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توطئة

� أث�نا إ�ان القرن
، وتدور حوادثها �� � � الم��

: األو� �� � �شتمل روا�ة كهف األف�ار ع� قّصت��ْ
جم عن اللغة � أسفل الصفحة، �طلها م��

�� � � الهوامش ال��
الخامس ق�ل الم�الد. والثان�ة ��

جم. ل هوامشه بتوقيع الم�� اإلغ��ق�ة، �ذ�ِّ

ام �الحد األد�� من التعل�قات، �ما �حافظ ع� روح النص من دون أن ُ�فِقدە � هذا وقد رو�� االل��
عن�ي المتعة واال�س�اب�ة، ذلك أن الروا�ة حافلة �ال�ث�� من اإلحاالت الثقاف�ة والتار�خ�ة.



ا �الميثولوچ�ا اإلغ��ق�ة، � ا �س�� ه للقارئ الُمِلّم ولو إلمام� � االعت�ار أن ال�تاب ُموجَّ
ومع األخذ ��

� ما ��� ن�ذة عن أسطورة
� ترتكز عليها الح�كة، نورد �� � هرقل، ال��

ا م�ثر ال�طل اإلغ���� وتحد�د�
د روا�ات األساط�� المذكورة وثرائها ا لتعدُّ هرقل، نرى أنها مهّمة لمتا�عة الحوادث. ونظر�
�التفاص�ل والحوادث، فالن�ذة المشار إليها تقت� ع� العناو�ن الرئ�س�ة فحسب، وال تعدو أن

ادة. � � االس��
شد �ه القارئ الراغب �� ا �س�� تكون مفتاح�

 



ة � ع��
م�ثر هرقل االثن��

ا ) �ان ابن� �
� األساط�� اإلغ��ق�ة، فإن هرقل (أو هراقل�س �ما ُعر�ف �اللسان اإلغ����

ا لما جاء �� ط�ق�
ا � المرأة الفان�ة. وتقول إحدى الروا�ات الشائعة إن ال��ة ه�� ل��وس كب�� آلهة األول��� وأل�مي��
ا منه أنه � رَمته بن��ات الهذ�ان وجعلته �قتل زوجته وأطفاله ظن� َطت عل�ه ر�ة الجنون ال��

�
سل

� تنقل ه إ� أورا�ل ِدلفوي (أي الوس�طة الروحان�ة ال�� ا عاد هرقل إ� صوا�ه توجَّ �قتل أعداءە. ولمَّ
ول � � خدمته وال��

ا ب�سل�م نفسه إ� الملك يوروس�يوس وال�قاء �� )، فتل��َّ أمر� إرادة اآللهة إ� ال���
عند أوامرە. وهكذا �دأت م�ثر هرقل.

I القضاء ع� أسد ن�م�ا
س الذي ما ب�ح ي��� ه الملك يوروس�يوس أمرە إ� ال�طل هرقل �القضاء ع� أسد ن�م�ا ال�� وجَّ

� ث�ات وشجاعة، ول�ن
م ال�طل نحوە �� الذعر ح�� سافر هرقل إ� مدينة ن�م�ا لمواجهته. تقدَّ

� ا رأسه ب��
�

 أن انقضَّ ع� األسد آخذ
َّ

� األسد أد�� أثر. فما �ان من هرقل إ�
ك �� أسلحته لم ت��

� وظلَّ �عت� عنقه ح�� تركه جثة هامدة. ذراعْ�ه الق��ت��ْ

IIالقضاء ع� األفعوان ه�درا
ع �السّم الزعاف. خ�ج األفعوان من جحرە ، �ل منها م�� �انت ألفعوان ه�درا رؤوس �ش�ه األفا��
ا ن�َتت م رأس� وانقضَّ ع� هرقل الذي هوى بهراوته الضخمة فوق رؤوس المسخ، َبْ�د أنه �لما هشَّ
ا العون من رف�قه ال�طل يوالوس الذي خفَّ لنجدته � الحال. �خ هرقل طال��

ثالثة رؤوس ��
ها هرقل، ل�حول � يب�� غل المجاور، وطفق �كوي مواضع الرؤوس ال�� � أشجار الدَّ

م النار �� وأ��
ا من القضاء ع� المسخ. � ن ال�طل أخ��

�
�ذلك دون ظهور رؤوس جد�دة لألفعوان. فتمك

ون�ا IIIمطاردة أ�لة ك��
�ان ع� هرقل أن ُ�ح��ِ األ�لة إ� الملك يوروس�يوس ع� ق�د الح�اة من دون أن �مّسها أذى.
ا راح اك تارة. عبث� ون�ا ح�ث أخذ يراقب األ�لة، ُ�طاردها تارة، و�نصب لها ال�� فوصل إ� تل ك��
هرقل �حاول أ� األ�لة ع� مدى عام �امل، ف�اءت محاوالته �الفشل. ح�� �ان أن رآها تنهل
ف األ�لة � � عظم الساق والوتر، من دون أن ت�� من الم�اە، فاغتنم الفرصة ورماها �سهم نفذ ب��

قطرة واحدة من الدماء. فحملها هرقل ع� كتفْ�ه وعاد بها إ� يوروس�يوس.

 �
IV  أ� الثور ال�����

� أنحاء ج��رة ك��ت. لم �قَو أحد من أهل
ا، �صول و�جول �� ا، هائج� ش� � ُمتوحِّ �ان الثور ال�����

� أثر الثور ح�� ع�� عل�ه.
ع �قت�� ي له، فأ�حر هرقل إ� ك��ت، ح�ث �� الج��رة ع� التصدِّ

ن
�
� النها�ة لل�طل الذي تمك

ا، ف�انت الغل�ة �� ا شد�د� م هرقل نحو الثور أعزل، وصارعه �اع� تقدَّ
ار واقت�ادە إ� الملك يوروس�يوس. من أْ� الثور الج�َّ

V َطْرد طيور ستومفالوس



ونز. ة، ال ُتَعّد وال ُتحَ�، لها مخالب وأجنحة ومناق�� من ال�� �انت طيور ستومفالوس كث��
� أحراش مس�نقع ستومفالوس، ف�انت تخ�ج �أعداد ضخمة لتهاجم ال���

استقرَّ بها المقام ��
والحيوان وتفسد المحاص�ل الزراع�ة. وصل هرقل إ� ستومفالوس، فخطر له أن �قتنصها
ا أمام تلك األعداد الهائلة من الطيور. عند ذاك أدركته ال��ة �سهامه، َبْ�د أن السهام لم تجِد نفع�
ا ضخمة مجلجلة استعان بها هرقل �غرض إحداث صخب عارم وطرد أث�نة وأعطته صنوج�

� ف�ع.
ق ��

�
� انطلقت تحل الطيور ال��

VI  تنظ�ف حظائر أوج�اس
ان �انت تحول دون إم�ان�ة  من الماش�ة. َبْ�د أن الث��

ً
ا هائ� �ان أوج�اس ملك إ�ل�س �متلك عدد�

� التنظ�ف، و�ذا بثور ينقّض
ع �� تنظ�ف الحظائر. وصل هرقل إ� حظائر أوج�اس ح�ث ��

ر.
�
� غ�� مشقة ُتذك

عل�ه، فأمسك هرقل �قرن الثور لشلِّ حركته، ثم تابع التنظ�ف وف�غ منه ��

ي ِّ �ر أرومانثوس ال�� � VII أ� خ��
ا، ي��� الرعب فوق مرتفعات أرومانثوس والمنطقة ش� ا، ُمتوحِّ �ر أرومانثوس �ا�� � �ان خ��
 أنه

َّ
� األحراش إ� �ر ال�ا�. خ�ج الوحش من ب�� � � رحلته لمطاردة الخ��

المح�طة. انطلق هرقل ��
ا. استدرجه هرقل ح�� وصل إ� منطقة خف�ضة �كسوها الجل�د، و�ذا فرَّ من أمام ال�طل مذعور�

له �السالسل. � خفة و�ك�ِّ
�ر �� � هو �قفز ع� ظهر الخ��

VIII االس��الء  ع� قطيع ج��ون
ء الحركة، جم�ل ا، أحمر اللون، ��� ا ف��د� وته، �متلك قط�ع� ا �ج��

�
ا معروف �ان ج��ون مسخ�

ا. �ان المنظر. �ان ع� هرقل االس��الء ع� القطيع من دون أن �ستأذن مال�ه أو �دفع له ثمن�
� مطاردة

ع �� � بهراوته، ثم �� ير� القطيع مسخان. سافر هرقل إ� هناك، وق�� ع� المسَخ��ْ
القطيع. علم ج��ون �ما حدث، فه�ع إ� هرقل وحاول أن ينقضَّ عل�ه، فرماە ال�طل بثالثة سهام

ا من فورە. � �عة وخّفة. أصا�ت السهام السامة ج��ون، فخرَّ ��ع�
��

IX  ترو�ض أفراس ديوم�د�س
شة. أصدر ديوم�د�س أوامرە �الق�ض �ان ديوم�د�س ملك تراق�ا �متلك أر�ــع أفراس نادرة، ُمتوحِّ
ا لألفراس. أ�حر هرقل صوب تراق�ا. وهناك � �طأ أرض تراق�ا، ومن ثم تقد�مه طعام� ع� �ل أجن��
�
غلب أولئك الذين ُعهد إليهم �االعتناء �األفراس، ثم طاردها وأل�� �جثة ديوم�د�س نفسه ��
� غ��

ن هرقل من ترو�ضها ��
�
ا ش�عت األفراس، تمك � الحال. ولمَّ

المزود، ح�ث التهمته األفراس ��
مشقة.

X  االس��الء ع� حزام هييوليتا مل�ة األمازون�ات 
ّن �ساء

�
�انت األمازون ممل�ة �سائ�ة، ح�ث تقوم األمازون�ات �شؤون الح�م والقتال، فك

عت ع� عرش األمازون امرأة ُتدَ� هييوليتا، جالت ع� حد القول الشائع. ت��َّ محار�ات، أو مس��
�انت تتمنطق �حزام أهداە إليها جدها األ��� إله الحرب آر�س. سافر هرقل إ� ممل�ة



ته األمازون�ات، فعلمت المل�ة �قدومه. أعجَ�ت �ه هييوليتا فرقَّ له قلبها وأهَدته الحزام الذي تلقَّ
ا ع� حّبها.  قاطع�

ً
من اإلله آر�س دل��

وس و�حضارە من عالم المو�� ��� XI  أ� ال�لب ك��
نزل هرقل إ� عالم المو�� فاستق�له إله العالم السف�� هاد�س. طلب منه هرقل السماح له
�طة أن �خضعه هرقل من دون اللجوء إ� وس، فأ�دى هاد�س قبوله �� ��� �اصطحاب ال�لب ك��
م هرقل وانقّض ع� عنق المسخ وس ثالثة رؤوس. تقدَّ ��� هراوته أو سهامه القاتلة. �ان ل���
وس �طّ�ح �ذ�له الره�ب ورؤوسه الثالثة. َبْ�د أنه لم �ستطع الف�اك ��� �ق�ضته الق��ة. فأخذ ك��

من ق�ضة هرقل الق��ة، وانتَهت �ه الحال �االس�سالم لل�طل.

�د�ات الذهب�ة XII  االس��الء ع� تفاحات الهسي��
� عهدن

�د�ات، الال�� ا شجرة تثمر تفاحات ذهب�ة، فوضعتها تحت رعا�ة الهسي�� �انت لل��ة ه��
ا عن . خ�ج هرقل �حث� ا �ش�ه األفا�� إ� المسخ الدون �حراسة الشجرة النادرة. �ان الدون ت�ين�
ا. وهناك ر� المسَخ الدون �سهم � �د�ات أخ�� التفاحات الذهب�ة، ح�� وصل إ� �ستان الهسي��

� وسعه الحصول ع� التفاحات الذهب�ة.
. فأصبح ��

ً
قاتل وأرداە قت��

� ترجمة الروا�ة و�عداد الهوامش
� اس�ندنا إليها �� � ما ��� أسماء �عض المراجع ال��

ا، نورد �� وختام�
وح: وال��

)، ع�د المع�� شعراوي، الهيئة الم��ة العامة لل�تاب، - أساط�� إغ��ق�ة، ج 1 (أساط�� ال���
.(1982)

- أساط�� إغ��ق�ة، ج 2 (أساط�� اآللهة الصغرى)، ع�د المع�� شعراوي، مكت�ة األنجلو
الم��ة، (1995).

ى)، ع�د المع�� شعراوي، مكت�ة األنجلو الم��ة، - أساط�� إغ��ق�ة، ج 3 (أساط�� اآللهة ال���
.(2005)

Smith, William. Dic�onary of Greek and Roman biography and mythology -
.by various writers. John Murray, 1880

جم الم��



كهف االف�ار
ء �صدد مسائل من هذا القب�ل، حّجة قد �

�ة تحول دون س�� المرء ل�تا�ة أي �� «ثمه حّجة جدِّ
� عنا� ثالثة رها مّرة أخرى. ال �د من تمي�� � سأ�رِّ ا. وع� الرغم من ذلك، أعتقد �أن�� ُسقُتها ِمرار�
� �سمح �ا��ساب المعرفة بتلك ال�ائنات ذاتها: المعرفة نفسها � سائر ال�ائنات، و�� العنا� ال��

��
ا. أما العن� ، وواقع�� ا �حقٍّ

�
ء ذاته، معروف �

� ال��
� الموضع الخامس �أ��

�� العن� الرابع. و��
� فالتع��ف، والثالث فالصورة...».

األول فاالسم، والثا��

أفالطون، الرسالة السا�عة

 



الفصل األّول[1]
� من ة من خشب الَقْضَ�ان. �ان الجذع وال�طن �مثا�ة عج�� ة هشَّ دة ع� ِمحفَّ وِدَعت الجّثة ُممدَّ

�
أ

� ة والوحل ال�ا�س، و�ن �دا �لٌّ من الرأس والذراع��ْ
ة من الدماء الُمتخ��ِّ ِمَزٍق وأشالء تكسوها ق��

ا ح�� ي�س��َّ ألسخ�لوس فحصها، � تكسو الجّثة جان�� . �ان جندي قد ن�َّ األرد�ة ال��
ً

أفضل حا�
لوا �ذلك

�
ة، ل�ش� � �ادئ األمر، ثم �أعداد كب��

�ون، ع� استح�اء �� أما الفضوليون فقد راحوا �ق��
ْ�َدة

�
ة الل�ل الزرقاء. أما الل ��� �

د قشع��رة �� دائرة تح�ط ب�قا�ا الجثة المحفوفة �الموت. �عث ال��
� خوذات الجند، والحواّف

تة �� ْت عن المشاعل، وِلْ�َدة الفرس الغ��رة الُمث�َّ
�
� ا�سدل �ة ال�� الُمذهَّ

� مهبِّ ر�ــــح الشمال. فتح الصمت
� ت�ت�� بها أرد�ة ال�الم�د[2]، فقد راحت تم�ج �� الدا�نة ال��

َقِت الّنظرات �الفحص الُمروِّع الذي راح �ج��ه أسخ�لوس، ف�ما أخذ األخ��
�
عي��ه، ب�نما تعل

� التجاو�ف ال�شعة �ان��اە
� أشفار الجروح �حر�ات تليق �قا�لة، أو �غوص �أصا�عه �� ي�اعد ب��

�ه ة. جرى �ل ذلك ع� ضوء المص�اح الذي ق�َّ فائق، شأن قارئ �مرُّ �س�ابته فوق نقوش برد�َّ
الع�د من س�دە أسخ�لوس وهو �صدُّ عنه ال��ــــح ب�دە.

� � أق�ل الجند حامل�� ع ��خ وسط الطرقات ح�� وحدە �اندالو ال�هل خ�ج عن الصمت. ��
� أثارها. لم ي�ُد � جن�اته ما �ش�ه صدى الجل�ة ال�� د ب�� دَّ ا، وظل ي�� ان جم�ع� الجّثة، فأ�قظ الج��
. �ُخً� عرجاء راح �حوم حول دائرة الرجال، و�جرجر قدمه د، رغم كونه ش�ه عار� ا �ال�� ر�

ِّ
ُمتأث

ا [3]، ماد� ٍف وح�د ضارب إ� السواد �ليق �سات��
�
� �انت ع�ارة عن ِظل ال��ى الذاو�ة، وال��

�� بهما ع� اآلخ��ن، ف�ما �صيح: � النحول ليتَّ راَن ذراعْ�ه �الغ�� � خ��
- إنه إله...

... ل اآللهة من األول��� � انظروا إل�ه� هكذا ت��
ل ل�م؟ إنه إله...

ُ
وە� ألم أق ال تمسُّ

أقِسْم ع� الوالء له، �ال�ما�و� أقِسْم ع� الوالء له، إيوفور�و�

ًة من رأسه ذي العظام ال�ارزة و�أنها امتداد لجنونه، � ان�ثَقْت م�ع�� أما ِلْ�َدته الش��اء الُمْرَسلة، ال��
ا لم ُ�ِعرە من االن��اە  نصف وجهه. َبْ�د أن أحد�

ً
� مهبِّ ال��ــــح حاج�ة

�� 
ً
فقد راحت تتطاير مهتاجة

، إذ آثر الناس مشاهدة الم�ت ع� مشاهدة المجنون. ال�ث��

� وهو �عاود وضع خوذته ة جندَي��ْ � مع�َّ
ومن الب�ت األقرب إ� الم�ان، خ�ج قائد حرس الحدود ��

� ت�ت�� �ِلْ�دة ُمْرَسلة، إذ تراءى له من الصواب أن �ظهر شاراته العسك��ة ع� مرأى من ال��
ل سائر الحضور. ان��ه إ� �اندالو فأشار إل�ه � خوذته أخذ يتأمَّ

العامة. ومن خالل شقِّ الرؤ�ة ��
ا �عينه: � قد �طرد بها ذ�ا�ة مزعجة، وقال من دون أن �خصَّ �حديثه جند�� �الالم�االة نفسها ال��

- أسكتوە، �حق ز�وس.



�ة د �� ا �ه من ال�عب، و�حركة أفق�ة واحدة سدَّ
�
ب أحدهم من ال�هل، ثم شهر رمحه ممس� اق��

�
� منتصف ال�لمة وانث�� ع� نفسه ��

دة. شهق �اندالو �� ة الُمجعَّ د�َّ إ� أسفل �طنه الذي �دا �ال��
� قا�ل الناس � ح��

ە ع� األرض. �� ى و�تأوَّ � مهبِّ ال��ــــح. ظلَّ يتلوَّ
ْ�َدة إذ تم�ج ��

�
غ�� صخب، �الل

� �االمتنان. ذلك الصمت المفا��

- تق��رك، أيها المداوي؟

� الرد. �ل ولم يرفع ح�� ناظ�ْ�ه إ� القائد. ما �ان يروقه أن
لم �ستعجل أسخ�لوس الطب�ب ��

ة ما
ّ
� �دا أنها تزدري الناس �اف ينادوە �لقب «المداوي»، ناه�ك عن أن �خاطبوە بتلك اللهجة ال��

�
ا، و�ن �ان سل�ل أ�ة أرستقراط�ة ع��قة، وله حظ� �� ن أسخ�لوس عسك���

�
خال صاحبها. لم �ك

س ە. سبق له أن كرَّ َسمه �حذاف��
َ
� ق

�� ُّ � المأثورات، و���
ا �� تعل�ٍم ع� أرفع المست��ات. �ان ضل�ع�

س ألط�اء األس�لي��اد�س، ورثة أ�قراط ات ط��لة للدراسة �ج��رة كوس ح�ث تل��َّ الفن المقدَّ ًف��
� ��. فض�

ن �الشخص الذي �ستطيع قائد حرس حدود التحق�� من شأنه ��
�
وتالم�ذە. فلم �ك

� ساعة مبهمة من ساعات
عن ذلك، �ان أسخ�لوس �شعر بتعّرضه للمهانة، إذ أ�قظه الجند ��

الفجر المدلهّم ح�� �فحص جثة ذلك الشاب ع� قارعة الط��ق، �عد أن جاءوا �ه من ج�ل
ة. مما ال شك ف�ه أنهم قد لجأوا إل�ه �غرض إعداد تق��ر. َبْ�د أن  ع� ِمحفَّ

ً
ل��اب�توس[4] محمو�

 عن
ً

ن طب�ب مو�� �ل طب�ب أح�اء. فض�
�
أسخ�لوس، و�ما �عرف الجميع حقَّ المعرفة، لم �ك

ذلك، فقد وجد أن تلك المهمة المخ��ة من شأنها أن تنال من سمعة المهنة. رفع �دْ�ه عن
ە، لت�ساقط عنهما قطرات الدماء و�أنها خصالت ِلْ�َدة غ��رة. فسارع ع�ُدە الجثمان الُمشوَّ
� الحد�ث.

ع �� � ق�ل أن ��� س. تنحنح مرت�� اة �ماء الطهارة المقدَّ هما �قطعة قماش ُمندَّ بتطه��
وقال: 

... ض لهجوم قطيع جائع من الذئاب. آثار نهش� وخدوش� - إنها الذئاب. أغلب الظن أنه تعرَّ
... �ع القلب من م�انه. تج��ف السوائل الدافئة ش�ه خاو� الجثة �ال قلب. ان��ُ

وع� شفاە الجم�ع، ا�سا�ت الهمهمة �ما ت�ساب خصالت ِلْ�َدة غ��رة..
� سمع آخر:

همس رجل ��
- ها قد سمعَت بنفسك، ه�مودورو. إنها الذئاب.

ه:
ُ
ث فأجاب ُمحدِّ

ء بهذا الصدد. �
� عمل ��

- ي����
� المجلس...

سوف ن�حث المسألة ��
ثم أعلن القائد لُ�سِكت التعل�قات �ما لصوته من �امة:

. ولن د إطالعها ع� التفاص�ل. تعرف أن ابنها ق�� نح�ه، ال أ��� �ِلَغت األمُّ �الفعل. لم أر�
�
- لقد أ

، فهو رجل األ�ة الوح�د اآلن، وهو الذي س��تُّ �
ترى الجثمان ح�� �صل دامينوس ال�الث��يو��

� األمر.
��



ث �صوت ذي سطوة، صوت َدَرَج ع� فرض الطاعة، ف�ما �اعد ساقْ�ه ووضع ق�ض�ْ�ه �ان يتحدَّ
 له جذب ان��اە

ُّ
ا أن القائد �لذ ع� تنورة الزي العسكري. �دا �أنه �خاطب الجند، و�ن �دا جل��

عامة الشعب.
نا، فقد انتهينا من عملنا� � ما �خصُّ

- أما ��
: ً
� قائ�  وجهه شطر جمع من المدني��

�
ثم و�

- ه�ا أيها المواطنون، إ� بيوت�م� لم �ُعد ثمة ما �دعو للفرجة هنا. احصلوا ع� قسط من النوم
إن استطعتم...

� الل�ل �ق�ة�
ما زالت ��

ا، ا مغاير� �ة المزاج، ح�ث �ل خصلة تختار لثورتها اتجاه�
�
� مهبِّ ر�ــــح ُمتقل

و�ِلْ�َدة غ��رة تم�ج ��
ا، إذ رحل ال�عض زرافات وال�عض اآلخر فرادى، ا فش�ئ� ق ش�ئ� هكذا راح الحشد المتواضع يتفرَّ

� صمت.
�� � � ع� الحادث الُمروِّع أو ُمطرق�� ب�� ُمعقِّ

ضوا لهجمات � قد تعرَّ � أن عدة فالح�� � الل��اب�توس. �لغ��
ة �� - صحيح، ه�مودورو. فالذئاب كث��

الذئاب...

- واآلن...

هذا اإلفيبوس
� المجلس...

� لنا أن ن�حث األمر ��
� ي���� � المسك��

ل ح م�انه ب�نما رحل اآلخرون. وقف عند قد�� الجّثة يتأمَّ رجل قص�� القامة، �الغ ال�دانة، لم ي��
� رغم � نصف إغماضة، من دون أن ُي�دي أي تعب�� ع� وجهه المكت�� ، مغمضت��ْ � � سا�نت��ْ �عين��ْ
�َ�ه من

ُ
ون ق ا ع� قدم�ه. تفاداە الرجال الراحلون وهم �مرُّ � س�ات واقف�

صفائه. �دا و�أنه قد راح ��
دون أن ينظروا إل�ه، و�أنه عمود أو حجر. دنا منه جندي وجذ�ه من ردائه.

- اذهْب إ� ب�تك أيها المواطن. سمعَت ما قال قائدنا.

� االتجاە نفسه ب�نما راحت أصا�عه
ق �� ّ �ما ق�ل، فما انفكَّ �حدِّ � �ال�اد أحسَّ الرجل �أنه المع��

 واهنة
ً
�ة �عنا�ة. أما الجندي فقد دفعه دفعة

َّ
ضة الُمشذ ة ت�ّ�ت ع� حواّف لحيته الُمفضَّ � المكت��

: ا منه �أنه أصمُّ ا صوته، ظن� رافع�
ُث إل�َك� ألم �سمع ما قال قائدنا؟ اذهْب إ� ب�تك� - أنَت� أتحدَّ

ب له أد�� قدر من القلق: ل الجندي �س�ِّ ا �أنَّ تدخُّ
�
ة ال تو�� إطالق فقال الرجل بن��

- معذرًة. ها أنا ذاهب.

ع؟
�
- إالَم تتطل

� هذە
�ه جندي آخر �� ل ��ە عن الجثمان الذي �ان �سجِّ ، ثم حوَّ � رمَشْت عينا الرجل مرت��ْ

اللحظة و�غط�ه برداء. قال:



ر.
�
ء. كنت أفك �

- ال ��
� فراشك إذن.

ا �� ْر مستلق��
�
- فك

- أنت ُمحّق.
ا �ُخً� وئ�دة. ت حوله ثم سار مبتعد� أومأ الرجل برأسه. �دا و�أنه قد أفاق من غفوة خاطفة. تلفَّ

ا، أما أسخ�لوس الذي �ان �د�� بتعق�ب ما لقائد الحرس، فقد �ان الفضوليون قد ان�فوا جم�ع�
ه �ذلك. �ل وح��

ُ
ث د أن �أذن له ُمحدِّ ا، �ُمجرَّ �دا ع� أتمِّ استعداد ألن يتوارى عن األنظار ��ع�

ه ر�الت الجنود، ا ع� أر�ــع، تحثُّ ا، راح ي�تعد زاحف� ە ألم� ى و�تأوَّ �اندالو ال�هل، الذي ما زال يتلوَّ
ت � مهبِّ ال��ــــح، د�َّ

ا عن ركن معتم ح�ث ي�س��َّ له قضاء ل�لته، �ساورە أحالم الجنون. و�� �احث�
�
ا �� � اللحظة التال�ة تتطاير عال��

� ِلْ�دته الش��اء الُمرَسلة، فراحت تم�ج ع� ظهرە، و��
الح�اة ��

�
� الهواء. و��

غ�مة غ�� مست��ة من خصالت ثلج�ة، و�أنها تاج من ر�شات ناصعة الب�اض ثائرة ��
السماء، فوق خطوط مع�د �ارث�نون ع� وجه التحد�د، ا�ساَ�ْت خصالت ِلْ�َدة الل�ل الُمرَسلة

اة �الفضة، �ما ي�ساب َشْعر عذراء أثناء تصف�فه ع� مهل[5]. ها ُمَوشَّ
ّ
� كسل، حواف

الغائمة ��

غ�� أن الرجل ال�دين، الذي �دا و�أن الجندي قد أ�قظه من س�اته، لم �ِ� مع اآلخ��ن إ� ِلْ�َدة
ة �ُخ� ب. �ل طاف حول الساحة الصغ�� ف منها ال�� الداخ�� الُم�شعِّ

�
� يتأل الشوارع الُمرَسلة ال��

 وجهه شطر الب�ت الذي خ�ج منه
�

، ثم و� � � رأسه مرت��ْ
ب األمر ��

�
د، و�أنما قد قل � تردُّ

هادئة، ��
. ّ ا ع� نحو ج�� قائد الحرس منذ لحظات، والذي ي��عث منه اآلن نواح مشؤوم، مسموع�

� عتمة الل�ل. وع� الرغم من ذلك فقد ظهرت عل�ه الم�انة االقتصاد�ة المرموقة
غرق الب�ت ��

، ج �سور وا�� رە �ستان رح�ب ُمسيَّ ، يتصدَّ � ا، من طا�ق��ْ � �سكنه، إذ �ان الب�ت ضخم� لأل�ة ال��
. � عمودان ع� الطراز الدور��� ها من الجانب�� � �حفُّ � إ� بوا�ة ذات م�اع��ْ

وله َدَرج قص�� �ف��
ق ع� الجدار، جلس طفل فوق

�
�انت األبواب مفتوحة. وع� الضوء المن�عث من مشعل ُمعل

الَدَرج.

ە. �ان يرتدي تون�ك[6] العب�د رمادي اللون. � س��
�� 

َّ ز كهل عند البوا�ة يتع�� ب الرجل، ف�� اق��
� ��اء

� �ادئ األمر، ثم أدرك أنه منخرٌط ��
ا ��  أو كس�ح�

ً
ه الرجل ثم� و�النظر إ� حركته، فقد ظنَّ

ە َع��ْ درب ال�ستان ع� نحو أع�، م��ر. مرَّ �ه ال�هل من دون ح�� أن ينظر إل�ه، إذ تابع س��
، ف�ما راح يتمتم �ع�ارات مبتورة  إ� تمثال هرِمس الحا��

ً
، وصو� � � �دْ�ه القذرت��ْ ا وجهه ب�� دافن�

.«�... ...�» أو: «آٍە، و��� �
ا: «س�د��

�
� منها السامع أح�ان ة ع� الفهم �مكن أن ي�ب��َّ عص�َّ

صه من دون أن ي�دو ه إ� الطفل الذي جعل يتفحَّ ا أ��� من ذلك، وتوجَّ فلم ُ�ِعرە الرجل ان��اه�
� فوق ساقْ�ه. سأله ت��ْ ا ذراعْ�ه الصغ�� ا ع� الَدَرج، عاقد� عل�ه أثر للخجل، وهو ال يزال جالس�

ا له قطعة معدن�ة صدئة �ق�مة أو�ول[7] واحد: الرجل ُم�د��

� هذا الب�ت؟
- هل تخدم ��

� ب�تك.
� أن أخدم �� - أجل، و�المثل �سع��



ة َر عمرە �ما ال ي��د ع� ع�� دَّ
َ
. ق � الرجل ��عة الردِّ ووض�ح الصوت الذي ينمُّ عن َتَحدٍّ فو��

ا ب��اط من القماش �ال�اد �ُحدُّ من فو�� خصالت ِلْ�َدته الشقراء. أو لم أعوام. �ان رأسه معص���
ْ�َدة

�
ن شقراء ع� وجه التحد�د، و�نما �لون العسل، رغم صع��ة تحد�د درجة لون تلك الل

�
تك

� عنه أي أصول ل�د�ة أو في��ق�ة، �ل
ة ع� ب��ق المشعل. �ان وجهه الصغ�� الشاحب ين��

َّ
�دق

و�دفع المرء إ� الظنِّ �أنه من أصول شمال�ة، ر�ما تراق�ة. �ان تعب�� وجهه �شعُّ ذ�اًء، �ما له من
ا سوى تون�ك العب�د الرمادي، الذي ب واب�سامة متناسقة. ما �ان يرتدي ش�ئ� ق ُمقطَّ � ضيِّ جب��
ف األو�ول د. تلقَّ ْ�ه، وع� الّرغم من ذلك فلم ي�ُد أن الطفل �شعر �ال��

َ
كشف عن ذراعْ�ه وساق

. فقال الرجل: � ا م�انه، يؤرجح قدمْ�ه الحافيت��ْ � طّ�ات التون�ك. ظلَّ جالس� �مهارة وأخفاە ب��
� حاجة سوى لهذە الخدمة اآلن، أن ُتخِطَر س�دتك �حضوري.

- لسُت ��
ها �أن ابنها ق�� ا. فقد زارها جندي ضخم، أظنه قائد الحرس، وأخ�� � ال �ستق�ل أحد�

- س�د��
ق ِلْ�َدتها وتنادي اآللهة لتصبَّ عليها اللعنات. نح�ه. و�� اآلن ت�خ وتمزِّ

� حاجة إ� دل�ل. أشار
ا من أعماق الب�ت، و�أن �لماته �� ي خارج� ل ُ�دوِّ و�ذا �ع��ل كورا�� ُمطوَّ

ر:
ُّ
الطفل من دون أن ي�دو عل�ه التأث

. �
- إنهما جار�تا س�د��

فقال الرجل:
� معرفة شخصّ�ة بزوج س�دتك... - أنِصْت. �انت تجمع��

فقاطعه الطفل:
ا. وُح�م عل�ه �اإلعدام منذ أمٍد �ع�ٍد. - �ان خائن�

� ا. و�ما أن�� � ج�د� � حّقه. ول�ن س�دتك تعرف��
- أجل، لهذا ق�� نح�ه، لصدور ح�م �اإلعدام ��

م لها آ�ات التعازي. هنا، أودُّ لو أقدِّ

� طّ�ات التون�ك قطعة أو�ول جد�دة، انتقلت من �د إ� �د �ال�عة ذاتها شأن ثم أبرز من ب��
سا�قتها.

، فلسوف �
� لقا��

ْل لها إن هراقل�س اليونتوري قد ح�� للقائها. و�ن �انت ال ترغب ��
ُ
- اذهْب وق

ها. ْ أن�ف. ول�ن، اذهْب واخ��

� األو�ول إل�ك؟ - سأفعل. ول�ن ماذا لو أَ�ْت أن �ستق�لك، هل سأضطرُّ لردِّ قطع��
. ا آخر إن �� وافَقْت ع� استق�ا�� � سأعط�ك واحد� - �ال، فهما لك. ول���

ا ع� قدم�ه. هبَّ الطفل واقف�
و�

�
- تعرف ك�ف تعقد صفقة، وحق أيول

� غشَ�ْت مدخل الب�ت. � العتمة ال��
ثم غاب الطفل ��

َّ



ل هيئة ِلْ�َدة السحائب الُمْرَسلة ا، ما �ادت ت��دَّ ب رد�
َّ
ق � الوقت الذي راح خالله هراقل�س ي��

��
ا عاد الطفل من قلب العتمة �ما له من ل�دة خصالتها كس�نائ�ة � � السماء الل�ل�ة. وأخ��

المائجة ��
: ً
اللون. اب�سم قائ�

� األو�ول الثالث. - أعط��

َواە ضخمة فاغرة،
ْ
ف
�
� ما ب�نها َع��ْ طاقات حج��ة �َدْت و�أنها أ

صل األروقة �� � جوف الب�ت، تتَّ
��

ق
�
ف الطفل �� �عل

َّ
� منتصف رواق معّتم �ش��ه ضوء خافت، توق

ف متاهة من الظلمات. و��
�
تؤل

َهة حلقة حد�د�ة، غ�� أن الحلقة �انت أع� مما �ستطيع وَّ
ُ
� ف

المشعل الذي أضاء �ه الط��ق ��
�لوغه. ومع أن الع�د الصغ�� لم �طلب مساعدته-إذ شبَّ ع� أطراف أصا�عه، �حاول �ل�غ

� الحلقة الحد�د�ة. قال الطفل:
ه �سالسة �� ا- فقد أخذ هراقل�س المشعل ودسَّ الحلقة جاهد�

ا �عد. - أشكرك، فأنا لسُت شا��
ا عما ق��ب. - ستكون شا��

� ة، و�أن سا��� َواٍە خف�َّ
ْ
ف
�
 من أ

ً
، وأصداُء األلم، خارجة ، وأصواُت الزئ��

ُ
ِت الجل�ة

�
ل
�
وع�� الجدران �سل

� آن.
ا ي�تحبون �� الب�ت جم�ع�

، أعزل، كَحَمٍل
ً

مة، ض��� � الُمقدِّ
أما الطفل-الذي عجز هراقل�س عن رؤ�ة وجهه، كونه �س�� ��

ا فجأًة. إذ قال ر�
ِّ
ا- فقد �دا ُمتأث ��

ِّ
ق ، ُم�� � ُ�ساق إ� حيوان هائل الضخامة، أسود اللون، فاغر الفك��

: من دون أن �لتفت أو �مسك عن المس��
ا للغا�ة. ا نحب الس�د الشاب. فقد �ان طّي�� - كنا جم�ع�

� �ساءل هراقل�س � ح��
ْ أنفه، �� ت عنه شهقة مقتض�ة، أو تنه�دة، أو ر�ما غط�ط َع�� ثم ندَّ

. للحظة عما إذا �ان الطفل ي���

� أنا أو إف�ما�و ال�هل ا، �ل إنه لم �عاقب�� � �فعلة شنعاء حق�
� نأ�� ن �أمر �َجلدنا إال ح��

�
- لم �ك

قط...

هل ان�بهَت إ� الع�د الذي خ�ج من الب�ت عند وصولك؟
ا. � - لم أن��ه إل�ه كث��

، وقد آلمه الخ�� �شدة. � ما م��
ا لس�دنا الشاب �� �� - ذلك هو إف�ما�و. �ان م��ِّ

ا صوته: ثم أردف خافض�

� �ه عالقة طّي�ة، ول�ن هذا ألن ء. تجمع�� �
 �عض ال��

ً
� - إف�ما�و شخص طّ�ب، و�ن �ان ُمغفَّ

ا طّي�ة. � �الجميع تق���� عالق��
. � ء ال �فاجئ�� �

- هذا ��
�انا قد �لغا حجرة.

� الحال.
�� �

- عل�ك أن ت�تظر هنا. ستح�� س�د��



�ق المتذ�ذب الصادر عن المصابيح المتواضعة ة، �كشفها ال�� �انت حجرة �ال نوافذ، ل�ست كب��
ِت

�
نة �أمفورات[8] خزف�ة واسعة األفواە. �ما اشتمل ة، وُم��َّ تة فوق األرفف الحج��ة الصغ�� الُمث�َّ

� هراقل�س وحدە،
ا. ما إن ���

�
� مظهرهما ال ي���ِّ براحة ال�دن إطالق � عت�قت��ْ الحجرة ع� أر�كت��ْ

ح�� �دأ �جثم ع� صدرە �لٌّ من عتمة ذلك الُجحر، وال�شيج الذي ال ينقطع، والهواء اآلسن
ا � الب�ت ي�دو م�سجم�

دە أن �ل ما ��
�
� خل

. دار �� ح�
� الم�ان �أنفاس خارجة من فٍم ُمتقيِّ

الذي طفا ��
لة اليوم�ة لم تنقطع عن الب�ت. �ساءل: ما هذە الرائحة؟ �انت مع الموت، و�أن الم�تم الُمطوَّ

. رائحة نح�ب امرأة. إذ ع�َقِت الحجرة �الرائحة الرط�ة لل�ساء الحزا��

ي إ� الغرفة. و�محض صدفة - هراقل�س اليونتوري، أهو أنت؟ َشَخَص ظلٌّ عند المدخل الُمؤدِّ

ل . فرأى هراقل�س أوَّ � غ���ة، لم �كشف ضوء المصابيح الواهن من وجهها سوى مح�ط الشفت��ْ
ا لل�لمات �الخروج، كشفتا عن فجوة سوداء

�
ما رأى من إت�س فمها. وف�ما انفرَجْت شفتاها إ�ذان

� شخص اءى له كع�� له عن �عد ف�� ، راح هراقل�س يتأمَّ � خاو� ع� هيئة مغزل، �محجر ع��
مرسومة.

� المتواضع منذ أمٍد �ع�ٍد. - لم تطأ قدماك عت�ة بي��
ا: ثم أردف الفم، ال ي�تظر رد�

 �َك.
ً

- أه�
- أشكرِك.

- صوتك...
ِت اللقاءات... َ ُ ما زلُت أذكرە. ووجهك. ول�ن �عان ما ي�� المرء، ح�� و�ن ك��

فأجاب هراقل�س:
ة. - لقاءاتنا ل�ست كث��

�
� بوص�� ، ول�نك رجل، أما أنا فامرأة. أنا أشغل منص�� � - صحيح، فب�تك ق��ب للغا�ة من بي��

�
، ي�حث األمور ��

ً
د�سي��نا، ر�ة ب�ت، ال زوج لها، أما أنت ف�شغل منص�ك بوصفك رج�

� المجلس...
األغورا[9] و�د�� برأ�ه ��

ا. ا أث�ن�� لسُت أ��� من امرأة أرملة، أما أنت فرجل أرمل. �النا �لعب دورە �اعت�ارە مواطن�

ا. ُتراها ة، ��اد �كون خف��
َّ
ا �الغ الدق س� ا مقوَّ فا خط�

�
ْت الشفتان الشاحبتان لتؤل ْطِبَق الفم، وُزمَّ

�
أ

ْت جار�تان ترافقانها،
�
ق من ذلك. وخلف ظلِّ إت�س، مثل اب�سامة؟ صُعب ع� هراقل�س أن يتحقَّ

ُبَوا[10] فدار
�
� أ ج، كعازف�� �لتاهما ت�ك�ان، أو ت�شجان، أو ب�ساطة تصدحان �صوت واحد، متهدِّ

َّ أن أتحّمل قسوتها، ذلك أنها فقدت ابنها الذكر الوح�د : «�جب ع�� � خلد هراقل�س ما ���
��

ها». قال: لتوِّ
. �

�� عزا��
- تق�َّ



- عزاؤك مقبول.
� �ل ما تدعو إل�ه الحاجة.

�� ، �
- ومساعد��

� رأب الصدع،
� الحال عرف أنه ما �ان �جدر �ه أن �ض�ف قوله ذلك، إذ �انت رغبته ��

و��
، �مثا�ة تجاوز لحدود ال��ارة. و�ما ينفغر فّم حيوان � � �لمت��

ال سنوات الصمت �لها �� � واخ��
، هكذا انفغر فمها،

ً
د أن �شعر �حضور الف��سة �غتة را�ض أو نائم، ض��ل ع� خطورته، �ُمجرَّ

وأجاَبْته �جفاء:
ا. اجرو حّقها ع� هذا النحو، وال حاجة ألن ت��د ع� ما قلَت ش�ئ� �َت صداقتك �م��

َّ
- لقد وف

اجرو... � �م�� � جمَعْت�� - ال شأن لذلك �الصداقة ال��
َّ أداؤە. م ع�� ا يتحتَّ ە واج�� فأنا أعدُّ

:(
ً

ار�سمت ع� فمها اب�سامة مبهمة (�� اآلن اب�سامة فع�
ا� ث كعهدي �ك دائم� س، �الطبع. هراقل�س اليونتوري، ما زلَت تتحدَّ - أوە، واجب. واجب ُمقدَّ

� �َدْت عليهما آثار َمْت إ� األمام خطوة ل�كشف الضوء عن َهَرم أنفها، ووجن�ْيها-اللت��ْ تقدَّ
ع هراقل�س.

َّ
� السن �قدر ما توق

ن قد طعَنْت ��
�
� عي�ْيها السوداوْ�ن. لم تك

خدوش حديثة- وجمر��
 ب�صمة الفّنان الذي أ�دعها، أو هكذا ظنَّ هراقل�س. تالطَمْت ثنا�ا

ً
�ل �انت ال تزال محتفظة

� أمواج وئ�دة ع� صدرها. تواَرْت ��اها أسفل الوشاح، أما �مناها
ثوب الي��لوس[11] الدا�ن ��

َثْت �الثوب لُتح�م وضعه. وع� هذە ال�د ان��ه هراقل�س إ� آثار الش�خوخة، و�أنما فقد �ش�َّ
�
 َع��ْ ذراعْيها ح�� ص�َغْت طرفيهما �السواد. فهناك، هناك وحسب، ��

ً
األعوام قد ا�ساَ�ْت نزو�

ا. ە، �دت إت�س عجوز� تلك المفاصل ال�ارزة ووضع األصابع الُمشوَّ
ر له �دنه: � صوتها ألول مرة صدٌق جارف، اقشعَّ

همهَمْت، وقد الح ��

ر لَك ذلك الواجب. ك�ف عرفَت بهذە ال�عة؟ - أقدِّ
ا. ان جم�ع� � جاءوا �الجثمان، فاس��قظ الج�� � الشارع ح��

- ثارت جل�ة ��

ْت �خة. ثم أخرى. وللحظة عب��ة، خاَل هراقل�س أن ال�خة آت�ة من فم إت�س المطبق، دوَّ
، � و�أنها قد زمجَرْت بزئ�� داخ�� راح ي�تفض له جسمها اله��ل، من قمة الرأس إ� أخمص القدَم��ْ

ا من حنجرتها. ي خارج� ب�نما الصوت �دوِّ

، وهرَعْت � شحت �السواد. دفَعِت الجار�ت��ْ ول�ن، عند ذاك دلفت إ� الحجرة فتاة ت�خ وقد ا�َّ
� أحد أر�ان الحجرة، و�اخها �صمُّ اآلذان،

ْت ع� األرض �� ز من جدار إ� آخر، ثم خرَّ � تحفُّ
��

� نح�ب ال
ا ذاَ�ْت �� � س[12]. وأخ�� ى �ما لو أنها قد سقَطْت ��عة المرض الُمقدَّ وأخذت تتلوَّ

��ّل.
ة آسفة، و�أنما تودُّ االعتذار لهراقل�س عن مسلك اب�تها. قالت إت�س بن��



، الرجل �� �� ّ د أخ� لها، �ل �ان �مثا�ة و�� ن تراما�و ُمجرَّ
�
. لم �ك - األمر أشقُّ ع� إِلَ�ا �كث��

ْته... ْته ِإِلَ�ا وأحبَّ
َ
الوح�د الذي عرف

� شغل
ت ساقْيها �أنها ترغب �� � الركن المعّتم وقد ضمَّ

� استلَقْت �� التفَتْت إت�س إ� الفتاة ال��
 �ديها أمام

ً
� ممكن، أو ت��د أن ت�تلعها الظالل �ما ت�تلع ب�ت عنكبوت أسود، رافعة ِّ أقل ح��

 عي�ْيها عن آخرهما، فاغرًة فاها إ� أقصاە فاستحالت قسماتها ثالث دوائر �شغل
ً
وجهها، فاتحة

، وراحت ترتجف تحت وطأة ال�شيج العن�ف الذي انخرَطْت ف�ه.
ً

وجهها �ام�
قالت إت�س:

ض �ِك أن تغادري جناح ال�ساء، ناه�ك عن مغادرته وأنِت ع� ، ال �ف�� � - حس�ِك، إِلَ�ا. �ما تعلم��
ة زائر... � ح��

تلك الحال. ُت�دين ألمِك ع� هذا النحو ��
�فة� عودي إ� حجرتك� ك�ف ذلك� هذا مسلك ال �ليق ���سة ��

 �دها:
ً
� النح�ب. فصاحت إت�س رافعة

َبْ�د أن الفتاة زادت ��
� ً
ر ما أمرُتك �ه ثان�ة - لن أ�رِّ

: � ْت إليها إحدى الجار�ت��ْ
�
ل فتوسَّ

. �
� �� �ا س�د��

- ائذ��

نها. وما ْت إليها ��لمات رق�قة لم �ستِطع هراقل�س أن ي�ب�َّ � عجٍل جَثْت الجار�ة قرب إِلَ�ا وأ�َّ
��

 ع� الفهم.
ً
ة  عص�َّ

ً
ل�ث ال�شيج أن استحال تمتمة

التفت هراقل�س إ� إت�س مرة أخرى، فالحظ أنها تراق�ه. قالت إت�س:

�
�� 

ً
� قائد الحرس سوى أن را�� ماعز قد ع�� عل�ه قت��

�� - ت��د أن تعرف ماذا جرى؟ لم �خ��
ا... � موضع ال ي�عد عن الل��اب�توس كث��
د أسخ�لوس الطب�ب أنها الذئاب.

�
- يؤك

ا من الذئاب� ا ضخم� ، �ستلزم األمر عدد� � - للقضاء ع� اب��
ا غ�� قل�ل من الذئاب للقضاء عل�ِك، أيتها المرأة الن��لة». � خلد هراقل�س: «وعدد�

دار ��
: ً
ثم أومأ قائ�

ة. - ال شك أنها �انت كث��

ه �حديثها إ� هراقل�س، و�أنها ت�تهل � الحد�ث بنعومة غ���ة، من دون أن تتوجَّ
َعْت إت�س �� ��

�
� شحوب وجهها �ارز العظام، راحت الخدوش الضار�ة إ� الحمرة ��

� صالتها وح�دة. و��
��

ا. د� ف مجدَّ � وجن�ْيها ت��

 �الفعل
ً

� غ�� ا�شغال، إذ �ان رج�
ة، �� عُته �ما سبق �� أن فعلت مرات كث�� . ودَّ � - رحل منذ يوم��

� بنفسه... و�عرف ك�ف �عت��

ً



ّمان من . ولسوف أمأل الُخْ�ج �طيور السلوى والسُّ � الص�د �ا أّ��
�� 

ً
� اليوم �ام�

: «سأق�� قال ��
�ة»... ا لألرانب ال��

�
ا� أجلِك، وأنصب �ش�ا�� ��ِ

� الل�لة نفسها. ولم �فعل. كنت أنوي تعن�فه ع� فعلته عند وصوله،
ر �العودة ��

�
�ان �فك
... � ول���

، الفكُّ
ً
ْت ع� تلك الحال لحظة

�
انفغر فمها فجأًة، و�أنما ع� أه�ة النطق ��لمة هائلة. ظل
� الصمت[13].

ٌب، و�هل�لج الفم المعتم جامد، غارق �� ُمتخشِّ

ثم أط�َقْته مرة أخرى بنعومة وهمهَمْت: 
� وجه الموت وتعن�فه...

� اآلن عاجزة عن الوقوف �� - ول���
� المغفرة... ا م�� ، طال�� � ذلك أنه لن يُردَّ �� قسمات وجه اب��

� الحب�ب�  اب��

�
 من زئ�� ال�طل اإلغ����

ً
ة منها أشد هو�

َّ
� إعجاب: «إن أد�� �ادرة رق

ر هراقل�س ��
�
فك

س�ي�تور[14]».
� ��رته:

ا �صحة ما �قول �� د التعق�ب، و�ن �ان مقتنع� ثم قال لُمجرَّ
ا.

�
- تكون اآللهة مجحفة أح�ان

� عنهم، هراقل�س... ث�� - ال تحدِّ
� عن اآللهة� ث�� أوە، ال تحدِّ

ا: راح فم إت�س �ختلج غض��

�ع قل�ه وتلتهمه، ْت عن اب�سامة و�� تن�� َ َّ ، ثم ك�� � � جسد اب��
- لقد أ�شَ�ت اآللهة أن�ابها ��

� حضوري�
ث عن اآللهة �� ة� أوە، ال تتحدَّ

ّ
� لذ

ق عب�� دمائه الدافئة �� وتت�شَّ

ا تهدئة صوتها، الذي جاء اآلن َع��ْ فمها �ش��ه زئ�� هادر، �دا لهراقل�س أن إت�س تحاول عبث�
ْت

َ
النها، �ل وح�� إِلَ�ا نفسها أطرق ل�فرض الصمت ع� ما حوله. التفَتْت إليها الجار�تان تتأمَّ

� إجالل مه�ب.
ها �� تنصت إ� أمِّ

اء� � هذا الب�ت و�� لم تَزل خ��
ة �� - لقد اجتثَّ اإلله ز�وس بن كرونوس شجرة ال�لوط األخ��

ألعنِك أيتها اآللهة وألعن ط�قتِك الخالدة�

� النفوس. و�عد ذلك،
ة، دق�قة، ت�ثُّ الره�ة �� �انت قد رفَعْت �دْيها فاردًة راحتْيها، �لفتة م�ا��

ْت �ازدراء م�اغت:
َ
ا، أردف ا رو�د� � آن، رو�د�

ف�ما �� تخفض ذراعْيها وصوت �اخها ��
عه اآللهة منا، هو الصمت�

َّ
َ مديح� �مكن أن تتوق - إن خ��

� سمع هراقل�س وسار معه ف�ما هو
ق �لمة «الصمت». غاص الصوت �� و�ذا �صخٍب ُمدوٍّ �خ��

خارج من ذلك الب�ت المشؤوم، و�ذا �� �خة شعائ��ة، ثالث�ة، أطلَقْتها إِلَ�ا والجار�تان، ف�ما



فغرن أفواههن إ� أقصاها، و�ذا هو زئ�� جنائزي، حاد، �صمُّ اآلذان[15].
 

[16]
�
الفصل الثا��

َخت األشالء �عة. فُضمِّ ا لألعراف الُمتَّ ْت الجار�تان جثمان تراما�و ابن األرملة إت�س وفق� أعدَّ
ئة، ة المه�� ال�شعة �دهانات من ِجرار الل�كيتوس، وا�سا�ت أ�اٍد رش�قة األنامل فوق ال���
حِ�م ر�اط

�
ِشف الوجه وأ

�
� الجثمان �كفن� هشٍّ وث�اٍب نظ�فٍة. ك

ِّ تمسحها �أط�اب وعطور. ُس��
� األ�دان. وأسفل

� �ضمادات مت�نة، للح�لولة دون تثاؤب الموت الذي ي�عث القشع��رة �� ��
�
الفك

ِعدَّ فراش من ال��حان
�
ْت قطعة أو�ول نظ�� خدمات خارون[17]. ثم أ لزوجة اللسان ُدسَّ

هت قدماە شطر ال�اب، ح�� ُ�مكن السهر ع� الجثمان وِدع فوقه الجثمان وقد ُوجِّ
�
، أ � وال�اسم��

ط�لة اليوم، ف�ما �حرسه الحضور الرمادي لتمثال هرِمس الحا�� صغ�� الحجم. وعند مدخل
� إثر س لإلعالن عن المأساة ع� المأل وتطه�� المش�ع�� ال�ستان، ِاسُتخدَمت أمفورة الماء الُمقدَّ
اتصالهم �المجهول. أما الناد�ات �األجر، فقد طفقن �صدحن �أناش�دهّن الملت��ة ابتداًء من
ٌّ من �

� المساء امتدَّ صفٌّ أفعوا��
. و�� ق �غزارة أ���

َّ
� �دأت آُي التعازي تتدف منتصف النهار، ح��

�
بون دورهم ��

َّ
ق الرجال �حذاء درب ال�ستان. أطرق المش�عون تحت َبْرد األشجار الَرْطب، ي��

الدخول إ� الب�ت، فالمثول أمام الجثمان، فتع��ة األق��اء. أما َعّم تراما�و الذي ُ�د� دامينوس،
القادم من د�موس[18] �الث��يون، فقد نهض �مهّمات المض�ف. �ان �متلك ثروة من السفن
. قالئل هم � ا من المش�ع�� ا ضخم� � الڤ��و، ولذا فقد اجتذب حضورە حشد�

ومناجم الفضة ��
عِدم ق�ل أعوام طوال بتهمة خ�انة

�
اجرو والد تراما�و (الذي أ وا وفاًء لذكرى م�� الذين ح��

� أورثها زوجها وصمة العار. ا لألرملة إت�س، ال�� ام� الد�مقراط�ة)، أو اح��

� الموكب
وصل هراقل�س اليونتوري عند مغ�ب الشمس، إذ �ان قد عقد العزم ع� المشاركة ��

� �طء شعائري ع�� إ� البهو المعتم-الرطب ال�ارد،
ا. و�� � الل�ل دائم�

الجنائزي، الذي ينطلق ��
ع هواؤە �ال��ت من رائحة الدهان- ودار حول الجثمان دورة تاّمة، �س�� ع� الُخ� ًالُمشبَّ
شحة ْته ُم�َّ

�
� استق�ل  من دامينوس و�ت�س، ال��

�
� صمت تعانق ��

، و�� � جة لصفِّ المش�ع�� الُمتموِّ
ا ا. �ان عناقهما واحد� ا واحد�

�
برداء ي��لوس أسود ووشاح ي�ت�� �قل�سوة ضخمة. لم ي��ادال حرف

 �عرفهم �الفعل، وآخ��ن ال
ً

� رجا� � ط��قه �س��َّ لهراقل�س أن �م��ِّ
ة. و�� ضمن معانقات كث��

د القائلون إنه �ان من أعزِّ
�
�عرفهم. فهناك وقف يرا�س�نو وابنه أنت�سو رائع الجمال، الذي أ�

ا ا وقف إس�فين�س و�ف�الت�س، التاجران ذائعا الص�ت اللذان ح�� أصدقاء تراما�و. وهناك أ�ض�
ات الشاعر-والذي �ان حضورە مدعاة  عن مي���مو النحَّ

ً
من أجل دامينوس �ال شك، فض�

، خرق مي���مو مراسم العزاء �
ە. وع� س��ل التل�ِّ � ِّ � تم�� لمفاجأة هراقل�س- ب��ا�ه الُمهَملة ال��

ْ َبْرد � نها�ة المطاف، وف�ما هو خارج َع��
ا إ� إت�س �ضع �لمات �صوت خف�ض. و�� ه� ُموجِّ

ب
َّ
ق ال�ستان الرطب، تراءى لهراقل�س أنه قد لمح هيئة الف�لسوف أفالطون، قوي الب��ة، ي��



وسط أولئك الذين لم �دخلوا إ� الب�ت �عد من الرجال، واس�ن�َط أنه قد جاء وفاًء لذكرى
اجرو. � جمَعْته �م�� الصداقة القد�مة ال��

� المس�� نحو المقابر، َع��ْ ط��ق مهرجان ال�انات�ن�اس[19]، فقد �دا
ع �� أما الموكب الذي ��

ا من الجثمان المتما�ل الذي انتقل ف�
�
� المقام األول، ُمؤل

ا. �ان رأسه، �� ا هائل الضخامة، ملت��� �ائن�
 ع� أ�تاف أر�عة من العب�د، ومن خلفه األق��اء من الدرجة األو�-دامينوس و�ت�س

ً
محمو�

شحون بتون�ك � مقت�ل العمر ُم�َّ
ُبَوا، وهم ش�اب ��

ُ
� األ

� صمت األلم، ثم عاز��
�� � و�ِلَ�ا- غارق��

ا ثنا�ا الث�اب الَب�ض للناد�ات األر�ــع. أما � � العزف، وأخ��
وع �� بون �دء الطقوس لل��

َّ
ق أسود ي��

. � ْ�� � صفَّ
ا �� جسم ال�ائن، فقوامه األصدقاء ومعارف األهل، الذين مضوا قدم�

� منأى عن
سة، �� � الط��ق الُمقدَّ

ل ��
َّ
خ�ج الموكب الجنائزي من المدينة َع��ْ بوا�ة دي��لون، وتوغ

ام�كوس وراحت ْت أحجار منطقة س�� أضواء البيوت، وسط ض�اب الل�ل الرطب ال�ارد. ارتجَّ
تم�ج ع� ب��ق المشاعل، ومن �ل حدب وصوب برَزْت تماث�ل آلهة وأ�طال �كسوها ال��ت
جة، وِجرار نة �أخ�لة ُمتموِّ فه ندى الل�ل، وكذلك نقوش ع� أنصاب عال�ة ُم��َّ

�
الناعم الذي خل

مهي�ة الهيئة زحف عليها الل�الب. أودع العب�ُد الجثماَن �عنا�ة فوق المحرقة الجنائ��ة. وسمح
قن ْ الهواء. أما الناد�ات فقد مزَّ ُبَوا لألنغام الملت��ة المن�عثة من آالتهم �أن ت�ساب َع��

ُ
عازفو األ

ث�ابهن، �لفتات راقصة، ف�ما �صدحن �أناش�دهّن ال�اردة المتذ�ذ�ة. �دأت طقوس إراقة الخمر
ا ع� ت الجم�ع لمراق�ة الطقوس، فاختار هراقل�س لنفسه موضع�

َ
ق . تفرَّ ف آلهة المو�� ع� ��

مق��ة من تمثال هائل الضخامة لل�طل ِيرسيوس وقد أمسك �أفا�� رأس الم�دوسا المبتور[20].
أما رأس الم�دوسا المقط�ع الذي أمسك ال�طُل �أفا�� َشْعرە ع� ارتفاع وجه هراقل�س، ف�دا
ة، وانحَنِت الرؤوس ت ال�لمات األخ��

�
. �لَغْت األناش�د ختامها، وق�ل � � شاغرت��ْ له �عين�� �أنما يتأمَّ

ى، دة، تتلوَّ ان الُمتعدِّ �ة، رؤوس المشاعل األر�عة أمام حواّف المحرقة. تعالت رؤوس الن�� الُمذهَّ
� هواء الل�ل ال�ارد الرطب[21].

ج �� دة تتم�َّ � ما مَضْت ألس�تها الُمتعدِّ
��

� سماء أث�نا
ا، فعاود طرق ال�اب مرة أخرى. و�� طرق الرجُل ال�اَب عّدة مّرات. لم يتلقَّ رد�

دة. َعْت تتالطم رؤوس غيوم ُمتعدِّ ة، �� المدلهمَّ

شح �كفن أسود ط��ل. أما ا، فأطلَّ من خلفه وجه أب�ض �ال مالمح، له جسم ُم�َّ � انفتح ال�اب أخ��
� ما �ش�ه الره�ة، ق�ل أن �قول:

ة، �� � ح��
الرجل، فقد تلعثم ��

ب ��اشف األلغاز. - أودُّ مقا�لة هراقل�س اليونتوري، الُملقَّ

شح �السواد إ� داخل الب�ت المظلم، فت�عه الرجل وهو لم �حسم � صمت ا�ساب الجسم الُم�َّ
و��

ا. ع� ي ُمتقطِّ � ه��م الرعد �دوِّ � الخارج، ما ف��
أمرە �عد. و��

ود �� �
ة، قد انقطع عن القراءة، و�� � حجرته الصغ��

�ان هراقل�س اليونتوري، الجالس إ� طاولة ��
 إ� منتصف

ً
 من السقف وصو�

�
خ ضخم يتد� � المسار الملتوي الذي رسمه ��

جعل �حملق ��
� انفتح ال�اب بنعومة و�رزت يو�س��ا عند المدخل فجأًة. الجدار المقا�ل، ح��

- ز�ارة.



� أشارت بها الجار�ة جة ال�� قال هراقل�س وهو �كشف طالسم الحر�ات المتناغمة الُمتموِّ
عة، نح�لة ال�دْين، رش�قة األصابع. الُمَقنَّ

. � - رجل. ي��د رؤ���
� الهواء.

ث �� ة تتحدَّ ا، ف�ما راحت رؤوس األصابع الع�� تما�لت ال�دان مع�
� له �الدخول.

- أجل، ائذ��

ا، �ان الرجل فارع القوام، نح�له، يتلّفع برداء متواضع من الصوف جعله هواء الل�ل الرطب ند��
ن اقة، وُت��ِّ و�أنما قد كساە �ط�قة من الحراشف اللزجة. �ان له رأس حسن الهيئة، ذو صلعة برَّ
� عي�ْ�ه صفاء، َبْ�د أن التجاع�د المح�طة بهما وَشْت

�� 
�

�ة �عنا�ة. تج�
َّ

 ب�ضاء ُمشذ
ٌ
ذقَنه لح�ة

ا، الذي لم ا، أما القادم حديث� � صمت كدأبها دائم�
ْت يو�س��ا ��

َ
�عمرە و�التعب الذي ُيثِقله. ان�ف

: ً
صها بتعب�� ينمُّ عن الدهشة، فقد خاطب هراقل�س قائ� ف عن تفحُّ

َّ
ن قد توق

�
�ك

ه؟
�
� محل

- ُترى، أ�كون الّص�ت الذائع عنك ��

؟ �
- وماذا �قول الّص�ت الذائع ع��ِّ

ات � األلغاز قادرون ع� قراءة وجوە الناس وهيئة األش�اء �ما لو �انت برد�َّ
- �قول إن �اش��

مكت��ة. و�نهم �عرفون لغة المظاهر و�تقنون ترجمتها. ألهذا تواري جار�تك وجهها خلف قناع �ال
مالمح؟

أما هراقل�س الذي وقف لي�ناول صحفة من الفا�هة وقارورة من الن��ذ، فقد اب�سم اب�سامة
، � ق �جار���

�
� ما يتعل

د صحة ذلك الص�ت� أما �� خف�فة وقال: - وحق ز�وس، لن أ�ون أنا من �فنِّ
ْت يو�س��ا لالختطاف ع� ف�� تواري وجهها مراعاًة لراحة �ا�� أ��� من كونه لراحة �الها. تعرضَّ
ِّ �
�

 قطاُع الطرق ��
�

ر �س�
�
ك � ل�لة من ل�ا�� السُّ

اع طرق من ل�د�ا و�� طفلة رض�عة. و�� طَّ
ُ
أ�دي ق

... وجهها ون�ع لسانها الصغ��
 ما ش�ت من الفا�هة...

ْ
ْل، ُخذ تفضَّ

� ما ي�دو، أشفق عليها أحد قطاع الطرق، أو ر�ما لمح فرصة سانحة لعقد صفقة، مما دفعه
و��

. � � السوق منذ عام��ْ
�ُتها �� ل�ة. اش�� � � وقت الحق بوصفها جار�ة أشغال م��

يها لي��عها �� إ� ت�نِّ
هة ال ُتدِخل � ألنها صموت مثل القطط وكفوء مثل ال�الب، َبْ�د أن قسمات وجهها الُمشوَّ تروق��

... ال�ور إ� نف��
قال الرجل:

- فهمت. أنت �شعر �األسف من أجلها...
فأجاب هراقل�س:

�
دة �� ، فعيناي �س�سلمان لغوا�ة األش�ال الُمعقَّ ت ان��ا�� - أوە، �ال، ل�س هكذا. األمر أنها ُ�ش�ِّ

ود مسار �� �
ل �� . فع� س��ل المثال، ق�ل وصولك رحُت أتأمَّ �

�ل ما تقعان عل�ه، أ��� مما ي����
� الجدار، مجراە، وفروعه، ومن�عه...

خ المث�� لالهتمام �� ذلك ال��



وخ، لغز دائم ع� مر� ��ي الذي ال ، فع�ارة عن جدائل ال نهائ�ة من ال�� � أما وجه جار���
رُت معه أن أحج�ه. فأرغمُتها ع� وضع ذلك القناع الخا�� من المالمح. يرتوي، ع� نحو قرَّ

ا �أش�اء �س�طة: مستط�ل الطاولة، دوائر ال�ؤوس... � أن أ�ون محاط� يروق��

ا، أي كشف طالسم ما أش�ال هندس�ة �س�طة. ذلك أن عم�� ينطوي ع� عكس ذلك تحد�د�
 راحتك ع� األر�كة...

ْ
د من األمور. أرجوك، ُخذ َتعقَّ

ا ، ألسَت مولع� � � الحلوة. أنا مولع �الت�� ات الت�� � هذە الصحفة تجد فا�هة طازجة، وال س�ما ح�َّ
��

ا... ا من الن��ذ الخالص أ�ض� م لك �أس� ا؟ بوس�� أن أقدِّ �ه أنت أ�ض�

�أ �ظهرە ا�د من المفاجأة، فقد اتَّ � أما الرجل الذي راح ينصت إ� �لمات هراقل�س الهادئة �قدر م��
ع� مسند األر�كة ب�طء. وع� ضوء مص�اح الّ��ت الصغ�� الموض�ع فوق الطاولة، أل�� رأسه
� أل�� رأس هراقل�س �ظلٍّ ي�لغ السقف، �ش�ه � ح��

األصلع �ظلٍّ كجسٍم كرويٍّ تام االستدارة. ��
ض. ة من الشعر الُمفضَّ ا مخرو�� الش�ل، تنمو ع� قمته طحالب قص�� ا غل�ظ� جذع�

قال الرجل:
� اآلن �األر�كة.

- أشكرك. سأ�ت��

َب إل�ه صحفة الفا�هة، ثم جلس ات عن الطاولة، قرَّ د�َّ هزَّ هراقل�س كتفْ�ه، ن�َّ �عض ال��
ة ودود: . سأل بن�� � والتقط حّ�ة ت��

- ك�ف �� أن أساعدك؟
ا ع� ُ�عد. و�عد برهة صْمٍت، قال الرجل: ى ه��م الّرعد قاس�� دوَّ

ا. َّ أنك تكشف األلغاز، فجئت أعرض عل�ك واحد� � واقع األمر، لسُت أدري. تنا� إ��
�� -

أجاب هراقل�س:
� إ�اە.

�� - أر�

- ماذا؟

ا؟ ا ماد�� ا؟ أو جسم� له. تراە نص� � اللغز. فأنا لسُت أ�شف من األلغاز إال ما استطعُت أن أتأمَّ
�� - أر�

- � ب والشفتان ش�ه منفرجت��ْ � ُمقطَّ ا-الجب�� د� ٌ ينمُّ عن الدهشة مجدَّ ار�سم ع� وجه الرجل تعب��
[22] �قضمة واحدة نظ�فة. ثم قال ع� مهٍل:  � ف�ما أ�� هراقل�س ع� رأس حّ�ة الت��

ء �ان ولم �ُعد. ذكرى. أو �
ق ���

�
ء من ذلك. فاللغز الذي جئُت أعرضه عل�ك ُمتعل �

- �ال، ال ��
فكرة ذكرى.

اب�سم هراقل�س وسأل:

 ما استطاعت عيناي
َّ

ا من هذا القب�ل؟ أنا لسُت أترجم إ� � أن أ�شف ش�ئ� - وك�ف ت��د م��
قراءته، ولسُت أذهب إ� ما وراء ال�لمات...



اە. قال: حملق الرجل ف�ه و�أنما يتحدَّ

ة. وحدها األف�ار مهمة[23]. ا، ح�� و�ن �انت خف�َّ � ما وراء ال�لمات دوم�
- ثمة أف�ار ��

� مال الرجل برأسه. انزاح ظلُّ الجسم ال�روي إ� األسفل ح��

د� د�اغوراس،
�
. أ م لك نف�� � أقدِّ - إننا، ع� األقل، نعتقد �الوجود المستقلِّ لألف�ار. ول�ن دع��

� األ�اد�موس. �ما تعلم... � مدرسة �سات��
م الفلسفة والهندسة ��

�
عل

�
، أ � وأنا من د�موس م�دون��

� يرأسها أفالطون. أومأ هراقل�س برأسه وقال: تلك المعروفة �اسم األ�اد�م�ة. المدرسة ال��

ا � � ما عدُت أراە كث�� - سمعُت عن األ�اد�م�ة وأعرف أفالطون معرفة طف�فة. ومع ذلك، أقرُّ �أن��
ة... � اآلونة األخ��

��
  فأجاب د�اغوراس:

� وضع كتاب جد�د �ضمُّ محاورته حول نظام الح�م
� ذلك، فهو مشغول للغا�ة ��

- ال عجب ��
ثك عن أفالطون، �ل عن... � لم آِت �� أحدِّ

األمثل. َبْ�د أ��
ْته الذئاُب منذ أ�ام...

�
أحد تالم�ذي: تراما�و، ابن األرملة إت�س. الف�� الذي قتل

؟  � أتعرف من أع��
� خلدە:

. و�نما دار �� � الذي أضاء المص�اح نصفه، فلم ي�ُد عل�ه أي تعب�� أما وجه هراقل�س المكت��
م تعاز�ه إ� إت�س». ا. لذلك ح�� أفالطون ح�� �قدِّ

�
� األ�اد�م�ة إذ

ا �� «آە، �ان تراما�و طال��
أومأ برأسه مّرة أخرى ثم قال:

� األ�اد�م�ة...
ا �� � لم أعلم �كون تراما�و طال�� - أعرف أ�ته، ول���

 فأجاب د�اغوراس:
ا. ا أ�ض� ا مجتهد� ا، وطال�� - �الفعل �ان طال��

وف�ما هو �عقد رؤوس أصا�عه الغل�ظة، قال هراقل�س:
... َّ � ذلك اللغز الذي جئَت تعرضه ع�� � تراما�و و��� - وهل ِمْن عالقة تجمع ب��

فأومأ الف�لسوف:
ة. - عالقة م�ا��

. ثم أشار ب�شارة مبهمة من �دە.
ً
� التفك�� لحظة

ا ��
�
ظلَّ هراقل�س ُمستغرق

ى. � ع� اللغز �أفضل ما �مكنك، وس�� ا. أطلع�� - حسن�

ب الذي تصاعد ع� هيئة هرم�ة � مح�ط لسان اللهب الُمد�َّ
�� � تاهت نظرات د�اغوراس الم�دون��

�الة المص�اح، ف�ما تتا�َعِت ال�لمات �صوته:
ُ
من رأس� ذ



� �طالب مات الن��لة ال�� � تراما�و �ل السِّ
، وكنُت أفخر �ه، إذ اجتمعْت �� - كنُت مرشدە الرئ���

ا �ما ل�س ألحد � ألن �ص�حوا من ح�ماء المدينة وحّراسها. ف�ان �د�ع� بها أفالطون أولئك الساع��
ٍّ � ا، ذا مسلٍك نموذ�� � أسئلته دوم�

ا �� ق�
َّ
أن �كون ما لم يَنل بركة اآللهة، يتقن النقاش �ذ�اء، ُموف

� ا�سجام ع� أنغام الموس�قا وجسم ممشوق استطاع تق��مه �المواظ�ة ع�
وروح� يتما�ل ��

� الچ�مناز�وم...
التمار�ن ��

د التفك�� � الج�ش. �ان ُمجرَّ
ق لهفة ألن �خدم أث�نا �� �ان ع� وشك أن ي�لغ سّن التجن�د، و�تحرَّ

ا لما كنت أضمرە له من تقدير. وع� الرغم ، نظر� � �أنه سوف يهجر األ�اد�م�ة عما ق��ب ُ�حزن��
َنها، وصارت لقِّ

�
� �ل ما أستطيع أن أ ْت ع�� ْفَسه قد تلقَّ

َ
ا �الغ�طة ألن ن � مفعم� من ذلك، �ان قل��

ف إ� الح�اة... ة للتعرُّ أ��� من ُمستعدَّ

جات لسان اللهب السا�نة. ثم تابع حديثه، ل نظراته عن تموُّ ، وهو ال �حوِّ
ً
أطرق د�اغوراس هنيهة

وقد اعتور صوته اإلجهاد:
ء غ��ب �جري له... �

- منذ قرا�ة شهر �دأُت أشعر ���

ا ع� الجدار �ئ� � زمالئه، ُمتَّ
ە. �ل �ان ي��� �منأى عن �ا�� � ا. ما عاد يو�� الدروس ترك�� �ان ي�دو قِلق�

� الم�ان كرؤوس ط��لة األعناق �لما
� ترتفع �� األ�عد عن السّبورة، غ�� آ�ٍه �غا�ة األذرع ال��

ء... �
�� �

ه �� ، و�أن الح�مة ما عادت تهمُّ � ا من أسئل�� َطَرحُت واحد�

� � من األهم�ة. �ما تعرف، فالمش�الت ال��
ا أ��� مما ي���� ه قدر�

�
د أن أو�� مسل� ر�

�
� أول األمر، لم أ

��
� �عة ناعمة. َبْ�د أنه ظلَّ غ��

دة، �ما أنها تظهر وتتال�� �� � تلك السن ُمتعدِّ
تطرأ ع� المرء ��

د ع� دَّ ة، وما عاد ي�� � أح�ان كث��
ب عن دروسه �� آ�ه، �ل وتفاقم األمر، إذ �ات يتغ�َّ

الچ�مناز�وم...

رُت ا؟ قرَّ ، ل�نهم لم �عرفوا إالَم ُ�عزى ذلك. ُتراە مرض� ان��ه �عض زمالئه إ� ما طرأ عل�ه من تغ��ُّ
الحد�ث إل�ه ع� انفراد...

و�ن لم أ�ّف عن االعتقاد �أن مش�لته تافهة...
ر�ما �انت غرام�ة...

�ما تفهم...
� تلك السّن...

فذلك أمر شائع ��

ا. ولمحه يزدرد ر�قه ق�ل أن يتابع ج �ما لو �ان ف��ً شا�� َّ � هراقل�س بوجه د�اغوراس يت�� فو��
: ً
قائ�

� ال�ستان، ع� مق��ة من تمثال
ا �� ، ألفيُته وح�د� � � درس��ْ � الفاصل ما ب��

- ذات مساء، ��
ل التمثال الحجري ا ع� نحو عج�ب. �دا أنه يتأمَّ � األشجار، وقف الف�� سا�ن� سفنكس[24]... ب��
ل -�الغ الشَ�ه �جمود التمثال- الذي له رأس امرأة وجسم أسد وجناحا ��، غ�� أن جمودە الُمطوَّ
ق ع� ُ�عٍد شاسع� من ذلك الموضع. �اغته الرجل وهو ع�

�
�ان �حدو إ� التفك�� �أن ذهنه ُ�حل

ً



، وضمَّ كعبْ�ه
ً

ا ع� قدم�ه، وقد أسدل �دْ�ه ع� جان�ْ�ه، ومال برأسه قل�� تلك الحال، واقف�
 تون�َك

َّ
ا، وع� الرغم من ذلك، فلم يرتِد الف�� من الث�اب إ� أحدهما إ� اآلخر. �ان الغسق �ارد�

ا عن ذراعْ�ه � مهبِّ ال��ــــح �اشف�
[25]، أخذ يتطاير ��

�� ا، شأن رداء الخيتون اإلس�� � ا، قص�� خف�ف�
�ط. و�ان ي�تعل دة معقوصة ��� وفخذْ�ه الب�ضاوْ�ن. �انت خصالت شعرە ال�س�نائ�ة الُمجعَّ
� الجمال. استأثر الوضُع �اهتمام الرجل، فدنا منه. وما إن فعل ح�� شعر

� من الجلد غا�ة �� ْ�� ُخفَّ
م د�اغوراس. أنت هنا...

�
الف�� بوجودە والتفت إل�ه. - آە، ُمعل

: ً
ا. إال أن الرجل استوقفه قائ� ع �س�� ُمبتعد� ف��

ث إل�ك ع� انفراد. ، تراما�و. إنما أردُت أن أتحدَّ
ً

- مه�

ْت كتفاە الب�ضاوان)، ثم التفت إل�ه ب�طء. أما الرجل الذي ف الف�� وقد أوالە ظهرە (ف�ما تعرَّ
َّ
توق

� نفسه
ب أطراف الف�� الناعمة، ثم اب�سم ح�� ي�ثَّ �� ا، فقد ان��ه إ� تخشُّ حاول أن ي�دو حان��

الطمأن�نة وقال:
ا؟ الجو �ارد ع� ث��ك الخف�ف... - أل�س ث��ك خف�ف�

م د�اغوراس.
�
د، ُمعل - ال أشعر �ال��

� ذراع تلم�ذە ال��ى.
جة ال�ارزة �� � ُحُنوٍّ رّ�ت الرجل ع� العضالت الُمتموِّ

و��
... � ّ المسك�� � جة، �ا ب��

�
تك ت�اد تكون ُمثل د؟ ف���

�
- هل أنت متأ�

ي�دو أنك ترتجف.

� نفسه شعورە نحو الف�� �المودة. و�لفتة ناعمة، �حركة
ها �� � ي�ثُّ ا �الثقة ال�� د� ، ُمزوَّ دنا منه أ���

� ا�سدلت ع� دة ال�س�نائ�ة ال�� ت�اد تكون أموم�ة، أزاح �أنامله خصالت شعر تلم�ذە الُمجعَّ
� جب�نه. ومرة أخرى عِجب لجمال ذلك الوجه الذي ال �ش��ه شائ�ة، ولُحسن ت�نك العين��ْ

النه ف�ما ترمشان. قال: � تتأمَّ � اللت��ْ العسليَت��ْ

ة، لم تُعِد الشخص الذي كنَته � اآلونة األخ��
ا. �� ، الحظُت وزمالؤك أن �ك ش�ئ� � - أنصْت �ا ب��

ا... دائم�
م، أنا...

�
- �ال �ا ُمعل

� رهافة، �الُممِسك
ا �ذقنه ��

�
، آخذ �

ت ع� وجه الف�� الب�ضاوي الصا�� ة، ور�َّ
َّ
فألحَّ عل�ه الرجل برق

��أس من الذهب الخالص:

�ه حقَّ المعرفة. منذ قرا�ة شهر ي�دو أنك ال تأ�ه
ّ

م �عرف خ�� ط�
�
، والُمعل � ��

ّ
- أنت خ�� ط�

���ة... � المحاورات ال��
ء، وال �شارك �� �

���
... � ، ال تقاطع��

ً
مه�

عالوة ع� ذلك، فقد نأ�َت بنفسك عن زمالئك. تراما�و...

ُ



� سوف أ�ذل ْل �� ماذا �ك فحسب، وأقسم لك أمام اآللهة إن��
ُ
، ثمة ما �جري لك �التأ��د. ق ّ � �ا ب��

د. ء ما لم ُتر� �
ا ع� �� طلع أحد�

�
. لن أ ً

ا أن جهدي ل�س قل�� قصارى جهدي لمساعدتك، علم�
... َّ �

، ول�ن ِثْق �� � أعط�ك �لم��
� � عن آخرهما. ر�ما �انتا مفتوحت��ْ أما عينا الف�� ال�س�نائ�تان فقد نظرتا إ� الرجل، مفتوحت��ْ

، � ، الرطبت��ْ � ك الف�� شفتْ�ه المتوّردَت��ْ . للحظة ساد صمت وسكون. و��طء، حرَّ �
أ��� مما ي����

، و�أنهما � ، جاحظت��ْ � قت��ْ ت عيناە محدِّ
�
ا. ظل ، و�أنه يهّم �الحد�ث، إال أنه لم �ُقل ش�ئ� � ال�اردت��ْ

� � هات��ْ
ء غ��ب �� �

ان من العاج لهما حدقتان هائلتان، سوداوان. ان��ه الرجل إ� �� رأسان صغ��
ا إ� حدٍّ �اد ال �درك معه أن الف�� قد تراجع إ� الخلف �ضع

�
لهما ُمستغرق ، فجعل يتأمَّ � العين��ْ

ا، وشفتاە ال تزاالن �� ل نظراته، وجسمه األب�ض ال يزال ُمتخشِّ خطوات، من دون أن �حوِّ
... � مزمومت��ْ

ا.  الف�� هار��
�

 من الوقت �عد أن و�
ً

ا ط��� ا ردح� وظلَّ الرجل جامد�
�عد صمت عميق، قال د�اغوراس:

- �انت فرائصه ترتعد من الهلع.

ا ا وملت��� ى ه��م الرعد ُمضط��� � أخرى من صحفة الفا�هة. وع� ُ�عد، دوَّ أخذ هراقل�س حّ�ة ت��
�األف� المجلجلة.

ك؟ َ - وك�ف تعرف ذلك؟ هل أخ��

�
�� ن من ز�ادة �لمة واحدة. �لَغْت ح��

�
ا ق�ل أن أتمك  هار��

�
- �ال. قلُت لك �الفعل إنه قد و�

م�لغها...

، �
ة، أ��� مما ي���� � أفتقر إ� قدرتك ع� قراءة الوجوە، فقد عاي�ُت الخوف مّرات كث�� ورغم أن��

ف عل�ه. أما ذلك الذي استحوذ ع� تراما�و، فهو أفظع شعور �الهلع � وس�� التعرُّ
وأعتقد �أن ��

� لم أعرف ك�ف . �انت نظراته تف�ض �ذلك الشعور. كشفُته، غ�� أن�� �
عاي�ُته ع� مدى ح�ا��

أتعامل معه. و�أن...
، �ان قد رحل. تُّ حو�� � تلفَّ � نفسه. وح��

ا، �الف�ع الذي �عتمل �� � حجر� و�أن عي�ْ�ه قد جعلتا م��
� أحد أصدقائه �أن تراما�و قد ذهب للص�د. عج�ُت لذلك

�� � اليوم التا�� أخ��
لم أُعد لرؤ�ته. ��

� الل�لة السا�قة لم ت�ُد مالئمة ل��
� وجدُته عليها �� � الحس�ان أن الحالة المعن��ة ال��

ا ��
�

، آخذ
ً

قل��
يهنأ �ذلك التم��ن، ول�ن...

ت من
�
� أطل دة ال�� ات الُمتعدِّ � الح�َّ � أخرى من ب�� قاطعه هراقل�س وهو �ق�ض ع� رأس حّ�ة ت��

حافة صحفة الفا�هة.

ك �أنه قد ذهب للص�د؟ - من أخ��
- و�يونيو، واحد من أعز أصدقائه. وكذلك أنت�سو بن يرا�س�نو...

ا؟ � األ�اد�م�ة أ�ض�
- طال�ان ��



- أجل.
ا. تاِبْع، من فضلك. - حسن�

ل حيوان زاحف َع��ْ
�
مسح د�اغوراس ب�دە ع� رأسه (وفوق الظلِّ الساقط ع� الجدار، �سل

السطح الل�ج للجسم ال�روي). ثم قال:
� الچ�مناز�وم...

ث إ� �ل من أنت�سو و�يونيو، فوجدُتهما �� ا أردُت أن أتحدَّ � ذلك اليوم تحد�د�
�� -

ى، تلعب �أمطار من حراشف متناه�ة الدقة. أذرع رش�قة، رط�ة. ضح�ات أ�اٍد ترتفع، تتلوَّ
َعة،

ْ
دة، تعل�قات هازلة تتقاطع مع صوت الم�اە، أجفان ُمغَمضة ب�ح�ام، رؤوس مرفوعة. َدف ُمتعدِّ

فة من أجسام
�
ا. قد �ستح�� المشهُد من أع� صورٍة زهرًة ُمؤل د� ق ُمجدَّ

َّ
ثم أصداء قهقهات تتدف

د الرؤوس. الفت�ان، أو صورة جسم واحد ُمتعدِّ
جة. أذرع كبتالت األزهار الُمتموِّ

د. ال�خار ي�ّ�ت ع� الُعري الل�ج الُمتعدِّ

هة ص�بور ع� هيئة غرغول[26]. وَّ
ُ
ْ ف لسان رطب من الم�اە ي�ساب َع��

حر�ات... لفتات زهرة اللحم الملت��ة...

، �غ�� ال�خار المشهَد �أنفاس كث�فة[27].
ً
و�غتة

ة، �� حجرة ت�د�ل الث�اب، �الح�م ع� األرد�ة � حجرة صغ�� ينقشع الض�اب في�س��َّ لنا أن نم��ِّ
سة وأجساد الفت�ان الذين �انوا ع� درجات مت�اينة من الُعري. استل��

�
المدالة من الجدران الُم�ل

أحدهم ع� �طنه فوق أر�كة، �ال أثر للث�اب، و�َنَهٍم راحت ت�ساب فوق جسمه �دان سمراوان،
دان عضالته ع� مهل. ُ�سَمع ضح�ات، إذ طفق الفت�ان �مزحون �عد االغ�سال. �خُفُت تمسِّ
اح ستار المدخل، وتنقطع � ا. ي�� ��

�
� من مراجل الم�اە المغل�ة ح�� يتال�� �ل

فحيُح ال�خار اآل��
�
ِّ �ة �عنا�ة، �ح��

َّ
دة. رجل فارع القامة، نح�لها، ذو صلعة براقة ولح�ة ُمهذ الضح�ات الُمتعدِّ

� الحد�ث. ينصت الفت�ان إ� �لماته �ان��اە، و�ن
ع الرجل �� الفت�ان الذين سارعوا بردِّ التح�ة. ���

فون أجسامهم � أ�شطتهم، فتا�عوا وضع ث�ابهم، أو خلعها، ومضوا �جفِّ
ا �� � قدم�

حاولوا الم��
جة �دهانات ز���ة الملمس. حسنة الهيئة �مناشف ط��لة، أو �ضّمخون عضالتهم الُمتموِّ

�تان �حمرة َّ � من الش�اب �حديثه. أحدهما أسود الشعر، غ��رە، له وجنتان ُم�� �خصُّ الرجل اثن��
ْ�ه وقد انح�� ع� األرض. أما اآلخر، اإلفيبوس الذي اس�سلم لتمس�د دائمة، راح �شدُّ سيور خفَّ

ا، فله ُمحّ�ا �ديع الجمال (اآلن �ستطيع رؤ�ته). جسدە، عار��

ى أمام � ذلك األجساد. عندئذ تزحف زو�عة من الض�اب، تتلوَّ
، شأنها ��

ً
تنضح الحجرُة سخونة

أعي�نا، و�تال�� المشهد.
ا: قال د�اغوراس شارح�



ا طرأ � ُّ ا، ول�ن �الهما أقرَّ �أن ثمة تغ�� د� � �ادئ األمر لم �فهما مقصدي ج�ِّ
- سألُتهما عن تراما�و. ��

نا الدافع وراء ذلك. عندئذ كشف �� ل�س�لو (طالب آخر شاءت ع� صد�قهما، و�ن لم ي�ب�َّ
ا وهو � �أن تراما�و أم�� شهور�

�� ّ ع� التصديق، فأخ�� الصدفة أن �كون هناك) عن أمر ع��
ْت ف�ه

َ
ا: «ر�ما �انت �� أحدث

�
ا. وأردف هازئ د� �اس�ن��

ُ
�وس ت ا ع� �ائعة هوى من ي�� د �� دَّ ي��

� خجل �الغ.
دا ع� وجود تلك العالقة ��

�
م». أما أنت�سو و�يونيو، فقد أ�

�
ذلك التغي�� �ا ُمعل

� الوقت ذاته. أن �حجب
ة �� � شعور �الدهشة، واأللم ع� نحو ما، و�ن شعرُت براحة كب�� ���

�
تمل

�
� تلم�ذي ز�اراته الُمخ��ة إ� �ائعة هوى من المرفأ أمر �دعو إ� القلق �التأ��د، �األخذ �� ع��

� أن ل�س هنالك ما م، فقد دار �ذه�� اە. وع� الرغم مما تقدَّ الحس�ان التعل�م الن��ل الذي تلقَّ
ا د� � األمر ُمجدَّ

� ذلك. عقدُت العزم ع� مفاتحته ��
ص �� �دعو إ� الخوف إذا �انت المش�لة تتلخَّ

ة الروح�ة...
�
، ومناقشته ع� نحو معقول �شأن تلك الزل

ً
� �سنح فرصة أ��� مالئمة ح��

� الجدار،
ا �� ت� ا آخر ُمث�َّ . �ان هراقل�س اليونتوري قد أضاء مص�اح� ً

أطرق د�اغوراس هنيهة
�
ك �� فتضاعَفْت ظالل رأسيهما. �ساقَطْت عن رأس هراقل�س جذوع مخروط�ة الش�ل، تتحرَّ

تواؤم فوق الجدار المصن�ع من الطوب، أما األجسام ال�رو�ة الساقطة عن رأس د�اغوراس،
ر العنق � عنها الشعر األب�ض الُم�سِكب فوق مؤخِّ ، ف�ما ���

ً
، سا�نة � التفك��

�� 
ً
قة ْت ُمستغر�

�
فظل

ج فجأة: � روايته، �دا أن صوت د�اغوراس قد تهدَّ
� استطرد �� �ة �عنا�ة. وح��

َّ
واللح�ة الُمشذ

- ول�ن...
... � � الل�لة ذاتها، عند مطلع الفجر، ق�ع حرس الحدود �ا��

��

� الغا�ة، ع� مق��ة من الل��اب�توس، فأ�لغ الحرس
�ان أحد رعاة الماعز قد ع�� ع� جثمانه ��

�ذلك...

� الخ�� و�أن عمه دامينوس
� ب�ته لتل��َّ

ا منهم �أنه ال رجال �� ، علم� َّ فوا ع� الجثمان فلجأوا إ�� تعرَّ
� المدينة...

��
� ا �الصوت الناجم عن قطع رأس ح�ة ت�� ا، مصح��� ي �ع�د� أطرق مرة أخرى، وهدير العاصفة �دوِّ
. قال:

ً
ا هائ� ب منه جهد�

�
� نعومة. انق�َضْت قسمات وجه د�اغوراس، و�أن �ل �لمة تتطل

جد�دة ��
- و�رغم ما قد ي�دو عل�ه األمر من غرا�ة، فقد شعرُت �الذنب...

� حمله ع� إخ�اري �ما �جري
لو كنُت قد استطعُت ن�ل ثقته ذلك المساء، لو كنُت قد أفلحُت ��

له...
فل��ما �ان قد أمسك عن الخروج للص�د...

ل��ما �ان ال يزال ع� ق�د الح�اة.

ا ع� مقعدە ف�ما ار�سم ع� وجهه � إل�ه مستلق��
ثه ال�دين، الذي راح �ص�� رفع عي�ْ�ه إ� ُمحدِّ

تعب�� هادئ، و�أنه ع� وشك أن �س�سلم للنوم. ثم تابع:



ر أن تراما�و قد ارتجل رحلة الص�د المشؤومة تلك
�
� أفك ع��ْ � ُمروِّ � قض�ُت يوم��ْ ف لك �أن�� - أع��

... �
� ومن َخَر�� ص م��

�
ليتمل

ا ذلك المساء. أر�د أن أعرف ماذا جرى له، وما الذي أف�ع تراما�و �ل هذا خذُت قرار�
َّ
ولذا فقد ات

ا ع� مساعدته... � قادر� ل من جان�� الف�ع، و�� أي مدى �ان التدخُّ

وري أن �لجأ إ� أورا�ل � أث�نا ُ�قال إنه إذا أراد المرء معرفة المستق�ل فمن ال��
ولذا لجأُت إل�ك. ��

� فحس�ه التعاقد مع �اشف األلغاز...
ِدلفوي[28]، أما إذا أراد معرفة الما��

: ً
  فصاح هراقل�س �غتة

ب من العَ�ث� - ذلك ��

ا خلفه ا ��عة، ساح�� ع، إذ هبَّ هراقل�س واقف�
َّ
اء رد فعله غ�� الُمتوق �اد د�اغوراس �ف�ع من جرَّ

ة ف�ما ت�ّ�ت � جوالت قص��
ع �ذرع الحجرة الرط�ة ال�اردة �� �ل الظالل الساقطة عن رأسه، و��

ة � التقطها لتوە. ثم استطرد �الن�� � اللزجة ال�� ات الت�� أصا�عه الغل�ظة ع� واحدة من ح�َّ
المحتدمة ذاتها:

� ما لم أستِطع رؤ�ته، فالنصوص أو الوجوە أو األجسام الماد�ة
- أنا ال أ�شف طالسم الما��

� عن ذك��ات، وعن انط�اعات... ث�� أش�اء أستطيع أن أراها. َبْ�د أنك تحدِّ

� ا منذ شهر، ول�ن ماذا تع�� وعن آراء� ك�ف �� أن أهتدي بها؟ تقول إن تلم�ذك �ان ي�دو قِلق�
ا»؟  �ـ«�ان ي�دو قِلق�

رفع ذراعه �لفتة م�اغتة.

� الجدار، ق�ل دخولك إ� الحجرة
خ �� ل ذلك ال�� ا وأنا أتأمَّ � كنُت قِلق� - �المثل �ستطيع القول إن��

� عي�ْ�ه...
�لحظة� ثم تجزم �أنك قد رأ�َت الهلع ��

ن دوَّ
ُ
 ت

ً
ا ع� حدقتْ�ه �حروف إيون�ة؟ أ�كون الخوف �لمة � أسألك، أ�ان الهلع مكت��� الهلع� دع��

� عزوتها أنت إ� الهلع � الجدار؟ إن تلك النظرة ال��
خ �� ا، كذلك ال�� ع� خطوط الج�اە؟ أو رسم�

وحسب، قد تكون ناجمة عن ألف شعور من المشاعر المت�اينة� 
أجا�ه د�اغوراس، �قل�ل من الضيق:

ا �الهلع. - أنا أعرف ما رأ�ت. تراما�و �ان مصا��
ا: ح� فأردف هراقل�س ُموضِّ

� �ستطيع � معرفة مقدار الحق�قة ال�� - �ل تعرف ما خلَت أنك قد رأ�ت. إن معرفة الحق�قة تع��
أن نعرفها.

: ً
أقرَّ د�اغوراس قائ�

� ال أعرف م أفالطون، له رأي مشا�ه. ذلك أنه �ان �قول: «�ل ما أعرفه أن��
�
- �ان سقراط، ُمعل

ا، ومن خالله �ستطيع أن � أ�ض� َرنا له أع��
�
� واقع األمر، جم�عنا يوافقه الرأي. ول�ْن ِفك

ا». و�� ش�ئ�



ا ال تراها أعي�نا الماد�ة... نرى أمور�
: ً
قاطعه هراقل�س �غتة

ا.
�
� ماذا ترى هنا إذ

�� ا، أخ�� ا؟ حسن� - آە، حق�
ُ ل�ٌج. � أصا�عه الغل�ظة أطلَّ رأٌس أخ�� ثم رفع �دە ��عة �دنيها إ� وجه د�اغوراس. ومن ب��

و�عد لحظة من المفاجأة، قال د�اغوراس:
. � - حّ�ة ت��

ها؟ � كغ�� - حّ�ة ت��
� عاد�ة. . إنها حّ�ة ت�� مّس. لونها نا��

ُ
- أجل. ي�دو أنها لم ت

ا: فصاح هراقل�س ظافر�

� عاد�ة. �ل قد ص الثمرة نفسها فأرى أنها ت�دو حّ�ة ت�� � و��نك� أنا أتفحَّ - آە، إل�ك الفارق بي��
. أما إذا أردُت معرفة الم��د، ف عند ذلك الحدِّ

َّ
� أتوق � عاد�ة ع� األرجح، ول��� أرى أنها ح�ة ت��ّ

� �� أن أشقَّ الثمرة...
في����

� أثناء حديثك...
�ما شَققُت هذە الثمرة ��

 منهما إ� اآلخر. و�حركة واحدة ملت��ة،
�

� �عد أن �ان �ضمُّ �� � حّ�ة الت��
� ِش��َّ و�نعومة �اعد ب��

ا صدر فح�ح�
ُ
ى وت � غضب، تتلوَّ

ة �الغة الض�لة، �� تعالت من جوف الثمرة المعتم رؤوٌس ُمتعددِّ
از. فأردف هراقل�س: � ا للغا�ة. ار�سمت ع� وجه د�اغوراس أمارات االشم�� خافت�

ها... - أشقُّ
� �

عا��
ُّ
 توق

ُ
فاجأ أنَت إن خالَفت الحق�قة

ُ
فاجأ �قدر ما ت

�
فال أ

� �ان ا، أش�ه بتلك ال�� � ة أهدأ كث�� ّ الثمرة ثم وضعها فوق الطاولة. وفجأًة، بن�� �
ّ عاود ضمَّ ِش��

 :
ً

� ُمستَهلِّ اللقاء، تابع �اشف األلغاز قائ�
ث بها �� يتحدَّ

د لك،
�
ا، أؤك � أ�د� �� � األجورا. إنه رجل صالح وال ��اد �غشُّ

�� � � حانوت تاجر أجن��
- انتقيتها بنف�� ��

. ومع ذلك، فالطب�عة تفعل أفاع�لها � صل �الّت�� � ما يتَّ
� خب�� �� فهو �عرف حقَّ المعرفة أن��

ا...
�
أح�ان

ج رأس د�اغوراس مرة أخرى. وصاح: َّ ت��

؟ � - هل ستق�ل العمل الذي أعرضه عل�ك، أم إنك تفّضل مواصلة الحد�ث �شأن الت��
� إحدى ال�ؤوس.

ا �� ا خالص� ا ثخين�
�

أخذ �اشف األلغاز القارورة وصبَّ ن��ذ
د فرض�ات... ؟ �ُمجرَّ � ��

َ
ت . �َم أخ�� � حقِّ نف��

فها �� - لو ق�لُته ل�انت تلك خ�انة أق��
لَت إليها... ، �ل إنك أنت الذي توصَّ لُت إليها بنف�� و�� ل�ست ح�� فرض�ات توصَّ

ًمال برأسه وتابع:



 من الن��ذ؟
ً

- مستح�ل. أت��د قل��
ا. ج وجنتاە احمرار� ران، تتوهَّ � ا كعود خ�� ا، منتص�� إال أن د�اغوراس �ان قد هبَّ واقف�

� قد أخطأت �اخت�ارك. أستم�حك ا. وال أر�د أن آخذ من وقتك الم��د. أعرف أن��
�

- ال أر�د ن��ذ
� إذ عرضُته عل�ك. � �الرفض، �ما أّد�ُت أنا واج�� �َت أنت واج�ك إذ قا�لَت مطل�� ا. لقد أدَّ عذر�

عمت مساًء...
ا عند ان�افه: اث �اٍد، و�أن د�اغوراس قد ��� ش�ئ� فقال هراقل�س �عدم ا���

� نظ�� أداء عم�� أنا، ي أتعا�� � ال أستطيع أداء عملَك أنت. أما إن ش�ت أن تؤدِّ . قلُت إن��
ً

- مه�
فلسوف أق�ل نقودك...

وب المزاح ذلك؟ ب من ��   - أي ��

� �السخ��ة، و�أن �ل ما قاله
دة ���  فيهما ومضات ُمتعدِّ

�
ْت عينا هراقل�س من رأسه، تتج�

�
أطل

ا: ح�� هذە اللحظة ال �عدو كونه مزحة هائلة. قال شارح�

�
ا �� ان جم�ع� � جثمان تراما�و، أ�قظ كهل مجنون ُ�د� �اندالو الج��  أق�ل الجند حامل��

َ
- عشّ�ة

ق مما �جري �ما فعل اآلخرون، فاستطعُت معاينة جثة تراما�و. ال�� ح�ث أسكن. خرجُت ألتحقَّ
�ان أسخ�لوس الطب�ب �فحص الجثة، ول�ن ذلك الطب�ب عد�م ال�فاءة عاجٌز عن الرؤ�ة أ�عد

من لحيته...

ا �الفضول. لم أُعد للتفك�� ف�ه، غ�� أن طل�ك قد ا �دا �� جدير� أما أنا، فقد رأ�ُت �الفعل ش�ئ�
� �ه...

ر��
�
ذك

ا: ا مفاجئ� خذ قرار�
َّ
ا. ثم صاح و�أنه قد ات ر�

�
مسح ع� لحيته ُمتفك

ك قد
ّ
- د�اغوراس، سأق�ل �كشف لغز تلم�ذك د�اغوراس. ول�ن ل�س من أجل ما خلَت أنت أن

صُت الجّثة�  � تفحَّ ثَت إل�ه، �ل من أجل ما رأ�ُت بنف�� ح�� � تحدَّ رأ�َت ح��
ق عنها رأس د�اغوراس. � تفتَّ دة ال�� لم ُ�ِجب �اشف األلغاز عن سؤال واحد من األسئلة الُمتعدِّ

 :
ً

من �ع�د أو من ق��ب. �ل ا�ت�� �أن أردف قائ�

ا، � الوقت الراهن ش�ئ�
ه. أفّضل أال أز�د ع� ما قلُت �� � ق�ل شقِّ - فلنمسك عن الحد�ث �شأن الت��

، األرجح أن � �� ، د�اغوراس. إن استطعُت كشف اللغز الذي �خصُّ َّ �
ا. ول�ن ِثْق �� فقد أ�ون مخطئ�

... � ق إ� مسألة أتعا�� ا. إن ش�ت، سأتطرَّ ك أ�ض� ينطوي ذلك ع� حلِّ اللغز الذي �خصُّ

ال إ� اتفاق. عند ذاك أشار هراقل�س إ� عزمه ع� �دء قا إ� الشقِّ الماّدي ح�� توصَّ تطرَّ
� �ان تراما�و ع� ا لمقا�لة �ائعة الهوى ال�� �وس سع�� ، والذهاب إ� ي�� � اليوم التا��

التحّ��ات ��
عالقة بها.

: ً
قاطعه د�اغوراس سائ�

- هل أستطيع الذهاب معك؟



صه بتعب�� ينمُّ عن الدهشة، أردف د�اغوراس:  وف�ما راح �اشف األلغاز يتفحَّ

ا � ما زلُت قادر� � أودُّ ذلك. أر�د أن أتعاون معك. و�ذلك أعرف أن�� ا، ول��� ور�� - أعرف أنه ل�س ��
ع� مساعدة تراما�و. أعدك �أن أمتثل لما تأمر �ه.

ا: هزَّ هراقل�س اليونتوري كتفْ�ه وقال �اسم�
� العمل لدّي...

ُض أن لك مطلق الحّق �� ا. د�اغوراس، �اعت�ار أن النقود نقودك، أف�� - حسن�

� تلك اللحظة رفَعْت رؤوَسها
ة حول ذاتها أسفل قدمْيهما، ف�� دة الُملتفَّ أما األفا�� الُمتعدِّ
َعة �الغضب[29]. المكسّوة �الحراشف، ونفَثْت �ألسنة لزجة ُم��

 



الث[30]
ّ
الفصل الث

 لنقول �ضع �لمات ��عة �شأن
ً
ي�دو �� من الالئق أن نوقف مسار القصة الحث�ث لحظة

: هراقل�س بن ف����كو، من د�موس يونتور، ود�اغوراس بن خام�سا�و، � � الرئ�س�ت��ْ الشخص�ت��ْ
. من �انا؟ ومن �انا �خاالن نفسْيهما؟ ومن �انا �حسب اعتقاد اآلخ��ن؟ � من د�موس م�دون��

صل بهراقل�س، دعونا نُقول إن[31]. � ما يتَّ
��

صل �د�اغوراس[32] أما ف�ما يتَّ

� غ��
، �ستأنف القصة �� � قة �ح�اة �لٍّ من الشخص�ت��ْ

�
اآلن وقد ألمَّ القارئ بتلك التفاص�ل الُمتعل

�وس المينائ�ة، ح�ث ذهب هراقل�س ود�اغوراس � مدينة ي��
تواٍن، و��د ما �ان من حوادث ��

ا. ا عن �ائعة الهوى المدعّوة �اس�ن�� �حث�

ُطر األبواب المفتوحة
�
ْ أ � �سافر خاللها عب�� ال�حر برشاقة، وَع�� �َحَثا عنها َع��ْ األزقة الضّ�قة ال��

، و�ذا �ان منهنَّ � �ق�� ة من �ساء صامتات َيب�ِسْمَن ح�� المعتمة، هنا وهناك، وسط حشود صغ��
ْ ا، َع�� ا وهبوط� ا عنها صعود� . �حث� � ل ُمفا�� � تحوُّ

ا عند استجوابهّن، �� بهّن َيّتخذَن منً� جاد�
ا، ظلُّ

�
ق ب ظلٌّ ُمطر�

َّ
ق مرتفعات ومنحدرات تغوص ع� حافة المح�ط، ع� النوا�� ح�ث ي��

ون��ة، المطل�ة �المساحيق نَّ وجوههّن ال�� � ما زلن ُيَ��ِّ
رجل أو امرأة. سأال عنها العجائز الال��

� أ�اٍد مرتعشٍة
ا قطع األو�ول �� ، وجوههّن القد�مة ِقَدم البيوت. َدسَّ الب�ض، الخال�ة من أي تعب��

� إشارة إ�
�ة ب�نما راحت ترتفع األذرع �� � الخالخ�ل الُمذهَّ دي. سِمَعا رن�� قٍة �أوراق ال�� وُم�شقِّ

� ي�حث عنها هو ��� � ب�ت تال�ا، أنفي��
اتجاە أو اسم: اسأْل ك��س�اس، م�ليتا تعرف، ر�ما �انت ��

ا �ل ، �ليتو �عرفهّن ع� نحو أفضل، أنا لست تال�� � هذا ال��
ا أطول �� اآلخر، إيو عاش زمن�

و��س. م��

ا، � تلك األثناء، تلتمع العيون، أسفل أجفان ُمثقلة �األص�اغ، ُمغمضة نصف إغماضة دوم�
و��

ب َّ ا، تختلج فوق عروش من أهداب سود ورسوم من زعفران أو عاج أو ذهب ُم�� رش�قة دوم�
�حمرة...

ر ال�ساء، و�أنما ال �سود ُح�مهن إال � النظرات وحدها تتحرَّ
ا، و�أنما �� عيون ال�ساء، ��عة أ�د�
� تلتمع... خلف سواد األحداق، ال��

� شغف؟ عن مقت؟ ب�نما تظلُّ الشفاە سا�نة، وقسمات الوجوە جامدة، والردود
� سخ��ة؟ ��

��
عة. المقتض�ة تواري خواطرهّن. وحدها العيون خاطفة، ثاق�ة، ُمروِّ

ر د�اغوراس أن ا، قرَّ � . وأخ�� �
ف، ح�� أوشك أن ينق��

ُّ
� ط��قه �غ�� توق

� السماء، م�� المساء ��
و��

ث، وراح �فرك ذراعْ�ه أسفل الرداء �حر�ات رش�قة: - لن �ل�ث الل�ل أن يه�ط. لقد مرَّ يتحدَّ
ا. ولم نع�� عليها �عد... النهار ��ع�



�ن واحدة منهن ع� األقل، ولم نتلقَّ سوى إرشادات ملت�سة. أعتقد �أنهّن �حاولن سألنا ع��
إخفاءها، أو خداعنا.

� عن أفق
� س��لهما َع��ْ شارع ضيق ُمنحِدر. ووراء أسقف القرم�د، كشف الشفق األرجوا��

مض�ا ��
� �وس، واألمكنة ال�� سم �ه مرفأ ي�� ال�حر. تر�ا خلفهما حشود الناس واإل�قاع المحموم الذي ي�َّ

. ها. واآلن �لغا ال�� الذي �سكنَّ ف�ه، ُهنَّ د عليها ال�احثون عن المتعة واللهو أ��� من غ�� دَّ ي��
وال�� �مثا�ة غا�ة من الدروب الحج��ة، وأشجار من الطوب، ح�ث تصل العتمة ق�ل موعدها

و�نج�� الل�ل ق�ل أوانه. ُعزلة مسكونة، محج��ة، َمألى �عيون خف�ة.
م عناء مداراة ض�قه: قال د�اغوراس من دون أن يتجشَّ

� - ع� األقل حديثك ُمسلٍّ
� م، والتقاط حّ�ة ت�� ُّ ، والت�� � ا�ت�� رف�قه �المس�� � ح��

م نفسه، ��
�
�دا له أنه قد أم�� ساعات ��ل

� عليها من آن إ� آخر.
من ُخْرجه ل�أ��

�ة الحوار لد�ك، وحق ز�وس...
�
- أنا مفتون �َمل

ف والتفت برأسه، فلم �جد سوى رجع خطاهما.
َّ
توق

� تغصُّ �القمامة والروائح ال���ــهة... رة ال�� - تلك األزقة الُمنفِّ

« �وس؟ أهذا هو التصم�م «الهند�� أين المدينة «حسنة البناء»، ع� حدِّ وصف الجميع لي��
� لم ا، إن�� الشه�� الذي وضعه هييوداموس الم�ليتو�� للشوارع، �حسب ما ُ�قال؟ وحق ال��ة ه��
� � وسط مواطن�� � أث�نا� ال ي�دو �� أن��

ألمح ح�� األس�ينوموس[33]، وال العب�د وال الُجند، �ما ��
... ّ � � عالم هم��

إغ��ق، �ل ��

، فهذا الم�ان محفوف �المخاطر، أستطيع أن أشَتمَّ رائحة د انط�اع شخ�� ول�س ذلك ُمجرَّ
� ذلك يرجع إ�

� أشعر �قدر أ��� من الهدوء، والفضل �� الخطر بوض�ح كرائحة ال�حر. ول���
... � الم�ان ح�ث أس�� ، ُي�سي�� � ��� حديثك المفعم �الحي��ة �الطبع. إن حديثك ُ�ع�ِّ

اث فائق:   فقال هراقل�س �عدم ا���
� إل�ك. � نظ�� حدي�� ي أتعا�� - د�اغوراس، أنت ال تؤدِّ

فسخر الف�لسوف:

ث إل�ه � يوم تحدَّ ن دهشة �جماليون �قدر دهش��
�
ا سمعُت صوتك� لم تك � و، أخ��

�
ا أليول - حمد�

ا عن...
�
ًة ق��ان � ُم ع�� ا أقدِّ تمثال غاالت�ا[34]! غد�

  - اصمْت� قاطعه �اشف األلغاز ��عة.
- هذا هو الب�ت الذي أْرَشْدنا إل�ه...

� الط��ق. وأمام فجوة ال�اب، الت�� � ُع� ع� أحد جان��
ق يرتفع �� �ان هناك جدار رمادي ُم�شقِّ

ًَجمٌع من الظالل.



: ً
ض د�اغوراس قائ� فاع��

� ستة بيوت ُسدى.
- لعلك تقصد سابع ب�ت. لقد سألُت ��

تك المتنام�ة، فلن �شقَّ عل�ك أن �ستجوب أولئك ال�ساء... ا لخ�� - نظر�
� توارت خلفها الوجوە نظراٍت و�سماٍت. ا فاستحالت األوشحة الدا�نة ال�� �� أق�ل د�اغوراس ُمق��

ا. ق�ل لنا إن... � عن الراقصة المدعوة �اس�ن��
ا. أ�حُث وصد��� - �ستم�حكن عذر�

� تلوذ �الفرار ع الط��دة ال�� ر، فُ�ف��
َ

م تحت أقدام صائد �خطو من دون حذ و�الُغصن الذي يتهشَّ
ا عن أمان األشجار ال�ث�فة، هكذا أثارت ��عة خاطفة من ُرقعة األرض الجرداء وسط الغا�ة �حث�
ْ الشارع ع من الَجْمع، فهرَعْت إحدى الفت�ات ُمبتعدًة َع��

َّ
�لمات د�اغوراس ردَّ فعل غ�� ُمتوق

ت األخ��ات �الدخول إ� الب�ت.
�
ل ة، ف�ما عجَّ � خفَّ

�� 
ً

نزو�
� الظلِّ الهارب.

صاح د�اغوراس ��
� ً
- مه�

ثم سأل األخ��ات:
ا؟ انتظرن وحق ز�وس، فلسنا ن��د سوى...� - أتلك �� �اس�ن��

� غ�� عجلة، ب�نما ت�عه
ا. فتابع هراقل�س المس�� �� وِصد ال�اب ع� عجل. وأم� الشارع خاو��

�
أ

د�اغوراس ع� مضض شد�د. و�عد لحظة سأل:

�
ر ��

�
راك تفك

ُ
ْت هار�ة. ت

�
ْت. ول

َ
؟ لقد ان�ف - وماذا اآلن؟ ماذا نحن فاعالن؟ لماذا نتابع المس��

ة؟ ا ع� هذە الوت�� � اللحاق بها س��

ف الف�لسوف
َّ
� أوّج سخطه، توق

� أخرى من ُخْرجه. و�� م هراقل�س، و�ــهدوء أخ�ج حّ�ة ت�� َّ ت��
ا إل�ه �لمات محتدمة: ه� موجِّ

َّ مرة واحدة� قض�نا يومنا ن�حث عن �ائعة الهوى َع��ْ شوارع المرفأ والشوارع - أنِصْت إ��
، هنا وهناك، ع� � ال�� العلوي وال�� السف��

� البيوت األسوأ ُسمعة ع� اإلطالق، ��
الداخل�ة، ��

ادات داعرات، ْت بها نفوس دن�ئة، أرواح جاهلة، قوَّ
�
� �لمات آِفكة أدل

� ثقتنا �� عجل، واضع��ْ
�ساء خب�ثات...

ول�ن، اآلن وقد أذن لنا ز�وس �أن نع�� عليها، �حسب ما ي�دو، فإذا �� تعاود االختفاء مرة
� أن...� � ح��

ا عن نفسه، �� ا راض�� � غ�� عجلة، �ما لو كنَت جرو�
أخرى� أما أنت فتواصل المس�� ��

دَك �القوى الالزمة لـ... ؟ سوف تزوِّ � ئ من روعك. أت��د حّ�ة ت�� - د�اغوراس، هدِّ

� �حسب اعتقادي، �جدر بنا أن � أنت وت�نك� أر�د أن أعرف لماذا نتابع المس��
� وشأ�� - دع��

� دلفن إ� الب�ت و...
ث إ� ال�ساء الال�� نحاول التحدُّ

فقال هراقل�س بهدوء:
ْت هار�ة.

�
� ول � ن�حث عنها �� ال�� - �ال، فالمرأة ال��



� � �
- ولماذا ال نعدو خلفها؟

ا. ماذا عنك؟ ا. ع� األقل، أنا متَعٌب جد� - ألننا متَع�ان جد�
ا�د: � أخذ ضيق د�اغوراس ي��

؟ - أما والحال كذلك، فلماذا نتابع المس��
، ثم قال: � � ف�ما جعل �لوك الت�� ف، سمح هراقل�س لنفسه �صمت وج��

َّ
ومن دون أن يتوق

ا، ال �عود للتعب تأث�� علينا. � ر و��تا� كث�� � يتكرَّ ا. فح��
�
- التعب يزول �التعب أح�ان

عة: ا وقال �أنفاس ُمتقطِّ ْ الشارع، فلحق �ه �اره�  َع��
ً

ة ذاتها، نزو� رآە د�اغوراس ي�تعد ع� الوت��
- وما زلَت تجرؤ ع� االدعاء �أن الفلسفة ال تروقك�

� ت المرأة هار�ة �ال هوادة، ف�ان �متدُّ ب��
�
. أما الشارع ح�ث ول �

� صمت الل�ل الدا��
هة �� سارا ل��

�ة. لن تل�ث العتمة أن تطبق ع� الم�ان، ح�� البيوت لن تعود رؤ�تها � من البيوت الَخ�� صَف��ْ
ممكنة.

امتعض د�اغوراس:
- تلك الشوارع العت�قة القاتمة...

ة أث�نة تعلم أين لتلك المرأة أن تكون� �انت شا�ة ورش�قة... وحدها ال��َّ
ف ح�� تتجاوز حدود أت��ا...

ُّ
أعتقد �أنها قادرة ع� العدو �ال توق

، �  فوق الوحل آثار قدمْيها الحافيت��ْ
ً
 �الفعل، صوب الغا�ات الُمتاِخمة، تاركة

ً
لها هار�ة وم�� يتخ�َّ

� �دي فتاة، ال تأ�ه للعتمة (فال شك أنها تعرف الط��ق)، � ب�اض زهرة زنبق ب��
ع� ض�اء قمر ��

ف فتثب وسط الزنابق �أنفاس� �ضطرب لها صدرها، وعينا أ�لة مفتوحَتان عن آخرهما، ب�نما تخفِّ
ة، و��اض الزنابق َدْت من ث�ابها لتعدو �قدر أ��� من الخفَّ المسافة من وقع ُخطاها. ر�ما تجرَّ
ض س��له األشجار. ق، فال تع�� ق كثافة الغا�ة كوم�ض ال�� الذي �كسو جسمها العاري �خ��
ة س�قان ن�تة أو أنامل فتاة رش�قة،

َّ
� دق

وشعرها المحلول �ال�اد ي�شا�ك �قرون أغصان دق�قة، ��
عار�ة، شاح�ة، كزهرة عاج�ة تمسك بها فتاة و�� تلوذ �الهرب[35].

ا ت�ناثر ف�ه الحجارة. يتف�َّع زقاق ا �متدُّ الشارع إ� ما ورائه و�ضيق ل�صبح ممر�
�
ق �انا قد �لغا مف��

ا � ل�خلق نفق� � ع� ال�م�� � شاهق��ْ � ب�ت��ْ آخر من الشارع جهة ال�سار، ف�ما �صل ج� صغ�� ب��
ا �غ�ب آخرە وسط الظالل. ق� ض�ِّ

ضاق د�اغوراس:

ع لتحد�د ط��قنا؟ - وماذا اآلن؟ هل نق��

� صمت، �سالسة ول�ن ��عة، نحو الناص�ة
ك نفسه ينقاد �� شَعَر �ضغطة ع� ذراعه ف��

األقرب إ� النفق.



همس هراقل�س:
ب هنا.

َّ
ق - دعنا ن��

- ول�ن، ماذا عن المرأة؟
ا.

�
ب من المطاردة أح�ان ب ��

ُّ
ق - ال��

ض أنها ستعود أدراجها؟ راك تف��
ُ
- ت

� أخرى: اقتنص هراقل�س ح�ة ت��
عرت الط��دة.

