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 أمام الباب  ،في العراء
 
 
 
 

 سمير جريس  : ترجمة 



 

 أمام الباب ، في العراء
 

 

 مسرحية
 مسرح أن يعرضها أي ال يريد 
 جمهور أن يشاهدها أي وال يريد 

 
 

 1947عام األولى مرة للُنشرت 
 
 
 كفيست  سمهداة إلى هان
 



 

 الشخصيات
 أحد هؤالء  بيكمان
 التي نسيته  زوجته

 يعشقها ذي ال صديقها
 واحدة  ساقعاد زوجها إلى البيت على  فتاة

 الذي ظل ألف ليلة يحلم بها  زوجها
 ا ظريف جد   عقيد  

 في غرفتها الدافئة ترتجف التي  زوجته
 التي تتناول عشاءها  االبنة

 المتهور  زوجها
 ا جبان  يبقى ل أن يفض    في النهاية ا، لكنهشجاع  يكون أن يتمنى   مدير مسرح

 التي ليست سوى السيدة كرامر، وهو أمر فظيع السيدة كرامر
 يؤمن به أحد الذي لم يعد  شيخال

 المصاب بالفواق   صاحب مكتب دفن الموتى
 ا اس  الذي ليس كن   اس الشوارعكن  

 الذي يعرفه الجميع   اآلخر
 .اإللبهنهر 



 

 يعود رجل إلى ألمانيا.
عندما رحل.  عليه  عما كان    ا وقد تغير تمام  عود  يا. ربما أطول من اللزم.   جد  ويل  . طالرجل طويل  ب  تغي  

(.  اأحيان   ا فزع الناس أيض  فزع الطيور )ومساء  يُ ا يشبه بشدة ذلك الشكل الذي يقف في الحقول حتى يُ ظاهري  
. بعظمة ركبته كان عليه أن يدفع ثمن تذكرة  في البردو  ا. لقد انتظر ألف يوم في العراء أيض   يشبهه ا باطني  و 

 إلى بيته. أخير افي البرد، يعود و  عد أن انتظر ألف ليلة في العراء الدخول. وب
 يعود رجل إلى ألمانيا.

ثم يرى    أم أنه يحلم؟هو  يقظ  أيعرف:    كي   ا. خلل العرض يقرص نفسه عدة مرات ا رائع  فيلم    يشاهد  عندئذ  
قة. نعم، وعندما يقف في  حقي ها بالتأكيد  نيقول لنفسه إ.  يعيشون الحالة نفسها يساره كثيرين  وعن  يمينه  عن  

الفيلم مألوف تمام   فارغة وقدمين باردتين في الشارع، يلحظ أن  تمام  النهاية بمعدة  عن  فيلم  ا.  ا، مألوف 
الحقيقة ال   البيت، لكنهم في  الذين يعودون إلى  ألمانيا، واحد من هؤالء. واحد من هؤالء  رجل يعود إلى 

في  دهم،  أمام الباب. ألمانيا، بل  بيتهم في العراء،أصبح  .  همل  يعودون إلى البيت، ألنه لم يعد هناك بيت 
  في المطر، في الشارع.العراء، ليل  

 .ا، بلدهمهذه هي ألماني



 

 تمهيد
 

اإللبه  االريتتأوه  )  أمواج  الميناء.  بترتطم  ح.  في  المعدنية  دفن  مساء.  الوقت  األطواف  مكتب  صاحب 
 .(ئيةيبرز أمام السماء المسا  إنسانخيال  . الموتى

 
الموتى دفن  مكتب  مرة(  صاحب  كل  في  ويقول  مرات،  عدة  كيف...  «أوبس »!  « أوبس»  : )يتجشأ   !

 .مثل الذباب ! أقول: مثل الذباب ! « أوبس»
ا.  ا قديم  ا عسكري  نعم، يرتدي معطف  ا.  ا عسكري  هناك يقف أحدهم. على الطوف المعدني. يبدو أنه يرتدي زي  

يكاد يكون أقرب من اللزم من المياه.  ا من المياه.  ا جد  . يقف قريب  شعره قصير كشعر فرشاة .  قبعةبدون  
نون  واحد ممن يكو   أو    العشاق أو الشعراء هم الذين يقفون في ظلمة المساء عند المياه. .  للريبةهذا مثير  

ي  ويمتنعون عن المشاركة في أرغبة. الذين ينبذون كل شيء،    ملديهلم يعد  للذين    الكبيرالعدد الرمادي  
يبدو   ا  شيء.  المعدني.  واحد  أيض  الطوف  على  الواقف  هذا  أولئك،  من  ملصق  ا  نحو  يقف  على  للمياه  ا 

ا.  ا أيض  ا اثنان. وهو ليس شاعر  ا هناك. ال يمكن أن يكون من العشاق، فهما دائم  ا تمام  خطير. يقف وحيد  
حالة غريبة، هذا الواقف  ه.  رأسَ   فرشاة  تغطي  هم أطول. لكن هذا الواقف على الطوف المعدني  الشعراء َشعرُ 

لم  هناك!  !  « أوبس» (  الخيالاختفى  )تصدر عنه قرقرة ثقيلة وعميقة.  ا.  على الطوف المعدني، غريبة جد  
! يموت إنسان. ثم؟ ال شيء بعد ذلك.  « أوبس». كان يقف أقرب من اللزم منها.  . قفز في المياه يُعد ُيرى 

على    ن  تواصل العاهرات اتكائهو   .صليله  ثرثرته. الترام يواصل   ل نهر اإللبه يواصو الرياح تواصل هبوبها.  
السيد كرامر   يستدير  بيضاوات وبضات.  اآلخر النوافذ،  الجانب  شخيره.  و   على  ساعة  يواصل  تتوقف  وال 

  ه عة أمواج دائرية تبرهن أنضب وحدها  ! مات إنسان. ثم؟ ال شيء بعد ذلك.  «أوبس »وال ساعة.    –واحدة  
ا يصير في طي   ،  وإن هي مضت   ا. ذه هدأت سريع  كان هناك. وحتى ه بل    يمضيالنسيان، و   فهو أيض 

يوم   يكن  لم  وكأنه  ذلك.  أثر،  غير  شيء  وال  غريبة.  ،  « هالو»ا.  هناك.  يبكي  هناك    شيخ شخص  يقف 
 ويبكي. مساء الخير.

 بناء! أبنائي!األبناء! األ :( لكنه حزين)ال يشكو،  شيخال
 ؟شيختبكي أيها ال: لماذا صاحب مكتب دفن الموتى 

 .األمر أن أغيره، ألنني ال أستطيع آ ،  األمر  أن أغير: ألنني ال أستطيع شيخال
الفور في    على   ا يجعلك تبدأبب  سليس    هكنل.  ئ! معذرة! هذا أمر سي«أوبس »:  صاحب مكتب دفن الموتى

 ! معذرة!«أوبس»عروس هجرها عريسها. مثل النحيب 
 بنائي!ا أ أبنائي! إنهم جميع  آه، :  شيخال

 : من أنت إذن؟صاحب مكتب دفن الموتى 
 : الرب الذي لم يعد يؤمن به أحد.شيخال



 

 ! معذرة!« أوبس»ولماذا تبكي؟ : صاحب مكتب دفن الموتى 
ينتحرون  الرصاص. يشنقون أنفسهم.  يطلقون على أنفسهم  . إنهم  األمر  أن أغير: ألنني ال أستطيع  الرب
 .األمرأن أغير مئة ألف. وأنا، ال أستطيع  ا، غد  مئة . يقتلون أنفسهم، اليوم اغرق  

ا. ولكن لم يعد أحد يؤمن بك، هذا هو  . محزن جد  شيخ: محزن، محزن، أيها الصاحب مكتب دفن الموتى
 السبب.

ا.  ا.  : محزن جد  الرب ،  األمرأن أغير  ال أستطيع  أنا  و أنا هو الرب، الذي لم يعد أحد يؤمن به. محزن جد 
 . محزن، محزن.األمرأغير  أنأبنائي، ال أستطيع 

 ! اللعنة!«أوبس »! معذرة! مثل الذباب! « أوبس» : صاحب مكتب دفن الموتى 
 !أمر بشع  : لماذا تتجشأ على الدوام على هذا النحو المقرف؟الرب

الموتى   مكتب صاحب   نعم،  دفن  نعم،  لدفن للغايةفظيع  !  فظيع :  مكتب  صاحب  أنا  المهنة.  مرض   .
 الموتى.

أنت حتمي. ال يقدر  الجديد. يؤمنون بك أنت. يحبونك. يهابونك.  اإلله  يا بختك! أنت    ...: الموت؟الرب
أنت اإلله الجديد. ال يستطيع أحد أن يتجاهلك.    !منك. نعم، يا بختكعلى السخرية  ال  و أحد على إنكارك!  

أيها الموت، لكنك أصبحت بدين   اإلله الجديد  نحا. أتذكرك على هيئة أخرى تمام  أنت  افة بكثير،  ا. أكثر 
، جلد على عظم، لكنك اآلن مستدير وبدين ورائق المزاج. الموت القديم كان يبدو عليه الجوع  أكثر نحوال  

 ا.دائم  
 في هذا القرن. كانت تجارتي رائجة. حرب تصافح األخرى. كالذباب! كالذباب  : آه، لقد سمنُت قليل  الموت

 على حافة نافذة الزمن.  ين ومجفف ينمتصلب ون يرقديلتصق الموتى بجدران هذا القرن. كالذباب  
 : لكن التجشؤ؟ لماذا هذا التجشؤ الفظيع؟الرب

عن    : الموت أتوقف  ال  هذه  أيامنا  في  شيء.  كل  هو  هذا  ببساطة.  طاقتي  فوق  طاقتي.  فوق  التهمت 
 ! معذرة!«أوبس»ا. التجشؤ مطلق  

 )ينصرف(، أبنائي!  ءاألبنا! األمر أن أغير . وأنا ال أستطيع األبناء بناء، األ: الرب
ا في المياه. لقد قفز  ذهب إلى فراشك. وانتبه حتى ال تقع أنت أيض  ا.  شيخ يا  : إذن، ليلتك سعيدة  الموت

جيد  فيها  أحدهم   انتبه  قليل.  الظلم  شيخيا  ا  قبل  سائد،  الظلم  بيتك  «أوبس».  الدامس.  إلى  إذهب  يا  ! 
تغير  فأنت  .  شيخ حال لن  كل  على  تبك  األمر  ال  بعلى    .  الرجل  ذلك  قليل.  قبل  سقط  معطف  الالذي 

من العشاق أو  لم يعودوا  وتسريحة الفرشاة. ستبكي حتى تهلك! الواقفون مساء اليوم عند المياه  العسكري  
  -ببساطة    –. الذين  ذلك  ، وال يودون أن يواصلوا  لم يعودوا يريدون ا من الذين  الشعراء. هذا، هذا كان واحد  
. وينتهي األمر.  »بتشش«   يقفزون بهدوء في المساء من مكان ما في المياه.   لم يعودوا يستطيعون، هؤالء

ال أيها  تنتحب  وال  يعودوا  شيخ دعه،  لم  الذين  هؤالء  من  واحد  سوى  يكن  لم  تهلك.  حتى  ستنتحب   .
 ... واحد... فقط...نون العدد الرمادي الكبير واحد ممن يكو   يستطيعون، 



 

 الحلم
 

 رتابة. اإللبه. بيكمان.(ب تتلطميرة )في نهر اإللبه. األمواج الصغ
 

 ؟ هنا: أين أنا؟ يا إلهي، أين أنا بيكمان
 : عندي.اإللبه

 ن أنَت؟ : عندك؟ و... مَ بيكمان
 عندما تقفز في سان باولي من الجسر في المياه؟من سأكون يا كتكوتي، : اإللبه

 : اإللبه؟ بيكمان
 ا. اإللبه.: نعم، تمام  اإللبه

 اإللبه؟ نهر َت : أنا()مندهش  بيكمان 
أننياإللبه تظن  كنت  بالتأكيد  هه؟  اتساعهما،  على  الطفوليتين  عينيك  تفتح  آه،  صغيرة    بحيرة،   :  فتاة 

تظن    طليق؟ كنتَ ال  هاشعر زنبق الماء في  رومانسية ذات وجه شاحب يميل إلى االخضرار؟ مثل أوفيليا، ب
الزنبقية ، كان ذلك خطأ  . ال يا بني  زكية الرائحة  في النهاية أن بإمكانك أن تقضي األبدية بين أحضاني 

النهر   الرائحة.  زكية  وال  رومانسية،  فتاة  لست  رائحة  منك.  نعم.  عفنة.  رائحة  منه  تفوح  النفط  الحقيقي 
 . ماذا تريد هنا؟ والسمك
. لن أواصل بعد اليوم. أريد أن أنام. أن أموت. أن  باألعلى  ،أن أنام. لم أعد أتحمل الوضع هناك: بيكمان

 ا في سلم. أن أنام عشرة آالف ليلة.ا طيلة حياتي. وأن أنام. أنام أخير  ون ميت  أك
تريد الهروب أيها الغرير، أليس كذلك؟ تعتقد أنك لم تعد تتحمل، هه؟ الوضع باألعلى؟ تتوهم أنك  :  اإللبه

 أيها المبتدئ اليائس؟  في، أيها المغفل الصغير. كم عمركسايرتهم بما يك
 ن أريد أن أنام.. واآل25: بيكمان
وسط الضباب ألنك لم تعد تستطيع. ما الذي لم   ليل  وتلقي بنفسك في المياه  25! والباقي نوم. 25: اإللبه

 تعد تستطيعه أيها الشيخ؟
كل شيء، كل ما يحدث هناك باألعلى. لم أعد أستطيع أن أجوع. لم أعد أستطيع أن أعرج، وأن  :  بيكمان

لم أعد    ... ية وأخرج من البيت ألن السرير مشغول. الساق، السرير، الخبز أقف أمام سريري، ثم أعرج ثان
 أستطيع، أتفهم؟ 

كل. أيها المنتحر ذو األنف األحمر. كل، أتسمع؟ هل تظن أن بمقدورك أن تزحف وتتخفى تحت  :  اإللبه
ألن   تقفز  زوجتك  ردائي  تزمجر؟  معدتك  وألن  تعرج،  وألنك  اآلن،  بعد  معك  اللعب  تريد  في  اطة  ببسال 

ال. ال، ال يمكن  عت  الطيبة جرداء مثل صلعة    العتيقة  المياه؟ إذا أراد كل الجائعين الغرق، فستصبح أرضنا
يا صغيري، نعم!    ا ا مبرح  ُتضرب ضرب  لن تقنعني بمثل هذه الحجج. سوف أعلن غيابك. يجب أن    .يا بني  

إذا كان سريرك  يعرجون خلل سيرهم.    ا طيلة ست سنوات. كلهم كانوا كذلك. وكلهمكنت جندي    حتى إن  



 

  شيخ . اسمع كلم  ، فابحث عن آخر. ال أريد حياتك البائسة التافهة. أنت أتفه من أن أقبلك يا بني  مشغوال  
عندما تشعر بالشلل  وعندما يفيض بك الكيل،    يدهسوك. وواصل سيرك!   اتركهم.  مثلي: عش حياتك أوال  

قلبك زاحف   يأتي  اإلجهاد، وعندما  عندئذ  من  أربع،  على  أخرى. ولكن    ا  مرة  األمر  عن  نتحدث  أن  يمكننا 
قليلة  من حياتك  الصغيرة  الحفنة  الهراء، واضح؟ اآلن ستسير من هنا يا فتاي العزيز.    هذا  اآلن، دعك من

، أن  ا لك شيئ  أن أقول    لتوك. اخرس يا صغيري! أريد  . احتفظ بها. ال أريدها، لقد بدأتَ ا بالنسبة إلي  جد  
تعالَ أه أنت،  أذنك،  في  أفعله معك.    ز«ط»:  مس  لما  انتبه  الرضيع!  أيها  انتحارك!  عال(في    )بصوت 
يريد أن يحاول مرة أخرى، لقد وعدني    لقوا بهذا الصغير على الرمال عند حي بلنكنيزه! أ!  شباب، يا  مأنت

 بذلك. ولكن بهدوء، يقول إنه مصاب في ساقه، هذا الشقي، هذا الفتى األخضر!



 

 األول شهد الم
 

 ح والمياه. بيكمان. اآلخر.(االريصوت سمع . بلنكنيزه. يُ )مساء  
 

 ! من هناك؟«هالو »َمن هناك؟ في قلب الليل. هنا عند المياه. : بيكمان
 أنا.: اآلخر 

 ؟ »أنا«ا. ومن هو:  شكر  : بيكمان
 اآلخر.هو أنا  : اآلخر 

 اآلخر؟ أي آخر؟ : بيكمان
 . الُمجيب.قائل نعم ا. . اآلخر دائم  مس. من الماضي األاآلخر من : اآلخر 

في القطار؟ اآلخر    ؟ا؟ أنت اآلخر الذي كان يجلس على مقعد المدرسةمن الماضي؟ اآلخر دائم  :  بيكمان
 رج؟على الد  

العاصفة  :  اآلخر  في  كان  منالثلجية  الذي  المخبأ  و سمولينسك.    بالقرب  في  كان  من الذي    بالقرب 
 غورودوك. 

 ا؟ نغراد، اآلخر، هل أنت هو أيض  ين ستال م   ...ناآلخر م  و : بيكمان
 مساء اليوم. أنا هو اآلخر من الغد.اآلخر من ا  وأيض  ا. أيض   ، هونعم : اآلخر 

 .ال وجه له  اغرب عن وجهي، يا من بدونك.   الغدالغد؟ ليس هناك غد. : بيكمان
 .السرير. ليل   ا. في فترات العصر. فيا: غد  لن تتخلص مني. أنا هو اآلخر الموجود دائم  : اآلخر 

 سرير. إنني أرقد هنا وسط األوساخ. ! ليس لدي  اغرب عن وجهي : بيكمان
 ا. لن تتخلص مني.دائم  موجود ا جئت من األوساخ. أنا أنا أيض  : اآلخر 

 .اغرب عن وجهي ال وجه لك.  : بيكمان
لدي  :  اآلخر  مني.  تتخلص  ال  لن  اآلخر  أنا  الجميع.  يعرفه  الذي  الصوت  أنا  وجه.  دائم  ألف  ا.  موجود 

الذي   تبكي.  عندما  يضحك  الذي  الُمجيب.  اآلخر،  الحماساإلنسان  فيك  المُ تتعبعندما    يبث  ،  سحم   ، 
المتفائل أنا  أنا.  هو  المشاكس  الظلمات    الخفي،  وسط  المصابيح  ويرى  الخير،  األشرار  في  يرى  الذي 

قول نعم،  يو كان يعرج. وأنا الذي  واصل السير، حتى لي! أنا الذي  العاشقحك،  اضالؤمن،  المأنا  الحالكة.  
 وأنا الذي...قائل نعم أنا.  . عندما تقول أنت ال

ال، ال. اغرب عن وجهي. أنا  أقول ال.  أنا  أنا ال أريدك.    قل نعم كما تشاء. اغرب عن وجهي. :  بيكمان
 أتسمع؟ أقول ال. 

 ن أنت إذن، يا قائل ال؟ا هنا. مَ أسمع. ولذا أظل واقف  : اآلخر 
 .« بيكمان» ي اسم : بيكمان



 

 قائل ال، أليس كذلك؟ يا هذا اسم عائلتك. ليس لديك اسم شخصي : اآلخر 
منذ  :  بيكمان منذ  األال.  أُ األمس.  ببساطة:    « بيكمان»دعى  مس  ُتسمى  «بيكمان»فحسب.  كما  هكذا،   .
 .«مائدة»المائدة  

 ؟«مائدة »من يسميك  : اآلخر 
إلى    وباألمس عدتُ ثلث سنوات. في روسيا.    التي كانت زوجتي. لقد غبتُ بل تلك  زوجتي. ال،  :  بيكمان

زوجتي. لم تقل    ها لي قالت  «،بيكمان» البيت. كانت هذه هي المصيبة. ثلث سنوات مدة طويلة، أتعرف؟  
أنني كنت غائب  « بيكمان» سوى:   قالت . مع  للمائدة « بيكمان»   : ا طيلة ثلث سنوات.  المرء    :، مثلما يقول 

اسم    . أترى، لهذا لم يعد لدي  « بيكمان» ا، قطعة األثاث  ضعوها بعيد  .  « بيكمان» . قطعة األثاث  « مائدة»
 شخصي، أتفهم؟ 

 ولماذا ترقد هنا في الرمال؟ في قلب الليل. هنا بالقرب من المياه؟: اآلخر 
التذكار. مثل هذه    امعي ساق    جلبتألنني ال أستطيع النهوض. إذ إنني قد  :  بيكمان متيبسة. على سبيل 

، أتعرف، وإال فإن المرء ينسى الحرب بسرعة. وهذا ما لم أكن أريده. فقد كان ذلك كله  أمر جيد   التذكارات 
 ! أليس كذلك؟ا. كم كان ذلك جميل   جد  جميل  
 ولهذا ترقد مساء  هنا عند المياه؟ : اآلخر 

 ا.لقد سقطت صريع  : بيكمان
 ا. في المياه؟ آه، صريع  : اآلخر 

ا. لم أعد أتحمل. الَعَرج واأللم خلل المشي. ثم  لسقوط فيها. عمد  ال، ال! ال، أتسمع؟ لقد أردت ا:  بيكمان
اآلخر  و .  «مائدة »  :للمائدة، مثلما يقول المرء  «بيكمان»ببساطة  ني  تموضوع المرأة التي كانت زوجتي. ناد

ابتسم ابتسامة صفراء. ثم هذه األطلل. حقل األنقاض هذا في مدينتي. هنا في    –الذي كان عندها    -
وفي مكان ما هنا، في باطن األرض، يرقد ابني. بعض الطمي، والملط، والطين. طمي بشري،   .هامبورغ

عام   لتوه  بلغ  العظام.  من  وملط  اآلالف  مئات  تحت  ليلة.  كل  أراه  اآلن  لكنني  بعد.  رأيته  أكن  ولم  ا، 
أن    أردت أنقاض، ال شيء سوى بعض األنقاض. لم أستطع تحمل ذلك، هكذا فكرت. ولهذا  األحجار.  

البأ منتهى  في  أمر  أهوي.  نفسي  فكرتُ سترك  هكذا  أسفل.  اطة،  إلى  المعدني  الطوف  من  .  »بتشش« : 
 وينتهي كل شيء. إلى األبد.

 ؟ وينتهي كل شيء؟ إلى األبد؟ لقد كنت تحلم. إنك ترقد هنا على الرمال.»بتشش«: اآلخر 
نهر اإللبه، هذا العجوز... لم يكن  أحلم. أحلم أنه لفظني من جديد،    الجوع جعلني أحلم؟ نعم.  :  بيكمان

أخضر العود، هكذا قال.    أن أحاول ثانية، هكذا قال. ليس من حقي أن أفعل ذلك. ما زلتُ   يريدني. علي  
قال:    ز« ط »قال لي   قال ذلك في أذني،  ، هذا ما  ز«ط»  «، في انتحارك!   «ز ط»»في حياتي الضئيلة. 

الملعون  الحياة جميلة، في حين  امرأة عك ثم راح يسب ويلعن    ،قاله، هذا  قال إن  جوز في سوق السمك. 
دائم   ا. في روسيا شعرت  أنني أرقد هنا بملبس مبللة على شاطئ بلنكنيزه، وأشعر بالبرد. أشعر بالبرد 



 

يكفي بالبرد   الملعون بما  البرد األبدي. ونهر اإللبه، هذا العجوز  لقد سئمت هذا    الجوع   جعلني نعم،    .... 
 . أحلم

 ما هذا؟ 
 جاء أحدهم. فتاة أو شيء من هذا القبيل. ها قد وصلت إليك.: اآلخر 
 ، هل هناك أحد؟«هالو » شخص يتحدث قبل قليل.  ثمة ؟ كان هناك  : هل أحدالفتاة

 نعم، هنا يرقد شخص. هنا. هنا، باألسفل، عند المياه.: بيكمان
 : وماذا تفعل هناك؟ لماذا ال تنهض؟ الفتاة

 نصفي على األرض، ونصفي في المياه.  : إنني أرقد هنا كما ترين. بيكمان
ا يرقد  ه الكومة المظلمة عند المياه، اعتقدت في البداية أن ميت  ذ: ولماذا؟ قم وانهض. عندما رأيت هالفتاة
 هناك.

 : نعم، كومة مظلمة للغاية، أؤكد لك.بيكمان
غريبة.  إ:  الفتاة بطريقة  تتحدث  يرقد  كثير  نك  ما  المساءا  في  موتى  المياه  األيام هذ  عند  بعض  ه  في   .

منتفخين وزلقين.   يكونون  أشباح.  و األحيان  كأنهم  شاحب  ال  لونهم  أنت  الحمد هلل،  ارتعبت. ولكن  ولهذا 
 ا. ولكن ال بد أنك تشعر بالبلل في كل جسمك.تزال حي  
 : هذا ما أشعر به. البلل والبرد مثل أي جثة حقيقية. بيكمان

 مصاب؟  ا. أم أنك: عليك إذن أن تنهض أخير  الفتاة
أن أواصل حياتي    ، بساق متيبسة   ، ا. لقد سرقوا عظمة ركبتي. في روسيا. واآلن يجب علي  أيض  :  بيكمان

 .امطلق  ال أستطيع النهوض و  من األمام. ا ما أظن أنني أسير إلى الوراء، بدال  وأنا أعرج. ودائم  
 ا سمكة. ا فشيئ  . سأساعدك. وإال ستصبح شيئ  : إذن، تعالَ الفتاة

 ا.يمكننا أن نجرب. هكذا. شكر   إذا كنت تعتقدين أنني لن أسير إلى الوراء ثانية، عندئذ   : بيكمان
بالتأكيد تحولت   عليك، لكنَت  وبارد كالثلج. لو لم أمر   مبتل لكنك أترى، إنك تسير اآلن إلى األمام. : الفتاة

  ، ا من هناي أسكن قريب  ا؟ إنن ا. هل تسمح لي أن أقول لك شيئ  أخرس أيض    إنك شبهو بسرعة إلى سمكة.  
منعك من أن أعطيك ملبس جافة؟ تك  . هل تأتي معي؟ نعم؟ أم أن كبرياءملبس جافة في البيت   ولدي  

 !يا شبيه السمكة. يا أيتها السمكة الخرساء المبللة! أنَت 
 : هل تريدين أن تأخذيني معك؟بيكمان

ا حتى ال أندم على  ا ومتواضع  ا جد  ون قبيح  . آمل أن تكمبتل فقط ألنك  لكن  : نعم، إذا كنت تريد.  الفتاة
 ...وتشعر بالبرد، أتفهم؟ وألن مبتل ال لشيء سوى ألنك  ، فعلتي. سأصطحبك معي 

 أخرى. « ألن»: ألن؟ ألن ماذا؟ ال، فقط ألنني مبتل وأشعر بالبرد. ليس هناك بيكمان
، هراء، أليس  خ ا. آتمام  : بلى. هناك سبب آخر. ألن صوتك حزين إلى أقصى حد. رمادي ويائس  الفتاة

 معي، أيتها السمكة العجوز الخرساء! ي كذلك؟ تعالَ 



 

 . ساقي ال تلحق بك. ببطء.مبتعدة  عني : قفي! إنك تركضين بيكمان
 .السن، طاعنتين في ينتمبتل: آه. إذن ببطء. مثل سمكتين باردتين، الفتاة
انصرفا. هكذا هم  :  اآلخر  القدمَ لقد  هينذوو  في  للغاية  غرباء  يُ .  البداية  في  العالم.  في  ذا  بأنفسهم  لقون 

امرأة ترتدي تنورة، ولها    ؛في الظلمآخر  قدمين  ذو  المياه، ويريدون الموت بأي ثمن. ثم يمر بالمصادفة  
إنسان  أي ال يعود  تصبح الحياة فجأة رائعة مرة أخرى، وحلوة. عندئذ   وخصلت شعر طويلة. عندئذ   نهدان

، وقليل  هكهذ   بشرة بيضاءا. بسبب بضعة خصلت، وبسبب  ريدون الموت أبد  ال ي  . عندئذ  أن يموت   يريد
ويكونون بكامل صحتهم مثل عشرة آالف أيل في    ،ينهضون من فراش الموت  عندئذ  من الرائحة األنثوية.  

عندئذ   فبراير.  حتى  تعود    شهر  الغرق إلى  الروح  على  مواصلة    ، الموشكين  على  يقدرون  يكونوا  لم  الذين 
ثانيةلى  عالحياة   تتحرك  الغرقى  جثث  البائسة.  الجدباء  اللعينة  األرضية  الكرة  بسبب    ؛هذه  ذلك  وكل 

  ، والعنق الرشيق. حتى جثث الغرقى عينين، وبعض الشفقة اللينة الدافئة، ومثل هاتين اليدين الصغيرتين 
 ...، هؤالء الناس غريبي األطوار في هذا العالمذوي القدمينمن 



 

 الثاني المشهد 
 

 .(الفتاةبيكمان.  يُسمع صرير باب، ثم صوت انغلقه.  .ة. مساء  )حجر 
 

اصطدتُ الفتاة:   التي  السمكة  أضع  أن  أريد  ولكن واآلن،  ألراها.  المصباح  تحت  لي    )تضحك(   ... ها  قل 
 بربك: ما هذا؟ 

 هذا؟ هذه نظارتي. نعم. تضحكين. هذه نظارتي. لألسف.: بيكمان
 ا.أعتقد أنك تتعمد أن تكون غريب   ؟«نظارة »: أتطلق على هذا الشيء الفتاة

حق: ربما تبدو غريبة بعض الشيء. بهذه الحواف الصفيحية الرمادية  على    أنت  نعم، نظارتي.  :  بيكمان
  على الرمادي  الجسر  هذا  بأذنيه. و   حوليضعهما المرء  اللذين  الرماديين  وبهذين الشريطين  حول العدسة،  

وجه قناع الغاز. لكنها  ي موحد. وجه إنسان آلي صفيحي.  األنف! يتحول وجه المرء بها إلى وجه رماد
 ا نظارة قناع الغاز.أيض  

 : نظارة قناع الغاز؟ الفتاة
قناع  :  بيكمان عبر  الرؤية  يستطيعوا  حتى  نظارة.  يستخدمون  الذين  للجنود  مخصصة  الغاز.  قناع  نظارة 
 الغاز.
 ؟يةحقيق : ولكن لماذا تسير بها حتى اآلن؟ أليس لديك نظارة الفتاة

، على األقل،  لدي    ه. ال، ليست جميلة. لكنني سعيد أنأتلفها   ، نعم. لكن الرصاصلدي    ت: ال. كان بيكمان
ا، عندما يسخر الناس  فقدني ثقتي في نفسي أحيان  هذه النظارة. أعرف أنها قبيحة إلى أقصى حد. وهذا ما يُ 

ا  تغناء عنها. بدون نظارة أكون ضائع  مني. ولكن، في نهاية األمر، فإن ذلك غير مهم. ال أستطيع االس
 ا.تمام  ا  ضعيف  ا، بل أمل في اإلنقاذ. حق  

فعل  الفتاة ضعيف  :  تكون  بدونها  تمام  ؟  قسوة(ب)بمرح،  ا؟  ا  أعط    دون  الفظيع.  إذن  الشيء  هذا  بسرعة  ني 
دما أعرف أنك  نني أشعر بالهدوء أكثر عنإ ثم ما رأيك؟ ال، لن تحصل عليها ثانية إال عندما تخرج.  ، واآلن

ا. أعتقد أنك  ا تمام  ا مختلف  . أشعر بالهدوء أكثر بكثير. وبدون نظارة تبدو أيض  ال حول لك وال قوةضعيف  
 ا عبر نظارة قناع الغاز الشنيعة هذه.ألنك تنظر دائم   ،هكذا باليأس ا تثير انطباع  

  ا. أصبحت  لم أعد أرى شيئ    ني إياها مرة أخرى. ا. أعط  كل شيء على نحو غائم تمام  اآلن  : أرى  بيكمان
 ا.ا. وغير واضحة مطلق  بعيدة تمام  فجأة 
 إنك تبدو بالنظارة مثل شبح. ا. : رائع. هذا يوافقني. ويناسبك أنت أيض  الفتاة

ا. شبح من األمس، ال يريد أحد أن يراه اليوم. شبح من الحرب، وقد رتقوه  ا أيض  وربما أكون شبح  :  بيكمان
 م.ا من أجل السلعشوائي  



 

ا،  في باطنك نظارة قناع غاز أيض    نترتدي  ويا له من شبح رمادي عبوس! أعتقد أنك    :)بدفء قلبي(  الفتاة
أمسية. هل يلئمك    طيلة  ا قليل  ترك لي النظارة. من الجيد أن ترى كل شيء غائم  اأيتها السمكة المؤقتة.  

