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مسرحية للفتيان

وجها عشتار

طالل حسن

1

شخصيات المسرحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ ميرا
 2ـ بانيا
 3ـ الشيخ داكان
 4ـ انكيدو
 5ـ ننسون
 6ـ الوصيفة
 7ـ الكاهنة العجوز

البداية

2

بستان  ،ضحكات فرحة ،
تدخل ميرا والوصيفة
الوصيفة
ميرا
اآلن

 " :قلقة " سيدتي ..
 " :تددددور متنفسدددة بعمددد " دعينددددي

 ،دعيني  ،دعيني .
 :نحن نبتعد  ،يا سيدتي .
الوصيفة
 :أسابيع وأنا حبيسة القصر  ،دعيني
ميرا
أتنفس ملء صدري .
 :هذا البستان خطر ..
الوصيفة
 :إنه بستان ملكيّ .
ميرا
 :لكندده خددار أسددوار مدددينتنا لكد ،
الوصيفة
يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
سيدتي .
 " :وهددددددددي تدددددددددور " األسددددددددوار ..
ميرا
األسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوار
 ..آه من األسوار .
 " :تنصت قلقة " سيدتي ..
الوصيفة
 :ما أروع هدذا الجدو  ،ليتندي أق ّدي
ميرا
الليل هنا .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة

 :يا للويل " تتلفت خائفدة " أصديي ،
يا سيدتي .
 " :تنصت فرحة " أندت أصديي  ،آه
يا لآللهة .
 " :الوصيفة " تصيي خائفة " ....
 :بلبل  ،أصيي  ،إنه ييرد ..
 :سيدتي ..
 :ما أعذب تيريده .
 " :خائفة " سيدتي  ..سيدتي .
تندفع ثالث فتيات ،
ويحطن خائفات باألميرة

 :سيدتي ..
األولى
 :فارس غريب يقترب ..
الثانية
 :مدجج بالسالح .
الثالثة
 :مهال  ،مهال  ،ال تخفن هكذا  ،لعله
ميرا
فارس من فرساننا .
 :أعرف مالبس فرساننا .
الثانية
 :إنه غريب  ،يا سيدتي .
األولى
 :وأخشدددددى أن يكدددددون فارسدددددا مدددددن
الثالثة
فرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان
أوروك .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة
األولى
الثانية
الثالثة

 :يا ويلي  ،أوروك !
 :اهدئي ..
 :سيدتي  ،لنعد من حيث أتيندا  ،وإال
وقعنا أسرى .
 " :تتراجع خائفة " ها هو قادم علدى
حصانه ..
 " :تتراجع م دطربة " لنهدرب وإال
قتلنا  ،أو أخذنا أسديرات ذلديالت إلدى
أوروك .
 " :تتراجدددع مدددذعور " فلنهدددرب ..
فلنهرب  ..فلنهرب .
الفتيات الثالث يهربن ،
يدخل األمير بانيا

الوصيفة
ميرا
الوصيفة
بانيا
ميرا

 " :تلوذ باألمير " سيدتي ..
 " :قلقددددة بعدددد الشدددديء " تمددددالكي
نفسك  ،لست طفلة صيير .
 " :تتطلع إلى بانيا " إنهنّ محقات ..
ليس فارسا  ..من فرساننا .
 " :يقترب من ميرا " ....
 " :تحدددددد فيددددده " أيهدددددا الفدددددارس ،
أرعبت الفتيات .
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 :إنهددن فتيددات " ينظددر إلددى الوصدديفة
بانيا
الخائفة " وكذلك هذه الفتا .
 " :تحد فيه متحدية " ....
ميرا
 " :يحددد فيهددا " أنددت لددم ترتعبددي ،
بانيا
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع
أنك فتا جدا .
سيدتي ..
الوصيفة
 " :يقترب من األمير " سيدتي .
بانيا
 " :ال ترد " ....
ميرا
 :إنها ..
الوصيفة
 " :تقاطعها " صه .
ميرا
 :عفوا  ،يا سيدتي .
الوصيفة
 :دعك من وصيفتك ..
بانيا
 " :تنظر إليه متعجبة " ....
ميرا
 :أنا أعرفك .
بانيا
 :البد أنك رأيتني في المنام .
ميرا
 :ليس في المنام .
بانيا
 " :تنظر إليه مستفهمة " ....
ميرا
 :مددن يددراك مددر لددن ينسدداك  ،وأنددا
بانيا
رأيتك أكثر من مر .
 :أيتها الوصيفة ..
ميرا
 :سيدتي .
الوصيفة
 :انتظريني خار البستان .
ميرا
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
بانيا
ميرا
الوصيفة
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
،
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 " :متردد " سيدتي ..
 :اذهبي .
 " :تتراجع متردد " ....
 :اذهبي .
 " :تتوقف متردد " سيدتي ...
 :ال تخافي  ،اذهبي .
 :اذهبي  ..اذهبي .
 :أمر سيدتي " تخر " .
 " :تنظر إلى بانيا " قلت أنك رأيتني
أكثر من مر  ،ليس في المنام .
 :نعم  ،رأيتك على األسدوار  ،تقفدين
إلى جانب والدك  ،الملك .
 " :تهمهم " هم م م م م .
 :إنني أراقب السور خفية  ،منذ فتر
 ،هذه مهمتي ..
 :فهمت .
 :وبعددد أن رأيتددك  ،تعلقددت بالمراقبددة
وكم تمنيت لو ألتقي بك .
 :وها أنت تلتقي بي .
 " :ينظر إليها صامتا " ....
 :أنت من فرسان اوروك ..
 " :يهز رأسه " ....
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ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 :لقد حذرتني وصديفتي مدرارا  ،مدن
الوصدددول إلدددى هدددذا البسدددتان  ،لكندددي
كالعاد ركبت رأسي .
 :هذا البسدتان جميدل جددا  ،ويسدتح
الميامر .
 :لكنه  ،كما ترى  ،خطر جدا .
 :خطددر عليددك  ،وكددذلك علدديّ  ،فقددد
يكمن فيه جنود من لك .
 :رغددم ذلددك جئددت أنددا إليدده  ،وجئددت
أنت أي ا .
 " :يبتسم " لعلها اإللهة عشتار .
 :لكننا أعداء .
 :ليس أنا وأنت .
 " :تنظر إليه " ....
 :هذه إراد عشتار .
 :ربما  ،لكن أية عشتار ؟
 " :يبتسم " ....
 :عشتار إلهة الحب والحرب .
 :عشتار هي عشتار .
 :الحرب ؟
 :ال .
 :لعليّ اآلن أسيرتك .
 :ال أروع من ذلك .
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ميرا
بانيا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
الوصيفة
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 " :تنظر إليه صامتة " ....
 :أسير عواطفي .
 " :تطل من الخار " سيدتي .
 " :تنظر إلى بانيا " ....
 :سيدتي  ..سيدتي .
 :وصيفتك تناديك .
 :الر ّد عليها يعود لك .
 :أنت سيدتها .
 :األمر اآلن لك .
 :لو كدان األمدر لدي ألخدذتك  ،ولكدن
ليس كأسير حرب .
 " :تنظر إليه صامتة " ....
 :أنا اسمي  ..بانيا .
 :سيدتي .
 :اذهبي برعاية عشتار  ،يا ..
 :ميرا ..
 " :يبتسم " ....
 " :تتراجددع بددبطء " ليتددك لسددت مددن
أوروك .
 :إنني من أوروك .
 " :تلتفت ثم تم ي مسرعة " ....
 " :كمن يحددث نفسده " ميدرا  ،ليتدك
لسددت مددن لك د  ،يددا ميددرا  ،ولكنددك
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مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
لك كما أنندي مدن أوروك  ،آه أيتهدا
اإللهة عشتار  ،أيدن الحكمدة فدي هدذا
؟
" يصمت " بعدد أيدام سدتلتقي اوروك
بلك  ،كما تلتقي غيمتدان غا دبتان
 ،وتصطدمان بأقصى قوتهمدا  ،ولدن
يتولد منهما غير البرو والحرائ "
يرفع عينيه إلى أعلى " عشتار .
ميرا والوصيفة تمضيان ،
بانيا يراقبهما حتى تخرجان
إظالم
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المشهد األول
جناااف فاار قصاار جلجااام
،
األمياااااااارة مياااااااارا راقاااااااادة ،
الوصيفة
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة

 :سيدتي ..
 " :ال ترد " .....
 :سيدتي ..
 " :ال ترد " ....
 :القصر كله استيقظ ..
 " :ال ترد " ....
 :والشمس ارتفعت في السماء .
 :دعيني ميتة .
 :سيدتي ..
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ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا

 :ما كان يبقيني علدى قيدد هدذه الحيدا
انتهى  ..مات .
 :سيدتي العزيز ..
 :انتهت حياتي ّ ،
مت .
 :ما حدث أمر جلل  ،لكن ..
 :قتل أبي ..
 " :بنبر دامعة " سيدتي ..
 :وأخي األمير قتل ..
 " :بنبر دامعة " سيدتي ..
 :ولك قتلت ..
 " :تيالب بكاءها " ....
 :وأنا قتلت .
 :سيدتي ..
 :دعيني ميتة .
 :هذا ال يفيد  ،يا سيدتي  ،أنت أمير
شددددابة  ،وحيددددة  ،وفددددي قصددددر ملددددك
أوروك نفسه  ،جلجام .
 :نعم  ،لكني جثة .
 :بعد قليل  ،ستأتي كبير الوصديفات
 ،يا سيدتي  ،وتلتقي بك .
 " :تعتددددل " كبيدددر الوصددديفات ؟ "
تشيح عنها " ال شأن لي بها .
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 :هدددي لهدددا شدددأن بدددك  ،يدددا سددديدتي ،
الوصيفة
وهذا عملها في القصر .
 " :تلوذ بالصمت " ....
ميرا
 :األف ددددل أن تتندددداولي اآلن طعددددام
الوصيفة
اإلفطدددددار  ،يدددددا سددددديدتي  ،وتتهيئدددددي
لمقابلتها .
 :لست جائعة ..
ميرا
 :سيدتي ..
الوصيفة
 " :تنظر إليها " لتأتي  ،وتراني كمدا
ميرا
تريني أنت اآلن .
 " :تدخل " سيدتي .
جارية
 " :تنظر إليها صامتة " ....
ميرا
 :نعم .
الوصيفة
 " :تخاطب ميرا " كبير الوصديفات
الجارية
تريد أن تراك هنا اآلن .
 " :ال ترد " ....
ميرا
 :فلتتف ل .
الوصيفة
 " :تستدير وتخر " ....
الجارية
 :سدديدتي  ،أرجددوك  ،أنددت أسددير ،
الوصيفة
فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
هددددددذا القصددددددر  ،اسددددددتقبلي كبيددددددر
الوصيفات  ،وتحدثي إليها .
 " :تلوذ بالصمت " ....
ميرا
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة

 :ليتك تتهيئين الستقبالها .
 :سأستقبلها  ،سأستقبلها هكذا .
 :األمر لك  ،يا سيدتي .
تدخل كبيرة الوصيفات ،
ميرا ال تنظر إليها

 " :تخاطب ميدرا " طداب صدباحك ،
كبير
يا سيدتي .
 " :تنظر إليها صامتة " ....
ميرا
 :أرجددو أن يكددون طعددام اإلفطددار قددد
كبير
أعجبك .
 :لقددد اسددتيقظت سدديدتي قبددل قليددل ،
الوصيفة
ولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
تتناول طعام اإلفطار بعد .
 :أرجددددو أن تتمتعددددي بتندددداول طعددددام
كبير
اإلفطار  ،بعد ميادرتي .
 :سدددددأحر علدددددى تقدددددديم الطعدددددام
الوصيفة
لسيدتي  ،فهي لم تتنداول الطعدام مندذ
البارحة .
 :هذا واجبك  ،احرصي عليه .
كبير
 :أمر سيدتي .
الوصيفة
 " :لميرا " سيدتي ..
كبير
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ميرا
كبير
ميرا
كبير
ميرا
الوصيفة
ميرا
كبير