ُ
ا. و�جب عل�ك خفض صوتك و�ال ذ - �الطبع. فالمرء �عود أ�د�

ك سكون � كشف القمر عن قرونه الب�ض، ودفقة خاطفة من ال��ــــح تحرِّ � ح��
�ان، ��

َّ
ق راحا ي��

� �دنه، و�ن �ان الطقس
� رداءە. كبح د�اغوراس قشع��رة َ�ْت �� الل�ل. أح�م �لٌّ من الرجل��ْ

ته. همس د�اغوراس: ا لحضور ال�حر الذي ك� من حدَّ � المدينة نظر�
ألطف منه ��

- أحدهم ُمقِ�ل.

ْ الشوارع . َبْ�د أن الُمقِ�ل نحوهما َع�� � �انت و�أنها خ� وئ�دة تخطوها فتاة حاف�ة القدم��ْ
ا، �ل زهرة، زن�قة أتلَفْتها أ�ادي ال�س�م الق��ة، ارتطَمْت ن شخص�

�
الض�قة، ف�ما وراء المفرق، لم �ك

َع �شذى � هواء ُم��
ها ع� عجل �� رَب مخ�أ هراقل�س ود�اغوراس. تا�َعْت مس��

ُ
ها �الحجارة ق

ُ
بتالت

ْ الشارع تحملها ال��ــــح، و�أن ا َع�� َ�د والملح ف�ما راحت ت�ناثر بتالتها، وغا�ت و�� �س�� صعود� ال�َّ
� أناملها و�� تعدو، فتاة عيناها من �حر وشعرها من قمر. ها ب��

ْ
فتاة تبهر األ�صار قد حَوت

قال هراقل�س:

ة، مات الوقت. أما د�اغوراس الذي � هة وج�� ا. إنها ال��ــــح وحسب[36]. ول�� ن ذلك ش�ئ�
�
- لم �ك

ا إ� ظلِّ �اشف د، فقد وجد نفسه �قول �صوت خف�ض متوّجه� د من ال�� �دأت أوصاله تتجمَّ
ا ع� رؤ�ة وجهه:  األلغاز قوي الب��ة الذي لم �ُعد قادر�

ا أن تراما�و... ر يوم� - لم أتصوَّ
، أنت تفهم مقصدي... � أع��

ا... ق يوم� لم أصدِّ

�ان النقاء من فضائله الجوه��ة، �حسب ما تراءى �� ع� األقل. ذلك آخر ما �ان �خطر �� ع�
�ال...

أن تجمعه عالقة بواحدة من العامة...�
ن قد �لغ طور الرجولة �عد� لم �خطر �� ح�� إنه قد �شعر برغ�ات الش�اب...

�
ول�نه لم �ك

� ل�س�لو ع� األمر... � أطلع�� ح��
- اسكْت�



قال ِظلُّ هراقل�س فجأًة. ثم أردف:
- أنِصْت�

� سمعه
و�أنها خدوش ��عة وسط الحجارة. تل��َّ د�اغوراس أنفاَس �اشف األلغاز الدافئة ��

للحظات ق�ل أن ي�لغه صوته.
� فخذْ�ك ب�دك وال تَدْع ركب�ْيها تغي�ان عن ناظ�ْ�ك... ْع �االنقضاض عليها� ِاْحِم ما ب�� - سار�

ْل تهدئتها� حاو�
- ول�ن...

ا. سوف أعيُنك. د� ت هار�ة ُمجدَّ
�
- افعْل �ما قلُت لَك و�ال ول

� لط�ح الم��د
� سوف أعيُنك؟»، إال أنه لم �حظ� �الوقت ال�ا�� ا: «وماذا تع�� د� دِّ ر د�اغوراس ُم��

�
فك

من األسئلة.

فه القمر
�
ق �ال�ساط، ع� أثر� من الض�اء خل ش خ�اٌل أرَض المف�� ة، و�عة، وصمت، اف�� � خفَّ

��
رَب د�اغوراس، فأل�� األخ�� بنفسه فوقه. و�عنف

ُ
د خ�اٌل ق وراءە. ومن دون سابق إنذار، تجسَّ

� ذراعْ�ه عضالت �ارزة. دفع د�اغوراس تلك رة، وانتفَضت ب�� � وجهه خصالت َشْعر� ُمعطَّ
ثاَرْت ��

ا: �� تلة نحو الجدار الُمقاِ�ل وصاح ُمتعجِّ
�
ال�

و� ثم انقضَّ عليها:
�
- حس�ِك، وحقِّ أيول

ث وحسب... ِك �أذى� ن��د أن نتحدَّ - لن نمسَّ
� من روعك...

�� هدِّ

ْت من
َ

خذ
َّ
. لم ي�سنَّ له أن يرى وجهها، إذ ات

ً
تلة عن الحركة فابتعد د�اغوراس قل��

�
ت ال�

�
أمسك

� أنامل ط��لة نح�لة كس�قان الزنابق، التمَعْت نظراتها. ا. ومن ب�� �ديها لها قناع�
- سنط�ح عل�ِك �ضعة أسئلة وحسب...

�شأن اإلفيبوس المدعو تراما�و. كنِت تعرفينه، أل�س كذلك؟

�
� النها�ة سوف تفتح له بوا�ة راحتْيها لتكشف عن وجهها �قدر أ��� من الهدوء. و��

ظنَّ أنها ��
ا �غ�� ا ق�ل أن �درك األلم. �ان ألم� ب أسفل �طنه. لمح وم�ض� تلك اللحظة، شعر �صاعقة ت��

� ا ب�� ، را�ض�
ً

ص األلم أ��� قل�� ًة ��عة. طال ت��ُّ ا، غمر عي�ْ�ه كسائل �مأل جرَّ ا مط�ق� األ�صار، ألم�
ء من شظا�ا الزجاج. فخرَّ د�اغوراس �

 شأن ُدفعة ��
ً
فخذ�ه. ثم تم�َّ �غضب، وقفز إ� وع�ه �غتة

ع� األرض وهو �سعل، ولم �شعر ح�� �ارتطام ركب��ه �الحجارة.

تلة. وع� عكس د�اغوراس، لم
�
اندلع االش��اك. فأل�� هراقل�س اليونتوري بنفسه فوق تلك ال�

� ودفعها ح�� � التعامل معها. �ل أخذ �ذراعْيها اله��لت��ْ
ام �� ُي�ِد هراقل�س أد�� قدر من االح��

تراجَعْت إ� الجدار ��عة. سمعا أن�نها الذي جاء و�أنه لهاث رجل، فعاود هراقل�س استخدام

� ُ



ن من
�
ص، َبْ�د أنه مال عليها �جسمه ال�دين لئال تتمك

�
 التمل

ُ
تلة

�
ا. حاولت ال� الجدار سالح�

ه �لمات ��عة إ� ط��دته: ة. عندئذ وجَّ استخدام ركب�ْيها. رأى د�اغوراس ينهض �مشقَّ
ا آخر. �� �� خ�ار�

، فلن ت�� �
ب رف��� ا آخر. و�ن ُعدِت ل�� �� لنا خ�ار�

 إذا لم ت��
ّ

ِك �أذى إ� - لن نمسَّ
خفَّ د�اغوراس إ� مساعدته ��عة. فقال هراقل�س:

ك من ركب�ْيها.
ُ
ْل حركتها ب�ح�ام هذە المرة. لقد حذرت - ك�ِّ

... �
- إن صد���

�قول الحق...
راح د�اغوراس �لتقط أنفاسه مع �ل �لمة.

ِك �أذى... - ال أر�د أن أمسَّ

أفهمِت؟
ف من الضغط ع� ذراعيها. تلة برأسها، إال أن د�اغوراس لم ُ�خفِّ

�
أومأِت ال�

- لن ن��د ع� �ضعة أسئلة وحسب...

ا؟ هل أنِت �اس�ن��

� س�اق ��ــــع. وفجأًة،
ا �� د أن ت�ذل العضالت جهد� د �ُمجرَّ ، �ما ينقطع ال��

ً
انقطع االش��اك �غتة

وز نهديها، ونحول خ�ها، وعطرها ل مرة شعر ب�� ل إ� امرأة. وألوَّ تلة تتحوَّ
�
شعر د�اغوراس �ال�

دة الدا�نة تنمو، وذراعيها م. ان��ه إ� خصالت شعرها الُمجعَّ
�
المختلف، وصفاء جسمها الُمح�

� �قسمات الوجه. �انت غ���ة، وذلك ا، فو�� � ن. وأخ�� � ت�بثقان، ومح�ط جسمها يتكوَّ الرش�قت��ْ
ا)، َبْ�د لها �د�عة الجمال (من دون أن �عرف لذلك س��� � خلدە. ا��شف أنه قد تخ�َّ

ل ما دار �� أوَّ
دة �مثا�ة كتلة من الفراء األشعث، وعيناها أوسع ن. �ل �انت خصالت شعرها الُمجعَّ

�
أنها لم تك

� لونهما تحت جنح الظالم، ووجنتاها ضامرتان، � حيوان، و�ن لم ي�ب��َّ ، كعي�� �
ا مما ي���� ق�

�
وأ��� تأل

ا، وهو ما زال �شعر �خفقان ة المشدودة. ابتَعَد عنها حائر� وز عظام الرأس أسفل ال��� �ش�ان ب��
� �طنه. قال، والتفَعت ال�لماُت ب�خار أنفاسه:

ء �� األلم ال���

ا؟ - هل أنِت �اس�ن��
ا. ِحر جوا��

ُ
م�� �الهما �لهث. أما �� فلم ت

� تراما�و... - كنِت تعرف��
�ان يزورك.

- حذار� من ركب�ْيها...
� صمت.

ْت ترنو إل�ه ��
�
تنا� صوت هراقل�س إ� أسماعه ع� ُ�عٍد ال متناٍە. أما الفتاة فظل

- هل �ان �دفع ثمن ز�اراته لك؟



ا الس�ب الذي حدا �ه إ� ط�ح ذلك السؤال. أما �� فقالت: د� لم �فهم ج�ِّ

- �الطبع. إن طقوس ديون�سوس بروميوس[37]، ثمنها األناش�د، أما طقوس أفرود�ت[38]،
فثمنها ِقَطع األو�ول.

ا ل�س ل�ث�� من الفت�ان مثله، ف�ان صوتها أش�ه �صدى ا رجول�� � أن لها صوت� � خلد الرجل��ْ
دار ��

د داخل كهف. دَّ ُبَوا ي��
�
أ

ا. ر�ما �ان َمَردُّ اإلهانة أن الفتاة لم ضه لإلهانة من دون أن �عرف لذلك س��� شعر د�اغوراس بتعرُّ
� العتمة؟

� �سخران منه �� ت��ْ � ت�ُد مذعورة. تراە لمح شفتْيها المكت��

- م�� تعرفِت إل�ه؟

ا. � الحق� � أرقص فجاء ي�حث ع��
� موكب اإلله. رآ��

ة. كنُت أرقص �� - خالل أع�اد لينا�ا[39] األخ��
ق: صاح د�اغوراس غ�� ُمصدِّ

ن قد �لغ طور الرجولة �عد�
�
- جاء ي�حث عنِك؟ ول�نه لم �ك
. � - ال�ث�� من الص��ة ي�حثون ع��

ا آخر... - ر�ما عَنْ�ِت شخص�
ا: فأجا�ت �اس�ن��

ْته الذئاب. إنما عَنْ�ُت هذا الشخص.
�
- تراما�و، الف�� الذي قتل

: ل هراقل�س، بنفاد ص�� تدخَّ

- من حس�ِتنا؟
� تلتمعان وقالت: ا إل�ه عين��ْ لْت �اس�ن�� فحوَّ

- ال أفهم.

� سألنا عنك؟ لسِت ممن َدَرْجَن ع� الهرب من الرجال. من كنِت �ِت هار�ة ح��
�
- لماذا ول
؟ � ع��

َّ
تتوق

. - ال أحد. أهرب حينما �حلو ��
دَّ هدوءە: �دا أن د�اغوراس قد اس��

اما�و، مش�لة �الغة ا ما قد جرى ل�� � حاجة إ� مساعدتك. نعرف أن ش�ئ�
ا، نحن �� - �اس�ن��

قه. كنُت... الخطورة �انت تؤرِّ

� جمعتِك �ه ذات أهم�ة. �ل ما كنا من أصدقائه ونودُّ أن نكشف ما جرى له. لم تُعد العالقة ال��
ث إل�ِك �شأن ما �قلقه... نا أن نعرف ما إذا �ان تراما�و قد تحدَّ يهمُّ



». �ان � أراد أن �ض�ف: «أوە، أرجوك، أحتاج إ� مساعدتك� األمر أهم عندي �كث�� مما تظن��
� �دي عذراء. لم �ُعد ، كزهرة زنبق ب�� ل�طلب المساعدة مئة مرة، فقد شعر �أنه عاجز، هشٌّ
�ُّ قائلة: � عقله الوا�� أثر، و�ذا �ه قد صار فتاًة لها عينان زرقاوان وشعر المع، ت��

�اء �� لل���
َجم إ� �لمات، «أحتاج إ� مساعدتك، أرجوك، أحتاج إ� مساعدتك». َبْ�د أن تلك الرغ�ة لم ُت��
جة كجسد ا أب�ض تخطر ف�ه فتاة، الرغ�ة الُمتوهِّ تلك الرغ�ة الخف�فة كبتالت زهرة تمسُّ ث���

� عمر الزواج، جسد الفتاة العار�ة نفسها[40].
�� ّ ش��

ا: ْت �اس�ن��
�
قال

ا. ن من عادة تراما�و اإل�ثار من الحد�ث. �ما أنه لم ي�ُد �� قِلق�
�
- لم �ك

فسألها هراقل�س:

- هل طلب مساعدتِك ذات مرة؟

- �ال. ولَم �ان س�طلب المساعدة؟

ة؟ - م�� رأيِته للمرة األخ��
. �

- خالل القمر الما��

ثِك عن ح�اته قط؟ - ألم �حدِّ

؟ � ث إ� �ساء ع� شا�ل�� - ومن يتحدَّ

- هل �انت أ�ته موافقة ع� عالقتِك �ه؟
� عن ال��ارة و�ن�ف. � من آٍن إ� آخر، ثم �ج����

� �ه عالقة �أ�ة حال، �ل �ان يزور�� - لم تجمع��
- ول�ن ر�ما لم يُرق أل�ته أن �ف�ِّغ ابنهم الن��ل شهواته معِك من آٍن إ� آخر.

� رغ�ات أ�ته.
� أن أر�� ن مهم��

�
- ال أعرف. لم تك

� لقائه؟
ي �� - ألم �حظر عل�ِك أيٌّ من أق��ائه أن �ستمرِّ

ة قاطعة: ا بن�� فأجا�ت �اس�ن��
ث إ� أيٍّ منهم قط... - لم أتحدَّ

فألحَّ هراقل�س بهدوء:
- ول�ن ر�ما �ان أبوە ع� علم �أمر�ما...

- �ان �ال أب.
فقال هراقل�س:

ا. إنما قصدُت أمه. - حق�
- ال أعرفها.



ا عن المساعدة. هزَّ هراقل�س ع د�اغوراس إ� �اشف األلغاز �حث�
�
. تطل م عليهم صمت قص�� خ�َّ

كتفْ�ه. ثم قالت الفتاة: 
- هل �� أن أن�ف اآلن؟ أنا متع�ة.

ْت عن الجدار وسارت ُمبتعدة. أما جسمها الُم��ِ�ل بتون�ك ووشاح ا، غ�� أنها َتَنحَّ ا جوا�� لم �ح��
ْت الخالخ�ل

�
� الغا�ة، ف�ما جعل

ك حيوان �� ك برصانة �د�عة �ما يتحرَّ ط��ل دا�ن، فم�� يتحرَّ
: ً
واألساور الخف�ة ترنُّ مع �ل خطوة. ومن أق� العتمة التفَتْت إ� د�اغوراس قائلة

�ك. - ما كنُت أر�د أن أ��
� أوجه، َع��ْ ط��ق األسوار العال�ة.

عادا إ� المدينة والل�ل ��

ا منذ حديثهما ا عم�ق� ا ألن األخ�� قد لزم صمت� � من األ� ع� الف�لسوف، نظر�
شعر هراقل�س ���

ا: �� مع �ائعة الهوى، فقال �اشف األلغاز ُمعقِّ
هك... � لم أنبِّ

�ة الرك�ة. أما زالت تؤلمك؟ ع� �ّل حال، ال ُ�مكن القول �أ�� - آسف ع� ��

� غا�ة الرشاقة و�عرفن ك�ف
ا ذلك الصنف من الراقصات و�ائعات الهوى. ذلك أنهن �� د� أعرف ج�ِّ

�نا منها. ْت هار�ة، أدركُت أنها ستهاجمنا إن اق��
�
� ول ْدَن عن أنفسهن. ح��

ُ
�ذ

ا، إال أن رف�قه تابع المس�� وقد ح�� رأسه، وأسند لحيته ا أن د�اغوراس س�قول ش�ئ� أطرق واثق�
ْت أمامهما الط��ق الحج��ة �وس منذ زمن، وامتدَّ ع� صدرە. �انا قد تر�ا خلفهما أضواء ي��
دها ت�م�ستو�ل�س � ش�َّ ها األسوار ال�� � ل�ل الشتاء، تحفُّ

م عليها الصمت �� ، �خ�ِّ
ً
ة، معتمة ُال�ب�� � وقت الحق �انت آَمن وأ�ع من الط��ق المألوفة و�ن لم �ك��

وهدمها ل�ساندر لُ�عاد بناؤها ��
� من أسوار

�ق الخافت اآل�� ى ال�� ا، صوب الشمال، ت�دَّ سال�وها، ع� حدِّ قول هراقل�س. و�ع�د�
أث�نا �الحلم.

ْت معن��اتك؟ - د�اغوراس، أص�حَت أنت من �مسك عن الحد�ث، منذ وقت ط��ل. هل تردَّ
ا؟ هكذا ت�دأ لَت �� إنك ت��د التعاون م�� ع� إجراء التح��ات، أل�س هذا صح�ح�

ُ
ع� �ل حال، ق

ء، و�عد ذلك... �
ل إ� �� � �ادئ األمر ي�دو أننا لم نتوصَّ

ا، �� � دائم�
تحّ��ا��

، �
�� �وس والحد�ث مع �ائعة الهوى مض�عة للوقت؟ من واقع خ�� ء إ� ي�� � ُترى، هل �دا لك الم��

� اقتفاء
ا. فالص�د ��من �� ا، ع� العكس تمام� ع األثر ل�س �مض�عة للوقت أ�د� ل لك إن ت�بُّ

ُ
� أق دع��

� حْقو� األ�لة، فذلك أ�� ما
ي بنا إ� أي م�ان. أما رشق السهام �� اآلثار، ح�� و�ن لم ي�ُد أنه سيؤدِّ

� األمر، ع� عكس ما قد �ظّنه أغلب الـ...
��

ا... - �ان ص���
: ً
همهم د�اغوراس من دون سابق إنذار، و�أنه �ج�ب عن سؤاٍل طرحه هراقل�س. ثم تابع قائ�

ن قد �لغ سن التجن�د �عد. �انت له نظرة نقّ�ة...
�
- لم �ك

ْفَسه...
َ
ْت ن

�
و�أن ال�ّ�ة أث�نة ذاتها قد صقل



� مثل عمرە
- ال تلِق �الالئمة ع� نفسك أ��� مما فعلت، فلقد سعينا إ� تف��ــــغ شهواتنا ونحن ��

ل د�اغوراس ��ە عن الط��ق المعتمة ألول مرة �� يرمق �اشف األلغاز �ازدراء. - أنت ا. حوَّ أ�ض�
ات

ّ
ء، واإلعراض عن الملذ �

م الفت�ان مح�ة الح�مة فوق �ل ��
�
عل

ُ
� األ�اد�م�ة ن

ال تفهم. ��
ة األمد. �ان تراما�و �عرف � المرء منها سوى منفعة آن�ة قص�� � ال �ج�� المحفوفة �المخاطر ال��

... �
الفض�لة، و�عرف أنها أنفع وأنجع من الرذ�لة �فارق ال نها��

ك�ف استطاع أن يتجاهل ذلك عند التطبيق؟ 
 �ش��ت ذهن الف�لسوف للمرة األلف:

ً
فسأله هراقل�س، محاو�

� األ�اد�م�ة؟ 
مون الفض�لة ��

�
- وك�ف ُتعل

ة التمار�ن ال�دن�ة.
َّ

- من خالل الموس��� ولذ
ب �قوله: ران الصمت مرة أخرى. حكَّ هراقل�س رأسه ثم عقَّ

. ة التمار�ن ال�دن�ة أ��� أهم�ة من الموس���
َّ

ا، دعنا نُقل إن تراما�و وجد لذ - حسن�
ا. د� إال أن نظرة حانت من د�اغوراس أسكَتْته ُمجدَّ

ّ األمور؟ لو سمح لك العقل، من ا �أنه ��
�
ّ األمور عارف ور. من س�ختار �� - الجهل أصل �ل ال��

ّ من ة اآلن�ة ��
َّ

ّ من الحق، واللذ ّ من الفض�لة، وال�ذب �� خالل التعل�م، �أن ترى أن الرذ�لة ��
ان حارقة، ؟ ع� س��ل المثال، لو عرفَت أن الن�� ّ األمور عن و�� ة ال�اق�ة، فهل تختار ��

َّ
اللذ

د دَّ ب من الع�ث. عام �امل وهو ي�� ا؟ إن ذلك �� فهل تضع �دك فوق لسان اللهب الخط�� طْوع�
ع� تلك الـ...

ة� كِذب...
َّ

ي أتعابها نظ�� اللذ المرأة� و�ؤدِّ
لقد كذَ�ت القول �ائعة الهوى. أجزم لك �أنها...

عالَم تضحك؟
فقال هراقل�س:

ا ذات مرة. إنه صديق قد�م ا رأيُته �ضع �دە فوق لسان اللهب طْوع� رُت شخص�
�
- معذرًة، فقد تذك

ا، و�زعم �أن ، وُ�د� كرانتور اليونتوري. �ان يرى عكس ما ترى تمام� من د�موس يونتور مث��
ها، ألن اإل�سان يهتدي برغ�اته ول�س � ح�� �ختار المرء خ��

� األمور ال �ك��
إعمال العقل ��

ان وأحرقها. ، فوضعها فوق الن�� � إحراق �دە ال�م��
�أف�ارە. ذات يوم شعر برغ�ة ��

أعقب تلك ال�لمات صمت ط��ل. و�عد هنيهة قال د�اغوراس:

فق مع هذا الرأي؟ - وماذا عنك... هل تتَّ
� مجنون.

فق معه �أّي حال. طالما اعتقدُت أن صد��� - ال أتَّ

- وماذا �ان من أمرە؟
- لسُت أدري. أراد أن يرحل عن أث�نا فجأًة، فرحل ولم �ُعد من حينها.



ْ الط��ق الحج��ة، قال د�اغوراس: و�عد صمت جد�د و�ضع خطوات أخرى قطعاها َع��

، ��ل تأ��د. ومع ذلك، فجم�عنا نختار أفعالنا، مهما �َدْت لنا ة �� صنوف ال��� ا.. كث�� - حسن�
ب إدانته خالل � أنفسنا. �ان بوسع سقراط أن يتجنَّ � �دور ب�ننا و���

من الع�ث، �عد جدال عقال��
الُمحا�مة، إال أنه اختار ابتالع الشوكران السام. إذ �ان �عرف، ع� نحو معقول، أن ذلك خ��

ى � طالما ان�� ائع أث�نا ال�� � واقع األمر، ف�ذلك انصاع سقراط ل��
األمور �ال�س�ة له. وهكذا �ان ��

للدفاع عنها ط�لة ح�اته. حاول أفالطون وصحُ�ه إقناع سقراط �العدول عن رأ�ه، فما �ان منه إال
ا. ولذا أعتقد �أن �ائعة أن أقنعهم هو �حجته. إن عرف المرء نفَع الفض�لة، فلن �ختار الرذ�لة أ�د�

الهوى قد كذَ�ت القول...
ثم أردف:

... � تعال���
اض أن تراما�و �ان يتظاهر بتل��ِّ َّ االف�� � ع�� - و�ال فلسوف يتع��َّ

� شا�ت صوته.   فأحسَّ هراقل�س �المرارة ال��

� �ائعة الهوى؟
- وما رأ�ك ��

ة. - إنها امرأة غ���ة وخط��
� جسم د�اغوراس، ثم تابع:

َ�ْت رعشة ��
- وجهها...
نظراتها...

عة... ا ُمروِّ � إطاللة ع� عي�ْيها، فرأ�ُت أمور� لقد حانت م��

عة. فع� س��ل المثال، �انت ترقص
َّ
� �أفعال غ�� ُمتوق

� رؤ�اە، �انت �ائعة الهوى غ���ة، تأ��
��

فوق ِقَمم ج�ال �ارناسوس الُمغطاة �الثل�ج، وال �كسوها من الث�اب سوى جلود األ�ائل، ب�نما
� أنامل فتاة تحوم حول شفا ، ��اد �كون مسلوب اإلرادة، كزهرة ب�� ك جسدها �غ�� تفك�� يتحرَّ

. هاو�ة زِلقة ع� نحو خط��

ة، أو � شعرها، فَ�ُسوُط الهواء ال�ارد �خصالتها الخط��
ان �� ام الن�� � رؤ�اە، �انت قادرة ع� إ��

��
 وسط عضالت العنق و�أنها ساق

ً
قوة ناتئة ز عظمة ال�� تعود برأسها المشتعل إ� الوراء ب�نما ت��

� �ش�ه أظالف  بروميوس �أظالفه ال��
ً
زهرة زنبق، أو ت�خ و�أنها تطلب المساعدة، ُمناد�ة

� ال تنقطع، فال م �أناش�د األور��ا�س�ا الل�ل�ة ال��عة، تلك الرقصة الشعائ��ة ال��
َّ
ن األ�ائل، أو ت��

ات تفتأ ال�ساء خاللها يرقصن فوق قمم الج�ال ط�لة شهور الشتاء. ومن المعروف أن كث��
ا. وح�� و�ن لم يَر ذلك د أو التعب، ع� نحو ال �ملك أحٌد له دفع� � نحبهن من جراء ال�� �قض��
ة خالل تلك الرقصات رجٌل �عي�ْ�ه قط، فمن المعروف أن أ�دي ال�ساء تع�ث بزواحف خط��
ا ذات أثر �الغ ال�عة، فتعقد أذنابها ع� نحو �ديع الجمال، كفتاة ا، زواحف تنفث سموم� أ�ض�
ا من الزنابق الب�ض من دون مساعدة. وح�� و�ن لم � ث�اٍب ب�ض� تجِدل تاج�

ممشوقة القوام ��
� تلك الل�ا��

د هيئات عار�ة �� ، تقول الظنون إن ال�ساء ��ن ُمجرَّ � �علم رجٌل �ذلك علم ال�ق��
ة الُمفَعمة �ق�ع الطبول ال��ــــع، إذ تلتمع أجسادهن �ألوان دام�ة �فعل أضواء المواقد الخط��



ا ع� الثل�ج �أقدامهن العار�ة، كطرائد فن آثار�
�
� عجلة و�قدام �خل

وعصارة عناق�د العنب، و��
ا النجدة، كفتاة ممشوقة اد من دون أن ينصت إ� صوت الح�مة الذي ��خ طال�� َجَرَحها الص�َّ
�اُتها ُسدى. �ستغ�ث الصوت الخافت

�
، تطلب إنهاء الطقوس فتضيع ِطل � ث�اٍب ب�ض�

القوام ��
�قة ع� ضفة »، ول�ن �ال جدوى، ألن الخطر عند الراقصات كزهرة زنبق ُم�� �

ا: «ساعْد�� مناد��
ا، ف�س�حن من دون النهر األخرى. فل�س منهّن َمْن تملك الصمود أمام غوا�ة عبور النهر ��ع�
� ال�حث عن مساعدة، إ� أن ت�لغ أ�ديهن الزهرة و��س��َّ لهن اإلمساك بها.

رن ��
�
ح�� أن �فك

ينادي الصوت: «حذار، فالخطر قائم». ول�ن زهرة الزنبق أجمل من أن ُتقاَوم، والفتاة ال تحفل
�النداء.

�ل ذلك شطر من رؤ�اە، َبْ�د أنه أخذ األمر ع� محمل الواقع[41].
� نظرات اآلخ��ن�

� تراها �� - د�اغوراس، عجي�ة �� األمور ال��
سخر منه هراقل�س �سالمة ن�ة. ثم تابع:

� موا�ب أع�اد لينا�ا. و�ن �ان
- ال شك عندي أن صاحب�نا �ائعة الهوى ترقص من آن إ� آخر ��

ف � �شوى ع� ��
ا من الم�الغة، إن ش�ت ال�احة، كونك تظّن أنها تتم�َّغ �� �� األمر ي�دو �� ��

� لم ة ال�� � �اسم مايناد�س، خالل تلك الطقوس الخط�� �� � ُ�لقَّ
اإلله ديون�سوس مع م��داته الال��

� ج�ال اليونان النائ�ة المقفرة، إن �ان هناك
اق�ة �� �ُعد �مارسها سوى �عض الق�ائل ال��ف�ة ال��

ا أَحدُّ من �� لي�سيوس[42]... من �ق�مها ح�� اآلن. أخ�� أن لخ�الك ���
فأجا�ه د�اغوراس:

ْل من
�
� حد ذاتها. فال ُتقل

� الفكرة �� � ع� تب��ُّ ر، القادرت��ْ
�
ّ الِفك � له �عي�� - حك�ُت لك ما استطعُت تأمُّ

ا، غ�� أننا نعتقد بوجود حُت لك أننا من أنصار العقل أ�ض� ًشأنهما بهذە ال�عة، هراقل�س. لقد ��
� حضورە ال نعدو أن نكون ظال�

� حد ذاتها، الض�اء الذي ��
� الفكرة �� ء �سمو عل�ه، و�ذا أع�� �

��
ا، ال �قدر ع� مساعدتنا

�
ة. وأح�ان

َ
ر أرجاء الَمْسكون � ُتعمِّ مبهمة، نحن وسائر األش�اء وال�ائنات ال��

� ا�تناە الفكرة سوى األسطورة، أو الخرافة، أو الشعر، أو الحلم.
��

� ك داخل إطار ما �سع�� � حد ذاتها، د�اغوراس. فأنا أتحرَّ
� ال أجد أف�ارك نافعة �� ن، ول���

�
- فل�ك

. ّ �
َ ت منه �عي�� � والت��ُّ

إعمال العقل ف�ه �منط��

� الفتاة؟
- وماذا رأ�َت ��

فأجاب هراقل�س �اتضاع:
- القل�ل. لم أَر سوى أنها كذَ�ِت القول.

ة
َّ
ق � اب�سم األخ�� بر� � ح��

له، �� ة والتفت إ� �اشف األلغاز يتأمَّ قطع د�اغوراس خطاە الحث�ثة �حدَّ
. تابع ا ع� تدب�� مقلب خط�� � �قدر من اإلحساس �الذنب، كطفل تل��َّ ت���خ�

و�مظهر ���
هراقل�س:



اجرو �اإلعدام منذ ثُتها عن والد تراما�و. �ما تعرف، فقد ُحِ�م ع� م�� ا، فحدَّ
�
� - لقد نص�ُت لها ��

...[43] � أعوام بتهمة التعاون مع الطغاة الثالث��
ە. ون غ�� فها كث�� اجرو ثمن ذنوب اق�� - أعرف. �انت محا�مة مؤسفة، فقد دفع م��

د د�اغوراس، ثم استطرد: تنهَّ
ا. � عن أب�ه يوم� ث�� د تراما�و أن �حدِّ - لم ُير�

� ميتة
ا أن أ�اە قد ل�� د� ا أن تراما�و �ان قل�ل ال�الم، ول�نها تعرف ج�ِّ - �الض�ط. زعَمْت �اس�ن��

مخ��ة...
- �ال، ف�� ال تعرف سوى �موت أب�ه.

� أ�شف طالسم ما أستطيع حُت لك �الفعل أن�� - ذلك أ�عد ما �كون عن الصواب� د�اغوراس، ��
ا. �ل ما � هذە اللحظة تحد�د�

رؤ�ته، وأنا أرى ما �قوله �� اآلخرون �ما أرى مشاعل بوا�ة المدينة ��
ا؟ . أال تذكر �لماتها تحد�د� � �ه من أفعال أو أقوال، إنما �� نصوص تق�ل القراءة والتفس��

نأ��
� نلجأ إليها عادًة � أبوە»، �ل قالت إنه «�ان �ال أب». تلك �� الع�ارة ال��

ا لم تُقل: «تو��ِّ �اس�ن��
ا... إلن�ار وجود شخص ال ن��د له ذكر�

ث إ� �ائعة �ان تراما�و س�قول ع�ارة من هذا القب�ل. أما أنا فأ�ساءل، لو أن تراما�و قد تحدَّ
ثك �شأنها)، فأي أمور أخرى أفصح د ح�� أن �حدِّ �وس �شأن أب�ه (وتلك مسألة لم ُير� هوى ي��

لع عليها؟ � أنك غ�� ُمطَّ � ح��
ا، �� عنها ل�اس�ن��

ا، ف�ائعة الهوى تكذب.
�
- إذ

- أعتقد.
ف:

�
ا �لماته ع� نحو ُمت�ل م� فقال د�اغوراس ُمفخِّ

� جزمُت �أنها كذَ�ِت القول. ا كنت أقول الحق�قة ح�� - و�ناء عل�ه، فأنا أ�ض�
- أجل، ول�ن...

ا، ح�� و�ن �ان ذلك َع��ْ سُ�ل � الحق�قة أ�ض� ر ت�ب��َّ
�
- هراقل�س، هل اقتنعَت �أن عيون الِفك

أخرى؟  فقال هراقل�س:

� غ�� قادر ع� االتفاق معك. كنَت تقصد عالقة تراما�و ب�ائعة الهوى، أما أنا
- آسف ل�و��

ء الوح�د الذي لم تكذب �شأنه. �
فأعتقد �أن ذلك هو ال��

� صمت، ثم قال د�اغوراس:
قَطَعا �ضع خطوات حث�ثة ��

ة رشَقْت صدري. كنُت ع� استعداد للقسم أمام - �ا �اشف األلغاز، �لماتك سهام ��عة خط��
َّ ثقته المطلقة... �

اآللهة ع� أن تراما�و �ضع ��
هزَّ هراقل�س رأسه:



� عنه. إنك وأنت حب�س
�

- أوە، د�اغوراس، ي�دو أن مفهومك عن ال��� ن��ل، و�جب عل�ك التخ�
� �فتاة شا�ة لها َشْعر �الذهب وروح

ر��
�
، ُتذك م ال��اض�ات والموس���

�
األ�اد�م�ة، ح�ث ُتعل

�الزنابق الب�ض، �د�عة الجمال ع� الرغم من سذاجتها. فتاة لم تخ�ج من جناح ال�ساء قط، ما
.« � ق �� ، فالخطر �حدِّ �

، ساعد�� �
ف برجل ألول مرة ح�� ت�خ: «ساعد�� إن تتعرَّ

فقال الف�لسوف �مرارة:

؟ � - أال �سأم من السخ��ة م��

نا. فثمة أمر آخر �ستأثر � تهمُّ ق إ� المسألة ال�� - ل�ست سخ��ة، �ل شفقة� ول�ن، دعنا نتطرَّ
� سألنا عنها... ا إ� الهرب ح�� ، أال وهو الدافع الذي حدا ب�اس�ن�� �اهتما��

� النفق...
� لم أفهم �عد ك�ف عرفَت أنها مخت�ئة �� - لسُت أظنُّ األس�اب تعوزها. ول���

ن من اللحاق
�
 �أننا لن نتمك

ً
ا عارفة  ِمنَّ

ً
ت هار�ة

�
� النفق؟ لقد ول

ن ��
�
، إن لم �ك � - وأين �انت ستخت��

بها قط، ألنها رش�قة وشا�ة، أما نحن ف�النا كهل أخرق...
وأخصُّ نف�� �الذكر.

ة ��عة ليوقف د�اغوراس عن الرد، ثم استطرد: � ا مكت�� � الوقت المناسب، رفع �د�
و��

� حاجة إ� مواصلة العدو، �ل �كفيها االخت�اء وحسب...
- ومن ثم اس�ن�طُت أنها ل�ست ��

وأي مخ�أ خ�� من عتمة ذلك النفق �الغ الُقرب من ب�تها؟ ول�ن...
ا �انوا... ا ع� االمتناع عن الهرب من الرجال أ�� ف تحد�د�

َّ
ت هار�ة؟ إن أس�اب ع�شها تتوق

�
لَم ول

� لم أَر امرأة أغرب � �ا �اشف األلغاز، ول��� ها ُمثَقل �أ��� من ُجرٍم. قد تضحَك م�� - لعل ضم��
� رعشة...

� �د��
ا. وما زالت ذكرى نظرتها ت�عث �� منها يوم�

ما هذا؟ 

ْ الشوارع الق���ة من ا من المشاعل يه�م َع�� ع هراقل�س إ� ح�ث �ش�� رف�قه، فرأى موك��
�
تطل

ف جندي للحد�ث إليهم.
َّ
بوا�ة المدينة، �حمل السائرون ف�ه الطبوَل و�ضعون األقنعة. توق

قال هراقل�س:
- اليوم يوافق �دء أع�اد لينا�ا.

هزَّ د�اغوراس رأسه �لفتة تنمُّ عن االس�ن�ار.
ا. لوا إل�ه دوم� � ساعة اللهو ح�� �عجِّ - ما إن تح��

ا البوا�ة �عد أن كشفا عن ه���ْيهما للُجند، ثم تا�عا المس�� صوب المنطقة الداخل�ة من َ َع��
المدينة.   قال د�اغوراس:

- واآلن، ماذا نحن فاعالن؟



. لقد ُصِنع جسدي �� يتدح�ج من م�ان إ� آخر � �ــــح، �حق ز�وس. قدماي تؤلمان�� - سوف �س��
ث، أما � تتحدَّ ث إ� أنت�سو و�يونيو. أع�� ا نتحدَّ . غد� � ، ول�س للوقوف ع� قدم��ْ كجسٍم مستدير�

أنا فأنصت.

� �� طرحها عليهما؟
� ي���� - وما األسئلة ال��

ا �ا ع��زي د�اغوراس. سوف أ�عث إل�ك برسالة مع أحد � األمر. إ� اللقاء غد�
ر ��

�
� أفك - دع��

ر أنك
�
. وتذك �  ��ق القلُق من عي�ْ�ك النوَم الها��

ّ
ح جسمك وذهنك. ع� أ� ، وأر� خ�

العب�د. اس��
� اليونان �أ�ها[44].

تعاقدَت مع أفضل �اشف ألغاز ��

 



الفصل الّرابع[45]
ف اإلله ديون�سوس. أ الستق�ال لينا�ا، األع�اد الشت��ة الُمقامة ع� �� �انت المدينة تته�َّ

فن�� مف�شو األح�اء المعروفون �اسم خدم األس�ينوموس مئات األزهار َع��ْ ط��ق ال�انات�ن�اس
قة تحت وطأة ا من البتالت الُممزَّ حة �اتت عجين� � الشوارع. َبْ�د أن تلك الفس�فساء الُمتقزِّ ��� � ل��
� الهواء الطلق، ع�

ق�َمْت مسا�قات الغناء والرقص ��
�
أقدام الرجال وأظالف الحيوانات الهائجة. أ

س أل�طال إيون�موس، ا. ع� األلواح الرخام�ة فوق النصب التذ�اري الُم�رَّ عِلن عنه ُمس�ق�
�
نحو ما أ

� خرقاء وهائجة إ� � ال ت�عث ع� ال�ور بوجه عام، وقفزات الراقص�� و�ن �انت أصوات المغن��
� إثارة

ن لألراِ�نة[46] مصلحة ��
�
ُبَوا. لم �ك

ُ
ة، وحر�اتهم ال �س�� وفق إرشادات آلة األ درجة كب��

ة. فأق�ل � الشارع، رغم كونها غ�� ُمستح�َّ
ف�ه الُمقامة �� اس��اء الشعب، ولذا لم ُتحظر وسائل ال��

� تقد�م عروض م�ح�ة �الغة الرداءة، �ما اجتمع الناس
الفت�ان من مختلف الد�موس ي��ارون ��

رون مها الهواة، و�صوِّ � �قدِّ � حلقات �الم�ادين لمشاهدة عروض الحر�ات اإل�حائ�ة الهائجة ال��
��

� ف��
�
وس أبوا�ه للُجُدد والمشاه�� من الُمؤل فيها األساط�� القد�مة. فتح م�ح ديون�سوس إِلْوث��

ها � ال �ح�� � األعمال ال�وم�د�ة الحافلة �الفواحش الهمج�ة، وال��
��
�
ا ُمؤل ع� حدٍّ سواء، وتحد�د�

اچ�د�ة العظ�مة، ف�ان ُ�حتَفظ بها ألع�اد سوى الرجال �موجب القاعدة العامة. أما األعمال ال��
ام�كوس الداخل�ة، زادت كثافة � األنحاء �افة، ال س�ما األجورا ومنطقة الس��

ديون�س�ا�ا. و��
الجل�ة وال�خات والقهقهات وِقَرب الن��ذ وحشود الناس، من مطلع النهار ح�� آخر الل�ل.

ا عن الشعوب الهمج�ة، �ل وعن مدائن إغ��ق�ة أخرى، �� ُّ رة تم�� �انت المدينة ت��ا� �كونها ُمتحرِّ
�ون . �انوا �أ�لون و���  �كث��

ً
ا وعزلة ا، و�ن �انت أ��� تواضع� ولذا �ان العب�د �ق�مون أع�ادهم أ�ض�

 �سمح لعب�دها
ً

��
ُ
أفضل مما �فعلون �ق�ة العام، و�ق�مون الرقصات، �ل و�انت البيوت األ��� ن

ون � الذين يؤدُّ ع�� � الُمقنَّ ل�� � الُممثِّ
د ع� الم�ح، ح�ث ي�س��َّ لهم أن يروا أنفسهم �� دُّ ا �ال��

�
أح�ان

أدوار العب�د، و�سخرون من الشعب �دعا�ات خرقاء.

 من
�

ا �انت الموا�ب تعكس �� َبْ�د أن األد�ان �انت �� ال�شاط األث�� خالل األع�اد، فدائم�
ا
�
� الشوارع قض�ان

قن ��
�
� لديون�سوس �اخوس. إذ �انت ال�اهنات �عل

� والوح��
� الروحا�� الجانب��ْ

� الذي �ستحوذ ين رقصات محمومة تحا�� الهذ�ان الدي�� هائلة من الخشب، والراقصات فيؤدِّ
�ات �اسم مايناد�س أو �اخوس�ات-�ساء بهن مسٌّ من ع� م��دات اإلله ديون�سوس الُملقَّ
� واقع األمر- أما األقنعة ف�انت ُتحا��

 و�ن لم ي��هن أحد ��
ً
الجنون، يؤمن بهن األث�نيون قاط�ة

� �ع�د تمث�لها حملة األقنعة من الت ال�� الت اإلله الثالثة، إ� ثع�ان وأسد وثور، تلك التحوُّ تحوُّ
� �عض األح�ان.

الرجال �لفتات �الغة ال�ذاءة ��

وفوق �ل ذلك اله�اج الصاخب، �سمو األ�رو�ول�س، المدينة الُعل�ا، و�� ال تزال عذراًء
ا[47]. صموت�



� من مدينة طي�ة ع� ْت مجموعة من عوام الفنان��
�
ا)، حصل ا �ارد� ا ُمشِمس�  يومئذ (�ان يوم�

َ
ص��حة

� السن إ� حد �ع�د، يتالعب
. �ان أحدهم، وهو طاعن �� إذن ب�سل�ة الناس أمام رواق ي��ك���

� �دْ�ه ثم ترتدُّ عن � ت�ساقط من ب�� ت أخطاؤە فراَحْت الس�ا��� َ ُ � آن، و�ن ك��
�عدة خناجر ��

، يزدرد ألسنة اللهب � �ان آخر، هائل الجرم، ش�ه عار� � ح��
� هائج. ��

األرض وسط صل�ل معد��
، ثم ينفثها بوحش�ة َع��ْ منخ�ْ�ه، أما ال�اقون فراحوا �عزفون الموس��� � المن�عثة من مشعل��ْ

، وضع الرجال أقنعتهم لتقد�م م�ح�ة هزل�ة شع��ة ��
��الت �ال�ة من بيوت�ا. و�عد العرض األوَّ

د قصة ث�سيوس والمينوتور[48]. فلعب العمالُق آ�ل النار دوَر المينوتور، وأخذ �م�ل تجسِّ
� حول أعمدة الرواق د المشاهدين المجتمع�� ا �أنه س�نطح أحدهم �قرنْ�ه، و�ــهدِّ برأسه متظاهر�
ا إظهار الخوذة د� �ع المسخ األسطوري خوذًة مكسورة من ُخْرجه واعتمرها ُمتعمِّ ، ان��

ً
ا. و�غتة ح� ماز�

ّ من ُجند اله��ل�ت[49]. �� ا، إذ �انت خوذة إس�� ف عليها الحضور جم�ع� . تعرَّ ّ ع� نحو� ج��

ل دوَر ث�سيوس ع� الوحش � تلك اللحظة، انقضَّ ال�هل صاحب الخناجر الذي �ان �مثِّ
و��

د محا�اة ته�م�ة، َبْ�د أن الجمهور فهم المغزى ا. �انت ُمجرَّ ا ح�� أرداە ��ع� �� وانهال عل�ه ��
� وحش�ة ب�نما

لون هتافه �� د الُممثِّ الُمراد ع� أ�مل وجه. فهتف أحدهم: «الح��ة لطي�ة�»، وردَّ
ة وسط الحشود الذين تزا�د � ْت �ل�لة وج�� ع. عمَّ ا فوق الحيوان الُمقنَّ ا ظافر� وقف ال�هل شامخ�
ا من الُجند. وع�

�
لون فقد أوقفوا عرض الحر�ات اإل�مائ�ة خوف ، أما الُممثِّ ه�اجهم أ��� فأ���

أ طة، وت��َّ الرغم من ذلك، فالمعن��ات قد ارتفَعْت �الفعل. هتَفْت الحشود �شعارات مناوئة إلس��
�
�� منذ أعوام، �� أحدهم بتح��ر مدينة طي�ة الوش�ك، المدينة الرازحة تحت ن�� االحتالل اإلس��

� إ� أث�نا إثر سقوط طي�ة،
��
ُ
ض أنه قد ن ال ي�ل���داس الذي ُ�ف�� � استح�� آخرون اسم الچ�� ح��

� النفوس
ر». ثار شغب هائج، ف�انت اله�منة للحقد القد�م الثاوي �� وأطلقوا عل�ه لقب «الُمحرِّ

ل �عض الُجند، ول�ن ما � أف��َ إليها الن��ذ واالحتفال. تدخَّ �ة ال��
�
طة، وال�ل�لة الُمسل تجاە إس��

� فرض الس�طرة
ا �� طة ول�س ألث�نا، ح�� أ�دوا تراخ�� قون من أن الهتافات مناوئة إلس�� �ادوا يتحقَّ

ع� الموقف.
ا ح�� ا، غ�� آ�ه، �ع�د� وطوال الوقت الذي استغرقه ذلك الصخب الهائج، ظلَّ رجل واحد جامد�

ا فوق التون�ك. و�النظر إ� ا متواضع� َغط الحشود. �ان فارع القامة، نح�لها، �ضع رداًء رماد��
�
عن ل

� � ح��
ن بهو الرواق. �� د األلوان ي��ِّ  ُمتعدِّ

ً
اقة، فقد �دا �األحرى تمثا� َّ ته الشاح�ة وصلعته ال�� ���

ا من الرجل ا قص�� القامة (مظهرە ع� النق�ض تمام� دنا منه رجل آخر �خً� هادئة. �ان �دين�
عان

َّ
ة مقتض�ة، و�أنما يتوق ب عند القمة. جاءت التح�َّ األول)، وله عنق غل�ظ ي�ت�� برأس ُمد�َّ

ا- سار ا مقذع� ْت حشود الناس، وخَفَت الهتاف-الذي استحال اآلن س�ا��
َ
ق ذلك اللقاء. وف�ما تفرَّ

قة.  َع��ْ أحد مخارج األغورا الض�ِّ
ً

الرجالن نزو�

ە الُمندفع، ع� نحو أخرق، قال د�اغوراس وف�ما هو �جاري خطوات هراقل�س الثق�لة �س��
�ازدراء:

ر
�
ك � السُّ ف اإلله ديون�سوس. �خلطون ب�� � ع� �� طي�� - العوام الهائجون �ك�لون الس�اب لإلس��

ها من المدائن، ما نا مص�� طي�ة أو غ�� � واقع األمر، ف�َم يهمُّ
� االحتفال والس�اسة. �� والح��ة، ب��

ث ألمر أث�نا نفسها؟ ُدمنا قد أث�تنا أننا ال نك��



� الجدال الهائج الذي �دور
ا، المشاركة �� ا صالح� �انت من عادة هراقل�س اليونتوري، بوصفه أث�ن��

ا من عشاق الس�اسة. قال: ا متواضع� �المجلس. �ما �ان عاشق�

طة دل�ل ع� أننا � تح��ر طي�ة من ن�� احتالل إس��
ف، د�اغوراس. ورغب�نا �� � - إن جرحنا ي��

ث ألمر أث�نا �حق. لقد ُمن�نا �اله��مة، أجل، غ�� أننا لن نغفر المهانة. نك��

- وما الس�ب وراء اله��مة؟ إنها منظومتنا الد�مقراط�ة العب��ة� لو سمحنا لصفوة الناس �ح�منا
اطور�ة...  من الشعب، ألص�َحْت لنا اآلن إم��

ً
�د�

فقال هراقل�س:

لَزم
�
ام�ة األطراف ح�ث أ اطور�ة م�� ا ح�ث ي�س��َّ �� الص�اح، ع� إم�� � ا صغ�� ل مجلس� - أفضِّ

�الصمت.
ا. � متناول �دە، إذ �دا له قوله سد�د�

ا �� ومن فورە شعر هراقل�س �األسف ل�ونه ال �حمل قلم�

س ا من صفوة الناس ل�س��َّ لك ال�الم، و�ال فلَم ال تكرِّ - ولَم سُتلَزم �الصمت؟ لو كنَت واحد�
؟

ً
جهودك ك�ما تص�� من صفوة الناس أو�

م.
�
� أر�د أن أت�ل � ال أر�د أن أ�ون من صفوة الناس، ول���

- أل��

- هراقل�س، ل�س يهمُّ ما ت��د وما ال ت��د، وحدە رخاء المدينة يهّم. ع� س��ل المثال، من كنَت
�ن �فن المالحة؟ ارة أم أعلم الحا�� � ع� ح�م سفينة؟ الغالب�ة من ال�حَّ

�
تو�

فقال هراقل�س:
، ��ل تأ��د. - األخ��

: ً
و�عد برهة صمت، استطرد قائ�

ْفَرة. - ما دام ُ�سَمح �� �ال�الم ط�لة السَّ
ا: فاس�شاط د�اغوراس غ�ظ�

- �الم� �الم� وما نفع امت�از ال�الم، ما ُدمَت �ال�اد تمارسه؟

� أمور أخرى. د�اغوراس، - �س�َت أن امت�از ال�الم ينطوي ع� امت�از الصمت عند الرغ�ة، من ب��
�
ِه محادث�نا عند هذا الحد، فل�س أ�غض عندي من إهدار الوقت ��

ْ
� أمارس ذلك االمت�از وأن دع��

�
� إهدار الوقت، إال أن الجدال �� � ماذا �ع�� � لست أدري ع� وجه ال�ق��

م. ورغم أ��
�
هذا العال

� �ال مشا�ل؟ �َت رسال�� � �ه. هل تلقَّ
ر��

�
شؤون الس�اسة مع أحد الفالسفة هو أ��� ما �ذك

 اليوم، ولذا
َ
� األ�اد�م�ة ص��حة

َّ إخ�ارك �أن أنت�سو إيونيو ل�س لديهما دروس �� - أجل، وع��
� وقت أ�كر، وحق ز�وس.

� ِخلُتَك ستح�� �� � چ�مناز�وم كولونوس. ول���
� بهما ��

فسوف نلت��
� رواق ي��ك��� منذ أن فتَحْت األسواق أبوابها، واآلن ��اد ي�تصف النهار.

لقد انتظرُتَك ��

ى �عض - اس��قظُت عند مطلع الفجر، ول�ن لم ُيَتح �� الوقت �� ألقاك ح�� اآلن، إذ كنت أتحرَّ
األمور.



فارتفَعْت معن��ات د�اغوراس:

؟ قة �عم��
�
- تراها أمور ُمتعل

- �ال، �ل �عم�� أنا.
� الحلو. ثم أردف: ف هراقل�س أمام نص�ة �ائع جائل ي�يع الت��

َّ
توق

ى منبع الخوف ، ح�� و�ن �انت النقود نقودك. لسُت أتحرَّ ر أن العمل عم��
�
- د�اغوراس، تذك

� قد الحظُته ع� جثته. ��م
المزعوم الذي استحوذ ع� تلم�ذك، �ل اللغز الذي اعتقدُت أ��

؟ � الت��

ق ع� كتفه
�
، ب�نما جعل �اشف األلغاز �مأل الُخْ�ج الصغ�� الُمعل � نفاد ص��

زفر الف�لسوف ��
ْ الشارع الُمنحِدر. . استأنفا المس�� َع�� �

فوق الرداء ال�تا��

لت؟ هل �مكنك إخ�اري؟ - و�الَم توصَّ
فأقرَّ هراقل�س:

س عِلن ع� أحد األلواح الرخام�ة فوق النصب التذ�اري الُم�رَّ
�
� واقع األمر. لقد أ

- إ� القل�ل، ��
خذ قرارە أمس ب�نظ�م حملة ص�د للقضاء ع� ذئاب ج�ل أل�طال إيون�موس أن المجلس قد اتَّ

الل��اب�توس. هل كنَت ع� علم �ذلك؟ 

ل إ� ذلك ن أن األمر قد استلزم موت تراما�و للتوصُّ . الُمحز� ً
ا عاد� - �ال، ول�نه ي�دو �� قرار�

القرار.
أومأ هراقل�س.

ا، ع� ما ين من الُجند. وسوف �لتحق أنت�سو �الج�ش فور� لعُت ع� الئحة الُمستجدِّ - �ما اطَّ
ي�دو...

د د�اغوراس ع� قوله:
�
فأ�

ە. �المناس�ة، ما لم نحّث الخ�، فلسوف ين�فان عن . فقد �لغ سن التجن�د لتوِّ ً
- فع�

الچ�مناز�وم ق�ل وصولنا...
�ة الخرقاء نفسها. قال:

ِّ
أومأ هراقل�س مرة أخرى، و�ن ظلَّ �س�� ع� وقع الخ� المتأن

- ل�س هناك من رأى تراما�و وهو خارج إ� الص�د ص��حة ذلك اليوم.

- وك�ف عرفت؟
� إ� الل��اب�توس. - حصلُت ع� إذن �االطالع ع� سجالت بوا�ة أ�ارن�ا و�وا�ة ف�الي، المفض�ت��ْ
ن من

�
ة للد�مقراط�ة، د�اغوراس� إن حماس�نا لجمع الب�انات �� نتمك ة صغ�� م تح�َّ دعنا نقدِّ

� إ� � المجلس جارفة للغا�ة، ح�� إنها تحدو بنا إ� تدو�ن اسم وط�قة الداخل��
مناقشتها ��

ا. إنها قوائم ط��لة تجد فيها مدخالت من قب�ل: � �األغراض يوم�� ل�� � منها ُمحمَّ المدينة والخارج��
ا من الن��ذ». وهكذا نعتقد أننا ة أر�عة من العب�د. و�حمل ِقَ��� � مع�َّ

�� ، � «مينا�ل�س، تاجر أجن��



� �شاط الص�د
ها من األدوات الُمستخَدمة �� � تجارتنا ع� نحو أفضل. ش�اك الص�د وغ��

م ��
�
ًنتح�

� د �السجالت، �ما لم �خ�ج أحد من المدينة ُمحمَّ د �دقة �الغة. إال أن اسم تراما�و لم ير� ق�َّ
ُ
ت

�ش�اك الص�د ص��حة ذلك اليوم.
: ً
ح د�اغوراس قائ� فاق��

� ن�ته قنص الطيور وحسب.
- ر�ما لم �أخذ معه الش�اك، ر�ما �ان ��

� �ه ع� األقل. ��
ْ
ت َ ا لما أخ�� �ة. ط�ق� ا لألرانب ال��

�
ا� - ول�نه أخ�� أمه أنه سوف ينصب �ش�ا�ه ��ِ

ة ع�د يراقب � مع�َّ
 أن �خ�ج ��

ً
ن أ��� منطق�ة

�
�ة، ألم �ك أ�ساءل لو �انت �ه رغ�ة لص�د األرانب ال��

ا؟ ب الطرائد؟ لماذا خ�ج وح�د� اك أو يتعقَّ ال��

ض إذن؟ أنه لم �خ�ج للص�د؟ وأنه �ان برفقة أحدهم؟ - ماذا تف��
� مثل هذە الساعة من ساعات النهار.

ء �� �
ض أي �� � أن أف��

- ل�س من عاد��

نهما نقوش تحمل � األغورا، له بوابتان ت��ِّ �ان چ�مناز�وم كولونوس بناء ذا رواق رح�ب �قع جنو��
� الداخل، �ساقَطْت

ة لهرِمس. و��  عن تماث�ل صغ��
ً

� ذائ�� الص�ت، فض� � أول�ميي�� أسماء ر�اضي��
� ه�اج ناري فوق حل�ة المصارعة، و�� ع�ارة عن رقعة مستط�لة من األرض

أشعة الشمس ��
صة لمصارعة ال�انكراتيون[50]. دة �الِمْعَول، ال سقف لها، ُمخصَّ الُمع�َّ

�
 كث�فة من�عثة من األجسام المح�شدة والدهانات الُمستخَدمة ��

ٌ
أخذت تحلُّ محلَّ الهواء رائحة

� أوج تدر�بهم،
، وكذلك �أطفال �� � التمس�د. ع� رحابته، ا�تظ� الم�ان �فت�ان عراة ومك�س��

� لهم أرد�ة أرجوان�ة وع�� مزدوجة الرؤوس، �صدرون التعل�مات إ� تالم�ذهم... و�مدر���

س �حول دون إم�ان�ة ت�ادل الحد�ث. وراء ذلك، خلف سق�فة من الحجارة، وصخٌب عارم مف��
� تضمُّ حجرات ت�د�ل الث�اب والمغ�سالت وصاالت تقوم الحجرات الداخل�ة المسقوفة، ال��

التمس�د والدهان.

ا، �لتمعان ا لوجه فوق الحل�ة، جسداهما عار�ان تمام� � تلك اللحظة، وقف مصارعان وجه�
و��

� محاولة للتناطح برأسْيهما. تح�ط ذراعا
�فعل قطرات العرق، �م�ل �لٌّ منهما ع� اآلخر و�أنما ��

�لٍّ منهما �عنق اآلخر و�أنهما أ�شوطة من العضالت. وع� الرغم من ضجيج الجم�ع، �ان �مكن
ْت

�
لة. ومن فم �لٍّ منهما تدل سماع الخوار الهادر الذي صدر عنهما تحت وطأة الجهود الُمطوَّ

خيوط ب�ض سم�كة من ال��د، و�أنها ز�نة همج�ة غ���ة. �انت المصارعة وحش�ة، �ال رحمة، وال
هوادة.

ما �ادا �دلفان إ� الم�ان ح�� جذب د�اغوراس رداء هراقل�س اليونتوري.
- ها هو�

قالها �صوت عاٍل، وأشار إ� موضع وسط الجم�ع. فهمهم هراقل�س:
و...

�
- أوە، وحق أيول

ان��ه د�اغوراس إ� دهشته، فقال:



� وصفُت لك جمال أنت�سو؟ � �الغُت ح��
- ترا��

� إ� المفاجأة، �ل وجود ذلك ال�هل الذي يتجاذب معه أطراف
- ل�س جماُل تلم�ذك ما �دعو��

ه.
ُ
الحد�ث. أعرف

ا لمقا�لة أنت�سو، فاستوقفه � حجرات ت�د�ل الث�اب. سار د�اغوراس مُندفع�
را عقد اللقاء �� قرَّ

هراقل�س وناوله ُرقعة بردي.

تاح �� دراسة إجا�اتهما
ُ
ث أنت، ف�ذا ت � طرحها عليهما. األ�سب أن تتحدَّ

� ي���� - إل�ك األسئلة ال��
ع� نحو أفضل.

وف�ما راح د�اغوراس �قرأ، أحدث المشاهدون جل�ة هائجة، مما حدا بهما للنظر نحو الحل�ة. �ان
�
د �� ها قد تردَّ د إ� وجه غ��مه نطحة وحش�ة، ح�� ل�مكن الجزم �أن دو�ــّ � قد سدَّ أحد المصارَع��ْ

م تحت وطأة أظالف حيوان هائل الحجم، �ل أرجاء الچ�مناز�وم كحزمة من القصب تتهشَّ
�ة، و�نما �المفاجأة من ا �ال�� ر�

ِّ
ا، و�ن لم ي�ُد ُمتأث ح المصارع ح�� �اد يهوي أرض�

َّ
ا. ترن � ُمندفع�

�م��
� �ادئ األمر، ثم �دا

ە (الذي ه��ت منه الدماء �� �اب أو�، ح�� إنه لم يرفع �دْ�ه إ� وجهه الُمشوَّ
ض تحت وطأة نطحات حيوان هائج)، �ل تراجع ا�ة، كجدار تقوَّ ا من جراء الصدمة الفتَّ م� ُمهشَّ
عة،

َّ
� غ��مه، و�أن األخ�� قد هزأ منه �مزحة غ�� ُمتوق

� عن آخرهما، تحملقان �� سعت��ْ � ُم�َّ �عين��ْ
، �ال صوت، وا�ساب خ�ط سم�ك من � ْ�� ف�ما راح يتدا� ه��ُل وجهه ال�ارز تحت جفنْ�ه السفليَّ

ا. . وع� الرغم من ذلك، لم يهو� أرض� � الدماء من شفتْ�ه ومنخَ�ْ�ه الضخَم��ْ
ه ع� ردِّ الهجوم �مثله. أخذ المشاهدون �ك�لون له الس�اب لحثِّ

� سمعه ب�ضع �لمات. سار �الهما صوب حجرات ت�د�ل الث�اب،
َّ د�اغوراس تلم�ذە وأ�َّ �� ح��

قة، ذلك الذي راح ي��ادل أطراف الحد�ث مع دة و�أنها مح�� ة الُمجعَّ ة الُمسودَّ أما ال�هل ذو ال���
سَعْت حدقتاە كحج�ْ�ن من العقيق. و�خ أنت�سو، فما �اد ي�ت�ه إ� وجود �اشف األلغاز ح�� ا�َّ

�صوت هائج، �دا و�أنه �جرجرە ع� أرض خشنة: 
و، هراقل�س اليونتوري، أنت هنا�

�
- �حق ز�وس وأيول

ثم أردف:

ف اإلله ديون�سوس بروميوس، فهراقل�س اليونتوري، �اشف األلغاز، ق الخمور ع� �� ر�
ُ
- دعونا ن

ر ز�ارة چ�مناز�وم�  قرَّ
- ممارسة التمار�ن نافعة من آٍن إ� آخر.

ه الهائج عن ط�ب خاطر. �ان �عرف ذلك الع�د ال�هل منذ أمد �ع�د، إذ رآە
َ
تل��َّ هراقل�س عناق

، و�ان �عامله معاملة األحرار. � ما م��
� ب�ت العائلة ��

ي عدة مهام �� وهو يؤدِّ
ا� د أن ش�خوختك ما زالت شا�ة كعهدي �ك أ�د�

�
� التأ�

�� ة� ��ُّ � تح�َّ - أوە، إْوماركو، لَك م��
ا� د� - ها أنت تعود إ� ذلك الحد�ث ُمجدَّ

ا فوق صخب الم�ان الهائج: لم �شّق ع� ال�هل رفع صوته �� �جعله مسموع�
ً



، و���د جسدي ض�لة. أما أنت فقد اجتمع لك طول العمر وضخامة
ً

- ز�وس ي��د عمري طو�
الجسد، ف�ما أرى...

ء، ما زال حجم رأ�� �ما هو، لم يتغ��َّ �عد. �
- ق�ل �ل ��

ا. د� ت هراقل�س حوله ُمجدَّ ا. تلفَّ
�
ضح�

؟ � - وماذا عن الرفيق الذي جاء �صحب��
أشار إْوماركو إ� موضع وسط الجم�ع، ب�صبع ي�ت�� �ظفر ملتو� ط��ل �ش�ه القرون.

- هناك، مع تلم�ذي.

� أنت�سو؟ - تلم�ذك؟ هل أنت مر��

- كنُت� وع� أن تق�ض اإلر�ن�س المحسنات[51] رو�� لو عدُت إ� ذلك.
ا، �من �دفع عن نفسه الحظ العاثر الذي �جل�ه ِذكر اإلر�ن�س.

�
ذ ثم أشار إْوماركو ب�دْ�ه ُمتعوِّ

ا عل�ه. - ت�دو حانق�

�
� العناد أنه يرغب ��

ر الف�� الُمفرط �� - وك�ف ال أ�ون؟ لقد التحق �الج�ش من فورە، وفجأًة قرَّ
� محاولة ا عن أث�نا� أما أبوە، يرا�س�نو الن��ل، فقد طلب م�� االنضمام إ� حرس معا�د أت��ا، �ع�د�

إقناعه �العدول عن رأ�ه...
ا، إْوماركو. ع� اإلفيبوس أن �خدم المدينة األشد حاجة إ� خدماته... - حسن�

  ف�خ إْوماركو:

� هراقل�س، ال تهزأ � ع �ه ال��ة أث�نة زرقاء العين��ْ - أوە، وحق ترس إ�ج�س الخارق الذي تتدرَّ
ا ع� نطح ِق��ة �طنك برأ�� الغل�ظ� «األشد حاجة إ� �شعري األش�ب� فأنا ما زلُت قادر�

خدماته»؟...

� المجلس خالل العام الجاري� �مقدور أنت�سو أن �ختار
وحق ز�وس بن كرونوس، إن أ�اە نائب ��

ا� الوجهة األ��� راحة من ب�نها جم�ع�

خذ تلم�ذك قرارە؟
َّ
- وم�� ات

ا. � األمر مل��
ا لمحاولة إقناعه �التفك�� �� - منذ �ضعة أ�ام� وأنا هنا تحد�د�

� خدمة أث�نا من داخل أث�نا؟ الش�اب
- لهذا الزمان ذائقة مختلفة، إْوماركو. فمن قد يرغب ��

ي�حث عن تجارب جد�دة...
ب ال�هل وهو يهزُّ رأسه: فعقَّ

ا ف�ما تقول. � �ك، لظن�تك جاد� - لوال معرف��

ي إ� حجرات ت�د�ل الث�اب. وف�ما ا ط��قهما وسط الزحام ح�� �لغا المدخل الُمؤدِّ �انا قد شقَّ
هو �ضحك، قال هراقل�س:



- لقد رَدْدَت �� صفو المزاج، إْوماركو�
. �

ِّ
قة للع�د المر�� � ال�د الُم�شقِّ

ثم أودع حفنة من قطع األو�ول ��
ة منك. ر. كنُت أودُّ طلب خدمة صغ�� � هنا. لن أتأخَّ

- انتظر��
عة:

َّ
لت أسار�رە �الهد�ة غ�� الُمتوق

�
ا، وقد تهل د�

�
فأجا�ه إْوماركو مؤك

� العالم
س[52]، �� ُح نهر س��كس المقدَّ

َّ
- سأنتظرك �الص�� الذي ي�تظر �ه األرواَح الجد�دة م�

. السف��

ا ة، ف�ما جلس أنت�سو عاقد� � حجرة ت�د�ل الث�اب الصغ��
�� � ظلَّ د�اغوراس وهراقل�س واقف��ْ

�احلْ�ه ع� طاولة واطئة.

 �الجمال الُمذهل ال�ادي ع�
ً

لم ي�ادر د�اغوراس �الحد�ث، �ل إنه لزم الصمت وراح ينعم أو�
� تصف�فة

قة ��  �خصالت شقراء ُم�سَّ
، المرسوم �خطوط مقتصدة، المو��َّ ذلك الوجه المثا��

جم�لة ع� آخر ص�حة.

� اآلونة
ن أنت�سو يرتدي من الث�اب سوى �الم�د أسود، عالمة ع� �لوغه سن التجن�د ��

�
لم �ك

� ه�اج ناعم،
ة، و�ن �ان �ستخدمه �قدر من التهاون أو الخَرق، و�أنه لم �ألفه �عد. و�� األخ��

� فتحات ردائه غ�� الم�ساو�ة. م�� أنت�سو يهزُّ � ال �ش��ــها شائ�ة من ب�� ته ال�� ر ب�اُض ��� تفجَّ
ا. د بتلك اللفتة الطفول�ة �لوغه سن التجن�د حديث� � �حركة هائجة، ل�فنِّ قدمْ�ه الحافيت��ْ

 ر�ثما ن�تظر َمْقَدم إيونيو.
ً

� أتجاذب أطراف الحد�ث معك قل�� - دع��
ا إ� هراقل�س: � ثم أردف د�اغوراس ُمش��

� حضورە.
ث �مطلق الطمأن�نة �� - إنه صديق. لك أن تتحدَّ

ت�ادل هراقل�س وأنت�سو التح�ة ب��ماءة رأس مقتض�ة.
تابع د�اغوراس:

� ل�س�لو �أمر
�� � طرحُتها عل�ك �شأن تراما�و، وك�ف أخ�� - أنت�سو، هل تذكر تلك األسئلة ال��

ن ع� علم بوجود تلك المرأة. ولذا فقد
�
� �انت ع� عالقة �ه؟ لم أ� الراقصة �ائعة الهوى ال��

خطر �� أنه ر�ما تكون ثمة أمور أخرى أجهلها...

م؟
�
- أّي أمور �ا ُمعل

ء. �ل ما تعرفه �شأن تراما�و. ميوله... �
- �ل ��

ما �ان يروق له الق�ام �ه �عد الخروج من األ�اد�م�ة...

� األ�ام األواخر، وأودُّ معرفة منبع
ا ع� وجهه ��  �س�ب القلق الذي الحظُته �اد��

ً
� م�شغل قل�� إن��

ذلك القلق، ��ل السُ�ل والوسائل، للح�لولة دون انتقاله إ� طالب آخ��ن.
� عذو�ة:

فأجاب أنت�سو ��



د ل�ما أنها �انت
�
ق �عاداته، فأستطيع أن أؤك

�
م. أما ما يتعل

�
ن كث�� االختالط بنا �ا ُمعل

�
- لم �ك

عادات سل�مة...
: ً
ل د�اغوراس قائ� فعجَّ

سم بها تالم�ذي، � ي�َّ ا الخصال الن��لة ال�د�عة ال�� د� ، أنا أعرف ج�ِّ ّ � � ذلك؟ �ا ب��
- ومن �شكُّ ��

ا دتم جم�ع�
�
� عل�ه ل�س�لو. وع� الرغم من ذلك، فقد أ� � �ما أطلع��

وهو الس�ب األد� لمفاجأ��
� الحس�ان أنك و�يونيو كنتما أعز أصدقائه، فأنا عاجز عن التصديق

ع� األمر نفسه. و�األخذ ��
َّ �عد، سواء أ�ان ذلك عن َخَفر أو ا أخرى لم تجرؤا ع� الب�ح بها إ�� �أن�ما ال تعلمان أمور�

ة... أر�ح�َّ
ا أن المصارعة تحتدم. م. �ان جل�� ، و�أنه صادر عن أش�اء تتهشَّ ٌّ �

ثم غمر الصمَت ضجيٌج وح��
فقد �دت الجدران و�أنها تخفق ع� وقع خطوات حيوان ُمفرط الضخامة. عاد الهدوء إ�

� اللحظة نفسها دلف إيونيو إ� الحجرة، �محض الصدفة.
الم�ان، و��

� ُ�قِدم فيها ع� ذلك، ن تلك المرة األو� ال��
�
� تلم�ذْ�ه ع� الفور. لم تك ع د�اغوراس �قارن ب�� ��

 من تلم�ذْ�ه. إيونيو، �شعرە الفاحم
�

�� � ِّ  له أن �درس تفاص�ل الجمال المختلف الذي �م��
ُّ

إذ �لذ
�ة َّ ة ُم�� � آن. �ان له وجه ي�دو كثمرة نا��

 من أنت�سو، وأ��� ذكورة ��
ً
ج، �ان أ��� طفول�ة الُمتم�ِّ

ا كجسم رجل. أما أنت�سو، ورغم ة �لون الحل�ب، أما جسمه القوي فقد غدا ناضج� �حمرة، و���
ا دة، ال أثر فيها للزغب. وفق� ة صاف�ة متورِّ ا، و��� ا، ف�انت له هيئة أ��� رهافة و�بهام� ە سن� أنه �ك��
ا، ذلك � جمال المح�َّ

� اآللهة ما �ان ل�ستطيع أن ي�ار�ه ��
لرأي د�اغوراس، ح�� غان�م�د�س سا��

� تر�سم ا، وال س�ما عند االب�سام، الجم�ل إ� حدٍّ ي�عث ع� القشع��رة ح��
�
ا الخب�ث أح�ان المح�َّ

ام. �ان ذلك الت�اين المادي � إ� أحدهم �اح��
ة المفاجئة، كدأ�ه وهو �ص�� عل�ه أمارات الجد�َّ

ينعكس ع� ط�اع �لٍّ منهما، و�ن ع� نحو مناقض. ف�ان إيونيو كث�� الخجل والص��ان�ة، أما
� تجعله أش�ه �فتاة �ارعة الجمال، ف�انت له شخص�ة أنت�سو، وع� الرغم من تلك الهالة ال��

. ما �اد إيونيو �فتح ال�اب ح�� همس: �
مفعمة �الحي��ة خل�قة �ق�ادي حق���

م؟
�
� �ا ُمعل ��

َ
- هل دعوت

ا. ث معك أنت أ�ض� - ادخْل، أرجوك. أودُّ أن أتحدَّ

ب قد دعاە ألداء �عض التدر��ات، ب �قوله إن الُمدرِّ ق، ثم عقَّ صدَّ
ُ
ْت وجه إيونيو ُحمرة ال ت

�
عل

� له ت�د�ل ث�ا�ه واالن�اف ع� الفور. فقال د�اغوراس:
ولذا ي����

د لك.
�
، أؤك ّ �  �ا ب��

ً
- لن �ستغرق ط���

� تتأرجح بها ة ال�� ر مطل�ه. و�عد برهة صمت، �سارَعْت الوت�� أطلَعه د�اغوراس ع� ما فاته وكرَّ
� عذو�ة، كدأ�ه ع� الدوام:

دتان. ثم قال األخ�� �� قدما أنت�سو المتورِّ
م، ال نعرف أ��� �كث�� مما أدلينا �ه عن ح�اة تراما�و.

�
- �ا ُمعل

� حزم أنت�سو النا�� وَخَفر إيونيو الَخِجل. ثم استطرد: ا ب�� �دا التناقض جل��



�
� �ائعة الهوى، إال أننا لم نعتقد �صحتها �� � جمعت ب�نه و��� ا ع� علم �شائعات العالقة ال�� نَّ

�
- ك

. ً
 فاض�

ً
دخ�لة نفسْ�نا. ذلك أن تراما�و �ان ن���

: ً
أومأ د�اغوراس قائ�

- أعرف ذلك.
� استطرد أنت�سو: � ح��

��

ا ألداء فروضه � األ�اد�م�ة، إذ �ان مضطر�
- �ان تراما�و ال ��اد �جتمع بنا قط �عد دروسه ��

سة... الدي��ة. أ�ته تؤمن �األ�ار الُمقدَّ

� أث�نا
ا من األهم�ة، فال�ث�� من العائالت الن��لة �� � ا كب�� لم ُيوِل د�اغوراس تلك المعلومة قدر�

تعتنق أ�ار إليوس�س[53].
� أقصد رفقات أخرى... م ذلك. ول��� - أتفهَّ

ال أدري...
ر�ما صداقات أخرى...

د من التون�ك الذي يرتد�ه. � التجرُّ
ع �� ت�ادل أنت�سو و�يونيو نظرة ف�ما ب�نهما. �ان إيونيو قد ��

م.
�
- لسنا ندري �ا ُمعل

- لسنا ندري.
ع. ، �دا أن الچ�مناز�وم �أ�ە يرتجف. قرقَعْت الجدران �ما لو �انت ع� وشك أن تتصدَّ

ً
و�غتة

� اللذْين جاء خوارهما الهائج قد الحماس �جأر و�حثُّ المصارَع��ْ � الخارج جعل حشٌد ُمتَّ
و��

. ّ ا ع� نحو ج�� مسموع�
... ّ � - ثمة أمر آخر �ا ب��

ا لشعورە ال�الغ �القلق... ا، نظر� مما �دعو للمفاجأة قرار تراما�و الم�اغت �الخروج للص�د وح�د�

هل �ان ذلك من عادته؟
فقال أنت�سو:

م.
�
- ال علم �� �ذلك �ا ُمعل

- وما رأ�ك، إيونيو؟

� �انت تزداد شدة: الث�اب ة ال�� � الحجرة هَوْت �ضعة أش�اء ع� األرض تحت وطأة الهزَّ
و��

رعة الم�ار�ات[54]...
ُ
� ق

، وف�شات ال�سج�ل �� قة ع� الجدران، ومص�اح ال��ت الصغ��
�
الُمعل

همهم إيونيو، والُحمرة تصبغ وجن�ْ�ه:
- أعتقد ذلك.



د ح تمثال صغ�� �جسِّ
َّ
. وع� رفِّ الجدار، ترن أخذ دب�ب األظالف األر�عة الشد�د �دنو أ��� فأ���

م إ� شظا�ا. يوسا�دون إله ال�حر، ثم سقط ع� األرض ح�ث تهشَّ

عة[55]. ا ضجة ُمروِّ
�
د �اب الحجرة الصدى ُمحِدث ردَّ

ة:
َّ
سأل د�اغوراس برق

- أوە، إيونيو الصالح، ُتراك تذكر مناس�ات مماثلة؟
� ع� األقل. م، مناس�ت��ْ

�
- أجل �ا ُمعل

ا لد�ه،
�
ا مألوف ، أقصد هل �ان ذلك قرار� ّ � ا؟ �ا ب�� - إذن، هل �ان من عادته أن �خ�ج للص�د وح�د�

ح�� و�ن �ان �شعر �القلق ح�ال أي مسائل أخرى؟
م.

�
- أجل �ا ُمعل

د وقع أظالف وخوار وأصداء شد�دة مصدرها ان�عج ال�اب تحت وطأة نطحة رهي�ة. ف�ما تردَّ
� هائل. وجود خار��

� هدوء جعل �مسح فخذْ�ه
ا-إال من عصا�ة تلفُّ شعرە األسود- و�� د إيونيو من ث�ا�ه تمام� تجرَّ

. �دهان �لون الط��
ب عل�ه طرحه: ر د�اغوراس آخر سؤال يتوجَّ

�
و�عد برهة صمت، تذك

� يومذاك �أن تراما�و لن �ح�� دروسه ألنه قد خ�ج للص�د، أل�س َت�� - إيونيو، أنت الذي أخ��
؟ ّ � كذلك �ا ب��

م.
�
- أعتقد �ا ُمعل

ى خوار �ة جد�دة. تناثَرْت شظا�ا ال عّد لها ع� رداء هراقل�س اليونتوري. ودوَّ ل ال�اب �� تحمَّ
ك بنفسه؟ غاضب.- ك�ف عرفَت �ذلك؟ هل أخ��

أومأ إيونيو برأسه. فاستطرد د�اغوراس:

�ته الخروج
ّ
ء حول ن �

، ول�نه لم يُبح �� ��� ا، �حسب فه�� � أن تراما�و قد رحل فجر� ؟ أع�� - وم��
ك؟ � خالل حدي�نا عش�ة اليوم السابق. فم�� أخ��

للص�د ��
ان.  كقرون الث��

ً
� برَزْت تفاحة آدم من عنقه األه�ف، ناتئة � ح��

ا ع� الفور. �� لم �ِحر إيونيو جوا��
� تلك...

�� -
الل�لة...

م...
�
نفسها. أعتقد، �ا ُمعل

ب د�اغوراس حاجب�ه: قطَّ

؟
ً

- هل رأيَته ل�لتها؟ هل �ان من عادتك أن تجتمع �ه ل��



- �ال...
... � ي�دو �� أن��

رأيُته ق�ل ذلك.
م. - أتفهَّ

� وجسمه العاري، وط�قة الدهان الالمعة ع� . أما إيونيو، �قدمْ�ه الحافيت��ْ ثم ساد صمت قص��
ت فوق ق التون�ك �عنا�ة ع� المشجب الذي �حمل اسمه. وع� رفٍّ ُمث�َّ

�
فخذْ�ه وكتفْ�ه، فقد عل

ْت �عض األغراض الشخص�ة: أخفاف، وقوار�ر من المرمر لحفظ الدهانات، المشجب، استقرَّ
� صغ�� �داخله عصفور �الغ ونز لتصف�ف الشعر �عد التدر��ات، وقفص خش�� ومشط من ال��

� ه�اج. عندئذ قال إيونيو:
ب الطائر �جناحْ�ه �� الض�لة. ��

ب حضوري...
َّ
ق ب ي�� م، الُمدرِّ

�
- �ا ُمعل

فاب�سم د�اغوراس:
ا. ، فنحن ذاه�ان أ�ض� ّ � - �الطبع �ا ب��

، حدج الف�� العاري هراقل�س بنظرة من طرف عينه ثم عاود االعتذار. مرَّ من ّ و�عدم ارت�اح ج��
م- ثم خ�ج من الحجرة[56]. الت، و�اد يتهشَّ � ل�فتح ال�اب-الذي انخلع عن الُمَفصَّ � الرجل��ْ ب��

� � ح��
ا أل�ة إشارة تف�د أن قد أصبح ب�م�انهما االن�اف، �� ��

ُّ
التفت د�اغوراس إ� هراقل�س ترق

ا:  ص أنت�سو �اسم� جعل �اشف األلغاز يتفحَّ

، أنت�سو، ممَّ �ل هذا الخوف؟ �
�� - خ��ِّ

دي؟ - الخوف، �ا س�ِّ
� من ُخْرجه. ا �قدر كب�� من ال�سل�ة، فقد أخ�ج ح�ة ت�� أما هراقل�س، الذي �دا شاعر�

ا عن أث�نا؟ لو ن هو الخوف، فما الدافع وراء اخت�ارك أداء الخدمة العسك��ة �ع�د�
�
- إن لم �ك

ة ا �ُحجَّ ع� ا، ��ل تأ��د، وألقدمُت ع� ذلك ُمتذرِّ شعرُت �خوفك نفسه، لسع�ُت إ� الفرار أنا أ�ض�
ا. ا، �ل عكس ذلك تمام�

�
� الناس ج�ان

�� تك لئال �عت�� وجيهة �قدر ُحجَّ

؟ � � �الُج�� - س�دي، أتنعت��
� وال الشجاعة ح�� أعرف الدافع وراء خوفك ع� وجه التحد�د. ا. لن أنعتك �الُج��

�
- إطالق

� شعورك �الخوف من
� منبع الخوف. ف��ما �ان الس�ب ��

� ال �ختلف عن الشجاعة سوى �� فالُج��
الفظاعة �ح�ث �دفع أي شخص عاقل إ� الفرار من المدينة �أ�ع ما �مكن.

ام: ته الرق�قة الدالة ع� االح�� ا ع� �لماته، و�ن حافظ ع� ن�� د� فأجاب أنت�سو ُمشدِّ
دي. � حراسة معا�د أت��ا منذ أمد �ع�د �ا س�ِّ

� رغ�ة �� ء. �ل تنازع�� �
- لسُت ألوذ �الفرار من أي ��

� وداعة:
فقال هراقل�س ��



. لقد �
� إهانة ذ�ا��

ر لحظة واحدة ��
�
- ع��زي أنت�سو، أقَ�ُل خوفك، أما أ�اذي�ك فال. إ�اك أن تفك

�ك القد�م إقناعك � االعت�ار أن أ�اك طلب من ُم��ِّ
خذَت قرارك منذ أ�ام قالئل، و�األخذ �� اتَّ

� �قرارك � ذلك أنه قد فو�� �العدول عن رأ�ك، مع أنه �ستطيع أداء ذلك الواجب بنفسه، أال �ع��
� ذلك أن أ�اك، � سلو�ك؟ أال �ع��

ا ع� التفس�� �� ا وعص�� ا هائج� � ُّ ە تغ�� ا، وأنه ُمثَقل �ما �عت�� �ل��
ا، د� ، قد لجأ إ� الشخص الوح�د الذي �عتقد أنه �عرفك ج�ِّ وهو ال �دري إالَم �عزو ذلك التغ��ُّ
ُّ الشاسع. ترى م�ع � أل�ساءل عن الدافع وراء ذلك التغ��

�خالف أ�تك؟ وحق ز�وس، إ��
ء؟ �

�� �
ر ��

َّ
صد�قك تراما�و قد أث

� �ان  وهو �حكُّ أصا�عه ال��
ً

� الم�االة مطلقة، أردف هراقل�س سائ�
ته، و�� ل ن�� ومن دون أن ت��دَّ

: � �مسك بها ح�ة الت��

- أوە، معذرًة، أين �� ب�نظ�ف �دي؟

انت�� هراقل�س م�شفة ع� مق��ة من الرفِّ الخاص ب�يونيو، وهو �ع�د �ل ال�عد عن الصمت
المح�ط �ه.

ا إلقنا�� ب�عادة النظر؟ � قد طلب مساعدت�ما أنتما أ�ض� - ُترى، أ�كون أ��

، و�أنه � أد� بها الف�� � ال�لمات الناعمة ال��
ا �� ام قد �دأ �ستح�ل غض�� الحظ د�اغوراس أن االح��

� ه�اج.
ا �الخوف، ونطح أصحا�ه ��  عن طاعته األزل�ة مدفوع�

�
ثور ضاق عل�ه الخناق، فتخ�

غمغم د�اغوراس وهو يرشق هراقل�س بنظرة حادة:
- أوە، أنت�سو الصالح، ال تغضب...

... ً
� م�اِلغ قل��

فصد���

ا، ام دوم� ، فقد �لغَت سن التجن�د، وقراراتك �ستحقُّ أن ُتقاَ�ل ��ل اح�� ّ � ل�س عل�ك أن تقلق �ا ب��
ح�� و�ن �انت خاطئة...

ب من هراقل�س وهمس إل�ه �صوت خف�ض: ثم اق��

؟ ا وجئَت م��
�
� معروف - هال أسديَت��

� ضيق:
عا يتجادالن ق�ل خروجهما من البناء. فصاح د�اغوراس �� عا أنت�سو ع� عجل. و�� ودَّ

- إنها نقودي أنا� أ�س�َت ذلك؟ 
ا. - ول�نه عم�� أنا �ا د�اغوراس. ال ت�َس ذلك أ�ض�

رها؟ ِّ � ل�س لها ما ي�� ة ال�� َت �� هذە الن�� � عملك؟ هال ف�َّ �� - وف�َم يهمُّ

ا، � ا، ومال إ� األمام كث�� ، ب�نما احمّر رأسه األصلع �ل�� أخذ غضب د�اغوراس �حتدم أ��� فأ���
ب لنطح هراقل�س. و�أنما يتأهَّ

- لقد أهنَت أنت�سو�
فقال هراقل�س �مطلق الهدوء:



ا، فأصاب سه�� لبَّ الهدف. ا عشوائ�� - �ل رم�ُت سهم�
� ه�اج.

ا رداءە �� استوقفه د�اغوراس، جاذ��
ات مكت��ة، تقرؤها وتحلُّ ن الناس عندك أ��� من برد�َّ

�
ا، لسُت آ�ه إن لم �ك ل لك ش�ئ�

ُ
� أق - دع��

� إفيبوس ، أو لته�� ة تالم�ذي �اس�� ا من خ�� � واحد� ي أتعا�ك لته�� أحاجيها المستعص�ة. ال أؤدِّ
�حمل �لمة «الفض�لة» مكت��ة ع� �ل قسمة من قسماته ال�د�عة...

هراقل�س اليونتوري، ال أق�ل �أسل��ك� 
ً

� �د� ا. فقد �دا �� و�أنك تمدح الفتي��ْ � ال أق�ل �أسل��ك أ�ض� ، أخ�� أن�� � - د�اغوراس الم�دون��
د أنهما ي�دوان لك ، �ل ذلك لُمجرَّ � � مديح الفتي��ْ

من استجوابهما، ُرحَت تنظم قص�دة غنائ�ة ��
� الجمال والحق�قة... � غا�ة الجمال. أرى أنك تخلط ب��

��

- الجمال ِمْن الحق�قة� 
فقال هراقل�س:

- أوە�

� خوض مناقشة فلسف�ة لحظتها، إال أن د�اغوراس جذ�ه
ثم أشاح ب�دە إشارًة إ� عدم رغبته ��

من ردائه مرة أخرى وقال:

� �مراق�ة األش�اء الماد�ة، ثم الح�م عليها
� ما أنت �أ��� من �اشف ألغاز �ا�س. تكت�� ّ - أنصْت إ��

والخلوص إ� الن��جة: جرى ذلك األمر ع� نحو� أو آخر، لس�ب أو آخر. إال أنك لم ولن ت�لغ
ك، ف�قت� ع� كشف نُّ

َ
ا. فأنت لم تعاينها، ولم ترتو� برؤ�اها المطلقة. أما ف جوهر الحق�قة أ�د�

� ، َبْ�د أن��
ً

ا �ام� ن تراما�و �ائن�
�
، �ما لم �ك � � �امل��ْ ظالل الحق�قة. أنت�سو و�يونيو ل�سا �ائن��ْ

ق
�
ا من فكرة الفض�لة يتأل ا ال ُ�ستهان �ه أ�د� � وس�� التأ��د لك �أن قدر�

أعرف جوهر روحْيهما، و��
� روحْيهما...

��

�
ء �� �

. هراقل�س، ال �� � ق �اٍد ع� نظراتهما، وقسماتهما ال�د�عة، وجسَدْيهما المتناغم��ْ
�
وذلك األل

ا-ع� األقل- من ذلك الف�ض ا خافت� َ�س�
َ
هذا العالم قادر ع� السط�ع �القدر نفسه ما لم يَنل ق

� الذي ال �س�غه سوى جوهر الفض�لة. الذه��

ْت عيناە عدة مرات،
َ
أمسك د�اغوراس عن ال�الم، و�أنه �خجل من �لماته المحتدمة. طرف

� حديثه �قدر أ��� من الهدوء:
وا��َسْت قسماته �حمرة تامة. عند ذاك استطرد ��

- ال ُتِهن الحق�قة �ذ�ائك، هراقل�س اليونتوري.

ضة الغارقة تحت األنقاض[57]. تنحنح أحدهم من موضع ما �حل�ة المصارعة الخال�ة الُمقوَّ
ا صوب ط��ق الخروج �اندفاع. قال: جه� ا عن هراقل�س، ُمتَّ �ان إْوماركو. سار د�اغوراس مبتعد�

ا. - أنتظرك خارج�
ا: �� غادر الف�لسوف، فقال إْوماركو ُمعقِّ



� يتجادالن �ما فعلتما، ما خال - وحق اإلله ز�وس را�� الصواعق، لم �سبق �� أن رأ�ت شخص��ْ
األزواج والزوجات�

� التوائه قرون
� ت�دو �المنجل عن سنٍّ صعب المراس �ش�ه �� كشَفْت اب�سامته السوداء ال��

ان. الث��
ا: ه�

�
فأجا�ه هراقل�س ُمتفك

� خاتمة المطاف، فإننا من االختالف ح�� ي�دو ��
�� �

جُت من صد��� - وال ُتفاَجأ، إْوماركو، إن تزوَّ
ء الوح�د الذي �جمعنا هو الحب. �

أن ال��
تقاسما قهقهة مقتض�ة عن ط�ب خاطر.

طلعَك ع� الس�ب الذي
�
 ر�ثما أ

ً
ل قل�� � ذلك إزعاج لك، دعنا نتجوَّ

ن ��
�
- واآلن، إْوماركو، ما لم �ك
جعلُتك ت�تظر من أجله...

ا. ف�َدْت جدران سارا داخل الچ�مناز�وم، ح�ث تناثَرْت أطالل الخراب الذي لحق �ه حديث�
مة اختلطْت �الرماح واألقراص قة تحت وطأة النطحات الهائجة، وقطع أثاث ُمهشَّ ُم�شقِّ
� الم�ار�ات ال��اض�ة، ورمال دهَسْتها أظالف عمالقة، و�الط تكسوە القشور

الُمستخدمة ��
� ترا�َمْت ع� هيئة أزهار هائلة الحجم من األحجار الم�ساقطة عن الجدران، القشور ال��
مة مطمورًة تحت األنقاض. وع� إحدى ة ُمهشَّ ال�لس�ة، �لون الزنابق. �ما استلَقْت شظا�ا جرَّ
 راحتيها إ� األع�، �أنها تطلب

ً
 ذراعْيها، رافعة

ً
ر �دي فتاة �اسطة الشظا�ا �دا نقٌش �صوِّ

ى المساعدة أو تحاول تحذير أحدهم من خطر وش�ك. ف�ما راحت سحا�ة رقطاء من الغ�ار تتلوَّ
� الهواء[58].

��
فرغا من حديثهما فقال هراقل�س:

ي ثمن ص��عك هذا؟ - آە، إْوماركو، ك�ف أؤدِّ
فأجاب ال�هل:

ي �� ثمنه� - �أن تؤدِّ
عاودا الضحك.

� ان��ا�� وجود قفص صغ�� ع� الرفِّ الخاص - �ا إْوماركو الصالح، ثمة أمر آخر. لقد اس��
ا، هو الهد�ة التقل�د�ة من عاشق إ� ا، عصفور� ب�يونيو، صديق تلم�ذك. والقفص �حوي طائر�

معشوقه. أتعرف من �كون عشيق إيونيو؟

و، َبْ�د أن أنت�سو لد�ه هد�ة مطا�قة، و�وس��
�
ا، وحق أيول - هراقل�س، أنا ال أعلم عن إيونيو ش�ئ�

م �ه� ات الشاعر الُمت�َّ مها له. إنه مي���مو، النحَّ أن أقول لك من قدَّ
جذب إْوماركو رداء هراقل�س وخفض صوته:

ا �ان... ا، أ��  أخ�� أحد�
َّ

� �اآللهة أ� � �ذلك أنت�سو منذ زمن، واستحلف��
�� - أخ��



. ً
ل هنيهة جعل هراقل�س يتأمَّ

- مي���مو...
� �حضورە.

� جنازة تراما�و، وأذكر مفاجأ��
أجل، رأ�ُت ذلك الفنان غ��ب األطوار آخر ما رأيُته ��

ا... � ا صغ�� إذن، فمي���مو أهدى أنت�سو عصفور�
فصاح ال�هل �صوته األجش:

� ال��ة أث�نة الزرقاوْ�ن، كنُت أودُّ لو أهد�ت ألس�ب�اد�س ا؟ وحق عي�� - أي�دو لك ذلك غ����
ا. ا طاعن� � ع�د�

ا �أ�مله، و�ن �ان ذلك عد�م الجدوى، كو�� � عش� الجم�ل ذا الشعر الذه��
- حسٌن، إْوماركو.

. وفجأًة �دا هراقل�س أ��� سعادًة �كث��
ُتك �ه...  ما أخ��

ْ
ذ َّ أن أرحل. نفِّ - واآلن ع��

� الشمس
ِّ � �ما فعلَت ح�� اآلن، سأمتثل ألوامرَك �ما تل�� - هراقل�س اليونتوري، ما ُدمَت ت�افئ��

نداء الفجر.

� مثل هذە الساعة
ة �الناس �� ا للعودة َع��ْ األغورا المكتظ� انعطفا عن مسارهما لئال ُ�ضطرَّ

ل األلعاب الُمقامة ع� هما تكتُّ ض مس�� �مناس�ة أع�اد لينا�ا. وع� الرغم من ذلك، فقد اع��
، واله�اج الوئ�د للحشود � الم�ح�ات الهزل�ة الُمرتَجلة، وت�ه المال��

لة �� المأل، والعق�ات الُمتمثِّ
� أف�ارە.

� ط��قهما ال ين�سان ��لمة، ب�نما استغرق �لٌّ منهما ��
ْت تناطحهما. سارا ��

�
� جعل ال��

: ّ إس�امبون�داي الذي �سكن ف�ه هراقل�س، قال األخ�� ا �لغا �� ا، لمَّ � وأخ��

ا إ� هذا الحد، وعشاء � يو�س��ا ل�س رديئ� � ل�لة واحدة. فطهو جار��� - د�اغوراس، اق�ْل ض�اف��
. داد القوة الالزمة لليوم التا�� هادئ آخر اليوم خ�� س��ل الس��

ر ب�ت هراقل�س، قال ْ ال�ستان المعتم الذي يتصدَّ ان َع�� ق�ل الف�لسوف دعوته. وف�ما هما �س��
د�اغوراس:

� الچ�مناز�وم ع� نحو� أ���
- كنت أودُّ االعتذار لك. أعتقد أنه �ان بوس�� االختالف معك ��

ورة لها... � ال �� � ال��
� جرحتك ب�ساءا��

. آسف أل�� ا �كث�� ظ� تحفُّ
فأجا�ه هراقل�س �الهدوء نفسه كدأ�ه ع� الدوام:

� و��نك من مش�الت ُ �ل ما �حدث بي�� . ولذا أعت�� � ي أتعا�� - د�اغوراس، أنت ُمستخِد�� وتؤدِّ
ا. ور�� . أما اعتذارك فأق�له �اعت�ارە لفتة صداقة، و�ن لم �كن �� ا من عم�� شق�

�
ك �� ا ال ي�� ود� ي�دو أن ش�ئ� � خلد د�اغوراس: «أي رجل �الغ ال��

ْ ال�ستان، دار �� وف�ما مض�ا َع��
ه الجمال، وال �فتنه الشغف، وال ح�� ا. أ��َّ لشخص أن �كشف الحق�قة ما دام ال يهمُّ نفسه أثر�

من آن إ� آخر؟».



د �دقة إن �ان هذا الرجل من � خلد هراقل�س: «ما زلُت لم أحدِّ
ْ ال�ستان، دار �� وف�ما مض�ا َع��

أنصار المثال�ة وحسب، أم إنه فوق ذلك أحمق. ع� �ل حال، أ��َّ له أن يزهو �كشف الحق�قة ما
ء مما �دور من حوله؟»[59]. �

دام ال �فطن ل��

شح �السواد. أما ، انفتح �اب الب�ت و�أنما ع� إثر نطحة هائجة، و�رز خ�ال يو�س��ا الُم�َّ
ً
و�غتة

دها �ان أمام س�ِّ ، و�ن راحت ذراعاها النح�لتان تتحرَّ قناعها الخا�� من المالمح فقد ظلَّ �ال تعاب��
�اندفاع غ�� معهود. فأخذ هراقل�س �كشف طالسم حر�اتها:

- ماذا �جري؟...
زائر...

� من روعك...
�� هدِّ

... � � تنفعل�� ا ح�� د� � ال أستطيع قراءة إشاراتِك ج�ِّ � أن�� تعرف��
� من جد�د...

ا�د��
ة. � الحال ت�عه ن�اح �الغ الحدَّ

ر آٍت من عتمة الب�ت. و�� عند ذاك ُسِمع خوار ُمنفِّ

- ما هذا؟
ح ب�ديها �حر�ات محمومة. راحت يو�س��ا تل�ِّ

- الزائر؟...
هل زائري �لب؟...

آە، رجل برفقة �لب...

؟ � � غ�ا��
ول�ن، لَم سمحِت له �الدخول ��

فجأر صوٌت مفعم �السطوة آٍت من الب�ت، وقال �ل�نة غ���ة:
� �ذلك وسوف أن�ف.

�� - ل�س لجار�تك ذنب. ول�ن لو أردت أن تعاقبها، فأخ��
فهمهم هراقل�س:
- ذلك الصوت...

س إ�ج�س الخارق...� عة ب�� �حق ز�وس وأث�نة الُمدرَّ

ة، ما �ان بوسع  من عند عت�ة ال�اب �اندفاع. �س�ب من لحيته ال�ثَّ
ً

ظهر رجل هائل الجرم، مق��
ە الرأس، �شع ع� صغر حجمه، الناظر إل�ه أن �عرف ما إذا �ان يب�سم أم ال. ثم ظهر �لب ُمشوَّ

ي�بح عند قدمْ�ه.
قال الرجل:

... ، هراقل�س. ومع ذلك، أظنُّ أنك لم ت�َس �دي ال�م�� ف ع� وج�� - قد ال تتعرَّ



ْتها جدائل هائجة من
�
ل
�
جة، وقد تخل ته ُمتعرِّ ا راحته. وفوق الرسغ �قل�ل، �دت ��� رفع �دە �اسط�

م. الندوب، و�أنه حقو حيوان هر�
فهمس هراقل�س:

- أوە، وحق اآللهة...

ت�ادل الرجالن التح�ة �حماس جارف. و�عد هنيهة، التفت �اشف األلغاز إ� د�اغوراس الذي
فغرە فمه. قال: 

ثُتك عنه ذات مرة. إنه الرجل الذي � كرانتور، من د�موس يونتور. سبق �� أن حدَّ
- إنه صد���

وضع �مينه فوق ألسنة اللهب.

جة، وس. ع� األقل، هكذا �ان �دعوە الرجل. �انت له جبهة هائلة، ُمتموِّ ��� �ان ال�لب ُ�دَ� ك��
د، ع� نق�ض رة داخل فمه المتورِّ م، و�كشف عن مجموعة أسنان ُمنفِّ دة، كجبهة ثور هر� ُمجعَّ
. أما � واٍل فار�� � وجهه. �َدْت عيناە الدق�قتان، الحاذقتان، الوحش�تان، كعي��

الب�اض الم��ض ��
� الرأس.

ل �� دە المتمثِّ � إثر س�ِّ
ر نفسه �� الجسم ف�أنه ع�د ض��ل �جرِّ

�ان للرجل رأس مت�اٍە هو اآلخر، أما قوامه الفارع القوي ف�ان �مثا�ة عمود �ليق �ذلك التاج الذي
 إ� أ�عاد جسمه. �ان واسع

ً
ا ف�ه، ابتداًء من مسل�ه وصو� غ�

�
صل �ه ُم�ال ل قمته. �دا �ل ما يتَّ

�
��ل

�ه من قمة رأسه إ� أخمص قدمه، له ، ضخم المنخ�ْ�ن، ��اد الشعر �غطِّ � � الجب��
الوجه، صا��

سمان �العرض المفرط لهما عروق غل�ظة. �ما �ان جذعه و�طنه ي�َّ
�
�دان هائلتان سمراوان، تتخل

� الطول نفسه. �ان
، وت�دو �ل أصابع قدمْ�ه �� � عت��ْ ، ش�ه ُم��َّ � نفسه. أما قدماە ف�انتا ُمْصَمتت��ْ

، � ما م��
ا، هائل الحجم، غ�� متناسق، ال ر�ب أنه �ان رفيق مغامراته المخلص �� رداؤە رماد��

فقد ا��سب هيئة صاح�ه و�أنه قالب صلب.

�ق � ال�� ع� نحو ما، �ان الرجل وال�لب �ش�ه أحدهما اآلخر. إذ �مكن للناظر إليهما أن ي�ب��َّ
ع المرء

َّ
الهائج نفسه الُمطّل من نظراتهما. حر�اتهما تدعو للمفاجأة، ول�س من السهل أن يتوق

ل ا. و�ظهر أن ل�لٍّ منهما شه�ة نهمة ت�مِّ الغرض من إ�ماءاتهما، ح�� ي�دو أنهما �جهالن ذلك أ�ض�
ا �لتقط الرجل من األرض عظمة لم

�
ا. وأح�ان � مهتاج�

شه�ة اآلخر، ف�ل ما �عافه األول يزدردە الثا��
�ف�غ ال�لب من كشطها، لي�ت�� مما قد �دأە ال�لب �قضمات مقتض�ة.

�الهما تف�ح منه الرائحة نفسها، الرجل وال�لب.

� الحجرة، وقد أمسكت
�� � ا ع� إحدى األر�كت��ْ � تلك اللحظة، مستلق��

ث �� جعل الرجل يتحدَّ
ة صوته غل�ظة، عم�قة، ولهجته أجن��ة ثق�لة. �داە الدا�نتان عنقود عنب أسود. �انت ن��

� � وس�� أن أقول لك عن العجائب ال��
ء �� �

� وس�� أن أروي لك، هراقل�س؟ أي ��
ء �� �

- أي ��
� أ�َ�ْتها عيناي � اإلقرار بها قط، وال��

� يرغب �� � ما �ان عق�� األثي�� عرفُتها، عن المعجزات ال��
ا، و�ن زخَرْت ، وأنا ما عندي ردود. فأنا لسُت ِكَتا�� َّ � تطرحها ع�� ة �� األسئلة ال�� األث�ن�تان. كث��
� �الغ��ب من القصص. لقد ُج�ُت �الد الهند وفارس وم� وممل�ة الجنوب وما وراء جعب��
مها األفا��

�
� تت�ل مُت اللغة الهائجة ال��

�
ُسود، وتعل

ُ
� �سكنها الرجال األ الن�ل. زرُت المغارات ال��



رة. �ُت فوق رمال مح�طات تنفتح أمام المرء ثم ُتقَفل دونه �األبواب. راق�ُت العقارب
�
الُمفك

ث � الوحل. رأ�ُت ك�ف للسحر أن يودي �الح�اة، وك�ف تتحدَّ
�ة �� السود و�� تخطُّ رموزها ال�ِّ

� تظهر �رة ح�� خذها األرواح ال�� � تتَّ أرواح المو�� من خالل أق��ائهم، ورأ�ُت األش�ال الالنهائ�ة ال��
ا. ا النهائ�� للسحرة. هراقل�س، أقسم لك إن خارج أث�نا عالم�

ا. إذ �ان ا، �ما �غزل العنكبوت �الخيوط الخارجة من �طنه ب�ت� �دا الرجل و�أنه �خلق ��لماته صمت�
�مسك عن ال�الم، فال ي�ادر أحد �الحد�ث ع� الفور. و�عد هنيهة، يزول أثر التن��م الذي يو��

�ه إ� مستمع�ه، وتعود الح�اة إ� أجفانهم وشفاههم.
عندئذ قال هراقل�س:

� أنك قد استطعت تحقيق الهدف الذي وضعَته نصب عي��ك منذ ال�دء. يوَم
�� - كرانتور، ��ُّ

�وس منذ أعوام، وأنا ال أدري م�� سأعود لرؤ�اك، سألُتك للمرة األلف عن الدافع � ي��
عانقُتَك ��

ا: «أر�د مفاجأة نف�� �ل يوم». و��دو ، للمرة األلف أ�ض� � ا. وأذكر أنك أجبت�� ا�ك طوع� وراء اغ��
� ذلك، ��ل تأ��د.

أنك قد أفلحَت ��

� اب�سامة موافقة. التفت هراقل�س إ� د�اغوراس، ْت عن كرانتور دمدمة، ال شك أنها تع�� ندَّ
ا ع� أر�كته، ير�شف آخر �أس ن��ذ له ع� العشاء. ا مط�ع�

�
الذي ظلَّ مطرق

� المهام
ا، �ما شاركنا �� ينا تعل�منا مع� � سن الطفولة. تلقِّ

فنا �� - أنا وكرانتور من د�موس يونتور، تعرَّ
ر كرانتور، الغيور ا قرَّ جُت الحق� . وعندما تزوَّ

ً
� �لغت سن التجن�د أو� نفسها إ�ان الحرب، رغم أن��

ا و... عنا �عضنا �عض� � رحلة حول العالم. ودَّ
ع �� ا، أن ��� جد�

 منا...
�

� تنازع �� ء سوى الرغ�ات ال�� �
ق ب�ننا �� � تلك الحق�ة، ما �ان �فرِّ

وهكذا ح�� اليوم. ��
 ب�نما أطلَّ من عي�ْ�ه ب��ق البهجة. ثم أردف:

ً
أطرق هراقل�س برهة

ا.
�
� عهد الش�اب، ف�لسوف

- د�اغوراس، أتدري؟ كنُت أودُّ أن أصبح مثلك وأنا ��

ا د�اغوراس هو أعرب د�اغوراس عن مفاجأته �صدق. ثم قال كرانتور �صوت هادر، مخاط��
اآلخر:

ا. - أما أنا فكنٌت أودُّ أن أصبح شاعر�
ا...

�
� النها�ة أصبح هو ف�لسوف

- و��

- وهو �اشف ألغاز� 

ْت مصابيُح ال��ت وجوە الرجال الثالثة ع� نحو
�
� داخل الحجرة �لغ الل�ُل تماَمه، وعزل

ضح�ا. و��
دت القرقرة المتواصلة الناجمة عن مضغ � ظلمات كهف. تردَّ

م معه الناظر أنها طاف�ة �� يتوهَّ
ات الجدار، ق كوَّ � الشوارع تخ��

وس. ومن آن إ� آخر �انت ص�حات الحشود الهائجة �� ��� ك��
ق. كوم�ض ال��

ا �المدينة خالل رحلة ح�اته األ�د�ة، َ كرانتور أن �ق�ل ض�افة هراقل�س، فأوضح له أنه �ان مار�
أ��

�ور�اس، وهم أبناء ا عن الهي�� �ر، �حث� ا صوب الشمال، إ� ما وراء تراق�ا، إ� ممالك ال�� جه� ُمتَّ



� أث�نا أ��� من
� ما وراء الشمال. لم �خطر له المكوث ��

� أرا�� بور�اس إله ر�ــــح الشمال، سا���
� أع�اد لينا�ا وحضور األعمال الم�ح�ة («األعمال الم�ح�ة

�� 
�

�ضعة أ�ام، ح�ث ي��د أن ي�س�
زل �سمح بوجود

ُ
د لهراقل�س أنه قد ع�� ع� ن

�
� أث�نا، أي ال�وم�د�ا»). �ما أ�

الج�دة الوح�دة ��
بح �الغ. أما هراقل�س، الذي ال شك

ُ
وس معه. سمع ال�لب اسمه فطفق ي�بح �ما له من ق ��� ك��

: ً
اب، فقد أشار إ� الحيوان قائ� � ال��

أنه قد أ�ف ��

خذُت � قد اتَّ
ا أل�� � دوم� � خاتمة المطاف، وأنت الذي طالما انتقدَت��

جَت �� - كرانتور، ها قد تزوَّ
فَت ع� زوجتك المل�حة؟ لنف�� زوجة. أين تعرَّ

ْت ع� ما ذهب � �دَرْت عن كرانتور أ�دَّ ة الفعل الودود ال�� �اد د�اغوراس �غصُّ �الن��ذ. َبْ�د أن ردَّ
ّ من وشائج صداقة � ذلك الرجل و�اشف األلغاز �جري غدير مندفع حم��� إل�ه �الفعل. فب��
اض س��لها تمام � اع��

� �اعَدْت ب�نهما �� ات العجي�ة ال�� طفول�ة لم تفلح أعوام الُ�عد وال الخ��
اض» أن د�اغوراس قد َحَدس � الغ��اء. وَمَردُّ ز�ادة «تمام االع�� � أع��

اض، برغم غموضها �� االع��
� أمسِّ حاجة إ� االستعانة

� وجود اآلخر، و�أنهما ��
�أنهما �شعران �قدر من عدم الراحة ��

ن
�
� اللذين صارا. لم �ك ل الرجل��ْ � اللذين �انا ف�ما م�� �� ي�س��َّ لهما فهم وتحمُّ �الطفل��ْ

ا ما �جري له. � د�اغوراس �عرف ك�ف َحَدس �ذلك، األمر الذي كث��
ا:  رض�ع�

ً
ث، �ل يهدهد طف� ا ه�اجه، و�أنه ال يتحدَّ ة مختلفة، �ا�ح� قال كرانتور بن��

ا �قدر ، وح�د� ُت عل�ه عند أحد المرا�� . ع�� ا أطول مما تحس�ه �كث�� وس زمن� ��� - عاش م�� ك��
رنا أن نجعل مصائرنا واحدة. ما كنُت أنا اآلخر. فقرَّ

أخذ يرنو إ� الركن المعتم ح�ث �مضغ ال�لب طعاَمه. ثم أردف، لُ�ضِحَك هراقل�س �قوله:
د لك. ح�� و�ن �ان كث�� الن�اح، فهو ال ي�بح سوى ع� الغ��اء وحسب.

�
- إنه زوجة صالحة، أؤك

ض ال�لب ة الضار�ة إ� الب�اض �حنان، فاع�� ثم مدَّ ذراعه من فوق األر�كة لينكز اللطخة الصغ��
ا. ا صاخ�� ا ن�اح� ُمطِلق�

ا هراقل�س: و�عد برهة صمت، قال كرانتور مخاط��
ق بزوجتك، آخ�س�كورا...

�
- وف�ما يتعل

ات القدر عليها �مرض ط��ل األمد. �ت. قَضْت ر�َّ
ِّ
- توف

� االن�اف. فرفع
� النها�ة أعرب د�اغوراس عن رغبته ��

َ الحد�ث. و�� فران عليهم الصمت. وف��
قة: كرانتور �دە الهائلة المح��

وس. ��� ، ف�عان ما أن�ف أنا وك�� � - ال ترحل �س�ب م��
ا، سأل: ته تق���� ل ن�� ومن دون أن ي�دِّ

- هل أنت صديق هراقل�س؟
� �األحرى ُمستخِدمه.

- �ل إ��



� �د أمينة، د�اغوراس. هراقل�س �اشف ألغاز
� حاجة إ� حل� أنت ��

- أوە، مش�لة غامضة ��
د لك أنه لم �فقد نظرته

�
� أؤك  منذ آخر لقاء �� �ه، ول���

ً
. زاد وزنه قل�� ، ع� حد عل�� �

اس�ثنا��
ا �ان، خالل أ�ام قالئل... فَته �ه، أ��

�
. سوف �حلُّ اللغز الذي �ل الثاق�ة وال ذ�اءە الحا��

ر هراقل�س: فتذمَّ
ق إ� العمل الل�لة. - وحق آلهة الصداقة، دعونا ال نتطرَّ

 كرانتور:
ً

قال د�اغوراس سائ�

- إذن، فأنت ف�لسوف؟
ا حاجبْ�ه السوداوْ�ن: �� أجاب األخ�� ُمقطِّ

ا؟
�
 و�ان ف�لسوف

َّ
� إ� - وهل ِمْن أثي��

فقال هراقل�س:

�
ر بها. يتمادى ��

�
، د�اغوراس الصالح، فكرانتور يتعامل �الفلسفة، ول�س �فك - ال ��� فه��

قناعاته إ� أق� حّد، إذ ال يروق له اإل�مان �ما �عجز عن ممارسته.

�
ا خالل حديثه، و�أن تلك السمة ع� وجه التحد�د أ��� ما يث�� إعجا�ه �� �دا هراقل�س مستمتع�

: ً
صد�قه القد�م. وتابع قائ�

- أذكر...
ر ب�دي».

�
� أفك

أذكر إحدى مقوالتك، كرانتور: «إ��

� قد ا»، ول��� ر أ�ض�
�
: «األ�دي تفك ا، هراقل�س. �انت المقولة �ما ��� د� - �ل إنك ال تذكرها ج�ِّ

مُتها ع� سائر الجسد... عمَّ
اب عادًة. � ال��

�� � ��
�
ا، �ما �فعل �الُمقل  ساخر�

ُ
اب�سم د�اغوراس. جعله الن��ذ

ا؟ ر �أمعائك أ�ض�
�
- وهل تفك

، وأظفار القدم. � - و�المثانة، والقض�ب، والرئت��ْ
: ً
د له. و�عد برهة صمت، أردف قائ� راح كرانتور �عدِّ

ا ف�لسوف �حسب اعتقادي... - د�اغوراس، أنت أ�ض�

� األ�اد�م�ة. أتعرفها؟ 
- أنا مرشد ��

- �الطبع. أ�اد�م�ة صد�قنا الصالح أرستو�ل�س�
. �

� له أن كرانتور �عرف أفالطون �اسمه الحق��� � تب��َّ �انت مفاجأة د�اغوراس سارة ح��
- أما نحن فنناد�ه منذ أمد �ع�د �لق�ه، أفالطون.

� صقل�ة �قوة...
ة �� � إن ذكراە حا��  ع��

ً
ْل له ن�ا�ة

ُ
- أعرف ذلك. ق



� صقل�ة؟
- هل كنَت ��

�
ة. ُ�شاع أن الطاغ�ة ديون�سوس األول قد وقع �� � جئُت من هناك م�ا�� - ��اد �مكن القول �أن��

... َّ
اقو�� �س�ب تعال�م رف�قك ل�س إ� خصومة مع صهرە ديون الس��

. ُ�َّ د�اغوراس �ذلك الخ��

� � ثمارها. ول���
� �عرف أن َسْفَرَته إ� صقل�ة قد �دأت تؤ�� - ستكون سعادة أفالطون جارفة ح��

ە بنفسك، كرانتور. ُزْرنا م�� ش�ت، أرجوك. إن �انت تلك أدعوك إ� األ�اد�م�ة ك�ما تخ��
� محاوراتنا الفلسف�ة...

رغبتك، ف�مكنك الحضور لتناول العشاء، و�ذا �شارك ��

ا �الغ � ال�أس أمر�
، و�أنما �جد �� �

�
ل �أس الن��ذ بتعب�� ينمُّ عن شعورە �ال�س�  أخذ كرانتور يتأمَّ

الطرافة أو الَهْزل. ثم أجا�ه:
. � � الواقع، نظ��ات�م ال �سته����

� األمر. ��
ر ��

�
� سأفك - أشكرك، د�اغوراس، ول���

ثم أطلق ضحكة مكتومة، و�أنه قد أل�� دعا�ة رائعة.
ة: ة، فسأله �مودَّ ء من الح�� �

�� �
أما د�اغوراس، الذي وقع ��

- وأّي نظ��ات �سته��ك؟
- الح�اة.

- الح�اة؟
أومأ كرانتور من دون أن �كفَّ عن النظر إ� ال�أس. فقال د�اغوراس:

- الح�اة ل�ست نظ��ة �أّي حال. �ل ما تحتاج إل�ه �� تح�ا أن تكون ع� ق�د الح�اة.
م الح�اة.

�
� للمرء تعل

- �ال، �ل ي����

� �جذ�ه َبْ�ل لحظة، فقد شعر اآلن �اهتمام مه��
ُ
� االن�اف ق

أما د�اغوراس، الذي �ان يرغب ��
�ة �عنا�ة.

َّ
ت ع� لحيته األث�ن�ة الُمهذ إ� المحاورة. مدَّ رأسه، و�أنامله النح�لة ر�َّ

� جاهل لت، إذ أخ�� أن��
ُ
ا. من فضلك، ف�ِّ �� ما ق - كرانتور، إن ما تقوله جدير �الفضول حق�

م المرء الح�اة؟
�
� رأ�ك، ك�ف يتعل

�ذلك. ��
- ل�س �� أن أف�ِّ لك.

مَت ذلك �الفعل.
�
- ول�ن، ي�دو أنك قد تعل

أومأ كرانتور. فقال د�اغوراس:

ە؟ ا �ستح�ل تفس�� م ش�ئ�
�
- وأ��َّ للمرء أن يتعل

َّ كرانتور عن أسنان ب�ض هائلة الحجم �امنة وسط متاهة لحيته. ، ك��
ً
و�غتة

- أولئك األث�نيون...



