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 إىل نورالدين خليفة النمر 

صديق الصبا ورفيق الشباب والكهولة ، املنحدر من  

ذلك الزمن اجلميل الذي كان أوّل من قرأ هذه املسرحية  

 .    قبل أربعة عقود مع مؤلفها  

أهدي هذا النص املسرحي لعله يذكّره ببواكري زمن  

 والتحصيل  ..   الطلب 
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 لقد توّلد عقل الزمن يف مطامري قوى متباينــــة  ” 

 وولد حتريضاً طويل االمتداد يستطيع أن يتداخل  
 فنتـــحرى    نعــود   أن  يف كل وجود. وما علينا إالّ  

  .  ميــقهذا القلب التائه ونفتش عنه يف السر الع
الركوع   ، يف  هنـــا قد توّلد يف الصـــــلوات، نعم 

وكثرٌي    .  والسجـــــــود، مث توارى خلف املبهج املغّيب
إالّ   هم الذين اليستطيعون بناءه ما يف نفوسهم 

يف صنــــم      أو     يف مشيد    ، أو   بتسبيحة متساميـــــــة
 . “  قائم ومتثـــال منصــوب

 ) ريلكه ( 
 
 
 

ن نفسي إعجاباً : السماء املرصعة بالنجوم  ن ميآلشيئا  ”
 فوق رأسي ، والقانون اخللقي يف نفسي “  .  

 ) إميانويل كانت (                                        
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  5   

 
 
 
 
 

 
 بعد أربعة عقود من كتابة النص 

َعة الشباب ، إذ مل أجتاو  ز من العمر يومئذ تسعة مسرحية ) العاقر ( عمل درامي كتبته وأنا يف َميـْ
، وأنا أهتيأ لدخول اجلامعة . ومن غرور الشباب ونزقه  1974عشر ربيعًا ، وكان ذلك يف عام 

 شكٍر واعتذاٍر بعثت هبا إىل دار العربية للكتاب لنشرها ومل تـُْنَشر ، وأرَسَلت الداُر إيّل رسالةَ 
      د يف بعض ثناياها من إشارات عنعن النشر . مخّنُت يومئٍذ أّن السبَب رمبا يعود مِلَا ور 

مضى زمن ، وتوارت أحداثه يف تضاعيف الذاكرة ، وضاع األصل املخطوط . االستبداد 
عبأ هبا  للمسرحية ، حىت عثرُت على نسخٍة منها عند صديقنا املهندس حممود الزقوزي . ومل أ

حممد بلحاج  حضره صديقنا عندما  ضّمنا جملس  يف بيت صديقنا الدكتور    2012كثريًا حىت عام  
النمر . يف تلك اجللسة أثريت مسألة ظاهرة التدّّن املعريف والثقايف باملدارس األستاذ نور الدين 

د . بلحاج أنه وقف  الثانوية واجلامعة يف وقتنا الراهن إذا ما قيست باألجيال املتقدمة ، فذكر
كبار يف اجلامعة ، وهنض وأحضر    ساتذةعلى أعمال لطلبة يف مرحلة الثانوية ال يكتبها اليوم أ

      لنا نّصًا  ينتمي لتلك املرحلة ، وقال إّن أستاذ األدب الدكتور عماد حامت أعطاه ذلك
تور بلحاج : أال تعرف املخطوط . نظرنا إىل املخطوط ، فضحك األستاذ نور الدين ، وقال للدك

ن : ها هو ذا جالٌس بني يديك !! .  مؤّلف هذه املسرحية ؟ أجاب : كال . فقال له نورالدي
، ورغبت عن ه  رحية ، فاستثقلُت ذلك وأحجمُت عنسألين بعُض األصدقاء أن أنشر هذه املس

القارئني إىل   التفكري يف نشرها ، رمبا ألّن النّص أكرب من عمر مؤلفه ، ونشره قد يدفع بعض
 ) اجرتاح املآثر ( .    إنكار ذلك ، فـَُيْدرَُج يف باب

 وأنا طالب يف السنة الثالثة من املرحلة الثانوية،      1974العاقر ( كتبتها يف صيف عام    ية )مسرح
، وكان عمري يومئٍذ تسع عشرة سنة . وكانت مرحلة الدراسة اإلعدادية والثانوية من أخصب 
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سين عمري ، حيث قرأت وصديقي  نورالدين النمر قدرًا هائاًل من كتب األدب وال سيما 
عاملي املرتجم ، روايًة ومسرحاً ، شعرًا ونثرًا . كانت مرحلة جنونية يف القراءة ،  وكنُت األدب ال

احيب نور الدين  كفرسي رهان يتسابقان َمن يقرأ اكثر ، وَمن يعرف ما ال يعرفه صاحُبه . وص
ية حنو مرت بنا يف املدرسة اإلعدادية والثانوية ، وقبل أن نتحّول إىل عامل املسرح ، مرحلٌة جنون

ماضي ، مدرسة الرابطة القلمية يف املهجر ، فقرأنا مجيع مؤلفات جربان ، ونعيمة ، وإيليا أيب 
وكم كان سرورنا حينما حتصلنا فيما بعد على كتب جربان باإلجنليزية : النيب ، ورمل و زبد ، 

 زيارة ملدينة وقد جاءنا هبا صديقنا األثري من لندن املهندس عبد السالم قرقوم ، وكان يومها يف
مة ، وهو الضباب . وال أنسى يوم حاءّن صاحيب نور الدين بكتاب ) مريداد ( مليخائيل نعي

نظري كتاب جربان ) النيب ( ، وجتادلنا يومها يف أيهما أفضل ، ورمبا انتهى اجلدل إىل أّن جربان 
لغربال ( لنعيمة ، ألطف عبارة ، وأن نعيمة أكثر عمقًا وفلسفة . وأذكر كيف أثارنا كتاب ) ا

 وقد صادف فينا قلباً خالياً فتمكن على رأي جمنون أيب عامر :
 أتاّن هواها قبل أن أعرَف اهلوى * * فصادف قلباً خالياً فتمّكنا   

فصرُت أحفظ منه مقاطع ألستفّز هبا أستاذ اللغة واألدب ، وكان أستاذاً فاضاًل من مصر امسه 
شوقي وال يذكر امسه إال بعد وصفه بــــ ) أمري الشعراء ( . عبد الرمحن سالمة ، وهو مولع ب

بئس أمة جعلت لألدب عميدًا ، وللشعر أمريًا “ ، واعرتف أّن تلك ” وكنت أرّدد كالببغاء :
املرحلة صرفتين عن البارودي ، وشوقي ، وحافظ ، وااللتفات مبكرًا لشعراء التفعيلة والشعر 

 الً .احلر ، وإن كان ذلك مل يُدم طوي
رتجم ، مثل : وقد ال يصّدق البعُض أننا قرأنا مجيع السلسالت املختلفة للمسرح العاملي امل

سلسلة  ) روائع املسرح العاملي ( اليت كانت تصدر عن جلنة املسرح العاملي املصرية اليت كان  
 من أعضائها : أمحد عباس صاحل ، ومحدي غيث ،  و رميون فرنسيس ، وعبد الرمحن بدوي ،

لسلسلة وعبد العزيز األهواّن ، وعبد الغفار مكاوي ، وحممد غنيمي هالل ، ويشرف على هذه ا
د . حممد إمساعيل موايف  ، ونشرت هذه السلسلة حتت امساء آخرى ، مثل : سلسلة ) روائع  

املسرحيات العاملية ( ، و ) مسرحيات عاملية ( ، وكذلك سلسلة ) من املسرح العاملي (  
ٍة . وكّنا نقرأ األعمال الكاملة املرتمجة لكل كاتب مسرحية ، فال نكتفي بقراءة مسرحيالكويتية 
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واحدٍة له أو  اثنتني . قرأنا كّل ما تُرجم لربنارد شو ، وبول فالريي ، وتنيسي وليامز ، وجان 
  أنوي ، ولوجيي بريانديللو ، وغابرييل مارسيل ، ودورينمات ، وآرثر ميللر ، و يوجني أونسكو
 ، وهنريك إبسن ، وأنطون تشيخوف ، وسومرست موم ، وموليري ، وشيكسبري  ، وكريستوفر

وبومارشيه ، وغارسيا لوركا ، ويوجني أونيل ، وموريس مرتالنك ، ويوريبيدس ، ، مارلو 
وإسخيلوس ، وسارتر ، وكامي ، وكافكا ، وإليخاندرو كاسونا ، وخارديل بونثيلال ، وماكس 

 .، وجان جريودو  وصموئيل بيكيت    ،  وسرتيندبرغ   فريش ، وبرخيت ،
تلك األعمال املسرحية املرتمجة  اليت توقفت عن متابعة جديدها وما زلُت أحتفظ بقدر هائل من  

كالرواية والشعر ، فضالً عن النقد األديب   بدخويل إىل اجلامعة ، وانصرايف إىل أجناس أدبية أخرى
لسفة الذي ظّل يصاحبين حىت هذه الساعة ، وإن مل مينعين ، مث االنصراف إىل عامل الفكر والف

 آخر إىل تلك السنني الزاهية من بواكري حيايت  . من العودة من حني إىل
تدفع بالقارئ إىل حماكاة   sentimentalلقد كّنا نقرأ قراءة انفعالية ، وهي قراءة تأثرية عاطفية 

بل يتعداها إىل أن يصنَع مثلها . وهذا ما  ما يقرأ ، فال يكتفي بطلب متعة القراءة فحسب ،
معجباً أمّيا إعجاب بالكاتب السويدي ، يومئٍذ ،  كنت    ( . وملّا  عاقر  دعاّن إىل كتابة مسرحية ) ال

          أوغست سرتيندبرغ أحد أشهر أعمدة املسرح الذهين ، وصاحب الثالثية الشهرية ) الطريق إىل
مؤسس ما ُعِرف  جوليا ( ، ومسرحية ) األب ( ، وهودمشق ( ، وصاحب مسرحية ) اآلنسة 

من املسرحيات الذهنية امليتافيزيقية ، وأبطاهلا واحٌد أو اثنان ، مبسرحية الغرفة ، وهو ضرٌب 
وقد يكونون يف النادر ثالثةً  . وقد جند يف مسرحيات الغرفة أبطااًل ال يتكلمون أبدًا ، حاكيته 

وألقيُت حماضرًة مبدرسة طرابلس الثانوية عن ) سرتيندبرغ واملسرح يف كتابة مسرحية ) العاقر ( ،  
وكانت هروباً من مالحقة رجال األمن الداخلي حىت ُأومههم بأنين بعيد عن التكتالت الرمزي ( ،  

السياسية ، وال سيما التيارات اإلسالمية اليت اقتيد الكثريون من أتباعها إىل السجون ، وكان 
 يف الثانوية .  من بينهم أصدقاء يل

األوىل : فكرة الصراع بني الشمال حينما مهمُت بكتابة ) العاقر ( كان يدور يف خَلدي فكرتان .  
واجلنوب . الشمال وميثله الغرب األورويب املتفوق ، منشأ اإلبداع وموطن النجاح ، واجلنوب 

. وقد عاجل هذا املوضوع   وميثله العامل الثالث والثاّن بكّل ما فيه من فقر وأمراض وختّلف علمي
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رة إىل الشمال ( اليت صدرت يف منتصف الروائي السوداّن الطيب صاحل يف روايته ) موسم اهلج
الستينيات حُمِدثًة  دويًّا يف عامل الرواية العربية يومئٍذ . فاختزنت ذاكريت هذه املسألة اليت كانت  

مثار حبث يف األدب والنقد . والفكرة  تعّد يومئٍذ جديدًة يف املعاجلات الروائية  حىت أضحت 
نز كافكا ومسرحيات صموئيل بيكيت ، وال سيما رواية الثانية : الوقوع حتت تاثري  روايات فرا

كافكا ) احملاكمة ( اليت ترمجها ألول مرة  مصطفى ماهر عن األملانية حتت عنوان ) القضية ( ، 
لين ذلك انتحل هذا ) احلرف ( ليكون وظّل اسم بطل الرواية جوزيف ك ، عالقًا بذهين فجع

اء أبطال املسرحية حروفًا ) م ، و ، ك (  حماكاة امسًا ألحد أبطال مسرحييت ، بل جعلُت  أمس
لذلك .  وال سيما أيضًا مسرحية ) يف انتظار غودو ( العبثية لصموئيل بيكيت ، اليت تتلخص 

لبنية التحتية للمسرحية ، وإن كان البناء  يف االنتظار العبثي ، أو انتظار الوهم . كان ذلك هو ا
 ري ذلك .الدرامي والفكري الفوقي للمسرحية غ 

صّدرُت املسرحية باقتباسني ، أحدمها للشاعر ريلكه ، واآلخر للفيلسوف إميانويل كانت ، يوم 
كنُت مهووسًا باألدب العاملي ، وتاريخ الفلسفة ، وذلك عندما عكفت أقرأ جبنون يف كتاب      

ر ( ،  قصة الفلسفة ( لِول ديورانت ، وكتاب ) الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل سارت )
للفيلسوف الفرنسي جان فال  ، وكتاب ) تاريخ الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حىت 

العصر احلديث ( ألندريه كريسون ، وهذا األخري ورثته عن أيب رمحه هللا مع ديوان خليل       
  التصدير بذينك االقتباسني قد ال ُيصّدق أهنما من اختيار طالب يف الثانوية  .مطران . وهذا  

) العاقر ( مسرحية ترجع إىل فرتة مبكرة من حيايت ، تدغدغ عواطفي وهتّيج أشجاّن ، وتستدعي 
لو  شئُت ذلك  ”كيف تكتبها ؟ ألجبُت : فذكرياٍت مجيلًة ، ولو قيل يل : إذا كتبتها اليوم ، 

ثر من تعكس تطوري العقلي والفكري . وأنا اليوم غري أنا قبل أك  اليوم بطريقة مغايرة ،لكتبتها  
 .   “أربعني سنة  

مل أغرّي شيئًا يف النص ، وأبقيته على ما هو عليه حىت بعض األخطاء الطفيفة ، مثل : األظافر 
وأحلقُت بالنص    .  ، وصواهبا : األظفار  ، أو  موضع اهلمزة املتوسطة يف اثنتني أو ثالث كلمات

  املطبوع صفحات من النص املخطوط بيدي دليالً على صحة الدعوى .
 ) العاقر ( نصٌّ مسرحّي ، نتاٌج لنزق الشباب وجرأته . ورمبا ُوِلد قبل أوانه !!  
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رّب زمٍن بكيت منه فاضحكين ، ورّب صحٍب َمَضوا ومل يوّدعوا . سقى هللا تلك األيام       
 احلسان .
 الصديق بشري نصر        

 
 
 
 

 الـصديق بشـري نـصر 
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 مسـرحية ذهنيـة من فصل واحــد 
 

 

     :      شـخوص الـمسرحيـة 
     
 ناقد وشاعـر   ،"ك"    األستـاذ  -
 مــثّـال، "م"    األستـاذ  -
 شـخص صوت  ،الّسيد      -
 تـابع السيد   ،"و"   :  سيدلا  -
 .  رنج دوماً وزان يلـعـبان الشطــ عج -
 .  مــدير الـفـندق  -
 صرع مـندوب مـن مسـتشفـى قريب لل  -
 خادم الــفنـدق  -
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 األول   املشهد 

 
 املنظر:  

. ساعة    . جيلس مدير الفندق على مكتبه يراجع بعض الكشوف اخلاصة بالنزالء  صالة يف فندق  ] 
.   نة موزعة بانتظام على اجلدرا ، جمموعة من اللوحات الزيتي  أثرية معلقة إىل احلائط فوق رأسه 

      ، وآخر إىل يسارها يؤدي إىل  يؤدي إىل الطابق الثاّن من الفندق يوجد باب إىل ميني الصالة 
 .  اخلارج 

،   .. أنه األستاذ "ك" ناقد وشاعر  يدخل أحد النزالء من الباب األيسر حيمل رزمة من الكتب  
. جيلس   من الكتب فوق املنضدة الرخاميةيتجه صوب أحد املقاعد اجللدية وقد وضع رزمة 

 .    [   متهالكاً 
 

ثالث ساعات بني أربع  !!    ، كم هو مقفر هذا اجلنوب  . لقد كلت قدماي   )يتنهد( !!  يا للشيطان   األستاذ "ك": 
 .  ، أليس فضيعاً هذا )خيرج لفافة(   ، وليس مثة غري هذه الكتب اخلمسةمكتبات 

