو لم

سقراط " وانشد " احملاورات أفالطون " وأنشأ الشعر، " امبيذوقليس " لقد كتب

مقاالت " اكسينوقراطيس " ــيقى وصنف املوس " ابيمارخوس " الترتيل وألف "

الهجاء.

" إلى نفسه بافتخار يشير "

"العرائس ويعبد جميعاً، الفنون هذه فروع يرعى فانه " أبوليوس " صاحبكم أما

لكن بكثير، مقدرته ــته لتفوق حماس بأن واعترف الغيرة بنفس كلها ــع التس "

ــي كل املطامح ف املبذول اجلهد ــون إذ يك ــد، باحلم ــا يجعله جديراً م هذا ــل لع

بالثناء. هو الكفيل الشأن الرفيعة

هذا أوضح ولكي ــا.. وحده الصدفة إلى يعود حال كل ــى عل فأمره النجاح ــا أم

قد ارم أن غاية ــم رغ اجلرمية تعمد مجرد حتى يعاقب ــون القان أذكر أن ــول الق

وهذا على الروح دماً هناك لكن ــرة طاه اليد تكون فقد التحقيق ــب لها يكت ال

العقاب ــزال إلن الفعل نية ــود وج القانون حكم ــزال إلن يكفي ــا ومثلم ــي، يكف

الصيت. ذيوع يستحق ما فعل محاولة احلمد لنيل يكفي

هذا.. يا حديث التبجح انتهيت من تكون " قد " بتهكم مسؤول املكتبة:

اخلالدة. واحلكمة نقيض املعارف الغرور إن

" شديد باحترام تتدخل " بودنتيال:

النوميدي. أبوليوس اسمك

" تام باحترام " أبوليوس:

هنا. ها وصلت فقط ومنذ يومني سيدتي.. أجل

جئت إذن الغيظ، ينفجر من يكاد املكتبة مسؤول يكون بينما " ببراءة " بودنتيال:

يرام. ليست كما أويا.. لكنها إلى

مبكتبة تقارن ال أويا ومكتبة مادورة من منفي اآلن ال.. أنا " مقاطعاً " ــوس: أبولي

اخلالدة. بالكتب تهتم الناس وأرى عامرة، ولكنها إسكندرية،

املكتبة مسؤول إلى ــرة ويتجهون مباش ــرطة الش يدخل رجال األثناء هذه في "

لها.." وتقديراً إجالال، ينحنون حيث بودنتيال، بوجود يفاجأون ولكنهم
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بودنتيال. سيدتي احتراماتي الشرطي:

النتنة؟ العسكر بأحذية اخلالدين هيكل تقتحمون " كيف مستنكرة " بودنتيال:

مقدسة. أويا مكتبة إن

بعصبية تتحدث بودنتيال ــوال مذه ــرطي الش خالله يقف قصير، صمت " بعد

" واضحة

فرجيل، طاليس، سقراط، أرواح إن املكان.. قبل دخول يتعطر الكل أن واجب ومن

هنا.. ها إلى املكتبة " مشيرة زاوية " كل لترفرف في فيثاغوراس..

سيدتي اعتذاراتي " ً معتذرا " الشرطي:

األوامر.. عبد إال أنا ما

في املكتبة يسمى أبوليوس شخصاً املكتبة " إن مسؤول إلى بكالمه يتوجه "

أين هو؟

ذا! هو " تلقائياً " املكتبة: مسؤول

معي. تفضل " أبوليوس إلى يتوجه " الشرطي:

" بحزم تتدخل " بودنتيال:

ضيفي. أبوليوس الشرطي أيها انصرف

إنه.. الشرطي:

" تقاطعه بصرامة بودنتيال: "

ليعرفه. شاء يأتي إن قصري إنه في ملوالك قل

يكون بينما حوله.. يجري ملا متعجباً أبوليوس يكون هذه األثناء " في ــرطي: الش

غيظه.." أن يكتم يحاول املكتبة  مسؤول

مادورة. من مت نفيه وقد مارق وخطير ولكنه

ذلك.. " اعرف " بحزم بودنتيال:

انصرف.

الرديء. الكالم ال أحب إنني

أمر سيدتي. " باالنصراف رفاقه يأمر " الشرطي:

عامرة. مكتبتي إن أبوليوس تفضل " ألبوليوس " بودنتيال:

أنا. تعرفني من ال سيدتي " ً حائرا " أبوليوس:

اآلن ــيء وأنت تخط ال ــتي " فراس ــة وضاحكة ــة تام بثق ــه تقاطع " ــال: بودنتي

ضيفي!