� �ادئ األمر. ثم أخذ
� د�اغوراس ما قاله بوض�ح �� ة خف�ضة للغا�ة ح�� لم ي�ب��َّ دمدم كرانتور بن��

ثه ب �اتجاە ُمحدِّ ، و�ق�� م، ف�أن صوته آٍت من م�ان ق��
�
ا وهو يت�ل ا رو�د� يرفع صوته رو�د�

� ه�اج:
لينطحه ��

ا... - مهما طال غ�اب المرء عنهم، فما زالوا كعهدي بهم دوم�
أولئك األث�نيون...

م
�
� التعل

أوە، أي شغف �اللعب �ال�لمات، �السفسطة، �النصوص، �المحاورات� إن أسل���م ��
رات�م فوق المقاعد، ف�ما تنصتون، وتقرأون، وتكشفون طالسم ال�لمات، وأنتم جلوس ع� ُمؤخِّ

� شع�ان... � محاورات النهائ�ة� إن األث�ني��
ا مضادة، �� ا وُحجج� وتختلقون ُحجج�
... ر و�نصت إ� الموس���

�
واحد �فك

، ينعم و�ش�� من دون أن يتقن ح�� القراءة وال�تا�ة، و�خضع لح�م ا �كث�� وآخر أعظم عدد�
الشعب األول...

ف�ه الُمقامة �مناس�ة ْت جل�ة وسائل ال��
�
ل
�
� الجدار ح�ث �سل

ة �� جه صوب كوَّ ا ثم اتَّ هبَّ واقف�
أع�اد لينا�ا.

- أنِصْت إل�ه، د�اغوراس...

. قصته لن ُتنَقش قط ع� األنصاب الجنائ��ة، ولن ُتحَفظ م�سوخة �
هوذا شعب أث�نا الحق���

ات ح�ث �سطر فالسفت�م روائع أعمالهم... د�َّ ع� ال��
إنه شعب ال ُ�قِدم ح�� ع� ال�الم، �ل �جأر و�خور، مثله �مثل الثور الهائج...

اسة. ا من الوحش�ة، ما �ش�ه ال�� � حر�اته، لمح د�اغوراس ش�ئ�
ة. و�� ابتعد عن ال�وَّ

ا منه �أنه ثِمٌل ب�شوى اآللهة... ، اعتقاد�
�

ب، و�ضاجع، و��س� - إنه شعب �أ�ل، و���
� الخارج�

أنِصْت إل�ه� إنه ��
فأ�دى د�اغوراس مالحظته التال�ة:

َت إل�ه ال �حسن - كرانتور، إنما ال��� ط�قات، �ما أن الن��ذ صنوف. إن ذلك الشعب الذي أ��
� األمور. أما أولئك الذين يتقنون إعمال العقل فهم من فئة أس�، ولزام عليهم أن

إعمال العقل ��
�ح�موا...

وس الهائج من شدة ص�اح صاح�ه ��� � زاد ن�اُح ك�� � ح��
عة. ��

َّ
جاءت الص�حة وحش�ة، غ�� ُمتوق

المدوي.
- عقل�...

�َم ينفع�م العقل؟...
طة؟... � الحرب ع� إس��

هل أعملتم العقل ��



اطور�ت�م؟... � طموحات إم��
هل أعملتم العقل ��

��ل�س، وألس�ب�اد�س، و�ليون، أولئك الرجال الذين قادو�م إ� المذ�حة�... ي��
ء؟... �

�� �
هل �انوا من المعقول�ة ��

واآلن ماذا ت���َّ ل�م �عد اله��مة؟...
� �

� أمجاد الما��
أن تعملوا العقل ��

: ً
ض د�اغوراس قائ� فاع��

ا� ث و�أنك لست أث�ن�� - تتحدَّ

ا سوى خلف أسوار هذە ا� فل�س للمرء أن �كون أث�ن�� ا أنت أ�ض� - ارحْل عن أث�نا، ولن تعود أث�ن��
المدينة العب��ة�...

� ل ما تدرك أن الحق�قة ل�ست واحدة، �ل ل�ل امرئ حق�قته ال�� � ترحل عن هنا، فتدرك أوَّ أما ح��
ه. و�الخارج، تفتح عي�ْ�ك... تخصُّ
. ا عدا سواد الفو�� � ش�ئ� فال ت�ب��َّ

ف. التفت د�اغوراس إ� هراقل�س �ما لو
َّ
وس الهائج توق ��� مَضْت برهة صمت. ح�� ن�اح ك��

� أف�ارە، وعل�ه فقد
ا ��

�
ل، إال أن �اشف األلغاز �دا مستغرق � التدخُّ

�� 
ً
�ان األخ�� قد أ�دى رغ�ة

ض د�اغوراس أن المحاورة «فلسف�ة» محضة، وأن هراقل�س �فسح له المجال لإلدالء ��ل اف��
الردود. عندئذ تنحنح وقال: 

ا ، كرانتور، ول�نك ع� خطأ. ذلك أن السواد الذي �ش�� إل�ه، ح�ث ال ترى ش�ئ� � - أعرف ماذا تع��
� . تظنُّ أن الحقائق المطلقة الثابتة ال وجود لها، ول��� َّ

، إنما هو جهلك ل�س إ� عدا الفو��
ه. أما أنا � تخصُّ أستطيع التأ��د ع� وجودها، و�ن صُعَب إدرا�ها. تقول إن ل�ل امرئ حق�قته ال��
�ن ممن �ختلفون عن �عضهم ه. لقد عرفَت ال�ث�� : ل�ل امرئ رأ�ه الذي �خصُّ فأجي�ك �ما ���
هم، � تخصُّ ا، و�فصحون عما �أنفسهم �ألُسن مت�اينة، ولهم آراؤهم ال�� ا �الغ�

�
ال�عض اختالف

. ول�ن
ً
ا ال �ح�� �الق�مة نفسها عند الناس قاط�ة فخلصَت إ� ن��جة خاطئة مفادها أن ش�ئ�

قولك �قت� ع� ال�لمات، ع� التع��فات، ع� صور األش�اء وال�ائنات. وع� الرغم من ذلك،
فثمة أف�ار ما وراء ال�لمات...

: ً
قاطعه كرانتور قائ�

جم. - الم��

- ماذا؟
� من األسفل و�أنه قناع غامض. قال:

�دا وجه كرانتور الهائل ع� ضوء المصابيح اآل��

�
ا لتلك العق�دة، ف�ل ما نأ�� � �قاع نائ�ة عن �الد اإلغ��ق. وفق�

جم واسعة االن�شار �� - عق�دة الم��
�ه من أفعال أو أقوال إنما �� �لمات مكت��ة �لسان آخر ع� برد�ة هائلة. وثمة شخص �قرأ



�
ا، ف�كشف طالسم أفعالنا وخواطرنا، و�كشف مفاتيح محج��ة �� � هذە اللحظة تحد�د�

د�ة �� ال��
جم... نصِّ ح�اتنا. ذلك الشخص ُ�د� الُمف�ِّ أو الم��

جم قادر ع� كشف ذلك ا ال نعرفه، َبْ�د أن الم�� و�عتقد المؤمنون �ه أن لح�اتنا مغًزى نهائ��
� نحبنا ونحن ال نعرف أ���

� خاتمة المطاف، ي�لغ النصُّ نهايته فنق��
المغزى ف�ما هو �قرؤنا. و��

ا[60]. � � لوجودنا أخ��
جم الذي قرأنا س�عرف المغزى النها�� مما عرفنا من ق�ل. ول�ن الم��

أما هراقل�س الذي لزم الصمت ح�� تلك اللحظة فقال:

جم األحمق، ما داموا س�قضون نحبهم وهم ع� القدر نفسه - و�َم ينفعهم اإل�مان �ذلك الم��
من الجهل؟ 

جم ممكن. ا، هناك من �عتقد أن الحد�ث إ� الم�� - حسن�
: ً
� خ�ث، وأردف قائ�

ثم اب�سم كرانتور ��
جمها. � إلينا إذ �قرأ �لماتنا و���

جم، فهو �ص�� � اإلم�ان مخاط�ة الم��
- ُ�قال إن ��

 مما �َدْت لهراقل�س:
ً

فسأل د�اغوراس، الذي لم ت�ُد له تلك العق�دة أقل هْز�
- وماذا �قول أصحاب هذا الرأي لذلك الـ...

جم؟  فقال كرانتور: الم��

�
ا، �أن ُ�طلعهم ع� ما سوف �جري لهم �� دونه و�طلبون منه أمور� - ع� حسب. ال�عض �مجِّ

فصول مستق�ل�ة...

ا �أنهم �علمون � واقع األمر (أو ظن�
جم ال وجود له �� ا منهم �أن الم�� اە آخرون، علم� � يتحدَّ � ح��

��
ذلك)...

سأل د�اغوراس:

ونه؟ - وك�ف يتحدَّ
فقال كرانتور:

- �ص�حون ف�ه.
ء. �

وفجأة، رفع ناظ�ْ�ه نحو سقف الحجرة القاتم. �دا أنه ي�حث عن ��

�ان ي�حث عنَك أنت[61].
وصاح �صوته الهادر:

ْل �� من أ�ون�...
ُ
� وجودك �ل الثقة� ق

جم� أنت، �ا من تثق �� - أنِصْت أيها الم��
...� � ��

ْ
ف ، عرِّ � ْ لغ�� ف�ِّ

...� � اك �أن تفهم�� أتحدَّ



أنت، �ا من تخالنا ال نعدو أن كون �لمات مكت��ة منذ أمد �ع�د�...
ا�... ا نهائ�� � مفتاح�

أنت، �ا من تحسب قص�نا تخ��
جم�... ، أيها الم�� َّ �

أعمل عقلك ��
ْل �� من أ�ون...

ُ
ق

ا�... ا ع� كشف طالس�� أ�ض� ، قادر� �
ْل �� إن كنَت، وأنت تقرؤ��

ُ
ق

: ً
دُّ هدوءە، التفت إ� د�اغوراس مرة أخرى واب�سم قائ�   وف�ما راح �س��

ا، �طب�عة الحال، إذ ال جم ال �ج�ب أ�د� جم المزعوم. ول�ن الم�� � الم��
- ذلك ما �ص�حون �ه ��

� الجهل سواء[62]...
وجود له. ولو �ان له وجود، فإننا و��اە ��

� األقداح. فاستغلَّ
ْت الم��د من الن��ذ �� عة وص�َّ َ دلَفْت يو�س��ا إ� الم�ان تحمل قارورة ُم��

كرانتور تلك الوقفة ل�قول:
... � نزهة. فهواء الل�ل نافٌع ��

- سأخ�ج ��
ا: �� ە. و�عد هنيهة، قال هراقل�س ُمعقِّ تبع خطاە ال�لب األب�ض الُمشوَّ

ا، وقد أبرز �لٌّ من ا و�الغ الغرا�ة دوم� ، د�اغوراس الصالح. لطالما �ان ُمندفع�
ً

- ال تلِق إل�ه �ا�
ا �الص�� الالزم للجلوس � شخص�ته. لم �حظ� يوم� � تم��ِّ ات تلك األطوار الغ���ة ال�� الزمن والخ��

د... � أمر االستدالل العق�� الُمعقَّ
، ذلك أنه �حار ��

ً
والحد�ث ط���

ُتك أنه ا لشعورە �المقت تجاە الحرب والج�ش. هل أخ�� ا، نظر� ط�� ا، وال إس�� ما �ان ي�دو أث�ن��
� حرق خاللها � الحق�ة ال��

دە بنفسه ع� ج��رة َواِبَ�ه؟ �ان ذلك �� � ك�خ ش�َّ
ا �� ل وعاش وح�د� � اع��

�دە، ع� وجه التق��ب...

ي. ال أعرف ما يرض�ه وما �سوءە، � �غض الج�س ال���
وع� الرغم من ذلك، لم �جد هناء ال�ال ��

ولم أعرف ذلك قط...

� كتاب الح�اة العظ�م. أعتذر لك عن
ه �ه ز�وس �� ا عن الدور الذي خصَّ أظنُّ أنه ل�س راض��

مسل�ه، د�اغوراس.
ا ع� االن�اف. سأل: ل الف�لسوف من أهم�ة األمر وقام عازم�

�
قل

ا؟ - ماذا نحن فاعالن غد�
، وقد عملَت �ما ف�ه ال�فا�ة. ا. فأنت ُمستخِد�� - أوە، أنت لن تفعل ش�ئ�

- أر�د مواصلة التعاون معك.
� حال جدَّ جد�د.

ا �� جري تح��ات �س�طة �مفردي. وسأح�طك علم�
�
ا أ ورة لذلك. غد� - ال ��

ف د�اغوراس عند ال�اب:
َّ
توق

ا �مكنك إخ�اري �ه؟ - هل كشفَت ش�ئ�



فحكَّ �اشف األلغاز رأسه وقال: 
� الل�لة، ع� �ّل حال... ء �س�� ع� ما يرام. لديَّ �ضع نظ��ات لن �سمح �� بنوم ها�� �

- �ل ��
فقاطعه د�اغوراس:

� ق�ل شقها. ث عن ح�ة الت�� ا. دعنا ال نتحدَّ - حسن�

ثم ودَّع �لٌّ منهما اآلخر �ما �فعل األصدقاء[63].

 



الفصل الخامس
ان. ا ع� الط�� �ان هراقل�س اليونتوري، �اشف األلغاز، قادر�

� ظلمات كهف حال�ة، �ما لو �ان جسمه ورقة.
� صمت مطبق، ��

ا �الهواء، �� ق خف�ف�
�
أخذ �حل

ل ما تنا� خفقان قلٍب ش عنها. فتنا� إ� سمعه أوَّ � �ان �ف�ِّ ا ع�� ع� ضالته الم�شودة ال�� � أخ��
ە، وما ع من م�انه لتوِّ �

� ا ان��ُ �� ا ��� ا. �ان قل�� � العتمة أ�ض�
ق ��

�
ە، �حل ثق�ل كدفقة م�اە حِمئة. ثم أ�َ�َ

� األصابع راحت ت�ساب خيوط دم َثْت �ه �ٌد و�أنه ِقْ��ة من األد�م. ومن ب�� زال �خفق. �ش�َّ
ن القلب العاري أ��� ما يث�� قلقه، �ل ه��ة الشخص

�
ثخينة. وع� الرغم من ذلك، لم �ك

ا. أما صلة بتلك ال�د �َدْت مبتورة عند ال�تف تحد�د� � إح�ام �الغ، إال أن الذراع الُمتَّ
ث �ه �� الُم�ش�ِّ

صها، ْت له �� يتفحَّ � ت�دَّ ء. دنا هراقل�س من الرؤ�ا ال�� �
ف�ما وراء ذلك، فقد غشَ�ْت الظالل �ل ��

ا �� � الهواء ��
ا مبتورة قادرة ع� التحليق �� ا إ� ذلك �الفضول. إذ �دا له التصديق �أن ذراع� مدفوع�

ء الوح�د الذي �
ا أغرب وأغرب. �ان خفقان ذلك القلب هو ال�� � ش�ئ� من الع�ث. عند ذاك تب��َّ
. ً
ا هائ� ا، ثم وضع �د�ه ع� صدرە ل�جد تج��ف� �لغ سمعه. خفض ��ە مذعور�

ە قلُ�ه. ع لتوِّ �
� فأدرك أن القلَب الذي ان��ُ

ا. أفاق من نومه صارخ�

ئ من ن، فاستطاع أن يهدِّ � دلفت يو�س��ا إ� حجرته مفزوعة، �ان قد �دأ �شعر بتحسُّ وح��
روعها[64].

� الحلقة المعدن�ة. هذە المرة، استطاع فعلها �قفزة
ق المشعل ��

�
ف الع�د الصغ�� �� �عل

َّ
توق

ن هراقل�س من مساعدته. قال وهو ينفض الغ�ار عن �د�ه:
�
واحدة ق�ل أن يتمك

، فال مانع عندي من االنتظار ح�� أ�لغ سنَّ � � العودة. ول�ن ما ُدمَت ت�افئ��
رَت �� - لقد تأخَّ

التجن�د.
فأجا�ه هراقل�س:

� �ه الطب�عة. ك�ف
- ما ُدمَت ع� هذا القدر من الحذق، فسوف ت�لغها ق�ل األوان الذي تق��

حال س�دتك؟
� تركَتها. رغم أنها ل�ست �خ�� حال.  مما �انت عل�ه ح��

ً
- أفضل قل��

� �الغموض، ثم همس
� منتصف رواق معتم ودنا من �اشف األلغاز �مظهر ���

ف الطفل ��
َّ
توق

إل�ه:
� أحالمها.

� الع�د ال�هل، �قول إنها ت�خ ��
- إف�ما�و، صد���
فأقرَّ هراقل�س:

. � � حال��
� حلم أْدَ� إ� ال�اخ. الغ��ب أن تلك األمور نادرة الحدوث �� - اليوم انتاب��



- إنها عالمة ع� الش�خوخة.

ا؟ - ُتراَك ُمف�ِّ أحالم أ�ض�
- �ال، �ل إن ذلك رأي إف�ما�و.

� �ان هراقل�س �ذكرها، إال أنها �َدْت أ��� نظافة و�ضاءة هذە المرة، ح�ث �لغا الحجرة ال��
ة � األروقة الُممتدَّ

� واألمفورات، وكذلك �� � مش�اوات الجدران وخلف األر�كت��ْ
ض�ئْت المصابيح ��

�
أ

ب. سأل الطفل: ا من الجمال الُمذهَّ �� إ� ما وراء الحجرة، ما أض�� ع� الجو ��

� أع�اد لينا�ا؟
- ألن �شارك ��

- ك�ف؟ ما أنا �شاعر.

ا. وماذا تكون إذن؟ - ِخلُتَك شاعر�
فأجاب هراقل�س:

- �اشف ألغاز.

- وما ذاك؟
ر هراقل�س هنيهة ثم قال:

�
فك

� أمور �كتنفها الغموض.
�� � � أد�� برأ�� ا، فعم�� �ش�ه ما �فعله إف�ما�و، ذلك أن�� ل مل�� - �التأمُّ

ا: ا، إذ خفض صوته معلن� لته بوصفه ع�د� � ر م��
�
التمَعْت عينا الطفل. وفجأًة �دا أنه قد تذك

� أن �ستق�لك.
- لن تل�ث س�د��

- أشكرك.

�
 بتدقيق النظر ��

�
ا إ� أنه ما زال ال �عرف اسمه. جعل ي�س� ان�ف الطفل فان��ه هراقل�س �اسم�

� �ق، تلك ال�� عة �ال�� الج��ئات الخف�فة متناه�ة الصغر السا�حة حول ض�اء المصابيح، الُمش�َّ
� حركتها متناه�ة

ا ت��عه تلك الذرات �� ا أو نمط�
�
�ش�ه ُبرادة الذهب. حاول أن �ك�شف قانون

�ە إ� كشف طالسم صور
َّ ا �أن فضوله-ال��

�
الخفة. ول�نه ما ل�ث أن اضطّر لتح��ل ناظ�ْ�ه، عارف

� حم�م�ة األش�اء الالنهائ�ة.
ا�د من التعق�د- �خاطر �الت�ه �� � ع� قدر م��

� من الهواء. � مهب ت�ار مفا��
دلَفْت إت�س إ� الحجرة، ف�َدْت حواُف ردائها تخفق �ما األجنحة ��

ا تعلوە الهاالت، فقد �دا عل�ه قدٌر أ��� من العنا�ة. �انت نظراتها أما وجهها، الذي ما زال شاح��
تها أمام هراقل�س. � معيَّ

تا �� أقل عتمة، و�َدْت رائقة خف�فة. انحَنْت الجار�تان اللتان ح��

� �الغة التواضع. األ� ال �ق�ل فتنا �حضورك، هراقل�س اليونتوري. أعتذر عن ض�اف�� َّ �� -
الحبور.

� سواها.
� لض�افتِك، إت�س. ولسُت أرغب �� - أنا مم��

. � أما �� فأشارت إ� إحدى األر�كت��ْ



ا. ا خالص�
�

م لك ن��ذ � أن أقدِّ - ع� األقل، �مكن��
� مثل هذە الساعة من ساعات النهار.

- ل�س ��

ا ع� أر�كته، �ئ� � صمت. جلس �لٌّ من هراقل�س و�ت�س ُمتَّ
� خرجتا �� � اللت��ْ رآها �ش�� إ� الجار�ت��ْ

� مواجهة اآلخر.
��

: ً
م ثنا�ا ثوب الي��لوس فوق ساقْيها، اب�سَمْت إت�س قائلة وف�ما �� تهندِّ

� ساعة لم
، هراقل�س اليونتوري. ما كنَت تهدر أتفه خاطرة من خواطرك �قطرة ن��ذ �� - لم تتغ��َّ

ف اآللهة. ب خاللها، وال ح�� من أجل إراقة الخمر ع� �� تألف ال��

�
ق ��

�
، وتحل � �الن��ذ ك�ما تفقد رو�� االتصال �جس�� ِت، إت�س، فما زلِت تغ��ن�� - وال أنِت تغ��َّ

. �
ة. غ�� أن جس�� �ات أثقل مما ي���� السماوات �ح��َّ

اف �أن األمر َّ االع�� ، أل�س كذلك؟ ع�� - وع� الرغم من ذلك، فذهنك يزداد خفة أ��� فأ���
. هراقل�س، هل � ا سوى من خالل ذه��

�
، فما عدُت أملك من تلك الجدران ِف�ا� نفسه �جري ��

�
��

ْ
� ال أستطيع ح�سه، ذلك أنه �فرد جناحْ�ه فأقول له: «خذ �سمح لذهنك �التحليق؟ من جان��

. أنت ال تعرف هذە الهوا�ة، �
ا، إ� الما�� � إ� الم�ان نفسه دوم�

حيثما ش�ت». ول�نه �أخذ��
... �

� الما��
�� َ �الطبع، فأنت رجل. أما نحن، مع�� ال�ساء، فنح��

أجابها هراقل�س:
. �

� الما��
�� َ - أث�نا �أ�ها تح��
� وهن:

فاب�سَمْت ��
اجرو. - ذلك ما �ان س�قول م��

� تلك اللحظة إ� نظرتها الغ���ة.
تابع هراقل�س اب�سامتها، و�ن ان��ه ��

- ماذا جرى لنا، هراقل�س؟ ماذا جرى لنا؟
. أما هو فخفض عي�ْ�ه.

ً
ْت برهة

َ
أطرق

اجرو، وأنت، وزوجتك آخ�س�كورا، وأنا... - م��

ائع ثوا ألمرنا. �� ها رجال لم �عرفونا أو �ك�� � سنَّ ائع ال�� ماذا جرى لنا؟ كنا نمتثل للقواعد، لل��
�
� للرجال االمتثال لها و�ن �ان بوسعهم مناقشتها ��

ائع ي���� امتثل لها آ�اؤنا وآ�اء آ�ائنا. ��
المجمع. أما نحن، مع�� ال�ساء، فال ُ�سمح لنا �الحد�ث عنها وال ح�� خالل أع�اد
� األغورا. إذ �جب علينا، نحن مع�� ال�ساء،

� نخ�ج من بيوتنا ونجتمع �� الث�سموفور�ا، ح��
ا عن أي امرأة أخرى، فلسُت السكوت ح�� عن أخطائ�م واإلذعان لها. وأنا، �ما تعلم، ال أز�د ش�ئ�

... � التفك�� أتقن القراءة وال ال�تا�ة، لم أَر سماوات أخرى، وال أراض� أخرى، و�ن �ان يروق��

�
ائع �ائدة �أحجار المعا�د العت�قة. واأل�رو�ول�س �اردة، �� ر؟ أن أث�نا تقوم ع� ��

�
أتعرف ف�َم أفك

ق. أما
�
برودة المقابر. أعمدة مع�د �ارث�نون �مثا�ة قض�ان قفص، ح�ث ال �مكن للطيور أن تحل



السالم...
ق لنا السالم... أجل، تحقَّ

. أو ع� األقل، � ما م��
ول�ن، �أي ثمن؟ ماذا فعلنا �ح�اتنا، هراقل�س؟ �انت الحال أفضل ��

ا... ذلك ما كنا نحس�ه جم�ع�
وذلك ما ذهب إل�ه آ�اؤنا.

فقال هراقل�س:

ا. �ل � ن أسوأ كث��
�
ن أفضل منها اآلن. �ما لم تك

�
� ما م�� لم تك

- إال أنهم �انوا ع� خطأ. فالحال ��
ما هنالك أن أن الحرب �انت دائرة آنذاك.

: ً
� جمود، قالت إت�س ��عة و�أنها تج�ب سؤا�

و��
. � ما م��

�� � - لقد أحب�َت��

س بهدوء، � غا�ة السكون، ي�نفَّ
ا ع� األر�كة، �� �ئ� ل نفسه ُمتَّ شعر هراقل�س �أنه خارج ذاته، يتأمَّ

اث. وع� الرغم من ذلك، فقد أحسَّ �أمور تطرأ ع� جسمه. � �عدم اال���
وع� وجهه تعب�� ���

ْت
َ
. عندئذ أردف � ا ع� نحو مفا��

�
�ان عرق � �دْ�ه برودة وجعلتا تتص�َّ

فع� س��ل المثال، َ�ْت ��
ا أحب�ُتك. إت�س:- وأنا أ�ض�

راها �انت عاجزة عن خوض محاورة معقولة،
ُ
ْت دفة الحد�ث؟ ت َ َّ �ساءل هراقل�س، لماذا غ��

�
ق إ� تلك المسائل الشخص�ة اآلن، وفجأًة؟ تململ �� نة، �محاورات الرجال؟ وف�َم التطرُّ � ُم��َّ

س عما ها �لمات امرأة وح�دة تنفِّ ا.- أوە، هراقل�س. أرجو أن تلتمس �� العذر. اعت�� أر�كته مضط���
� صدرها...

��

ر قط أن مج��ات األمور �ان من الممكن أن تختلف؟ �ال، ل�س
�
� أ�ساءل، ألم تفك ومع ذلك، فإن��

ا؟ � ذلك قط. ول�ن، ألم �شعر �ه يوم�
ر ��

�
هذا ما عن�ت. فأنا أعرف أنك لم تفك

� اس�ن�ط هراقل�س أنه قد فقد عادة الحد�ث مع ال�ساء. ح�� مع � واآلن، ذلك السؤال العب��
، رغم الت�اين � ُمستخِدمه األخ�� د�اغوراس �مكن إجراء محادثة منطق�ة ع� مستوى مع��َّ
رى، أتكون لل�ساء

ُ
� من وراء ذلك السؤال؟ ت

� ط�اعهما. ول�ن، مع ال�ساء؟ ماذا ت���
الواضح ��

؟ ؟ ح�� مع اإلقرار �صحة ذلك، ف�َم يهمُّ ه ف�ما م��
َ
ن ْ َ ر �ل شعور َخ��

�
القدرة ع� تذك

 �الحلم، األمر الذي
ً
دة األلوان، تروح وتغدو، خاطفة األحاس�س، والمشاعر، �لها طيور ُمتعدِّ

؟ ّ �عرفه هراقل�س. ول�ن، ك�ف �ف�ِّ لها ذلك، و�� الجاهلة �ه ع� نحو ج��
قال وهو ي�نحنح:

ْت محلها مشاعر أخرى �الغة
�
� ش�ابنا كنا نضمر مشاعر ل�عضنا ال�عض، واآلن حل

- إت�س، ��
� �لٍّ من الحاالت؟ أعرف أن آخ�س�كورا ��

االختالف. َمْن �ستطيع الجزم �ما �ان س�حدث ��
� أبناًء، فقد سعدُت معها و�كيُتها يوم رح�لها. َّ أبواي. ورغم أنها لم تهب�� � فرضها ع�� الزوجة ال��

اجرو، فقد اختارِك أنِت... أما م��



فقاطَعْته إت�س:

ا َّ أبواي كذلك. وأنا أ�ض� � ق�لَت أنت آخ�س�كورا، فهو الرجل الذي فرضه ع�� - وأنا ق�لُته ح��
سعدُت معه و�كيُته يوَم رح�له. واآلن...

ها نحن أوالء، �النا سع�د إ� حد مقبول، ال نجرؤ ع� الحد�ث عن �ل ما فقدناە، عن �ل
هناها لرغ�اتنا... رنا فيها لغرائزنا، عن �ل إهانة وجَّ

�
دناها، عن �ل مرة تنك � �دَّ واحدة من الفرص ال��

من خالل العقل...
واختالق الُحَجج.

 ورمَشْت عدة مرات، و�أنها تفيق من حلم.
ً
ْت برهة

َ
أطرق

ة. لقد رحل الرجل األخ�� عن هذا الب�ت، و... � الصغ��
ر اعتذاري عن ن��ات جنو�� � أ�رِّ - ول���

وما نحن مع�� ال�ساء من دون الرجال؟ أنت أول رجل يزورنا منذ مأد�ة الجنازة.

ر أن �كون ە األلم الذي �شعر �ه». ثم قرَّ ا: «هكذا إذن. إن حديثها مردُّ م� ر هراقل�س ُمتفهِّ
�
فك

ا معها: ودود�

- ك�ف حال إِلَ�ا؟
� عزلتها الرهي�ة.

َرْت ��
�
- ما زالت تتحامل ع� نفسها. و�ن �انت تأ� �لما فك

؟ �
- وماذا عن دامينوس ال�الث��يو��

� له ذلك. اآلن وقد رحل �عة تج�� . فال�� ً
- إنه تاجر. لن �ق�ل �الزواج من إِلَ�ا ح�� أموت أو�

اث ِمْن الذكور، � الم��
�عة ور�ثة ل�س لها َمْن �شاركها �� � نظر ال��

أخوها، فقد أص�َحْت إِلَ�ا ��
ع �االمت�از الح�ي ج لئال تص�� ثروتنا إ� خزائن الدولة. دامينوس يتمتَّ وَّ � و�جب عليها أن ت��
اجرو. ا، وال س�ما منذ رح�ل م�� � ا كب�� للزواج منها، ع� اعت�ارە عّمها، غ�� أنه ال �ضمر �� تقدير�
ا للمثل السائر. لسُت آ�ه ، وفق� � ب طيور الموت �ساقط الجثام��

َّ
ق ب رح��� �ما ت��

َّ
ق واآلن ي��

لذلك.
ْت إت�س ذراعْيها، ثم تا�عت:

�
حك

 عن ذلك، فل�س
ً

اث. فض� د أن هذا الب�ت من نص�ب إِلَ�ا ضمن الم��
�
- ع� األقل، فلسوف أتأ�

� الحس�ان ما لحق
ا �األخذ �� � ��

�
� ل�سوا ك اب ابن�� ل، فُخطَّ سع من الخ�ارات. لك أن تتخ�َّ لديَّ ُم�َّ

�أ�تنا من خزي...
ة، قال هراقل�س: � و�عد برهة صمت وج��

ا. �  صغ��
ً

- إت�س، لقد ق�لُت عم�
ة رسم�ة: ث ��عة و�ن�� � راح هو يتحدَّ � ح��

نظَرْت إل�ه ��

ق
�
. أما العمل فُمتعل � د لِك أنه شخص أم��

�
� أؤك ، ول��� - ال أستطيع الب�ح لك �اسم ُمستخِد��

اما�و ع� نحو ما... ب��



� قبوله... رأ�ُت أن من واج��
و�خ�ارِك �ذلك.

ْت إت�س شفتْيها. زمَّ

� بوصفك �اشف ألغاز؟  ا، فقد جئَت لمقا�ل��
�
- إذ

� الم��د من اإلزعاج إن �انت تلك رغبتِك.
ب لِك �� ك �ما �ان. لن أ�س�َّ - �ال. �ل جئُت أخ��

؟ �انت ح�اته �ال أ�ار، �حسب اعتقادي... � ا �اب�� ق�
�
ب من األلغاز قد �كون ُمتعل - أي ��

س هراقل�س �عمق. تنفَّ

� ال تتمركز حول تراما�و و�ن �انت تحوم حوله. ولسوف
، فتحّ��ا�� �

- ل�س عل�ك أن تقل��
� عن �ضعة أسئلة. ا إن أجبِت�� � � كث�� �ساعدين��

فقالت إت�س:
ا. ا جد� - حسن�

ا.  فيها عكس ما تقول تمام�
�

ة يتج� و�ن قالتها بن��

ة؟ - هل الحظِت ع� ابنِك القلق خالل األشهر األخ��
رًة.

�
َ�ِت المرأة جب�نها، متفك قطَّ

- �ال...
ا �صورة خاصة. ا. لم ي�ُد �� قلق� �ان كعهدە دائم�

 برفقته؟
ً

ا ط��� � وقت� - هل كنِت تقض��

� هذا
� ذلك. فقد أصبح �الغ الحساس�ة ��

د اإلثقال عل�ه، ح�� و�ن كنت أرغب �� ر�
�
� لم أ - �ال، ألن��

� تح�مها ال�ساء، �حسب ما ُ�قال. ما �ان �طيق أن � البيوت ال��
الصدد، كعادة األبناء الذكور ��

ا. � ح�اته. �ان ي��د التحليق �ع�د�
ل �� نتدخَّ

ْت:
َ
، ثم أردف

ً
ْت برهة

َ
أطرق

� لم أفرض ا أن�� ة ه�� ا ع� �ل�غ سن التجن�د، �� ي�س��َّ له الرح�ل عن هنا. وتعلُم ال��َّ ف� - �ان ُمتلهِّ
عل�ه رقا�ة.

� �موافقته ع� �ل ما قالته
� لفتة �دا أنها ���

أومأ هراقل�س وهو �غمض عي��ه إغماضة ��عة، ��
� غ�� حاجة ألن تقوله. ثم أد� بتعقي�ه:

إت�س، ��
� األ�اد�م�ة...

- أعرف أنه �ان يتل��َّ تعل�مه ��

ا. تعرف أن أفالطون ا لذكرى أب�ه أ�ض�   - أجل. هذا ما أردُت له، ل�س فقط من أجله، �ل تك��م�
ا، ع� حد قول مرشد�ه... ا ناجح� اجرو. أما تراما�و ف�ان طال�� ا لم�� �ان صد�ق�



� أوقات فراغه؟
- ماذا �ان �فعل ��

ة، قالت إت�س: � و�عد برهة صمت وج��

ا �انت أفعاله ف�� � أعرف. هراقل�س، أ�� ا، أعتقد �أن�� � ال أعرف، ول�ن �اعت�اري أم� - أودُّ القول إن��
�عة ف ال�� ، ح�� و�ن لم تع��

ً
� مثل عمرە. لقد �ان رج�

� �ه الفت�ان ��
ا عّما �أ�� � لم تختلف كث��

�
ە من الرجال. ما �ان �سمح لنا �أن ندسَّ أنوفنا �� ا له، شأنه شأن غ��

�
�ذلك. �انت ح�اته مل�

� أث�نا»...
� خ�� أمٍّ ��

: «حس�ِك أن تكو�� أمورە. �ان �قول ��
� بوادر اب�سامة. الحت ع� شفتْيها الشاحبت��ْ

�
ا �� د� ا ج�ِّ ْن لد�ه أ�ار، �حسب اعتقادي. كنُت أعرف أنه يتل��َّ تعل�م�

�
�

َ
ر، لم ت � أ�رِّ

- ول���ّ
ا. ق طل�ق�

�
، �ل كنت أتركه �حل � �� ة فما �انت تهمُّ األ�اد�م�ة. أما شؤونه الحم�مة الصغ��

ن؟ - هل �ان كث�� التديُّ
ْت ع� أر�كتها.

�
اب�سَمْت إت�س وتململ

قام
ُ
سة. لم �ُعد أما�� مالذ سوى مدينة إليوس�س، ح�ث ت - أوە، أجل، �ان يؤمن �األ�ار الُمقدَّ

� اإل�مان �عق�دة مختلفة، وأنا سة. هراقل�س، أنت ال تعرف أي قوة �منح�� طقوس األ�ار الُمقدَّ
األرملة المسكينة...

: ل التعب�� المر�سم ع� وجهه. تا�َعْت �� وف�ما راح يرنو إليها، لم ي��دَّ
ِجب ع� سؤالك...

�
� لم أ - ول���

ا... ن� أجل، �ان ُمتديِّ

�
ا. َبْ�د أن ثقته �� ن� � كون المرء ُمتديِّ ع� ط��قته. �ان يرافقنا إ� مدينة إليوس�س، إن �ان ذلك �ع��

� معتقداته.
قواە �انت أ��� منها ��

� أنت�سو و�يونيو؟ - أتعرف��

ا، �انا
�
� له، �الهما سل�ل عائلة ك��مة. أح�ان � األ�اد�م�ة وأعز صد�ق��ْ

- �الطبع. �انا زم�لْ�ه ��
. � � �ل�قان �اب�� ان معنا إ� مدينة إليوس�س. لديَّ خ�� انط�اع عنهما. �انا صد�ق��ْ �ح��

- إت�س...

ا؟ هل �ان من عادة تراما�و الخروج للص�د وح�د�
هن ع� استعدادە للح�اة. ا. �ان �ط�ب له أن ي��

�
- أح�ان

ْت:
َ
ثم اب�سَمْت وأردف

ا لها. - وقد �ان ُمستعد�

� ال تتمركز حول تراما�و، �ما قلُت
، ول�ن تحّ��ا�� � - أرجو أن تلتم�� �� العذر عن فو�� أسئل��

لِك...



ات الشاعر؟ � مي���مو، النحَّ أتعرف��

 ع� األر�كة، كطائر ع� وشك أن
ً

َ�ْت أ��� قل�� أغمَضْت إت�س عي�ْيها نصف إغماضة. تخشَّ
� الهواء. قالت:

ق ��
�
�حل

- مي���مو؟...
ْت:

َ
ة للغا�ة أردف � ْت ع� شفتْيها بنعومة. و�عد برهة صمت وج�� ثم عضَّ

- أعتقد �أن...

� ا غ��ب األطوار، إال أن زو�� اجرو. �ان شخص� � ق�ل وفاة م�� د ع� بي�� دَّ أجل، اآلن أذكرە. �ان ي��
� الغرا�ة...

�ان له أصدقاء غا�ة ��
ولسُت أعن�ك أنت �ذلك، ع� وجه التحد�د.

�ة، ثم قال:
ّ

د هراقل�س اب�سامتها المهذ
�
قل

- ألم تعودي لرؤ�ته؟
أجا�ت إت�س أن �ال.

اما�و، ع� نحو ما؟ � إن �ان ع� عالقة ب�� - هل تعرف��
� �شأنه قط، �التأ��د. ث�� - �ال، ال أظّن. تراما�و لم �حدِّ

ْت:
َ
َ�ْت جب�نها وأردف انعكَسْت ع� وجه إت�س أمارات القلق. قطَّ

- هراقل�س، ماذا �جري؟...
� غا�ة الـ...

أسئلتك ��

ْل �� إن �ان
ُ
� مقدورك أن تكشف �� عن موض�ع تح��اتك، فع� األقل، ق

ن ��
�
ح�� و�ن لم �ك

... أقصد... � م�ع اب��

ا؟ ذلك ما ق�ل لنا، وذلك ما �ان، أل�ست تلك ض لهجوم قطيع من الذئاب، أل�س حق� تراما�و تعرَّ
�� الحق�قة؟

أما هراقل�س فقال، بوجه خاٍل من التعاب�� طوال الوقت:

� الم��د من اإلزعاج. لقد
ب لِك �� � لن أ�س�َّ � �صلة. ول���

- ذلك ما �ان. م�عه ال �متُّ لتحّ��ا��
� لمساعدتِك. حفظتِك اآللهة. ، وأنا مم�� � ساعدِت��

، إذ اضطرَّ لل�ذب ع� امرأة صالحة[65]. ا بوخز الضم�� ثم رحل ع� عجل، شاعر�

ة ْت مئات الفراشات الب�ض خارج جرَّ
�
ل
�
ا لم ُ�سمع �ه من ق�ل وقع يومئذ. فقد �سل  أن أمر�

�
ُ�ح�

اء سهو وقع ف�ه ال�هنة. وص��حة ذلك اليوم، تحت ا لل��ة أث�نة، من جرَّ مة تك��م� � الُمقدَّ القراب��
َضْت المدينة �أ�ها الجت�اح األجنحة ، تعرَّ � الشمس الزاه�ة الدافئة، شمس الشتاء األثي��
�
ق َحَرم أرتم�س الطاهر �ال د�س �� قة، �الغة الرهافة. هنالك من رآها تخ�� المتذ�ذ�ة، الم��



�
� آخرون ، الناصع �الثلج. ب�نما فو�� ة الرخا�� � تمثال ال��َّ

�� �
براورون، وتحاول التم��ه �التخ��ِّ

�ة، ب�ضاء اللون، تخفق ب�تالتها وتحوم حول تمثال ال��ة أث�نة ُمقاِتلة �أزهار دق�قة ُمتحرِّ
ل �ذلك مثِّ

ُ
� ت�اثَرْت ��عة، فمن دون أن ت ا. أما الفراشات ال�� الصفوف األو�، فال تهوي أرض�

� غ�� حاجة
� �حملن سقف مع�د أرخثيون ��

ا، راحت تطارد األجسام الحج��ة للفت�ات الال�� خطر�
ة سة، الُمهداة من ال��َّ � شجرة ال��تون الُمقدَّ

ا �� ِت الفراشات لنفسها أعشاش�
َ

خذ
َّ
إ� مساعدة. ات

ْت َع��ْ منحدرات
�
، نزل

ً
قة ق م��

�
س إ�ج�س الخارق. وف�ما مَضْت تحل عة ب�� أث�نة الُمدرَّ

ا �الغ الخّفة، لتقتحم الح�اة اليوم�ة بنعومة �اعثة ع� الضيق. لم األ�رو�ول�س وقد صارت ج�ش�
ء. إن هو إال ض�اء خافق، و�أنما النهار قد �

ا، ف�� ت�اد تكون ال �� ْد أحد أن �فعل ح�الها ش�ئ� ُير�
ترك غ�ار ز��ته الالمعة ي�ساقط فوق المدينة ف�ما يرمش �أهدا�ه �الغة الخفة. وف�ما راح الشعب
ء، صوب �

ض س��لها �� ق َع��ْ األث�� غ�� المحسوس، ال �ع��
�
، مَضْت تحل

ً
يرقب الفراشات مذهو�

مع�د آر�س ورواق ز�وس و�ناء تولوس و�ناء ه�ل�ا ومع�د اإلله ه�فا�ستوس والنصب التذ�اري
� ح��تها الشفافة. و�عد أن

، ال �ستقّر، صع�ة المراس ��
ً
ق زاه�ة

�
س لأل�طال. مَضْت تحل الُم�رَّ

� لت�ساقط ا، اجتاَحْت أشجار ال�سات�� ا خاطف� لثَمْت أفار�ز البنا�ات العموم�ة، كص�ا�ا �مررن مر�
جة، فوق نج�ل الينابيع وصخورها. راحت ال�الب ت�بح عليها � خطوط ُمتعرِّ

ا، �� �عد ذلك ثلوج�
ِت القطط ت�ب نحو األحجار،

َ
ا. أخذ

�
فال تؤذيها، �ما ت�بح األش�اَح والزو�عات الرمل�ة أح�ان

لها، إال أنها لم تحزن لمرآها،  عن مساراتها. رفَعِت العجول وال�غال رؤوسها الثق�لة �� تتأمَّ
ً
منحرفة

ذلك أنها عاجزة عن الحلم.

� خاتمة المطاف، �ساقَطِت الفراشات فوق الناس و�دأ الموت �حصدها[66].
و��

 

� دلف هراقل�س اليونتوري إ� �ستان ب�ته، عند منتصف النهار، وجد األرض مكسّوة �كفن ح��
� السق�فة وأغصان الصن��ر العال�ة

شة �� ناعم من جثث الفراشات. َبْ�د أن مناق�� الطيور الُمعشِّ
ون، وحمام الغاب، والعنادل، اغ، والَحسُّ ْعو، والزَّ واق، والصَّ

ْ
راحت تلتهمها: طيور الُهْدُهد، والَوق

ْت جم�عها ع� تلك األطا�ب، وقد ان�فت إ� الطعام �ما ين�ف الرسام إ� والغ��ان، أ��َّ
ا، و�ن � يزخرفها، وراحت تردُّ اللوَن األخ�� إ� النج�ل الخف�ف. �ان االستعراض غ���� الِجرار ال��
� ر وال ال�شائر، من ب��

ُ
ذ ، ذلك أنه ما �ان يؤمن �النُّ لم يَر هراقل�س ف�ه �ش�� خ�� وال نذير ��

جملة أمور أخرى.

� س��له َع��ْ درب ال�ستان، لفت ان��اهه خفقان أجنحة عن �مينه. و�ذا
، ف�ما هو ماض� ��

ً
و�غتة

ع الطيور. س� �ظهر خلف األشجار وُ�ف��
�ظلٍّ دا�ن� ُمتقوِّ

اب�سم هراقل�س:

� لمفاجأة الناس؟
- هل أصبح من عادتك التخ��ِّ

فقرقر صوت إْوماركو الُمسّن:

�ة، أقسم لَك إن ذلك غ�� صحيح، هراقل�س اليونتوري، ول�ّنك - وحّق صواعق ز�وس الُمدبَّ
مُت المهنة.

�
� أحد، أل�س كذلك؟ ها أنا قد تعل

س من دون أن يرا�� � نظ�� ال�تمان والتجسُّ ت�افئ��



َجْت أجسامها � الهواء، ح�ث توهَّ
َقْت ��

�
� زجرها الصخب، فقد قطَعْت ول�متها وحل أما الطيور ال��

ْت أجفان
َ
� طرف � ح��

ا، �� ا رأس�� الض��لة �الغة الرشاقة، ثم �ساقَطْت ع� األرض وقد غَدْت شعاع�
ة المتعامدة[67]. � وغشيهما ب��ق شمس الظه�� الرجل��ْ

قال إْوماركو:

� جار�تك. فُرحُت � الب�ت. و�القناع ال�شع أع��
َّ ذلك القناع ال�شع �ما معناە أنك لسَت �� - أشار إ��

� �عض ثمارە...
ك �أن عم�� قد �دأ يؤ�� ب وصولك �ص�� �� أخ��

َّ
أترق

ك؟
ُ
- هل فعلَت �ما أمرت

ه، من
�
عُت تلم�ذي عش�ة أمس كظل - لقد انصعُت ألمرك �ما تنصاع األ�دي ألف�ار صاحبها. فت��َّ

انهم األول. لم تفارقه تابع أن�� الصقر صغارها خالل ط��
ُ
غ�� �لل، من ع� مسافة حِذرة، �ما ت

ت بهم الشوارع، و�جتاز المدينة برفقة صد�قه إيونيو الذي عيناي وهو يتفادى الناس الذين ا�تظ�
هة، إن كنَت تفهم مقصدي. �ل � � رواق ز�وس. لم يتمّش�ا ابتغاًء لل��

 الغروب ��
َ
الت�� �ه ساعة

 ع� ذلك القدر من
ً
ر قط وجهة � لم أتصوَّ تتا�َعْت خطاهما المتطايرة صوب وجهة واضحة. ول���

� إ� صخرة، �ما شدَّ وثاق
الغرا�ة، هراقل�س. و�ن كنُت أ�ذ�ك القول، فل�شّد كرونوس األب وثا��

يرومي�يوس، ول�صدر أوامرە إ� طائر عمالق �� ينهش ك�دي �منقارە األسود �ل يوم...
... � أرى ع� وجهك المتجّهم أنك ضِجٌر �قص��

� خاتمة المطاف، عرفُت وجهتهما� سأطلعك عليها، ولسوف
ال تقلق، فسوف أف�غ منها. ��

... تندهش م��

د استأنف ض�اء الشمس� نقراته ال�طيئة فوق عشب ال�ستان. ثم جثم ع� غصن، ح�ث طفق �غرِّ
� دنا منه عندل�ب آخر[68]. � ح��

�عدة أنغام. ��
ا ف�غ إْوماركو من حديثه. قال: � وأخ��

ْ �� المغزى من وراء األمر برمته. - �ا �اشف األلغاز العظ�م، ف�ِّ
ل. ثم قال: وللحظة �دا أن هراقل�س يتأمَّ

� ْ لت�لغ��  ثم اح��
ً

ع خ� أنت�سو ل�� � حاجة لمساعدتك. ت�بَّ
ا، إْوماركو الصالح، ما زلُت �� - حسن�

� لتحمل
ا إ� ب�ت صد��� ء، ِطْر م�ع� �

� أو ثالثة أ�ام. ول�ن، ق�ل �ل �� ات �ل يوم��ْ �الُمستجدَّ
إل�ه هذە الرسالة...

قال كرانتور:

ل َّ تحمُّ � الهواء الطلق. هل تدري؟ ما عاد �سُهل ع��
� ع� هذا العشاء �� - هراقل�س، �م أنا مم��

ال�قاء داخل البيوت األث�ن�ة ال�ئ��ة. �ل إن شعوب جنوب الن�ل تقف عاجزة عن التصديق �أننا
� حاجة إ�

ة أث�نا. فوحدهم المو�� �� � مدي�تنا الُمتح��ِّ
نع�ش سجناء خلف جدران من الطوب ��

هم. الجدران، �حسب تفك��



� حلقات خشب الطاولة. ب ب�� التقط ثمرة أخرى من صحفة الفا�هة ثم غرس نصل خنجرە الُمد�َّ
و�عد برهة صمت، قال:

- لسَت كث�� ال�الم اليوم.

� سالم ال�ستان الذي ال �ش��ه شائ�ة، طفق طائر
�دا �اشف األلغاز و�أنه �فيق من حلم. و��

� أحد األر�ان، �لعق
وس �� ��� � جاءت نقرات معدن�ة حادة لتفضح وجود ك�� � ح��

د. �� ض��ل �غرِّ
� صحنه.

ال�قا�ا العالقة ��

 عند رغ�ات كرانتور، أخرَجْت يو�س��ا الطاولة
ً

�انا ي�ناوالن طعامهما أسفل السق�فة. ونزو�
ا ْت تزداد ش�ئ�

َ
� الجو برودة أخذ

� من الحجرة �مساعدة من الض�ف نفسه. شاعت �� ًواألر�كت��ْ
ق تاركة

�
ْت ع� االنتهاء من جولتها، ومَضْت تحل

�
ا، ذلك أن مرك�ة الشمس النار�ة أوشك فش�ئ�

� تعلو شجر الصن��ر. وع� اب َع��ْ كتلة الهواء ال�� ا من الذهب، �متدُّ غ�� ه�َّ
�
ا معقوف ��

َ
ن
َ
خلفها ذ

الرغم من ذلك، فما زال �اإلم�ان أن ينعم المرء بهدوء ساعة الغروب. لم ينقطع صديق هراقل�س
ا له فوق ذلك ا من النوادر األود�س�ة، سامح�

�
ا وهو �قصُّ عل�ه آالف ه�

�
ثرة، �ل إنه �دا ُمتفك عن ال��

� الحد�ث. وع� الرغم من ذلك فقد شعر
ل �� � صمت من دون الحاجة للتدخُّ

�اإلنصات ��
� أوشك ع� � خاتمة المطاف. إذ �انت تفاص�ل المسألة ال��

هراقل�س �الندم ع� تلك الدعوة ��
ا لعدم رغبته  عن ذلك، فهو لم �كّف عن مراق�ة مسار الشمس الملتوي، نظر�

ً
قه. فض� حلها تؤرِّ

: � ا �حس ض�افته األثي�� ا ع� موعد الل�لة. إال أنه قال مدفوع� ر� � الوصول متأخِّ
��

� العنان وتركُته � الرديئة للغا�ة. فقد أطلقُت لذه�� ا ع� ض�اف�� � كرانتور، أستم�حك عذر�
- صد���

� م�ان آخر.
ق ��

�
�حل

نة �عملك ع� نحو� ض أنها مق�� � ط��ق تأّمالتك، هراقل�س. أف��
- أوە، ال أر�د أن أ�ون عق�ة ��

... م�ا��

ك الخواطر تجثم فوق ا، فلن�� أ من مسل�� الذي �فتقر إ� حسن الض�افة. ه�َّ َّ - �الفعل. واآلن أت��
األغصان ون��ادل أطراف الحد�ث.

أما كرانتور، فحكَّ أنفه �ظاهر �دە وازدرد ثمرة الفا�هة.
� عملك.

- هل �س�� أمورك ع� ما يرام؟ أقصد، ��

� كورنثوس أو
�� �

� �لقاها زمال�� . فأنا أل�� معاملة أفضل من تلك ال�� - ال أملك الشكوى من حا��
قة �أورا�ل ِدلفوي لحساب قلة من

�
آرجوس، ممن �قت� عملهم ع� كشف ألغاز ُمتعل

� �شأن مسائل متنّوعة ودق�قة. مثال كشف لغز
ب خدما��

�
� األث��اء. أما هنا فُتطل الُمستخدم��

. ُ�َعْ�د رح�لك، أي أحد النصوص الم��ة، أو العثور ع� غرض مفقود، أو كشف ه��ة لصٍّ
ا... ر خاللها جوع� ة كنُت أتضوَّ �انتهاء الحرب، مررُت �ف��

� ما أقول...
ال تضحْك، فأنا جاد ��

ء �
�� �

� ظلِّ السالم، فأهل أث�نا ال �فلحون ��
� ِدلفوي. أما اآلن، و�� ا اضطررت لحلِّ أحا�� أنا أ�ض�

� لوقيون[69]، � �سات��
� األغورا، أو ��

ن ثمة ألغاز. إذ نجتمع ��
�
سوى كشف األلغاز، ح�� و�ن لم تك



� �
� الشارع، في��ادل الناس األسئلة �ال انقطاع...

وس، أو ب�ساطة �� � م�ح ديون�سوس إِلْوث��
أو ��

ا عن اإلجا�ة، عند ذاك �لجأون إ� خدمات �اشف األلغاز. � �قف ال�ل عاجز� وح��
ا. د� ضحك كرانتور ُمجدَّ

ا. ها أنت أ�ض�
َ
� أردت َت الح�اة ال�� - هراقل�س، لقد اخ��

� أسفل الرداء. حكَّ هراقل�س ذراعْ�ه العار�ت��ْ
... � � اختارت�� - لسُت أدري، كرانتور، لسُت أدري. أعتقد �أن هذە الح�اة �� ال��

جلَ�ْت يو�س��ا قارورة أخرى من الن��ذ الخالص، ف�دا أن صمتها قد انتقل إليهما. الحظ هراقل�س
� ْ��

�
ا له؟ ألم �ص�حا مجهول ل ��ە عن الجار�ة (ول�ن، أما زال كرانتور صد�ق� أن صد�قه لم �حوِّ

 ع� االنحناءات
ً
ة نق�ة كة؟). جثَمت أشعة الشمس األخ�� ثان �شأن صداقات قد�مة مش�� يتحدَّ

ب الحواّف، � ردائها األسود ُمد�َّ
ْ الفتحات المتناسقة �� � القناع الخا�� من المالمح. وَع��

الناعمة ��
ن ع�

َّ
� �الثلج، ال ت�� يها من قمة رأسها إ� أخمص قدمْيها، برَزْت ذراعاها ناصعت��ْ الذي �غطِّ

ة، وانحَنْت ثم عادت أدراجها . أودَعْت يو�س��ا القارورة فوق الطاولة �خفَّ هزالهما، �أرُجل الط��
� ه�اج.

وس، فمن ركنه أخذ ي�بح �� ��� إ� داخل الب�ت. أما ك��
وفجأًة همهم كرانتور:

- أنا ال أستطيع، ما كنُت أستطيع...

- ماذا؟

ض أن جار�تك ما �انت لتضعه ما لم ترغمها أنت ع� . وأف�� � ق���
ا ك�ما أخ�� - ... أن أضع قناع�

ذلك. فقال هراقل�س:
. � ت ذه�� - إن تعق�د ندو�ــها �ش�ِّ

ثم هزَّ كتفْ�ه �� يردف:

� خاتمة المطاف. هنالك من يرغمهن ع� العمل عار�ات. أما أنا
�� ، � ْد ع� ذلك أنها جار��� - ز�

يُتها �ال�امل. فغطَّ
قة. اب�سم كرانتور وهو ي�تف لحيته ب�دە المح��

ا؟ ت ان��اهك أ�ض� - هل جسمها �ش�ِّ

� حاجة إ� �ليهما للتفك��
� من أمرها سوى كفاءتها وصمتها، فأنا �� �� - �ال. ومع ذلك، فال يهمُّ

بهدوء.

� التفت كرانتور برأسه إ� الب�ت � ح��
ا بثالث نغمات مت�اينة. �� ا حاد� � � صف��

أطلق الطائر الخ��
وقال:

، هل رأيَتها عار�ة؟ � ا؟ أع�� - هل رأيَتها يوم�



أومأ هراقل�س.

ا منه �أن ا، ظن� دها تاجر الرقيق من ث�ابها تمام� و، جرَّ � سوق فال��
- يوَم أ�د�ُت اهتما�� بها ��

� قلُت له: «ضْع ث�ابها مرة
ە وجهها، و�التا�� سأدفع الم��د. غ�� أ�� � عن �شوُّ ض�� جسمها قد �عوِّ

أخرى. �ل ما أر�د معرفته إن �انت طاه�ة ماهرة، وقادرة ع� الق�ام �شؤون ب�ت ل�س �الغ
� أردُت منها أن � غا�ة ال�فاءة، ول���

د �� التاجر أنها ��
�
� غ�� حاجة للمساعدة». أ�

الضخامة ��
ا، فعرفُت أن التاجر �حاول إخفاء عجزها عن ال�الم. � بنفسها. الحظُت أنها ال تح�� جوا��

�� تخ��
� ع� قصة � خزي شد�د، فأطلع��

ل التاجر بتوضيح الس�ب وراء خرسها، وهو �� عند ذاك عجَّ
: «ول�نها تع��ِّ عن نفسها �حروف �س�طة من اإلشارات».

ً
. ثم أردف قائ� � اع الطرق الل�دي�� طَّ

ُ
ق

�ُتها. عند ذاك اش��
 ورشف رشفة من الن��ذ. ثم قال:

ً
أطرق هراقل�س برهة

. �ما أنها ر�َحْت �ذلك �� األخرى، فقد �
� ح�ا��

ها �� ُ
اء عقدت د لك أنها أفضل صفقة ��

�
- أؤك

�
� اإلذن �� ا من الح��ة. �ل إنها �سأل�� � َ ا ُمعت�� ، وأتحُت لها قدر� �

أوص�ُت لها �أن تنال ح��تها �مو��
سة، ف�ذن لها من دون مش�الت. ا، ألنها مؤمنة �األ�ار الُمقدَّ

�
الذهاب إ� مدينة إليوس�س أح�ان

ا: ثم ختم حديثه �اسم�
ا. - �النا �ع�ش سع�د�

سأل كرانتور:

ا؟ - وما أدراك؟ تراك سألَتها يوم�
رمقه هراقل�س من فوق حافة �أسه المعقوفة وقال:

� إ� سؤالها، فأنا أس�ن�ط ذلك. - ال حاجة ��

� أغمض كرانتور عي�ْ�ه نصف إغماضة، وقال �عد � ح��
� الهواء أنغام موس�ق�ة حادة. ��

ْت �� َ ان���
برهة صمت:

ء... �
- أنت �س�ن�ط �ل ��

قة، وأردف: جعل ي�تف شار�ه ولحيته ب�دە المح��
ا ما �س�ن�ط... - هراقل�س، دائم�

 خرساء، أما أنت ف�س�ن�ط و�س�ن�ط...
ً
عة ى األش�اء أمامك ُمقنَّ ت��دَّ

� ار�سم ع� وجهه تعب�� ينمُّ عن الفضول، و�أنه معجب �صع��ة المراس � ح��
هزَّ رأسه ��

سم بها صد�قه. � ي�َّ االس�ن�اط�ة ال��

ق. ع� األقل، يؤمن األفالطونيون �حقائق مطلقة وثابتة � ع� نحو ال ُ�صدَّ - هراقل�س، أنت أثي��
ال �مل�ون رؤ�تها (�ما �فعل ُمستخِدُمك الذي التق�ُت �ه منذ أ�ام)...

أما أنت؟...



ف�َم تؤمن؟ تراك تؤمن �ما �س�ن�ط؟
فقال هراقل�س �قدر عظ�م من ال�ساطة:

- أنا أومن �ما أستطيع رؤ�ته وحسب. أما االس�ن�اط فط��قة أخرى من طرائق رؤ�ة األش�اء.
ل األمر �حق. ثم قال:  واب�سم �ما لو �ان يتخ�َّ

ً
أطرق كرانتور برهة

ا�  �أمثالك. �م س�كون ح��ن�
ً

ا حاف� م�
�
ل عال - أتخ�َّ

فأجاب هراقل�س:

، ذلك أنهم
ً

ا فع� ، فلسوف �كون ح��ن� � م من األفالطوني��
�
ا. أما عال

�
ا وهادئ ا كفؤ� م�

�
- �ل س�كون عال

� من األمور.
ر ينصبُّ ع� ما خ��

�
� مغمضة وِفك � الهواء، �أع��

قون ��
�
س�ج��ون الشوارع و�أنهم �حل

ة غ���ة:  ل�قول، بن��
ً

ضح�ا، و�ن أمسك كرانتور عن الضحك أو�
ا من أمثا�� س�كون هو الحّل األمثل. م�

�
- وعل�ه، فإن عال

. ً
رفع هراقل�س حاجبْ�ه هاز�

وة تدفعهم إلحراق أ�ديهم أو أرُجلهم أو � م ب��
�
� لحظة �عينها، س�شعر أهل ذلك العال

- أمثالك؟ ��
ب الجدران برؤوسهم... ��

. من �دري، ف��ما أقدَم �عضهم ع� �ش��ه ال�عض اآلخر... � ه�� ا ُمشوَّ ف�غدون جم�ع�
فأجاب كرانتور ��عة:

مَته �� اليوم . ُخذ السمك الذي قدَّ
ً
� العوالم قاط�ة

� الواقع، هذا ما �حدث �ل يوم ��
- �ال شك. ��

� تؤمن � ح��
قناە �أسناننا الحادة. يؤمن األفالطونيون �ما ال يرون، �� ع� س��ل المثال، فقد مزَّ

أنت �ما ترى...
قون اللحوم واألسماك... أما ع� المائدة، ف�ل�م تمزِّ

� الحلوة. أو حّ�ات الت��

� فمه. ب�نما
� وضعها �� � ال�� ، ازدرد ح�ة الت��

ً
� إ� استهزاء اآلخر �ا�

أما هراقل�س، فمن دون أن �ل��
استطرد كرانتور:

رون، وتعملون العقل، وتعتقدون، وتؤمنون...
�
- وتفك

غ�� أن الحق�قة...

أين الحق�قة؟ 

ة طيور أمكنتها فوق ت�جان األشجار، �ما ْت عدَّ
َ
ثم أطلق قهقهة هائلة ارتجَّ لها صدرە. عندئذ فارق

ت�ساقط األوراق حاّدة الحواف.
� هراقل�س �حدقتْ�ه السوداو�ن.

س �� و�عد برهة صمت، أخذ كرانتور يتفرَّ



ا؟ أوە، هراقل�س، �م ت ذهنك أ�ض� . هل �ش�ِّ � � �مي��
- الحظُت أنك ال تكّف عن مراق�ة الندوب ��

� ج��رة َواِبَ�ه، ونحن نتجادل �شأن مسألة مشابهة�
أنا سع�د �ما فعلُته عش�ة ذلك اليوم ��

وة � . قلُت لك: «لو شعرُت اآلن ب�� �
� كو��

ان صغ�� �� أتذكر؟ جلسُت و��اك وحدنا، قرب موقد ن��
� وأقدمُت ع� إحراقها، هل سأبرهن لك �ذلك ع� وجود أمور ال ُ�مكن أن � إلحراق �مي�� تدفع��
: «�ال، كرانتور، فمن خالل العقل �سهل الخلوص إ� أنك قد فعلَتها � عَقل؟». عند ذاك أجبَت��

ُ
ت

ا �دي فوق ألسنة عَقل». عندئذ مددُت ذرا�� واضع�
ُ
هن �� ع� وجود أمور ال �مكن أن ت �� ت��

اللهب.
ا ذراعه ال�م�� فوق الطاولة. ثم استطرد: د كرانتور الحركة نفسها، �اسط�

�
قل

، وصحَت: «كرانتور، �حق ز�وس، ماذا أنت فاعل�».
ً

ا، مذهو� - أما أنت، فقد هب�َت واقف�
ا عن فأجبُتك من دون أن أسحب �دي: «ف�َم مفاجأتك، هراقل�س� ألسُت أحرق �دي رغم�
ا عن �ل � أحرق �دي رغم� ا، أن�� ا، أل�س واقع� ؟ هراقل�س اليونتوري، أل�س صح�ح� استداللك العق��

� هذە؟  مها لك ذهنك �شأن الدافع وراء فعل�� � �قدِّ التفاس�� المنطق�ة ال��
ثم أطلق قهقهة ق��ة أخرى، وأردف:

� ترى الواقع �حرق �دْ�ه؟  ا ح�� - �َم �جد�ك عقلك نفع�
خفض هراقل�س عي�ْ�ه إ� �أسه.

؟  � ا. ك�ف �مكن أن نكون صد�ق��ْ � واقع األمر، ثمة لغز ال �جدي عق�� معه نفع�
- كرانتور، ��

� تلك اللحظة جثم طائر ض��ل ع� طرف الطاولة، وطفق
ن �حساب. ��

�
ا، و�ن �ك د� ضح�ا ُمجدَّ

ا[70].
�
له كرانتور مطرق . تأمَّ � � لونهما ب�� � رق�ق��ْ �خفق �جناح��ْ

ثم قال:

- راقْب هذا الطائر، ع� س��ل المثال. لَم جثم ع� الطاولة؟ وف�َم تواجدە هنا، معنا؟
� لنا سؤاله.

ا، و�ن �ان ي���� - لعل لد�ه س���

� ما أقول. من منظورك، هل �مكنك التفك�� �أن هذا الطائر الض��ل له أهم�ة أ��� مما
- أنا جاد ��

� ح�اتنا؟
ي�دو ��

؟ � - ماذا تع��
ة غامضة: فقال كرانتور بن��

� كتاب الح�اة العظ�م...
ا من مفتاح قد �ف�ِّ وجودنا �� - ر�ما �ان شق�
� مزاج رائق.

ن ��
�
  اب�سم هراقل�س، و�ن لم �ك

- أهذا ما تؤمن �ه اآلن؟

� مقت� ع� منظورك وحسب. �ما تعلم، َمْن ي�حث عن التفاس�� ع� الدوام ، فحدي��
ّ

�� -
عرضة لخطر اختالقها.



ق أن وجود هذا الطائر شقٌّ ا إ� هذا الحد، كرانتور. من �صدِّ ا عب��� - ل�س هنالك من �ختلق أمر�
من...

ماذا قلت...

ء[71]؟  �
مفتاح �ف�ِّ �ل ��

ا أصا�عه ذات ا، �ل مدَّ �دە ال�م�� ب�طء �اعث ع� النوم �اإل�حاء، �اسط� لم �ِحر كرانتور جوا��
األظفار الحادة المعقوفة ع� مق��ة من الطائر. و�حركة واحدة صاعقة، اقتنص الطائر الض��ل.

قال:
- هنالك من يؤمن �ذلك. سأروي لك قصة...

� أثناء حديثه ار�سم ع� وجهه
له، و�� ب رأَس الطائر متنا�� الض�لة من وجهه ف�ما جعل يتأمَّ قرَّ

تعب�� غ��ب (ال �مكن القول إن �ان ينمُّ عن ُحُنوٍّ أم فضول).

ا للموه�ِة. و�ان ا ل�اتب ال �قلُّ عنه افتقار� فُت ع� رجل �فتقر إ� الموه�ة. �ان ابن� - منذ زمن تعرَّ
ات الفن لم ينعمن عل�ه بتلك الموه�ة. ولذا ا شأن أب�ه، َبْ�د أن ر�َّ طم�ح ذلك الرجل أن �صبح �ات��
� وجدها جمة النصوص، وتلك أش�ه المهن ال�� س نفسه ل�� م ألُسن أجن��ة وكرَّ

�
فقد أق�ل ع� تعل

� العمل
ع �� جمها. ف�� �مهنة الوالد. وذات يوم، تل��َّ هذا الرجل برد�ة عت�قة وُطِلب منه أن ي��

ا، قصة عاد�ة للغا�ة، ول�ن الرجل أراد االعتقاد �� ا ن��  أدب��
ً

. �ان عم�
ً

ا ول�� �حماسة حق�ق�ة، نهار�
�أنها تنطوي ع� مفتاح محجوب، ر�ما لعجزە عن كتا�ة نص من ابت�ارە. وهكذا �دأ شقاؤە: أين

� أقوال شخوص ال�ّتاب؟...
��من ذلك ال�؟ ��

� األوصاف؟...
��

� حم�م�ة ال�لمات؟...
��

ها النص؟... � �ستح�� � الّصور ال��
��

ا، ظنَّ أنه قد ع�� ع� ضالته... � وأخ��

� هذا المفتاح إ� آخر، ثم آخر، ثم
رى، أ�أخذ�� ُ

ها�». ثم راح �سائل نفسه: «ت
ُ
فقال لنفسه: «وجدت

آخر...؟».

� ع� ا كث�فت��ْ َ
� ال س��ل إ� قنصها... أما عينا كرانتور اللتان �َدت حَ� من الطيور ال��

ُ
�أعداد ال ت

� ما وراء هراقل�س.
، فقد نظرتا إ� نقطة �� � نحو مفا��

�انت عيناە تنظران إل�ك أنت[72].

- وماذا جرى لذلك الرجل؟
ة: مطَّ كرانتور شفتْ�ه �اب�سامة حاّدة معقوفة تحت فو�� لحيته ال�ثَّ

، ح�� وقَعْت �
ا، فما �اد �ظّن أنه قد ع�� ع� مفتاح النص النها�� ع� - ُجنَّ جنونه. �ان ذلك ُمروِّ

�داە ع� مفتاح آخر، ثم آخر، ثم آخر...



 �الهرب من ب�ته.
َ
ا، أمسك عن ترجمة النص والذ ا مط�ق�

�
� خاتمة المطاف، �عد أن ُجنَّ جنون

و��
� النها�ة نهَشْته الضواري[73].

� أنحاء الغا�ة �ضعة أ�ام، و�أنه طائر أع�. و��
هام ع� وجهه ��

� راحة �دە،
خفض كرانتور ��ە �طالع اله�اج العارم الذي أحدثه ال�ائن متنا�� الض�لة الحب�س ��

ا. د� ثم اب�سم ُمجدَّ

� �حث ُمْضن� عن مفاتيح محج��ة: ما لم
هه إ� �ل من ينهمُك �� - إل�ك التحذير الذي أوجِّ

� �عة أجنحت�م...
� �ل ثقت�م �� ا أع�، واضع�� قون تحل�ق�

�
تتوّخوا الحذر فلن تدركوا أن�م تحل

ب من رأس الطائر الصغ�� الُمطّل من ب ظفَر إبهامه الحاّد الُمد�َّ و�نعومة، �ما �ش�ه الُحُنّو، قرَّ
� أصا�عه. ب��

ب تحت األرض.
َّ

ا، ك�اخ طفل ُ�عذ ، فظ�ع�
ً

�ان عذاب الطائر ض���
� هدوء.

 من الن��ذ ��
ً
رشف هراقل�س رشفة

� �األحجار العب الداما، ثم أردف:
ف�غ كرانتور من الطائر، فأطلق �احه فوق الطاولة �ما �ل��

- إل�ك تحذيري.

، ع� نحو� � ْ�� َ
ا. قفز مّرت �ان الطائر ال يزال ع� ق�د الح�اة و�ن طفق يرتجف و�صدح محموم�

� وذات ال�سار. أخرق، ثم هزَّ رأسه لينفض عنه قطرات قان�ة المعة، ذات ال�م��

حات
ُّ
ل ترن � أخرى من صحفة الفا�هة. جعل كرانتور يتأمَّ اهة، التقط هراقل�س حّ�ة ت�� و���

ء �
� أمر غ�� ذي أهم�ة. ثم قال هراقل�س ���

ر ��
�
، �من �فك � � نصف مغمضت��ْ الطائر الدام�ة �عين��ْ

ا إ� األفق: من الضجر، شاخص�
- غروب �ديع.

فأ�دى كرانتور موافقته.

تطم �جذع شجرة ق���ة ��ل  ع� نحو غاشم، كرم�ة حجر، ل��
ً
ا �غتة ق�

�
أما الطائر فانطلق ُمحل

� األغصان السفل�ة.
ط �� ا. ثم ارتفع وهو يتخ�َّ ا قرم��� ا ع� الشجرة أثر�

�
جسمه. صدح الطائر تار�

ر خلفه جد�لة دماء �س�ل من  و�جرِّ
ً
انه مرة أخرى ل�سقط ثان�ة هوى ع� األرض، ثم استأنف ط��

. و�ثر عدة وث�ات راحت سًدى، تدح�ج فوق العشب ح�� مكث م�انه �ال � محج�ْ�ه الخاوَ���ْ
ب الموت و�توق إل�ه.

َّ
ق حراك، ي��

ا: �� وف�ما هو ي�ثاءب، قال هراقل�س ُمعقِّ

ودة، �التأ��د[74]. - الجو ل�س قارس ال��
 قام كرانتور من م�انه ع� األر�كة، �من �عت�� المحادثة منته�ة. ثم قال:

ً
و�غتة

�
� اإلجا�ة عن أسئلتها. ول�ن، أتعرف أفظع ما ��

- �انت سفنكس تلتهم أولئك الذين �خطئون ��
� الهواء ذات يوم ثم

َقْت ��
�
حة، فحل � األمر أن سفنكس �انت ُمجنَّ

األمر، هراقل�س؟ أفظع ما ��



ا من الوق�ع ف��سة لسفنكس، � � ال��� ما هو أسوأ كث��
� �عا�� اختَفْت عن األنظار. ومنذ ذلك الح��

فما ُعدنا نعرف إن �انت إجا�اتنا صائ�ة.
� ع� لحيته واب�سم. مسح ب�حدى �دْ�ه الهائلت��ْ

تاح لنا فرص أخرى ��
ُ
�ٌّ لك ع� العشاء وحسن الض�افة. ولسوف ت - هراقل�س اليونتوري، أنا ُمم��

ا ق�ل رح��� عن أث�نا. د� � ُمجدَّ
نلت��

فقال هراقل�س:
- أنا واثق من ذلك.

ثم سار الرجل وال�لب مبتعدْين عن ال�ستان[75].

ر �الفعل، اضطرَّ لالنتظار، و�ن شعر فق عل�ه عند الغروب. و�ما تصوَّ �لغ د�اغوراس الموضع الُمتَّ
فق عل�ه ا �قدر سا�قه. ذلك أن الموضع الُمتَّ ا مزدحم�

�
�االمتنان ألن �اشف األلغاز لم �خ��َ م�ان

ة الُمفض�ة إ� داخل �� كوليتوس
َّ
ار األجانب، أمام األزق  وراء منطقة الُتجَّ

ً
ا منعز� ل�لتها �ان ركن�

ا من األغورا ع� وجه و�� م�ليتا، �منجاٍة من نظرات الشعب الذي �مكن سماع لهوە الفاضح، آت��
. �انت ل�لة �اردة، �كتنفها الض�اب ع� األخص، �أصوات ل�ست خافتة �ما �ان د�اغوراس يتم��َّ
ر صفو السالم

�
� الفينة واألخرى، �ان أحد الس�ارى �عك ب، مستغلقة ع� األنظار. و���

�
نحو ُمتقل

حة. أما خدم األس�ينوموس، فقد راحوا �ذرعون الشوارع
ِّ
ن المعتم الذي �سود الشوارع �خطاە الُم��

ْت
�
� أق�ل � ح��

ا، �حملون الع�� والمشاعل، �� ، أو زرافات، كدأبهم أ�د� � � اثن��ْ ا، اثن��ْ  وذها��
ً
جيئة

دور�ات الُجند العائدين من خدمة الحراسة �عد الشعائر الدي��ة. لم ينظر د�اغوراس إ� أحد، �ما
ا و�ستخدمه

�
ئ ب منه. �ان قص�� القامة، يرتدي رداًء مه��  اق��

ً
لم ينظر إل�ه أحد. غ�� أن رج�

لت �حذر ذراع ط��لة �ارزة العظام، و�أنها ساق طائر
�
� طّ�ات ردائه، �سل ا. من ب�� كقل�سوة أ�ض�

، ت�ت�� براحة �د مفرودة. نعق �صوت كصوت الغراب:  ال�ر��

� صقل�ة،
� ج�ش أث�نا، ونجوُت ��

ا �� �ن عام� - وحق اإلله آر�س المحارب، لقد خدمُت ع��
وفقدُت ذرا�� ال��ى...

ْن
�
ش عن العظام المت��لة �ال�الب. ك � إ� الشارع ألف�ِّ فماذا فعل من أج�� موطنو أث�نا؟ ألقوا ��

امنا أيها المواطن الصالح�...
�
أوسع رحمة من ُح�

ا: � طّ�ات ردائه عن �ضع قطع أو�ول. فقال الشحاذ ممتن�
ش د�اغوراس �� و�جالل ف�َّ

ا.  �أبناء اآللهة� ثم م�� ُمبتعد�
ً

ا طوا� َر أعوام� - ع� أن تعمِّ

ا، سمع د�اغوراس من يناد�ه. و�ذا خ�ال �اشف األلغاز ال�دين شاخص � الوقت نفسه تق����
و��

وقد

� طرف زقاق من األزقة. قال هراقل�س: 
أحاطه القمر بهالة ��

- ه�ا بنا.
� �� م�ليتا.

الن ��
َّ
� صمت، وهما يتوغ

سارا ��



� � �
سأل د�اغوراس:

؟ �
- إ� أين تأخذ��

ا. - أر�دك أن ترى ش�ئ�

- هل عرفَت الم��د؟
ء. �

� عرفُت �ل �� - أعتقد �أن��

ا لم �ملك ر�
ُّ
� صوته توت

ا، ب�نما تراءى لد�اغوراس أنه قد لمح �� �ان هراقل�س قل�ل ال�الم كدأ�ه دوم�
� انتظاري أخ�ار مؤسفة».

� خلدە: «ر�ما �انت ��
ا. دار �� � له تفس��

� إن �ان أنت�سو و�يونيو ع� عالقة �األمر.
�� ْ - ب�ساطة، أخ��

� بنفسك.
�� - انتظر. �عان ما تخ��

� أغلقت أبوابها � س��لهما َع��ْ شارع الحدادين المعتم، ح�ث تن��� مشاغل الحدادة ال��
مض�ا ��

. دلفا إ� ام ي�د�ا ومع�د ه�ف�ستوس الصغ�� � هذە الساعة من ساعات الل�ل. تر�ا خلفهما حمَّ
��

 منه أمفورتان- إ�
�

� تتد� ا-حمل ع� �اهله قائم خش�� ا اضطّر ع�د� شارع ي�لغ من الضيق م�لغ�
ة الُمقامة ع� االنتظار ر�ثما �خرجان من الشارع ح�� ي�س��َّ له المرور. اجتازا الساحة الصغ��
ْ الظلمات ال�ث�فة  َع��ْ شارع حظائر الخ�ل المنحدر، وَع��

ً
ف ال�طل م�الميوس، سارا نزو� ��

ات شدان بنور القمر. أما د�اغوراس الذي لم �ألف تلك المس�� ، �س�� � اغ�� � ا�تنَفْت شارع الد�َّ ال��
الصامتة �عد، فقال:

ضطّر لمالحقة �ائعة هوى أخرى...
ُ
- وحق ز�وس، آمل أال ن

�نا. - �ال. ها نحن قد اق��
ل الل�َل �عيون خاو�ة. ان، والجدران تتأمَّ امتدَّ صفٌّ من األطالل �حذاء الشارع ح�ث �انا �س��

أشار هراقل�س:

- هل ترى الرجال َحَملة المشاعل عند �اب ذلك الب�ت؟ تلك �� وجهتنا. واآلن، افعل ما أمل�ه
ْل: «جئُت لمشاهدة العرض»، ثم أعِطهم �ضع قطع من

ُ
� �سألونك عن مقصدك، ق عل�ك. ح��

األو�ول. سوف �سمحون لك �الدخول. وأنا سوف أرافقك وأفعل �ما تفعل.

� �ل هذا؟ - ماذا �ع��
ا. ه�ا بنا. - قلُت إنك سوف تف�ِّ �� األمر بنفسك الحق�

� غشَ�ْتها � ردهة الب�ت الَخر�ب ال��
د د�اغوراس إ�ماءاته و�لماته. و��

�
. قل ً

وصل هراقل�س أو�
ە عدد من الرجال. أما د�اغوراس، ق. نزل َع��ْ � إ� درج حجري ضيِّ

ى المدخل المف�� الظلمة، ت�دَّ
� قلب العتمة. وللحظة واحدة استطاع أن

فسار خلف �اشف األلغاز �خً� مرتجفة، وغاص ��
ە. �عد ذلك � م العال�ة تقتض�ه أن �جمع �ل ترك��

�
� ظهر رف�قه القوي. �انت درجات السل ي�ب��َّ

� األسفل �انت الظلمة مختلفة، و�أنها من صنع فنان
تناَهْت إ� سمعه األناش�د وال�لمات. ��

ا أخرى. أما عينا د�اغوراس اللتان لم تألفاها �عد، ف�ال�اد لمحتا هيئات
�
آخر، و�أنها �ستلزم عيون



ج عبق الن��ذ العطري بروائح األجسام. جلسا ع� مقاعد من الخشب فوق � مبهمة. ام��
جات. قال هراقل�س:  الُمدرَّ

- انظْر.
ة. ا حول مذبح ُمقام فوق خش�ة م�ح صغ�� عة تتلو أشعار� ْت جوقة ُمقنَّ

�
� خلف�ة البهو، جعل

و��
أخذ أفراد الجوقة يرفعون أ�ديهم م�دين راحاتهم. ومن خالل فتحات األقنعة، �َدْت عيونهم
 ع� الرغم من ُد�نتها. أضاءت مشاعل األر�ان �ق�ة المشهد، غ�� أن د�اغوراس، الذي

ً
رقي�ة

ة �الرقوق. ا خلف طاولة ُم�تظ� ع�  آخر ُمقنَّ
ً

� خ�ا� أغمض أجفانه نصف إغماضة، استطاع أن �م��ِّ
سأل د�اغوراس:

- ما هذا؟
فقال هراقل�س:
. - عرض م���

- أعرف. إنما قصدُت، ما...

ْت من تالوة المقطوعة الشع��ة
َ
أشار إل�ه �اشف األلغاز أن الزِم الصمت. �انت الجوقة قد فرغ

ف ذلك الهواء الخانق.
�
واصطفَّ أفرادها أمام الحضور. �دأ د�اغوراس �حسُّ �الضيق الذي �غل

ْن
�
ن� الهواء وحدە ما أثار ض�قه، �ل كذلك الحماسة الجارفة ال�اد�ة ع� الحضور. لم �ك

�
و�ن لم �ك

ا بوجود مقاعد شاغرة. غ�� أنهم تفاعلوا مع العرض، فجعلوا عدد الحضور �الغ الضخامة، علم�
ة. أخذ � ِقَرب صغ��

يرفعون رؤوسهم، و�تما�لون �أجسامهم ع� وقع األناش�د، و�رشفون الن��ذ ��
. إنها الحماسة. � واحد من الجلوس �جوار د�اغوراس �لهث جاحظ العين��ْ

�ذكر د�اغوراس أول مرة أ�� فيها ذلك خالل عروض الشاع�ْ�ن إسخ�لوس وسوفو�ل�س، إذ �اد
ا... اللقاء �كون دي���

ب من... ، كذلك الصمت الذي �سكن ال�لمات المكت��ة، و�� صمت مطبق، ألم��
ماذا؟...

المتعة؟...
الخوف؟...
كر؟... السُّ

� القدم من قدرة
�� 

ً
ا �انت ت�دو له تلك الطقوس الهائلة أ��� إ�غا�

�
لم ي�سنَّ له أن �فهم. أح�ان

ا ذا ا عل�ه، ش�ئ� ا سا�ق� ا ع� وجه التحد�د، �ل ش�ئ� ن ذلك م�ح�
�
. لم �ك ال��� ع� الفهم �كث��

ف ترجمتها إ� صور �د�عة، ا جم�لة ي�س��َّ للمشاهد الُمثقَّ م أشعار� طابع فوضوي. فما �ان �قدَّ
ا إال ف�ما نَدر. فاألمهات �ضاجعن أبناءهن، واآل�اء وال �ان الخطاب الذي �شتمل عل�ه عقالن��
دة، والج��مة � ش�اك دام�ة ُمعقَّ

َ�لقون حتفهم ع� أ�دي األبناء، والزوجات يوقعن أزواجهن ��
� واألب��اء، والجثث ت�ساقط �ال مثوى، قاَ�ل �الج��مة، والثأر �ال نها�ة، والغضب �الحق المذنب�� ُ

ت



ا، كذلك الذي
�
طِلق الجوقة �خات األلم �ال هوادة، و�سود الهلع عمالق

ُ
ومن �ل حدٍب وصوٍب ت

�َّص � سا��لوب[76] ي�� � عرض ال�حر. �ان ذلك الم�ح �ش�ه ع��
�س��دُّ برجل مهجور ��

�الحضور من كهفه.

ا �ه إزاء تلك األعمال المفعمة �الشقاء. ما �ان �فاجئه مطلق� لطالما شعر د�اغوراس �اضطراب �ع��
أن أفالطون �مقتها إ� هذا الحد� فأين هذە العروض الم�ح�ة من العقائد األخالق�ة وقواعد

السلوك واألعمال الصالحة للشاعر الذي من واج�ه تعل�م الشعب، والـ...؟
  همس هراقل�س:

. �
� الصف الثا��

�� ، � - د�اغوراس، ان��ه إ� فردي الجوقة إ� ال�م��

د الذي � من الخ�ال الماثل خلف الطاولة. �الح�م ع� حذائه العا�� والقناع الُمعقَّ ل�� دنا أحد الُممثِّ
أخ�� �ه وجهه، �ان ي�دو أنه هو قائد الجوقة. عند ذاك �دأ محاورًة شع��ة مع الشخص الجالس:

ش عن المفاتيح، إن �ان لها وجود. جم، ف�ِّ قائد الجوقة: ه�ا أيها الم��
. ّ ش عنها. َبْ�د أن ال�لمات تختلط ع��  وأنا أف�ِّ

ً
ا ط��� جم: قض�ُت زمن� الم��

ا، أتحسب اإل�ار غ�� ُمجٍد؟ 
�
قائد الجوقة: إذ

ِتب �مكن كشف طالسمه.
�
جم: �ال، �ل أعتقد �أن �ل ما ك الم��

قائد الجوقة: أال �خ�فك �ل�غ النها�ة؟ 

� ذلك؟ جم: ولَم قد �خ�ف�� الم��
ا الحتمال عدم وجود حلول من أي صنف. قائد الجوقة: نظر�
. � س����

جم: ما دمُت أمتلك القوى الالزمة، فأنا ماض� �� الم��
ا س�عاود السقوط من فوق القمة. � �ك تدفع حجر�

جم، و�أ�� قائد الجوقة: أوە، أيها الم��

د ضائعة سًدى�  � للتمرُّ جم: إنه قَدري، وأّي محاولة من جان�� الم��
ا بثقة عم�اء. قائد الجوقة: ت�دو مدفوع�

ا�  ا ما وراء ال�لمات� فالمغزى موجود أ�د� جم: ال �د أن هنالك ش�ئ� الم��
سأل هراقل�س:

فَت عليهما؟ - هل تعرَّ
فغمغم د�اغوراس:

- وحق اآللهة�
قائد الجوقة: أرى أن إقناعك �العدول عن رأ�ك غ�� ُمجٍد.

د�ات. � مشدود إ� هذا المقعد وتلك ال��
� ما قلت، ذلك أن وثا��

جم: أنت مخ�� �� الم��



َمِت الجوقة �أ�شودة إ�قاع�ة:
َّ
� الصن�ج. وترن ُسِمع رن��

ا أنك واِجٌد جم، �ا من �شدُّ وثاق عي�ْ�ك إ� ال�لمات، ظن� ك أيها الم�� ْ�ِ�� مص��
َ
� أل

الجوقة: إ��
� البوم- أن � �شبهان أع�� ا� ف�َم رغ�ة ال�ّ�ة أث�نة-�عي�ْيها اللت�� � جمه أخ�� مفتاح النصِّ الذي ت��
ة؟ أيها التع�س، ها أنت ذا �س� إ� ن�ل جزاء ه��ل نظ�� جهودك، َبْ�د أنك تمنحنا المعرفة الن��ِّ

ة� أي شقاء[77]!  � ونظراتك الخب�� صة ب�دْ�ك المفرودت��ْ
�
� الُمتمل

عاجز عن الق�ض ع� المعا��

د صدى جه صوب ط��ق الخروج. تردَّ
َّ
د د�اغوراس مشاهدة الم��د. قام من م�انه ثم ات لم ُير�

ْت سائر العيون. رفع أفراد الجوقة أذرعهم:
َّ
ا، ورف ا ح�� استحال الصوُت نور� الصن�ج ق���

جم، حذار� إنهم يراقبونك� إنهم يراقبونك�  الجوقة: حذار أيها الم��
صاح هراقل�س اليونتوري:

� �
- د�اغوراس، انتظر��

جم[78]!  ص �ك� ها قد �لغَك التحذيُر أيها الم�� َّ� الجوقة: ثمة خطر قائم ي��

� القمر الرقي�ة، التقط د�اغوراس أنفاسه عدة مرات. أما �اشف � عتمة الشارع ال�اردة، تحت ع��
��

� إثرە، فقد راح �لهث هو اآلخر، و�ن �ان األخ�� �لهث �س�ب من الجهد الذي
األلغاز الذي جاء ��

� الَدَرج. سأل: 
�ذله وهو يرت��

فَت عليهما؟ - هل تعرَّ
أومأ د�اغوراس.

. � ع��ْ - �انا هما �الفعل، و�ن �انا ُمقنَّ
: ْ الشوارع المنعزلة نفسها. قال األخ�� عاد د�اغوراس وهراقل�س أدراجهما َع��

، و�الهما متخفٍّ بتون�ك
ً

� ذلك؟ ف�َم حضور أنت�سو و�يونيو إ� هذا الم�ان ل�� ا، ماذا �ع��
�
- إذ

. ض أنك قادر ع� تفس�� ذلك من أج�� قاتم ط��ل. أف��
فقال د�اغوراس ب�طء:

 حضور
ً
ٌّ قائم ع� التقل�د، فنحظر ع� تالم�ذنا �احة �

� األ�اد�م�ة نرى أن الم�ح فنٌّ سو��
�� -

العروض الدرام�ة، ناه�ك عن المشاركة فيها. �عتقد أفالطون...

مون قدوة رديئة للش�اب من خالل ا أن ُجلَّ الشعراء �فتقرون إ� الحذر و�قدِّ ، نعتقد جم�ع� � أع��
� عندنا

� الرذائل الُمستهَجنة، رغم كونهم من الن�الء. إن الم�ح الحق���
�� � تص��ر شخوص غارق��

� ح�م
اع الضح�ات أو الص�حات من العوام. �ل إنه �� � � وس�لة ترف�ه مبتذلة تر�� إ� ان��

ل �� ال يتمثَّ
أفالطون األمثل...

  فقاطعه هراقل�س:
� ما أرى، ل�س �ل تالم�ذك عند هذا الرأي.

�� -



: ً
أغمض د�اغوراس عي�ْ�ه وع� وجهه أمارات األلم. همهم قائ�

- أنت�سو و�يونيو...
ا. ق يوم� ما كنت أصدِّ

ا، ع� األرجح. آسف. - وتراما�و أ�ض�
ب من... - ول�ن، أي ��

�
ا �� ا ُمغ�� واحد� نان عل�ه؟ وأي م�ان ذلك؟ ال أعرف م�ح� األعمال الغرو�سك�ة[79] �انا يتمرَّ

المدينة، ما خال م�ح أوديون.
ا: د� فصاح هراقل�س ُمتنهِّ

ة ال ت��ها عيوننا، و�ن �انت ت�ت�� ر� ثمة أمور كث��
�
س ونحن نفك - آە، د�اغوراس، أث�نا ت�نفَّ

ا: وسائل �سل�ة عب��ة، ومهن �ع�دة عن التصديق، وأ�شطة غ�� عقالن�ة... للشعب أ�ض�

أنت ال تغادر األ�اد�م�ة قط، أما أنا فال أغادر عق�� قط، و�الهما واحد. َبْ�د أن أث�نا ل�ست ��
فكرتنا عن أث�نا، �ا ع��زي هراقل�س...

  - هل أص�حَت عند رأي كرانتور اآلن؟
هزَّ هراقل�س كتف�ه.

د ��
�
� الح�اة أمكنة غ���ة لم نُزرها قط، ال أنا وال أنت. لقد أ�

- د�اغوراس، ما أس� لقوله إن ��
قام تلك

ُ
� المدينة عدة مسارح ��ة مشابهة. بوجه عام، ت

� بتلك المعلومات أن ��
د�� الع�د الذي زوَّ

� رونها لشعراء. و�النقود ال�� �ــها تجار أجانب بثمن �خس، ثم يؤجِّ � بيوت قد�مة �ش��
المسارح ��

ائب ال�اهظة المفروضة عليهم. �طب�عة الحال، األراِ�نة ال �سمحون ها عليهم �دفعون ال�� تدرُّ
�مثل هذا ال�شاط. وع� الرغم من ذلك، فتلك المسارح ال �عوزها الحضور، �ما رأ�َت من

فورك...
� أث�نا.

إنها تجارة م��حة إ� حد �ع�د ��
... - وماذا عن العمل الم���

ف. إنها تراچ�د�ا من تأل�ف مي���مو،
�
- ال أعرف العنوان وال الموض�ع، و�ن كنُت أعرف الُمؤل

ل؟ ات الشاعر. هل رأيَته وهو �مثِّ النحَّ

- مي���مو؟

ا فاستطعُت � جم. �ان قناعه صغ�� - أجل، �ان هو الرجل الجالس خلف الطاولة، و�لعب دور الم��
ام�كوس، ح�ث �كسب قوته � س��

ا. له َمْنَحت �� ف عل�ه. إنه شخص جدير �الفضول حق� التعرُّ
عَرض �صفة رسم�ة قط، �ل

ُ
 تراچ�د�ة ال ت

ً
، و�كتب أعما� � �صناعة األفار�ز لبيوت ن�الء أث�ني��

�
»، وهم شعراء �فتقرون للموه�ة مثلهم �مثل مي���مو، �� � مها لمجموعة من «الُمصَطف�� �قدِّ

ا لما ي�دو، ه. وط�ق� � ح�ِّ
ة المحج��ة عن األنظار. أج��ُت �عض التحّ��ات �� تلك المسارح الصغ��



فهو �ستخدم الَمْنَحت لغرض آخر إ� جانب العمل. ذلك أنه �ق�م حفالت ل�ل�ة ع� الط��قة
اقوس�ة، حفالت ماجنة �ش�ب لهولها الولدان، ح�ث المدعوون الرئ�سيون ش�اب �ستلهم الس��

� أعماله الم�ح�ة...
�� 

ً
خذ منهم جوقة منهم مي���مو تماث�له الرخام�ة و�تَّ

التفت د�اغوراس إ� هراقل�س وقال:
ك ال تجرؤ ع� التلميح إ�...

�
- لعل

د، و�أنه مضطرٌّ لحمل ن�أ مؤسف، األمر الذي �شقُّ عل�ه �عض هزَّ هراقل�س كتفْ�ه ثمَّ تنهَّ
ء. قال: �

ال��
م.

�
ف هنا ونت�ل

َّ
- تعاَل. دعنا نتوق

�ة، استغ�� الفنان ا ��� ل وجوه� نة برسوم تمثِّ � منطقة رحي�ة، قرب رواق ذي جدران ُم��َّ
�انا ��

� الشارع الذي
ا، �� ت مفتوحة، رقي�ة. و�ع�د�

�
� ظل الذي صنعها عن �ل القسمات ما خال العيون ال��

يرق�ه القمر، طفق �لٌب ي�بح.
قال هراقل�س ب�طء:

ء، �ما أظنُّ أنك �
� أعرفك �عض ال��

- د�اغوراس، رغم ِق� الوقت الذي تعاملنا خالله، أعتقد أ��
� ء منها. الحق�قة ال�� �

� الشعور. لن يروقك ما أنا موشك ع� قوله، إال أنها الحق�قة، أو �� ت�ادل��
. � ي أتعا�� من أجلها تؤدِّ

فقال د�اغوراس:
- هات ما عندك. أنا منصت.

� الحد�ث:
ع هراقل�س �� ة مرهفة �أجنحة طائر ض��ل، �� و�ن��

- لقد عاش تراما�و وأنت�سو و�يونيو...
ان �ع�شان... وما زال األخ��

� عن الدافع من وراء ذلك. لسُت أعتقد �أن من ء. ال �سأل�� �
ح�اًة، دعنا نُقل إنها ماجنة �عض ال��

ە ُّ� ا لهم. إل�ك األمر الواقع، األ�اد�م�ة تنصحهم �الت�� واج�ك الشعور �المسؤول�ة بوصفك مرشد�
� األعمال الم�حّ�ة، وع� الرغم من ذلك فهم

عن العواطف السوق�ة والمتع الماّد�ة والمشاركة ��
� الجوقات...

يرافقون �ائعات هوى و�شاركون ��
رفع �دە ��عة، و�أنما قد أدرك أن د�اغوراس ع� وشك مقاطعته.

ا. �ل ور�ما �ان �عض زمالئك المرشدين �عرفون �ذلك - د�اغوراس، ال �أس �ذلك نظ���
ا � حالة أنت�سو و�يونيو... وتراما�و أ�ض�

� خاتمة المطاف. أما ��
و�سمحون �ه. فتلك أمور ش�اب�ة ��

ع� األرجح... دعنا...

فوا ع� مي���مو، ما زلُت ال أعرف ك�ف، وأص�حوا من . لقد تعرَّ
ً

دعنا نُقل إنهم قد أ�فوا قل��
... «مدرسته» الل�ل�ة الغ���ة. الع�د الذي تعاقدُت معه القتفاء أثر �

� له �� س�� التالم�ذ... الُمتحمِّ



�
هما �� � ل�لة أمس �أن إيونيو وأنت�سو قد رافقا مي���مو إ� َمْنَحِته �عد أداء دور�ــْ

�� أنت�سو أخ��
. � حفل صغ��

الم�ح الذي رأيناە... ثم شار�ا ��

� احتواء هيئة �اشف
ب، و�أنما ترغ�ان ��

ُّ
ق هما ب�� � محج��ــْ

�ان �� ْت عينا د�اغوراس تتحرَّ
�
جعل

األلغاز �املة بنظرة واحدة. سأل: 
- حفل...

أي حفل؟
ْت عينا ال�هل، تراق�ان... الَمْنَحت... رجل ناضج... فت�ان... �ضحكون... ب��ق المصابيح...

�
أطل

ب الفت�ان...
َّ
ق ف�ما ي��

�د...
خ�...

ب ال�هل شفتْ�ه �لسانه... رطَّ
...  �كث��

ً
ر�تة... شاب أروع جما�

ا... عار� تمام�
الن��ذ المسكوب...

م�� �قول: هكذا...
� ال�هل... فو��

ات... �دنو... ب�نما النحَّ
بنعومة وع� مهل...

أ��� نعومة...
: آٍە... ُّ� جعل ي��

� الش�اب...
� الوقت نفسه مع �ا��

��
ا... انحناءات. عندئذ، انقلبوا جم�ع�

َوْضٌع عج�ب...
س�قان...

�استماتة...
� العتمة...

��
والعرق...

... ً
سمعه يهمس: مه�



ق»[80]. ء ال ُ�صدَّ �
� خلد ال�هل: «��

دار ��

ثم قال د�اغوراس �صوت أجّش: 

ا؟ 
�
كون األ�اد�م�ة إذ ب من الَهْزل. ولَم ال ي�� - ذلك ��

هزَّ هراقل�س كتف�ه:
. ل�ست لديَّ أد��

ً
ذة �الحيوانات ل��

�
ا وطلب الل - ال أدري. ر�ما �ان مرادهم التفك�� �ال��� ص�اح�

� ن تلك المش�لة األ��� خطورة. فعائالتهم تجهل الح�اة المزدوجة ال��
�
فكرة �شأن ذلك. و�ن لم تك

�
اە تراما�و �� عاشوها. األرملة إت�س، ع� س��ل المثال، �شعر �الرضا عن التعل�م الذي تلقَّ

األ�اد�م�ة...

� المجلس، أو ت��س�يو والد إيونيو، الخب��
ناه�ك عن يرا�س�نو الن��ل والد أنت�سو، النائب ��

� الماِجد القد�م... ات��� االس��

 س�كون إن ذاع أمر ال�شاط الل��� الذي �مارسه تلم�ذاك؟ 
�
أ�ساءل عّما

همهم د�اغوراس:
ا �ال�س�ة لأل�اد�م�ة... - س�كون ذلك فظ�ع�

وعة... ا م��
�
  - أجل، ول�ن ماذا عنهما؟ ال س�ما اآلن وقد �لغا سن التجن�د وا��س�ا حقوق

ا ة فعل آ�ائهما الن�الء، الذين طالما رغبوا أن يتل��َّ أنت�سو و�يونيو تعل�مهما وفق� ك�ف ستكون ردَّ
ء... �

� �أال ُ�عَرف من ذلك �� م أفالطون؟ أعتقد أن تلم�ذْ�ك هما أول المهتم��
�
لُمُثل الُمعل

ناه�ك عن مي���مو.

ْ الشارع المنعزل. ثم لحق �ه و�أنما لم �ُعد لد�ه ما �قوله، استأنف هراقل�س المس�� َع��
ا، وجعل يراقب وجهه. قال هراقل�س:

�
د�اغوراس مطرق

ها � أعت�� � ال�� �� ح لك فرضيَّ ا من الحق�قة. واآلن سأ�� - �ل ما أْطلعُتك عل�ه ح�� اآلن ق��ب جد�
ر تراما�و الوشا�ة بهم... ء �س�� ع� ما ُيرام إ� أن قرَّ �

، �ان �ل �� � � رأ��
راجحة إ� حّد �ع�د. ��

- ماذا؟

ا �ان ما � علم �خرقه قواعد األ�اد�م�ة، من �دري� أ�� - ُ�حتَمل أنه قد شعر بوخز الضم�� ح��
ء. �

ر أن �ح�� �ل �� ر الب�ح �األمر. قرَّ : تراما�و قرَّ � جرى، فإل�ك نظ����
ل د�اغوراس �قوله: عجَّ

م... ا إ� هذا الحد. كنُت سأتفهَّ - لو فعل لما �ان ذلك فظ�ع�
قاطعه هراقل�س:

� �انت ْر أننا ال نعرف حجم األمر برّمته. ال نعرف ع� وجه الدقة طب�عة العالقة ال��
�
- تذك

تجمعهم �المدعو مي���مو، وما زالت...



. همهم د�اغوراس: ا إ� حد كب�� ا ��ح�  ل�خلق �ذلك صمت�
ً
  أطرق هراقل�س برهة

� �أن...
�� - هل تحاول أن تخ��

� ال�ستان...؟
الهلع الذي انتا�ه ��

� رأ�ه. ومع ذلك قال:
�دا ع� وجه هراقل�س أن ذلك ل�س هو الجانب األ��� أهم�ة ��

ي ذلك الهلع د تحرِّ ر�
�
� لم أ � الحس�ان أن��

- أجل، ر�ما. ع� الرغم من ذلك، �جب عل�ك األخذ ��
... نفد ص�� د�اغوراس: � � تراما�و، �ل إن�� � عي��

د أنك قد الحظَته ��
�
المزعوم الذي تؤك

د إخ�اري �ذلك. ا ع� جثته ولم تر� - ... �ل إنك الحظَت ش�ئ�

� تلك التفص�لة عنك،
ق ب�خفا��

�
� ما يتعل

ت اآلن. أما ��
�
- �الض�ط. ول�ن الصورة قد ا�تمل

د�اغوراس، فقد أقدمُت ع� ذلك ألن عواقبها وخ�مة للغا�ة، ولذا أردُت بناء فرض�ة قادرة ع�
. أما اآلن، فأعتقد �أن الوقت قد حان ألن أب�ح بها إل�ك.

ً
ها أو� تفس��

. وللحظة �دا لد�اغوراس أن �اشف األلغاز �حاول ت�م�م فمه
ً
وضع هراقل�س �دە ع� فمه �غتة

ضة، قال: �� �لجم نفسه عن ال�الم. َبْ�د أن هراقل�س، �عد أن ر�ت ع� لحيته الدق�قة الُمفضَّ

� جثة تراما�و،
ة �� � غا�ة ال�ساطة. �ما تعرف، �انت آثار النهش من���

- ألول وهلة، ي�دو األمر ��
و�ن...

. � � فاجأت�� ا، التفص�لة ال�� � تق���� � أن ذراعْ�ه �انتا سل�مت��ْ � مواضع الجسد �افة. أع��
و�ن ل�س ��

�ات األو�. ف�َم نف�ِّ ضنا لهجوم، و�ــهما نتل��َّ ال�� � إن تعرَّ ل ما نفعله هو رفع الذراع��ْ ألن أوَّ
ا؟ يوجد � من دون أن �ج�ح ذراعْ�ه تق���� هجوم قطيع �امل من الذئاب ع� تراما�و المسك��
، ع� أقل تقدير، فطفَقْت ا عن الو�� ِت الذئاب ع� تراما�و غائ�� َ تفس�� واحد ممكن: لقد ع��

� غ�� حاجة لمواجهته...
تلتهمه ��

َعْت قل�ه... � � جسدە، �ل وان��
ْت ع� أضمن موضع �� انقضَّ

فأجاب د�اغوراس:

� من التفاص�ل. األمر الذي أعجز عن فهمه، ما عالقة �ل ذلك �ـ...؟ - أعِف��

� د�اغوراس تفصحان س، و�أن عي�� � أخذ �اشف األلغاز يراق�ه بتفرُّ � ح��
وفجأًة قطع حديثه، ��

عن خواطرە �أفضل مما تفعل �لماته.
، ع� أقل تقدير... ا عن الو�� ْت ع� تراما�و غائ�� َ ْل لحظة. قلَت إن الذئاب قد ع�� - تمهَّ

ر:
ُّ
� غ�� تأث

فاستطرد هراقل�س، ��

ء. األرجح أن �
ا ع� الب�ح ��ل �� ، �ان مزمع� � �� ا لفرضيَّ - تراما�و لم �خ�ج للص�د قط. وفق�

مي���مو هو من أقدم ع� ذلك...
وأودُّ التفك�� أن مي���مو هو من فعلها...

ل إ� اتفاق. تجادال... �فاستدعاە يوم ذاك إ� لقائه ع� مشارف المدينة �غرض التوصُّ



� إس�ات تراما�و �أ�شع السُ�ل. ثم
ر �الفعل ��

�
ور�ما دّب شجار ب�نهما. أو ر�ما �ان مي���مو قد فك

ة... ة، �الصدفة. ول�ن ما سبق ال �عدو أن �كون فرض�َّ
�
أخَفْت الذئاُب األدل

  ثم أشار د�اغوراس:
ْت عل�ه الذئاب. َ � ع�� ا ح�� - صحيح، ف��ما �ان تراما�و ب�ساطة غاف��

ا. فأومأ هراقل�س برأسه ناف��
� قادر ع� االس��قاظ والدفاع عن نفسه...

- الرجل الغا��

ِت الذئاب ع� جثة هامدة. - َ ظِهر أنه لم �دافع عن نفسه. لقد ع��
ُ
�ال، ال أظّن، فجروح تراما�و ت

ول�ن ر�ما...

� �ادئ األمر، ولذا لم
� خلدي ��

- ... ر�ما غاب عن الو�� لس�ب آخر، أل�س كذلك؟ هذا ما دار ��
ل إ� أنت�سو و�يونيو �عد م�ع

�
� تلك الحالة، لماذا �دأ الخوف ي�سل

. ول�ن، �� �
د الب�ح �ظنو�� ر�

�
أ

ر الرح�ل عن أث�نا... صد�قهما؟ ح�� إن أنت�سو قرَّ
� �ع�شانها. - ر�ما �انا �خش�ان أن نكشف الح�اة المزدوجة ال��

عدُّ �مثا�ة أرض
ُ
� قد �د�� بها د�اغوراس ت حات ال�� فأجاب هراقل�س من فورە، و�أن جميع المق��

� نظرە:
معلومة ��

ة، لو أنهما �خش�ان افتضاح أمرهما إ� ذلك الحد، فما الدافع وراء - �س�َت التفص�لة األخ��
� اعتقادي أن

� �شاطهما؟ لسُت �منكر أنهما قلقان خش�ة افتضاح أمرهما. و�ن �ان ��
االستمرار ��

ا... � � نفسْيهما أشد كث��
القلق الذي ي�عثه مي���مو ��

� أج��ُت تحّ��ات �شأنه. إنه شخص ��ــــع الغضب، عن�ف، له قوة �دن�ة
قلُت لك �الفعل إ��

عجي�ة ع� هزاله. ر�ما عرف أنت�سو و�يونيو ما هو قادر ع� فعله اآلن، فاس��دَّ بهما الف�ع.
أغمض الف�لسوف عي�ْ�ه وزمَّ شفتْ�ه. أطبق الغضب ع� أنفاسه. غمغم:

ا؟ ه له االتهام علن� ح؟ هل نوجِّ . ماذا تق�� � - ذلك... اللع��

. و�عد ذلك �جب علينا الوقوف
ً

د من حجم مسؤول�ة �لٍّ منهم أو�
�
� لنا التأ�

- ل�س �عد. ي����
ا... � اما�و �دقة. وأخ�� ع� حق�قة ما جرى ل��

ار�سم ع� وجه هراقل�س تعب�� غ��ب، ثم أردف:

�
َّ الوثوق �أن اإلحساس المشوب �القلق الذي ما زال �عتمل �� ، �جب ع�� �

� األمر اآل��
- أهم ما ��

� ضخمة تراقب خواطري، إنما هو إحساس دخ�لة نف�� منذ ق�لُت بهذا العمل، و�أنه ع��
زائف...

- أي إحساس؟
� �طء:

. و�عد برهة صمت أجاب ��
ً
� هواء الل�ل فقد �َدْت مستغلقة

أما نظرات هراقل�س الزائغة ��



ا[81]. ، ُمخ�� تمام� �
� ح�ا��

، وألول مرة �� �
- اإلحساس �أ��

***

� أحجار ب، ب��
ُّ
ق ش عنه �ال هوادة، ب�� � الظالم). ف�َّ

ناە �� �ان هناك (استطاعت عيناە أن ت�ب�َّ
ف عل�ه من الصوت المن�عث منه ال�هف الحلزون�ة القاتمة. �ان هو نفسه، �ال أد�� شك. تعرَّ
�ما فعل مرات أخرى، خفقان مكتوم، و�أنه صادر عن ق�ضة مال�م مكسوة �األد�م، تنهال

، غ�� � ء العب�� �
ن ذلك ما �قلقه. فال��

�
ات منتظمة. و�ن لم �ك �اتها داخل رأسه ع� ف�� ��

� الهواء، الذراع
قة ��

�
، األمر الذي أَ�ْت عينه العقالن�ة أن تق�له، هو وجود الذراع الُمحل �

المنط��
� ما وراء ال�تف، ح�ث �جب عل�ه أن ينظر...

� ت�ت�� َبْ�د قا�ضة ع� القلب ب�ح�ام. هناك، �� ال��

وري أن ا؟ انقش�� أيتها الظلمات� من ال�� ول�ن، لَم تت�اثف الظالل عند تلك النقطة تحد�د�
ء تحج�ه تلك ال�تلة الخاثرة من السواد، أي جسد، أي صورة... �

�عرف أي ��
ا �دە... ب ماد� اق��

ة... ْت أذناە. أفاق �حدَّ ْت الخفقات. صمَّ اشتدَّ
ق. ا، ع� نحو ال ُ�صدَّ ل�جد الصوت ما زال ُمستمر�

ا. ا شد�د�
�
أخذ أحدهم �طرق �اب ب�ته طرق

- ماذا...؟

س ب�د�ه ح�� ع�� ع� ردائه ا من الحلم، �ل إنها طرقات لجوجة. م�� يتحسَّ ن ذلك جزء�
�
لم �ك

ل
�
� جدار مخدعه، �ال�اد راحت ت�سل

ة �� ا بنظام فوق مقعد ق��ب من مضجعه. وَع��ْ كوَّ مط���
ء �

� الهواء، خال من �ل ��
ق ��

�
نظرات الفجر الرقي�ة. خ�ج إ� الرواق فدنا منه وجه ب�ضاوي �حل

� سوداوْ�ن. قال: سوى فتحت��ْ
- يو�س��ا، افت�� ال�اب�...

ا. ا. «وحق ز�وس، ما زلُت غاف�� � ال�دء �االضطراب ألنها ال تح�� جوا��
� غفلة منه، شعر ��

و��
ْت مص�اح

�
� أمسك � ح��

�ِت الجار�ة �مينها ب�شارات منفعلة، �� يو�س��ا عاجزة عن ال�الم�». حرَّ
ال��ت ب�سارها.

- ماذا؟...
خوف؟...

�شع��ن �الخوف؟...
د�� عنِك هذە الحماقة�...

علينا أن نفتح ال�اب�

جه صوب الردهة. توالت الطرقات ع� ال�اب. خال الم�ان من
َّ
ا وات م� ِّ أزاح الفتاة عن ط��قه ُمت��

ه الحلُم الُمروِّع الذي راودە منذ لحظات
َ
ر أنها تحمل المص�اح الوح�د. مسَّ ذا�رت

�
الضوء. تذك



... � � غافلت��ْ فحسب-�الغ الش�ه �حلم الل�لة السا�قة- كب�ت عنكبوت �مسُّ عين��ْ

� السائر إ� األمام َع��ْ عتمة ب�ت عتيق، وهو ال يراقب خطاە. ول�ن، عند عت�ة الب�ت، لم عي��
ا، � اللحظة نفسها تق����

ا، �ل َشَخَص أمامه خ�ال َرُجل. �� ا خافق� � انتظارە �ٌد تعت� قل��
ن ��

�
تك

� منتصف العمر، له عينان
وصلت يو�س��ا تحمل المص�اح لتكشف عن وجه القادم. �ان ��

ى، و�رتدي رداء العب�د الرمادي.
َ

ع فيهما القذ رقي�تان يتجمَّ
� أهل بيوت�ا: ِّ قال �ل�نة ثق�لة تم��

دي د�اغوراس برسالة إ� هراقل�س اليونتوري. � س�ِّ - أرسل��
- أنا هراقل�س اليونتوري. هات ما عندك.

ا لحضور يو�س��ا ال�اعث ع� ا �قل�ل من الره�ة نظر� ا، شاعر� د� دِّ أما الع�د فقد انصاع ألمرە ُم��
االضطراب:

ْ �أ�ع ما �مكن. سقط قت�ل آخر»[82].  - الرسالة تقول: «اح��
 

الفصل الّسادس[83]
� خصالت شعرها، وتلفُّ ذراعْيها

مة الوجه، ترتدي ثوب ي��لوس �غ�ِّ �انت الجثة لفتاة ُملثَّ
ة الالنهائ�ة. و�الح�م ع� وضع ساقْيها دة ع� جانبها فوق الفضالت الم�ع�� برداء. استلَقْت ُممدَّ
� ظل تلك الظروف، �مكن القول إن الموت

ل ح�� �� � �التأمُّ � ح�� الفخذْين، الجديرت��ْ المكشوفت��ْ
 حافة ثوب الي��لوس. �َدْت ق�ضة �دها ال��ى مضمومة،

ً
قد �اغتها و�� تركض أو ت�ب رافعة

ْت �مينها �خنجر ي�لغ طول
�
� أمسك � ح��

� �خفون أش�اء عن �عضهم، �� � ألعاب األطفال ح��
�ما ��

� ما عدا ذلك، فلم
. أما �� � ا، ي�دو و�أنه مصن�ع من دماء مطروقة. �انت حاف�ة القدم��ْ � نصله ش��

ة، تْيها: جروح قص��
�
� جسدها األه�ف من الجروح، من ِج�دها إ� َرْ�ل

�ْخُل موضع واحد ��
ة. ا��� ث��ــها ة، وطف�فة، وخط�� عة، وغائرة، وسطح�َّ ثة، وُم��َّ

�
ة، وملت��ة، وُمثل وط��لة، وطول�َّ

ْت حوافُّ الِمَزق �الدماء. وع� الرغم من ذلك، فالمشهد التع�س
َ
ث � تلوَّ � ح��

 ��ثار الجروح، ��
ً

�ام�
هات �شعة، �ال�اد أمكن د تع��ة الجسد ظهَرْت �شوُّ مة لما هو آٍت. ف�ُمجرَّ ال �عدو كونه ُمقدِّ
ثة و�أنها � الثوب، ترا�َمْت أسفلها األخالط واإلفرازات الُملوَّ

نها وسط انتفاخات غرو�سك�ة �� ت�يُّ
ور�ة. لم ي�ُد أن تلك الميتة تنطوي ع� مفاج�ت

�
ن�اتات مائ�ة يراقبها المرء من فوق سطح م�اە �ل

أخرى. ومع ذلك، �انت ثمة مفاجأة أخرى �الفعل. فما �اد هراقل�س �م�ط اللثام عن الجثة ح��
وجد قسمات وجه رجل.

ا: و��عجاب أنثوي قال األس�ينوموس زاعق�

د - آە، ما أعظم دهشتك �ا �اشف األلغاز� لسُت ألومك، وحق ز�وس� فأنا عن نف�� لم أر�
� الخدم ع� فحواە�... � أطلع�� تصديق األمر ح��



واآلن، اسمْح �� �سؤال، ماذا أنت فاعل هنا؟ 
ثم أشار إ� رجل أصلع وأردف:

ا. ا ع� رؤ�ة الجثة. و�ن لم أفهم لذلك س��� د �� هذا الشخص الودود أنك ستكون ح��ص�
�
- لقد أ�

ء �ستد�� كشف طالسمه، �حسب اعتقادي، ما خال الدافع المبهم الذي حدا �
فل�س هنالك ��

بهذا اإلفيبوس إ�...�
وفجأًة حانت منه التفاتة إ� الرجل األصلع.

- ماذا قلَت �� إنه ُ�دَ�؟...
فقال د�اغوراس �الحالم:

- إيونيو.

ر و�حداث تلك الجروح
�
ك � ث�اب فتاة ل�ل والسُّ

ر ��
�
- ... الدافع المبهم الذي حدا �ـإيونيو إ� التنك

� جسمه...
الرهي�ة ��

ش؟ عمَّ تف�ِّ
م:

َّ
ن رفع هراقل�س حواّف ثوب الي��لوس بنعومة. جعل ي��

- تا، تا، تا، را، را، را...