 السروال على األقل؟ هه، بالكاد. هنا، خذ السترة.
أي  أوه!  :  بيكمان من  سترة بطل رياضي.  هذه  ثانية.  أغرق  تجعليني  ثم  المياه،  من  تنتشليني  البداية  في 

 ها؟عملق سرقت  
 العملق هو زوجي. كان زوجي. : الفتاة

 : زوجك؟ بيكمان
 أنني أتاجر بملبس الرجال؟ : نعم. هل ظننَت الفتاة

 : وأين هو؟ زوجك؟ بيكمان
نغراد وهو  يال أعرف. منذ ستال  ،والبرد، أو تركوه ومضوامات من الجوع    :صوت خافت(ب )بمرارة و   الفتاة

 مفقود. كان ذلك قبل ثلث سنوات.
ستاليفي ستال  :ا()متحجر    بيكمان في  في ستالي نغراد؟  نعم،  نعم.  لكن  ي نغراد،  البعض هناك.  تخلف  نغراد، 

ن زوجك، الذي كان  ا ثانية. الرجل الذي كاو البعض عاد ثانية. وهؤالء يرتدون ملبس أولئك الذين لن يعود
عملق، الذي يملك هذه الملبس، لقد تركوه ومضوا. وأنا، أجيء إلى هنا وأرتدي ملبسه. هذا جميل،  ال

جميل   ذلك  أليس  كذلك؟  فيها.  ؟  أليس  أغرق  أنني  درجة  إلى  أخلعها.    )بسرعة( وسترته واسعة  أن  ينبغي 
السترة. إنها تخنقني، هذه السترة. إنني مزحة  المبتلة ثانية. سأموت في هذه    يأن أرتدي ملبس   نعم. علي  

 تها الحرب. لم أعد أريد أن أرتدي السترة.في هذه السترة. مزحة فظيعة دنيئة صنعَ 
دافئة، يائسة(  الفتاة أيتها السمكة. واحتفظ بالسترة من فضلكَ   : )بنبرة  تعجبيني هكذا، أيتها    أنت    . اسكتي 

ا، أليس كذلك؟ مع  ها معك بالتأكيد من روسيا أيض  لقد أحضرتَ   الغريبة.  تسريحتكَ من  رغم  على ال  السمكة. 
أنني أسخر   ي ، هذا ما أفكر فيه. ال ينبغي أن تعتقدى معك هذه الفرشاة القصيرة. أتر  النظارة والساق جلبَت 

  ا، أيها الشبح الرمادي المسكين: في ا رائع  ا حزن  تبدو حزين  . ال، أيتها السمكة، أنا ال أسخر.  ، يا سمكةمنك
الواسعة، وبش األمر  عالسترة  أرى  ال  ذلك.  من  دعك   السمكة،  أيتها  ذلك  من  دعك   المتيبسة.  وساقك  رك، 

  بعينيكَ   لي  إ  في حزن رائع. سأنفجر في النحيب إذا نظرَت   ين سمكة، إنك تبدالا  تهيألضحك. كل،  لمدعاة  
يء. إن العالم صامت على نحو  أي ش قل  سمكة، من فضلك.  الا  تهيأ  ا شيئ    يلو . قال تتكلم  اليائستين. إنكَ 

  السمكة. وال تبقَ -، افتح فمك، أيها اإلنسانال يشعر المرء بهذه الوحدة. من فضلكَ   ا، عندئذ  شيئ  قل  مريع.  
تعالَ األمسية ا هكذا طيلة  واقف   بعيد  ا،  .  ليس  بجانبي.  هنا،  يمكنكَ الا  تهيأ   ، ا هكذا جلس.  االقتراب    سمكة. 

حتى    ا ، وقل شيئ  إذا أردت أن تغلق عينيك. تعالَ   ، ويمكنكَ غائم. تعالَ مني، إنك ال تراني إال على نحو  
 يكون هناك شيء. أال تشعر بهذا السكون المريع؟ 

. رؤيتك، نعم. لكن في كل خطوة ينتابني الخوف من الرجوع إلى  إنني أحب رؤيتك    : ا()مضطرب    بيكمان
 الوراء. ينتابني الخوف.



 

ء. فوق، تحت. ربما نكون في الصباح راقدين في المياه، جثتين شاحبتين  . إلى األمام، إلى الوراه آ   : الفتاة
منتفختين. ويسود هدوء تام، وبرودة. لكن الدفء ما زال يدب في أوصالنا اليوم. مساء اليوم مرة أخرى.  

اليوم لن تسبحشيئ    يلو قسمكة،  الا  تهيأ ا  شيئ    يلو ق تقول.  ا. اصمتبعيد    يا. مساء  . ال أصدق كلمة مما 
 الباب. من األفضل إغلق الباب، لكن

 سمكة، ولست  بحاجة إلى إغلق الباب. ال، يعلم الرب أنني لست سمكة. من الباب. لستُ  : دعك  بيكمان
 ، رمادي ومبتل.مرممسمكة! أنت سمكة! أنت شبح  :)بحرارة(  الفتاة

ا.  لك إلى أنني ال أرى تقريب  ي أغرق. أشعر باالختناق. يعود ذن . إنيثقل ذلك علي    :ا( ا تمام  )شارد    بيكمان
 ا. لكنني أشعر باالختناق.األجواء ضبابية تمام  

 ماذا بك؟ ماذا بك إذن؟ ماذا؟  : )خائفة( الفتاة
متنام (  بيكمان أعط    : )بخوف  الجنون.  من  بهدوء ولطف  أقترب  سببه  إنني  نظارتي. بسرعة. كل هذا  ني 

عيني   أمام  أرى  ال  الضباب   أنني  أن  سوى  أشعر  هناك!  ظهرك!  رجل  .  خلف  يقف  رجل    الوقت.  طيلة 
معي، فالعملق ليس    تسببه أن نظارتي ليس   هذا. يشبه الرياضيين. أتعرفين، عملق. كل  القامة   طويل

.  «توك -توك. تيك-تيك»لديه سوى ساق واحدة. إنه يقترب، العملق، بساق واحدة، وعكازين. أتسمعين:  
العكازين. اآلن يقف خلفك. أتشعرين بعد  قفاك؟ أعط  بأنفاسه في    هذا صوت  النظارة، ال أريد أن أراه  ني 

 ا بك من الخلف.اآلن! هناك، اآلن يكاد يقف ملتصق  
يُ   الفتاة األرض.  على  وتهوي  يُ )تصرخ،  ثم  إغلقه.  صوت  ثم  باب  صرير  العالي  سمع  الصوت  سمع 

 (.«توك -تيك»للعكازين:  
 العملق! :ا( )هامس   بيكمان

 ملبسي؟ في مكاني؟ عند زوجتي؟ بماذا تفعل هنا؟ أنت؟  : ()برتابة دةيذو الساق الوح
 ملبسك؟ مكانك؟ زوجتك؟  :)كالمشلول(  بيكمان

 أنت، ماذا تفعل هنا؟  : مباالة(لب)ما زال يتحدث برتابة و  دةيذو الساق الوح
خافت()متلعثم    بيكمان سألتُ   : ا، بصوت  عند زوجتي.    هكذا  كان  الذي  الرجل  األمس  ليلة  المرتدي  في 

نعم، ماذا  » رفع كتفيه، ثم تركهما تتهدالن، وقال:    «.ماذا تفعل هنا، أنت؟». في سريري. سألته:  جامتي بي
 . ثم وقفت في الخارج.أغلقت باب حجرة النوم، ال، بل أطفأت الضوء أوال   . هكذا أجاب. عندئذ  « أفعل هنا

 !بيكمان )بصوت خفيض( اقترب بوجهك تحت المصباح. اقترب أكثر.   :دةيذو الساق الوح
 .نعم. أنا. بيكمان. ظننت أنك لن تتعرف علي  : بيكمان

 بيكمان... بيكمان... بيكمان!!! :)بصوت خافت، ولكن بنبرة اتهامية فظيعة(  دةيذو الساق الوح
ب ا )  بيكمان  سم بعد اآلن. كفى!هذا االكفى! ال تنطق باسمي! ال أريد   : (مُعذ 

 كمان.بيكمان. بي : رتابة(ب)  دةيذو الساق الوح



 

بيكمان  : )يصرخ(  بيكمان أكون  أن  أريد  أعد  لم  أكونه!  أن  أريد  أعد  لم  أنا!  خارج    !ليس  يُ )يعدو  سمع  ا. 
 يُسمع عزيف الرياح، وصوت إنسان يركض في الشارع الهادئ.( صرير باب ثم صوت انغلقه. عندئذ  

 : توقف! بيكمان!اآلخر 
 من هنا؟ : بيكمان
 : أنا. اآلخر.اآلخر 

 ثانية؟  : هل عدتَ بيكمان
 هنا يا بيكمان. ما زلت يا بيكمان. : ما زلتُ اآلخر 

 ر.ماذا تريد؟ دعني أمُ : بيكمان
 : ال يا بيكمان. هذا الطريق يؤدي إلى اإللبه. هيا، الشارع هناك، باألعلى.اآلخر 

 ر. أريد السير إلى اإللبه.دعني أمُ : بيكمان
 ي هذا الشارع.. إنك تريد مواصلة السير ف: ال يا بيكمان. تعالَ اآلخر 

حي  :  بيكمان أظل  أن  أينبغي  الشارع!  هذا  في  السير  أعلمواصلة  أعلي    ي  ا؟  السير؟  أواصل  آكل    أن  أن 
 وأنام، وكل شيء؟

 : هيا يا بيكمان.اآلخر 
لم يعد لي  هذا االسم. لم أعد أريد أن أكون بيكمان.  بال تنطق    ، أكثر منه منفعل( مبال  )بصوت ال:  بيكمان

عد لديه سوى هذه  تحيث يعيش رجل بساق وحيدة، لم    ...ن أواصل الحياة حيث يعيش إنسانأ  اسم. أعلي  
أيها العريف باور، من الضروري أن تدافع عن »؟ لديه ساق وحيدة ألن الرقيب بيكمان قال:  بسببي  الساق

  « كمانبي»أن أواصل حياتي في وجود ذي الساق الوحيدة الذي يقول    . أعلي  « األخير  نفس المكانك حتى  
هوادة:  من  ا؟  دائم   باستمرار:  « بيكمان» دون  يقول:    !«بيكمان »!  وكأنه  ذلك  يقول:  « قبر»يقول  وكأنه   .

د، يائس.  ! بصوت رتيب، مهد   « نهاية العالم». ينطق اسمي مثلما يقول المرء:  «كلب يقول: »أو    «،قتل»
العراء، مرة أخرى    وأنت تقول لي: علي   في العراء. مساء األمس كنت  أن أواصل الحياة؟ إنني أقف في 

دائم   العراء.  في  أقف  اليوم  العراء.  في  بساقين  أقف  إنسان  أنني  مع  مغلقة.  واألبواب  العراء.  في  أقف  ا 
 في العراء. وذو الساق الوحيدة ال يتوقف  ثقيلتين ومتعبتين. معدتي تصرخ من الجوع. ودمي يتجمد ليل  

 ر!في الليل. إلى أين يجب أن أذهب؟ دعني أمُ عن النطق باسمي. حتى النوم لم أعد أستطيعه 
 عها إليه.رج  . وسوف تُ يا بيكمان. نريد أن نواصل السير في الشارع. نريد أن نزور رجل   : تعالَ اآلخر 

 ماذا؟: بيكمان
 : المسؤولية.اآلخر 

ذلك. أريد أن    . نعم، نريد أن نفعل إليه رجعها  ؟ نعم، نريد ذلك. والمسؤولية، سأُ نريد أن نزور رجل  :  بيكمان
 رجعها إليه.أنام ليلة واحدة بدون ذي الساق الوحيدة. سأُ 



 

سأُ  سأُ نعم!  إليه.  المسؤولية  الرجع  نزور رجل  رجع  أن  نريد  هيا،  نعم،  إليه!  إليه.  في منزل  موتى  يسكن   
ا،  ا مطيع  ا طيب   لطيف  رجل    ؛ ا، نريد أن نهديه شيئ  نريد أن نزور رجل  دافئ. في هذه المدينة، في كل مدينة.  

ا! كان  ا مريع  ا! كان واجب  ا فظيع  ا واجبه فحسب! لكنه كان واجب  واجبه فحسب، دائم  طيلة حياته  كان يؤدي  
 ا. هيا! هيا!لعين   ،العين   ،اا لعين  واجب  



 

 الثالث المشهد 
 

 . يُسمع صرير باب، ثم صوت انغلقه. العقيد وعائلته. بيكمان.()غرفة. مساء  
 

 يا سيادة العقيد.: شهية طيبة بيكمان
 ماذا؟  :( ا ماضغ  )  العقيد

 شهية طيبة يا سيادة العقيد.: بيكمان
 ؟ إلى هذا الحدتزعجني خلل العشاء! هل الشأن الذي جئت ألجله مهم : العقيد

ا، فل أعرف بعد  وإذا بقيت حي   . ا أم أبقى حي  ا غرق  أنتحر هذه الليلة  إن  ، ال. أردت أن أتأكد فحسب : بيكمان
ا أثناء النهار. وفي الليل، في الليل أود أن أنام. ال شيء أكثر من  ا أن آكل شيئ  نني أود أحيان  إ  ثم   .كيف
 ذلك. 

 ا، أليس كذلك؟ جندي   ال ال ال! ال تتحدث بهذا الكلم الصبياني. لقد كنتَ : العقيد
 ال، يا سيادة العقيد.: بيكمان

 إنك ترتدي الزي العسكري. : كيف ال؟زوج االبنة
طيلة عشر    عاة البريدسُ   زي    ا: إذا ارتديتُ نعم. ست سنوات. لكنني كنت أقول لنفسي دائم    : )برتابة(  بيكمان
 ا للبريد.ساعي   ذلكمن أجل ، فلن أصبح سنوات
 ، اسأله عما يريد. إنه ينظر باستمرار إلى طبقي.« بابي» : االبنة

شعور النظر عبر هذه النوافذ.  مرة أخرى    ا. لقد أردت أن أختبرنوافذكم تبدو من الخارج دافئة جد  :  بيكمان
 ؟ ولكن من الداخل، من الداخل. أتعرفون شعور المرء عندما يرى نوافذ مضاءة دافئة، لكنه يقف في العراء

عندما أرى  ل له إن عليه أن يخلع نظارته. إنني أرتجف  بابا، ق  : ا( تنضح رعب  بنبرة غير شريرة، لكنها  )   األم
 ذلك. 

كنظارة تحت    1934لت إلى الجيش األلماني عام  دخ  بي. أُ يا حُ   « نظارة قناع الغاز» ا  ق عليهطلَ يُ :  العقيد
 ا. لماذا لم تتخلص من هذا الشيء؟ لقد انتهت الحرب.قناع الغاز للجنود المعاقين بصري  

النظارة.  :  بيكمان إلى  بحاجة  زلت  ما  لكنني  ذلك.  يقولون  كلهم  انتهت.  النظر نعم،  قصير  وبدون  أنا   ،
ي بها أستطيع التعرف على كل شيء. إنني أرى من هنا بكل دقة األشياء  نا. لكنأرى كل شيء غائم  نظارة 

 الموضوعة على المائدة.
ا، هه؟ انطق، هل  رم  جُ  ا؟ هل ارتكبتَ محبوس   قل لي، ما هذه التسريحة الغريبة؟ هل كنتَ  :ا( )مقاطع   العقيد
 بك، هه؟  حصل وأمسك المُ  ،ا بل تذكرةمن مكان ما قطار   ركبتَ 

ا من مكان ما. في ستالينغراد يا سيادة العقيد. لكن الرحلة  سيادة العقيد. لقد ركبت قطار    يا  ، تمام:  بيكمان
كلنا،   سنوات،  ثلث  الحرب  خضنا  وهاجمونا.  ألف.  الرجال  فشلت،  الملبس    قائدنا كان  و المئة  يرتدي 



 

رمال    همانوا يرقدون تحت الثلوج، وفي أفواهفيار. أما اآلخرون فكافيار. ثلث سنوات ك االمدنية ويأكل الك
فيار. طيلة ثلث سنوات. أما  اكان عليه أن يأكل الك القائدالبراري. كنا نتناول الماء الساخن بالملعقة. لكن 

أم قطعوا العنق. أسعد السعداء هم    ا إذا كانوا قد حلقوا لنا الشعرا جد  نحن فقد حلقوا رؤوسنا. لم يكن مهم  
 فيار إلى األبد.ابحاجة إلى تناول الك يعودوات رؤوسهم. على األقل لم الذين ُقطع
 ما رأيك في ذلك يا حماي؟ هه؟ ما رأيك؟  :( )منفعل    زوج االبنة

حقيقتنا    ننسىأن  نريد  ال  ألمان.  إننا  ا.  ا كبير  يا صديقي الشاب العزيز، إنك تشوه الموضوع تشويه  :  العقيد
 إن من يرفع لواء الحقيقة، يسير على أفضل نحو.  زيقول كلوزفيت الخيرة. األلمانية 

. هذا جميل يا سيادة العقيد. إنني أقبل بها، بالحقيقة. سنأكل حتى نشبع يا  يا سيادة العقيد  ،تمام:  بيكمان
ثقوب. ثم نشعل    وبلا وبدلة بأزرار  ا جديد  يا سيادة العقيد. ونرتدي قميص    ، ا سيادة العقيد، حتى نشبع تمام  

ا يا سيادة العقيد، ثم نضع إبريق الشاي على النار حتى نحتسي  سيادة العقيد، إذ إن لدينا موقد    الموقد يا
عندئذ  كأس   ساخن.  كحولي  مشروب  من  صغيرة  الستائر نُ   ا  لدينا  نزل  إن  إذ  مبطن،  مقعد  على  ونتهاوى   ،

  بالفراش دماء، ونسعد  الال    دماء، أليس كذلك يا سيادة العقيد،الوال    ،ا. نشم عطر زوجتنا الراقيا مبطن  مقعد  
النوم، وثير   ينتظرنا في غرفة  الذي  الفراش  العقيد،  لدينا، لدى كلينا يا سيادة  دافئ  ا النظيف  . ثم  ا ، أبيض، 

 .الخيرة ، حقيقتنا األلمانية العقيد ا يا سيادة نرفع لواء الحقيقة عالي  
 : إنه مجنون.االبنة

 : ال، سكران.زوج االبنة
 أرتجف.هذا اإلنسان يجعلني مر. إن األ : بابا، أنه  األم

.  من الحرب   قليل  عقولهم  أربك    ناالنطباع بأنك أحد هؤالء الذي  أما أنا فلدي    : )بنبرة تخلو من الحدة(  العقيد
لديك    تا، لكانضابط  أصبحت  لو  ا.  ستتحرك في دوائر أخرى تمام    عندئذ    ا؟ كنتَ لماذا لم تصبح ضابط  

 ا؟ا. لماذا لم تصبح ضابط  ا تمام  ا مختلف  إنسان   منزل محترم. ولكنت عندئذ   زوجة محترمة، ولكان لديك اآلن
 ا للغاية.ا للغاية يا سيادة العقيد، كان صوتي خافت  كان صوتي خافت  : بيكمان
صوتك  :  العقيد وبعض    خافت أترى؟  التعب،  ببعض  يشعرون  الذين  هؤالء  أحد  إنك  بصراحة،  للغاية. 

 الرخاوة، أليس كذلك؟
خافت بعض الشيء، ورخو بعض الشيء. ومتعب يا سيادة العقيد، متعب،  يا سيادة العقيد.   اتمام  : بيكمان

  لهذا جئت إلى هنا،    ولهذامتعب! إنني ال أستطيع النوم يا سيادة العقيد، وال ليلة واحدة يا سيادة العقيد.  
أن أنام! ال أريد أكثر من   ا أخير    جئت إليك يا سيادة العقيد، ألنني أعرف أن باستطاعتك أن تساعدني. أريد

 ا.ا، عميق  ا. النوم فقط. النوم عميق  ذلك مطلق  
 أرتجف.هذا اإلنسان يجعلني معنا. أشعر بالخوف. إن  : بابا، ابقَ األم

 ا.إنه أحد هؤالء الذين عادوا إلى بيوتهم بلوثة صغيرة. إنهم ال يضرون أحد   ! ماما يا كلم فارغ  : االبنة
 رف بعض الشيء في رأيي، هذا السيد. : إنه متعجزوج االبنة



 

 دعوني أتصرف يا أوالد، إنني أعرف هذه األشكال من الجيش. :ا()مفكر   العقيد
 ا.: يا إلهي، إنه ينام واقف  األم

 ينبغي التعامل معه ببعض الشدة، هذا هو كل شيء. اتركوني أتصرف معه. :)بنبرة شبه أبوية(  العقيد
 العقيد؟ سيادة  : ا(تمام   ا)شارد   بيكمان
 ماذا تريد؟: العقيد

 سيادة العقيد؟ : بيكمان
 أسمعك، أسمعك.: العقيد

تسمعني يا سيادة   أتسمعني يا سيادة العقيد؟ إذن كل شيء على ما يرام. إذا كنَت  : ا()نعسان، حالم   بيكمان
حلم   لك  أحكي  أن  أريد  فأنا  أحلم  العقيد.  العقيد.  سيادة  يا  ليلة  ا  ألكل  أستيقظ  ثم  الحلم.  شخص  هذا  ا  ن 

ن الذي يصرخ؟ أنا يا سيادة العقيد، أنا. أمر غريب، أليس كذلك يا سيادة  يصرخ صرخة مريعة. أتعرف مَ 
أستطيع    عندئذ  و   ؟العقيد ليلة    النومال  كل  أرقد  العقيد،  سيادة  يا  تصور  العقيد.  سيادة  يا  ليلة  وال  ثانية. 

 ا.ظيع  ا فا. لهذا فأنا متعب يا سيادة العقيد، متعب تعب  مستيقظ  
 معنا. إنني أرتجف. : بابا، ابقَ األم

 لكنك تقول إنك تستيقظ من حلمك؟  : باهتمام()  العقيد
 ال، من صرختي. ليس من الحلم. من الصرخة.: بيكمان
 لكن الحلم هو الذي يجعلك تصرخ، أليس كذلك؟ : )باهتمام( العقيد

لم في غاية الغرابة. أريد أن أحكيه  نعم، تصور! إنه يجعلني أصرخ. لكن ال بد أن تعرف أن الح:  بيكمان
. يعزف بإيقاع الهث.  يلوفون كسااليا سيادة العقيد، أليس كذلك؟ يقف رجل ويعزف على  تسمع    إنك لك.  

عرق   الرجل  يتفصد  ذلك  غير  وخلل  بدانة  بدين  إنه  إذ  على  عاديةا  ويعزف  وألنه  يلوفون  اكس.  عملق. 
ويعرق خلل ذلك    .يلوفون كساالأمام    عاصفة   بسرعة  يتحرك  ا، يتحتم عليه في كل ضربة أن  ضخم جد  

ا يتصاعد منه البخار.  ا داكن  ا، دم  ا، هذا هو الغريب. إنه يعرق دم  ا بدين للغاية. لكنه ال يعرق عرق  ألنه حق  
  حتى أنه يبدو من بعيد مثل جنرال. مثل جنرال!  ،عريضين على سروالهأحمرين والدم ينساب في شريطين 

ينز بدين  جنرال  دم    جنرال  أنه  بد  ال  حن  مسنا.  فقدَ ،  إنه  إذ  المعارك،  يعزف    كته  نعم،  بذراعين  ذراعيه. 
بخاتم  ترفيعو ين  ت طويل  اصطناعيتين،  ومزودتان  الخشب،  من  اليدوية،  القنابل  إللقاء  ذراعان  وكأنهما  ين، 

تمام   غريب  موسيقي  أنه  بد  ال  فخشب  معدني.  الجنرال،  هذا  كل،  خشب    ليس الضخم    هيلوفوناكسا،  ا. 
 ظم!ظم. صدقني يا سيادة العقيد، عَ عَ هو ، صدقني، بل صدقني يا سيادة العقيد

 ظم.نعم، أصدقك. عَ  : )بصوت منخفض( العقيد
الوعي، وكأنه شبح(  بيكمان عن  غائب  خشب    :)ما زال وكأنه  ليس  عَ نعم،  بل  عَ ا،  أبيض رائع.  ظم.  ظم 

وعَ عَ  والحوض.  والكتف،  الجمجمة،  الذراعظم  الضلوع   ينساقوال   ين ظم  تأتي  ثم  العالية.  آالف    ، للنغمات 
من   طرف  مؤلفة  في  الختام،  وفي  جد  يلوفون  كساالالضلوع.  العالية  النغمات  تنشأ  حيث  هناك  البعيد  ا، 



 

الذي يعزف عليه  يلوفون كساالهذا هو عظام أصابع اليد والقدم، واألسنان. نعم، في األخير تأتي األسنان. 
 ، هذا الجنرال؟اغريب   اموسيقي   أليس الجنرال. ي الرجل البدين ذو شريطَ 

 ا!ا جد  ا. غريب جد  نعم، غريب جد    : ا()مضطرب   العقيد
العملق  يلوفون  كساالستبدأ الحكاية. اآلن فحسب سيبدأ الحلم. يقف الجنرال أمام  فقط  نعم، واآلن  :  بيكمان

أو    « مجد بروسيا »ا. مارش  عسكري    ا صطناعيتين مارش  بذراعيه االالمصنوع من عظام البشر، ويدق عليه  
. يعزفه في أغلب  « الرفاق القدامى»و   ، « دخول المصارعين». ولكن في األغلب يعزف مارش  «بادنفايلر »

 )يدندن(؟ « الرفاق القدامى»، مارش  يا سيادة العقيد هتعرفأاألحيان. 
 )يدندن هو اآلخر(ا. نعم، نعم. طبع  : العقيد

عندئذ  عندئذ   يأتون.  عندئذ   :  بيكمان القدامى.  والرفاق  المصارعون،  المقابر    يدخلون،  من  ينهضون 
القمر األبيض. ولذا تكون الليالي هكذا. مريرة  صل إلى  تفوح منه رائحة عفنة وتالجماعية، وأنينهم الدموي  

القطط.   خراء  عندئذ  حمراء،  مثل  أبيض.  قميص  على  البري  التوت  شراب  مثل  أن    حمراء  علينا  يتعذر 
  القمر األبيض إلى  القمر،  إلى  نشربه.    ا ، وال خمر  ه لنقب     افم  ال نجد  عندما    نختنق  . ولهذالليالي ا  نتنفس في

 يا سيادة العقيد، عندما يأتي الموتى، الموتى المبقعين بشراب التوت. تصل رائحة األنين الدموي العفنة 
 أتسمعون كلمه المجنون؟ يقول إن القمر أبيض. أبيض! القمر!االبنة: 

دائم    :)بموضوعية(   يدالعق كما هو  القمر أصفر بالطبع،  فارغ!  المغطى بالشهد. مثل  كلم  الخبز  ا. مثل 
 ا أصفر.كعكة البيض. القمر كان دائم  

يكون   ا. عندئذ  كل يا سيادة العقيد، كل! في هذه الليالي عندما يأتي الموتى، يكون أبيض ومريض  : بيكمان
بيض، مريض، مستدير. كل يا سيادة العقيد، القمر أبيض  أالغدير. مثل بطن فتاة حامل أغرقت نفسها في 

القطط، وتصل الرائحة    خراءفي هذه الليالي عندما يأتي الموتى، وأنينهم الدموي تفوح منه رائحة عفنة مثل  
ينهضون من المقابر الجماعية بأربطة ممزقة   القمر األبيض المريض المستدير. دماء. دماء. عندئذ  إلى  

يظهرون من المحيطات، من البراري والشوارع، من الغابات يأتون،    س عسكرية تقطر دماء. عندئذ  وملب
ُكَتع،  ، بل أسنان، ور من األطلل والمستنقعات، متجمدين، سود، ُخضر، متعفنين. من البرية ينهضون، عُ 

تعفنين، عميان. فيضان  ، الثقوب تمأل أجسادهم، م سقف، بل أيد  أبل سيقان، بأمعاء ممزقة، الجماجم بل  
عذابهم!  يجرفهمفظيع   تجاهل  يمكن  ال  عددهم،  تجاهل  يمكن  ال  يمكن  ،  ال  الذي  الفظيع  الموتى  بحر 

يقول لي    تحفل بالعاهات. عندئذ    دموية لمقابر، ثم يتمدد عبر العالم كعصيدة  تجاهله يفيض على ضفاف ا
قف  أ. وهكذا  «ول اآلن. عليك أن تحصيهمالرقيب بيكمان، أنت المسؤ »:  ين الدمويالشريطين  الجنرال ذو  

حامل   أقف  العظام،  أنقاض  البقايا،  أمام  جوفاء،  ابتسامة  المبتسمة  العظيمة  الهياكل  مليين  أمام    هناك، 
ا الفك بشكل بشع، لكنهم ال يَ عد  خوة ال يَ إلالمسؤولية، وآمر بالعد. لكن  يأمر الجنرال  ون.  عد  ون. يهزون 

ون!  عد  سين مرة. العظام المنهكة تطقطق، وعن الرئة تصدر حشرجة، لكنهم ال يَ بأداء تمرين القرفصاء خم
 ا؟ ا صريح  ا يا سيادة العقيد؟ تمرد  أليس هذا تمرد  



 

 نعم، هذا تمرد صريح! :ا( )هامس   العقيد
آبهين بالعواقبون،  عد  يَ ال  :  بيكمان العفنون، ويكو   . لكنهم يتآمرون مع  غير  نون مجموعات تأخذ  ا، هؤالء 

 يزأرون يا سيادة العقيد؟ مَ بفي الهتاف. هتاف مزلزل، مهدد، عميق. أتعلم 
 ال. :ا( )هامس   العقيد

. يتنامى الزئير. ويتدحرج، زئير  « الرقيب بيكمان»ا:  . دائم  « الرقيب بيكمان».  « بيكمان»: يزأرون:  بيكمان
ويتنا ويتدحرج،  الزئير،  يتنامى  عملق.  بارد،  غريب،  يصرخ،  إله  مثل  ويتضخم  حيواني  ويتدحرج!  مى، 

شرع أصرخ في الليل. ال  أصرخ،  أ  عندئذ  الزئير، يتضخم على نحو خانق، حتى أنني ال أجد هواء أتنفسه.  
دائم   توقظني  التي  فظيعة. وهي  فظيعة،  أن أصرخ، صرخة  ليلة موسيقبد  ليلة. كل  يلوفون  اكس  ىا. كل 

ا ليلة الصرخة  الهاتفة، وكل  ليلة المجموعات  مرة أخرى  أنام  ال أستطيع أن    لفظيعة. عندئذ  الع ظام، وكل 
. ولهذا أتيت إليك يا سيادة العقيد، ألنني  . نعم، كنُت مسؤوال  المسؤول. أنا الذي كنت مسؤوال  كنت  ألنني  

  ا ألنني أريد أن أنام، أن أنام أخير   ،ا أن أنام من جديد. أريد مرة  أن أنام من جديد. لهذا أتيت إليك أريد أخير  
 .مرة أخرى 

 وماذا تريد مني؟ : العقيد
 عيدها إليك.أن أُ : بيكمان
 َمن؟: العقيد

يا سيادة العقيد؟ الرابع   ،االمسؤولية. أعيد المسؤولية إليك. هل نسيت ذلك تمام   : جة(اذس بنبرة شبه )  بيكمان
البرودة  و غور   بالقرب منعشر من فبراير؟   أتيَت   42دوك. كانت درجة  الصفر. عندما  إلى نقطة    تحت 

وقلَت الح العقيد،  سيادة  يا  بيكمان»:  راسة  صرختُ « الرقيب  افندم!  ، تمام»:  أنا  .  وبقيَ   عندئذ    «.يا  ت  قلَت 
كر ذلك بكل دقة، إذ إن ياقة  أتذَ   –أنفاسك على ياقة معطفك المصنوعة من الفراء مثل طبقة من الصقيع  

.  لك مسؤولية العشرين رجل  أحم     الرقيب بيكمان، إنني»قلَت:    عندئذ    –ا  الفراء في معطفك كانت جميلة جد  
الغابة شرقي غور  تمام؟و عليهم أن يستطلعوا  ُأتيحت لهم الفرصة،  إذا    «. دوك، وأن يأسروا بعض الجنود 

كنت المسؤول. ظللنا    ... أنا بدأنا المسيرة، واستطلعنا الغابة. وأنا   عندئذ    «. يا سيادة العقيد!   ،تمام»:  فأجبتُ 
  أحد عشر  ينقصنا   نامرة أخرى، ك  نا تم ُأطلقت النيران، وعندما وصلنا إلى نقطنستطلع الغابة طيلة الليل، ث

أن  اآلن أريد و ، انتهت اآلنالمسؤول. نعم، هذا هو كل شيء يا سيادة العقيد. لكن الحرب أنا كنت و .  رجل  
 ادة العقيد.عيدها إليك يا سي ، إنني أُ هاد أريدعُ ك المسؤولية يا سيادة العقيد، لم أَ يلإعيد أُ لذا ، أنام

 . لم يكن هذا هو المقصود!نفعل بل داع  أنت ت: لكن يا عزيزي بيكمان، العقيد
انفعال، ولكن بجدية فظيعة(من  )   بيكمان المقصود.    : دون  بد أن هذا هو  العقيد. ال  بلى. بلى يا سيادة 

دع ن. ال يمكن أن  ل لحم البشر األبيض إلى تراب أسمر المسؤولية ليست مجرد كلمة، معادلة كيميائية تحو   
ال يجيبون.    ...يموتون من أجل كلمة فارغة. وال بد من الذهاب بمسؤوليتنا إلى مكان ما. الموتى  البشر 
العقيد. عندما أرقد يقظ    ...الرب ليلة يا سيادة    إلي  ا، يأتون  ال يجيب. لكن األحياء يسألون. يسألون كل 



 

نساء حزينات يُ ي ويسألون العقيد،    ، شققةتصلبة م  من الحداد. عجائز بشعر رمادي وأياد  ق  . نساء يا سيادة 
شابات بعيون وحيدة متشوقة. أطفال يا سيادة العقيد، أطفال، أطفال صغار كثر. ثم يهمسون من الظلم:  

أين أخي أيها الرقيب  »،  ؟« الرقيب بيكمان، أين ابني»  «،الرقيب بيكمان، أين أبي أيها الرقيب بيكمان؟»
  هكذا يهمسون   «،أين؟ أين؟  مان: أين؟أيها الرقيب بيك»   «.بي أيها الرقيب بيكمان؟أين خطي»،  ؟«بيكمان

إحدى عشرة امرأة فقط. كم   أنا مسؤول عنحتى يطلع الفجر. إنهن إحدى عشرة امرأة فقط يا سيادة العقيد، 
يضيرك إذن أن    ا يا سيادة العقيد؟ لنن؟ هل تنام جيد  ييبلغ عددهن بالنسبة إليك يا سيادة العقيد؟ ألف؟ ألف

تنام يا سيادة العقيد؟ مع ألفي  تستطيع أن  مسؤولية رجالي األحد عشر. هل    ، إلى جانب األلفين   ، أعطيك
أساس   تستطيع  هل  ليلي؟  دقيقة  شبح  تعيش  أن  تستطيع  هل  العقيد،  سيادة  يا  تعيش  أن  أن  من  ا  دون 

إذن لن يضيرك ذلك، إذن أستطيع أن ؟ نعم؟  اهل تنام في الليل جيد  سيادة العقيد،  ،  تصرخ؟ سيادة العقيد
أخير   واسترددت    ، ا أنام  تفضلت  منيإذا  أخير  المسؤولية  أستطيع  هكذا  الروح.  .  مرتاح  أنام  أن  مرتاح  »ا 

 ، نعم، مرتاح الروح يا سيادة العقيد!العبارة ، نعم، هذه هي «الروح
 ثم: النوم! يا إلهي!