" صمت قصير تستطرد بعد "

عنه. تسأل وال أويا في وأنت بإعجاب عنك حدثني بونتيانوس أبني إن

صديقي. بونتيانوس " أم ً مشيرا " " سيدتي ً منبهرا " أبوليوس:

نعم. بودنتيال:

روما وأثينا. معاً في عشنا يتذكر " أبوليوس: "

" صمت بعد "

" " لبودنتيال خيرة الصحاب من إنه
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معرفته، أنا ــوا جتاهل لكنهم ــوس بوتنيان ــي صديق عن القيت ــن م كل ــألت س

أراه.. أريد أن سيدتي بلقاك يا سعيد

معي.. تعال بودنتيال:

الذي الكتاب يأخذ ثم مكانه.. في جامداً املكتبة يبقى مسؤول بينما يتبعها "

" مكانه أبوليوس ليعيده إلى تركه

." األضواء األثناء تنطفئ هذه " في

خؤهخخيحمط خؤالَّض

في تظهر ــب الكت ــض بع بودنتيال.. ــر في قص ــع ــو واس به ــنة.. س ــد بع "

احلمار – ــن رواية م األخير في كتابة الفصل منهمك ــوس أبولي املكتبة.. ــوف رف

" الذهبي–

" في حوار داخلي أبوليوس: "

أيها احلرف

جتئ التي ال أيتها الكلمات

قمراً، قدراً، ابعثي

نبي، ووصايا

إلّي وتعالي

املستحيل الزمن نرسم

وأشجاره الوارفة

ملرحلة واعدة ونغني

أعماق كتاب". من صاعد وكأنه يظهر الكورس: "
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زمن زمن.. زمن..

الزمن من وبقايا

تتمطى واهنة

شجن ليل في

الهارب التاريخ ولصوص

الوطن مبوت يحتفلون

باحلب.. مفعمة وشعوب

أسن ماء في وغارقة

من يتحدى يا

أزهاراً يرفع

الفنت وجه في

األرض ويعيد

الزمن عربات إلى

" وإيابا ذهاباً البهو يذرع املبهور، الكورس، بينما ينهض أبوليوس " يختفي

الغريب الصوت أيها " أبوليوس:

احلزن صدى يا

القيود عسف ويا

ووجود معنى للحرف يعد لم

ذليالً عبدا بدا إن

احلكام يرضي أن همه

والعهد الرذيال

الباهر".. بجمالها بودنتيال تدخل هذه األثناء في "

من يخرج ــعر لم وأن الش الفم من لم تخرج الضرس أن " يبدو مازحة " بودنتيال:

القلب

" للحمار الذهبي " ً شعيرا يصبح النثر لم وأن

" " ضاحكة بدالل

فيه كالم؟ أو هكذا أبوليوس

" الواقع إلى يعود " أبوليوس:

العابقه أيتها الوردة بودنتيال

" بودنتيال: " تقاطعه

الغزل. كالم بدأنا قد

رمبا.. تفكير" بدون " أبوليوس:

القلب إمنا

جميل كل يعشق
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" مازحة " بودنتيال:

سالم.. يا

" احلديث مجرى " تغير

" الذهبي احلمار " في هذا مثل كالماً أقرأ لم أنا

اآلتية الفصول في " تلقائي بشكل يقاطعها " أبوليوس:

احلب سترين

نبراس احلياة

الباقية؟ الفصول أين " متساءلة بودنتيال: "

." لبودنتيال ليقدمها كتابتها في منهمكاً كان التي األوراق يأخذ أبوليوس:

لقصة ضاحكة مثيرة. ذي نهاية حزينة هي..

األدبي. املآسي في العمل أحب ال أنا بودنتيال:

احلياة. وال في يقاطعها" " أبوليوس:

تهمة. في أي حتاول توريطك اآلن أبوليوس يا مؤامرة هناك " جادة " بودنتيال:

دعيهم. أبوليوس:

." السابق تواصل حديثها " بودنتيال:

كثاراً صاروا تالميذك اآلن ألن أويا تغادر أن وغايتهم

واحلاكمني على احلكم ويعترضون

القهر. وأنظمة

" " ال مبالي أبوليوس:

جميل.. وهذا

تالميذي. فإن طردت ما إذا

وأنا.. بنرفزة " تقاطعه بودنتيال: "

رجعة. بال أويا من ستنفى تتزوج أو أن اآلن قررت املوقف" إنني تستدرك "

السعيد.. تنتهي بزواجي رائعة مؤامرة يفاجأ بالقرار" " أبوليوس:

" قصير صمت بعد "

بوتنيانوس.. أم يا ولكن

فكرة بونتيانوس. إنها " " تقاطعه بودنتيال:

ذلك. حدثني عن جاداً " أبوليوس: "

" ــه لنفس يريدني كان أحببتك.. وكلهم ألنني عليك زاد حقدهم ــد ق ــال: بودنتي

والثروة.. املال يريد " بل مستدركة

للحب.. مفسدة يقاطعها " وهذه " أبوليوس:

صدقت.. تقاطع " بودنتيال: "

لنعلن الزواج.. إذن

األوضاع واجبة.. دراسة لكنما موافق " موافقاً " أبوليوس:
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دراسة؟ أي " بتساؤل مقاطعة " بودنتيال:

للمؤامرات الالحقة. التصدي أبوليوس: ينبغي

سريعاً. حالً الراهنة تتطلب أوضاعنا " ولكن صحيح " بودنتيال:

الزواج؟ احلل هو متفائالً " وذا " أبوليوس:

بنات إحدى تزوج إذا ما ــب غري أي يحمي أويا قانون نعم.. إن ــارحة" ش ــال: " بودنتي

البالد.