.. تصور أنين خرجت باحثاً عن مراجع فلسفية    مدير الفندق( .. تصور يا عزيزي )حيول وجهه إىل  
، أثنان منها عن   د ومعي مخسة كتب و أع ذا  ، وها أنا  لدراسيت اجلديدة.. أهنا أحباث يف العقل

وآخر عن "كيف تكسب األصدقاء" ورابع عن "مجالك سيديت" واخلامس "لكي  ،  "حياة النحل"  
 .  ؟  اء ليس عظيماً أن نكون سعد أتكون سعيداً"  

 ؟  مل تكن سعيداً سيديأ ..   بلى مدير الفندق: 
الّ  إ ،  .. نعم فلذلك أنا شقي  ن الشعراء أشقياء إ )يصمت برهة( لست أدري..؟ ولكنهم يقولون  ستاذ "ك": األ

، أعتقد أنه سخف منك أن تعفر   من الشاعر أن يكون لقيطاً  ملاذا يطلب العاملُ  أنين مل أع بعدُ 
أولئك املتحذلقون بأنك  وم متعمداً اإلصابة باألنيمياء يف مقابل أن يعرتف  وجهك يف الرمل وأن تص

 .   شاعر إنسان
 .  (  ، وكأنه مل يفهم شيئاً   )يتململ مدير الفندق يف مقعده 
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، اهلواء   ، ولكنها مع هذا مجيلة وهادئة أيضاً  ؟ أظن أهنا متواضعة جداَ  هل قمت جبولة يف املدينة  مدير الفندق: 
، وأنا أجزم بأنك ستظل نزيالً   رار واملدينة حماطة باجلبالجلنوب وهو متجدد باستمنقي هنا يف ا

 .  شيء رائع على اإلطالق . ؟   ه انت مل تر اجلبال يف الربيع آ هنا حىت الربيع.. 
هنا مسرحية  إ.. يقولون    باملناسبة عندي تذاكر للمسرحية اليت ستعرض ليلة الغد على مسرح البلدية 

 .   شمالر عاش الغربة مضطهداً يف العظيمة لكاتب ثائ
 أمن الضروري أن يصري الكاتب ثائراً حىت تكون املسرحية عظيمة!!  األستاذ "ك": 
على كل حال جيب أن تطمئن أيها الصديق فأنا سأعمل على أن  . ؟ )يصمت(  )يهمهم( ماذا مدير الفندق: 

، وهذا ما مسعته أيضًا من أحد   وريةفقد بدا يل أهنا ضر ، خاص بالنزالء  ة حلق هبذا الفندق مكتبأُ 
، ولكنه نزيل   نه نزيل قدمي عندنا إ  .  .. ذلك النّحات  اعتقد أنك رأيته  .  نه السيد "م" إ ،  النزالء

ُمتعب ومسج يف بعض األحيان ولوال تقديري للفنانني ملا رضيت أن تستحيل الغرفة إىل أكوام من  
  نه ليس بالطبيعي على األطالق إ..    د متصلب وعنيكم هو رجل  !!     )يتأوه( آه  .  اجلبس والرتاب  

ن يساهم يف عمل واجهة املتحف اجلديد عندما طلب جملس إدارة  أولو مل يكن عنيداً ملا رفض  ،
 البلدية منه القيام بذلك )يصمت(. 

وهو ما زال مصرًا على مخسني دينارًا مقابل كل قطعة من الصخر  ، وال يقنع بشيء  ،  نه جشعإ
 .   ة العامةق ع يف مدخل احلديينحتها لتوض

: قد قيل   ، مث يشرع  ، وحيدق يف مدير الفندق من حني آلخر أثناء حديثه  باهتمام متزايد ينصت األستاذ "ك": 
ال أشك يف أنه   ناوأ . وضبطت أكثر من مرة وهي تعاقر اخلمر،  سيئة السمعةكانت    أمه نّ إيل 

 .   مللجأ العموميوأنه كان تلميذاً با  السّيما ابن غري شرعي.. 
أنسى أن اسلمك خطاباً وصل    دتُ ك!    أوه    .   ، )يضع ميناه على جبهته متذكرًا(   أنت على صواب  مدير الفندق: 

، مث يضعه    ، ويشرع األستاذ "ك" يف قراءته  يفتح درج املكتب ويسلمه اخلطاب.  بامسك قبل قليل  
 .   يف واحد من الكتب املوجودة أمامه

نه كان  إبل قيل ، آه تذكرت.. ليس فحسب ياعزيزي . .. عم كنا نتحدث )صمت(  املعذرة األستاذ "ك": 
، مث أعرض عن ذلك إىل الرسم والتصوير   موسيقيًا متجواًل يعزف أكثر من كونشرتو لباخ كل يوم

ف بكل طاقاته  ، وكانت له آراء جريئة يف الفن ولكن.. يبدو أخرياً أنه انصر   غري أنه مل يفلح مطلقاً 
 .  حت والتجسيم إىل الن 

 ؟  هل تعتقد أنه سيكون مثاالً عظيماً  مدير الفندق: 
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  اجلنون . ااًل أنه يعاّن من قلق شديد قد يصل به إىل الشهرة والعبقرية أو يؤدى به إىل    لست جازماً  األستاذ "ك": 
 .   ؟  دعك من ذلك وقل يل كيف استطيع مقابلة عميد البلدية هنا ،  واآلن    .    رجح األخريأ ، وأنا  

 ؟   بأّي خصوص مدير الفندق: 
، كنت أنتظرها منذ أربع أيام )يسحب الرسالة   اآلن.. الرسالة اليت سلمتين أياها  بشأن الرسالة  األستاذ "ك": 

،   من الكتاب وحيدق يف املظروف(.. أجل كما توقعت كان من املفروض أن تصلين قبل يومني 
 . حمفظته    نسيها يف ، ورمبا    الشك أن ساعي الربيد كسول جداً 

 ؟  وما أمر هذه الرسالة  مدير الفندق: 
 .   هنا تعريف يب لعميد البلديةإ؟ حسناً   األ تعرف حقاً  األستاذ "ك": 
 ؟   ومل مدير الفندق: 
 ؟   )يف دهشة(.. ماذا األستاذ "ك": 
 ! ؟  )يصمت(.. أقصد ما جدوى هذا التعريف  مدير الفندق: 
 م الفهم وهذا ال يضرّن.. اهر بعدأنت تتظ!!  )يف ضيق( أوه  األستاذ "ك": 

األيسر. يتجه مباشرة إىل مدير الفندق، وخيرج  )يدخل رجل قصري، عيناه جاحظتان من الباب  
 .   (  ، يقرأ مدير الفندق البطاقة بطاقة هويته وبعض األوراق األخرى

 .   "و"  مسرورون جداً أن تنزل بيننا يف فندقنا هذا يا سيد  . حننمرحبا سيدي   مدير الفندق: 
  أهني أقصد بعد أن ، فقه سيأيت بعد حني راأنه السيد الذي إ.  غرفتني نريد بل ،  )مقاطعًا( مهاًل  السيد "و" 

 .   اإلجراءات معكم
 .  ومرحباً بالسيد أيضاً  مدير الفندق: 

 .   غري أن "السيد" يبحث عن اهلدوء السيد "و" 
. فذلك األستاذ مثالً )يشري    اللطفغاية  والنزالء هنا يف  .  ل  ال هتتم.. فندقنا أكثر هدوءاً من اجلب مدير الفندق: 

، ويوجد هنا نزيالن    األستاذ "ك"( شاعر. وأظن أنك ال جتهل أن الشعراء يعشقون اهلدوء بيده إىل  
، ومها قلما يتحدثان )خياطب األستاذ "ك"( هل   عجوزان ميضيان طيلة يومها يف لعبة الشطرنج 

 ؟  حتدث العجوزان اليوم 
 .   مازاال نائمني على األرجح إهنما.    مل أرمها بعد تاذ "ك": ساأل

 ، ويبيعها للسواح الذين يقبلون من الشمال.  نه يقوم بصنع التماثيل الصغرية إومثة نزيل آخر.  فندق: مدير ال
ين  رائع جدًا.. رمبا اقتين منه واحدًا عندما أهم بالرحيل.. واآلن سأنصرف فالسيد ينتظر. ولكن السيد "و" 

، ولذلك مجيع   ن "السيد" ال حيب االزعاج وهو قليل الكالم بطبعه إ نسيت أن أقول لك 
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، والوحيد الذي يطّلع على   نين سكرتريه اخلاصإ. أمل أقل لك  االتصاالت بالسيد تتم بواسطيت
 .   ؟ أسراره 

 ؟  املعذرة.. هل لك قبل أن تنصرف أن حتدثنا قليالً عن "السيد" مدير الفندق: 
 ملاذا..؟  "و"  السيد 

 ؟   حىت ميكننا التصرف على غرار من ذلك مدير الفندق: 
 ؟ )يصمت( أقصد عن أي شيء فيه أحدثك؟  وكيف أحدثك عنه  السيد "و" 

. وانت تستطيع أن حتدثنا مثاًل عن شخصيته.. طبائعه.. ميوله..    ميكنك أن تتحدث كما حيلو لك مدير الفندق: 
 .  حىت اجتاهه يف التفكري أن شئت 

. وأظن أنه ليس    ة يل على األقلن ذلك يبدو صعباً )يصمت( بالنسب أل،   يؤسفين هذا يا صديقي السيد "و" 
ألننا جالسناه كثريًا ورافقناه مرارًا.. وهكذا   هطبائع أو من السهل أن نتحدث عن شخصية املرء 

 . واآلن الّبد أن أنصرف إىل اللقاء )خيرج(.   يقول "السيد" أيضاً 
 .   البلدية)حيدث مدير الفندق( أنت مل ختربّن بعد كيف يل أن أقابل عميد  : األستاذ "ك"

 .   . أنت بالطبع ال تدري أن عميد البلدية حيب الشعر كثرياً   ال هتتم بذلك سأتدبر األمر مدير الفندق: 
 .   ؟ أصحيح ذلك  األستاذ "ك": 
ا يربو على ألف بيت من الشعر القدمي عن  حيفظ م، وهو   نعم.. وقال يل مرًة أنه يقرأ الشعر كثرياً  مدير الفندق: 

قرأ يف صباه    إنه   . ويقول  رجل حترري كما تعلم وكثرياً ما يصف نفسه بأنه متمرد، وهو    ظهر قلب
 .   ني، ويصفهم بأهنم متمردون أيضاً فصو ت، ومعظم امل أبا العتاهية وديك اجلن احلمصي وأبا العالء 

، أنه حيتفظ مبخطوطات   مكتبه  ى مت( آه يا صديقي ليتك تر وكثرياً ما كان يدعوّن إىل منزله )ص
د نفسه حلفظ  أظن أنه قال يل يف آخر زيارة له بأنه سيجنّ  .  ، وابن رشد والغزايل  ،  للبريوّن كثرية 

بن الفارص لقد قرأت له مرة بالصدفة  انه عظيم إ،  وتائبة ابن الفارص الكربى، ألفية ابن مالك 
 .   ري النسيانبيتاً شهرياً غري أنين كث

 ..  شربنا على ذكر احلبيب مدامة  األستاذ "ك": 
 نه هو )يرتمن( إأجل.. أجل   مدير الفندق: 

شربنا على ذكر احلبيب مدامة.. سكرنا هبا من قبل أن خيلق الكرم.. عظيم جداً.. غري أنين أشك  
 . !  كيف البن الفارص أن يسكر قبل أن يعقد الكرم 

 ؟  ك شعراً حديثاً أمل يقرأ صديق األستاذ "ك": 
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ن كان  إ. وهو يتعاطف مع الشعراء احملدثني و  الكثري من الشعر احلديث أيضاً نه قرأ إ. يقول  بلى مدير الفندق: 
 .   يرى أهنم حترريون أكثر من الالزم 

 املهم عندي أن هتتم باملقابلة.  األستاذ "ك": 
ورمبا كانت هذه املقابلة طريقك إىل  . . بث( خب.. سيكون كل شيء كما حيلو لك )و عليكال  مدير الفندق: 

 ؟   . أليس كذلك  هرة واجملد الشمال حيث الش
 .  بلى.. بلى هو ذلك  األستاذ "ك": 
 .  ن ال تنسى ان تكتب قصيدة تعرضها على صاحبناأجيب  مدير الفندق: 
 .   )مبتسمًا( قد شرعت يف كتابتها منذ يومني ، والبارحة فقط انتهيت منها األستاذ "ك": 

 .  إذن هل ترى مانعاً أن تسمعين إياها الفندق:  ير مد
هيا أنصت وسأمسعك جزءاً منها  ولكن ، ال بأس  كال.. كال )خيرج ورقة من جيبه( ها هي ذي..   األستاذ "ك": 

 .   فقط
 . هيا أبدأ..   ّنري البأس. فذلك ال يض مدير الفندق: 
 .. )يف صوت جهوري(:  األستاذ "ك": 

 هم ..وليل البقايا كؤوس تتش
 وصرخة الرعشة املكبوتة 

 ان أظافر صدفية حتتك باجلدر 
 يع أن يكون العقم شرعة وناموساً ظف

 لتحبل حواري البحر.. 
 ويضاجع القرد بنات اجلان 

)يصفق( البأس هبا )يكرر( وصرخة الرعشة املكبوتة.. وصرخة الرعشة املكبوتة.. )لألستاذ "ك"(..   مدير الفندق: 
 ؟  مث ماذا 

 .  ر صدفية حتتك باجلدران افأظ األستاذ "ك": 
،   ، )يبتعد عن املقعد متجهًا حنو احلائط  وصرخة الرعشة املكبوتة.. أظافر صدفية حتتك باجلدران  مدير الفندق: 

وجيعل أظافره تالمس احلائط( نعم. اآلن فقط احسست بقولك أهنئك يا صديقي فقد أجدت..  
 ائط عندما حتس بأنه أخذ يبتعد عنك. ولكن ال تنسى أن جتعل أظافر عميد البلدية حتتك باحل

)يضحك( سأعمل بنصيحتك يف الوقت املالئم )ينهض ويتجه حنو مدير الفندق الذي يعود إىل   تاذ "ك": األس
 .  ، وسأنزل بعد حني  مقعده وقتئذ( أعطين مفتاح غرفيت
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. وبينما   ألمين)يقدم مدير الفندق مفتاحًا صغريًا لألستاذ "ك" مبتسمًا ويتجه األخري حنو الباب ا
 .   ، يدخل العجوزان ومها يف العقد السابع من العمر( غري مفهومة يتمتم مدير الفندق بألفاظ 

أعتقد أنه موعد الغذاء ألستما معي؟   ؟  . هل تريدان وجبة الفطور أم الغذاء  )يبتسم( يوم سعيد  :  مدير الفندق 
 .  )يهز أحدمها رأسه باإلجياب( 

 ؟    حيني موعد الغذاء إذنالوقت حىت كم بقى من  :  العجوز األول 
 .   )ينظر إىل ساعة احلائط( ليس أكثر من عشرين دقيقة :  مدير الفندق 
 ؟ ي . أين ه  الشطرنج رقعة  إذن هات ناولنا  :   العجوز الثاّن
 هناك يف اجلانب اآلخر حتت الكرسي )يشري إىل الكرسي(  :  مدير الفندق 

زميله العجوز األول ويأخذ  ، ويتجه حنو    ب رقعة الشطرنج )يتجه العجوز الثاّن حنو الكرسي ويسح 
 كل منها يف التفكري(. 