ا)   العقيد ا من دعاة السلم؟  سر    ال أعرف، ال أعرف. هل أصبحتَ   أيها الشاب، أيها الشاب!   : (مضطرب ا جد 
لكنام  هد   هه؟  الشيء،  بعض  مرتبك    ... ا  ينتصر،  )يضحك  الصحي  البروسي  طابعه  لكن  البداية،  في  ا 

ا؟ هه؟ إنك  ، هه؟ ألسُت محق  ا عزيزي! أكاد أظن أنك مهرج صغير ماكريا عزيزي، ي  ( هفيضحك ملء فم
كذلك؟   أليس  جد    ممتع   )يضحك(مهرج،  ممتع  ال، هذيا رجل،  حاذق!  لك من  يا  العظيمةا!  الدعابة  !  ه 

المسرح!  (كلمَه  هقهقهتُ تقاطع  ) أتعرف   خشبة  على  أن تصعد  يمكنك  النمرة  بهذه  الكلم،  بهذا  أتعرف،   ،
وبالسذاجة التامة، إنه جندي    ،)ال يريد العقيد أن يهين بيكمان، لكنه يتمتع بالصحةعلى خشبة المسرح!  

هذه النظارة الغبية، هذه التسريحة السيئة المضحكة!    (مزحةذا ال يفهم حلم بيكمان إال باعتباره  محنك ول
خلفية موسيقية   على  ذلك  تقول كل  أن  القرفصاء،    . )يضحك(عليك  تمارين  الممتع!  الحلم  إلهي، هذا  يا 

لمسرح! وستضحك  ! ال يا عزيزي، ال بد أن تصعد على خشبة ايلوفون كساالتمارين القرفصاء مع موسيقى  
درك للوهلة األولى  لم أُ   )يضحك بدموع في عينيه، ثم ينفخ( البشرية، ستموت من الضحك!!! يا إلهي!!!  

حق   اعتقدت  لقد  هكذا.  كوميدية  نمرة  تمثل  أن  تريد  خبل  أنك  لديك  أن  خفيف  ا  أُ   لم  رأسك.  في  أنك  ا  درك 
ر إلى  . أتعرف؟ س  إنك تستحق مقابل    ؛ ابة أمسية جذلنا فعل    شخص كوميدي. ال، يا عزيزي، لقد قدمتَ 

ا. ثم خذ من السائق  ساخنة، واغتسل، واحلق لحيتك. اجعل من نفسك إنسان    ا إلى سائقي، وخذ مياه    ،أسفل
بدلة قديمة من بدالتي،    إحدى بدالتي القديمة. نعم، أتحدث بجدية! ألق  بملبسك الرثة في القمامة، وارتد  

مني، وعندئفعل   اقبلها  إنسان    ذ  ،  الشاب!  ستصبح  عزيزي  يا  أخرى  مرة  أن  ا  ا مرة  إنسان  أوال   تصبح  عليك 
 أخرى!!!

ا مرة أخرى؟   إنسان  أن أصبح أوال    إنسان؟ أصبُح؟ علي    : من جموده(   األولى  مرةلل)ينتبه، ويستيقظ    بيكمان
 شر؟ هه؟!ا؟ وما أنتم إذن؟ بشر؟ بشر؟ كيف؟ ماذا؟ هه؟ أأنتم بأن أصبح إنسانَ  علي  )يصرخ( 



 

 !!!ااال! سيقتلنا! ال : )تصرخ صرخة حادة ورفيعة، شيء ما يسقط( األم
 )ضجيج هائل، تتداخل أصوات العائلة الصارخة في انفعال(

 المصباح!أمسكي   :زوج االبنة
 ! لقد انطفأ الضوء! ماما أوقعت المصباح!النجدة : االبنة
 الهدوء يا أوالد!: العقيد

 : أشعلوا الضوء!األم
 : أين المصباح إذن؟بنةزوج اال

 هنا. إنه هنا.: العقيد
 : الحمد هلل أن الضوء عاد.األم

 ا.ا تمام  : والشاب انصرف. على الفور عرفت أن األخ ليس مضبوط  زوج االبنة
ثلثةاالبنة:   اثنان،  اللحم وحده هو الذي  أربعة. ال، كل شيء ما زال موجود    ... واحد،  ا. صحن شرائح 
 انكسر.
 نة، نعم، ماذا كان يريد إذن؟اللع: العقيد

  عبيط فحسب.: ربما هو فعل  زوج االبنة
 غير موجودة. «الروم»: ال، أترون؟ زجاجة االبنة

 : يا إلهي، زجاجتك الجميلة يا بابا!األم
 ا!غير موجود أيض   ...: ونصف رغيف الخبزاالبنة
 ماذا؟ الخبز؟ : العقيد

 يفعل بالخبز؟: هل أخذ الخبز معه؟ نعم، ماذا يريد أن  األم
 عه في مكان آخر. أمثال هذا ال يتورعون عن فعل شيء.: ربما يريد أن يأكله. أو ربما وَض زوج االبنة

 : نعم، ربما يريد أكله.االبنة
 الخبز الجاف؟  ... : نعم، لكناألم

 )يُسمع صرير باب ثم ينغلق(
في صحتكم! إنه يدفئ.    ُسك ره(  )يزدادحق.  هم على    : )مرة أخرى في الشارع. تُسمع قرقرة زجاجة(  بيكمان

ونحزن على الموتى في حين أن الموت يلحقنا في    ا نقف صف  حق. في صحتكم! أعلينا أن  هم على  ال،  
مكان؟   علىكل  ثلثين. وغد    حق!   هم  اليوم أضحوا  مليين.  عشرة  باألمس  الموتى.  في  غارقون  ا  نحن 

ا  ا يقتل البشر جميع  أحدهم اختراع   عوع المقبل سيختر يأتي أحدهم ليفجر منطقة بأكلمها من العالم. في األسب
شعور مبهم    في غضون سبع ثوان باستخدام عشرة جرامات من السم. أعلينا أن نحزن؟! في صحتكم! لدي  

حق. سأذهب إلى السيرك.  هم على  بأن علينا البحث عن كوكب آخر في الوقت المناسب. في صحتكم!  
أن أصعد إلى خشبة المسرح. أعرج،    وت من الضحك! قال إن علي  حق يا رجل. كاد العقيد يمهم على  



 

حق، ستموت  على  بالمعطف، وبسحنتي هذه، وبالنظارة على هذه السحنة، وبالفرشاة على الرأس. العقيد  
ا! في صحتكم!  البشرية من الضحك! في صحتكم! يعيش العقيد! لقد أنقذ حياتي. عاش سيادة العقيد سالم  

سأذهب إلى السيرك، يموت الناس من الضحك عندما تسير  الضحكات على الموتى!  يعيش الدم! وتعيش  
سير   مرعب  األمور  في  ا  القنينة،  من  أخرى  جرعة  فلنحتس   هيا،  كثيرين.  وقتلى  دماء  يرون  عندما  بحق،  ا 

ن لديه خمر، أو  مَ   )بنبرة فخمة وهو مخمور( صحتكم! لقد أنقذ الخمر حياتي. عقلي ثمل! في صحتكم!  
يكون الوقت قد فات! على المرء أن يبني من حلمه ُفلك  ربما  ا  أو فتاة، فليحلم حلمه األخير! غد    ، سرير

عب   الخمر  يعب  وهو  األبدية  الظلمات  بحر  إلى  ُيبحر  ثم  اآلخرون  نوح،  العالم.  بفظاعات  ويتغنى  ا، 
مَ  ويأسهم!  خوفهم  في  سكارى  يعيش  سيموتون  صحتكم!  في  الخلص.  نال  فقد  خمر،  لديه  العقيد  ن 

 الدموي! تعيش المسؤولية! عاش! سأذهب إلى السيرك! يعيش السيرك! يعيش السيرك الكبير!



 

 الرابعالمشهد 

 
 .(اخفيف  ا انتشاء منتشي  ما زال وهو . بيكمان، مسرح منوعات )حجرة. مدير 

 
االقتناع(  المدير غاية  بحاجة،    : )في  له موقف  ا  وخصوص  أتعرف، نحن  إلى شباب  الفن،  في  فعلي  في 

 ...شجاع وموضوعي  ، كافة القضايا 
 ا للغاية.موضوعي، نعم يجب أن يكون الشباب موضوعي   : ا إلى نفسه()متحدث   بيكمان
مسرحيته  ...  :  المدير كتب  الذي  شيلر  مثل  عقلية  إلى  نحتاج  ثوري.  الطرق قُ »شباب  سن    « طاع  في 

س الحاجة إلى  ش هاينه! نحن في أمَ العشرين. نحتاج إلى ُكتاب مثل كريستيان ديتريش غرابه، مثل هاينري
عبقرية   هؤالء!    هجومية عقلية  على  مثل  الصلبة  بأقدامه  يقف  الواقع،  من  قريب  رومانسي،  غير  شباب 

الحياة، بل عاطفية، بموضوعية، باقتدار. نحتاج    يحدقاألرض، شباب   المظلمة من  بثبات في الجوانب 
العالم ويحبه كما هو. جيل الحقيقة عالي    إلى شبان، إلى جيل يرى  لديه خطط وأفكار.    جيل  ا، يرفع لواء 

. إننا بحاجة  التسامي الكمال أو النضج أو  كم عميقة. كل، أعوذ باهلل، لسنا بحاجة إلى  ليس بالضرورة ح  
 الجوع!و األمل، و صرخة من القلب. السؤال، ،  صرخة إلى 

 الجوع، نعم، هذا ما نشعر به. : )لنفسه( بيكمان
فتي    ولكن يجب أن:  المدير إلي  ا. وخصوص  ا، وشجاع  ا، متحمس  يكون هذا الشباب  الفن! انظر  في  :  ا في 

فسد عليهم ظهر للمنافقين العين الحمراء، وأُ أُ و سن السابعة عشرة كنت أقف على خشبة مسرح المنوعات،  
 مون وجه زمننا الرمادي، الحي، المتألم.متعة السيجار. ما ينقصنا هم الطليعيون الذين يقد   

 .ا م دائم  يقد    شيء ما ثمة  أشباح. و بنادق، و المرة تلو األخرى. وجوه،  ،مون نعم، نعم يقد     : )لنفسه( كمانبي
لماذا  المدير الوجه:  عن  نتحدث  عندما  اآلن  بالي  على  يخطر  بالمناسبة،  النظارة  :  بإطار  الغريب  تسير 

ا  هذ  عندما ينظر إليه. رائع    ؟ من أين حصلت على هذا الشيء المبتكر يا رجل؟ المرء يصاب بالفواقهذا
 المعلق على أنفك. ءيالش

آلية(   بيكمان نظارة   :)بنبرة  نضع  الذين  نحن  الجيش،  من  عليها  حصلنا  الغاز.  قناع  نظارة  كي    ،نعم، 
 نقتله.و  ، تحت قناع الغاز حتى من  نتعرف على العدو نستطيع أن 

زلت  ما مة! وأنت ترة الحياة المدنية المتخَ لقد عادت إلينا منذ ف : لكن الحرب انتهت منذ وقت طويل! المدير
 تظهر بهذا الزي العسكري.

 أمس!أول أمس؟ نعم، أول أمس. أول : ال تؤاخذني! لم أعد من سيبيريا إال بيكمان
 أليس لديك أخرى؟  ... . نعم، الحرب! لكن النظارة فظيع  ؟، أليس كذلكفظيع : سيبيريا؟ أمر المدير
سعيد  بيكمان إنني  لدي  أل:  هذه.  عل  ن  األقل  آخر   هيى  خلص  ثمة  ليس  نظارة    ... خلصي.  أعني 
 أخرى.



 

 يا عزيزي؟  : ألم تعمل حساب المستقبل المدير
 : أين، في سيبيريا؟ بيكمان
نعم، ذكاء!    حصلت على ما يكفيني من النظارات. ا. سيبيريا الحمقاء هذه! أتعرف، لقد  : آخ، طبع  المدير

من قرون الحيوانات. قرون حقيقية يا    ةمصنوع  ةعريض   اتت إطار نظارات ممتازة ذا  أنا مالك سعيد لثلث
عزيزي! نظارة صفراء للعمل. ونظارة ال تلفت االنتباه للخروج. ونظارة مسائية للمسرح، أتعرف، نظارة من  

 . منظرها رائع يا عزيزي!ة الثقيلالقرون السوداء 
بديل  واحدة. أشعر بنفسي وكأنني إنسان    لي عن  ى ا أستطيع أن أقدمه لك لتتخل: وأنا ال أملك شيئ  بيكمان
تستطيع  أال  ا كل السخافة، ولكن ماذا يمكن أن أفعل؟  ا كيف يبدو هذا الشيء سخيف  . وأعرف أيض  ومرمم

 ...أن تعيرني 
إن  تفكير يا صديقي العزيز؟ ال أستطيع التخلي عن نظارة واحدة من نظاراتي.  ال: إلى أين أخذك  المدير

 وأفعالي.مزاجي، كذلك و ،  وقف عليها تت  كل أفكاري المبتكرة
األمربيكمان هو  هذا  نعم،  على    ؛:  يحصل  ال  والمرء  نظارتي.  قنينة   خمر كذلك  فرغت  وإذا  يوم.    كل 
أجمل    ،بالغة البشاعة  ،، تغدو الحياة كالرصاص: ثقيلة، رمادية، وتافهة. لكن ربما تبدو هذه النظارة الخمر

 على خشبة المسرح.
 : ولماذا؟ المدير
ثم تسريحة  نبيكما النظارة.  بهذه  إذا رأوني  الضحك  عن  الناس  يتوقف  لن  للضحك.  إثارة  أكثر  أعني:   :

 الشعر، والمعطف. والوجه، عليك أن تفكر في هذا، وجهي! إن كل هذا فكاهي إلى أبعد حد، أليس كذلك؟ 
بالوجل(  المدير رؤيت  : )يشعر  عند  عزيزي.  يا  الناس  حلق  في  الضحكة  ستموت  فكاهي؟  ك  فكاهي؟ 

من هذا الشبح القادم    ، الرطب   ، يصعد إلى العنق. سيشعرون بالفزع البارد  ،الرطب  ، سيشعرون بالفزع البارد
الس العالم  االستمتاعمن  المطاف،  نهاية  في  يريدون،  الناس  لكن  يَ   فلي.  أن  من  بالفن،  يرفعوا  أن  سموا، 

إطلقك هكذا على الناس. يجب علينا  ا باردة رطبة. كل، ال نقدر على  روحهم المعنوية، ال أن يروا أشباح  
شيئ   لهم  نقدم  وسمو  أن  عبقرية،  أكثر  ومرَ ا  شيئ  ح  ا،  إيجابي  ا.  إيجابي  ا  في  ا!  غوته!  في  فكر  عزيزي!  يا  ا 

 لينغ، شيرلي تيمبل!يشمماكس موتسارت! عذراء أورليان، ريشارد فاغنر، 
قامة هؤالء. لست سوى  :  بيكمان بالطبع أن أصل إلى  النهاية  ال أستطيع  البداية، وفي  بيكمان. باء في 

 .« يكمان»ا
مألوف  «بيكمان»؟  «بيكمان» :  المدير ليس  اسم  كنت  ؟  أنك  أم  المنوعات.  مسرح  في  اإلطلق  على  لي  ا 

 تعمل باسم مستعار؟ 
 ا. أنا مبتدئ.كل، أنا جديد تمام  : بيكمان



 

سير في الحياة بمثل هذه السهولة.  أنت مبتدئ؟ هه، يا صديقي، لكن األمور ال ت  : ا()يتغير تمام    المدير
نجاح   المرء  يحقق  ال  الشيء.  بعض  األمور  تستسهل  إنك  مهني  ال،  هكذا  ا ا  قدر  فجأة  من  تقلل  إنك   .

 مسؤوليتنا كرجال أعمال. تشغيل مبتدئ! قد يعني هذا الخراب للمسرح. الجمهور يريد أسماء!
 كذلك؟، شيرلي تيمبل أو ما أشبه، أليس شميلينغ غوته، : بيكمان
 مبتدئون؟ جدد، مجهولون؟ كم عمرك إذن؟ ا كهؤالء. لكن  تمام  : المدير
 .25: بيكمان
هواء   في  أنفك قليل     أن تسافر وترى العالم يا صديقي الشاب. عليك أن تدس  عليك أوال  أترى؟!  :  المدير

 الحياة. ماذا كنت تفعل حتى اآلن؟
 الحرب. ال شيء غير ذلك. ، رصاصالجوع. البرد. إطلق ال ، ال شيء. الحرب : بيكمان
ال شيء غير ذلك؟ هه، ما هذا؟ انضج إذن في ساحة قتال الحياة يا صديقي! اعمل! اصنع لك  :  المدير

عندئذ  اسم   تعر  س  ا،  كبير.  عرض  في  هنا  تعالَ نقدمك  ثم  العالم،  على  تصبح    إلي    ف  أن  عليك  ثانية. 
 ا!ا مهم  شخص  
أن أبدأ؟    ليوأين ينبغي    :ا( ا يتحدث بنبرة رتيبة، اآلن ينفعل تدريجي  )كان حتى تلك اللحظة هادئ    بيكمان
في مكان ما يجب أن يحصل المرء على فرصة. في مكان ما يجب على المبتدئ أن يبدأ. صحيح  أين؟  

أنوفنالم    أننا روسيا  ندس   في  الهواء  لكننا  في  من،  كثير  في  المعدن،  في  المعدن    دسسناها  المعدن. 
 ا في أي مكان! اللعنة!عديم القلب. أين يجب علينا أن نبدأ! أين؟ إننا نريد أن نبدأ أخير   ، سي القا ، الساخن
 ا إلى سيبيريا. لم أفعل.رسل أحد  يمكنك أن تستغني عن اللعنة، فأنا لم أُ : المدير
  نا ذهبنا هكذا من ال، لم يرسلنا أحد إلى سيبيريا. لقد ذهبنا إلى هناك هكذا من تلقاء أنفسنا. كل:  بيكمان

الذين بقوا، الموتى،   تلقاء أنفسنا. والبعض بقي هناك هكذا من تلقاء نفسه. تحت الثلوج، وتحت الرمال. 
 كانت لديهم فرصة. أما نحن، فل نستطيع أن نبدأ في أي مكان. ال نبدأ في أي مكان.

تريد!    :ا( )مستسلم    المدير ال  تفضل   ، إذنكما  وابدأ!  فضلك!  من  قف هناك  الوقت  تُ !  إذن،  ثمينطيل!   .
إنني أعيرك أذني. يجب أن تقدر ذلك    ؛ كبيرة. حظك عظيمالفرصة  التفضل! ابدأ إذا تكرمت! إنني أمنحك  

ذلك!   تقدر  أن  يجب  لك:  أقول  الشاب،  إذن.  أأيها  هناك.  تفضل!  إذن!  تبدأ  أن  الرب  باسم  ستحلفك 
 .(« زوجة الجندي الشجاعة الصغيرة»ية . يتعرف المرء على نغمة أغنيلوفون الكسا)موسيقى خافتة من 

 :دون مباالة، وبرتابة(من )يغني، باألحرى يتحدث، بصوت خافت،  بيكمان
 ...يا زوجة الجندي الشجاعة الصغيرة

 ما زلت أعرف األغنية بدقة،
 األغنية الجميلة الحلوة.

 لكن في الحقيقة: كل شيء كان خراء!
 كان العالم يضحك اللزمة: 



 

 وأنا أصرخ.
 ضباب الليل ثم 

 غلف كل شيء.
 يبتسم ما زال  القمر وحده 

 عبر ثقب 
 في الستارة!

 
 وعندما عدت إلى بيتي 

 .كان فراشي مشغوال  
 لم أنتحر،

 وهو ما أفزعني أنا نفسي.
 كان العالم يضحك... : اللزمة

 
 لفتاة جديدة  ابتسمتُ 

 منتصف الليل.عند 
 ا عن ألمانيا لم تقل شيئ  

 ا.ولم تسأل ألمانيا عنا أيض  
 ا، وطلع الصبح،كان الليل قصير  

 ووقف أحدهم عند الباب.
 كانت لديه ساق واحدة، وكان زوجها.

 ا.كان ذلك في الرابعة فجر  و 
 : كان العالم يضحك...اللزمة

 
 واآلن، ها أنا أتسكع في العراء 

 األغنيةتلحقني 
 ... الحية أغنية
 ... الحية أغنية

 .الحية أغنية زوجة الجندي 
 .(اا رويد  رويد  يلوفون كساالات نغم تتلشى ) 



 

ا. لكن بالطبع  ا. بالنسبة إلى مبتدئ معقول جد  ا. معقول جد   ليس سيئ  ا، ال، فعل  ليس سيئ    : )بجبن(  المدير
الشاب،  ينقصك  عزيزي  يا  من  ،  ليس  الظ  قليل  أداؤك  والخفة.  يكفي.    امتألق  رف  ما.  ت بما  لمعة  نقصك 

ا، واإليروتيكية المثيرة الخفية التي يحتاج إليها  ميز للصوت ما زال غائب  ا. الطابع المعر  بالطبع هذا ليس ش  
يقرصه.   إلى من  ال  يدغدغه،  إلى من  يحتاج  الجمهور  الخصوص.  على وجه  الزوجية  الخيانة  موضوع 

، ولكن كما  والحكمة العميقة ،فلسفة األخلقتنقصك ا بالنسبة إلى عمرك الغض.  غير ذلك فهو معقول جد  
 ا أكثر من اللزم...ا، واضح  ا! ما زال أداؤك فاقع  ا أبد  نسبة إلى مبتدئ ليس سيئ  قلت: بال
 ا أكثر من اللزم.... واضح   :(بإصرار)يردد  بيكمان
روح  نقصك في شبابك  ت تأكثر من اللزم. مباشر أكثر من اللزم، أتفهمني؟ بالطبع ما زال   عال  :  المدير
 ...الدعابة
 .روح الدعابة . ..  :(بإصرار)يردد  بيكمان
فك   :  المدير الثقة.  مُ االسترخاء،  في  المعركة ر  ساحة  إلى  أميره  مع  غوته  سار  لقد  غوته.  الكبير    ،علمنا 
 .«أوبريت »نيران المخيم   حولوكتب 
 .« أوبريت» :(بإصرار)يردد  بيكمان
 !عن التورط المباشر  هذه عبقرية. هذا هو النأي العظيم بالنفس: المدير
 بد أن نعترف بذلك، هذا نأي عظيم بالنفس.   نعم، ال: بيكمان
 نتظر بضعة سنوات فحسب.فلنصديقي العزيز، : المدير
 نتظر؟ إنني جائع! ال بد أن أعمل!ن : بيكمان
ا أكثر من اللزم،  أو خبرة. ما زال رمادي    تألقنعم، لكن الفن ال بد أن ينضج. أداؤك ما زال بل  :  المدير

 ا أسود...م الجمهور خبز  طع  ب الجمهور. ال، ليس بمقدورنا أن نُ غض  ا أكثر من اللزم. ستُ عاري  
 ا أسود.خبز   :(بإصرار)يردد  بيكمان
، أداؤك  كما قلتُ . اصبر! اشتغل على نفسك، هذب موهبتك، انضج!  بسكويت ا إذا كان يطلب  ...  :  المدير

 إلى مرتبة الفن.بعد ا، لكنه لم يصل معقول جد  
 قيقة!فن، فن! لكنها الح : بيكمان
الحقيقة تجعل    ا على النجاح. الحقيقة لن تساعدك كثير    نعم، الحقيقة! الفن ال علقة له بالحقيقة! :  المدير

سنصل   أين  إلى  فحسب.  يكرهونك  أن  اآلخرين  اليوم  يريد  َمن  الحقيقة!  يقولوا  أن  فجأة  الناس  أراد  إذا 
 وز لك أن تنساها.التي ال يجالحقيقة  ن؟ هذه هي إلى جزء من الحقيقة؟ هه؟ مَ  يصغي
التي ال يجوز للمرء أن  الوقائع  ا. ببطء أفهم. هذه هي  ا أيض  نعم، نعم. أفهم ذلك. وشكر    :)بمرارة(   بيكمان
التي ال يجوز للمرء أن  ا عندما يُسمع صرير الباب(  ا، إلى أن يصبح عالي  ا فشيئ  )يقسو صوته شيئ    ، ينساها 

َمن يريد اليوم    . الحقيقة تجعل اآلخرين يكرهون المرء فحسب. ا على النجاح ينساها: الحقيقة لن تساعد كثير  



 

الحقيقة؟   من  جزء  إلى  يصغي  عال  أن  هذه    ()بصوت  اآلن،  أفهم  ببطء  النعم،  )ينصرف    ...وقائع هي 
 . يُسمع صرير باب قبل أن ينغلق.(التفوه بكلمةدون من بيكمان 
 أيها الشاب! لماذا هذه الحساسية؟ : المدير
 :ا()يائس   بيكمان

 فارغة  الخمر قنينة 
 والعالم رمادي 

 لد ، مثل ج  لد مثل ج  
 !عجوز  ةخنزير 

 هنا يا بيكمان! الشارع هنا! هنا باألعلى! بقَ ا: اآلخر 
اإللبه.  بيكمان إلى  الوصول  يريد  طريقي  الحقيقة.  ذبحوا  هنا  الدم.  رائحة  الشارع  من  تفوح    في   طريقي: 

 األسفل!
 يقة تحيا!يا بيكمان، ال تيأس! الحق : تعالَ اآلخر 

في  :  بيكمان المرء  يقابلها  أن  المحرج  من  لكن  يعرفها،  الكل  المدينة.  في  معروفة  عاهرة  تشبه  الحقيقة 
العاهرة والحقيقة.   –  ةقبيحو ، ةفجو ، ةكون رماديت. أثناء النهار في الليل  ،ااألمر سر   ى الشارع. ال بد أن يبق

 عمره. طيلة ها البعض ال يهضم
 ا.هناك في مكان ما باب مفتوح دائم  هيا يا بيكمان، : اآلخر 

بيكمانمفتوح  نعم،  :  بيكمان سوى  لست  لكنني  شميلينغ.  أو  تيمبل  لشيرلي  النظارة    .لغوته.  ذو  بيكمان 
بيكمان   الغريبة.  والتسريحة  معطف  األعرجالغريبة  يرتدي  الذي  نويل«،  مجرد  »بابا  جعلتني  الحرب   .

بيكما سوى  األمس. وألنني لست  من  شبح  مغلقة.    ،ن أضحوكة،  األبواب  فكل  .  « بوم»ولست موتسارت، 
العراء.   أخرى.    « بوم»لهذا أقف في  العراء.  « بوم». ما زلت.  «بوم»مرة  . وألنني  « بوم». مرة أخرى في 

ا! وألنني صاخب أكثر من  مبتدئ، ال أستطيع البدء في أي مكان. وألن صوتي خافت، لم أصبح ضابط  
لبي يخفق في صدري، ويصرخ في الليل من أجل الموتى، فل بد أن  اللزم، فإنني أخيف الجمهور. وألن ق

 ا من جديد. في بدلة السيد العقيد.أصبح إنسان  
 فارغة  الخمر قنينة 

 والعالم رمادي 
 لد لد، مثل ج  مثل ج  

 !عجوز  ةخنزير 
ق  كن الطرُ تفوح في الشارع رائحة الدم ألنهم ذبحوا الحقيقة، وكل األبواب مغلقة. أريد الذهاب إلى البيت، ل

 إلى اإللبه مضيء، إنه مضيء. أوه، إنه مضيء!المنحد ر كلها مظلمة. وحده الطريق 



 

يا    بقَ ا :  اآلخر  البيت  إلى  تذهب  أن  بد  ال  البيت.  إلى  تسير  هنا  من  هنا.  من  طريقك  بيكمان!  يا  هنا 
 خطوتك. تعرفَ لقد بيكمان. أبوك يجلس في الغرفة وينتظر. وأمك تقف عند الباب.  