ميرا
كبير
الوصيفة
كبير
ميرا
كبير
إن

 " :تنظر إليها صامتة " ....
 :نحددددددن كمددددددا تددددددرين  ،نراعيددددددك ،
ونعاملك معاملة خاصة ..
 " :تبقى صامتة " ....
 :وهددددذا بددددأمر مددددن الملددددك نفسدددده ،
جلجام .
 " :تبقى صامتة " ....
 :الشددكر لموالنددا الملددك جلجدداتم ،
لتحفظه وترعاه اآللهة العظام .
 " :ترمقها بنظر سريعة " ....
 " :لميرا " إنني أتفهم موقفدك  ،أندت
أميدددر  ،ابندددة ملدددك  ،إن مهمتدددي أن
أع ّدك  ،وأقدمك إلى الملك المبجل ..
جلجام .
 " :تبقى صامتة " ....
 :لكددددن  ،ومراعددددا لظروفددددك  ،لددددن
أقدمك اليوم أو غدا ..
 " :برجاء " سيدتي ..
 :البد من تقديمك للملك  ،أنت أميدر
 ،أسير  ،وجميلة .
 " :تحد فيها صامتة " ....
 :أنصددحك أن تراجعددي موقفددك  ،ثددم
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ميرا
الوصيفة
كبير

الوصيفة
كبير

الملددك العظدديم جلجددام  ،الددذي ثلثدده
إنسدددان وثلثددداه إلددده  ،حلدددم ال تحظدددى
بالوصول إليه  ،إال القلدة الندادر مدن
الفتيات في سومر كلها .
 " :تشيح بوجهها " ....
 :سيدتي  ،دعي األمر لي  ،وسيكون
كل شيء على ما يرام .
 :سأزورك غددا مدر أخدرى  ،وآمدل
أن أراك قد تفهمت و دعك الجديدد ،
 ،سددأقدمك إلددى الملددك بعددد غددد  ،عددن
إذنك " تتجه إلى الخار " .
 " :تتبعها " سيدتي ..
" تخر دون أن تلتفت إليها " ....
الوصيفة تتوقف صامتة  ،ثم
تغلق الباب  ،وتلتفت إلى ميرا

 :سيدتي ..
الوصيفة
 :الموت أف ل .
ميرا
 :أندددت  ،يدددا سددديدتي  ،حيدددة  ،وفدددي
الوصيفة
قصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
الملك المنتصر جلجام .
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ميرا
وال
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
،
الوصيفة
ميرا
الوصيفة

ميرا
الوصيفة
ميرا

 :ال أريدددد أن أرى جلجددددام

هددددذا ،

أريد أن يراني .
 :سيدتي  ،جلجام هو الملك ..
 :بل القاتل .
 :الملك المنتصر .
 :لقد قتل أبدي الملدك  ،واألميدر أخدي
وقتل المقدسة لك .
 " :تلوذ بالصمت " ....
 " :بصوت دامع " ال أريد أن يراني
 ،إنني أف ل الموت على ذلك .
 :سدديدتي  ،أنددت األميددر ميددرا  ،ابنددة
ملددك لك د  ،ولدديس لددك أن تمددوتي ،
يجددب أن تبقددي حيددة  ،مددن أجددل أبيددك
الملك  ،واألميدر أخيدك  ،وكدذلك مدن
أجل لك .
 :إنني أسير  ،سدجينة هدذا القصدر ،
سجينة جلجام .
 :أميدددر سدددجينة  ،نعدددم يدددا سددديدتي ،
وليس أمير ميتة .
 :آه لو أن بإمكاني أن أهرب من هذا
الجلجام السجن .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا

 :هددذا مسددتحيل  ،بدددون مسدداعد مددن
داخل القصر أو خارجه .
 :لن يساعدني أحد من داخدل القصدر
أو خارجه  ،كلهم عبيد لجلجام .
 " :ترمقهدددا بنظدددر سدددريعة " ربمدددا
هناك أحد  ،خار القصر .
 " :تلمع عيناها " من !
 :ليس هناك أحد غيره .
 :بانيا !
 :سيدتي  ،مازلت تذكرين اسمه .
 " :متدددردد " لددديس مدددن السدددهل أن
نصل إليه  ،ونحدن حبيسدتان فدي هدذا
القصر  ،ثم ..
 :سيدتي ..
 :ال أريدددد أن أزجددده فدددي هدددذا األمدددر
الخطير .
 :سيدتي ..
 :مهمددا يكددن  ،فبانيددا هددذا مددنهم  ،مددن
اوروك  ،وقد تلوثدت يدداه بددماء أبدي
وأخي و  ..ولك .
 :ال أمل لنا غيره في اوروك كلها .
 :ال " تفكر " ال  ..ال .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة

 :دعددي األمددر لددي  ،ولددن أقددول لدده ،
أنك أنت من أرسلني إليه .
 :ال " بصوت خافدت متدردد " ال ..
ال .
 " :تلوذ بالصمت " ....
ميرا تقف عند النافذة ،
الوصيفة تنظر إليها صامتة
إظالم

المشهد الثانر
غرفة فر قصر
بانيا  ،األم وحدها
األم

 :هددا هددي الشددمس قددد أشددرقت  ،بددل
وارتفعدددت فدددي السدددماء  ،وبانيدددا لدددم
يسدددددتيقظ بعدددددد " تصدددددمت " أم أنددددده
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اسدددددتيقظ  ،وبقدددددي فدددددي فراشددددده ؟ "
تصدددمت " مندددذ أن عددداد مدددن لكددد ،
وهدددو مكتئدددب حدددزين  ،وكدددأن همدددوم
الدنيا كلها على كتفيه .
تدخل الخادمة العجوز ،
وتقترب من األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة

 :سيدتي  ،الفطور جاهز .
 :بانيا لم يستيقظ بعد .
 :سيدتي ..
 :لددم أفطددر  ،ولددن أفطددر  ،إال معدده ،
أنت تعرفين هذا .
 :سيدي بانيا اسدتيقظ مندذ الفجدر  ،يدا
سيدتي .
 " :تنظر إليها " .....
 :سدددمعته يدددذرع غرفتددده  ،وأندددا أعددد ّد
طعام الفطور في المطبخ .
 :الحددرب آه  ،لقددد أخددذت منددي أبدداه ،
وبانيددا بعددد صدديير  ،وهددا هددي تكدداد
تأخذ مني حياتي بانيا .
 :سددديدتي  ،لدددوذي باإللهدددة عشدددتار ،
ولن تخذلك .