�ة ل سماء الفجر �عينه الوح�دة الُمت�قِّ ، فراح يتأمَّ � ا من ذلك الفحص المه�� �َدا الجثمان ُمندهش�
ْت تحملق داخل

َ
قة �خ�ط مرهف ل�ج، فقد أخذ

�
(أما عينه األخرى، المخلوعة من م�انها، الُمعل

ا.
�
، هازئ � ا إ� نصف��ْ

�
أذنه). ومن الفم الفاغر برز اللسان مشقوق

� االنتهاء من عمله:
 منه ��

ً
، رغ�ة � نفاد ص��

صاح األس�ينوموس ��

- ول�ن، هل �� أن أعرف إالَم تنظر؟

� ت��ت فيها إ� ف ب�نظ�ف المدينة من الروث والقمامة، و��ش�يع الجثث ال��
�
�ان هو الُم�ل

� أرض خالء تغصُّ
ا �� � ظهَرْت فجر� مثواها. وعل�ه، تقع ع� عاتقه مسؤول�ة تلك الجثة ال��

. ام�كوس الداخ�� � �� س��
فات والفضالت ��

�
�الُمخل

 �فتح �د الجثمان ال��ى:
ً

سأل هراقل�س، م�شغ�

د إ� هذا الحدِّ أن إيونيو قد ألحق بنفسه �ل تلك الجروح؟
�
- أيها األس�ينوموس، لَم أنت متأ�

� �اب�سامة غرو�سك�ة. ثم
ث وجهه الض��ل الصا�� � تلوَّ � ح��

ى، �� ق األس�ينوموس لحظته ال��� تذوَّ
قال:

مَت رائحة ث�ا�ه ق من ذلك� هل �شمَّ � حاجة إ� التعاقد مع �اشف ألغاز ح�� أتحقَّ
ن ��

�
- لم أ�

رة؟... الُمنفِّ
�ف�ح منها عبق الن��ذ�...



ە نفسه �ذلك الخنجر... ثمة شهود رأوا ك�ف شوَّ

  - شهود؟
� ردائه.

� راحة الجثة ال��ى، فاحتفظ �ه ��
ء صغ�� �� �

ا. �ان قد ع�� ع� �� ر�
ِّ
لم ي�ُد هراقل�س ُمتأث

- شهود ع� قدر عظ�م من الوقار. أحدهم حا�� هنا...

� أشار األس�ينوموس إ� د�اغوراس[84]. � ح��
رفع هراقل�س ��ە، ��

ً
. وعند وصولهما �ان الم�ان حاف� �س�يو، والد إيونيو. �عان ما ذاع الخ�� ما آ�ات التعازي ل�� قدَّ
ا � هم من األهل واألصدقاء، إذ �ح�� ت��س�يو �م�انة مرموقة للغا�ة �صفته خب��

�
�ن، جل �ال�ث��

ة، واألهم من ذلك أنه واحد من � صقل�ة ما زالت حا��
ا، �ما أن ذكرى �طوالته �� ات�چ�� اس��

، فقد �قَ�ْت قّصته محفورة � ك��
�
ا لسؤال الُمش� �� القالئل الذين عادوا ل�حكوا ما جرى. وتحسُّ

�َتب القصص ع� أنصاب القبور، «وجهه الذي اسودَّ خالل
ُ
ثة ع� وجهه �ما ت بندوب ُملوَّ

� نالها ط�لة ح�اته، فإن � �ل آ�ات التك��م ال�� اقوسة»، �ما دأب ع� القول. ومن ب�� ، وتمتدُّحصار س�� اقو�� �ة س�ف س�� ْتها ��
�
� ترك ها مدعاًة للزهو عندە تلك الند�ة القاطعة المائلة ال�� أ���

ن مظهرە ��ُّ
�
. لم �ك

ً
� ط��قها نزو�

ا �الحدقة الرط�ة �� � الوجنة، مرور� � إ� �م�� من �سار الجب��
� �ش�ه زالل الب�ض، َبْ�د أنه �ان ته المحّمصة وعينه ال�� ��� �

الناظ��ن �ذلك الصدع األب�ض ��
. � ون من الش�ان الوس�م�� مصدر فخر �حسدە عل�ه ال�ث��

ا �أنه لم �خُل من الفو�� ِت الفو�� العارمة ب�ت ت��س�يو يومذاك، و�ن ترك الم�ان انط�اع� عمَّ
ا. وصل د�اغوراس برفقة األس�ينوموس، وجاء �اشف ا اس�ثنائ�� قط، �غضِّ النظر عن كونه يوم�
د االنضمام إليهما لس�ب ما. عندئذ �ان هنالك ع�دان �حاوالن الخروج � إثرهما، إذ لم ُير�

األلغاز ��
� أقامها الرجل ة ال�� َفْتها إحدى الم�ِدب العامرة ال�ث��

�
ة �الفضالت، ر�ما خل � �سالل ُم�تظ� ل��ْ ُمحمَّ

�ن أمامه. راحوا س ال�ث�� ا لتكدُّ ر استخدام ال�اب نظر�
َّ

العسكري من أجل أع�ان المدينة. �اد يتعذ
� تقطع أحاديثهم �خاُت � غ�� فهم، و�دلون برأيهم عن غ�� علم، و�راقبون، وح��

�سألون ��
ق حد�ث ذلك الجمع المفعم �الحي��ة إ� ما هو أ��� من فون. تطرَّ ال�ساء الشعائ��ة، يتأسَّ
� �ف�ح من م�ع إيونيو. ث�اب ْ�� ء سواە. �ان النَّ �

ا، أ��� من أي �� � أ�ض� ْ�� ق إ� النَّ الموت، إذ تطرَّ
فتاة ل�ل؟ ول�ن...

ا؟... راە �ان مخمور�
ُ
ت

أو �ان �ه مسٌّ من الجنون؟...
؟... ابن ت��س�يو األ���

؟... � ات��� إيونيو، ابن الخب�� االس��
اإلفيبوس، ف�� األ�اد�م�ة؟...

خنجر؟...
ول�ن...



� الوقت الراهن، انصبَّ
� لط�ح النظ��ات والتفاس�� واأللغاز. ف��

ما زال الوقت أ�كر مما ي����
سة أسفل � ع� الوقائع من أجل المصلحة العامة. �انت الوقائع أش�ه �القمامة الُم�دَّ ك�� ال��

الفراش، ال أحد �عرف ما �انت ق�ل أن تص�� قمامة، و�ن الحظ الجميع رائحتها ال���ــهة.

ا �األهل واألصدقاء، � الحجرة، ُمحاط�
ا �ال�ط��رك ع� مقعد �� تل��َّ ت��س�يو آ�ات التعازي، جالس�

�ه، �مظهر مها له. ف�ان �مدُّ إحدى �دْ�ه أو �لتيهما، و�رفع رأسه، و�شكر ُمع�ِّ وهو ال �أ�ه �من �قدِّ
ا (األمر الذي �دعو إ� الشفقة)، و�أن حضور هذا ا، �ل حائر� ا وال حانق� ة. فما �ان ح��ن� � �الح��

���
أ لرفع صوته �خطاب جنائزي � خاتمة المطاف. ته�َّ

الجمع من الناس قد دفعه إ� االرت�اك ��
ْت من

�
� تدل . أما لحيته الرماد�ة الشعثاء، ال��

ً
ونزي ُد�نة َة وجهه ال�� ر قد زاد ���

ُّ
ُمرتَجل. �ان التأث

ا، مظهر رجل ه��ل الب��ان. �دا ا غ���� ث وأس�َغْت عل�ه مظهر� ذقنه، فقد أبرَزْت ب�اض ندبته الُملوَّ
� وهن فرض الصمت ع� الحضور �قوله:

ا. و�� � أنه وجد ال�لمات المالئمة أخ��

�ار�وس العمالق ذي المائة ذراع، لوددُت أن ا. لو �ان �� من األ�ادي �قدر ما ل�� - أشكر�م جم�ع�
... � د من محبت�م الب��

�
ا. اآلن �رُت �التأ� د� َّ ج�ِّ ها ألعانق�م �قوة، وأنصتوا إ�� أمدَّ

ة[85]... ف�غ ت��س�يو من خطاب الشكر ثم قال: � اسمحوا �� بتك��م�م ��لمات ثناء وج��

�
� أ�تنا. و��

سة، رغم أنه الوح�د الذي آمن بها �� . �ان �جلُّ األ�ار الُمقدَّ � � أعرف اب�� - ظننُت أن��
ا... ا مجتهد� مدرسة أفالطون، �ان ُ�َعدُّ طال��

األمر الذي �ستطيع مرشُدە الحا�� هنا أن �شهد ع� صحته...
ج الوجه: ِّ التفت الجميع إ� د�اغوراس، الذي قال مت��

ا. - حق�

� الحد�ث �ال
ا قط، ولذا �ان �سهب �� ا، ال ي�تظر رد� ث �صفته عسك��� ا ما �ان ت��س�يو يتحدَّ دائم�

، ح�� و�ن استهلك أوجه الموض�ع �افة. ومع ذلك، فما �ان أع�� أنصار اإل�جاز �جد دا��
� تلك اللحظة. ع� العكس، فقد أنصت الجميع إ� �لماته �اهتمام ش�ه

ا ��
�
الموض�ع مستهل�

: ّ �
َمَر��

ا... - ق�ل إنه �ان مخمور�
إنه �ان يرتدي ث�اب امرأة...

ا �الخنجر... ق جسدە إر�� إنه مزَّ
�صق ثم تابع حديثه:
� إيونيو؟... ؟ اب�� � - اب��

� �فعلة...
�ال، ما �ان �أ��

� إيونيو�... ثون عن آخر، ول�س عن اب�� . إن�م تتحدَّ ن�نة إ� هذا الحدِّ



�
ل �� س الُمتمثِّ � عش�ة وضحاها، فأهان اله��ل الُمقدَّ � إن عقله قد ذهب ب�� ق�ل إنه قد ُجنَّ

جسمه الفاضل...
َّ س إ�ج�س الخارق� و�ال، فهل �جب ع�� عة ب�� َبْ�د أنها أقاو�ل �اطلة، وحق ز�وس وأث�نة الُمدرَّ
� غموض مش�ئة اآللهة� لو �ان

ا غامضون، �� ا عن أب�ه� وأن�م جم�ع� � �ان غ���� التصديق �أن اب��
ا أن وجوه�م، وما ار�سم عليها ق من اآلن فصاعد� ا، فسوف أصدِّ ذلك الغّث من القول صح�ح�

� ال مثوى لها�  من أمارات األلم، ونظرات�م المتعاطفة، ن�نة �الج�ف ال��

َ�ْت همهمة. و�الح�م ع� تعب�� الالم�االة المر�سم ع� الوجوە، �مكن القول �أن سائر الحضور
� لم ُي�ِد أحدهم استعدادە لت�د�ل � ح��

ا ال مثوى لها»، �� قد أ�دوا موافقتهم ع� كونهم «ج�ف�
دوا

�
. �ان ثمة شهود من أهل الثقات شأن د�اغوراس، ممن أ� رأ�ه �شأن ما جرى ولو �مقدار �س��

ا، وقد ُجنَّ جنونه، فارتدى ثوب ي��لوس ورداًء من ال�تان، ع� استح�اء أنهم قد رأوە مخمور�
� أنحاء جسمه �افة. أشار د�اغوراس إ� أنه �ان

ا ع� قدر من الخطورة �� ع ُ�حِدث جروح� و��
ا: لقاًء عارض�

�
ُته �ائعة هوى. عند ذاك �ادر��

�
� �ادئ األمر ِخل

� رأيُته. ��  ح��
ً

� ل�� � ط��ق العودة إ� بي��
- كنُت ��

� الحظت ُسكرە، أو جنونه. راح �خدش جسمه �الخنجر ف عل�ه. ول��� �التح�ة، فاستطعُت التعرُّ
ا هو فاعل، �ان قد � أردُت ردعه عمَّ � الحال. وح��

� آن، فلم أدرك خطورة الموقف ��
و�ضحك ��

لُت �ال�حث عن المساعدة، فوجدُت ام�كوس الداخل�ة. عجَّ ا صوب منطقة س�� جه� ا، ُمتَّ  هار��
�

و�
إ�س�لو وديوليوس وأرخ�الوس، وثالثتهم من تالم�ذي القدا�...

�انوا قد رأوا إيونيو �دورهم...
ا أ�لغنا الُجنَد �ما جرى... � وأخ��

... �
ر ذلك أ��� مما ي���� و�ن تأخَّ

ع ي�حث بناظ�ْ�ه عن �اشف األلغاز. وجدە يتفادى لم �ُعد د�اغوراس محّط االن��اە، ف��
� الشارع، غ�� أن

� إثرە واستطاع أن �لحق �ه ��
الحضور، وع� وشك أن ي�سلَّ من ال�اب. ه�ع ��

هراقل�س تجاهل �لماته، ح�� انت� األمر �د�اغوراس إ� جذ�ه من ردائه.
- انتظْر�...

إ� أين أنت ذاهب؟
اجع. ثم قال �سخط جل�دي: ْته ي��

�
حانت من هراقل�س نظرة جعل

ْد مع �اشف ألغاز سواي، ع� أن �ج�د اإلنصات إ� األ�اذ�ب أفضل
َ
، تعاق � - د�اغوراس الم�دون��

مك
�
. أما ال�ق�ة فلسوف �سل � � تقاض�ُتها منك ح�� اآلن أتعا�� . سأعت�� نصف النقود ال�� � م��

� إ�اها وقتما ش�ت. طاب يومك... جار���
ل إل�ه د�اغوراس: فتوسَّ

- أرجوك� انتظْر�...



أنا...

� نفسه. لم �سبق لد�اغوراس قط أن
�� 

َ
ْت ت�نك العينان ال�اردتان القاس�تان الره�ة

َّ
ومرة أخرى، ب�

ا إ� هذا الحد. رأى �اشف األلغاز حانق�
... ك األحمق �أنك قادر ع� خدا�� َّ خداعك �قدر ما فعل ظنُّ - لم ��� إ��

فذلك عندي ذنب ال ُ�غتَفر، د�اغوراس�
د خداعك� - لم أر�

� نك فنَّ ال�ذب عن دون قصد، وأي فّن عس�� م أفالطون، فقد لقَّ
�
� للُمعل ا، تهان��

�
- إذ

ضاق د�اغوراس:
� � - ما زلَت تعمل لحسا��

- مرة أخرى �س�َت أن العمل عم�� أنا؟

م � حول جدالهما، �ما تتكوَّ � مجتمع�� � من الفضولي��
ان��ه د�اغوراس إ� وجود عدد أ��� مما ي����

الفضالت، فاختار أن �خّفض صوته.
- هراقل�س...

� اآلن...
هراقل�س، ال تهجر��

� أحد سواك �عد الذي جرى�...
لم �ُعد بوس�� الوثوق ��

 أمام
ً

� ث�اب فتاة شا�ة، �قطع من لحمه ِجَز�
- ُعْد إ� التأ��د �أنك قد رأ�َت ذلك اإلفيبوس ��

ا� ا من اآلن فصاعد� � ش�ئ� ناظ�ْ�ك، وأقسم بثوب ال��ة أث�نة حام�ة المدينة إنك لن تعرف ع��
- تعاَل، أرجوك...

دعنا ن�حث عن م�ان هادئ للحد�ث...
غ�� أن هراقل�س استطرد:

� ال�شف عن
- أّي ط��قة عجي�ة لمساعدة تالم�ذك، أيها المرشد� هل تعتقد أنك �ساهم ��

ها �الفضالت؟
َ
الحق�قة إن طمرت

- أنا ال أس� لمساعدة التالم�ذ، �ل األ�اد�م�ة� 

ء �
. عندئذ تأ��َّ له �� � ا. أخذ �لهث. �َدْت عيناە رطبت��ْ ج �ل�� َّ �ان رأس د�اغوراس ال�روي قد ت��

ا، و�أنه ي��د ل�اخه أن ا داخل�� �دعو إ� الفضول، فقد �خ �غ�� صوت. استطاع أن �صدر نواح�
: ً
� نفسه أردف قائ�

ي�لغ هراقل�س، ول�س سواە. و�السحر الصو��
- �جب أن ت��� األ�اد�م�ة خارج األمر برمته�...

أقسْم �� ع� ذلك�...



� � القسم لمن �سُهل عليهم ال�ذب إ� هذا الحدِّ
 - ل�س من عاد��

، بهمسه الجهوري: فصاح د�اغوراس �أع� نواحه الداخ��
- أنا ع� استعداد ألن أقتل...

ا، هراقل�س، أنا ع� استعداد ألن أقتل من أجل مساعدة األ�اد�م�ة...� د� َّ ج�ِّ أنصْت إ��

� خلدە أن د�اغوراس قد ا��شف
� الضحك. دار ��

لوال شعورە ال�الغ �السخط، ألغرق هراقل�س ��
جة. �َدْت زعقاته ث�ه بهمسات ُم�شنِّ � صمِّ آذان ُمحدِّ

«الهمهمة الصاخ�ة»، أي ذلك األسلوب ��
� الصفِّ لع�ة األ�اد�م�ة الرائعة من �دە خالل

�ع زم�له �� المختنقة و�أنها لطفل �خ�� أن ين��
� �اد ا. واأل�اد�م�ة �� ال�لمة ال�� م ش�ئ�

�
الدرس، ف�حاول ردعه �أي ثمن، من دون أن �لمح الُمعل

ە بها، ع� نحو لم �ملك هراقل�س معه سوى الحدس بها من خالل ا عند التفوُّ صوته ينح�س �ل��
� د�اغوراس. حركة شف��

ر د�اغوراس قوله: كرَّ

ر الذي قد �لحق  �ال��
ً
- أنا ع� استعداد ألن أقتل� فما كذ�ة واحدة عندي مقارنة

�األ�اد�م�ة؟...

� بنفسه لما هو
� لما هو �خس أن �ض�ِّ

� ي���� � لما هو أد�� أن �فسح الس��ل لما هو خ��
ي����

نف�س�...
ا من السخ��ة: � فأجا�ه هراقل�س �قدر عظ�م من الهدوء، وقدر ل�س �س��

ا أ�خس مما � نظري يوم�
ن ��

�
د أنك لم تك

�
- د�اغوراس، ضحِّ بنفسك إذن وقْل �� الحق�قة. وتأ�

أنت عل�ه اآلن.

اقصون �مقشاتهم . �ان موعد التنظ�ف قد حان، فراح العب�د ي�� سارا َع��ْ رواق ي��ك���
� ترا�َمْت طوال اليوم السابق. تلك الجل�ة ران، وهم �لملمون الفضالت ال�� � المصنوعة من الخ��
ثرة العجائز، أضَفْت مسحة من االستهزاء ع� أسلوب د�اغوراس الشغوف السوق�ة، الش�يهة ب��
ا عن معالجة � أن د�اغوراس، العاجز دائم� � ح��

ا). �� � (و�ن لم �عرف هراقل�س لذلك س���
االستعال��

� �قتضيها الموقف أ��� من أي وقت � تلك اللحظة مدى الجد�ة ال��
المسائل �خفة، قد أ�دى ��

� قطَعْت حديثه. ، برأسه المطرق، ولغته الجديرة �ُخط�اء المجلس، وتنه�داته العم�قة ال�� م��
- أنا...

� ذلك العمل
ي دورە �� � تركناە يؤدِّ � واقع األمر، لم أُعد لرؤ�ة إيونيو منذ الل�لة الماض�ة، ح��

��
... الم���

وا ع� جثة � �أن خدم األس�ينوموس قد ع��
�� � أحد عب�دي ل�خ�� َبْ�ل طل�ع فجر اليوم، أ�قظ��

ُ
ق

� � ع� التفاص�ل، فهال�� . أطلع�� ام�كوس الداخ�� � أرض خالء ��� س��
ا�مة �� وسط الفضالت الُم��

ما جرى...
ف األ�اد�م�ة»... � أن أذود عن �� � م��

� خلدي أن: «الواجب �قت��
ل ما دار �� فدار أوَّ



فسأل هراقل�س:

سة �العار؟ وَصم مؤسَّ
ُ
وَصم أ�ة �العار خ�� من أن ت

ُ
ا، فأن ت

�
- إذ

سة أعظم قدرًة من األ�ة ع� ُح�م الناس و�رشادهم ع� نحو - أترى غ�� ذلك؟ إذا �انت المؤسَّ
سة؟ ن��ل، �ما هو الحال، أتكون نجاة األ�ة أو� من نجاة المؤسَّ

ر األ�اد�م�ة؟  َّ ، ك�ف تت��
ً

- و�ن ذاع احتمال سقوط إيونيو قت��
� فمه:

� أوشك هراقل�س ع� وضعها �� فأشار د�اغوراس إ� ح�ة ت��

ا من سالمة ا مجهول المصدر ع� واحدة من تلك الثمار، هل ستكون واثق� - لو أنك وجدَت َوَسخ�
� نفسها؟ � ثمار شجرة الت��

�ا��
� األساس.

� اإلجا�ة ع� أسئلتهم �� � �ع�� عند ذاك �دا لهراقل�س أن ط�ح األسئلة ع� األفالطوني��
ا من ذلك. - قد ال أ�ون واثق�

فاستطرد د�اغوراس:

� �� المسؤولة ر أن شجرة الت��
�
� َوِسخة ع� األرض، ُتراك تفك َت ع� حّ�ة ت�� - ول�ن ماذا لو ع��

عن ذلك الَوَسخ؟
- �ال، �طب�عة الحال.

: «لو أن إيونيو هو المسؤول �
رُت ف�ه. �ان االستدالل العق�� الذي ذه�ُت إل�ه �اآل��

�
- هذا ما فك

� ر. �ل سوف �سعد الناس ب�قصاء حّ�ة الت�� األوحد عن م�عه، فلن �لحق �األ�اد�م�ة ��
� م�ع إيونيو، فك�ف لنا أن نتال��

ط أحدهم �� المعط��ة عن الحّ�ات السل�مة. أما لو ثَ�ت تورُّ
� احتمال أن ُ�ْقِدم أيٌّ من خصومنا،

ْر ��
�
، والف�ع، واالرت�اب؟». �ل واأل��� من ذلك، فك الفو��

� م�ع إيونيو وم�ع تراما�و... ة ب�� ، ع� عقد مقارنات خط��
ْ��
�
وهم ك

ر ما س�كون لو ذاع أن أحدهم �قتل تالم�ذنا؟  هل تتصوَّ
: ً
فاب�سم هراقل�س قائ�

� تم��ر مقتل إيونيو من دون عقاب...
- �س�َت تفص�لة تافهة، أنك �قرارك هذا �ساهم ��

ا ألول مرة: ر� فصاح د�اغوراس ُمظفَّ

ا من دون - �ال� هنا م�من الخطأ. كنت أنوي إْطالعك ع� الحق�قة، و�ذلك تواصل تح��اتك ��
... �

وِقع �الجا�� ُ
تع��ض األ�اد�م�ة للخطر، ثم ت

ا: فقال �اشف األلغاز ساخر�

ا؟ � �دە أ�ض�
، هل وضعت الخنجر �� � ، ك�ف فعلتها؟ أع�� �

�� - خطة مح�مة. د�اغوراس، خ��ِّ
. �

ج وجه الف�لسوف وعاد إ� أسل��ه الهامس االستعال�� َّ ت��
- �ال، وحق ز�وس، ما �ان �خطر �� أن أمسَّ الجثة قط�...



� الم�ان. أوضحُت لهم
�ن �� � الع�د إ� الموضع، �ان األس�ينوموس وخدمه حا��

� أخذ�� ح��
� الط��ق. �ما ذكرُت لهم أسماء تالم�ذ قدا�

ها وأنا ��
ُ
� أعددت � من الواقعة، ال�سخة ال�� �سخ��

دون ع� �ل ما أقول إن اقت�� األمر...
�
أعرف أنهم سيؤك

ي وج�ه... رت أن تفس��
�
اذة ح�� فك � �دە وأشتمُّ رائحة الن��ذ النفَّ

ما كدُت أرى الخنجر ��

� األس�ينوموس
�� � واقع األمر، ما المانع أن �كون ذلك ما جرى �الفعل، هراقل�س؟ لقد أخ��

��
... � متناول ال�د ال�م��

الذي فحص الجثة أن �ل الجروح ��
� الظهر ع� س��ل المثال...

فلم ُ�َصب �جروح ��
� الحق�قة، ي�دو أنه هو الذي...

��
� نظرات �اشف األلغاز ال�اردة.

� الحظ الحنق يتفاقم �� صمت د�اغوراس ح��
� �اس�شهادك برأي جامع قمامة تِعس كذلك األس�ينوموس...

- أرجوك، د�اغوراس، ال تِهن ذ�ا��
فأنا �اشف ألغاز.

�
ا �خنجر ��

�
� ث�اب �ساء، وممس�

ا �� ر�
�
ِتل؟ �ان ُمتنك

ُ
- وما الذي �دفعك إ� التفك�� �أن إيونيو قد ق

� جسدە �ل تلك الجروح...
�مينه، و�ف�ح منه عبق الن��ذ. قد �كون هو من أحدث ��

� نفوس الش�اب. ص��حة اليوم
عة �� ف عن آثار ُمروِّ ْ ة أسفر فيها الن��ذ ال�ِّ أعرف حاالت عدَّ

ب رأسه ، ثِمل ألول مرة خالل أع�اد لينا�ا فطفق ��� � خطرت �� ذكرى شاب من د�موس م�دون��
� حتفه...

�الجدار ح�� ل��
رُت أن... فقاطعه هراقل�س بهدوء:

�
ولذا فك

ا، أما أنا فقد ا�تف�ُت �فحص الجثمان. إل�ك الفارق الشاسع � أمور، كدأ�ك دائم�
ر ��

�
عَت تفك �� -

� الف�لسوف و�اشف األلغاز. ب��

- وماذا الحظَت ع� الجثمان؟
ْته طعنات الخنجر...

َ
ق - الثوب. ثوب الي��لوس الذي �ان يرتد�ه، الذي مزَّ

- أجل، ماذا عنه؟

ا �ستطيع إدراك �  صغ��
ً

قة ال تطابق مواضع الجروح أسفل الثوب. ح�� إن طف� ع الُممزَّ
َ
ق - الرُّ

األمر...
ا... �  صغ��

ً
ا، لم أْعن� طف� حسن�

�
: ثمة ج�ح دائري أسفل القطع الطو�� �� د مما ���

�
د فحص �س�ط �اٍف للتأ� � أدركُته. ُمجرَّ ول���

ة أسفل الثقوب النافذة... � ال���
 عن مسارات مستق�مة وسطح�ة ��

ً
ال�سيج، فض�

ّ أن أحدهم قد أل�سه ثوب امرأة �عد طعنه... من الج��
، �الطبع.

ً
و�ن أقدم ع� تم��ق الثوب وتل��ثه �الدماء أو�



أ�دى د�اغوراس دهشة صادقة:
ق� ء ال ُ�صدَّ �

�� -

اث:  � غ�� ا���
فأجا�ه �اشف األلغاز ��

�
م أن القاتل قد أخطأ �� وري أن �عرف المرء ك�ف يرى األش�اء. واألد� مما تقدَّ - من ال��

ن ثمة دماء قرب الجثمان. لو �ان إيونيو هو من أحدث تلك الجروح
�
تفص�لة أخرى، فلم تك

� بركة من الدماء، ع�
فات والفضالت الق���ة من جثمانه ��

�
ت الُمخل

َ
� جسمه، لغرق

الوحش�ة ��
أقل تقدير. ومع ذلك، فلم �كن هناك أثٌر للدماء ع� الفضالت. �ل �انت «فضالت نظ�فة»، إن
ا إ� منطقة ِقل الحق�

ُ
� م�ان آخر ثم ن

� أن إيونيو لم يتلقَّ الطعنات هناك، �ل �� جاز القول� ما �ع��
... ام�كوس الداخ�� � �� س��

األطالل ��
- أوە، وحق ز�وس...

ل. وعندئذ ضة وراح يتأمَّ س لحيته النظ�فة الُمفضَّ
�
أغمض هراقل�س عي�ْ�ه نصف إغماضة ومل

قال:

ا. ع� �ل حال، ما زلُت ال أفهم الدافع الذي حدا �قاتل إيونيو - ر�ما �ان ذلك الخطأ األخ�� حاسم�
� �دە...

ء �� �
إلل�اسه ث�اب ال�ساء ووضع هذا ال��

. ثم سأل د�اغوراس: � النه ُمطرق��ْ � ط�ات ردائه. جعل �الهما يتأمَّ ا من ب�� أبرز ش�ئ�
� �دە؟ ر�ما �ان إيونيو قد التقطه ق�ل...

ء �� �
ا آخر قد وضع هذا ال�� - لماذا تعتقد �أن شخص�

ا: ا، ثم قال شارح� � نفاد ص�� هزَّ هراقل�س رأسه ناف��
و��

ا
�
� �دە. فلو �ان إيونيو ُممس�

ء �� �
� ُوِضع ذلك ال�� سة ال تجري فيها الدماء ح�� - �انت الجثة ُمتي�ِّ

� حتفه النق�َضِت األصابع �شّدة ح�� ما كنُت ألقدر ع� نزعه من �دە ب�� �ما
� ل�� �ه ح��

� أصا�عه... ء ب�� �
فعلت. �ال، �ل إن أحدهم قد أل�سه ث�اب فتاة ووضع ذلك ال��

سة؟ - ول�ن ما الدافع وراء ذلك، �حق اآللهة الُمقدَّ
. د�اغوراس، إن هذا هو الشطر الذي لم أترجمه من النص �عد... �

�� - لست أدري. واألمر �ح��ِّ
جم الرديء. � لسُت �الم�� د لك، ��ل تواضع، أن��

�
و�ن �ان بوس�� أن أؤك

ل َدَرج الرواق. � ع ي�� وفجأًة دار هراقل�س ع� عقبْ�ه و��

ء� دعنا ال نهدر الم��د من الوقت� فأمامنا مهّمة أخرى شاقة �
- ول�ن، ها نحن قد قلنا �ل ��

و�أنها مأثرة من م�ثر هرقل�

- إ� أين نحن ذاه�ان؟
: ً
اضطرَّ د�اغوراس أن �حثَّ الخ� للحاق بهراقل�س، الذي صاح قائ�
ف ع� شخص �الغ الخطورة، ر�ما ساعدنا�... � ط��قنا للتعرُّ

- نحن ��



سنذهب إ� َمْنَحت مي���مو�

ا، أعاد إ� ط�ات ردائه زهرة الزنبق الب�ضاء الذاو�ة[86]. وف�ما سار ُمبتعد�
� العتمة:

سأل صوت ��

- هل ِمْن أحد هنا؟[87]

ا، �أش�اء لها وقع ت األرض �الفضالت ور�ما �القمامة أ�ض� ا �كسوە الغ�ار. ا�تظ� ا معتم�
�
�ان م�ان

ة. �انت العتمة مط�قة، فال �عرف المرء إ� أين الحجارة، وأش�اء لها وقع ال�قا�ا الرخوة الهشَّ
ا�� األطراف أو �الغ الصغر. قد �كون ثمة ط��ق خروج ا م��

�
� أي اتجاە. قد �كون م�ان

� أو ��
�م��

ي إ� الداخل، وقد ال �كون. آخر �خالف الرواق الُمؤدِّ
همس صوت آخر:

ل. فأنا ال أراك. - هراقل�س، تمهَّ
ا ال س��ل إ� ك�حه. ا ي�ثُّ فزع� �ان أ��� األصوات َوَهن�

- هراقل�س؟
- هأنذا.

- أين؟
- هنا.

� من المرء الص�اح.
�ان ا��شاف حق�قة وجود أحدهم هناك ��اد �قت��

- ماذا �جري، د�اغوراس؟
- أوە، وحق اآللهة...

� خلدي أنه...
للحظة دار ��
ول�نه تمثال.

�
ا. لو �ان وجه �ائن �� لغاصت أنامله �� س ط��قه، مدَّ �دە ومسَّ ش�ئ� دنا هراقل�س وهو يتلمَّ

ج، � الُمتم�ِّ ف ع� األنف المائل، وع� مح�ط الشفت��ْ ، وتعرَّ � س الحدقت��ْ ًة. تحسَّ � م�ا�� العين��ْ
: ً
ونتوء الذقن المشطور. اب�سم قائ�

� الَمْنَحِت الخاّص �ه.
- إنه تمثال. ال �د أن الم�ان حافل �ال�ث�� منها. فنحن ��

: ً
فأقرَّ د�اغوراس قائ�

، فقد �دأتا تألفان العتمة. � � التماث�ل �عي�� - أنت ُمحّق. فوق ذلك، أ�اد أتب��َّ

ا، نان هيئات ب�ضاء اللون وسط السواد، وخطوط� ا، فقد �دأْت حدقتاە ت�ب�َّ �ان ذلك صح�ح�
ها، و�أن فرشاًة ترسمها ع� مرأى منه. حا� الغ�اُر هراقل�س فسعل، � ات �مكن تمي�� وُمسودَّ



ا �ش�ه الصوت الناجم عن حركة خزانة
�
ا صوت

�
� أسفل قدمْ�ه، ُمحدث

ْ�ه أثار الَوَسَخ المستل�� و�خفَّ
مألى �ح�ات الخرز. سأل:

رى، أين �كون؟
ُ
- ت

ء، فقال أما د�اغوراس الذي شعر �عدم االرت�اح من الغ�ش الذي ال ينضب وظهور التماث�ل ال���
ا: ح� ُمق��

� الحضور...
ر �� ه س�تأخَّ - ال أظنُّ

فقال هراقل�س:

ا؟  ك ال�اب مفتوح� - إنه هنا. و�ال، فلَم �ان سي��
� منت� الغرا�ة...

- م�ان ��
� األمر أن النوافذ موصدة. ه�ا بنا.

- إنه ب�ساطة َمْنَحت فنان. الغ��ب ��

ا، ظهَرت لهما الُجُزر الرخام�ة، ا رو�د� � س��لهما. �ات األمر أسهل من ذي ق�ل. فرو�د�
مض�ا ��

ص من الحجر
�
� لم تتمل ْت فوق أرفف عال�ة خش��ة، واألجساد ال�� � استقرَّ والتماث�ل النصف�ة ال��

ا �عد، ومستط�الت األفار�ز. ح�� الم�ان الذي حوى تلك األش�اء �دأ �ظهر للع�ان. �ان َمْنَحت�
� طرف الم�ان، ف�ما وراء البهو، وما ي�دو أنه أستار أو ُحُجب

، له مدخل �� ا إ� حد كب�� فس�ح�
َطخ

�
َفْتها خيوط من الذهب، ول

�
� الطرف المقا�ل. �َدْت ع� أحد الجدران خدوش خل

ثق�لة ��
عة ع� اقة ت�ساب َع��ْ خشب المصار�ــــع الهائلة الموصدة. أما التماث�ل ف�انت ُموزَّ طف�فة برَّ
 وسط فضالت الفن. وسط الرواسب،

ً
مسافات غ�� منتظمة َع��ْ أرجاء الم�ان �افة، شاخصة

فات، وِمَزق ال�سيج...
�
والشظا�ا، والح�، واألحجار الرمل�ة، واألدوات، والُمخل

ة إ� حد ما، ُ�مكن �لوغها َع��ْ درجات واطئة ع� أمام األستار ارتفَعْت منصة خش��ة كب��
� تلك الجدران . وفوق المنصة، الَحْت مالءات ب�ض تحا�ها حاو�ة نفا�ات. َ�ْت ب�� � الجانب��ْ
ع، َوِسخة،

َّ
برودٌة. ورغم غرا�ة األمر، فقد فاَحْت رائحة الحجارة، رائحة كث�فة ع� نحو غ�� ُمتوق

� ت�لغ كتلك ال��
ا. ق ذرات الغ�ار الدق�قة الحّ��فة أ�ض� م األرض �قوة ح�� يت�شَّ � ي�شمَّ أنف المرء ح��

سأل هراقل�س اليونتوري �صوت مرتفع:

- مي���مو؟

َدْت َفِت الم�ان، و�دَّ
�
� غل ا �ضوضاء عارمٍة، ال تليق �ش�ه العتمة المعدن�ة ال�� جاء سؤاله متبوع�

الصمَت �الدخان. �ان أحدهم قد أزاح الل�ح الذي �سدُّ إحدى النوافذ الواسعة-أق��ــها إ�
ة ساطعة قاطعة، و�أنها لعنة لت إ� القاعة أشعة الظه��

�
المنّصة- وتركه يهوي ع� األرض. �سل

� ُسُحٍب مرئ�ة،
ء، ف�ما راح الغ�ار �حوم حولها �� �

ض س��لها �� أحد اآللهة، من دون أن �ع��
�لس�ة.

و�ذا برجل �قول:



� المساء.
- الَمْنَحت �غلق أبوا�ه ��

ي خلف األستار، إذ لم ي�ت�ه هراقل�س أو د�اغوراس إ� وصوله. � وجود �اب �ِّ
ما من شك ��

د � �المرض. لم �متّد الش�ب إ� شعرە الُمجعَّ
�ان �الغ النحول، �فتقر إ� الهندام، وله مظهر ���

َخِت الهاالُت شحوَب وجهه. � لطَّ � ح��
� خصالت َوِسخة ضار�ة إ� الب�اض. ��

، �ل ان�ثق ��
ً

�ام�
� مداراتها، اللح�ة الخف�فة الشعثاء،

� مظهرە قد ال يرغب فنان ��
ن ثمة تفص�لة واحدة ��

�
�

َ
لم ت

� السمراوْ�ن ئان. �دا ع� �دْ�ه المعروقت��ْ ان المه�� � ردائه، والخفَّ
ا �� قة عشوائ�� والمواضع الُممزَّ

َفْتها ش��َّ الحوادث، وكذلك ع� قدمْ�ه. �ان جسمه �أ�ە أداًة ُمستعَملة.
�
� خل عدٌد من اآلثار ال��

ْت عيناە الداميتان. تجاهل زائ�ْ�ه اللذْين أوالهما ظهرە،
َ
س شعرە. طرف

�
ا راح �مل أخذ �سعل، وعبث�

ات قرب المنصة وعكف ع� اخت�ار أ�سبها للعمل، �حسب جه صوب طاولة تكتظ� �الُمعدَّ
َّ
ثم ات

� صن�ج خارج عن َدْت ضوضاء معدن�ة، و�أنه رن�� ق من ذلك). تردَّ ما ي�دو (فما من س��ل للتحقُّ
اإل�قاع.

قال هراقل�س بنعومة ال �ش��ــها شائ�ة:
- نحن ع� علم �ذلك، مي���مو الصالح. وما أت�نا الب��اع تماث�لك...

أدار مي���مو رأسه وحدج هراقل�س ب�قا�ا نظرة.

- ماذا أنت فاعل هنا �ا �اشف األلغاز؟ 
فأجاب هراقل�س:

- جئُت لمحاورة زم�ل. ف�النا فنان، أنت تنحت الحق�قة، وأنا أ�شف عنها.
� غ�� تناغم. ثم قال:

ات عمله ع� الطاولة، وعكف ع� تح��ك أدواته �حّدة و�� تابع النحَّ

- وَمْن رف�قك؟
� جالل �الغ:

رفع د�اغوراس صوته ��
- أنا...

فقاطعه هراقل�س:

د لك أنه ع� صلة وث�قة �حضوري هنا. ول�ن دعنا ال نهدر
�
� أؤك � ح�� ق�� - إنه صديق. وصدِّ

الم��د من الوقت...
فأومأ مي���مو:

�
� أ�ة أرستقراط�ة من إس�امبون�داي �عمل، و����� َفْت��

�
َّ أن أعمل. لقد �ل - صحيح، إذ �جب ع��

� شهر. �خالف ال�ث�� من األش�اء...
�� االنتهاء منه ق�ل م��

ا، شأن �لماته. ا معط���  َوِسخ�
ً

ومرة أخرى سعل سعا�
� ا- ثم ارت�� أحد الَدَرج��ْ -�حر�ات حاّدة متنافرة دوم�

ً
ان�ف عن عمله وعن الطاولة �غتة

: � إ� المنّصة. قال هراقل�س، بودٍّ غامر� الُمفضَي��ْ



�
. ن��د معرفة إن �انت � ��

َ
ا إن ساعدت � مي���مو، إن �� إال �ضعة أسئلة. سنف�غ منها ��ع�

- صد���
اجرو، وأنت�سو بن يرا�س�نو، إيونيو بن ت��س�يو. األسماء التال�ة مألوفة لد�ك: تراما�و بن م��

ف.
َّ
 ب�ماطة المالءات عن التمثال، ثم توق

ً
وفوق المنصة، �ان مي���مو م�شغ�

- ما الدافع وراء سؤالك؟

ا إن أج�َت �ل عن سؤال �سؤال؟ دعنا ن�ا�� حدي�نا - أوە، مي���مو. ك�ف نف�غ من مهمتنا ��ع�
ا. ، ثم أج�ب عن أسئلتك الحق�

ً
� أو� � نظام. أجْب عن أسئل��

��
- أعرفهم.

- تعرفهم ألس�اب مهن�ة؟
� المدينة...

- أعرف ال�ث�� من اإلفيبوس ��

�
ا �� ا �الغ� ، ي�ذل جهد� ثم قطع حديثه إلماطة إحدى المالءات العالقة عن التمثال. �ان نافد الص��
� ر المحاولة، فجذب ال�سيج �حركت��ْ اە. كرَّ �ل حركة من حر�اته. �دا و�أنما األش�اء تتحدَّ

ت قدم�ه ع� المنّصة الخش��ة، وأطلق . ثم �َّ ع� أسنانه، وث�َّ
ً

رە أو�
ِّ

، و�أنما �حذ � مقتض�ت��ْ
� الم�ان ضوضاء و�أنها ناجمة عن كبِّ

َدْت �� دَّ �ع المالءة ف�� دمدمة َوِسخة، وجذب ��لتا �دْ�ه. ان��
ْت حركة سحائب الغ�ار غ�� الملموسة.

�
فضالت، واختل

دي. ا إ� طاولة تكتظ� برقوق ال��  جالس�
ً

د رج� ا، �جسِّ د� ا، ف�ان ُمعقَّ � أما التمثال الذي انكشف أخ��
� لم �مسسها إزم�ل �عد. �انت القاعدة غ�� المكتملة عد�مة الش�ل �الحجارة الرخام�ة ال�كر ال��
ا ع� العمل، وقد أو� ظهرە لهراقل�س ود�اغوراس. أما رأسه فلم ي�ُد منه سوى �دا التمثال ُم���

قّمته وحسب.
سأل هراقل�س:

؟
ً

- هل وقف أمامك أحدهم �� �ستلهم منه تمثا�
ا: فجاء ردە مقتض��

� �عض األح�ان.
�� -

� أعمالك الم�ح�ة...
- ومع ذلك، ال أظنُّ أن �ل من �ستلهم منهم تماث�لك �شاركون �التمث�ل ��

ا من األزام�ل مختلفة األحجام. ثم قال من ات وراح ُ�ِعدُّ صف� �ان مي���مو قد عاد إ� طاولة الُمعدَّ
دون أن ينظر إ� هراقل�س:

ا ُ�قِ�لون ع� األم�ْ�ن.
�
- أترك لهم ح��ة االخت�ار. أح�ان

- �ما فعل إيونيو؟

ء أٌب ء لعضالته �ما ��� � خلد د�اغوراس أن مي���مو ���
ات رأسه �حّدة، فدار �� أدار النحَّ

ه:
�
قت عيناە بهراقل�س كظل

�
مخمور ألبنائه. قال مي���مو، وقد تعل

ُّ



- إن �ان هذا مقصدك، فقد علمُت �ما �ان من أمر إيونيو لتّوي. وأنا ال أمتُّ �أد�� صلة لن��ة
� داهَمْته. الجنون ال��

ا من مي���مو: ا راحتْ�ه، و�أنما قد تل��َّ تهد�د� فرفع هراقل�س �دْ�ه، �اسط�
- لم �ُقل أحٌد غ�� ذلك.

ا، فأردف هراقل�س: د� ات إ� أدواته ُمجدَّ ان�ف النحَّ

ا؟ ألن مرشدي � أعمالك ��
- �المناس�ة، هل تعلم أن تراما�و وأنت�سو و�يونيو �انوا �شاركون ��

� الم�ح...
األ�اد�م�ة �حظرون عليهم المشاركة ��

ا.   ارتفع منك�ا مي���مو الضامران مع�
� �

. وذلك أغ�� ما سمعُت ط�لة ح�ا�� ا من هذا القب�ل قد نما إ� سم�� - أعتقد �أن ش�ئ�
. صاح: � قالها ثم ارت�� َدَرج المنصة مرة أخرى ع� وث�ت��ْ

ر الفن� - ل�س هنالك من �ستطيع أن �حظ�

�ة مندفعة ش�ه عشوائ�ة إ� إحدى زوا�ا ال�تلة الرخام�ة. ترك الصوُت الناجم د �� و��زم�له سدَّ
� الهواء.

ا �� ا خف�ف� ا موس�ق�� �ة أثر� عن ال��
فتح د�اغوراس فمه وهمَّ �الرد، ول�ن ي�دو أنه عّدل عن رأ�ه. فقال هراقل�س:

- هل �ان ي�دو عليهم الخوف خش�ة افتضاح أمرهم؟

حام مي���مو حول التمثال وقد ار�سم ع� وجهه تعب�� ينمُّ عن الجهد الم�ذول، و�أنه ي�حث عن
ل بها عقا�ه. قال: � � كتلة الرخام �� ُي��

زاو�ة عاص�ة أخرى ��

�
مُت لهم فرصة المشاركة �� ء. قدَّ �

�� �
�� � �� ن تهمُّ

�
ض ذلك. َبْ�د أن ح�اتهم الشخص�ة لم تك - أف��

ا � كنت ُممتن� � صمت. وتعلم اآللهة أن��
� األمر. أما من جانبهم، فقد ق�لوا ��

الجوقة، هذا �ل ما ��
، إنما �� للمتعة ، ع� عكس تماث���

ً
َّ شهرًة وال ما� اچ�د�ة ال تدرُّ ع�� لذلك، فأعما�� ال��

... فحسب. والعثور ع� من �شارك فيها ل�س �األمر ال�س��

فَت عليهم؟ - م�� تعرَّ
و�عد برهة صمت، أجاب مي���مو:

سة. - خالل أسفارنا إ� إليوس�س. فأنا مؤمن �األ�ار الُمقدَّ

- ول�ن عالقتك بهم لم تقت� ع� مشاطرة المعتقدات الدي��ة، أل�س كذلك؟

� إ� آخر ف خاللها من ح��
َّ
� جولة وئ�دة َع��ْ أرجاء الَمْنَحت، جعل يتوق

ع �� �ان هراقل�س قد ��
. � ص عدة تماث�ل، �االهتمام المحدود الذي قد ُي�د�ه أحد رعاة الفنون األرستقراطي�� �� يتفحَّ

؟ � - ماذا تع��
� أنك عشقَتهم... - أوە مي���مو، أع��



د هرِمس وهو �مسك �صولجانه، � مواجهة تمثال غ�� ُمنَجز �جسِّ
عندئذ �ان �اشف األلغاز ��

. � ح��ْ ْ�ه الُمجنَّ ة الع��ضة المستديرة المعروفة �اسم ي�تاسو، و��تعل خفَّ
ّ
و�عتمر ق�عته ذات الحاف

ثم أردف:
- وال س�ما أنت�سو، وفق ما أرى.

� اب�سامته قدر من الُخ�ث الجم�ل.
وأشار إ� التمثال، الذي الح ��

ج �عناق�د العنب؟ وهذا د ديون�سوس �اخوس، الُمت�َّ - ماذا عن رأس هذا التمثال الذي �جسِّ
� لل��ة أث�نة؟

التمثال النص��
ا ب�د�ه ك�ائع يودُّ رفع ثمنها. ح� ا تلو اآلخر، ملوِّ � التماث�ل واحد� ل ب�� راح ي�نقَّ

� هذا الَمْنَحت�...
س وآلهته لهم وجه أنت�سو الجم�ل �� ات األول��� الُمقدَّ - أرى أن ر�َّ

ا: استأنف مي���مو عمله ساخط�
. ْ ��

�
اق أنت�سو ك - ُعشَّ

� إ� زم�ل تراما�و ر أن م�لك الب��ِّ ة. أتصوَّ - إال أنه معبودك أنت. أ�ساءل ك�ف تتعامل مع الغ��
ا... � و�يونيو لم يرق لهما كث��

ة إزم�ل وأخرى، �دا مي���مو و�أنه �لهث �قوة. ول�ن ما إن التفت إليهما ح��
َّ
� دق وللحظة، ب��

ا. � لهراقل�س ود�اغوراس أنه �ان �اسم� تب��َّ

ا؟ � ثون ألمري كث�� - وحّق ز�وس، أتظنُّ أنهم �انوا �ك��

� أعمالك الم�ح�ة والوقوف أمامك �� �ستلهم
� الحس�ان قبولهم التمث�ل ��

- أجل، �األخذ ��
� األ�اد�م�ة. أعتقد �أنهم �انوا

وها �� � تلقُّ سة ال�� منهم تماث�لك، ل�خرقوا �ذلك الوصا�ا الُمقدَّ
� ث�اب ال�ساء، ومن ثم

�ضمرون لك اإلعجاب، مي���مو. ومن أجلك �انوا �قفون أمامك عراة أو ��
جلة لملذاتك �عد االنتهاء من العمل... رون ع��ــهم أو ث�ابهم المس�� �سخِّ

ع� نحو جعلهم عرضة الفتضاح أمرهم و�لحاق الخزي �أ�اتهم...
صاح مي���مو من دون أن تفارقه االب�سامة:

ا؟
�
 وفنان

ً
ا إ� هذا الحد، رج� � ا كب�� � أل�� تقدير� - وحّق ال��ة أث�نة� هراقل�س اليونتوري، أتظنُّ أن��

فأجاب هراقل�س:

ة �جذورها-تلك األرواح غ�� ب فيها األرواح الشا�َّ � مالئمة لت��
، �ل األرا�� - مي���مو ال�ار���

 الفضالت...
ُ � فيها تك�� � ال��

المكتملة، مثلها �مثل تماث�لك- وال س�ما األرا��

� ث�اب
� تلك اللحظة عكف ع� نحت �عض الثنا�ا ��

لم ي�ُد ع� مي���مو أنه ينصت إل�ه. ��
ْت جدران

َ
ث � الحد�ث و�أنه �خاطب الرخام. فتلوَّ

ع �� . �ل�ك� �ل�ك� وفجأًة �� � كب�� ك�� الرجل، ب��
ب.

�
الَمْنَحت �أصداء صوته الخشن الُمتقل



 لهم، �الفعل...
ً

� دل�� ون�� - ال�ث�� من اإلفيبوس �عت��
رى...

ُ
� غ�� حاجة إ� دل�ل؟ ت

هراقل�س، أتخال ش�ابنا ��
�ات أقوى. �ل�ك� � �غ�ظه المتنا�� ل�سد�د �� �دا أنه �ستع��

ا ي�عث ع� ال�ور؟ انظْر حولك�... م الذي هم وارثوە عالم�
�
رى، أ�كون العال

ُ
- ... ت

انظْر إ� فنوننا األث�ن�ة...
أي فنون؟...

 ع�
ً
� الذين طالما فاقونا ح�مة د الم����

�
ا �انت التماث�ل مفعمة �العنفوان. كنا نقل قد�م�

الدوام�... �ل�ك�

 هندس�ة، ونصنع هيئات وفق القواعد المّت�عة
ً

م أش�ا� - واآلن، ماذا نحن فاعلون؟ نصمِّ
��امة�...

لقد فقدنا التلقائ�ة، والعنفوان، والجمال� �ل�ك� �ل�ك�
� أترك أعما�� غ�� مكتملة، وقد أص�َت...

- تقول إ��
ن �الس�ب؟... ول�ن هل لك أن تتكهَّ

ء وفق القواعد المت�عة�... �
� عاجز عن إ�داع �� ألن��

�ات مي���مو � وحل ��
همَّ هراقل�س �مقاطعته، إال أن �دا�ة مداخلته النظ�فة غاصت ��

وص�حاته.
- وكذلك الم�ح�...

ا �شارك ف�ه اآللهة�...  ماجن�
ً

� سالف الزمان، �ان الم�ح حف�
��

ة �خسة تناسب ذائقة عقول فماذا فعل �ه ال�اتب الم��� يور���د�س؟ لقد صنع منه جدل�َّ
� أث�نا�... �ل�ك�

الن�الء ��
ا�... ل�� ا تأمُّ س الذي �انه الم�ح، جعله �شاط�  من الع�د الُمقدَّ

ً
- ف�د�

� أواخر أ�امه�
ح�� إن يور���د�س ال�هل قد أقرَّ �ذلك ��

ا: انقطع عن العمل والتفت إ� هراقل�س �اسم�
... ل رأ�ه ع� نحو راد��ا�� - ثم �دَّ

�ات اإلزم�ل �قوة أ��� من ذي ق�ل، � منه وقفة، فقد استأنف ��
ة تقت�� و�ما لو أن ع�ارته األخ��

ف�ما تابع:
�  �ل�ك� ٍّ �

- يور���د�س ال�هل هجر الفلسفة ونذر نفسه لتقد�م م�ح� حق���
؟... - هل تذكر عمله األخ��



� الفضالت فجأًة: ا برضا عظ�م، و�أنما ال�لمة حجر نف�س ا��شفه ب�� ثم صاح شاعر�
- �اخوس�ات�...

  ثم فرض صوٌت آخر ه�منته ع� الحد�ث:

- �اخوس�ات� إنه عمل من تأل�ف مجنون� 

ا �� ا عظ�م� ا، و�أنما قد �ذل جهد� التفت مي���مو إ� د�اغوراس الذي راح ين�� ص�حاته محموم�
�لزم الصمت ح�� هذە اللحظة.

� السن، �ما �جري للجميع عادًة، فانحطَّ م�حه
� طعن �� - لقد فقد يور���د�س قواە العقل�ة ح��

رە�.. إ� حد ال �مكن تصوُّ

ا ش� ، الذي �ان ُمتعطِّ �
� �ان يرتكز عليها روحه العقال�� َضِت الدعائم الن��لة ال�� � األعوام، تقوَّ

و�م��
إ� ال�حث عن الحق�قة الفلسف�ة خالل مرحلة نضجه...

ي ف�ه أو�ئة النفس وتجري دماء األب��اء، � الرائحة، �س��� ه األخ�� مكبَّ نفا�ات ن��
�
فاستحال عمل

مثله �مثل أعمال إسخ�لوس وسوفو�ل�س� 
ج وجهه إثر خطا�ه المندفع. َّ اە بنظراته، وقد ت�� � مي���مو، يتحدَّ

ثم حملق ��
ات بنعومة: ، استفهم النحَّ � �عد صمت وج��

- هل �� أن أعرف من هذا األ�له؟
ا، فاستوقفه هراقل�س ب��ماءة: همَّ د�اغوراس �الردِّ حانق�

ا، فما جئنا هنا للحد�ث عن يور���د�س وم�حه... - مي���مو الصالح، أستم�حك عذر�
� أتابع�... د�اغوراس، دع��

� استطرد هراقل�س: � ح��
�ال�اد كبح الف�لسوف جماح نفسه. ��

- ن��د سؤالك عن...

ا، و�ش�� إ� � الص�اح وهو �ذرع المنصة جيئة وذها��
ع �� . �ان مي���مو قد �� فقاطعه صخب مدوٍّ

ب ل�سد�دها إ� رأسْيهما. ة من آن إ� آخر، و�أنما يتأهَّ � �المطرقة الصغ�� الرجل��ْ
- وماذا عن الفلسفة�...

روا هرقل�طس�...
�
تذك

«ال وجود �غ�� تضاد»�...
ذلك ما ذهب إل�ه الف�لسوف هرقل�طس�...

ا؟... َّ الفلسفة أ�ض� ُترى، ألم تتغ��
ا �انت الفلسفة قوة، نزوة�... قد�م�



أما اآلن فإالَم صارت؟...
فكر محض�...

ا؟... ما الذي �ان �ستأثر �اهتمامنا قد�م�
المادة...

مثال ما ذهب إل�ه طال�س، وأنا�س�ماندر، و��مي�دو�ل�س...�
: ە ع� نحو� غرو�س�� ر اآلن؟  ثم أردف �صوت ُمشوَّ

�
� المادة� واآلن؟ ف�َم نفك

ر ��
�
ا كنا نفك قد�م�

م األف�ار�...
�
� عال

�� -
ا عنا�... � م�ان آخر، �ع�د�

«فاألف�ار لها وجود، �الطبع، إال أنها تع�ش ��
ة، نافعة...�». إنها �املة، نق�ة، خ��ِّ
ا: فهبَّ د�اغوراس وهو �قول زاعق�

سم �السوق�ة، والسفالة، وتفتقر إ� سم بتلك الصفات، �ما أنك ت�َّ - إنها كذلك� فاألف�ار ت�َّ
ال�مال، و...� صاح هراقل�س:

- أرجوك، د�اغوراس، اسمح �� �الحد�ث�
ا: م�

�
فقال مي���مو ُمته�

� لنا أن نعشق الش�اب، أوە، �ال�...
- «ال ي����

� لنا أن نعشق فكرة الش�اب�...
ي����

أن نلثم خاطرة الشفاە، أن ن�ّ�ت ع� تع��ف الفخذ�...
� قائم ع� التقل�د�...

 نصنع التماث�ل، وحق ز�وس� فذلك فن سو��
َّ

� لنا أ�
ي����

فلنصنع أف�ار التماث�ل�»...
� سوف يرثها الش�اب�... تلك �� الفلسفة ال��

ُحب»�  � م�ح�ة «السُّ
ا ب�سف�ه الفالسفة �� لقد أحسن أرسطوفان�س صنع�

� أوج سخطه.
راح د�اغوراس يزفر، وهو ��

ا تجهل بهذا القدر من التهاون، أنت...؟ - ك�ف تجرؤ ع� اإلدالء برأ�ك عمَّ
- د�اغوراس�

. � ا فساَد صمٌت مفا�� جاء صوت هراقل�س حازم�
ا�... - ألم تالحظ أن مي���مو �حاول تغي�� الموض�ع؟ اترْك �� دفة الحد�ث نهائ��

ات: ا حديثه إ� النحَّ ه� � هدوء �دعو إ� المفاجأة، ُموجِّ
ثم استطرد ��



- مي���مو، لقد جئنا لسؤالك عن م�ع تراما�و و�يونيو...

ق إ� مسألة تافهة إ� هذا الحد أمام � �األسف، و�أنما �عتذر عن التطرُّ
ة ت�اد ��� قالها بن��

، �صق مي���مو ع� أرض � نظرە. و�عد صمت قص��
شخص ع� قدر عظ�م من األهم�ة ��

المنصة، ثم حكَّ أنفه وقال:

ضه لهجوم الذئاب وهو �صطاد. أما إيونيو، فقد ق�ل �� إنه ثِمل، � م�عه إثر تعرُّ
- تراما�و ل��

� عقله وأرغمه ع� طعن جسمه �الخنجر مرة تلو أخرى...
فأ�شب اإلله ديون�سوس أظفارە ��

� �ذلك؟ ما صل��
ومن فورە أجا�ه هراقل�س:

� حفالتك الاله�ة
 و�شاركون ��

ً
دون ع� الَمْنَحت الخاص �ك ل�� دَّ - صلتك �ذلك أنهم �انوا ي��

� �ك و�رضخون لمطال�ك الجديرة �الفضول، �من فيهم أنت�سو. ثم إن ثالثتهم �انوا معجب��
ا منهم فحسب. واألرجح أنهم تجادلوا، ور�ما ت�ادلوا التهد�دات � أنك آثرت واحد� � ح��

الغرام�ة، ��
� حضور الش�اب اإلفيبوس ال تح��

ق�مها ��
ُ
� ت ا ألن الحفالت الاله�ة ال�� � ما ب�نهم، نظر�

��
د أيٌّ منهم افتضاح أمرها... �سمعة طي�ة، ولم ُير�

 يوَم خروجه من أث�نا،
ً

� ظلَّ الَمْنَحت الخاص �ك مقف� � ح��
ثم إن تراما�و لم �خ�ج للص�د، ��

ول�س هنالك َمْن رآك يومها...

ة. إال ا ع� النقطة األخ�� لع� ن ُمطَّ
�
ا ألنه لم �ك ب د�اغوراس حاجبْ�ه والتفت إ� هراقل�س، نظر� قطَّ

م �أ�شودة شعائ��ة: 
َّ
ن أن �اشف األلغاز تابع و�أنه ي��

ر�ك تحت
ُ
ب ح�� فقد وع�ه، و�عد ذلك ت ض لل�� ِتل أو تعرَّ

ُ
� واقع األمر، ق

- ثم إن تراما�و، ��
رحمة الذئاب...

� عملك
هما �� ا إ� هنا ل�لة أمس �عد االنتهاء من تأد�ة دوَر�ــْ ثم إن إيونيو وأنت�سو قد ح��

. ثم إن الَمْنَحت الخاص �ك هو الم�ان األقرب لموضع العثور ع� جثة إيونيو فجَر الم���
� م�ان آخر

ف الج��مة �� ِتل هو اآلخر، وأن قاتله اق��
ُ
� أعرف حق المعرفة أن إيونيو ق

اليوم. ثم إ��
اض �أن المسافة � االف��

ا. ثم إنه من المنط�� ق�ل أن ينقل الجثمان إ� موضع العثور عل�ه الحق�
 جثة ع� �اهله.

ً
� اجت�از أث�نا حام�

ر ��
�
ة، فال أحد قد �فك � ل�ست كب�� � الموضَع��ْ الفاصلة ب��

ا ذراعْ�ه �حركة ت�اد تكون ود�ة، ثم أردف:  فاتح�
ً
أطرق برهة

د بنفسك، فإن صلتك ��ل ما �جري وث�قة.
�
- مي���مو الصالح، �ما لك أن تتأ�

�َدِت التعاب�� المر�سمة ع� وجه مي���مو مستغلقة ح�� قد �خالها الناظر اب�سامة. إال أن نظراته
ا ظهرە لهراقل�س، وتابع العمل �انت قاتمة. ومن دون أن ين�س، التفت إ� الرخام ب�طء، مول��

ا: ه�
�
لة من إزم�له. عندئذ قال، �صوت جاء ُمتفك �ات ُمتمهِّ ���

، ما أ�دعه� � أوە، ما أعجب االستدالل العق�� - أوە، االستدالل العق��
ْت عنه ضحكة مكتومة وأردف: ثم ندَّ



َ�َت ضلو�� فيها
َ
� �ل واألفضل من ذلك، ث �

� الج��مة �عمل�ة ق�اس منط��
َ�َت ضلو�� ��

َ
- لقد ث

افون� � واألرض الخالء ح�ث �عمل الخزَّ � بي�� �حساب المسافة الفاصلة ب��

ف عن النحت، هزَّ رأسه ب�طء ثم عاود الضحك، و�أن عمله أو التمثال ي�دوان
َّ
ومن دون أن يتوق

له جدي�ْ�ن �االستهزاء.

: من خالل الحد�ث عن المسافات، وحساب � � يومنا الراهن، نحن األث�ني��
� الحقائق �� - هكذا نب��

� الوقائع...�
العواطف، و�عمال العقل ��

فقال هراقل�س بنعومة:
- مي���مو...

� حديثه:
غ�� أن الفنان استطرد ��

ا إ� حساب � اس�ناد�
� اإلم�ان الجزم �أن مي���مو هو الجا��

- خالل أعوام مق�لة، هل س�كون ��
األطوال�...

د ا؟ �ات العدل ُمجرَّ ا وتكرار� لها مرار�
ُ
ء وفق قواعد مت�عة. ألم أق �

� يومنا الراهن، �س�� �ل ��
��

مسألة مسافات...
ة نفسها: أ�َّ هراقل�س �الن��

افون؟ � األرض الخالء ح�ث �عمل الخزَّ
- مي���مو، ك�ف عرفَت أن جثمان إيونيو قد ُع��ِ عل�ه ��

ا من ذلك. ل ش�ئ�
ُ
فأنا لم أق

� عن � مفتوحت��ْ ات العن�فة، إذ التفت إ� هراقل�س �عين��ْ � د�اغوراس بردة فعل النحَّ فو��
ْت فيها الح�اة آخرهما، و�أنما األخ�� �سخة �دينة من تمثال غاالت�ا الذي صنعه �جماليون، د�َّ

فجأة. وللحظة لم ين�س. ثم صاح ب�قا�ا صوت:
...� - هل ُجِننت؟ ال�ل يتداول الخ��

إالَم تحاول أن تلمح �قولك؟...
ا: ضاع�

ِّ
ته اآلسفة األ��� ات ومن جد�د، لجأ هراقل�س إ� ن��

ء. ال تقلق، فذلك جزء من استدال�� العق�� عن المسافة. �
- ال ��

ا: وعندئذ حكَّ رأسه المخرو�� و�أنما قد ��� ش�ئ�

� ع� استدال�� ك�� - �ا مي���مو الصالح، األمر الذي لم أفهمه تمام الفهم هو لماذا ا�تف�َت �ال��
العق�� عن المسافة ول�س ع� استدال�� العق�� عن احتمال مقتل إيونيو ع� �د أحدهم؟ رغم
، �حّق ز�وس، ول�س هنالك من يتداولها، �ال شك. ومع ذلك، فما كدُت أنها فكرة أ��� غرا�ة �كث��
عَت ت�تقد استدال�� العق�� عن المسافة، أش�� إليها ح�� �دا أنك تقّر بها عن ط�ب خاطر. ف��

د من مقتل إيونيو إ� هذا الحد؟»...
�
: «هراقل�س، لماذا أنت متأ� � غ�� أنك لم �سأل��

� حق�قة األمر.
لم أفهم ذلك، ��



غرقه االس�ن�اطات
ُ
لم �شعر د�اغوراس �أد�� شفقة تجاە مي���مو. و�ن الحظ ك�ف راَحْت ت

اك �لماته �� �
ا، وتوقعه �� ا فش�ئ� ة مطلقة، ش�ئ� � ح��

� ساقها �اشف األلغاز �� القاس�ة ال��
� �لما جاهد المرء للخالص منها ات الَعَفن ال�� المحمومة، ع� نحو أش�ه �ما تفعله �ح��
 سبق

ُ��
�
ا لشهادات مساف��ن ك �االلتواءات والحر�ات العن�فة، ابتلَعْته ��عة أ��� (وذلك ط�ق�

ا � خضم الّصمت ال�ث�ف الذي تبع قوله، أراد أن �ض�ف تعقي��
لد�اغوراس الحد�ث إليهم). و��

د انتصارە ع� ذلك الوحش الضاري. فقال �اب�سامة ساخرة: 
�
ا ع� س��ل االستهزاء، ليؤك

�
فارغ

د؟ - تمثال �ديع هذا الذي تعمل عل�ه، مي���مو. َمْن �جسِّ

�
ا إلثارة االضطراب �� ا. ثم الحظ أن مي���مو يب�سم، ف�ان ذلك �اف�� للحظة ظنَّ أنه لن يتل��َّ جوا��

نفسه.

� نصٍّ مكتوب �لسان آخر، وهو ال �درك
جم. الرجل الذي �س� ل�شف لغز وارد �� - ُ�دَ� الم��

� سوى إ� �لمات جد�دة، والخواطر إ� خواطر جد�دة، أما الحق�قة فتظلُّ
ف��

ُ
أن ال�لمات ال ت

ا؟  ا �ما نفعله جم�ع� ا ج�د� عصّ�ة ع� ال�ل�غ. أل�س �ش�يه�

� حفظ ماء
 منه ��

ً
، رغ�ة

ً
ب قائ� ا. ومع ذلك فقد عقَّ ات جّ�د� لم �فهم د�اغوراس مقصد النحَّ

الوجه:
ا... ا إغ��ق�� - تمثال �دعو إ� الفضول. أي ثوب يرتدي؟ ال ي�دو ث���

ا. ا. �ل جعل يراقب عمله �اسم� لم ُ�ِحر مي���مو جوا��

- هل �� أن أراە عن كثب؟
فأجا�ه مي���مو:

- أجل.

د صدى خطاە فوق الخشب الَوِسخ. دنا من . تردَّ � َرج��ْ دنا الف�لسوف من المنّصة وارت�� أحد الدَّ
. � التمثال وجعل يراقب منظرە الجان��

� الس�ا�ة واإلبهام، ا ب��شة دق�قة ب��
�
ا ع� الطاولة، ممس�  ُم���

ً
د رج� �ان التمثال الرخا�� ُ�جسِّ

ب من الث�اب يرتدي؟». دي من �ل صوب. �ساءل د�اغوراس: «أي �� وقد أحاَطْت �ه رقوق ال��
ا من األرد�ة المشدودة ع� الجسم ب�ح�ام... �ان صنف�

ل العنق المائل، ونتوء الفقرات األو�، وخصالت الشعر ال�ث�فة من الج�� أنها ث�اب أجن��ة. تأمَّ
� للغا�ة (�ان ُمتَقن الصنع، وجب اإلقرار � األذن الغل�ظت��ْ ، وشحم�� � � الرأس، واألذن��ْ ع� جان��

�ذلك)...

. فطأطأ د�اغوراس �
أ له أن يرى الوجه �عد، إذ �ان التمثال مطأطأ الرأس أ��� مما ي���� لم يته�َّ

، ومواضع الصلع . جعل يراقب صدغْ�ه ح�ث ينح� الشعر ع� نحو ج��
ً

رأسه هو اآلخر قل��
ر...

�
الُم�ك



� التمثال ْت �م��
�
. أمسك � ، الضامرت��ْ � � الوقت نفسه، لم �ملك إال اإلعجاب ب�دْ�ه المعروقت��ْ

و��
اَحْت �سارە وقد اتجَهْت راحتها إ� األسفل ل�ساعد ع� فرد الرق � اس�� � ح��

�ساق ال��شة، ��
طه َخْتٌم ع� هيئة دائرة. نة �خاتم غل�ظ يتوسَّ ح�ث راح �كتب. أما اإلصبع الوس� ف�انت ُم��َّ
. أخذ الرجل �خطُّ ترجمته ع� ة مفرودة قرب ال�د نفسها. ال شك أنه النّص األص�� ثمة برد�َّ
جمة �َدْت منقوشة �مهارة ال �ش��ــها شائ�ة� استأثر األمر �اهتمام الرق. ح�� إن حروف ال��
جم قد «ترجمها» من ض أن الم�� َ � ُ�ف�� د�اغوراس، فأطلَّ من فوق كتف التمثال وقرأ ال�لمات ال��

: � جاءت �ما ��� � تلك ال�لمات، ال�� ْم �عرف ماذا قد تع��
�
فورە. ل

.« � جاءت �ما ��� � تلك ال�لمات، ال�� ْم �عرف ماذا قد تع��
�
«ل

له[88].  ليتأمَّ
ً

ن قد رأى وجه التمثال �عد. فمال برأسه أ��� قل��
�
ورغم ذلك، لم �ك

�انت قسمات وجهه... [89].
قال هراقل�س وهما خارجان من الَمْنَحت:

رة ح�� ع �ط�اع ُمنفِّ ك الع�ارات غ�� مكتملة، شأنها شأن تماث�له. و�تطبَّ - رجل �الغ الحذق. ي��
� أنه �عرف ك�ف �خلب أل�اب تالم�ذە. � ع� �ق�� �سدَّ أنفْينا ونعود أدراجنا، ول���

سأل د�اغوراس:

- أتظنُّ أنه هو...؟

. ق�ل �ل �
ب وصولنا إليها �ص�� ال نها��

َّ
ق ل. ح�� و�ن �ُعَدِت الحق�قة، فإنها ت�� - دعنا ال نتعجَّ

ا... د� ء، أودُّ أن أح�� �فرصة للحد�ث مع أنت�سو ُمجدَّ �
��

ف أحد مدعوي � األ�اد�م�ة. اليوم ُ�قام عشاء ع� ��
ا، فلسوف نلقاە �� ن مخطئ�

�
- ما لم أ�

� الُسقاة. أفالطون، وس�كون أنت�سو ب��
فاب�سم هراقل�س اليونتوري:

ف ع� أ�اد�ميتك[90].  - عظ�م. د�اغوراس، أعتقد أن الوقت قد حان للتعرُّ
 

الفصل السابع
قة إن �دا�ة الط��ق المفض�ة إ� مدرسة الفلسفة، أي األ�اد�م�ة، ال تعدو أن تكون حارة ض�ِّ
ا. ذلك �� َّ ا ُمم�� س ُ�َعْ�د بوا�ة دي��لون. �ط��ــها المسافر فال يرى فيها ش�ئ� عة عن الدرب الُمقدَّ ُمتفرِّ
� آن �ما األن�اب،

 من أشجار الصن��ر ال�اسقة ذات األطراف الملت��ة الحادة ��
ً

ُل دغ�
�
أنها تتخل

اق � لحظة �عينها، س�نت�� �ه المس�� إ� أ�كة عص�ة ع� االخ��
ع� نحو �حسُّ المرء معه �أنه، ��

ك المرء خلفه المنعطفات األو� و�طوي تلك الرقعة � إ� أي م�ان. ول�ن ما إن ي��
ف��

ُ
ال ت

� تن��� فيها األحجار والن�اتات ذات األوراق الملت��ة �األن�اب، ة ع� كثافتها، الرقعة ال�� القص��



ّ ُوِضع � ب عا�� . والبناء ع� هيئة ُم�عَّ ر البناء الرئ��� � تتصدَّ ح�� ي�ت�ه إ� الواجهة الرائقة ال��
ء من الخ�الء. ثمة رواق عند المدخل. ل�س �

سع الط��ق ��� . �عد قل�ل، ت�َّ �عنا�ة فوق تّل صغ��
الن � �األن�اب اللذْين يتأمَّ � العاجي��ْ ر �الوجه��ْ ات أن �صوِّ � َمْن أراد النحَّ ُ�عَرف ع� وجه ال�ق��
الن الحق�قة ْيهما. �جزم ال�عض أنهما �مثِّ

َ
� صمت متناسق من مقصورت

وصول المسافر ��
ا ، أما األقل�ة-ور�ما األوفر حظ� الن الجمال والخ�� � �جزم ال�عض اآلخر أنهما �مثِّ � ح��

والُبهتان، ��
ا، �ل إنهما قد ُوِضعا ع� س��ل ال��نة وحسب، فال �د الن أحد� من الح�مة- فتجزم أنهما ال �مثِّ

� خاتمة المطاف.
�� � � المقصورت��ْ � هات��

ء �� �
من وضع ��

: «ال �دخلها إال عاِلم �
ر �خطوط ملت��ة، ورد ف�ه اآل�� قعة الواقعة ب�نهما، ثمة نقش ُمؤطَّ � الرُّ

و��
�ة. ها الدروب الُم�شعِّ � تحفُّ � أ�اد�موس ال�د�عة ال�� � ما وراء ذلك، تقوم �سات��

�الهندسة». و��
ام الالئق، ة، ح�ث ي�دو و�أنه �طلب من الزائر أن ُي�دي االح��  صغ��

ً
ط تمثال ال�طل ساحة يتوسَّ

� �دە األخرى، ب�نما تطلُّ عيناە من
ا �س�ابته إ� األسفل، والرمح �� � ا �دە ال��ى، ُمش�� ف�قف ماد�

ى عمارة � خوذته ذات الشعر الشائك �األن�اب. وع� مق��ة من الغا�ة، ت��دَّ
شقِّ الرؤ�ة ��

� أعمدة ب�ضاء لها األ�اد�م�ة �ما لها من مها�ة رخام�ة. تمتلك المدرسة مساحات مفتوحة تقع ب��
ج �لوذ �ه  عن م�ان ُمسيَّ

ً
قام الدروس الص�ف�ة، فض�

ُ
نة ضار�ة إ� الحمرة ح�ث ت سقوف ُمس�َّ

ات الالزمة � د عن أن�ا�ه. أما الچ�مناز�وم ف�شتمل ع� التجه�� � �ك�� ال�� التالم�ذ والمرشدون ح��
ا، فتضمُّ صوامع �عض � ضخامة چ�مناز�وم لوقيون. أما األب��ة األ��� تواضع�

ن ��
�
�افة، و�ن لم �ك

� ومحل عمل أفالطون. م��
�
الُمعل

ا شمال�ة شائكة ماَجْت لها األغصان � وصل هراقل�س ود�اغوراس، �ان الشفق قد أرسل ر�اح� ح��
الملت��ة ع� قمم األشجار.

ُّ التام الذي طرأ ع� ما �ادا يتجاوزان الرواق األب�ض، ح�� استطاع �اشف األلغاز أن �الحظ التغ��
م الط��دة، إذ جعل مسلك رف�قه وحالته المعن��ة. �مكن القول إنه �ان �ش�ه �لب ص�د ي�شمَّ
� َدَرج ع� تهذيبها، فقد �َدْت حينها يرفع رأسه وُ���� من مسح شفتْ�ه �لسانه. أما لحيته ال��
� �اإل�ماء من دون أن ينظر إل�ه، أو يهمهم ��لمة

� إ� هراقل�س و�كت��
شائكة. �ال�اد راح �ص��

ا ع� تعليق �س�ط منه، أو �ج�ب ع� أسئلته �قوله «انتظْر لحظة» (رغم أن «أجل» رد�
هراقل�س لم ُ����ِ من الحد�ث، �ما �� عادته). أدرك هراقل�س �ال�داهة حرَص د�اغوراس ع� أن
ا قد �س�� ع� د التفك�� �أن ش�ئ� � سائر األمكنة، وُمجرَّ ُي�دي له ذلك الم�ان بوصفه األ�مل ب��

ا. ر صفوە ع� نحو ال �ملك له دفع� غ�� ما ُيرام �كدِّ

ء من ذلك �اهتمام �
ا، و�ن لم �ستأثر �� � �دا بناء المدرسة مهجور� � ح��

ة، �� خَوِت الساحة الصغ��
د�اغوراس الذي قال:

� ق�ل العشاء. ْ ال�سات�� ة َع�� � جوالت قص��
- من عادتهم الخروج ��

� أشار الف�لسوف إ� موضع � ح��
 شعر هراقل�س بردائه �لتوي ع� إثر جذ�ة عن�فة. ��

ً
و�غتة

: ً
ە قائ� � � المت��

معتم ��
- ها هم مق�لون.



ثم أردف بتفخ�م �شوان:
- وها هو أفالطون�

� كتفْ�ه برداء ه�ماتيون[91] قاتم، من
�ة دنا َرْهط من الرجال، �لهم �غ�ِّ وع�� الدروب الُم�شعِّ

�
موا فن الس�� ع� ط��قة ال�ط، فمضوا ��

�
دون تون�ك أو خيتون �األسفل. �دوا و�أنهم قد تعل

� آٍن
ا �� ا واحد� ون صف� ثون و�س�� صفٍّ واحد، من األطول إ� األق�. �انت رؤ�تهم وهم يتحدَّ

ا، ع� نحو ُ�عَرف معه �دقة م�� ا مرصود� مدعاًة للذهول، ح�� ظنَّ هراقل�س أن ل�ل منهم رقم�
� اإلدالء �قوله أو الرّد. لم �حدث أن قاطع أحدهم اآلخر قط، فما إن

� دور �ل واحد �� �ح��
� عن الحد�ث، ح�� يردَّ الرابع. أما الخامس، في�دو و�أنه �عرف �ال�داهة م�� �ختتم

�سكت الثا��
َدْت ضح�اتهم  للخطأ، ف�د�� �مداخلته عند تلك النقطة. تردَّ

ً
الرابع �لماته، �ما ال �دع مجا�

ه حديثه إ� األول-أفالطون- ح�� كورال�ة. عالوًة ع� ذلك، فقد تراءى لهراقل�س أن الجميع يوجِّ
ق لهم ذلك، �انت أصواتهم تعلو ، ع� الرغم من صمته. ول�� يتحقَّ

ً
وا إل�ه �احة و�ن لم �ش��

- إ� صاحب الصوت �
ا-الثا�� � ومتناغم، ِمْن صاحب الصوت األ��� انخفاض� ع� نحو تدر���

د أن األول �سمعه
�
ا، و�أنما ليتأ�  ف�ان �صيح عال��

ً
هم وأق�هم قامة األع�-السادس-، أما أخ��

�ة. � المجمل، �ان المشهد �ستد�� إ� األذهان صورة قيثارة ُمتحرِّ
بوض�ح. ��

ْ ال�ستان، فأخذ �دنو أ��� فأ��� مع �ل منعطف يتجاوزە. و�مصادفة � خطٍّ ملتو� َع��
سار الرهط ��

ا و�عضهم يرتدي ا من الچ�مناز�وم، �عضهم عراة تمام� غ���ة، ظهر لحظتها جمع من الفت�ان خارج�
ا. ما إن لمحوا صفَّ الفالسفة ح�� توقفوا عن جلبتهم. � تون�ك قص��

� �طلُّ
ا�� اە ُمراِقٌب اف�� ة. وللحظة �ساءل هراقل�س عما �ان س�� � الساحة الصغ��

تال�� الجمعان ��
� السماء: صّف الفت�ان وصّف الفالسفة �دنو أحدهما من اآلخر ح��

ع� المشهد من م�انه ��
يتالق�ا عند رأس الزاو�ة...

؟ �
ف�� س�اج ال�ستان) �ش�ه حرف دلتا �اللسان اإلغ���� ا (ضلُعه السُّ ا تام� ث�

�
ر�ما صنعا �لقائهما ُمثل

�
 إ� الف�لسوف العظ�م، وقال ��

ً
أشار إل�ه د�اغوراس �� �دنو. شقَّ ط��قه برفقة هراقل�س وصو�

إجالل:

ف ا للتعرُّ
�
اق م لك هراقل�س، من د�موس يونتور. �ان توَّ م أفالطون� أقدِّ

�
م أفالطون� �ا ُمعل

�
- �ا ُمعل

ع� المدرسة، فخطر �� أنه ال مانع من دعوته الل�لة...
فأجا�ه أفالطون �دماثة، �صوت خف�ض �ديع:

ا، د�اغوراس. ما لم ُ�مانع هراقل�س.
�
- إطالق

ا: �� ثم التفت إ� �اشف األلغاز ورفع �دە ُمحيِّ
، هراقل�س اليونتوري.

ً
- نزلت أه�

�ٌّ لك، أفالطون. - أنا مم��



�ن- أن يرفع ��ە لمخاط�ة أفالطون ذي القامة � ذلك شأن ال�ث��
اضطرَّ هراقل�س-شأنه ��

ض ي�ساب من ، والجذع الصلب الذي �دا و�أن ت�ار الصوت الُمفضَّ � ْ�� � الق��َّ ًالفارعة، والمنكب��ْ
� ط�اع الف�لسوف ذائع الص�ت جعله �ش�ه طف�

ء �� �
خالله. وع� الرغم من ذلك، فقد الح ��

ا داخل حصن. ر�ما �انت دهشته الودود ش�ه الدائمة. إذ �ان من عادة أفالطون �لما حب�س�
� ل، أن �فتح عي�ْ�ه الهائلت��ْ � التأمُّ

د استغراقه �� ث أو أنصت إ� حد�ث أحدهم، أو �ُمجرَّ تحدَّ
لهما أهداب ملت��ة، و�رفع حاجبْ�ه إ� درجة ت�اد تكون

�
� تظل � عن آخرهما، عي�ْ�ه اللت��ْ الرماديت��ْ

. �ان ذلك �سبغ ع� وجهه � بهما �شدة. ح�� ��اد �ش�ه �ائن السات�� كّث الحاجب��ْ ة، أو �قطِّ هزل�َّ
� ردفه من دون سابق إنذار. ِمْن عادة معارفه الجزم أن دهشته غ��

�� 
ً
تعب�� رجل تل��َّ عضة

ء، زادت أمارات الدهشة ال�اد�ة عل�ه. �
وعة، ذلك أنه �لما قلَّ اهتمامه ��� م��

ة هراقل�س اليونتوري، �َدْت ع� أفالطون أمارات الدهشة ال�الغة. � ح��
و��

بون دورهم. أما
َّ
ق ت�ب، ب�نما جعل الطالب ي�� ع الفالسفة �دخلون إ� بناء المدرسة �ال�� ��

: ً
د�اغوراس فقد استوقف هراقل�س قائ�

� الچ�مناز�وم و...
ه ما زال ��

�
- لسُت أرى أنت�سو. لعل

ثم قطع حديثه وهمهم فجأة:
- أوە، وحق ز�وس...

� االتجاە نفسه.
نظر �اشف األلغاز ��

ا، و�دنو َع��ْ ط��ق المدخل. ما �ان مظهرە �قلُّ مها�ة عن مظهر �ان ثمة رجل �س�� وح�د�
، ع� ما ي�دو. ە عن األخ�� � أفالطون. ومع ذلك، فقد اجتمَعْت له فوق ذلك سمة وحش�ة تم��ِّ

ا: ا، دمث� ە الرأس. وعندئذ قال كرانتور �اسم� ا أب�ض ُمشوَّ � �ل�� � ذراعْ�ه الهائلت��ْ م�� يهدهد ب��

� سهرًة مؤ�سة[92].
� خاتمة المطاف. أعتقد �أننا سنق��

رُت قبول دعوتك �� - د�اغوراس، لقد قرَّ
قال إيودوكسوس:

م لك تح�اته، و�ضع نفسه رهن إشارتك. لقد سافر �مقدار ما م أفالطون، ف�لوِتكستو �قدِّ
�
- �ا ُمعل

د لك أن حديثه ال �ش��ه ز�ادة...
�
سافرَت، وأؤك

فأردف يول��ليتوس:
قناە اليوم. - �اللحم الذي تذوَّ

� غلَ�ْت ع� تعالت الضح�ات، و�ن �ان الجميع �عرف أن التعل�قات التافهة أو الشخص�ة ال��
ل�ة وت�ادل اآلراء � لها أن تفسح الط��ق أمام المحاورة التأمُّ

االجتماع ح�� تلك اللحظة، ي����
� ع� �ئ�� � دائرة ُمتَّ

َدَماء �� � أي لقاء مالئم. جلس النُّ
الُمثمر، من أق� البهو إ� أقصاە، �ما ��

اب �ما �فعل العب�د المثاليون. لم يوِل أيٌّ من مون لهم ال�� ة، ف�ما راح الطالب �قدِّ أرائك وث��
، ذلك الحضور الصامت برغم ما ينطوي عل�ه الندماء حضوَر �اشف األلغاز من االهتمام ال�ث��
من ُسمعة رديئة. إذ �انت مهنته ذائعة الص�ت، و�ن ارتأِت الغالب�ة العظ� أنها مهنة سوق�ة.



، صديق سون��� ا�دة. أولهما ف�لوِتكستو الخ�� � � �لهفة م�� ون أمر شخص��ْ جعل الحضور يتقصُّ
� البهو ش�ه المعتم ذي

المرشد إيودوكسوس، ال�هل الض��ل الغامض الذي تواَرى وجهه ��
ا لما المصابيح القل�لة، وثانيهما الف�لسوف كرانتور اليونتوري، «صديق المرشد د�اغوراس» ط�ق�
ب سائر الحضور أن ��د عليهم

َّ
ق ا عقب رحلة ط��لة ي�� قال بنفسه، ذلك الذي وصل أث�نا حديث�

� غ�� �لل لتنظ�ف األن�اب
ك �� ى وتتحرَّ ِت األلُسن تتلوَّ

�
. أما اآلن وقد جعل وقائعها بنفاد ص��

� الحلق
ك �� ا مع رشفات الن��ذ العطري الذي ي�� � ستذوب الحق� الحادة من �قا�ا اللحم-ال�قا�ا ال��

خشونة-، فقد حان الوقت إلش�اع الفضول الذي أثارە هذان الزائران.
ا أفالطون: � حديثه، فقال مخاط��

استطرد إيودوكسوس ��

و قد
�
- ف�لوِتكستو �اتب، وهو ملمٌّ �محاوراتك ومعجب بها. عالوًة ع� ذلك، ي�دو أن اإلله أيول

أنعم عل�ه �قدرات ت�بوئ�ة مثله �مثل أورا�ل ِدلفوي...
ل له رؤى... إذ تتمثَّ

... � �عض المنا��
م �قوم ع� نظ��اتك، ��

�
م الُمستق�ل، وأن ذلك العال

�
د أنه رأى عال

�
و�ؤك

� الرجال وال�ساء... � العمل ب��
مثال ما تنادي �ه من مساواة ��

ا �كدر عظ�م: ا، ُمتظاهر� د� ل يول��ليتوس ُمجدَّ   تدخَّ
� أح��� الم��د من الن��ذ ق�ل أن تلتحق ال�ساء �الجند�ة... - وحّق ز�وس بن كرونوس� دع��

ع أن ينفجر
َّ
�ن، إذ �ان يتوق � عموم الحا�� وحدە د�اغوراس لم �شاطرهم المجامالت الُمت�ادلة ب��

� لحظة وأخرى. أراد أن �خ�� هراقل�س �ذلك، �صوت خف�ض، فالحظ أن �اشف كرانتور ب��
ا
�
� أجواء الُملت�� هو اآلخر، ع� ط��قته، فمكث ع� أر�كته �ال حراك، ممس�

األلغاز لم يندمج ��
ة من دون أن �حسم أمرە �شأنها �عد، فال هو ترك ال�أس ع� الطاولة � ��أس الن��ذ ب��اە المكت��
ْت عيناە

�
� أطل � ح��

وال حملها إ� شفتْ�ه. �دا و�أنه تمثال لطاغ�ة �دين ُمستلٍق ع� أر�كته. ��
ل ناظ�ْ�ه د د�اغوراس أن �اشف األلغاز لم �حوِّ

�
� �الح�اة. إالَم راح ينظر؟  تأ� الرماديتان مفعمت��ْ

� روحاته وغدواته.
عن أنت�سو ��

ن قاة، وز�َّ ب كب�� السُّ صِّ
ُ
� قد ن � خ�ث عند الجانب��ْ

ا �� ا أزرق مفتوح� �ان الف�� الذي ارتدى ث���
ْت من فوق كتفْ�ه

�
د األشقر الشائك ب��ل�ل الغار ع� جري العادة، ف�ما تدل شعرە الُمجعَّ

� تلك اللحظة راح �صبُّ الن��ذ إليودوكسوس، �ل�ه هار�وكرات�س،
� جد�لة من األزهار. �� العاجيت��ْ

ا. ا نظام أس�ق�ة صارم� ِ�ع� َدَماء، ُمتَّ � النُّ
�ل�ه �ا��

سأل أفالطون:

- وماذا تكتب، ف�لوِتكستو؟
فأجا�ه ال�هل الض��ل من موضعه الظل�ل:

ء... �
- �ل ��



�
�ة، والمالحم، وألوان أخرى من األدب غا�ة �� اچ�د�ا، وال�وم�د�ا، واألعمال الن�� الشعر، وال��

. ومن ناح�ة أخرى، � س���� من العق�ات ال�ث��
� ر�ات الفن ولم �ضعن �� َقْت ��

َّ
التن�ُّع. فقد ترف

�� �
� �أورا�ل ِدلفوي، ت���� فع� الرغم من إشارة إيودوكسوس إ� «رؤاي» المزعومة، �ل ومقارن��

� أ�ت�ه، األمر الذي � لسُت «أرى» المستق�ل، أفالطون، �ل أبتدعه. ذلك أن�� مصارحتك �أن��
� أو

ثنا من عصور أخرى، من الما�� حدِّ
ُ
ا ت

�
ر عوالم مغايرة، وأصوات يوازي عندي ابتداعه. فأنا أتصوَّ

، أقرأها وأجد أنها حسنة. أما إن �
� س��ل المتعة المحضة. و�االنتهاء من إ�داعا��

المستق�ل، ��
ها. � غ��

ع �� � سلة المهمالت، وأ��
� بها ��

ا، فأل�� �انت رديئة، األمر الذي �حدث أ�ض�
: ً
ة، أردف قائ� ْت بها ع�اراته األخ��

�
� ق��ل و�عد القهقهات المقتض�ة ال��

� واقع األمر، لديَّ
ا �اس�ن�اط ما قد �كون عل�ه المستق�ل. ��

�
َّ أح�ان و ينعم ع��

�
- صحيح أن أيول

� خاتمة المطاف، �ما أوعزَت أنت
انط�اع �أن الرجال وال�ساء سوف �متهنون الوظائف نفسها ��

� اعتقادي أنه لن �كون ثمة وجود للحكومات الرائعة أو
� محاوراتك. وع� الرغم من ذلك، ��

��
» الذين �عملون من أجل مصلحة المدينة... � ام «الذهبي��

�
الُح�

  فسأل أفالطون �فضول صادق:
، صحيح... � الزمن الحا��

- ولَم؟ من العس�� أن تتواجد حكومات كتلك ��
� مئات أو آالف األعوام...

� المستق�ل ال�ع�د، �عد م��
ول�ن، ��

لَم ال؟
فأجاب ف�لوِتكستو:

شدوا اف �ذلك، فال��� لن �س�� ا، أفالطون. مهما آلمنا االع�� َّ أ�د� - ألن اإل�سان لم ولن يتغ��
واتهم، و�رغ�اتهم غ�� العقالن�ة... � ، �ل ب�� �

�األف�ار الخفّ�ة المثالّ�ة، وال �االستدالل المنط��

ا
�
� لهفة ع� اإلدالء �مداخالتهم. َبْ�د أن صوت

ا �� . فقاطع الحضور �عضهم �عض� �   اندلع جدل مفا��
� األصوات، وقال �ل�نة خشنة ملت��ة:

ط�� ع� �ا��
فق مع هذا الرأي.

َّ
- أت

، ا من التوق�� � سأل إس�يوس�يوس (أحد المرشدين األوفر حظ� � ح��
التفَتِت الوجوە إ� كرانتور. ��

ض الجميع أنه وارث إدارة األ�اد�م�ة �عد وفاة أفالطون): إذ �ف��

، كرانتور؟ � - ماذا تع��
فق مع هذا الرأي.

َّ
� أت - إن��

فق؟ مع قول ف�لوِتكستو؟ ء تتَّ �
- مع أي ��

- أجل.
� صمت.

أغمض د�اغوراس عي�ْ�ه وأخذ ي�تهل ��



ً
وات غ�� عقالنّ�ة؟  و�د� � ، �ل ب�� ِّ شد �حضور األف�ار الج�� ا، فأنت تعتقد �أن اإل�سان ال �س��

�
- إذ

من اإلجا�ة ع� سؤاله، قال كرانتور:

ا. لو - إس�يوس�يوس، �ما أن األسئلة السقراط�ة تروقك إ� هذا الحد، فسأط�ح عل�ك واحد�
ل ف��ً  بنقش �ديع مرسوم ع� أمفورة و�مثِّ

ً
ب مث� اضطررَت للحد�ث عن فنِّ النحت، فهل ت��

؟  �حت��
ً

د كه� � و�جسِّ ا، أم بتمثال �شع تالف مصن�ع من الط�� شا��
� نفسه:

م عناء مداراة االس��اء الذي أثارە السؤال �� فأجاب إس�يوس�يوس، من دون أن يتجشَّ

، �األخذ � ا �اس�ثناء التمثال المصن�ع من الط�� ك �� خ�ار� � تذكرها، لم ت�� � المعضلة ال��
- كرانتور، ��

. ً
� االعت�ار أن اآلخر رسم ول�س تمثا�

��
فاب�سم كرانتور:

، ال عن الرسوم ال�د�عة. � ث عن تماث�ل الط�� ا، دعنا نتحدَّ
�
- إذ

ا �ل ال�عد أما الف�لسوف ذو الب��ة الق��ة، الذي طفق يتج�َّع رشفات ط��لة من الن��ذ، ف�دا �ع�د�
ە، عند قوائم األر�كة، وس، ال�لب األب�ض الُمشوَّ ��� � قبع ك�� � ح��

عات المعقودة عل�ه. ��
ُّ
عن التوق

ا همهمة صاخ�ة ال ت�ّل. قال إس�يوس�يوس: ح�ث أ�� ع� �قا�ا طعام سّ�دە مصٍدر�
- لم أفهم مقصدك تمام الفهم.

ا. - وأنا لم أقصد ش�ئ�

ت تناغم اللقاء �ما ا منه أنه لو فعل لتفتَّ � الحد�ث، علم�
ل �� عضَّ د�اغوراس شفتْ�ه لئال يتدخَّ

� األن�اب.  �العسل ب��
�

ت ال�عك الُمح� يتفتَّ
: ً
ل المرشد هار�وكرات�س قائ� تدخَّ

� ل�س إال... د تماث�ل من الط�� - �حسب اعتقادي، كرانتور �قصد أن ال��� ُمجرَّ
فسأل إس�يوس�يوس:

ا؟ - هل تعتقد ذلك حق�
ْت عن كرانتور إ�ماءة مبهمة. ندَّ

فأردف إس�يوس�يوس:
ْ أراض� نائ�ة... ا َع�� � قض�َتها مسافر� - أمر جدير �الفضول، �ل هذە األعوام ال��

ق األسطورة إ� ض أنك ملمٌّ �أسطورة ال�هف، أل�س كذلك؟ تتطرَّ وما زلَت حب�س كهفك. أف��
 م�ساقطة عن أش�اء وعن �ائنات واقع�ة، ح��

ً
ل ظال� � كهف وهو يتأمَّ

� ح�اته ��
� �ق�� سج��

ينال حّ��ته فجأًة و�خ�ج إ� ض�اء الشمس...
ا مما دار �مخ�لته... � ف�درك أنه لم �كن قد رأى سوى خ�االت، وأن الواقع أجمل وأعقد كث��

م األف�ار الن��ِّ �عد�[93].
�
� عال ا، لم ت�ب��َّ � نف�� أنك ما زلَت سجين�

أوە، كرانتور، �حزُّ ��
ُّ



َدَماء أو � النُّ
ا ��عة صاعقة، و�أنما قد انتا�ه سأم، من المجلس أو �ا��  هّب كرانتور واقف�

ً
و�غتة

ة ح�� ان��ه هي�س�ي�لو (مرشد كث�� الش�ه بهراقل�س اليونتوري، الحد�ث. �انت حركته من الحدَّ
ا)، واس��قظ من النوم الذي غال�ه منذ � شحم� � الحس�ان استدارات جسمه المكت��

�األخذ ��
� ال �ش��ــها � اح�ساء الن��ذ، ف�اد �سكب �أسه فوق إس�يوس�يوس ذي الث�اب ال��

وعهم �� ��
ْت

�
شائ�ة. وع� نحو خاطف �ساءل د�اغوراس: «�المناس�ة، أين هراقل�س اليونتوري؟». فقد خل

أر�كته منه، إال أن د�اغوراس لم �لمحه وهو ينهض من م�انه.
عندئذ قال كرانتور:

ا. � - تحسنون ال�الم كث��
و�اب�سامة ملت��ة مطَّ لحيته السوداء الشائكة.

َدَماء. ومن آن إ� آخر، جعل يهزُّ رأسه و�طلق ضحكة مقتض�ة، ع �حوم حول دائرة النُّ ثم ��
و�أنه �جد الموقف برّمته �الغ الطرافة. قال:

- �لمات�م ال تنضب، ع� عكس اللحم طّ�ب المذاق الذي قدمتموە �� اليوم...
أما أنا، فقد �س�ُت فنَّ الخطا�ة، إذ عشُت �أمكنة ال لزوم فيها للخطا�ة...

ا ممن تقنعهم العاطفة �أ��� ما �فعل الخطاب... �
ُ ��
�
وعرفُت فالسفة ك

ء، فما �انت لديهم آراء �مكن اإلعراب عنها، أو فهمها، أو �
هم ممن ال س��ل إ� إقناعهم ��� وغ��

إ�داؤها، أو دحضها �ال�لمات، �ل إنهم �كتفون �اإلشارة �أصا�عهم إ� السماء الل�ل�ة �ما معناە
أنهم غ�� عاج��ن عن ال�الم، �ل يتحاورون �ما تفعل األنجم فوق رؤوسنا...

ة صوته أ��� قتامة. ما انفكَّ �حوم حول الطاولة، و�ن أمَسْت ن��
- �لمات...

ثون... تتحدَّ
ث... أتحدَّ

نقرأ...
نكشف طالسم الحروف...

ب�نما نلوك الطعام...
�شعر �الج�ع...

أل�س كذلك؟[94] �ستق�ل معدتنا الغذاء...
ْنُخُر...

َ
نزفر ون

� قطع اللحم الملت��ة...
ن�شب أن�ابنا ��

ا ع� �لماته �قوة: د�   وفجأًة، قطع حديثه ل�قول ُمشدِّ



� قلُت «أن�اب» و«ملت��ة»�[95] - الِحظ� أن��

� الحضور. و�عد برهة صمت، استأنف خطا�ه لم �فهم أحٌد َمْن �عن�ه كرانتور بتلك الع�ارة ِمْن ب��
وطوافه حول الطاولة:

� كؤوس الن��ذ إ� شفاهنا، ك أ�دينا رافع�� � قطع اللحم الملت��ة، نحرِّ
ر، إننا ن�شب أن�ابنا �� - أ�رِّ

ق شذى � تهبُّ دفقات ال��اح، ت�تصب أعضاؤنا إذ تت�شَّ  ح��
ً
تقشعرُّ أ�داننا فتصبح شعورنا شائكة

ا ي�تاب ال�سل أمعاءنا...
�
الجمال، وأح�ان

ْف �ذلك[96]... ل مش�لة، أل�س كذلك؟ اع�� األمر الذي �مثِّ
ُّ �الحد�ث، فقال: � أحسَّ هي�س�ي�لو �أنه المع��

� �سالسة منذ أع�اد الث�سموفور�ا األخ�ـ... - صدقت� فأنا لم أقض� حاج��
� سخط. ب�نما استطرد كرانتور:

أسكته مرشدون آخرون ��
- لدينا أحاس�س...

ا...
�
أحاس�س، �ستح�ل تع��فها أح�ان

ول�ن، ما أ��� ال�لمات الجاثمة فوقها�...
ل بها الصور، واألف�ار، والعواطف، والوقائع�... ك�ف ن�دِّ

اق من ال�لمات� �م انجرفنا معها�...
َّ
م لنهر دف

�
أوە، إن هذا العال

إن كهف�م، أسطورت�م النف�سة...
ال تعدو كونها �لمات...

ر
�
ر ف�ه وما سوف نفك

�
. إن �ل ما نفك � ا، وسأقوله �ال�لمات، ثم أعود إ� صم�� سأقول ل�م ش�ئ�

�
ك �� ا �ش�� ا �د�ع� ل كتا�� ء ع� اإلطالق، �مثِّ �

� المستق�ل، �ل ��
ف�ه، ما نعرف وما سوف نعرف ��

كتابته وقراءته� وف�ما نحن نجاهد ل�تا�ة ذلك ال�تاب وكشف طالسمه...
فإن أجسادنا...

ماذا؟...
أجسادنا تطالبنا �أمور...

ينال منها اإلع�اء...
والجفاف...

� خاتمة المطاف...
إ� أن تذوي ��

ا[97]، ثم أردف: ا أرسطوفان�� . مطَّ وجهه الع��ض �اب�سامة �ش�ه قناع�
ً
  أطرق برهة



- ول�ن...

ا؟ ، و�م �حوي من ال�لمات� حق� أوە، أي كتاب جدير �االهتمام� أي كتاب ُمسلٍّ

م صمت كث�ف[98]. ف�غ كرانتور من الحد�ث فخ�َّ

ا ف�ما أ�دى أن�ا�ه ا مهتاج� وس، الذي قبع عند قد�� س�دە يتابع حديثه، فقد أطلق ن�اح� ��� أما ك��
الحاّدة ونفش شعر ذن�ه الشائك و�أنما �سائل كرانتور عما هو فاعل �عد ذلك. مال كرانتور �أٍب
� �دْ�ه وس ب�� ��� ، وحمل ك�� حاٍن �فه الحد�ث مع ال��ار، وال �غض�ه إلحاح ابنه الصغ��
ا إ� الب�اض، أحد طرفْ�ه ممت�� واآلخر ش�ه ا ضار�� � ا صغ�� � إ� األر�كة �ما لو �ان ُخْرج� الهائلت��ْ
ا من تلك اللحظة، �دا أنه قد فقد اهتمامه ��ل ما �جري من حوله وان�ف إ� . واعت�ار� خاو�

مداع�ة ال�لب. قال إس�يوس�يوس:
ب نفسه بنفسه خالل حديثه.

ِّ
- كرانتور �لجأ إ� ال�لمات من أجل انتقادها. �ما ترون، فهو �كذ

ا، من م�انه وسط الظالل: �� فقال ف�لوِتكستو ُمعقِّ

رى، هل �مكن وضع كتاب مماثل؟
ُ
� أمر ال�تاب الذي �جمع سائر خواطرنا. ت - يروق��

أطلق أفالطون قهقهة مقتض�ة.
... � ما م��

ا �� ا� لقد كت�ُت أنا أ�ض�
�
ٌّ أنك �اتب ولسَت ف�لسوف - �م ج��

� األم�ْ�ن بوض�ح. � ب�� ِّ ولذا أم��
فأجا�ه ف�لوِتكستو:

ة الحد�ث.
ّ
� ال أر�د تغي�� دف ا، أما أنت فحقائق. ول��� ا، فأنا أبتدع شخوص� - ر�ما �ان �الهما واحد�

ث عن كتاب �عكس فكرنا... كنُت أتحدَّ

أو معرفتنا �األش�اء وال�ائنات. هل �مكن وضع مثل ذلك ال�تاب؟

أما �ال��ل�س-عاِلم الهندسة الشاب الذي ال �عي�ه سوى أمر واضح للجميع، أال وهو حركته
ا صوب الظالل، جه� ك األطراف- فقد استأذن لحظة، وقام من م�انه ُمتَّ

�
الخرقاء �ما لو �ان ُمف�

 مجم�ع عظام جسدە. ان��ه د�اغوراس إ� غ�اب أنت�سو، كب�� الُسقاة خالل اللقاء. «أين
ً

حام�
عساە �كون؟». هراقل�س لم �ُعد هو اآلخر.

ا: ض� �عد برهة صمت، قال أفالطون ُمع��
ٌّ ع� ال�تا�ة. ث عنه ع�� - ف�لوِتكستو، إن ال�تاب الذي تتحدَّ

- ولَم؟
أجاب أفالطون بهدوء:

- ألن ذلك مستح�ل.
ا: فقال ف�لوِتكستو راج��



ْ مقصدك� - أرجوك، ف�ِّ
س أفالطون لحيته الضار�ة إ� اللون الرمادي ب�طء، وقال:

�
مل

ء تنطوي ع� خمسة مست��ات أو �
- �علم أعضاء هذە األ�اد�م�ة منذ أمد �ع�د أن معرفة أي ��

�
ء �� �

ا ال�� � ء، وتع��فه، وصورته، والنقاش الفكري �شأنه وأخ�� �
: اسم ال�� خمسة عنا�، أال و��

� فحسب،
� األول والثا�� حدِّ ذاته، أي الغا�ة الحق�ق�ة من المعرفة. َبْ�د أن ال�تا�ة ت�لغ المست����ْ

االسم والتع��ف. فال�لمة المكت��ة ل�ست صورة، ولذا نجدها عاجزة عن �ل�غ المستوى الثالث.

ر، و�التا�� ال تقدر ع� الوصول إ� عن� النقاش الفكري.
�
�ما أن ال�لمة المكت��ة ال تفك

ا. وع� هذا � � حدِّ ذاتها- أ�عد كث��
ا-الفكرة �� و�التأ��د، فإن احتمال �لوغها آخر العنا� جم�ع�

النحو، س�كون من المستح�ل وضع كتاب �صف معرفتنا �األش�اء.
. ثم قال: � التفك��

ا ��
�
وللحظة ظلَّ ف�لوِتكستو مستغرق

ن لد�ك ما �منع.
�
أ �� فهمها، ما لم �ك  ع� �ل واحد من تلك العنا� ح�� يته�َّ

ً
ْب �� مث� - ا��

ب األمثلة ل�ست من اختصاص أفالطون. ل إس�يوس�يوس من فورە، و�أن مهّمة �� تدخَّ

� ال�ساطة، ف�لوِتكستو. العن� األول هو االسم، وقد �كون أي اسم. ع� س��ل
- األمر غا�ة ��

المثال: «كتاب»، «ب�ت»، «ُحجرة»...

� َمَثل «ال�تاب»، �كون
ث عن تلك األسماء. �� � تتحدَّ � فالتع��ف، أي الع�ارات ال��

أما العن� الثا��
، قد �شتمل ع� ». واألدب، �ما هو ج��

ً
ا �ام� : «برد�ة مكت��ة وتحوي نص� �

التع��ف �اآل��
� رأس �ل منا

ل �� � تتمثَّ األسماء والتع��فات فحسب. أما العن� الثالث فالصورة، أي الرؤ�ة ال��
� كتاب أرى لفافة بردي مفرودة فوق

ء ما. ع� س��ل المثال، عند التفك�� �� �
�� �

عند التفك�� ��
الطاولة...

ر، أي ما نفعله اآلن ع� وجه التحد�د: النقاش حول مسألة �اللجوء
�
أما العن� الرابع فهو الِفك

� الحد�ث �شأن
ل العن� الرابع �� � حالتنا يتمثَّ

ا �انت المسألة. فع� س��ل المثال، �� إ� الذ�اء، أ��
ال�تاب: أصله، والغرض منه...

� حالة
� حدِّ ذاتها، أي الغا�ة الحق�ق�ة من المعرفة. ف��

أما العن� الخامس واألخ�� فهو الفكرة ��
� حدِّ ذاته، ال�تاب األمثل، الذي

� ال�تاب ��
ل العن� الخامس �� ال�تاب ع� س��ل المثال، يتمثَّ

�سمو فوق كتب العالم �افة...
  ثم قال أفالطون:

� معلومك أننا ال نر��
ن ��

�
ا �الغ ال�عد عن ال�مال، ف�لوِتكستو. ل�ك - ولذا نعت�� ال�لمة المكت��ة ش�ئ�

اب... تَّ
�
�ذلك إ� الحطِّ من قدر ال�

� أردف أفالطون: � ح��
ْت ضح�ات مكتومة. �� ندَّ

� تحول دون وضع كتاب م اآلن األس�اب ال�� � اعتقادي أنك تتفهَّ
- وع� اعت�ار �ل ما سبق، ��

بتلك الصفات...



. و�عد برهة صمت قال، �صوت خافت ُمرتِعش: � التفك��
ا ��

�
�دا ف�لوِتكستو ُمستغرق

ا ع� ذلك؟ - هال تراهنَّ
َدِت القهقهات �اإلجماع. عند ذاك تردَّ

رى، أين زجَّ
ُ
ا. ت ا، فقد تململ ع� األر�كة ُمضط��� أما د�اغوراس، الذي �دأ النقاُش ي�دو له غب��

ا من ، لمح خ�اَل �اشف األلغاز ال�دين عائد� ا، و�ارت�اح كب�� � هراقل�س وأنت�سو بنفسْيهما؟ أخ��
رى، ماذا جرى؟  هراقل�س لم �ُعد إ� أر�كته،

ُ
ا. ت عتمة المطبخ، بوجٍه خاٍل من التعاب�� كدأ�ه أ�د�

� أث�نا.
� تواجدە ��

م إل�ه، ثم زعم �أن ثمة مشاغل تقت�� دِّ
ُ
�ل أعرب عن امتنانه للعشاء الذي ق

ة، ثم صح�ه د�اغوراس إ� المخ�ج. عه المرشدون ��عة ومودَّ ودَّ
ا ال �ستطيع سماع حديثهما، سأله: د أن أحد�

�
� تأ� وح��

- أين كنَت؟
ة. ول�ننا نلنا منه. � سوى الخطوة األخ�� � ع� االنتهاء. ال تنقص��

- لقد قارَ�ْت تح��ا��
ا ��أس الن��ذ:

�
�انفعال أدرك د�اغوراس أنه ما زال ممس�

- ِمْن مي���مو؟ أهو مي���مو؟ هل أستطيع اتهامه عالن�ة؟
ء. �

ر �ل �� ا يتقرَّ - ل�س �عد. غد�

- وماذا عن أنت�سو؟
- لقد رحل. ول�ن ال تقلق، س�كون تحت المراق�ة الل�لة.

اب�سم هراقل�س ثم تابع:

ا تعرف الحق�قة[99]. ئ من روعك، د�اغوراس الصالح. وغد� َّ أن أن�ف. هدِّ - واآلن ع��

 
الفصل الثامن

� ما كدُت أسمع ا ع� المكتب، ل�ست تلك �� المرة األو� منذ تواجدي هنا، ول��� غفوُت ُم���
� ال�م�� سُت وجن�� ٍف، تحسَّ � ب�طٍء ُم�ثَّ � جلس��

ذلك الصوت ح�� أفقت من فوري. است��ُت ��
. مسحُت األثر الواهن الذي �ُت عضالت وج�� . حرَّ � ناءت �حمل رأ�� الُمسَند فوق ذرا�� ال��
نُت الجزء األخ�� من ترجمة الفصل ا �عض األوراق ح�ث دوَّ � ساح��

. رفعُت مرف�� �
فه ر���

�
خل

� الحجرة
ل. ألف�ُت نف�� �� ا قد ت�دَّ ، فلم ي�ُد أن ش�ئ� تُّ حو�� � وتلفَّ السابع. ح�كُت عي��

� من المص�اح. أحسسُت
 الض�اء اآل��

ُ
� ِبْر�ة ا أمام المكتب، تعزل�� المستط�لة نفسها، جالس�



ل ا قد ت�دَّ � الظالل وعرفُت أن ش�ئ�
سُت �� ن ذلك �األمر الجد�د. عند ذاك تفرَّ

�
�الج�ع، و�ن لم �ك

�الفعل.
. همهمُت: � � الود�عت��ْ � �عي�ْ�ه الرماديت��ْ ل�� وقف هراقل�س اليونتوري وقد غش�ته العتمة، يتأمَّ

- ماذا أنت فاعل هنا؟
ا: لُته وأنا أقرأە، و�ن لم �خطر �� ذلك سوى الحق� � �الصوت نفسه الذي تخ�َّ فأجاب��

� مأزق عظ�م.
- أنت ��

ا: ض� قلُت ُمع��
- أنت واحد من شخوص العمل.

� �اشف األلغاز: فأجاب��

� حاجة إ� مساعدة، ولذا أت�ُت. دعنا
ا منه. إال أنك �� ل جزء� - هذا هو العمل. من الج�� أنك تمثِّ

ا ال �ضمن لك أن تنال جم هذا النص، َبْ�د أن أحد� ضَت لالختطاف �� ت�� نعقل المسألة، لقد تعرَّ
جمة للغا�ة. ل�س عل�ك سوى انك ُمهتمٌّ �ال�� ، ال ت�َس أن سجَّ ح��تك �االنتهاء منه. ع� �لٍّ
جم كهف � أن ت��

ا��شاف الدافع وراء ذلك. من األهم�ة �م�ان أن تك�شف الدافع وراء رغبته ��
� ن�ل ح��تك، وهو يرغب

� تعرف ذلك، �مكنك إجراء مقا�ضة معه. فأنت ترغب �� األف�ار. وح��
: ً
هُت قائ� ء ما. �ال�ما قادر ع� �ل�غ مرادە، أال تعتقد؟  تأوَّ �

�� �
��

ء، إنه مجنون� �
�� �

� ال يرغب ��
- ُمختِط��

هزَّ هراقل�س رأسه القوي.

ه. لَم �عت�� انتهاءك من ترجمة - وما الفارق؟ ال �شغل نفسك اآلن �سالمة عقله، �ل �ما يهمُّ
هة. لُت ل�� النص ع� هذا القدر من األهم�ة؟  تأمَّ

ا. - ألنه �حوي ��
عه. إال أنه قال:

َّ
ن الجواب الذي توق

�
و�الح�م ع� التعب�� المر�سم ع� وجهه، اس�ن�طُت أنه لم �ك

ا. . ألن الَنصَّ �حوي �� ّ ّ جواب ج�� . �جب أن �كون ل�ل سؤال ج�� ّ - عظ�م� ذلك دافع ج��
� موقف �سمح لك �أن تعرض عل�ه

، ستكون �� وعل�ه، فلو أنك استطعَت ا��شاف ذلك ال�َّ
ء ما لم �سمح �� �الخروج من �

ە ��� � لن أتفوَّ ا، أل�س كذلك؟ ستقول له: «أعرف الّ�. ول���
�
اتفاق

هنا». فكرة حسنة.

ا من د�
�
ن ُمتأ�

�
عة و�أنه ي��د أن يرفع من رو�� المعن��ة، و�ن لم �ك ة ُمشجِّ قال قوله األخ�� بن��

كونها فكرة حسنة إ� هذا الحد. قلُت:
... � ا �الفعل، م�ثر هرقل، وفتاة زهرة الزنبق ال�� - لقد ا��شفُت أمر�

ە: � بنفاد ص��
� ب��ماءة ���   فقاطع��



د صور� إن ما ي�دو لك ع� أنه م�ثر هرقل وفتاة ممسكة بزهرة زنبق ا. إنها ُمجرَّ � ش�ئ� - هذا ال �ع��
� لك

ة، وتفتقر إ� ال�مال� ي���� ء آخر، أال تفهم؟ الصور ُمتغ��ِّ �
ك ع� أنه �� قد ي�دو لقارئ غ��

اء� �جب عل�ك أن �سأل نفسك: أن تع�� ع� فكرة نهائ�ة، ع� أن تكون واحدة عند سائر الُقرَّ
«ما المفتاح؟». ال �د أن �كون ثمة مع��ً محجوٌب�...

ود �اعث ع� الفضول. ثم قال: � ب�� ل�� � جعل هراقل�س يتأمَّ � ح��
  تمتمُت ��لمات خرقاء. ��

- ها� ف�َم ��اؤك؟ ل�ست هذە �� اللحظة الموات�ة للقنوط، �ل للعمل� ا�حْث عن الفكرة
� عن ال�لمات�

� وتعرف ك�ف أعقل األمور. عل�ك �التق�ِّ ، فأنت تعرف�� �
الرئ�س�ة. استخدْم منط��

ا ما�... ال �د أن هنالك ش�ئ�

. و�ن �دا �� فجأًة أن سؤاله عن ك�ف�ة خروجه � � وعيناي ما زالتا رطبت��ْ
ا ما�  أ�َبْ�ُت ع� أورا�� ش�ئ�

ة، وقال: � ب��ماءة ُمس��دَّ . َبْ�د أنه قاطع�� � مح��� أ��� أهم�ة �كث��
من ال�تاب وظهورە ��

- ختام الفصل[100].