الزواج.. لنعلن إذن أبوليوس:

." الستار ويسدل األضواء.. تنطفئ "

هنبحمط ُّخعخخت خؤالَّض

" لألعيان األولى ــوف الصف ــه.. نفس ــرح الروماني املس في تقع أويا ــة محكم "

قفص االتهام، بودنتيال جتلس – أبوليوس في ــمي رس لباس في قضاة ومحامون

وابنها بونتيانوس وحيدين.. هي

القاعة. وأعوانه ثم يتحدث إلى احملكمة يتحدث مع مستشاريه رئيس

محكمة عبر في لها جرى مثل ما شائكة قضية اليوم قدام نحن ــادة الس أيها

األمم.. تاريخ

القضية. تفاصيل يثري ميكن أن ما كل للقضاة اشرح النائب أيها

ــقط ولكنها تس كلماته مختارة، ــون تك " ويحاول أن ــار الوق ــع يتصن " ــب: النائ

اآلذان. على كاحلجارة

سادتي سيداتي،،

ساحرة، بلدة أويا إن

طاهرة ظلت بعيدة

عصاة العصر. عن
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املغامر.. والفكر

الوطن األم غير إن

أخيراً...

والعصاة واملارقني. إلينا يلقي بالنفايات أضحى

السادة.. أيها

في الطارئة ــا القضاي على بعض مرت ــي الت ــابيع في األس حكمتم قد ــم كنت

املدينة. أعماق جتتاح التي والفوضى األمن مجال

" قصير صمت " بعد

السادة.. أيها

احلرمات وهتك والنهب السطو بعد

السيدات والقضية.. اليوم اقتناص يبدأ

ساحر.. أبوليوس إن

والبربر.. واألقباط اإلغريق عن السحر أخذ

كمنفي، إلى أويا جاء وقد

قراره. رهن أضحت عبدة حيث بسحره على قلب بودنتيال استولى إنه ولكن،

" بالكالم لها يسمح محتجة ولكن رئيس احملكمة ال بودنتيال ترفع يدها "

السادة... أيها

البالد بأعيان ترض لم بودنتيال

بالساحر أبوليوس؟ ترضى اليوم كيف

" أنفاسه يسترجع أن بعد "

اخلطير السحر إنه

تأثيره حدثنا عنه وعن الذي

الذهبي " احلمار " في

" توقف بعد "

العدل حماة يا

الداء أمتنى بتر هذا إني

العقوبات بأقصى

" أخرى مرة يتجاهلها احملكمة رئيس ولكن الكلمة تطلب بودنتيال "

" لبودنتيال احلديث يوجه " احملكمة: رئيس

السحر! ضغط حتت تعيش ضحية أنت

" ألبوليوس الكالم يوجه "

صاحلاً تراه الذي احملامي أن تعني عليك

مفتخراً" " أبوليوس:

الفقراء محامي مادورا ببلدي كنت
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يجدر بي يا سيدي

اليوم أكون بأن

احلب محامي

االختيار. حق ومحمي

إذن " املعهود بهدوئه " رئيس احملكمة:

بالسحر متهم أنت

عنيف باستيالء ومتهم

قلب بودنتيال على

العواطف باصطياد ومتهم

الشباب لبعض

" هيئة احملامي يأخذ أبوليوس: "

سادتي،

كرام قضاة يا

احملكمة تعقد أن أتوقع أكن لم

بأويا األبية

عفيف حب لتجرمي

ومعاقبة العاشقني

" أبوليوس كالمه يواصل بينما القاعة " همهمة وسط

القرن! لعقد اللقاء هذا أحسب كنت إمنا

تأييد تنم عن ولكنها مفهومة". غير متفرقة وأصوات ــط القاعة، وس ضحك "

ألبوليوس. تام

" الطاولة على يدق " احملكمة: رئيس

الصمت الصمت.. الصمت..