ا إلى  يا إلهي! إلى البيت! نعم، أريد الذهاب إلى البيت. أريد الذهاب إلى أمي. أريد الذهاب أخير    : بيكمان
 ...أمي!!! إلى 

 .كان عليه أن يسلكه منذ البداية الذي  الطريقَ يتذكر المرء في النهاية فحسب . هنا طريقك. تعالَ  : اآلخر 
 ...إلى البيت، حيث أمي، أمي: بيكمان



 

 الخامس المشهد 
 
 بيت. باب. بيكمان.() 
 

دخلني. أن   الباب وتُ  ا! وله باب. والباب موجود من أجلي. أمي هنا، وستفتح ليزال بيتنا قائم   ما:  بيكمان
قائم   زال  ما  بيتنا  كعادته.  يكون  يئن  الدرج  زال  ما  كل  وها  ا!  من  الثامنة  في  أبي  يخرج  منه  بابنا.  هو 

  ا محاوال  ا ويسار  يحرك سلسلة مفاتيحه يمين    أمامه ألحد.  باستثناء يوم ا.  صباح. ومنه يدخل في كل مساء
يوم.  ه  فتح ويلعن. كل  ثلث مرات،   طيلةوهو يسب  أمي وتدخل.  تخرج  منه  عشر   العمر.  سبع مرات، 

الطويل. هذا هو بابنا. خلفه يموء باب المطبخ،   العمر  طيلةالعمر.    طيلة مرات في اليوم الواحد. كل يوم.  
 ا. خلفه جلسُت على كرسي مقلوب، بصوتها المبحوح الساعات التي لن تعود أبد   ئطوخلفه تلفظ ساعة الحا

ط في المطبخ  بلالطقطق  يو  ولعبُت سباق السيارات. خلفه يسعل أبي. وخلفه يتجشأ صنبور المياه العتيق، 
ة ال  ذاك. هذا هو بابنا. خلفه تنساب الحياة مثل خيط من بكر  لتقضي هذا األمر أو  عندما تمر أمي فوقه

ولم تخلعه.   ا. وما زالت تمضي. الحرب مرت بهذا الباب. لم تكسره، مستمرة منذ ثلثين عام    تنتهي. حياة 
مصادَ   تركت   كما هو،  موجودبابنا  الباب  خطأ . واآلن، ها هو  ينغلق،   فة ،  ينفتح. وخلفي  ألجلي  ألجلي. 
عتيق ذو اللون المتقشر، وصندوق البريد  البيت. هذا هو بابنا ال أكون في  أقف في العراء. عندئذ    ال  عندئذ  

وزر ال المنبعج.  األبيض  تُ لَ تمالجرس  التي  البراقة  النحاسية  واللفتة  صباح، خلخ،  كل  أمي  وعليها   لمعها 
 ...« بيكمان»اسمنا: 

تعد موجودة!   لم  النحاسية  اللفتة  ما هذه  كل،  اسمنا؟  انتزع  النحاسية موجودة؟ من  اللفتة  تعد  لم  لماذا 
! لماذا  « كرامر»االسم الغريب؟ ال يسكن هنا شخص اسمه    وعليها هذا ة الكرتونية القذرة على بابنا؟  البطاق
يعُ  عام  لم  ثلثين  هنا  ظل  لقد  الباب؟  على  اسمنا  بد  وُيستبدل  ببساطة  ُينزع  أن  يمكن  ال  أين  ه  ا.  آخر! 

المنزل ما زالت موجودة على األبو  النحاسية؟ كل األسماء األخرى في  دائم  كان  اب. كما  الفتتنا  ا.  العهد 
هنا  ا  قائم    « بيكمان» ا آخر هكذا ببساطة، إذا كان  ا؟ ال يمكن أن يثبتوا اسم  موجود    « بيكمان» لماذا لم يعد  

 !«؟الكرامر »ا. ومن هو هذا ثلثين عام   طيلة
 ا.(ا صرير  صدر  )يرن الجرس. ينفتح الباب مُ 

 ماذا تريد؟  : وحشية(ع من أي خشونة و أفظ لطف ، أملس فظيع،  ، المبال   بلطف) السيدة كرامر
 ...: نعم، صباح الخير، أنا بيكمان

 : ماذا؟السيدة كرامر
 تعرفين أين الفتتنا النحاسية؟هل : بيكمان

 ؟تتحدث «الفتتنا »  عن أي: السيدة كرامر
 ا.ثلثين عام   طيلةا. اللفتة التي كانت هنا دائم  : بيكمان



 

 ال أعرف. : السيدة كرامر

 ي؟ ارفين أين والدهل تع: بيكمان
 من هما؟ ومن أنت؟ : السيدة كرامر

 . لقد ولدت هنا. هذه شقتنا.« بيكمان» اسمي : بيكمان
ا. هذه شقتنا.  ال، ليس هذا صحيح    :أكثر منها نبرة تقصد اإلساءة(  ،متهكمة  ،ثرثارةبنبرة  )   السيدة كرامر 

 هذه شقتنا.ال يهمني، لكنها ليست شقتك. شيء من الممكن أن تكون ولدت هنا، هذا 
 ي؟ ال بد أنهما يسكنان في شقة ما!انعم، نعم. ولكن أين والد: بيكمان

 ؟ «بيكمان»هل أنت ابن هؤالء الناس؟ أتقول إنك ابن بيكمان؟ هل اسمك   : السيدة كرامر

 نعم، بالطبع، أنا بيكمان. لقد ولدت هنا في هذه الشقة.: بيكمان
 ا. لكن هذه الشقة شقتنا.ال يهمني مطلق   شيء والدتكنعم، بإمكانك ذلك.   : السيدة كرامر

 ؟ هما  ي! هل بإمكانك أن تقولي لي أيناي! أين والدا والد لكن  : بيكمان
 أتفهم؟  !إذا كنت ال تعرف حتى ذلك ، أال تعرف؟ وتقول إنك ابنهما؟ إنني أشك فيك : السيدة كرامر

والد:  بيكمان هما  أين  إلهي،  عام  ا يا  ثلثين  هنا  سكنا  لقد  المسنان؟  واآلني  هكذا   ، ا،  يعودا    ، فجأة  لم 
 ا! ال بد أنهما في مكان ما!ين؟ قولي شيئ  موجودَ 

 .5ا. حسب معلوماتي: في الكنيسة الصغيرة رقم طبع   : السيدة كرامر

 ؟5رقم  صغيرة  ؟ أي كنيسة 5رقم صغيرة كنيسة : بيكمان
كرامر وحشية( )باستسلم،    السيدة  منها  أكثر  شكاءة  أولسدورف.    5رقم    ة الصغير   الكنيسة   :وبنبرة  في 

ي المدافن. أتعرف أين تقع أولسدورف؟ عند فولسبوتل. هناك في الشمال تقع  هأتعرف ما هي أولسدورف؟  
األخيرة   المجانين في ألستردورف. وفي    في هامبورغ. الثلث  المحطات  السجن في فولسبوتل، ومستشفى 

را محل اإلقامة،  ن. يسكنان اآلن هناك. غي  وهما قد ظل هناك، والداك المسنا  ؟أولسدورف المدافن. أترى 
 هاجرا، سافرا. وتقول إنك ال تعرف ذلك؟

وماذا يفعلن هناك؟ هل ماتا؟ كانا ال يزاالن على قيد الحياة. كيف لي أن أعرف؟ لقد كنت في  :  بيكمان
اذا توفيا قبل أن  ألف يوم. هل ماتا؟ كانا ال يزاالن على قيد الحياة. ولم  لى. ما يزيد عثلث سنوات سيبيريا 

ا يسعل. ووالدتي كانت  أصل إلى البيت؟ لم يكن ينقصهما شيء. والدي كان يسعل فحسب. لكنه كان دائم  
المرء ال يموت   المطبخ. لكن  القدمين بسبب بلط  ذلك. ما سبب موتهما؟ لم    جراءتعاني من برودة في 

 !يكن لديهما سبب. ال يمكن أن يكونا توفيا هكذا ببساطة وفي صمت 
يا لك من إنسان عجيب أيها    : )بنبرة مفعمة بالثقة، لكنها متراخية، وعاطفية على نحو فظ(  السيدة كرامر

أن المرء يفقد    فهمُ يبيريا أمر ال يدعو إلى الضحك. أاألمر. ألف يوم في س  االبن الغريب. طيب، فلننَس 
الثالث،    « الرايخ»تهما في  نفدا قو  عقله خلل ذلك ويستسلم. لم يستطع والداك أن يستمرا، أتعرف؟ لقد است 

أنت تعرف ذلك بالتأكيد. ما حاجة رجل مسن إلى ارتداء الزي العسكري؟ ثم إنه كان يعادي اليهود، أنت  



 

ا في المرارة.  كانوا يسببون له التهاب  يطيق اليهود.  المسن  تعرف ذلك، أنت، أيها االبن، أنت. لم يكن والدك  
جميع   يطاردهم  أن  يريد  بكان  دائم  ا  يقول  كان  هكذا  فلسطين،  حتى  أتعرفنفسه  كالرعد.  بصوت  في    ،ا 

. استنفد  المسنا، والدك  ا جد  طلق لعناته على اليهود كلما سقطت قنبلة. كان متحمس  ا يُ المخبأ، كان دائم  
ان  ، تخلوا عنه، عن السيد الوالد. بسبب اليهود. ك ا مع النازيين. وعندما انقضى العصر النازي ته تمام  قو  

لليهود. لماذا لم يغلق فمه؟ كان متحمس  معادي   بيكمان  ا بعض الشيء  . وعندما  المسنا أكثر من اللزم، 
ا، ال بد أن نقول ذلك، كان يصل إلى  . ونبضه كان مرتفع  انتهى زمن الشباب النازي، جسوا نبضه قليل  

لي،    –السقف.   قل  المضح  طيلةلكن  الشيء  إلى هذا  أنظر بسرور  وأنا  الذي  الوقت  ل صنعتَ ك  تضعه  ه 
تستحق هذا    «نظارة»كنظارة. لماذا تصنع مثل هذا الهراء؟ ال يمكن أن يعتبر المرء هذا الشيء    على أنفك

 االسم. أليس لديك واحدة عادية أيها الشاب؟ 

 ...ال. هذه نظارة قناع الغاز التي يحصل عليها الجنود الذين :)بنبرة آلية( بيكمان
كرامر أعر   : السيدة  شيئ  نعم،  أضع  لن  لكنني  أعرف.  أفض   ف.  أنفي.  على  كهذا  عندئذ  ا  أبقى  أن  في    ل 

أيها الشاب، انزع درابزين  »البيت. هذه الشيء كان سيعجب زوجي. أتعرف ماذا كان سيقول لك؟ سيقول:  
 «.الجسر هذا من وجهك!

أكملي:  بيكمان هيا،  للغاية.  مثيرة  كانت  لقد  حكايتك!  أكملي  أبي؟  عن  وماذا  كرامر،  واصلي.  سيدة   ،
 أكملي!

، بل راتب تقاعدي، أتفهم؟ ثم  الهواء الطلق   إلى أباك    أرسلوالقد    ليس هناك تكملة للحكاية.   : السيدة كرامر
عل والديككان  يُ   ى  لم  الشقة.  من  يخرجا  ذلك  أن  كان  الطبخ.  طنجرة  سوى  بشيء  باالحتفاظ  لهما  سمح 

نعشهممؤسف   في  آخر  مسمار  بمثابة  ذلك  كان  بالطبع.  يريدان ا  يعودا  ولم  ذلك.  من  أكثر  يتحمل  لم  ا. 
ا  ا صارم  ا. ال بد أن أقول إن ذلك كان موقف  تخلصا من النازية نهائي    عندئذ  ا أكثر من ذلك.  التحمل أيض  

 .المسن من أبيك 

 ...انتـماذا فعل؟ هل : بيكمان
كرامر وضيعة(  السيدة  منها  أكثر  طيبة  النازية»  : )بنبرة  من  أتعرف، « تخلصا  هذا    .  نقوله.  ما  هذا 

في المطبخ،  لم تعد لديهما رغبة. ذات صباح كانا يرقدان  المسنان  اصطلح خاص نستعمله. نعم، والداك  
  شهر   لمدة يكفينا للطهي  سهذا الغاز كان  كل  «، هكذا يقول زوجي، »يا للغباء »   ما أزرق.ين ولونهمتخشبَ 
 .«بأكمله

عتقد أن من األفضل أن تغلقي الباب، بسرعة شديدة.  أ   : )بصوت خافت، ولكنه فظيع في تهديده(   بيكمان
أغلقي لك!  أقول  شديدة،  بسرعة  الباب  أغلقي  بالمفتاح.  وأقفليه  شديدة!  وتصرخ    ر )يص!  هبسرعة  الباب، 

 السيدة كرامر بهستيريا. يصطفق الباب.(
 لم أعد أتحمل! لم أعد أتحمل! لم أعد أتحمل! : )بصوت خافت( بيكمان
 ن! المرء يتحمل.بلى يا بيكما: اآلخر 



 

 !مش  من هناا! يا قائل نعم األحمق أنت! من هنا  مش  اكل! لم أعد أريد التحمل أكثر من ذلك!  : بيكمان
طريقك  :  اآلخر  بيكمان.  يا  العلوي في    بقَ ااألعلى. هيا،  بال  طويل    الطريق  زال  ما  طريقك  بيكمان،  .  يا 

 هيا!
حق    –!  أنت   خنزير:  بيكمان يتحمل  المرء  نلكن  يواصل سيره.  ا،  ثم  الطريق،  هذا  في  يتحمل،  المرء  عم. 

ا. ال يعود المرء  يواصل تنفسه، وال يقتل أحد    ها. لكنيريد أن يقتل أحد  بأنه  ا يشعر المرء باالختناق أو  أحيان  
 ين اثنين!يصرخ أو ينتحب. يتحمل المرء. ميتان. من يتحدث اليوم عن ميتَ 

 اصمت يا بيكمان. هيا!: اآلخر 
؟ خسارة  مسنان  ،ميتان اثنان  ألمر يبعث بالطبع على الضيق عندما يكون الميتان والديك. لكن  ا:  بيكمان

 شهر. لمدة يكفي للطهي سالغاز! كان 
 أذنيك يا بيكمان. هيا! الشارع ينتظر. م  ُص : اآلخر 

يد  قلب يصرخ، قلب يريد أن يقتل. قلب عاهر مسكين ير لديه  أن اإلنسان  مع  اآلذان.  صمم  نعم،  :  بيكمان
من أجل الغاز الضائع! لدى اإلنسان قلب، يريد أن ينام في عمق    الذين يشعرون بالحزن أن يقتل هؤالء  

بُ  حتى  القلب  صرخ  أتفهم؟  اإللبه،  هناك    ح  نهر  أحد  وال  باألسفل.  هنا  أحد  ال  أحد.  يسمع  ولم  صوته، 
ا سيكونون ربما أربعة  وغد  إلى مدافن أولسدورف. باألمس كان عددهم ربما ألفين.  مسنان  باألعلى. هاجر  

هاجروا إلى المقابر الجماعية لهذا العالم. َمن يسأل عنهم؟ ال أحد. هنا باألسفل ال  آالف، أو ستة مليين. 
 ذن إلهية. الرب ينام، ونحن نواصل الحياة.تصغي إليهم. وهناك باألعلى ال توجد أُ أن ذن بشرية أُ تود 

بر نظارة قناع الغاز. ترى كل ما هو  عبيكمان! إنك ترى كل شيء  أذنيك يا  م  بيكمان! بيكمان! ُص : اآلخر 
كان قراء الصحف في كيب تاون   ، يا بيكمان  ،أوقاتمرت علينا  في الماضي أذنيك!  م  خفي يا بيكمان. ُص 

المساء  يتنهدون   األخفي  الغطاء  ذات  مصابيحهم  تحت  أالسكا    ، ر ضبعمق  في  بنتين  أن  يقرأون  عندما 
الثلوج. تتجمد في  طفل    ا  ألن  النوم  يستطيعون  هامبورغ  في  الناس  يكن  لم  الماضي  اختُ في  في    طف 

هوائي   منطاد  سقط  إذا  فرانسيسكو  سان  في  الناس  يحزن  أن  يحدث  كان  الماضي  في  وتحطم  بوسطن. 
 بالقرب من باريس.سائقه  
ث ذلك إال  في الماضي، في الماضي، في الماضي! متى كان ذلك؟ منذ ألفي عام؟ اليوم ال يحد:  بيكمان

مع قوائم الموتى ذات األصفار الستة. لم يعد أحد يتنهد تحت المصباح، إنهم ينامون بهدوء وعمق، إذا  
الوجه   تتلقى:  ال  النظرات  لكن  بالمعاناة،  ومليئة  صامتة  نظرات  ينظرون  سرير.  لديهم  يزال  ال  كان 

إنهم   منحنية.  والقامة  ووحيدة،  ومريرة  قاسية  والنظرات  ال  سدو يَ ممصوص،  التي  باألرقام  الناس  أفواه  ن 
 ...أن ينطقوها. واألرقام تعني  -لطولها  –يستطيعون 

 أذنيك يا بيكمان! م  ُص : اآلخر 
ا حتى أن المرء ال يستطيع أن ينطقها. واألرقام  بل اسمع، اسمع، حتى تموت! األرقام طويلة جد  :  بيكمان

 ...تعني



 

 ...أذنيك  م  ُص : اآلخر 
عني: قتلى، شبه قتلى، قتلى القنابل، قتلى الشظايا، قتلى الجوع، قتلى القذائف، قتلى  اسمع! إنها ت:  بيكمان

العواصف الجليدية، قتلى المحيط، قتلى اليأس، ضائعين، تائهين، مفقودين. وفي هذه األرقام أصفار أكثر  
 مما في اليد من أصابع!

 الطريق ينتظر يا بيكمان، هيا! !هماأذنيك، صم   م  ُص : اآلخر 
األرض العجوز؟  ما زالت  ؟ أين نحن؟ أما زلنا هنا؟ هل هذه  الطريق  سيريأنت، أنت! إلى أين  :  يكمانب

ال مخالب؟ هل ما زلنا نسير  و ، هه؟ ألن ينمو لنا ذيل، وأسنان حيوانات مفترسة،  لد سميك ج  كون لنا  يألن  
هذا،  ؟  نساَقيعلى   أج  يا  تسير؟  أين  إلى  أنت؟  طريق  يا  أي  اآلخر،  أيها  أج  بني،  نعم!  أيها  قائل  بني، 

 الُمجيب األبدي!
أذنيك! الطريق يصعد   م  هنا باألعلى، طريقك من هنا! ُص  بقَ ا، يا بيكمان، تعالَ   تضل طريقكأنت  :  اآلخر 

وُيظلم الطريق  يهبط  عندما  تصرخ  ال  شمس،    ؛ويهبط.  مكان:  كل  في  مصابيح  وثمة  يتواصل  الطريق 
،  نصف ساعة في الضباب، ليل    إذا وقفَت   مفتوحة. ال تصرخ  وفوانيس، وأبواب ونجوم، ونساء، ونوافذ،  

التعب  مرة بعد أخرى   ستقابل اآلخرينا.  وحيد   الشاب، ال تجعل  أيها  أذنيك وال    م  عليك! ُص   يتغلب. هيا، 
 أذنيك! م  ، ُص الجميل يلوفون كساالإلى النغمات العاطفية التي يعزفها عازف  صغ  تُ 

كل    ؛مليين من القتلى، من أشباه القتلى، من المفقودين  هي كل إجابتك؟ ؟ هل هذه  أذني    أصم  :  بيكمان
نعم، الطريق رمادي، متوحش، وال قرار له.   نني ضللت الطريق؟إو  «،أذنيك! م  ُص » هذا سواء؟ وأنت تقول: 

  نهر  ، فقراء، بردانين، متعبين! لكن  ونجوع على طول الطريقننتحب و نعرج  .على الطريقفي العراء، لكننا 
اإللبه أنام. وأنَت تقول لي: ينبغي أن  يدعني  عفن. ال  مرة أخرى وكأنني قضمة من طعام    اإللبه لفظني 

 ا: لماذا؟ من أجل من؟ من أجل ماذا؟ أحيا! أحيا هذه الحياة؟ إذن قل لي أيض  
من أجلك أنت! من أجل الحياة! طريقك ينتظرك. وبين الحين واآلخر ستصادف مصابيح. أأنت  :  اآلخر 
حتى تخاف من الظلم السائد بين مصباحين؟ أتريد مصابيح فحسب؟ هيا يا بيكمان، واصل طريقك   جبان

 المصباح التالي. إلى
اخرس، يا    -  إنني جائع! الطريق مظلم، وكل األبواب مقفلة. ، أتسمع؟  ابرد  وأرتجف  إنني جائع.  :  بيكمان

ال أريد بالضرورة  ي! أشتهي الخبز األسود!  حنين إلى البيت! إلى أم  قائل نعم، ادخر رئتيك آلخرين: لدي  
ضروري ا.   هذا  ليس  ال،  لي بسكويت ا،  األسود  الخبز  من  قطعة  بالتأكيد  أمي  لدى  سيكون  وجوارب    ؛كان 

عندئذ   والدفء  دافئة.  بالشبع  سأشعر  وأقرأ    ، كنت  العقيد  السيد  أمام  الوثير  المقعد  في  أجلس  عندما 
يتنهد  و يقرأ عن بؤس اآلخرين،  أن  ،  ءما يشعر المرء بالشبع والدفرائع، عند  ادستويفسكي. أو غوركي. هذ

أن    ،جفناي ينغلقان باستمرار لألسف. أنا في غاية التعب. أريد أن أتثاءب مثل كلب   بشفقة حقيقية. لكن  
أتثاءب حتى يظهر حلقي. ولم أعد أستطيع الوقوف. أنا متعب، أتسمع؟ واآلن لم أعد أريد أن أواصل. لم  

 .ا. وال واحد  اواحد   ا يع، أتفهم؟ وال مليمتر  أعد أستط



 

 ال تستسلم يا بيكمان! هيا يا بيكمان، الحياة في انتظارك يا بيكمان، هيا!: اآلخر 
شخصي  :  بيكمان إنني  إذ  دستويفسكي،  أقرأ  أن  أريد  لن  ال  ال،  متعب.  أنا  ال.  لن آتي.  بالخوف.  أشعر  ا 

أجلس على الدرج أمام بابي، أتسمع؟، ثم أنام. أنام، أنام، إلى  آتي، أتسمع؟ أريد أن أنام. هنا أمام بابي. س
أن تبدأ جدران المنزل ذات يوم في الطقطقة، ثم تتفتت بسبب شيخوختها. أو حتى موعد التعبئة العسكرية  

 !فاه على اتساعه متثائب فاغر م التالي. أنا متعب مثل عالَ 
ش! عليك يا بيكمان! هيا،  يتغلب ال تجعل التعب : اآلخر   ع 

يجب  :  بيكمان بالطبع  رفاق،  يا  األمام  إلى  تقول؟  ماذا  أواصل.  لن  الشيء.  من  أقل  الحياة  هذه  كل، 
،  ا عندما يهبط الستار أخير    استكمال المسرحية حتى النهاية. من يعرف في أي زاوية مظلمة سنكون راقدين

 طيرة!أو على أي صدر جميل. خمسة فصول رمادية مَ 
 ية يا بيكمان. شارك في الحياة!واصل! الحياة ح : اآلخر 

 :كاآلتي اخرس! الحياة هي : بيكمان
 المرء. أحدهم يؤلمالفصل األول: سماء رمادية. 

 .بدورهالفصل الثاني: سماء رمادية. المرء يؤلم آخرين 
 ظلم السماء، وتمطر.الفصل الثالث: تُ 

 ا.الفصل الرابع: تتكاثف الظلمة. المرء يرى باب  
الخامس:   أمام  الدنالفصل  العراء،  في  العراء.  في  يقف  المرء  مغلق.  والباب  السواد،  عميق  ليل  ليل،  يا 

الباب. المرء يقف عند اإللبه، عند السين، عند الفولغا، عند المسيسيبي. المرء يقف هناك، يتوه في أفكاره  
ايرتجف  وهو   بو   برد  يسمع  يشعر  وفجأة  الشديد.  والتعب  دوائر»بتشش« الجوع  األمواج  وتصنع  كاملة    ، 

هذه هي    –ا.  ا عالي  تصفيق  تصفق  . األسماك والديدان  الستار   هسيُس سمع  يُ االستدارة، صغيرة ولطيفة، ثم  
 م الرحب!لن أواصل على كل حال. تثاؤبي ضخم مثل العالَ  ... أكثر من الشيء؟ أنا  ذا الحياة! أه

 ال تنعس يا بيكمان! عليك المواصلة!: اآلخر 
 ا.تحدث فجأة بصوت خافت جد  ت أصبحَت ماذا تقول؟ : بيكمان
 انهض يا بيكمان، الطريق في االنتظار.: اآلخر 

المتعبة.  :  بيكمان خطوتي  عن  يستغني  أن  الطريق  على  على  أستطيع  أعد  لم  هكذا؟  بعيد  أنت  لماذا 
 )يتثاءب.( ...فهمك –ال أكاد أستطيع  -اإلطلق

 بيكمان! بيكمان!: اآلخر 
 )ينعس.( ...هه : بيكمان
 ان، لقد نمت!بيكم: اآلخر 

 نعم، أنا نائم. : ا()نائم   بيكمان
 استيقظ يا بيكمان، ال بد أن تحيا!: اآلخر 



 

 ا.ا رائع  ا أن أستيقظ. إنني أحلم اآلن. أحلم حلم  ال، ال أنوي مطلق  : بيكمان
 ال تواصل الحلم يا بيكمان، ال بد أن تحيا.: اآلخر 

 .بالموتأحيا؟ آخ، إنني أحلم : بيكمان
ش!انهض، أ: اآلخر   قول لك! ع 

ا. إنني أرقد على الطريق وأحتضر.   جد  ا جميل  كل. لم أعد أريد أن أنهض. إنني أحلم اآلن حلم  :  بيكمان
تريدان. بيكمان كله لم  ان  ساقالد  د الرئتان تريدان أن تواصل، لم يعد القلب يريد أن يواصل، ولم تعُ لم تعُ 

يريد أن يواصل. رائع، أليس  يعد يريد، أتسمع؟ امتناع صريح عن تنفيذ األوام الرقيب بيكمان لم يعد  ر. 
 كذلك؟
 هيا يا بيكمان، عليك أن تواصل.: اآلخر 

االنحدار!  :  بيكمان أواصل  أن  أنحدر،  أن  تعني  أنت  كما À bas»أواصل؟  الموت    «،  الفرنسيون.  يقول 
جد   يعد  جميل  لم  أظن.  هكذا  للغاية،  محتمل  الموت  أن  بد  ال  ذلك.  أعرف  أكن  لم  لم  ا،  ألنه  إلينا  أحد 

يكون   ربما  الموت.  تحمل  جد  لطيف  الموت  يستطع  ربما ا  الحياة.  من  بكثير  ألطف  ربما  أنني    ...ا،  أظن 
 يشعر المرء بنفسه. وها  ي في السماء، أال  ن إحساس كأن  ؛ ا أصبحت في السماء. لم أعد أشعر بنفسي مطلق  

ا أكثر من  . ربما يكون الهوتي  العطوف كالرب    ا. نعم، تقريب  العطوف يقترب، إنه يبدو مثل الرب    شيخ هو  
 ؟العطوف. هل أنت الرب شيخ؟ طاب يومك أيها الالعطوفا. هل هذا هو الرب  اء جد  اللزم. وبك  

 المسكين! ، يا بني  يا بني    العطوفأنا الرب   : (يوشك على البكاء)  الرب
االالعطوف آخ، أنت إذن الرب  :  بيكمان أيها الرب  . ولكن، من أطلق عليك هذا  البشر؟    ؟العطوفسم، 

 أنت نفسك؟ هه؟ أم 
 !« العطوفالرب  »  البشر أطلقوا علي  : الرب

ا، هؤالء الذين أطلقوا عليك ذلك. هم بالتأكيد الراضون،  غريبة، نعم، ال بد أنهم بشر غريبون تمام  :  بيكمان
ع الشمس،  أشعة  تحت  يسيرون  الذين  منك.  يخافون  والذين  السعداء،  أو  الشبعانون،  شبعانين  أو  اشقين 

لكنني    «.الرب العطوف! !  الرب العطوف»يقولون:  ففي الليل،    تنتابهم المخاوفأو أولئك الذين    ؛ راضين
 ، أتسمع؟العطوفهو الرب  َمن، أنا ال أعرف « العطوفالرب » :ال أقول

 ...، أيها المسكينيا بني   : الرب
ابني    عن  تخليتَ عندما    اعطوف    ؟ هل كنَت العطوف، أيها الرب  حقيقة    اعطوف  تكون  قل لي: متى  :  بيكمان

عندما    اعطوف    ابني الصغير؟ هل كنَت تمزق  ية  قنبلة مدو     تركَت عندما    ؟ األولى  تهسنلتوه  الذي كان قد بلغ  
 ، هه؟العطوف ، أيها الرب أمرتهم بقتله 

 آمرهم بقتله.: لم الرب
بذلك فحسب. لم تصغ  :  بيكمان القنابل. أين  وعندما دو    ، ا صرخ إليه عندم  ال، صحيح. أنت سمحت  ت 

 من فرقة ا عندما اختفى أحد عشر رجل  أيها الرب العطوف؟ هل كنَت عطوف    ، ت القنابل كنت عندما دو  



 

رجل   عشر  أحد  موجود    ،االستطلع؟  تكن  لم  وأنت  العطوف،  الرب  الرب  أيها  أيها  اإلطلق،  على  ا 
بالتأكيد صرخ الرجال األحد عشر عالي  فالعطو  تكن هناك، ببساطة لم    ا .  الموحشة، لكنك لم  الغابة  في 

عطوف   كنت  العطوف. هل  الرب  أيها  ستالتكن هناك  في  عطوف  يا  كنت  العطوف، هل  الرب  أيها  ا  نغراد، 
 ، أيها الرب؟ ا متى اهتممت بشأننا يوم  ا يا رب، متى؟  هناك، هه؟ نعم؟ قل لي متى كنت عطوف  

الذي لم يعد أحد  و  أي أحد. أنا الرب الذي لم يعد يؤمن به أحد.  لم يعد أحد يؤمن بي. ال أنت، وال:  الرب
 يهتم بأمره. لم تعودوا تهتمون بي.