الفصل الّثامن[101]
. � إ�قاع المدينة الطب���

أسفَرِت األ�اُم األواخر من أع�اد لينا�ا عن �طء ��

ض �ذلك س��ل بوا�ة � صفٍّ كث�ف لتع��
ْت ع��ات التجار �� � ذلك اليوم المشمس، تراصَّ

��
�وس، دي��لون. تعالت الشتائم واألوامر، و�ن لم �ُحْل ذلك دون �طء الحركة. أما عند بوا�ة ي��
ْت معه عجالُت مرك�ة ر�ــع ساعة مائ�ة إلتمام دورة

َ
ف�انت الُخ� أ�طأ فأ�طأ، إ� حدٍّ ر�ما استغرق

لون �األمفورات أو الرسائل أو حزم األحطاب أو جواالت القمح، فقد واحدة. أما العب�د الُمحمَّ
� وقت

� ب�فساح الط��ق. اس��قظ الناس من نومهم �� ْ الشوارع، مطالب�� راحوا يتصا�حون َع��
ر

َّ
اب، فتعذ ا لغ�اب �عض النوَّ وس نظر� � ديون�سوس إِلْوث��

ر انعقاد المجلس �� ر، �ما تأخَّ متأخِّ
ل النعاس إ� الحضور القالئل وهم جلوس ع�

�
� �سل � ح��

إجراء التص��ت. تراخت الُخَطب، ��
المدرجات. واآلن، دعونا ننصت إ� خانوكرات�س (وهو مالك ِض�اع مهمة ع� مشارف المدينة).
ع  إ� من�� الخط�ب، ح�ث ��

ً
جة وصو� ا �ُخً� ُمتعرِّ ك جسدە مت�اه�� جعل خانوكرات�س �حرِّ

� �س�ب غ�اب ال�هنة الذين ق تقد�م القراب��
�
� المعا�د، ُعل

� خط�ة �طيئة لم �حفل بها أحد. و��
�ل��

س أل�طال إيون�موس، انحَنِت ة. وعند النصب التذ�اري الُم�رَّ ا�شغلوا ب�عداد الموا�ب األخ��
ب

َّ
� ترق � ح��

ا، �� � طي�ة ظلَّ الوضع را�د�
� فتور لقراءة المراس�م واألح�ام الجد�دة. و��

الرؤوس ��
�� أج�س�الوس، � ذي األصول القادم�ة. أما الملك اإلس��

ال المن�� الناس عودة ي�ل���داس، الچ��
ا. «أيها المواطنون، إن دعمنا الس�ا�� لطي�ة أمر � �الد اليونان �أ�ها تق����

فقد ق��ل �الرفض ��
حيوي من أجل استقرار...». ول�ن، �الح�م ع� التعاب�� التِع�ة ع� وجوە أولئك الذين راحوا

� تلك اللحظة.
ا» �� ا «حي��� � األلواح، فلم ي�ُد أن هناك من يرى أمر�

�قرأون ما ورد ��
�ة: وِّ ل األلواح، ف�ما جعال ي��ادالن �لمات ُم�� � تأمُّ

استغرق رجالن ��

فة �القضاء ع� ذئاب الل��اب�توس لم تكتمل �عد، فما
�
ف�كو، انظْر، ورد هنا أن الدور�ة الُم�ل

ْ
- أن

... � ع�� � حاجة إ� ُمتطوِّ
زالوا ��



ا...
�
� وأ��� خَرق طي�� - نحن أ�طأ من اإلس��

� التط�ُّع لقتل الذئاب فارقتنا...
� ظلِّ السالم، ح�� الرغ�ة ��

خاء الذي �سود �� - إنه االس��

ل األلواح �االهتمام الخامل نفسه، شأنه شأن اآلخ��ن. �الح�م ع� التعب�� أخذ رجل آخر يتأمَّ
الح�ادي المر�سم ع� وجهه، الُمطّل من رأسه المستدير األصلع، �مكن القول �أن خواطرە
� واقع

� خرق و�طء. إال أنه ما �اد �ح�� �قسط من الراحة ط�لة الل�لة السا�قة ��
راحت تطوف ��

ا عن النصب التذ�اري �ُخً� � خلدە: «حان موعد ز�ارة �اشف األلغاز». سار مبتعد�
األمر. دار ��

�طيئة صوب �� إس�امبون�داي.

� �طء أخرق
ك �� ء من حوله و�أنه يتحرَّ �

�ساءل د�اغوراس: ما �ال هذا اليوم؟ لَم ي�دو �ل ��
ُمتثاقل؟[102]

، و�أن آلهة � � ا�ساب الوقت ب�طء �العسل الثخ�� � ح��
� حقل السماء، ��

ْت مرك�ة الشمس ��
�
ُشل

حَدة، ومزَجْت � س��لها، فمكَثْت م�انها سا�نة، ُمتَّ
�� �

ْت عن الم��
�
الل�ل والفجر والنهار قد أمسك

ا، � لون رمادي را�د. شعر د�اغوراس ب�طء وارت�اك، غ�� أنه ظلَّ �ِشط�
� العتمة والض�اء �� ب��

ب من � �طء مع العرق الُمتص�ِّ
ِت اللهفة ع� معدته، وخرَجْت ��

�
ا إ� ذلك �لهفته. أثقل مدفوع�

. � س��له �ال تفك��
�� �

اغ�ُث القطيَع وترغمه ع� الم�� ْته �ما تحثُّ ال�� �دْ�ه، وحثَّ

�
ة، و�أنها مضمار ماراثون. غرق ال�ستان �� �َدْت له الط��ق إ� ب�ت هراقل�س اليونتوري ال نهائ�َّ

َ�ِت الصمت المطبق. طرق ال�اب طرقات ق��ة، ثم الصمت. إن �� إال تغ��دات وقواق �طيئة ز�َّ
� انفتح ال�اب قال:  ب. سمع وقع ُخً�، وح��

َّ
ق جعل ي��

- أودُّ لقاء هراقل�س اليونتـ...

د الثائر �ح��ة فوق رأسها ذي العظام ال�ارزة. لم ن الفتاة �� يو�س��ا. طفا شعرها الُمجعَّ
�
لم تك

وغل�ف�ة ظاهرة ع� سم �التحّدي، كنقوش ه�� ن �ارعة الجمال، و�ن �انت عجي�ة، غامضة، ت�َّ
�
تك

تان، وِج�د أه�ف. �ال�اد � � صفاء الَمْرو، وشفتان مكت��
َحَجر. �انت لها عينان ال يرّف لهما جفن، ��

� و... �َدْت ثنا�ا ثوب الي��لوس ع� نهدْيها ال�اعب��ْ
ر من تكون�

�
وحّق ز�وس، اآلن تذك

أطلَّ هراقل�س اليونتوري برأسه من وراء كتف الفتاة، وقال:
ب وصول شخص آخر، ولذا...

َّ
ّم. كنُت أترق

�
ّم، َهل

�
- د�اغوراس، َهل

د إزعاجك... ر�
�
- لم أ

... ً
ما ُدمَت ُم�شغ�

ا. ب من �ليهما جوا��
َّ
ق � هراقل�س والفتاة، و�أنه ي�� الن ب�� راحت عينا د�اغوراس ت�نقَّ

ّم إ� الداخل.
�
ء. ه�ا، َهل �

�� �
�� � - لم تزعج��

: ً
� صمت. أما هراقل�س فأشار إليها قائ�

ا �� ِت الفتاة جان�� �انت لحظة �طيئة خرقاء. تنحَّ



ا �الفعل... - أنت تعرف �اس�ن��
فة ال�ستان. �� �

تعاَل. س�كون الحد�ث أفضل ��

ْ الردهات المعتمة. أحسَّ �أنها لم ت��عهما-لم � إثر هراقل�س �اشف األلغاز َع��
سار د�اغوراس ��

فة الح ض�اء النهار مرة أخرى، �قوة تغ�� � ال��
س الصعداء. و�� د أن �لتفت إليها- فتنفَّ ُير�

هة ب�� وَّ
ُ
� أشجار التفاح، مالت يو�س��ا ع� ف ا. و��� ن مزعج�

�
ا، و�ن لم �ك األ�صار. �ان الجو حار�

َد لهاثها الناجم عن الجهد من الحجر األب�ض، ح�ث جاهَدْت لرفع الم�اە بواسطة دلو ثق�ل. تردَّ
فة، الم�ذول �أصداء واهنة من وراء القناع. أما هراقل�س فقد صحب د�اغوراس إ� حافة ال��
� ا، فراح �فرك �د�ه الغل�ظت��ْ س� ا، �ل وُمتحمِّ ودعاە إ� الجلوس. �ان �اشف األلغاز م�ور�

� نظراته ب��ٌق جد�ٌد خب�ٌث، دهش له
� الح �� � ح��

َجْت وجنتاە الممتلئتان �� َّ و�ب�سم. ت��
� � ق�� ، رغم أنك قد ال تصدِّ َمْت �� تلك الفتاة من المساعدة ال�ث�� الف�لسوف. - آە، لقد قدَّ

قك، �الطبع� � أصدِّ - �ل إن��
م هراقل�س ارت�اب د�اغوراس، ف�َدْت عل�ه أمارات المفاجأة. تفهَّ

لَته، أرجوك... - د�اغوراس الصالح، ل�س األمر �ما تخ�َّ
إئذْن �� �أن أقصَّ عل�ك ما جرى ل�لة أمس...

... � �عد االنتهاء من �ل مشاغ�� ع� نحو� ُمْرض� � عدُت إ� بي�� ح��

� أ��� من نصف المسافة َع��ْ مسارها السماوي � ر�ة القمر قد طَوْت �خّفْيها الالمع��ْ �انت س�لي��
ق عتمة ال�ستان المألوفة، أسفل أوراق الشجر � �لغ هراقل�س ب�ته واخ�� الذي تحرثه �ل ل�لة، ح��
� صمت من دون أن

ا، وراحت تتأرجح �� ض� ا ُمفضَّ
�
� أسبغ عليها ف�ُض القمر� ال�ارد لون ال�ث�فة ال��

�
ا فوق األغصان الثق�لة، ح�ث غَفْت مجتمعة �� � ترتجف برد� قلق راحة الطيور الض��لة ال��

ُ
ت

أعشاش كث�فة[103]...

ة. ندم ألنه ل�س ف �حدَّ
َّ
ا بتأث�� نور القمر. توق ها وسط األشجار �ارز�

�
عند ذاك لمحها. الحظ ظل

ا).
�
ح �خنجر أسفل الرداء (األمر الذي تقتض�ه مهنته أح�ان

�
من عادته ال�سل

َبْ�د أن الخ�ال ظلَّ �ال حراك، إذ �ان ع�ارة عن ش�ل هر�� دا�ن، له قاعدة ع��ضة وقمة مستديرة
اة �الرمادي الالمع. سأل هراقل�س: مزدهرة �خصالت شعر ُموشَّ

- من أنت؟
- أنا.

ة... �ان صوت شاب، إفيبوس. ول�ن تلك الن��
� من ذلك. خطا الخ�ال نحوە خطوة. �ان قد سمعها من ق�ل، وهو ع� �ق��

- وَمْن �كون «أنا»؟
- أنا.



- عمَّ ت�حث؟
- عنك.

� ح�� أراك. - اْدُن م��
- �ال.

� الحال
� آن. و��

ر منه �� ا وال �� � ا، خط�� ا وآمن� شعر �عدم االرت�اح. �دا له ذلك المجهول خائف�
ا مثل هذا خليٌق �امرأة. ول�ن... � األمر واس�نتج أن تناقض�

أعمل هراقل�س عقله ��

ون �أصوات ْ الشارع، وحاملوها يتغنَّ َمْن تكون؟ و�طرف عينه استطاع أن �لمح مشاعل تدنو َع��
ة، من أولئك الذين � من إحدى موا�ب أع�اد لينا�ا األخ�� ا من الناج�� ة. ر�ما �انوا رهط� � نا��
وا بها خالل � استمعوا إليها أو تغنَّ ْت إليهم عدوى األغن�ات ال��

�
ا وقد انتقل

�
�عودون إ� بيوتهم أح�ان

� إ� ذلك بتأث�� الن��ذ. الشعائر، مدفوع��

- هل أعرفك؟
فقال الخ�ال:

- أجل...
�ال.

ا. � وللمفارقة، كشف له ذلك الجواب الملغز عن ه��ة الخ�ال أخ��

ا؟ - �اس�ن��

ك ط�لة  ق�ل أن �جي�ه. �انت المشاعل تدنو �الفعل، و�ن لم ي�ُد أنها تتحرَّ
ً

استغرق الخ�ال قل��
ذلك الوقت.

- أجل.

- وماذا ت��دين؟
. �

- أر�د منك أن �ساعد��
ر هراقل�س أن �دنو منها، فخَطْت قدمه ال�م�� خطوة إ� األمام. �دا أن غناء الجداجد �خبو. قرَّ
� �دّي كهل. قطَعْت قدم هراقل�س اخ� �أستار ثق�لة ترتجف ب�� اختلَجْت ألسنة المشاعل ب��
ْت هيئة ألسنة المشاعل ع� نحو

�
ل ة» أخرى. عادت الجداجد إ� غنائها. ت�دَّ ال��ى خطوة «إ�ل�َّ

� صمت
ِت الجداجد ��

َ
. غرق غ�� ملحوظ، �ما ت��ّدل هيئة السحب. رفع هراقل�س قدمه ال�م��

� جمود. المَسْت قدمه األرض. لم �ُعد لألصوات وجود.
مطبق. زحَفْت ألسنة المشاعل، ��

ْت قدمه فوق العشب[104]... سكَنْت ألسنة المشاعل. حطَّ

 وهو ينصت إل�ه. قال له
ً

ا ط��� ا �أنه قد أم�� ردح� ترك حد�ُث هراقل�س لدى د�اغوراس انط�اع�
ا: هراقل�س موضح�



ا ْت تهد�د� ها �المساعدة. إنها مذعورة، فقد تلقَّ
ُ
ل عندي ض�فة ووعدت � - لقد عرضُت عليها أن ت��

فن مهنتها. ائعنا ال ترأف �ال�ساء ممن �ح�� ة، ولم تعرف �من تلوذ. ف�ما تعلم، �� � اآلونة األخ��
��

دها؟ - ول�ن، من يهدِّ
- أولئك الذين سبق لهم تهد�دها ق�ل حدي�نا إليها، ولذا ما �ادت تلمحنا ح�� الذت �الهرب.
ء. أعتقد �أن أمامنا �عض الوقت، فقد أص�َحِت �

ك، فسوف أوضح لك �ل �� ول�ن ال تفقد ص��
ب األن�اء...

ُّ
المسألة تقت� ع� ترق

ا من الن��ذ ة عندي� أت��د �أس� � َّ ة ُمم��
َّ

ة من كشف اللغز تنطوي ع� لذ آە، إن اللحظات األخ��
الخالص؟

: ً
همهم د�اغوراس قائ�

- هذە المرة، أجل.

� وقارورة من الن��ذ الخالص، ْت يو�س��ا �عد أن وضعْت لهما ص�ن�ة ثق�لة حَوْت �أس��ْ
َ
ان�ف

فقال هراقل�س:
. � د ذه�� ا أطول إن �� ، و�ال استغرق تفس�� األمر وقت� � - د�اغوراس، اسمع وال تقاطع��

ا صوب جه� جة، ُمتَّ فة، �خ� �طيئة ُمتعرِّ � ال��
ل من موضع إ� آخر �� م وهو ي�نقَّ

�
ع يت�ل ��

�
ب ع� خطاب من المزمع إلقاؤە أمام المجلس، �� اق تارة، و�أنه يتدرَّ َّ الجدار تارة، وال�ستان ال��

ف تراما�و وأنت�سو ف ال�لمات ب�شارات متثاقلة[105] يتعرَّ
�
تان تغل � � راحت �داە المكت�� ح��

و�يونيو ع� مي���مو.

ا. صحيح أن مي���مو �عرض عليهم الوقوف أمامه ن ذلك مهم�
�
؟ أين؟ ل�س ُ�عرف، و�ن لم �ك م��

� أعماله الم�ح�ة، إال أنه عالوًة ع� ذلك �عشقهم
�� �ستلهم منهم تماث�له والمشاركة ��

ا هم من اإلفيبوس[106]. ول�نه يو�� أنت�سو قدر� � حفالته العابثة مع غ��
و�دعوهم للمشاركة ��

د مي���مو ل إليهما. تراما�و يتوعَّ
�
ة ي�سل أ��� من االهتمام �الق�اس إ� رف�قْ�ه. في�دأ الشعور �الغ��

اما�و ب ل�� � الهوى[107]. �ف�ع مي���مو، ف���
ات ب�نهم �� ء ما لم �عدل النحَّ �

�الب�ح ��ل ��
� وجهه شطر الموضع

�
� الواقع يو�

� الغا�ة. يتظاهر تراما�و �الخروج للص�د، ول�نه ��
ا �� موعد�

ا  أو مغش��
ً

كه قت�� �ه األخ�� ح�� ي�� ات. ��� � النحَّ َفق عل�ه، ح�ث ي�شب جدال ب�نه و��� الُمتَّ
� لحظة غضب أع�، ثم يهجر الجثمان �� تنهشه الضواري. ي�لغ

عل�ه، إما مع سبق اإل�ار أو ��
�هما الذعر. ذات ل�لة يواجهان مي���مو و�طال�انه بتفس�� لما

�
 من أنت�سو و�يونيو فيتمل

�
الن�أ ��

ر أنت�سو الهرب من أث�نا � محاولة لتهد�دهما، ف�قرِّ
ف مي���مو �ج��مته، ر�ما �� ود �ع�� جرى. ب��

ا،
�
ا �حجة التحاقه �الخدمة العسك��ة. أما إيونيو، الذي ال �ملك من نفوذ مي���مو ف�ا� ع� متذرِّ

ء. �
�ه هو اآلخر. أنت�سو �شهد �ل �� ات �صفِّ � الوشا�ة �ه. غ�� أن النحَّ

ف�ف�ع وت�تا�ه رغ�ة ��
ر مي���مو طعن جثة إيونيو بوحش�ة، ثم �ضّمخه �الن��ذ وُ�ل�سه ث�اب فتاة، ح�� ي�دو و�أن ف�قرِّ

ص�ب بن��ة جنون[108].
�
الف�� المخمور قد أ



ء[109]. �
وذلك �ل ��

َبْ�ل لقائنا
ُ
- د�اغوراس الصالح، إن �ل ما أطلعُتك عل�ه من اس�ن�اطات كنت قد اهتد�ُت إليها ق

� أنت�سو،
رُت ��

�
د من ذلك؟ ثم فك

�
� الج��مة. ول�ن، أ��َّ �� التأ�

�مي���مو. كدُت أقتنع �ضلوعه ��
� ذلك الغصن، وعرضة لالنكسار عند أد�� �ادرة ضغط...

فهو نقطة الضعف ��

� األ�اد�م�ة، وف�ما ُرْحُتم تهدرون وقت�م
ق�م ��

�
ا. فخالل العشاء الذي أ ا �س�ط� ط� وضعُت ُمخطَّ

قاة س ع� ساقينا الجم�ل. �ما تعلم، فالسُّ �الحد�ث عن الفلسفة الشاع��ة، جعلُت أتجسَّ
اب دُت من وشك اق��

�
� تأ� ا لنظام أس�ق�ة ُمَعّد من ق�ل. وح�� اب للمدع��ن وفق� مون ال�� �قدِّ

�
مُته إ�اها ��

�
� وسل

� طّ�ات ردا�� ة من ب�� اب، أبرزُت رقعة بردي صغ�� � لتقد�م ال�� أنت�سو من أر�ك��
ن

�
ء عن مقتل إيونيو. إن لم �ك �

: «أعرف �ل �� صمت، و�ْن ب��ماءة ذات مغزى. كت�ُت فيها ما ���
�
� لحظة ��

. �ل انتظر�� اب للند�م التا�� � مصلحتك أن أب�ح �ما أعرف، فال تُعْد لتقد�م ال��
��

دَت إ� هذا الحدِّ من كون أنت�سو قد شهد مقتل إيونيو؟
�
المطبخ ع� انفراد». - وك�ف تأ�

عه. أغمض عي�ْ�ه نصف
َّ
فجأة �َدْت ع� هراقل�س أمارات ال�ور ال�الغ، و�أنه السؤال الذي توق

ا: إغماضة وهو �قول �اسم�

�
ر �� ا، فابتلعه أنت�سو. الحظُت أنه قد تأخَّ � طعم� � �انت رسال�� ا إ� هذا الحدِّ د�

�
ن ُمتأ�

�
- لم أ�

... اب للمدعو التا�� تقد�م ال��
� نهر...

ران �� � ك مثلما يتما�ل الخ�� ا صوب المطبخ. زم�لك الذي يتحرَّ جه� فقمُت ُمتَّ
أومأ د�اغوراس:

... ً
- �ال��ل�س. أجل. اآلن أذكر أنه قد غاب لحظة

اب. �ان ع� وشك أن ي�اغتنا، م له ال�� ا ألن أنت�سو لم �قدِّ . ذهب إ� المطبخ، محتار�
ً

- فع�
ول�ننا فرغنا من الحد�ث ق�ل وصوله، من حسن الحظ. �ما قلُت لك، الحظُت أن أنت�سو لم

ا صوب المطبخ... جه� �ُعْد فقمُت ُمتَّ
. � ب أحد حاجبْ�ه الرمادي��ْ ء، وقطَّ حكَّ هراقل�س �دْ�ه �استمتاع ���

- آە، د�اغوراس� ماذا أقول عن ذلك ال�ائن الحاذق الجم�ل� أجزم لك �أن تلم�ذك قادر ع�
� اقت��ْ � برَّ ا، �عين��ْ � أحد األر�ان، مرتجف�

ا �� و�� � � م�� ب��
َّ
ق � أ��� من موض�ع. راح ي��

ا �� تلقي�نا دروس�
� ع� عجل، ثم َ�ْع��

ْ
َّ أن ات ْت جد�لة األزهار ترتعش ع� صدرە. أومأ إ��

�
. ومع أنفاسه جعل � واسعت��ْ

ل ما قال: «لم أفعلها، أ لنا الحد�ث ع� انفراد. فقال أوَّ ، ح�ث ته�َّ � إ� مخزن مؤن صغ��
أخذ��

� حمله ع�
سة� لم أقتل إيونيو� �ل إنه هو الذي فعلها�». أفلحُت �� أقسم ل�م ��لهة الب�ت الُمقدَّ

َدْت
�
ا �الفعل، فقد أ� لع ع� ما جرى، األمر الذي �ان صح�ح� � ُمطَّ الب�ح �ما �عرف، إذ أقنعُته �أن��

ل ء، توسَّ �
 أب�ح ���

َّ
� أ� � نقطة تلو األخرى. ف�غ من حديثه فطلب م��

إجا�اته ع� صحة نظ��ا��
د أن �جد نفسه ا �ان، ول�نه لم ُير� ْت عيناە �الدم�ع. لم �حفل �مص�� مي���مو أ��

َ
َّ وقد اغرورق إ��

� أ�ته...
ا، إذ �جب عل�ه التفك�� �� ط� ُمتورِّ



� ال أعرف إ� مدى
ه أ�� ُ

ت ا. أخ�� ع� ا ُمروِّ � األ�اد�م�ة ل�ان ذلك �اختصار ش�ئ�
ولو افتضح أمرە ��

�
ا عي�ْ�ه. راح يهمس �� � ب�غواء الهث، خافض� ول عند هذا المطلب. عند ذاك دنا م�� � � ال�� �سع��

، فهو �عرف َّ من الجمائل ال�ث�� � �أن �سدي إ��
ا. وعد�� . جاءْت �لماته وع�اراته �طيئة عمد� سم��

ا مع الرجال (�حسب قوله). اب�سمُت له بهدوء وقلت: «أنت�سو، ال حاجة ألن ك�ف �كون ودود�
ا الثوب �سقط إ�

�
». فما �ان منه إال أن ن�ع مش��� الخيتون �حركة ��عة، تار� ن�لغ هذا الحدِّ

�احلْ�ه...
� ال�طء...

قلُت «��عة»، و�ن �َدْت �� حركته غا�ة ��

� الصدور و�خلب أرجح العقول. شعرُت �أنفاسه
وفجأًة أدركُت ك�ف لف�� كهذا أن يث�� الشغف ��

العطرة تلفح وج�� فنأ�ُت عنه. قلُت له: «أنت�سو، أرى أم�ْ�ن ع� قدر كب�� من التضارب،
� بتحقيق العدالة من ناح�ة أخرى. وهما أمران � الذي �لزم�� جمالك العج�ب من ناح�ة، وواج��
� جمالك ُ�م�� علينا العقل اإلعجاب �أولهما وتأد�ة ثانيهما، ول�س العكس. وعل�ه، فال تخلط ب��
ا، ما �ان منه إال أن وقف ا أو �فعل ش�ئ� ». فلم �ُقْل ش�ئ� � � واج�� � تأدي�� ال�اعث ع� اإلعجاب و���
ا ع� قدمْ�ه، وهو ال يرتدي سوى إ�ل�ل َّ هكذا، واقف� . ال أدرى �م من الوقت ظلَّ يرنو إ�� َّ يرنو إ��
ا � مخزن المؤن خافت�

ا. �ان الضوء ��
�
قة ع� كتفْ�ه، �ال حراك، ُمطرق

�
الغار وجد�لة األزهار الُمعل

� اعتقادي أنه أراد أن
ب. ��

َّ
اە الخ� ا ع� ُمح�َّ

�
ا هازئ � للغا�ة. ومع ذلك فقد �س��َّ �� أن ألمح تعب��

... �� ، برغم تمنُّ َّ ُي�دي مدى إدرا�ه لما �مل�ه من نفوذ ع��

إن ذلك الف�� طاغ�ة ع� الرجال، و�علم ذلك. عندئذ سمعنا صوت أحدهم يناد�ه. �ان هو
ذ �احتمال أن ي�اغته أحدهم وهو ع� تلك

َّ
� غ�� عجلة، و�أنما يتلذ

زم�لك. فارتدى أنت�سو ث��ه ��
ا. الحال، ثم غادر مخزن المؤن. أما أنا فعدُت الحق�

� ا��� وجهه �حمرة طف�فة. وع� العكس منه، �دا وجه � ح��
رشف هراقل�س رشفة ن��ذ، ��

ْت من �اشف األلغاز إ�ماءة مبهمة وقال:
َ
� شحوب الَمْرو. حان

د�اغوراس ��
- ال تلِق �الالئمة ع� نفسك. ال شك أن مي���مو هو من أفسدهم.

ة محا�دة: فأجاب د�اغوراس بن��
� ذرا�� مي���مو أو سواە من الرجال. � ذراعْ�ك �ما فعل، أو ح�� ب�� � بنفسه ب��

� أن �ل��
- ال �سوؤ��

� األمر هو العشق، �ل
ٍة تفوق عشق اإلفيبوس؟ ل�س الم��ــــع ��

َّ
� خاتمة المطاف، هل ِمْن لذ

��
اء ء مق�ت. والعشق من أجل �� �

ء سواها، �� �
ة الجسد، وال ��

َّ
دوافعه. فالعشق من أجل لذ

ا. الصمت مق�ت أ�ض�
: ً
� أردف قائ� ا �الغروب ح�� . وجاء صوته واهن� � �َدْت عيناە رطبت��ْ

ة معشوقه، فوحدە النظر إ� المعشوق �اٍف � حاجة ألن �مسَّ ولو ���
- ل�س �العاشق الحق���

لإلحساس �السعادة و�ل�غ الح�مة و�مال الروح. أنا مشفق ع� أنت�سو ومي���مو، ألنهما �جهالن
� الذي ال �ضاه�ه جمال.

جمال العشق الحق���
ْت عنه تنه�دة ثم أردف: ندَّ



- ول�ن دعنا من هذە المسألة. ماذا نحن فاعالن اآلن؟
. � الردِّ

ر �� أما هراقل�س، الذي �ان يراقب الف�لسوف �فضول، فقد تأخَّ

، �
قة». د�اغوراس، لقد عرفنا الجا��

َّ
ا من اآلن، �لها رم�ات ُموف د: «اعت�ار� - �ما �قول العبو ال��

د لك
�
ول�ن من الخطأ أن ن��َّع. فك�ف نعرف إن �ان أنت�سو قد أطلعنا ع� الحق�قة �املة؟ أؤك

ا. ومن ناح�ة أخرى، فما زلنا
�
ن أ��� حذق

�
� حذق مي���مو نفسه، إن لم �ك

أن ذلك الشاب الفاتن ��
ًة. وع� الرغم من � أو دل�ل ح�� ي�س��َّ لنا اتهام مي���مو أو �ليهما م�ا�� اف عل�� � حاجة الع��

��
�
ذلك، فقد خطونا خطوة مهمة. ذلك أن أنت�سو �شعر �ذعر �الغ اآلن، األمر الذي �صبُّ ��
ر صد�قه ح�� �لوذ �الهرب، وذلك أ���

ِّ
مصلحتنا. ما عساە أن �فعل؟ ال شك أنه سوف �حذ

� ع� . �ما أن��
ً
ا من اتهام أنت�سو عالن�ة األمور منطق�ة. ولو هجر مي���مو المدينة لما أفدنا ش�ئ�

� من أن مي���مو يؤثر المن�� ع� الح�م �اإلعدام... �ق��
� تلك الحال...

  - ول�ن ��
فلسوف يهرب مي���مو�

هزَّ هراقل�س رأسه ب�طء وهو يب�سم اب�سامة حاذقة:

� خطواته �ل ل�لة
�ه القد�م إْوماركو �قت�� - �ال، د�اغوراس الصالح، أنت�سو تحت المراق�ة. فُم��ِّ

� من األ�اد�م�ة، �حثُت عن إْوماركو وأصدرُت إل�ه �عض  ألوامري. ل�لة أمس، و�عد خرو��
ً

امتثا�
ا ف ع�د�

�
التعل�مات. لو تل��َّ مي���مو ز�ارة من أنت�سو، فسوف نعرف. و�ن اقتَضِت الحاجة، سأ�ل

أ لمي���مو أو أنت�سو اإلت�ان �أد�� حركة من دون علمنا. أر�د أن آخر �مراق�ة الَمْنَحت. لن يته�َّ
خذ أحدهما قرارە �اتهام اآلخر

َّ
� لإلح�اط والشعور �أنهما محا�ان. إذا ات

يتاح لهما الوقت ال�ا��
ْت �أ�� ما �مكن. أما إذا...

�
ا لتخل�ص نفسه، ستكون المش�لة قد ُحل  سع��

ً
عالن�ة

ا إ� جدران ب�ته �حر�ات �طيئة. �   رفع س�ابته الغل�ظة مش��
- ... أما إذا لم �ش� أحدهما �اآلخر، فسنلجأ إ� �ائعة الهوى.

ا؟ ك�ف؟ - �اس�ن��
ا ع� �لماته: د� أشار هراقل�س �الس�ا�ة نفسها إ� األع�، ُمشدِّ

- �ائعة الهوى �� الخطأ الفادح الذي ارتك�ه مي���مو� ذلك أن تراما�و، الذي عشقها، قد أطلعها
�
� نفسه مشاعر العشق والخوف ��

ات ي�ثُّ �� ا �أن النحَّ
�
ف ، مع��

ً
ات جملة وتفص�� ع� صلته �النحَّ

� ذلك
ء �ما �� �

آن. وخالل األ�ام السا�قة ع� م�عه، كشف لها تلم�ذك عن استعدادە ألي ��
ر من النفوذ � س��ل أن يتحرَّ

ات الل�ل�ة، ��
َّ

إطالع أ�ته ومرشد�ه ع� ما �ان من أمر تلك الملذ
ات، �عد أن ِّ الذي �مارسه عل�ه مي���مو. ول�ن تراما�و زاد ع� ذلك خوفه من انتقام النحَّ الُم��
ا. ومع ء. ال ندري ك�ف عرف مي���مو بوجود �اس�ن�� �

ە ��� د له األخ�� عزمه ع� قتله إن تفوَّ
�
أ�

ات من فورە � لحظة غضب. عرف النحَّ
ن �أن تراما�و هو من فضح أمرها �� ذلك، ف�سعنا التكهُّ

ا ألن �خطر لها �� �وس �غرض تهد�دها، تحسُّ ا من العب�د إ� ي�� ل مش�لة، فأرسل زوج� أنها قد تمثِّ
الب�ح �ما جرى. وعقب حدي�نا مع مي���مو، انفعل األخ�� وتراءى له أن �ائعة الهوى قد خانته،



� ل�لة أمس مذعورة، ت�شد ا من أ�ون، فجاءت�� ْت �اس�ن��
َ
فعاود تهد�دها �القتل. عند ذاك عرف

ا، ف�� دل�لنا الوح�د اآلن...
�
المساعدة. - إذ

. �
ء مذهل ع� نحو اس�ثنا�� �

ا عي�ْ�ه عن آخرهما، و�أن د�اغوراس قد أد� ��� أومأ هراقل�س فاتح�

 �االس�ناد إ� شهادة
ً
همهما عالن�ة فا، فلسوف نتَّ َ القاتالن الحاذقان أن �ع��

- �الفعل. إذا أ��
ا. أعرف أن �لمة فتاة ل�ل ال ق�مة لها أمام �لمة مواطن ُحّر، ول�ن غالب الظن أن االتهام �اس�ن��

س�حلُّ عقدة لسان أنت�سو، أو ر�ما مي���مو نفسه.

، اق تحت أشعة الشمس. وع� مق��ة من الب�� َّ ل ناظ�ْ�ه إ� ال�ستان ال�� رمش د�اغوراس وهو �حوِّ
� تثاقل وديع[110].

ْت �قرٌة ب�ضاء هائلة تر� ��
�
جعل

أما هراقل�س، فقال �معن��ات مرتفعة للغا�ة:

� لحظة وأخرى. عندئذ نعرف ماذا ي�توي هذان الوغدان  �األن�اء ب��
ً

� - س�صل إْوماركو ُمحمَّ
ف بناء ع� هذا األساس... فعله، ونت�َّ

ء. ر�ما شعر �عدم االرت�اح، إذ عرف � فمه برضا ���
رشف رشفة أخرى من الن��ذ وأدارە ��

ة: ء من الحدَّ �
ته فجأًة ل�قول ��� ل ن�� �ال�داهة أن د�اغوراس ال �شاطرە تفاؤله، ف�دَّ

ا، ما رأ�ك اآلن وقد استطاع �اشف األلغاز أن �كشف اللغز�  - حسن�
� هدوء. قال:

�� ُّ � تج�� ا إ� ما وراء ال�قرة ال�� ل ال�ستان ران�� ما انفكَّ د�اغوراس يتأمَّ
- �ل إنك لم تفعل.

- ماذا؟
 د�اغوراس وجهه شطر ال�ستان، و�أنه �خاطب ال�قرة.

�
و�

ا وحسب، �ل ن قلق�
�
� عي�ْ�ه. تراما�و لم �ك

ا ما لمحُت �� د� - لم تفعل �ا �اشف األلغاز. فأنا أذكر ج�ِّ
� االعتقاد �أنه �ان ع� وشك إطال�� ع� ألعا�ه العابثة مع مي���مو، ول�ن... ا. ت��د م�� مفزوع�

. ە أفظع من ذلك �كث�� �ال. إن �َّ
. قال: ە للحد�ث إ� طفل صغ�� هزَّ هراقل�س رأسه �حركة خاملة، و�أنما �ستجمع ص��

ات س�قتله إن و�� �ه� وذلك هو الخوف ا منه �أن النحَّ - تراما�و �ان �خاف مي���مو، اعتقاد�
� عي�ْ�ه�...

الذي لمحَته ��
اخ�ة: ة الم�� ل إل�ه خدر من تأث�� الن��ذ أو الظه��

�
، و�أنما قد �سل �

فأجاب د�اغوراس بهدوء ال نها��
- �ال.

ة �� ي�يح الوقت ثم أردف ب�طء �الغ و�أنه �قول �لماته �لسان آخر، مما �قتض�ه أن ينطقها برو�َّ
: �

جمتها إ� اللسان اإلغ���� الالزم ل��
ا... - �ان تراما�و مفزوع�



ٌّ ع� الفهم... إال أن فزعه ع��

نه، هراقل�س، ألنك لم تنظر ء ال س��ل لعقلك أن ي�ب�َّ �
� حد ذاته، أي فكرة الف�ع، ��

إنه الف�ع ��
ا مما قد �فعله �ه مي���مو... ن خائف�

�
� عي�ْ�ه �ما فعلُت أنا. تراما�و لم �ك

��
ا آخر. . أعرف أنه �ان �خاف ش�ئ� ء آخر أ��� مدعاة للره�ة �كث�� �

�ل من ��
: ً
ثم أردف قائ�

� أعرف أنه �ان �خافه. ء. ول��� �
ْنه ذلك ال��

�
ا ك د� - ال أعرف ج�ِّ

سأل هراقل�س، �ازدراء:

ا؟ ي ل�س صائ�� - أتحاول إخ�اري �أن تفس��
ا. مَته �� معقول. معقول جد� - التفس�� الذي قدَّ

ا، ثم أردف: ا عم�ق� ُّ ال�قرة. أخذ نفس� ل ال�ستان ح�ث تج�� ظلَّ د�اغوراس يتأمَّ
� ال أظنُّ أنها الحق�قة. - ول���

؟ � - «تفس�� معقول، ول�نها ل�ست الحق�قة»؟ أي أمور تختلق اآلن، د�اغوراس الم�دون��
� �أن هراقل�س ُمحّق، ول�ن... ث�� � �حدِّ

- لسُت أدري. منط��

�
 أمس، تناقشنا ��

َ
ح مقصدي �أفضل مما أنا فاعل. ل�لة ر�ما استطاع صد�قك كرانتور أن ���

 �شأن تلك المسألة. ُ�حتمل أن تكون الحق�قة عص�ة ع� إعمال العقل...
ً

األ�اد�م�ة ط���
... � أع��

�
�� � �ستانك»، فهل ستعت��

ا، مثال: «هراقل�س، ثمة �قرة تر� �� ا عب��� إن قلُت لك اآلن ش�ئ�
ك؟  همَّ ي وغ�� ا عند شخص آخر، غ�� ا أن �كون قوٌل كذلك حق�ق�� ا؟ ول�ن، أل�س ممكن�

�
مجنون

ا: هراقل�س �الرد، فقاطعه د�اغوراس ُمستطرد�

� �ستانك، إذ ال وجود لها، وال �مكن أن
- أعرف أن ل�س من العقالن�ة القول �أن هنالك �قرة ��

� للحق�قة أن تكون عقالن�ة؟ أال ُ�حتَمل أن
� �ستانك. ول�ن، هراقل�س، ِلَم ي����

�كون لها وجود ��
�كون ثمة وجود...

لحقائق غ�� عقالن�ة؟[111]
�ال�اد كظم هراقل�س غض�ه العارم:

� خاتمة
- أهذا ما رواە ل�م كرانتور ال�ارحة؟ د�اغوراس، سوف تذهب الفلسفة �عقلك ��

سقة منطق�ة، أما أنت... ثك عن أمور ُم�َّ المطاف� أحدِّ
�... � إن لغز تلم�ذك ل�س نظ��ة فلسف�ة، �ل سلسلة من الحوادث العقالن�ة ال��



ا من دون أن ينظر إل�ه، وهو ما زال د� � الحظ أن د�اغوراس �لتفت برأسه ُمجدَّ قطع حديثه ح��
.[112]

ل ال�ستان الخا�� يتأمَّ
قال د�اغوراس:

� الح�اة أمكنة غ���ة لم نُزرها قط، ال أنا وال أنت». صحيح،
- أذكر إحدى مقوالتك: «��

هراقل�س...

ائع المنطق م ال ي�بع ��
�
ا. عال ��

�
ء أن ُ�عَقل أو ُ�فَهم �ل �

م غ��ب، ح�ث ال ُ�مكن ل��
�
� عال

إننا نع�ش ��
ائع األدب أو األحالم... � �عض األح�ان، �ل ��

��
ا �لهمه الحقائق األ��� �ر� ا �� � العظ�م، �ان من عادته الجزم �أن روح�

ر العقال��
�
سقراط، الُمفك

� يرى أفالطون أن الجنون ش�ل غامض من أش�ال �ل�غ المعرفة، �ط��قة ما. وذلك � ح��
ا. �� عمق�

ك �اطل. � �أن تفس��
ثا�� � �حدِّ

�ر أو جنو�� ما �جري �� اآلن� رو�� ال��
� �

ي منط�� - �ل إن تفس��
- ول�نه �اطل.

ء �اطل�  �
ا، ف�ل ��

�
ي �اطل، إذ - لو أن تفس��

فأقرَّ د�اغوراس �مرارة:
- هذا جائز� أجل، من �دري�

ر هراقل�س: تذمَّ

� سوف أث�ُت لك �
� مس�نقع �شاؤمك الفلس��

� إن غرقَت ب�طء �� �� - عظ�م� د�اغوراس، ال يهمُّ
أن...

� عالم
�� 

ً
� آە، هناك من �طرق ال�اب. ال �د أنه إْوماركو. ع��زي د�اغوراس، ابَق م�انك، ُمتأمِّ

...� � نظ�� عم�� م لك رأس مي���مو ع� ص�ن�ة، أما أنت فسوف تج���� األف�ار� سوف أقدِّ
يو�س��ا، افت�� ال�اب�...

فة. �ان كرانتور. � تلك اللحظة دلف الزائر إ� ال��
  �انت يو�س��ا قد فتَحِت ال�اب �الفعل، و��

ِت الصدمة أث�نا . لقد عمَّ � - أوە، هراقل�س اليونتوري، �اشف األلغاز. وأنت، د�اغوراس الم�دون��
ا �حضور�ما... � صوته �ق�ة ��خ ُمطال��

ْتها من األعماق. و�ل َمْن ت���َّ ��
�
وزلزل

� ذراعْ�ه. ثم أردف من دون أن �كّف عن ا ب�� وس الذي هاج ثائر� ���   و�اب�سامة، حاول تهدئة ك��
أ لنقل خ�� سار: االب�سام، و�أنما يته�َّ

ء ُمروِّع. �
- لقد وقع ��

فة ع� يرا�س�نو، بهي�ته � موجات ُم�ثَّ
�دا الض�اء الم�ساب َع��ْ نوافذ الَمْنَحت و�أنه ينعكس ��

� طلب فيها مساعدة � اللحظة ال��
ا، �� المهي�ة الوقور. �لفتة رق�قة ن�َّ يرا�س�نو أحد مرافق�ه جان��



� راح الفضوليون ي�ساءلون � ح��
ا. �� آخر �حركة أخرى. جثا ع� ركبَ�ْ�ه. ظلَّ ع� تلك الحال دهر�

إن �انت التعاب�� المر�سمة ع� وجهه مغمومة، أم أل�مة، أم انتقام�ة، أم ساخطة. إال أن يرا�س�نو
� � ح��

ها ط�ب. ��
�
ا �ذك��ات جل ا وحافظ ع� سكون قسماته. �ان وجهه ُمفعم� ب آمالهم جم�ع� خ�َّ

ء واحد �
ن ��

�
� السوداوْ�ن ولحيته الب�ضاء �لون الثلج. لم �ك � حاجبْ�ه المتناسق��ْ ظهر التفاوت ب��

� تلك اللحظة. إن �� إال تفص�لة واحدة. فقد
ە �� ل جثمان ابنه الُمشوَّ �دلُّ ع� أن يرا�س�نو يتأمَّ

، و�دأْت عيناە تغي�ان � � الجثت��ْ ا إ� نقطة ب�� ْت عيناە، ول�ن ب�طء غ�� معقول. ظلَّ شاخص�
َ
طرف

ا. انفتَحْت أجفانه مرة أخرى. و�ان  هالل��
ً

� �طء �الغ أسفل األهداب، ح�� ا��سب محجراە ش��
��

� �ه، ثم قال: ء. نهض �مساعدة المح�ط�� �
ذلك �ل ��

�
 منها ��

ً
ا، رغ�ة تَك خالد� . اشتَهْت جمالك فص��َّ � ، لقد ناَدْتَك اآللهة ق�ل أن تنادي�� � - �ا ب��

اس��قائك معها.

َ�ْت همهمة إعجاب احتفاًء ��لماته الن��لة الفاضلة. وصل رجال آخرون: عدة جنود، وشخص
ف

َّ
ه �عد أن توق

َ
� استأنف الزمُن ج��ان � ح��

يو�� مظهرە �أنه طب�ب. رفع يرا�س�نو ��ە، ��
. قال:

ً
إجال�

- َمْن ارتكب هذە الفعلة؟
� تن�ف عنه األنظار �افة. لم �ُعد صوته �الجمود نفسه. ر�ما أجهش �ال��اء �عد قل�ل، ح��

� الظهور ع� وجهه.
َرِت العاطفة �� تأخَّ

ر من �د�� � ت�شاور فيها النظرات لتقرِّ مَضْت برهة صمت. �انت تلك واحدة من اللحظات ال��
. قال أحد مرافق�ه:

ً
�مداخلته أو�

وها حفلة أخرى من حفالت ذلك � الَمْنَحت فجَر اليوم، إال أنهم ظنُّ
ان �خات �� - سمع الج��

المدعو مي���مو...
: ً
� الحد�ث قائ�

ل أحدهم �� تدخَّ
ا� - لقد لمحنا مي���مو �خ�ج من هنا را�ض�

� رجال يرا�س�نو. سأله � الجالل الوقور الذي �م��ِّ ة ظهر التفاوُت ب�نه و���
ّ
� صوته وهي�ته الرث

و��
يرا�س�نو:

- هل رأيَته بنفسك؟
- أجل� رأيُته وآخرون، فنادينا خدم األس�ينوموس�

ا من الم�افأة عما قد أد� �ه من ت��حات. إال أن يرا�س�نو قا�له �� ع ��
َّ
�دا الرجل و�أنه يتوق

: ً
�التجاهل. ومرة أخرى رفع صوته سائ�

� أحد�م، من ارتكب هذە الفعلة؟
��  أخ��

َّ
- ه�

رە، جدير �أن سات ال �مكن تصوُّ ظ ��لمة «فعلة» و�أنه إزاء انتهاك للحرمات وتدن�س للُمقدَّ تلفَّ
� الذ�اب، � الَمْنَحت وال ح�� طن��

ا. ولم ُ�سَمع �� �الحقه السخط. خفض الحضور أ�صارهم جم�ع�



� دوائر قرب ب��ق النوافذ المفتوحة. أما التماث�ل، غ��
َقت ب�طء ��

�
ا حل

�
� أو ثالث رغم أن ذ�ابت��ْ

ل يرا�س�نو �شفقة جامدة. � غالب�تها، فقد �َدْت و�أنها تتأمَّ
الُمنَجزة ��

، � �كث�� ا من الجثت��ْ ته األ��� شح��� ة و���
َّ
جثا الطب�ب ع� ركب�ْ�ه، �جسمه النح�ل وهي�ته الرث

س جثمان ال�هل، و�عدها � �الت�ادل. راح يتلمَّ ت برأسه وهو يراقب �ال الجثمان��ْ ف�ما جعل يتلفَّ
� عقد مقارنة ب�نهما، ف�ما راح يهمهم �ا��شافاته ب�طء

ًة جثمان الشاب، �ما لو �ان يرغب �� م�ا��
مثابر �ليق �طفل يتلو حروف الهجاء ق�ل االمتحان. وع� مق��ة منه، مال األس�ينوموس ع�

ا ب�جالل. � هو اآلخر ب�نما جعل ينصت و�و�� إل�ه موافق� الجثمان��ْ

� ع� جانَ�ْيهما، دت��ْ � مواجهة األخرى، ُممدَّ
ِت الجثتان ع� أرض�ة الَمْنَحت، الواحدة �� استقرَّ

ة من الخزف ة مهي�ة من الدماء. �انت الجثتان و�أنهما نقش ع� جرَّ � ع� سطح �ح�� طافيَت��ْ
ا ذراعه ال��ى فوق ، ماد� ا ذراعه ال�م�� . ف�دا ال�هل بردائه الرمادي الَسِمل طاو�� � ل راقصَت��ْ �مثِّ
د من � الوضع نفسه، و�أنها صورة طبق األصل، و�ن تجرَّ

َدْت جثة الشاب �� � تمدَّ � ح��
رأسه. ��

ا). �ان ا وحر� ا، ع�د�  وشا��
ً

� الجروح ال�شعة سواء (كه�
ا. أما ف�ما عدا ذلك، فقد �انا �� الث�اب تمام�

�
ا �جروح غائرة �� ، مصا�� � � الساق��ْ ا ما ب�� ە الوجه، مبتور� ، ُمشوَّ � وع العين��ْ � � م�� �لٌّ من الجثمان��ْ

سة � �مينه الُمتي�ِّ
ة. و�خالف الث�اب، �ان ثمة اختالف آخر ب�نهما. فقد أمسك ال�هل �� ال���

هما. � اقُتلعتا من محج��ــْ �عين��ْ
ح الطب�ب، و�أنه �صدد إعداد َجْرد: َّ�

- لونهما أزرق.
. ثم أردف: � قالها وعطس ع� نحو عب��

- إنهما عينا الشاب.
ا الصمت الُمروِّع: د� أعلن أحدهم ُم�دِّ

� احم�� � � الم�� �  اقتَفِت األنظار أثر الصوت وسط جمع الفضولي�� - لقد ح�� معاون األحد ع��
ا. عند عند مدخل البهو. وع� الرغم من ذلك، لم ي�سنَّ ألحد أن �عرف من �ان الواصل حديث�

ذاك جاء صوت م�اغت ل�جذب االن��اە من فورە ��لماته الُمفعمة �الصدق.
- أوە، يرا�س�نو� ن��ل وسط الن�الء�

َبْ�ل وصول يرا�س�نو �قل�ل رفقة رجل �دين
ُ
، الذي �لغ الَمْنَحت ق � �ان صوت د�اغوراس الم�دون��

� ذراعْ�ه. غاب الرجل ال�دين ا ب�� � ا صغ�� قص�� القامة وآخر هائل الجرم عج�ب الهيئة �حمل �ل��
، إذ ا لوقت غ�� قص�� � الهواء. أما د�اغوراس فقد جعل حضورە جل��

ر �� عن األنظار و�أنما قد ت�خَّ
�
زة ��

�
ا، و�أن طاقته ُمرك ا حازم� � �دا اآلن �ِشط� � ح��

�� . � ا قرب الجثت��ْ رآە الجميع ي��� �مرارة جاث��
ْت عيناە � ع� ع�اراته القوة الالزمة، �ال شك. احمرَّ

� حنجرته �غرض أن �ض��
نقطة ثابتة ��

وشحب وجهه شحوب الموت. قال:
... �

، مرشد أنت�سو �� � - أنا د�اغوراس الم�دون��
� غ�� رفق:

فقاطعه يرا�س�نو ��



�
- أعرف من تكون. هات ما عندك.

� �لسانه ثم التقط أنفاسه. ت��ْ
ّ
مسح د�اغوراس شفتْ�ه الجاف

 �ارت�اب تلك الجرائم.
ً
ات عالن�ة - أر�د اتهام مي���مو النحَّ

د رفع ر ع� تعاب�� يرا�س�نو �عد معركة �طيئة. و�وجه ُمتورِّ
ُّ
ُسِمَعْت همهمة متثاقلة. غلب التأث

� ب�طء. خرَجْت أنفاسه مسموعة. قال: � والجفن��ْ ا خيوط الع�� أحد حاجبْ�ه السوداوْ�ن جاذ��
ا مما تقول. د�

�
- د�اغوراس، ت�دو ُمتأ�

ا �ا يرا�س�نو الن��ل. - حق�
ثم هتف صوت آخر، �ل�نة أجن��ة:

- ماذا جرى هنا؟

ا أعضاء السلطة القضائ�ة ، ول�س سواە، معاون األحد ع�� قاض�� ا ح�� معاون األحد ع�� � أخ��
ا من أد�م الحيوانات ع� ط��قة ا، يرتدي ث�ا��  ضخم�

ً
العل�ا المعن�ة �الشؤون الجنائ�ة. �ان رج�

� �ه وجهه من
ا، برغم ما ��� ا من جلد العجول. �ان مظهرە منذر� الهمج، و�لّف حول خ�ە سوط�

� التعب�� المر�سم ع� وجهه، فقد �دا
ل �� ا. و�التأمُّ �الهة. راح �لهث �قوة، و�أنما قد جاء را�ض�

� غ�ا�ه. دنا �عض الرجال ممن
ه إثر معرفته �أن أ��� األمور إثارة لالهتمام قد وقع �� �من خاَب ظنُّ

� ظلَّ � ح��
وا أنهم �عرفون. �� ا �ما �عرفون، أو ما ظنُّ ال تخلو منهم تلك المواقف إلحاطته علم�

غالب الحضور يتا�عون �لمات يرا�س�نو �ان��اە:
هما... � حقِّ

- د�اغوراس، وف�َم اعتقادك �أن مي���مو هو من ارتكب هذە الفعلة ��

�ه ال�هل إْوماركو؟ � وُم��ِّ � حق اب��
��

عاود د�اغوراس مسح شفتْ�ه �لسانه.

�
نا مي���مو بنفسه، تحت التعذ�ب إن اقتَضِت الحاجة. ال �شّك �� - يرا�س�نو الن��ل، س�خ��

ضلوعه �الج��مة، فذلك أمر واضح وض�ح الشمس.

ِت األذهان َ ا �طرق مختلفة، و�أصوات مت�اينة. استح��
�
�ى اسم مي���مو ع� �ل لسان، منطوق

د ا �دَّ � � الحال. وأخ��
ا �أن �لزم الصمت �� ء، و�ن تل��َّ أمر� �

هي�َته وتقاس�م وجهه. صاح أحدهم ���
يرا�س�نو الصمت المه�ب �قوله:

- ا�حثوا عن مي���مو.

ْت أذرع مدفوعة �الغضب. ال�عض �انت و�أنها �لمة ال� الُمرتَق�ة، فقد ارتَفعْت رؤوس وامتدَّ
� راح ال�عض اآلخر �قسم �اآللهة. ال�عض نادى �أن �ل�� مي���مو من � ح��

نادى �االنتقام، ��
ون رؤوسهم العذاب أفظعه، وهم ال �عرفون ح�� ك�ف ي�دو. أما من �عرفونه فقد راحوا يهزُّ
ر�». وحدە معاون األحد ع�� �دا أنه لم �فهم سون لحاهم، ور�ما �ساءلوا: «َمْن �ان يتصوَّ

�
و�مل

د ە الُممدَّ ثون، وَمْن ال�هل الُمشوَّ ا ما �جري من حوله، فجعل �سأل أولئك وهؤالء عمَّ يتحدَّ د� ج�ِّ
ات، و�َم يهتف الجميع، وَمْن، وماذا... هم مي���مو النحَّ قرب أنت�سو الشاب، وَمْن ذلك الذي اتَّ



  أما د�اغوراس، فقد سأل كرانتور وهو �جذ�ه من ردائه:

- أين هراقل�س؟
�انت ال�ل�لة عظ�مة.

: ً
� قائ� هزَّ كرانتور منكبْ�ه الهائل��ْ

� �ال�الب. أما اآلن... م الجثت��ْ - لسُت أدري. منذ لحظات �ان ي�شمَّ
ك �ال�اد. � من التماث�ل: صنٌف جامٌد �ال حراك، واآلخر يتحرَّ � خضّم الجل�ة، ب�نما ُشدَّأل�� د�اغوراس الَمْنَحَت �ضمُّ صنف��ْ

ا ع� نحو أخرق، فتل��َّ دفعات، وسمع َمْن يناد�ه �� راح يتفاداها جم�ع�
� االتجاە المعا�س. التفت د�اغوراس برأسه ل�جد وجه أحد رجال يرا�س�نو �دنو منه وهو

رداؤە ��
ك شفتْ�ه. �حرِّ

- عل�ك �الحد�ث مع األركون إن ش�ت توج�ه االتهام...
ا ما �قول الرجل: د� قال د�اغوراس من دون أن �فهم ج�ِّ

- أجل، سأفعل.

 إ� المخ�ج. وهناك �ان النهار
ً

� الجم�ع، وشقَّ ط��قه وصو� تجاوز العق�ات �افة، وا�سلَّ من ب��
� جمود أمام رواق المدخل، ف�ما �دا أنهم �غ�طون تماث�ل

ا �� ا وأحرار� ا. وقف الناس عب�د� �د�ع�
الَمْنَحت. أثقل وجوُد الناس ع� صدر د�اغوراس و�أنه ل�ح حجري. ترك البناء خلفه، فاستطاع
ا، � � �أس. وأخ��

ا صاعدة، ��  و��ًة. ثم انت�� ط��ق�
ً
ت �منة ف، تلفَّ

َّ
أن �لتقط أنفاسه �ح��ة. توق

. ��
� �طء تأمُّ

ا، �خطاە الملت��ة ومش�ته الخرقاء، �س�� �� و�ارت�اح عظ�م، لمح �اشف األلغاز �ع�د�
ناداە. لحق �ه، فقال:
- وددُت أن أشكرك.

� ��عة
� صوته لجاجة غ���ة، و�أنه راع� �س� لحثِّ القطيع من دون ص�اح ح�� �م��

الحت ��
. أردف: أ���

فق ي أتعا�ك الُمتَّ  اليوم أؤدِّ
َ
� حاجة إل�ك. عش�ة

- لقد أنجزَت عملك ع� ما يرام، ولم أُعد ��
عليها.

� حديثه:
ل الصمت، فاستطرد �� �دا و�أنه عاجز عن تحمُّ

� الصواب. ا، أما أنا فقد جانب�� � خاتمة المطاف. كنَت ُمحق�
�� ، � َت�� ء �ما أخ�� �

- لقد جرى �ل ��

� �اد د�اغوراس �ضطّر ألن �م�ل عل�ه �� �سمع ما �قوله، رغم �طء � ح��
م. �� َّ جعل هراقل�س يت��

حديثه:
- ُترى، ِلَم أقدم ذلك األحمق ع� فعلته؟ لقد اس�سلم للخوف أو الجنون، �الطبع...

ول�ن...
هتان�... الجثتان ُمشوَّ



ب من الع�ث� إنه ��
� بهجة غ���ة ضار�ة:

فأجا�ه د�اغوراس، ��
نا بنفسه. فالتعذ�ب س�حلُّ عقدة لسانه� - �ا ع��زي هراقل�س الصالح، إنه هو الذي س�خ��

. � َع��ْ شارع تغمرە الشمس. حكَّ هراقل�س رأسه المخرو�� سارا مطرق��ْ

ا أنه س�حاول د�
�
� الصواب �شأن مي���مو. كنُت متأ� ، د�اغوراس. لقد جانب�� �

عرب لك عن أس��
�
- أ

الهرب، فلم...
- ما عاد يهّم...

ة ط��لة �طيئة َع��ْ ط��ق مقفرة، واآلن ينال ث �من �لغ وجهته �عد مس�� راح د�اغوراس يتحدَّ
ا من الراحة. قسط�

َف األ�اد�م�ة ع� حيوات أولئك مُت �� - ... أنا َمْن جان�ه الصواب، أما اآلن فقد فهمت. لقد قدَّ
همه�... ث، وأتَّ . ما عاد يهّم. سوف أتحدَّ � الفت�ة المسا���

ا، فلو أن... هم نف�� �اعت�اري مرشد� وأتَّ
: ً
� مسألة حساب�ة ع��صة. ثم أردف قائ�

  حكَّ صدغْ�ه �المستغرق ��
ل المساءلة. َّ تحمُّ ا، �جب ع��

�
ا، إذ ا قد جعلهم �لجأون إ� المجرم �صفته مرشد� - ... فلو أن ش�ئ�

ر د�اغوراس قوله، و�أنما يرغب أراد هراقل�س أن �قاطعه، إال أنه عّدل عن رأ�ه وآثر االنتظار. كرَّ
� حفظ ال�لمات عن ظهر قلب:

��
ل المساءلة... َّ تحمُّ - �جب ع��
ل المساءلة�... َّ تحمُّ �جب ع��

ما ذلك المدعو مي���مو �أ��� من ساخط مجنون، أما أنا...

ما أنا؟

�
مان ��

�
عا يت�ل � �ادئ األمر، إذ ��

ء غ��ب، و�ن لم ي�ُد أن أحدهما قد ان��ه إل�ه �� �
ثم وقع ��

ران الوقت نفسه، و�أنهما يتجاذ�ان أطراف الحد�ث من دون اإلنصات إ� أحدهما اآلخر، و�جرِّ
� برود:

قدة، واآلخر �� ة ُمتَّ الع�ارات ب�طء، األول بن��
�... �

- أنا المسؤول، أنا المسؤول الحق���
- مي���مو ُي�اغت إْوماركو، �ف�ع، ثم...

�... �
�� ا؟ خ��ِّ م�

�
� أن �كون المرء ُمعل - فماذا �ع��

ا. و�عد ذلك... د جد� دە إْوماركو. ج�ِّ - ... يهدِّ
س...� � أن ي�ا�� التعل�م، والتعل�م واجب ُمقدَّ - ... �ع��



ا، �الطبع... - ... يتصارعان، يهوي إْوماركو أرض�
� �شك�ل النفوس...� - ... التعل�م �ع��
- ... ر�ما أراد أنت�سو حما�ة إْوماركو...
- ...المرشد الصالح �عرف تالم�ذە...�

ا، ول�ن، ِلَم أقدم ع� �ش��ه جسَدْيهما �ما فعل؟... - ...حسن�
ا؟...

�
ن، فما جدوى التعل�م إذ

�
- ...و�ن لم �ك

� الصواب. - لقد جانب��
� الصواب� - لقد جانب��

� تلك
� ارت�اك ولهفة، و�أن أ��� ما �حتاج إل�ه �لٌّ منهما ��

هة جعال ي��ادالن النظرات �� فا. ول��
َّ
توق

� السن. قال ب�طء ع�� ع� التصديق:
ا �� اللحظة هو اآلخر. �دا وجه هراقل�س طاعن�

- د�اغوراس...

ى � قد عالجُت المسألة برّمتها ع� نحو أخرق �ما تفعل األ�قار. لم �حدث أن اع�� أقرُّ �أن��
خواطري هذا القدر من التثاقل والَخَرق من ق�ل. إن أ��� ما �دعو إ� المفاجأة أن الحوادث �س��

ي لما حدث ُمْرض� بوجه عام... وفق منطق �عينه. �ما أن تفس��
ول�ن...

ثمة تفاص�ل...
ع� الرغم من ندرتها...

. �
ا نظ�� هذا الوقت اإلضا�� ل فيها. لن أتقا�� منك أجر� أودُّ أن أح�� ب�عض الوقت للتأمُّ

ة وقال: � �اشف األلغاز الشد�دْين. ثم رنا إ� عي�ْ�ه م�ا�� ا �دْ�ه ع� منك�� أطرق د�اغوراس واضع�
- هراقل�س، لقد �لغنا خاتمة المطاف.

: ث إ� طفل صغ�� أطرق هنيهة ثم أعاد قوله ب�طء و�أنه يتحدَّ

ا وعرة ط��لة. ع� �ل حال، ها قد وصلنا إ� هنا. ائذْن - لقد �لغنا خاتمة المطاف. �انت ط��ق�
، سأحاول الحصول ع� قسط من راحة النفس أنا اآلخر. � �ــــح. ومن جان�� لعقلك �أن �س��

ْ المنحدر. ثم �دا أنه قد � س��له َع��
وفجأة ابتعد �اشف األلغاز عن د�اغوراس �حدة، م�� ��

ا، فالتفت إ� الف�لسوف وقال: ر ش�ئ�
�
تذك

ْت أن�اء. � حال جدَّ
ا �� ل. وسأح�طك علم� � للتأمُّ � بي��

- سأعتكف ��

� تلك
� مَضْت �� ض س��له، اندسَّ هراقل�س وسط الجم�ع ال�� وق�ل أن ي�س��َّ لد�اغوراس أن �ع��

اچ�د�ا. ْ الشارع، بتأث�� من جاذب�ة ال��  َع��
ً

� ط��قها نزو�
اللحظة متثاقلة، �طيئة، ��



ء قد حدث ب�طء �الغ. ر�ما �
قال ال�عض إن األمر قد جرى ��عة، و�ن رأِت الغالب�ة أن �ل ��

ا لم ء، َبْ�د أن أحد� �
�� �

قدة �� ي المرء رغ�ة ُمتَّ � تع�� ق ح�� �ان ذلك هو ال�طء ال��ــــع الذي يتحقَّ
�ُقل ذلك.

جرى األمر ق�ل أن ت�ساقط ظالل المساء، ق�ل أن �غلق التجار األجانب حوان�تهم، و�شهر كهنة
ق من التوق�ت، فقد ذهب ا لم يتحقَّ ة. ورغم أن أحد� � األخ�� المعا�د س�ا�ينهم لتقد�م القراب��
� المغ�ب،

ع الشمس �� ��� � ة، ح�� الرأي العام إ� أن األمر قد وقع خالل ساعات ما �عد الظه��
ل الُجند �حراسة البوا�ات، إال أن األمر لم �قع عند البوا�ات. وال عند األ�واخ،  �الض�اء. تكفَّ

ً
ة

�
ُمثقل

ا ر جوع� ا، و�رتجف، و�تضوَّ و�� � � أحد األر�ان، م��
ا �أنهم واجدوە �� ح�ث غامر ال�عض �دخولها ظن�

� الُجُدد. اف�� � إحدى الشوارع العامرة، شارع الخزَّ
ت�ب �� ء �ال�� �

� واقع األمر، جرى �ل ��
�الجرذ. ��

� عزم ال
� س��له ع� نحو أخرق ول�ن ��

ْ الشارع، م�� �� � تلك اللحظة �ى �ساؤل واحد َع��
��

ل من فم إ� آخر: ، ب�طء، راح ي�نقَّ � �ل��

ام�كوس؟ ات من س�� - هل رأ�َت مي���مو، النحَّ

� إ� ذلك الدين وقد صاروا ل�� ا. و�ذا �الُمتحوِّ ا عابر� اجتذب ال�ساؤل إل�ه الم��دين �ما لو �ان دين�
وا أنهم �عرفون أين � الط��ق، وهم أولئك الذين ظنُّ

ف عنهم ��
�
من َحَملة اللواء الُجُدد. ال�عض تخل

قد تكون اإلجا�ة...

ر، ش هذا الب�ت�»، «انتظروا، دعونا �سأل هذا ال�هل�»، «لن أتأخَّ ، فإننا لم نف�ِّ
ً
لوا لحظة «تمهَّ

...«� � ق من صحة نظ���� سأتحقَّ

ا منهم �أن ال�ساؤل ُ�مكن ، فلم �عتنقوا اإل�مان الجد�د ظن� � ك��
�
أما ال�عض اآلخر، وهم من الُمش�

: ص�اغته �ع�ارة أفضل ع� النحو التا��

ث � نتحدَّ � اللحظة ال��
ا �� ا جد� ا، ألنه قد رحل �ع�د� - هل رأ�َت ذلك الذي لم تَرە قط، ولن تراە أ�د�

فيها؟...
: � رون �اسم��

�
ون رؤوسهم ب�طء و�فك ثم يهزُّ

ب أن...
َّ
ق � م�انه، ي��

ا �� َت مي���مو �اق��
�
ٌّ أنت إن ِخل � - غ��

� س��له.
وع� الرغم من ذلك، فقد م�� ال�ساؤل ��

، �خ� ملت��ة جارفة، � اف أجن�� ا متنا�� الصغر �مل�ه خزَّ � تلك اللحظة، �لغ ال�ساؤل حانوت�
و��

ود: �� �
لون ال�ضائع �� ح�ث قال أحد الرجال الذين راحوا يتأمَّ

- �الطبع رأ�ُت مي���مو.

� �دا و�أنه قد ا، ح�� أما السائل ف�ان ع� وشك تجاوزە، وقد أِلف سماع اإلجا�ة المعهودة دوم�
لته شقوق هادئة، ولح�ة ُمهَملة

�
� وجٍه تخل

س �� . دار ع� عقبْ�ه ليتفرَّ �
اصطدم �جدار خ��

ا: ف� خف�فة، وخصالت شعر رماد�ة. سأله ُمتلهِّ

- تقول إنك قد رأ�َت مي���مو؟ أين؟



فأجا�ه الرجل:
- أنا مي���مو.

ا. ُ�قال إنه �ان �اسم�
ا. ن �اسم�

�
- �ال، لم �ك

� البوم� � �شبهان أع�� � ال��ة أث�نة اللت��ْ ا �ا هار�الو، أقسم �عي�� - �ل �ان �اسم�
ا� س إنه ما �ان �اسم� - وأنا أقسم بنهر س��كس األسود المقدَّ

- هل كنَت ع� مق��ة منه؟
ا� ا ول�س �اسم� ا، �ل �ان وجهه عا�س� ن �اسم�

�
- �قدر ما أنا ع� مق��ة منك اآلن، ولم �ك

لُتم ذراعْ�ه ف�ما ب�ن�م، أقسم �ـ...� � ك�َّ ا ح�� ا. �ان �اسم� ا، فقد رأيُته أنا أ�ض� - �ل �ان �اسم�

ا؟ � هكذا، هل أ�دو لك �اسم� ا أيها األ�له. ماذا لو زممُت شف�� - �ل �ان وجهه عا�س�

ا �ما ي�تظرە؟
�
ا. ك�ف وحق إله الحق�قة، ك�ف له أن يب�سم عارف - �ل ت�دو �� غب��

ا؟   من الرح�ل عن المدينة هار��
ً

م نفسه �د�
�
ا �ما ي�تظرە، فلَم سل

�
- و�ن �ان عارف

ة، قَضْت مع حلول الل�ل... هة، ُمحت�� ها ُمشوَّ
�
ة، �ل أنجب ال�ساؤل �ساؤالت أخرى صغ��

ا[113]. ر�
�
ة إ� �دە، ُمتفك � ا وجنته المكت�� جلس �اشف األلغاز أمام المكتب، ُمسند�

ا. رفع ناظ�ْ�ه فوجدها واقفة عند عت�ة ال�اب، ا إ� الحجرة من دون أن ُتحدث صوت� دلفت �اس�ن��
ا إ� كتفها ال�م�� ، مشدود�

ً
 �خطوط من ظالل. �انت ترتدي ثوب ي��لوس ط���

ً
مرسومة

ا[114]. �مش�ك. أما نهدها األ��، الذي أحاطت �ه حافة ال�سيج، ف�اد ي�دو عار��
ا �صوت ذكوري: ْت �اس�ن��

�
قال

- تابْع عملك، ال أودُّ إزعاجك.
ا، فقال: عج� � لم ي�ُد هراقل�س ُم��

- ماذا جاء �ك؟[115]
� غا�ة األهم�ة...

- ال تنقطع عن عملك. ي�دو أنه ��

ا العتقادە لم �عرف هراقل�س إن �انت تهزأ �ه (األمر الذي �شقُّ عل�ه أن �قف ع� حق�قته، نظر�
ر سؤاله: � العتمة. كرَّ

ا �مثا�ة أقنعة). رآها �س�� ص��ه ب�طء، شاعرًة �االرت�اح �� �أن ال�ساء جم�ع�

- ماذا جاء �ك؟[116]  
ْته �فضول:

�
ْت منه، بن�ع من الفتور. سأل

َ
ْت كتفْيها. و��طء دن فهزَّ

� العتمة؟
ا، �� � �ل هذا الوقت جالس�

- ك�ف لك أن تق��



فقال هراقل�س:

.[117] � ع� التفك��
ر. العتمة �ساعد��

�
� أفك - إن��

أما �� فهمَسْت:

د جسمك؟ � أن أمسِّ
- هل ت��د��

ا[118]. نظر إليها هراقل�س من دون أن �ح�� جوا��
ْت �دْيها نحوە، فقال هراقل�س: مدَّ

[119]� �
� وشأ��  تركت��

َّ
- ه�

ة لعوب: فهمَسْت بن��
- إنما أودُّ تمس�د جسمك فقط.

[120]� �
� وشأ��  تركت��

َّ
- �ال. ه�

ا وتمتَمْت: َفْت �اس�ن��
َّ
فتوق

- أودُّ إمتاعك.
سأل هراقل�س:

- ولَم؟
: ْت ��

�
قال

- أنا مدينة لك �معروف، وأودُّ أن أسد�ك إ�اە.

- ال حاجة لذلك[121].
د لك.

�
� إسعادك، أؤك - أنا وح�دة، �قدر ما أنت وح�د. �مكن��

. قال: صها. لم ي�ُد ع� وجهها أي تعب�� جعل هراقل�س يتفحَّ

[122]� ً
� وحدي لحظة  تركت��

َّ
- إن ش�ت إسعادي، فه�

ْت:
�
َدْت. عادت إ� هزَّ كتفْيها مرة أخرى. سأل تنهَّ

ا؟ ب ش�ئ� ا؟ أو ��� - هل ت��د أن تأ�ل ش�ئ�

ا[123]. - لسُت أر�د ش�ئ�
ْت:

�
َفْت عند عت�ة ال�اب. قال

َّ
ا ع� عقبْيها وتوق داَرْت �اس�ن��

ا. � إن احتجَت ش�ئ�
- ناِد��



- سأفعل. واآلن، إ� الخارج[124].
. ، وسوف أح�� � - �ل ما عل�ك فعله أن تنادي��

- إ� الخارج، اآلن� [125]
قِفل ال�اب.

�
أ

� العتمة[126]. 
ِت الحجرة ��

َ
ومرة أخرى، غرق

 

الفصل التاسع
افها مي���مو بن ال�وس ال�ار��� جرائم دم-أو جرائم «لحم» ِهم �اق�� � اتُّ ا �انت الجرائم ال�� لمَّ
� آر���اجوس، المح�مة القائمة فوق تلِّ آر�س،

ع� نحو ما زعم ال�عض- فقد ُعِقَدِت الُمحا�مة ��
� المدينة. ع� رخامها ُطِ�َخْت قرارات الحكومة

ا من اإلجالل �� سات األوفر حظ� و�حدى المؤسَّ
� أدخلها �لٌّ من سولون و�ل�س�ن�س، � أعقاب اإلصالحات ال��

� زمن غ�� الزمن، أما ��
�ة �� المص��

دة، ال ُتذيق � جرائم القتل الُمتعمَّ
د هيئة قضاء معن�ة �الح�م �� فقد تضاءل نفوذها وغَدْت ُمجرَّ

� واحد ُ��ُّ لمرأى ن هنالك أثي��
�
� و�هدار الحقوق. ولذا فلم �ك

َهميها إال أح�ام اإلعدام والن�� ُمتَّ
ج األب�ض واألعمدة الغل�ظة ومنّصة األراِ�نة العال�ة الُمقاَمة إزاء م�خرة مستديرة ع� هيئة الُمَدرَّ
ف ال��ة أث�نة، و�ف�ح منها عبٌق �ستح�� إ� الذا�رة صحفة تتصاعد منها أ�خرة العشب ع� ��
ا
�
� من الناس. ومع ذلك، أح�ان ِلع�� ، ع� نحو مبهم، �حسب مزاعم الُمطَّ رائحة شواء لحوم ال���

� من ذوي الجاە. َهم�� ة ع� نفقة أحد الُمتَّ �انت ُتقام مأد�ة صغ��

ى. وما �ان م�عث تلك التطلعات ه��ة عات ك��
�
أثارت محا�مة مي���مو بن ال�وس ال�ار��� تطل

فة، ذلك أن مي���مو ال �عدو َ المجرم �قدر ما �انه أصل الضحا�ا الن��ل و�شاعة الجرائم الُمق��
... ٌ ُ ��

�
ا، وهم ك

�
ات كونه نحَّ

، �من ي�يع � ا من أولئك الذين �كسبون قوتهم من بيع أعمالهم لرعاة الفنون األرستقراطي�� واحد�
ا. لحم�

، ف�انت �
ج التار��� � الُمَدرَّ

ا �� ا شاغر� ، ح�� لم ي�بقَّ موضع� ما �اد المنادي �جهر ب�ذاعة الخ��
� ات�� � من را�طة النحَّ فة من أجانب وأث�ني��

�
ا ُمؤل ر جوع� الغالب�ة العظ� من الحشد الُمتضوِّ

. � � ال�سطاء الفضولي�� ، و�ن لم �خُل الحضور من المواطن�� � ، وكذلك شعراء وعسك���� � اف�� والخزَّ

َهم سَعِت العيون �ما الصحاف، ب�نما َ�ْت همهمة استحسان عندما أق�ل الجند �سوقون الُمتَّ ا�َّ
ته. وقف مي���مو بن ال�وس الذي ُشدَّ وثاق معصمْ�ه وهُزل لحُمه برغم صال�ة قوامه وشدَّ
ٌف س تجاع�د شعرە الرمادي، و�أنه م��

�
ا، وراح �مل ال�ار��� ُمنتِصب القامة، وقد رفع هامته عال��

� إ� قائمة التهم الدسمة، وعندما ناداە
 من العق��ة. بهدوء راح �ص��

ً
ع� ن�ل تك��م عسكري �د�

ا �ذلك � التهم الم�س��ة إل�ه، لزم الصمت ُمستخدم�
 عن قوله ��

ً
األركون الناطق �اسم الهيئة سائ�



ا صدرە ا، وال ح�� �ـ«أجل» أو �ـ«�ال». ما زال فاتح� وع. هل س�نطق مي���مو؟ أ�د� حّقه الم��
ا ي�توي الب�ح �ه ع� ا ُمروِّ �� �

أ منه؟ هل �ان �خ�� َّ ف �جرمه؟ أم يت�� �خ�الء د�ك بّري عن�د. هل �ع��
� خاتمة المطاف؟

��

ه الط��َق �شهادتهم حول الش�اب الذين �انوا �قصدون َمْنَحته
ُ
ان د ج�� ا، فمهَّ م الشهود ت�اع� تقدَّ

ق � المجمل من الصعال�ك أو العب�د. تطرَّ
�ذر�عة الوقوف أمامه ل�ستلهم منهم أعماله، وهم ��

هة، وروائح الحفالت الماجنة، الحد�ث إ� هوا�اته الل�ل�ة: ال�خات الحّ��فة، والدمدمات ال��
� �ش�ه � آن، وعدد اإلفيبوس العراة الذين �أتونه، ذوي األجساد الب�ض ال��

الالذعة والحلوة ��
� عدٌد من �ن عند سماعهم تلك الت��حات. ثم ادَّ َصْت معدات ال�ث��

�
كع�ات القشدة. تقل

� القد�م. فما ا إلح�اء الم�ح األثي�� ف �ارع �س� جاهد�
�
الشعراء أن مي���مو مواطن صالح، وُمؤل

� ع� الضجر، � �اعث�� �ان من األراِ�نة إال أن قا�لوا شهادتهم �التجاهل، ع� اعت�ارهم فنان��
� ذلك شأن الفنان الذي سعوا لإلشادة �ه.

شأنهم ��

ط الضوء ع� الُنَتف الدام�ة،
�
� �لَغْت حدَّ المجزرة، فُسل حان الوقت لسماع وقائع الجرائم ال��

ث قائد . تحدَّ ئة الخال�ة من أي مع�� ائح، واألحشاء المائعة، واألجساد الن�ِّ ع إ� �� واللحم الُمقطَّ
وا ع� إيونيو وأنت�سو حرس الحدود الذي ع�� ع� تراما�و، وأد� األس�ينوموس الذين ع��
ا، عندما انتصف النهار، تحت سطوة � قة. وأخ�� ��رائهم. جاءت األسئلة ُمحاَطة �األشالء الُممزَّ
� �خ�اله خيول مرك�ة الشمس الحارقة، ارت�� َدَرَج المنصة د�اغوراس بن خام�سا�و الم�دون��
ض بها أن تكون الشهادة الرئ�س�ة َ ب بنفاد ص�� نهم ما ُ�ف��

َّ
ق ا، وال�ل ي��

�
القاتم. �ان الصمت صادق

� آمالهم، � الدعوى الُمقامة ضد مي���مو. و�الفعل لم ُ�ِخْب د�اغوراس بن خام�سا�و الم�دون��
��

� إلقاء ع�اراته بنطق واضح� ال غ�ار عل�ه،
ا �� هة إل�ه، واضح� � الرد ع� األسئلة الُموجَّ

ا �� ف�ان حازم�
� �عض المواضع، و�رغم المذاق

ا �� ا عند الح�م عليها، قاس�� � استعراض الوقائع، رص�ن�
ا �� ن��ــه�

 بوجه عام. عند حديثه، لم
ً
� خاتمة المطاف، فقد جاءت ُمرض�ة

َفْته شهادته ��
�
الم��ر الذي خل

ج ح�ث جلس أفالطون و�عٌض من رفاقه، �ل إ� منّصة األراِ�نة، و�ن لم ي�ُد أن ينظر إ� الُمَدرَّ
� من الح�م �الفعل، و�أن شهادته ال تعدو ون �لماته أد�� ان��اە، و�أنهم ع� �ق�� األواخر �ع��

كونها فاتحة شه�ة.
م إليها من شهادات. دِّ

ُ
ر كب�� األراِ�نة أن المح�مة قد ا�تَفْت �ما ق �دأ الج�ع �قرص ال�طون، فقرَّ
�ة تليق �فرس.

َّ
� ال م�االة ُمهذ

َهم، �� التفَتْت عيناە الرائقتان الزرقاوان إ� الُمتَّ

ن هذە
�
� الدفاع عن نفسك، إن تك

ل لك الحّق �� ، المح�مة تخوِّ - مي���مو بن ال�وس ال�ار���
رغبتك.

� نقطة
احة ��  تمركَزْت ساحة آر���اجوس المهي�ة �ما لها من أعمدة ومنصة وم�خرة فوَّ

ً
و�غتة

ء، �لحمه الدا�ن الذي ترك عل�ه ِّ � ات ال�� واحدة التَقْت عندها نظرات الحضور النهمة: وجه النحَّ
 التوا�ل.

َ ن��
ُ
� �األهداب، وشعرە الرمادي المتناثر فوق رأسه �ما ت النضج آثارە، وعي�ْ�ه المزدانت��ْ

َبْ�ل المأد�ة، فتح مي���مو بن ال�وس ال�ار���
ُ
� صمت �اعث ع� اللهفة، �ش�ه إراقة الخمر ق

و��
ّ ثغرە عن اب�سامة[127]. � �طرف لسانه، واف�� ت��ْ

ّ
فمه ع� مهل، مسح شفتْ�ه الجاف



�ان ذلك فم امرأة، �أسنانه وأنفاسه الساخنة...

ن ذلك أ��� ما
�
، أو األ�ل، أو االلتهام، و�ن لم �ك أما هو ف�ان �عرف أن ذلك الفم قادر ع� العضِّ

َثْت �ه ال�د المجهولة. لم ُ�قلقه ا�س�اب استأثر �اهتمامه لحظتها، �ل القلب الخافق الذي �ش�َّ
ته، � تلك األن�� ع� مهل (ف�� أن�� أ��� من كونها امرأة)، وال مرور أسنانها الدافئة فوق ��� شف��

ء). أما ذلك القلب... �
ء (ال أ��� من �عض ال�� �

فقد طاَ�ْت له تلك المداع�ات �عض ال��
ذلك اللحم الخافق الرطب الذي أحاطت �ه األصابع الق��ة ب�ح�ام...

ص ع� الحدود ِّ� ورة أن �كشف عمَّ وراء القلب، وعن صاحب الظل ال�ث�ف الُم�� � ال��
تقت��

� الهواء، واآلن �عرف ذلك. �ل إنها امتداد
الُمتاِخمة لمجال رؤ�ته. فتلك الذراع ل�ست طاف�ة ��

. واآلن... ى القمر و�توارى ع� مرِّ الل�ا�� ا، �ما ي��دَّ ا وتتوارى حين� ى حين� لهيئة ت��دَّ
ها...

�
� ال�تف �ل �اد ي�ب��َّ

ا، و�ن لم ي�سنَّ له
�
ا. جاء صوته مألوف ح ش�ئ� ا، أو يوضِّ � �أمر، أو �قول ش�ئ�

جندي، ع� م�عدة، �ل��
ا � الصدر ش�ئ�

ان ي�عث �� � �لماته. وأي �لمات مهّمة� ثّمة تفص�لة أخرى أزعجته، فالط�� أن ي�ب��َّ
من الضيق...

ا لتحّ��ات مستق�ل�ة... �� ر ما ا��شف تحسُّ
�
� منه أن يتذك

ورة تقت�� وال��

ان، � المناطق األ��� حساس�ة. طاب له الط��
ة ��

َّ
ا من الضيق، أجل، ورواسب من اللذ ي�عث ش�ئ�

� اللحم...
برغم الفم، والعضِّ الواهن، وترا��

ر
�
ا فوق جسمه فأزاحه عنه �حّدة، �حركة محمومة من ذراعْ�ه. تذك  را���

�
أفاق من س�اته. رأى ظ�

َرس وجسم امرأة �جثم ع� صدر
َ
ر ال�واب�س ع� هيئة مسخ له رأس ف أن ثمة تقال�د �عينها تصوِّ

� األغط�ة، ل االرت�اك ب��
�
� و�ــهمس إل�ه ��لمات م��رة ق�ل أن �لتهمه. �سل النائم بردفْ�ه المكشوف��ْ

هات. تلك العتمة� أوە، تلك العتمة�... ِت التأوُّ
�
ِت الس�قان، وتعال

�
ر اللحم، و�شا�ك وتوتَّ

ئ من روعك. - �ال، �ال، هدِّ
- ماذا؟...

َمْن؟...
ئ من روعك. كنَت تحلم. - هدِّ

- آخ�س�كورا؟
... ّ

�� ،
ّ

�� -

� مخدعه، الذي ما زال
ا ع� ظهرە، فوق فراشه و�� � �دنه رجفة. وجد نفسه مستلق��

َ�ْت ��
ه، عدا ذلك اللحم الحاّر العاري،

�
� محل

ء �� �
ق من ذلك). �ان �ل �� مخدعه (اآلن �مكنه التحقُّ

� رأسه، وف�ما
 شمعة ��

َ
ه ذ�الة

�
. أضاء عقل الذي جعل ي�تفض إ� جوارە، و�أنه ُمْهٌر مضطرٌب قويٌّ

هو ي�ثاءب، �دأ يومه الجد�د، و�ن لم تخُل �دا�ة اليوم من �عض الذعر. اس�ن�ط من تكون،
فسألها:



ا؟ - �اس�ن��
- أجل.

رت عضالت �طنه، و�أنما قد ف�غ من األ�ل لتوە، ثم حكَّ استقام هراقل�س ع� فراشه وقد توتَّ
عي�ْ�ه.

- ماذا أنِت فاعلة هنا؟

، و�أن العصارات ت�ساب من لحمها. غاص
ً
ك إ� جوارە، حاّرًة، رط�ة ا. أحسَّ بها تتحرَّ لم يتلقَّ رد�

الفراش عند غ�� موضع. ان��ه إ� حركتها فجعل يتما�ل. وع� الفور ُسِمَعْت أصوات مكتومة
� فوق األرض ال تخطئه أذن. سألها: � حافيت��ْ ووقع قدم��ْ

- إ� أين أنِت ذاه�ة؟

ء المص�اح؟ �
� أن أ�� - أال ت��د م��

� المص�اح �ل ل�لة،
���

�
� خلدە: «إنها تعرف أين أ

ر المتطاير منه. دار �� د فأحسَّ �ال��
ْ
ن قدَحْت �الزَّ

� مكت�ته الذهن�ة الرحي�ة. �عد قل�ل
ن تلك الخاطرة �موضع �� د»، فدوَّ

ْ
ن � أي موضع تجد الزَّ

و��
د ا من لحمها، ف�أنما قد ضّمخه �العسل. تردَّ ى جسمها أمام ناظ�ْ�ه وقد غمر الضوء شق� ت�دَّ
ا أن رأى امرأة ع� هذا � واقع األمر، لم �سبق له يوم�

هراقل�س ق�ل توص�ف حالتها �ـ«العري». ف��
، وال تصف�فة شعر تحميها، وال ح�� ِغاللة الحشمة الرق�قة ّ القدر من العري، فال ز�نة، وال ح��
� خلد هراقل�س أنها صارت �ش�ه

ء. ح�� دار �� �
ْت من �ل �� ع� الرغم من أثرها النافذ. تعرَّ

ا. ئة، ملقاة أرض� قطعة لحم ن�ِّ
ا: � قالت �اس�ن��

ل إل�ك. ، أتوسَّ � - اصفْح ع��
 �صفح عنها.

ّ
� صوتها �أد�� �ادرة قلق �شأن احتمال أ�

َبْ�د أنه لم �حّس ��
ْت:

َ
ثم أردف

م، فأردُت إ�قاظك.
�
. �دا �� أنك تتأل �

� حجر��
�ّ وأنا �� - سمعُتك ت��

فقال هراقل�س:
. � منذ زمن �س�� ا �داهم�� ا، �ابوس� - �ان حلم�

رة. ثنا َع��ْ األحالم الُمتكرِّ - من عادة اآللهة أن تحدِّ

- أنا ال أؤمن �ذلك، ل�ونه �فتقر إ� المنطق. فما ِمْن تفس�� لألحالم، �ل إنها صور نختلقها
فق. ك�فما اتَّ

ا. أما �� فلم ُتِحر جوا��

� حضور لقاء
ْت ل�لة أمس ��

َ
ر أن جار�ته قد استأذن

�
خطر لهراقل�س أن ينادي يو�س��ا، فتذك

�
� إليوس�س. �ان و�ائعة الهوى وحدهما ��

سة �� � �األ�ار الُمقدَّ ا من المؤمن�� أخوي �ضمُّ جمع�



� � م
الب�ت.
قالت:

- أتوّد االغ�سال فأح�� لك الطاس؟
- �ال.

ة صوتها: ل ن�� ا، و�� ال ت�اد ت�دِّ ْت �اس�ن��
�
عند ذاك سأل

- َمْن تكون آخ�س�كورا؟
للوهلة األو� رمقها هراقل�س ولم �فهم. ثم سأل:

؟ � أحال��
- هل ذكرُت اسمها ��

� �لتيهما.
- أجل. كذلك اسم إت�س. وظننَت أ��

فقال هراقل�س:
. مرَضْت وقَضْت منذ زمن. ل�س لنا أبناء. � - آخ�س�كورا �انت زوج��

ا ع� الضجر: ا �اعث� ح للفتاة درس� ة التعل�م�ة ذاتها، و�أنه ���  ثم أردف �الن��
ً
أطرق هنيهة

- أما إت�س فصد�قة قد�مة...
. � ا وفق رأ�� � ش�ئ� ن، قلُت لِك إن األحالم ال تع��

�
� ذكرُت �لتيهما. و�ن �ك من الجدير �الفضول أن��

ا من األسفل. أل�� مَضْت برهة صمت. ب�نما وارى المص�اح عري الفتاة، وقد ا�ساب ض�اؤە آت��
ق شفتْيها ا دق�قة تطوِّ المص�اح �ظالٍل مرتعشة ع� نهديها وعانتها، ف�ما �دا و�أن سيور�
� ال�شف عمَّ قد تخف�ه تضار�س

ا �� ا، راغ�� صها هراقل�س مل�� هة تفحَّ وحاجبْيها وأجفانها. ول��
� �ائعة الهوى ة آخ�س�كورا و��� � زوجته الَم�ك�َّ جسمها �خالف العضالت والدماء. أي اختالف ب��

تلك�
ا: قالت �اس�ن��

ء آخر. �
�� �

- أنا ذاه�ة، ما لم ترغب ��
سألها:

؟ - أما زال ع� الفجر ال�ث��
. فقد اصطبغ الل�ل �الرمادي.

ّ
�� -

� خلد هراقل�س: «اصطبغ الل�ل �الرمادي. مالحظة تليق �ذلك ال�ائن».
دار ��

: ً
ثم أشار إليها قائ�

ا.
�
- د�� المص�اح ُمضاًء إذ

ا. فلتنعم عل�ك اآللهة �الراحة. - حسن�



� خلدە: «�األمس قالت إنها مدينة �� �معروف. ول�ن، ِلَم �س� إلرغا�� ع� قبول هذا
دار ��

 �فمها ع�...
ً

الثمن لقاء المعروف؟ هل أحسسُت فع�
ا من الحلم؟». أو ر�ما �ان ذلك شطر�

ا. - �اس�ن��

- ماذا؟

� تأ�ل نفوس الرجال� �ل �اء ال�� هفة أو األمل، آٍە من ال���
�
� ذلك الصوت أد�� أثر لل

آلمه أال �لمح ��
 إل�ه ك�ما ُت�دي له

ً
َفت وأدارت عنقها ُملتفتة

َّ
م لذلك. أما �� فما �ان منها إال أن توق

�
وآلمه أن يتأل

نظراتها العار�ة الم�سائلة �دورها: «ماذا؟».

� آر���اجوس. ما
� الق�ض ع� مي���مو بتهمة قتل إفيبوس آخر. واليوم ُتعَقد محا�مته �� ل��ِ

�
- لقد أ

عاد هنالك ما تخش�نه.
: ً
و�عد برهة صمت أردف قائ�

ين معرفة ذلك. - خلُت أنِك قد تودِّ
فقالت:
- أجل.

ا �ال�لمة نفسها: «أجل». ا عند إقفاله، زاعق� وف�ما �� خارجة، أرسل ال�اب ��ر�

� الحلوة � المساء قام، وارتدى ث�ا�ه، والتهم صحفة �املة من ثمار الت��
لزم فراشه طوال النهار. و��

� حجرة
ا ما زالت �� � نزهة. لم يهتّم ح�� �معرفة إن �انت �اس�ن��

ثم عقد العزم ع� الخروج ��
ْت من دون وداع. �ان �ابها

�
ة ح�ث أنزلها أو إنها، ع� العكس من ذلك، قد رحل المدع��ن الصغ��

�
ن تلك المرأة ��

�
� �قائها �الب�ت وح�دًة، إذ لم تك

، وع� �ل حال، ما �ان هراقل�س �مانع ��
ً

ُمقف�
�رة. نظرە سارقة أو ح�� ��

�ن ممن ال هم ال�ث�� � �لغ الساحة وجد عدة رجال �عرفهم، وغ�� بهدوء م�� صوب األغورا. وح��
�عرفهم. ف�ثر سؤال األواخر.

ة دا�نة له أسنان �ش�ه أسنان الخ�ل[128]: أجا�ه شخص ذو ���

ص ع� الحور�ات. قال:  وله سحنة تليق ��ائن سات�� يتلصَّ

ات�   محا�مة النحَّ
َّ

ات؟ وحق ز�وس، أال تعرف؟ ما للمدينة حد�ث إ� - محا�مة النحَّ
ا أسنانه الهائلة: هزَّ هراقل�س كتفْ�ه، و�أنما �عتذر عن جهله. فاستطرد الرجل ُم�د��

ف �جرمه. ة ال�اراترون السح�قة، فقد اع�� � هوَّ
ا �� - ُحِ�م عل�ه �اإلعدام رم��

: ً
د هراقل�س قوله ُم�سائ� ردَّ

ف �جرمه؟ - اع��



- أجل.

ف الجرائم �افة؟ ف �أنه اق�� - اع��
� ال�هل.

ِّ
ف �قتل الفت�ان الثالثة والُمر�� ا: فاع�� همه د�اغوراس الن��ل تحد�د�

َّ
- أجل. ع� نحو ما ات

ا من هذا القب�ل. دهش �»، أو ش�ئ� �
: «أجل، أنا الجا�� ً

وجهر �ذلك أمام الجميع �اب�سامة قائ�
ن دهشتهم من فراغ�...

�
الناس لما أ�داە من استخفاف، ولم تك

: ً
زاد وجهه دكنة أ��� فأ��� وهو يردف قائ�

ة ال�اراترون إال ثمن �خس عن جرائم ذلك اللئ�م� ألول مرة � هوَّ
ا �� و، ما اإلعدام رم��

�
- وحق أيول

فق مع مطالب ال�ساء� أتَّ

- وما مطالب ال�ساء؟

�َ ف�ه �خض�ع مي���مو للتعذ�ب ق�ل اب بنداًء لألركون، طال��ْ م وفد من زوجات النوَّ - لقد تقدَّ
ث إل�ه ش��ه �ائنات الفون ق�ل أن �قاطع هراقل�س إعدامه... فقال الرجل الذي �ان يتحدَّ

حديثهما:
- اللحم...

� سوى اللحم� ال ي�غ��

ات شقراء فوق رأسه ولحيته ، قص�� القامة، تناثَرْت شع�� �  قوي الب��ة، ع��ض المنكب��ْ
ً

�ان رج�
ا �ش�ه أسنان الخ�ل.

�
 التوا�ل الخف�فة. أومأ ش��ه �ائنات الفون، ومرة أخرى أ�دى أسنان

َ ن��
ُ
�ما ت

ن هذە المرة فحسب�...
�
لُت عند رغ�اتهن، و�ن تك � - لو �ان األمر ب�دي ل��

أولئك اإلفيبوس األب��اء�...

� أن...؟ أال توافق��
� من الفراغ. ِّ التفت إ� هراقل�س فلم �جد سوى ح��

� الساحة ع� نحو أخرق.
ثرة �� ا، يتفادى أولئك الذين عكفوا ع� ال�� سار �اشف األلغاز ُمبتعد�

� مدينة مجهولة. َبْ�د
 �حلم ح�� أفاق ��

ً
ا ط��� اە الذهول، و�اد �أخذە الدوار، و�أنه أم�� ردح� اع��

و لم
�
ا، أ ء لم �ُعد منطق�� �

� س�اق خواطرە ال��ــــع. ماذا جرى؟ ثمة ��
ا �عنان عقله �� ث� أنه ظلَّ ُم�ش�ِّ

 م�من الخطأ...
�

ا، واآلن �دأ يتج� سم �المنطق يوم� ي�َّ

، ثم رآە � الغا�ة ح�� ق�� األخ�� نح�ه أو غاب عن الو��
ب تراما�و �� � مي���مو. رآە ���

ر ��
�
  فك

ق جثته وُ�ل�سه ث�اب امرأة إلخفاء الج��مة، ، ثم �مزِّ
ً

كه للوحوش الضار�ة. رآە يردي إيونيو قت�� ي��
ە جسد أنت�سو بوحش�ة، إال أنه لم �كتِف �ذلك، ا إ� ذلك �الحرص أو �الخوف. رآە �شوِّ مدفوع�
� المحا�مة،

ص عل�ه. رآە �� ح أن مي���مو قد ض�طه وهو يتلصَّ فطعن الع�َد إْوماركو الذي ُيرجَّ
� ، و�جدر �� افه جرائم القتل �افة: «هأنذا، أنا الفاعل، أنا مي���مو ال�ار��� ف �اق�� ا، �ع�� �اسم�

، واآلن... � � فعلُت المستح�ل لئال توقعوا ��
القول إ��

�



مُت
�
ا، ثم سل �ُت هار��

�
� قتلُت تراما�و، و�يونيو، وأنت�سو، و�ْوماركو، وول �

ما الجدوى� أنا الجا��
.« �

. فأنا الجا�� �
. أدينو�� نف��

ا أصابع االتهام إ� مي���مو... ه �لٌّ من أنت�سو و�اس�ن�� لقد وجَّ
... � أنه قد ُجنَّ

م نفسه للموت بنفسه� ال شك ��
�
�ل وح�� مي���مو سل

� � ح�� ة. ذلك أنه لم �سلك مسلك المجان�� � اآلونة األخ��
أما والحال كذلك، فال �د أنه قد ُجنَّ ��

� ا عن المدينة، من �اب االحت�اط. لم �سلك مسلك المجان�� � الغا�ة، �ع�د�
ا �� اما�و موعد� ب ل�� ��

� �حذق فائق، ع� نحو ما � �لتا الحالت��ْ
ف �� ا إليونيو. فقد ت�َّ ا» واضح� � ارتجل «انتحار� ح��

ع من غ��م أْهٍل لذ�اء �اشف األلغاز، أما اآلن...
َّ
ُيتوق

مة. وقد طال ذلك الخلل
�
� نظ��ته الُمح�

ه� ول�ن ِلَم؟  ثمة خلل �� ا ما عاد يهمُّ اآلن ي�دو أن ش�ئ�
ح االستدالالت العقل�ة اإلعجازي، و�ناء االس�ن�اطات، وه��ل األس�اب واآلثار ء: َ�ْ �

�لَّ ��
الُمتناِغم...

لقد جان�ه الصواب منذ ال�دا�ة، وأشد ما آلمه �ان �قينه �أنه قد أحسن االس�ن�اط، وأنه لم �غفل
ا إثر خ�ط... ع خيوط اللغز �افة، خ�ط� تفص�لة واحدة مهّمة، وأنه قد ت�بَّ

َ�ه الصواب؟
َ
� األمور، فلَم جان

وذلك منبع ال�در الذي راح �أ�له� ما دام قد أحسن إعمال العقل ��
د مستخدمه د�اغوراس؟  استأثَرِت الخاطرة

�
ا أن ثمة حقائق غ�� عقالن�ة، �ما أ� أتراە صح�ح�

ا ��ە إ� قمة األ�رو�ول�س، ذلك البناء ف رافع�
َّ
. توق ة �اهتمامه أ��� من سا�قاتها �كث�� األخ��

ق األب�ض ع� ضوء المساء. ان��ه إ� مع�د �ارث�نون اإلعجازي، إ� رخامه األه�ف الهند�� الُم��
� � أش�اله، إ� ذلك التك��م الُمهَدى من شعب �أ�ە لقوان�� ِّ الدقيق، إ� االتقان ال�ديع الذي �م��

� القاطع؟ حقائق لها المنطق. ترى، أمن الجائز وجود حقائق مناقضة لذلك الجمال الوج��
هة، عب��ة، تفتقر إ� االنتظام؟ حقائق معتمة �ما ال�هوف، ض�اؤها النابع منها؟ حقائق ُمشوَّ
�ة؟ حقائق تعجز العيون عن كشف طالسمها، ال ُم�اِغتة �ما الصواعق، َحرون �ما الخيول ال��
ن

�
جمة، أو الب�ح، أو ح�� الحدس، ما لم �ك ة ع� الفهم، أو ال�� �� �لمات مكت��ة وال صور، عص�َّ

ح وسط الساحة وقد داهمه إحساس
َّ
ن ذلك من خالل الحلم أو الجنون؟ أخذە دوار �ارد. جعل ي��

عة � غرة أنه ما عاد �فهم اللسان الدارج. وللحظة ُمروِّ عج�ب �الغرا�ة، �من ا��شف ع� ح��
� جفَّ � ح��

. ثم استعاد س�طرته ع� عنان نفسه، �� خالجه إحساس �أنه محكوم �من�� حم���
ته، وهدأ خفقان قل�ه، وعاد إ� نفسه. و�ذا هو مرة أخرى هراقل�س اليونتوري، العرق ع� ���

�اشف األلغاز.

� آن، غ�� أنهم أمسكوا عن ذلك
� الساحة. طفق عدة رجال يتصا�حون ��

� ان��اهه لغٌط �� اس��
ا فوق �ضعة أحجار، وقال: � رفع أحدهم صوته واقف� ح��

�  سأل هراقل�س أقرب الوقوف إل�ه: � - إن لم �فعلها المجلس، فس�مدُّ األركون �َد العون للفالح��

- ماذا �جري؟

َّ



 عن مظهرە الرّث،
ً

عة �الجلد تف�ح منه رائحة الخ�ل. وفض�
َّ
ا رماد�ة ُمرق  يرتدي ث�ا��

ً
�ان كه�

: ً
. اندفع ال�هل قائ� �

� مخلوعة وأسنان م�ساقطة ع� نحو عشوا�� �انت له ع��
�� أت��ا، فلن �ذود عنهم أحد�

ّ
د األركون عن ف�

ُ
ا �جري؟ إن لم �ذ � عمَّ - �سأل��

ا. قال: ا من ح�ث المظهر، و�ن �ان �صغرە سن� � ل آخُر ال �ختلف عنه كث�� تدخَّ
� لن �فعلها، �التأ��د� - الشعب األثي��

فأردف األول وهو �حّدج هراقل�س بنظرات عينه السل�مة الوح�دة:
- ي�ساقط الفالحون قت� إثر هجمات الذئاب� �لغ عدد القت� أر�عة منذ مطلع القمر الجد�د�...

ا�... �ون سا�ن� والُجند ال �حرِّ

فجئنا إ� المدينة للحد�ث إ� األركون واالستجارة �ه�  ثم قال ثالٌث، نح�ل القوام، �أ�ل الَجَرُب
جسَمه:

... ا �� - �ان أحدهم صد�ق�
...� ُت ع� جثته بنف�� �ان ُ�د� م��س�س. ع��

التهَمِت الذئاب قل�ه�

ظلَّ ثالثتهم �ص�حون �ه و�أنما �لقون ع� هراقل�س �الئمة المصائب المح�قة بهم، َبْ�د أنه ما
� إليهم.

عاد �ص��
ء ع� قدر كب�� من الخفة... �

ن �� � دخ�لة نفسه، �دأ يتكوَّ
��

فكرة.

� غرة. فاجتاحه الهلع[129].. ا، ع� ح�� � ْت له أخ��
�
و�دا أن الحق�قة قد تجل

َبْ�ل المغ�ب، عزم د�اغوراس ع� الذهاب إ� األ�اد�م�ة. فع� الرغم من تعليق الدروس، أحسَّ
ُ
ق

ا منه ورة االلتجاء إ� الهدوء المطبق الذي �غمر مدرسته الحب��ة �غ�ة تهدئة نفسه، وعلم� ���
�  عن قدر� غ�� ه��ِّ

ً
ا لقدر� كب�� من األسئلة، فض�

�
� المدينة سوف �جعل منه هدف

�أن المكوث ��
من التعل�قات الفارغة، ول�س أ�غض من تلك األمور إل�ه آنذاك. ما إن وضع قدمه ع� أول
ن ع� الفور. �انت أمس�ة د خروجه من أث�نا أشعرە بتحسُّ الط��ق ح�� ُ�َّ �قرارە، ذلك أن ُمجرَّ
� راَحِت الطيور ُتهد�ه أغن�اتها من دون � ح��

ف الغروب الشتوي من حرارة الجو، �� رائعة، وقد لطَّ
ق الهواء ملء صدرە، واستطاع أن يب�سم...  فراح يت�شَّ

َ
ف لسماعها. �لغ الغا�ة

ُّ
مطالبته �التوق
ء. �

برغم �ل ��

ا ە. ح�� و�ن أ�دى الحضوُر رفق� � مرَّ بها لتوِّ ما �ان بوسعه تنح�ة خواطرە عن التج��ة القاس�ة ال��
� واقع األمر، ما

�ما أد� �ه من ت��حات، فما ع� أن �كون رأي أفالطون ورفاقه؟ لم �سألهم. ��
ل �االن�اف، من دون أن �جرؤ ح�� ع� �اد ي�ادلهم الحد�ث �عد انتهاء المحا�مة، ذلك أنه عجَّ
� قرارة نفسه؟ لقد أساء تأد�ة عمله

استطالع نظراتهم. ولَم �ان س�فعل، ما دام �عرف رأيهم ��



�
ْبَوتهم. واألد�

�
ا، وسمح �فقدان الس�طرة ع� ق�اد ثالثة من األمهار، ما أدى إ� ك م�

�
بوصفه ُمعل

� أسفَرْت عنها من ذلك أنه تعاقد مع �اشف ألغاز �صفة شخص�ة، وتو��َّ حجب النتائج ال��
ا عن األ�اد�م�ة. أوە، وحّق أ ع� وصم أ�ة �العار دفاع� التحّ��ات. �ل وعمد إ� ال�ذب� لقد تجرَّ
� هو من أقدم ز�وس� ك�ف أمكن �ل ذلك؟ ما دفعه إ� التأ��د بوقاحة ع� أن إيونيو المسك��

� تنهش هدوء نفسه. اء الب��ِّ ع� �ش��ه نفسه بنفسه؟ إن ذكرى ذلك االف��

ف. «ال �دخلها إال عاِلم
َّ
� ح�� توق � المجهول��ْ � والوجه��ْ ما �اد ي�لغ الرواق األب�ض ذا المقصورت��ْ

ب: «ال
َّ

� خلد د�اغوراس الُمعذ
� األسطورة المنقوشة ع� الحجر. فدار ��

�الهندسة»، �ما جاء ��
ة، و�لحاق األذى �دخلها إال ُمحّب للحق�قة»، «ال �دخلها أولئك القادرون ع� ال�ذب �ِخسَّ
 الجت�از عت�ة

ً
اء أ�اذيبهم». تراە �جرؤ ع� الدخول أم يرجع ع� عقبْ�ه؟ تراە أْه� �اآلخ��ن من جرَّ

�
َعْت قطراٌت فاترة ت�ساب ع� جب�نه الندي. أغمض عي�ْ�ه و�َّ ع� أسنانه �� ًذلك ال�اب؟ ��

� خلدە: «�ال، لسُت أْه�
سخط، �ما تعضُّ الخ�ل ع� اللجام إذ �ك�حه قائد المرك�ة. ثم دار ��

لذلك».
وفجأًة سمع َمْن يناد�ه:

� ً
- د�اغوراس، مه�

� أثر د�اغوراس طوال الط��ق. م��
 نحو الرواق. الظاهر أنه جاء �قت��

ً
�ان أفالطون، ُمق��

. � � د�اغوراس ب�حدى ذراع�ه الق��ت��ْ
� س��له �خً� واسعة، ثم أحاط كت��

س المدرسة �� ُمؤسِّ
َتٍف من اللحم

ُ
ا إ� ال�ستان. وهناك، وسط شجرات ال��تون، دار نزاٌع ع� ن ا ومرَّ اجتازا الرواق مع�

�ن ذ�ا�ة �لون الزمرد[130]. َرس� �لون ال�هرمان الفاحم وما ي��ف ع� ع��
َ
� ف ز ب�� الُمقزِّ

سأل أفالطون من فورە:

- هل انتَهتِت المحا�مة؟
ه د�اغوراس يهزأ �ه، وقال: فظنَّ

- كنَت وسط الحضور، وتعلم أنها انتَهْت.

�
د خارجة من جسمه الهائل �صوٍت �� دَّ ِت القهقهة ت��

�
ا صوته، و�ن ظل ضحك أفالطون خافض�

. المستوى الطب���

- لم أعن� محا�مة مي���مو، �ل محا�مة د�اغوراس. تراها قد انتَهْت؟
 االب�سام:

ً
فطن د�اغوراس إ� الصورة المجاز�ة الحاذقة، وأ�دى استحسانه لها. ثم أجاب محاو�

َهم. � أن القضاة �م�لون إ� إدانة الُمتَّ
� ظ��ِّ

- أعتقد ذلك، أفالطون. و��

ا، وذلك أق� - ال �جدر �القضاة أن �كونوا ع� هذا القدر من القسوة. لقد فعلَت ما رأيَته صوا��
ما �مكن لرجل حك�م أن �س� إل�ه.

... �
� أخف�ُت ما كنت أعرف لوقت أطول مما ي���� - ول���



ْت سمعة
َ
ث اءات لوَّ ا ما اختلقُت من اف�� ل أنت�سو العواقب. أما أ�ة إيونيو، فلن تغفر �� أ�د� فتحمَّ

ابنهم...
� نصف إغماضة وقال: � الواسعت��ْ أغمض أفالطون عي�ْ�ه الرماديت��ْ

اف مي���مو ا. أنا ع� قناعة �أنه لوال اق�� ا ناجع� ا نافع� � ُّ معه خ�� ا ما �جلب ال��
�
- د�اغوراس، أح�ان

ة لما افتضح أمرە... ج��مته ال�شعة األخ��

� أنظار الناس، فاآلن
ومن جهة أخرى، فقد ُردَّ االعت�ار إ� سمعة إيونيو وأ�ته، �ل وعال شأنهم ��

د ضح�ة. ا، �ل ُمجرَّ ن جان��
�
نعرف أن تلم�ذنا لم �ك

ل سماء الغروب أ صدرە �الهواء �ما لو �ان ع� وشك ال�اخ. وف�ما راح يتأمَّ  وع�َّ
ً
أطرق برهة

: ً
الذهب�ة الصاف�ة، أردف قائ�

- وع� الرغم من ذلك، ال �أس من االنصات إ� ش�اوى نفسك، د�اغوراس. فلقد عمدَت إ�
� عواقب نافعة، �ما َ�ْت ع� �لتا الفعلت��ْ

َّ
ء. ح�� و�ن ترت �

ال�ذب و�خفاء الحقائق برغم �ل ��
� حد ذاتهما، من ح�ث الجوهر.

�� � �رت��ْ ، فال �جدر بنا أن ن�� كونهما �� � تب��َّ

� هذا الم�ان
 لمواصلة ال�حث عن الفض�لة ��

ً
- أعرف، أفالطون. ولذا فأنا ال أعت�� نف�� أْه�

َدر من أيٍّ
ْ
س. - ع� العكس. اآلن وقد عرفَت طرائق جد�دة ل�ل�غ الفض�لة، فقد �َت أق الُمقدَّ

� م رص��
�
ب من الح�مة. ف�ل قرار خا�� �مثا�ة ُمعل منا ع� ال�حث عنها. د�اغوراس، الخطأ ��

�
خذ من القرارات �عد. والتحذير مما ال �ليق فعله أهم من النصح �الصواب �� ب ما لم نتَّ

ِّ
ُيهذ

ن َمْن ذاق ثمرات
�
ن فاعله؟ إن لم �ك

�
م �ما ال �ليق من الفعل إن لم �ك

�
ع�ارات مقتض�ة، فَمْن أْعل

عواق�ه الم��رة؟ 

ا، وخفَّ إحساسه ق هواء ال�ستان العِطر ملء رئ�ْ�ه. شعر �أنه أ��� هدوء� ف د�اغوراس وت�شَّ
َّ
توق

س األ�اد�م�ة فعل ال�لسم الذي داوى جروحه األل�مة. وع� م�عدة �الذنب، إذ �ان ل�لمات ُمؤسِّ
� دم��ة.

� منه، �َدِت الَفَرس و�أنها تب�سم له �أسنانها الدا�نة ب�نما راحت تفتك �اللحم �� خطوت��ْ

� التَوْت بها ر فجأًة تلك االب�سامة ال�اعثة ع� القشع��رة ال��
�
ا، تذك ومن دون أن �عرف لذلك س���

ف �جرمه خالل المحا�مة[131]. � اع�� شفتا مي���مو ح��
� ت�د�ل مجرى الحد�ث:

ا �محض فضول، وكذلك برغ�ة �� ثم سأل مدفوع�

لة � - أفالطون، ما الذي قد �دفع ال��� إ� الذهاب مذهب مي���مو؟ ما الذي قد ينحدر بنا إ� م��
الوحوش؟

ة. حمحَمِت الَفَرس و�� تنقضُّ ع� قطع اللحم الدام�ة األخ��
 ثم قال:

ً
ل أفالطون لحظة تأمَّ

- الشغف �خلب األل�اب...

ة ونافع ع� المدى ال�ع�د، أما الشغف فرغ�ة آن�ة، تغ�� أ�صارنا،
َّ

الفض�لة جهد �اعث ع� اللذ
� األمور...

َّوتحول دون قدرتنا ع� إعمال العقل ��



�ُّ ا. أما ال�� � ة الفض�لة أ��� وأنفع كث��
َّ

وأولئك الذين ينجرفون وراء اللذات اآلن�ة ال �دركون أن لذ
�
ا منافع الفض�لة وعرفنا ك�ف�ة إعمال العقل �� فجهٌل، ال أ��� من جهل �ف. لو عرفنا جم�ع�

ا. َّ طْوع� نا ال�� � الوقت المالئم، لما اختار أيُّ
األمور ��

� � أسنانها. �َدْت و�أنها تقهقه �شفتْيها الغل�ظت��ْ عاوَدِت الَفَرس الحمحمة والدم �قطر من ب��
� إ� الحمرة. الضار�ت��ْ

ب د�اغوراس �قوله: ، عقَّ � التفك��
وف�ما هو مستغرق ��

� الحال إ� ا ما أفقد األمل، فت�ت�� ��
�
َّ يهزأ بنا. أح�ان ا ما �خطر �� أن ال��

�
- أفالطون، أح�ان

� خاتمة المطاف، �أن
َّ منتٌ� علينا، �أنه ضاحٌك من حماس�نا، �أنه منتظرنا �� االعتقاد �أن ال��

ة... له ال�لمة األخ��
. فسأل أفالطون:

ً
ا. �ان صه�� سمعا صوت�

- ما هذا الصوت؟
: ً
أشار د�اغوراس قائ�

- هناك، إنه الشحرور[132].
� الهواء.

ا �� ق�
�
فسمعا الصوت مرة أخرى. �ان تغ��د الشحرور الذي انطلق ُمحل

� اآلخر �ما �فعل ْ��
َ
ت�ادل د�اغوراس وأفالطون �ضع �لمات أخرى. ثم ودَّع �ال الف�لسوف

ه  أفالطون وجهه شطر مسكنه المتواضع قرب الچ�مناز�وم، أما د�اغوراس فتوجَّ
�

األصدقاء. و�
ق ث إ� أفالطون. �ان يتحرَّ � آن، كدأ�ه �لما تحدَّ

إ� بناء المدرسة. شعر �الرضا واالضطراب ��
. � اليوم التا��

م، و�رى أن الح�اة ع� وشك ال�دء من جد�د ��
�
ا لتطبيق �ل ما ظنَّ أنه قد تعل

�
شوق

� تعل�م تلم�ذ، وأال �لزم الصمت إن وجب ال�الم، وأن �كون
مه تلك التج��ة أال يتهاون ��

�
سُتعل

� آن...
ا �� ا وناصح� م�

�
موضع � تالم�ذە وُمعل

ا� تراما�و، و�يونيو، وأنت�سو، ثالثة أخطاء فادحة لن �عاود الوق�ع فيها أ�د�
ب جب�نه. ا من المكت�ة. قطَّ ا آت�� دلف إ� عتمة الردهة ال�اردة فسمع صوت�

� ة عن �م�� �انت مكت�ة األ�اد�م�ة ع�ارة عن بهو ذي نوافذ فس�حة، �مكن �لوغه َع��ْ ردهة قص��
َقْت.

�
ض أن الدروس قد ُعل َ ا آنذاك، وذلك أمر غ��ب، إذ ُ�ف�� . �ان ال�اب مفتوح� المدخل الرئ���

� مراجعة النصوص. ورغم ذلك، ف��ما �ان أحد
ن من عادة الطالب قضاء اإلجازات ��

�
�ما لم تك

المرشدين...
� ثقة، وأطلَّ برأسه من م�انه عند عت�ة ال�اب.

ب ��   اق��

 من مأد�ة الغروب. �انت الطاوالت األو� شاغرة، وما تالها
ً
ْ النوافذ �قا�ا ض�اء آت�ة ْت َع��

�
ل
�
�سل

� الخلف�ة...
ا، أما �� أ�ض�



ا ا واحد� � ا. لم ي�ُد أن تغي�� ة �الرقوق، إال أنه وجد المقعد أمامها شاغر� � الخلف�ة وجد طاولة ُم�تظ�
��

قد طرأ ع� األرفف ح�ث ُتحَفظ النصوص الفلسف�ة �عنا�ة (�ما فيها غ�� �سخة من محاورات
، هناك عند الركن األ��...».

ً
 عن األعمال الشع��ة والدرام�ة. «مه�

ً
أفالطون) فض�

ن
�
� األرفف السفل�ة. ولذا لم �ك

ش �� �ه ظهرە، وقد انح�� �ف�ِّ
�
 يول

ً
� ذلك الركن رج�

رأى ��
� �دْ�ه، دي ب�� ا برقٍّ من ال��

�
د�اغوراس قد لمحه ح�� تلك اللحظة. استقام الرجل �حدة ممس�

� غ�� حاجة لرؤ�ة وجهه.
ف عل�ه د�اغوراس �� فتعرَّ

- هراقل�س�

دار �اشف األلغاز ع� عقبْ�ه ��عة غ�� معهودة ف�ه، كَفَرس تركض تحت وطأة لسعات
السوط. - آە، د�اغوراس، أنت�...

ا �� أمر الدخول إ� المكت�ة اليوم. ال تغضب فُت ع� ع�دْين ��َّ � إ� األ�اد�م�ة تعرَّ يوَم دعوَت��
منهما...

، �الطبع... � وال م��
ا، �النظر إ� الشحوب المفرط الذي �دا ع� وجهه. للوهلة األو� خاله الف�لسوف م��ض�

- ول�ن، ماذا...؟
ا: فقاطعه هراقل�س ُمرتجف�

ٍّ فاتك، � مواجهة ��
ع �ه ز�وس، د�اغوراس، إننا �� س الذي يتدرَّ - وحق ترس إ�ج�س الُمقدَّ

، �األغوار السح�قة. لقد ْت ظلماته أ��� فأ��� ٍّ ال ي�دو له قرار، �لما غصنا ف�ه ادلهمَّ عج�ب، ��
خدعونا�

ث قادة المرك�ات إ� ة، �ما يتحدِّ ث ��عة كب�� � جعل يتحدَّ � ح��
ا هو فاعل، �� لم �مسك عمَّ

ها إ� الخزانة ها، و�ردُّ خيولهم خالل الس�اق، �حسب القول الشائع. راح �فرد برد�ات، و�عاود طيِّ
مرة أخرى...

ة حانقة: � ن��
ا. تابع �� � وصوته مع� � �دْ�ه الغل�ظت��ْ

َ�ْت رجفة ��

� كوم�د�ا ذات خاتمة
عة، �� � مهزلة ُمروِّ

اك ل�شارك �� � و��َّ
و��

�
ونا، استغل

�
- د�اغوراس، لقد استغل

تراچ�د�ة�

ث؟ - عمَّ تتحدَّ
- عن مي���مو، عن مقتل تراما�و، عن ذئاب الل��اب�توس...