 ؟  ً مازلت مصرا أ.  ن امللك جيب أن يظل يف مكانه حىت النهاية إ  )حيادث رفيقه( قلتَ  :   العجوز الثاّن
 .  مكانه   حجامح أن بر  نعم.. فأنا أخشى أن يدوس امللك فيلٌ  :  العجوز األول 
 . )يشرع كل منهما يف التفكري(.  اآلن! عليك أن تثبت ذلك   ناً سح :   العجوز الثاّن
 ؟  جامح على القيام بذلك )حيدث نفسه بصوت مرتفع( وهل جيرؤ فيلٌ  :  مدير الفندق 

.. رمبا ألنه    ولكنين أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون امللك آخر من ميوت عندما متوت اإلمرباطورية
        ( الشك أن ملكيك مصاب بداء ه حديثه إىل العجوز األولرمز لشموخ الدولة وكربيائها )يوج

 .   "ما كبث" أو على األقل قد ورث شيئاً من عنفه
 جيب أن يظل امللك يف مكانه حىت النهاية.  : العجوز األول 
 عليه أن يبتلع كلَّ ما حوله. ، إذن   مدير الفندق: 
 ريب! انتبه أيها امللك فهذا الوزير له طموح م : العجوز الثاّن
 .   جيب أن يظل امللك يف مكانه حىت النهاية : العجوز األول 

 يستأنف العجوزان التفكري(  ) 
والـ..   ،  أن يبقى  جيب.. وامللك الذي  .. األظافر الصدفية اليت حتتك باجلدران  )بصوت مرتفع(  مدير الفندق: 

بالشمال  ا حيلمون دن، اجلميع عن  . )يصمت( الشمال.. الشمال؟  لست أفهم ماذا يريد هؤالء
؟ )يصمت( رمبا ألن الذين حيلمون بالشمال هم أكثر اتزاناً    )للعجوزين( هل حتلمان بالشمال أيضاً 

 !!    من الذين حيلمون باجلنوب
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، يضع على عينيه نظارة   يدخل السيد "م" النحات من الباب األيسر، وهو رجل حنيل جداً )  
 ( .  مسيكة يرتدي ثوباً أبيض 

  مئ براسه إىل السيد "م" يتجه السيد "م" حنو العجوزين ويتفحصهما بدقة يو  يومك )مرحباً طاب  
 .   ، مث يثىن ركبته ويشرع يف البحث حتت الكراسي

 ؟  هل تبحث عن شيء  مدير الفندق: 
 ؟   نه األزميل. هل رأيتهإ نعم..  :    السيد "م" 

 ؟   وما الذي أتى به إىل هنا مدير الفندق: 
 

 . )يتجه صوب العجوزين(.   البارحةيته  سن رمبا   األستاذ "م" 
.. غري أنه مل جيد أحداً يالعبه )صمت(    بلعبة الشطرنج قبل عشر سنوات كان أحد جرياننا مغرماً 

. وعندما   ن ذلك اجلار قد تعلم الشطرنج عندما أخذ أسريًا إىل الشمالإ مسعت أيب مرة يقول 
 نادق )يف هتكم( ياحلقارة البشر؟ ة الفعنه وجد نفسه خادماً يغسل األطباق وينظف أرضي يأعف

. ذلك هو الدهاء )يتذكر( وأنا صغري صدمت    أن أتعلم الشطرنج مقابل مسح الصحون يف املطاعم 
هنا تعطين أحياناً قطعتني من احللوى لكي اشرتي  إ، حىت   عندما اكتشفت أن جارتنا العجوز بلهاء

. )حيدق يف    أعرف من الرابح دائماً ين أن، غري . كنت أعرف أهنا تغريين بذلك هلا بعض األشياء
 .  العجوزين ملّياً مث يتجه حنو مدير الفندق( 

 . هل من الضروري أن يكون معي أزميل آخر للمفاجآت.   الذي يزعجين اآلن هو األزميل
 . حتماً ستجده.  ال هتتم بذلك  مدير الفندق: 

 ؟  هل جتزم  األستاذ "م" 
 .  ال مدير الفندق: 

 ؟  . هل كان هنا هذا الصباح   ؟ البد أنه من سرق األزميل فأنا أشك فيه   .  أين السيد "ك" اآلن  األستاذ "م" 
 فهو لن جيرؤ على سرقة أزميلك.  من مثّ . و بك أصالً شك يف معرفته  أ. غري أنين    نعم كان هنا مدير الفندق: 

 .   ؟  عّم كنت أحتدث األستاذ "م" 
 ؟   هل كنت تتحدث إيلّ  مدير الفندق: 

، فهذا هو الشيء الوحيد الذي ورثته عن العائلة )يهم مدير   )بسخرية( بل كنت أحادث نفسي تاذ "م" األس
 .   الفندق بالكالم فيمنعه األستاذ "م"
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وقفتا بأعتاب   إذ  عانتا كثرياً .. ألن قدمّي  أنين ال أنتظر منك أن تقول بأنه موروث غري قانوّن
ث الصبغة الشرعية وأنا وحدي صاحب احلق الشرعي  احملاكم أكثر من مرة حىت اكتسب هذا املورو 

 . اال ترى ذلك؟  أحداً قد فقد احلياء حىت يطالب جبزء من هذا املرياث   وال أظن أن
(، هل تعاّن من اهلذيان..  ! وإن كنت مل أفهم شيئاً )يصمت وينظر إىل األستاذ "م" نظرة ثاقبة   رمبا مدير الفندق : 

 أقصد هل أنت مصاٌب باحلمى؟ 
، ومحدًا هلل أّن مناعيت هذه كانت   أبدًا بالرغم من أن احلمى مستوطنة يف العائلة. ال  ؟ أنا ؟  أنا تاذ "م" ساأل

 .  طبيعية 
 إذن لتّوى قد عرفت ملاذا يبدو وجهك متغضناً يف أكثر األوقات!  مدير الفندق: 

ما ختتمر يف ذهين   ألن فكرةً ف ،   أحياناً  . فإن كنت تراّن متجهماً   بدًا.. ليس كما يبدو لك مطلقاً أ :  األستاذ "م" 
 .    !  عندئذ 

      ولكنين أراك متجهًا طول الوقت )يضحك( وهل معىن ذلك أن ذهنك معمل لالختمار طول  مدير الفندق: 
 !!  اليوم 

 يقاطعه مدير الفندق( فيهم بالكالم..    ..   )حيّدجه بنظرة ازدراء :  األستاذ "م" 
فأنا أعرف أنك تريد القول بأنه ال يعرف الشيء إاّل من يكابده وأّّن أنصحك   ، متّهل ياصديقي مدير الفندق: 

 ..   بأن ترتفق بذهنك حىت ال
 .  يتعطل!.. أشكرك يا عزيزي   ال )مقاطعاً إيّاه( حىت  :  األستاذ "م" 

 الباب األمين(. )يدخل األستاذ "ك" من 
 . أجزم بأنك األستاذ "م".  مرحباً  :   األستاذ "ك"
 ؟  ! وكيف عرفتين هبذه السهولة   )بازدراء( رائع :  " األستاذ "م 

. هو ذلك النحات األستاذ "م"..   جداً. شخص واحد فقط من النزالء يرتدي ثوبًا أبيض  سهلٌ  األستاذ "ك": 
 ؟ )يهز مدير الفندق رأسه بالنفي(.   بني النزالء  ر)يتحدث إىل مدير الفندق( هل مثة جزا

 ..    نفسيتاذ )م(. أقدم لك إذن أقسم أنك األس األستاذ "ك": 
 .   . أول مرة يرتاد هذا الفندق )يقاطعه( أعرف أنك األستاذ "ك" شاعر، وكاتب  :  األستاذ "م" 
أن تبتعد يا أستاذ "م" عن استخدام  ! وأعلم أنك هنا بعد حتطم متثالك "الشهوة"  جيب  أجل :   األستاذ "ك"

باستخدام القوالب واحلديد املصهور فذلك    اجلبس فهو طرئ وال ينفع لصناعة التماثيل، وأنصحك 
 .   يُبقى على أعمالك الفنية
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إمنا أنا هنا ألثبت للجميع أن اجلبس يعيش أكثر أمدًا من مصهور احلديد بعد أن خيلط بأحد   :  األستاذ "م" 
 .   ، ومعاجلته حبمض عضوي  ح املركزةحماليل األمال

 " يف شخصك. ن ادث "رو )يضحك( رائع جداً!! قد بع :   األستاذ "ك"
باملناسبة هل يذكرك    .  ، قد عشت سنني عمري أحلم بتمثاله "املفكر"  عظيم هذا املثّال  !!    ان رود :  األستاذ "م" 

 .    ؟  متثال "املفكر" بشي 
 " لست أدري ملاذا؟ البـ"كاليجو أنه يذكرّن   األستاذ "ك": 

 
، ومّيت من مل حيلم بالقمر. غري أنه   ل البشر عقأ ال . أقسم أن كاليجو  .. اجلنون والرغبة الكاليجو  :  األستاذ "م" 

يف حلظات ما إىل قرد صغري حىت حيس بالوجود اإلنساّن الذي   ال من الضروري أن يتحول كاليجو 
   أن يتحّول قرداً ليشعر بوجوده اإلنساّن ؟ . إلنسان  لكيف   ولكن..   حييط به )بصمت( نعم

 !! ؟    إىل قردهل تريدّن أن أحتول يف كل حلظة   :   األستاذ "ك"
 .. إنساناً هذا إن شئت اإلحساس بوجودك  :  األستاذ "م" 

 هل أفهم من ذلك إنك من القائلني بالتطور؟  األستاذ "ك": 
 ليس بالضبط.  األستاذ "م" 

حينئذ    ، ولستُ   إذن ال يسعين يا صديقي االّ أن أقول لك بأن عقم أراءك سيؤدي بك إىل اجلنون األستاذ "ك": 
 فاق عليك. يف حاجة لإلش 

كلَّ شيء قيل      ، وتنبذَ   جيب أن تكون جمنوناً   ،  ال تعبأ بذلك. فلكي تصل إىل الشمال أيها املعتوه :  األستاذ "م" 
 لديكارت.  غٌ نك تلميذ نابإ يف العقل، وتشكك يف عقائد البشر حىت يقال 

ص الشمس، فحاذر أن  ، كما تدير زهرة عّباد الشمس عنقها حنو قر  أنت تدير وجهك للضوء  األستاذ "ك": 
   حترق وجهك. 

أمحلها عن أيب أيضًا،  ، وتلك صفة وراثية  ال ختش ذلك فوجهي عظام صلبة وبشرة متحجرة :  األستاذ "م" 
   ، فوجهك مشعّي امللمس.. ال هتتم فليست عاهة  وأنصحك يا عزيزي أن توىل الشمس ظهرك

 ، فجميع أبناء جلدتنا ال يطيقون الشمس!  فيك
      رد( البارحة على أحد األرصفة رأيت عاماًل من عّمال امليناء يلعب هبذا  ن ة من الع)يعبث بقط  

.. وطبعاً حتت املبادلة    ت إليه طالباً منه أن يبادلين نرده بسيجارة اجنليزية، وبكل وقاحة تقدم  النرد 
  .. أبدًا فهو حيرق قلبه  ، بل قل صفقة إن شئت، وال تظن أنين خدعت ذلك السادج بسهولة 

.. والغريب يف األمر أن ذلك العامل    وقيت بنرد مصنوع من اخلشب  ا، واحرق أن  بسيجارة اجنليزية
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، ومل ينقطع عن   دقيه حىت ظهرت يل أسنانه املتآكلة بعد أن متت الصفقةطفق يضحك ملء ش
.. إن تلك الضحكة حترّيّن )يصمت( ال.. ليست سخريًة، فعيناه   الضحك حىت غبت عن ناظره 

 .  تان من السهر تؤكدان ذلكاملنتفخ
 )مقاطعاً إياه وبال مباالة..(  األستاذ "ك": 

 ؟   منتحراً قبل يومنيهل مسعت عن ذلك العجوز الذي مات  
! نعم عندما اكتشف أنه ابنته مل تعد عذراء يف تلك الليلة اليت   .. أوه  )يتظاهر بأنه يعرف ذلك(  :  األستاذ "م" 

 عادت فيها متأخرة إىل البيت!! 
 .   ال.. ليس كذلك ستاذ "ك": ألا

 !!   أقصد.. أقصد عندما اكتشف أن أبنته كانت مومساً  :  األستاذ "م" 
 !!   بل عندما اكتشف أنه عاد طفالً يبول يف فراشه :   األستاذ "ك"
)يف انفعال( رائع.. أنك تذكرّن بتلك األيام عندما وجدت نفسي جمنداً بني صفوف اجملندين.. لقد   :  األستاذ "م" 

فوجئت وقتئذ عندما تبني يل أن العسكرية اليت نعشقها هي أن نتعلم كيف نبول يف الطابور وحنن  
ستعدادًا ألربع أو مخس ساعات.. )صمت( فأنت يا صديقي متوت مائة مرة عندما يتبني  ف انق

 لك أن الشيء قد فقد حقيقته اليت حتملها له يف ذهنك. )يقرتب أحد اخلدم من مدير الفندق( 
 ؟  هل تريدان شيئاً من القهوة أو اللنب الساخن  :  ندق الف مدير 

 .   القهوةأفضل قدحاً من  األستاذ "ك": 
 .   وأنا كذلك بزيادة من السكر :  األستاذ "م" 

 ، َويهمُّ األخري باالنصراف(   )يشري مدير الفندق إىل اخلادم أن حيضر القهوة 
 رازيلي؟ )حيادث اخلادم( انتظر. هل هو بُّن ب :  األستاذ "م" 

 .  نه بن ميين إ.    كال يا سيدى :   اخلادم
 قط )ينصرف اخلادم( يف حيايت ق النب اليمين  ذ )مشدوهًا( أنا مل أ :    األستاذ م

 .  (  يُْسَمع صوُت العجوزين  )
 .   وهذا بيدق ثالث ميوت :  العجوز األول 
 .  وسيتحرك البيدق الرابع لينقذ مليكه :   العجوز الثاّن
 .   ذا بيدق آخر ميوت أيضاً هو  :  العجوز األول 
 .  للحصان األول )يصمت برهة( ها هي حماولة يائسة  :   العجوز الثاّن
 جيب أن تقضي على هذا الفيل أواًل. :  العجوز األول 
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 .  وهل نسيت أن فيلك ميوت حبركة من حصاّن الثاّن  :   العجوز الثاّن
جيب أن يظل يف مكانه    فامللك،    يتخطّى هذه القلعة .. هّيا قل حلصانك أن    )حيرك إحدى القطع(  :  العجوز األول 

 ات(. . )صمت لبضع حلظ  حىت النهاية
امسحوا يل أن أقول لكم بأن رؤوسكم هذه كالبصل أو كـ..)يتلعثم(.. ال، ال أنه البصل بالتأكيد.   :  مدير الفندق 

كلون  اجلنوب يأعرف أقوامًا هنا يف ي )حيادث األستاذ "ك"، واألستاذ "م"( باملناسبة من منكما 
 شيء من اللحم..؟ يبدو أنكما مل تذوقا حساَء البصل مع .. البصل نيئاً )صمت(  

حساء البصل!! رائع اقرتح أن يكون حساء البصل عشاءنا الليلة )حيادث األستاذ "ك"( هل متانع   : " م "األستاذ 
 .    ؟  يف ذلك 

. أنه ماء   ! تركيبه بسيط جداً  بعد  صري البصلمل تذق ع  )يهز رأسه بالنفي(. أوه. اعتقد أنك األستاذ "ك": 
)يدير وجهه حنو مدير الفندق( أنين انتظر الغذاء يف غرفيت )يهم  البصل مع شيء من اخلل 

 باخلروج(. 
  ابن سّيد "ك" مسعت هذا الصباح أن عميد البلدية سريحل ليلة الغد إىل الشمال ليحضر زفاف  : " م "األستاذ 

 ، أو ألسبوع على األكثر. أخيه. سيغيب ليوم أو يومني 
 .  لك )يف حتٍد وانفعال( أعلم ذ :   األستاذ "ك"

نه حمكوم عليك.. أقصد أنه حمكوم علينا مجيعنا أن منوت بانتظار الفرصة )يضحك( تقتلنا ببطء  إ : " م "األستاذ 
، هو مشدود إىل األرض   ، خييل إيّل أن الفرصة رجل مسني مرتهل ال يقوى على النهوض الفرصة

 .  ن حاول االبتعاد عنهاإ، يربطه لعابه املنساب إليها  ائماً د
، وهي   تصوير بارع منك سيد "م". وإن كنت أرى أهنا القوانني اليت متيتنا ببطء وليست الفرصة  اذ "ك": األست

ري البصل، حنن نبتدع دائماً  الرتاكيب اليت نبتدعها أيضًا. لتوي ابتدعت تركيبًا جديداً.. أنه عص
 .  يلته )خيرج( ص الكائن احلّي ابن ف أنّ ، وهلذا نردد تلقائياً    نا تريد ذلكيتدمألن أ

 .   ؟  هل تريد أن تتغذى يف حجرتك أنت أيضاً  :  مدير الفندق 
 . ولكن جيب أن تتدبر معي مشكلة األزميل املفقود.  حسناً  : " م "األستاذ 

 ؟  وكيف يل أن أتدبر معك هذا :  مدير الفندق 
 ؟  حّداد قريب هناوتربق عيناه فجأة( أال يوجد  كر،)يف : " م "األستاذ 

، وأّي واحٍد منهم   ن اجلميع أصدقائي هناإنسيت أن أقول لك  .  أعرف أكثر من حداد هنا :  مدير الفندق 
يوجد هنا ناٍد لركوب اخليل )خيرج    ؟  ، هل حتب اخليل سيد "م"   سيشرفه أن يعمل لك نعاًل حديدياً 

 السيد "م"(. 
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 تنتهيا بعد؟ )يعود مدير الفندق إىل أوراقه وحساباته(. العجوزين(، امل ر الفندق و )خياطب مدي 

 )ستار(  
 

 الثاني    املشهد 

 
،   ، مدير الفندق جيلس يف مكتب التسجيل حيث كشوفات بأمساء النزالءنفسه  املنظر السابق ) 

حقيبتني  حيمل يف يديه  نه السيد "و"  ، إمن الباب األيسر، أحدمها قصري جاحظ العينني    يدخل رجلٌ 
، يشار   قامت اللون معطفاً ، يرتدي  ، يضع نظارة سوداء على عينيه  كبريتني، واآلخر طويل القامة

، يتقدم    ، وقد وضع عصاه بني يديه   جيلس السيد على أحد الكراسي اجللدية  .  إليه باسم "السيد"
 السيد "و" حنو مدير الفندق(. 