21

األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم
الخادمة
األم

 " :تنظر إليها " ....
 :اذهبي إليها في معبددها  ،وستشدمله
برحمتها  ،وتهديه .
 " :تفكر " ....
 :الزوا ..
 " :تنظر إليها " ....
 :المددرأ هددي جنددة الرجددل  ،هددذا مددا
كان يقوله زوجي .
 " :تبتسم " أو جحيمه  ،أكملدي كدالم
زوجك الراحل .
 :يقدددول هدددذا عنددددما يي دددب مندددي "
تصمت " آه ما كدان أحلدى غ دبه ،
يا سيدتي ..
 " :تيالدددب ابتسدددامتها " صددده  ،بانيدددا
قادم .
 :سدددددأذهب إلدددددى المطدددددبخ إذن  ،يدددددا
سدددديدتي  " ،تتجددددده إلدددددى الخدددددار "
وأهيىء المائد " تخر " .
 :هددددذه العجددددوز مجربددددة وحكيمددددة "
ترفدددع عينيهدددا مترجيدددة إلدددى أعلدددى "
عشتار .
يدخل بانيا  ،وعلى
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وجهه مسحة حزن
بانيا
األم
بانيا
األم
بانيا
األم
بانيا
األم
بانيا
األم
بانيا
األم

بانيا

 :طاب صباحك  ،يا أمي .
 :أهال بنيّ  ،طاب صباحك .
 :يبدو أنني تأخرت قليال .
 :ال بأس  ،يا بنديّ  ،المهدم أن ترتداح
 ،لقد أتعبتك حرب لك .
 :انتهت الحرب  ،يا أمي .
 :وآن لك أن ترتاح .
 :إنني مرتاح  ،يا أمي .
 :إنني أم  ،وقلب األم يعلمها ..
 :أنت قلتها  ،لقد أتعبتني تلك الحرب
 ،يا أمي .
 :الحرب انتهت .
 :ومعهدددددا انتهدددددت همدددددومي كلهدددددا ،
وارتحت .
 :هنددداك هددد ّم  ،ال يبددددو أنددده انتهدددى ،
يا بنيّ  ،أف ي به إليّ  ،إنني أمدك ،
وطالما فرجّ ت عن همومدك  ،أم إندك
كبرت ؟
 " :يمددددد ّد يديددددده ويح دددددنها " مهمدددددا
كبرت فأنت أمي الحبيبة  ،وأنا بانيدا
الذي تعرفينه .
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األم
بانيا
األم
الخادمة
بانيا
األم
الخادمة
األم
بانيا
الخادمة
األم
بانيا
األم
الخادمة
بانيا
األم

 :قدددل لدددي الحقيقدددة إذن  ،كمدددا كندددت
تفعل دائما .
 :لو كان لديّ ما أقوله لك  ،لقلته فدي
الحال  ،وأرحتك وارتحت .
 :ليس دت هددذه هددي الحقيقددة  ،سددأبحث
عن الحقيقة  ،وسأعرفها .
 " :تدخل " سيدي ..
 " :يلتفت إليها " ....
 :نعم .
 :امدددرأ غريبدددة تريدددد مقابلدددة سددديدي
بانيا  ،يا سيدتي .
 " :تنظددر إلددى بانيددا مندهشددة " امددرأ
غريبة !
 " :للخادمة " ماذا تريد ؟
 :سدددألتها  ،لكنهدددا قالدددت  ،أنهدددا تريدددد
مقابلتك شخصيا .
 :ترى ماذا تريد ؟
 :سأذهب  ،وأرى ذلك .
 :ال  ،اسددددددتقبلها هنددددددا " للخادمددددددة "
دعيها تدخل .
 :أمر سيدتي " تخر " .
 :امرأ غريبة .
 :البد أن األمر هام .

23

بانيا
األم

 :سنرى .
 :ها هي قادمة .
تدخل الخادمة العجوز ،
ومعها وصيفة األميرة ميرا

بانيا
الوصيفة
األم
بانيا
الوصيفة
األم
الخادمة

 " :يقترب منها  :أنت !
 :طاب صباحكم .
 :أهال ومرحبا .
 :طمئنيني على األمير .
 :األميدددر موجدددود  ،إنهدددا اآلن فدددي
قصددر الملددك جلجددام " تنظددر إلددى
األم متردد " .
 " :تهددددد ّم بدددددالخرو " سدددددأتأكد مدددددن
إح دددددار طعدددددام الفطدددددور " تشدددددير
للخادمة " تعالي معي .
 " :تتبعها " أمر سيدتي .
تخرج األم والخادمة ،
بانيا والوصيفة وحدهما

بانيا

 :قلددت إن األميددر موجددود اآلن فددي
قصر الملك جلجام .
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الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة

 :وهي في محنة شديد .
 :المهم أنها حية  ،وأنها خرجدت مدن
الحرب سالمة .
 :ستموت إذا بقيت في القصر .
 :لددن تتعددر ألي خطددر  ،مادامددت
في حماية الملك جلجام .
 :إن المددوت عندددها  ،يددا سدديدي ،هددو
الملك جلجام نفسه .
 :جلجام !
 :ستهيأ ليراها بعد غد .
 :آه .
 :وهي ال تريد أن يراها .
 :وأنا أي ا ال أريد ذلك  ،لقدد بحثدت
عنها فدي كدل مكدان  ،وهدا أندا أخيدرا
 ..أجدها .
 :سيدي ..
 :يجب أن أراها .
 :إنهدددا فدددي جنددداح  ،داخدددل القصدددر ،
والحراسة حوله مشدد .
 :يمكددن أن أراهددا لدديال  ،فددي حديقددة
القصددددر  ،البددددد أن نجددددد مخرجددددا ،
وبأسرع وقت ممكن .
 :سيدي ..
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بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا
الوصيفة
بانيا