، أيها الرب، وغير  شيخا علم اللهوت؟ َمن عليه أن يهتم بمن؟ آخ، أنت  الرب أيض    هل درَس :  بيكمان
انعد  الموتى والمخاوف. لم  من  عصري، ولم تعد تستطيع التعامل مع قوائمنا الطويلة   فأنت  ،  نعرفك جيد 

اليوم بحاجة إلى رب جديد. أتعرف، إلى رب لمخاوفنا  كتب  عطوف من  رب   إننا  الحكايات والخرافات. 
ا. أوه، لقد بحثنا عنك يا رب، في كل األنقاض، في كل حفرة خلفتها القنابل، في  وعوزنا. رب جديد تمام  

إليككل ليلة.   لكنا ندعو  إليك، بكينا،  العطوف؟ أين  ا! أين كنت عندئذ  عن  . يا رب! صرخنا  أيها الرب   ،
أيها الرب؟ أال تسمع   الجميلة  القديمة  أدرت ظهرك لنا؟ هل تحصنت في كنائسك  اليوم؟ هل  أنت مساء 

 المهشمة أيها الرب؟ أين أنت؟  نا عبر النوافذتاخصر 
لي، أنتم لي. أنا الرب    أدرتم ظهوركمأنتم  .  ي ظهر   ت َمن أدر   أنا  تلقد أدار أبنائي ظهورهم لي، ولس :  الرب

 ركم لي.و أدرتم ظه مالذي لم يعد يؤمن به أحد. أنت
م  ! إنك تفسد موتي. اغرب عن وجهي، إنني أرى أنك لست سوى عال  شيخاغرب عن وجهي أيها ال: بيكمان

: من يهتم بمن؟ من أدار ظهره لمن؟ أنتم لي؟ نحن لك؟ أنت ميت أيها  المعانياء. إنك تقلب  الهوتي بك  
  ؛ الوحدة، عندما تزمجر المعدة وسط السكون و   لبرديشعر المرء با عندما  ا ليل  نا معا، كن حي  ب. كن حي  الر 

ا، اغرب عن وجي، أيها  أيها الرب. آخ، اغرب عن وجهي، إنك الهوتي تنزف حبر     حي ا، كن معنا عندئذ  
 !شيخ اء، أيها الالبك  

 ا، ال أستطيع!تغيير ذلك! حق   ، أيها االبن المسكين! ال أستطيع : يا بني  الرب
أنت  و بيت القصيد أيها الرب. ال تستطيع تغيير ذلك. لم نعد نخافك. لم نعد نحب.    هذا هونعم،  :  بيكمان

مسن   اللهوتيون  جعلك  لقد  عصري.  نعليك،  اغير  في  تنتشر  والثقوب  مهترئ،  سروالك  صوتك أصبح  و . 
 نستطيع سماعك.ا وسط رعد زمننا. لم نعد جد   ا وخافت   ،امبحوح  

 ال، ال يسمعني أحد، لم يعد يسمعني أحد. أنتم صاخبون للغاية! : الرب
أيها الرب، حبر    ، أيها الرب؟ هل لديك حبر أكثر من اللزم في دمك  ، اأنك خافت الصوت جد    مأ:  بيكمان

الخفيف  الذاك  اللهوتيين  أيها  انصرف،  الكنائس،  شيخ؟  أسوار  في  سجنوك  لقد  سمع  يأحدنا  عد  يلم  و ، 
. انصرف، لكن عليك أن تجد حفرة أو بدلة جديدة أو غابة معتمة قبل مقدم الظلم الدامس، وإال  اآلخر

مسؤوال   بعد  فيما  الجعلوك  أيها  الظلم،  في  تسقط  اإلخفاقات. وال  عن كل  الطريق منحدر  شيخ  للغاية،  ، 



 

سد    ومكتظ العظمية.  ونوم    بالهياكل  الرب.  أيها  هنيئ  أنفك  ا ا  أيها  الهنيء.  شيخلا،  نومك  واصل  طابت  ، 
 !تكليل

 ...الحبيب  ؟ يا أبنائي المساكين، المساكين! يا بني  «بدلة جديدة أو غابة معتمة » : الرب
 طابت ليلتك!نعم، انصرف، : بيكمان

 )ينصرف.( ...أيها المساكين، المساكين : الرب
طيعون مواكبة األوضاع الجديدة. إننا  أكبر الصعوبات يواجهها اليوم المسنون الذين لم يعودوا يست:  بيكمان

. الموت وحده، الموت هو الذي  ا ا يقف في العراء، وال أحد يفتح له باب  ا في العراء. الرب أيض  نقف جميع  
 . وأنا في طريقي إليه.ا فتح لنا في النهاية باب  

دك بأن خلف  يع  ن  الحياة آالف األبواب. مَ في  الموت.    ه الباب الذي يفتحأال تنتظر  يجب عليك  :  اآلخر 
 باب الموت ما هو أكثر من اللشيء؟ 

 وماذا خلف األبواب التي تفتحها لنا الحياة؟ : بيكمان
 الحياة! الحياة نفسها! هيا، عليك أن تواصل.: اآلخر 

 . لم أعد أستطيع.«خش  ... خش  ... خش»:  تسمع خشخشة رئتي  ال لم أعد أستطيع. أ: بيكمان
 ان خشخشة.بل تستطيع. رئتاك ال تصدر : اآلخر 

اسمع:  :  بيكمان غيرها؟  يخشخش  ماذا  خشخشة.  تصدران  غير  «خش   ... خش   ... خش »رئتاي  ماذا   .
 ؟رئتي  

اس يقترب. إنه يمر بنا، ومكنسته تحك بلط الشارع  كن  الاس الشارع! ها هو، ها هو مكنسة كن  هذه :  اآلخر 
المكنسة.   إنها  أتسمع؟  تخشخش.  ال  رئتك  بالربو.  مصابة  رئة  السمع:  وكأنها    ... خش  ...خش»دقق 

 .«خش
كن  :  بيكمان الشارع  مكنسة  خشخشةاس  والكن    تصدر  المحتضر.  رئة  شرائط  مثل  سرواله  في  لديه  اس 

إنه كن   اس جنرال ألماني. وعندما يكنس، فإن رئات المحتضرين المخشخشة تقول:  اس جنرال. كن  حمراء. 
 اس الشارع!. كن  «خش ...خش  ... خش»
 ا.اس  لسُت كن    : اس الشارعكن  

 ؟ من أنت إذن؟ااس  لسَت كن  : بيكمان
 النفايات.القمامة و : أنا موظف في مكتب دفن اس الشارعكن  

 اس!الموت! وتتجول في هيئة كن   هو  أنت : بيكمان
في    ى ا. الموتاس. باألمس في هيئة جنرال. على الموت أال يكون انتقائي  اليوم في هيئة كن  اس الشارع:  كن  

  جنراال    كان الموت عندئذ    ؛إنهم اليوم يرقدون حتى في الشارع. باألمس كانوا في ساحة القتالان.  كل مك 
عزَ  المصاحبة  الشارع،  يلوفون اكسفها  والموسيقى  في  يرقدون  اليوم  الموت  و .  :  ة شخخشصدر  تُ مكنسة 

 .«خش  ... خش»



 

تصدر  :  بيكمان الموت  الكن  .  «خش  ...خش»:  خشخشة ومكنسة  إلى  الجنرال  سعر  من  هبط  هل  اس. 
 الموتى إلى هذا الحد؟

: إنه يهبط. ويهبط. ال تحية عسكرية. ال نواقيس تدق عندما يموتون. ال خطبة ُتلقى على  اس الشارعكن  
 .« خش ... خش»: خشخشةومكنسة الموت تصدر يهبط. السعر قبورهم. ال نصب تذكاري للمحاربين. 

السير؟  :  بيكمان تواصل  أن  خذني   بقَ اأعليك  الموت  هنا.  أيها  الموت،  أيها  أيها    ،معك.  تنساني،  إنك 
 الموت!

ومكنستي تصدر  ، « الرفاق القدامى»التي أحملها تعزف  يلوفون كساالا. آلة  : أنا ال أنسى أحد  اس الشارعكن  
 ا.. أنا ال أنسى أحد  « خش ... خش»: خشخشة
 ...ال تغلق الباب. أيها الموت أيها الموت،  ! ا ترك لي الباب مفتوح  اأيها الموت، أيها الموت،  : بيكمان

الشارعكن   دائم  اس  مفتوح  بابي  دائم  :  صباح  ا.  عصر  ا.  ليل  ا.  دائم  ا.  الضباب.  وفي  الضوء  في  بابي  .  ا 
دائم   مكان. ومكنستي تصدر  مفتوح.  في كل  الخشخشة  .  « خش  ...خش»:  خشخشة ا.  ينخفض  )صوت 

 ا، وينصرف الموت.(ا رويد  رويد  
اس الشارع يترك  اس الشارع. وكن  تسمع رئتي وهي تخشخش؟ مثل مكنسة كن  . أ«خش   ... خش»:  بيكمان

مفتوح   والكن  الباب  مصراعيه.  على  اسمه  ا  يُ م. و « الموت » اس  مكنسته  يَ   ا صدر صوت  ن  عن  كالذي  صدر 
 ... « ... خشخش ... خش »رئتي، مثل ساعة عتيقة مبحوحة الصوت: 

ا أمامك  الوقت ما زالبيكمان، انهض، : اآلخر   !ح  . هيا، تنفس، تنفس حتى تُص متاح 
 ...لكن رئتي تخشخش: بيكمان
 رئتك ال تخشخش. كانت تلك المكنسة يا بيكمان، مكنسة موظف في الدولة.: اآلخر 

 موظف في الدولة؟ : بيكمان
المصابيح وآالف  :  اآلخر  بآالف  تنتظر  الحياة  ثانية، وتنفس.  انهض  هيا،  فترة.  منذ  انصرف  ولقد  نعم، 

 وحة.األبواب المفت
 ا لي، إلى األبد، في كل وقت. باب واحد.ا، هكذا قال، مفتوح  باب واحد يكفي. وسيتركه مفتوح  : بيكمان
 ا. ستموت من الحلم. انهض.ا مميت  انهض، إنك تحلم حلم  : اآلخر 

؟  أن أنهض  ا هنا. أعلي  هكذا قال. سأبقى راقد    ، ا. هنا أمام الباب. والباب مفتوحكل، سأبقى راقد  :  بيكمان
اللحظة حلم   أحلم في هذه  إنني  قد   رائع  ا جميل  ا. حلم   جد  ا جميل  كل،  أحلم أن كل شيء  ا. إنني أحلم، 

ا.  ا مميت  ي. صوت  ا مثل رئت  صدر صوت  . وكانت مكنسته تُ « الموت»اس يطلق على نفسه  بي كن    انقضى. مر  
 بي. مر  الذي اس الموت. مثل هذا الكن  اسون لطفاء. لطفاء كوقد وعدني بباب، باب مفتوح. قد يكون الكن  

ش! ا شرير  إنك تحلم يا بيكمان، تحلم حلم  : اآلخر   ا. استيقظ، وع 
قد انقضى. أنا ميت على كل حال. كل  :  بيكمان أعيش؟ إنني أرقد في الطريق، وكل شيء، كل شيء 

 .ا جميل  شيء قد انقضى، وأنا ميت، ميت موت  



 

أن  :  اآلخر  بد  ال  بيكمان،  بجانبك.  بيكمان،  يحيا.  شيء  كل  وأمامك:  كيمينعن  و   ،كيسار   نعتحيا.   ،
 ش، يا بيكمان، كل شيء حي!اآلخرون. وأنت؟ أين أنت؟ ع  

ا.   جد  ا جميل  موت    اآلخرون؟ من هم؟ العقيد؟ المدير؟ السيدة كرامر؟ أعيش معهم؟ أوه، لقد مت  :  بيكمان
 ا. اآلخرون قتلة.أبد  من جديد ا، وال أريد أن أراهم واآلخرون بعيدون تمام  

 بيكمان، إنك تكذب.: اآلخر 
 ؟ هل هم طيبون؟اأشرار  أنا أكذب؟ أليسوا : بيكمان
 إنك ال تعرف الناس. هم طيبون.: اآلخر 

بضحكاتهم.  :  بيكمان قتلوني  قتلوني.  طيبة  وبكل  طيبون.  هم  بكل    تركونيأوه،  طاردوني.  الباب.  أمام 
  ،يسيرون إنهم  نوم.  ال  في عمقق أعماق أحلمهم. عنيدون حتى  الطيبة اإلنسانية. إنهم عنيدون حتى أعم

وهم عنيدون حتى في عمق النوم. يضحكون ويمضغون ويغنون وينامون ويهضمون وهم    ،بجثتي  ينمار   
 موتي الشيء.إن يمرون بجثتي. 

 يا بيكمان. ،إنك تكذب : اآلخر 
 ر مريحة.بلى، يا قائل نعم، الناس يمرون بجثتي. الجثث مملة وغي: بيكمان
موتك يا بيكمان، وجثتك  ليحزنون  وهم ب. و الناس قللدى في موتك يا بيكمان.  يتجاهلونك الناس ال : اآلخر 

 .يتجاهلونك تعترض طريقهم حتى في أثناء الليل، عندما يريدون االستغراق في النوم. ال 
إنهم يَ :  بيكمان قبيحة وغير مريحة.  يفعلونه. الجثث  قائل نعم، هذا ما  عبرون ببساطة وبسرعة،  بلى، يا 

 وكل منهم يسد األنف والعينين.
 نقبض لدى رؤية كل ميت!تبهم و ال يفعلون ذلك! إن قل: اآلخر 

إنسان  :  بيكمان مني  يصنع  أن  أراد  الذي  العقيد  إنه  تعرفه؟  هل  يأتي.  أحدهم  أترى،  جديد  انتبه،  ببدلته  ا  ا 
 القديمة.

 سيادة العقيد! سيادة العقيد!
 ا.السابق تمام  ما في ؟ لقد أصبح الوضع كون من جديدمتسول أهناك ، : يا إلهيالعقيد

ا. حتى المتسولون يأتون من  السابق تمام  ما في  ا. لقد أصبح الوضع كا يا سيادة العقيد، تمام  تمام  :  بيكمان
كنُت    . أنا منشق يا سيادة العقيد.غريق يا سيادة العقيد، كل. أنا جثة  الدوائر نفسها. لكنني لست متسوال  

متعَ جندي   باألمس  ب  ا  اسمي  كان  العقيد.  سيادة  يا  للغاية  بيكمان»ا  العقيد؟  «الرقيب  سيادة  يا  تتذكر  هل   ،
أتتذكر؟ نعم، ومساء غد  رخو    . كنتُ « بيكمان» العقيد،  ستقذف بي    ا بعض الشيء، أليس كذلك يا سيادة 

ا  وسأكون مقيد  أليس كذلك يا سيادة العقيد؟   فظيع، ا.  ا، ومنتفخ  ا، وصامت  بلنكنيزه، غبي    ئاألمواج على شاط 
في حسابك أنت يا سيادة العقيد. فظيع، أليس كذلك؟ ألفان وأحد عشر زائد بيكمان، أي ألفان واثنا عشر.  

 !«عا وواا»، ليلي اا ألفان واثنا عشر شبح  
 بتك؟ . ماذا كانت رت« بيكمان»باسم    ط  ا يا رجل. ولم أسمع قَ : أنا ال أعرفك مطلق  العقيد



 

الغاز،  :  بيكمان قناع  نظارة  ذو  الرجل  ذلك  قتله!  قتيل  آخر  بالتأكيد  سيتذكر  العقيد  سيادة  العقيد!  سيادة 
 وتسريحة شعر المساجين، والساق المتيبسة! الرقيب بيكمان يا سيادة العقيد.

ؤون، من  احمقى، شك  إنهم  .  المتدنية : صحيح! هذا! أترى، إن الشبهات تحوم حول كل هذه الرتب  العقيد
توحشوا  ا من أولئك الذين مرشحون إللقاء أنفسهم في المياه. هل غرقت؟ نعم، لقد كنَت واحد  أنصار السلم، 

فضائل   من  فضيلة  بأي  يتحلوا  أن  بدون  الشيء،  بعض  إنسانيتهم  وفقدوا  الحرب،  في  الشيء  بعض 
 .الجندية. منظر كهذا ليس جميل  

العقيد:  بيكمان سيادة  يا  كذلك  أليس  جميل  ال،  نعم،  ليس  الجثث  منظر  هذه  المنتفخة  الغارقة  ،  الكثيرة 
أنت القاتل يا سيادة العقيد، أنت! هل تتحمل ذلك يا سيادة العقيد،  و البيضاء الشاحبة التي نصادفها اليوم.  

 كقاتل يا سيادة العقيد؟  ما شعورك؟ أن تكون قاتل  
 : كيف؟ نعم؟ أنا؟العقيد

ي إلى الموت بضحكاتك. ضحكاتك كانت أفظع من كل أشكال  نلقد أرسلت بلى يا سيادة العقيد،  :  بيكمان
 يا سيادة العقيد!  كبضحك قتلتنيالموت في العالم يا سيادة العقيد. لقد 

الهالكين على كل حال. طبَت    : )ال يفهم على اإلطلق ما قيل(  العقيد لقد كنَت أحد هؤالء  أهكذا؟ هه. 
 مساء!
يا سيا:  بيكمان العقيد! وشكر  ليلة هادئة طيبة  التأبين! هل سمعَت ا جزيل  دة  قائل نعم، يا     على كلمة  يا 

 إنسان في رثاء إنسان.آخر ما يقوله صديق البشر! كلمة لتأبين جندي غارق.  
 إنك تحلم يا بيكمان، تحلم. الناس طيبون!: اآلخر 

المتفائل! هل خذلك صوتك؟ نعم،  ،صوتك   لقد ُبح  :  بيكمان العريض  الناس طيبون.    يا صاحب الصوت 
ا هكذا. فأنا أحلم  األشرار. لكن الناس ليسوا أشرار  من المرء سوى حفنة فيها ال يقابل  أحيان ا هناك أيام ولكن 

ا، هذه هي النقطة، مختلفون  ا بشع  ا. الناس طيبون. لكنهم مختلفون اختلف  فحسب. ال أريد أن أكون متجني  
العقيد شبعان، ويتمتع   اآلخر ال يحمل سوى رتبة متدنية. على نحو ال يمكن فهمه. هذا عقيد، في حين أن 

 صوف. وفي المساء لديه سرير وزوجة.من ال ا  داخلي  بالصحة، ويرتدي سرواال  
 شوه كل شيء في الحلم.ش! إنك تُ ا! انهض! ع  بيكمان، كفاك أحلم  : اآلخر 

يرقد على كرسي بحر قديم   الذي ليس لديه حتى قميص. في المساء و واآلخر، الجائع، األعرج،  :  بيكمان
 عن همسات زوجته. كل، الناس  بديل  في قبوه  يستخدمه كسرير، وصفير الجرذان المصابة بالربو يكون  

 بعض كل االختلف.عن طيبون. لكنهم مختلفون، مختلفون بعضهم 
.  ةهم طيببو قل  ؛ بهم و بهم. انظر في قلو ا جهلة. لكن قلالناس طيبون. لكنهم جهلة فحسب. هم دائم  :  اآلخر 

 بهم. صدقني، هم كلهم، في الحقيقة، طيبون.و لكن الحياة ال تسمح لهم بإظهار قل
في  طبع  :  بيكمان نعم،  يمكن سبره.  ال  على نحو  عميقة  الغالب.  في  عميقة  الحقيقة  لكن  الحقيقة.  في  ا. 

طيبون  هم  سرواال    ، الحقيقة  يرتدي  هذا  رمادي.  اآلخر  أبيض،  هذا  مختلفون.  داخلي  لكنهم  ال.  ا  اآلخر   ،



 

حظ أنا.  هو  هذا  داخلي،  سروال  بل  خارج  الغريقجثة  يا  ،  ئ سي  كوالرمادي  الرقيب  أيها  بيكمان،  يا   ،
 الخدمة، أيها اإلنسان خارج الخدمة.

 ش! هيا، انظر، الناس طيبون.إنك تحلم يا بيكمان، انهض. وع  : اآلخر 
ويهضمون. هكذا يمرون بموتي،  يمرون بجانب جثتي وهم يمضغون ويضحكون ويبصقون    إنهم:  بيكمان

 الطيبون الخيرون.
 يا بيكمان. استيقظ!ا استيقظ أيها الحالم! أنت ترى كابوس  : اآلخر 

أن    . هناك، ها هو مدير مسرح المنوعات يقترب. هل يجب علي  ا ا فظيع  أرى كابوس  نعم، إنني  :  بيكمان
 جيب؟ ا، أيها المُ أجري معه حوار  

 الطريق حافل بالمصابيح. كل شيء يحيا. واصل حياتك!ش! هيا يا بيكمان! ع  : اآلخر 
 ن؟ مع العقيد؟ كل!أن أواصل حياتي؟ مع مَ  أعلي  : بيكمان
 ش مع اآلخرين.مع اآلخرين يا بيكمان. ع  : اآلخر 

 ا؟ مع المدير أيض  : بيكمان
 ا. مع الجميع.معه أيض  : اآلخر 

  حضرة المدير!ا. أهل  طيب. مع المدير أيض  : بيكمان
 : ماذا؟ نعم؟ ماذا هناك؟ رالمدي

 : هل تعرفني؟بيكمان
كلالمدير معطف    ... :  الروس،  تسريحة  الغاز،  قناع  نظارة  انتظر!  الذي  عسكري بلى،  المبتدئ  نعم،   .

 غنى أغنية الخيانة الزوجية! ماذا كان اسمك؟ 
 بيكمان.: بيكمان
 : صحيح. وماذا بعد؟المدير
 لقد قتلتني يا حضرة المدير.: بيكمان

 ...ولكن يا عزيزي : رالمدي
سقتني إلى نهر اإللبه ألنك ال تعطي المبتدئ فرصة    لقدبلى. ألنك جبان. ألنك خنت الحقيقة.  :  بيكمان

 ا. لكن بابك انغلق خلفي. لقد الحقتني حتى اإللبه يا حضرة المدير.جائع   العمل. كنتُ  لكي يبدأ. أردتُ 
 ى نهر...ال بد أنك صبي حساس. تركض إلى اإللبه، إلالمدير: 

من  :  بيكمان عببُت  وهناك  المدير.  حضرة  يا  اإللبه  نهر  يا    مياه إلى  مرة  ارتويت  ارتويت.  حتى  اإللبه 
موت إلى  أدى  ذلك  لكن  المدير،  شيء م ي حضرة  لمسرحك  و  أسَ .  كأغنية  ذلك  أال يصلح  كذلك؟  أليس  ي، 

 الموسيقي؟ أغنية الزمان: أن ترتوي مرة، ثم تموت!



 

. غير ملئم  ا من الحساسين قليل  ! لقد كنَت واحد  هذا مخيف  : ا(ولكنها سطحية جد  )بنبرة عاطفية،    المدير
مهووس   كنَت  لك.  مكان  ال  هوس  لعصرنا،  بالحقيقة  ضاري  ا  ستخيف  ا  كنت  الصغير!  المتعصب  أيها  ا، 

 الجمهور كله بغنائك.
 اإللبه.لذلك أغلقت الباب في وجهي يا حضرة المدير. وفي األسفل كان يقع نهر : بيكمان
اإللبه، نعم. الغرق. النهاية. أيها المسكين. دهستك الحياة. ضغطت عليك حتى   :( أعله )نبرته كما  المدير

 . نعم، لو كنا كلنا بهذه الحساسية!ا. ارتويَت مرة، ثم مت  ا تمام  مسطح   أصبحَت 
 لكننا لسنا كذلك يا حضرة المدير. لسنا كلنا بهذه الحساسية...: بيكمان
الذين يجب عليهم أن يعرجوا خلل  لقد كنَت واحد    !كل، فعل    :(أعلهنبرته كما  )   المدير ا من المليين 

سيان أين. ال    ؛ مز يبالسرور عندما يسقطون. في اإللبه، في الشبريه، في الت   ايشعرو أن  سيرهم في الحياة، و 
 بعد ذلك. ون إالأيهد

 السقوط!أستطيع ني حتى ثم ركلتَ : بيكمان
لتؤدي األدوار التراجيدية. لكن النص رائع. أغنية مبتدئ.    فارغ! من يقول ذلك؟ لقد ُخلقَت   كلم :  المدير

 (.)ينصرفا كهذا. خسارة... جثة الغريق ذات نظارة قناع الغاز! خسارة أن الجمهور ال يريد أن يرى شيئ  
 ليلة هادئة طيبة يا حضرة المدير!: بيكمان

 مع سيادة العقيد؟ أن أواصل حياتي مع حضرة المدير؟ أن أواصل حياتي  ذلك؟ أعلي   هل سمعتَ 
 إنك تحلم يا بيكمان، استيقظ!: اآلخر 

ا عبر نظارة قناع الغاز البائسة هذه؟ هل كل الناس ُدمى؟  هل أرى كل شيء مشوه  هل أحلم؟  :  بيكمان
كلمة خت  أجلي؟  قاتلي من  ألقاها  التي  التأبين  كلمة  سمعت  كاريكاتور؟ هل  غريبة،  إلى  دمى بشرية  امية 

أن أواصل سيري    علي  هل  ا؟  أن أبقى حي    أيها اآلخر! هل علي    أنَت   –  .ا واحد من هؤالءأيض  هو    :مبتدئ
. وكلهم يثرثرون بل  هاة نفسالفظيع  ةاللمبالي ةه القبيحو الوجكلهم األعرج في الشارع؟ بجانب اآلخرين؟ لهم 

المرء منهم مرة أن يقولوا نعم، عند نعم، مثل الناس.    ... ، مثل ا وأغبياءيكونون ُخرس    ئذ  نهاية، وإذا طلب 
أ خانونا  خانونا.  لقد  جبناء.  صغار  بشوهم  كنا  عندما  خيانة.  وعندما  ع  الحرب.  يخوضون  كانوا  للغاية،  ا 

دائم   كانوا  بحماسة.  الحرب.  عن  يحكون  كانوا  اخترعوا  كبرنا،  قد  كانوا  أكثر،  كبرنا  متحمسين. وعندما  ا 
ا كانوا متحمسين. ولم يقل لنا أحد إلى أين نذهب.  ثم أرسلونا إليها. وكانوا متحمسين. دائم  ا.  ا لنا أيض  حرب  

أحد   لنا  يقل  الجحيم.  إلم  إلى  ذاهبون  الذين  ننا  بالجنود  واحتفوا  عسكرية،  مارشات  عزفوا  أحد.  ال  كل، 
لعسكرية. وأناشيد  الحرب العالمية األولى. محاكم عسكرية وخطط للمسيرات ا  خلل   مارك يسقطوا في النغ

الحرب على األبواب، فأرسلونا نحن  صارت  ا  لألبطال وأوسمة دموية. إلى هذا الحد كانوا متحمسين. وأخير  
صاحبتكم السلمة يا  » هذا ما قالوه.    «،صاحبتكم السلمة يا شباب! » ا. فقط قالوا:  إليها. ولم يقولوا لنا شيئ  

واآل  «. شباب!  خيانة.  أبشع  خانونا  خانونا.  المدير،  لقد  وحضرة  المعلم،  السيد  أبوابهم.  خلف  يجلسون  ن 
يُ وسيادة   ما  هذا  أحد،  يرسلنا  لم  الطبيب.  اآلن القاضي، وحضرة  يجلسون  كلهم  أحد.  ال  كل،  اآلن.  قال 



 

خلف أبوابهم. األبواب التي أغلقوها بإحكام. ونحن نقف في العراء. ومن فوق منصاتهم أو من مقاعدهم  
يمرون  قتلهم،  ب  ينمار     ، يسيرون لينا. لقد خانونا. خانونا أبشع خيانة. واآلن  إعهم  المبطنة يشيرون بأصاب

 .ويواصلون السير بقتلهم يمرون ببساطة.  بهم
 ب! وهم طيبون!و ب يا بيكمان. لديهم قلو تحلم. انظر إلى القلإنك ال يمرون يا بيكمان. إنك تبالغ. : اآلخر 

 .تواصل سيرها و  لكن السيدة كرامر تمر بجثتني : بيكمان
 ا لديها قلب!ال، هي أيض  : اآلخر 

 السيدة كرامر!: بيكمان
 : نعم؟السيدة كرامر

قلب:  اآلخر  لديك  قلبك   ،هل  كان  وأين  كرامر؟  سيدة  كرامر   ، يا  سيدة  سيدة  قتلتنيعندما    ،يا  يا  بلى،  ؟ 
يا سيدة كرامر، ألم    يه، هه؟ بصراحة ا من والدَ ابن آل بيكمان المسنين. ألم تتخلصي أيض    قتلت  كرامر، لقد  

قليل   قليل  تقدمي مساعدتك  تفسدي حياتهما  ألم  االبن حتى اإللبه، هه؟  ثم الحقت   يا سيدة    لكن    .؟  قلبك 
 كرامر، ماذا يقول قلبك؟ 

على   في اإللبه؟ كيف لم أفكر في ذلك؟ لقد الحظتُ  ،يا صاحب النظارة الغريبة ،: هل قفزت السيدة كرامر
 !في اإللبه! صبي مسكين! ال، فعل   داوي النزعة. قفزتَ الفور يا صغيري أنك سو 

. بابك كان األخير. وتركتني  لي نبأ رحيل والدي    نقلت    ، نعم، ألنك بكل حرارة قلبية، وبكل لياقة :  بيكمان
على نحو   ارتكبت  لقد ألف ليلة سيبيرية كنت أتطلع إلى هذا الباب.  طيلة ألف يوم، و  طيلة أقف في العراء. 

 مة قتل صغيرة، أليس كذلك؟جريعابر 
ا من هؤالء. سيبيريا.  ا. كنَت واحد  دائم    ئهناك أشخاص حظهم سي  :)تتماسك حتى ال تبكي( السيدة كرامر  

ا بعض الشيء. حالتك تمس قلبي، ولكن كيف سنعيش إذا أردنا  صنبور الغاز. أولسدورف. كان ذلك كثير  
يا لك من صبي تعيس! لكن  أيها الشاب.    وجهك  على البكاء على كل الناس! على الفور الحظت السواد  

  ال يجوز لذلك أن يؤثر فينا، وإال تلف القليل من السمن النباتي الذي نضعه على الخبز. لكنهم ينتحرون 
 . نعم، ما أكثر ما يعايشه المرء! في كل يوم ينتحر أحدهم.ببساطةغرق ا 

أيها اآلخر؟ الكلمة التي ألقتها سيدة عجوز    نعم، نعم، مع السلمة يا سيدة كرامر! هل سمعتَ :  بيكمان
 أيها الُمجيب الصامت؟ لشاب. هل سمعتَ  ا ذات قلب تأبين  

 ...قظ يا بيكمان  ... تيـ  ...اسـ : اآلخر 
 ا.ا جد  تقف بعيد   ا. وفجأة أصبحتَ تتحدث بصوت خافت جد   فجأة أصبحَت : بيكمان
ر نفسك كل هذه األهمية! كل يوم يموت  ! ال تع  شا يا بيكمان. استيقظ! وع  ا مميت  إنك تحلم حلم  :  اآلخر 

كل   ش!  ع  الحزن؟  بصرخات  مزدحمة  األبدية  تكون  أن  ينبغي  هل  النباتي،  خبزَ   الناس.  السمن  وعليه  ك 
 يدك! انهض! ش! للحياة ألف ثمرة. مد  وع  



 

تُ :  بيكمان إنها  تقترب. زوجتي طيبة. ال،  نت  حضر صديقها معها. لكنها كانعم، سأنهض. ألن زوجتي 
لماذا بقيتُ  انتظرَ   طيبة في الماضي.  لقد  ت ثلث سنوات، أعرف ذلك، ألنها  ثلث سنوات في سيبيريا؟ 

 ؟اليوم  ا طيبة معي. الذنب ذنبي. لكنها كانت طيبة. هل ما زالت طيبةكانت دائم  
ش!: اآلخر   حاول! ع 

! ال تفزعي! إن:  بيكمان   ، يا زوجتي. كان عليك  نتحرتُ ! زوجك. أنا بيكمان. لقد ا أنا. انظري إلي    نيأنت 
! أعرف أنه كان  ا! أنت  مطلق   أال تفعلي ذلك، هذا الشيء مع اآلخر. لم يكن لي سواك! إنك ال تصغين إلي  

! انظري  . لكن ال تحزني، أنا بخير اآلن. أنا ميت. بدونك لم أعد أريد الحياة! أنت  عليك االنتظار طويل  
 دون أن تسمع بيكمان.(من ا، ا وثيق  ة  صديقها عناق  السيدة معانق تمر به) ! أنت   ،إلي  

! لقد كنت  زوجتي! انظري إلي   ، إنك ال تسمعيني  مرة أخرى! أنت    ني، عليك أن تنظري إلي  ، لقد قتلت  أنت 
تسمعيني؟    تمرين واآلن    ؛، أنتنيقتلت  ا! لقد  مطلق   المرأة مع صديقها.(بي ببساطة؟ لماذا ال  لم    )تمر به 

على موتي سوى يوم واحد. إلى   ينقض  تني ولم منذ وقت طويل؟ لقد نسيَ  تعد تعرفني. هل مت  تسمعني. لم 
الُمجيب؟! إنك ال تقول شيئ   المهلل،  أيها  نعم،  قائل  الناس طيبون! وأنَت؟ يا  الحد  ا!  هذا الحد، إلى هذا 

أن أعيش.   نت تقول إن علي  ! وأنت، أ؟أن أواصل الحياة؟ ألهذا عدُت من سيبيريا ا. أعلي  ا تمام  وتقف بعيد  
الشارع و  يمين  إلى  األبواب  األمام  إلى  كل  إلى  يسير  المرء  كلها.  انطفأت،  المصابيح  مغلقة. وكل  يساره 

ا هكذا،  ر بعيد  لي؟ ال تس    آخر  أن أواصل السقوط؟ أليس لديك سقوط   ألنه سقط! وأنت تقول لي إن علي  
 ا تعرف الكثير!!!تكلم، فأنت دائم  أيها الصامت، ألديك مصباح آخر لي في الظلمة؟ 

الفتاة:  اآلخر  الفتاة التي أدفأتك.  الفتاة التي انتشلتك من اإللبه،  تأتي  التي أرادت    ، يا بيكمان   ،من هناك 
 ت عنك في كل مكان.. لقد بحثَ دون توقفمن  تقبيل رأسك الغبي. وهي لن تمر بموتك

ال  :  بيكمان إنسان!  عني  يبحث  لم  عني!  تبحث  لم  على  كل!  أقدر  لن  أخرى.  مرة  ذلك  أعتقد  أن  أريد 
 السقوط ثانية، أتسمع؟! ال أحد يبحث عني!