 عنه.  حدثتين إىل الرجل اجلالس( أنه السيد الذي لسيد "و"، )يشري )ينهض( مرحباً با :  مدير الفندق 
 .  نه السيد إ .  نعم  :   السيد "و"

نه أهدأ  إ،  ل عندنا و جدًا بالنز  رّ س ، اقسم أنك ستُ  )يتقدم حنو السيد( مرحبًا بك سيدي يف فندقنا  مدير الفندق: 
. كما نقدم شيئاً من    ا للنزالءمجيع أصناف مأكوالت اجلنوب نقدمه  .  فندق يف هذه الناحية  وأفخم

 .   ؟  ، أيهما تفضل يا سيدي مأكوالت الشمال أيضاً 
، ويشرع مدير الفندق يف احلديث( يف فندقنا   ميتنع السيد عن الرد  .   ينتظر مدير الفندق اإلجابة  )

واخلدم هنا يقومون على خدمة النزالء ليل  ،  سوا فنون الطهي يف الشمالطّباخون مهرة مجيعهم در 
يقرتب مدير الفندق من السيد "و" وحيدثه   .  على األرض حركة عصبية  هار )حيرك "السيد" عصاهن

 ؟   أخرس! هو  ما باله ال يتفوه بكلمة :  يف إذنه(  
 ، فالسيد رجل عظيم وهو يسخر منك.   ثانية، وال تقل ذلك  )يف انفعال( اصمت أيها األبله  :   السيد "و"

 .  دعو إىل السخرية وهل بدر ميّن شيء ي مدير الفندق: 
 .  ، فالسيد عصيب املزاج أن تكلمه ثانية   ، وال حتاول أنه ال حيب الثرثرة  :   السيد "و"

        ، وهو لذلك رجل  املزاج  علم أن أيب كان عصيبَّ أ . عصبية  ةمزج أ !  هم هكذا دائمًا العظماء :  مدير الفندق 
بنفسي )يتناول أحد خدم   إىل غرفتيكما معي سأقودكما هلّما ،  ، ولكنه كان عربيدًا أيضاً  عظيم
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يدخل السيد "ك"،  .  ، مث النزيالن فندق الفندق احلقيبتني وخيرج من الباب األمين يتبعه مدير ال
 .  (  جيلسان على الكراسي اجللدية و ،    والسيد "م" معاً 

هم عائدون من معركة،    ن اجلميع يعودون من أعماهلم يف الظهر وكأمنا أ،    إن أغرب شيء الحظته هنا  :   السيد "ك"
، وكأن مصائب العامل قد حطت على   ، قانطة  ، ووجوههم كاحلة  رض جراً جيّرون أقدامهم على األ

 .   ؟  . امل تالحظ ذلك كواهلهم 
 .  ؟  أصحيح ما قاله يل مدير الفندق    ذلك ال يهم.  نفسه ..  أعاّن من الشيء أبدًا. رمبا ألنين  : "م "   األستاذ

 .  ا قال لك مدير الفندق؟ ( وماذ)يبتسم :   السيد "ك"
 .  وصلت يف أحباثك عن العقل إالم. هيا قل يل   نك تعد دراسة عن العقلإقال  : " م "األستاذ 

 .  يو" يف صعوٍد وهبوط متثالٍ وصلت إىل أّن العقل يا صديقي كلعبة "اليو  :   السيد "ك"
، أو علم    من علم الديناميكا.. واألوليات  ، هل نسيت ذلك  ذلك ألن "اليويو" مربوط إىل أصبعك : " م "األستاذ 

، والعقل كذلك ينتقل    تثبت أن األجسام املتحركة تتنقل من مكان ألخر بقوة دفع،  حركة األجسام  
ل سرعة جسيم يتحرك داخل  ، فمن السهل أن حنلّ صاحبه احمليطة بهي تشبعه بالوقائع  بقوة دفع 

  ع إىل بعدين امسي واحدًا منهما احلسّ حرك بالوقائالعقل املت لَ مستوى. ولكنه من املضحك أن حنلّ 
 .  وتسمى أنت اآلخر الذهن 

خارج هذا اجملال ليس  ، وكل شيء  ن للعقل كما تبني يل جمااًل تظهر فيه آثاره، إببساطة أكثر  :   السيد "ك"
 ، وليس قادراً على ختلل أبعاده.   ىن أن العقل ال حيدث فيه أثراً ع، مب  خاضعاً للعقل

، فاملغناطيس خيلق جمااًل مغناطيسياً، وكذلك    ، طاقة العقل كطاقة املغناطيس أكرب    أيضاً ، وبتبسيطٍ و  : " م "اذ األست
  ، ، يكون بذلك قد خلق حدود طاقته اطيس جماله ، فقط عندما خيلق املغن العقل خيلق جمااًل عقلياً 
، واملغناطيس يا صديقي ال    له ، فالعقل خيلق جمااًل لطاقته، وال خيلق حدوداً  وهنا يكمن االختالف

،  اجملال  م ، ألن القوة املغناطيسية تفرض على برادة احلديد أن ترس يستعري جماله من برادة احلديد 
 .   بعادهأ من جنسه و   هبل خيلق جمال  ،  من املوجودات  هجمال وكذلك العقل ال يستعري  

 أخطأت يا صديقي!  :   السيد "ك"
 كيف ترى ذلك.  : " م "األستاذ 

 هات إذن أعطين مسات هللا!!  :   سيد "ك"لا
 . صمت( ي)بسخرية( ومالمح امللكوت إن شئت ) : " م "األستاذ 

 .   ؟ أنت واهم   هل هو ادعاء منك :   السيد "ك"
 ؟  . هل تذهب إىل مسرح البلدية ليلة الغد  رمبا يلوح لك ذلك  : " م "األستاذ 
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، مبعىن آخر، أنا ال احتمل    وترقص على خشبة املسرح  ، فأنا ال أطيق رؤية الغوغاء تنط  لن أذهب :   السيد "ك"
 .  هذا االبتذال 

، ولكنه يروق يل مساع ما يدور   متامًا يف املسرح، وأن كنت ال أفهم  أّما أنا فسأذهب بطبيعة احلال : " م "األستاذ 
       ، أنين أخنق ضحكيت عندما يأخذون يف سلخ  بني أولئك الذين جيلسون يف مؤخرة املسرح 

، وآخر يناقش    فواحد يتحدث عن الظالل واحلدث يف املسرحية   !   وملّا ينتهي عرضها بعد  سرحية ملا
؟   هل عندك آراء يف الشخصية املسرحية  . للشخصية، وثالث يطرح مفهومه  احلركة ويشتم ممثالً 

 أنا أيضاً عندي آراء يف الشخصية ولكنين احتفظ هبا لنفسي. 
 

، وال ميكنها االبتعاد عنه    ، تنفصل عنه من حني آلخر  املسرحالكاتب إىل خشبة  هي مناذج يدفعها   :   السيد "ك"
، وجيب أن    أو يروي خرافة ال أكثر ،    ، وصار الكاتب وقتئذ كمن يقص حكاية   واال صارت فوضى

يعّي املتفرج اللحظات اليت يتم فيها االنفصال وااللتحام بني النموذج املتحرك على اخلشبة وشخصية  
 .   الكاتب

، واللحظات اليت يكون فيها لساناً لشخصية    تقصد اللحظات اليت فيها يتحدث النموذج عن ذاته  األستاذ م: 
 .   ؟  أهذا ما تريد قوله  .الكاتب  

 .  هو ذلك بالضبط. )يدخل مدير الفندق(  السيد "ك" 
االخالق فذلك شيء  اسة  ا شر دمن الزبائن ع   أحتمله، كل شيء    خالق شرسةأٍف !!  أ)يف امشئزاز(   مدير الفندق: 

 .   ال يطاق أبداً 
 ؟   من هذا الذي أخالقه شرسة السيد "ك" 

 !!  اً ظكان ف مدير الفندق: 
 من هو؟  األستاذ م: 

، والطعام وكل شيء هنا.. مث.. مث   ، والنزالء  ثه عن هدوء الفندق حدّ أأنه النزيل اجلديد! ساعة  مدير الفندق: 
 .  )يصمت( 

 ؟  مث ماذا  األستاذ م: 
 ثه ساعة وال يرد علّي بكلمة !! . أحدّ   تصور أنه يسخر مينّ  الفندق:  ير مد

 .   ؟ مل يرد عليك بكلمة  األستاذ م: 
 طبائع شرسة!!  الفندق: مدير 

 ؟  كيف كان هذا إذن   !  ه بكلمة وقد سخر منك  مل يتفوّ  األستاذ م: 
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 )يف حرية( وهل أعرف أنا؟  مدير الفندق: 
 ؟   هنا يف الصباحقصري الذي أتى إىل هل هو ذلك الرجل ال  السيد "ك" 

 .  . هذا كل ما عرفته عنه  املزاج بل الذي يرافقه يسمّونه "السيد" وهو رجل عظيم عصيب   مدير الفندق: 
 ؟   ، هل أنت متأكد من أنّه عظيم ؟ هو شاعر على األرجح   عظيم وعصيب املزاج..! فنان السيد "ك" 

 السيد "و". هكذا قال عنه الرجل القصري  مدير الفندق: 
 .   !! سأهديه قصيديت اجلديدة  رائع السيد "ك" 

 !  البلدية )يف دهشة( وعميد  مدير الفندق: 
 نه شاعر؟أ وما أدراك  : " م "األستاذ 

 .   .. هو شارع بالتأكيد ، والالمباالة   األخالق الشرسة.. وقلة الكالم  :   السيد "ك"
 )يصمت(.. فقط إذا كان عظيمًا. سأعمل له أنا أيضاً متثاالً نصفياً  : " م "األستاذ 

 .  ؟  مىت سينزالن من أعلى :   السيد "ك"
 أو هكذا قال الرجل القصري.   ،  حني بعد سيتناوالن القهوة هنا  :  مدير الفندق 

  أنتظر،    خالقي شرسة دائماً أ، و   مثّال  ؛  . فأنت ال جتهلين أنا األستاذ "م"  ال تنس أن تقدمنا إليهما : "  م "   األستاذ
 .  الشهرة اجملد و 

،    فرضه عليهم يف األدب والسياسة أ اً سيعرفين اجلميع مبذهٍب  د، وغ  وأنا األستاذ "ك" شاعر وناقد :   السيد "ك"
 .  وسأكون رائداً واآلخرون انصاراً ملذهيب

يتحرك مدير الفندق  . ، وخلفه السيد "و"  . يدخل "السيد" وعصاه يف يده  متر فرتة من الزمن  )
 .  (  الكراسي اجللدية ىل أحد  ويشري إ،  للقائهما

 .   "السيد" )جيلس السيد(هنا مكان   مدير الفندق: 
 وهذا مكان السيد "و". )جيلس السيد "و"( 

)حيملق كل من األستاذ "ك" واألستاذ "م" يف "السيد" بعمق ويشري مدير الفندق بأصبعه إىل األستاذ   
 "م"(.. 

 هذا األستاذ "م".. )يقاطعه السيد "و"(. 
 واضح أنك املثّال الذي ينزل يف هذا الفندق!  :   "و"السيد 

أن تكلف األخرين  اجلميع هنا يتعرفون علّى بسهولة )حيّول وجهه حنو مدير الفندق( ودون ، نعم  : " م "األستاذ 
 .   مشقة التعريف يب

 وهذا األستاذ "ك" وهو..  مدير الفندق: 
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الفندق  ، وقد حدثين عنكما مدير  اح عندما جئت هنا . رأيته هذا الصب  أعرف.. وهو شاعر وناقد  :   السيد "و"
 .   ، وعن عجوزين ينزالن هنا وقتئذ 

 نت ال تعرف أن األستاذ "ك" صاحب مذهب أيضًا. أ  ( ساخراً ) مدير الفندق: 
. بصراحة يا سيد "ك" أنا رجل فضويل لذا أريد منك أن توضح يل   ؟ عظيم انت صاحب مذهب :   السيد "و"

 .  على وجه السيد "ك"( مالمح الرفضأبعاد مذهبك )تظهر 
وهذا من حقك )ينظر السيد "و" إىل "السيد" اجلالس يف صمت(.. يبدو يل  ، أنت ترفض طليب 

 .  ؟  . هل ترفض طلب "السيد"   أنه طلب "السيد" أيضاً 
 

 :   "ك" األستاذ
 
 
 
 
 
 

حول أّن القانون   .. ببساطة مذهيب يدور  يه مث يشرع(، بل يشرفين ذلك )يدفن وجهه بني يد أبداً 
، ومجيع قوانني االقتصاد والسياسة ونواميس االخالق واحلكم   موجود يف األصل  للحكم كأداة 

وهذا قانون    ،  "    ألصلح لقاء : " البفالسياسة  .  ، وهي قوانني موغلة يف القدم    موجودة يف األصل 
. وموجود    قانون قدمي أيضاً   افهذ  " ،  ومن الشر يأيت الشر    ،  من اخلري يأيت خري  "    . واألخالق  قدمي

. امسع املسألة باختصار أن عامل الفلك يرصد النجوم   قبل أن يكتشفه "بوذا" حتت شجرة احلكمة 
ويستنتج من ذلك قوانني طبيعية تتحرك وفقًا هلا النجوم والكواكب داخل اجملرات،  ، والكواكب 

 .   إذن فالقوانني موجودة يف األصل
 ؟   بداألوكيف مع   :  " م " األستاذ

، ومثة قوانني    ، لتكون أداتنا للقياس والنقد   يف األدب جيب أن نبحث عن قوانينه األصلية املوجودة  :   األستاذ "ك"
، وال تتأثر   . القوانني املوجودة يف األصل ثابتة ال تتغري  لة ، غري أهنا قوانني متحوّ  كثرية نركن إليها 

 .   ين اآلنذه ، هذه هي اخلطوط العريضة اليت تلوح يف  بالزمن 
 .  . وإن كنت مل أفهم شيئاً  عظيم جداً  :   السيد "و"

 )حيضر أحد اخلدم القهوة(  
 ها هي ذي أقداح القهوة.  :  مدير الفندق 

 النب اليمين!!  : "   م "األستاذ 
 ، وكذلك يفعل السيد "و".  ، يشرب "السيد" فنجانه مرة واحدة  فنجاناً   واحٍد منهم  )يتناول كل 

 . اختالف الكثافات خيلق هذا حىت لو احتد اجلنس.  هذه الطبقة الطافية هي كل شيء يف القهوة  :   األستاذ "ك"
 .  كاملاء والزيت  :  األستاذ "م" 

 أو البنزين والكريوسني.  :  مدير الفندق 
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 .  لذلك نقول أن تلك الطبقة الطافية هي روح القهوة اليت تبعث فينا النشوة  :   األستاذ "ك"
 يتبقى الراسب يف القاع فنجان. و  :   السيد "و"