الكلمة اختصر أبوليوس

" يواصل حديثه أبوليوس: "

سيدي نعم

أو املوت به عنه جدير يتخلى احلياة الكرمية ومن من مبادئ مبدأ االختيار حرية إن

وقت! أي للحمولة في جاهز كأي حمار يكون أن

" يتدخل " احملكمة: رئيس

الهمجية. بالكلمات محكمة أويا في هذا يا نسمح لن

هذا من أكثر نتناً ال بوال أو عذباً ماء حتمل الكلمات كل سيدي أبوليوس:

اخلير أما

وأما الشر

" القاعة التي عمت الهمهمة بعد يتدخل احملكمة: " رئيس

كالم. عن أي أضطر لتوقيفك سوف
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" كالمه طريقة يغير " أبوليوس:

بودنتيال اجلميلة. ال بودنتيال الثرية يبغون كثار، والوصوليون حسادي إن

." هستيري بشكل يصفقون متحمسون ألبوليوس شباب "

من القاعة إفراغ إلى ــأضطر وس ــرح مس في ال محكمة في رئيس احملكمة: إننا

ضجيجاً. أو لفظاً أسمع جمهورها حاملا

أبوليوس. يا فتفضل

" السابق حديثه يواصل " أبوليوس:

إنهم يا سيدي

باملال احلب يخلطون

والسلطة اجلاه وبعض

احلمراء باحلرية

والعشق العظيم

" توقف بعد "

سيدي

األبدي الزواج اخترنا إننا

قوانني البالد تقضي حسبما

" بوتنيانوس إلى يشير "

أقول عما شاهد صديقي بونتيانوس

" اإلشارة ينتظر كان تلقائياً وكأنه يقف " بونتيانوس:

صحيح أبوليوس قال ما كل

" الطاولة على يضرب " احملكمة: رئيس

برأيك تدلي كي أطلبك لم أنا

أخرجوه " للحراس "

خارج الركح" احلراس يسحبه "

أبوليوس واصل

." بالنفس واالعتداد االفتخار من بشيء يتحدث " أبوليوس

امع هذا في اآلن ــس ــدونني أو يكرهونني يجل يحس أحداً ممن أن ــي ل ــو اتفق ل

قوم كبيرة ــة مدين كل في ــى أنه ويرجع ذلك إل ــة " القاع إلى ــيراً " مش ــرمي الك

منهم كراهيتهم عجزاً ويتكلفون مجاراتهم. على يفوقهم مذمة من يفضلون

ــمائهم بأس احمليطة العتمة إلنارة بالطبع هذا يفعلون ــأوهم.. ش يبلغوا أن عن

يلوث الكاشحني هؤالء من أن أحداً لو – أقول ــمي من اس املشع ــناء الس بذلك

هذا على حلظة يلقي ببصره أن ــاله ألس فاني بلطخة وجوه، املمتاز الس ــذا ه

قبل من أبدا ــم يجتمع ل الذي هذا الزحام أمل من ينتهي ــد، وحني احلاش ــع اجلم

على اخلطر مقدار في نفسه فليتدبر بالسحر، فيلسوف متهم حملاكمة لينصت

من ــره أعس وما من واجب، أثقله فما في الظهور... ــتخفاف االس من ــمعته س

احلاضرين! لبعض املعتدل التطلع ذلك حتى أرضي أن عمل
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اللطيف وتوقعكم ــت نل التي ــهرة الش ــبب بس ــيء، ش كل فوق ليصعب وإنه