ث� عن �ل ذلك أتحدَّ

؟ هل مي���مو بريء؟ � - ماذا تع��
- أوە، �ال، �ال. �ل إنه ُمذنب، وذن�ه عظ�م� ول�ن...

ول�ن...



: ً
ا ق�ضته ع� فمه. ثم أردف قائ� أطرق واضع�

َّ الذهاب إ� م�ان �عينه الل�لة... � أوانه. �جب ع��
ء �� �

ح لك �ل �� - سوف أ��
رك، فما نحن �صدد رؤ�ته هناك ال �ّ��

ِّ
� أحذ . ول��� � أودُّ منك أن ترافق��

قال د�اغوراس:

ا ع� عبور نهر س��كس، ما ُدمَت تعتقد �أننا �ذهابنا سوف ن مزمع�
�
- أنا ذاهب معك، و�ن تك

ق �من�ك�مو،
�
ء واحد فحسب: األمر يتعل �

��� �
�� ثَت عنه. أخ�� نكشف مصدر الخداع الذي تحدَّ

أل�س كذلك؟...
ف �جرمه... � اع�� ا ح�� �ان �اسم�

� ذلك�
� أنه عقد الن�ة ع� الفرار، ال شك �� ما �ع��

فأجا�ه هراقل�س:
ف �جرمه ألنه لم �عقد الن�ة ع� الفرار. � اع�� ا ح�� - �ال. �ل �ان �اسم�

�َدْت ع� د�اغوراس أمارات الدهشة، فأردف هراقل�س �قوله:

ضنا للخداع[133].  - ولذا تعرَّ
 

[134] الفصل العا��
؟ - أتودُّ ن�ع قنا��

� لن أخ�ج من هنا ع� ق�د الح�اة[135]... � إن رأ�ُت وجهك، أعرف أن��
-�ال، أل��

� امرأة  ال�اب شف��
ُ
� الصخر، إذ �حا�� اإلف��ُز وعت�ة

هة معتمة منحوتة �� �ان الم�ان أش�ه �ُفوَّ
 من

ً
ج� ا مس�� ات المجهول ع� اإلف��ز شار�� . وع� الرغم من ذلك، فقد نقش النحَّ � عمالقت��ْ

ا لع�ادة س� ا ُم�رَّ � ا صغ�� � ذكور، عراة األجساد. �ان مع�د� نه �أخ�لة ع� هيئة محار��� الرخام، وز�َّ
أفرود�ت ع� المنحدر الشما�� لتلِّ ن�كس. ومع ذلك، فما �ان الداخل إ� جوف المع�د �ملك
� ممل�ة ه�فا�ستوس، إله النار

ول إ� هاو�ة سح�قة، أو إ� كهف �� � أن �دفع إحساسه �ال��
والحدادة.

: ق�ل �لوغهما الموضع الم�شود، أوضح هراقل�س لد�اغوراس ما ���

� هذا الجانب من
لة ��

ِّ
�ة وُمتوغ � إ� أروقة ُم�شعِّ

ف��
ُ
� جوف المع�د، ت

ة �� - ثمة أبواب مخف�َّ
ا ٌ �ضع قناع� ب عند المدخل خف�� فَتح األبواب آنفة الذكر ل�ا�� �عينها من �ل قمر. وُ�َنصَّ

ُ
الج�ل. ت

 أو امرأة. من األهم�ة �م�ان أن �ج�ب الداخل ع�
ً

ا. قد �كون الخف�� رج� و�رتدي رداًء قاتم�
سؤاله إجا�ة صائ�ة، و�ال ما سمح له الخف�� �المرور. من حسن الحظ، أعرف �لمة � الل�لة...



ة ع� مسافات م رحي�ة. ومما ��َّ نزولنا كذلك ض�اء المشاعل المن���
�
ل �انت درجات السُّ

النها. � � ال��ادة مع �ل درجة ي��
َعْت رائحة ع�قة، رائحة دخان وتوا�ل آخذة �� منتظمة. تضوَّ

�
ٌع برجع األصداء، �� � خشونة، �الهما ُمقنَّ

� نعومة والصن�ج تجيبها ��
ُبَوا ت�ساءل ��

ُ
ُسِمَعْت آلة األ

. ينعطف الّدَرُج ثم ي�لغ نهايته، ا أم أن�� � جعل ي�ساب صوت ُم�ِشد، ال ُ�عَرف إن �ان ذكر� ح��
�
تة �� ق مظلم إ� ال�سار وأستار ُمث�َّ ة لها َمخَرجان ظاهران، نفق ضيِّ وهناك تقوم حجرة صغ��

ا. وع� مق��ة من األستار وقف شخص �ضع . �اد الهواء �كون خانق� � الصخر �مسام�� إ� ال�م��
� اصطبغ � ح��

ا، �� ا، ��اد �كون خل�ع� ا ت�دو عل�ه أمارات الهلع، و�رتدي ثوب خيتون �اشف� قناع�
ة ا مفرط النحول أم فتاة صغ�� معظُم جسمه العاري �الظالل ع� نحو ال ُ�عَرف معه إن �ان شا��
مه لهما �ما لو �ان ا من رفٍّ �الجدار، وقدَّ � لتوهما، فالتفت والتقط ش�ئ� ْ��

�
النهدْين. لمح الُمق�ل

ة مراَهَقة مبهمة: ا. قال �صوت تل�ح ف�ه ن��
�
ق��ان

- قناعا�ما. المجد لديون�سوس بروميوس. المجد لديون�سوس بروميوس.

اە. �ان أش�ه �أقنعة أفراد الجوقة ل القناع الذي ناوله إ�َّ لم �حظ� د�اغوراس بوقت ط��ل ليتأمَّ
� نفسه شأن اچ�د�ة، إذ �ان له مق�ض من األسفل مصن�ع من الط�� � األعمال ال��

�� � المشارك��
ر وجه رجل أم �ق�ة القناع، و��دو عل�ه تعب�� �حا�� البهجة أو الجنون. لم �در� إن �ان القناع �صوِّ
ء من �

ا القناع، وجعل يراقب �ل ��  ع� نحو ملحوظ. أمسك �المق�ض رافع�
ً

امرأة. �ان ثق��
� اللذْين غشيهما الغموض. حجَ�ْت أنفاُسه الرؤ�ة عن عي�ْ�ه. � العين��

خالل تج����
� ة ب�� � ح��

� د�اغوراس و�أنه يتأرجح �� ، والذي �دا لعي�� � أما ذلك (ال�ائن الذي أودعهما القناع��ْ
� ذ�ذ�ة ج�س�ة �اعثة ع�

الذكورة واألنوثة، مع �ل لفتة من لفتاته و�ل �لمة من �لماته، ��
االضطراب) فقد أزاح األستار وسمح لهما �المرور.

قال هراقل�س:
- حذار. ثمة درجة أخرى.

� �طن أمه، من ح�ث تولد الح�اة. راحت
ا، مثله �مثل مأوى الطفل األول �� ا مسدود� �ان قبو�

�
ق�َمْت ��

�
َ قان�ة، أما رائحة الدخان والتوا�ل النفاذة فقد أز�َمِت األنوف. أ الجدران تنضح آل��

� جعل � ح��
الخلف�ة خش�ة م�ح ل�ست �الغة الضخامة، �عتليها عازفو الموس��� والم�شد. ��

ا يتما�ل برأسه، و�مسُّ  مبهم�
�

� ذلك الَمعِقل ال�ا�س، ح�ث ال�لُّ ي�دو ظ�
احمون �� � الحضور ي��

ْت ِقْدٌر � المنتصف، استقرَّ
كتَف رف�قه ب�دە الحرة (ول�س ب�دە الممسكة �مق�ض القناع). ��

ض �ان. اف��
َّ
ق � الصف األخ�� وجعال ي��

ذهب�ة فوق حامل. جلس هراقل�س ود�اغوراس ��
ا ملونة، �النظر �ة من السقف تحوي أعشا��

�
الف�لسوف أن ذ�االت المشاعل وأرمدة الم�اخر الُمتدل

� الُمستِعر. سأل الف�لسوف:
� راحت تندلع منها، �لونها القا�� إ� ألسنة اللهب الف��دة ال��

- ما هذا؟ م�ح ّ�ي آخر؟
فأجا�ه هراقل�س من خلف القناع:

سة، �ل سواها. أث�نا حافلة بها. - �ال. �ل إنها طقوس. ول�نها ل�ست طقوس األ�ار الُمقدَّ



� غّرة، ، ظهَرْت �ٌد أمام ناظري د�اغوراس ع� ح�� � � العين��
� الرقعة الظاهرة من خالل تج����

و��
ت والقناع ال يزال ع� وجهه، إ� أن ع�� ع� قناع ا �سائل دا�ن. تلفَّ ع� ا ُم�� � ا صغ�� َمْت له قدح� فقدَّ
ا، وله أنف �الغ الطول ْت حمرة الهواء دون تحد�د لونه، غ�� أن مظهرە �ان �شع�

�
آخر أمامه. حال

 �ان أو امرأة، فقد التفع
ً

خليق �ساحرة عجوز، و�حفُّ �ه شعٌر �اهر. أما صاحب القناع، رج�
بتون�ك �الغ الطول كذلك الذي ترتد�ه فت�ات الل�ل إلثارة المدع��ن خالل الوالئم الماجنة، وقد
�
� ط�ات جسدە هو اآلخر. أحسَّ د�اغوراس �أن هراقل�س �ل�زە �� اعة مذهلة ب�� توارى ج�ُسه ب��

مرفقه:
م إل�ك. - اق�ْل ما ُ�قدَّ

ْ المدخل ليتوارى عن األنظار �عد أن ل َع��
�
تناول د�اغوراس القدح من صاحب القناع الذي �سل

. َبْ�د أن � ا ع� الجانب��ْ ق، ذلك أن التون�ك �ان مفتوح�  من طب�عته، عابرًة كوم�ض ال��
ً
أ�دى لمحة

�
ب �حمرة دام�ة لم �سمح �اإلجا�ة عن السؤال إجا�ة واف�ة، فما تلك االنحناءات �� َّ الض�اء الُم��

: ً
ا هو اآلخر. ثم أوضح لد�اغوراس قائ� جسمه؟ تراهما نهدْين؟ تناول �اشف األلغاز قدح�
ا. اك وأن تفعل حق� � اللحظة، تظاهر �أنك تح��� محت��ات القدح، ول�ن إ�َّ - عندما تح��

، تصطفُّ �لٌّ منهما �حذاء أحد � ة �لَغْت الموس��� ختامها، فانقسم الحضور إ� مجموعت��ْ و�حدَّ
َتف �لمات

ُ
� و�فصل ب�نهما ممرٌّ شاغر. ُسمَعْت قهقهات خشنة، وسعال، ون الجدارْ�ن المتقا�ل��ْ

�صوت خف�ض. لم يبَق ع� خش�ة الم�ح سوى خ�ال الم�شد الضارب إ� الحمرة، ذلك أن
� و�أنها رائحة � الم�ان دفقة من الَن��َ

ْت �� َ � الوقت نفسه، ان���
� الموس��� قد ان�فوا. و��

عاز��
� الهرب

� األموات، واضطّر د�اغوراس ل�بح رغبته المفاجئة �� ق�َمْت �فعل السحر من ب��
�
جثة أ

ا. �ارت�اك َحْدس �أن تلك الرائحة ال���ــهة � خارج�
ق جرعات من الهواء الن�� من ذلك القبو لت�شُّ

� أن رائحة العفن قد
لة �داخلها ع� وجه التحد�د. ما ِمن شك �� م�عثها الِقْدر، أو المادة الُمتكتِّ

د أن ابتعد المح�طون بها. ْت �ال عوائق �ُمجرَّ َ ان���
عند ذاك مرَّ َع��ْ األستار جمٌع من األخ�لة المستح�لة.

ل ما وقَعْت ع� ع��ــها التام. �َدِت األخ�لة أش�ه �ال�ساء. رحن يزحفن ع� أر�ــع� فوقَعِت األ�صار أوَّ
اقص �ح��ة أ��� من نهود ال�عض ْت نهود ال�عض ت��

َ
� رؤوسهن �أقنعة عجي�ة. أخذ وقد حج��

� �انت أجسام ال�عض أقرب إ� أجسام اإلفيبوس. �انت ب�نهّن الماهرة وال�ش�طة � ح��
اآلخر. ��

ا ا ألنها المواضع األ��� وضوح� والرش�قة، وكذلك ال�دينة والخرقاء. أما الخوا� واألرداف، ونظر�
َ� ا َمَض��ْ � الجمال والعمر والنضارة. َبْ�د أنهن جم�ع�

للع�ان، فقد كشَفْت عن تفاوتات طف�فة ��
، يزمجرن و�أنهن تاراس�ات[136] مفعمات �الشبق. طفق الحضور ا ع� أر�ــع� عار�ات، زحف�
ر النفق الُممَتدَّ إ� �سار

�
؟». عندئذ تذك � ة. �ساءل د�اغوراس: «من أين أت�� هن �ص�حات فظ� �حثُّ

ة. الحجرة الصغ��

مة، ت��عها اث�تان، فثالث، فأر�ــع، وهو أق� � الُمقدِّ
ت�ب تصاعدي: واحدة �� م�� ال�شك�ل ب��

. ٍّ م ال�ب غ�� المألوف كسنِّ رمح� �� ة �سمح �ه الممّر، ف�دا ُمقدِّ عدد من األجسام الُمصطفَّ
ق األخ�لة حول الِقْدر.

�
ف الس�ل العاري من شدة اندفاعه �� تتحل �لغن حامل الِقْدر فخفَّ



َ � �ات خش�ة الم�ح، ُمندفعات صوب الم�شد ع� نحو ي�عث ع� الدوار. �ق��
�
ل ْت األوَّ

�
اعتل

، راحت �لٌّ � ��
َّ
ق ف. وف�ما هّن ي��

ُّ
ات للتوق ِت األخ�� ْ المدخل، إ� أن اضطرَّ قن الم�ان َع�� �خ��

تها وفخذْيها �القناع. ما إن �لغن الهدف � مها وتداعب عج�� � تتقدَّ منهن تغوي األخرى ال��
� كومة رخوة من اللحم

سن �� � فو�� مطلقة وسط لهاث مسعور ليتكدَّ
قن �� الم�شود، ح�� تفرَّ

واألجساد المضط��ة.
� مرفقه:

ُصِعق د�اغوراس، و�لغ منه الذهول والنفور م�لغهما. أحسَّ �ل�زة هراقل�س مّرة أخرى ��
- تظاهر �أنك تح��� القدح�

َخِت الث�اب �السائل الدا�ن. أزاح � تلطَّ � ح��
� �ه. مالت الرؤوس إ� الخلف �� راقب المح�ط��

ا ا عرفه د�اغوراس من ق�ل، �ل �انت م��ج� قناعه ورفع قدحه. ما �انت رائحة السائل �ش�ه ش�ئ�
ا من روائح المداد والتوا�ل. كث�ف�

ْت خش�ة الم�ح تطقطق تحت وطأة األجسام
�
ومّرة أخرى �دأ الممرُّ �خلو من شاغل�ه، و�ن جعل

ف من
�
ج الُمؤل ْتها. ماذا �جري هناك؟ ماذا هنَّ فاعالت؟ َبْ�د أن الج�ل الصاخب الُمتم�ِّ

�
� اعتل ال��

األجسام العار�ة قد حال دون معرفة ذلك.

ا ع� مق��ة من الِقْدر. �انت الذراع ا من عند خش�ة الم�ح ثم هوى أرض� ء آت�� �
عندئذ طار ��

�ة من التون�ك، � �� �النظر إ� المزقة السوداء الُمت�قِّ
ف عليها �� ال�م�� للم�شد، وقد أمكن التعرُّ

ر األمر نفسه مع � ما زالت ملتصقة �ال�تف. ق��ل ظهور الذراع �ص�حات البهجة. وتكرَّ وال��
ْت عند قد�� ْت عن األرض لتحدث قرقعة و�أنها غصن �ا�س، ثم استقرَّ � ارتدَّ الذراع ال��ى، ال��

ْت عن الف�لسوف �خة لم �سمعها د�اغوراس، مفتوحة ال�د و�أنها زهرة �خمس بتالت ب�ض. ندَّ
� حبور �ليق �فت�ات

أحد، من حسن الحظ. ه�ع الحضور صوب الِقْدر القائمة وسط الم�ان، ��
فق عليها.  تحت الشمس[137]، و�أن الطرف المبتور هو اإلشارة الُمتَّ

ً
� جذ� يث��

وأمام مظاهر الشلل والهلع ال�اد�ة ع� رف�قه، قال هراقل�س:
- إنها دم�ة.

� �الساق األخرى �قوة ل��ِ
�
� أ � ح��

ارتطَمْت ساٌق �أحد المشاهدين ق�ل أن �ستقرَّ ع� األرض. ��
هة، �لٌّ تدَّ عن الجدار المقا�ل. واآلن ت�الَ�ِت ال�ساء ع� رأس الدم�ة الُمشوَّ ، ل�� �

أ��� مما ي����
� اتجاە، ال�عض �األ�دي، وال�عض �األسنان. وقَفِت الفائزة

اعها. فأخذ �ل ف��ق �شدُّ �� � � ان��
ت�ت��

� � ت�اٍە، ف�ما راحت تعوي وت�اعد ما ب��
وسط خش�ة الم�ح شاهرًة جائزتها، رافعة نهدْيها ��

، ول�س �عذراء أث�ن�ة. َوَشم الض�اُء �
ز عضالتها الخل�قة ب�دن رجل ر�ا�� ساقْيها بوقاحة، لت��

ا من ًة �ذلك أش�اح� ، مث�� � ب األرض الخش��ة �قدمْيها الحافيت��ْ َعْت ت�� أضالعها بوشم أحمر. ��
لنها ب�جالل، و�قدر أ��� من الهدوء. غ�ار. أما رف�قاتها الالهثات فرحن يتأمَّ

ا  مصدوم�
ً

ب د�اغوراس ذاه� � الحضور. ماذا جرى؟ تزاحموا حول الِقْدر. اق�� عّمِت الفو�� ب��
ْت

َ
اء اله�ج والم�ج. وأمام ناظ�ْ�ه جعل كهٌل يهزُّ شعرە األش�ب ال�ث�ف، �من استحوذ من جرَّ



ء �أسنانه. �دا ال�هل و�أنما قد ُصِفع �
، ب�نما أطبق ع� �� � ا عن األع�� عل�ه �شوى الرقص �ع�د�

ن لحمه.
�
� شدقْ�ه لم �ك � من ب��

�
ْت شفتاە، غ�� أن اللحم الُمتد�

َ
ق ح�� تمزَّ

ە د�اغوراس: تأوَّ
َّ أن أخ�ج� - ع��

� ال�اخ ح�� ُبحَّ صوتهن:
عن �� �انت ال�ساء قد ��

ا. ا، مجد� - الال، الال، بروميوس، مجد�
ا� - هراقل�س، وحّق آلهة الصداقة، ما �ان ذاك؟ هذە ل�ست أث�نا، قطع�

شا األرض ُمس�نَدْين إ� جدار أحد البيوت، د والسكون، وقد اف�� � شارع منعزل �غمرە ال��
�انا ��

� أصابته. أجا�ه هراقل�س ء العن�فة ال�� �
� معدته، �عد ن��ة ال��

ن� ��
�لهثان. شعر د�اغوراس بتحسُّ

ا: عا�س�

ة. وُتقام . إنها طقوس ديون�س�َّ  من أ�اد�ميتك �كث��
ً
ة - د�اغوراس، أخ�� أن هذا الم�ان أ��� أث�ن�َّ

� �عض التفاص�ل، و�ن �شابَهْت
� المدينة وع� مشارفها �لَّ قمر، ت��اين جم�عها ��

ات مثلها �� ع��
� المجمل. �الطبع، كنُت أعرف ب�قامة طقوس من هذا القب�ل، و�ن لم �سبق �� حضور أيٍّ منها

��
ح�� اآلن. كنُت أودُّ ذلك.

- وِلَم؟

ضة الدق�قة. - تقول األسطورة إن الت�تان وللحظة حكَّ �اشف األلغاز لحيته الُمفضَّ

اق�ات جسَد أورفيوس- غ�� ِت ال�ساء ال��
َ
ق قوا جسد اإلله ديون�سوس-�ما مزَّ الج�ابرة[138] قد مزَّ

�
اع القلب والتهامه من أهم ما �� � ا َع��ْ قل�ه. ولذا ُ�عدُّ ان�� د� أن ز�وس �عث ف�ه الح�اة مجدَّ

ة... الطقوس الديون�س�َّ
  همهم د�اغوراس:

- الِقْدر...
أومأ هراقل�س وقال:

نة من قلوب الحيوانات... ا ُمتعفِّ - األرجح أن بها نتف�
- وأولئك ال�ساء...

- �ساء ورجال، أحرار وعب�د، أجانب وأث�نيون...

� الناس� و�عضهم. ر�ما �انت إحدى ق ب�نهم. ألن الجنون والمجون يؤاخ�ان ب�� فالطقوس ال تفرِّ
 أركون. و�� جوارها، ر�ما �انت تزحف جار�ة من

َ
� رأيَتهن يزحفن ع� أر�ــع� ابنة

ال�ساء العرا�ا اللوا��
ە. كورنثوس أو �ائعة هوى من آرجوس. إنه الجنون د�اغوراس، ولسنا نملك من الُحَجج ما �ف�ِّ

. ً
هزَّ د�اغوراس رأسه، ذاه�



- ول�ن، ما عالقة �ل ذلك �ـ...
ا:  فتح عي�ْ�ه عن آخرهما صائح�

ً
و�غتة

�َع�... - القلب الُمن��
تراما�و�

. ً
أومأ هراقل�س ثان�ة

ها، �ما أنها معروفة لدى األراِ�نة وتل�� وعة �الق�اس إ� غ�� � رأيناها الل�لة م�� - إن الطائفة ال��
� تق�مها... ا لطب�عة الطقوس ال�� ا، نظر� �اتها �� قبولهم. َبْ�د أن هنالك طوائف أخرى ُتجري تحرُّ

ن بوسعنا أن ن�لغ الحق�قة من
�
� �ما �ليق، أتذكر؟ لم �ك � بي��

سبق لك أن طرحَت المش�لة ��
ا، ذلك أن الشعور الذي اف �أنك كنَت ُمحق� � �� االع��

قك حينها، واآلن ي���� خالل العقل. لم أصدِّ
� من أت��ا ينعون م�ع رفاقهم إثر � األغورا، عند سماع حد�ث قرو���

ة اليوم �� � ظه�� خالج��
�ة ع�... تِّ ن ن��جة منطق�ة ُم��

�
هجمات الذئاب، لم �ك

... �
�ة ع� خطاب عقال�� تِّ دعنا نقول، ُم��

ء... �
�ل ��

أعجز ح�� عن تع��فه...

، أو الحدس الخليق �ال�ساء، �حسب القول � السقرا��
� بها ش�طا��

ر�ما �انت صاعقة رما��
� ذكر أحُدهم قلَب صد�قه الذي التهَمْته الذئاب. عند ذاك خطر �� الشائع. �ان ذلك ح��

ا ألن غالب ضحا�ا تلك الطقوس من � األمر». ونظر�
ب�ساطة أنها «طقوس، إال أننا لم نرَتب ��

� أت��ا منذ
� من أنهم �شطون �� � ع� �ق�� ، فقد مرَّ م�عهم مرور ال�رام ح�� اآلن. ول��� � القرو���

أعوام مَضْت...

ة لج�ج ا، ثم حذا د�اغوراس حذوە وهو يهمهم بن��
�
ا ع� قدمْ�ه، ُمنه�   هبَّ �اشف األلغاز واقف�

� �لهفته:
���

� إيونيو وأنت�سو حتفهما� فقل�اهما...
، فما هكذا ل��

ً
- مه�

عا� َ� قل�اهما لم ُين��

- ألم تفهم �عد؟ لقد قتلوا إيونيو وأنت�سو �قصد خداعنا. فلم يهتّموا سوى ب�خفاء حق�قة م�ع
وا ي م�ع تراما�و ح�� فزعوا �شدة وأعدُّ تراما�و. وما إن علموا بتعاقدك مع �اشف ألغاز لتحرِّ

عة... تلك ال�وم�د�ا الُمروِّ
�ع عنه أمارات عدم التصديق ال�اد�ة.   مسح د�اغوراس ب�دە ع� وجهه، و�أنما ين��

- محال...
التهموا قلب...

تراما�و؟...



؟... م��

ق�ل أن تنقضَّ عل�ه الذئاب أم عقب...؟
ر. ثم قال هراقل�س:

ُّ
ل �اشف األلغاز الذي نظر إل�ه �حزم ال �ش��ه التأث قطع حديثه وجعل يتأمَّ

ن ثمة ذئاب قط. وذلك ما سعوا إلخفائه عنا ��ل الس�ل. تلك الِمَزق وآثار
�
- د�اغوراس، لم تك

النهش...
ن من فعل الذئاب...

�
لم تك

فثمة طوائف...

زها نور لة ي�� ٍة ُمطوَّ � د هيئٍة نا�� ا. ف�ان الظلُّ ُمجرَّ � اللحظة نفسها ا�ساب الظلُّ والصوُت مع�
  و��

� ال�دء �ان
ْت عن أقرب األر�ان إليهما وسارت ُمبتعدًة ع� عجل. أما الصوت، ف��

�
القمر، ا�سل

ا، ثم وقع خً� حث�ثة.
�
لهاث

سأل د�اغوراس:

- َمْن...؟
: ً
و�ان هراقل�س أول من أ�� بردِّ فعٍل. فصاح قائ�

- أحدهم �ان يراقبنا�

ا. أما  ع� نفسه. تجاوزە د�اغوراس ُم�ع�
ً

مال �جسمه ال�دين إ� األمام، وانطلق �عدو متحام�
ْ الشارع ح�� غاب عن  َع��

ً
الخ�ال-سواء أ�ان خ�ال رجل أو امرأة- فقد �دا و�أنه يتدح�ج نزو�

ج األنفاس. - أوە، ال طائل ُير�� من ذلك� ا، ُمتهدِّ ف �اشف األلغاز الهث�
َّ
� العتمة. توق

هما �� ناظَ��ــْ

َجْت وجنتا د�اغوراس �حمرة ُمستِعرة، ف�دا و�أنما قد َّ ا إ� جنب. ف�ما ت�� مرة أخرى وقفا جن��
ا من الهواء. ا صدرە ال�ارز ل�أخذ نفس� طال شفتْ�ه �الفت�ات. و�حركة مرهفة مسح ع� شعرە، رافع�

ثم قال �صوت عذب خليق �حور�ة[139]:

ا. من عساە �كون؟  هار��
�

- لقد و�
فأجا�ه هراقل�س برصانة:

ا من � وح�اتك لن �ساو�ا قطعة أو�ول واحدة اعت�ار�
، فح�ا�� �

� ظ��ِّ ث�� - لو أنه واحد منهم، �ما �حدِّ
، �ما أنهم من أد� ما �كون. قلُت لك إنهم دون من الضم�� فجر الغد. إن أت�اع هذە الطائفة ُمجرَّ

عوا عن استغالل أنت�سو و�يونيو �غرض التم��ه علينا... لم يتورَّ

�
ا. فما لمحُته �� ء مفهوم� �

� أنهما �انا من أت�اع الطائفة، وكذلك تراما�و. اآلن صار �ل �� � �ق��
�

��
� الطائفة قد نصحوە �طلب

ا من مي���مو، �ل منا. ال شك أن رؤساءە ��
�
ن خوف

�
� أنت�سو لم �ك عي��

ِت
َ

خذ � التح��ات، فقد اتَّ
ا الستمرارنا �� نقله خارج أث�نا للح�لولة دوننا ودون استجوا�ه. ول�ن نظر�

ا، �غرض �ف ان��اهنا إ� مي���مو...  قرارها �التضح�ة �ه أ�ض�
ُ
الطائفة

... � مخزن المؤن الصغ��
ا �� ما زلُت أذكر نظرة أنت�سو ل�لتها، عار��



�
...� � � ذلك الف�� اللع�� �م خدع��

ا منهم. ر�ما شهد م�ع أنت�سو فأراد الدفاع عنه، ه واحد� ق ب�ْوماركو، فلسُت أظنُّ
�
� ما يتعل

أما ��
 هو اآلخر.

ً
عند ذاك أردوە قت��

- ول�ن مي���مو...

� المبهم خالل
- ...واحد من أت�اع الطائفة، ع� قدر من األهم�ة. وقد أتقن تأد�ة دور الجا��

ز�ارتنا له...
ثم أردف هراقل�س منق�ض الوجه:

- وأغلب الظن أن مي���مو هو من ضمَّ تالم�ذك إ� الطائفة...
ة ال�اراترون� � هوَّ

- ول�نه محكوم �اإلعدام� ولسوف ُ�ل��َ �ه ��
م وقال: � تجهُّ

فأومأ هراقل�س ��

� أن أفهم ما �جري، د�اغوراس� عل�ك أن تقرأ - أعرف، وذلك ما تهفو إل�ه نفسه. أوە، ال �سأل��
� مكت�تك...

ُت عليها �� � ع�� النصوص ال��

ف أت�اعها ع� الخض�ع للتعذ�ب، و�توقون إ� تم��ق ة �عينها، يتلهَّ ثمة طوائف ديون�س�َّ
� ذرا�� � عذراء بنفسها ب��

لون �التضح�ة �أنفسهم �ما تل�� ا ح�� الموت. و�عجِّ أجسادهم إر��
زوجها ل�لة الزفاف...

� ولم �دافع عن نفسه� غالب الظّن أن ذاك � ك �شأن تراما�و؟ �انت ذراعاە سل�مت��ْ
ُ
ت أتذكر ما أخ��

ة� أما الهلع فلم
َّ

ن سوى محض لذ
�
ا، لم �ك � نظراته مساء ذلك اليوم. فما خلَته أنت هلع�

ما الح ��
� عي�ْ�ك، د�اغوراس�  صاح د�اغوراس:

ن له وجود سوى ��
�
�ك

ة�
َّ

- �ال� فما هكذا ت�دو اللذ

ة �عينه. وما أدراك� هل سبق لك أن
َّ

- ُ�حتَمل أن �كون ذلك ما ي�دو عل�ه ذلك الصنف من اللذ
ا؟... َتها يوم� خ��

ا من � طقوس الل�لة نتف�
ا� لَم �أ�ل المشاركون �� َّ هكذا، فأنا عاجز عن الفهم أ�ض� ال تنظر إ��

� أن أفهم� ر�ما ُجنَّ جنون المدينة �أ�ها نة؟ لسُت أدري، د�اغوراس، وال �سأل�� األحشاء الُمتعفِّ
� ال�ادي ع� رف�قه، و�أنها محاولة ونحن ال ندري�  �اد هراقل�س �ف�ع من التعب�� المفا��
� آن. لم �سبق ل�اشف

غرو�سك�ة جاهدة من عضالت وجهه لم�ج الهلع والغضب والخزي ��
ا لذلك القناع. - هراقل�س ا جد� ث فجاء صوته مالئم� األلغاز أن رآە ع� تلك الحال قط. تحدَّ
ث عن تالم�ذي أنا� كنُت أعرف جوهر ث عن تلم�ذ من تالم�ذ األ�اد�م�ة� تتحدَّ اليونتوري، تتحدَّ
ن من المحافظة ع� هدوئه، فقد شعر

�
أرواحهم...� أنا...�  أما هراقل�س، الذي عادًة ما يتمك

. قال:
ً
ك منه �غتة

�
�الغضب يتمل

...� � أي وقت م��
- وف�َم تهمُّ أ�اد�ميتك اللعينة� ف�َم �انت تهمُّ ��

� جعل يرمقه بها الف�لسوف، فأالن صوته وتابع بهدوئه المعهود:   لمح النظرات الم��رة ال��



ع � ح
ا مضجرا للغا�ة. ف�قصدونها،

�
- د�اغوراس، ال �د من اإلقرار �أن الناس تعت�� أ�اد�ميتك م�ان

و�نصتون إ� دروس�م، ثم...
ء. �

ا. وذلك �ل �� ثم يت�البون ع� أ�ل �عضهم �عض�

م
�
ر وخطر له: «سوف �سل

َّ
وع� نور القمر لمح هراقل�س انق�اض وجه المرشد المهزول، فتأث

� خاتمة المطاف». مَضْت برهة صمت ثق�ل، ثم قال د�اغوراس:
�األمر ��

... - ال �د من وجود تفس��
� لم نع�� عل�ه �عد...

مفتاح. لو أن ما تقوله صحيح، فال �د من وجود مفتاح نها��
وافقه هراقل�س �قوله:

جم المالئم... � لسُت الم��
� هذا النص الغ��ب، غ�� أ��

- ُ�حتَمل وجود مفتاح ��

مها ع� نحو أمثل[140]. ر�ما وجب علينا رؤ�ة األمور عن �عد لتفهُّ

، فهم �عرفون أننا قد كشفنا �
� ظ��ّ ث�� ع� �ل حال، دعنا نعمل �حذر. لو أنهم يراقبوننا، �ما �حدِّ

ك... ل �التحرُّ أمرهم. وذلك أ�غض األمور إليهم ع� اإلطالق. علينا أن نعجِّ

  - ك�ف؟

� لدينا إما لقوا حتفهم، أو أنهم ع� � حاجة إ� دل�ل. إن سائر أت�اع الطائفة المعروف��
- نحن ��

شفا حفرة من الموت: تراما�و، و�يونيو، وأنت�سو، ومي���مو...
ْت أمامنا فرصة... اعة. ول�ن ر�ما ت�قَّ � ال��

ط الطائفة غا�ة �� �ان ُمخطَّ
اف�... نا من حمل مي���مو ع� االع��

�
لو تمك

تط�َّع د�اغوراس لتلك المهّمة:
ث إل�ه. - بوس�� أن أحاول التحدُّ

ر هراقل�س هنيهة.
�
فتفك

� مع شخص آخر...
ب ح�� ث إ� مي���مو. أما أنا فلسوف أجرِّ ا تتحدَّ ا، غد� - حسن�

- من؟
ا� ْن حذر�

�
ا، د�اغوراس الصالح. ك - شخص ر�ما �ان هو الخطأ الوح�د الذي وقعوا ف�ه� أراك غد�

 تتوق
ُ
�ة  الُمدبَّ

ُ
ا، والغ�مة ْرج�

َ
ا تدنو من حلمتها. �ان القمُر ف  إص�ع�

ُ
�ان القمُر صدَر امرأة، والغ�مة

إ� اإل�الج ف�ه[141].

� ر�ة القمر، ثم فتح �اب د، تراق�ه عينا س�لي�� أما هراقل�س اليونتوري فقد تجاوز �ستان ب�ته الُممدَّ
� لم �حاول أن يراقبها. �انت �ات السماو�ة ال�� المدخل وهو �ع�د �ل ال�عد عن مثل هذە التحرُّ
�
�� � ا رقي�ة. أجال هراقل�س عي�ْ�ه الرقي�ت��ْ � الصمت �ش�ه عين�

هة الردهة المعتمة الغارقة �� وَّ
ُ
ف



ا منه �أن جار�ته يو�س��ا ر�ما أضاءت مص�اح المراق�ة ع� الرفِّ األقرب إ� عت�ة الم�ان ظن�
ا لعودته، ول�ن الواضح أن يو�س��ا لم تفعل[142]. ��

ُّ
ال�اب، ترق

� إ� اللحم، ثم أوصد ال�اب من خلفه.  السك��
ُ
ولذا فقد دلف إ� ظلمات الب�ت �ما تنفذ طعنة

نادى:

ا؟ - �اس�ن��
ا. فلم يتلقَّ جوا��

ا راح �طعن العتمة بناظ�ْ�ه، ول�ن سًدى. سار صوب الحجرات الداخل�ة �خً� وئ�دة، و�أنه عبث�
ْت برودُة الب�ِت رداءە �ما

َ
ق . وتحت جنح الظالم، اخ�� � �خطو �قدمْ�ه فوق أنصال الس�ا���

. � السك��
ا: د� نادى ُمجدَّ

ا؟ - �اس�ن��
فسمع:
- هنا...

 الصمت[143].
ُ
فطعَنِت ال�لمة

�ه ظهرها تحت جنح الظالم، ثم التفَتْت إل�ه.
�
ب من المخدع. �انت تول اق��

سأل هراقل�س:

� العتمة؟
- ماذا أنِت فاعلة هنا ��

ب عودتك.
َّ
- أترق

� تلك األثناء.
ا ب�ضاءة المص�اح ع� الطاولة، ب�نما جعل هراقل�س يراقب ظهرها �� ْت �اس�ن��

�
ل عجَّ

ا لحظات ق�ل أن ْت �اس�ن��
َ
ا، وغمر سماء الحجرة. استغرق ًان�ثق ب��ُق المص�اح أمامها حائر�

� ظلَّ هراقل�س يراقب خطوط ظهرها القوي. �انت ترتدي ثوب ي��لوس ط��� � ح��
تلتفت، ��

ا عند الظهر. د� ، و�صل ح�� قدمْيها. �ان الثوب ُمجعَّ � ا إ� كتفْيها �مش�ك��ْ ا، مشدود� ناعم�

؟ � - وماذا عن جار���

�ه ظهرها[144]:
�
فأجابته و�� ما زالت تول

- لم تُعد من إليوس�س �عد.

نة �األص�اغ، ووجنتاها الناصعتان عند ذاك التفَتْت إل�ه. �انت ز��تها �د�عة، فأهدابها الط��لة ُم��َّ
تان �المساحيق الب�ض، وع� شفتْيها طالء أحمر قاٍن، ونهداها يرتعشان �ح��ة تحت مطليَّ
الي��لوس الضارب إ� الزرقة، وحزامها المصن�ع من سالسل ذهب�ة �شدُّ خ�ها النح�ل، وأظفار



ْت َ ا التفَتْت إل�ه ��� ، �ما هو دأب ال�ساء الم��ات. ولمَّ � � مختلف��ْ نة �لون��ْ � ُملوَّ قدمْيها الحافيت��ْ
� الهواء.

ة �� ها �الغ الخفَّ ندى عب��
سأل هراقل�س:

- لَم ترتدين هذە الث�اب؟

، ع� هيئة � � حاد �السك��
 من شحمة أذنها قرط معد��

�
فقالت و�� تراق�ه بنظراتها، وقد تد�
� ظهرها لناظرها[145].

�
امرأة عار�ة تو�

ا جامدة �ال حراك، تح�ط بها هالة من ض�اء ْت �اس�ن��
�
� ظل � ح��

لم ين�س �اشف األلغاز. ��
ا �متدُّ من ا ملت���  عمود�

ً
� من وراء ظهرها. �ساقَطِت الظالل ع� جسمها راسمة

المص�اح اآل��
. قالت: � جب�نها وح�� ثنا�ا الثوب عند عانتها، ل�شطر �ذلك قامتها إ� شط�ْ�ن م�ساو���ْ

- أعددُت لك الطعام.
ا. � طعام�

- ال أ���

- هل ستأوي إ� الفراش؟
: ً
حكَّ هراقل�س عي�ْ�ه قائ�

- أجل، فأنا منهك.

د مع �ل حركة. أما هراقل�س الذي راح دَّ ة ي�� � أساورها ال�ث�� ْت وجهها شطر ال�اب، فجعل رن��
�
ول

يراقبها، فقال:
ا... - �اس�ن��

: ً
َفْت والتفَتْت إل�ه. فتابع قائ�

َّ
توق

ث إل�ِك. - أر�د التحدُّ
 وعادت أدراجها ح�� وقَفْت أمامه، جامدًة �ال حراك.

ً
فأومأت ُمطرقة

داِك �القتل. � من ق�ل مي���مو، �حسب قولهما، قد توعَّ لِت �� إن ع�َدْين م�عوث��ْ
ُ
- ق

. فأومأْت مرة أخرى، ��عة أ���

- هل عدِت لرؤ�تهما؟
- �ال.

- ما أوصافهما؟
. ً
ا هنيهة َدْت �اس�ن�� تردَّ

- ط��ال القامة للغا�ة. ول�نتهما أث�ن�ة.

ا؟ - ماذا طل�ا منِك تحد�د�



ُتك �ه. - طل�ا ما أخ��
� �ه. ����

�
- ذك

� � �الماء، الشفافت��ْ ص من نظرات هراقل�س �عي�ْيها الالمعت��ْ
�
ْت تتمل

�
ا، ب�نما جعل رمَشْت �اس�ن��

د. ا. و��طء مسَحْت شفتْيها الحمراوْ�ن �طرف لسانها الُمتورِّ تق����

ا �ان، و�ال ندمت ع� ذلك. وأقَسما اما�و ألحد أ�� � ب��
� جمَع��ْ � �َّ العالقة ال��

 أف��
َّ

� أ� - طل�ا م��
س. �اآللهة و�نهر س��كس الُمقدَّ

- فهمت...

ا. جهة ال�سار ا أمام �اس�ن��  وذها��
ً
ضة، و�ذرع الم�ان جيئة راح هراقل�س �مسح ع� لحيته الُمفضَّ

...[146] � � تارة، جهة ال�سار، جهة ال�م�� تارة، وجهة ال�م��
ر �صوت مسم�ع:

�
ثم أخذ يهمهم و�فك

ا من أت�اع الـ... - ال شك أنهما أ�ض�

ا ظهرە للفتاة[147]. ��
�
ثم دار ع� عقبْ�ه فجأًة، مول

م. خطَرْت لهراقل�س فكرة ا الُم�ساقط ع� الجدار أمامه، فقد �دا أنه يتضخَّ أما ظلُّ �اس�ن��
ْت منه �ضع خطوات، و�ن لم �ِعر

َ
. تراءى له أنها قد دن

ً
مفاجئة، فالتفت إ� �ائعة الهوى ثان�ة

ا أو � وشم� ف عليها؟ أع�� ، هل تذك��ن إن �انت لهما أي عالمة �سهل التعرُّ
ً

األمر أهم�ة. - مه�
ا... سوار�

ا. د� ا جب�نها وأشاحت عنه �عي�ْيها ُمجدَّ َ�ْت �اس�ن�� قطَّ
- �ال.

� من هذا... . أنِت ع� �ق�� � ا، �ل رجل��ْ ، قطع� � ْ�� - ول�نهما ل�سا ص�يَّ
فأومأْت وقالت:

... �
ا ع� إ�ذا�� دَت �� أن مي���مو لم �ُعد قادر�

�
- هراقل�س، ماذا �جري؟ لقد أ�

: ً
أ من روعها قائ� فهدَّ

� ف�� . إن عدِت لرؤ�تهما، فهل تتعرَّ � � أودُّ اإل�قاع بهذْين الرجل��ْ
- ولقد عن�ُت ما قلت. غ�� أ��

عليهما؟
- أعتقد.
ا. - حسن�

ل منظر فراشه المغري، ثم أطلق تنه�دة وقال: أحسَّ هراقل�س �اإلع�اء فجأًة. أخذ يتأمَّ
� عند مطلع الفجر، إن استطعِت. هي�� ا �الغ التعق�د. نبِّ - سأخلد اآلن إ� الراحة. �ان يوم�



- سأفعل.

ا، أغمض ا فش�ئ� اث واستل�� ع� ظهرە الضخم فوق الفراش. وش�ئ� � �عدم اال���
�فها �لفتة ���

.[148] � . وشقَّ الس�ات ط��قه إ� وع�ه �ما ينفذ السك�� � ه عي�ْ�ه الرقي�ت��ْ
�
عقل

ل هراقل�س ��ە د. حوَّ دَّ ا �األصابع. والظالل تحوم حوله، والصوت ي�� م�� القلب �خفق ُمحاط�
م لحظتها. ماذا �قول؟ من األهم�ة �م�ان أن �عرف ماذا �قول� جعل

�
إ� الجندي الذي طفق يت�ل

� غشيهما ض�اٌب رمادي مرتجف، فحال خفقان القلب دون أن �سمع ك شفتْ�ه اللت��ْ الجندي �حرِّ
� زيَّ الجندي ��ل وض�ح: درع الصدر هراقل�س �لماته. وع� الرغم من ذلك، استطاع أن ي�ب��َّ
ا مما ف ع� رت�ته. ظنَّ أنه قد فهم ش�ئ� � ت�ت�� ب��ش زاٍە. تعرَّ ، والتنورة، والخوذة ال�� � والساق��ْ
، اشتدَّ الخفقان، ف�دا و�أنه وقع خطوات تدنو. و�طب�عة الحال، وقف مي���مو

ً
�قول. و�غتة

ا ع� أر�ــع. ول�ن ْت ت�بثق �ساء عار�ات، زحف�
�
� آخر النفق، من ح�ث جعل

يب�سم من موضعه ��
ە. عند ذاك فحسب... ر هو ما قد �س�ه لتوِّ

�
� األمر أن يتذك

أهم ما ��
ە: تأوَّ

- �ال�
سأل الظلُّ الذي مال عل�ه:

- تراە الحلم نفسه؟

ا �جوار هراقل�س ب���تها وث�ابها، تراق�ه بتعب�� ما زال المخدع خافت اإلضاءة. استلَقْت �اس�ن��
ر. ينمُّ عن التوتُّ
قال هراقل�س:

- أجل.
ِدّي ب�دە ثم أردف: ومسح جب�نه النَّ

- ماذا أنِت فاعلة هنا؟
... ّ� م �صوت عاٍل، وت��

�
� المرة السا�قة. إذ رحَت تت�ل

- سمعُت صوتك �ما ��

� مما ل الم��د فجئت إل�قاظك. ذلك حلٌم م�عوث من عند اآللهة، وأنا ع� �ق�� لم أقَو ع� تحمُّ
أقول.

� �لسانه وقال: ت��ْ
ّ
مسح هراقل�س شفتْ�ه الجاف

- لسُت أدري...
أعتقد أنها رسالة.

- نبوءة.
� أن أذكرە. ء حريٌّ �� �

�� . �
- �ال، �ل رسالة من الما��



قْت صوتها الرجو�� فجأًة:
ّ
فأجا�ت وقد رق

، وال �س�سلم لألحاس�س. ا �التفك�� � - إنك لم تدرك السالم، هراقل�س. فأنت تجهد نفسك كث��
ري. وال �ستخد�� جسمِك، �ل دع�ه

�
ا، ال تفك � الرقص، قالت: «�اس�ن�� م��

�
� أ�� و�� تعل ْت��

َ
ث حدَّ

 من خالل حر�اتك. د�� جسمك ُ�ْم��
�

� تتج� �ستخدمِك. فجسمك ل�س لِك، �ل لآللهة ال��
جمة عن لسانه. �ل حريٌّ �ك عل�ِك أوامرە، فإن صوته رغ�ات ولسانه لفتات. ال دا�� لل��

جمة...»[149]. جمة. ال دا�� لل�� جمة. ال دا�� لل�� اإلنصات إل�ه. ال دا�� لل��
: ً
فأقرَّ هراقل�س قائ�

. � أشعر �عدم القدرة ع� ال�فِّ عن التفك�� ِك ع� حّق. ول��� - ر�ما �انت أمُّ
� زهو:

ثم أردف ��
- أنا �اشف ألغاز �ف. - ر�ما استطعُت مساعدتك.

�
� وداعة، ثم ألصَقْت شفتْيها �التون�ك، ��

مات، أزاَحِت المالءات ومالت برأسها �� ومن دون ُمقدِّ
. �

الموضع الذي استل�� تحته قض�ب هراقل�س الُمرت��
، وقالت: � ت��ْ � ا شفتْيها المكت�� ة. �ال�اد رفَعْت �اس�ن�� أخرَسْته المفاجأة. استقام ع� فراشه �حدَّ

... � - دع��

ا منذ وفاة ە ان��اه� د هراقل�س �ع��
�
� الط��ل الذي لم �ك د ذلك النتوء الل��ِّ ل وتمسِّ ْت تق�ِّ

�
جعل

ع المرن أسفل التون�ك. راحت تمسح ذلك الموضع �عنا�ة، ثم ء الطيِّ �
آخ�س�كورا، ذلك ال��

ە من � �اللحم. تأوَّ � صارخ ومفا��
�اغَتْته بثغرها. �ى إل�ه اإلحساس و�أنه �خة، �إدراك ح�ِّ

ا نفسه يهوي فوق الفراش، وأغمض عي�ْ�ه.
�
ة، تار�

َّ
فرط اللذ

ا، وقوًة. ا، وحجم�  أسفل �طنه. ا��سَ�ِت ال�تلة عرض�
ً
� جسمه ح�� غدا كتلة

ى اإلحساس �� اس���
د � تحد�د موقعه. واآلن غدا التمرُّ

ا لم �فلح هراقل�س �� د� د كتلة، �ل صارت تمرُّ لم تُعد ُمجرَّ
ن قد استعانت

�
انه وحدە. �ل ذلك ولم تك  �ذاته، له ش�ل و�رادة �خصَّ

�
ا، ُمستق� ا صامت�

�
عص�ان

. ً
ە ثان�ة سوى بثغرها� تأوَّ

ا �ش�ه ذلك الذي قد ا خاو�� ا ع� جسدە وخز� ف�
�
ة ُمخل � غرة، تال�� ذلك اإلحساس �حدَّ وع� ح��

ْت عن مداعبته. فتح عي�ْ�ه فرآها ترفع حافة ثوب
�
ُ�سفر عنه صفعة. أدرك أن الفتاة أمسك

الي��لوس وتعت�� ساقْ�ه. أما �طنها الممشوق الذي �ليق براقصة، فقد مسَّ ذلك التمثال الصلب
� � ح��

هاته. �� � لجاجة. م�� �سائلها بتأوُّ
� نحته بنفسها، ح�� انتصب اآلن ��

الذي ساهَمْت ��
َعْت �� تتما�ل... ��

اقص، رقصة تقت� حر�اُتها ع� َعْت ت�� ن تتما�ل ع� وجه التحد�د، �ل ��
�
�ال، ف�� لم تك

�أت ب�دْيها ع� الفراش، � �فخذْيها، واتَّ ت��ْ � � هراقل�س المكت��
الجذع وحسب. فأح�َمْت ضمَّ سا��

ك برشاقة ع� وقع موس��� الجسد. إال أن جذعها راح يتحرَّ



ْت رأسها
�
ل َعْت تكشف الثوب عن إحدى كتفْيها، لي�ساب ع� ذراعها. ثم حوَّ و��طء محسوب ��

�ط المشدود إ� تلك ال�تف ع ال�� � اللحظة الحاسمة تمنَّ
ْت �المثل. و��

�
 ال�تف األخرى وفعل

َ
جهة

ع طو�� �حسب اعتقاد هراقل�س. ثم سحَ�ْت �ائعة ن ذلك أ��� من تمنُّ
�
، و�ن لم �ك

ً
أ��� قل��

الهوى ذراعْيها �حركة م�اغتة، ال �ش��ــها أد�� قدر من الَخَرق، وأطلَقْت �احهما من قيود
. � ق بنهدْيها ال�اعب��ْ

�
ائط. انزلق الثوب ح�� تعل ال��

ة � تلك المشقَّ
�ــها من ث�ابها �غ�� االستعانة ب�دْيها أمٌر شاق، و�� � خلد هراقل�س أن تع�ِّ

دار ��
�
ا- �� ، وأشد �طئ�

ً
ة أخرى-أصعب منا�

َّ
اها، ب�نما ت�من لذ � أذاقته إ�َّ ات ال��

َّ
الوئ�دة ت�من إحدى اللذ

ب حمرة. َّ � عودە الُم�� � عانتها و��� � ال��ادة ب��
ذلك االحت�اك المتواصل اآلخذ ��

ا �جذعها ح�� انح� الثوب عن أحد نهدْيها ال�ارزْ�ن �ما ت�ساب ْت �اس�ن��
�
و�حركة محس��ة مال

ا �ال��شة ح�� �طنها. � الحلمة الناتئة، ثم ا�ساب خف�ف�
لة �� ا العق�ة الُمتمثِّ قطرة ز�ت، متجاوز�

� متناول �دە. أحسَّ
ە. رأى ذلك اللحم األسمر المستدير �� ى لتوِّ راقب هراقل�س نهدها الذي تعرَّ

ر، و�ن كبح َ�ْت وجعلت ترتعش فوق النهد الُمتكوِّ
�
� صل َ�ة الدا�نة ال��

�
� اعتصار تلك الِحل

برغ�ة ��
جماح نفسه. �دأ ثوب الي��لوس ينح� و��ساب من فوق النهد اآلخر.

د العرق من جب�نه وصدغْ�ه، ح�ث ينح� شعرە ع� نحو ر جسم هراقل�س النح�ل وتفصَّ توتَّ
ا. ج وجهه تمام� َّ �ٌ عن فمه الذي تحفُّ �ه لح�ة سوداء. ت�� ْت عيناە السوداوان. ندَّ أن��

َ
. طرف ج��

 من عهد
ٌ
� ط�َعْتها ع� وجنته ال��ى الضامرة إصا�ة ة، تلك الذكرى ال�� وح�� الند�ة الصغ��

الطفولة، فقد �َدْت أشد دكنة[150].

� ا�س�ا�ه ال�شوان. عند ذاك
سل �� علق المش��ان المعدن�ان عند خ�ها، فأ�� الثوب أن �س��

ا فرقعة ناعمة. شقَّ جسمها ط��قه نحو
�
ا �أناملها ألول مرة، فانفتح الحزام ُمحدث ْت �اس�ن��

َ
استعان

ا ع� نحو� � هراقل�س مشدود� ا، فقد �دا لعي�� � ر جسمها من العوائق أخ�� العري التام. أما وقد تحرَّ
ا �الن�ات. وف�ما تها ذكرى حركة من حر�اتها. �ان جسمها مفعم� �ديع. وأظهر �لُّ موضع من ���
 لديها، �ل وسمَحْت له

ً
راح �دمدم، استوى هراقل�س ع� الفراش �مشقة، فالقت م�ادرُته قبو�

� النظر إ� وجهها، غ�� أنه استدار
دة ع� جانبها. لم يرغب �� ا �أن �دفعها ح�� هَوْت ُممدَّ �اس�ن��

� ساقْيها وغاص داخلها �قسوة وأل�� �جسمه فوقها. شعر �قدرته ع� أن يؤذيها. �اعد ما ب��
� إذ وخزها الخاتم س وجهها ب��اە، فندَّ عنها أن�� ە. تحسَّ ناعمة. أراد االعتقاد �أنه جعلها تتأوَّ
ا � إص�عه الوس�. �اتت حر�اتهما �ساؤالت وأج��ة، أوامر وامتثاالث، طقوس�

الذي �ضعه ��
غ����ة[151].

.[152] � ، فأغمض عي�ْ�ه الرقي�ت��ْ � ا ظهرە الضخم �أظفار حادة �ما الس�ا��� داعَ�ْت �اس�ن��

ها برفق، ف�ما �طلق �خة خافتة هنا � عنقها وكتفْيها و�عضُّ
ظلَّ �لثم المنحن�ات الناعمة ��

ة غ���ة جارفة[153].
َّ

وأخرى هناك، ح�� أحّس �لذ
ا. اش� ا ج�َّ د �داخلها، كث�ف� دَّ ة، ل�درك أن صدى صوته ي��  أخ��

ً
�خ �خة



ْت �ائعة الهوى �مناها ب�طء من شأنه تفن�د ال�شوى ال�اد�ة عليها، ثم � الوقت نفسه، نحَّ
و��

ا عجز عن � تلك اللحظة تحد�د�
ا، و�� ك سا�ن� ا. رآها فلم �حرِّ ا �انت قد التقَطْته ُمس�ق� رفَعْت ش�ئ�

ء[154]. �
الحركة. عند ذاك وخَزْت ظهر هراقل�س �ذلك ال��

� عمودە الفقري.
أحسَّ بوخزة ��

ا و�أنما ينهال عليها �مق�ض ا. ثم رفع �دە وهوى بها ع� فكِّ �اس�ن�� �عد لحظة، انت� عنها واث��
ًس�ف. رآها تلتفت، الحظ أن ثقل جسمه �حول دون سقوطها من فوق الفراش. عند ذاك استوى
� جلسته ودفعها. تدحرَجت الفتاة �ما ي�سلخ الحيوان من جلدە، ح�� ارتطَمْت �األرض ُمحدثة

��
ا ا خافت� ا معدن�� ا رن�ن�

�
� ارتدَّ سكينها الط��ل الحاد ُمحدث � ح��

ا ع� نحو غامض. �� ا، ناعم� ا غ���� صوت�
ا،

�
ا وسط �ل هذە األصوات الناعمة. و�حر�ات خرقاء نزل هراقل�س عن الفراش ُمنه� ح�� �دا عب���

ب رأسها �الحائط األقرب إليهما. ها ل��� ا من شعرها، ثم جرَّ فجذب �اس�ن��

. �ان بوسعها أن تطعن ظهري �
ْم تؤِذ��

�
ل ما دار: «ل � خلدە أوَّ

ر، فدار ��
�
عند ذاك �س��َّ له أن �فك

�الخنجر، َبْ�د أنها لم تفعل». وع� الرغم من ذلك فلم تخمد ثورته. جذب رأسها مرة أخرى
د الصدى الناجم عن ارتطام رأسها �الجدار المصن�ع دة، ثم تردَّ ا �خصالت شعرها الُمجعَّ

�
ممس�

من الطوب.
سألها �صوت أجّش:

؟ � عل�ِك فعله إ� جانب قت�� - ماذا يتع��َّ
. � ت��ْ � َمْت فا�ساب خ�طان حمراوان من أنفها، إال أنهما حادا عن س��ل شفتْيها المكت��

�
ت�ل

� سوى بوخزك بنصل الخنجر فال
ق �� ذلك. لم �أمرو�� � �قتلك. لو ش�ت لتحقَّ

- لم �أمرو��
أؤذ�ك، ع� أن �كون ذلك لحظة �لوغك ال�شوى، ال ق�لها وال �عدها.

ا، التصق نهداها العار�ان بث��ه. وف�ما ث هراقل�س �شعرها. جعل �الهما �لتقط أنفاسه الهث� �ش�َّ
ل �اشف األلغاز �دە الممسكة �شعرها، ل�جذبها ب��اە. ثم رفع راح يرتجف من فرط الغضب، �دَّ
، �قسوة مفرطة. ف�غ من صفعها، فما �ان من الفتاة إال أن � �مناە وهوى بها ع� وجهها مرت��ْ
ْت إل�ه من دون أن ت�دو عليها أمارات األلم أو الرعدة. قال

َ
� �لسانها، ورن قت��ْ مسَحْت شفتْيها الُممزَّ

هراقل�س:

� القامة الط��لة والل�نة األث�ن�ة»، أل�س كذلك؟
� ذا�� ن ثمة وجود قط لهذْين «الرجل��ْ

�
- لم �ك

� ألول مرة إثر م�ع
دا�� . تهدَّ � ع��ْ � �أن أفعل ما فعلت. غ�� أنهما �انا ُمقنَّ

- ��. هما اللذان أمرا��
َّ فعله: � ع�� � ��ل ما يتع��َّ

ا�� عة. أخ�� . �انت تهد�داتهما ُمروِّ َّ تراما�و. ثم عادا �عد حديث�ما إ��
، والحضور إ� ب�تك، واللجوء إل�ك، ومحاولة إثارتك �

د�� الزعم �أن مي���مو هو من تهدَّ
و�متاعك...

ا، فقالت: د� رفع هراقل�س �مينه ُمجدَّ
ا إن ش�ت. فأنا لسُت أخ�� الموت، �ا �اشف األلغاز. � صفع� - لَك أن تقتل��



همهم هراقل�س ولم �صفعها:
- ول�نِك تخش�نهما.

قتان عن اب�سامة: ا الُم�شقِّ ْت شفتا �اس�ن�� َّ اف��

� �ه إن لم أمتثل لألوامر. فِمْن القتل ما أراح،
دا�� ل ما توعَّ - إن �طشهما عظ�م. ل�س لك أن تتخ�َّ

، فال �لبثان أن �قنعا َمْن شاَءا. ل�س أمام�ما أد�� دان �القتل، �ل �ألٍم ال ي�ت�� أما هما فال يتوعَّ
� مواجهتهما، ال أنت وال صد�قك.

فرصة ��

ا؟  ألوامرهما أ�ض�
ً

- أتقولينها امتثا�
- �ال، فأنا أعرف ما أقول.

� معهما؟ أين �� أن أجدهما؟ - ك�ف تتواصل��
. - هما يتواصالن م��

ا إ� هنا؟ َ - هل ح��

� كتفها �ما
دة، فأغمد مرفقه األ�� �� دِّ وعندما أجابته �قولها: «أجل»، الحظ هراقل�س أنها ُم��

، ب�نما أخذ يراقبها غمها �ذلك ع� االس�ناد �ظهرها إ� الجدار أ��� فأ��� ا، ل�� لو �ان سكين�
� بها[155].

ا أل�ة حركة قد تأ�� �� تحسُّ
ا: ْت �اس�ن��

َ
أردف

[156]؟ � � واقع األمر، إنهما هنا. - هنا؟ ماذا تعن��
�� -

� الم�ان من أقصاە إ� أقصاە، و�أنما تمسح
� أجالت ��ها �� � ح��

�� ،
ً
ا هنيهة ْت �اس�ن��

َ
أطرق

�عي�ْيها الحجرة �أ�ها. ثم قالت ب�طء غ��ب:
ث إل�ك... � كذلك �أن أحاول التحدُّ

- لقد أمرا��
�عد إمتاعك...

ت ان��اهك... وأن أش�ِّ

� الفتاة ال��عة[157]. راقب هراقل�س حركة عي��

ا: «انظر خلفك�». فنظر ، يناد�ه صارخ� ل إل�ه أنه قد سمع ما �ش�ه الصوت الداخ�� وفجأًة ُخ�ِّ
� اللحظة المناس�ة.

خلفه ��

 ُمميتة، َبْ�د أن
ً
 صامتة

ً
د طعنة ع يتلّفع برداء ثق�ل أسود. ث�� ذراعه ال�م�� ل�سدِّ �ان الخ�اُل الُمقنَّ

� الهواء من
ل مسار النصل الذي استقرَّ �� ع لي�دِّ

َّ
هراقل�س صدَّ الطعنة �ساعدە ع� نحو� غ�� ُمتوق

ى �ه أحد. استطاع �اشف األلغاز أن �دور ع� عقبْ�ه ق�ل أن �عاود المعتدي �سد�د
َّ
دون أن يتأذ

ل هراقل�س الوجه طعنة أخرى إل�ه، فمدَّ �دە وق�ض ع� المعصم األ�من للمعتدي. تصارعا. تأمَّ
ف من فورە ع� ذلك القناع الخا�� من المالمح ذي ع، وعند ذاك أحسَّ �قواە تخور، إذ تعرَّ الُمقنَّ



� � العين��ْ
ف ع� االضطراب المعتم ال�ادي َع��ْ تج���� القسمات المرسومة الزائفة، وتعرَّ

اە ْت يو�س��ا االرت�اك الذي اع��
�
� هذە اللحظة. استغل

ان كراه�ة �� � جعلتا �شعَّ � اللت��ْ المتناسقت��ْ
 هراقل�س وتراجع إ� الخلف ح�� ارتطم

ب حدَّ الخنجر من لحم عنقه الرخو. تع��َّ لحظتها لتقرِّ
ا ال �الجدار. أرغم نفسه ع� التفك�� (�طرف ذهنه، �الناظر �طرف عينه)، فخطر له أن �اس�ن��
ى لعدوٍّ واحد، المرأة ت�دو �من يهاجمه، و�ن لم �در� ما �� فاعلة �خالف ذلك. ولذا فهو يتصدَّ
ر أن �خاطر �السماح للنصل الحاد د من فورە). قرَّ

�
واحدة (إال أنها امرأة شد�دة ال�أس، �ما تأ�

. ثم رفع ق�ضته وانهال بها ع� ، مقا�ل أن �ستجمع قوة �دە ال�م��
ً

اب من هدفه أ��� قل�� �االق��
ة

َّ
�ة أخرى، فسمع أن د إليها �� . سدَّ ا �الغ العمق ح�� و�أنه آٍت من جوف ب�� القناع. سمع أن�ن�
� ذراعه ال�م�� جعله ي�� أمر الخنجر الذي م��

ە �� � � األمر أن ترك��
أخرى وحسب. أسوأ ما ��

ا صوب أف�ع األوردة الواه�ة جه� � العنق النا�ض، ُمتَّ �طوي المسافة الض��لة الفاصلة ب�نه و���
ء بوغَتْت �ه غ��مته �

�ــها وأقدم ع� �� والعضالت المرتعشة الود�عة. عندئذ أمسك عن ��
س قناعها، ونتوء األنف، ع يتحسَّ � ُحُنوٍّ ��

الثائرة من دون شك، ذلك أنه �سط أصا�عه، و��
... � ومنحن�ات الوجنت��ْ

ف ع� وجه صديق قد�م �أطراف أنامله. � التعرُّ
�أعً� ي���

ْت يو�س��ا ن�اته �عد فوات األوان.
�
أدرك

ض ان ضخمان، مك�سان هائالن، فغاصا ال �ع��
َّ
� ِمدق � العين��ْ

ق تج���� فمن دون سابق إنذار، اخ��
� لزوجة جديرة �الفضول تكسوها أغش�ة رق�قة من األد�م. وع� الفور ابتعد

ء، �� �
س��لهما ��

�ُّ و��خ من خلف تعب�� القناع غ�� ٌء ي�� �
� طفق �� � ح��

نصل الخنجر عن عنق هراقل�س، ��
، ثم ابتعد عنها. �

� غاصتا ح�� المفصل الثا�� � اللت��ْ �ع �اشف األلغاز إص�عْ�ه الرطبت��ْ ث. ان�� المك��
ا �الص�� والح�اد. تراجَعْت. فقَدْت توازنها. � ظلَّ قناعها ُمحتفظ� � ح��

انطلَقْت يو�س��ا تعوي، ��
ا، انقضَّ عليها هراقل�س. � هَوْت أرض� وح��

دها من سالحها  من ذلك جرَّ
ً

� استخدام خنجرها. ف�د�
�ال�اد �س��َّ له أن �كبح رغ�ة ال ُتقاَوم ��

� عدة مواطن ضعف �عد أن تركها الع� �ال
� وراح ير�لها ��  ثم انهال عليها �قدمْ�ه الحافيت��ْ

ً
أو�

ة عمالقة. ل إل�ه �أنه �دهس ح�� حما�ة. استعان ��احله، فُخ�ِّ

، �ال
ً
ا ما زالت �ما تركها، عار�ة ة ولهاث، أن �اس�ن�� � ح�� ء الحظ هراقل�س، ب�� �

� انت� �ل �� وح��
. �اد هراقل�س �ستاء ً

حراك، ق�الة الجدار. ما �ان منها إال أن مسَحِت الدماء عن وجهها قل��
� �اعه � حنقه من هذە وتلك، لو َوَصل ب�� ل�ونها لم تهاجمه �� األخرى. �ان يودُّ لو جمع ب��
�اته المتواصلة �ال انقطاع. أما اآلن فلم �ُعد أمامه سوى الهواء مع هذە وتلك، لو توالت ��

� استعاد صوته، سأل: مها، و�فتك بها. وح�� واألش�اء المح�طة �ه �� �قتلعها، و�ــهشِّ

� أي لحظة استطاعوا تجن�دها؟
�� -

� �االنص�اع لتعل�ماتهم. ورغم أنها خرساء، �سُهل فهم
� إ� هنا، أمرو��

� أرسلو�� - لسُت أدري. فح��
لعة ع� األوامر �الفعل. � كنُت ُمطَّ إشاراتها. �ما أن��

همهم هراقل�س �ازدراء:



: ً
ا. فأردف قائ� ا و�� ال تفهم ش�ئ� ْت إل�ه �اس�ن��

َ
سة�  رن - األ�ار الُمقدَّ

سة، شأنها شأن مي���مو. �الهما �اذب. � يو�س��ا �أنها مؤمنة �األ�ار الُمقدَّ ْت�� َ - أخ��
اب�سَمِت الراقصة:

سة �دينان. ب من األ�ار الُمقدَّ اك �أي �� - ر�ما لم �كذ�ا، فهما لم �خ��
لها. قال: ا وجعل يتأمَّ رفع هراقل�س حاج��

� عن هذا الم�ان. . اغر�� - ارح��
ا �لَغْت ال�اب التفَتْت إل�ه. � وداعة. ولمَّ

لملَمْت ث��ــها وحزامها من ع� األرض، وقطَعِت الحجرة ��

� إنجاز األمور، �ا �اشف
فة �قتلك، ولسُت أنا. إن لهم ط��قتهم ��

�
- �انت جار�تك �� الُم�ل

األلغاز. فال أنت وال أحد قادر ع� فهمهم. وهنا ت�من خطورتهم ال�الغة.
ا، ��اد �ختنق: فأعاد هراقل�س قوله الهث�

. - ارح��
ْت:

َ
إال أنها أردف

- هراقل�س، اهرْب من المدينة، و�ال فلن تع�ش لما �عد الفجر.

ا من إظهار �ل ما �شعر �ه من إع�اء. اس�ند إ� الجدار � ن هراقل�س أخ��
�
ا، فتمك ْت �اس�ن��

�
رحل

� بها ع� � �ستع�� وحكَّ عي�ْ�ه. �انت �ه حاجة إ� استعادة سالم الفكر وصقل أدواته الذهن�ة ال��
� هدوء...

العمل، ومن ثم العود ع� �دء ��

د صوٌت ف�ع له هراقل�س. �انت يو�س��ا تحاول النهوض من م�انها ع� األرض. حانت منه تردَّ
�
ب الخ�طان �لونهما القا�� � قناعها. �شعَّ

التفاته إليها، ف�ما ترقرق خ�طان من الدماء َع��ْ تج����
ا مُت عدد� � خلد هراقل�س: «محال� لقد هشَّ

ا. دار �� ع� ا ُمروِّ ع� ذلك الوجه األب�ض، ف�ان منظر�
ر خرافة التماث�ل

�
� سكرات الموت. ف�� عاجزة عن الحركة». تذك

من أضالعها. ال �د أنها تعا��
ات األسطوري، ذلك أن حر�ات مها دا�دالوس المعماري والنحَّ � صمَّ �ة عد�مة الرحمة ال�� الُمتحرِّ
مة. مَضْت �س�ند ب�دها، ثم تنهض ع� ْت إ� ذهنه آلة م��ان�ك�ة ُمحطَّ َ يو�س��ا قد استح��
ْت

�
ا، ثم تعاود االس�ناد ب�دها مرة أخرى، �حر�ات إ�مائ�ة ُمب�َ�ة. ر�ما أدرك قدمْيها، ثم �سقط أرض�

َعْت تزحف صوب هراقل�س ب��ار َ من محاوالتها، فالتقَطِت الخنجر و�� ا أن ال طائل ُيرت�� � أخ��
� من األخالط. ، وعيناها تلفظان خ�ط��ْ � ال �ل��

سأل هراقل�س:

، يو�س��ا؟ � تضم��نها �� - ف�َم �ل هذە ال�راه�ة ال��

� �اله��مة. َبْ�د
دە �لفتة ��� ، رآها ترتجف وتتوعَّ رآها عند قدمْ�ه و�� �شهر الخنجر �أنفاس تغ��

ا. عند ذاك أطلَقْت تنه�دة عم�قة �دا ا ل�حدث دو�� � أرض� أن قواها قد خانتها، فسقط السك��
و�أنها ت�ت�� �دمدمة غاض�ة، ثم مكَثْت م�انها �ال حراك، غ�� أن أنفاسها تالحَقْت ف�ما �ش�ه



ا دنا � � ذهول. وأخ��
لها �� السخط، و�أنها تأ�� االس�سالم إال أن تنجز مهّمتها. م�� هراقل�س يتأمَّ

ە. أراد � االرت�اب إ� مظاهر االحتضار ال�اد�ة ع� ط��دة قنصها لتوِّ اد ينظر �ع�� منها �حذر ص�َّ
ل ذلك الوجه المجدول �ع قناعها. جعل يتأمَّ فهم مسل�ها ق�ل أن يرديها قت�لة. مال عليها وان��

� اقتلعهما منذ قل�ل. رآها تفغر فاها وتط�قه �ما األسماك. � اللت��ْ � العين��ْ
�الندوب، وتج����

� قل�ِك ال�راه�ة نحوي؟
ْت �� ، يو�س��ا؟ م�� د�َّ - م��

ل إل�ه فجأًة أن ال�راه�ة قد أعتَقْتها ا، أو امرأًة حّرة، إذ ُخ�ِّ
�
َرْت أن تغدو إ�سان ف�أنه �سألها م�� قرَّ

، وقد رغب
ً
� السوق، ُمنعزلة

ر يوَم رآها ��
�
ا ذا سطوة. تذك

�
ع� نحو ما، �ما لو �انت ال�راه�ة مل�

ر أعوام الخدمة الدؤوب، و�شاراتها الصموت، ومسل�ها الوديع، وانص�اعها
�
ال��ائن عنها. تذك

ا... لطل�ه (أو ألمرە؟) �أن تضع قناع�

ل ذلك الزمن، وال إ� لحظة واحدة من لحظات
�
لم �ستِطع االهتداء إ� ثغرة واحدة تتخل

االرت�اب، وال إ� تفس�� لما جرى.
� سمعها:

همس إليها ��
� �الس�ب. ما زلِت قادرة ع� تح��ك �دْ�ك... ��� - يو�س��ا، أخ��

ا، وكذلك تج��فا عي�ْيها. َبْ�د أن ق �شع� التقَطْت أنفاسها �مشقة. �ان منظر وجهها الُممزَّ
ا �جوابها، وأقلقه احتمال موتها من دون أن تجي�ه. هراقل�س لم �أ�ه لمظهرها �قدر ما �ان ُمهتم�
� ما عادت ممسكة ل ��ە إ� �مناها ال�� ْت تخدش األرض، ثم حوَّ

َ
� أخذ راقب ��اها ال��

ا. �الخنجر، فلم �جد لل�لمات أثر�

ِت عليها و�زاء ذلك الصمت الُمروِّع، �ساءل: «م�� �ان ذلك؟ م�� منحوِك ح��تك؟ أو م�� ع��
�ن، وهناك التق�ِت بهم...». ، شأن ال�ث��

ً
دين ع� إليوس�س فع� دَّ بنفسِك؟ ر�ما كنِت ت��

� إْوماركو وأنت�سو. إال � فاحت من جث��  وان��ه إ� رائحتها. �انت الرائحة نفسها ال��
ً

مال أ��� قل��
� جثة إيونيو. ثم قال لنفسه: «�الطبع، إذ �ان �ف�ح من جثة إيونيو عبق

أنه لم �الحظها ��
الن��ذ».

ة. «ترزح  سمع خفقات قلب. تراە قل�ه؟ قلبها؟ ر�ما �ان قلبها، ف�� تلفظ أنفاسها األخ��
ً
و�غتة

تحت وطأة آالم رهي�ة، ول�ن ال ي�دو أنها تأ�ه لذلك». ابتعد عن تلك الخفقات، ب�نما عاوَدْت
ث بوع�ه الُمثَقل �الهموم هذە المرة، مداهمته ذكرى ال�ابوس الذي استحوذ عل�ه، ول�نه �ش�َّ
ە، ع لتوِّ �

� د تلك الظلمات ال�ث�فة. رأى القلب الذي ان��ُ و�أن �قظته �� الض�اء الذي �عوزە �� ُي�دِّ
ا سمع �لماته �صفاء. � � الجندي، وأخ�� ِّ ثة �ه. استطاع أن �م�� وال�د الُم�ش�ِّ

� �اخ
ْت بها أحالمه �� � ضجَّ ر تلك التفص�لة الدق�قة ال��

�
ر ما قد طواە ال�س�ان، تذك

�
عندئذ تذك

ضار� منذ ال�دء.

ا �ال ، وع� الرغم من ذلك فقد مكث هراقل�س جامد�
ً

ا ط��� عانت يو�س��ا سكرات الموت ردح�
� الخارج،

� قَضْت نحبها، �ان يوٌم جد�د قد ُوِلد �� ا قرب جسدها، زائغ النظرات. وح�� حراك، واقف�
ْت أشعة الشمس إ� المخدع خافت اإلضاءة. َ وع��



ا �ال حراك[158]. � ظلَّ هراقل�س جامد� � ح��
��

 
[159] الفصل الحادي ع��

ا. �ان ��
ِّ
ق م الحجري المنحدر ح�� �لغ الموضع الذي �قبع ف�ه الموُت ُم��

�
ل نزل الرجل درجات السُّ

له الزناز�ن. َبْ�د أن
�
� وسطه رواق تتخل

ة و�� ا تحت األرض تض�ئه مصابيح ز�ت، له ردهة صغ�� قبو�
�
ن رائحة الموت، �ل اللحظة السا�قة عل�ه: االحتضار. دار ��

�
� نضح بها الم�ان لم تك الرائحة ال��

خلد الرجل أن الفارق ب�نهما قد �كون �الغ الرهافة، ول�ن أي �لب �ستطيع إدرا�ه. عالوًة ع�
ب

َّ
ق ا أنه السجن ح�ث ي�� ا أن �عبق الم�ان بتلك الرائحة ال���ــهة، علم� ذلك، فقد �دا له منطق��

المحكومون �اإلعدام تنف�ذ الح�م.

اب منه لم �طرأ ع� السجن تغي�� واحد منذ عهد سولون، و�أن الحكومات التال�ة خافت االق��
� الردهة خالل ورد�ات

د �� لتجد�دە ع� نحو أو آخر. �انت من عادة حراس البوا�ة أن �لعبوا ال��
الل�ل، وأن ُ�قسموا �أغلظ األ�مان عند الرم�ات األ��� أهم�ة: «إْوموليو، إنها رم�ة ال�لب� ال �د أن

تدفع الثمن، وحّق ز�وس�[160]» 

� إ� ظلمات الزناز�ن ال�ث�فة ح�ث �ذوي السجناء
ة تف�� أما ف�ما وراء ذلك، فثمة درجات صغ��

� لهم ق�ل أن تداهمهم ظلماُت اآلِخرة. ورغم افتقار تلك الجحور إ�
وهم �حسبون الزمن الُمت���ِّ

� �عض الحاالت.
أ�سط وسائل الراحة، �ح�م المنطق، فلم �خُل األمر من اس�ثناءات ملحوظة ��

ة -أو الزنزانة األخ�� � ة إ� ال�م�� � الزنزانة ق�ل األخ��
وِدع ��

�
فع� س��ل المثال، نجد أن سقراط الذي أ

ة � �فراش صغ�� ومص�اح وطاولة صغ��
د �عض حراس البوا�ة- قد ح��

�
إ� ال�سار �حسب ما أ�

ون طوال الوقت. �ف�ِّ حراس البوا�ة تلك � �ان �شغلها زوارە ال�ث�� وعدد من المقاعد ال��
�
ب تنف�ذ الح�م الصادر ��

َّ
ق االس�ثناءات �قولهم: «ُ�عَزى األمر إ� الزمن المد�د الذي قضاە ي��

لة �الحجيج إ� � ت�حر السفينة ُمحمَّ سة، ح�� حّقه، إذ تصادف انتهاء محا�مته مع األ�ام الُمقدَّ
م تنف�ذ أح�ام اإلعدام، �ما ُ�عَرف �الفعل... َبْ�د أنه لم �ْشُك اإل�طاء، ج��رة د�لوس، وُ�حرَّ

.«�... � ا، المسك�� ا... �م �ان صبور� ُمطلق�
َ� ن تلك الحاالت شائعة. و�الطبع لم �شمل تلك االس�ثناءات السج��

�
ء، فلم تك �

ن من ��
�
مهما �ك

ب ساعة الَقَدر لحظتها، إذ �ان من المزمع إعدامه يومئذ.
َّ
ق الوح�د الذي راح ي��

ا من ج��رة م�لوس وُ�دَ� أنفيو. لم ا شا�� أما حارس البوا�ة المنوط �الخدمة آنذاك، ف�ان ع�د�
ا، � �دور فيها �خلد الرجل أن أنفيو �ان من الممكن أن �صبح وس�م� ن تلك �� المرة األو� ال��

�
تك

ا �الق�اس إ� آخ��ن ال �ختلفون عنه � االعت�ار قامته الممشوقة ومسل�ه األ��� تهذي��
�األخذ ��



ا ع� ا �اعث� ا قد جذب ح�ال عينه ال��ى عند مولدە ل�جعل من وجهه لغز� ا خب�ث� ، لوال أن إله�
ً

حا�
ا إلصابته قة نظر� القلق (أو ر�ما �ان ذلك من فعل إلهة خب�ثة)، وجهه الذي تحفُّ �ه لح�ة ُمتفرِّ
؟ أم �ال��ى؟ �ان � واقع األمر؟ �ال�م��

� �ان ينظر أنفيو �� بثعل�ة تدعو إ� الفضول. �أ�ة ع��
ل الحارس. الرجل �ضيق �ذلك ال�ساؤل الذي ي��ادر إل�ه �لما تأمَّ

ت�ادال التح�ة. قال الرجل:

- ك�ف حاله؟
فأجا�ه أنفيو:

ا. م وح�د�
�
ا أسمعه يت�ل

�
. أعتقد أنه ي��ادل األحاد�ث مع اآللهة، فأح�ان - ال �شت��

ا أعضاء السلطة القضائ�ة العل�ا أما الرجل الذي �ان ُ�دَ� ت���ت�م�س، معاون األحد ع�� قاض��
المعن�ة �الشؤون الجنائ�ة، فقال:

- أنا ذاهب لرؤ�ته.
سأل أنفيو:

- ت���ت�م�س، ما ذاك الذي �حوزتك؟
فأطلعه الرجل ع� القدح الصغ�� المختوم وقال:

 من ن��ذ ِلسبوس.
ً

- عند احتجازە طلب منا أن نحمل إل�ه قل��
فقال أنفيو:

ء من الخارج. �
� السجناء أي ��

ر تل��ِّ ، ت���ت�م�س. �ما تعلم، ُ�حظ�
ً

- مه�
د الرجل وأجاب: فتنهَّ

؟ أن يثمل يوَم موته؟ . ماذا تخ�� � أن�ف إ� عم�� ا، ان�ْف إ� عملك ودع�� - أنفيو، ه�َّ
ضح�ا. وتابع الرجل حديثه:

 و��ًة، ثم
ً
ح �منة

َّ
ن ة ال�اراترون وهو ي�� � إذن صوب هوَّ

- و�ن ثمل، فذلك خ�� له. فلسوف �م��
� ب�ت صديق له...

�� �
� الشارع وهو عائد من جلسة ��

�� 
َّ �سقط عن الحافة ف�ظنُّ أنه قد تع��

� الزرقاوْ�ن، ما أردأ شوارع هذە المدينة�». ولسان حاله �قول: «أوە، وحق أث�نة ذات العين��ْ

ج وجه أنفيو و�أنه �شعر �الخزي ل�ونه قد أ�دى ارت�ا�ه َّ عال ضحكهما أ��� من ذي ق�ل. ت��
�اآلخر.

 �عرف السادة.
ّ

ْم له الن��ذ. ول�ن، ع� أ� ل، ت���ت�م�س. قدِّ - تفضَّ
- لن �عرفوا.



ول إ� عتمة الزناز�ن: «إنه � ب لل�� � خلد ت���ت�م�س وهو �لتقط أحد المشاعل و�تأهَّ
ثم دار ��

دُت من ذلك»[161].
�
، واآلن تأ� ينظر �عينه ال�م��

�ة، وع� جنا�� دفقة من ال��ــــح ن�تعد عن عمارة ل من السماء المفعمة �الصواعق الُمدوِّ � ن��
ل

�
ا يتخل ج� ا ُمتعرِّ ا رماد�� � �األسفل خط� . ن�ب��َّ �

� س��لنا إ� �� إس�امبون�داي الرا��
�� �

المعا�د ونم��
ل اآلن � ت�نقَّ ، أجل. أما اللطخة ال�� مشارف المدينة من أقصاها إ� أقصاها. إنه الشارع الرئ���
� الخاصة، فهو رجل. ي�دو متنا�� الصغر من � �عة محاذرة صوب أحد ال�سات��

ْ الشارع �� َع��
ا �النظر إ� خطواته الرش�قة. وقف رجل آخر ا �النظر إ� ردائه، وشا�� هذا االرتفاع. �ان ع�د�
�ه تحت األشجار. ورغم أنه قد احت� �األغصان، فقد انعكس ع� ردائه لمعان الث�اب

َّ
ق ي��

ب.
َّ
ق ة �الم�اە. �شتدُّ هطول األمطار. ننعم النظر. �قع ��نا ع� وجه الرجل الذي ي��

�
الُمخضل

�ة �عنا�ة وعينان رماديتان وحدقتان
َّ

ضة ُمهذ ة، له لح�ة ُمفضَّ � ال��� وهو رجل ضخم، ده��
ا إ� �  و��ًة. ي�ت�ه أخ��

ً
ت �منة ا، فهو يتلفَّ ە جل�� � من العاج. ي�دو نفاد ص�� جاحظتان كدبوس��ْ

� تلك اللحظة؟...
�د اللهفة ال�اد�ة عل�ه. ترى، أي خواطر ت��ادر إل�ه �� � الع�د المق�ل نحوە، ف��

ل إ� داخل رأسه�... � آە، ل�س �مقدورنا أن ن��

ء �ال�س�ة إلينا، وما نحن إال قطرات �
ن�ساقط ع� شعرە الرمادي الم�شا�ك، وهنا ي�ت�� �ل ��

مطر مسكينة[162].
صاح الع�د الشاب:

ا�  ألوامرك، فلم أجد أحد�
ً

- س�دي� س�دي� لقد قصدُت ب�ت د�اغوراس امتثا�

د؟
�
- هل أنت ُمتأ�

- أجل �ا س�دي� طرقُت �ا�ه عدة مرات�

� ح�� ي�تصف النهار. ما
ب عود��

َّ
� وترق � لك فعله اآلن. ادخْل بي��

ك �ما ي���� � أخ�� ا، دع�� - حسن�
� حاولت أن ْل لهم إن جار���

ُ
. ق ّ األحد ع�� �

ْ معاو�� لم أُعد �حلول ذلك الوقت، اذهْب وأخ��
لون . لو عرفوا بوجود جثة فلسوف �عجِّ � للدفاع عن نف��

��  ل�لة أمس، ما اضطرَّ
ً

� قت�� تردي��
ف ا، واْرُجهم أن ُ�طِلعوا رؤساءهم ع� فحواها، وأقسْم لهم ��� د�ة أ�ض� مهم هذە ال��

�
ك. سل �التحرُّ

ا تمام الصحة، �حسب اعتقادي. ا �حيق �سالم المدينة. ل�س هذا صح�ح� ا فادح� س�دك إن خطر�

ها. ذون تعل�ماتك �حذاف�� ا من الخوف، فلسوف ينفِّ ومع ذلك، فإن استطعَت أن �شيع فيهم ش�ئ�
ا. أفهمت؟  أومأ الع�د مفزوع�

د سماع � لُمجرَّ
� ول�ن، إ� أين أنت ذاهب؟ �قشعرُّ �د�� � - أجل، س�دي. سأفعل �ما أمرَت��

حديثك�
: فرفع هراقل�س صوته، إذ اشتدَّ هطول األمطار أ��� فأ���

ء ع� ما يرام. �
- سأعود عند منتصف النهار، إن سار �ل ��

� لة بنذر ال�� - أوە، س�دي� ان��ه لنفسك� فهذە العاصفة ت�دو ُمحمَّ



ة، فلن �كون ثمة ما نخشاە.
ّ
- إن امتثلَت ألوامري �دق

ا وجهه شطر هاو�ة الهالك، شطر ��
�
ْ الشارع الُمنحِدر، مول  َع��

ً
ابتعد هراقل�س، وسار نزو�

المدينة[163].

تة، إذ راحت تنقر الجدران ر للغا�ة ع� وقع قطرات المطر الميِّ
�
� وقت ُم�ك

اس��قظ د�اغوراس ��
� غ�� �لل. نهض من فراشه وارتدى ث�ا�ه ع� عجل. اعتمر

ات مخدعه وتق�ع �ا�ه �� وتخدش كوَّ
رداءە ع� رأسه �القل�سوة ثم خ�ج.

�ان الموت �غ�� �� كوليتوس الذي �قطن ف�ه د�اغوراس. ح�� إن �عض الحوان�ت أوصَدْت
ا فلم �سل�ها سوى شخص أو شخصان ع�

�
أبوابها �ما لو �انت عطلة. أما الدروب األ��� طرق

� خلد د�اغوراس أنه
� ه�مَنِت األمطار ع� األزقة المعتمة �ال منازع. دار �� � ح��

غ�� هدى. ��
ن لد�ه انط�اع �أن � الواقع، تكوَّ

�جدر �ه اإل�اع إن شاء رؤ�ة مي���مو ص��حة ذلك اليوم. ��
االستعجال ال غ�� عنه إن شاء رؤ�ة أي شخص �ان، حيثما �ان، ذلك أن أث�نا �أ�ها �َدْت لعي�ْ�ه

ة. ة المط�� �المق��

ة يتف�َّع منها شارع آخر ُمنحِدر �دورە. عند ج ح�� �لغ ساحة صغ�� نزل َع��ْ شارع ُمنحِدر ُمتع�ِّ
ب هدوء العاصفة.

َّ
ق ا تحت إف��ز، ال شك أنه راح ي��

�
خذ لنفسه مالذ ذاك ان��ه إ� ظلِّ كهل يتَّ

� أحاط بها السواد. ثم لمح � تناقض صارخ مع أجفانه ال��
� د�اغوراس بوجهه الشاحب، �� فو��

. ثم اب�سَمْت له �ائعة �
ا مما ي���� ، ف�َدْت لد�اغوراس وجنتاە أ��� شح��� � ا �حمل أمفورت��ْ ع�د�

ا. أما المساحيق الب�ض الذائ�ة ع� ر جوع� � أحد األر�ان، ف�أنها �لب يتضوَّ
هوى من م�انها ��

، لم أَر سوى وجوە المو�� َرته �األ�فان المت��لة. دار �خلدە: «وحق آلهة الخ��
�
وجهها، فقد ذك

ا من الهواجس. أو ر�ما �ذوب لون الح�اة ع� �� � ر�ما �كون المطر �� � منذ خرجُت من بي��
� إذ تغمرهما الم�اە»[164]. الوجنت��ْ

� � �الهما �عتمر قل�سوة، خرجا من شارع جان�� الته، ان��ه إ� ط�ف��ْ � تأمُّ
وف�ما هو مستغرق ��

وأق�ال نحوە. «�حّق ز�وس، ها زوٌج آخر من األش�اح».
ف الط�فان أمامه، وقال أحدهما �صوت ودود:

َّ
توق

ا. ثمة أمر ُمروِّع موشك ع� الوق�ع. ، تعاَل معنا فور� � - أوە، د�اغوراس الم�دون��

� غشَ�ْت قل�سوتْيهما، �س��َّ لد�اغوراس أن �لمح ب�اض ضا س��له. ومن خالل الظلمة ال�� اع��
� ع� نحو غامض. وجهْيهما الم�شابه��ْ

سألهما:

؟ ومن أنتما؟ �
- ك�ف تعرفا��

� ما ب�نهما. ثم قال ثانيهما:
، فقد ت�ادال النظرات �� � أما صاح�ا القل�سوت��ْ

- إننا...
� معنا.

 أن تأ��
ّ

إننا األمر الُمروِّع الموشك ع� الوق�ع، إ�



ا. �ل ثم أدرك د�اغوراس فجأًة أن عي�ْ�ه قد خدعتاە هذە المرة. فما �ان ب�اض وجهْيهما حق�ق��
. � ع��ْ �ان الرجالن ُمقنَّ

ء، ُ�حتَمل أن �
غم �ل �� سع نفوذهم ح�� �لغ األركون الملك. ف�� � خلد هراقل�س: «ر�ما ا�َّ

دار ��
ا منهم...». �كون أيُّ شخص واحد�

ول�نه �عد لحظة أخذ �عقل األمر �قدر أ��� من الهدوء: «لو �انوا قد �لغوا هذا الم�لغ من
النفوذ، ألّمنوا ع� أنفسهم، �ح�م المنطق. ول�ن، ع� العكس من ذلك، فإن فكرة افتضاح
� نفوسهم». ثم خلص إ� الن��جة اآلت�ة: «ر�ما �انت لهم سطوة اآللهة،

أمرهم �شيع الرعب ��
� العتمة

� إ�ار. ظهر الع�د الصغ�� ��
». عاود طرق ال�اب �� ول�نهم يرتعدون أمام عدالة ال���

: ً
� غشَ�ْت عت�ة ال�اب. اب�سم قائ� ال��

� م�اف�ت. . ف��اراتك تع�� ة إ� هذا الحدِّ ء رائع أن تزورنا مّرات كث�� �
- أنت، مّرة أخرى. ��

ا. أما الطفل فقال وهو �قود هراقل�س َع��ْ األروقة � األو�ول ُمس�ق� �ان هراقل�س قد أعدَّ قطع��
المعتمة:

. أتعرف ماذا �قول إف�ما�و، شد �دل�ل مث�� - هذا الب�ت مظلم، ور�ما ضللَت س��لك ما لم �س��
� الع�د ال�هل؟

صد���

- ماذا �قول؟
ف الدل�ل الصغ�� وخفض صوته:

َّ
توق

� هذا الب�ت منذ أمد �ع�د، فق�� نح�ه من دون أن �ع�� ع�
- �قول إن أحدهم قد ضلَّ س��له ��

ا من الرخام، ف�سألك ا َع��ْ األروقة، أشد برودًة و��اض� � الل�ل سائر�
ا تلقاە ��

�
ط��ق الخروج. أح�ان

�أدب جمٍّ عن الس��ل إ� الخروج.

- ماذا عنك، هل رأيَته ذات مّرة؟
- �ال، ول�ن إف�ما�و يزعم أنه قد رآە.

� قال هراقل�س: � ح��
استأنفا المس�� ��

ق ح�� ترى �عي�ْ�ك، ف�ل ما ال ُيَرى مسألة رأي. - ال تصدِّ
� بهجة:

فأجا�ه الطفل ��

. ول�ن � نف��
َّ ذلك، إذ �ط�ب له أن �شيع الف�ع �� � �قصُّ ع�� � أتظاهر �الف�ع ح�� - الحقُّ أن��

� رواق إ�
ا، لقلت له: «ط��ق الخروج؟ ثا�� ت يوم� � الواقع. و�ن لق�ُت الم�ِّ

�� � األمر ال �خ�ف��
.«� � ال�م��

ضحك هراقل�س عن ط�ب خاطر.
ا. فأنت ع� وشك أن ت�لغ طور اإلفيبوس. - إن لم تَخف، أحس�ت صنع�

� زهو:
فأقرَّ الطفل ��



- لقد �لغُت طور اإلفيبوس.

� االتجاە المقا�ل. فم�� من دون أن ينظر إليهما، إذ �ان
ا �� مرَّ بهما رجل ينخرە الدود، أق�ل سائر�

.[165] � ألف يوم من أ�ام الق��  بَن��َ
ً

� ا، ُمحمَّ
�
. تابع المس�� ُمطرق � تج��فا عي�ْ�ه خاوَ���ْ

�لغا الحجرة فقال الطفل:
. �

ا، انتظْر هنا ر�ثما أ�لغ س�د�� - حسن�
ا. - سأ�ون ُممتن�

� بتواطؤ م�ح ب�نهما. وفجأًة خطر لهراقل�س أنه لم يودِّع الطفل وحدە بتلك
قا ب��ماءة ��� اف��

اإل�ماءة، �ل ودَّع كذلك هذا الب�ت القاتم �جميع سا�ن�ه، ودَّع ذك��اته الخاّصة، إ� األ�د. و�أنما
ء �قدر �

م قد هلك، ول�س هناك من �علم بهال�ه سواە. وع� الرغم من ذلك، فلم �حزنه ��
�
العال

ر، الع��ز منها ما أحزنه هجران ذلك الطفل، لس�ب غ��ب، فح�� ذك��اته، الرقيق منها والُمعمِّ
والتافه- لم ت�ُد له أهم من ذلك ال�ائن األلم�� ال�ديع، ذلك الرجل الصغ�� الذي لم �عرف اسمه

ه الغموض، أو أي مصادفة ط��فة�). �عد (من �دري ألي س�ب عارض �لفُّ
كشف صوُت إت�س عن حضورها، ع� جري العادة.

د المجاملة. � زمن قص�� ح�� تجاوَزْت ما �قتض�ه ُمجرَّ
َرْت ز�اراتك �� - هراقل�س اليونتوري، تكرَّ

ا ثم أجاب: �� ْت، فقد انح�� ُمحيِّ
�
� أق�ل أما هراقل�س الذي لم �لمحها ح��

� �شأن ما جرى البنك.
- ل�ست مجاملة. وعدُتِك �العودة ألطلعِك ع� نتائج تحّ��ا��

. � � غادرتا الحجرة ُمطرقت��ْ مَضْت برهة صمت �الغة الق�، ثم أشارت إت�س لجار�َ�ْيها اللت��ْ
� ء، أشارت لهراقل�س �الجلوس ع� إحدى األر�كت��ْ �

و�وقارها المعتاد الذي �ه تفصح عن �ل ��
ثم جلَسْت ع� األخرى. �انت...

ا من ذلك الجمال � ا كب�� أن�قة؟ �د�عة الجمال؟ لم �عرف هراقل�س �ما �صفها. تراءى له أن شطر�
َضْت بها وجَنَ�ْيها، وأص�اغ أجفانها، ولمعان � ب�َّ � لمسة المساحيق الطف�فة ال��

الناضج ��من ��
ْت قسمات َدْت من تلك ال��نة الحتفظ� ّ واألساور، وتناغم الي��لوس الدا�ن. ح�� و�ن تجرَّ الح��

وجهها الواجم ومنحن�ات قوامها ��ل ما لها من سطوة...
أو ر�ما ا��سَ�ْت سطوًة جد�دة.

قالت:
ا؟ س�مر �جلدهم.

�
م لك العب�د وال ح�� رداًء جاف - ألم �قدِّ

� أقرب وقت ممكن.
ا ذا �ال. وددُت لق�اِك �� - ل�س أمر�

- أنت مهتمٌّ للغا�ة ب�طال�� ع� ما تعرف.
. - ذلك حقٌّ



ل عي�ْ�ه عن نظرة إت�س القاتمة. سمعها تقول: حوَّ
ا.

�
- هات ما عندك إذ

� فوق األر�كة، قال: � الم�شا�كت��ْ ت��ْ � ل �دْ�ه المكت�� وف�ما هو يتأمَّ

ن
�
� من مش�لة. ولم أ�

ة، ذكرُت لِك أن تراما�و �ان �عا�� � المّرة األخ��
- خالل تواجدي هنا ��

� مثل عمرە. إن نفوس
ء مش�لة �� �

� ما ذه�ُت إل�ه. �طب�عة الحال، قد �غدو أي ��
ا �� مخطئ�

لها �ما �حلو لنا. َبْ�د أن األمر ال �خلو من التناقضات والشكوك قط...
�
، �ش� � الش�اب من ط��

� حاجة لتعل�م حيوي...
فهم ��

اما�و. ق ذلك ل�� - وقد تحقَّ
. �

ا مما ي���� ، إال أنه �ان أصغر سن� � � ما تقول��
- ل�س لديَّ أد�� شك ��

. ً
- �ان رج�

 ال
ً

ات الَقَدر. �ل إنه �ان طف� - �ال، إت�س. �ان ع� وشك أن ي�لغ طور الرجولة، فلم تمهله ر�َّ
. � ق�� يزال ح��

ضة ب�طء. ثم قال: مَضْت برهة صمت. مسح هراقل�س ع� لحيته الُمفضَّ
ا لم �سمح له ب�ل�غ طور الرجولة. - ور�ما �انت تلك �� المش�لة، أن أحد�

أطلَقْت إت�س تنه�دة مقتض�ة.
ات... م ما تقول. تقصد ذلك النحَّ - أتفهَّ

. �
م ع� حضور المحا�مة، من حسن ح��

َ
رغ

�
� لم أ

مي���مو. أنا ع� علم ��ل ما دار ب�نهما، مع أ��
اما�و الخ�ار، ف�ثر أن �ختار مي���مو. إنها مسألة مسؤول�ة، أل�س كذلك؟ ا. لقد أتيح ل�� حسن�

فأقرَّ هراقل�س �قوله:
- ر�ما.

دة من كونه لم �عرف الخوف قط.
�
� ُمتأ� - �ما أن��

فرفع هراقل�س حاجبْ�ه:
�� من أجله...

�
� فزعه أمامك، لئال تتأل

- هل تعتقدين ذلك؟ لسُت أدري. ر�ما �ان �خ��

؟ � - ماذا تع��
� حديثه و�أنه شارد وحدە، من دون أن ينظر إ� إت�س.

سل �� ا. �ل اس�� فلم ُ�ِحر جوا��
- ول�ن...

�ه. فقد اضطررِت لم�ا�دة عزلة
�
� غافلة تمام الغفلة عن الف�ع الذي تمل

من �دري؟ ف��ما لم تكو��
�ا تعل�مهما �عد، � لم يتلقَّ اجرو، أل�س كذلك؟ ونهضِت �الحمل الثق�ل البن��ْ عِدم م��

�
� أ شد�دة ح��



� هذا الب�ت المعتم...
� وجوه�م، ��

� مدينة أوصَدْت أبوابها ��
��

� عتمة حال�ة. �قول العب�د إن األش�اح �سكنه...
إت�س، إن ب�تك غارق ��

ا رأ�ِت وابناِك ط�لة األعوام المن�مة؟... وأسائل نف�� �م ش�ح�
... َّ ال��� �م �لزم من العزلة، و�م �لزم من العتمة، ح�� يتغ��

ا... ء مختلف� �
ا �ان �ل �� قد�م�

عة:
َّ
قاطَعْته إت�س بنعومة غ�� ُمتوق

. �
- هراقل�س، أنت ال تذكر الما��

ا... � لم �عن� �� ش�ئ�
� الما�� ا، َبْ�د أنِك مخطئة إذ تخال�� � ال أذكرە طوع� ف �أن�� - أع��

� ذاته: ا ب�نه و��� ود نفسه، �ما لو �ان �عقل أمر� � حديثه �ال��
سل �� خفض صوته واس��

� ي�سم �� من خالل
� �شبهِك. اآلن أعرف ذلك وأستطيع الب�ح �ه إل�ِك. �ان الما��

- �ان الما��
َّ �سمتِك... �

ة. ولزمن ط��ل، �ان ما�� � عمر الفتوَّ
ثغرِك وأنِت ��

اف ا �دورە، فاألمور تجري �ما تجري، ور�ما حانت اللحظة لإلقرار واالع�� ن ذلك طوع�
�
و�ن لم �ك

بها...
ء، ال أنا وال أنِت... �

� وسعنا ح�ال ذلك ��
ن ��

�
، و�ن لم �ك اف بها لنف�� � االع�� أع��

ا عي��ه، �ال انقطاع. ث بهمهمات ��عة، خافض� جعل يتحدَّ
- أما اآلن...

� ع� قسمات وجهِك...
لِك فال أعرف ماذا ت���َّ من ذلك الما�� اآلن أتأمَّ

. قلُت لِك إن األمور تجري وفَق مش�ئة اآللهة، والندم ال �جدي � �� ا يهمُّ � أن ذلك أمر� ال تحس��
... � ر، �ما تعلم��

ُّ
ا. لسُت �الرجل ��ــــع التأث نفع�

� ما نَدر، وع� نحو
ر إال ��

َّ
� لسُت �مأمن من ذلك، ح�� و�ن لم أتأث � ا��شفُت فجأًة أن�� ول���

مقتضب...
ء. �

وهذا �ل ��

�
ا فقد اصط�غتا �شبح حمرة �الغة الخّفة. دار �� تان لحم� � أطرق وابتلع ر�قه. أما وجنتاە المكت��

ف،
�
� غ�� ت�ل

ها ت�ساءل عن الدافع ال�امن وراء ما �حُت �ه». ثم استأنف حديثه ��
�
خلدە: «لعل

: ً
ا صوته أ��� قل�� رافع�

... ا ق�ل رح��� - وع� الرغم من ذلك، أودُّ أن أعرف أمر�

د
�
ا ع� قدر كب�� من األهم�ة عندي، إت�س. ال �متُّ �صلة لعم�� �اعت�اري �اشف ألغاز، أؤك أمر�

لِك. إن �� إال مسألة شخص�ة �حتة...

  - وماذا تودُّ أن تعرف؟



� فمه. مَضْت برهة صمت، ثم
ح ��  إ� ألم م��

ً
وضع هراقل�س �دە ع� شفتْ�ه و�أنما قد ان��ه �غتة

ا �عي�ْ�ه عن إت�س: قال وهو ما زال مش�ح�
� حلٌم ُمروِّع �قضُّ

ى م�ع تراما�و، يراود�� عُت أتحرَّ ا. منذ �� َّ أن أوضح لَك أمر� ، ع��
ً

- أو�
نه. لم ا ال أت�يَّ ا �قف ع� م�عدة، �قول ش�ئ� ە، وجند�� ع لتوِّ �

� ثة �قلب ان��ُ ا ُم�ش�ِّ . أرى ف�ه �د� مضج��
� ا ما �َدْت �� عب��ة وغ�� عقالن�ة ومناقضة لقوان�� ة قط، ذلك أنها دائم� أولِّ األحالم أهم�ة كب��

ر أن...
�
� أفك المنطق. أما ذلك الحلم ع� وجه التحد�د فقد جعل��

ا. ألن ذلك الحلم �ان �لفت نظري
�
� أح�ان

�
 غ���ة للتج�

ً
اف �أن الحق�قة تختار س�� � �� االع��

ي����
�
رها ط�لة الوقت المن�م، ال شك ��

�
� أن يتذك إ� تفص�لة قد �س�ُتها، جزئ�ة دق�قة أ�� ذه��

ذلك...
� �لسانه وأردف: ت��ْ

ّ
  مسح شفتْ�ه الجاف

وا جثة تراما�و، ا�ت�� قائد حرس الحدود ب��الغِك �م�ع ابنك، فلم �طلعِك ع� أي  أح��
َ
- ل�لة

د بنفسه...
�
تفاص�ل �حسب ما أ�

� راح يتلوها جندي أحال�� مرة إثر أخرى: «تعرف أن ابنها قد ق�� نح�ه، وتلك �� ال�لمات ال��
ا من قب�ل: ا لتقد�م آ�ات العزاء، قلِت �� ش�ئ� � زرُتِك الحق� ». وع� الرغم من ذلك، فح�� ال أ���
� وتلتهمه». و�الفعل، �ان قلب تراما�و قد �ع قلب اب�� ِت اآللهة عن اب�سامة و�� تن�� َ َّ «لقد ك��

د الطب�ب أسخ�لوس ق�لها �لحظات...
�
�ع من صدرە، �ما أ�

� ان��ُ
. أما أنِت، إت�س، فك�ف عرفِت؟  وألول مرة رفع هراقل�س ناظ�ْ�ه إ� وجه المرأة الخا�� من التعب��

ٌف ع� الموت: � حد�ث �ال روح، و�أنه م��
ثم استطرد ��

... د قول واحد، ال أ��� - ُمجرَّ

د ع�ارة تف�د �لمات وحسب. من المعقول أال �كون ثمة دافع واحد للتفك�� �أنها أ��� من ُمجرَّ
التح�ُّ أو صورة مجاز�ة أو م�الغة لغ��ة...

ول�نه ل�س العقل، �ل الحلم...
� �أن قولك هو الخطأ الذي ارتكبِته، أل�س كذلك؟...

�� فالحلم �خ��

ينها ع� اآللهة، فارتك�ِت هذا � رحِت تص�ِّ أردِت خدا�� �ص�حات األلم الزائفة، �اللعنات ال��
... ع�

� أينَعْت �عد حلٍم ُمروِّ ك ال�س�ط �داخ�� �ال�ذرة ال��
�
الخطأ. وانغرس قول

ثة �القلب، تلك ال�د � معرفة صاحب ال�د الُم�ش�ِّ
� لم أفلح �� � �الحق�قة، ول���

�� �ان الحلم �خ��
ە �ل ل�لة، تلك ال�د �الغة النحول، إت�س... � أرتعد وأتأوَّ ْت��

�
� جعل ال��

. عاود خفض عي�ْ�ه ثم قال بهدوء:
ً
ج صوته. ثم أطرق برهة وللحظة تهدَّ

سة، مثلِك � �األ�ار الُمقدَّ دين أنِك من المؤمن��
�
ا. كنِت تؤك � � ما خال ذلك، ف�ان األمر �س��

- أما ��
�مثل ابنِك وأنت�سو و�يونيو ومي���مو...

 أمس...
َ
 ل�لة

ً
� قت�� ْت أن تردي��

�
� حاول والجار�ة ال��



� �
سة ل�ست أ�ار إليوس�س، أل�س كذلك؟  ثم رفع �دە ��عة و�أنه إال أن تلك األ�ار الُمقدَّ

�خ�� أن تقاطعه، ثم أردف:
� معتقداتك الدي��ة...

ل �� � رغ�ة للتدخُّ - أوە، ال فارق عندي، أقسم لِك� فل�ست ��
ا ل�س إال، ثم أرحل... ا واحد� �ما قلُت لِك، فقد جئُت ألعرف أمر�

: ً
� نعومة، ف�ما �ش�ه الُحُنّو، أردف قائ�

� وجه المرأة. و��
س �� جعل يتفرَّ

- إت�س...
ْت نف�� �ذلك السؤال... ، فقد اغتمَّ � ��� خ��ِّ

... �
� ظ��ِّ ث�� ا، �ما �حدِّ � إن كنِت واحدة منهم حق� ��� خ��ِّ

... � ��� خ��ِّ

َّ أم أنِك...؟  � �النظر إ�� أتكتف��

ك عاود رفع �دە ��عة للح�لولة دونها ودون اإلجا�ة، رغم أنها لم تأِت �أد�� إشارة، ولم تحرِّ
ة شفتْيها، ولم �طرف لها جفن، ولم ُت�ِد ن�تها ع� الحد�ث �ط��قة أو �أخرى. أردف هراقل�س بن��

لة: متوسِّ
- إت�س، وحق اآللهة، قو�� إنك لم تؤِذ ابنِك...

� ما جرى». ال
ن �� �ٌد ��

�
: «�ال، هراقل�س، لم تك � القول إن دَعِت الحاجة، أرجوِك. قو�� ا�ذبي��

ف وطأة األول. ولسُت ا. إت�س، أحتاج منِك إ� قوٍل آخر �خفِّ � . فل�س ال�ذب �ال�لمات عس�� أ���
� ما جرى،

ن لِك �ٌد ��
�
� أنه لم تك ��� ، أقسم لِك �حّق ز�وس. خ��ِّ �

� حق��� آ�ه لمعرفة أي القول��ْ
ا...  أعود لمضا�قتِك أ�د�

ّ
د إل�ِك �الخروج من هذا ال�اب ع� أ� وأتعهَّ

ة. �   مَضْت برهة صمت وج��
ر:

ُّ
� تأث

ثم قالت إت�س ��
د لك...

�
� ما جرى، أؤك

ن �� �ٌد ��
�
- هراقل�س، لم تك

. � فما �ان بوس�� إلحاق األذى �اب��

�
همَّ هراقل�س �الرد، فَعِجَب ل�ون ال�لمات ال تطفو ع� شفتْ�ه، رغم أنه قد أحسن ص�اغتها ��

ة والمفاجأة[166]... ا �الح�� ْت عيناە، وظلَّ هو شاعر�
َّ
ذهنه. رف

، �
� حق��� ف وطأة األول. ولسُت آ�ه �معرفة أي القول��ْ - إت�س، أحتاج منِك إ� قوٍل آخر �خفِّ

د إل�ِك �الخروج من هذا ال�اب � ما جرى، وأتعهَّ
ن لِك �ٌد ��

�
� أنه لم تك ��� أقسم لِك �حق ز�وس. خ��ِّ

ا... ع� أال أعود لمضا�قتِك أ�د�
ة.   مَضْت برهة صمت قص��

ثم قالت إت�س �صوت خاٍل من اإل�قاع:



. همَّ هراقل�س �الرّد، فَعِجَب ل�ون ال�لمات ال � � صدر اب��
- كنُت أنا أّول من أ�شب أظفارە ��

ة ا �الح�� ْت عيناە، وظلَّ هو شاعر�
َّ
� ذهنه. رف

تطفو ع� شفتْ�ه، رغم أنه قد أحسن ص�اغتها ��
ا �ما الذكرى األل�مة. ا فظ�ع� ع. �لغه صوتها رق�ق�

َّ
والمفاجأة ح�ال ض�اع صوته ع� غ�� الُمتوق

لسُت أحفل �أن تعجز عن الفهم. وك�ف لك أن تفهم أنت، هراقل�س اليونتوري؟ لقد انصعَت
ائع منذ مولدك. ماذا تعرف عن الحّ��ة، عن الغرائز، عن الـ... لل��

عن الغضب؟ ماذا قلَت �� من ق�ل؟ «اضطررِت لم�ا�دة عزلة شد�دة»؟ ماذا تعرف أنت عن
؟... � عزل��

� الصدر، وغ�اب
ها من ال�لمات. أما عندي ف�� ضيق �� ما «العزلة» عندك �أ��� من �لمة كغ��

النوم والراحة...

فماذا تعرف أنت؟
.« � ء معامل�� � خلد هراقل�س: «ال �حقُّ لها فوق ذلك أن ���

دار ��
� حديثها:

أما إت�س فاستطرَدْت ��

� أمرك أبوك-أو نصحك إن كنَت تؤثر هذە ، أنا وأنت، فارتض�َت لنفسك الهوان ح�� � ْ�� - كنا متحابَّ
... � �انت أ��� ال�لمة- �الزواج من آخ�س�كورا، ال��

؟ �انت سل�لة أ�ة أرستقراط�ة ن��لة. و�ن �انت تلك رغ�ة أب�ك، فهل
ً
ك�ف أقولها؟ أ��� مالءمة

ع�ة والفض�لة عن زواجك... كنَت تعصاە؟ و�ن فعلت النتَفْت صفة ال��
ائع، الفض�لة... ال��

�عة، والفض�لة، والعقل، إل�ك أسماء رؤوس ال�لب حارس ممل�ة المو�� المسماة أث�نا: ال��
والعدل...�

� هذا الق�� ال�ديع؟...
هل فوجئَت �أن ال�عض منا �أ�� االحتضار ��

� أحد أرجاء الحجرة.
�� 

ً
� حديثها، �َدْت نظراتها القاتمة غائ�ة

ْت ��
�
سل   وف�ما اس��

� من خالل � عهد الش�اب، فقد أراد تغي�� أسلوب ح�اتنا العب��
� الذي �ان صد�قك �� - أما زو��

� اف �الحروب ال�� ، إذ ال يزعجهم االع�� � � ل�سوا مرائ�� طي�� الس�اسة. �ان رأ�ه أن اإلس��
ن ذلك أفدح أخطائه،

�
، و�ن لم �ك � �خوضونها، �ل ي��اهون بها. �الفعل تعاون مع الطغاة الثالث��

ا وثق �اآلخ��ن أ��� مما وثق بنفسه... �ل إنه أخطأ لمَّ
� المجلس...

ْته غالب�ة «اآلخ��ن» وح�َمْت عل�ه �اإلعدام ��
َ
ح�� أدان

ْت شفتْيها وانق�ض وجهها الجامد.   زمَّ
� ممل�ة المو��

� خطأ أشّد فداحة، أال وهو اعتقادە �أن �ل هذا، �ل ما �� - ول�ن ر�ما ارتكب زو��
ل من خالل تغي�� س�ا�� �س�ط� ر الجثث وتتحاور، قد ي��دَّ

�
العقالء، ح�ث تفك

ْت:
َ
جاءت ضحكتها جوفاء، خاو�ة. ثم أردف



- وهذا الساذج أفالطون �عتقد �األمر نفسه�...
...� ً

وا أنفسهم أو� ا لن يتغ��َّ ح�� �غ��ِّ موا أن ش�ئ�
�
�ن منا قد تعل ول�نَّ ال�ث��

� م اآللهة األقدم�� � تكرِّ أجل، هراقل�س اليونتوري، أفتخر �اإل�مان الذي أعتنقه� إن الد�انة ال��
ا قد ت�دو ألذهان مثل ذهنك د�انة عب��ة، أعرف حّق ق خاللها أجساد الم��دين إر�� �طقوس ُتمزَّ

المعرفة، ولن أحاول إقناعك �العدول عن رأ�ك...
ول�ن، هل ِمْن د�انة إال و�انت عب��ة؟...

ا، ولذا فقد أدنتموە�... د بها جم�ع� سقراط، نص�� العقالن�ة العظ�م، طالما ندَّ
...� ّ  ِمْن أعمال ال��

ً
� زمٌن ُ�َعدُّ ف�ه التهام َمْن تحّب عم�

ن، فلسوف �أ��
�
و�ن �ك

� ذلك�...
وماذا ��

�
دون أن د�انات جد�دة ستقوم ��

�
ورغم أننا لن �شهد ذلك الزمن، ال أنا وال أنت، فكهن�نا يؤك

ل بها�...
�
�ة وُمن�

َّ
المستق�ل، آلهُتها ُمعذ

من �دري؟...

�ل ور�ما صار تناول اآللهة من أقدس آ�ات الع�ادة[167]!...

� خلد هراقل�س أن مسلك إت�س الجد�د من شأنه أن �ساعدە. إذ �ان لجمودها السابق
دار ��

اثها الظاهر أثر الرصاص المنصهر ع� نفسه. أما تلك ال�قظة الساخطة، فت�يح له وعدم ا���
مواجهة المش�لة من ع� مسافة. قال بهدوء:

، إت�س؟  أما � � تناول اآللهة �ما تناولِت أنِت قلَب ابنك، أل�س كذلك؟ أهذا ما تعن�� - إت�س، تعن��
جب.

ُ
�� فلم ت

ع.
َّ
ة، ع� نحو أ�عد ما �كون عن الُمتوق ء ت�لغ حلقه �حدَّ �

 أحسَّ �اشف األلغاز �دفعة ��
ً
و�غتة

ا أ، فاقد� ن سوى �لمات. َبْ�د أنه لفظها �من يتق�َّ
�
� لحظة أنها لم تك

ة نفسها عرف �عد م�� و�الحدَّ
: ً
ر�اطة جأشه لحظة

� �ه للن�ش عن قلب ابنِك، ف�ما راح هو يرنو إل�ِك و�لفظ أنفاسه ِت�� - هل دفعِك �لُّ ما أخ��
ة؟؟... األخ��

ا؟؟... � جسد ابنِك إر�� ق�� إت�س، �َم شعرِت وأنِت تمزِّ
  فأجاَ�ْت:

ة�
َّ

- �لذ

ولس�ب ما، لم �شعر هراقل�س اليونتوري �الضيق من تلك اإلجا�ة ال�س�طة. و�قدر أ��� من
ا... ْت �ذلك. آە، حسن�

َ
ف � نفسه: «لقد اع�� ر ب�نه و���

�
الهدوء، فك



ا�د قد � ، رغم أن االضطراب الم��
ً

اف �ذلك�». �ل وسمح لنفسه �الهدوء قل�� إنها قادرة ع� االع��
ن برهافة، و�أنها تعلن انتهاء ال��ارة.