)حيرك السيد "و" فنجانه يف اهلواء مث ينظر يف بإمتنان( هي ذي خطوط قد ارتسمت على جدار  
، وتلعب بني قدميها حفيدهتا الصغرية    .. كأّن أرى عجوزاً جتلس على كرسي هزاز  الفنجان )يصمت( 
أهنا توّد ابتالعها.. ال شيء.. ال شيء هنا    ، خيّيل إىلَّ   العجوز حتملق يف الصغرية   .   مع قطتها البيضاء 

 ماذا ترى يف فنجانك سيد "ك"؟  ؟  غري العجوز والكرسّي اهلّزاز )يصمت( وأنت
 هل هي رؤية؟  :   األستاذ "ك"

 .  )جبدية( رؤية!!! بل هي حلم عميق : " م "األستاذ 
 .  جدار الفنجان أنا ال أرى غري اخلطوط املرتسمة على  :   األستاذ "ك"

 .. هل وجدته؟   أحبث بني اخلطوط عن خط رفيع :   يد "و"الس
 !!   )يبحث يف الفنجان(.. تقريباً  :   األستاذ "ك"
 ؟   تتبع هذا اخلط.. هل تالشي :   السيد "و"

 .  نعم  :   األستاذ "ك"
اقصد يف ذلك اجلزء من الفنجان حيث تالشي اخلط الرفيع احبث عن أي صورة   . .  يف تلك البقعة  :   السيد "و"

 .  سمة مرت
  . ها هي ذي )يصمت( ولكنها صورة مشوشة هي أشبه جبثة بشرية   . أقسم على ذلك  )يبتسم( نعم  :   األستاذ "ك"

 .  ؟  ، وأنت ماذا رأيت سيد "م"   . هذا كل شيء هنا
 .  تعلمتها يف السابعة.. أخي الصغري كان يتقن هذه اللعبة أيضاً لعبة مملة   : " م "األستاذ 

 ؟  نًا. ماذا رأيت )بضيق( حس :   السيد "و"
 .   أري شيخاً يرقع ثوباً بالياً  : " م "األستاذ 

 ؟  هل هو رفاء؟ :   السيد "و"
 .  ال : " م "األستاذ 

 .   إذن هو متسول :   األستاذ "ك"
 أيضاً ؟.. ال   متسول :  األستاذ "م" 

  . يد، ويقرتب من الس ينهض األخري. ىل السيد "و" إ )يتململ "السيد" يف كرسيه، ويومي برأسه  
،   ، مث ينهض السيد وخيرج من الباب األمين ويهمس "السيد" بصوت خافت يف إذن السيد "و"

 .   ىل موضعه( إيعود السيد "و" 
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 ؟   ما باله مدير الفندق: 
.. كم يكفي   ؟ )يصمت( تذكرت  ، عّم كّنا نتحدث  يريد أن خيلو بنفسه يف غرفته ال شيء. فقط  :   السيد "و"

 .  حتداكم هبذا السؤال؟ ا  من الزمن لطهي بيضة
 .  للطهي املتوسط   دقائقثالث  :   األستاذ "ك"

 .  ومخس دقائق للطهي الكامل  : " م "األستاذ 
 .  لكاملبل مخس دقائق للطهي املتوسط، ومثان دقائق للطهي ا : السيد "و"

 ؟ )يضحك اجلميع(.   هل هي بيضة فاسدة مدير الفندق: 
 أمل تالحظ أن جبهة صاحبنا كجباه األنبياء؟ ( "ك" إىل األستاذ    متحدثاً ) : " م "األستاذ 

 !  !.. وعيناه عميقتان كعيين يسوع املسيح   بلى :   األستاذ "ك"
. هو فيلسوف    ت عيين عليهثبّ أ ، ومل أستطع أن    السقف! كان طول الوقت ينظر إىل    شخصية رهيبة  : " م "األستاذ 

 .  بالتأكيد 
 .   بل هو شاعر كبري :   األستاذ "ك"

 فيلسوف هو أم شاعر؟ أ )حيدث السيد "و"( ماذا تقول سيد "و".  : "   م "اذ األست
القليل جيعلين عاجزاً  .. وهذا الشيء    قد ال تصدق لو قلت لك أنين ال أعرف عنه إالّ الشيء القليل :   السيد "و"

تابة فهو  . أما عن الك رى بني يديه كتاب. غري أنه قّلما يُ  شاعراً  و عن احلكم ما إذا كان فيلسوفاً أ
  ، وكما رأيتم منذ برهة  على أي شيء خيصه االطالع، وأنا بدوري مل أحاول  مل يطلعين على شيء

  ، وال يستقر يف مكان أنه كثري التنقلأنه حيب أن خيلو إىل نفسه )يصمت( فقط الذي أعرفه متامًا 
 . 

 العظيم يفكر أكثر مما يكتب دائمًا. :  "م" األستاذ 
 .   . أراهن أنه حياضر يف أرقى أكادمييات الشمال مما يقرأ أيضاً  وأكثر :   األستاذ "ك"
 !   وأنا أراهن أنه تاجر حروب :  مدير الفندق 

نه رجل عظيم قد ال تصدقون إن  إ! ولكنين أقسم لك أن الكثريين قالوا  أنت تسخر من "السيد" :   السيد "و"
 .  أخربتكم عن شيء خيص "السيد" 

 .    ؟  ما هو  :   األستاذ "ك"
: كم لك من الزمن   ، مث بادرّن بسؤاله  ، فوجدته جالسًا حيملق يف السقف  مرة دخلت عليه فجأة :   السيد "و"

. قال يل بعد أن أجبته ما إذا كانت تلك الفرتة    معه   ؟ وقتئذ كنت قد أمضيت شهرين  وانت برفقيت 
 .   ؟  . بالطبع أجبت بالنفي! هل تذرون ملاذا  كافية لكي أعرف عنه كل شيء
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 ومل؟  ير الفندق: مد
ألنين كنت أعلم أن "السيد" يستغىن عن خدمات كل من يرافقه إذا ما علم أن األخري يعرف الكثري   :   السيد "و"

وهلذا أيضًا أنا يف خدمته منذ ثالث   . ، وعالقاته باآلخرين ، وتصرفاته اليومية اخلاصةعن حياته 
 .    ؟  معادلة صعبة أليس كذلك .  ، وأخرياً بدأت أتساءل ملاذا مل يصرفين أيضاً  سنوات

 .  ال أرى ذلك على اإلطالق  مدير الفندق: 
 كيف؟ : " م "األستاذ 

 ه أحسَّ بأنك غّر أيها األمحق. )حيادث السيد "و"( ألن  :  مدير الفندق 
 .  لست غراً يا عزيزي. فطاملا كنت أتابعه بنظرايت عندما خيلو بنفسه  :   السيد "و"

 !!   ملفتاحمن ثقب ا : " م "األستاذ 
 ؟ )يضحك(   هل رأيته ميشي على رأسه :   األستاذ "ك"
أصابعه باستمرار وتتصّلب عضالت  رأيته مرة ممددًا على األرض، يف وضع غري طبيعي، ترتعش  :   السيد "و"

 .  وجهه لفرتة من الزمن، مث يهدأ وينهض ليجوب أطرف الغرفة 
 ؟  هل أنت تتكلم جبّدية سيد "و"  :   األستاذ "ك"

 ؟   !! هل لك حتليل لذلك أتكلم جبّدية  ـ   بالطبع  :   يد "و"الس
  نفسه إىل  ميارسها كل فقري هندي عندما خيلو  ، كان    ، مجيع الفالسفة ميارسوهنا  هي "اليوجا" بالتأكيد  :   األستاذ "ك"

أعرف فالسفة كثريين يف الزمن القدمي يقطعون كل يوم أمياالً    .   هنا رياضة للذهن واجلسدإ، يقولون  
البسطاء يا   نحن أّما  ، وهم ميشون ومعهم تالميذهم يأخذون عنهم احلكمة يف الذهاب واإلياب

، فقط الذين بلغوا مرحلة   وجنهل ما إذا كانت فيها متعة ولّذة ،  أصدقائي فهذه أشياء جنهلها 
 .   يدركون فهمها  الشفافية

، أقصد غياب العقل وانطالق   ج عن دائرة الوعي . أو التجرد واخلرو  كريتيه سريفانا" بالسننهي "ال : " م "األستاذ 
 .   الروح

 .   فهو لذلك جمنون  الشفافية ،! "السيد" بلغ مرحلة  ؟ هي اجلنون إذن  العقل بغيا :  مدير الفندق 
 ؟  أمازالت هتزأ بالسيد  :   السيد "و"

أحب الغموض، وعلى  ، أفكاري أيضًا بسيطة وال  أمسع يا سيد "و". أنا رجل بسيط يف كل شيء  :  مدير الفندق 
 .   تصرفايت مع النزالء سهلة غري معقدةفإّن ذلك 

 !   بسيطاً ملا اهتمت "السيد" باجلنونلو كنت   :   السيد "و"
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، ويأخذ وضعًا يف خلوته غري طبيعي إىل أّي   ، وال حيادث البشر رجل خيلو بنفسه ساعات طويلة :  مدير الفندق 
 .  ؟  ل عليه الوحيزّ تنهل ي؟   يشري ذلك شيء

،   حيرتمونه وهذا يكفي بالنسبة يل على األقل ن اجلميع أ ، و  ، ومل يكن جمنوناً  أنه ليس معتوهاً  لم أع :   السيد "و"
        ، القوانني واألنظمة والعالقات قرأت هذا يف سنوات تعليمي  شيء قابل للتغريّ  كلّ   وأعلم أنّ 

ه الذي مل يتغرّي منذ ثالث سنوات وهي  و"السيد" وحد ،  كل شيء قد تغرّي يف العامل  ،    نعم    .  األول
هو كذلك منذ نصف قرن وهو الزمن الذي مّر على وجوده يف هذه  ، ورمبا  احلقبة اليت قضيتها معه 

 .  العامل 
. قل يل يا سيدي )حيدث مدير الفندق( هل تفقد   وهذا يف جمموعة يثبت أيضًا أن "السيد" عظيم  : " م "األستاذ 

سيد  ؟ )يتظاهر مدير الفندق بعدم االهتمام(. قل يل يا    ك أمام األحداثالسيطرة دائماً على مشاعر 
 .  ؟  "و" هل لنا أن نقابله

 ؟..   تقابله :   السيد "و"
 ؟  . هل تراه ميانع يف ذلك   يقصد األستاذ "م" أن نعقد معه جلسة :   األستاذ "ك"
 .  ال أشك يف هذا  :   السيد "و"

 .   إذن أحدنا جيب أن يرحل :   األستاذ "ك"
 .  "السيد" باٍق هنا حىت يأخذ منه امللل :   السيد "و"
 .    ح بأعتاب العظماء سّ هنا امت هل تعتقد أنين سأظلّ  :   ك"األستاذ "

 .   ؟ هل سرتحل :  األستاذ "م" 
 هل تأيت معي؟  :   األستاذ "ك"
 .   ة سأجتمع به رغم أنفهل! اللي  ليس بعد  :  األستاذ "م" 
 .   ال حتاول :   السيد "و"

 اً أرحل عند الفجر. دسأنتظر الليلة إذن. وغ :   ذ "ك"األستا
 .  هل هي فرصة أخرية  الفندق: مدير 

 .  ذ بذلك ؟ ومع هذا نتلذّ  . أمل أقل لك  تقتلنا الفرصة ببطء  :  األستاذ "م" 
 ؟   ؟ مب كنت تتشدق قبل حني  أنت تقول هذا يا سيد "م" :  مدير الفندق 
  أعرف أن أيَّ ،  ثر عاطفة من اآلخرين. ولكننا جنس أك ف لك بذلكعرت أقد تكون حمقاً.. وأنا  :  األستاذ "م" 

  ، وبكلمٍة منه نصري من مريديه   ميكنه أن يبيعنا ويشرتينا إذا أمكنه أن يهّيج عواطفنا وأحاسيسنا  رٍ ذِ قَ 
،   ننا وقتئذ كنا أكثر عصبية وجاهلية أ ، و  نشتم ونسب اآلخرين  كّنا، ونتنازل عن مبادئنا بعد أن  
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، وعميد البلدية قذر    أن "السيد" قذر علمُ أ.  معلماً وحنن تالميذه رُ ذِ اطة يصري ذلك القَ وبكل بس
عتها بأعلى السمات  ن ، وت ومجيع النماذج اليت نقول بأهنا املستوى العقلي للمجتمع،  أيضًا مثله 

، فأطريه    ، وبالرغم من هذا كله أحبث عن كل قذر بني يديه حيايت وفين  ومهرتئةأيضاً  الفكرية قذرة  
حيدث مدير   مواطن اجملد والشهرة )  أبُلغَ ، لكي  متثااًل من رخام أو أصنع له ، ببيت من الشعر 

 ! .  ( ال هتتم يا عزيزي قد أعود بعد ذلك وأبصق على وجهه الفندق 
 .  ذلك ال يهم وقتئذ  !  مىت؟ عندم تعود قذراً أيضاً   )بازدراء(  :   السيد "و"

 .    يضريّن، املهم أن نظهر إىل الشمس اآلنوحىت ذلك ال : " م "األستاذ 
 .   ب علينا البقاء يف العتمة والظلتَ كْ إذا مل يُ  :   األستاذ "ك"
، فيمنعه األستاذ   هل تعلم يا عزيزي أن العتمة والضوء يف التأثري سّيان )يهم األستاذ "ك" بالكالم  :  األستاذ "م" 

ال نستطيع إثباته فالذين يعاجلون اللون وخلط    به وقد  سّ حن، هذا شيء    "م"( ال ليست نظرية جديدة
،   ح يظهر حقيقة اللون اجلديد املصنوع يف العتمة ا ، ألن الضوء يف الصب  األصباغ ال يرون ذلك 

فتكون  ،  وأنت تعلم بالتأكيد أن لون بشرة الوجه قد يكون مزجيًا من عدة ألوان مبقادير متناسبة 
، ولكنك تراه يف الصبح وجهاً كاحلًا شاحباً   لون البشرة   تركيب ىل إ لت وصّ تطربًا يف العتمة ألنك 

. أجل يا صديقي الضوء يفضح أسرار العتمة وأكاذيبها غري أن العتمة   يشتك ر الذي خضبته  ذلك 
، وكما متيتك العتمة كذلك يفعل الضوء معك )يهم األستاذ "ك"   هلا نفس تأثري الضوء يف البشر 

انية( أعلم أهنا عالقة غري طبيعية بني األضداد ولكنين أضرب  باحلديث فيمنعه األستاذ "م" مرة ث
 نه إحساس فينا غري قابل لإلثبات. إ رأسي يف احلائط وأقول 

 ؟   هل حتلم بشيء سيد "م" :  مدير الفندق 
، نأوي إليها عند هبوب العاصفة    لها السنديان والصنوبرلّ ظ، ي  من القرميد مبنيها أحلم ببيوت  نعم  :  األستاذ "م" 

مسر،   ، ونلتمس مسندًا قرب املدفأة احلجرية اليت مندها باحلطب فنقضي ليالينا يف سقوط الثلجو 
 .   ة يف احلائط نصنعها لذلكنرقب أحياناً القمر يتحرك وراء السحب ببطء من كوّ 

 هل القمر.. )يقاطعه األستاذ "م(.  :  لفندق مدير ا 
  ، ولكنين ارتاح عندما أوهم نفسي بأن القمر هو الذي يتحرك أعلم متاماً أن السحب هي اليت تتحرك :  األستاذ "م" 

كما هي مسكرة تلك الليايل عندما جنتمع ونأخذ يف اجرتار ذكرياتنا وكيف كنا خنطط يف  !!   ، أوه 
اشري سرية أو نرسم الغتيال، وكيف كنا نشتم أولئك الذين يلقون علينا  فرتة املراهقة لتوزيع من

. وكيف كنا نلقى بالبقايا على معلمينا الذين ال  البغال جتّرها بات خطبهم احلماسية من فوق عر 
 .   ميلون احلديث عن االخالق والسلوك وهم يلقون على مسامعنا مقوالت يف الوعظ واإلرشاد
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  احلادث منهما يف سلوك الفرد   والتغيري،    جتماع حيدثوننا عن السعادة واألرض وكيف كانوا أساتذة اال
، ولكنين أعلم متاماً يا أصدقائي أن الزمن    جملتمع والوطن والعالقات بني األفراد. مبعىن آخر.. عن ا