التدبير. كل أتدبره لم عابر حديث بأي ألقي أن الدفاع في لبراعتي

نطق عن يصفح حلناً ــي ل يغفر " واجلمهور للقضاة ــير يش " بينكم، امرئ ــأي ف

فصيح؟ واحد نطقاً غير مقطع

التي تصدرها تلك مثل خاطئة مضطربة بجمل تلعثمي عن منكم يتجاوز من

ابولني؟ شفا

في صواب ــم على وأنت ــقطات الس هذه مثل بالطبع ــتغفرون لغيري س ــم إنك

تزنونها بها ــة انطلق كل كلم الفحوص ألدق تخضعون ــد أنكم بي تفعلون ــا م

الرفق هو هكذا ــاوي.. املأس ــرح املس ــناء وس ارطة بصقل وتختبرونها بعناية،

إذن أدرك به التميز إنني الذي يقاس هو التشدد للحالة الوسط. وهذا ــب املناس

فإنني ولذا فّي، الذي تضمرون رأيكم تبديل وال أسالكم أمامي، صعوبة الواجب

اجلوالني ــولني املتس بعض ثمة إن غذ ــة، الرائع اللطيفة ــم بالصور ــن أخدعك ل

لقمة عيشهم. ليكسبوا األستاذ جلباب ينتحلون

املدينة منادي بل إن ــة، احملكم منصة يعتلي الذي هو العام وحده ــم احلاك ــس لي

يقف على ــادي املن أن ــيده. غير العباءة مثل س ــاً مرتدي ويظهر ــك، كذل ــل يفع

باخلبر يزعق وذهاباً، أو جئية اخلطأ ــع أو يوس ــاعات. س مصفوفتني طيلة قدمني

قوة. من في رئتيه أودع ما بكل

الفينة بهدوء، متوقف بني يتكلم ذلك من النقيض على احلاكم العام فهو أما

إذ طبيعي، أمر ــذا وه مكتوبة. وثيقة من ــاً غالب ويقرأ ــاً جالس يتحدث والفينة

احلاكم التي يقرأها الكلمات ــا أم ــتأجر، خادم مس صوت الثرثار املنادي إن صوت

حرف إليه ــاف يض ال فقد ــرة م قرئ إذا حكم ــي فه وثيقة مكتوبة ــن م ــام الع

أما أنا األقاليم. ــجالت في س إلقائه مبجرد يدون ــل ب حرف، منه ينقص أو ــد واح

على أن بقادر وما أنا ويقرأ ــدون لي ــرة مباش به يؤخذ ما أنطق فكل تواضع، بكل

أقوله ما في كل احلذر على أشد إذن أن أكون ــيئاً.. فعلي منه ش أو أغير ــحب أس

فلو الكتابة، أشكال من ــكل واحد ش من أكثر على ينطبق أيضاً ذلك أمامكم.

ودقة. أعنيه بتفصيل لكم ما ألبنت انتباهكم أفضل منحتموني

" " محتجاً النائب:

يفيد القضية. احملكمة ال هذه في سمعناه ما قد كل

السفسطة. إنها

تقاطعه ال بهدوء" " رئيس احملكمة:

لست بالساذج فأنا تبقى ما يقل كل دعه

" " ألبوليوس

القضية. تفيد ال والسفسطة اخلطابة إن أبوليوس كالمك واصل

خادم مستأجر. صوت الثرثار، املنادي صوت إن " السابق يواصل حديثه " أبوليوس:

قرئ إذا حكم وثيقة مكتوبة فهي ــن م العام احلاكم يقرأها التي الكلمات ــا أم

اآلن موقفي إن ــر"، قصي صمت ــد بع اإلقليم.. " ــجالن س في ودّون ــدة واح ــرة م

أنا وما ليدون، ــرة مباش يؤخذ به انطق ما فكل ــاً. متواضع ليقدم مثال ــم بينك

أقول في كل ما احلذر على أشد إذن أن أكون ــيئاً، فعلي ش ــحب على أن أس بقار

اإلنشاء والكتابة أشكال ــكل من ش أكثر من على ينطبق أيضاً ذلك أمامكم...
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احملكمة " هيباس " الفيلسوف آثار جميع في هو مما أكثر في تفكيري إن تنوعاً إذ

أكبر. ودقة بتفصيل ألبنت لكم لي وسمحتم انتباهكم، منحتموني فلو

" " محتجاً النائب:

القاضي – سيدي – وأنا الثمني للزمان مضيعة قد سمعنا الذي كل الكالم إن

مجريات احلديث. في نتشعب أن دون الشائكة بقضيتنا أن نلتزم أطلب

" هيباس حكاية سماع الرغبة في تعرب عن القاعة في همهمة "

أبوليوس. حديثك ولتواصل الهدوء أرجو احملكمة: رئيس

" يستأنف احلديث أبوليوس: "

خطيب آثاره، وهو تنوع في ــاً جميع رفاقه ــطائيني بز السوفس أحد كان هيباس

يعرف فال أسرته أما عن سقراط، للفيلسوف معاصراً أحد، وكان يفوقه يكن لم

ممتازة بديهة سرعة وكان ذا ــطاً. وس حظه وكان ذائعاً، كان صيته غير أن ــيء، ش

كثيرون. منافسون للعادة وكان له خارقة وذاكرة

تدهش ثياباً ارتدى ــد االوملبية، وق األلعاب أثناء بيزا ملدينة ــرة م ذات هيباس ــاء ج

من جميعه كان بل ــه كان يرتدي مما ــيئاً ش يبتع لم هو ــني، رائعة الصنعة إذ الع

لفتت التي واجلواهر ينتعله ــذي ال ــى بها. واحلذاء اكتس التي الثياب يديه صنع

مصبوغاً ــق رقي قماش من داخلياً ــاً قميص ــرة لبس مباش بدنه ــى عل ــار.. األنظ

على منقوش ومتنطق بحزام بيته، في لنفسه ــجه الداكن. نس األرجواني باللون

فقد اخلارجي رداؤه ذلك أما ــاعده في س أحد من وما كثيرة، بألوان البابلي الطراز

الذهبي اخلامت وكذلك يديه، صنع ــن م كتفيه.. على انحدرت بيضاء، ــاءة عب كان

على الفص وأقفل مكان هو نفسه الذي حلقة الذهب احملفور ببراعة.. بطابعه

ــب لم يحس منجزاته، بجميع بعد أنبئكم لم إنني احلجر الكرمي.. ونقش اجلوهرة

كان التي احلبر دوارة صاغتا يديه أن احلشد أمام أعلن فقد إظهارها.. من العيب

ناعمة حواشيها مدورة وكانت مسطحة.. كرة ــكل ش على دواة كانت يحملها،

امللمس..