�
ْت إت�س، و�ن �ك

�
أرغمه ع� الق�ام عن األر�كة. �المثل فعل

� الحجرة ومعها عدد من العب�د (ال �دري هراقل�س م�� دلفوا إ�
ة �� واآلن �انت إِلَ�ا حا��

ا
�
ْت إِلَ�ا من أّمها وعانَقْتها عناق

َ
ق. دن

�
ب من اجتماع أ�ّي ُمغل الم�ان). �دا األمر برّمته و�أنه ��

 هراقل�س
ً
ا، و�أنما تودُّ إعالن مساندتها لها ح�� النها�ة بتلك اللفتة. ثم قالت إت�س مخاط�ة حان��

طوال الوقت:

: كنُت ە �ما ��� - �صُعب فهم ما أقدمنا عل�ه، أعرف حق المعرفة. ول�ن ر�ما �س��َّ �� أن أف�ِّ
ا، �س�ب ن لنا رجل سواە. ولهذا تحد�د�

�
و�ِلَ�ا نحبُّ تراما�و �أ��� مما أحب�نا الح�اة نفسها، فلم �ك

� وقع عل�ه االخت�ار لُ�ض�َّ �ه خالل الطقوس ْرنا أ�ما �ور ح�� الحب الذي شعرنا �ه نحوە، ُ��
الدي��ة، ذلك أنها �انت أق� أمان�ه...

ن تحقيق أق� ما تم��َّ ابنها الذكر
�
وما ع� أن ترجو أرملة مسكينة مث�� من الم�اهج إن لم �ك

الوح�د؟

� حديثها �صوت خف�ض للغا�ة، رقيق،
ا. ثم استطرَدْت ��  ف�ما التمَعْت عيناها ط���

ً
ْت برهة

َ
أطرق

ا، و�أنها تحاول هدهدة طفل ول�د: ��اد �كون موس�ق��
... ِت الساعة، فأحب�ناە أ��� من أي وقت م��

َ
- وحان

... � � قط �قدر ما فعلُت لحظتها، ح�� � لم أشعر �أموم�� هراقل�س، أقسم لك أن��
... � � اب��

� أ�ش�ُت أصا��� �� ح��
ف�أنه �ٌّ �ديع �ش�ه الوالدة.

َرِت العودة إ� الحد�ث المعتاد: ا �الغ الحم�م�ة من فورها، ثم قرَّ ْت و�أنها قد أفَشْت ��
َ
ثم أردف

- أعرف أنك عاجز عن الفهم، فذلك أمر �عجز العقل عن فهمه...
ه، هراقل�س... �جب عل�ك أن تحسَّ

ا... �ما نفعل نحن أ�ض�
ه... ا �� تحسَّ عل�ك أن ت�ذل جهد�

لة: تها ُمتوسِّ وفجأًة غَدْت ن��
: ً
 واس�سلم لإلحساس�  ردَّ هراقل�س سائ�

ً
ّف عن التفك�� لحظة

�
- ك

عون؟ اب السحري الذي تتجرَّ - أي إحساس؟ تراە ذلك الذي ي�عثه ف��م ال��
اب�سَمْت إت�س.

ا، �ل � قدراتك يوم�
� الواقع، لم أشّك ��

لع ع� األمر برمته. �� اب ال�يون. أرى أنك ُمطَّ - أجل، ��
� خاتمة المطاف. �الفعل نح��� ال�يون، َبْ�د أنه ل�س من

كنُت موقنة من ا��شافك أمرنا ��

َّ ُّ



ذ،
َّ

ا تحسُّ وتتلذ ك العقل ونغدو أجسام� نا إ� أنفسنا. فن�� ء. �ل ما هنالك أنه يردُّ �
�� �

السحر ��
� بهجة طفل يتل��َّ لع�ة...

هات، �س�سلم للتضح�ة �� ا ال تأ�ه للموت أو ال�شوُّ أجسام�
  �ان يتهاوى، وهو ش�ه واع� �أنه يتهاوى.

� ما �ش�ه الهوس. أما
� خط رأ�� ��

ل �� � ول ل�صبح أشّد وعورًة. ظلَّ جسمه ي�� � ما �ان ط��ق ال��
ة ال�اراترون الق���ة من األ�رو�ول�س ح�ث ُ�ل�� ْت عل�ه األحجار، هوَّ َ الجرف المنحِدر الذي ان���

� جسمه بتلك األحجار،
� �الموت، ف�ان أش�ه �جوف قدح مائل. لن �ل�ث أن �لت�� �المحكوم��

تطم جسمه و�تدح�ج، من دون شك، ثم �عاود االرتطام. لم � ما س�جري. س��
ر ��

�
وهو ال يزال �فك

ة ق�ل أن �صل ن بوسعه االستعانة ب�دْ�ه، فقد ُشدَّ وثاقهما خلف ظهرە. ر�ما ارتطم مرات كث��
�
�ك

. ول�ن، ف�َم يهمُّ �ل ذلك إن �ان �خت�� اإلحساس � إ� القاع الُم�تظ� �األحجار الشاح�ة �الجثام��
�التضح�ة لحظتها؟ �ان صد�قه الصالح ت���ت�م�س، معاون األحد ع�� وأحد أت�اع الطائفة مثله،
اب ، ف�ثَّ ال�� َفق عل�ه منذ أمد م�� � سجنه، �حسب الُمتَّ

 من ال�يون ��
ً

قد حمل إل�ه قل��
� نفسه الطمأن�نة. �ان هو األضح�ة، ولسوف �موت من أجل إخوانه. صار هو ذب�حة

س �� الُمقدَّ
� ة ال�� ن من رؤ�ة ما �جري: فح�اته ت�سكب ع� األرض، أما األخ��َّ

�
المحرقة، وعجل الق��ان. تمك

ة �أت�اعها من الرجال وال�ساء األحرار، فتن��� َع��ْ �الد اليونان �ان ي�ت�� إليها، تلك الرا�طة ال��َّ
ا... ا جدد� وتجتذب أت�اع�

ْت شفتاە عن اب�سامة سعادة�  انكَ�ْت ذراعه ال�م�� إثر الصدمة األو�، �ما تنكّ� ساق َّ فاف��
ان �األحجار و�دأت م نصف وجهه. ظلَّ يتهاوى. �لغ القاع فارتطم نهداە الصغ�� زهرة زنبق، وتهشَّ
اب فقد

َّ
د ع� وجهه الخليق �فتاة، أما تصف�فة شعرە األشقر الجذ اب�سامته الجم�لة تتجمَّ

مة[168]. ، و�دا قوامه األه�ف ال�ديع �مظهر دم�ة ُمحطَّ � تناثَرْت �ما ي�ناثر ك��

- لماذا ال تنضمُّ إلينا، هراقل�س؟
 �ال�اد استطاعت ك�حها.

ٌ
� صوت إت�س لهفة

الحت ��
ا... � تغدو إله� ر الغرائز� ح�� � ي�عث عليها تحرُّ - أنت ال تعرف السعادة الجارفة ال��

فال خوف، وال قلق، وال شقاء.
دف: ة صوتها ل�� قْت ن��

ّ
 ثم رق

ً
ْت برهة

َ
أطرق

- �ل ور�ما �س��َّ لنا العود ع� �دء...
أنا وأنت...

فمن �دري؟...

ا. �انوا ا واحد� لم ين�س هراقل�س. �ل جعل يراقب. ما �ان يراقب إت�س وحدها، �ل الجميع، واحد�
� مقت�ل العمر، و�ت�س و�ِلَ�ا.

ستة أشخاص، ع�دان كهالن (ر�ما �ان أحدهما إف�ما�و)، وجار�تان ��
ف عند وجه ابنة إت�س الشاحب

َّ
د أن الطفل لم �كن وسطهم، فداخله شعور �الطمأن�نة. توق

�
تأ�

ثم قال لها:
� �



ن �خاتِك ُمفتَعلة، ع� عكس األلم الذي
�
ا �ا إِلَ�ا، أل�س كذلك؟ لم تك مِت حق�

�
- أما أنِت فقد تأل

ِك... ه أمُّ
ْ
أظهَرت

� تلك اللحظة أدرك
ْت ترمق هراقل�س بوجه جامد، مثلها �مثل إت�س. و��

�
لم تن�س الشا�ة. جعل

� ر�اطة جأش:
وجه الش�ه ال�ب�� ب�نهما. تابع حديثه ��

رِت، أل�س كذلك؟...
�
ر فتذك ا. زال أثر الُمخدِّ - �ال، لم تفتع�� األلم، �ل �ان ألمِك واقع�

ل ما �ان. لم تقو� ع� تحمُّ
ل. ْت إت�س �التدخُّ

�
ل �دا أن الفتاة تهمُّ �الرّد، فعجَّ

- إِلَ�ا ما زالت شا�ة و�شقُّ عليها فهم أمور �عينها. ول�نها اآلن سع�دة.
دْين من العقل واالنفعاالت. لهما، األم واالبنة. �دا وجهاهما جداَرْ�ن ب�ضاوْ�ن، ُمجرَّ جعل يتأمَّ

َ � الموقف وخلص إ� أنه ال طائل ُير��
ت حوله، فالحظ األمر ذاته ع� العب�د. أعمل عقله �� تلفَّ

� نفسه:
� ال يرفُّ لها جفن. قال �� � ذلك الجدار من العيون الجامدة ال��

من محاولة فتح ثغرة ��
� يرسمها الشك، و�ذا �� كوجوە «ذلك هو اإل�مان �األد�ان. �طمس عن الوجه آثار القلق ال��

.« الحم��
تنحنح وسأل:

� أن �كون تراما�و هو الضح�ة؟ ِ��
ُ
- ولَم ق

فأجاَ�ْت إت�س:
� دوري، ودور إِلَ�ا... - حان دورە. �ما س�ح��

ثم قال هراقل�س:
� أت��ا...

�� � - ودور القرو���
ا �الغ ال��. ح البنها الصغ�� أمر� ها �� توضِّ للحظة �دا ع� إت�س تعب�� خليق �أمٍّ �ستجمع ص��

. أما القرو�ون فن�يح لهم فرصة اح�ساء ال�يون، ولهم � ع�� ا �كون ضحا�انا ُمتطوِّ - هراقل�س، دائم�
أن �قا�لوا العرض إما �الرفض أو القبول.

ْت �اب�سامة واهنة:
َ
ثم أردف

ا لح�م خواطرە وحسب... � ح�اته ما دام خاضع�
- َبْ�د أن الغالب�ة تق�ل. فل�س هنالك من �سعد ��

فقال هراقل�س:
... � ا ع��  رغم�

ً
� كدُت أروح ضح�ة - إت�س، ال ت��� أن��

ة. ثم ماذا ة أن تظلَّ ��َّ - لقد كشفَت أمرنا، وذلك ما ال نملك السماح �ه. �جب ع� األخ��َّ
ل خطورة ع� استقرار

�
ا مثله �ش� � إذ خلتم أن شخص� ء نفسه بزو�� �

عن�م؟ ألم تفعلوا ال��
د�مقراطيت�م الرائعة؟...

ُّ



ة. هراقل�س، انضّم إ� جماعتنا... أّما من جهتنا، فنودُّ أن ن�يح لك هذە الفرصة األخ��
لة: ، �الُمتوسِّ

ً
ْت �غتة

َ
ثم أردف

� ح�اتك�
ا لمرة واحدة �� ن سع�د�

�
- ك

ا من بون اآلن رد�
َّ
ق ء قد ق�ل �الفعل، وأنهم ي�� �

ض أن �ل �� ا، واف�� س �اشف األلغاز عم�ق� تنفَّ
� الحد�ث �صوت حازم هادئ:

ع �� جان�ه. ف��

ِك �ما أنا فاعل، � سأخ�� ا. فما ذاك س���� إ� السعادة. ول��� ق جسدي إر�� - لسُت أر�د أن ُ�مزَّ
ق ا. سأحقِّ ا �ان. لسوف أجعل�م تمثلون أمام األركون. جم�ع� إت�س، ول�م أن ت�لغوا قائد�م، أ��
ا من أت��ا برغم �

ْ ��
�
� ك ، وقتلتم قرو��� � � أث�ني�� وعة. قتلتم عدة مواطن�� العدالة. أنتم طائفة غ�� م��

ون لمعتقدات�م العب��ة �صلة... أنهم ال �متُّ
ولسوف تقع عل��م اإلدانة وتخضعون للتعذ�ب ح�� الموت. وذاك س���� إ� السعادة.

� ف عند عي��
َّ
ا إثر اآلخر. توق له، واحد� ْت تتأمَّ

�
� جعل � الوجوە الحج��ة ال��

ومرة أخرى أجال ��ە ��
� وأردف: إت�س القاتمت��ْ

� خاتمة المطاف، �� مسألة مسؤول�ة �ما قلِت �� بنفسِك، أل�س كذلك؟
�� -

مَضْت هنيهة صمت ثم قالت:

ا، هراقل�س. لقد ا��شفنا سعادًة - تراك تحسب أننا نخ�� الموت أو التعذ�ب؟ أنت لم تفهم ش�ئ�
تتجاوز العقل إ� ما وراءە...

... � نا وع�دك؟ إن دَعِت الحاجة، فلسوف نموت �اسم�� ف�َم يهمُّ
ا. أما أنت فلن تفهم الدافع أ�د�

� أرجاء الحجرة �افة صوٌت آٍت من
د ��  تردَّ

ً
� ظهرە إ� َمخَ�ج الحجرة. و�غتة

�
�ان هراقل�س يو�

ء من االستهزاء، و�أن صاح�ه ال �
الَمخَ�ج نفسه، صوت جد�د، كث�ف، ذو سطوة، و�ن شا�ه ��

�أخذ قوله ع� محمل الجّد:
ا، إت�س. ينا برد�ة من األركون جاء فيها ذكرنا. �ما ورد فيها اسمِك أنِت أ�ض� - لقد افتضح أمرنا� تلقَّ

خذ صد�ُقنا الصالح التداب�� الالزمة ق�ل حضورە للق�اِك...
َّ
لقد ات

� ذرا�� رجل هائل الضخامة. ە، ب�� ل وجه �لب ُمشوَّ التفت هراقل�س ليتأمَّ
ثم قالت إت�س:

- هراقل�س، منذ لحظات سألَت عن قائدنا، أل�س كذلك؟

�ة ق��ة تنهال ع� رأسه[169].  � تلك اللحظة أحسَّ هراقل�س ���
و��
 

ّ



� ع��
ا��

ّ
الفصل الث

ا ا. ومرة أخرى غدا وم�ض�
�
ا �ف � العتمة. ثم استحال ألم�

�� 
�

ا يتد� ا ذهب�� � ال�دء �ان ال�هُف وم�ض�
��

ْت أش�اٌل. فظهر موقُد جمر، ول�ن ما �دعو ف. ثم ت�دَّ
َّ
. مَضْت الذ�ذ�ة ال تتوق �

ا يتد� ذهب��
� �َدْت أس�اخ الحد�د فوقه �األفا�� المذعورة. كذلك � ح��

ج �الماء، �� للفضول أنه �ان يتم�َّ
 �ح�ال

�
د من ناح�ة ومن�مش من ناح�ة أخرى، و�أنه يتد� ظهَرْت �قعة صفراء، وخ�اُل رجل ُمتمدِّ

د من آن إ� آخر. �ما دَّ � خافت، ون�اح حاد ملتاع ي��
ة. وجاءت أصوات، أجل، صدى معد�� خف�َّ

ْت القّصة. د�ة، ثم عاد األلم. تمَّ ء �ال�� �
. ومرة أخرى انطوى �ل �� ْت روائح رط��ة ش��ّ َ ان���

� إدراك ما �حدث. و�الجسم الذي
لم �عرف �م مرة أفاق وغاب عن الو�� ق�ل أن ي�دأ ذهنه ��

 فيتأرجح من جانب إ� آخر-�عنف شد�د واختالل توازن
ً
 مفاجئة

ً
�ة  من طرفه إذ يتل��َّ ��

�
يتد�

ا- هكذا �انت ا رو�د� ا ب�طء مائت، ف�عود إ� هدوئه السابق رو�د� � ، ثم �حر�ات م�ساو�ة، وأخ��
ً

أّو�
ق فوق نقطة �عينها، فقد

�
� سكَنِت الذ�ذ�ة. أما وع�ه الذي طفق �حل دوامة اإلغماء الجارفة ح��

ق له �الفعل). عند ذاك � سكون وتناغم مع الواقع المح�ط �ه (وذلك ما تحقَّ
س� لل�قاء ��

ا يؤلمه-رأسه وذراعاە- وعن � األلم والصور واألصوات والروائح. فراح ي�ساءل عمَّ ِّ استطاع أن �م��
جاع ذكرى ما جرى، فقد ا من المحال أن �عرف الس�ب �غ�� اس�� �� ا �ان �� � ألمه. ولمَّ

الس�ب ��
ة»...

َّ
َمْت عن «اللذ

�
� ت�ل � ب�ت إت�س ح��

عاد �ذا�رته إ� الوراء. «آە، كنُت ��
ول�ن �ال، ف�عد ذلك...».

ْت �داە. � وتلوَّ � الوقت نفسه، ندَّ عن فمه أن��
و��

. �
- أوە، خش�ُت أن نكون قد آذيناك أشّد مما ي����

فسأل هراقل�س:

- أين أنا؟
� : «َمْن أنَت؟». ع� �ل حال، فقد أجاب الرجل عن السؤال��ْ ً

غ�� أن ما �ان يودُّ سؤاله فع�
�قوله:

- دعنا نُقل إنه ُملت��َ جماعتنا.
له الندوب.

�
ا تتخل ا رسغ� ك ذراعه ال�م�� مفتولة العضالت �حركة واسعة، ُم�د�� قالها وهو �حرِّ

ا فتنوء األوراُق لة �م�اە المطر الم�ساقط حديث� و�ما يتل�َّ األطفال بهزِّ جذوع األشجار الُمخضَّ
ها ع� رؤوس األطفال، هكذا أدرك هراقل�س ما جرى  منها وتصبُّ

�
� تتد� �القطرات الثق�لة ال��

. ً
َجة

�
فانهمَرْت فوق رأسه الحوادُث ُمثل

�
تة ��  من حلقة ُمث�َّ

�
ا من مشعل يتد� � ف�ان آت�� ا فسيح األ�عاد. أما الوم�ض الذه�� �الفعل �ان كهف�

� � ح��
 المشعل من أحد جدار�ه، ��

�
ج، تد� ى ممرٌّ مركزيٌّ ُمتع�ِّ صخرة. وع� أشعة المشعل ت�دَّ

تة � فوق رأسه وقد ُشدَّ وثاقهما �ح�ال سم�كة أفعوان�ة ُمث�َّ ْت ذراعا هراقل�س مرفوعَت��ْ
�
ظل

� الجدار المقا�ل. �ان الممرُّ ينعطف جهة ال�سار، ف�دا أن ذلك المنعطف �شعُّ
�مسام�� ذهب�ة ��



ا �كث�� من ذهب المشعل، فاس�ن�ط �اشف األلغاز أن تكون
�
�ٍق نابع منه، و�ن �ان أ��� خفوت ب��

. وعن
�

ح أن �كون الشطر األ��� من النهار قد و� �ة إ� الخروج، �ما رجَّ تلك �� الط��ق الُمؤدِّ
� المنتصف ُوِضع موقٌد منصوب

�مينه، غاب الممرُّ وسط صخور حاّدة وظلمة �الغة ال�ثافة. ��
ك �ه الجمر  منه ِمسعاٌر ُ�حرَّ

�
� الموقد الذي تد�

فوق حامل. استعَرِت الجمراُت القان�ة ��
ا ن�احه �ال�ساوي ع� � الم�ان، ُموزِّ

وس �حوم �� ��� . جعل ك�� � ْت فوقه ِقْدٌر تهدر �سائل ذه�� واستقرَّ
وس الذي التفع برداء رمادي ��� � جسد هراقل�س الجامد �ال حراك. أما صاحب ك�� � الِقْدر و��� ب��
� تليق �طاٍە � الِقْدر، ب�نما �َدْت عل�ه أمارات الزهو ال��

رّث، فقد استعان �عود لتح��ك السائل ��
.[170]

ل كعكة تفاح ذهب�ة تغ�� يتأمَّ

ا جديرة �االهتمام، ت ف�ه المشعل، ر�ما �انت أغراض� استلَقْت أغراض أخرى قرب الجدار المث�َّ
ها �دقة. � ن من تمي��

�
غ�� أن هراقل�س لم يتمك

�
 والتقط مغرفة ذهب�ة تتد�

ً
وف�ما هو �دندن �أغن�ة، أمسك كرانتور عن تح��ك السائل لحظة

�
�ــها من أنفه. �دا عمود الدخان الملتوي الذي غ�� ا من السائل وق�َّ ف بها �عض� من الحامل، اغ��

وجهه و�أنه من�ثق من فمه.
- ممم...

، ول�ن...
ً

حارٌّ قل��
إل�ك...

ن. س�شعرك بتحسُّ

م  مخ��ة أن �قدِّ
ً
وس الذي وجدها فعلة ��� � هراقل�س، ليث�� �ذلك حنق ك�� أد�� المغرفة من شف��

� خلد هراقل�س أنه عِطٌش ول�س
صاحُ�ه ذلك الشخَص ال�دين عل�ه، وفق ما تراءى له. دار ��

، و�ن شاَبْته نكهة ح��فة.
�

ق القل�ل. �ان له مذاق الَحبِّ الُمح� سع من الخ�ار، فتذوَّ أمامه ُم�َّ
أمال كرانتور المغرفة فا�سكب ال�ث�� من محت��اتها ع� تون�ك هراقل�س ولحيته.

ا. ْب، ه�َّ - ا��

ب هراقل�س[171]. ف��
ا: ثم سأل الهث�

- إنه كيون، أل�س كذلك؟  فأومأ كرانتور، وعاود االن�اف إ� الموقد.
ق من ذلك بنفسك... � أثرە. ولك أن تتحقَّ

- لن �ل�ث أن يؤ��
ا: ض� فقال هراقل�س مع��

؟ �
. لَم ال تحلُّ وثا�� - ذراعاي �اردتان �األفا��

� ن من حلِّ وثاقك بنفسك. عجي�ة �� القوة الخف�ة ال��
�
- ما إن ��ي أثر ال�يون ح�� تتمك

ل �استخدامها... نمل�ها وال �سمح لنا التعقُّ



؟   - ماذا جرى ��

� ع��ة. �المناس�ة، لقد َشقَّ ع� �عضنا الخروج �ناك وجئنا �ك إ� هنا ع� م�� - أخ�� أننا قد ��
ر الجند...

َّ
ة، فاألركون قد حذ من المدينة أ�ما مشقَّ

لهما إ� هراقل�س.   رفع عي�ْ�ه السوداوْ�ن عن الِقْدر وحوَّ
- لقد آذيَ�نا �ما ف�ه ال�فا�ة...

� ازدراء:
فأجاب �اشف األلغاز ��

- األذى �ط�ب ل�م.
: ً
ثم أردف سائ�

- هل أفهم من ذلك أن�م قد لذتم �الهرب؟

فُت لدعوتك إ� لقاء نح��� ف�ه ال�يون
�
ا �الهرب. أما أنا فقد تخل - أوە، أجل، لذنا جم�ع�

... ً
ونتجاذب أطراف الحد�ث قل��

ا لهم ع� الدوام؟ � ي�حث ال�اقون ألنفسهم عن أجواء جد�دة. - هل كنَت قائد� � ح��
��

� طرَحِت السؤال ول�س هراقل�س: � رفق، و�أن الِقْدر �� ال��
فق�ع كرانتور الِقْدر �طرف العود ��

� األمر. عرضُت
ء. أنا عضو ع� درجة من األهم�ة، وهذا �ل ما �� �

�� �
- لسُت من الق�ادة ��

ع أن
َّ
� عرفنا أن م�ع تراما�و �خضع للتح��ات، األمر الذي فوجئنا �ه، إذ لم نتوق � ح��

خدما��
، و�ن � َّ مهم�� ل ع�� ي الرئ��� لم �سهِّ ا من أي ن�ع. وكونك أنت رجل التحرِّ يث�� م�عه ارت�ا��
� � أعرفك. �انت مهم��

ا أل�� � المسألة تحد�د�
�

� الواقع، ق�لُت بتو�
جعلها أ��� مدعاًة لل�ور. ��

ب محاولة خداعك...
�
تتطل

، وأشهد لك �ذلك... َّ إ� حد كب�� األمر الذي شقَّ ع��

 ع� مرأى من
َ
رانة � ُم الخ��

�
� أصا�عه �ما يؤرجح الُمعل  العود من ب��

�
  دنا من هراقل�س وقد تد�

� حديثه:
� نفوسهم. ثم استطرد ��

الطالب إلشاعة الره�ة ��

� � �عي�� ء مرور ال�رام؟ ك�ف أسته�� �
ا ال �مرُّ �ه �� : ك�ف أخدع شخص� � �ما ��� - �انت مش�ل��

� خلصُت إ� ن��جة مفادها ا �أ�ة حال؟ ول��� ل له التعق�دات �� �اشف ألغاز ع� شا�لتك، ال تمثِّ
� الوقت نفسه أعظم مزا�اك...

أن أفدح عي��ك هو ��

، ولذا فقد خطر �� استخدام تلك السمة الشخص�ة �
ء، �ا صد��� �

� �ل ��
فأنت تعمل عقلك ��

: «لو أن عقل هراقل�س قادر ع� حلِّ المش�الت، الغ���ة �غرض �ش��ت ان��اهك. قلُت لنف��
دة؟»... ا منها، فلَم ال نتخمه �المش�الت الُمعقَّ ح�� األ��� تعق�د�

ة اللفظ. وأعتذر عن سوق�َّ

� الفينة  ��لماته. عاود االن�اف إ� الِقْدر ثم تابع تح��ك السائل. و���
�

�دا أن كرانتور ي�س�
� يزعجه األخ�� ب��احه وس، ال س�ما ح�� ��� � اتجاە ك��

واألخرى، �ان �م�ل و�طقطق �لسانه ��



ا. ا فش�ئ� � من منعطف ال�هف �خفت ش�ئ�
�ق اآل�� الحاّد أ��� من المألوف. جعل ال��

ا � األمور. من ال�س�� جد�
� إعمال العقل ��

رُت ب�ساطة أن أحملك ع� االستمرار �� - وعل�ه، فقد قرَّ
� المحا�م والمجلس واأل�اد�م�ة...

يَته �الُحَجج. وذلك ما تفعلون �ل يوم ��
َّ

أن تخدع العقل إن غذ
 لالستمتاع...

ً
الحقُّ ُ�قال إنك قد أتحَت �� فرصة

  - أرى أنك استمتعَت ب�ش��ه إيونيو وأنت�سو.

 من جدران
�

� الم�ان أصداء ضحكة كرانتور المقتض�ة الصاخ�ة، ح�� �دا و�أنها تتد�
َدْت �� تردَّ

� األر�ان.
�� � �ق ذه�� ال�هف و�سطع ب��

ِتل وال أنت�سو. �ل ما
ُ
- ول�ن، ألم تفهم �عد؟ لقد صنعُت مش�الت زائفة من أجلك� فال إيونيو ق

، � � خاتمة المطاف، �ان دورهما سوف �ح��
� األمر أن �ليهما قد ض�َّ بنفسه ق�ل األوان. ف��

��
� التعج�ل �قرارهما...

. أما تح��اتك فلم تنجح سوى ��
ً

 أم آج�
ً

عاج�

؟ � دتم أولئك الفت�ان المسا���   - م�� جنَّ
ا. ا، �اسم� هزَّ كرانتور رأسه ناف��

ا عن د�ان�نا، فتهفو ا قط� �ل �سمع الناس أحاد�ث تدور �� د» أحد� - هراقل�س، نحن ال «نجنِّ
ف عليها... أنفسهم إ� التعرُّ

� إليوس�س ُ�َعْ�د
ْت بوجودنا ��

َ
ق ب�ت�س والدة تراما�و ع� وجه التحد�د، فقد عرف

�
� ما يتعل

أما ��
تنف�ذ ح�م اإلعدام �حق زوجها...

ق�َمت
�
� أ � أو� الطقوس ال��

ْت ��
�
� ال�هف والغا�ات وشارك

ِت اجتماعات ��ة كنا نعقدها �� َ فح��
ْتهما ع� االنضمام إ� طائفتنا. إال أن إت�س-و��

�
ُ ابناها، حمل � ك�� . وح�� �

� أت��ا ع� أ�دي رفا��
��

ِتح له الفرصة ح�� �ختار
ُ
� ما �عد كونها لم ت

د أن �عاتبها تراما�و �� ر�
ُ
ا- لم ت المرأة الذكّ�ة دائم�

بنفسه، ولذا فلم تهمل أمر تعل�مه. �ل أشارت عل�ه �أن �لتحق �مدرسة الف�لسوف أفالطون وأن
� ط��ق وأخرى عند �ل�غ سن اە، ح�� �عرف ك�ف �ختار ب�� منا إ�َّ

�
يتل��َّ �ل ما �مكن للعقل أن �عل

التجن�د...

� األ�اد�م�ة،
فما �ان من تراما�و إال أن اختارنا نحن. ل�س هذا وحسب، �ل إنه أقنع صد�قْ�ه ��

� الطقوس. �ان �الهما سل�ل أ�ة أث�ن�ة ع��قة، فلم �لزمهما ال�ث��
أنت�سو و�يونيو، �المشاركة ��

من ال�الم لالقتناع...

 عن ذلك، �ان أنت�سو ع� معرفة �مي���مو الذي شاءت الصدف السع�دة أن �كون من
ً

فض�
ا �كث�� من مدرسة أفالطون. ة. وعل�ه فقد وجدوا «مدرسة» مي���مو أعظم نفع� أت�اع األخ��َّ

ة ال�شوى، وحماسة اآللهة...
َّ

موا متعة الجسد، و�َّ الفن، ولذ
�
فهناك تعل

� العتمة
دة �� � نقطة غ�� ُمحدَّ

ا ��
�
ق ث من دون أن ينظر إ� هراقل�س، ُمحدِّ   م�� كرانتور يتحدَّ

ا: ا، كعهدە أ�د� دف �اسم� ا�دة. ثم التفت لحظتها إ� �اشف األلغاز فجأًة ل�� � الم��



� ُ�رنا �استخدامها ق ذهنه عن تلك الفكرة ال�� ة ب�نهم م�ان� �ل إنك أنت من تفتَّ ن للغ��
�
- لم �ك

� التضح�ة بنفسه ع�
ا �أن األخ�� �ان يرغب �� ل�ف ان��اهك إ� مي���مو �غرض خداعك، علم�

� ذلك شأن أنت�سو و�يونيو. لم �صُعب علينا ارتجال مخطط �شارك ف�ه
وجه ال�عة، شأنه ��

ثالثتهم...

� َمْنَحت مي���مو. ثم أل�سناە ثوب امرأة،
ووسط طقوس �د�عة، طعن إيونيو جسدە بنفسه ��

ا، أن رَت ف�ه تحد�د�
�
ر أنت �ما فك

�
قة ال تتطابق ومواضع الجروح، ح�� تفك ع الُممزَّ

َ
ق ح�ث الرُّ

. ثم حان دور أنت�سو فقام �الالزم هو اآلخر. وحاولُت حملك ع� االستمرار
ً

أحدهم قد أرداە قت��
ا من تلفيق واقعة انتحار � � الظن �أنها جرائم قتل، ��ل الطرق الممكنة-أفهمت؟- فلم أجد خ��

��
اع الج��مة وال�شف عن المجرم... لَت أنت �اخ�� زائفة. ثم، تكفَّ

ا ذراعْ�ه: ا صوته، فاتح�   أردف كرانتور رافع�

ء» �ا هراقل�س اليونتوري: أنه و��ل �
� عقلك «القادر ع� �ل ��

- و�ل�ك موطن الضعف ��
ها�...

�
� �ظنُّ أنه �حل ل المش�الت ال�� سالسة يتخ�َّ

ب ال�يون هو اآلخر؟  - �طب�عة الحال. فلطالما هَفْت نفس ذلك   - وماذا عن إْوماركو؟ هل ��
� إ� إطالق �اح نزواته القد�مة... � المسك��

ِّ
الع�د الُمر��

� �صنف من صنوف ك �أننا �ستع�� ثك ظنُّ ق إْوماركو جسدە ب�دْ�ه. �المناس�ة، حدَّ مزَّ
رات... الُمخدِّ

فلَم؟
ا... - شممُت رائحته تف�ح من أنفاس أنت�سو و�ْوماركو، ثم يو�س��ا الحق�

� واحدة من�م �الفعل ق�ل أن ي�دأ ا، كرانتور؟ هل �انت جار��� و�المناس�ة، هال أوضحَت �� أمر�
األمر برمته؟

م ع� ال�هف، فال �د أن التعب�� المر�سم ع� وجه هراقل�س �ان وع� الرغم من الغ�ش الذي خ�َّ
� عي�ْ�ه:

ا �� ، وقال ناظر�
ً
ب حاجبْ�ه �غتة ا بوض�ح، ذلك أن كرانتور قطَّ �اد��

- ال تُقل �� إنك فوجئَت �ذلك�...

� حاجة ل�ث�� من اإللحاح من جان�نا؟
ها �انت �� أوە، هراقل�س، وحّق ز�وس وأفرود�ت� أتظنُّ

ء من الشفقة. ودنا من سجينه الواهن ثم أردف: �
ته �� � ن��

الح ��
، ول�س �ما ُي�ديها لك عقلك�... ، حاوْل لمرة واحدة أن ترى األمور �ما �� �

- أوە، �ا صد���

م مهانة القناع الدائم و�� تحت رِغَمْت ع� تجشُّ
�
، ثم أ

ً
َهْت طفلة � �شوَّ تلك الفتاة المسكينة، ال��

إمرتك...
� حاجة ألن �قنعها أحدهم ب�طالق �اح غضبها؟ هراقل�س، هراقل�س�...

هل �انت ��
؟... ل عري ال��� �م م�� من الوقت وأنت تح�ط نفسك �األقنعة لئال تتأمَّ



. �  وهزَّ منكب�ه الهائل��ْ
ً
  أطرق برهة

. ْت علينا يو�س��ا �عد أن ابتعَتها أنت بزمن قص��
َ
ف � الواقع، لقد تعرَّ

�� -
: ب جب�نه بتعب�� ينمُّ عن االس��اء ثم خلص إ� ما ��� قطَّ

ر ع� أنفسنا من المضا�قات
ِّ
ها �ذلك. كنا سنوف

ُ
� أمرت  ح��

ً
- �ان �جب عليها أن ترد�ك قت��

... ال�ث��
ا. ا فكرة من أف�ارك أ�ض� � �اس�ن�� � و��� ض أن ما جرى بي�� - أف��

ا ل�ست ع� د�ان�نا، إال أننا ثَت إليها. �اس�ن�� � علمنا �أنك قد تحدَّ - �الفعل. خطر �� ذلك ح��
�
 منه ��

ً
أخضعناها للمراق�ة والوع�د منذ عرفنا أن تراما�و قد كشف لها عن �عض أ�ارنا، رغ�ة

هدايتها إ� عق�دتنا...

ا إ� ب�تك فائدًة مضاعفة. فمن جهة ساعَدْت ع� �ش��ت ان��اهك وقد أفدُت من دخول �اس�ن��
والتم��ه عل�ك، ومن جهة أخرى...

� تخال ة الجسد-ال��
َّ

دعنا نُقل إنها قد أنجَزْت مهمة تعل�م�ة، فأث�َتْت لك �المثال العم�� أن لذ
� الح�اة...

ا فيها �لَّ الزهد- �سمو ع� الرغ�ة �� نفسك زاهد�
ا: فقال هراقل�س ساخر�

�
� ع� األقل، أ�� ، ح�� تضحك�� �

�� اە، وحّق ال��ة أث�نة. ول�ن خ��ِّ � إ�َّ - درس عظ�م ذلك الذي لقنَت��
؟ � � ابت�ار ح�ل لحما�ة تلك الطائفة من المجان��

ذلك أمض�َت وقتك خارج أث�نا؟ ��
فأجاب كرانتور بهدوء:

� عدُت إ� �الد اإلغ��ق ق�ل ما تحس�ه أنت ا، �ما قلُت لك. ول��� - أمض�ُت عدة أعوام مسافر�
� الطائفة... � و��� بزمن ط��ل، وسافرُت إ� تراق�ا ومقدون�ا. عندئذ �ان التواصل بي��

ا ُمس�َّ ل��ايون. لقد فوجئُت �العثور ع� ها شيوع� � ُ�شار إليها �عدة مسم�ات، و�ن �ان أ��� ال��
� من القوة ح�� �ت من األت�اع

� اإلغ��ق�ة، و�انت مفاجأ��
أف�ار وحش�ة كتلك ع� األرا��

� الحال...
�� � الصالح��

وس... ��� ك��
وس، حس�ك، كّف عن الن�اح... ��� ك��

�
ا، إال أن تكون سالمتنا �� . فنحن ال نؤذي أحد� � د لك أننا لسنا طائفة من المجان��

�
هراقل�س، أؤك

عَرف
ُ
� القدم ت

ا لقوة موغلة �� � الغا�ات ونح��� ال�يون، ف�س�سلم �ل��
خطر. �ل نق�م الطقوس ��

ا، وال س��ل إ� تمث�لها �الصور أو التعب�� عنها ا �اسم اإلله ديون�سوس، َبْ�د أنها ل�ست إله� حال��
�ال�لمات...

؟... � ما �� �سأل��
ح�� نحن نجهل كنهها�...



� أعمق أعماق اإل�سان، فتث�� الغضب، والرغ�ة، واأللم، والمتعة.
ال نعرف سوى أنها �امنة ��

� �أنفسنا، هراقل�س. هل فوجئت؟...
د لها ومن أجلها نض�ِّ � نتع�َّ وتلك �� القوة ال��

� ا ال ُ�فاجأ �ذلك. الفارق ب�ننا و��� ، غ�� أن أحد� � من التضح�ات ال�ث��
ا تقت�� الحروب أ�ض�

� الِقْدر
ك السائل �� � �أنفسنا، وك�ف، ومن أجل ماذا�  طفق �حرِّ

الحروب أننا نختار م�� نض�ِّ
: ً
ا ثم تابع قائ� ُمحتد�

� مقدون�ا ع� األخص...
� تراق�ا، ول�نها ت�شط اآلن ��

ُ�نا �� - �شأْت أخ��َّ

� أواخر أعوامه؟
هل تعلم أن يور���د�س، الشاعر ذائع الص�ت، قد انضمَّ إلينا ��

ع أن �فاجأ األخ�� �ذلك ال�شف
َّ
ا وجهه شطر هراقل�س. ال شك أنه قد توق ��

�
ب حاجبْ�ه مول قطَّ

ع� نحو ما، َبْ�د أن �اشف األلغاز جعل �طالعه غ�� آ�ه. - أجل، يور���د�س بنفسه�...

ا ع� أ�دي إخوانه من أت�اع ق جسدە إر�� ب ال�يون وتمزَّ ف ع� د�ان�نا فالتجأ إليها. �� تعرَّ
الطائفة...

ْت جسدە ح�� الموت...
َ
ق �ما تعرف، فاألسطورة تقول إن ال�الب قد مزَّ

غ�� أنه أسلوب رمزي لوصف التضح�ة عند طائفة ل��ايون...

وكذلك انضمَّ إ� جماعتنا هرقل�طس، ف�لسوف أفسس الذي رأى أن العنف والتضاد ل�سا
ا من ال�الب قد نهش ا، والذي ق�ل عنه إن قط�ع� � أ�ض� ْ�� � لل��� وحسب، �ل ُمستحبَّ ور���ْ ��

جسدە هو اآلخر�  أومأ هراقل�س:
� حديثه.

ق مي���مو إليهما �� - تطرَّ
� طائفة ل��ايون.

� واقع األمر، �انا من ك�ار اإلخوان ��
�� -

ق �موض�ع الحد�ث:
�
ثم أردف كرانتور و�أنما قد خطَرْت له فكرة مفاجئة أو أمر ُمتعل

ل حالة جديرة �الفضول... - يور���د�س �مثِّ

ا، عن طب�عة ال��� الغ����ة من خالل م�حه ا وفك��� �� إذ ق�� ح�اته وهو ينأى بنفسه، فنِّ
� السن، خالل منفاە

� طعن �� � ال�اعث ع� الضجر. ثم تواصل مع طائفة ل��ايون ح��
العقال��

... �
� المرا�� � موطنه األثي��

ه �� ، و�عد أن خاب ظنُّ �
� �الط الملك أرخ�الوس المقدو��

الطو�� ��

� مناطق الشمال. و��نما
ا �� ُ�نا قد �لَغْت أت��ا �عد، و�ن شهَدْت ازدهار� ن أخ��َّ

�
� تلك الحق�ة، لم تك

��
له. � تحوُّ

ا �� ل يور���د�س طقوس ل��ايون الرئ�س�ة، مما �ان س��� � �الط أرخ�الوس، تأمَّ
هو ��

�
ْين الذي �� عندئذ كتب م�ح�ة مختلفة عن سا�قاتها �افة، تراچ�د�ا أراد بها إبراء ذّمته من الدَّ

� الم�سوب إ� اإلله ديون�سوس �اخوس: ف�انت �اخوس�ات
عنقه تجاە الفن الم��� ال�دا��

ة الحفالت الماجنة...
َّ

�مثا�ة تمج�د للسخط، والرقص، ولذ

� أواخر
 ع� تلك الشا�لة ��

ً
ُم القد�م عم�

�
ما زال الشعراء ي�ساءلون ك�ف ُ�عَقل أن ي�تدع الُمعل

أ�امه...



وهم �جهلون أنه أصدق أعماله[172]! 
فقال هراقل�س �صوت منهك:

ق اآلخرون جسدە... � أن �مزِّ
ر �قود�م إ� الجنون. فل�س هنالك عاقل يرغب �� - إن الُمخدِّ

ج، ف�ما � الُمتم�ِّ ا تظنُّ ال�يون هو الدافع الوح�د؟  تصاعَدِت األ�خرة من السائل الذه�� - أوە، أحق�
ْت من حوافها قطرات متناه�ة الصغر. ثم أردف:

�
� تدل � الِقْدر ال��

له �� جعل كرانتور يتأمَّ

. أما ال�يون في�يح لنا اإلحساس �ه،
ً
� ال��� قاط�ة � �ائرنا، و�ذلك أع��

ء �امن �� �
- أعتقد أنه ��

أجل، ول�نه...
ة وأردف:

َّ
ب صدرە برق ثم ��

ر التفلسف
َّ

جمة إ� �لمات. و�تعذ ٌّ ع� ال�� ا. إنه ع�� � صدرك أ�ض�
- ول�نه هنا، هراقل�س. و��

، و��عث ع� الجنون... �
، إن ش�ت القول، �ل وغ�� عقال�� � ء عب�� �

�شأنه. ذلك أنه ��

�  دنا من هراقل�س، وار�سم ع� ظلِّ وجهه نه لل��� . إل�ك الّ� الذي سوف نلقِّ ول�نه واق��
الهائل اب�سامة واسعة.

... � ء، فأنت تعلم أن الجدال ال يروق�� �
ن من ��

�
- مهما �ك

ق من األمر... ن، فلن نل�ث أن نتحقَّ
�
اب ال�يون أو لم �ك وسواء أ�ان الدافع هو ��

 من المسام�� الذهب�ة. شعر بوهن وخدر. وع�
�

� تتد� أل�س كذلك؟  جذب هراقل�س الح�ال ال��
ر قد أحدث ف�ه أد�� أثر. رفع عي�ْ�ه إ� وجه كرانتور الرغم من ذلك، فلم �عتقد أن الُمخدِّ

الصخري وقال:

� االطالع عل�ه. لسُت أؤمن
�ة �� ، كرانتور. فما ذاك �ال�ِّ الذي ترغب ال��� - أنت مخ��

ء، لقلُت لك إن أث�نا ستكون مهد �
َّ الت�بؤ ��� �النبوءات وال �األورا�ل، ومع ذلك فإن وجب ع��

اإل�سان الجد�د...

م من نصوص أسالفه إذ
�
اإل�سان الذي ��افح �عي�ْ�ه وذ�ائه، ول�س ب�دْ�ه، اإل�سان الذي يتعل

جمها... ي��
� القهقهة.

ا عي�ْ�ه عن آخرهما، و�أنه ع� وشك أن �غرق ��   جعل كرانتور ينصت إل�ه فاتح�
� حديثه:

سل هراقل�س �� اس��

أ سوى �لون واحد من العنف، عنف المخ�لة. فلسوف يتقن الناُس القراءة وال�تا�ة، - لسُت أت��َّ
�
� أعمال معا��نا و�اش��

�� � الح�ماء، ُمحقِّ جم��  و�ساًء، ولسوف �ق�مون روا�ط تضمُّ الم��
ً

رجا�
� زمن لم

م ��
�
� سّطرها آخرون، س�عرفون ك�ف �ان العال جمون ال�تا�ات ال�� طالسمها. وهم إذ ي��

�ُسد خالله العقل...

�
َبْ�د أننا لن �شهد ذلك اليوم، كرانتور، ال أنا وال أنت. وع� الرغم من ذلك، فاإل�سان ماض� ��

س��له صوب العقل، ول�س الغ��زة[173]...



ا: فقال كرانتور �اسم�
... - �ال، �ل إنك أنت المخ��

�ة إ� هراقل�س �ل إ� ما وراءە، و�أنه ينظر إ� شخص � لم ت�ُد نظراته �الغة الغرا�ة ُمص�َّ � ح��
��

ن
�
ّ سحيق، و�ن لم �ك �

� موضع خ��
� صخر ال�هف، أو ر�ما أسفل قدَ�� هراقل�س، ��

منحوت ��
� غشَ�ِت الم�ان. ا�دة ال�� � ا من ذلك �س�ب ش�ه العتمة الم�� د�

�
هراقل�س ُمتأ�

� واقع األمر، �ان كرانتور يرنو إل�ك أنت[174].
��

ثم أردف:

ا، إذ لن �كون لهم وجود، هراقل�س. لن أَت بهم لن �ك�شفوا ش�ئ� جمون اللذين ت��َّ - أولئك الم��
ا. ت�ت� الفلسفة ع� الغ��زة أ�د�

ا صوته: ثم تابع رافع�

� الخطاب ال�ديع،
� طّ�ات النص، و��

� ظاهر األمر ي�دو أن هرقل ي�ت� ع� المس�خ، أما ��
�� -

دة، و�زمجر ، يرفع األفعوان ه�درا رؤوسه الُمتعدِّ � خواطر ال���
، و�� �

� االستدالل المنط��
و��

ون��ة[175]. األسد الُمروِّع، أما األفراس آ�الت لحوم ال��� فتق�ع األرض �حوافرها ال��

، وال ح�� ع� جملة �
جم أن �ع�� ف�ه ع� مفتاح نها�� ا �مكن للم�� هراقل�س، ل�ست طب�عتنا نص�

َ من االنتصار ع� المس�خ، ذلك أنها را�ضة �داخلك. ولن �ل�ث ة. وعل�ه، فال نفع ُير�� أف�ار خف�َّ
� سخ��ة، إال

� أمعائك؟  همَّ هراقل�س �الردِّ ��
أن يوقظها ال�يون من س�اتها. أال تحسُّ �ه �م�ج ��

ا من وراء الموقد، مصدرە جسم ق��ب من الجدار الذي � العتمة فجأًة، آت��
د �� دَّ ا ي�� أنه سمع أن�ن�

. ّ� ف ع� صوت الرجل الذي راح ي�� � ما رأى، إال أنه تعرَّ ق عل�ه المشعل. لم ي�ب��َّ
�
ُعل

- د�اغوراس�...

ماذا فعلتم �ه؟
فأجاب كرانتور:

ب ال�يون... - ل�س �ه إال ما فعل بنفسه. فلقد ��

ا صوته، �لهجة اب ف�ه�  ثم أردف رافع� � �ى بها أثر ال�� ا �ال�عة ال�� د لك أننا فوجئنا جم�ع�
�
وأؤك

هازئة:

� الن��ل� أوە، المثا�� العظ�م� أي سخط �ان �ضمر لذاته، وحّق
- أوە، الف�لسوف األفالطو��

ز�وس�...

د جة- فراح يردِّ � خطوط ُمتعرِّ
ل ع� األرض �� � جعلت ت�نقَّ وس-اللطخة الب�ضاء ال�� ��� أما ك��

رة. انح�� كرانتور ور�ت عل�ه ى صدى الن�اح �الجدائل الُمضفَّ � حنق، ح�� دوَّ
ص�اح صاح�ه ��

�لفتة حان�ة.
- �ال، �ال...



وس... ��� ئ من روعك، ك�� هدِّ
ما ِمْن خطب...

 ق��ة، فتخلخل من
ً
 من المسمار األ�من جذ�ة

�
استغلَّ هراقل�س الفرصة وجذب الح�ل الذي يتد�

ا. ظلَّ ان��اە
�
ا من دون أن �حدث صوت �ع المسمار تمام� ة، فان�� رَّ

�
ع وأعاد ال� . �شجَّ ً

م�انه قل��
ا إ� ال�لب. واآلن أص�َحْت مسألة �عة. أراد هراقل�س تح��ك �دە الحرة لحلِّ

�
كرانتور من�ف

ها ج�ٌش من جة، يزحف ع��
�
وثاق األخرى، فوجد أصا�عه تأ�� االمتثال ألوامرە، إذ �انت ُمثل

ته. عند ذاك جذب الح�َل الذي ي�ت�� �المسمار األ�� � ت�اثَرْت تحت ��� األفا�� الدق�قة ال��
� من قوة.

��ل ما أو��
� انخلع المسمار، التفت إل�ه كرانتور. � اللحظة نفسها ح��

و��

ْت
�
� تلك اللحظة تدل

ا، قص�� القامة. عالوًة ع� ذلك، ف�� ��  مكت��
ً

�ان هراقل�س اليونتوري رج�
مة. عرف هراقل�س من فورە أن فرصته � عجز �األدوات الُمحطَّ

متان ع� جان�ْ�ه ��
�
ذراعاە الُمتأل

ء. �انت عيناە قد اختارتا المسعار الذي استقرَّ طرفه �
ح ���

�
ن من ال�سل

�
معدومة، ما لم يتمك

ب اآلن ض س��له كرانتور الذي �ق�� ، ولسوف �ع�� �
وسط الجمرات، غ�� أنه �ان أ�عد مما ي����

� ُ�شلُّ الفكر و�كفُّ الزمن عن الج��ان، � تلك الغمضة، أو تلك الن�ضة، ح��
ا. عند ذاك، و�� مندفع�

� اللذْين ُشدَّ بهما وثاق � الح�ل��ْ
� �طر�� � ما زاال عالق��ْ َحَدس �اشف األلغاز �أن المسمارْ�ن الذهبي��ْ

،
ً

م ظلُّ كرانتور ح�� ابتلع جسد هراقل�س �ام� معصمْ�ه (من دون أن يراهما ح�� �عي�ْ�ه). تضخَّ
�ها حركة نصف دائ��ة ��عة وعنف. ل األخ�� برفع ذراعه ال�م�� وحرَّ فعجَّ

ك من دون أن � رأى ق�ضة األخ�� تتحرَّ ع كرانتور أن �عاجله هراقل�س �ل�مة، ذلك أنه ح��
َّ
ر�ما توق

� أي
� وجهه. لم �در� هراقل�س ��

�� 
ً
تص��ه، لم ت�در منه �ادرة تراجع. فتل�� صدمة المسمار �املة

ا نصب عي�ْ�ه المسعار وال ات األلم. اندفع إ� األمام واضع�
َّ
ا، غ�� أنه سمع أن �ه تحد�د� موضع ��

ْته منقطع األنفاس وطرَحْته ع� جان�ه
�
ك ء سواە، ول�ن ر�لة شد�دة هَوْت ع� صدرە ف�� �

��
ليتدح�ج �الثمار الناضجة الم�ساقطة من األشجار.

� س� هراقل�س إ� استحضار أ�ام ش�ا�ه، أ�اَم �ان مصارع �انكراتيون. � ح��
ح، �� تال ذلك ألٌم م��

ْت إ� ذا�رته مشاهد وصور هزائم وانتصارات... َ ر أسماء �عض من غرمائه. فح��
�
�ل وتذك

� ما ب�نها...
َبْ�د أن خواطرە تقاطَعْت ��

وفقَدِت الع�ارات تماسكها...
قة... فغَدْت �لمات ُمتفرِّ

� تعَ�ْت قدما كرانتور م العقاب النازل �ه. وح�� َب عن رأسه، و�تجشَّ ر ع� نفسه �صدُّ ال�� تكوَّ
ْت

َ
م رائحة الدماء. �انت ر�الت كرانتور قد جرف � من ر�له، التقط أنفاسه و�شمَّ الصخ��ت��ْ

ن من سماعه.
�
ا، فلم يتمك لة من القمامة. قال كرانتور ش�ئ� هِّ هراقل�س نحو الجدار و�أنه كومه ُم��

ا ا م��ر� � سمعه و�سكب ع� وجهه ر�ق�
ش راح ي�بح �� واألد� من ذلك أن ال�لب الصغ�� الُمتوحِّ

وس �القرب منه. أدار رأسه وفتح عي�ْ�ه نصف فتحة. أما ال�لب ��� ف ع� ن�اح ك�� ا. تعرَّ سق�م�



، ع� م�عدة ش�� من وجه هراقل�س. �دا � ن، كث�� الجل�ة، خاوي العين��ْ ف�ان �مثا�ة قناع ُمتغضِّ
، رأى �اشُف األلغاز كرانتور وقد � ما وراء األلم الالمتنا��

� ما وراء ذلك، ��
و�أنه شبُح ذاته. و��

د من ذلك، إذ ط��
�
م. ما �ان بوسع هراقل�س أن يتأ�

�
أوالە ظهرە. ماذا هو فاعل؟ ر�ما �ان يت�ل

�ه؟ لَم ال �� �
� األصوات. لَم ال �ستمرُّ كرانتور ��

وس ع� �ا�� ��� � ك��
ل �� الج�ل الصاخب الُمتمثِّ

�ف�غ من مهمته؟...
� تلك اللحظة.

ا �� ا لم �ُعد ج�د� ن �الخطة الج�دة، ول�نَّ ش�ئ�
�
  خطر له أمٌر. األرجح أنها لم تك

� �دْ�ه و�أنه طفٌل لم �ألف مداع�ة ص ب��
�
أحاط جسَد ال�لب القبيح ب�دْ�ه. جعل ال�لب يتمل

� جسدە أسنانه الحادة، غ�� أن هراقل�س أ�عدها عنه وهو �حمل ف��سته
الغ��اء، أضخم ما ��

وس، إذ التفت ��� المحمومة. ال شك أن كرانتور قد أدرك التغي�� الذي طرأ ع� صوت ن�اح ك��
ا ما.  ش�ئ�

ً
إ� هراقل�س وصاح قائ�

ا. ن س�ئ�
�
� ر�اضة ر�� القرص لم �ك

ر هراقل�س أن أداءە ��
�
للحظة تذك

وس �الحامل لُ�سِقط ��� ر� هراقل�س ال�لب و�أنه حجر رخو أل�� �ه طفل لعوب. ارتطم ك��
�ان�ة الثخينة تمسُّ شعرە، ح�� تغ��َّ ا. ما �ادت الجمرات الم�سك�ة �الحمم ال�� الِقْدر والموقد مع�

ن قوة الرم�ة �الغة
�
ان وظلَّ يتدح�ج ع� األرض. لم تك خ �الن�� صوت ن�احه من جد�د. تلطَّ

د عواؤە ا. و�ذا هو زو�عة من الجمر. تردَّ � االندفاع �عضالته أ�ض�
الشدة، غ�� أن الحيوان ساهم ��

، ض األخ�� ق سمع هراقل�س و�أنه ِمْخَ�ٌط من ذهب. و�ما اف�� ا �األصداء، ل�خ�� ف�
�
� ال�هف ُمغل

��
� ال�لب أل��� من لحظة، إذ اختار أن �خفَّ لنجدة ال�لب � االخت�ار ب�نه و���

د كرانتور �� دَّ فلم ي��
من فورە.

دة، �شغل �لٌّ منها رقعة ع� األرض، حيثما ألَقْت �ه ِقْدر. حامل. موقد. مسعار. أر�عة أش�اء ُمحدَّ
ن ر�ات

�
م تتهاوى صوب المسعار. لم تك

�
�د الصدفة. أما هراقل�س فقد ترك �دانة جسدە الُمتأل
. �

� �ه أ�عد مما ي���� ع قد ألق��
ُّ
ات ع� التوق الحظ� العص�َّ

جعل كرانتور ��خ وقد انح�� ع� ال�لب:
وس�... ��� - ك��

أخذ ي�ّ�ت ع� الجسد الض��ل، و�مسح عنه الرماد.
�... � ، دع�� ّ � ئ من روعك �ا ب�� وس، هدِّ ��� - ك��

�ة واحدة �المسعار الذي ق�ض عل�ه ��لتا �دْ�ه ستكون �اف�ة. إال أنه استهان ظنَّ هراقل�س أن ��
د إل�ه ل. وضع األخ�� �دە ع� رأسه وحاول أن �دور ع� عقبْ�ه. فسدَّ �قدرة كرانتور ع� التحمُّ
ا. فهوى هراقل�س فوقه هو اآلخر، �ة ثان�ة. هذە المرة سقط كرانتور ع� ظهرە أرض� هراقل�س ��

وقد نال منه اإلع�اء.
ا: سمع كرانتور �قول الهث�

- ...�ديٌن أنت �ا هراقل�س. عل�ك أن...
ض. َّ� ت��



ا. أحسَّ �ذراعْ�ه �ما لو أنهما درعان ثق�الن من د� و��طء أل�م، استقام هراقل�س ع� األرض ُمجدَّ
�أ ع� المسعار. اب�سم كرانتور من م�انه ع� األرض.

َّ
ونز. ات ال��

- �دين وضع�ف.
ا. ا أول�مي��

�
هما س�اق استطاع �اشف األلغاز أن �جثم فوق كرانتور. راحا �لهثان و�أنهما قد أنه�ا لتوِّ

ة ثم إ� ْ�خ� إ� ح�َّ
َ
ْت من ف

�
ل م. تحوَّ ْت تتضخَّ

�
ثم ان�ثَقْت أف� رط�ة سوداء من رأس كرانتور، وجعل

، و�� ال تكفُّ عن الزحف ع� األرض. عاود كرانتور االب�سام. سأل: ة، ع� التوا��
�
أَصل

- هل الحظَت...
أثر ال�يون؟  فأجاب هراقل�س:

- �ال.
ر أثرە». � الُمخدِّ

ب أن يؤ��
َّ
ق . إذ �ان ي��

ً
� قت�� د أن يردي�� � خلدە: «لهذا لم ير�

ثم دار ��
همهم كرانتور:

. � ��� - ا��
ر هراقل�س قوله: فكرَّ

- �ال.
ثم جاهد ل�� ينهض.

� لم �ُعد لها الش�ل األو�� ذاته، ذلك � ح��
صارت األف� أضخم من الرأس الذي ان�ثَقْت منه. ��

أنها �َدِت اآلن و�أنها ظّل شجرة[176].
قال كرانتور:

� لك...
- سأف��
ا... ��

ال �علمه...
أحد...

ما خال...
�عض اإلخوان...

ل�س ال�يون سوى...
ماء، وعسل و...

، ومسح شفتْ�ه �لسانه، ثم أردف:
ً
  أطرق برهة

- ...وحسوة من الن��ذ العطري.



. ثم أردف:
ً

سَعِت اب�سامته. نزف الج�ح الذي تركه المسمار ع� وجنته قل�� ا�َّ
- ما رأ�ك، هراقل�س؟...

ء... �
ال�يون ال ��

ا... مطلق�
  اس�ند هراقل�س ع� الجدار الق��ب. لم ين�س، و�ن ظلَّ ينصت إ� همسات كرانتور الالهثة.

ا... ر� ه ُمخدِّ - ال�ّل �ظنُّ
لون... و�ح�سونه، فيتحوَّ

�جتاحهم السخط...
ُ�جنُّ جنونهم...

ع منهم...
َّ
و�أتون �ما نتوق

ا... ر� و�أنهم قد اح�سوا ُمخدِّ
ا... حق�

هم، ما عداك...
�
�ل

فلَم؟
� ال أؤمن �غ�� ما أرى». ول�نه لم �قَو ع� ال�الم، فلم ين�س. � خلد هراقل�س: «ألن��

دار ��
قال كرانتور:

. � - اقتل��
- �ال.

وس... ��� ا، فاقتل ك��
�
- إذ

أرجوك...
م األلم. ال أر�دە أن يتجشَّ

فأعاد هراقل�س قوله:
- �ال.

�
د د�اغوراس. �ان وجه الف�لسوف ُمغ�� �ال�دمات، و�� زحف إ� الجدار المقا�ل، ح�ث تمدَّ
�

، ومظهرە ��� � ا، إال أنه ما زال ع� ق�د الح�اة. �انت عيناە مفتوحت��ْ جب�نه ج�ح ي�دو غائر�
ز. �التحفُّ

قال هراقل�س:



- ه�ا بنا.

�
ان ��

َّ � غادرا ال�هف يتع�� ف عل�ه، ول�نه سمح له �اقت�ادە. وح�� لم ي�ُد ع� د�اغوراس أنه قد تعرَّ
ا، ن�اُح �لب � الن�اُح األل�م مطمور�

ة، ��� هما، وخرجا إ� الل�ل الذي أر�� سدوله منذ برهة �س�� س��
ا. � كرانتور، أخ��

ْت عليهما الدور�ة. َ � ع�� ة السماء السوداء ح��  من ق�َّ
�

ا وتد� ا مستدير� �ان القمر قد طلع ذهب��
ا إ� هراقل�س. م ف�ما سار مس�ند�

�
ع د�اغوراس يت�ل وق�ل ذلك �قل�ل، ��

ابهم... � ع� اح�ساء ��
- أرغمو��

نوا �ما س�جري �� ق�ل � أعتقد �أنهم قد تكهَّ لست أذكر ال�ث�� ابتداًء من تلك اللحظة، ول���
وقوعه. لقد...

ك�ف �� أن أصف ما �ان؟...
لقد فقدُت الس�طرة ع� نف�� �ا هراقل�س...

، أف� هائلة غاض�ة... ى �داخ�� أحسسُت �مسخ� يتلوَّ
ر جنونه:

�
ْت عيناە وهو يتذك ا، ف�ما احمرَّ ثم تابع الهث�

عُت أ�خ وأضحك... �� -
رحُت أسبُّ اآللهة...

م أفالطون�...
�
� قد أهنُت الُمعل �ل أعتقد �أن��

- ماذا قلَت له؟
ة: مَضْت برهة صمت، ثم أجاب د�اغوراس �مشّقة جل�َّ

.« � أيها السات��
� وشأ�� - قلُت له: «اترك��

� �اد�ة عل�ه. �ساءل: ثم التفت إ� هراقل�س وأمارات الحزن الدف��
»؟... ه �ـ«السات�� - لَم نعتُّ

أي هول�...

ر. أ�دى د�اغوراس �ة، قال �اشف األلغاز إن األمر برمته ُ�عزى إ� أثر الُمخدِّ ة ُمع�ِّ � ن��
و��

موافقته، وأردف:
. � الجدار ح�� غ�ت عن الو��

ب رأ�� �� عُت أ�� - ثم ��

ا. ول�ن  ُمس��عد�
ً

ن احتما�
�
ا؟ لم �ك ە كرانتور عن ال�يون. تراە �اذ�� � ما أخ��

ر ��
�
م�� هراقل�س �فك

� هراقل�س؟ ومن ناح�ة أخرى، فلو
اب المزعوم أد�� أثر �� ك ال�� لو كذب كرانتور، فلماذا لم ي��

ا من الماء والعسل وقل�ل من الن��ذ، فلَم �ان يث�� تلك الن��ات أن ال�يون ال �عدو كونه م��ج�
المفاجئة من الجنون؟ لَم دفع إْوماركو إ� تم��ق جسدە بنفسه؟ لَم �ان له ذلك األثر ع�



� هراقل�س �سؤال آخر: هل �جب أن �عرف د�اغوراس �ما كشف له كرانتور
د�اغوراس؟ �ما ش��

ْت فيهما دور�ة الجند وهما سائران ع� الدرب َ َّ ر أن �لزم الصمت. تع�� من أمر ال�يون؟ قرَّ
لع ع� س. لمح هراقل�س المشاعل فجهر �صوته ل�خ�� الجند به��تهما. أما القائد، الُمطَّ الُمقدَّ
� أرسلها هراقل�س إ� األركون، فقد أ�دى اهتمامه �معرفة مقرِّ الطائفة، د�ة ال�� الوضع �فضل ال��
ذلك أن الم�ان الوح�د المعروفة صلته �أت�اع الطائفة-ب�ت األرملة إت�س- قد هجرە س�انه
� �َدْت له ذهب�ة آنذاك، فقد أثقله خر هراقل�س �لماته ال�� �استعجال �دعو إ� االرت�اب. ادَّ
�ة من عنقه، وطلب من �عض الجند أن �حملوا

�
اإلع�اء �ما تثقل ع� المرء األغالل الُمتدل

� الرجال أن يرشدهم إ�
د�اغوراس إ� المدينة ح�� �فحصه الطب�ب. ثم عرض ع� القائد و�ا��

اە ا لما اع�� � خاتمة المطاف، نظر�
ال�هف بنفسه. احتجَّ د�اغوراس ��لمات واهنة، ثم رضخ لألمر ��

ا �المشاعل. ة و�ع�اء. ما ل�ث �اشف األلغاز أن ع�� ع� ط��ق العودة، مستعين� حينها من ح��

ا، ع�� جندي � � منطقة كث�فة الغا�ات، ال ت�ُعد عن الل��اب�توس كث��
� مح�ط ال�هف الواقع ��

و��
اد واألغط�ة. مما حمل لة �الزَّ ع� عدد من الخيول ُشدَّ وثاقها إ� األشجار وع��ة ضخمة ُمحمَّ
وا السيوف من أغمادها

�
ا، فأمر القائد رجاله �أن �ستل � ع� الظنِّ �أن أت�اع الطائفة ال ي�عدون كث��

ع العثور
َّ
موا نحو المدخل �حذر� و�قظة. �ان هراقل�س قد أوضح لهم ما جرى وما يتوق و�تقدَّ

� بركة من الدماء، �ال صوت وال حراك، و�� ال تزال
عل�ه، فلم ُ�فاجأ أحد �جثة كرانتور الغارقة ��

ا ن� ا ُمتغضَّ وس فقد استحال �ائن� ��� � الوضع نفسه ع� نحو ما ذكر �اشف األلغاز. أما ك��
دة �� ُممدَّ

� وهن عند قد�� صاح�ه.
�� ُّ� ا، ي�� مسالم�

� فعل د هراقل�س أن �عرف ما إذا �ان كرانتور ال يزال ع� ق�د الح�اة، فلم �دُن منه ح�� لم ير�
� الضحك، �ل

دهم ال�لب بزمجرة خشنة، فما �ان من الجند إال أن استغرقوا �� اآلخرون. تهدَّ
� وس، ذلك أن الشائعات ال�� ��� ع الذي لقيهم �ه ك��

َّ
وشعروا �االمتنان لالستق�ال غ�� الُمتوق

� نفوسهم. فما �ان
ِت الره�ة ��

َّ
�لَغْتهم �شأن تلك الطائفة، ممزوجة �أمور من �سج الخ�ال، قد ب�

. طفقوا �لهون
ً

ر قل��
ُّ
ة التوت � تخف�ف حدَّ

ە إال أن ساهم �� من الحضور الهز�� لذلك ال�ائن الُمشوَّ
�ه، ح�� زجرهم أمٌر حازم من القائد. ا، و�ــهزأون منه متظاه��ن �أنهم ع� وشك �� �ال�لب حين�
ومن دون أن ي��دوا �لمة واحدة، نحروا عنقه �ما سبق لهم أن نحروا عنق كرانتور. و�المناس�ة،
ا. � مقرِّ الف�ج الحق�

ر بها الجند �� ا ما سوف ي�ندَّ � فقد جَرْت مع األخ�� واقعة أخرى ط��فة، كث��
ا نصل الس�ف ع� عنقه القوي. ل ال�عض �أمر ال�لب، دنا جندي من كرانتور واضع� فب�نما تكفَّ

فسأله جندي آخر:

- أهو ع� ق�د الح�اة؟
وف�ما هو ينحر عنق كرانتور، أجاب األول:

- �ال.

سع � إثر قائدهم، و�رفقة هراقل�س. أخذ الممرُّ ي�َّ
لوا إ� أعماق ال�هف ��

َّ
� الجند فقد توغ

أما �ا��
اف �أنه م�ان مثا�� إلقامة � فسيح األ�عاد. اضطرَّ �اشف األلغاز إ� االع�� ح�� أف�� إ� ح��ِّ
ا أن الم�ان قد . �ان جل�� � سم �ه المدخل الخار�� � الذي ي�َّ ا للضيق ال�س�� طقوس محظورة، نظر�
� أرجاء الم�ان �افة،

ة، إذ ُع��ِ ع� أقنعة فخار�ة وأرد�ة سود متناثرة �� � اآلونة األخ��
اسُتخِدم ��



� � م
وا ع� تماث�ل وكذا أسلحة ومخزون ضخم من المشاعل. ومما �دعو إ� الفضول أنهم لم �ع��
حة حج��ة وال رموز دي��ة ع� اإلطالق. وع� الرغم من ذلك، فاألمر لم د اآللهة وال أ�� تجسِّ
ْت أنظار الجميع إ� أمر آخر أ��� مدعاًة للدهشة وأوضح للع�ان

�
ل ع االن��اە حينها، إذ تحوَّ �س��

ه القائد، فانت� ال�اقون عمَّ هم فاعلون. . أول من رآە جنديٌّ من الرع�ل األول. صاح ي��ِّ �كث��

ة إلقامة ول�مة ل�رو�سوس ملك ل�د�ا � األغورا، ُمعدَّ
 من سقف حانوت ��

�
�َدْت و�أنها لحوم تتد�

� � ذهب خالص ع� ب��ق المشاعل. �ان هنالك ما ال �قلُّ عن اثن��
الذي ال �شبع. �انت غارقة ��

�
تة �� ا ع� عقب من كواحلهم، �خطاط�ف ُمث�َّ � رأس� ق��

�
ة جثة، لرجال و�ساء عراة ُمعل ع��

 منها األحشاء و�أنها ألسنة
�

ا م�قورة �ال اس�ثناء، تتد� الجدران الحج��ة. �انت �طونهم جم�ع�
ة

جة �دماء ُمتخ��ِّ َّ هازئة أو جدائل من أفاع� ميتة. وأسفل �ل جثة، ُع��ِ ع� كوم من ث�اب َم��
.[177] وس�ف ماض� قص��

صاح جندي شاب:
َعت أحشاؤهم� � �

- لقد ان��ُ
. ً
د الصدى المه�ُب �لماته، فزادها هو� ردَّ

� الخلف:
ة رص�نة من موضعه �� ثم قال أحدهم بن��

- �ل إنهم فعلوا ذلك �أنفسهم. فالجروح عرض�ة ول�ست طول�ة، مما �دلُّ ع� أنهم قد �قروا
قون...

�
�طونهم �أنفسهم وهم ُمعل

ل ع� ض�اء مشعله ث، فقد التفت ليتأمَّ ا من ه��ة الُمتحدِّ د�
�
ن ُمتأ�

�
أما الجندي الذي لم �ك

ا من هو. تراە د� ن �عرف ج�ِّ
�
 الرجل ال�دين المنهك الذي أرشدهم إ� هناك (لم �ك

َ
المتذ�ذب هيئة

أحد الفالسفة؟). قال هراقل�س قوله، ومن دون أن �ع�� االستدالل العق�� الذي ساقه أد��
هة. ا وجهه شطر الجثث الُمشوَّ ��

�
اهتمام، ابتعد مول

: ً
همهم آخُر م�سائ�

نوا من...؟
�
- ول�ن، ك�ف تمك

فأجاب القائد �لهجة قاطعة:
� � ة من المجان��

�
- إنهم ثل

ى ومرة أخرى ُسِمع صوت الرجل ال�دين (تراە أحد الفالسفة؟). وع� الرغم من الوهن الذي اع��
� الجميع �المه بوض�ح: صوته، فقد تب��َّ

- لماذا؟

وقف أسفل إحدى الجثث. �انت جثة امرأة ناضجة و�ن لم تَزل �د�عة الجمال، ُمرَسلة الشعر
 حواّف ثوب الي��لوس. �انت رأس هراقل�س

�
 أحشاؤها ع� صدرها �ما تتد�

�
سوداؤە، تتد�

� الشذوذ
� ذهنه فكرة غا�ة ��

ورأسها ع� االرتفاع نفسه (�ان بوسعه أن �لثم شفتْيها، لو خطَرْت ��
د أن يزعجه أحد. وف�ما هم من�فون إ� ر، فلم ير�

ُّ
� منت� التأث

من هذا القب�ل). �دا الرجل ��



� �
قة، سمع �عض الجند صوته، ف�ما ظلَّ هو

�
� منهم إنزال الجثث الُمعل

� تقت�� رة ال�� مهمتهم الُمنفِّ
: ً
ة أ��� فأ��� لجاجة �غمغم، ع� مق��ة من الجثة نفسها ط�لة الوقت، و�ن��

- لماذا؟...
لماذا؟...
لماذا؟...

جم[178]:  ثم قال الم��
 

تع��ف �المؤلف
خوس�ه �ارلوس سوموثا:

� هافانا عام 1959.
� ُوِلد ��

�اتب إس�ا��
درس الطب والطب النف�� ثم تف�َّغ لألدب وال�تا�ة.

حصل ع� عدد من الجوائز األدب�ة المهمة مثل جائزة �اف�ه خ�خون، وفرناندا الرا، وهام�ت،
ة لجائزة نادال عام 2000. ��ي�خا، �ما وصل إ� القائمة القص�� وتورِّ

ا � شهَدت نجاح� �طان�ة عام 2002 عن روا�ة كهف األف�ار ال�� وحصل ع� جائزة غولد داغر ال��
�ن لغة. رِجَمت إ� أ��� من ع��

ُ
� عدة �لدان وت

ا �� � كب��

 



جم تع��ف �الم��
مارك جمال:

جمة األعمال از�ل �القاهرة لسنوات ق�ل أن يتف�َّغ ل�� ا لدى سفارة ال�� جم� جم م�ي، عمل م�� م��
� و«خل�ة تغال�ة، ومنها «خ��ف ال�ط��رك» لغاب���ل غارس�ا مارك�� األدب�ة عن اإلس�ان�ة وال��
سة» لم�ا افات �� النحل» ل�ام�لو خوس�ه ث�ال و«ال�س�ان» إل�تور آ�اد فاسيولي��� و«اع��

كوتو و«العرافة» لماشادو دي أس�س.
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Notes
[←1]

قة عند د مونتالو في النسخة التي حقَّقھا من النص األصلي أن البردیَّة ُممزَّ سقطت األسطر الخمسة األولى. یؤّكِ
ھذا الموضع. أستھلُّ ترجمة كھف األفكار بالعبارة األولى في نسخة مونتالو، وھي النسخة الوحیدة المتاحة لدینا.

(المترجم) 



[←2]
كالمید: رداء خفیف من الكتان على شكل مستطیل كان جنود اإلغریق یرتدونھ قدیًما.



[←3]
ساتیر: كائن أسطوري لھ ذنب العنزات وأظالفھا وقرونھا.



[←4]
لیكابیتوس: جبل یقع في مدینة أثینا ویبلغ ارتفاعھ نحو 300 متر فوق مستوى سطح البحر.



[←5]
ْبَدة» المتناثرة ھنا وھناك ابتداًء من من الالفت لالنتباه إسراف الكاتب في استخدام الصور المجازیة الُمتعلِّقة بـ«اللِّ
أول النّص. من الجائز أن تكون إشارة إلى وجود آیدیسیس، وإن لم أتثبَّت من ذلك بعد. ال یبدو أن مونتالو قد انتبھ

إلى ذلك، إذ لم یُِشر إلیھ في حواشیھ من بعید أو من قریب. (المترجم) 



[←6]
ي الجسد من العنق وحتى الساقْین. تونیك: رداء طویل فضفاض یُغّطِ



[←7]
أوبول: عملة فضیة كانت ُمستخَدمة في بالد األغریق.



[←8]
ة من الخزف طویلة العنق، شاع استخدامھا قدیًما في بالد اإلغریق وغیرھا لتخزین أمفورة (ج.) أمفورات: جرَّ

الزیوت والنبیذ وكذلك ألغراض الزینة.



[←9]
أغورا: ساحة عامة كانت تلعب دوًرا جوھری�ا في الحیاة السیاسیة والفنیة والدینیة والریاضیة في المدن اإلغریقیة

القدیمة.



[←10]
أبوا: آلة نفخ مزدوجة عادةً ما تُصنَع من الخشب.



[←11]
یییلوس: رداء تقلیدي بطول الجسد كانت ترتدیھ النساء في بالد اإلغریق.



[←12]
المرض الُمقدَّس: یُقَصد بھ الصرع.



[←13]
الصور المجازیة والتشبیھات الُمتعلِّقة بـ«الفم» أو «األفواه» من جھة، و«الصراخ» أو «الزئیر» من جھة أخرى،
تحتلُّ الشطر الثاني من ھذا الفصل بالكامل (كما یمكن للقارئ الیَِقظ أن یكون قد الحظ بالفعل). یبدو لي جلی�ا أننا

إزاء نص آیدیسي. (المترجم)



[←14]
ستینتور: بطل من أبطال القوات اإلغریقیة في حرب طروادة، جاء ذكره في إلیاذة ھومیروس.



[←15]
د إشارة إلى اآلیدیسیس مما یدعو للمفاجأة أّال یورد مونتالو، في نسختھ المستفیضة من النّص األصلي، ُمجرَّ
الحاضرة بقوة، والتي یكشف عنھا النّص خالل الفصل األول على األقل. ومع ذلك، فمن الجائز أیًضا أال یكون
مونتالو على درایة بتلك التقنیة األدبیة الجدیرة بالفضول. وكي أضرب للقارئ الفضولي مثًال، وأذكر تفصیًال
وبأمانة كیف خلصُت إلى اكتشاف الصور المحجوبة في ھذا الفصل (ینبغي للمترجم أن یكون أمینًا في حواشیھ،
أما الكذب فامتیاز یختصُّ بھ الكاتب وحده)، سوف أورد الحدیث الوجیز الذي دار أمس بیني وبین صدیقتي

رة واسعة الخبرة. ھیالنة، تلك التي أكنُّ لھا كل تقدیر بوصفھا زمیلة ُمتبّحِ
جاء ذكر المسألة، فأخبرتُھا في حماسة أن كھف األفكار، ذلك العمل الذي شرعُت في ترجمتھ، یعدُّ بمثابة نص

َرْت في مكانھا تتفحَّصني، ویسراھا ممسكة بساق حبة كرز تناولَتْھا من صحن قریب. ثم سألَْت:  آیدیسي. فتسمَّ
- نص ماذا؟

فأجبتُھا شارًحا:
- اآلیدیسیس تقنیة أدبیة ابتكرھا الُكتَّاب اإلغریق القدامى في سبیل إیصال مفاتیح ورسائل سّریة تشتمل علیھا
أعمالھم. ویكون ذلك َعْبر تكرار صوٍر مجازیة أو كلمات توحي بفكرة أو صورة ُمستِقلَّة عن النّصِ األصلي، في
حال تناولھا القارئ األرْیب على حدة. على سبیل المثال، من خالل اآلیدیسیس استطاع أرخینوسو الكورنثي أن
سة ألزھار الحقل في ظاھر األمر. أما لة، ُمكرَّ یخفي وصفًا بالغ الكمال للشابة التي كان یعشقھا في قصیدة ُمطوَّ

إیافو المقدوني…
فابتسَمْت ھیالنة في ضجر:

- أي أمر جدیر باالھتمام! وھل لي أن أعرف ماذا یُخفي نّص كھف األفكار، لصاحبھ الُمؤلِّف المجھول؟   - 
سأعرف حین أنتھي من ترجمتھ كامًال. 

الكلمات األكثر تكراًرا في الفصل األول ھي: «ِلْبَدة» و«فَم» فضًال عن «أفواه» «تصرخ» أو «تزأر»، ولكن…
فقاطعَتْني ببساطة:

- «ِلْبَدة» و«أفواه تزأر»؟ ربما یدور الحدیث عن أسد، ألیس كذلك؟
ثم أكلَْت حبة الكرز.

لطالما كرھُت قدرة النساء على بلوغ الحقیقة في غیر جھد یُذكر، َعْبر أقصر الطرق المختصرة. وعندئذ، كنُت أنا
رُت في مكاني، أتفحَّصھا فاتًحا عینيَّ عن آخرھما. الذي تسمَّ

ھمسُت قائًال:
- أسد، بالطبع…  

فتابعَْت ھیالنة من دون أن تولِّي المسألة أھمیة:
- ولكني ال أفھم السبب الذي جعل الُمؤلِّف یعتبر فكرة األسد من السّریة بحیث أخفاھا َعْبر الـ… ما اسمھا؟

- اآلیدیسیس. سوف نعرف حین أفرغ من الترجمة، فال سبیل إلى فھم نص آیدیسي إال بعد قراءتھ من الدفة إلى
الدفة.

وفیما أقول ذلك دار بخلدي: «أسد، بالطبع… كیف لم یخطر لي ذلك من قبل؟».
- حسنًا.

اعتبَرْت ھیالنة الحدیث منتھیًا، فثنَْت ساقْیھا الطویلتْین الُممدَّدتْین فوق أحد المقاعد، ثم وضعَْت صحن الكرز على
الطاولة، واستوت في جلستھا.

ً



- تابِْع الترجمة إذًا، وأخبرني كیف تسیر األمور.
قلُت:

- إن ما یدعو للمفاجأة أال یكون مونتالو قد انتبھ إلى شيء في المخطوط األصلي…
فاقترَحْت ھي:

- اكتْب لھ رسالة إذًا. وبذلك تعطیھ انطباًعا طیّبًا عن نفسك وتفوز بتقدیره.
ورغم أني تظاھرُت بعدم الموافقة في حینھ (لئال تالحظ ھیالنة أنھا قد حلَّْت كل مشكالتي بجرة قلم)، فقد امتثلُت

لقولھا. (المترجم)



[←16]
خة بالزیت. ومن الُمالحظ أن القسم األوسط یتَّسم بقدر «الملمس لزج. تنساب األصابع على السطح وكأنھا ُمضمَّ
د مونتالو واصفًا ُرقَع بردیَّة المخطوط في مطلع الفصل الثاني. من الھشاشة، على غرار الَحراِشف»، ھكذا یؤّكِ

تُرى، ھل استُخدَمْت أوراق مصنوعة من نباتات مختلفة في إعداد البردیَّة؟ (المترجم) 



[←17]
خارون: المنوط بنقل األرواح من عالم األحیاء إلى عالم الموتى على متن قاربھ. وجرت العادة على وضع عملة

نقدیة تحت لسان المیت نظیر خدمات خارون.



[←18]
دیموس: أي مقاطعة.



[←19]
یاناتینیاس: مھرجان دیني كان یُقام في أثینا كل عام على شرف الربة أثینة حامیة المدینة.  



[←20]
ي رأسھا الثعابین. ثم بتر ییرسیوس رأس المیدوسا واتَّخذ منھ سالًحا كانت المیدوسا مسًخا على ھیئة امرأة تغّطِ

ألنھ ظلَّ محتفًظا بالقدرة على تحویل الناظر إلیھ حجًرا.



[←21]
جة» و«الملتویة» بأشكالھا كافة، تھیمن على یبدو أن كلمتي «برد» و«رطب»، فضًال عن الحركات «الُمتمّوِ
اآلیدیسیس الواردة في ھذا الفصل. من الممكن جد�ا أن تكون أمامنا إشارة إلى صورة البحر (كان ذلك یلیق جد�ا

باإلغریق). ولكن، ماذا عن «لزج»، تلك الصفة التي جاء ذكرھا مراًرا وتكراًرا؟ دعونا نتابع. (المترجم) 



[←22]
عمدُت إلى ترجمة «رأس ثمرة التین» ترجمةً َحرفیة، وإن كنُت ال أعرف جیًِّدا ماذا یعني الُمؤلِّف المجھول بذلك.
فمن الجائز أن یكون المقصود ھنا الجزء األكثر اكتناًزا واألغنى باللحم من الثمرة، ومن الجائز أیًضا أن یكون
د تقنیة أدبیة ترمي إلى التشدید على لفظ الجزء األقرب إلى الساق. وعلى الرغم من ذلك، فربما كانت العبارة ُمجرَّ

«رأس»، الذي یبدو أنھ یشقُّ طریقھ شیئًا فشیئًا بوصفھ كلمة آیدیسیَّة جدیدة. (المترجم) 



[←23]
بمعزل عن الغرض المنشود من وراء العبارتْین األخیرتْین في الحوار الروائي-«ثمة أفكار في ما وراء
الكلمات»، و«وحدھا األفكار مھّمة»- یُھیَّأ لي أنھما تمثِّالن رسالة من الُمؤلِّف إلبراز وجود اآلیدیسیس. أما

مونتالو، فال یبدو أنھ قد انتبھ إلى شيء، كدأبھ دائًما. (المترجم)



[←24]
سفنكس: في المیثولوچیا اإلغریقیة، كائن أسطوري لھ رأس امرأة وجسد أسد وجناحا نسر.



[←25]
خیتون: رداء یشبھ التونیك ویُعلَّق من الكتفْین، یرتدیھ الرجال والنساء.



[←26]
ر في الكثیر من المنحوتات وال سیما على شكل مزراب ناتئ یُستخَدم لتصریف غرغول: حیوان أسطوري یُصوَّ

المیاه.



[←27]
إن ھذه الفقرة الجدیرة بالفضول، والتي یظھر أنھا تصف اغتسال الفتیان في الچیمنازیوم بعبارات شاعریة، تكاد
تشتمل على جمیع العناصر اآلیدیسیَّة الواردة في الفصل الثاني، في ُملخَّص ُمقتَضب وإن كان ُمتقنًا. ومن بین تلك
د» و«حراشف»، اللتین ظھرتا ج». كما یُالَحظ تكرار كلمتي «ُمتعّدِ العناصر: «الرطوبة» و«الرأس» و«التموُّ

د مجاز غیر آیدیسي. (المترجم) مؤخًرا. أما في ما یتعلَّق بـ«زھرة اللحم»، فیبدو لي أنھا ُمجرَّ



[←28]
أوراكل: كانت األوراكل وسیطة روحانیة تنقل إلى البشر إرادة اآللھة.



[←29]
من المؤكَّد أن القارئ قد فوجئ بالسطور األخیرة بقدر ما فوجئُت بھا شخصی�ا! بالطبع، یجب أن نستثني احتمال 
دة  كونھا مجاًزا ُمعقًَّدا، كما ال یمكننا أن نسقط في فخ التفسیر الحرفي. فمن الشطط التفكیر بأن «األفاعي الُمتعّدِ
الُملتفَّة حول ذاتھا» قد اتَّخَذْت لنفسھا عش�ا على أرضیة حجرة ھراقلیس، مما یعني أن الحدیث السابق بین 
دیاغوراس وكاشف األلغاز قد دار من أولھ إلى آخره في «مكان ُمكتّظ بحیَّات تزحف ببطء بارد على أذرع 
وأرجل الشخصیتْین الرئیسیتْین في العمل، فیما تابعا حدیثھما وھما في غفلة عن الحیات» كما یرى مونتالو.  (إن 
الشرح الذي ساقھ خبیر اآلداب اإلغریقیة الالمع ال یعدو أن یكون شرًحا عبثی�ا. إذ یقول جازًما: «ما الذي یحول 
دون وجود أفاعٍ في الحجرة ما دامت تلك ھي رغبة الُمؤلِّف؟ إن الُمؤلِّف ھو صاحب الكلمة األخیرة في ما یتعلَّق 

بكل ما یجري في عالم كتابھ، ولسنا نحن»).
  ولكن لیس ھنالك ما یدعو القارئ إلى القلق. فالعبارة األخیرة بشأن األفاعي محض خیال. وبطبیعة الحال، فإن 
كل العبارات السابقة محض خیال بدورھا، نظًرا ألننا بصدد عمل روائي (عسى أن یكون كالمي واضًحا)، ولكن 
تلك العبارة تُعدُّ ضربًا من الخیال ال یجدر بالقارئ تصدیقھ، على اعتبار أنھ سوف یصّدِق ما عداھا من 
العبارات، رغم كونھا من نسج الخیال ھي األخرى، على األقل طوال الوقت الذي تستغرقھ القراءة، حتى تكتسب 
القصة معنى بعینھ. في واقع األمر، إن الغرض الوحید من وراء تلك الواقعة العبثیة األخیرة ھو تعزیز 
اآلیدیسیس، وفق ما أرى، إذ یسعى الُمؤلِّف لتعریفنا بالصورة المحجوبة في ھذا الفصل. وعلى الرغم من ذلك، 

فإن تلك التقنیة األدبیة َخدَّاعة. عسى أالَّ یقع القارئ في خطأ التفكیر بأیسر األمور! 
صبیحةَ الیوم، قبل أن أبلغ الموضع الذي توقَّفُت عنده في الترجمة، اكتشفُت وھیالنة على نحو مفاجئ مفتاَح
د الصورة اآلیدیسیَّة الصحیحة في الفصل الحالي. وعلى الفور بادرنا الكتاب كامًال-بحسب اعتقادي- ولیس ُمجرَّ

بإطالع إْلیُو، رئیسنا في العمل، على ما خلصنا إلیھ.
فقال إْلیُو ُمقترًحا:

- «رطوبة باردة»، «لزوجة»، حركات «ملتویة» و«زاحفة»...
ربما یدور الحدیث بشأن أفعى، ألیس كذلك؟ في الفصل األول، أسد. وفي الفصل الثاني، أفعى.

قلُت معترًضا:
دة»؟ - ولكن، ماذا عن «الرأس»؟ فیَم كل ھذه «الرؤوس الُمتعّدِ

ھزَّ إْلیُو كتفْیھ، ولسان حالھ یطرح عليَّ السؤال نفسھ. عند ذاك أطلعتُھ على التمثال الصغیر الذي جئت بھ من
البیت.

د د ھیدرا، المسخ األسطوري ُمتعّدِ - أعتقُد وھیالنة أننا قد وقفنا على حقیقة األمر. أترى؟ ھذا التمثال یجّسِ
الرؤوس، ذلك الذي تشبھ رؤوسھ األفاعي، تُقَطع فتنبت من جدید...

ر إلحاح الُمؤلِّف في وصف «قَْطع رؤوس» التین... مما یفّسِ
لَْت ھیالنة في الحدیث: فتدخَّ

- ولكن األدھى من ذلك أن ھزیمة ھیدرا، أفعوان مستنقع لیرنا، تُعدُّ ثانیة مآثر ھرقل، البطل الذي استأثر بقسم
كبیر من األساطیر اإلغریقیة...

سأل إْلیُو مستفھًما:
- وماذا في ذلك؟

ًسا: فتولَّیُت دفّة الحدیث ُمتحّمِ
- یضمُّ كھف األفكار اثني عشر فصًال، ووفقًا لألعراف فإن مجموع مآثر ھرقل اثنتا عشرة. عالوةً على ذلك،
فإن ھراقلیس ھو االسم اإلغریقي لھرقل، وھو اسم الشخصیة الرئیسیة في العمل أیًضا. كما أن القضاء على أسد

ُّ



نیمیا یُعدُّ أولى مآثر ھرقل، أو ھراقلیس...
واألسد ھو الفكرة المحجوبة في الفصل األول.

فاستنتج إْلیُو بسرعة:
- وفي الفصل الثاني، األفعوان ھیدرا. بالفعل، كل شيء متوافق...

حتى اآلن، على األقل.
انزعجُت قلیًال من تلك الزیادة في قولھ.

- حتى اآلن؟ ماذا تقصد؟
فابتسم إْلیُو بھدوء، ثم قال شارًحا:

- أتَّفُق مع ما خلصتما إلیھ من استنتاجات، بَْید أن الكتب اآلیدیسیَّة َخدَّاعة. ضعا في اعتباركما أننا بصدد التعامل
مع أمور خیالیة تماًما، إنھا لیست حتى كلمات، بل... أفكار...

صور ُمقطَّرة. كیف لنا أن نتأكَّد من المفتاح النھائي الذي كان في ذھن الُمؤلِّف؟
ت فأجبُت: - األمر غایة في البساطة. كل ما علینا فعلھ أن نبرھن على صحة النظریة التي اھتدینا إلیھا. فقد استقرَّ
الغالبیة العظمى من األعراف على أن ثالثة مآثر ھرقل ھي أَْسر خنزیر أرومانثوس البري. إذا كانت الصورة

المحجوبة في الفصل الثالث تُمثِّل خنزیًرا بری�ا، ألصبح ذلك برھانًا جدیًدا على صحة نظریتنا...
ثم قالت ھیالنة بكل ھدوء:

- وھكذا حتى الختام.
حكَّ إْلیُو رأسھ األصلع وقال:

ا بأیة حال. فما الدافع وراء - عندي اعتراض آخر. في الحقبة التي ُكتِب خاللھا ھذا العمل لم تُكن مآثر ھرقل سر�
استخدام اآلیدیسیس بقصد إخفائھا؟

خیَّم علینا الصمت.
ْت ھیالنة: ثم أقرَّ

- اعتراض وجیھ. ولكن دعنا نفترض أن الُمؤلِّف قد صنع آیدیسیس من اآلیدیسیس، وأن مآثر ھرقل تُخفي
صورة أخرى بدورھا...

فقاطعھا إْلیُو:
ف على الفكرة األصلیة. ینبغي لنا أن نتوقَّف عند - وھكذا إلى ما ال نھایة؟ في تلك الحالة، ما كنا نستطیع التعرُّ
نقطة ما. ھیالنة، وفقًا لوجھة النظر التي ُسقتِھا، فإن أيَّ نّصٍ مكتوٍب قد یحیل القارئ إلى صورة، وتلك الصورة

بدورھا قد تحیلھ إلى أخرى، ثم أخرى...
وبذلك تستحیل قراءتھ!

طالعني كالھما یترقَّبان مني اإلدالء برأیي. صارحُت نفسي بأنني لم أفھم أنا اآلخر. قلت:
ره. - النص األصلي من تحقیق مونتالو. ومع ذلك، ال یبدو أنھ قد انتبھ إلى أي شيء، األمر الذي ال یمكن تصوُّ

كتبُت إلیھ رسالة. ربما كان رأیھ نافعًا...
قطَّب إْلیُو حاجبْیھ.

- ھل قلَت مونتالو؟ أخشى أنك قد أھدرَت وقتك...

أما كنَت تعرف؟ لقد ذاع الخبر في األنحاء كافة...



مونتالو قضى نحبھ في العام الماضي...
ھیالنة، أما كنِت تعرفین أنِت أیًضا؟

ْت ھیالنة: فأقرَّ
- ما كنُت أعرف.

ثم رمقَتْني بنظرة مشفقةً.
- أّي صدفة!

صدَّق إْلیُو على كالمھا:
- حق�ا.

ثم التفت إليَّ قائًال:
- ونظًرا ألن النسخة الوحیدة الُمحقَّقة باالستناد إلى النص األصلي ھي نسخة مونتالو، والترجمة الوحیدة حتى

ھذه اللحظة ھي ترجمتك، یبدو أن كشف المفتاح النھائي لـكھف األفكار رھن بك وحدك.
فقالت ھیالنة مازحة:

- أّي مسؤولیة!
لم أدِر ماذا أقول. وما زلُت أقلِّب المسألة في رأسي. (المترجم).



[←30]
یُعقِّب مونتالو على النص بقولھ: «سرعة، تھاون. نُِسَخت الكلمات بخّطِ یٍد یفتقر إلى االنتظام، عصّي على الفھم
أحیانًا، وكأنما الناسخ لم یحَظ بالوقت الكافي حتى یفرغ من ھذا الفصل». أما من جانبي، فُكلِّي عیون یِقظة حتى

«أقتنص» الخنزیر البّري القابع وسط العبارات. وبذا أستھلُّ ترجمة الفصل الثالث. (المترجم) 



[←31]
د مونتالو قائًال: «في ما یلي خمسة أسطر یتعذَّر كشف طالسمھا». یبدو خط الید كارثی�ا في ھذا الموضع. یؤّكِ
بالكاد یمكن التكھُّن بأربع كلمات في الفقرة من أّولھا إلى آخرھا (وفقًا لمونتالو كالعادة دوًما)، أال وھي: «ألغاز»،
و«عاش»، و«زوجة»، و«بدین». ثم یستطرد ُمحقِّق النّصِ األصلي، على نحو ال یخلو من بعض السخریة:
«على القارئ أن یحاول إعادة بناء السیرة الذاتیة لھراقلیس انطالقًا من تلك الكلمات األربع، األمر الذي یبدو بالغ

الصعوبة والیسر في آن». (المترجم) 



[←32]
وبالمثل تتعذَّر قراءة األسطر الثالثة التي خصَّ بھا الُمؤلُِّف المجھول شخصیةَ دیاغوراس. بمشقَّة، استطاع
مونتالو أن یستخلص منھا الكلمات الثالث التالیة وحسب: «عاش؟» (متبوعة بعالمة استفھام)، و«روح»

و«شغف». (المترجم)



[←33]
أستینوموس: أي مفتشي األحیاء.



[←34]
ر امرأة جمیلة، ثم دعا إلھة الحب فینوس أن تحیي طبقًا لما جاء في األساطیر فلقد صنع بجمالیون تمثاًال یصّوِ

التمثال، فكانت غاالتیا.



[←35]
تتخلَّل النص بعض الفجوات (األمر الذي یعزوه مونتالو إلى كلمات «عصیة على الفھم» كونھا قد نُسَخت «على
عجل»)، مما تترتَّب علیھ صعوبة في فھم ھذه الفقرة الغامضة. یبدو أن «السرعة» ھي اآلیدیسیس الضمنیة في
ر منذ بدایة الفصل الحالي، كما تُضاف إلیھا صور أیائل، ولیس خنزیًرا بری�ا. ھذا الموضع، إذ تِرد على نحو ُمتكّرِ

فنرى: «عیني أیلة»، و«قرون األغصان»...
مما ینطوي على إشارة إلى رابعة مآثر ھرقل، ولیست ثالثتھا، أي مطاردة أیلة كیرونیا فائقة السرعة.  وال أعتبر 
ھذا التغییر الغریب الذي أدخلھ الكاتب على ترتیب مآثر ھرقل مدعاةً للمفاجأة، نظًرا لشیوع ذلك بین ُكتَّاب 
العصور القدیمة. ومع ذلك، فمن الالفت لالنتباه وجود آیدیسیس جدیدة یتجلَّى حضورھا في النص: فتاة ممسكة 
بزھرة زنبق. ما شأن ذلك بمطاردة األیلة؟ ھل ترمز إلى نقاء الربّة أرتمیس التي كانت تقّدِس ذلك الحیوان 
دة  د «ضرورة شعریة ُمجرَّ ده مونتالو، في اعتقادي أنھ ال یمكن اعتبارھا ُمجرَّ األسطوري؟ وعلى عكس ما یؤّكِ

من أي مغزى واقعي». (المترجم) 



[←36]
ًدا. ماذا بالطبع كان ذلك شیئًا! تعجز الشخصیتان عن رؤیتھ، قطعًا، ولكن ھا قد عادت «فتاة زھرة الزنبق» ُمجدَّ
یعني ذلك؟ أقرُّ بأن ذلك الظھور الُمباِغت قد وتَّر أعصابي قلیًال. حتى إني صفعت النصَّ بكلتا یدي، كما صفع
ات فیدیاس، طالبًا منھا أن تتحدَّث إلیھ یریكلیس تمثال الربة أثینة المصنوع من الذھب والعاج لصانعھ النحَّ

(بحسب ما یُقال): ماذا یعني ذلك؟ ماذا تقصد؟ 
وبطبیعة الحال، ظلَِّت البردیَّة ُمستغِلقة. ولكني أشعر بقدر أكبر من الھدوء اآلن. (المترجم)



[←37]
دیونیسوس: إلھ النبیذ والبھجة. ویعرف بأسماء أخرى من بینھا باخوس، الذي یرد ذكره في مواضع أخرى.



[←38]
أفرودیت: ربة الحب والمتعة والجمال.



[←39]
لینایا: مھرجان سنوي كان یُقام في أثینا على شرف اإللھ دیونیسوس.



[←40]
ما زالت آیدیسیس «فتاة زھرة الزنبق» حاضرة بقوة. واآلن یبدو أن فكرة «الُمساَعدة» قد زیَدْت علیھا، إذ

َرْت أربع مرات في الفقرة الحالیة! (المترجم)  تكرَّ



[←41]
د رؤیا دیاغوراس الجدیدة الصوَر اآلیدیسیَّة اآلنفة الذكر: «السرعة»، و«األیلة»، و«فتاة زھرة الزنبق»، تؤّكِ

و«طلب الُمساَعدة». واآلن یُزاد علیھا «التحذیر من الخطر». ماذا قد یعني كل ذلك؟ (المترجم) 



[←42]
لینسیوس: في المیثولوجیا اإلغریقیة، كان لینسیوس ذا بصر ثاقب بلغ من الحدة درجة جعلتھ قادًرا على الرؤیة

من خالل األشیاء .



[←43]
حكومة دیكتاتوریة ُمؤلَّفة من ثالثین مواطنًا، بلغت سدة الحكم في أثینا تحت إشراف اإلسیرطیین في أعقاب
حرب ییلویونیسوس. وقد لقي الكثیر من األثینیین مصرعھم بأمر من تلك الحكومة عدیمة الرحمة، إلى أن

د جدیدة بالعودة إلى الدیمقراطیة. (المترجم)  سمَحْت موجة تمرُّ



[←44]
س اللسان اإلغریقي لمجموعة مساء الیوم تمكَّنُت من الحدیث مع ھیالنة خالل فاصل بین دروسھا (فھي تُدّرِ
ُمؤلَّفة من ثالثین طالبًا). كنُت من االنفعال حتى إنني أطلعتھا على ما خلصُت إلیھ من استنتاجات مباشرةً، بال

مات:  ُمقّدِ
- في الفصل الثالث صورة جدیدة فضًال عن األیلة: أال وھي صورة فتاة ممسكة بزھرة زنبق. فتَحْت عینیھا

الواسعتْین السماویتْین.
- ماذا؟

ثم أطلعتُھا على ترجمتي وأردفُت قائًال:
- ویتَّضح ظھورھا على وجھ األخص في ثالث رؤى تجلَّْت ألحد شخوص العمل، فیلسوف أفالطوني یُدعى
دیاغوراس. بَْید أن ذكرھا یِرُد على لسان الشخصیة الرئیسیة األخرى أیًضا، أعني ھراقلیس. إننا إزاء صورة
ر من وجود خطر. مونتالو یعتقد آیدیسیَّة حاضرة بقوة، ھیالنة. فتاة ممسكة بزھرة زنبق، تطلب الُمساعدة وتحذِّ
أنھ مجاز شعري، ولكن اآلیدیسیس جلیَّة. بل ویبلغ األمر بالُمؤلِّف إلى حّدِ وصفھا: َشْعر من ذھب، وعینان في

ُزرقة البحر، وجسم ممشوق، وثیاب بیضاء...
قة َعْبر الفصل الثالث من أولھ إلى آخره... صورتھا ُمقسَّمة إلى شذرات ُمتفّرِ

أترین؟ ھنا یدور الحدیث عن شعرھا...
وھنا تِرُد إشارة إلى «فتاة ممشوقة القوام في ثیاب بیضاء»...

- انتظْر لحظة...
قاطعَتْني ھیالنة، ثم تابعَْت:

- ...القوام الممشوق في الثیاب البیضاء، الُمشار إلیھ بھذه الفقرة، تُقصد بھ الحكمة. إنھ مجاز شعري طبقًا
لألسلوب الـ...

- كال!
أعترف بأن صوتي قد ارتفع إلى درجة أعلى مما كنت أودُّ بعدة طبقات. تطلَّعَْت إليَّ ھیالنة في دھشة (كم أشعر

باألسف اآلن وأنا أذكر ما جرى).
د مجاز، بل إنھا صورة آیدیسیَّة! - لیس ُمجرَّ

- وكیف لك أن تكون على ھذا القدر من الیقین؟
أدرُت األمر في ذھني لحظةً. كانت نظریتي تبدو لي من الصحة حد أني نسیُت جمع الحجج التي تدعمھا! قلُت:

ر كلمة «زنبق» على نحو مسرف، أما وجھ الفتاة... - تتكرَّ
- أي وجھ؟ قلَت لتّوِك إن الُمؤلِّف ال یذكر سوى عینْیھا وَشْعرھا. ھل تخیَّلَت البقیة؟

فتحُت فمي كي أجیبھا، وفجأةً لم أعرف ماذا أقول. فتابعَْت ھیالنة:
- أال تظنُّ أنك قد ذھبت إلى أبعد مما ینبغي في مسألة اآلیدیسیس؟ حذَّرنا إْلیُو من ذلك، أتذكر؟ قال لنا إن الكتب
ر غیر د أنھا تتكرَّ اآلیدیسیَّة خدَّاعة، وكان ُمِحق�ا. لقد بدأَت فجأةً في االعتقاد بأن الصور كافة ذات مغزى لُمجرَّ
مرة، ولكن ذلك ضرب من العبث. فھومیروس یسھب في وصف ثیاب الكثیر من األبطال في إلیاذتھ، األمر الذي

ال یعني أن ذلك العمل، بعبارة آیدیسیَّة، ینطوي على رسالة في الثیاب...
فأشرُت إلى ترجمتي:



- ھیالنة، ثمة صورة لفتاة تطلب المساعدة ھنا، وتتحدَّث عن خطر...
اِقَرئِي بنفسك.

وقد كان. رحُت أعضُّ أظفاري مترقِّبًا. وحین فرَغْت من القراءة، عادت تحدجني بنظرتھا الُمشفقة القاسیة.
- حسنًا، لسُت أفقھ في األدب اآلیدیسي بالقدر نفسھ، كما تعلم، إال أن الصورة المحجوبة الوحیدة التي أفلحُت في
ح بھا الُمؤلِّف إلى رابعة مآثر ھرقل، أي ُمطاردة أیلة كیرونیا، رؤیتھا بھذا الفصل ھي «السرعة»، والتي یلّمِ

الحیوان بالغ الرشاقة. أما «الفتاة» و«الزنبق»، فمن الواضح أن كلیھما مجاز شعري و...
- ھیالنة...

- دعني أتحدَّث. كالھما مجاز شعري یقتصر على «رؤى» دیاغوراس...
- یِرد ذكرھا على لسان ھراقلیس ھو اآلخر.

- ولكنھ یذكرھا في إشارة إلى دیاغوراس! انظر...
ھراقلیس یقول لھ...
في ھذا الموضع...

یقول لھ إنھ حین یفكر فیھ، یتخیَّلھ وكأنھ «فتاة شابة لھا َشْعر من ذھب وروح كالزنابق البیض، بدیعة الجمال على
الرغم من سذاجتھا البالغة...» إنھ یقصد دیاغوراس! الُمؤلِّف یلجأ إلى تلك الصور المجازیة لیصف روح

الفیلسوف البسیط الرقیق.
لم أقتنع، فاعترضُت قائًال:

- ولَم «زھرة زنبق» من دون سواھا؟
فابتسَمْت ھیالنة:

- إنك تخلط ما بین اآلیدیسیس واإلطناب. أحیانًا ما یعمُد الُكتَّاب إلى تكرار الكلمات في الفقرة نفسھا. في ھذه
الحالة كانت «زھرة الزنبق» حاضرة في ذھن ُمؤلِّفنا، ولذا راح یكتب الكلمة نفسھا كلما فكَّر في زھرة ما...

ما ھذا التعبیر المرتسم على وجھك؟
د من كون فتاة زھرة الزنبق صورة آیدیسیَّة، ولكني ال أستطیع أن أثبت لِك صحة ما أقول... - ھیالنة، أنا متأّكِ

إنھ ألمر بغیض...
  - ما ھو األمر البغیض؟

- أن یكون رأیِك مناقًضا لرأیي بعد أن قرأِت النص ذاتھ. إنھ ألمر بغیض أن تكون الصور واألفكار التي تؤلِّفھا
الكلماُت في الكتب على ھذا القدر من الھشاشة...

لقد رأیُت أیلة وأنا أقرأ، كما رأیُت فتاة ممسكة بزھرة زنبق، تصرخ طالبة المساعدة...
أما أنِت فترین األیلة ولكنِك ال ترین الفتاة. لو قرأ إْلیُو النص، فلربما لفتَْت نظره زھرة الزنبق وحسب...

أي شيء قد یرى قارئ آخر؟ وماذا عن مونتالو؟ ماذا رأى مونتالو؟ لم یَر شیئًا سوى أن ھذا الفصل قد نُسخ
بتھاون. ولكن...

ثم صفعُت األوراق في لحظة فقدُت خاللھا التحكُّم في ذاتي على نحو ال یُصدَّق. وتابعُت:
- ...ولكن، ال بد من وجود فكرة نھائیة لیست رھنًا بآرائنا، أال تعتقدین؟ في النھایة...

ال بد أن تؤلِّف الكلمات فكرة واقعیة، ُمحدَّدة...
- تُجاِدُل كما لو كنَت عاشقًا.



- ماذا؟
- ھل عشقَت فتاة زھرة الزنبق؟

انطلقَْت من عیني ھیالنة شرارة السخریة.
- تذكَّْر أنھا لیست حتى واحدة من شخوص العمل، بل إنھا فكرة أعدَت خلقھا بترجمتك...

ثم انصرفَْت إلى الدرس قانعةً بكونھا قد تمكَّنت من إسكاتي. غیر أنھا التفتَْت إليَّ مرة أخرى لتردف: - نصیحة
مني، ال تجعل الھوس یستحوذ علیك.

د مترجم. اآلن وقد أرخى اللیل سدولھ، وأنا في مكتبي الذي تغلِّفھ الراحة والھدوء، أرى أن ھیالنة ُمِحقَّة، فأنا ُمجرَّ
وبكل تأكید، كان مترجم غیري سینجز ترجمة مختلفة، بألفاظ مغایرة، وعلیھ كان ذلك المترجم سیستحضر
صوًرا أخرى. ولَم ال؟ ربما كانت لھفتي على اقتفاء أثر «فتاة زھرة الزنبق» قد حملَتْني على خلقھا بكلماتي،

فالمترجم ُمؤلِّف ھو اآلخر، على نحو ما...
ر على ھذا النحو): فالمترجم حاضر على أو باألحرى صورة آیدیسیَّة للُمؤلِّف (یبدو لي من الطریف أن أفّكِ

الدوام، خفيٌّ على الدوام.
ًدا إلى ھذا الحد من كون فتاة زھرة الزنبق ھي الرسالة الحقیقیة المحجوبة أجل، ربما. ولكن، ما الذي یجعلني متأّكِ

في ھذا الفصل، وأن صراخھا طلبًا للمساعدة وتحذیرھا من الخطر على قدر عظیم من األھمیة؟
لن أعرف الحقیقة إال بمتابعة الترجمة.

الیوم أمتثل لنصیحة ھراقلیس الیونتوري، كاشف األلغاز: «استرخِ...عسى أال یسرق القلُق من عینْیك النوَم
الھانئ». (المترجم).



[←45]
من الرائع أن یرتاح المرء لیلةً. صحوُت، وإذا بي أتفھَّم ھیالنة على نحو أفضل. اآلن، وبعد قراءة الفصل الثالث
ُمجدًَّدا، ال یبدو لي كون «فتاة زھرة الزنبق» صورة آیدیسیَّة جلی�ا إلى ھذا الحد. ربما خانتني مخیلة القارئ. بذا
د مونتالو أن بردیَّة ھذا الفصل: «مھترئة، ومجعَّدة للغایة في بعض المواضع. أستھلُّ ترجمة الفصل الرابع. یؤّكِ
(تُرى، أیكون قد دھسھا حیوان ما؟) إن وصول النص إلینا كامًال إعجاز في حد ذاتھ». ونظًرا لجھلي بمأثرة
ھرقل المحجوبة في ھذا الفصل-ذلك أن الُمؤلِّف قد بدَّل الترتیب الشائع- یتعیَّن عليَّ أن أكون حذًرا للغایة في

نسختي من الترجمة. (المترجم)



[←46]
أركون (ج.) أراكنة: حاكم المدینة.



[←47]
األكرویولیس، حیث تقع أكبر معابد ربة المدینة العظمى أثینة، الُمخصَّصة الحتفاالت الیاناتینیاس، وإن كنُت أظنُّ 
القارئ الحلیم ُمطَّلعًا على تلك المعلومة بالفعل. تبدو أفكار «الھیاج» و«الخرق» الفتة لالنتباه. ربما كانت تُمثِّل 

أولى الصور اآلیدیسیَّة في الفصل الحالي. (المترجم)   



[←48]
مینوتور: كائن خرافي نصفھ رجل ونصفھ اآلخر ثور. أما ثیسیوس فھو ابن ملك أثینا الذي غلب المینوتور.



[←49]
جون باألسلحة الثقیلة. ھویلیت: جنود المشاة الُمدجَّ



[←50]
یانكراتیون: مزیج من المصارعة والمالكمة.



[←51]
إیرینیس: االنتقام ُمجسًَّدا في نساء یالحقن مقترفي جرائم بعینھا.



[←52]
ستیكس: في المیثولوجیا اإلغریقیة، ھو النھر الفاصل بین األرض والعالم السفلي.



[←53]
أسرار إلیوسیس: طقوس الدخول إلى طائفة دیمیتر (إلھة الطبیعة والنبات والفالحة). وُعِرفَت بھذا االسم نسبة

إلى مدینة إلیوسیس حیث كانت تُقام.



[←54]
ماذا یجري؟ الُمؤلِّف یتمادى إلى أقصى حّد في الصورة اآلیدیسیَّة! إن الضجیج العبثي اآلتي من معركة
المتصارعْین ینطوي على إشارة إلى ھجوم حیوان ھائج، ھائل الحجم (األمر الذي یتوافق وجمیع الصور
الُمتعلِّقة بالنطحات «الھائجة» أو «المندفعة» الواردة في الفصل الحالي، فضًال عن اإلشارات الُمتعلِّقة

بـ«القرون»). في رأیي أننا إزاء سابعة مآثر ھرقل: أْسر الثور الكریتي الوحشي الھائج. (المترجم) 



[←55]
لت إلى ھا، وإذا بھا قد تحوَّ ُل بشرح ما یجري للقارئ. لقد دبَّْت الحیاة في اآلیدیسیس، فصارت لھا حیاة تخصُّ أعّجِ
لت إلى ثور ھائج- واآلن تنطح باب حجرة تبدیل الثیاب التي یدور فیھا الصورة التي تمثِّلھا-في ھذه الحالة، تحوَّ
الحوار. ولكن یجدر االنتباه إلى أن نشاط ذلك «الحیوان» یقتصر على اآلیدیسیس فحسب، ولذا تعجز الشخصیات
عن إدراكھا، كما تعجز عن إدراك الصفات التي یلجأ إلیھا الُمؤلِّف لوصف الچیمنازیوم، على سبیل المثال. لسنا
د تقنیة أدبیة ُمستخَدمة لغرض واحد، أال وھو لفت انتباه القارئ إلى إزاء حدث خارق بأیة حال، بل إنھا ُمجرَّ
الصورة المحجوبة في الفصل الحالي (فلنذكر «الحیَّات» المذكورة في ختام الفصل الثاني). وبناء على ما تقدَّم،
أرجو من القارئ أال یُفاجأ أكثر مما ینبغي في حال استمرَّ الحوار بین دیاغوراس وتلمیذْیھ وكأن شیئًا لم یُكن، في

ض لھا الحجرة. (المترجم)  غیر اكتراث بالھجمات الشدیدة التي تتعرَّ



[←56]
كما ذكرنا آنفًا، فاألحداث اآلیدیسیَّة -الباب الُمھشَّم، والنطحات الوحشیة- تقتصر على الجانب األدبي فحسب،
ولذا ال یدركھا سوى القارئ. أما الُمحقِّق مونتالو فیتفاعل مع النص كما یفعل شخوص العمل، ذلك أنھ ال یدرك
د مونتالو بقولھ: «إن المجاز المفاجئ الُمتمثِّل في الحیوان ذي الخوار، الذي یبدو أنھ قد ھدم واقعیة شیئًا. ھذا ویؤّكِ
المشھد حرفی�ا واقتحم الحوار الرصین بین دیاغوراس وتلمیذْیھ غیر مرة (...)، لیس من ورائھ غرض سوى
ھ للمعارك الوحشیة التي كان یخوضھا مصارعو الساتیریة، أي النقد الالذع. وال شك أن ذلك النقد الالذع ُموجَّ

الیانكراتیون في تلك األزمنة». أما من جانبي فال تعلیق! (المترجم)



[←57]
إن لشدَّة اآلیدیسیس تأثیًرا كلی�ا على المكان حیث تدور المشاھد. فقد تھدَّمت حلبة المصارعة و«غرقَْت تحت
األنقاض» تحت وطأة خطوات ذلك «الحیوان» األدبي، كما یبدو أن المشاھدین المحتشدین في المكان قد تالشوا.
لم أَر كارثة آیدیسیَّة من ھذا القبیل مدى حیاتي التي عشتُھا مترجًما. من الجلّي أن ُمؤلِّف كھف األفكار المجھول
ر واقعیة ائھ، ولیس یأبھ لحظة واحدة بأن تتضرَّ حریص على أن یجعل الصور المحجوبة تطفو في وعي قُرَّ

اء ذلك. (المترجم)  الحبكة من جرَّ



[←58]
ة كالمي، یُمكن تمییزه حتى وإن كان متواریًا: إن «فتاة ائھ. وإلیكم الدلیل على صحَّ یروق للُمؤلِّف أن یلعب مع قُرَّ
زھرة الزنبق» تمثِّل صورة آیدیسیَّة أخرى بالغة األھمیة في ھذا العمل! لسُت أدري ماذا تعني، إال أنھا ھنا (ولھا
حضور ال لبس فیھ. الحْظ قُرب كلمة «زنابق» من الوصف المسھب لحركة تلك «الفتاة» المنقوشة على إحدى
ة مطمورة). لقد طفَرْت أدمعي من فرط التأثُّر بھذا الكشف، عليَّ أن أقرَّ بذلك. ثم أمسكُت عن الترجمة شظایا جرَّ
قُت إلى إمكانیة مطالعة مخطوط كھف األفكار األصلي، فنصحني بأن أتحدَّث ھُت إلى بیت إْلیُو، حیث تطرَّ وتوجَّ

ا بي. قلُت لھ:  إلى ِھكتور، مدیر النشر. لعلَّھ لمح شیئًا في عینّيِ، فقد سألني عمَّ
- ثمة فتاة تطلب المساعدة في النص.

فجاء ردُّه ساخًرا:
- وأنت الذي ستخلِّصھا؟ (المترجم)



[←59]
ُسررُت بترجمة ھذا المقطع، إذ یبدو لي أنني أشاطر كال الشخصیتْین بعض السمات. وأتساءل، ھل یتسنَّى
ھ الجمال، ویفتنھ الشغف، من آن إلى آخر، وفي الوقت نفسھ لشخص مثلي أن یكشف الحقیقة؟ شخص مثلي یھمُّ

یسعى ألن یفطن لكل ما یدور من حولھ؟ (المترجم) 



[←60]
ال أستطیع العثور على أدنى أثر لتلك الدیانة المزعومة مھما فتَّشُت كتبي. ال شك في أنھا من نسج خیال الُمؤلِّف.

(المترجم) 



[←61]
الترجمة حرفیة، ولكني لم أفھم جیًِّدا إلى من یشیر الُمؤلِّف بذلك االلفتات غیر الُمتوقَّع إلى ضمیر المخاطب.