 يل أن تلك األشياء اليت يتشدق هبا اآلخرون  تبنّي ومن الزمن وحده  ، وحده الذي يغري من السلوك  
 وثن.. وثن كبري. فاحننوا يا سادة أمام الوثن.   إىلوأن كل شيء قد يستحيل يف أي حلظة ، وثنية 

 ، يتقدم أحد اخلدم(   ، وموصل بغرف النزالء  )يقرع جرس كهربائي مثبت على مكاتب مدير الفندق 
 الثالثة بالطابق الثاّن )يهم بالصعود إىل الغرفة(. نه نزيل الغرفة إ :   اخلادم

يا  . ميكنك أن تنصرف لشأنك )ينصرف اخلادم( املعذرة  نه "السيد" سأرى حاجته بنفسي إ انتظر  :  مدير الفندق 
ىل شيء من املوسيقى )يدير مفتاح جهاز التسجيل،  إ سادة سأصعد "للسيد". ميكنكم االستماع 

 خيرج مدير الفندق(  .فتنبعث منه موسيقى هادئة  
. أعلم أنه يف هذه اللحظة   أمل تالحظ أن "السيد" ال يكلف الذين يقومون على خدمته أي عناء :   السيد "و"

، وسينزل صديقنا يف ذهول )متر فرتة من الزمن، يسمع خالهلا    قسيصفق الباب يف وجه مدير الفند
 مضطربًا(. صوت املوسيقى. ينزل مدير الفندق ويدخل من الباب األمين 

 . ؟  )خياطب مدير الفندق( ماذا يريد "السيد"  :   األستاذ "ك"
 ؟   )يف صوت منفعل( ال.. ال شيء. ال يريد شيئاً  :  مدير الفندق 

نفسك يا  إىل سأت أ! لقد  ل لك يف البدء أن مجيع االتصاالت بالسيد جيب أن تتم بواسطيتقأأمل  :   السيد "و"
  أعلم أيضًا أن "السيد" يود أن يذكرّن بأن الغذاء والعشاء يف غرفته .  صديقي بسوء تصرفك هذا

 .   ، وأن النهوض من النوم يف العاشرة )خيرج السيد "و" من الباب األمين(
 .   أن "السيد" يسهر حىت ساعة متأخرة من الليل! )يصمت(يبدو   :   األستاذ "ك"

 التسجيل( )يعم املكان صوت املوسيقى املنبعثة من جهاز  
 

 ستار  
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   الثالث   املشهد 
 

رع القاعة جيئة وذهابًا.  ذاألستاذ "ك" ي  . داخل قاعة االستقبال يف الفندق   نفس املنظر السابق ) 
، يدخل السيد "و". يرمتي على أحد   بني شفتيه يف حركة عصبية.. يشعلها مث يضمها  خيرج لفافة 

 (.  الكراسي اجللدية 
 صباحاً أستاذ "ك". عمت  :   السيد "و"

 . ؟    صباحًا. هل منت جيداً البارحةعمت  :   األستاذ "ك"
 ؟  . صباح مجيل اال ترى ذلك  مبجرد أن وضعت رأسي على الوسادة رحت يف نوم عميق :   السيد "و"

املائدة  بلى. )يدخل أحد اخلدم حيمل آنية من اخلزف عليها ثالثة فناجني من القهوة، يضعها على  :   "ك" األستاذ
 الرخامية الصغرية أمام السيد "و" وينصرف(. 

فنجانك سيد "ك" )يأخذ السيد "و" فنجانه، ويقرتب السيد "ك" منه، وجيلس متهالكًا ميد يده،   :   السيد "و"
 جان الثالث؟ويأخذ فنجانه( ملن الفن

 يديه مفكرًا(. . )يضع رأسه بني   ، قد ينزل بعد حني للسيد "م" بالتأكيد  :   األستاذ "ك"
 فيم تفكر أستاذ "ك"؟  :   السيد "و"

 أفكر يف البحر. اال حتب البحر يا سيد "و"؟  :   األستاذ "ك"
ًا يف إحدى املراكب التجارية،  أحب البحر كثريًا، ألنين أمضيت معظم حيايت يف البحر أعمل وقاد :    السيد "و"

 رطال من السمك الطازج. أو حفنة من الدراهم  لأو أعمل صياداً يف مركب شراعي مقاب
كلما أتذكر البحر تتكاثف أمامي الصور )يصمت( عندما كنت أجلس فوق الصخور ويبدو قباليت،   :   األستاذ "ك"

، يربطين إليه شعور غريب باجلوع   ر، أحس أنين يف عامل آخ ، واملراكب التجارية  األفق والبحر 
أن وجهي أكثر ملعاناً عندما يرتسم    . كنت أحسّ   بالبحر. نفس الشعور الذي يربط النورس    والظمأ

، حىت تقع عيناي على سرطان حبري    يبق أّن غري مكرتث مبا حييط وأظل أصدّ  ،  فوق صفحة املاء
اإلحساس الذي يراودّن أنين والسرطان من  مل يعد غريباً ذلك   . خرىإىل أ، يتنقل من حفرة  صغري

عليك    قَ بِ طْ الّ بعد أن يُ إأنت ال تعرف هلذا الكالم معىن    .  عته، غري أنين أمشئز من بشا  جنس واحد
 بالقرن والرجل، ويتقامسونه    غري أنين تعجبت متاماً ملا رأيت أطفااًل يأكلونه بشراهة   .   بفكيه احلديدين
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ن الكهول نالحق النوارس بأحجارنا،  حن،    وم هبا وقد اعرتانا امللل والسأمكلها أفعال ساذجة اليت نق  .  
الفلني الطافية فوق املاء تومهنا بأهنا  ، وقطع    تنافس يف صناعتهاننبعث مع املوج قوارب الورق اليت  و 

، وأن اليت   هنا ثابتة ال تبتعد عن موضعهاإ ، وأساتذة الطبيعة يقولون  تتحرك باستمرار مع املوج
يف املاء امللح ألن جديت   غمس قدميَّ أمرة  قبل أن أبتعد عن البحر كلّ  .  املاء  جزيئات حرك هي تت

 !  ، كان كل ذلك عبثاً  ن املاء امللح يقي من الروماتيزم ومينع تسوس العظام إتقول  
من أين جاء بالكميات اهلائلة من  ف  ملحاً ،  إذا كان طعم البحر    :  كيف كنت أتساءل  أتذكر دائماً  

، وقد أحضر معه كل املؤن،   مريًا شابًا جاء إىل الغابة يبحث عن الصيد؟ وكيف عرفت أن أ  مللحا
، وملا أوغل األخري يف الغابة التقى بعجوز   بحث عن امللحيمن جنوده  ، فبعث جندياً  ونسى امللح

،   ساحرة عرضت عليه أن يساعدها يف البحث عن خامتها الضائع مقابل آلة سحرية تعطيه امللح
، وظلت اآللة خترج امللح ولكّن اجلندي    ، وقرأ بعض األلفاظ السحرية   إىل أمريه وعاد اجلندي طرباً  

 ، وبذلك غرق اجلميع يف امللح!!   احملظوظ نسي األلفاظ اليت توقف عمل اآللة
 )يدخل مدير الفندق وقد مسع املقطع األخري(  

               األستاذ "ك"( كأّّن بك مل ترحل بعدُ حًا )ينظر إىل ؟ عمت صبا من هؤالء الغرقى يف امللح  مدير الفندق: 
 أستاذ "ك"! 

 لن أرحل قبل أن أحاول مع "السيد".  :   األستاذ "ك"
 .   ! فلن تستطيع شيئاً  حسبك هذا  :   السيد "و"

 .   عناً )يرمقه بنظرة حادة( خيّيل إيّل أنك من يعارض وليس "السيد" وأنت وحدك تعرقل مشاري  :   األستاذ "ك"
؟ )وبسخرية( ميكنين أن أكلم "السيد" بشأنك كم تدفع   أنا..؟ )يضحك( أنا أعرقل مشاريعك  :   السيد "و"

 ؟ )يضحك(.   مقابل ذلك
 .   وجهك البشع هذا يذكرّن ببشاعة اليهودي املرايب :   األستاذ "ك"
 ؟ ؟ )يضحك( هل ترى السماء أستاذ "ك"  )بتهكم( أترفض ما أعرضه عليك  :   السيد "و"

أو أن تبصق عليها فيسقط بصاقك على وجهك !!   بعلب السردين! السماءَ ميكنك إذن أن ترمي  الفندق: مدير 
 إنه قانون اجلاذبية يا عزيزي ، أمل حتدثنا عن سطوة القوانني ؟ . 

 ! )حيدث مدير الفندق( هل تقرأ األفكار يا سيدي؟  هذا ما أريد قوله متاماً  :   السيد "و"
 يدخل األستاذ "م"( ..  واحدة دفعًة  لفنجان اآلخر ويشربها )ميد يده إىل 

 .  جئت متأخراً يا عزيزي لتّوي شربت فنجانك 
 ؟ . أمل تضربك أمك على مؤخرتك عندما حتتسي فنجان غريك  صباح اخلري :  األستاذ "م" 
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 حمها هللا مل تفعل ذلك معي. )يضحك( سا :   السيد "و"
 ميكنين أن أتكلم معك على انفراد؟  "ك"( هل)يكلم األستاذ   مدير الفندق: 

 هل هي أسرار؟  !! )خببث( أوه  :   السيد "و"
 . أنت تعلم ذلك.   كال.. كال )حيدث مدير الفندق( ميكنك أن تتحدث فهؤالء ليسوا بغرباء :   األستاذ "ك"

 ؟  قد عاد عميد البلدية هذا الصباح :   مدير الفندق:
 ؟  لفندقتصرحياً هبدم ا هل أحضر معه  :   السيد "و"

، هل أرتب لك   . أنه خيص األستاذ "ك" )ينظر إىل األستاذ "ك"( أبدًا.. املوضوع ال خيص الفندق :  مدير الفندق 
 ؟   معه لقاءً 

  . ليس بعدُ  :   األستاذ "ك"
 )يكلم السيد "و"( هل استيقظ "السيد"؟  مدير الفندق: 

 .   اليوم مبكراً وعلى غري عادته هنض  ؛ نعم  :   السيد "و"
كان الوقت  .   ة البلدية ق لقد رأيت نوافذ حجرته مفتوحة عندما خرجت من الفندق أجتول يف حدي :    ستاذ "ك"األ

 .  . ال أكذب عليك لقد فكرت يف تسلق هذه النوافذ املشرعة ألتبني ما يدور بالداخل  مبكراً جداً 
 . !  أحسنت صنعاً   . تَ دْ مث تردّ  مدير الفندق: 
 .  . لقد كانت النوافذ عالية جداً   ترددمل أ كال ،   :   األستاذ "ك"

 ، وحيادث مدير الفندق(.   )يدخل أحد اخلدم
 .  سيدي لقد هرب اخلدم من الفندق :   اخلادم

 ماذا تقول أيها األمحق..؟  مدير الفندق: 
 مل يبق يف الفندق من اخلدم سواي.  اخلادم 

؟ أما كان  ؟ كيف يرتك األغبياء الفندق ضى، ماذا يعين كل هذا؟ هل هي فو  احلمقىاألغبياء..  مدير الفندق: 
ّن أعرف كيف  إاألجدر هبم أن خيربوّن بذلك حىت أتبني موضع رأسي من قدمي؟ )حالة انفعال( 

.   يع جداً ظف ! يع هذا ظ؟ )ال جييب اخلادم( ف  نت أيها األرعن أمل تفكر يف اهلرب أيضاً أ و  . أنتقم
  ، سأتوىل كل شيء   م وحدي( سأقوم خبدمتك  أمامهحيدث مدير الفندق اجلالسني    .  اخلادم)ينصرف  

فيما مضى عندما افتتحت هذا الفندق كنت   أعجز . ، ولن   ، أنا قادر على ذلك  .. نعم كلَّ شيء
،   أهنم مفسدون . ، ال شيء . ماذا كان يصنع هؤالء اخلدم ، ولن أعجز اليوم أدير شؤونه بنفسي

، سأدبر   . ال هتتموا يا سادة كن هذا لن حيدث أبداً . ول ن النزالء ينفرون من هذا الفندقوجيعلو 
 . )خيرج مضطربًا(.  ، وال تعريوا األمر اهتماماً   كل شيء
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 تنم عن انفعاٍل حاد(  )يتململ، ويتحرك فوق الكرسي حركةً  السيد "و" 
  .. هنوض "السيد" مبكراً على غري عادته..   ؟ عودة عميد البلدية فجأة  . ماذا  أمور غريبة حتدث هنا

 هرب اخلدم من الفندق.. )يقاطعه األستاذ "ك"(. 
 وضياع أزميل األستاذ "م".  :   األستاذ "ك"
! مل أعد أحتمل جيب أن أغادر هذا   يعة ظ.. بل كارثة ف كل هذا ينبئ يف جمموعة حبدوث كارثة :   السيد "و"

 .   هذا املكان املوت تفوح من الكآبة و ، رائحة  الفندق 
 ؟   ( هل ختشى املوت  لسيد "و"خياطب ا  ) :   األستاذ "ك"
 رائحة املوت يف هذا الفندق.  ؟.. أبداً.. أبدًا. فقط اشتمّ  أنا أخشى املوت  :   السيد "و"

حجرة من حجرات   .. رائحة املوت يف كلِّ  )ينفعل( لست أدري ما الذي جعلين أرافق هذا الرجل 
 ت. ي(. إذن أنت ميْ ؟ )يهز األستاذ "ك" رأسه بالنف  الفندق.. هل تشعر بذلك أستاذ "ك"

رفع ذراعي )يرفع ذراعه وخيفضها( دعك من  أ.. ها أنا    حتركأت؟ أال تراّن  ت! )يقهقه( أتقول ميْ ميْ  :   األستاذ "ك"
 ؟  اً يف نزهة معيدخترج غ ، هل    هذه األمور

 ؟  . ما رأيك يف اجلبال   ! أحّب اجلبال كثرياً  نزهة  :   السيد "و"
 ؟   . هل نكلف مدير الفندق بتدبري احلبال يصل إىل أعلى قمةٍ  من ذا الذيسنرى  . و   رائعة اجلبال :   األستاذ "ك"
 اً. د. احتداك غ ميكنك ذلك  :   السيد "و"

القمة وأنت مل تربح السفح بعد.. سأراك  وسرتى كيف أزدريك عندما أصري يف    أقبل حتديك )ميزح(   :   األستاذ "ك"
  اإلنسانُ  نين أجهل متامًا ملاذا حيسُّ . إ  فح عندئذ األشياء تبدو صغرية يف الس ، وكلّ  صغريًا جداً 

، غري أنين أعلم    ، تتحرك ببطء   ، ويرى األشياء حتته ذرات صغريةً   بالقوة عندما يقف فوق قمة عالية 
 .   من هذا الواقف بزهٍو وغرور هيكالً مهشماً  جلعلت القمة  دعن  اهتّزتلو  ة متاماً أن رحياً خفيف

، فاخلطأ هنالك يف القمة يقدر    صديقي إذا وضعت قدميك على القمة قبلي أن تتعثر  يافلحذر  إذن   :   السيد "و"
 ؟  يت معنا أستاذ "م" أ . هل ت  على السفح أبألف خط

 ؟  و"السيد" هل سيأيت أيضاً  :  األستاذ "م" 
 ؟   نعم هي سيأيت "السيد" معنا :   األستاذ "ك"
 .  ين . فهو ال حيب اخلروج مع اآلخر   بالطبع ال :   السيد "و"

 أيت معكما. أن  . فأنا ال أستطيع   املعذرة إذن :  األستاذ "م" 
اجلبال أكثر  ، أال ترى أن  ما رأيك سيد "و" أن نؤجل نزهتنا أيضاً إىل بعض الوقت حىت يدفأ اجلو :  األستاذ "ك"

 ؟  ، وأننا سنكون معرضني للربد   من هنا برودةً 
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 ندق بشأن احلبال )خيرج( كما ترى )يصمت( ال حتّدث مدير الف :   السيد "و"
 . ؟  ألن يرحل اليوم األستاذ "ك"  :  األستاذ "م" 
 ؟   عليّ  ( أيُّ شيطاٍن هذا الذي سّلطك   . ينهض فجأة عن غضب شديد  )حيدجه( بنظرة تنمّ  :   األستاذ "ك"
  أكثر مما يستحق !! اال ترى أننا نظلم الشيطان كثريًا عندما نعريه اهتمامًا  )بسخرية( شيطان آدميّ  :  األستاذ "م" 