هذه له كل رجل ــدح م عن ــك ميس الذي هو من " يتذكر قليال وكأنه ــف يتوق "

عبقريته تقليد أفضل لكنني هيباس، ــد امّج ــخصياً املتنوعة؟. إنني ش املعرفة

في مجال األمتعة؟! تقليده عن في مجال العلم اخلصبة

" صمت بعد "

ــيطاً بس قلباً واحداً جميعاً ــي صنعها الت اآلالت تلك أفضل عن ــالق بإط ــي إنن

امللهاة ــرح جالل مس أو ــد قيثارة املنش مبا يوافق القصائد به ــب أكت أن ــي ميكنن

بها ــاد أش ومحاورات وأحاديث ــاخرة وقصصاً س مقاالت أكتب ــاة.. إنني املأس أو

الفالسفة.

" لهجته يغير قصير.. صمت بعد "

القاضي أيها يا إنني

أويا حاكم ويا

أعرف الذي غير أقل لم

اجلرمية. وأنواع الفجة والشعوذة السحر أما

الهتمامي مثاراً يوماً تكن لم
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إنها فعلة شذاذ

الطرق. وقطاع

لم أنك غير االتهام يدفع الذي سمحنا لك أن تقول قد " حازماً " رئيس احملكمة:

الكالم. وبعض املواعظ من بعض غير تعطنا

رئيس ــارة من بإش يرفض طلبها لكن الكلمة، هذه األثناء تطلب بودنتيال في "

." أيضاً منها يحرم لكنه كذلك الكلمة بونتيانوس يطلب ثم احملكمة

" واضح الكلمة وبتهكم طلب في يستأذن دون أن " أبوليوس:

قراني! عقد قصد احملكمة أنكم جئتم أحسب كنت

حالة في ــدو يب احملكمة رئيس يجعل ــذي ال األمر ــة بالضحك.. القاع ــر تنفج "

" مستشاريه أن يتشاور مع يصرخ بعد ثم بائسة.

يلي: ما ولهذا تقرر احملكمة هيبة على تعد خطير هذا التصرف إن

من أويا. ينفي أبوليوس -

كتب. من خطه ما يحرق -

كسب. مما يجرد -

فوراً. األوامر تنفذ هذي -

اليوم. جلسة رفعت وقد

تصدر حني في ــارين، واملستش القضاة ــة بقي يتبعه ــس احملكمة ــض رئي وينه "

." مظاهرة عن ينبئ احتجاج عن تنم القاعة وسط همهمة

يقف مذهولة بودنتيال ــة، املدين خارج ليقودوه أبوليوس حول ــرطة تلتف الش "

مظاهرة تخرج الثائرين.. ــبان الش عدد من يتجمهر حيث بونتيانوس جانبها إلى

" صاخبة

" الستار يسدل حني " في
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يقودان ــان حارس الطرق وتختلط ينعدم االجتاه حيث الصحراء، مدخل عند

أويا. خارج مدينة أبوليوس

قف " " يأمر احلارس1:

تختار. أن ألبوليوس" عليك " العظيمة املتاهة ومدخل الطرق مفترق هنا

قاتلة. إنها شائكة.. معركة االختيار " إن يقاطعه " أبوليوس:

املنافي. هذي حتمل في السبب اجلوهري إنها

" صمت بعد "

احلبيب.. مادورة واختيار كفيال بطردي من كان اجلماهير فاختيار

اجلديد. العذاب بهذا كفيال

" مبالي ال احلارس: "

كثيرة. واسعة، والدروب املتاهة هذي إذن االختيار لك

سوي. طريق على دلني أبوليوس:

" " ضاحكاً احلارس:

سوي؟ طريق وأي

ظالم املتاهة؟ في

أدلك أن واجبي من ليس

واجبي إمنا

أويا أرضي من بطردك أقوم أن

" نفسه يحدث " أبوليوس:

غربها. وقرطاجنة أويا شرق اإلسكندرية

أويا شرق املهم ليس احلارس:

غربها املهم وال

املستقيم الطريق إن

املهم. هو

صحيح. حقاً.. أبوليوس:

االختيار. لك إذن احلارس:

هذا املكان وحيداً تائهاً في بينما يبقى أبوليوس أويا احلارس وصاحبه إلى يرجع "

املهول."