 ت عنك في كل مكان!الفتاة بحثَ : اآلخر 
 إنك تعذبني يا قائل نعم! اغرب عن وجهي!: بيكمان

 ؟ أيتها السمكة الصغيرة الباردة!يا سمكة! يا سمكة! أين أنت   :دون أن تراه( من )  الفتاة
 أنا ميت. أنا؟: بيكمان

 في العالم كله! أوه، أنت ميت؟ وأنا أبحث عنكَ : الفتاة
 لماذا تبحثين عني؟ : بيكمان

قب  لماذا؟ ألنني أحبكَ :  الفتاة أيها الشبح المسكين! أنت اآلن ميت؟ وددت لو  أيتها السمكة    ، بحرارة   لتك  ، 
 الباردة!
 ت؟ هل ننهض ونواصل السير لمجرد أن الفتيات تنادينا؟ فتيا : بيكمان

 أيتها السمكة؟  ، نعم: الفتاة



 

 ا؟وإذا لم أكن ميت  : بيكمان
الصغيرة الباردة!   يا سمكتي إلى الحياة، عودي ا إلى البيت، إلى بيتي. نعم، سنمضي مع   أوه، عندئذ  : الفتاة

 ا.من أجلي. معي. هيا، نريد أن نحيا مع  
 ا؟ أن أحيا؟ هل بحثت  عني حق   أعلي  : بيكمان

أيها الشبح الرمادي المسكين؟    الوقت. آخ، لماذا مت    طيلة ك! عنك فحسب. بحثت عنك  دائما. عن:  الفتاة
 أال تريد أن تحيا معي؟ 

 نعم، نعم، نعم. سآتي معك. أريد أن أحيا معك!: بيكمان
 يا سمكتي!: الفتاة

ا. ونريد أن نسير  نريد أن نحيا مع  نحن  سأنهض. إنك المصباح الذي يضيء لي. لي وحدي. و :  بيكمان
 ...ا، وأن نتلصقين في الشارع المظلم. هيا، نريد أن نحيا مع  ا متلصقَ مع  

 سأضيء لك وحدك في الشارع المظلم.نعم، : الفتاة
 إذن؟ ا! أين أنت  تقولين إنك ُتضيئين؟ ما هذا؟ الدينا تظلم تمام  : بيكمان

 دة.(يالصادر عن ذي الساق الوح «توك -تيك»)من بعيد يُسمع  
أيها الشبح المسكين    . ودة الموتى تدقأتسمع؟ د:  الفتاة يجب أن أنصرف، يا سمكة، يجب أن أنصرف، 

 البارد.
يا مصباحي الصغير! أضئ! من    ي بقا إلى أين؟  :  بيكمان الدنيا فجأة! أيها المصباح،  هنا! لقد أظلمت 

يدق!   ما  شخص  هناك؟  من  « توك–تيك  ،توك–تيك»يدق  هناك  ي!  هكذا؟  !  « توك–تيك  ،توك–تيك»دق 
العملق، العملق ذو   )يهمس( هناك!   )يصرخ(!  « توك –تيك  ، توك –تيك»! ويقترب يعلو باستمرار. الصوت 

يدقدةيالساق الوح يقترب!    «،توك –تيك» بعكازيه.    ، إنه  يقترب مني!    «، توك–تيك» إنه    ،توك –تيك »إنه 
 (. )يصرخ !!! « توك–تيك

 بيكمان؟ :( تين )بموضوعية ورزانة تام دةيذو الساق الوح
 أنا هنا. : خافت( )بصوت  بيكمان

الوح الساق  يا    :( تينتام  ورزانة)بموضوعية    دةيذو  تعيش  زلت  ارتكبَت ما  لقد  يا    بيكمان؟  قتل  جريمة 
 ؟ تعيش  بيكمان. وما زلتَ 

 ا!أنا لم أقتل أحد  : بيكمان
الوح الساق  ُنقتَ :  دةيذو  إننا  بيكمان.  يا  يوم،  بلى  نَ كل  و ل كل  يومل.  قتُ يوم  قتلمر  نَ   وفي كل  .  بجريمة 

  ثلث سنوات في سيبيريا يا بيكمان، ومساء أمس أردتُ   أنت قتلتني يا بيكمان. أنسيت ذلك؟ لقد قضيتُ و 
ذهبُت إلى    أنت كنت هناك يا بيكمان، شغلت مكاني. عندئذ    ؛ العودة إلى البيت. لكن مكاني كان مشغوال  

.  ااإللبه بارد  نهر  ان؟ كان  اإللبه يا بيكمان، مساء أمس. إلى أي مكان آخر كان بإمكاني الذهاب يا بيكم
ذلك اعتدت  بهذه  لكنني  قتل  جريمة  ينسى  ال  المرء  بيكمان!  يا  السرعة  بهذه  تنسى  أن  اآلن.  فأنا ميت   ،



 

أن أذهب إلى البيت. في    خطأ. ما كان علي    لقد ارتكبتُ يا بيكمان. نعم،    القاتل   تلحق الجريمة  السرعة.  
ل، كل يوم،  قتُ نَ جميع ا  ال أتهمك يا بيكمان، إننا  أنا  هناك.    البيت لم يعد مكان لي يا بيكمان، ألنك كنت 

  كل ليلة. لكننا ال نريد أن ننسى ضحايانا بهذه السرعة. ال نريد المرور بقتلنا. نعم، يا بيكمان، لقد أخذَت 
كنتُ  التي  زوجتي  لدى  زوجتي،  لدى  أريكتي،  على  بها    مكاني.  ليلة    طيلةأحلم  ألف  سنوات،  ثلث 

ا ان في البيت رجل يرتدي ملبسي يا بيكمان، كانت واسعة سيبيرية! ك وكان يشعر  عليه، لكنه ارتداها،  جد 
يا بيكمان. عندئذ    ومع   ،بالراحة والدفء في ملبسي انسحبُت. وألقيت    زوجتي. وأنت، أنت كنَت الرجل 

  ؛ منذ يوم كامل وأنا ميت  ا. ا يا بيكمان، لكن المرء يعتادها سريع  نفسي في اإللبه. كانت المياه باردة جد  ب
قتلتني ونسيت   القتل، هذا ما  .  الجريمة وأنت  المرء أال ينسى جرائم  يجب أال تفعل ذلك يا بيكمان، على 

 ها!يفعله األشرار. لن تنساني يا بيكمان، أليس كذلك؟ يجب أن تعدني بأال تنسى جريمة القتل التي ارتكبتَ 
 لن أنساك.: بيكمان

  ثمة شخص يمكنني أن أموت في سلم، على األقل  إذن  منك هذا يا بيكمان.    جميل :  دةيذو الساق الوح
في   يفكر  قاتلي واحد  األقل  على  فحسب  ، ،  واآلخر  الحين  بيكمان وأحيان    ، بين  يا  الليل  في  ال    ، ا  عندما 

 )ينصرف.(  ... يمكنني على األقل أن أموت في سلم تستطيع النوم! عندئذ  
أحلم؟  «توك –تيك  ، توك –تيك»  :)يستيقظ(   بيكمان هل كنت  أنا؟  أين  إذنميت  ألسُت  !!!  أمتأ؟  ا  ؟  بعد   لم 

كلها!    « توك–تيك   ،توك –تيك» الحياة  كله!    «توك–تيك»خلل  الموت  تيك-»تيكعبر  توك«،  -توك، 
أن أحيا! وفي كل ليلة يقف أحدهم ويحرس فراشي، ولن أستطيع التخلص    أتسمع دودة الموتى؟ وأنا، علي  

 ل!ك! « توك–تيك  ،توك–تيك»من خطوته:  
اهذه هي الحياة! ثمة إنسان، وهذا اإلنسان يأتي إلى ألمانيا،   . إنه جائع وأعرج! إنسان يأتي  ويرتجف برد 

 في العراء.الرجل . يصطفق باب، ويقف إلى ألمانيا! يأتي إلى بيته، فيجد فراشه مشغوال  
وا ساق  ذو  زوج  لديها  الفتاة  لكن  فتاة،  يجد  ألمانيا!  إلى  يأتي  هو  متأوه  حد،  رجل  واالسم  باسم.  ينطق  ا 

 في العراء.الرجل يقف و ، باب . يصطفق « بيكمان»
يصطفق  يضحك عليه حتى يكاد يقع على األرض.    ا رجل يأتي إلى ألمانيا! يبحث عن الناس، لكن عقيد  

 .من جديدفي العراء الرجل يقف  و باب، 
من  في العراء  الرجل  يقف  و باب،  ال ق  رجل يأتي إلى ألمانيا! يبحث عن عمل، لكن المدير جبان، ويصطف

 . جديد
يقف  و باب،  التشعر بالحزن على الغاز، ويصطفق    ا رجل يأتي إلى ألمانيا! يبحث عن والديه، لكن عجوز  

 في العراء.الرجل 
الوح الساق  ذو  يأتي  ثم  ألمانيا!  إلى  يأتي  ذو  «توك –تيك»يأتي،    «،تيك  ،توك–تيك»  ،دة يرجل  ويقول   ،

الوح قول:  .  «مانبيك»دة:  يالساق  عن  يتوقف  يتنفُس «بيكمان»ال  ،  « بيكمان»  : ر يشخ   و ،  «بيكمان»  : . 
!  «توك –تيك  ، توك –تيك »  :. ويسير في حياة قاتله « بيكمان»   :يصليو يسب،  و يصرخ،  و ،  «بيكمان»  : يتأوه و 



 

وكل يوم  ل كل يوم،  قاتل؟ من يحمينا حتى ال نصبح قتلة؟ إننا ُنقتَ   ، أنا   ه، قتلو الذي  والقاتل أنا. أنا؟ القتيل،  
. يصرخ في  لم يعد يتحمل أن ُيقتل وأن يكون قاتل    «بيكمان »مر بجريمة قتل! والقاتل  ! وفي كل يوم نَ ل َنقتُ 

ثم يرقد في مكان ما في الطريق، الرجل الذي أتى إلى ألمانيا، ويموت. في   «،إنني أحتضر!»وجه العالم: 
ا اليوم فالبشر يرقدون هناك. ليس لذلك  الطريق أعقاب سجائر وقشر برتقال وورق، أمفي  الماضي كان  

كن   يأتي  ثم  معنى.  كن    اس أي  العسكر شوارع،  زيه  في  ألماني،  القمامة  اس  شركة  من  حمراء  وبخيوط  ي 
القاتلَ والنفايات  ويجد  بيكمانالقتيلَ   ،  ميت    مُ .  والبرد،  الجوع  من  القرن  ا  في  الطريق.  قارعة  على  لقى 

الطر  في  الخامس.  العقد  في  باستسلم،  العشرين.  انتباه،  بل  بالقتيل،  يمرون  والناس  ألمانيا.  في  يق. 
وبلمباالة،   باشمئزاز،  تامة لمباالبلمباالة،  بباحتقار،  يشبه  ة  موته  أن  حلمه  عمق  في  يشعر  والقتيل   !

قيمة، رمادي. وأنَت  ن؟  أن أحيا! من أجل ماذا؟ من أجل مَ   أنت تقول إن علي    ، حياته: بل معنى، بل 
لي  أأترك  أليس  انتحاري؟  في  حق  لي  أليس  موتي؟  في  ذلك  نفسي   حق  من  أكثر  وَأقُتل  أين  ُأقَتل  إلى  ؟ 

من أجل ماذا؟ إلى أين يجب علينا الذهاب في هذا العالم!  و ن؟  أذهب إذن؟ ومن أي شيء أعيش؟ ومع مَ 
 لقد خانونا، خانونا أبشع خيانة.

 ا هنا!، أيها اآلخر؟ إنك في المعتاد دائم  أين أنَت 
فجأة! أين    جيب! أين أنت؟ لقد اختفيَت اآلن يا قائل نعم؟ أجبني اآلن! اآلن أحتاج إليك أيها المُ   أنتَ   أين

 ني أن أهنأ بالموت!، يا َمن ال تريدجيب، أين أنَت أنت أيها المُ 
 !ون؟تكلمتلماذا ال أين أنتم، جميع ا؟ ؟ «رب»الالذي يطلق على نفسه  شيخأين ال

 !؟أليس ثمة إجابة
 صمتون إذن؟ لماذا؟لماذا ت

 أال يجيبني أحد؟
 أال يجيبني أحد؟؟؟

 أحد؟؟؟ال أال يجيبني أحد، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

األسّد ِسنّ   

 
 أبواب .يُقفَل أن أيضا ً نتخيّل أًن الممكن ومن أحدنا، خلف الباب ينغلق أن كثيرا ً يحدث .خلفي الباب انغلق

 تتّصف أيضا ً البيوت أبواب .الداخل في أو الخارج فًي إما الشخًص يكون عندئذً  بالمفتاح، توصد مثال ، البيوت،
 ًل للغاية، سميكً  الباب فهذا دفعوا، نعم، بقّوة، يخلف الباب دفعوا اآلن هم وها .قاسية ختامية، نهائية، بصفة

 أنه الباب، لهذا المميّزة السمة هي هذه .432 الرقًم يحمل قبيح باب .بهدوء أو بخفّة يغلقه أن المرء يستطيع
 فيه تؤثًر وًل لشيء، يستجيب ًل الباب فهذا وفرادة، كبرياء يمنحه مًا هذا – بالحديد مصفَّح وأنه رقما ، يحمل
الصلوات أحرًّ حتى . 

 الكائن هذا مع حبسوني لقد بًل فحسب، وحدي يتركوني لم كاّل، الكائن، هذا مًع وحدي تركونًي هًم ها واآلن،
نفسي مع :مثله أخاف ًل الذي . 

 ذلك إن القول أستطيع ًل لذاتك؟ تُسلَّم أن نفسك، مع وحيدا ً تُتَرك أن ذاتك، علًى إل تعتمد أّلً الشعور؛ هذا أتعرف
 كما تقابلها أن .نفسك تقابل أن :إثارة ً العالم هذا في بها نمرًَّ أًن يمكن التي المغامرات أكثر إحدى أنه رغي شنيع،
ر ًل قّوة، وًل لك حول ًل عاريا ، :432 رقًم الزنزانة في هنا، يحدث  تشتيت، دوًن من صفة، بال ذاتك؛ في إل تفّكِّ
 للشرب زجاجة ًل .الفعل إمكانية مًن تماما ً تُسلب أن :رامةللك إهانة ً األكثر هو وهذا .شيء فعًل إمكانية دوًن ومن
الذات إًل – شيء ل للكتابة، قلم ًل العروق، لقطع أًو للهروب سّكين ًل للشنق، منشفة ًل للتحطيم، أو . 

 يخاطر ثم دعائم، يفرز الذي العنكبوت يحوزه مما أقلًّ هذا !عارية جدراًن بأربعًة خاوية غرفة في ذلك أقلًَّ ما
نحنً؟ سقطنا إنً  سيلتقطنا خيط أيً  .الشبكة على أو الفراًغ في السقوط بين مًا مغامرا ً فوقها، تهبحيا  

 – بالطيران؟ وللطائر بالنمو للشجرة تسمح التي القوة هًو هًل – الربًّ ليلتقطنا؟ يده الربًّ سيمد ً هل الذاتية؟ قوتنا
أردنا إذا – أحيانا ً يلتقطنا فهو إذا ، الحياة؟ هو الربًّ هل . 

 فًي وسار الظالم من شيء ظهر األركانً، من الليل وزحًف الشباك، قضبان من أناملها الشمس سحبت عندما
 .وينمو يتنفّس وأنه ماً، شيءً  بوجوًد شعرت وحدي؟ أعد لم هًل الباب؟ أحد ً فتح هل .الربًّ أنه اعتقدت .اتجاهي
 والذي موجودا ، كان الذي ذلك أمام الطريق تفسح أن األسواًر على أن وشعرت للغاية، ضيّقة الزنزانة أمست

الربًّ» عليه أطلقت ». 

 غير شيء ل الزنزانة، في معك خوفك !الليل من تنتشي أن إيّاك – الصغيًر اإلنسان أيّها ً،432 رقم يا أنت،
كشبح ُمريعا ً يكوًن قد -بنًا اختلى إذا- والليل مارد، الخوف لكن .والليل الخوف !ذلك . 

 والزنزانة دوما ، كانًت كما ضيّقة الجدران !القرد أيّها .الجدران على ضوءًه قيا ًمل األسطح فوق القمر يسقط
 .بداخلك كاًن لقد تحدّث، الذي هذا هناك، يكن لم .وجود –حنونا ً يدعونه الذي– للرب ليس .برتقال كقشرة خاوية
 – الحياة هو الربًّ .ألسماكوا العناكب حتى آلهة، الجميع إله، أيضا ً فأنت !أنت إنه – أنت منك اإلله انبثق ربما
 هذا ولكًن .ذلك سوى شيًء ًل .ذلك من أكثر يكوًن أن يمكًن ل لهذا جدا ، كثيرً  هذا ولكن .شيء كلًّ هو هذا

أمرنا على يغلبنا ما كثيرا ً الالشيء . 

 مًن تنفتح لًن أنها المرء يعلم جوز حبّة مثل أبدا ؛ قبل من ينفتح لم وكأنه جوزً، حبّة مثًل مغلقا ً كان الزنزانة باب
 .الالنهائي القاًع فًي –وحدي تُركتًُ أن بعد– سقطتًُ وهكذا .الباب كاًن هكذا .عنوة ً فتحها مًن بدًّ وًل نفسها، تلقاء
 يغزل راح النمل، بدأب وهو، شبكته، الرياح مّزقت !جبان :عسكرية بنبرة ً وجهًي في العنكبوت صرًخ عندئذً 
– أنه غيًر بالشكر، إليه توّجهت .كالحرير الرقيقة بحباله طال ،ر 123 البالغ بوزني إيّاي، مصطادا ً جديدة شبكة ً
ذلًك يلحظ لم -أبدا ً . 



 

 شيئا ً ولكًن .ذاته يتحّمل أّلً يكاد المرء أًن مع اآلخرين، على برعونةً  اإلنسان يثقل .عليًّ تدريجيا ً تعّودت وهكذا
نفسي في جيبةع أشياء وليال ً نهارا ً أكتشف رحت وهكذا ومحتمال ؛ مسلّيا ً وجدتني فشيئا ً . 

 كقطرات األيام تساقطت .العالم ومع الحياة، مع شيء؛ كلًّ مع العالقة الطويلة الفترة تلك خالًل فقدتًُ أني غير
 وشعرت .أنا بي وممتلئا ً الحقيقي العالم من خاويا ً ببطء أصبحت كيف شعرت .وانتظام سرعةً  فًي عني وانفصلت

يلتوًّ دخلته الذي العالم هذا عًن أبتعد رحت كيف . 

 طوال بؤسه شاكيا ً المرء يصرخ بالتأكيد .والقنوط اليأس من مريضا ً أصبحت أني حتى وميّتة باردة الجدران
 الجدران على بيديه المرء يضرًب ساعاًت طوال .باإلنهاك سريعا ً المرء يشعًر شيء يجيب ل وعندما أيام،

 هذا في الوحيدة المتعة يغدًو الصغير األلم وهذا تدمى، ما سريعا ً األيدي فإن شيء، ينفتح ل وعندما واألبواب،
 .القفر

 لم خجول برجلً  يدفًع كان بابً  وكلًّ كثيرة؛ أخرى وأبواب انفتح، المتَوهَّم فالباب .العالم هذا في نهائيا ً شيًء ًل
 الجدران به وتحيط أخضر عشبً  يتوّسطه فناء، فًي طويل طابورً  في ليقف الخارج، إلى جيدا ً وجهه يحلق

 .الرمادية

 جعلتنا .جلدية أحزمة بطونَها تربط زرقاء كالب عن صادر مبحوح نباحً  رأسنا، وعلى حولنا من نباحً  انفجر ثم
 ولكًن .عظيما ً خوفا ً مثيرة ً وجوهنا في تنبح وراحت دائمة، حركة في هًي كانت كمًا دائمة، حركةً  في الكالب
باهتا ً أزرق زيّا ً يرتدون أناس عن صادرً  احالنب أن المرًء يعرف يهدأ، وعندما بالخوف، المرء يتشبّع عندما . 

 وعندما األعماق، مًن المرء يهزًّ الذي اللقاء هذا بالسماء، األول لقائها على العين تتغلّب عندما .دائرة في درنا
 هدىً  غير على يسيرون عديدين أن عينيه، يضيِّّق وهًو يلمح، أن منا الواحد يستطيع عندئذً  الشمس، العين تعتاد
ربّما رجال ً ثمانين سبعين، – نفسه المرء يفعًل مثلما بعمق نفسونيت وهم . 

 نصًف لمدة المعتاد من أكثًر مبتهجين ذلك ومع ضعفاء، خائفين، الخشبية، القباقيب إيقاًع على – دائرة في ودائما ً
 – اآلبدين أبد إلى هكذا متسّكعا ً يمشي أن المرء باستطاعة لكان الوجه، في النباح وهذا األزرق الزيًّ لوًل .ساعة
ً بال والمشي والرؤية، التنفّس، :المستمتع الحاضر إًل ليس مستقبل، وًل ماض  ! 

 من شهورا ً اإلنساًن يستمتع عندما– الوقت بمرور ولكًن .صغيرة سعادة تقريبا ، عيد ً إنه .البداية فًي كان ما وهذا
 والقطرات بالسأم، يشعر صغيرة،ال السعادة تكفيه تعود ل .الشرود في الذهن يبدأ –معركة يخوض أًن دون

 فيه يغدو الذي اليوم يأتي ثم .كأسنا في وتسقط تتجّمع -فيه نعيش أن علينا يتحتّم الذي- العالم هذا في العكرة
 يشعر اإلنساًن يعود ًل وعندما عليه، تتهّكم العالية السماء أًن اإلنسان يشعر عندئذً  عذابا ، دائرة في الدوران
 إثارة سوى هدفً  لوجودها ليس متحّركة كجثّة بل المعاناة، فًي وشريك كأخ ً خلفه قفوالوا أمامه بالواقف

 تجاور قطعًة لها، وجه ل الخشب من قطعة مثل اآلخرينً، بين محشور بأنه المرء يشعًر وعندما اشمئزازنا،
 المرًء يدور عندما يحدث هذا .آخر شيء أيًّ من أكثر الغثيان لدينا يثيروًن عندئذً  آه، ينتهي، ًل سورً  في غيرها
 المرًء قوى يستنفدون الذين الشاحب، األزرق الزيًّ مرتدي وبين الرمادية، األسواًر بيًن دائرة في شهوًر طوال

 .بنباحهم

 غريبة شّريرة روحً  تلبّسته أن بعد الشمع متحف من خرج أو .طويلة فترة منذ مات أمامي يسير الذي الرجل
 الشعر بها يحيط التي– فصلعته !نعم .طويلة فترة منذ مات أنه مًع – طبيعي إنسان كأنه يتصّرف أن إلى تدفعه

 الشمس تنعكًس حين الحيًّ الرجل صلعة به تتسم الذي الدهني البريق لها ليس -كإكليل القذر الرمادي األشعث
 هذا يتحرك يكن لم لو .قماش كقطعة وذابلة منطفئة إنها الصلعة، لهذه بريق ًل ل، – طفيفا ً انعكاسا ً عليها والمطر
 باروكة ً الصلعة اعتبار الممكن مًن لكاًن -هذا اإلنسان تقليد باإلنسان، وصفه أستطيع ًل الذي- أمامي السائر
 في مهّرج أو بيروقراطيًّ موّظفً  باروكة تقدير أقصى علًى إنها كاّل، – عظيم سّكيرً  أو عالِّم باروكة ليست .ميتة

 أنا أنني، تدرك ألنهًا فحسب، شّريرًة ألنها تسقط أن تريد ل وربمًا – الباروكة هذه متماسكة، لكنها .سيرك
 كلمة اآلن كلّه اإلنسان على أطلق أن أريد– باروكة تسير لماذا .أكرهها إني نعم، .أكرهها خلفها، السائر



 

«  الطيران تتعلّم لم التي العصافيًر صغار بينما الحياة، قيًد على وتظلًّ أمامي تسير لماذا –أسهل هذا ،«باروكًة
 بكراهيّتي تشعر إنها !جبن وأيًّ – جبانة ألنها الباروكة أكره إني الموتً؟ هاوية إلى البيوت سقف من تسقط بعد
 الرمادية األسوار بين للغاية، صغيرة دائرة في دائرة، فًي دوما ً تدور أماميً، األبله تسّكعها تواصل بينما لها،
وزراؤنا فيه يسكن الذي بالقصر لتحيًط يلةل ذات سّرا ً لرحلت قلب لها كان لو لها؛ قلب ًل التي . 

 الباروكًة هذه ارتكبتها فعلة أيً  السجن؟ في الباروكة حبسوا لماذا :التالي السؤال فًي أفّكر وأنا طويلة مدّة منذ
بها الذي أنا ناحيتي، لتنظر خلفها تلتفت أًن عن تجبن التي  على ألحقها :أعذّبها إني نعم، الوقت؟ طيلة أعذِّّ

 كًل في .ظهرها على البلغم مًن رطلً  ربع أبصق وكأنني كريها ً، صوتا ً فمًي من وأصدر بالطبع، عمدا ً الدوام،
بها، لترى كاملة استدارة تستدير أًن تجرؤ ًل ذلك رغم .رعدة تصيبها مرة  من يمنعها جبنها إن تجرؤ، ل لً، معذِّّ
 استدارة نصف تستدير أن على تجرًؤ ًل لكنها متيبّسة، برقبة فحسب، قليال ً اتجاهي في تستدير إنها .ذلك تفعل أن
عيوننا تلتقي أن إلى . 

؟ ماذا ترى، ؟ أم اختلستً  هل ارتكبت   نعم، .ربما نعم، جنسّي؟ هياج ً نوبة في العامًّ الحياء خدشتً  أنها أم سرقت 
 أمامي، عتتسكًّ ذًي هي ها واآلن، – سخيف شبقً  حالة إلى مندفعة ً جبنها فهجرت أحدب، بعاشقً  انتشت يوم ذات

شيئا ً وفعلت تجّرأًت ألنها نفسه، الوقت فًي ومرتعبة بصمت، مستمتعة ً . 

 ومن أقتلها، أن عليًّ السهل من آه، !قاتلها أنا، خلفها، أمشي أني تعرف ألنها سّرا ً اآلًن ترتعش أنها أعتقد لكني
 ستتعثّر عندئذً  ها،طريق في ساقي أضًع أًن إًل عليًّ ما .شخًص أيًّ انتباه لفت دوًن من ذلك يحدث أن الممكن
 :دّراجة إطار من يخرج وكأنه مميت بهدوءً  منه الهواء يخرج ثم – رأسها شُجًَّ ولربما للغاية، النحيلتين بساقيها
 القليلة األحمر الحبر قطرات أما للصفرة، المائل األبيًض الشمع مثل المنتصًف من الرأس سينفجر ...بففف

 القميًص فوق أحمر بّرّي ً توتً  عصير مًن قطرات وكأنها يفة،وسخ زائفة ً فستبدو الرأس، من المتساقطة
بخنجر مطعوًن كوميديًّ ممثّلً  يرتديه الذي األزرق الحريري . 

 أبدا ؛ صوته أسمع لم والذي البغيض، وجهه يوما ً أرًَ لم الذي الرجل أكرًه كنت الباروكة، أكره كنت الحدًّ هذا إلى
 متعبً  –الباروكة الرجًل هذا– صوته .العُثًّ مبيد كرائحة نةالعط رائحته مًن إل أعرفه أكن لم الذي الرجل
 بالتأكيد، جاحظتان عيناه .الشاحبة النحيلة أصابعه مثًل ضعيًف صوًت حماسة، أيًّ يُظهر ًل بالتأكيد، وخافت
 رجلً  قناًع الباروكة .الفاخرة الشوكولتة قطع الوقت طيلة تأكل أًن تودًّ ومتهدّلة غليظة وشفته العجل، عين مثل
 بيدي الشبيهتان– يداه تظلًّ ما كثيرا ً الذي الورق تاجر بشجاعًة إًل يتحلّى ًل العََظَمة، من يخلو الحياة، قيد لىع

 تديران ثم كّراسة، مقابل «بفنكا ً» عشر سبعة تتناولًن عندما إًل النهار، طواًل العمل عًن عاطلتين –القابلة
األصابع بين العمالت . 

 الغضب نوبات من نوبة إلى بسهولة بي تدفع شديدة كراهية أكرهها إني !كةالبارو عًن أخرى كلمة ول كفى،
أبدا ً أبدا ، ذلك بعًد عنها أتحدّث أن أريد ل !خالًص كفى، .تفضحني قد التي ! 

 ميلودرامية، أنغام وقًع علًى أمامك، دائما ً مكسورة بركبةً  يسيًر –تذكره أّلً أنت تودًّ– شخصً  يظل عندمًا لكن
 تجد هكذا يداك، إليه تصل ًل الظهر في ما مكانا ً تحكًّ أن إلى يدفعك جلديًّ تهي ج ً مثل .اهلهتتج أن تستطيع فلن

وكرهه به، والشعوًر فيه، التفكير إلى مدفوعا ً واآلخر الحين بين نفسك . 

 وضيعًة ضحكة يضحك وهو فجأة ويتذّكًر مريعا ، مقلبا ً فيًّ الميت يعمًل أن أخشى ولكني .أقتله أن عليًّ أن أعتقد
جا ً مضى ما في كان أنه  بعض مضطربا ً ربما .دمائه وسط من وينهًض الحياة فيه تدبًّ ثم سيرك، فًي مهّرِّ

 رأسه على ماشيا ً .البول ويحبسون سهمأنف اآلخروًن يمسك مثلما الدم تدفّق يمنع أن يستطع لم وكأنه الشيء،
 حافة إلى بها والوصول إثارتها يستطيع غبيّة حميرا ً الحراسًَ يعتبًر وربما السجن، حوش أنحاء في سيتنقّل
كًه لنا لسانه سيُبرز وهناك السور، فوق أعلى إلى يقفز -الخوف أثار قد يكوًن أًن بعد– وعندئذً  الجنون،  ويحّرِّ
األبد لىإ يختفي ثم تنظيف، كخرقة . 

وجوهره ماهيّته في فجأة منّا كلً  فّكًر لًو يحدث قد ما احتمالت استنفاد يمكن ًل . 



 

 مواقف المرء يواجه قد آخ، - لهًا سبب وًل جوفاء كراهية للباروكًة كراهيتي أمامي، للسائر كراهيتي أن تعتقد ًل
 يعوًد ًل اإلنسان أن حتى سه،نف حدود خارج المرًء تجرف حتى وتفيًض نفسه تمأل الكراهيًة أن فيها يشعر

النفس الكره يخّرب هكذا – بصعوبة إًل ذاته يجد أن يستطيع . 

 وكأنك إليًّ تصغًي أل أيضا ً عليك ولكن .وجدانية مشاركًة تشاركني وأن إليًّ تصغي أن الصعًب من أن أعرف
لًر غوتفريد أعماًل مًن لك يقرأ شخًص إلى تستمع  الدائرة فًي معي تدور معيً، تسير أًن عليك .ديكنز تشارلز أو كِّ

 عندئذً  .خلفي تسير أن عليك بالجسد كال، بالفكر، جانبي تسير أن عليك ليس .القاسية األسواًر بين الصغيرة
 المصير في معا ً نتشارك ألننا الجمع ضمير اآلًن أستخدم) مترنّحا ً معنا سرت إذا .ستكرهني سرعًة بأيًّ سترى
 فقاعات مثل داخلك في ستصعًد الكراهية أن لدرجة الحب من فارغا ً فستكون المشلولة، دائرتنا وسط (نفسه

 أنك، تعتقد أن وإيّاك .به تشعًر تعود وًل اللعين الفراًغ هذا من تهرب لكي داخلك تصعد وستتركها .الشمبانيا
القريب محبّة عليك تمليها مجيدة بأفعالً  تأتي ألن مهيّأ ً ستكون الخالي، وقلبك الخاوية بمعدتك ! 