 !  خنلق منه شيئاً كبرياً  بذا، و 
 .   أنت حبق جمنون :   األستاذ "ك"
 .  اجلميع هنا جمانني   .  لست وحدي :  األستاذ "م" 
 ؟  اخلبيث هل هي مصّحةقل يل أيها  :   األستاذ "ك"
 بل مصّحة كبرية!  :  األستاذ "م" 
 ؟  اجملانني يتحركون بيننا ما معىن ذلك؟ هل مكتوب علينا أن يظل هؤالء  :   األستاذ "ك"
 !!   ، أو ننسلخ عنهم فنصري أكثر جنوناً  . أن نرتبط هبم فنكون جمانني مثلهم   ليس لنا اخليار :  األستاذ "م" 
 .   نه أمر رهيب.. جيب أن يوجد عامل العقالء املتزنإلن حيدث هذا.   :   األستاذ "ك"
 .  امسه اجلنون   شيءٌ  دَ جِ وُ   مادام،    لن يكون عامل متزن للعاقلني :  األستاذ "م" 
، وكذلك السيد "و".    . أنت جمنون مثالً   مجيعاً مبجانني  ااعرتف أننا غوغاء ومهرجون و.. ولكننا لسن :    األستاذ "ك"

  ، ولكن كيف تفسر أمر الغريب الذي ينزل بيننا   نه عاقل متاماً إ، ومدير الفندق أيضاً    رجل عاقلأنا  
 ؟  ف ذّ جأ! هل تراّن    فاسرتده منه ،  يف ذات اآلن أراه جمنوناً و ،  ، اراه عاقاًل فأمنحه العقل  

نك  إلقلُت  لو أجبتَ ، ا فقط ؟ هن .. فمن تراه يقود اآلخر ن عاقاًل وجمنونًا ترافقاً إلو قلت لك  :  األستاذ "م" 
 .  هذه األيام يف . أما أن ترى اإلنسان عاقاًل وجمنوناً معاً فهذا شيء طبيعي    جتذف

 نسيت أن أقول لك شيئاً مهمًا.   ..   وهأ :   األستاذ "ك"
 حتدث.  :  األستاذ "م" 
 .  تكون أكثر جّدية ، وجيب أن   .. أنه ال حيتمل املزاح واهلزل  نه امر مهم للغاية إ :   األستاذ "ك"
 . هّيا تكلم.   . وأنا رجل جّدي حسناً  :  األستاذ "م" 
.. وإىل هذا الفندق    سيد" مل يأت هنا إىل هذا املكان عبثاً انت مع رأيي.. بل أنت موقن متاماً بأن "ال :   األستاذ "ك"

 .   بالذات
 .   وأنا أقول نعم  :  األستاذ "م" 
 .  أجل عمٍل ما إذا فقد جاء "السيد" من  :   األستاذ "ك"
 .  ؟ نعم هذا صحيح إىل حّد بعيد  عمٍل ما :  األستاذ "م" 
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، وعلى   ، أو ما شابه ذلك  ب يضعه أو خمطوط حيققهجاء من أجل كتا فلعّلهولنفرتض أنه كاتب..  :   األستاذ "ك"
 ؟  الم أرميإ . هل فهمتَ  هذا جيب أن نبحث عن هذا الشيء الذي جاء من أجله 

 ؟  ، وأنه جيب أن نبحث عن الكتاب الذي جاء من أجله   نه كاتبأ نفرتض لهل قلت   :  األستاذ "م" 
 .  نعم  :   األستاذ "ك"
  وإن ،    أيك هذا )يضع قبضته على رأس األستاذ "ك"( مل ختيّب ظين هذه اجلمجمة. أنين أقّدر ر   رائع :  األستاذ "م" 

اذ "ك" باستياء( ال تغضب يا  يف أن هذا الرأي من صنع هذه اجلمجمة )يتململ األست أشكُّ  كنتُ 
 .  افرتاضاً أيضاً هذا ، وليكن  عزيزي 

 ؟  ما العمل اآلن :   األستاذ "ك"
 ؟  ماذا تقصد  :  األستاذ "م" 

 .  نت مل تفهم مما قلت شيئاً بالتأكيد أ؟   ماذا أقصد  :   اذ "ك"األست
 ؟  ، ماذا تريد بالضبط  ال تبالغ :  األستاذ "م" 
 صديقي كيف لنا أن نبحث عن ضالتنا. اآلن يا  : األستاذ "ك"
سيجارة  رع القاعة جيئة وذهابًا( أعطين ذ. يقلياًل  ، )يصمت  . وسأتدبر ذلك ال هتتم دع األمر يل  :  األستاذ "م" 

 )ميد إليه السيد "ك" لفافة( 
 .   . هل تعرف معىن ذلك  أنت من هذه اللحظة تنظر فقط وال تتكلم. امسع 

ود معي إىل الوراء  عميكنك أن ت ، اآلن  . سأرتب األمور بطريقة أو بأخرى،  ال تناقش ما سيحدث
، ال   حقيبتني كبريتني . اعتقد أن السيد "و" عندما جاء قبل يومني برفقة "السيد" كان حيمل قليالً 

شك أهنما "للسيد" وميكن أن نفرتض أن واحدة فقط منهما ختص "السيد" واألخرى ختص السيد  
  ن كما اعتقد أكثر أماناً حلفظ أشياء خصوصية، وذات أمهية غري هاتني احلقيبتني"و" وليس مثة مكا
 .   ، هل فهمت شيئاً 

 .   قسم الأ :   األستاذ "ك"
 ؟  إىل أين خرج السيد "و" . . )يتجه األستاذ "م" إىل مدير الفندق(   ن الضروري أن تفهم ليس م :  األستاذ "م" 

 ؟  قليلأمل يكن معكما قبل  :  مدير الفندق 
 .   بلى :  األستاذ "م" 

 ملَ ملْ تسأله هو؟  :  مدير الفندق 
 .  نسيت :   األستاذ "م" 

 .   وأنا نسيت أيضاً  :  مدير الفندق 
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 .  ب أن تنسى ما كان جي :  األستاذ "م" 
 .  أنه سيعود بعد ساعة أو ساعتني على األكثر  ُأمّخن )يبتسم(  :  مدير الفندق 

 .  )يدخل السيد "و"(  
 ، ختميناتك سيئة دائمًا. مرحباً سيد "و".  ها هّو ذا قد عاد  :  األستاذ "م" 

لمة أقوهلا  ، باألحرى هي ك ، جيلسان( انصت أريد حمادثك يف أمر خطري جّداً  )خيرج مدير الفندق 
ن ولتوك جيب أن تصعد "للسيد" وحتدثه بأنين أنا السيد "م" النّحات  اآل   عليها .   وال انتظر منك رداً 

عليه   عَ لِ طّ يَ  النزيل هبذا الفندق أريد مقابلته على الفور ألمر اكتشفته مصادفة يكره "السيد" أنْ 
 .   اآلخرون

 تاذ "ك" بيديه(. ال أظن أنك ستثري اهتمامه )يدفعه األس :   السيد "و"
 :   األستاذ "ك"

 :  السيد "و"  
 .  ، حترك وأبلغ السيد   رمبا كان متوّرطاً يف فضيحة

 ! )يتمتم وخيرج من الباب األمين(   ؟ فضيحة ماذا
 )يقهقه( قل يل ماذا تريد أن تصنع؟  :   األستاذ "ك"
قد   . هل كلَّ ما يدور حولكجت ك ، تظاهر بأن . اآلن سينزل "السيد" ليتحدث معي يلَ إ أنصت  :  األستاذ "م" 

، كما مسعت    أنين ذهبت إىل غرفيت ألحضر بعض األشياء هو  ت فقط  أن، والذي تعرفه    يسألك عين
. ويف الوقت الذي يكون فيه "السيد" إىل جوارك سأكون وقتئذ يف غرفته أفتش   أنت مين ذلك

توفيق )ينصرف، يدخل مدير  يل بال  ، ادعُ   . واآلن جيب أن انصرف  ، وهو لن يفطن إىل شيء  حقائبه
 الفندق(. 

 تبدو متعباً هذا اليوم.  :   األستاذ "ك"
 .  ليس كثرياً  :  مدير الفندق 
 ؟   تقع تلك الزمرة من اخلدم بني يديك. السُت حمقاً   وأنت تتمىن ل  :   األستاذ "ك"
 .  . وأمر هؤالء اخلدم مل يعد يضريّن أيضاً  مل أعد أبايل  :  مدير الفندق 

 ؟  هل أنت صادق يف قولك  :   تاذ "ك"األس
 أنت مل متارس أعمااًل حرة يا أستاذ "ك".  :  مدير الفندق 
 . )يستطرد مدير الفندق(.  إطالقاً  :   األستاذ "ك"
 .  عن الكسب واخلسارة الكثريَ   الشيءَ  لعرفتَ  مارست أعمااًل حرةً   لو كنتَ  :  مدير الفندق 
 .  ن يكونا يف ميزان واحد الربح واخلسارة ل  الذي أعلمه أنّ  :   األستاذ "ك"
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والذين ميتلكون  ، ، كأصحاب الوكاالت  . هذا صحيح. ولكن الذي جتهله أن رجال األعمال نعم  :  مدير الفندق 
، وأنا واحد    ، حىت رجال املطاعم والفنادق أيضاً   ، ال خيسرون أبداً   وشركات التأمني ،  مرتفعة    أسهماً 
اً  د ي جتهله يا أستاذ "ك" أن أولئك اخلدم سيعودن غ. الذ نين أثق فيكنين أقول ذلك ألإ منهم، 

؟.. ال تتصور أنين حّرضت عليهم أصحاب الفنادق   ، هل تعرف ملاذا  مع الفجر، وبرواتب أقل
،   ، ألهنم خيشون أن حيدث ذلك معهم أيضا  ، أبداً، فهم يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم   األخرى

 ؟  ، ألسنا حمقنّي فيما نصنع  يمية تضّمنالنا رابطة جتمعنا أو مح، وليست   حنن نتعاون
 .   يعجبين الرجل الداهية )يضحكان(،  ؟ بواقعية    ماذا تنتظر ميّن أن أقول لك :   األستاذ "ك"
، ألهنم   فاألذكياء وحدهم الذين يعيشون هنا  .  ن شاء العيشإذلك البّد للرجل أن يكون ذكيًّا لو  :  مدير الفندق 

ما مل تفسر األحداث اليت متر بك  كما أنت ستظل أنت   .  حداث وحدهم الذين يستفيدون من األ
 .   وجتعلها إىل جانبك

 .  أو قل رمبّا جتعلك يف جانبها  :   األستاذ "ك"
 .  ، ألنين أنا املستفيد يف النهاية  سّيان عندي  :  مدير الفندق 

 ؟  مازال عميد البلدية يف املدينة أقل يل  :   ذ "ك"األستا
 ؟  هل أحدد لك موعداً معه .  نعم  :  مدير الفندق 
 .   . ليس بعد ال :   األستاذ "ك"
 .   مىت إذن :  مدير الفندق 
   .  هتم هبذا اللقاء ألست أدري غري أنين مل أعد  :   األستاذ "ك"
، فأصابه التهاب بالغ يف اللثة من كثرة   أسنانه من التسوس حالك هذا يذكرّن مبن خاف على  :  مدير الفندق 

 .  من مث كان البد أن يتخلص من أسنانه ، و   استعمال الفرشاة
 (.  ، جيلسان  . يدخل "السيد" وتابعه  )يضحك 

 مرحباً "بالسيد".  :   األستاذ "ك"
 .  أين السيد "م" ال أراه هنا  :   السيد "و"

، لست أعلم ماذا يعين،   ، الذي أعلمه أنه ذهب ليحضر بعض األشياء  فرتة قصريةلقد خرج منذ   :   األستاذ "ك"
 .  أكيد يف غرفته اآلن وهو بالت

 ؟  هل انتما على موعٍد معه  :  مدير الفندق 
 ؟ تقريباً.. تقريباً. ..   موعد مع :   السيد "و"

 .  حسناً سأصعد إليه يف غرفته  :  مدير الفندق 
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.   .. يقف  ينهض "السيد" ويتحرك إىل اليسار خطوات  ..  من الصمت. فرتة  )خيرج مدير الفندق  
 (  ، يتجه حنو الباب األمين وخيرج  خيبط األرض بعصاه مرتني 

 .   . وهو غاضب جداً   نه قلقٌ إ :   السيد "و"
 .   هذا الرجل )يضحك( وهللا وحده أعلم مبن ستحط عليه لعناتُ  :   األستاذ "ك"
 غري تابعه األمني!  نْ مً .  وأنا أيضاً أعلم  :   السيد "و"

 .  تابعه  ك أن  اً حسبك فخر  :   األستاذ "ك"
 ؟   حتسدّنأ :   السيد "و"

 .  نعم  :   األستاذ "ك"
 ؟   وهل هذا شيء يستحق احلسد :   السيد "و"

 .   إذن أنت تطمع يف شيء أكثر من ذلك :   األستاذ "ك"
 نت صانع لو صرت مكاّن؟ أ ! قل يل ماذا   رمبا :   السيد "و"

 . وأنا أعي ما أقول  . )يصمت( أقول هذا  كنت أكتب سريًة ذاتية هلذا الرجل :   األستاذ "ك"
 .   . ألنه ال شيء يستحق الكتابة يف حياة هذا الرجل ال شيء  ؟ ستكتب وماذا كنت  :   "و" السيد 

 . )يصمت(   . وكذا كل يرى بعينه  أنت تقول ذلك ألنك ترى بعينيك أنت  :   األستاذ "ك"
تعرها اهتماماً    الفإنك  ذلك    ثَ دَ ن حَ إ، و   أشياء مل تدر خباطركعن  وعندئذ يكون بوسعي أن أكتب  

 .  كلَّ شيء فيه حىت حركاته وسكناته   حمّلالً  كنت أناقشُ   .. مطلقاً 
 .   ؟  )مبتسمًا( أمل حتس مرة واحدة أنك ختدع نفسك بعمل ما :   السيد "و"

أن خيدع    ء مريال. والذي تبني يل أنه ليس    هذا السؤال يف خلويت  ا ناقشتُ اخدع نفسي!! ما أكثر م :   األستاذ "ك"
 ، وهلذا ال أمسي ذلك خداعًا.  خيدع نفسهيعي متاماً أنه  يف تلك اللحظة  ؟ ألنه أنه    أتدرى ملاذا  . نفسه  

 .   ؟  األفعال، اال ترى أننا نقامر على شرفنا بتلك  زدري نفسي وأمتلقهاأ. ولكنين    انت حمق :   السيد "و"
 .   ؟  وهل لك أن تفعل شيئاً إذا فقد العامل اتزانه :   األستاذ "ك"
 .   مّنا يفخر بأنّه صعلوك جّواب آفاق لُ جُ الرّ  ، ويصريَ   املقاييس ن تنقلبَ أولكّنه شيء مضحك  :   السيد "و"

 ؟  وماذا أيضاً  :   األستاذ "ك"
رجل الشارع  .. يهدد بتحطميها  ، كلٌّ  جّرًة مثبتة فوق جثة الرأس  ههذ  توقد استحالال شيء،  :    السيد "و"

موٍر  أمل تتورط يف  أ ،  ليهشم هذه اجلرة   ، والثاّن لن يعدم حيلة   واألول قد متاطله  .   وكذا رجل احلكم
 ؟   كهذه، أستاذ "ك"
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إذا تكررت   ا رمبّا ألهن،  ! وقد أصبحت تلك األمور بالنسبة يل عادية جدًا وتافهة  أكثر من مرة  :   األستاذ "ك"
، ونصمت عنها ال   . أمور كثرية حتدث هنا نعلم أهنا باطلة  صار اعتيادك عليها أمرًا سهالً  األفعال
 .  اعتدناها فقط  ألننا إال لشيء  

، وأكاد أجزم    ، ألنك اعتدته   انت عبثاً حتاول اقناعي بأنك تغض الطرف عن الفعل الذي تراه باطالً  :   السيد "و"
 ختشى االصطدام باآلخرين.  ألنك  بأنك تفعل ذلك 

 .  رارنا؟ أمل تقل منذ حلظة أهنم لن يعدموا وسيلة ليحطموا ج  أنا ذلك  وهل أنكرتُ  :   األستاذ "ك"
 .  ؟  .. وكيف تفسر ذلك  :   السيد "و"