مرير". مونولوج عبر وسخرية مبرارة يتساءل " أبوليوس:
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االختيار؟ لك

" صمت بعد "

االختيار؟ لي أين ومن

اآلن.. وأنا

املريب الفراغ هذا قدام

العجيب. والسراب

" صمت بعد "

االختيار لي ليس

ذا الطريق غير

يلني ال الذي

" قرطاجنة نحو غرباً يتجه "

" أبوليوس يتوقف أشجار. كأنه الطريق حافتي على يظهر " الكورس:

للظلم تركن ال

مبدأ عن ترجع وال

األرض في واضرب

أمينة األرض فان

تخدع. وال

" قصير صمت بعد "

أن يعود البد للغائب

أن ينكسرا والظلم والطغيان

للمغلوب البد

ينتصرا أن

املنكرا أزاح إذا

التحرر وقرر

تبدو قرطاجنة اجتاه في للصحراء عابرة قافلة إلى يتحول أو الكورس ــي " يختف

" أبوليوس مالمح والفرح على البشر عالمات

" باإلشارة التحية بعد " القافلة: قائد

وحيداً تائهاً أراك

أويا. من منفي إنني بل أبوليوس:

" يتساءل " القافلة: قائد

أويا؟ من نفيت ولَم

واحلب والسالم. باحلرية أؤمن ألنني أبوليوس:

واحلكام. الطغاة رفعه طاملا شعار هذا القافلة: قائد

" يستدرك "
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واألحرار. العبيد رفعه كما

مبتسماً" " أبوليوس:

صاحبي يا أنا أما

األحرار.. جماعة من أكون

أبوليوس اسمي

الغرب مادورة من طردت

نظام الغرب ألنني ضد

والضرائب.

والرومان.

أويا من طردت كما

بودنتيال أحببت ألنني

والعباد.. أسيرة البالد وهي

تنتقي أن لها ليس

األعيان أكابر إال

" مقاطعاً " القافلة: قائد

إذن بالسحر اتهمت

احملاكمة. وكانت

لي؟ جرى تعرف ماذا أبوليوس: إذن أنت

ومازال كبير اضطراب أويا عم احملكمة قاعة من نعم وبعد خروجك القافلة: قائد

يشتد

بالبحر يلوذون والظاملون

خطير. اضطراب عاله أيضا

فتشت قد بودنتيال أن وأعرف

الطرق كل عنك

بك سلكوا ولكنهم

درباً خفياً

" صمت بعد "

بودنتيال أن وأعرف

سافرت نحو قرطاجة. قد

لقرطاجة. قصير طريق عن دلني إذن أبوليوس:

اآلن إننا " ً متأكدا " قائد القافلة:

أقصر درب إلى قرطاجنة. نسلك

قرطاجنة.. لنسرع إلى أبوليوس:

" الستار يسدل املسرح ثم قاعة الظالم يعم "
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إزاحة انتظار في كثيرة ــود جماهيرية حش ــاحة العامة لقرطاجنة.. الس "

" أبوليوس املغطى. متثال عن الستار

الهرج؟ هذا لَم كل قرطاجني1:

هرج هذا ليس قرطاجني2:

هذا كل من أكبر فأبوليوس

وأرض إذن كل ومفاخرة مألت

" قصير صمت بعد "

املدن من بني قرطاجنة اختار تعرف أنه هل

" قصير صمت بعد "

واحلرية. األحرار، مدينة لقرطاجنة رائع افتخار هذا

" فضولياً يتدخل " قرطاجني3:

املطارد النوميدي ولكنه

مبادورة سواء

بأويا. أو

احلرة قرطاجنة ولكن قرطاجني2:

به تزهو اآلن

وبأفكاره ومبادئه اخلالدة.

األصيل. النوميدي إنه

في – اجلديد – قنصلنا ــوس امييليان صديق – ــي الواقع ف – إنه بل ــي3: قرطاجن

وأثينا. روما

ــمع يس األول القرطاجني يبقى بينما واضحة ــزة بنرف يقاطعه " ــي2: قرطاجن

." فيه أن يتدخل دون احلوار

إنه النوميدي الشريف بل

وإلى قرطاجنة ــل قنص ــترابو س ــاحة امييليانوس الس يدخل األثناء ــي هذه ف "

ويتوقف ــم اال. له ــح يفس حيث وبودنتيال، ــترابو س زوجة ثم أبوليوس ــه جانب

" الكالم عن اجلميع

منصة اخلطابة". يتبوأ اخلطيب احلركة تهدأ عندما اخلطيب: "

مرحباً مرحباً..

بأبوليوس

بالنبالء..

آل قرطاجة فيا
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الشرفاء أيها

هلموا هلموا..