 ظهري سوًى ترى لن وحدي، بي مرتبطا ً ستبقى ولشهورً  خيرً، هو ما كلًّ مًن خاوً  كإنسان خلفي إذا ً ستترنّح
 ولكنك .ما شيء على يحتوي أن -التشريح علم حسب– يجب الذي الخالي وسروالي األنثوي وقفاي النحيل،
قون الخلف في السائرين كلًّ .الوقت أغلب ساقيًّ إلى النظر على مرغما ً نفسك ستجد  يسيًر َمن ساقَيً  يف يحدِّّ

 .مريح وغير لهم بالنسبة غريبا ً كاًن لو حتى نفسه، وباإليقاًع خطواتهم وقع على المشي على ُمجبرين أمامهم،
، نعم،  أشخاًص بالفعل هناك .غيور امرأة مثل الكره سيصيبك تخّصني، مشية لي ليست أنه تالحظ عندمًا وعندئذ 
 من واحد أنا .واحدة نغمة إلخراج بينها المواءمة عن يعجزون نهمأ غيًر عديدة، أساليب لهم إن :مشية لهم ليست
 ألني الباروكةً، أكره أًن عليًّ يتحتّم مثلما واحد، آنً  فًي سبب وبال بسبب ستكرهني .ذلك بسبب ستكرهني .هؤلء
 قليال ، تتوقًف عندما فستكتشف، الشيء، بعًض الواثقة غيًر المرحة، خطوتي على تتأقلم وعندما .خلفها أسير
 في خطوات عدّة بعد أبدأ حتى الجديدة سيري طريقة تالحظ تكاد ما ولكنك .ونشاط بقوة أسير أصبحت فجأة أنني

 فًي السائرين كلًّ .تكرهني أًن بدًّ ًل .تجاهي بالصداقة وًل بالسرور تشعر لًن كال، .هّمة وًل رغبة بال التسّكع
أمامهم السائرين يكرهون الخلف . 

 هو هذا ولكن .يتفاهموا حتى الخلف في السائرين إلى األمام في السائرون التفت لو ا ًمختلف شيء كلًّ سيكوًن ربما
 عندئذً  إنه إذ – خلفه السائر يتجاهل أنه غيًر .فيكرهه أمامه، السائر سوى يرى ًل الخلف في السائر :الوضع
 في بالتأكيد، الحال، هو ذاوه – الرمادية األسوار خلف دائرتنا فًي الحال هو هذا .األمام في سائرا ً بنفسه يشعر
مكان كلًّ في ربما أيضا ، أخرى أماكن . 

 قمت عندما ذلك حدث .الغليان فًي شرًع دمًي أن حتى غضبي أثارت مّرة ذات .الباروكة أقتل أن عليًّ كاًن ربما
جدا ً صغير اكتشاف إنه .عظيما ً شيئا ً ليس .باكتشافي . 

 القذر؟ األخضًر النجيل مًن صغيرًة قطعة حول ساعة نصف لمدة ندور اثنين يوًم كلًّ في إننا القول لي سبق هل
 في مثلنا .وجه وبال شاحبة، الحشائش، عيدان مًن شاحبة مجموعة هناك كانت الغريب السيرك هذا حوش وسط
 يشبه بما كبيرً، أملً  بال عيني مّرت ملّون، حّي، شيء عن بحثي خالل .يُحتمل ًل الذي الخشبي السور هذا داخل

 أني شعرت عندما لي، وأومأًت عنها رغما ً انكمشت التي الصغيرة العيدان تلك على لحقيقة،ا في المصادفة
 فتيات من مصغرة يابانية فتاة وكأنها األنظار، تلفت ًل صفراء نقطة بينها اكتشفت عندئذً  – عليها أتفّرج

«  وهما تسّمرتا عينيًّ أن لحظ الجميع أن وأعتقد اكتشافي، بسبب رجفة أصابتني .فسيح مرج ً علًى ترقد «الغيشا
 .أمامي السائر يلبسه الذي القبقاب إلى بالغ وباهتمام بسرعًة نظرًت وهكذا األصفر، الشيء هذا في تحدّقان
ً في تحملق مثلما ولكن،  كانت هكذا بالغ، بقلقً  فتصيبه أنفه، على الموجودة البقعة في وتحدّق معه تتحدّث شخص 
 عندئذً  .بها مهتما ً أبدو أًل اإلمكان بقدر حاولت منها، قريبا ً مررتًُ ماوعند .الصفراء النقطة تطاردان عيناي
 متر نصًف بعًد على كانت .صغيرة صفراًء زهرًة – األسد سنًّ زهرة كانت .صفراء زهرًة زهرة، أنها أدركت
 بالخوف شعرت .الهواء فيها نستنشق صباح كلًّ في كنّا التي الدائرة مًن عليه، نسير كنّا الذي الطريق من تقريبا ً
 مدّربًة كانت الحراسة كالب أن ورغًم .نظرتي مندهشا ً سيتتبّع األزرق الّزي لبسي أحد أن وتخيّلت الشديد،



 

 أحد ً يشاركني فلم الغاضب، بالنباح وذلك الخشبي، السور داخًل تحدث فردية حركة أيًّ لكشف جيدا ً تدريبا ً
نًّ زهرة .اكتشافي وحدي لي ملكا ً بقيت الصغيرًة األسد سِّ . 

 الجولة فيها نُنهي مّرة كلًّ في علّي، كان .وحدي ملكي إنها .الحقيقية بالفرحة أشعر كنت فحسب قليلة يّامً أًل
 (!هذا؟ معنى ما أتعرفون) اليومية الخبز حّصًة عن استغنيت لو وددتًُ .انتزاعا ً منها نفسي أنتزًع أن الدائرية،

م .أمتلكها أًن مقابل في  مًا سرعان وهكذا حيّا ، شيئا ً زنزانتي في أمتلك ألًن يدفعني شوقً  داخلي في وتضخَّ
 لم :السرًّ في أحب ها عشيقة مثل لي، بالنسبة إنسانً  مثلًَ الخجول، الصغيرة األسًد سنًّ زهرة الزهرة، هذه أضحت
الميّتة الحيطان بيًن األعلى، في هناك، – غيرها من العيش أستطيع أعد ! 

 قدر محاول ً– أحيد كنت بزهرتي، فيها أمرً  مّرة كلًّ .بالغ بمكرً  مًراأًل بدأتًُ لقد .الباروكة مع الشيء ذلك حدث ثم
 مستيقظة القطيع غريزة بأن أتكّهن كنت .العشب اتجاه في واحدة بخطوة الطريق عن –النتباه أثير أًل اإلمكان
 ورائي مشوا همكلًّ –دواليك وهكذا– خلفه والسائر خلفه، والسائر خلفي، السائر .مخطئا ً أكن ولم .منا كّلً  داخل
 أنه حتى البّريّة، زهرتًي من للغاية قريبا ً طريقنا أجعًل أن فًي أيام أربعة طيلة نجحت وهكذا .عمياء طاعة في
 عيداًن من عودا ً عشرين نحو موت في فِّعلتي ستتسبّب نعم، .تجاهها انحنيت لو باليد ألمسها أًن بإمكاني كان

 أن يريًد عندما العشب، مًن مدعوسًة عيدانً  بضعة في يفّكًر من لكنو القباقيب، تحت مغبّرا ً موتا ً الشاحبة العشب
زهرة؟ يقطف ! 

 وعلى مغتاظا ً وانحنيت مّرات، عدًّة ينزلق األيسر جوربي تركت التجربة، سبيل على .أمنيتي تحقيق من اقتربت
الغد إلى إذا ، .شخًص أيًّ نظر ذلك يلفت لم .ألعلى الجورًب شددت ثم الريبة، يثير ًل نحو ! 

يّتَين وبيدَين خافق بقلبً  التالي اليوم في الحوش دخلت إنني أقوًل عندما عليًّ تضحكوا ًل  بدا لقد .ومرتعشتين نَدِّ
الحبًّ مشاعر وافتقاد الوحدة من شهورً  بعًد الزنزانة، في عشيقة ً فجأة ً أجد أنً  المنال، بعيد األمل . 

 أن عليًّ كان – الرتيب القباقيب وقع على ائريالد المشي مًن اليومية حّصتنا مًن النتهاء على أوشكنا قد كنّا
 خبثا ً األكثر هو نحوً  على انتوته، ما تنفيذ في الباروكة شرعت اللحظة تلك في .األخيرة قبل الدورة في أفعلها
 .ودناءة

رق وكان األخيرةً، قبل دورتنا بدأنا قًد –قلت كما– كنا  .ةاألهّميّ مدَّعين الضخمة مفاتيحهم بسلسلة يصلصلوًن الز 
 في منفعال ً أكن لم ربما .خائفة ً نظراتها إليًّ ترسل زهرتي راحت هناك ومًن الجريمة، مكاًن من أقترب رحت

خمس خطوات، عشًر خطوة، عشرًة خمس .خطوة عشرين سوى يتبقّى ًل .الثوانًي تلك في كنت مثلما حياتي ... 

 ثم الهواء، في النحيفتين ذراعيها -الرقًص في ستشرع وكأنها- الباروكة ألقت فجأة !يُعقل ًل ما حدث عندئذً 
 أين من أبدا ً أفهم لن .الخلف إلى اليسرى الساق على دارت ثم الس ّرة، لمست حتى برشاقة اليمنى الساق رفعت
 مثل الواسعتين عينيها األعلى، إلى قلبت، ثم شيء، كلًّ تعرًف وكأنها منتصرة، رمقتني – الشجاعة بتلك أتت
 كاًن أنه بدًّ ل :مؤكَّدا ً األمر أصبح اآلن !آخ .دمية مثًل وسقطت انهارًت ثم يلمع، ابياضهم بدأ حتى عجًل عيني
الضحك في انفجروا الجميع إن إذ سيركً، في مهّرجا ً يعمل ! 

 وقال الراقد، تجاه أحدهم ساًر ثم .يكن لم وكأنه الضحك وانمحى نبحت، مًا سرعان الزرقاًء األزياء أًن غير
مات لقد :قال هكذا – تمطر إنها :المرء يقول مثلما تماما ، بديهيّة بنبرة ً ! 

 أسّميه الذي الرجل مع نظراتي تالقت التي اللحظة في .نفسي تجاه األمانة مًن بدافع ً – بشيء أعترًف أًن بدًّ ًل
 انزاحت الثانية تلك في – الحياة صريع بًل ل، صريعي، ليس صريعا ، سقط بأنه شعرت عندما الباروكة،
 – السور مًن خشبة انكسرت .بالخواء شعورً  سوى داخلي يبقًَ ولم الشاطئ، على كموجةً  عني وابتعدت كراهيتي

 وهكذا .طيّبا ً يكوًن أًن المرء يحاول اللحظات تلك في .شعرة سوًى وبيني بينه تفصل ولم بجانبي الموت مرق لقد
عليًّ المتوهَّم بالنصر الباروكًة على لحقا ، أضّن، لم . 



 

 لهوت، كعالم كاذبا ً يبدو كان .الباروكة أنسى الفور علًى جعلني آخر رجلً  أمامي يسير كان التالي، الصباح في
الستحالة تمام مستحيال ً للزهرة قطفي يجعل لكًي جهنّم من إجازة ً خّصيصا ً ُمنح أنه أعتقد ولكني . 

 الزرقاء الكالب حتى منهً؛ ويسخرون عليه يضحكون كانوا كلّهم .بالوقاحة يتسم نحوً  على األنظار يلفت كان
 كان القدم أخمًص حتى الرأس مًن .حدًّ أقصى إلى غريبةً  تبدو كانت شماتة، ضحكًة تكبت أن تستطع لم الشاحبة
 في الموظفين للجنود المتبلّدة الوجوه تشعّها التي البدائية الهيبة أًن غير – عليهم ظاهرا ً الدولة موظفي سمت
 الشعوًر ذلك أتعرف .ذلك على مرغميًن كانوا لكنهم !هللاو كال، الضحك، يقصدوا لم .مشّوها ً مسخا ً باتت الجيش

 كال ً يجبر هزليًّ شيءً  يحدث ثم للخصام، نموذجين تكوناًن عندما شخص، من غاضبا ً تكون عندما المتعالي،
 المالمح تلك ويأخذ التساع، في يبدأ الوجه أًن غير !ًل حقّا ً الضحك، تريدان ًل أنكما مع – الضحك على منكما

رق، حدث ما هذا .«صفراء ضحكة» الرائع بالتعبير إًل وصفهًا يمكن ًل التي المعروفة  هًو ذلك وكاًن للز 
 ماكًر !العثًّ حشرة مثل كان الالهوتيًّ هذا نعم، .األيام من يوم في عليهم لحظناه الذي الوحيد اإلنساني الشعور
مكره من يقلّل الذي الحدًّ إلى مجنونا ً يكًن لم أنه غير الجنون، حدًّ إلى . 

 المسدسات حاملي من عشر اثني من تتكّون عصابةً  بنباح محاَصرين السجن، حوًش في رجال ً وسبعين سبعة ً كنّا
هًم فمًَ إن إذ أكثرً، أو سنة عشرين منذ النباح مهنًة يمارًس بعضهًم كاًن ربمًا .الرسمي الزيًّ يرتدون الذين  بعضِّ
 لم الحيوان مملكة مًع التقارب هذا أًن رغي .كلب خطم يشبه المرضى آلف فيها حرس التي السنين عبر بات

الدولة أنا» :عليه يُكتب كتمثال –هًو كما– منهًم كّلً  استخدام الممكن من .غرورهم من ينتقًص » (L’Etat c’est 
moi). 

 (!يرحمًه هللا – الكنائس إحدى فًي عمله خالل توفّي وقد حدّاد الحقيقة في أنه عرفًت بعد ما في) الالهوت رجل
 في الهيبة ينفخ كاًن يحترمً؟ – أقول ماذا .كامال ً احتراما ً هيبتهم يحترم كان أنه حدًّ إلى ماكرا ً وأ مجنونا ً كان

 حتى .أنفسهم الهيبة حاملو حتى ول أحد، يدركها ًل أبعاد ذي هوائي بالون إلى يتحّولوا أن إلى الزرق الرجال
 تحت تبرز التي بطونهم سّرا ً تنفخ تكان العجرفة فإنًّ ُحمقهً، من الضحك على مجبريًن أنفسهم وجدوا وإنً 

المشدود الجلدي الحزام . 

 وكلّما سلطتها، مستعرضة ً سيقانها فاتحة تقف كانت التي الحراسة بكالب يمرًّ الالهوتي كان مّرة، كلًّ في
 يقول ثم للغاية، صادقة تبدو انحناءة ً ينحني كاًن مّرة، كلًّ وفي لتعّضنا؛ اتجاهنا في تنطلق كانت الفرصة سنحت
 إله أيًَّ يجعل أن يمكًن ل نحوً  على يقولها كان .«!الحارس سيدي مبارك، عيد» :وطيبة وأدب حرارة بكلًّ

 بالغ تواضعً  في ينحني كاًن .الرسمي الزيًّ داخل المتعجرفة الهوائية البالونات تلك عًن فضال ً عليه، يغضب
إليه موّجهًة صفعة ً يتجنّب وكأنه مّرة كلًّ في ويبدو . 

 ملَكًَ جنونا ً يشعً  كان .أمامي يسير الذي الرجلًَ هو المضحكًِّ الالهوتّيًِّ هذا مًن جعًل قد الشيطان ذا هو ها واآلن،
نًّ الصغيرة، الجديدة عشيقتي أنسى كدت حتى نفسي عليًّ  حنون، نظرة إليها أرسًل أن بمقدوري يعد لم .األسد سِّ
 كلًّ فًي .بشرتي مسامًّ كلًّ من دفعا ً فالخو بعرق يدفع كاًن أعصابي مًع مجنونا ً صراعا ً أخوًض أن عليًّ كان إذ

 لسانه، فوق تنساب عسل قطرًة وكأنها «!الحارس سيدي مباركً، عيد» جملته ويقول ينحني الالهوتيًّ كان مّرة
 عدّة بلطفً  أومأت أني حتى عظيمة الغواية كانت .أقلِّّده ل حتى عضالتي في للتحّكم كبيرا ً جهدا ً أبذل عندئذً 
 اللحظة في إل صامتا ً والبقاء النحناء عن اإلحجام في أنجح ولم التذكارية، لةالدو نُصًب وجه في مّرات

 .األخيرة

 رسميا ً زيّا ً عشر اثنا كاًن بينما دورة، عشرين اليوم في أي الحوش، في ساعةً  نصًف نحًو يوميا ً ندور كنّا
 في أكون أن عليًّ كان مّرة 240ًو اليوم، في مّرة 240 األقل على ينحني إذا ً الالهوتي كان .بدائرتنا يحيطون
 غيًر مخفّفً، حكمً  على حصلت لكنت أيام ثالثة لمدة ذلك فعلت لو أني أعرًف كنت .أُجنًّ ًل حتى تركيزي كامل
 الحلم في أسير الليل طيلة كنت ولكنّي .اإلنهاك غاية منَهكا ً زنزانتي إلى أعوًد كنت .قدراتي يتعدّى كان ذلك أن
 انحناءة ً أنحني كنت الليل وطيلة بسمارك، مثل يبدو منهم كلً  األزرق؛ الزيًّ لبسي مًن نهائيًّ ًل صّفً  أمام

الحارس سيدي مبارك، عيد» :أقول وأنا الشاحب، األزرًق بزيِّّهم ً،«بسمارك» مًن الماليين أمام عميقة !». 



 

 ثم ي،قبقاب انخلع .أمامي يسير آخر رجلً  فأصبح أمامي يمرً  الطابور أترك أن في نجحت التالي اليوم في
 .أمامي من الشمس أشرقت !هلل الحمد .الخشبي السور داخل إلى أعرًج وأنا عدًت وهكذا بالغة، بصعوبة اصطدته

 تماما ً اختفيت سم 180 البالغ بطولي أني لدرجة فظيع، حدًّ  إلى طويال ً كان أمامي الجديد السائر .أظلمت بًل ل،
 إنساني غير طول ً الطويلة أعضاؤه .فحسب بالقبقاب يساعدهًا أن اإلنساًن على – إلهيّة عناية ً إذا ، هناك، .ظلِّّه في

، فًي بعضها تتداخل كانت  يكن لم بالتأكيد أنه رغم األمام إلى يتحّرك كاًن أنه فهو الغريب أما عبثّي، بشكلً  بعض 
 مثل ميتا ً فجأة يسقط ل كًي أصلّي كنت نعم، – تجاهه بالحب أشعًر كدت .ذراعاه أو قدماه تفعل ماذا يعلم

 أشعر كنت .العقلية والصحة العمًر بطول لًه دعوت .جبانة انحناءاتً  النحناء في يبدأ أو يُجّنً، أن أو الباروكة،
 أًن دون مًن المعتاد، من أطول وقتا ً الصغيرة زهرتي تعانق نظراتي جعل الذي الحدًّ إلى ظلِّّه في بالطمأنينة

 أنفه إلى ألتفت ولم أمامي السائر الرائع الرجل ذاًه سامحت إني بل .نفسي أفضح بذلك أني مًن بالخوف أشعر
 أكًن لم .«الربًّ عابد» أًو «القرموط» أو «الناي» مثل مستعار، اسم أيًَّ عليه أطلق ولم تكّرمتًُ أني كما الفظيع،
 الفارق .غيره مثًل اليوم كان !وأهبل طويال ً أمامي السائر يكون أن شيًء في يهّمني ولم – زهرتي سوى أرى

 سرعة سريعا ً كاًن ساعة النصًف نهاية في 432 الزنزانة سجين نبًض أًن هو األخرى األيام وبين ينهب الوحيد
قلقه إخفاء يحسن ل وأنه البراءة يدّعي أنه تُظهران كانتا عينيه وأن جنونية، . 

 يغفو بيالخش السور كان .المفاتيح سالسل في الحياة دبّت أخرى مّرة ً – األخيرًة قبل الدورة الدوران في شرعنا
القضبان خلف األبد إلى محبوسة وكأنها بدت التي الضنينة الشمس أشعة في . 

 كلًّ يغيِّّر كاًن ولنفعاله يقظته، تمام فًي كان !اإلطالق على يغفو يكن لم الخشبية األلواح أحد هذا؟ ما ولكن،
 انزلق الذي بجوربه عابثا ً 243 رقم اللوح انحنى وفجأة .ًل إنسان؟ أيً  ذلك يالحظ أًل .سيره طريقة أمتار بضعة
 السبعة األلواح تلبث ولم – وقطفت ها مرعوبة، صغيرة زهرة ً إلى البرق بسرعة يديه إحدى توّجهت ثم أسفل، إلى

كالمعتاد وئيدة، بُخطا ً األخيرة دورتها واصلت أن والسبعون . 

، صبيًّ :هذا في عجبً  أيً   رقًم الزنزانة في يقف الفضاء، وأبحاث الغراموفون أسطوانات عصر من نادم، متعال 
 الضوء شعاًع في صفراء صغيرة ً زهرة ً العزلة من تعانيان اللتين بيديه ممسكا ً الجدار، أعلى في كوة ً تحت 432

 والبنزين والعطر الباروًد شّمًِّ على معتادا ً كان الذي- اإلنساًن هذا يرفًع ثم .تماما ً العادية األسد سنًّ زهرة النحيل،
نًّ بها الزهرةَ، -اهالشف وأحمر والجِّ  سريرًه خشب رائحة سوًى شهور طيلة يشمًّ لم الذي الجائع أنفه من ويقّرِّ

، ويمتّص، الخوف، وعرق والغبار، الصغير، أنفا ً كلّه يغدو حتى الصغيرة الصفراء األوراق عبر جوهرهًا بنهم  . 

 ودفء وطمأنينة حنان :أبدا ً قبًل من يعرفًه لم شيء الضيّقةً، الغرفة فًي ضوءً  مثًل ويفيًض داخله، يتفتّح ما شيء
الزهرة إلى ويجذبه الشعور هذا يملؤه .له مثيل ًل . 

 والعسل، والبحر الشمس رائحة .منك تتصاعًد الطين رائحة لكًن :واندهش عينيه فأغلق الغرفة، يتحّمل يعد لم
 وهبه والذي يوما ، إليه يلتفت لم الذي أبيه بصوت وذكَّرته العفيفة، ببرودتها شعر !بالحياة المفعمة الحبيبة أيتها
اللون داكنة لمرأة يرمن كتفً  كأنها بالزهرة شعر – بصمتًه عظيما ً عزاء اآلن . 

ً  إلى احتاج ثم فيه، المجهد الصغيًر الكائن هذا ووضع الماء، كوب إلى بها وسار عشيقة مثل حملها بحرص 
زهرته مًع لوجه وجها ً بالغ، ببطء جلس حتى عديدة دقائق . 

 قلّة الحب، لىإ الجوًع الوحدة، السجن، :عليه يثقل ما كلًّ نفسه عن فأزاح وبالسعادة، التامًّ بالسترخاء شعر
أيضا ً والمسيحية نعم – والمسيحية العالم والمستقبل، الحاضر والعشرين، الثنتين بسنواته حيلته ! 

 التي والشجرة والبرق البحر يخشى كان ،«بدائيًّ» شعبً  مًن «بدائيّا ً» الس مر، بالي جزيرًة سّكان أحد أمسى
 كان الحدًّ هذا إلى .يفهمها وًل ويأكلها، بها، ويُعجب لرنّان،ا والطائر القُد وسمك الجوز ثمرة يقدِّّس .إليهًا يتعبّد

را ، مثلك أصبح لو ...» :لزهرته همًس عندما اآلن كان مثلما حياته في الخير لفعل مستعدّا ً يكًن ولم متحّرِّ !». 



 

 طينا ً فوقه، الطين أهالوا كيف نومه خالًل شعر .المألوف كوبًه بصاج تمسكان السعيدتان يداه كانت الليلة طيلة
 النعمان شقائق :منه زهور ترعرعت وكيف مثله؛ أصبًح وكيًف الطين، على تعّود وكيف الرائحة، زكيًّ أسمر

نًّ واألنقولية تُرى ًل تكاد ضئيلة شموس .األسد وسِّ . 

 

 

 

 

 

 



 

 

الليّل في تنام أيضا ّ الجرذان  

 

 سُحب .بزرقة هحمرت اختلطت وقد األصيل شمس ضوًء فانتشر فاهاً، وفغرت الموحش السور في نافذة تثاءبت
للنوم تتهيّأ والخرائب األطالل .المائلًة المداخن بقايا بين تلمع الغبار . 

 .أمامه يقًف واآلن والسكون، الظالم في تسلّل أحدا ً أن بدًّ ًل .فجأة الظالم بازدياد شعًر عندما العينين مغمض كان
 كانت .الشيء بعض رثّا ً سروال ً رتديانت ساقيًن إًل يرًَ لم فتحة نصف عينيه فتح عندما !ضبطوني لقد :لنفسه قال

 رجال ً فلمح السروال، أعلى إلى خاطفة بنظرة ً خاطر .خاللهما بصره يمدًّ أن استطاًع أنه حتى مقّوستين الساقان
أنامله الطين عال وقًد ومطواة سلّة يده في مسنّا ً . 

كذلكً؟ أليس هنا، تنام أنت -  

قدميه حتى األشعث الفتى شعًر مًن ببصرًه ماّرا ً الرجل سأله . 

وقال الشمس، إلى ليرنو الرجل ساقًَي عبرًَ النظر وأرسل ضئيلة، فتحة عينيه «يورغن» فتح : 

المكان أحرس أًن بدًّ ًل .نائما ً لست .ًل - . 

الرجل فأومأ : 

بالطبع؟ الكبيرة العصا هذًه تحمل ولهذا هكذا، -  

العصا على قبضتًه يُحكم وهًو بشجاعًة يورغن فأجاب : 

 .نعم -

إذا ؟ رستح وماذا -  

العصا على إحكاما ً قبضته ازدادت وقد له فقال : 

لك أقوًل أن أستطيع ًل - . 

كذلكً؟ أليس نقودا ، تحرس بالتأكيد -  

باحتقار يورغًن فقال سرواله، بأعلى المطواة يمسح أخذ ثم السلّة، الرجل وأنزل : 

تماما ً آخر شيئا ً ولكًن اإلطالق، على نقودا ً أحرس ًل ل، - . 

إذا ً؟ ماذا -  

تماما ً مختلف شيء ولكنه القول، أستطيع ًل - . 



 

 فردًّ .المطواة أغلق ثم السلّة، بقدمه الرجًل وركل .السلة هذه في أحمل ماذا أيضا ً لك أقول ولن شيئا ، تقل ًل إذا ، -
بازدراء يورغن : 

لألرانب علف إنّه .السلّة تحويه ما أتخيّل أن أستطيع - . 

متعّجبا ً الرجل فقال : 

عمركً؟ كًم شاطر، ولد أنت !براڤو -  

سنوات تسع - . 

كذلك؟ أليس تسعة، في ثالثة ضرًب حاصل كم أيضا ً تعرف فأنت إذا ً !سنوات تسع ياه، -  

يورغن فأجاب : 

 .طبعا ً -

وقتا ً يكسًب لكي أضاف ثم : 

السهولة منتهى في شيء هذا - . 

خرىأ مّرة ً وسأًل الرجلً، ساقي عبرًَ بصره ومدًّ : 

سألتني أن بمجّرد اإلجابة أعرف كنت . 27 كذلك؟ أليس تسعة، في ثالثة - . 

األرانب من نفسه العدد ولديًّ .صحًّ - . 

قال عندما دائرة شكل على يورغن فم أصبح : 

 ؟27 -

تريدً؟ هًل .صغيرة تزاًل ًل معظمها .تراها أن بإمكانك -  

مهزوز بصوتً  يورغن فأجاب : 

المكان أحرس أن بدًّ ًل .أستطيع ًل ولكني - . 

الليلً؟ أثناء في حتى دائما ؟ -  

هامسا ً أضاًف ثم المقّوستين، الساقين إلى بصره يورغن رفع : 

اآلن حتى الماضي السبت مساء منذ - . 

تأكل أن بدًّ ل مطلقا ؟ المنزل إلى تذهًب وًل - . 

الرجل وسأله .صفيح وعلبة رغيًف نصف تحته كان حجرا ، يورغن فرفع : 



 

نً؟ هل - غليونً؟ لديكأ تدّخِّ  

متردّدا ً وقاًل بعصاًه يورغن فتشبّث : 

الغليون أحبًّ ًل .السجائر ألفً  أنا - . 

قائال ً السلّة تجاه الرجل انحنى : 

 تستطيع ًل لكنك .أحدها لنفسك تختاًر وقد .الصغيرة خاصة ً األرانب، على تتفّرج أن بإمكانك كان ...!خسارة -
المكان مغادرة . 

بحزن يورغًن فقال : 

أستطيع ًل ...ًل - . 

قال ثم واعتدل، السلّة، الرجل تناول : 

هنا تظلًّ أًن بدًّ ًل لكنك خسارة، - . 

بسرعة يورغن فقال الرجل، واستدار : 

ً لم إذا لك سأقول - الجرذان بسبب هنا أنا .سّري تُفشِّ . 

للوراء خطوة ً المقّوستان الساقان فرجعت : 

الجرذان؟ بسبب -  

عليهم تتغذّى إنها .البشر على الجيفة، على تعيش إنها نعم، - . 

بذلك؟ أخبرك َمن -  

 .معلّمنا -

الجرذانً؟ تحرس وأنت -  

أحرسها التي هي ليست - . 

تماما ً خافت بصوتً  أردف ثم : 

هناك .الجدار أسفل هناك يرقد إنه .أخي - . 

المتداعية الجدران إلى بعصاه يورغًن وأشار : 

 بداية في .كثيرا ً منّي أصغر كان .عليه نادينا .أيضا ً هو وانطفأ .القبو في النور انطفأ فجأة ً .نبلةق منزلنا أصابت -
بكثير منّي أصغًر إنه .هنا زاًل ما أنه بدًّ ًل .الرابع عامه . 

فجأة قال ثًم األشعث، الصبيًّ شعًر إلى الرجل ونظر : 



 

الليل؟ في تنام الجرذان إًن معلّمكم لكم يقل ألم -  

الشديد اإلعياء فجأة ً عليه بدا وقًد نيورًغ فهمس : 

ذلك لنا يقل لم ل، - . 

الرجل فقال : 

 تنام فهي مطمئّن، وأنت المنزل إلى ليال ً تذهب أن يمكنك .الليل في تنام أيضا ً الجرذان !ذلك؟ يعلم وًل معلِّّم ياه، -
الظالم هبوط بمجّرد بل الليل، في دائما ً . 

 كل في .طفل مهد سوى حفرة كلًّ ليست :لنفسه قاًل .األنقاًض في لعمقا قليلة حفرا ً بعصاه يحفر يورغًن أخذ
شديدا ً اهتزازا تهتّزاًن ساقاه أخذت وقد الرجل قاًل عندئذً  .مهدا ً ترًى مكان : 

 ماذا أم صغيرً، بأرنب لك آتي قد .لصطحابك سأمرًّ الظالم يهبط وعندما بسرعةً، أرانبي سأطعم أتعرف؟ -
 تريد؟

 ورمادية، بيضاء، .وليدة أرانب الحفر هذه :يفكًر وأخذ .صغيرة حفرا ً ألنقاًضاً في يحفر يورغًن واستمرًّ
المقّوستين الساقين إلى ناظرا ً خافت بصوتً  قال ثم .بالرمادي مختلطة وبيضاء : 

أعرف ًل - . 

أضاف ثم : 

الليل في تنام حقّا ً كانت إذا - ! 