 :طمئنيهددددددا  ،لددددددن يراهددددددا الملدددددددك
جلجام  ،مهما كلفني األمر .
 " :تنظر إليه صامتة " ....
 :عنددد منتصددف الليددل  ،سددأكون فددي
نهايدددة الحديقدددة  ،وسدددأراها هندددداك ،
وسنرى ما يمكن أن نفعله .
 :شدددكرا  ،يدددا سددديدي  ،سدددتموت إذا
بقيت في القصر .
 :فلتوفقنا عشتار .
 :المجد لعشتار .
 :موعدنا عند منتصف الليل .
:سددددنأتي فددددي الموعددددد " تتجدددده إلددددى
الخار " عليّ أن أعدود إلدى القصدر
بسرعة .
 :رافقتك السالمة .
الوصيفة تخرج مسرعة ،
بانر يتابعها بنظره
إظالم
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المشهد الثالث
الحديقة  ،أشجار  ،ضوء
القمر  ،تدخل الوصيفة
الوصيفة

 " :تتوقدددف متلفتدددة " ال أحدددد هندددا ،
يبددددو أن بانيدددا لدددم يدددأت بعدددد " تعدددود
خطوات هامسة " سيدتي ..
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ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة

 " :تطل هامسة " هشش .
 :اطمئنددي  ،يددا سدديدتي  ،المكددان هنددا
آمن  ،ال أظن أن أحدا يصله .
 :لددديس هندددا شددديء آمدددن  ،نحدددن فدددي
قصر جلجام .
 :سدددديدتي  ،تعددددالي فددددي ظددددل هددددذه
الشددددجر ال ددددخمة  ،إنهددددا تحجددددب
وء القمر .
 " :تتوقف قرب الشجر " ربمدا مدن
الخطددأ أن نددأتي إلددى هنددا  ،فددي هددذا
الوقت من الليل .
 :سدديدتي  ،إندده أملنددا الوحيددد  ،والبددد
من المخاطر .
 :الحراسدددة مشددددد حدددول القصدددر ،
مدددداذا لددددو عرفددددوا بأمرنددددا  ،وألقددددوا
القب علينا ؟
 :سيدتي  ،أصيي .
 " :تنصت " ....
 :ليته بانيا " تنظر إلى الخار " إنده
هو  ،يا سيدتي .
 :صه وإال سمعنا أحد الحرس .
 :هددا هددو قددادم  ،يددا سدديدتي  ،هددا هددو
بانيا .
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ميرا
الوصيفة

 :نعم  ،إنه هو .
 " :تشدددير بيددددها " سددديدي  ،تعدددال ،
نحن هنا .
يدخل بانيا متسلالً ،
وهو يتلفت حوله

ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
الوصيفة
ميرا

 :تعال هنا  ،أسرع .
 " :يسرع نحوهمدا " هدذا مكدان جيدد
 ،ال يكاد يرى من بعيد .
 :نعدددددم  ،فهدددددذه الشدددددجر ال دددددخمة
تحجب دوء القمدر  ،ومدن الصدعب
أن يرانا أحد من بعيد .
 ":يتوقف قربهما " أحسنتما االختيار
 ،يا ميرا .
 :لقددد جئددت فددي الوقددت المحدددد  ،فقددد
وصلنا المكان توا .
الحقيقة إنني جئت قبلكما  ،واختبأت
في مكان قريب  ،ريثما جئتما .
 :آه .
 :مجيئدك فدي هدذا الوقدت مدن الليدل ،
إلددى هدددذا المكدددان مددن القصدددر  ،فيددده
مخاطر شديد .
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بانيا
ميرا
باني
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 :أندددت فدددي محندددة  ،يدددا ميدددرا  ،وقدددد
طلبتندددي  ،وطبعدددا لدددم ولدددن أتدددردد ،
مهما كان الثمن .
 :لكددددددن  ،وكمددددددا تعلددددددم  ،الحددددددرس
المدددججون بالسددالح  ،فددي كددل مكددان
من محيط القصر .
 :دخلددت الحديقددة بعلددم بع د حددرس
القصر .
 " :تنظر إليه " ....
 :ال تنسدددي  ،يدددا ميدددرا  ،أنندددي أحدددد
أمراء البيت الملكي .
 :إنني اآلن أسدير جلجدام  ،وأندت
تعرفه .
 :الجميددددع يعرفددددون جلجددددام  ،وال
يرتاحون إلى بع مواقفه .
 :ال أريد أن يراني .
 :لقد فكرت في هذا األمدر  ،يدا ميدرا
 ،أنت محقة .
 :إننددددي أف ددددل المددددوت  ،علددددى أن
يراني  ،أو يلمسني  ،جلجام .
 :وأندددا أي دددا ال أريدددد لجلجدددام أن
يراك  ،مهما كلف األمر .
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ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا

بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا

 :بانيا " تنظر إليه " قلت أنك فكدرت
في األمر .
 :نعدددم فكدددرت  ،وأرجدددو أن تفكدددري
معددي  ،البددد أن نجددد مخرجددا  ،وفددي
أسرع وقت .
 :لقدددد فكدددرت  ،فكدددرت كثيدددرا  ،ولدددم
أجد خالصا لي إال الموت .
 :ال يا ميرا  ،ال  ،ال .
 :إندددده أهددددون مددددن عددددار أن يرانددددي
جلجددام  ،لدديس فقددط ألنددي أميددر ،
وابنددة ملددك لكد  ،بددل ألنددي  ..ألنددي
ميرا .
 :الموت ليس حال .
 :الموت وال جلجام .
 :لنهرب .
 :نهرب !
 :نعدددددم  ،نهدددددرب  ،فجلجدددددام هدددددو
جلجام .
 :لكدددن الهدددرب مدددن جلجدددام  ،فدددي
ظروفنا هذه  ،أمر خطير .
 :الهروب أو جلجا .
 :جلجام ؟ ال .
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بانيا
ميرا
باني
ميرا
باني
ميرا
بانيا

ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 :ال بددديل عددن الهددرب  ،فأنددا ال أريددد
أن تقددع عينددا جلجددام المتوحشددتان
عليك  ،يا ميرا .
 :بانيددا  ،لسددت خائفددة علددى نفسددي ،
وإنما عليك أنت .
 :لكني سأهرب معك .
 :ماذا !
 :لن أتركك وحدك للمجهول .
 :ال ..
 :سدددكخذك بعيددددا عدددن هدددذا القصدددر ،
بعيددددددا عدددددن اوروك  ،بعيددددددا عدددددن
جلجدددام  ،األر واسدددعة  ،ولدددن
ت ي علينا .
 :ال  ..ال ..
 :ميرا ..
 :ال  ..ال  ..ال .
 :ال خيار .
 :مهمددا كلفنددي األمددر  ،لددن أعر ددك
للخطر .
 :من أجلك  ،يدا ميدرا  ،ال يهمندي مدا
قد يحصل لي .
 :أنا يهمني .
 :ميرا ..
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ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 :الهرب ليس حال .
 " :ينظر إليها " ....
 :لنبحث عن حل آخر .
 :هدددذا مدددا فكدددرت فيددده  ،يدددا ميدددرا ،
وأرى أنه الحل الوحيد .
 :المدددددوت أو جلجدددددام  ،لكدددددن أن
أعر ك للخطر " تهز رأسها " ال ،
ال  ،ال .
 :حسدددن " يفكدددر " ربمدددا هنددداك حدددل
آخر  ،لنتمهل ونبحث .
 :أي شيء إال الهرب معا .
 " :يفكر " ....
 " :تنظر إليه " ....
 :نعم  ،ربما هناك حل .
 :ما هو ؟
 :لكنددددده  ،علدددددى مدددددا أظدددددن  ،لددددديس
م مونا  ،كالهرب .
 :المهددددددم عندددددددي  ،أن ال تتعددددددر
للخطر .
 :من أجلك  ،ال يهمن أي خطر .
 :الحل اآلخر .
 :نعم  ،هناك حل آخر  ،إنده محاولدة
لنتشبث به  ،وإن كان قشة .
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ميرا
بانيا
الوصيفة
ميرا
بانيا
الوصيفة
ميرا
بانيا
الوصيفة
ميرا
بانيا
الوصيفة

 :ما هو ؟ أخبرني .
 :مهال  ،مهال  ،سأخبرك .
 " :تدددخل مسددرعة " سدديدتي  ،لنعددد
بسرعة إلى القصر .
 " :حائر بينها وبين بانيا " ما األمر
؟ " لبانيا " هيا أخبرني .
 :إنها محاولة ..
 :سيدتي ..
 :تكلم  ..تكلم .
 :لدددن أتدددرك أمدددال  ،مهمدددا كدددان  ،إال
وسأطر بابه .
 :هناك حارسان  ،مددججان بالسدالح
 ،يتجهان نحونا .
 :حارسان ! " تتراجدع " يجدب أن ال
يريانا هنا " لبانيدا " تكلدم  ،يدا بانيدا ،
تكلم  ،تكلم .
 " :يتبعهددددا " اطمئنددددي  ،لددددن أدعددددك
تددواجهين هددذه المحنددة وحدددك  ،البددد
أن أجد حال  ،مهما كلفني األمر .
 " :تمسدددك بيدددد فيدددرا وتسدددحبها إلدددى
الخار " تعالي  ،يا سديدتي  ،تعدالي
 ،تعالي .
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بانيا

 " :يتوقددف " آه جلجددام " يصددمت
" ال لن أترك األمير ميرا له  ،مهما
كلدددف األمدددر "يتسدددلل إلدددى الخدددار
مسرعا " ....
يدخل حارسان  ،ويتلفتان ،
ثم يعودان من حيث أتيا
إظالم

المشهد الرابع
ظالم  ،صوت بانيا
يرتفع شيئا ً فشيئا ً
بانيا

 :ميددرا  ..ميددرا  ..ميددرا  " ..يصدديح
بصوت ممطوط " ميراااا .
بقعة ضوء تسلط
على بانيا  ،وهو يدور
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بانيا

ميدددرا  ..ميدددرا  ..ميدددرا " يتوقدددف "
ستموت األمير ميرا  ،إذا لدم أجنبهدا
لقاء جلجام  ،ال  ،لن أدعها تموت
 ،لن أدعها تمدوت " يتوقدف " سدتقدم
بعدددد غدددد إلدددى جلجدددام  ،لدددو كندددت
أسددتطيع التددأثير عليدده  ،لم دديت إليدده
الساعة  ،وقابلته  ،لكن جلجدام لدن
يصيي إليّ  ،ما العمل ؟ " يصمت "
الشيخ داكان  ،نعم الشيخ داكان  ،إنه
يحترمددده  ،ويسدددتمع إلدددى مشدددورته ،
فألذهددددددب إليدددددده  ،لعلدددددده يسددددددتطيع
مسدداعدتي  ،وينقددذ أميرتددي ميددرا مددن
جلجام ..
تطفأ البقعة  ،تضاء
على الشيخ وبانيا

الشيخ
بانيا
الشيخ
بانيا

 :هذه محنة حقا .
 :إنها فتا شابة  ،يا سيدي ..
 :رأيتهددددا عندددددما جدددداءوا بهددددا  ،مددددع
األسيرات من لك .
 :ابنة ملك ..
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الشيخ
بانيا
الشيخ
بانيا
الشيخ
بانيا
الشيخ
بانيا
الشيخ
بانيا

 " :يهز رأسه " ....
 :قتددل أبوهددا  ،ملددك لكدد  ،وكددذلك
أخوها األمير ..
 :هددددذا أمددددر حتمدددديّ  ،إنهددددا الحددددرب
اللعينة  ،يا بنيّ .
 :سدددتموت إذا قددددمت إلدددى الملدددك ..
جلجام .
 :ال تددنس  ،يددا بندديّ  ،مهمددا كانددت ،
فهي أسير .
 :حدثه  ،يا سيدي ..
 :أحدث من ؟ جلجام !
 :إنه يصيي إليك  ،يا سديدي  ،حدثده
 ،أنت ك ّل أملي .
 :ال يددا بندديّ  ،أنددت واهددم  ،جلجددام
ال يصيي في مثدل هدذه األمدور  ،إال
لجلجام .
 " :يلوذ بالصمت محبطا " ....
تطفأ البقعة  ،يضاء
بانيا  ،وهو يدور