احلكم بعض لنسمع

ونصنع مجد الزمن

" توقف بعد "

احلديث في موهبة أي لي ليس

اجلدل وفن

أبوليوس ذا هو

النوميدي احلكيم

الرائعة جتاربه عليكم سيعد

املمتعة وخطاباته

" يتقدم أبوليوس الساحة بالتصفيق، " تضج

" هادئ بحديث " أبوليوس:

على ــكركم ش في ــامني، الس أفريقيا ممثلي ويا قرطاجنة، ــل يا أه أبدأ أن ــل قب

نذرت لكم بأنني، أبني أن أوال أود معكم، وأنا بإقامته ــرفتموني الذي ش التمثال

إال به أقوم من عمل وما ــي، حيات من حلظة كل إن حييت، خلدمتكم ما ــي نفس

صمت" بعد به وحكمتم انتم عليه،، " وأخبرتكم

التي " فيلمون " قصة عن العظيمة املناسبة سأحدثكم في هذه حسن... إنني

بغتة، تأتي كيف توضح لكم أن وسوف تفيد في عن قصتي، الشبه في تبعد ال

همهمة " مبواهبه على دراية جميعاً إنكم اإلنسان.. حياة تهدد التي ااطر تلك

عن كلمات إلى بعض إذن أصغوا " كالمه أبوليوس يواصل فيما اجلماهير ــل داخ

وفاته.

" قصير صمت بعد "

مسرحيات ألف وقد الوسيطة، امللهاة مرحلة من وكاتباً " شاعراً فيلمون " كان

فعالً.. هزمه مناسبات عديدة بل في كال وزاحمه.. " ميناندز " بها نافس

أعماله ستجدون فإنكم األمر، يكن مهما " ــابق الس حديثه يواصل أبوليوس: "

ــرحية، املس خامتة ــة، واضحة املتقن ــا بحكمته ــحونة ــة، مش بالفكاه ــة مليئ

صميم من نابعة ــة فواقعي املكاملات أما ــب.. املناس مكانها ــخصياتها في وش

احلياة..

" قصير صمت بعد "

وذلك ــري بالضعف البش منه ــليماً تس فليس ذلك إال حب قصة قدم ــو إن فه

ــق والعاش املصلح، غير الديوث ــرحياته في مس يوجد حال، أن على كل ــع مين ال

واألم اللينة، واجلندي املقاتل. الغيور، والزوجة املاكر، والعبد الولهان،

" قصير صمت بعد "

انتهى ــرحية مس من يتلو جزءاً كان أن ــهرة الش بعد هذه يوم، ذات ــدث ح ــد لق

ــتمعيه تلك مس في يثير الثالث، وبدأ ــل الفص بلغ قد كتابتها، كان ــن م ــوه لت

أن اضطره ــر املط من وابل فجأة ــل حني هط امللهاة فن ــي ف احللوة ــاالت االنفع
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لسماعه. احتشد الذي للجمع يعتذر

قصيرة.. مدة ــذ من أحدثكم كنت حني ــرت بي م ــابهة متش حادثة أن وتذكرون

بناء على التالي. اليوم في أن يكمل قراءته " فيلمون " وعد فقد حال وعلى كل

لسماعه. غفير جمهور حضر الغد وفي احلاضرين طلب

" قصير صمت بعد "

بعض ألقى وقد ــروب، املض املوعد يأت في ــم ل وفيلمون النهار من جزء ــى مض

طال فلما ــذر، له الع ــس التم أكثرهم أن ــد بي ــاعر، الش على ــوم الل ــن احلاضري

كان ميتاً فراشه – في فالقوه ممداً إلحضاره احلاضرين، بعض ــل أرس جلوسهم،

ملتصقاً وفمه كتابه على مطبقة ــزال ت ال أنامله ومتدد. ــه أنفاس آخر قد أطلق

بسامعيه. كثيراً، يبالي يعد ولم كتابه نسي يقرأها.. كان التي بالصفحة

الصدمة فجائية صعقتهم وقد حراك برهة، دون منهم الغرفة ــل دخ من وقف

الرائعة. ميتته وجمال

منه ينتظرون كانوا فيلمون" الذي " ــاعر الش أن القوم لينبئوا راجعني قفلوا ثم

" وداعاً لهذه الدنيا وقال احلقيقية املسرحية أنهى اخليالية ــرحية يكمل املس أن

لدموعنا.. األمس فاال وابل كان لقد وانتحبوا.. نوحوا قال: فقد ألصدقائه أما "

دام فما كال الزواج.. ــعل تختتم مبش لها أن اجلنازة وكان ــعل مبش امللهاة ــت انته

ــرح املس من ــاً رأس فلننهض جانباً حياته بقناع ألقى قد ــاعر العظيم الش هذا

لدفنه.

احلزينة. أشعاره بجانب أفئدتنا إلى نضمها التي هي عظامه لتكن

إذن...

هيا القرطاجيون،، أيها

لنمض معاً

الستار ونزيح

النصب عن

متوت ال التي والذكريات

." النهاية ستار وينزل األضواء تنطفئ "