قال ثم الشارع، وعبَرًَ السور أطالل على الرجل وقفز : 

ذلك يعرف يكًن لم إذا يرحل أن معلّمكم لىع بالطبع، - . 

الرجل وسأل يورغن نهًض عندئذً  : 

ربما أبيض، أرنب؟ على أحصل أن أستطيع هل - . 

سيره خالل الرجل فصاح : 

 ألبيك أقوًل أًن بدًّ ًل أتعرف؟ .المنزل إلى عندئذً  معك سأذهًب .أعود حتى تنتظرني أن عليك ولكن .سأحاول -
ذلك تعرفا أن ينبغي .لألرانب حظيرة يبني كيف . 

يورغن فهتف : 

بالتأكيًد وسأنتظرك الظالم، يهبط حتى المكاًن أحرس أن عليًّ .أنتظر إني نعم، - . 

صائحا ً أضاف ثم : 

قديمة صناديق بقايا أيضا ، خشبية ألواح المنزل في ولدينا - . 



 

 الشمس بحمرة األفق امتأل .المقّوستين بساقيه الشمس تجاه يسير كان .الجملة هذه يسمًع لم الرجل أًن غير
 الرجل راح .مقّوستين ساقاه كانت الحدًّ هذا إلى .المقّوستين ساقيه عبًر تنفذ الشمس أشعة يورغًن ورأى الغاربة،
 كاًن لونه أنًّ غير .لألرانب أخضًر علف .لألرانب علف السلّة في كاًن .انفعال في ويسارا ً يمينا ً السلة يؤرجح
األنقاًض تراب بفعل الرمادي إلى يميل . 



 

الستمراًر يرفض يسـوع  

 

 أحسًَّ .ركبتَيه يثني أن عليه وجب لذا كالمعتاد، الضيق أشدًّ ضيِّّقً  القبر .المسطَّح القبر فًي مستريح غير رقد
 عًن عاجزا ً يجعلك رهيبا ً بعدا ً بعيدة للغاية، بعيدة ً السماء وجد .متنامً  كموتً  بها أحسًّ .ظهره في ثلجيّة دة ًببرو

رقة هذه وكلً  رهيبا ، األرض عن بعدها كان .الجمال أو بالطيبة وصفها ًب لم تنثرها التي الز   .المسافة تقّرِّ
دهًا في وعنيدة البرودة، قارصة األرض  يكون كاد الذي القبر في مريحة غير المرًء رقدة كانت الذ الثلجي، تجم 

 يستمرًّ مًا وهو موته، طيلة وحتى بل ل، حياته؟ طيلة مستريًح غيًر يرقًد أًن اإلنسان أَعلًى .األرًض مستوى في
الحياةً؟ مًن بكثير أطول زمنا ً  

 :قطن قطعة كأنها أبيًض بخار سحابة فمه من ُمخرجا ً الرأسين أحد قاًل .القبر حافة أعلى السماء في رأساًن ظهر
«  نعم،» :وقال األبيًض الدخان مًن رقيقتين سحابتين أنفه فتحتي من يسوًع فأخرج ً،«يسوع؟ يا مناسبً  القبر هًل

 .«مناسب

الرهيب ببعدها السماء إل هناك يعد لم .أثر دون من فجأة، أُزيلتا حبرً  كبقعتَيً  .السماء من الرأسان واختفى . 

 حافًة على اليسرى بذراعه ارتكز ثم .بطنه حتى دُفن كأنّه بعيدً  من بدا .قليال ً قبرال من جذعًه فبرز يسوع، جلس
 عند -حديثا ً رتقه الذي- القفاز انفتق نهوضه أثناء في .اليسرى يده إلى بحزنً  متطلِّّعا ً القبر في وقًف .ونهًض القبر

د طرفًه فبرز أخرى، مّرًة األوسط اإلصبع  القبر فًي وقف .شديدا ً حزنا ً وحزًن قفازه فًي يسوًع حدّق .المتجّمِّ
 أستمرًّ لن» :خافت بصوتً  قائال ً المتجّمد العاري اإلصبع اتجاه في دافئا ً بخارا ً فمه مًن ينفخ وأخذ تماما ، المسّطح
قا ً القبر على أطاّلً اللذين أحد له قال .«اآلن بعد معكم  بصوتً  ثانية ً مرة ً يسوًع فردّد ،«حدث؟ ماذا» :فيًه محدِّّ
فمه في البارد العاري األوسط إصبعًه ووضع ،«اآلًن بعًد معكم رًّأستم لن» :خافت . 

اآلن بعد معنًا يستمرًّ لًن يسوًع شاويش؟ يا سمعت هل - . 

 الرطب البخار ونفًخ ً،«كيف؟» :قائال ً زمجًر .الذخيرة صندوق في المتفّجرات يحصي -الشاويش- اآلخر كان
 واقفا ً كان .«أستطيع أعًد لم ل،» :نفسه فتالخا بالصوت يسوًع فأجاًب .«كيف؟ ههً،» :يسوًع وجه في فمًه من
 مغمًض وهو يقول أخذ .يُحتمل ل نحوً  على البياًض باهر الشمس ضوء في الثلج بدا .العينين مغمض القبر في

 :العينين

 نحشر يوًم كلًّ في .عشر أحد باألمس حفرنا لقد بًل .قبور ثمانية أًو سبعة يوم كلًّ .القبور نحفر يومً  كلًّ في -
 .البرودة من يتصلّبون أًو يتقّوسون األحياًن بعًض في .الضيق شديدة فالقبور دائما ، لهم تتسع ًل قبورً  في الناس
 بهم سيستمرًّ .مريحة وغير وثلجية صلبة ً واألرض .الضيقة القبور فًي نحشرهم عندما صريًر عنهم يصدر
كالزجاج .الزجاج ش مته كصوت إنه .الصرير سماًع أستطيع أعد لم أنا وأنا، .الموت طيلة هكذا الحال . 

أخرى قبوًر خمسة نحفر أن علينا زال ما !الحفرة من اخرج هيّا، !يسوًع يا اخرس - . 

 ل،» :أنفه مًن رقيقين بخارً  خيَطيً  ُمخرجا ً يسوًع فقال يسوع، اتجاه في الشاويش فم مًن الغاضب البخار طار
 .«ًل

العينين ومغمًض هامسا ً يتحدّث كان : 



 

 كلًّ في العظام .الثلوج تذوب عندمًا .مكان كلًّ من عظامها األرًض ستُخرج الربيع في .تماما ً مسّطحة القبور -
 األيام بمرور .أنا دائما ً .اتساعه ألختبر القبر في أرقد أن دائما ً عليًّ أنا، ودائما ً .ًل لً، .اآلن بعد أريد ل لً، .مكان
أنا دائما ً .القبور إلى ينزل َمًن دائما ً أكوًن أًن فظيع -أتعلمون؟– فظيع أمرً  إنه .بهذًا أحلم بدأت . 

ق، القفاز إلى أخرى مرًة يسوًع تطلَّع  اتجاه في خطوات أربع ساًر ثم منه، خارجا ً المسّطح القبر واعتلى الممزَّ
 معَوله يسوع ترك .وحشية رقصًة خالل أصحابها دهم الموًت كأن أعضاؤها، التوت التي الجثث من داكنة كومةً 
 وضعًه أنه غير ذلك، بسبب يتلف لًن الذي بالمعَول يُلقي أن بإمكانه كان .وحذر هدوًء في الجثث كومة بجانب
يوقظه أًن وًل أحدا ً يزعًج أًن يريد ل كأنه وحذرً، هدوًء في . 

أحدا ً توقظ ًل بربِّّك، .الخوف بدافع .أيضا ً الخوف بدافع وإنما فحسب، لهم مراعاة ليس !أحدا ً توقظ ًل بربِّّك، - ! 

انتباه أيًّ يعيرهما أن دوًن مًن بكليهما ماّرا ً صريرا ، تصدر التي الثلوج على ا ًسائر القرية صوب واتجه . 

 لشيء ًل طائر، كأنه الثلوج على ويضعهما قدميه يرفًع كان .نفسه الصرير تصدر الثلوج !بغيًض أمرً  من له يا
الصرير هذا ليتجنّب إًل . 

 لم يسوًع لكن الشاويش، صاح .«الحال في عملال مواصلة عليك !أمر هذا !فورا ً عُد !يسوًع يا» :الشاويش صاح
الصرير هذا ليتجنّب إًل لشيء ًل كالطائر، الثلوج، على كالطائر ومشى .حوله يلتفت . 

 بربِّّك .بهدوء بهدوء، :يقول كأنه يديه، مًن حركة ً كانت منه صدر ما كلًّ .يلتفت لم يسوًع لكنًّ الشاويش، وصاح
 الكثبان أحد خلف توارى حتى فشيئا ً شيئا ً وصغًُر .أنا دائما ً .أنا دائما ً .ًل ل، .الستمرار أريد أعد لم .أحدا ً توقظ ًل

 .الثلجية

«  اإلبالغ من بدًّ ًل» :الثلجي الهواء إلى رطب قطنّي ً بخارً  سحابة مخرجا ً الشاويش قالها ،«عنًه أُبلغ أن يجب
عنًه اإلبالًغ من بدًّ ًل لكن .نفسيا ً متوازن غير أنه جميعا ً نعلم نحن .لألوامر عصياًن إنه .ذلك فًي ترد د ل عنه، ». 

شامتا ً اآلخر وسأله : 

معهً؟ سيفعلون وماذا -  

اإلطالق على ذلك غيًر شيًء ًل اآلن، يفعلونه ما غيًر شيًء ًل - . 

قال ثم مفّكرته، في اسما ً الشاويش وسّجل : 

 يسوع وسيمتنع يعنِّّفه، سوًف .يسوًع مًع يتحدث أن دائما ً للعجوز يطيب .العجوز القائد على سُيعرًض .شيء ًل -
 البداية فًي ولكن .الوقت لبعًض طبيعية يقةبطر يتصّرف عندئذً  .سراحه يُطلق ثم .يومين لمدة والكالم الطعام عًن
 ليختبر أحدهم ينزل أن بدًّ وًل .القبور حفًر من بدًّ وًل .معه يتحدّث أن له يطيب العجوًز ألن ...عنه أبلغ أًن بدًّ ًل

إذا ً نفعا ً يجدي لًن الرفًض هذا .اتساعها . 

صفراء ابتسامة مبتسما ً اآلخر فسأله : 

ي ولمًَ - يسوعً؟ سُّمِّ  

 الحين ذلك منذ .وديعا ً يراه العجوز .هذه لوداعته السم هذا عليه يطلق أن العجوز اعتاد .سبب هناك ليس !آخ -
يسوًع يُسمَّى . 



 

« دًّ راح ثم الشاويش، قال ،«نعم  بدًّ ًل ألنه بدًّ، ًل عنهً، اإلبالغ من بدًّ ًل» .التالي للقبر جديدة متفجرات عبوة يُعِّ
القبور من ». 



 

 الخبًز

 

 بأحد المطبخ في شخصً  اصطدم آه، .يقظتها سبب في تفّكِّر راحت .والنصف ثانيةال الساعة .فجأة استيقظت
 الفراش تحسَّست وعندما .عميق سكونً  .السكون يلفّه البيت كان .المطبخ ناحية بسمعها أصاخت .الكراسي
 إلى طريقها وتلّمست نهضت .أنفاسه من الحجرة خلت لقد .المألوف غيًر السكوًن سبب هو فهذا إذا ، .خاليا ً وجدته
 .المطبخ خزانة عند أبيًض شبحا ً رأت .والنصف الثانية الساعة .تقاباًل المطبخ في .المظلمة الشقّة عبر المطبخ
المطبخ في .والنصف الثانية في .ليال ً .النوم ثياب فًي لوجه وجها ً وقفا .المصباح أضاءت . 

 تناثر المفرش وعلى .الطبًق بجانب السّكين زاًل ما .خبزا ً لنفسه قطع أنه لحظت .الخبز طبق المطبخ مائدة على
 المفرش على ولكن .مساء كلًّ المائدة، مفرًش بتنظيف دائما ً تقوم المساء، في للنوم يذهبان عندما .الخبز فتات
الطبق عن نظرها حّولت .ببطء إليهًا تتسلَّل البالط ببرودة أحّست .هناك أيضا ً والسّكين .فتات . 

طبخالم في حوله يتلفّت وهو قال : 

هنا ما شيئا ً أن تصّورتًُ - . 

شيئا ً سمعًت أيضا ً وأنا :قائلة ردّت . 

ما ً، النوم ثياب في ليال ً يبدو أنه األثناء تلك في لحظتً  عمرا ً أصغًر يبدو النهار خالل .63 الحقيقي، كعمره َهرِّ . 

 لدى دائما ً ذلك يرجع .الشعر هو ذلك سبب لعلًّ .النوم ثياب فًي عجوزا ً تبدو إنها لنفسه، قاًل !عجوزا ً تبدو كم
السنًّ في طاعناتً  فجأة يجعلهنًّ إنه .الشعر إلى الليل في النساء . 

له قالت : 

ببرد ستُصاب !البارد البالًط على هكذا حافيا ً !قدميك في شيئا ً تلبس أن عليك كان - . 

عاما ً وثالثين تسعة ً دام زواج بعد يكذب .كذبه تحم ل تستطع لم ألنها إليه، تنظر لم . 

لها معنى ًل بنظراتً  أخرى إلى زاويةً  من ببصره يتنقّل وهو كالمه كّرًر : 

شيئا ً هناك أًن فاعتقدت صوتا ً سمعت .شيئا ً هناك أن اعتقدت - . 

قائلة أجابته : 

شيء هناك يكن لم بالتأكيد لكن .صوتا ً سمعت أيضا ً أنا - . 

المفرش على من الفتات وأزالت المائدة من الطبق رفعت . 

ارتباك في ردّد : 

شيء هناك يكن لم بالتأكيد ل، - . 

قائلة ً ساعدته : 



 

البارد البالط على بالبرد ستصاب الفراش، إلى تعال .الخارج في كاًن الصوًت هذا أًن المؤكد من !تعال - ! 

وقال النافذة ناحية التفت : 

هنا من جاء أنه ظننت .الخارج فًي كان أنه بدًّ ًل نعم، - . 

 أنظر أن أريد ًل .الطبق إلى سأنظر وإًل اآلن، النور أطفئ أن بدًّ ًل :لنفسها وقالت النور، حمفتا إلى يدهًا رفعت
 .إليه

النور تطفئ وهي له قالت : 

 صوت بالتأكيد هذا كان .الريح عصف عند بالحائط دائما ً يصطدم المزراب .الخارًج في بالتأكيد هذا كان !تعال -
الريح ًفعص عند الصوت هذا دائما ً يصدر .المزراب . 

 سيرهمًا خالًل خافت صوتً  العارية أقدامهما عًن صدر .النوم غرفة إلى المظلم الممرًّ عبر طريقهما وتحّسسا
لها قال ثم .األرًض على : 

الليل طيلة تهبًّ فهي الريح، هي نعم، - . 

قالت الفراش على رقدا عندما : 

المزراب صوًت ذلك كان شّك، بال .الليل طيلة تهبًّ الريح نعم، - . 

المزراب كان لكنّه المطبخ، مًن يأتي الصوًت أن اعتقدت - . 

يكذب عندما زائفا ً صوته يبدو كيف لحَظتً  .النعاس وشك على وكأنه الجملة بتلك نطق . 

خفيًض بصوتً  تتثاءب وهي له قالت : 

خير على تصبح .الغطاء تحت سأندسًّ .بارد الجوًّ - ! 

 :أجابها

أهله من وأنت - . 

فعال ً بارد الجوًّ نعم، :أضاف ثم . 

 بانتظامً  تتنفّس أًن تعّمدت .يمضغ وهًو الحذر الخافت صوتًه تسمع أن قبل كثيرة دقائق مّرًت .الصمت وساد
عليه نامت فشيئا ً شيئا ً أنها درجة إلى رتيبا ً كان مضغًه إيقاًع أن غير .بعد تنم لم أنها يالحظ ل كًي وعمق . 

 سوى اليوم ذلك حتى يأكًل ًل كان .الخبز مًن شرائح أربع له قدّمت التالي، اليوم مساء في المنزل إلى عاًد عندما
 .ثالث

المصباح عًن تبتعد وهي له قالت : 

 أهضمه ل أنا !أكثر شريحة ً أنت فلتأكل .جيدا ً الخبز هذا هضم تستطيع معدتي تعد لم .شرائح أربًع تأكل أن لك -
 .بسهولة



 

 لها قال .اللحظة تلك في باإلشفاق نحوه تشعر .نظره يرفع لم .يالمسه كاد حتى الطبق على ينحني وهًو رأته
طبقه علًى منكبً  وهو : 

تكفيانك؟ ًل شريحتين لكنًّ -  

كُل .أنت كُلً  .المساء في الخبز هذا تتحّمل ًل معدتي .بلى - ! 

الوقت من برهة مرور بعد إًل المصباح، تحت المائدة، إلى تجلس لم . 



 

 

المطبّخ ساعة  

 

 أوائل فًي أنه توحي مشيته أن غير عجوز، وجهه .بعيد مًن ناحيتهم يُقبل وهو إليه فتطلّعوا النتباه، هيئته أثارت
يده في يحمله ما أراهم ثم .الدّكة على جوارهم العجوًز بوجهه جلس .عمره مًن العشرين : 

مطبخنا ساعًة هذه كانت - . 

اآلخر تلو الواحد بينهم ببصره متنقّال ً الشمس، في الدّكة على الجالسين كلًّ في محدّقا ً الجملة بهذه نطق . 

لي بقيت مًا هي .عليها عثرت لقد نعم، - . 

 .باألزرق الملّونة األرقاًم بإصبعًه يتحّسس وهو أبيض، بطبقً  الشبيهة ةالمستدير المطبخ بساعًة أمامه يمسك كان
معتذرا ً حديثه واصل : 

 بلونها وخاصة ً كطبق، إل تبدو ًل .جمال بأيًّ تتميّز ل أنها أيضا ً وأعرًف قيمة، بال أصبحت أنها أعرًف نعم، -
 الصفيحً، من إًل مصنوعًة ليست طبعبال العقارب .جدا ً جميلة تبدو الزرقاء األرقام أن أعتقد ولكني .األبيًض
 .دائما ً كانت كما تبدو زالت ما لكنها الداخل، من أصابها التلف أًن المؤّكد من .تعد لم .تدور تعًد لم أيضا ً وهي
تدور تعد لم لو حتى . 

خافت بصوت وقال .بالطبًق الشبيهة الساعة حافة حوًل حذرًة دائرية حركة في إصبعًه بطرف ومرًَّ : 

بقيت ما هي - . 

 عربة إلى النظر امرأة أرسلت بينما حذائه، إلى رجًل تطلّع .الشمس في الدّكة على الجالسون إليه ينظر مل
أحدهم سأله عندئذً  .أطفالهًا : 

شيءً؟ كلًّ بالتأكيد فقدت لقد -  

بالمرح متظاهرا ً فأجاب : 

سواها لي يبقًَ لم .شيء كلًّ تخيّلوا، نعم، نعم، - . 

السيدة فقالت .بعد يروها لم اآلخرين وكأنًّ عاليا ً الساعة رفع ثم : 

تعمل تعد لم لكنّها - . 

وزرقاء بيضاء :تماما ً كانت كما فهي ذلك عدا ما في ولكن .عطالنة أنها أعرًف .تعد لم .ًل ل، - . 

ضطربا ًًم يقول ومضى .جديد من ساعته وأراهم : 

 الثانية في توقفت لقد تخيّلوا، :اآلتي هًو األمًر في مًا أجمل .األمر في ما أجملًَ بعدًُ لكم أحكًِّ لم أنني على -
تخيّلوا .والنصف الثانية تمام في والنصف، ! 



 

يقوله ما أهميًة إلبراز السفلى شفته ماّطا ً الرجل فقال : 

 .الساعات كلًّ تتوقف قنبلة، تنفجر عندما .كثيرا ً ذلك سمعت .والنصف الثانية في القنابل أصابته منزلك أن بدًّ ًل -
الضغط بسبب ذلك يحدث . 

رأسه هاّزا ً قال ثم متأمال ، ساعته إلى فتطلّع : 

 الثانية في .ًل .القنابل على حديثكم كل ينصبًّ ل أن يجب .بذلك للقنابل عالقة ًل .مخطئ أنت .ًل .عزيزي يا ًل -
 والنصف الثانية فًي توقفت لقد .األمر في المضحك هو هذا .تعرفون ل كنكمل يحدث، آخًر شيء كاًن والنصف

 .بالطبع فجرا ً .المنزل إلى دائما ً أعوًد كنًت والنصف الثانية في .السابعة في أو والربع الرابعة في ليس .تماما ً
األمر في المضحك هو هذا .والنصف الثانية في تقريبا ً دائما ً . 

قائال ً لساعته فأومًأ .عنه عيونهم تاهت .عنه أنظارهم حّولوا لكنهم اآلخرين، إلى وتطلّع : 

 الثانية فًي ذلك يحدث ما عادة ً .المطبخ إلى الفور على أذهب لذا كذلك؟ أليس بالطبع، جائعا ً أكوًن عندئذً  -
 أبدأ اوعندم .تام هدوًء في الباب أفتح أن حاولتًُ مهما دائما ، تسمعني كانت .أمي تدخل عندئذً  .تقريبا ً والنصف

 الصوفية، السترة مرتدية واقفة وأجدها فجأة، النور يُضاًء رمقي، به أسدًّ عّما المعتم المطبخ في البحث في
 جدّا ً عينيها تضيِّّق كانت .مطبخنا بالط علًى القدمين حافية دائما ً .القدمين وحافية .األحمر الشال عنقها وحول
 مّرة ً متأخرا ً تعوًد أهكذا :لي تقول ثم .ليل والوقت توها،ل استيقظت قًد فهي الباهر، الضوًء تأثير من لتقلّل

 !أخرى؟

ن ثم !أخرى؟ مرًة متأخرا ً تعود أهكذا :فقط .ذلك على تزيد تكن لم  .أكل وآنا تجاهي ناظرة ً العشاء طعام لي تسّخِّ
 ثم .أبدا ً الليل في يهاقدم في ُخفّا ً ترتدي تكن لم .البرودة قارس فالبالط باألخرى، إحداهما قدميها تدلّك دائما ً كانت
 .األطباق ترفع وهي غرفتي، في النور أطفأت قد أكون عندما أسمعها، ثم أشبع، أن إلى طويال ً بجانبي تجلس
 المطبخ في الطعام لي تجّهِّز أن :جدا ً طبيعيا ً األمًر أجد كنت .والنصف الثانية في وغالبا ً .ليلة كلًّ يحدث ذلك كان
 تعود أهكذا :من أكثًر تقول تكن لم .دائما ً ذلك تفعل وكانت .جدا ً طبيعيا ً ذلك أجد كنت .فجرا ً والنصف الثانية في

 طبيعيا ً األمًر لي بدا .األبد إلى سيستمرًّ ذلك أن أعتقد كنت .ذاتها العبارة تقول مرة كل في .أخرى مرة متأخرا ً
دائما ً تحدث كانت األمور هذه كل .جدا ً . 

خفيًض بصوت أكمل ثم .الدّكة فوق نالجالسي على برهة ً التامًّ الصمت خيّم : 

اآلن أما - ... 

أحدا ً يرًَ لم لكنه اآلخرينً، إلى ونظر . 

األزرق األبيًض المستدير بوجهها الساعة مخاطبا ً خافًت بصوتً  قال عندئذً  : 

الحقيقيًة الجنّة .الجنّة في أعيًش كنت أني أعرًف اآلن اآلن، - . 

المرأة سألته ثم الجالسين، بين ثقيل صمت ساد : 

 وعائلتك؟ -

مرتبكا ً وقال لها فابتسم : 

شيء كلًّ ذهب .شيء كلًّ !تخيّلي .ذهًب شيء كلًّ .أيضا ً هما ذهبا لقد آه، والدّي؟ تقصدين آخ، - . 



 

 لم :وضحك .وضحك عاليا ً الساعة فرفع النظر، يبادلوه لم لكنهم .ارتباك في مبتسما ً األخر إثر واحدا ً فيهم وحدّق
بالضبط والنصف الثانية في .والنصف الثانية تمام فًي توقفت هاأن فيها ما وأجمل .سواها يبقًَ . 

ما ً وجهه بدا .أخرى بكلمةً  ينطق لم د بجواره الجالس كان .للغاية هرِّ  ذهنًه كان .يَره لم لكنّه .حذائه إلى البصر يسدِّّ
الجنّة» :كلمة فًي بالتفكير مشغول ً ». 



 

 

واحد ردّ   

 

 الطهي، وأواني المياه مواسير تصنيًع عن تتوقًف أن غدا ً أمروك إذا ورشة، فًي أو ماكينة على العامل أيّها أنت،
واحد رد ً إًل هناك فليس رّشاشة، مدافًع أو مصفّحة خوذاتً  منها بدل ً تصنًع وأن : 

ًل :قل ! 

،  المدافع قنابل بحشًو تقومي أن غدا ً أمروكًِّ إذا مكتب، في العاملة أيّتها وأنت متجر، في البائعة أيّتها أنتِّ
واحد رد ً إًل فليس القنص، أسلحة في التصويب تلسكوبات وتركيب : 

ًل :قولي ! 

واحد ردًّ إًل فليس الزينة، ومساحيق الكاكاو من بدل ً البارود تبيع أًن غدا ً أمروك إذا المصنع، صاحب يا أنت، : 

ًل :قل ! 

واحد ردًّ إًل فليس العتيقة، للحياة جديدا ً موتا ً تخترًع أًن دا ًغ أمروك إذا المختبر، في الباحث أيّها أنت، : 

ًل :قل ! 

واحد ردًّ إل فليس للكراهية، بل للحب، تغنّي أًل غدا ً أمروك إذا صومعتك، في الشاعر أيّها أنت، : 

ًل :قل ! 

ر أن غدا ً أمروك إذا المرضى، فراش عند الواقف الطبيب أيّها أنت،  الحرب، ضلخو لئقوًن الرجال أن تقّرِّ
واحد رد ً إًل فليس : 

ًل :قل ! 

واحد ردًّ إًل فليس الحرب، وتقدِّّس القتل تبارك أن غدا ً أمروك إذا المنبر، على القسًّ أيّها أنت، : 

ًل :قل ! 

 فليس والدبابات، المدافع منه بدل ً تشحن وأن القمح شحن عن تتوقًف أن غدا ً أمروك إذا الباخرة، قبطان يا أنت،
واحد رد ً إًل : 

ًل قل ! 

واحد رد ً إًل فليس المدن، على والفسفور القنابل تلقي أًن غدا ً أمروك إذا الجوية، القاعدة في الطيار أيّها أنت، : 

ًل :قل ! 



 

واحد رد ً إًل فليس العسكري، الزيًّ بتفصيًل تقوًم أن غدا ً أمروك إذا دكانك، في الخيّاط أيّها أنت، : 

ًل :قل ! 

 رد ً إل فليس الحربية، المحكمة في عضوا ً تصبح أًن غدا ً أمروك إذا قضاة،ال روب المرتدي القاضي أيها أنت،
 :واحد

ًل :قل ! 

 الجنود، وقطار الذخيرة لقطار التحّرك إشارة تعطي أًن غدا ً أمروك إذا القطار، محطة في العامل أيّها أنت،
واحد رد ً إًل فليس : 

ًل :قل ! 

واحد رد ً إًل فليس التجنيد، أمر ليسلِّّموك غدا ً إليك أتوا إذا المدينة، ابن ويا القرية، ابن يا أنت، : 

ًل :قل ! 

،  نهًر على وأنت لندن، وفي فريسكو في األم أيّتها أنتً، أوكرانيا، في األمًّ أيّتها النورماندي، في األمًّ أيّتها أنتِّ
 بقاًع شتى فًي األمهات أيّتها – وأوسلو والقاهرة وهامبورًغ نيبال في األم أيّتها أنت، الهوانغهو، وعلى المسيسبي
 وجنودا ً العسكرية، المستشفيات في ممّرضات أطفال ، تلدن بأن غدا ً األوامر تلقّيتنًّ إذا العالم، أمهات يا األرضً،
واحد رد ً إًل ليس العالم أّمهاًت فيا أخرى، لمعارك آخرين : 

ًل :قلن !أّمهات يا !ًل :قلن ! 

فعندئذً  – األمهات أيتها «ًل» تقلن لم إذا ل، تقُلن لم فإذا : 

 :عندئذً 

 الضخمة الهائلة وكالجيفة تصمت، ثم العظيمة السفن ستئنًّ باألبخرة، والمشبَعة بالضوضاء الطافحة الموانئ في
 كانت التي والقواقع البحر وعشب الماء حشيش .الموحشة المنعزلة الميناء أرصفة مواجهة فًي بخمولً  ستتأرجح

 القبور عفونة منًه وستتصاعد ويذوي، ويتعفّن سيتفتّت هذا كلًّ بالحياة، النابًض اليافع كالجسد مضى ما في
السمك ونتانة . 

ً سخيفا ، انبعاجا ً ستنبعج الترام عربات  وقد ملقاة وهًي معنى أيًّ من خالية مطفأة زجاجية عيونً  ذات كأقفاص 
 في والمنهارة المثقوبة األنقاض خلف والقضبان، األسالك هياكل المبعثرة، يةالحديد الهياكل بجانب دهانها تقشَّر

بركان كفوهًة والمهلهلة المهجورة الشوارًع . 

 في يتوّغل ثم تتوقفً، ًل وشهوانيّة بفظاعةً  ويتنامى يتكاثف المدعوسً، الرماديًّ الطمي وطأة فًي ثقيل، صمتً 
األطفال مالعبو الرياضية والمالعب والمسارح والجامعات المدارس . 

 األرض في الجفاف سيصيبه األرزًّ .للسقوط اآليلة المنحدرات على سيتعفّن الناضج الرائع الشهيًّ العنب
 الحليب كإناء السماء تجاه الصالبة البالغة قوائمها سترفع األبقار .البور األرًض في ستتجّمد البطاطس .العطشى
 .المقلوب

بالية عفِّنة ، الجدوى، عديمة العظام لألطباء ريةالعبق الختراعاًت ستصبًح المعاهد، وفي . 



 

 الزجاجية األوعية وآخر الدقيق أكياس آخر فستفسُد والمخازن، والثالجات واألقبية والحجرات المطابخ في أّما
 سيتعفّن، المهشمة واألطباق المقلوبة الموائد تحت الخبز .الكريز وعصيًر والقرًع الفراولة على تحتوي التي

 الصدئة المحاريث بجانب وتهوًي الحقول في الحبوب ستتساقط نتنة، رائحة منه وتتصاعد سيتلف سائلال والزبد
 التي المحّطمة المصانع ومداخن الكثيف، الدخان منها يتصاعد التي والمداخن األطعمة، الصريع؛ كالجيش
ويتفتّت ويتفتّت، يتفتّت، هذا كلً  له؛ نهاية ًل عشبً  يعلوها . 

،  النافث الشمس قيظ تحت وحيدا ً يسير التالفة، ورئته المهترئة بأحشائه وجهه، على إنسانً  آخر سيهيم عندئذ 
 الباردة واألصنام تُحصًى ًل التي الجماعية المدافن بين وحيدا ً بكلمة، ينطق ًل المتأرجحة، النجوم وتحت سّما ،
 وشكواه شاكيا ، لعنا ً مجنونا ، نحيال ، وجهه على األخير اإلنسان يهيم المقفرة؛ العمالقة الخرسانية المدن في

 وتتسّرب األنقاض، بيًن صرخته وتمرق أحد، يسمعها أن دوًن من البّريّة جنبات في تضيع ،«لماذا؟» :المخيفة
 يجيب وًل أحد، يسمعها ل دماء ، تفيًض التي الحفر في تسقط ثم الحصينة، المخابئ صافعة ً الكنائس أطالل بين

الحيوان اإلنسان يصرخهًا صرخةً  آخر إنها أحد، عليها . 

إذا - إذا الليلة، هذه ربما الليلة، هذًه يحدث ربّما بل غدا ، يحدث ربما غدا ، سيحدث، هذا كلًّ  – 

ًل :تقولوا لم إذا ! 

 

 