باني

 :الشددددديخ داكدددددان  ،رئددددديس مجلدددددس
الشددددديوذ  ،خدددددذلني  ،قدددددال لدددددي إن
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جلجدددددام ال يصددددديي إليددددده  ،لكدددددن
جلجددام  ،عنددد اشددتداد األزمددة مددع
لكددد  ،لدددم يصددد إال إليددده  ،قدددال لددده
الشيوذ  ،ال تحارب  ،وقال له الشيخ
داكان  ،حارب  ،فحدارب  ،وانتصدر
 ،واآلن يقددول لددي  ،إن جلجددام ال
يصيي إليّ  ،يدا للحيدر  ،مدا العمدل
؟ هل أترك ميرا للوح جلجدام ؟
" يص ديي " ال  ،مسددتحيل " يصددمت
مفكرا " آه كيدف فداتني هدذا  ،انكيددو
 ،نعم انكيددو  ،وال أحدد غيدره  ،فهدو
خلددده ورفيقددده ونصددديره  ،لقدددد تحددددى
معه عشتار  ،فقتال ثور السماء الدذي
أرسلته لالنتقام من جلجام  ،عندما
سددخر منهددا  ،ورفد أن يتزوجهددا "
يصمت " فألذهب إليه .
تطفأ البقعة  ،تضاء
على انكيدو وبانيا
بانيا
انكيدو
بانيا

 :سيدي ..
 " :يهز رأسه " ....
 :أنت انكيدو .
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انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو

 :وهو جلجام .
 :قال لي الشيخ داكان  ،إن جلجام
ال يصيي إال إلى جلجام .
 :الشدددديخ داكددددان محدددد  ،وخاصددددة
عندما يتعل األمر بفتا .
 :لكنه قدد يصديي إليدك  ،يدا سديدي ،
فهي أمير شابة .
 :إنها فتا .
 " :بحرقة ويأس " ستموت إذا رآهدا
" حائرا " ما العمل ؟
 " :ينظر إليه " ....
 " :برجاء " سيدي انكيدو .
 :أص  ،يا بانيا .
 :سيدي .
 :ربما هناك أمل .
 :عرفت أنك مالذي .
 :لكنه ليس أكيدا .
 :إنددده أمدددل  ،وسددديكون الخيدددر فيددده ،
مادام منك .
 :إنده أملدك األخيدر  ،وإذا لدم توفد ،
فيدده فأنصددحك أن ال تأمددل فددي شدديء
آخر .

39

بانيا
انكيدو
بانيا
انكيدو

بانيا

 :سدددأوف  ،يدددا سددديدي  ،وإال ماتدددت
األمير ميرا .
 :أملدددددددك  ،وال أمدددددددل غيدددددددره  ،األم
المقدسة ننسون .
 :اإللهة !
 :إنهددا أملددك األخيددر  ،اذهددب إليهددا ،
فجلجام ال يصديي إلدى أحدد  ،قبدل
جلجدددام  ،إال إلدددى األم المقدسدددة ،
اإللهة األم  ..ننسون .
 " :ينظدددر بعيددددا " سددديدتي ننسدددون ،
أملي ومدالذي  ،أيتهدا األم المقدسدة ،
إننددي قددادم  ،فددال تخددذليني  ،سددأموت
إذا لم أنقذ ميرا .
تطفأ البقعة  ،تضاء ننسون ،
وإلى جانبها تقف كاهنة عجوز

الكاهنة
ننسون
الكاهنة
ننسون
الكاهنة
ننسون

 :سيدتي ..
 :دعيه يدخل .
 :الوقت متأخر  ،يا سيدتي .
 :ال بأس  ،ليدخل .
 :لنرجىء ذلك إلى اليد .
 :كال  ،فيدا ربما يفوت األوان .
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الكاهنة
ننسون
الكاهنة
ننسون
الكاهنة
ننسون

 :أنت متعبة  ،يا سيدتي .
 :سأرتاح إذا استطعت أن أقدم لده يدد
المساعد " تنظر إليها " أليسدت هدذه
مهمتنا ؟ دعيه يدخل ؟
 " :تنحني " أمر سديدتي " تتجده إلدى
الخار " .
 :ليدخل وحده .
 " :عند الباب " أمر سيدتي " تنحني
ثم تخر " .
 :أعرف هذا األمير الشاب  ،إنه مدن
خير أمراء أوروك " تصمت " البد ّد
أنه جلجام  ،آه جلجام .
يدخل بانيا متردداً ،
ويقترب من ننسون

باني
ننسون
بانيا
ننسون

 :طاب مساؤك  ،يا سيدتي .
 :أهددال بانيددا " تنظددر إليدده " تعددال يددا
بنيّ  ،تعال .
 " :يقتددرب منهددا " عفددوا يددا سدديدتي ،
لددو لددم يكددن األمددر مهمددا وملحددا  ،لمددا
أزعجتك في مثل هذا الوقت .
 :جلجام .
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بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا
ننسون
بانيا

 :نعم  ،يا سيدتي .
 " :تهز رأسها " ....
 :لددددديّ رجدددداء  ،يددددا سدددديدتي  ،لددددن
يسددتجيب لدده مددوالي جلجدددام  ،إال
إذا تف لت أنت  ،بنقله إليه .
 :تلك األمير ؟
 :نعم  ،يا سيدتي  ،األمير ميرا .
 :إنها أسير من األسيرات .
 :لكنها أمير .
 :ليكن .
 :ابنة ملك ..
 :لدديس هددذا سددبب دفاعددك عنهددا  ،يددا
بنيّ .
 " :ينظر إليها صامتا " ....
 " :تبتسم " إنها عشتار .
 " :يبقى صامتا " ....
 :آه عشتار .
 :سيدتي ..
 :غدا ستكون ميرا عندك .
 " :فرحا " سيدتي ..
 :تعددال غدددا  ،فددي مثددل هددذا الوقددت ،
وخذها حيث تشاء .
 " :فرحا " ألف شكر  ،يا سيدتي .