، فذلك بالبداهة مدعاة   كائنات غري مرئية هم جلسًة مع  بعضُ  دَ قِ عْ ، فأن يَـ  القضية أبسط مما تتصور  :   األستاذ "ك"
جلعلهم حيسون بأن كّل من حييط هبم يتعامل مع شيطاٍن خفّي )يدخل السيد "م"، وجيلس بالقرب  

 من السيد "و"(. 
، البارحة وألول مرة أحسست بشيء يتحرك يف غرفيت..    !! )يصمت(.. نعم تذكرت شيطان خفىَ  :   "و"السيد 

 .  ي أكثر ئ، ومل اهتم بل التصقت بغطا  أ أن أكون فضولياً كعاديتشأشيء غريب.. بالطبع مل 
   !  هل هي أشباح : األستاذ "ك"
 هل تنوي سيد "و" البقاء طويالً هنا؟ :  األستاذ "م" 

 لست أدري فذلك مرهون "بالسيد".  :   "و"السيد 
نت وسيدك وهو لن يرتدد يف  أ، فهو سيطردك  إذن حاذر أن حتادث مدير الفندق بأمر األشباح :  األستاذ "م" 

 ؟  ه ئ، أال ترى أنه حيافظ بذلك على نزال  ذلك
خرجت وقد نزل   ؟ دعنا من ذلك اآلن وقل يل أين  حادثه يف أمور كهذهأعقلي حىت  وهل فقدتُ  :   السيد "و"

 .   "السيد" ملقابلتك؟ 
 ؟   وهل عاد إىل غرفته ثانية :  األستاذ "م" 
 .  نعم  :   السيد "و"

 األشياء اليت هتم "السيد".  حضر بعضَ أُ .. كان البدَّ يل أن   نين أسف جداً إ :  األستاذ "م" 
 .   أين هي؟ :   السيد "و"

 مل أجدها؟  :  األستاذ "م" 
 ؟  كيف :   السيد "و"

 ؟  كرجٍل واثق من نفسه   يا سّيد "ك"، هل كان "السيد" عندما نزل مطمئناً  يل    سأعرف. قل :  "م" األستاذ 
 .  . وإىل حًد بعيد  نعم  :   األستاذ "ك"
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 .   إذن هو سارقها :  األستاذ "م" 
 ؟  أنت تتهم "السيد"  :   السيد "و"

 .  . وهذا يثبت أنه متورط يف أشياٍء خيشي منها الفضيحة  نعم  :  األستاذ "م" 
 !!   أنه أمر خطري :   األستاذ "ك"
 قد وقعت بني يديه بطريقة أو بأخرى؟  هر أنه نزل إىل هنا إذا كانت األشياء اليت ختص وكيف تفسّ  :   السيد "و"

 .   ! ألنه كان يظن أنين أمتلك نسخاً إضافية من تلك األوراق اللعينة وهل هذا سؤال  :  األستاذ "م" 
 .   ؟ هل هي أوراق  :   السيد "و"

 الفندق(. )يدخل مدير   
 ؟   . أين كنت خمتبئاً  )خماطباً األستاذ "م"( هل أنت هنا وقد قّلبت الفندق حبثاً عنك  :  مدير الفندق 
 حتت السرير!!  :  األستاذ "م" 
 املعذرة جيب أن أنصرف )خيرج(  :   السيد "و"

 أعمايل )ينصرف إىل مكتبه(.إىل    نصرف بدوري أ يجب أن  ف،    يف البحث عنك  مهميت وقد انتهت  أما     :  مدير الفندق 
 .  ؟  . )جيلسان( حّدثين ما هذا الذي كنت امسع صنعاً بابتعاده  أحسن :   األستاذ "ك"
 .  عن السؤال  كان البد أن أمأل رأس هذا األمحق حبماقات أخرى حىت يكفّ .  ال شيء )يصمت(  :  األستاذ "م" 
 .   ؟ وماذا وجدت  :   األستاذ "ك"
 !  داخلية  مالبس  :  األستاذ "م" 
 ؟  )يصمت( وماذا أيضاً  :   األستاذ "ك"
 !   كافكارَ  سخفَ أ. ما   ! باختصار مل أجد شيئاً مما ذكرتَ  أربطة عنق  :  األستاذ "م" 
 هل انتهى كلُّ شيء؟  :   األستاذ "ك"
 .  ليس بعد  :  األستاذ "م" 
 . ح ؟ أهذا صحي :   األستاذ "ك"
 .  املستقبلبقي أن نتحدث عن  :  األستاذ "م" 

، وجيلسان إىل رقعة الشطرنج( هذان وحدمها اللذان مل يعد يضريمها التفكري يف   )يدخل العجوزان  
 املستقبل )يشري إىل العجوزين( 

رددها وحنن نلفظ  نال تتحدث عن املستقبل فأنا أعي متاماً أن هذه اللفظة ليست أكثر من أكذوبة   :   األستاذ "ك"
 تقبل يا عزيزي كما أعرفه عانس بدأت تفقد كل شيء. . فاملس  ملثلأنفاسنا، غرقى يف ا آخرَ 

 هل انت واثق من ذلك؟  :  األستاذ "م" 
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 إىل حدٍّ كبري جّدًا.  :   األستاذ "ك"
( مل تفكر هذه العانس اجلميلة أن    يتمتم األستاذ "ك" بألفاظ غري واضحة  ؟ )  هل هي عانس مجيلة :  األستاذ "م" 

 ؟  تبيع جسدها
 ؟  ل( ماذا تقول)بانفعا :   األستاذ "ك"
 .  عتقد أن ما من شيء يف الوجود يفقد كلَّ شيء أال شيء! فقط   :  األستاذ "م" 
 ؟   من قال ذلك :   األستاذ "ك"
 !!   أنا :  األستاذ "م" 
 كل شيء.    كّل شيء أو تكسبَ   لكن الزمن وحده الذي يقرر أن تفقدَ  :   األستاذ "ك"
. إن   سك به من أذنيه إىل أّول معلم ملبادئ الفلسفة يصادفينهذا الزمن ألصفعه! وألم أين هو  :  األستاذ "م" 

اكتساب كل شيء يؤدي إىل    وأنّ ،  إىل عدم    يؤولطالباً مبتدئاً يف الفلسفة يعي أن فقدان كّل شيء  
 .   . وهذه أمور ال حتدث على اإلطالق كمال

 )يقرتب منهما مدير الفندق(.  
 .   تدفع يل املبلغ املتفق عليه نظري نزولك يف فندقيسيد "م". انقضى شهران ومل    :  مدير الفندق 
 .  أعلم ذلك  :  األستاذ "م" 

 .   ؟  ألن تدفع :  مدير الفندق 
 .  مهلين أياماً أخرى، وسأدبر لك ذلكأ :   األستاذ "م" 

 .   ؟  وهل من ضامن لك :  مدير الفندق 
 ؟  ال تثق يفّ أ :  األستاذ "م" 

 .   أنا ال أثق يف أحد :  الفندق مدير 
 ؟  ال متتلك مفتاحاً آخر للحجرة أ.  متعيت أو أشيائي اخلاصة أيضاً أميكنك إذن أن حتجز   :  ستاذ "م" األ

 اليت معك؟ تلك متعة  أ بلى.. وهل تسميها  :  مدير الفندق 
 .  حنتها، فهي تكلف أكثر من مخسني ديناراً أميكنك أن تبيع واحداً من تلك الرؤوس الرخامية اليت   :  األستاذ "م" 

 أنت رجل ثري إذن؟  :  الفندق مدير 
 !   وأنت اكتشفت ذلك متأخراً  :  األستاذ "م" 

 .  انت تعرتف بأن واحداً من تلك الرؤوس صار ملكاً يل  :  مدير الفندق 
 .  ؟ هذا مل حيدث   ذلكهل قلت أنا  :  األستاذ "م" 

 .  تسدد يل ما عليك  وجيب أن احتفظ به رهناً حىت، نّه حقي إ.    وماذا كنت تقول قبل قليل :  مدير الفندق 
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نه من حّقك أن حتجز رأسًا رخاميًا إذا أحسست أنين  إ، وكلُّ الذي قلته  أنين مل أقل ذلك بالضبط :  األستاذ "م" 
 .   ل قبل الربيعح. ولتطمئن ألنين لن أر  ديون لك أهم بالرحيل ومل أسدد ما علّي من 

 !! ؟   وهل كنت ستخربّن عندما هتم بالرحيل :  مدير الفندق 
 .  ال  ،  بالطبع  :  األستاذ "م" 

 .   علم اهنا صفقة خاسرةأحضره يل بسرعة. وإن كنت أإذن هّيا   :  مدير الفندق 
 الفندق(. . ولكن بشرط.. )يقاطعه مدير   أنا موافق  :  األستاذ "م" 

 .  ؟  ما هو  :  مدير الفندق 
 .   وهو يف حيازتك هتشم أن تدفع ضعف مثنه إذا   :  األستاذ "م" 

 .  أنين أرفض ذلك  :  مدير الفندق 
 كان شرطاً عاداًل.   ؟  ومل ترفض  :   األستاذ "ك"
. هذا رجل خبري جدًا، وأنا   ، ويأتيين يف الصباح ليطلب التعويض ألنك جتهل أنه سيهشمه ليالً  :  مدير الفندق 

 .   عرفه متاماً أ
كبريتني، حيرك "السيد"  يدخل "السيد" مقّلباً نظره يف احلاضرين يتبعه السيد "و" حيمل احلقيبتني ال  ) 

 . يقرتب مدير الفندق من السيد "و"(  عصاه بعصبية يف اهلواء 
 .  ماذا جيري؟  :  مدير الفندق 

 .   "السيد" الرحيللقد قرر  :   السيد "و"
 .   ؟  زعجكما أحدأ؟ هل  )يف انفعال(.. ملاذا  :  مدير الفندق 

 ، ولكنها رغبة "السيد".   زعاجإليس مثة   السيد "و" 
 )ينظر إىل "السيد". مث إىل السيد "و"(  :  فندق مدير ال

عا بالشمس  ! وأنا أحرتم رغبة "السيد". وإن كنت أوّد أن تظال نزيلني هنا حىت الربيع لتتمت حسناً  
 . )خيبط "السيد" عصاه على األرض(   والدفء واجلبال

 ! اآلن جيب أن ننصرف )خيرجان(  املعذرة  :   السيد "و"
 . مث يعود ليجلس بقرب من العجوزين(   و الباب املؤدي إىل خارج الفندق)يتحرك األستاذ "م" حن 

 تنتظران؟ نتما ماذا  أ)خماطباً العجوزين( و  :  األستاذ "م" 
، يظل األستاذ "ك"   ، وخيرج من الباب األمين )يتحرك مدير الفندق حنو مقعده حيمل بعض أوراقه 

 س إىل جوار األستاذ "م". رع الصالة جيئة وذهاباً لفرتة من الزمن مث جيلذي
 !.  البارزين . أقصد السيد "و" أمل تالحظ فكّيه   بنا هذا القزم احملتال  ىلقد وش :   األستاذ "ك"



 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  46   

. ما رأيك أن نلعب   . )يصمت( األخري أطول منه بكثري اّل أنّ إ نه اشبه بإنسان "فياندرتال". إ :  األستاذ "م" 
 .    ؟  الشطرنج 

 ؟  به ومن أين لنا   :   األستاذ "ك"
 .   نستعريه من هذين )يشري إىل العجوزين( :  األستاذ "م" 
 .  ولكنين أجهل هذه اللعبة  :   األستاذ "ك"
 . هل وجود الشطرنج هو الذي حيريّك!!  وملاذا مل تقل ذلك منذ البدء  :  األستاذ "م" 

 )حياول األستاذ "م" النهوض. فيمنعه األستاذ "ك"( 
 ن أصل طيب؟ ع، وما قام به من وشاية ينم  السيد "و" هذا  لُ مَ . هل عَ   ألكليس بعد أريد أن أس :   األستاذ "ك"
 .   ؟ ميكنك اللحاق به وستجد منه رّداً مقعناً   تسألين أناوملاذا  :  األستاذ "م" 
 .   ليس من الضروري ذلك :    األستاذ "ك"
 .  ؟  مل : األستاذ "م" 
 .  أبداً وضيعاً سيظل   ،  ه أصلَ  ألن من كانت الوضاعةُ  :   األستاذ "ك"
تأثري احلرارة والضغط يتحول  ؟ )يصمت برهة( حتت    ه فحمإذن أن املاس أصلُ   لُ لِّ عَ )يضحك( كيف تُـ  :  األستاذ "م" 

 العنصر الواحد إىل أشكال متعددة ختتلف يف خواصها وسلوكها. 
 .  ولكن سيظل املاس كربوناً متحوالً  :   األستاذ "ك"
  حتصل على جرامات من املاس مقابل أرطال من املال ال تكاد نك إ  . حىت  )بسخرية( هذا صحيح  :  األستاذ "م" 

 .   نظري دراهم معدودة، وحتصل على أرطال من الفحم  
 (.  ، وجيلس إىل مكتبه يراجع بعض الكشوفات  يدخل مدير الفندق ثانية ) 

 .  لم ! نه أشبه حب  يؤملين كثرياً رحيل "السيد" املفاجئ )يصمت( أمر غريب جداً  :   األستاذ "ك"
، بطنه وفخذاه من   صدره وذراعاه من فضة ،  ؟ أهو متثال عظيم رأسه من ذهب  هل قلت حلماً  :   األستاذ "م" 

ضرب التمثال    اً حجر   ، وأنّ   ، قدماه بعضهما من حديد وبعضهما من خزف  حناس، ساقاه من حديد
 .   ، وصار كعصا البيدق. أين دانيال النيب؟  ، وانسحق ، فخّر مهشماً   على قدميه

  ، ويقرتب من مدير الفندق   )يدخل رجل متوسط الطول من الباب األيسر املؤدي إىل خارج الفندق 
 . ينهض األخري( 

 .  ؟ عندنا . كم ستنزل يوماً  ( أرّحب بك يف فندقنااً  )مبتسم :  مدير الفندق 
 .  ، أنا من أجل أمر ما  هنا من أجل النزول يف هذا الفندق  . لستُ  أشكرك :   الرجل

 .   ؟  هل ميكنين املساعدة :  ير الفندق مد
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 .  ؟  . هل يل أن أراه  ، أتى منذ يومني برفقة تابعه أحبث عن رجٍل ينزل هنا. أنين   بالتأكيد  :   الرجل
 .   ! فالرجل الذي تعين قد غادر الفندق منذ فرتة قريبة برفقة تابعه  نين آسف جداً يا سيديإ :  مدير الفندق 

نصحته بأن  .  ، وأنا طبيبه اخلاص القائم على عالجه  ل مصاب بداء الصرع نه رجيالألسف !! إ :   الرجل
. وكان من املقرر أن أقابله   ، وبعث النشاط فيه  نعاشه إ، ألن اجلو اللطيف يعمل على  ينزل هنا 

 .    ؟  د لنفسه وجهة يقصدها. أمل حيدّ  اليوم 
 .   يؤسفين أنه مل يفعل ذلك :  مدير الفندق 

 جيب أن أنصرف.   .  أشكرك جداً  :   الرجل
  ، مث يتجه إىل مكتبه   "ك" واألستاذ "م". ينظر إليهما ملّياً ، ويقرتب من األستاذ    )يودعه مدير الفندق 

 ، ويتابع مراجعته. يسمع صوت العجوزين القابعني يف ركن الصالة يلعبان الشطرنج( 
 العجوز األول: 
 العجوز الثاّن : 

 

 .   ةجيب أن يظل امللك يف مكانه حىت النهاي
 مات امللك !! 

 فوق رأس مدير الفندق ثالث مرات(. ،   )تقرع الساعة املثبتة على احلائط  
 

 )ستار( 
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 العاقر .. 
موءودة واريتها الرتاب مسرحية 

، قبل أكثر من أربعني عاماً  خجالً  
ودعوُت يف سّري : بّرد هللاُ 

ما كنت أحسُب قّط و مضجعها . 
عامل النسيان لوال  أهنا ستبعث من 

أّن نفراً من أصحايب الذين قامسوّن 
اً من وقامستهم شطراً كبري حياهتم ،  

ك القرب اجملهول ، ذل  حيايت نبشوا  
: فيها نبض  وأخرجوها صائحني

 حياة .