42

ننسون
بانيا
ننسون

 :واآلن اذهدددب إلدددى فراشدددك  ،وندددم
مرتاحا  ،ودعني أنم أنا األخرى .
 " :يتراجددع منحنيددا " تصددبحين علددى
خير  ،يا سيدتي .
 :رافقتك السالمة .
تطفأ البقعة  ،يضاء
بانيا يقف فر غرفته

بانيا

 :أيها الليل  ،اذهب  ،اذهدب بسدرعة
 ،أريد أن أرى نهاري  ..ميرا .
تطفأ البقعة
إظالم
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النهاية
منظر البداية  ،تدخل
األميرة ميرا والوصيفة
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا

 :سيدتي ..
 " :ال تتوقف " ....
 :سيدتي  ،أرجوك ..
 " :تتوقف " قلت لك  ،ال فائد  ،لقدد
انتهى األمر .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة

ميرا
الوصيفة

ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا

 :لم ينته بعد  ،يا سيدتي  ،وال ينبيي
أن ينتهي .
 " :تبدو مت ايقة " ....
 :األمير بانيدا هندا  ،وهدو اآلن يدربط
حصانينا إلى جانب حصانه  ،بعد أن
أوصدددلنا إلدددى هدددذا البسدددتان  ،حيدددث
التقيتما للمر األولى .
 :أنددت تعددرفين  ،أن هددذا األمددر لدديس
هينا عندي  ،لكن البد ّد منده  ،أدركدي
هذا  ،أدركيه .
 :لقد فعل المستحيل  ،من أجلدك  ،يدا
سيدتي  ،منذ أن عرف بأمر أسرك ،
ومحاولة تقديمك إلى الملك جلجدام
 ،حتى ميادرتنا أوروك .
 " :تلوذ بالصمت " ....
 :لواله  ،لدوال األميدر بانيدا  ،لمدا ك ّندا
هنددا  ،فددي هددذا البسددتان  ،وقريبددا مددن
مدينتنا المقدسة لك .
 " :تبقى صامتة " ....
 :ولكدددددان جلجدددددام قدددددد رآك  ،يدددددا
سيدتي  ،وهذا ما لم يكن بإمكاندك أن
تحتمليه .
 :الموت عندي أف ل .
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الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا
الوصيفة
ميرا

 :لقد عدرّ نفسده لشدتى األخطدار ،
لينقددذك  ،ويخلصددك مددن جلجددام ،
وها هو قد خلصك .
 " :تنظر إليها صامتة " ....
 :سدديدتي  ،أرجددوك  ،ال تسددتعجلي ،
أعددط لنفسددك فرصددة  ،وإال ندددمت ،
وعندها لن يفيد الندم .
 " :تنظددر إلددى الخددار " صدده  ،هددا
هو قادم .
 :سيدتي ..
 :صه  ..صه .
 " :تتراجددددددددع " سددددددددأنتظر قددددددددرب
الحصدددانين " تتوقدددف " أرجدددوك يدددا
سيدتي ..
 :اذهبي .
 " :تستدير وتخر " ....
 :آه عشتار .
يدخل بانيا  ،ويقف
بعيداً عن األميرة ميرا
ها نحدن مدن جديدد  ،فدي هدذا المكدان
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ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا

مددن البسددتان " يصددمت " هنددا رأيتددك
عن قرب ألول مر  ،وتدراءى لدي ،
فددي تلددك الظددروف  ،أننددي لددن أراك
مر أخرى  ،لكدن عشدتار  ،علدى مدا
يبدو  ،شاءت غير ذلك ...
 :آه من عشتار .
 :لنصددد إلدددى عشدددتار  ،يدددا أميرتدددي
ميرا  ،ونمتثل إلرادتها الخير  ،إنها
إلهة  ،وأي إلهة .
 :من يدري  ،يا بانيا  ،لعل مدا نفعلده
هددو بال ددبط إرادتهددا  ،أردنددا ذلددك أو
لم نرد .
 :ميرا ..
 " :تنظر إليه " ....
 :أنددت تعددرفين  ،لددو أنددك بقيددت فددي
القصدددر  ،وم ّسدددك جلجدددام  ،لمددد ّ
ت
معك .
 :نعم  ،أعرف .
 :ومدددا فعلتددده  ،ومدددا كدددان يمكدددن أن
أفعلدده  ،لددم أكددن أريددد مددن ورائدده أي
ثمن  ،مهما كان .
 :أعرف  ،بل وأعرف أنك خداطرت
بمكانتك  ،وحياتك نفسها  ،من أجلدي
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بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
بانيا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا

 ،أعرف ك ّل هذا  ،يدا بانيدا  ،وأقددره
ح ّ قدره .
 :ميرا ..
 :أرجددددوك  ،أنددددت تعددددرف مكانتددددك
عندي ..
 " :ينظر إليها " ....
 :لكنك تعرف أي ا  ،ما يحول بيندي
وبينك ..
 :ميرا ..
 :ليس بانيا بانيا  ،بدل بانيدا أوروك ،
باني دا جلجددام  ،بانيددا الوجدده اآلخددر
لإللهة عشتار .
 :لكدن مقابددل كددل ذلددك  ،هندداك أنددا ..
بانيا  ،وجه عشتار الحقيقي .
 :عندما أنظر إليك  ،ال أرى لألسدف
بانيا  ،الذي أريده .
 :ميرا ..
 :األمدددر يبددددو مسدددتحيال  ،يدددا بانيدددا ،
فكلما حاولدت االقتدراب مندك  ،وقدف
بيننا أي ا  ،أبي  ،م درجا بدمائده ،
وكددذلك أخددي اليددالي  ،وآالف القتلددى
مددددن النسدددداء واألطفددددال والشدددديوذ ،
والعزيز لك .
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بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا
ميرا
بانيا

 :ميرا ..
 " :تتراجع " ....
 :ميرا  ..ميرا ..
 " :ترفع يدها لتلوح له " ....
 :ال تقولي وداعا ..
 " :تنزل يدها وتتوقف " بانيا ..
 :ال  ..ال تقدددولي وداعدددا  ..أريدددد أن
أبقى على قيد الحيا ..
 " :تتوقف دامعة العينين " ....
 :أرى دموعددك  ،أرى دموعددك  ،يددا
ميرا  ،إنها تتكلم نيابة عنك ..
 " :تقف ميالبة دموعها " ....
 :هي تقول الحقيقة ..
 " :تتراجع ميالبة دموعها " ....
 :إنها ال تقول وداعا .
 " :تخر باكية " ....
 :حمدا لدك  ،يدا إلهتدي عشدتار  ،إنهدا
لم تقل وداعا " يصيح " ميرا ..
بانيا يقف وحيداً ،
إعتام تدريجر
إظالم
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