(المترجم) 



[←62]
في واقع األمر، لسُت أدري سببًا النفعالي إلى ھذا الحد. فالقارئ یجد أمثلة عدیدة على التفاتات غیر متوقَّعة إلى
ضمیر المخاطب في أعمال ھومیروس، على سبیل المثال. ال بد أن ما ورد ھنا شيء من ھذا القبیل. ومع ذلك،
فاألكید أنني شعرُت بشيء من التوتُّر وأنا أترجم نداءات كرانتور. بل وذھبُت إلى التفكیر بأن «المترجم» قد
تكون كلمة آیدیسیَّة جدیدة. في تلك الحالة، ستكون الصورة النھایة لھذا الفصل أكثر تعقیًدا مما ظننت: النطحات
دھا «حیوان خفي»-وتشیر إلى الثور الكریتي- ثم «فتاة زھرة الزنبق»، ثم «المترجم». ھیالنة الھائجة التي یسّدِ

ُمحقَّة، فقد استحوذ عليَّ الھوس بھذا العمل. غًدا أتحدَّث إلى ِھكتور. (المترجم) 



[←63]
قلقي في ازدیاد ُمستمّر. لسُت أدري لذلك سببًا، فأنا لم أحّس بھذا الشعور قط حیال عملي. ربما كان األمر برمتھ
من وحي خیالي. سوف أسرد المحادثة المقتضبة التي دارت بیني وبین ِھكتور صبیحة الیوم، ولیحكم القارئ

بنفسھ.
ما إن ذكرُت العمل حتى أومأ قائًال:

- كھف األفكار. أجل، إنھ نصٌّ إغریقي كالسیكي لُمؤلِّف مجھول، یعود إلى أثینا إبان حقبة ما بعد حرب
ییلویونیسوس. أنا الذي قلُت إلْلیُو أن یدرجھا ضمن ُمختاراتنا من األعمال المترجمة...

  فقلُت:
- أعرف. وأنا مترجمھا.
- وكیف لي أن أساعدك؟

ني االطالع على المخطوط أطلعتُھ على ما كان، فقطَّب جبینھ وطرح عليَّ السؤال نفسھ الذي طرحھ إْلیُو: فیَم یھمُّ
األصلي. أوضحُت لھ أنھ عمل آیدیسي، وأن مونتالو لم یدرك األمر، على ما یبدو.

فعاود تقطیب جبینھ ثم قال:
- لو أن مونتالو لم یدرك األمر، فذلك ألنھ لیس عمًال آیدیسی�ا. أستمیحك عذًرا. لم أقصد أن أكون فظ�ا، ولكن

مونتالو كان خبیًرا بحق في تلك المسألة...
  استجمعُت صبري كیما أقول لھ:

- ِھكتور، اآلیدیسیس حاضرة بقوة، وتؤثِّر في واقعیة المشاھد، بل وفي المحاورات وآراء شخوص العمل... ال بد
ھ، وأحتاج إلى المخطوط أن األمر برمتھ یعني شیئًا، ألیس كذلك؟ أرید كشف المفتاح الذي أخفاه الُمؤلِّف في نّصِ

األصلي للتأكُّد من صحة الترجمة...
إْلیُو یوافقني الرأي، وقد نصحني بالحدیث إلیك.

وأخیًرا استجاب لتوسالتي (ِھكتور صعب المراس للغایة)، غیر أنھ لم یمنحني من األمل سوى القلیل. فالنص
األصلي كان في حوزة مونتالو، ثم انتقلَْت ملكیة مخطوطاتھ كافة إلى مكتبات أخرى إثر وفاتھ. كال، لم یُكن لھ

بون، فقد عاش حیاة ناسٍك في بیت منعزل في األریاف. ثم أردف ِھكتور: أقرباء وال أصدقاء ُمقرَّ
- كانت رغبتھ في النأي عن الحضارة ما أودى بحیاتھ...

أال ترى ذلك؟
- ماذا؟

- أوه، خلتُك تعرف. ألم یخبرك إْلیُو بشيء؟
عندئذ تذكَّرُت كلمات إْلیُو:

- لم یخبرني سوى بأنھ قضى نحبھ، وبأن «الخبر قد ذاع في األنحاء كافة». ولكني ال أفھم لذلك سببًا.
فأجابني ِھكتور:

عة. - ألنھ لقي میتة ُمرّوِ
ازدردُت ریقي، فاستطرد ِھكتور:

ھة. وفقًا لما أدلت بھ السلطات، فأغلب - ُعثِر على جثتھ في الغابة القریبة من البیت حیث كان یسكن. كانت ُمشوَّ
ض لھجوم قطیع من الذئاب... (المترجم) الظن أنھ قد تعرَّ



[←64]
باألمس، قبل الشروع في ترجمة ھذا المقطع، ساورني حلٌم، وإن لم أَر فیھ أیة قلوب منزوعة، بل حلمُت
بالشخصیة الرئیسیة، ھراقلیس الیونتوري. حلمُت بأنني أراقبھ وھو ُمستلٍق على فراشھ، یحلم. وبغتةً أفاق
صارًخا، وكأنما انتابھ كابوس. عند ذاك أفقُت أنا اآلخر صارًخا. واآلن، ما إن شرعُت في ترجمة الفصل
الخامس، حتى أرسلَْت تلك المصادفة قشعریرة في بدني. یصف مونتالو البردیة بقولھ: «إنھا ناعمة الملمس، بالغة
الرقة، وكأنما تنقصھا بضع طبقات من سیقان البردي لم تَُضف إلیھا في الطور النھائي من التصنیع، أو كأن
الخامة التي ُصنِعَْت منھا البردیة قد صارت بمضي الزمن مرھفة، مسامیة، رقیقة، كجناَحي فراشة أو طائر

صغیر». (المترجم) 



[←65]
أما أنا فال أشعر بوخز الضمیر مطلقًا، فقد أطلعُت ھیالنة على المصادفة األدَعى للقلق عندي.

إال أنھا قالت معترضة:
- ولكن، كیف یكون لك خیال جامح إلى ھذا الحد؟ وأي عالقة قد تجمع بین موت الُمحقِّق مونتالو وموت شخصیة
في نَّصٍ عمره آالف األعوام. أوه، أرجوك! ھل جننت؟ إن موت مونتالو أمر واقع، حادث. أما موت الشخصیة

المذكورة في الكتاب الذي تترجمھ فمحض خیال. ربما كانت تقنیة آیدیسیة أخرى، أو رمًزا سّری�ا، وما أدراني! 
د أذكى تحریات ھراقلیس الیونتوري ھیالنة ُمحقَّة، كعھدي بھا دوًما. من شأن رؤیتھا العملیة الطاغیة أن تبّدِ
كالدخان-مھما بلغَْت شخصیة ھراقلیس من الخیالیة، فمكانتھ تترسَّخ یوًما بعد یوم بوصفھ بطلي األثیر والصوت
الوحید الذي یضفي معنًى على كل ھذه الفوضى- وعلى الرغم من ذلك، فما عساي أن أقول لك، أیھا القارئ
المندھش! لقد بدا لي فجأةً أن اكتشاف المزید من األمور بشأن مونتالو وحیاتھ المنعزلة أمر بالغ األھمیة. فكتبُت
ر في الرد، وسوف یستقبلني في بیتھ. رسالة إلى أریستیدیس، واحد من أوسع األكادیمیین معرفةً بمونتالو. لم یتأخَّ

أحیانًا أتساءل، تراني أسعى لتقلید ھراقلیس الیونتوري بتحریاتي الخاصة؟ (المترجم)



[←66]
إن اجتیاح الفراشات البیضاء (العبثي، نظًرا لعدم وجود أدلة تاریخیة تثبت أنھا كانت تُقدَّم قربانًا للربة أثینة
الُمظفَّرة) یُعدُّ باألحرى اجتیاًحا آیدیسی�ا، ذلك أن فكرتي «التحلیق» و«األجنحة»-الحاضرتْین ابتداًء من مطلع
الفصل- من شأنھما تغییر واقعیّة القّصة. ویبدو لي أن الّصورة النھائیة في الفصل الحالي تتمثَّل في مأثرة طرد
طیور ستومفالوس، حیث یتلقَّى ھرقل أمًرا بطرد أعداد ال تُحَصى من الطیور التي اجتاحت بحیرة ستومفالوس،
المھمة التي نجح فیھا َعْبر إحداث صخب عارم مستخدًما في ذلك صنوًجا برونزیة. على كل حال، ھل الحظ
القارئ حضور «فتاة زھرة الزنبق» (ذلك الحضور المتواري بإتقان)؟ أرجوك، أیھا القارئ، قُْل لي إنك قد
ر أن األمر من نسج خیالي؟ ھا ھي «األزھار الدقیقة البیضاء» و«الفتیات» (تماثیل الحظتَھ! أْم تراك تفّكِ
عذراوات معبد أرخثیون)، ِزْد على ذلك الكلمتْین الجوھریتْین: «مساعدة» («في غیر حاجة إلى مساعدة»)
و«خطر» («فمن دون أن تُمثِّل بذلك خطًرا، راحت تطارد األجسام»). إذ تقترن الكلمتان اقترانًا وثیقًا بتلك

الصورة! (المترجم)



[←67]
الطیور في الفصل الحالي آیدیسیَّة ھي األخرى، شأنھا في ذلك شأن الفراشات، ولذا نراھا اآلن وقد استحالت
أشعة شمس. فلینتبھ القارئ إلى أن الواقعة لیست إعجازیة وال سحریة، بل إنھا أدبیة مثل تغییر العروض في

قصیدة. (المترجم)



[←68]
ل الطیر إلى ضیاء معكوسة. قد تتسبَّب تلك العبارات في قدر من االرتباك في ھذا الموضع، تجري عملیة تحوُّ
د ر، فلسنا إزاء معجزة بأیة حال، بل ُمجرَّ ا آیدیسی�ا ألول مرة. وعلى الرغم من ذلك، أكّرِ للقارئ الذي یطالع نص�

مسألة لغویة. (المترجم)



[←69]
لوقیون: اسم مدرسة الفلسفة التي أسَّسھا أرسطو.



[←70]
لیس وجود ھذا الطائر اعتباطی�ا بأیة حال (ولعلَّ القارئ یفترض ذلك بالفعل). على العكس من ذلك، فالطائر
ز صورة طیور ستومفالوس المحجوبة، شأنھ شأن الفراشات والطیور اآلیدیسیَّة في البستان. األمر الذي یعّزِ
یُعَزى إلیھ تكرار كلمات «ُمدبَّب» و«معقوف» و«حاد» على نحو واضح، وكلھا كلمات تصف بإیجاز ومھارة

مناقیر تلك الكائنات. (المترجم) 



[←71]
د شخصیتْین في نص ائھ! كالھما یجھل الحقیقة-وأعني بذلك أنھما ُمجرَّ لعبة جدیدة یلعبھا الُمؤلِّف الحاذق مع قُرَّ

یحجب مفتاًحا سّری�ا- ویھزآن بوجود الطائر اآلیدیسي. (المترجم) 



[←72]
د مصادفة شعرُت للتّوِ بدوار طفیف یأخذني، فاضطررُت للتوقُّف عن العمل. لم یُكن ذلك شیئًا ذا بال، ُمجرَّ
حمقاء، ذلك أن والدي المتوفَّى كان كاتبًا. ال أملك وصف اإلحساس الذي راودني وأنا أترجم كلمات كرانتور التي
كتبھا ُمؤلِّف مجھول على بردیة عتیقة منذ آالف األعوام. للحظة باعثة على الجنون، دار في خلدي: «إنھ یتحدَّث
عني!». بلغُت عبارة «كانت عیناه تنظران إلیك أنت»-التفات جدید إلى ضمیر المخاطب كما في الفصل السابق-
فابتعدُت عن الورقة وكأنھا سوف تحرقني، واضطررُت للتوقُّف عن الترجمة. بعد ذلك عاودُت قراءة ما كتبت.
قرأتھ عدة مرات، حتى الحظت أن مخاوفي العبثیة قد بدأت تتالشى أخیًرا. واآلن أستطیع مواصلة الترجمة.

(المترجم)



[←73]
كما جرى لمونتالو؟؟ (المترجم) 



[←74]
ھراقلیس ال یدرك أن كرانتور قد فقأ عینَي الطائر. ما یُستَدلُّ بھ على أن ذلك التعذیب الغاشم لم یجِر سوى على
المستوى اآلیدیسي، شأن ھجمات «الثور» في الفصل السابق أو األفاعي الُملتفَّة حول ذاتھا في خاتمة الفصل
الثاني. وعلى الرغم مما تقدَّم، فتلك ھي المرة األولى التي یُْقِدم فیھا أحد شخوص العمل على فعل بتلك
المواصفات، أي فعل أدبي محض. األمر الذي لم یكّف عن االستئثار باھتمامي. ذلك أنھ بموجب القاعدة المعمول
بھا، وحده الُمؤلِّف یأتي باألفعال األدبیة. أما شخوص العمل فیجب علیھم السعي دوًما لمحاكاة الواقع بقدر
المستطاع. وعلى الرغم من ذلك، یبدو أن المؤلِّف المجھول ُمبتِكر كرانتور ال یكترث بأن تفتقر تلك الشخصیة

إلى المصداقیة. (المترجم) 



[←75]
ض لھا؟ ما رغم أن وجود الطائر آیدیسي أیًضا (دعونا ال ننَس ذلك)، ولكن فیَم تلك الوحشیة اآلیدیسیَّة التي تعرَّ
ة لكرانتور، الذي یحاول الُمؤلِّف إیصالھ؟ یقول كرانتور إنھ «تحذیر». ولكن، لمن التحذیر؟ وممن؟ لو أن الُحجَّ
د ناطق باسم الُمؤلِّف، فالتحذیر یصطبغ بصبغة لعنة رھیبة: «توخَّ الحذر، فال بأس. ولكن، لو أن كرانتور ُمجرَّ
أیھا المترجم أو القارئ، ال تكشف السرَّ الكامن في ھذه الصفحات... ألن مكروًھا قد یلحق بك». ربما تمكَّن

مونتالو من كشفھ ثم...؟
أي عبث! ھذا عمل عمره آالف األعوام. أي صنف من صنوف الوعید قد یدوم كل ھذا الزمن؟ رأسي مزدحم
د شخصیة، كل ما ھنالك أن الُمؤلِّف لم یحسن بطیور (آیدیسیَّة). ال بد أن اإلجابة أبسط من ذلك. فكرانتور ُمجرَّ

د خطأ وقع فیھ الُمؤلِّف. وربما كان ال یمتُّ للموضوع الرئیسي بأدنى صلة. (المترجم) كتابتھا. كرانتور ُمجرَّ



[←76]
سایكلوب: مسخ من العمالقة لھ عین واحدة.



[←77]
ائھ المحتملین؟ تُرى، أیجوز التفكیر بأن طبیعة السر ھة من الُمؤلِّف إلى قُرَّ حق�ا، أي شقاء! ترانا إزاء رسالة ُموجَّ
الذي ینطوي علیھ كھف األفكار قد حَدْت بكاتبھ المجھول أن یثبِّط عزیمة كل من یحاول كشف طالسمھ، درًءا لما

قد یترتَّب على ذلك؟ (المترجم)



[←78]
قد یبدو ذلك طریفًا-وال شك أنھ كذلك- ولكني من موضعي ھذا، وأنا في بیتي، ُمكب�ا على أوراقي، ما كدُت أبلغ
تلك الكلمات حتى أمسكت عن الترجمة ونظرت إلى الخلف في توجُّس. بالطبع لم أجد سوى العتمة (من عادتي
العمل على ضوء مصباح المكتب وحسب). عليَّ أن أعزو مسلكي إلى سحر األدب الغامض الذي یبلغ مبلغًا

ترتبك معھ األذھان في مثل ھذه الساعة من ساعات اللیل، على حد قول ھومیروس. (المترجم)



[←79]
غروتسكي: صفة مقترنة بالفن الخیالى الغریب المتنافر الذي قد یصل إلى حد البشاعة.



[←80]
بًا على ھذا المقطع المنقوص: «لقد سقط الشطر األكبر من ھذا المقطع (الذي ال شك أنھ یصف یقول مونتالو ُمعقِّ
ر الكثیر منھا حفل مینیكمو والفتیان كما راقبھ إْوماركو). الكلمات مكتوبة بمداد أكثر قابلیة للذوبان، وعلیھ فقد تبخَّ
بمضي الزمن. تبدو المساحات الخاویة كأغصان عاریة كانت َمَحط�ا لطیور األلفاظ في ما مضى». ثم یتساءل:

«كیف سیعید كل قارئ بناء نسختھ من الحفل الماجن بما تبقَّى من الكلمات؟». (المترجم)



[←81]
ر كلمتا «عیون» و«مراقبة» ِمراًرا في الجزء األخیر، ما یتطابق مع أبیات الشعر التي أوردھا الُمؤلِّف على تتكرَّ
لسان الجوقة: «إنھم یراقبونك». وعلیھ فإن اآلیدیسیس في ھذا الفصل مزدوجة. فمن ناحیة، ما زالت مآثر ھرقل
ق الحدیث إلى «مترجم» و«عیون متواجدة من خالل صورة طیور ستومفالوس، ومن ناحیة أخرى، یتطرَّ
تراقب». ماذا قد یعني ذلك؟ ھل یجب على «المترجم» «مراقبة» شيء ما؟ ھل «یراقب» أحدھم «المترجم»؟ غًدا

مة، صدیق مونتالو. (المترجم)  یستقبلني في بیتھ أریستیدیس العالَّ



[←82]
ھنا یبلغ الفصل الخامس خاتمتھ. فرغُت من ترجمتھ بعد المحادثة التي دارت بیني وبین األستاذ أریستیدیس. وھو
رجل دمث، ودود، مقتضب االبتسامة، كثیر اإلشارات. مثلھ كمثل شخصیة یونسیكا في الكتاب، یبدو أنھ یتحدَّث

بیدْیھ أكثر مما یفعل بوجھھ الذي یتحكَّم في تعابیره بانضباط صارم. ربما كانت عیناه الـ...
ِكدُت أقول «الرقیبتان»...

(لقد تسلَّلَِت اآلیدیسیس إلى خواطري أیًضا)...
ك البشري في قفار قسماتھ الریَّانة ولحیتھ الُمدبَّبة السوداء على أعني، ربما كانت عیناه الشيء الوحید الُمتحّرِ
الطریقة الشرقیة. استقبلني في بھو بیتھ الرحیب. بعد ابتسامة مقتضبة، قال «أھًال بك»، ثم أشار إلى أحد المقاعد
أمام الطاولة. شرعُت في الحدیث عن الكتاب. لم یُكن أریستیدیس یعرف بوجود كھف األفكار، لُمؤلِّفھ المجھول،
العمل الذي ُكتِب في أواخر حرب ییلویونیسوس. استرعى الموضوع انتباھھ أیًضا. إال أنھ صرف المسألة بإیماءة
مبھمة، وأفھمني أن اھتمام مونتالو بالعمل یعني أنھ «یستحقُّ العناء». وحین ذكرُت لھ اآلیدیسیس، ارتسم على

وجھھ تعبیر یشي بقدر أكبر من التركیز. قال:
س مونتالو األعوام األواخر من حیاتھ لدراسة النصوص اآلیدیسیَّة، كما ترجم - شيء جدیر بالفضول، فقد كرَّ
عدًدا كبیًرا منھا، وحقَّق عدة مخطوطات أصلیة. أودُّ القول بأنھ قد بلغ مبلغ الھوس باآلیدیسیس. وال غرو في
د لك أن األمر قد روا حیاتھم كاملةً لكشف المفاتیح النھائیة في أعمال آیدیسیَّة. أؤّكِ ذلك، فأنا أعرف رفاقًا سخَّ

مھا األدب. ل إلى واحد من أفتك السموم التي یقّدِ یتحوَّ
حكَّ أذنھ، ثم أردف:

- ال تحسْب أنني أبالغ في ما أقول، فأنا عن نفسي لم أستِطع تالفي الحلم بالصور التي كنُت أكشف عنھا في بعض
األعمال خالل الترجمة. أحیانًا تحتال تلك الصور على المرء حیًال ماكرة. أذكر رسالة في الفلك لُمؤلِّفھا ألسیو
َرْت كلمة «أحمر» بمرادفاتھا كافة، مصحوبة بكلمتْین أخریْین في أغلب األحوال: «رأس» الكیریدوني، حیث تكرَّ

و«امرأة». وعلیھ، بدأت تراودني أحالم بامرأة رائعة الجمال، ذات شعر أحمر...
لھا وجھ...

بلغُت حدَّ رؤیتھ...
بني... كان یعذِّ

انقبض وجھھ، ثم أردف:
- في خاتمة المطاف عرفُت من خالل نص آخر، وقع بین یديَّ بالصدفة، أن عشیقة قدیمة للُمؤلِّف قد ُحكم علیھا
باإلعدام في محاكمة غیر عادلة. فلجأ الرجل المسكین إلى اآلیدیسیس إلخفاء صورة عنقھا المبتور. لك أن تتخیَّل

عة... كم كانت مفاجأتي ُمرّوِ
ذلك الشبح رائع الجمال ذو الشعر األحمر...

ل فجأة إلى رأس مبتور تنھمر منھ الدماء... وقد تحوَّ
قطَّب حاجبْیھ ونظر إليَّ وكأنھ یدعوني ألشاطره خیبة األمل.

- الكتابة غریبة یا صدیقي. في رأیي أنھا تتصدَّر قائمة أغرب وأفظع األنشطة التي یمكن للبشر مزاولتھا...
ثم أردف عائًدا إلى ابتسامتھ االقتصادیة:

- ... تلیھا القراءة.
- ولكن، بالحدیث عن مونتالو...



- أجل، أجل. لقد تمادى مونتالو في ھَوسھ باآلیدیسیس أكثر من ذلك بكثیر. كان في رأیھ أن النصوص اآلیدیسیَّة
یمكنھا أن تمثِّل برھانًا دامغًا على نظریة األفكار ألفالطون. أفترض أنك ُمطَّلٌع علیھا...

فأجبتُھ:
د على وجود األفكار بمعزل عن خواطرنا، ویقول إنھا كیانات - بالطبع. الكل ُمطَّلٌع علیھا. كان أفالطون یؤّكِ

واقعیة، بل وأكثر واقعیة بكثیر من الكائنات واألشیاء.
لم یَْبُد راضیًا كل الرضا عن الُملخَّص الذي سقتُھ للعمل األفالطوني الُمشار إلیھ، ومع ذلك أومأ برأسھ الصغیر

الریَّان ُمبدیًا موافقتھ. ثم قال في تردُّد:
- أجل...

اء قاطبةً، أو بعبارة وفقًا لمونتالو، إْن تحقَّق ألي نص آیدیسي استحضار وتوصیل الفكرة المحجوبة نفسھا للقُرَّ
أخرى، إْن تحقَّق لنا جمیعًا العثور على المفتاح النھائي نفسھ في النص، لكان ذلك برھانًا على الوجود المستقل
لألفكار. ومھما بدا لنا استداللھ العقلي من الصبیانیة، فإنھ لم یِحْد عن الطریق: إْن تسنَّى للناس جمیعًا أن یجدوا في
ھذه الحجرة طاولةً، الطاولة نفسھا، فذلك یعني أن للطاولة المذكورة وجوًدا. فضًال عن ذلك-وتلك أكثر النقاط
اء سوف یبرھن على أن العالَم عقالني، استئثاًرا باھتمام مونتالو- فإنَّ التوصُّل إلى إجماع من ھذا القبیل بین القُرَّ

وبناء علیھ یكون عالًَما خیًِّرا، بدیعًا، عادًال.
فقلُت:

- لم أفھم النقطة األخیرة.
- إنھا نتیجة ُمترتِّبة على ما سبقھا، بما أننا قد عثرنا جمیعًا على الفكرة نفسھا في عمل آیدیسي، إذن فاألفكار لھا
ره أفالطون ومعظم فالسفة اإلغریق القدامى. وجود. وبما أن األفكار لھا وجود، إذن فالعالم عقالني، كما تصوَّ

وماذا یكون عالٌَم عقالني، ُصنِع لیناسب خواطرنا وُمثُلنا، إن لم یُكن عالًَما خیًِّرا، بدیعًا، عادًال؟ 
فھمھمُت مندھًشا:

- إذًا، فالنص اآلیدیسي یكاد یكون...
مفتاح الوجود عند مونتالو.

أطلق أریستیدیس تنھیدة مقتضبة وجعل یتأمَّل أظفار أصابعھ النظیفة.
- شيء من ھذا القبیل. غنيٌّ عن القول إنھ لم یعثر على البرھان الذي كان یبحث عنھ قط. وربما كان ذلك اإلحباط

الدافع الرئیسي وراء مرضھ...
- مرضھ؟

رفع حاجبھ بحذق مثیر للفضول.
- لقد ُجنَّ جنون مونتالو. قضى أعوامھ األخیرة حبیس بیتھ. كنا نعرف جمیعًا بمرضھ وبرفضھ استقبال

ضت لنھش الضواري... الزیارات، فتركناه یذوي في سالم. وذات یوم، ظھَرْت جثتھ وقد تعرَّ
في غابة مجاورة...

األرجح أنھ قد ھام على غیر ھدى، خالل إحدى نوبات جنونھ، حتى سقط مغشی�ا علیھ في خاتمة المطاف، ثم...
راح صوتھ یخبو رویًدا رویًدا، وكأنما أراد تمثیل النھایة الحزینة التي لقیھا صدیقھ (على نحو آیدیسي؟). وأخیًرا،

ختم حدیثھ بعبارة واحدة، بصوت یشارف تخوم الحد األدنى لألصوات المسموعة لدى البشر:
- أّي میتة بشعة...

فسألتُھ، بغباء:
- ھل كانت ذراعاه سلیمتْین؟ (المترجم)



[←83]
د مونتالو في الوصف الذي ساقھ لبردیَّة الفصل السادس أنھا: «َوِسخة، تغصُّ بتصحیحات ولَُطخ وعبارات یؤّكِ

فاسدة أو عصیَّة على القراءة». (المترجم) 



[←84]
د. فلم یعُد النثُر یتمیَّز باألسلوب الشعري نفسھ كما في د مونتالو أن: «العبارات تبدو سوقیة على نحو ُمتعمَّ یؤّكِ
الفصول السابقة. إذ بدأت تظھر الساتیریة، واالستھزاء الفارغ الذي تتَّسم بھ األعمال الكومیدیة، والنبرة الالذعة
الُمنفِّرة. یبدو األسلوب في ھذا الموضع وكأنھ من فضالت األسلوب األصلي، فضالت أُلقي بھا على الفصل
الحالي». أما من جانبي فأنا أوافقھ الرأي تماًما. ِزْد على ذلك أن صورتَّي «الَوَسخ» و«الفضالت» تُنبئان بأن
المأثرة المحجوبة في ھذا الفصل ھي مأثرة تنظیف حظائر أوجیاس، حیث ینبغي للبطل ھرقل تنظیف حظائر
ملك إیلیس من الروث. األمر نفسھ الذي اضطرَّ مونتالو لعملھ تقریبًا: «لقد نظَّفُت النصَّ من عبارات فاسدة،
وھذَّبُت بعض المصطلحات. حتى وإن لم تُكن النتیجة النھائیة مشرقة، فإنھا أكثر نظافةً على أقل تقدیر».

(المترجم)



[←85]
ٌ اعتباًرا من ھذا الموضع. طبقًا لقول مونتالو، فإن: «ثمة لطخة ھائلة بلون بنّي داكن، غیر تتخلَّل النصَّ فجوة

ُمتوقَّعة، أسفَرْت عن طمس ثالثین سطًرا بالكامل. أي خسارة! فقَدِت األجیال القادمة خطاب تریسییو!...».
ا أحسسُت بحركة غریبة في بستان بیتي. أعود إلى مكتبي إثر واقعة جدیرة بالفضول. كنُت أكتب ھذه الحاشیة لمَّ
كان الجو لطیفًا، فتركُت النافذة مفتوحة. یطیب لي أن أطالع صفَّ أشجار التفاح الصغیرة الُمؤلَّفة منھا تخوم
ملكیتي المتواضعة، حتى وإن كان الوقت لیًال. ونظًرا ألن أقرب بیوت جیراني یقع على مرمى حجر من تلك
األشجار، فلم أعتَد أن یزعجني الناس، ال سیما في تلك الساعة من ساعات الفجر. كنُت منھمًكا في كلمات مونتالو
، ھیئةً ُمحیِّرة تتنقَّل وسط أشجار التفاح، كمن یفتِّش عن أفضل زاویة بحیث یمكنھ حین لمحُت بطرف عیني ظال�
التجسُّس علّي. غنيٌّ عن القول إني قمُت ُمتَّجًھا صوب النافذة. في تلك اللحظة رأیُت أحدھم ینطلق راكًضا من
مكانھ عند األشجار القائمة على الیمین. صحُت بھ أن یتوقَّف، فضاع صیاحي سًدى. ال أعرف من كان، إذ لم أَر
منھ سوى خیالھ. عدُت إلى عملي بشيء من التوجُّس، علًما أنني أَُعدُّ لقمة سائغة تفتح شھیة اللصوص ألني أعیش
، أغلب غالب الظن أن األمر غیر ذي بال. أتابع الترجمة ابتداًء من أول وحدي. النافذة موصدة اآلن. على كّلٍ

سطر قابل للقراءة: «فرغ تریسییو من خطابھ ثم قال»... (المترجم)



[←86]
ھراقلیس، كان بوسعي مساعدتك، ولكن كیف أُطلعَك على كل ما أعرف؟ كیف ستعرف، مھما بلغَت من المھارة،
د إشارة، على اعتبار أنَك لسَت المعنيَّ بھذه اإلشارة، بل أنا، وأنا قارئ عمل آیدیسي حیث ال تعدو أن تكون ُمجرَّ
ر أنك أنت نفسك واحًدا من شخوص العمل؟ اآلن أعرف أن وجودك أنت أیًضا آیدیسي! أنت ھناك ألن الُمؤلِّف قرَّ
وضعك-شأن زھرة الزنبق التي أودعھا القاتُل الغامض في ید ضحیتھ- لتوصیل فكرة مآثر ھرقل للقارئ بقدر
أكبر من الوضوح، الفكرة التي تمثِّل أحد الخیوط المحوریة في الكتاب. وعلیھ، فكل من مآثر ھرقل و«فتاة زھرة
الزنبق» (المقترنة بطلب «المساعدة» والتحذیر من «الخطر») و«المترجم»-الصور الوارد ذكرھا في الفقرات

األخیرة- تمثِّل الصور اآلیدیسیَّة الرئیسیة حتى ھذه اللحظة. ماذا قد تعني؟ (المترجم)



[←87]
ل موقفي مھما حدث. بكلمات قالئل، لقد اقتحم أحدھم بیتي. اآلن أنقطُع عن الترجمة، ولكني أتابع الكتابة. وبذا أسّجِ
أباشر سرد الحوادث السابقة (أكتب في سرعة بالغة، وربما في غیر نظام). كان الوقت لیًال، وكنت أتھیَّأ للشروع
في ترجمة الشطر األخیر من الفصل الحالي حین تناھت إلى سمعي أصوات خافتة على غرابتھا في عزلة بیتي.
لم أُِعر األمر قدًرا كبیًرا من األھمیة، وشرعُت أترجم. كتبُت عبارتْین، وعند ذاك تناھت إلى سمعي أصوات آتیة

على وتیرة منتظمة، كوقع الخطى.
في البدایة شعرُت باندفاعة لتفقُّد البھو والمطبخ، حیث مصدر الصوت، ثم دار بخلدي تدوین كل ما یجري، ألن...

صوت آخر!
ضُت تفقَّدُت المكان ثم عدُت لتّوِي. لم یُكن ھنالك أحد، ولم أالحظ شیئًا خارًجا عن المألوف. ال أظنُّ أنني تعرَّ
للسرقة. فالباب الرئیسي لم یُفتَح عنوة. في الحقیقة، كان باب المطبخ المفضي إلى الباحة الخارجیة مفتوًحا. ولكن
ربما تركتُھ مفتوًحا بنفسي، لسُت أذكر. تفقَّدُت أرجاء المكان كافة. میَّزُت ھیئة قطع األثاث المألوفة في العتمة (لم
ف على مكاني، فلم أضئ أیة مصابیح). قصدُت البھو والمطبخ والمكتبة والمخدع. أِرد منح زائري الفرصة للتعرُّ

سألُت عدَّة مرات:
- ھل ِمْن أحد ھنا؟

ھدأت نفسي فأضأُت بضعة مصابیح وتحقَّقُت مما أشرُت إلیھ من فوري. یبدو أن األمر برمتھ إنذار كاذب. واآلن
د مصادفة. وإن فكَّرُت أیًضا یھدأ قلبي رویًدا رویًدا، وأنا جالس إلى مكتبي مرة أخرى. فكَّرُت أنھا قد تكون ُمجرَّ

أن أحدھم كان یتجسَّس عليَّ لیلة أمس من مكانھ عند أشجار البستان، والیوم...
ا؟ ال أظّن، رغم أن كل شيء ممكن. على كل حال، فاللصُّ ال یراقب ضحایاه، بل یسرقھم من باب أولى. تُراه لص�
د التفكیر في األمر یضحكني). فباستثناء بعض ربما كان یعّد ضربة محكمة. لكنھ سیجد مفاجأة في انتظاره (ُمجرَّ

المخطوطات العتیقة، ال أملك في بیتي شیئًا ذا قیمة. بحسب اعتقادي، أنا أشبھ مونتالو في ھذا الجانب...
ودونھا من الجوانب الكثیرة...

ر اآلن في مونتالو. أجریُت المزید من التحریات عنھ خالل األیام األخیرة. باختصار، یمكن القول بأن عزلتھ   أفّكِ
ر في األمر ذاتھ. كالنا اختار ُسكنَى الریف، في بیت فسیح، المفرطة لم تُكن غریبة إلى ھذا الحد، ذلك أنني أفّكِ
تحدُّه باحات داخلیة وخارجیة كالبیوت اإلغریقیة العتیقة الرحیبة. كالنا نذر نفسھ لشغف ترجمة النصوص
التراثیة الیونانیة. لم یحَظ أيٌّ منا بحب امرأة، أو یَْشَق بھ. لم ینجب أيٌّ منا أبناًء، وأصدقاؤنا ھم زمالء في المھنة
قبل كل شيء (من أمثال أریستیدیس صدیق مونتالو وھیالنة صدیقتي، برغم الفوارق الجلیَّة بینھما). ما یترتَّب
علیھ بضعة أسئلة: ماذا جرى لمونتالو في األعوام األخیرة من حیاتھ؟ أخبرني أریستیدیس أنھ كان مھووًسا

بالبرھنة على نظریة األفكار ألفالطون من خالل نص آیدیسي...
ربما كان كھف األفكار یحوي البرھان الذي بحث عنھ، ما دفعھ إلى الجنون؟ ولماذا لم ینتبھ إلى كون كھف

ا آیدیسی�ا خالل التحقیق، وھو الخبیر في األعمال اآلیدیسیَّة؟  األفكار نص�
رغم أنني ال أعرف الدافع جیًِّدا، أزداد یقینًا أن اإلجابة على تلك التساؤالت محجوبة في النص. یجب عليَّ متابعة

الترجمة.
أستمیح القارئ عذًرا على مقاطعتھ. أعاود الشروع في الترجمة. (المترجم)



[←88]
ال أقوى على متابعة الترجمة. یداي ترتجفان.

أعود إلى العمل عقب یومْین من الكَدر. ما زلُت ال أعرف إن كنت سأتابع الترجمة أم ال، قد ال أمتلك الشجاعة
الالزمة. على األقل، أفلحُت في العودة إلى مكتبي والجلوس وتأمُّل أوراقي. لم أظّن ذلك ممكنًا صبیحةَ األمس،
وأنا أتجاذب أطراف الحدیث مع ھیالنة. أقرُّ بأن ما جرى بیني وبین ھیالنة یُعدُّ نزوة. فقد طلبُت منھا في الیوم
السابق أن ترافقني، إذ شعرت بأني ال أقوى على تحمُّل عزلة بیتي اللیلیة. ورغم أني لم أبغِ إْطالعھا على الدوافع
الخفیة وراء مطلبي في تلك اللحظة، فال بد أنھا قد أحسَّْت بشيء في كلماتي، فأبَدْت قبولھا على الفور. حاولُت أال
ق للعمل. كنُت معھا ودوًدا، لطیفًا، َحیِی�ا، وھو المسلك الذي استمرَّ حتى ونحن نتطارح الغرام. أتیتُھا وبي أتطرَّ
رغبة دفینة أن تطارحني ھي الغرام. تحسَّسُت جسدھا أسفل المالءات، تنشَّقُت عبیر المتعة الالذع، سمعُت
ھاتھا التي راحت تعلو شیئًا فشیئًا، فلم یساعدني ذلك في شيء. حاولُت أن أحسَّ نحوھا بما تحسُّ ھي نحوي تأوُّ
(أظنُّ أنني حاولُت). وبلھفة أردُت أن تستكشفني یداھا، أن تدركاني، أن تلكزاني، أن تسبغا عليَّ ھیئةً في العتمة...
ولكن كال، لم أْعِن ھیئة وحسب. أردُت اإلحساس بأنني مادة بسیطة، بقایا صلبة تخلَّفَْت عن شيء كان ھناك،
، لم تُكن بي رغبة لسماع د خیال، بل ھیئة ذات ھویة ومالمح. لم أُِردھا أن تتحدَّث إليَّ تشغل حیًِّزا، ولیست ُمجرَّ
كلمات، ال سیما اسمي، وال عبارات جوفاء قد أكون أنا المعني بھا. اآلن أتفھَّم ما جرى لي، وإن بصورة جزئیة.
ع بالھشاشة، وكأني قد تبیَّنُت فجأةً أن ربما كان الضیق الذي أحدثَتْھ الترجمة في نفسي مرّده ذلك اإلحساس الُمرّوِ
وجودي شيء أكثر ھشاشة بكثیر من النص الذي أترجمھ، النص الذي یتجلَّى من خاللي في الجزء العلوي من
ھذه الصفحات. وعلیھ فقد خطر لي أنني في حاجة لتعزیز ھذه الحواشي الھامشیة، والموازنة (بطریقة ما) بینھا
وبین ثِقل النص العلوي، ذلك الثِّقل الذي كان أطلس العمالق ینوء بحملھ. دار بخلدي: «آٍه لو كان لي أن أكتب، لو

كان لي أن أبتدع شیئًا یخصُّني أنا...».
لم تُكن المرة األولى التي راودتني فیھا تلك الخاطرة، وإن عادت إليَّ اآلن بلھفة أكبر من أي وقت مضى. أما 
الذي كان بیني وبین ھیالنة-جسدھا، ونھداھا النافران، وعضالتھا الناعمة، ورونقھا- فلم یساعدني إال قلیًال. ربما 
ة إلى جسدھا، وكأنھ مرآة أرى فیھا نفسي من دون  ف على ذاتي وحسب (كنُت في حاجة ُمِلحَّ ساعدني في التعرُّ
النظر إلى نفسي). بَْید أن اللقاء الوجیز، أو لحظة التجلّي التي حظیُت بھا مع ذاتي، لم تساعدني على شيء غیر 
ًدا. وفي الیوم التالي، بینما وقفُت عاریًا أمام نافذة مخدعي، والفجر یبزغ  االستغراق في السبات، ثم التالشي ُمجدَّ
وسط التالل، أدركُت حركة المالءات في المضجع بعد سكون، وجاءني صوت رفیقتي الناعس، فیما استلقَْت ھي 
ل ناظريَّ عن لھب األفق المتصاعد:    رُت إْطالعھا على األمر برمتھ. تحدَّثُت إلیھا بھدوء، وأنا ال أحّوِ عاریة. قرَّ
- ھیالنة، أنا في النّص. ال أعرف كیف، أو لماذا، ولكني أنا ھو. یصفني الُمؤلِّف على أنني تمثال نحتھ أحد 
شخوص العمل، تمثال یُدَعى «المترجم»، یجلس إلى مكتب ویترجم النّص نفسھ الذي أترجمھ. كل شيء متوافق: 
الشعر المنحسر على نحو جلي عند الصدغْین، مواضع الصلع، األذنان الرقیقتان، وشحمتا األذن الغلیظتان، 

الیدان الضامرتان المعروقتان...
أنا ھو. لم أجرؤ على متابعة الترجمة، ال أحتمل قراءة وصف وجھي...

   فأبَدْت ھیالنة اعتراضھا. استقاَمْت في جلستھا على الفراش، طرَحْت عليَّ أسئلة كثیرة، وغضبَْت. غادرتُ 
الحجرة وأنا ال أزال عاریًا، ُمتَّجًھا إلى البھو، ثم عُدت حامًال األوراق التي تحوي ترجمتي المنقوصة وناولتُھا 
لھیالنة. كان ذلك طریفًا، فكالنا عاٍر (ھي جالسة وأنا واقف)، وقد ُعدنا زمیلْین مرة أخرى. قطَّبَْت ھي جبینھا 
دْین، مع كل نفَس من أنفاسھا. أما أنا،  الخلیق بُمعلِّمة، في الوقت الذي جعل خاللھ نھداھا یعلوان ُمرتعشْین، ُمتوّرِ

فُرْحُت أترقَّب مطرقًا أمام النافذة، وقد انكمش عضوي السخیف ُمتأثًِّرا بالبرد والكدر.
فرَغْت من القراءة فقالت:

- شيء ھزلّي...
ھزلّي تماًما...



، وإن الوصف بالغ اإلبھام، وقد ینطبق على ًدا. انتھَرتْني. قالت إن الھوس قد استحوذ عليَّ أبَدْت اعتراضھا ُمجدَّ
أي شخص سواي.

وأردفَْت:
ة كالتي تتوسَّط خاتمك!... - ثم إن خاتم التمثال یتوسَّطھ َختٌْم على ھیئة دائرة. دائرة! ولیس إَِوزَّ

  كانت تلك التفصیلة ھي األفظع! وقد أدرَكْت ھیالنة ذلك بالفعل.
فأجبتُھا بھدوء:

ة» فتعني كوكنوس. ال فارق بینھما سوى  - كما تعلمین، باللسان اإلغریقي «دائرة» تعني كوكلوس، أما «إَِوزَّ
حرف واحد. وعلیھ، فلو استبدلنا بتلك الالم نونًا، لما عاد ثمة مجال للشك: أنا ھو.  جعلُت أتأمَّل الخاتم الذي 

ة في اإلصبع الوسطى من یدي الیسرى، الخاتم الذي أھدانیھ أبي وال أخلعھ قط. یتوسَّطھ شكل إَِوزَّ
- غیر أن ما ورد في النص كوكلوس ولیس...

ر مونتالو في حواشیھ من صعوبة الكلمة على القراءة. یأخذھا على أنھا كوكلوس، في حین یشیر إلى   - یحذِّ
التباس الحرف الرابع. ھیالنة، أتفھمین؟ الحرف الرابع...

  جاءت نبرتي حیادیة، تكاد تشي بعدم االكتراث.
- األمر رھٌن بالرأي اللغوي لمونتالو بشأن حرف واحد فحسب حتى أعرف إن كان حری�ا بي الجنون...

  فقالت تتمیَّز غیًظا:
- ولكن ذلك ضرب من العبث! ماذا تفعل...

ھنا؟
ثم ضربَِت األوراق وأردفَْت:

- ُكتِب ھذا العمل منذ آالف السنین!...
فكیف...؟

أزاحت المالءات التي غطَّْت ساقْیھا الممشوقتْین. ملََّسْت شعرھا الضارب إلى الحمرة. ساَرْت صوب الباب
حافیةً، عاریةً.

- تعاَل. أرید قراءة النّص األصلي.
تبدَّلَْت نبرتھا، واآلن راحت تتحدَّث بحزم، وبتصمیم.

ُمرتاًعا، توسَّلُت إلیھا كي ال تفعل. فقاطعَتْني وھي واقفة عند الباب:
رَت مواصلة الترجمة أم ال. إنما أرید انتزاع ھذا - دعنا نقرأ نصَّ مونتالو معًا. وبعد ذلك ال فارق عندي إن قرَّ

الجنون من رأسك.
سرنا صوب البھو حافیَْین، عاریَْین. أذكر أن قد دار بخلدي أمر عبثي وأنا أتبعھا: «كالنا یرید التأكُّد من كونھ

د قارئ أو واحد من شخوص عمل... إنسانًا، جسًما مادی�ا، لحًما، أعضاء، ولیس ُمجرَّ
ولسوف نعرف. نرید أن نعرف». كان البھو بارًدا، وإن لم نأبھ لذلك في حینھ. سبقَتْني ھیالنة إلى المكتب حیث
أَكبَّْت على األوراق. أما أنا فعجزُت عن الدنو منھا. رحُت أترقَّب خلفھا، أراقب ظھرھا الالمع المنحني، فقراتھا
ه. أغمضُت الملساء، عجیزتھا اللینة. مَضْت برھة صمت. أذكر أنھ قد دار بخلدي «إنھا تقرأ وجھي». سمعتُھا تتأوَّ

عیني. قالَْت:
- أوه!

عني ُحنُّوھا. قالَْت: قني بذراعْیھا. روَّ أحسسُت بھا تدنو وتطّوِ



- أوه! أوه!
لم أبغِ سؤالھا. لم أبغِ معرفة ما كان. تشبَّثُْت بجسمھا الدافئ بقوة. ثم انتبھُت إلى ضحكتھا، ناعمة، تعلو شیئًا فشیئًا،

تولد من بطنھا كما تولد حیاة جدیدة باعثة على البھجة. قالَْت وھي ال تكّف عن الضحك:
- أوه! أوه! أوه!

رُت متابعة الترجمة. (المترجم) الحقًا، بعد مضّي وقت طویل، قرأُت ما قرأَْت، وفھمُت سبب ضحكھا. قرَّ
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د مونتالو أن األسطر الخمسة التالیة عصیة على القراءة. تتخلَّل النص فجوة اعتباًرا من ھذا الموضع. یؤّكِ

(المترجم) 
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لُت لتّوِي إلى كشف مذھل! ما لم أُكن مخطئًا-ولسُت أخالني مخطئًا- فلسوف تكتسب األلغاز الغریبة المقترنة توصَّ

بھذا العمل معنًى...
وإن لن یكون ھذا المعنى أقل منھا غرابة، قطعًا، بل سیكون أكثر مدعاةً لالضطراب بكثیر في الشّقِ الُمتعلِّق بي. 
وكما یجري في أحیان بالغة الكثرة، فقد اھتدیُت إلى ھذا االستنتاج بمحض الصدفة، ذلك أنني كنت أراجع لیلتھا 
الجزء األخیر من الفصل السادس في نسخة مونتالو، الفصل الذي لم أفرغ من ترجمتھ بعد. عند ذاك الحظُت أن 
حواف األوراق قد التصقَْت ببعضھا بشّدة على نحو مزعج (سبق أن الحظُت ذلك، ولكني تغاضیُت عن األمر 
ببساطة). تفحَّصتُھا عن كثب. بَدِت األوراق عادیة، إال أن المادة السائلة التي أُلِصقَْت بھا األوراق كانت حدیثة لم 
تَزل. قطَّبُت جبیني واضطرابي في ازدیاد. فحصُت الفصل السادس ورقة تلو األخرى، فاقتنعُت أن األوراق 
األخیرة قد زیَدْت على الكتاب في اآلونة األخیرة، بما ال یدع مجاًال للشك. وإذا بعقلي زوبعة من االفتراضات. 
عدُت إلى النص وتحقَّقُت من أن المقاطع «الجدیدة» متوافقة مع الوصف المسھب الذي یتناول تمثال مینیكمو. 
شرع قلبي یخفق بقوة. ماذا یعني ذلك الجنون؟   أرجأُت ما ذھبُت إلیھ من استنباطات وفرغُت من ترجمة الفصل. 
وفجأةً، بینما رحُت أتطلَّع من خالل النافذة بعد أن أسدل اللیل ستائره، وأتأمَّل صفَّ أشجار التفاح الذي یحدُّ 
بستاني الغارق في شبھ العتمة، تذكَّرُت الرجل الذي بدا أنھ كان یتجسَّس عليَّ ثم ولَّى ھاربًا حین انتبھُت إلى 

حضوره...
كما تذكَّرُت ظنَّي بأن أحدھم قد اقتحم بیتي في اللیلة التالیة. ھببُت واقفًا، ُمندَّى الجبین، وطرقات تدّوِي في

صدغي على فترات أقصر فأقصر.
یبدو لي االستنباط جلی�ا: أحدھم بدَّل األوراق التي تحوي نصَّ مونتالو ووضع أوراقًا أخرى مطابقة، وقد فعلھا في
مكتبي منذ زمن یسیر. تُراه شخًصا یعرفني، أو یعرف كیف أبدو على األقل، ما أتاح لھ إضافة تفاصیل مدھشة

د تعذیب مترجم؟ ا من تألیفھ لُمجرَّ إلى وصف التمثال؟ ولكن، من ینزع أوراقًا من عمل أصلي ویستبدل بھا نص�
مھما یُكن من شيء، فمن الجلي أنني لن أقدر على النوم ھادئًا من اآلن فصاعًدا، وال على العمل ھادئًا، فكیف لي
أن أعرف َمْن صاحب العمل الذي أترجمھ؟ واألسوأ من ذلك ما یلي: تُراني أفلح في االنتقال من عبارة إلى أخرى
ھة إليَّ من ذلك المجھول من دون التوقّف للتفكیر في احتمال أن یكون بعضھا-أو كلّھا- رسائل مباشرة ُموجَّ
الغامض؟ اآلن وقد اتَّخذ الشك لنفسھ عش�ا في دخیلة نفسي، كیف أتأكَّد أن فقرات أخرى في فصول سابقة ال تمتُّ
ل لي بصلة؟ إن خیال األدب من اإلبھام بحیث ال تقتضي الحاجة خرق قواعد اللعبة كي یتغیَّر كل شيء وتتحوَّ
د االرتیاب في احتمال أن یكون أحدھم قد خرق قواعد اللعبة كفیل مجریات كل شيء على نحو رھیب، فُمجرَّ
بذلك. فلنُكن صادقین، أیھا القارئ. أال یساورك من آن إلى آخر ذلك اإلحساس الباعث على الجنون بأن النصَّ
ھ إلیك بصفة شخصیة؟ (ُخذ النصَّ الذي تقرأه في ھذه اللحظة على سبیل المثال). وحین یستحوذ علیك ذلك ُموجَّ
ر: «أي ترھات! خیٌر لي نسیان األمر برمتھ ومتابعة القراءة»؟ اإلحساس، أال تھزُّ رأسك، فیما ترفُّ عیناك، وتفّكِ
إذًا، فلَك أن تحكم على مدى الھلع الذي ینتابني وأنا أعلم علم الیقین أن شق�ا من ھذا الكتاب یعنیني، بما ال یدع

مجاًال للشك!...
أقول: «الھلع»، وأنا أعني ما أقول. كم َدَرْجُت على النظر إلى النصوص من على مبعدة دوًما...

وفجأةً أجد نفسي في واحد منھا!
وعلیھ، ینبغي لي عمل شيء.

قبل كل شيء، سأنقطع عن العمل حتى أتوصَّل لحل ھذه المسألة. كما سأحاول اإلیقاع بزائري المجھول...
(المترجم)



[←91]
ھیماتیون: صنف من صنوف العباءات الُمستخَدمة قدیًما في بالد اإلغریق.



[←92]
استعدُت السیطرة على أعصابي خالل الساعات األواخر، ومردُّ ذلك-فوق كل شيء- أني عمدُت إلى توزیع
فترات الراحة بین المقاطع التي أترجمھا على نحو عقالني. فُرحُت أفرد ساقي وأتمشَّى قلیًال في أرجاء زنزانتي.
ف بصورة أفضل على العالَم الُمصغَّر حیث أتواجد. إنھ مستطیل تبلغ وبفضل ھذا التمرین، أفلحُت في التعرُّ
مساحتھ أربع أقدام طوًال وثالث أقدام عرًضا، في أحد أركانھ فراش صغیر غیر وثیر، وِلْصق الجدار المقابل
مكتب ومقعد. فوق المكتب أوراقي ونَصُّ كھف األفكار من تحقیق مونتالو. عالوةً على ذلك، فثمة فجوة صغیرة
في األرض حیث أقضي حاجتي (أیة رفاھیة باذخة!)، وباٌب خشبيٌّ ُمصَمت ُمصفَّح بأسیاخ من الحدید یحول دون
الحریة ودوني. الفراش والباب في حالة رثَّة (ناھیك عن الفجوة). أما المقعد والمكتب فعبارة عن قطعتي أساس
ثمینتْین، بحسب ما یبدو. باإلضافة إلى ما سبق، لديَّ وفرة من أدوات الكتابة. یمثِّل كل ذلك ُطعًما جیًِّدا إلبقائي
اني بھ مبعثھ ذلك المصباح التِعس ھوائي المزاج فوق المكتب، ُمنشغًال. الضوء الوحید الذي یسمح لي سجَّ
لھ في ھذه اللحظة. ولذا فمھما سعیُت للمقاومة، دائًما ما ینتھي بي المطاف وأنا جالس أتابع المصباح الذي أتأمَّ
الترجمة لئال یذھب عقلي، من بین أسباب أخرى. أعرف أن ذلك تحدیًدا ما یبتغیھ «أی�ا كان». فقد أَمَرني قائًال َعْبر

الباب:
- ترِجْم!

كان ذلك منذ...
كم مضى من ذلك الحین؟...

ولكن...
آه، أسمع صوتًا. ال بد أنھ الطعام. أخیًرا. (المترجم)



[←93]
أنا أیًضا أرى خیاالت داخل «الزنزانة-الكھف» التي ُزجَّ بي فیھا، حیث تتراقص الكلمات اإلغریقیة أمام عیني-
كم مضى من الوقت منذ رأیت ضیاء الشمس آلخر مرة، ضیاء الخیر، الذي منھ ینبثق كل شيء؟ یومان؟ ثالثة
أیام؟- وعلى الرغم من ذلك، فقد تبیَّنُت وراء رقصة الحروف المحمومة كال� من «األنیاب» والشَّْعر «الشائك»
«الخشن»، كلھا أشیاء دالّة على فكرة الخنزیر البّري، المقترنة بثالثة مآثر ھرقل، أال وھي أْسر خنزیر
أرومانثوس البّري. حتى وإن لم یرد ذكر «الخنزیر البّري» في موضع واحد، فإنني أراه. بل وأعتقد أنني أسمع
صوتھ، أسمع نخیره المبحوح، ودبیبھ الذي یُثیر الغبار في الھواء، والصوت المزعج الناجم عن خدش األغصان
ا تحت وطأة أظالفھ. وعلیھ فإن فكرة الخنزیر البّري موجودة، وواقعیة بمقدار ما أنا واقعي. ھل كان مونتالو ُمھتم�
بھذا العمل باعتباره برھانًا دامغًا على صحة نظریة األفكار األفالطونیة؟ وماذا عن «أی�ا كان»؟ ما الدافع الذي
حدا بھ إلى العبث معي أوًال، وإضافة أجزاء زائفة إلى النص األصلي، ثم اختطافي؟ تعتریني رغبة في الصراخ،

وإن كنُت أعتقد أن فكرة الصراخ ھي أكثر ما قد یخفِّف عني. (المترجم) 



[←94]
ق القاذورات التي وجدھا «أی�ا كان» مالئمةً كي یتركھا لي ر جوًعا. أترجمك بینما أتذوَّ أجل، كرانتور، فأنا أتضوَّ

ق القلیل؟ (المترجم)  في الوعاء الیوم. أترغب في تذوُّ



[←95]
الكلمتان اآلیدیسیتان في الفصل الحالي. أجل، الحظت. على كل حال، شكًرا لك یا كرانتور. (المترجم) 



[←96]
أجل، أصبَت مرة أخرى. كرانتور، إنك تتكھَّن بكل شيء. فاإلمساك من المشكالت األساسیة التي تواجھني منذ

احتُجزُت ھنا. (المترجم) 



[←97]
أرسطوفاني: نسبة إلى أرسطوفانیس كاتب المسرح الساخر اإلغریقي (446 ق.م.- 386 ق.م.).  



[←98]
ال بد أنني قد ُجننت. ھا أنا أحاور أحد شخوص العمل! بدا لي فجأةً أنھ یخاطبني، فأجبتُھ من خالل الحواشي. ربما
كان األمر برمتھ یُعَزى إلى الوقت الذي أمضیتُھ رھین زنزانتي، وأنا ال أتحدَّث إلى أحد. وعلى الرغم من ذلك،

صحیح أن كرانتور طالما وقف دوًما على الخط الفاصل بین الواقع والخیال...
ه أن ھ أن یكون جدیًرا بالتصدیق، بل یسرُّ أو باألحرى، على الخط الفاصل بین األدب والالأدب. كرانتور ال یھمُّ

یكشف الصنعة الكالمیة المحیطة بھ، كما فعل حین شدَّد على الكلمات اآلیدیسیة. (المترجم) 



[←99]
لقد الحظُت أنني لم أسرد بعد كیف انتَھى بي الحال إلى زنزانتي ھذه. لو أن ھذه الحواشي سوف تعصمني من
الجنون حق�ا، ربما كان خلیقًا بي أن أحكي كل ما أذكره من الوقائع، وكأني أخاطب قارئًا مستقبلی�ا بعید االحتمال.
ًدا. أعرف أن متابعة العمل عندك أھم بكثیر من اإلنصات إلى أیھا القارئ، إئذْن لي بمقاطعة سیر الحوادث ُمجدَّ
بلواي. ولكن تذكَّر، مھما بدوُت لك من الھامشیة في موضعي باألسفل، فأنت مدین لي بقلیل من االنتباه على سبیل
االمتنان لعملي الُمثِمر، الذي لواله لما تھیَّأ لك االستمتاع بھذا العمل الذي یروقك إلى ھذا الحد. وعلیھ، فُكْن حلیًما

واقرأني.
رُت اإلیقاع بزائري المجھول، ذلك الشخص الغامض لعلَّك تذكر أنني، لیلةَ فرغُت من ترجمة الفصل السابق قرَّ
ر النّص. ولھذا الغرض أطفأُت أضواء البیت وتظاھرُت بالنوم، إال أنني في الواقع مكثُت ُمتربًِّصا في بھو ُمزّوِ
البیت، متواریًا خلف أحد األبواب، أترقَّب «زیارتھ». كدُت أتأكَّد أنھ لن یحضر لیلتھا، حین سمعُت صوتًا. حانَْت
مني إطاللة من خلف الباب المواَرب، فلم أتبیَّن سوى خیال ینقضُّ علّي. استیقظُت شاعًرا بألم شدید في رأسي،
وألفیُت نفسي حبیًسا بین ھذه الجدران األربعة. أما زنزانتي فقد وصفتُھا بالفعل، وأحیل القارئ الُمھتمَّ إلى حاشیة
أوردتُھا مسبقًا. وجدُت فوق المكتب نصَّ كھف األفكار، نسخة مونتالو، فضًال عن ترجمتي التي توقَّفَْت عند
الفصل السادس. وفوق الترجمة تحذیر مكتوب في ورقة منفصلة، جاء فیھا بخّطٍ رشیق: «لیس یھمُّك أن تعرف
َمْن أنا. اْدُعني «أی�ا كان». ولكن، إن كان یھمُّك الخروج من ھنا حق�ا، تابِْع الترجمة. وحین تفرغ منھا، ستنال
حریتك». وحتى ھذه اللحظة اقتصر التواصل بیني وبین ُمختِطفي المجھول على ذلك التحذیر، فضًال عن صوتھ

الذي ال جنس لھ، والذي یصلني بین الفینة واألخرى، آمًرا: «ترِجْم!». وھذا ما أنا فاعل. (المترجم) 



[←100]
قاومُت خاطرةً ُمستبدَّة راَحْت تغویني بتمزیق ھذه النسخة الزائفة من الفصل الثامن، التي ال شك أن ُمختطفي قد
دسَّھا بین صفحات العمل. لم یُِصْب ابن العاھرة في شيء باستثناء النحیب، فقد أصبحُت كثیر البكاء في اآلونة
األخیرة. وتلك واحدة من الوسائل التي أتبعھا لقیاس الزمن. لو ظنَّ «أی�ا كان» أنھ سیدفعني إلى الجنون بتلك
األوراق المدسوسة، فھو مخطئ تماًما. اآلن أعرف ما الدافع من وراء استخدامھا. إنھا رسائل، تعلیمات، أوامر،

تھدیدات...
فھو لم یعُد یھتمُّ حتى بإخفاء أصل أوراقھ المنحولة. قرأُت نفسي بضمیر الُمتكلِّم، فراودني إحساس مثیر للغثیان.
ده النّص. ه»، على عكس ما یؤّكِ حاولت دفعھ عني بالتفكیر في ما كنُت سأقولھ بالفعل. ال أعتقد أنني كنت «سأتأوَّ
بل أظنُّ أنني كنُت سأطرح أسئلة أكثر بكثیر مما جاء في ذلك النص الجدیر بالشفقة، حیث یحاول تقلیدي. وعلى
ر أنھ النسخة الحقیقیة من الرغم من ذلك، فقد أصاب عین الحقیقة في ما یتعلَّق بالنحیب. أستھلُّ ترجمة ما أتصوَّ

الفصل الثامن. (المترجم) 



[←101]
أعمل ببطء شدید! ببطء شدید! ببطء شدید! إن أردت الخروج من ھنا، فعليَّ أن أترجم بسرعة أكبر. (المترجم) 



[←102]
ل في كل شيء، لھا تأثیر إنھا اآلیدیسیس، أیھا األحمق، اآلیدیسیس، اآلیدیسیس! اآلیدیسیس تغیِّر كل شيء، تتدخَّ

على كل شيء، وھي اآلن متمثِّلة في فكرة «البطء»، التي تحجب فكرة أخرى بدورھا... (المترجم) 



[←103]
بَت اآلیدیسیس إلى األوصاف أیًضا، فجاء سرد اللقاء بین ھراقلیس ویاسینترا آسف، ما عدُت أحتمل. لقد تسرَّ
بطیئًا حتى إنھ یبعث على السخط. سأغتنم المزایا التي أحظى بھا بوصفي مترجًما، وأحاول تكثیف الوصف سعیًا

لإلنجاز بسرعة أكبر. ولذا أكتفي بسرد الشّق الجوھري وحسب. (المترجم) 



[←104]
ھنا أتوقَّف. إذ تشتمل بقیة الفقرة بالغة اإلسھاب على وصف ُمْضٍن یتناول كل خطوة من خطوات ھراقلیس وھو
یدنو من یاسینترا. وللمفارقة، فإن كاشف األلغاز ال یصل إلیھا قط، ما یستحضر إلى الذاكرة مفارقة «أخیل الذي
ال یلحق بالسلحفاة قط»، لصاحبھا الفیلسوف زینون اإلیلّي (ومن ھنا جاء مصطلح «خطوة إیلیَّة»). كل ذلك،
باإلضافة إلى كثرة تكرار ألفاظ مثل «بطيء» أو «متثاقل» أو «أخرق»، وكذلك المجاز الُمتعلِّق بالحرث، یشیر
إلى مأثرة قطیع جریون، القطیع البطيء الذي یتعیَّن على ھرقل أن یسرقھ من المسخ المدعو جریون. وتُعدُّ
جة» التي یرد ذكرھا أحیانًا بمثابة وصف ھومیرّي، إذ یصف صاحُب اإللیاذة القطیَع بأنھ ذو «الُخطى الُمتعّرِ

جة»... «ُخطى ُمتعّرِ
وبالحدیث عن التثاقل والبطء، تجدر بي اإلشارة إلى أنني تمكَّنُت من قضاء حاجتي بسالسة أخیًرا، ولذا فقد صفا

مزاجي بعد كدر. ربما كان شفائي من اإلمساك بُشرى بالسرعة وتحقیق األھداف المنشودة. (المترجم) 



[←105]
إن تفسیر اللغز الثقیل الذي یسوقھ ھراقلیس الیونتوري یرمي إلى تعزیز اآلیدیسیس مرة أخرى، ذلك أن كاشف
األلغاز، برغم تقتیره البالغ في الكالم عادةً، یسترسل ھنا في استطرادات مسھبة سخیَّة، تمضي في بطء شأن
رُت إعداد نسخة موجزة، مع ذكر بعض التعلیقات الواردة في األصل كلما بدا لي ذلك قطیع جریون. ولذا فقد قرَّ

مالئًما. (المترجم) 



[←106]
یقول ھراقلیس: «لنا أن نتخیَّل ضحكاتھم اللیلیة، اختیالھم المرھف أمام ضربات إزمیل مینیكمو البطیئة، شقاوات

العشق الرحیبة، أجسامھم البالغة التي أسبغَْت علیھا المشاعل حمرةً...». (المترجم)



[←107]
یقول ھراقلیس: «وبعد رشفة نبیذ اللذَّة التي تخلب األلباب، تجيء رواسب الجدال الالذعة». (المترجم) 



[←108]
یلفت ھراقلیس انتباه دیاغوراس قائًال: «الحظ حذق مینیكمو! لم یصبح فنانًا من فراغ، فھو یعرف أن المظھر
ل ما طاف والھیئة بمثابة شراب ُمسِكر قوي المفعول. رأینا إیونیو في ثیاب امرأة، یفوح منھ عبق نبیذ، فطاف أوَّ
ًرا على ھذا النحو قادر على فعل أي شيء. وھاك الشََّرك الذي نُِصب لنا، ألن بخاطرنا أن شابًا مخموًرا وُمتنّكِ

عادات ُحكمنا األخالقي تأبى تمام اإلباء أدلة ُحكمنا العقالني!» (المترجم) 



[←109]
عندئذ یسأل دیاغوراس ُمعترًضا: «وماذا عن زھرة الزنبق؟». فینزعج ھراقلیس بسبب مقاطعتھ، ویجزم قائًال:
«ال تعدو كونھا تفصیلة شاعریة، علًما بأن مینیكمو فنان». أما ما ال یعرفھ ھراقلیس أن زھرة الزنبق لیست
د تفصیلة «شاعریة»، بل آیدیسیَّة، ولذا فھي عصیة على استداللھ العقلي لكونھ واحًدا من شخوص العمل. إن ُمجرَّ
ھة إلى القارئ، ولیس إلى ھراقلیس. اعتباًرا من اآلن أستأنف الحوار كما جاء في زھرة الزنبق إشارة ُموجَّ

األصل. (المترجم) 



[←110]
إشارة یُراد بھا تعزیز اآلیدیسیس، كما جرى في فصول سابقة، تأكیًدا على صورة قطیع جریون. (المترجم) 



[←111]
بطبیعة الحال، یقتصر حضور «بقرة البستان» على اآلیدیسیس فحسب-مثلھا كمثل «ثور» الفصل الرابع
و«أفاعي» الفصل الثاني- وعلیھ فإنھا خافیة عن أنظار شخوص العمل. بَْید أن الُمؤلِّف یلجأ إلى استخدامھا
بوصفھا حّجة لدعم شكوك دیاغوراس. ولذا فإن التصریح حقیقي عند القارئ بالفعل. یداي ترتجفان. ربما كان

ذلك بسبب من اإلعیاء. (المترجم) 



[←112]
د أن انتھت مھمتھا اآلیدیسیَّة، توارت صورة البقرة حتى عن أنظار القارئ، وأضحى البستان «خالیًا». لیس بُمجرَّ

ذلك من السحر في شيء، بل إنھ األدب ببساطة. (المترجم) 



[←113]
إنھا وضعیتي األثیرة. بدَّلتُھا من فوري كي أستأنف الترجمة. أعتقد بأن ھذا التوازي مالئم، ذلك أن كل شيء في
الفصل الحالي یجري بصورة مزدوجة، لشخصْین في آٍن. ما ِمْن شك في أننا إزاء محاولة مرھفة لتعزیز

اآلیدیسیس التي تمثِّل القطیع: كما یمضي عجالن معًا وقد ُشدَّا إلى بعضھما بنیر واحد. (المترجم) 



[←114]
اآلن عرفُت أن الشخص الذي حبسني ھنا مجنون كلی�ا. كنُت أتأھَّب لترجمة ھذه الفقرة حین رفعت ناظري ورأیتُھ
ماثًال أمامي، كما رأى ھراقلیس یاسینترا ماثلةً أمامھ. دلف إلى زنزانتي من دون أن یُحدث صوتًا. كان مظھره
سخیفًا، إذ تلفّع برداء أسود طویل، ووضع قناًعا وشعًرا مستعاًرا مبھرًجا. كان القناع على ھیئة وجھ امرأة، في
حین دلَّ صوتھ ویداه على رجٍل كھل. كانت كلماتھ وإیماءاتھ مطابقة لكلمات یاسینترا وإیماءاتھا في ھذا الحوار
(عرفُت ذلك اآلن، حین شرعُت أتابع الترجمة). تكلَّم بلساني، ولكن ما أدلى بھ ترجمة دقیقة لما ورد في النص.

وعلیھ، فلن أورد في الحواشي سوى ردودي بعد أقوال ھراقلیس وحسب. (المترجم)



[←115]
فسألُت:    

- من أنت؟ (المترجم)  



[←116]
أعتقد أنني لم أقُل شیئًا ھنا. (المترجم) 



[←117]
فِصحُت:   

- في العتمة؟ لسُت أرید الجلوس في العتمة. أنا حبیس ھنا بسببك! (المترجم)  



[←118]
- ماذا؟ ھل ُجننت؟؟ (المترجم) 



[←119]
قلُت زاعقًا:   
- إلیك عني!

 ثم ھببُت واقفًا. (المترجم)  



[←120]
ًدا، ولكن أعتقد بأنني قلُت عندئذ:    لسُت متأّكِ

- إیاك والمساس بي!! (المترجم)



[←121]
- أي معروف؟...

أّي معروف؟...
ترجمة العمل؟... (المترجم) 



[←122]
- سأكون سعیًدا إن أذنت لي بالخروج من ھنا! (المترجم) 



[←123]
- أجل!! أنا جائع! وعِطش!... (المترجم)   



[←124]
شعرُت بالضیق بغتةً.  

- مھًال، أرجوك، ھال بقیت معي!... (المترجم)  



[←125]
ھال بقیت معي!!... (المترجم) 



[←126]
صرخُت: 

- كال!!
ثم أجھشُت بالبكاء.

اآلن وقد استعدُت الھدوء، أتساءل إالَم یرمي مختطفي باستعراض الحركات اإلیمائیة العبثي الذي قدَّمھ؟ إبداء
معرفتھ التامة بالعمل؟ إفھامي أنھ یعرف إلى أین وصلُت في الترجمة، في كل لحظة؟...

أما األمر الذي أنا على یقین منھ أنني وقعت بین یدي كھل مجنون! یا آلھة اإلغریق، بِك أستعیذ! (المترجم)



[←127]
«ثم اْلتََھَمھ الحضور...».

ات على أنھ الطبق الرئیسي. لسُت یتَّخذ وصُف محاكمة مینیكمو واجھةً آیدیسیَّة تتمثَّل في مأدبة حیث یُقدَّم النحَّ
أدري بعد أیة مآثر ھرقل ھي المعنیة باإلشارة، وإن كانت لدي ظنوني. الُمؤكَّد أن ریقي قد جرى لتلك اآلیدیسیس.

(المترجم)



[←128]
إن الصور المجازیة الُمقتِرنة بالطعام و«الخیول» التي یكثر ذكرھا في ھذا الفصل، تصف من خالل اآلیدیسیس
مأثرةَ ترویض أفراس دیومیدیس. وتُعَرف األفراس الُمشار إلیھا بأنھا كانت من آكالت لحوم البشر، حتى انتھى

بھا المطاف وقد التھَمْت مالكھا نفسھ. (المترجم) 



[←129]
الحقیقة؟ وما الحقیقة؟ أوه، ھراقلیس الیونتوري، یا كاشف األلغاز، قُْل لي ما الحقیقة! أشرفُت على العمى في

سعیي لكشف طالسم خواطرك، ومحاولة العثور على حقیقٍة ما، مھما تُكن تلك الحقیقة من الضآلة...
ال أِجد سوى صور آیدیسیَّة، وأفراس تلتھم لحوم البشر، وقطعان تمضي بخًطى متثاقلة، وفتاة مسكینة ُممِسكةً
بزھرة زنبق تالشى أثرھا قبل صفحات، ومترجم یروح ویغدو، عصّي على الفھم، ملغز، مثلھ كمثل المجنون

الذي احتجزني ھنا. ھراقلیس، لقد اھتدیَت إلى كشف أمر ما، على األقل، أما أنا...
فإلى أي كشف اھتدیُت أنا؟ لَم لقي مونتالو حتفھ؟ لَم اختُطفُت؟ أي سّر یخفي ھذا العمل؟ لَْم أقف على حقیقة أي

شيء! فبخالف الترجمة، ال أفعل شیئًا سوى النحیب، واالشتیاق إلى الحریة، والتفكیر في الطعام...
وقضاء حاجتي. أما من ناحیة قضاء الحاجة، فأقضیھا بسالسة... ما یُبقیني ُمتفائًال. (المترجم) 



[←130]
صورة عبثیة ترمي إلى تعزیز اآلیدیسیس. فََرس تأكل لحًما عفنًا، وفي بستان األكادیمیة! دھَمتْني نوبة ضحك
شدیدة إلى حّدٍ ذعرُت لھ في خاتمة المطاف، ثم أغرقُت في الضحك مرة أخرى، یحدوني إلى ذلك خوفي. طرحُت
األوراق أرًضا، وأمسكُت بطني بكلتا یدي، وشرعُت أقھقھ بقوة أكبر فأكبر، بینما انعكَسْت على مرآتي الذھنیة
ُ رجل ناضج ُمنحِسر الشعر عند الصدغْین، أسوده، مستغرق في الضحك، داخل حجرة تغشاھا العزلة، صورة
موصدة بالضبّة والمفتاح، تكاد تكون غارقة في عتمة مطبقة. فلَْم تُضحكني تلك الصورة، بل أبَكتْني، فثمة نقطة
قصوى جدیرة بالفضول تذوب عندھا الحدود بین الضحك والبكاء. فََرٌس من آكالت اللحوم في أكادیمیة أفالطون!
ألیس طریفًا؟ وبالطبع، یعجز كلٌّ من أفالطون ودیاغوراس عن رؤیتھا! تنطوي ھذه اآلیدیسیس على قدر من

االنتھاك الُمضلِّل...
یقول مونتالو: «إن حضور حیوان كھذا یفضي إلى اختالط األمور علینا. ھذا ولم تُِشر المصادر التاریخیة
لألكادیمیة إلى وجود أفراس من آكالت اللحوم في البساتین. تراه خطأً، على غرار األخطاء الكثیرة التي وقع فیھا

خ ھیرودوت؟». ھیرودوت!... المؤّرِ
فعًال؟...

عليَّ باإلمساك عن الضحك. یُقال إن القھقھة أول الجنون. (المترجم)



[←131]
«من دون أن یعرف لذلك سببًا»؟ أشعر برغبة في الضحك مرة أخرى! من الواضح أن الصور اآلیدیسیَّة كثیًرا
ما تتسلَّل إلى وعي دیاغوراس، في حین أنھا ال تتسلَّل إلى وعي ھراقلیس قط، فاألخیر ال یرى سوى ما تراه

لَت «ابتسامة الفََرس» إلى ذكرى ابتسامة مینیكمو. (المترجم)  عیناه، على نحو یدعو إلى الفضول. لقد تحوَّ



[←132]
ل الفََرس اآلیدیسیَّة إلى شحرور واقعي (أي ینتمي إلى الواقع الروائي) یبرز الرسالة الغامضة التي إن تحوُّ

ینطوي علیھا ھذا المشھد. ھل یھزأ الشرُّ بالفیلسوفْین؟ دعونا نتذكَّر أن لون الشحرور أسود... (المترجم)



[←133]
أتى وعلى وجھھ قناع آخر (یمثِّل وجھ رجل باسم ھذه المرة). قمُت عن المكتب.  جاء صوتھ مكتوًما من خلف 

أمارات االستھزاء:
- ھل اكتشفَت المفتاح النھائي؟

- من أنت؟
اني: فأجاب سجَّ

- أنا السؤال.
ثم أعاد سؤالھ:

- ھل اكتشفَت المفتاح النھائي؟
- دعني أخرج من ھنا...

- حینما تكتشفھ. ھل اكتشفَت المفتاح النھائي؟
فصحُت بھ وقد فقدُت السیطرة على الركاب، وأفلََت مني زمام ھدوئي اآلیدیسي:

- كال! فمن خالل اآلیدیسیس، یشیر العمل إلى مآثر ھرقل...
وفتاة ممسكة بزھرة زنبق، ومترجم...

غیر أني لسُت أدري ما قد یعنیھ كل ذلك! فأنا...! 
قاطعني بجدیة ھازئة:

- ربما كانت الصور اآلیدیسیَّة بعًضا من المفتاح وحسب. ما موضوع العمل؟
فتلعثمُت قائًال:

- تحریات في جرائم قتل...
كان یبدو أن الشخصیة الرئیسیة قد عثَرْت على الجاني، أما اآلن...

اآلن برَزْت مشكالت جدیدة...
ما زلُت ال أدري كنھھا.

بدا أن ُمختِطفي قد أطلق ضحكة مقتَضبة. وأقول «بدا» ألن قناعھ كان سرابًا تنعكس علیھ انفعاالتھ. عندئذ قال:
- من الجائز أیًضا أّال یكون ھنالك مفتاح نھائي، ألیس كذلك؟

فأجبتُھ من فوري:
- لسُت أظّن.

- ولَم؟
- لو لم یُكن ھنالك مفتاح نھائي، لما كنُت أنا حبیًسا ھنا.

ًھا: بدا ُمتفّكِ
- أوه، عظیم. ولذا فأنا عندك بمثابة دلیل على وجود مفتاح نھائي!...

أو بمعنى أصح، الدلیل األكثر أھمیة! 



ضربُت المكتب بیدي. صرخت:
- حسبك! فأنت تعرف العمل! بل وعمدَت إلى تغییره، فأعددَت صفحات زائفة ودسستَھا بین الصفحات األصلیة!

؟ كما أنك تتقن كال� من أسلوب العمل واللسان الذي ُكتِب بھ! فما حاجتك إليَّ
ظلَّ القناع یضحك، وإن بدا صاحبھ ُمستغِرقًا في التفكیر لبرھة. ثم قال:

- لم أغیِّر شیئًا في العمل على اإلطالق. ما ِمْن صفحات زائفة. كل ما ھنالك أنك ابتلعَت طعًما آیدیسی�ا.
- ماذا تعني؟

- عندما یشتمل نصٌّ على آیدیسیس بالغة القوة، كما في ھذه الحالة، یستحوذ على القارئ ھوٌس بالصور حتى
تزجَّ بھ في العمل على نحو ما. فلیس ممكنًا أن یستحوذ علینا ھوٌس بشيء ما لم نشعر، في الوقت نفسھ، بأننا

بعٌض منھ. في عیني الحبیب تخال أنك ناِظر حبَّھ، وفي كلمات الكتاب اآلیدیسي تخال أنك كاِشف حضوَرك...
فتَّشُت أوراقي، في ضیق. أشرُت إلى إحداھا:

- وكذلك ھنا؟ كذلك حین تحدَّث ھراقلیس الیونتوري إلى مترجم مزعوم رھن االختطاف، في الفصل الثامن
الزائف؟ كذلك ھنا ابتلعُت «طعًما آیدیسی�ا»؟

فأجاب بھدوء:
- ھذا ما كان. على مدار العمل یِرد ذكر مترجم یخاطبھ كرانتور بضمیر المخاطب أحیانًا، ویتحدَّث إلیھ ھراقلیس

في ذلك الفصل «الزائف»...
ما ال یعني أنك أنت ھذا المترجم!...

  لم أدِر بما أرّد، إذ كان منطقھ دامغًا. وفجأةً سمعُت ضحكتھ المقتضبة َعْبر القناع. قال:
- آٍه، األدب! القراءة ال تعني التفكیر وحیًدا یا صدیقي، بل تعني المحاورة! ولكنھا محاورة أفالطونیة، حیث
تحاورك فكرة! وعلى الرغم من ذلك، فھي لیست فكرة ثابتة، ذلك أنك تغیِّرھا من خالل محاورتھا، وتجعلھا

فكرتك، حتى تصل إلى االعتقاد بوجودھا المستقل...
والكتب اآلیدیسیَّة تستغلُّ تلك السمة لتنصب شراكھا بدھاء...

شراكھا التي قد تفضي بك...
إلى الجنون.

وبعد صمت، أردف قائًال:
- األمر نفسھ جرى لمونتالو، سلفك...

شعرُت ببرد یسري في حشاي:
- مونتالو؟ مونتالو كان ھنا؟

مَضْت برھة صمت أخرى. ثم انفجر القناع ضاحًكا في صخب، وقال:
- بالطبع كان ھنا...

لوقت أطول مما تظّن! في واقع األمر، الفضل یرجع إلى نسختھ في معرفتي بھذا العمل، مثلي كمثلك. ولكني
كنت أعرف أن كھف األفكار یحجب مفتاًحا، ولذا احتجزُت مونتالو ھنا وأرغمتُھ على البحث عنھ. فأخفق في

العثور علیھ.
قال قولھ األخیر وكأن «اإلخفاق» تحدیًدا ما یتوقَّعھ من ضحایاه. أطرق برھةً في حین بَدْت االبتسامة المرتسمة

على قناعھ وكأنھا تتَّسع. تابع قائًال:
- سئمُت، وعندئذ فتَكْت بھ كالبي لتُشبع نھمھا...

َّ



ثم ألقیُت بجثتھ في الغابة. ظنَِّت السلطات أن الذئاب قد نھَشتْھ.
وبعد برھة صمت جدیدة، أردف قائًال:

- ولكن ال تقلق، فلن أسأم منك قبل مضي وقت طویل.
فاستحال خوفي غضبًا.

- أنت...
أنت رجل فظیع عدیم الرحمة...

د»؟ وفي خاتمة المطاف، صحُت بھ یائًسا، أطرقُت محاوًال العثور على الكلمة المالئمة: «قاتل»؟ «مجرم»؟ «جالَّ
ُمدرًكا أن نفوري منھ عصيٌّ على الترجمة:

- ...لغو فارغ!
: ثم تابعُت في تحّدٍ

- أتظّن أنك تخیفني؟...
إنك أنت الذي تخشاني، ولذا تواري وجھك!

فقاطعني:
- أتودُّ نزع قناعي؟

ساد صمت عمیق. قلُت:
- كال.
- ولَم؟

- ألني إن رأیُت وجھك، أعرف أنني لن أخرج من ھنا على قید الحیاة...
ًدا. سمعُت ضحكتھ المقتضبة المقیتة ُمجدَّ

- وعلیھ، فأنت في حاجة إلى قناعي لضمان سالمتك، وأنا في حاجة إلى حضورك لضمان سالمتي! ما یعني أن
لیس في وسعنا االفتراق! 

ولَّى وجھھ شطر الباب، ثم أوصده من خلفھ قبل أن أتمكَّن من بلوغھ. بلغني صوتھ من خالل شقوق الباب
الخشبي:

- تابِع الترجمة. وضْع في اعتبارك ما یلي: إن كان ھنالك مفتاح وتمكَّنَت من اكتشافھ، فلسوف تخرج من ھنا. أما
إن لم یُكن لھ وجود، فلن تخرج أبًدا. لذا فأنت الُمنتِفع األكبر بوجود مفتاح لھذا العمل، ألیس كذلك؟ (المترجم)



[←134]
«لھا عبیر امرأة نفَّاذ. أما الملمس... أوه، أي صالبة غّضة! شيء یشبھ نعومة نھد فتاة وخشونة ذراع ریاضي في

آن». ھكذا جاء الوصف العبثي الذي خصَّ بھ مونتالو بردیة الفصل العاشر. (المترجم) 



[←135]
ر الُمشار إلیھا ھنا (سرعان ما نعرف أننا إزاء كلمة سر) بمثابة نسخة طبق األصل مما دار بیني تُعدُّ كلمة الّسِ
وبین ُمختطفي في لحظة بعینھا خالل الحدیث الذي تبادلناه منذ ساعات قالئل. نسخة تتَّسم بدقة عجیبة. تُراه

«طعًما آیدیسی�ا» آخر؟ (المترجم) 



[←136]
تاراسك: كائن أسطوري عبارة عن ھجین من عدة حیوانات.



[←137]
مرة أخرى، تدفعني «الفتیات» و«البتالت البیض» إلى التفكیر في صورة فتاتي، فتاة زھرة الزنبق. فأراھا تعدو

تحت شمس بالد اإلغریق الحارقة، ممسكة بزھرة زنبق، مفعمة بالبھجة، واثقة من ذاتھا...
أرى كل ذلك في ھذه الفقرة البشعة! أوه، أي كتاب آیدیسي ملعون! (المترجم) 



[←138]
تیتان (أو الجبابرة): جنس من اآللھة سابق على آلھة األولمب.



[←139]
أرجو من القارئ أال یعیر انتباًھا لتلك السمات األنثویة والذكوریة التي اجتمعَْت لدیاغوراس فجأةً، علًما أنھا
صورة آیدیسیة. إن اإلبھام الجنسي، الذي طغى على وصف الشخصیات الثانویة في الفصل الحالي، یطال اآلن
واحًدا من الشخصیات الرئیسیة. كما یبدو أنھا إشارة إلى حضور مأثرة حزام ھییولیتا، حیث یتعیَّن على ھرقل
مواجھة األمازونیات (العذارى المحاربات، أو بعبارة أخرى النساء المسترجالت) من أجل سرقة حزام ھییولیتا،
ملكة األمازونیات. وعلى الرغم من ذلك، أعتقد بأن الُمؤلِّف یسمح لنفسھ بإلقاء دعابة الذعة على حساب واحد من
رُت دیاغوراس بالھیئة التي ذكرھا الُمؤلِّف فاستغرقُت في الشخصیات األكثر «جدیة» في العمل بأسره (تصوَّ
ًدا). وفي رأیي أن حسَّ الدعابة الغروتسكي ھذا ال یختلف كثیًرا عن حّسِ الدعابة الذي یتَّسم بھ الضحك ُمجدَّ

اني الُمقنَّع... سجَّ
(المترجم) 



[←140]
عن أي بعد؟ من ھنا باألسفل؟ (المترجم)



[←141]
أمضیُت زمنًا أطول مما ینبغي وأنا حبیٌس في ھذه الزنزانة. للحظٍة بدا لي ممكنًا أن أترجم ھاتْین العبارتْین
ھةً، والغیمةُ بصورة أقل فجاجة، ربما على النحو التالي: «كان القمُر نھًدا، والغیمةُ تداعبھ بأنملتھا. كان القمُر فُوَّ
الرقیقةُ الحواف تصبو إلى االنزواء فیھا»، أو شيء من ھذا القبیل. على كل حال، ھذه الترجمة أكثر شاعریةً

بكثیر من تلك التي اخترتُھا. إال أن...
أوه، ھیالنة! كم أذكرِك وأحتاج إلیِك! لطالما ظننُت بأن الرغبات المادیة في خدمة النشاط الذھني النبیل وحسب...

أما اآلن...
كنُت أبذل الغالي والنفیس من أجل لقاء حمیمي ساخن! (وأقولھا ھكذا، من دون لّفٍ أو دوران، فمن سیقرأ كل
ھذا؟ لنُكن صادقین مع أنفسنا!). أوه، الترجمة، الترجمة. مأثرة حمقاء من مآثر ھرقل، نزوًال عند أمر الملك
العبثي یوروسثیوس، ذلك الملك الذي أمر ھرقل بإنجاز مآثره جمیعًا بحسب ما ورد في األساطیر اإلغریقیة!
فلیُكن إذًا! ألسُت أنا سید ما أكتب، وأنا في ھذا الحصن المعتم؟ فلتُكن ھذه ترجمتي إذًا، مھما بَدْت صادمة!

(المترجم)



[←142]
ما ھذا؟ من الجلي أن كلمة «مراقبة» تشھد طفرة آیدیسیة مفاجئة! ولكن...

ماذا تعني؟ ترى، أیكون ھناك من «یراقب» ھراقلیس؟ (المترجم) 



[←143]
سكاكین! اآلیدیسیس، إنھا تتكاثر فجأةً كما یتكاثر اللبالب السام!

ما الصورة المحجوبة؟
«المراقبة»... «السكاكین»...

أوه، ھراقلیس، ھراقلیس. حذار، فالخطر یحِدق بك! (المترجم) 



[←144]
واآلن، «ظھر»! إنھ تحذیر! ربما كان یعني: «راقْب ما یدور خلف ظھرك...

ب إلیك». فثمة سكین ُمصوَّ
رك؟ كیف؟ ال تقربھا! (المترجم)  أوه، ھراقلیس، ھراقلیس! كیف لي أن أحذِّ



[←145]
یرمي تكراُر الكلمات اآلیدیسیة الثالث في ھذه الفقرة إلى تعزیز الصورة! ھراقلیس، راقب ما یدور خلف

ظھرك، فھي تحمل سكینًا! (المترجم)



[←146]
ال تولھا ظھرك! (المترجم) 



[←147]
كال، ملعون أنت!! (المترجم) 



[←148]
ما زال الخطر قائًما، فالكلمات الثالث تعاود الظھور بإصرار كتحذیرات آیدیسیة! (المترجم) 



[←149]
ترتخي أجفاني أمام ھذه الكلمات الباعثة على النوم باإلیحاء. (المترجم) 



[←150]
إني أنا ھو. ما تلك أوصاف ھراقلیس، بل أوصافي أنا. إني أنا ذلك الذي استلقى على الفراش مع یاسینترا!

(المترجم) 



[←151]
اء جمیعًا یتخیَّلون أنفسھم شيء فظیع أن أرى نفسي ھناك، أن أرى وصفًا لنفسي خالل لقاء حمیمي. ربما كان القُرَّ
ر القارئة أنھا ھي. أحسُّ باإلثارة رغم محاولتي تجنُّب ر القارئ أنھ ھو وتتصوَّ في مشاھد من ھذا القبیل. فیتصوَّ

ذلك. أقرأ وأكتب، وأحّس بلذَّة غریبة جارفة في آن... (المترجم) 



[←152]
كلمات التحذیر اآلیدیسیة الثالث: «ظھر»، و«سكین»، و«مراقبة»! إنھ شرك! یجب عليَّ أن...

أعني، یجب على ھراقلیس أن... (المترجم) 



[←153]
إنھا كلماتي أنا! كتبتُھا لتّوِي في حاشیة سابقة! (وضعُت خط�ا تحتھا في المتن والحاشیة كیما یتحقَّق القارئ منھا).
بالطبع، كنت قد كتبتُھا قبل ترجمة العبارة الُمشار إلیھا. أال یكاد یكون ذلك مزًجا ما بین أمرْین؟ ألیس عمًال من
یَّة: أن أربت أعمال الحب؟ فما مطارحة الغرام إن لم تُكن مزًجا ما بین الواقع والخیال؟ أوه، ما أروع اللذَّة النّصِ
على النص، وأتلذَّذ بالنص، وتداعب ریشتي النص! لسُت آبھ لكون اكتشافي عارًضا. فلم یعُد لدي أدنى شك، إني

أنا ھو، ھناك، برفقتھا... (المترجم)



[←154]
لم یتمكَّن ھراقلیس من اإلتیان برّدِ فعل. وال أنا. مضى ھراقلیس قدًما. فمضیُت أنا أیًضا. وھكذا حتى النھایة. كالنا

اختار المضي قدًما. (المترجم)



[←155]
فیَم ظھور الكلمات اآلیدیسیة التحذیریة ُمجدًَّدا، اآلن وقد بدا أن الخطر ما عاد یحِدق بھراقلیس؟ (وضعُت خط�ا

تحت كّلٍ من الكلمات الثالث). ماذا یجري؟ (المترجم)



[←156]
اآلن فھمت! ھراقلیس، حذار، انتبھ إلى ما یدور خلف ظھرك!! (المترجم) 



[←157]
انظر خلفك!! (المترجم)



[←158]
لقد أنقذُت حیاتك یا صدیقي القدیم ھراقلیس الیونتوري! أمر ال یُصدَّق، ومع ذلك أظنُّ أنني قد أنقذُت حیاتك!
نُت صرختي في أثناء الترجمة، فسمعتَھا أنت. بطبیعة الحال، ربما ظنَّ یخطر لي أنھا ربما كانت حقیقة فأبكي. دوَّ
نُت كلماتي في حاشیة سابقة على ظھور تلك الكلمات في المتن. أحدھم أنني قد اطَّلعُت على النص أوًال، ثم دوَّ

ولكني أقسم بأن األمر لم یجِر على ھذا النحو. لیس عن وعي، على األقل...
واآلن، ماذا تذكَّرَت، ھراقلیس؟ ولَم ال أتذكَّر األمر نفسھ أنا اآلخر؟ ینبغي لي أن أدرك ما أدركتَھ أنت، ولكن...! 
ن الفقرة السابقة حین دخل بحدة وعلى نحو غیر ُمتوقَّع كعھدي ه. كنُت أدّوِ اني لتّوِ جَرْت أمور مھمة. انصرف سجَّ
بھ أبًدا. جاء وعلى وجھھ القناع نفسھ الذي یمثِّل وجھ الرجل الباسم، ُمتَّشًحا بالرداء األسود. جعل یذرع زنزانتي

الصغیرة جیئةً وذھابًا قبل أن یسألني:
- كیف تسیر األمور؟

- انتھیُت من ترجمة الفصل العاشر. اآلیدیسیس الواردة بھ تمثِّل مأثرة حزام ھییولیتا، والنساء المحاربات، أي
األمازونیات. ثم استطردُت في حدیثي:

- ولكني ھناك أنا أیًضا.
- حق�ا؟
فقلُت:

- وأنت أعلم الناس بذلك.
لني بابتسامة دائمة. قال: جعل قناعھ یتأمَّ
- قلُت لك إنني لم أِضف إلى العمل شیئًا.

. تنفَّسُت عمیقًا ورجعُت إلى حواشيَّ
- خالل اللقاء الحمیمي بین الراقصة یاسینترا وھراقلیس، یوَصف جسمھ «بالنحول». غیر أن ھراقلیس بالغ

البدانة كما یعرف القارئ بالفعل.
- وماذا في ذلك؟

- أنا نحیل! 
بًا على قولي: جاءت قھقھتھ ُمفتعَلة من خلف العقبة الُمتمثِّلة في القناع. وحین فرغ من الضحك قال ُمعقِّ

اء، فالمقصود بالحدیث ھنا - إن اللفظة اإلغریقیة لییتوس قد تعني «نحیًال» أو «مرھفًا». وكما یعرف سائر القُرَّ
ذكاء ھراقلیس الیونتوري، ولیس قوامھ...

أذكر العبارة، وقد ورد فیھا ما یلي حرفًیا: «أما ھراقلیس المرھف فقد توتَّر جسده». إذ یُشار إلیھ باسم «ھراقلیس
المرھف»، مثلما یشیر ھومیروس إلى یولیسیس واصفًا إیَّاه بـ«الحاذق»...

  عاود الضحك. ثم استطرد في حدیثھ:
- بالطبع، كنَت تودُّ ترجمة لییتوس بمعنى «نحیل»، ولي أن أتخیَّل دوافعك الكامنة وراء ذلك! إال أنك لسَت
وحدك، ال تقلق. فكلٌّ یقرأ ما یشتھي قراءتھ. وما الكلمات إال جملة رموز تتأقلم لتالئم ذائقتنا على الدوام. وبالمثل
راح یھزأ بباقي األدلة الُمفتَرضة: فربما كان َشْعُر ھراقلیس أیًضا «ینحسر عند الصدغْین على نحو جلي». أما
اإلشارة إلى اللحیة «السوداء» شأن لحیتي، بدًال من لحیة ھراقلیس «الُمفضَّضة»، فلعلَّھا زلَّة وقع فیھا الناسخ. أما
الندبة، «تلك الذكرى التي طبعَتْھا على وجنتھ الیسرى الضامرة إصابةٌ من عھد الطفولة» -بالغة الشبھ بتلك التي
أحدثھا في وجنتي أحد زمالء الدراسة- فال شك أنھا كانت «مصادفة»، والقول نفسھ یسري على خاتم اإلصبع

الوسطى من الید الیسرى.



قال:
- اآلالف لھم ندوب ویضعون خواتم. كل ما ھنالك أنك معجب بالشخصیة الرئیسیة وتودُّ التشبُّھ بھا مھما كلَّف

األمر...
ال سیما في اللحظات األجدر باالھتمام. وذلك ما یزعمھ كل قارئ، فتحسبون أن الُمؤلِّف قد وضع النصَّ وھو

ر فیكم، وتقرأونھ فتتخیَّلون المشاھد على طریقتكم! یفّكِ
وفجأةً بدا صوتھ بالغ الشبھ بالتعبیر المرتسم على القناع.

- تراك...
تراك استمتعَت وأنت تقرأ تلك الفقرات، ھا؟ ال تنظر إليَّ ھكذا، فذلك أمر شائع!  استغلَّ صمتي الثقیل، فدنا مني

نھا قبل أن یقاطعني. وقرأ الحاشیة التي رحُت أدّوِ
وفیما ھو واقف خلف ظھري، سمعتُھ یقول بنبرة تشي بعدم التصدیق:

- ماذا؟ «أنقذت حیاة» الشخصیة الرئیسیة؟ أوه، أي قوى تسكن الكتب اآلیدیسیَّة!...
أمر یدعو إلى الفضول، عمٌل ُكتِب منذ أمد سحیق...

وما زال یثیر ردود فعل كتلك!
بَْید أن قھقھتھ الجدیدة انقطعَْت بحدة عندما أجبتُھ:

- ربما لم یُكتَب منذ أمد سحیق.
لَتْني عیناه العصیتان على النفاذ لحظةً. ثم عاجلني طاب لي أن أكیل لھ الصاع بمثلھ! وَعْبر تجویفَّي القناع، تأمَّ

بسؤالھ:
- ماذا تعني؟

د مونتالو أن بردیة الفصل العاشر لھا عبیر امرأة، وملمس ناعم كـ«نھد فتاة» وخشن كـ«ذراع ریاضي» - یؤّكِ
في آن. وعلى سخافة ھذه المالحظة نجدھا تتَّسم بالطابع اآلیدیسي، بطریقتھا الخاصة، ذلك أنھا تمثِّل «المرأة
المسترجلة» أو «المرأة المحاربة» في مأثرة حزام ھییولیتا. وإن ُعدنا إلى الوراء، لوجدنا أمثلة مشابھة في

األوصاف التي ساقھا مونتالو لبردیة كل فصل...
  - وماذا تستنبط من ذلك؟

ل مونتالو یمثِّل شق�ا من النص. ابتسمُت إزاء صمتھ. ثم أردفُت: - أن تدخُّ
ز الصور الواردة - تتَّسم الحواشي الھامشیة القلیلة التي أوردھا مونتالو بطابع آیدیسي ولیس لغوي، كما أنھا تُعّزِ
مة لم ینتبھ إلى الطابع اآلیدیسي الذي یمیِّز كھف األفكار. واآلن في الكتاب. لطالما فوجئُت بأن مونتالو العالَّ

ا بذلك، فراح یتالعب باآلیدیسیس مثلما فعل الُمؤلِّف في العمل... أعرف أنھ كان ُملم�
  فأقرَّ بقولھ:

- أرى أنك قد فكَّرَت في األمر. وماذا أیًضا؟
- إن كھف األفكار، كما نعرفھ، عمل زائف. واآلن أدركُت لماذا لم یسمع بھ أحد...

فلسنا نملك سوى نسخة مونتالو، بل إننا ال نملك حتى النسخة األصلیة. على كل حال، لقد ُوِضع ھذا العمل مع
األخذ في الحسبان بمترجم ُمحتَمل، إذ نجده زاخًرا بحیَل وشراٍك ال یقدر على إعدادھا إال زمیل یضارع المترجم

ق علیھ فیھا... في المكانة العلمیة، أو یتفوَّ
ولیس یخطر لي سوى تفسیر وحید...

مونتالو ھو كاتب العمل!  لم ینبس القناع. فمضیُت في حدیثي ال أنثني:

ُ



اني بنبرة محایدة: - لم تُفقَد النسخة األصلیة من كھف األفكار، بل إن نسخة مونتالو ھي األصل!  فسأل سجَّ
- ولَم عساه یكتب شیئًا من ھذا القبیل؟

أجبتُھ:
. إذ استحوذ على مونتالو ھوس الكتب اآلیدیسیَّة، اعتقاًدا منھ بأنھا قد تمثِّل برھانًا على صحة نظریة - ألنھ قد ُجنَّ
األفكار األفالطونیة، وبالتالي فھي قد تمثِّل برھانًا على أن العالَم والحیاة والكون كلَّھا معقول وعادل. بَْید أن ذلك
لم یتحقَّق لھ. عند ذاك ُجنَّ جنونھ، وكتب عمًال آیدیسی�ا بنفسھ، ُمستعینًا بمعرفتھ الھائلة بكّلٍ من اآلیدیسیس واللسان
اإلغریقي. فأزمع على توجیھ العمل إلى زمالئھ أنفسھم، وكأني بھ یقول: «انظروا! إن لألفكار وجوًدا! إلیكم! ھیَّا!

علیكم باكتشاف المفتاح النھائي!»...
اني:   فقال سجَّ

- ولكن مونتالو كان یجھل المفتاح النھائي. كما أنني احتجزتُھ ھنا...
س في تجویفَي القناع السوداوین وقلُت: رحُت أتفرَّ

- حسبك أكاذیب، یا مونتالو...
ما كان لیقولھا خیًرا مني وال حتى ھراقلیس الیونتوري نفسھ!

ثم أردفُت ُمستِغال� صمتھ:
عین... - برغم كل شيء، فقد لعبَت لعبةً ذكیة. األرجح أنك استعنَت بجثة أحد الُمتسّكِ

قة، ُمحاكیًا بذلك الحیلة التي ابتكرتَھا أؤثر التفكیر بأنك قد عثرَت علیھ میِّتًا بالفعل ثم ألبسَت جثتھ ثیابك الُممزَّ
إلخفاء مقتل إیونیو...

ك في الظّل... أما وقد صرَت «ُمتوف�ى» بصفة رسمیة، فقد شرعَت تتحرَّ
فكتبَت ھذا العمل آخذًا في الحسبان مترجَمھ المحتمل. وعندما تحقَّقَت الحقًا من كوني أنا الُمكلَّف بالترجمة،
شرعَت في مراقبتي. فأضفَت صفحات زائفة بقصد إرباكي، حتى یستحوذ عليَّ الھوس بالنص رغًما عني، فعلى
حّدِ قولك: «لیس ممكنًا أن یستحوذ علینا ھوٌس بشيء ما لم نشعر، في الوقت نفسھ، بأننا بعٌض منھ». وأخیًرا،

عمدَت إلى اختطافي واحتجازي ھنا...
ربما كان ھذا قبو بیتك...

أو المخبأ الذي سكنَت فیھ منذ اختلقَت أمر موتك...
ثم ماذا ترید مني، إن لم یُكن ما أردتَھ دوًما؟ أي البرھنة على وجود األفكار! فلو أنني استطعت اكتشاف الصور
ر فیھا، ألیس كذلك؟  وبعد التي حجبتَھا أنت في كتابك، لكان ذلك دلیًال على أن لألفكار وجوًدا ُمستقال� عمَّن یفّكِ

ًدا على كل كلمة من كلماتھ: صمت بالغ الطول، ظلَّ وجھانا خاللھ قناعْین باسمْین، سمعتُھ یقول ُمشّدِ
- أیھا المترجم، حسبك أن تبقى في كھف حواشیك. وال تحاول الخروج من ھذه الزنزانة، ثم الصعود إلى المتن.

فما أنت بكاشف ألغاز، مھما رغبت في ذلك...
: د مترجم. وعلیھ، تابْع الترجمة!  فأجبتُھ في تحّدٍ ما أنت بأكثر من ُمجرَّ

- ولَم أكتفي بكوني مترجًما، إن لم تكتِف أنت بكونك قارئًا؟ بما أنك ُمؤلِّف ھذا العمل، فدعني أقتِد بشخوصھ!
فقال القناع في ما یشبھ األنین:

- أنا لسُت ُمؤلِّف كھف األفكار!  ثم خرج وصفق الباب من خلفھ.
أشعر بتحسُّن. أعتقد بأن النصر قد حالفني في ھذه المعركة. (المترجم)



[←159]
صحوت على أصوات كالب تنبح في ھیاج. ما زلُت أسمعھا. ال یبدو مكانھا بعیًدا كل البعد عن زنزانتي. أتساءل
اني یسعى إلخافتي، أو أنھا ال تعدو كونھا مصادفة (ثمة أمر واحد صحیح على األقل، فھو لم یكذبني إن كان سجَّ

القول حین أخبرني بشأن كالبھ، ذلك أن لدیھ كالبًا بالفعل).
وعلى الرغم من ذلك، فھناك احتمال ثالث یحمل قدًرا من الغرابة: فما زال أمامي فصالن لالنتھاء من الترجمة،
وكال الفصلْین یشتمل على واحدة من مآثر ھرقل. في حالة كان الترتیب صحیًحا، فإن المأثرة الواردة في الفصل
الحالي-الحادي عشر- ھي أْسر الكلب كیربیروس، حیث ینزل ھرقل إلى الجحیم حتى یأسر الكلب الخطیر ذا
الرؤوس الثالثة، الذي یحرس بوابات الجحیم بضراوة. (أما الفصل األخیر فیشتمل على مأثرة تفاحات

الھسییریدیات).
د مونتالو أن وعلیھ أتساءل: ھل ینتوي حارسي الُمقنَّع أن یصنع اآلیدیسیس من الواقع؟ ومن جھة أخرى، یؤّكِ

البردیة: «مھترئة، قذرة، تفوح منھا رائحة كلب نافق». (المترجم)



[←160]
كانت رمیة النرد المعروفة باسم «الكلب» ھي األبخس قیمة، ذلك أنھا كانت تساوي نقطة واحدة. وعلى الرغم من

ذلك، یستعین بھا الُمؤلِّف للتشدید على اآلیدیسیس. وبالمناسبة، ما زالت الكالب تنبح خارًجا. (المترجم) 



[←161]
تنطوي الفقرات األخیرة على حیرة تدعو إلى الفضول بین «الیمین» و«الیسار»، مثال ما قیل عن زنزانة سقراط
وعیني العبد حارس البوابة. ربما كانت تلك الحیرة ترمي إلى تصویر رحلة ھرقل َعْبر متاھات مملكة الموتى.

(المترجم) 



[←162]
تستحضر حركة «النزول» الحاضرة منذ مطلع الفصل الحالي، عالوةً على الحیرة بین «الیمین والیسار»، رحلةَ
ھرقل إلى مملكة الموتى. یعمد الُمؤلِّف إلى تعزیز الصورة، فیُطِلع القارئ على المشھد من منظور قطرة من

قطرات المطر، نراھا تطوي طریقًا طویلة نزوًال حتى تسقط على رأس ھراقلیس الیونتوري. (المترجم) 



[←163]
تستمّر حركة «السقوط» السردیة، من السماء وحتى صدر ھراقلیس الیونتوري الذي یعتلج بھ االضطراب.

(المترجم)



[←164]
لَْت م» اآلیدیسیس من على بعد، كدأبھ دوًما. بالفعل تحوَّ ال ھذا وال ذاك، قطعًا. كل ما ھنالك أن دیاغوراس «یتشمَّ

أثینا في ھذا الفصل إلى مملكة الموتى. (المترجم) 



[←165]
غنيٌّ عن التنبیھ، في ما أعتقد، أنھ حضور آیدیسي ولیس شبًحا. إذ یعجز الطفل وھراقلیس عن رؤیتھ كما یعجزان

عن رؤیة عالمات التنقیط في نّصِ العمل، على سبیل المثال. (المترجم) 



[←166]
أستمیحك عذًرا یا صدیقي ھراقلیس. من لي بالتخفیف عنك؟ كنَت في حاجة إلى قوٍل آخر، وكان بوسعي أن أقدَّمھ

لك، أنا المترجم القادر على كل شيء...
، تحثُّني على وعلى الرغم من ذلك، فال یجدر بي أن أفعل! فالنصُّ ُمقدَّس، ھراقلیس. وعملي ُمقدَّس. تتوسَّل إليَّ

مّدِ عمر الكذبة...
فتقول: «لیس الكذب بالكلمات عسیًرا». وأنت ُمحقٌّ في ما تقول، ولكني أقف عاجًزا عن مساعدتك...

فما أنا بكاتب، بل مترجم...
ا بدر مني. أعود بضعة وواجبي یحتِّم عليَّ تنبیھ القارئ الحلیم إلى أنني قد اختلقُت ردَّ إتیس ھذا، وأعتذر عمَّ

أسطر إلى الوراء ثم أكتب ردَّ إتیس كما ورد في األصل. معذرةً، ھراقلیس. معذرةً، أیھا القارئ. (المترجم) 



[←167]
من الواضح أن نبوءة إتیس لم تصدق. فقد اتَّخَذِت المعتقدات الدینیة مناحي أخرى، من حسن الحظ! (المترجم) 



[←168]
ل جسده البشع إلى جسد فتاة زھرة الزنبق. أحتار في أمر ھذا التالعب شيء غروتسكي. یلقى مینیكمو حتفھ فیتحوَّ

القاسي بالصور اآلیدیسیَّة. (المترجم) 



[←169]
ن ھذه الحاشیة وھو واقف أمامي. والحقُّ أنني ال آبھ لذلك، إذ كدُت آلف حضوره. كعھدي بھ دوًما، تصادف أدّوِ
دخولھ إلى المكان مع انتھائي من ترجمة الفصل، فیما رحُت أتھیَّأ لنیل قسط قصیر من الراحة. سمعُت صریر
فُت علیھ في الحال، بالطبع، فصورتھ معروفة الباب فتساءلُت أي قناع یضعھ یومئذ. بَْید أنھ جاء بال أقنعة. تعرَّ
لدى أبناء المھنة: الشعر األبیض المنسدل على الكتفْین، والجبین الصافي، وأخادید الشیخوخة الواضحة على

الوجھ، واللحیة الخفیفة...
قال مونتالو:

- كما ترى، أسعى ألن أكون صادقًا معك. أصبَت في بعض ما قلت، ولذا فلن أحجب عنك وجھي أطول مما
فعلت. في واقع األمر، لقد اختلقُت قصة موتي وانزویُت في ھذا المخبأ الصغیر، غیر أنني تتبَّعت أثر نسختي
رغبةً مني في معرفة المترجم الذي ُعِھد إلیھ بھا. فحدَّدُت موقعك وراقبتُك حتى تمكَّنت من إحضارك إلى ھنا

د لعبة لئال تفقد اھتمامك بالعمل... أخیًرا. كذلك حقٌّ أن ما توعَّدتُك بھ كان ُمجرَّ
كما فعلُت حین عمدُت إلى تقلید كلمات یاسینترا ولفتاتھا...

كل ھذا صحیح. أما لو ظننَت أنني ُمؤلِّف كھف األفكار، فأنت مخطئ. فقلُت:
- وتقول عن نفسك صادقًا؟  تنفَّس عمیقًا وقال:

- أقسم لك إنني ال أكذب. ولَم سأرغب في اختطافك للعمل على ُمؤلَّفي أنا؟
فأجبتُھ بھدوء:

- ألنك كنَت في حاجة إلى قارئ. وما عسى أن یفعل الُمؤلِّف من دون القارئ؟
ًھا بنظریتي. قال: بدا مونتالو ُمتفّكِ

- ھل أنا من الشر بحیث أختطف أحدھم لیقرأ ما أكتب؟
فأجبتُھ:

ة خفیَّة. كان أبي كاتبًا، ولذا فأنا على درایة بأن الُمؤلِّف حین یكتب فھو یخلق - كال، ولكن ما القراءة؟ القراءة مھمَّ
صوًرا، تتبدَّى ألعین اآلخرین الحقًا بھیئات مغایرة، ال تخطر للمبدع نفسھ على بال. أما أنت فكنَت في حاجة
لمعرفة رأي القارئ یوًما بیوم، ألنك تحاول البرھنة على وجود األفكار من خالل عملك!  ابتسم مونتالو في شيء

من الدماثة المشوبة بالتوتُّر، ثم أقرَّ بقولھ:
- حقیقة أنني، ألعوام طوال، أردُت البرھنة على صحة ما ذھب إلیھ أفالطون من أن لألفكار وجوًدا، وبالتالي
دني بذلك البرھان، فال البرھنة على كون العالَم خیًِّرا، معقوًال، عادًال. ظننُت الكتَب اآلیدیسیَّة قادرة على أن تزّوِ

حالفني نجاح وال ُمنیُت بإخفاق فادح...
حتى عثرت على مخطوط كھف األفكار، مخفی�ا منسی�ا في خزانات مكتبة عتیقة...

  أطرق برھةً وزاغت نظراتھ في عتمة الزنزانة.
سُت للعمل في بادئ األمر... - تحمَّ

وكما فعلَت أنت أیًضا، أدركُت الصور المرَھفة بین دفَتَْیھ. ذلك الخیط الُمتقَن الذي یؤّدِي إلى مآثر ھرقل وفتاة
زھرة الزنبق...

كنت أزداد یقینًا بأنني قد عثرُت أخیًرا على الكتاب الذي قضیُت حیاتي أبحث عنھ!...
  رمقني بعینْیھ مرة أخرى، فانتبھُت إلى ما یعتمل في نفسھ من قنوط دفین.

- عند ذاك...



بدأُت أحّس شیئًا غریبًا...
احترُت في أمر صورة «المترجم»...

وددُت االعتقاد بأنني قد ابتلعُت «طعًما» وسمحُت لتیار النّصِ بأن یجرفني، كما یحصل مع أي مبتدئ...
إال أنني كلما استرسلُت في القراءة، جاش ذھني بشكوك غامضة...

د «طعم»، بل أكثر من ذلك... كال، ما كان ذاك ُمجرَّ
وحین بلغُت الفصل األخیر...

ًعا، وكأن الحیاة قد فارقتھ البارحة. استطرد في حدیثھ: عرفت. أطرق برھةً. كان شحوبھ ُمرّوِ
- اكتشفُت المفتاح فجأةً...

وأدركُت أن كھف األفكار لیس برھانًا على وجود ذلك العالَم األفالطوني الخیِّر المعقول العادل. بل إنھ، على
العكس من ذلك، یُعدُّ بمثابة برھان على النقیض تماًما. ثم انفجر صائًحا فجأةً:

- أجل، حتى وإن لم تصّدِق ما أقول، فھذا العمل یبرھن على أن الكون، أي ذلك الحیِّز الُمنظَّم المضيء المفعم
باألسباب واآلثار وتحكمھ شرائع عادلة رحیمة، ال وجود لھ!...

ل وجھھ إلى قناع جدید شفتاه مرتعشتان ونظراتھ زائغة، فدار بخلدي:   وفیما راح یلھث على مرأى مني، تحوَّ
«لقد ُجنَّ جنونًا مطبقًا». (ولست أمانع في تدوین ذلك، حتى وإن طالعھ مونتالو). ثم بدا أنھ قد استردَّ ھدوءه،

فأردف بنبرة خطیرة:
- فزعُت لھذا الكشف حتى نازَعتْني رغبة في الموت. فانزویُت في بیتي...

وتركُت عملي، وأبیُت أن أتلقَّى الزوار...
بدأ یُشاع عني أنني ُجننت...

وربما كان ذلك صحیًحا، فالحقیقة تبعث على الجنون أحیانًا!...
بل وفكَّرُت في إمكانیة التخلُّص من العمل، ولكن ما عساي أجني بذلك، ما دمُت قد عرفتُھ؟...

ولذا فقد اخترُت الحلَّ الوسط. كان ظنُّك في محلھ، إذ خطَرْت لي فكرة االستعانة بجثة كھل فقیر كي أختلق أمر
ھتُھا حتى وكأنما قد نھَشتْھا الذئاب... موتي، فألبسُت الجثة ثیابي وشوَّ

ثم وضعُت نسخة من كھف األفكار راعیُت فیھا النصَّ األصليَّ وعمدُت إلى تعزیز اآلیدیسیس، وإن لم أِشر إلیھا
صراحةً...

  قاطعتُھ سائًال:
- ولَم؟

للحظة نظر إليَّ وكأنھ على وشك أن ینھال عليَّ ضربًا.
- أردُت أن أعرف ما إذا كان القارئ المستقبلي سوف یھتدي إلى االكتشاف الذي اھتدیُت إلیھ نفسھ، من دون

مساعدة من جانبي! ذلك أن كوني مخطئًا ظلَّ احتماًال قائًما، مھما بلغ من الضآلة. ثم أردف وقد تندَّْت عیناه:
- وفي تلك الحالة، فلسوف ینجو العالَم...

عالَمنا (وأرجو أن أكون ُمحق�ا في ذلك). حاولُت االبتسام، إذ تذكَّرُت أنھ من الواجب معاملة المجانین بقدر كبیر
من الوّد. ثم قلت:

- مونتالو، أرجوك، حسبك. ھذا العمل غریب بعض الشيء، أقرُّ بذلك، ولكنھ ال یمتُّ بصلة لوجود العالَم...
وال وجود الكون...



وال حتى وجودنا. إنھ كتاب، لیس أكثر. مھما بلغ من اآلیدیسیَّة، ومھما استحوذ علینا الھوس بھ، فال یسعنا الذھاب
أبعد مما ینبغي...

لقد قاربُت االنتھاء من قراءتھ و...
فقال:

- ما زلَت لم تقرأ الفصل األخیر بعد.
- صحیح، ولكني قاربُت االنتھاء من قراءتھ و...

أعاد قولھ:
- ما زلَت لم تقرأ الفصل األخیر بعد.

فازدردُت ریقي ورحُت أتأمَّل مخطوط النّصِ مفتوًحا على المكتب. عدُت أراقب مونتالو ثم قلُت ُمقترًحا:
- حسنًا. دعنا نفعل اآلتي، لسوف أنتھي من الترجمة وأثبت لك أنھ...

د... د خیال، ُمتقَن الكتابة إلى حٍد ما، ولكنھ ُمجرَّ أنھ ُمجرَّ
فقال:

- ترِجْم!
لم أِرد إغضابھ، فانصعُت ألمره. ما زال ھنا، یراقب ما أكتب. واآلن أشرع في ترجمة الفصل األخیر. (المترجم)



[←170]
قلُت معترًضا:

- «تفاح»! كم مبتذل أن یِرد ذكره مباشرةً!
فأقرَّ مونتالو بصحة ما قلت:

- صحیح. فاإلشارة المباشرة إلى الشيء موضوع اآلیدیسیس في الصورة المجازیة یُعدُّ أمًرا خالیًا من الذوق. كان
ینبغي االكتفاء بالكلمتْین األكثر تكراًرا منذ مطلع الفصل الحالي: «تدلَّى» و«ذھبي»...

فأومأُت مضیفًا:
- ...إشارةً إلى تفاحات الھسییریدیات الذھبیة التي تتدلَّى من األشجار، أنا على درایة بذلك. ولذا أقول إنھا صورة

ًدا من أن كعكات التفاح «تغلي»...  مجازیة مبتذلة. عالوةً على ذلك، لسُت ُمتأّكِ
- اصمْت وتابعِ الترجمة. (المترجم)



[←171]
سألُت مونتالو من فوري:

- ھل لي أن أشرب؟
- انتظْر. سأحضر ماًء. فأنا أیًضا عِطش. سأعود قبل أن تفرغ من تدوین حاشیة تسرد فیھا ھذه المقاطعة. إیَّاك

ر حتى في إمكانیة الھرب. وأن تفّكِ
ه یحمل دورقًا وقدحْین. ، فقد التزم بكلمتھ وعاد لتّوِ والحقُّ أن ذلك لم یخطر لي على بال. على كّلٍ

(المترجم)



[←172]
عقَّب مونتالو قائًال من فوره:

ق إلى الدماء، والموت، والسخط، - یُحتَمل أن یكون باخوسیات عمًال آیدیسی�ا، أال تعتقد؟ فھو عمل یتطرَّ
والجنون.... ربما عمد یوریییدیس إلى وصف طقس من طقوس طائفة لیكایون من خالل اآلیدیسیس...

  فأجبتُھ:
- لسُت أظنُّ الُمعلِّم یوریییدیس قد بلغ ذلك المبلغ من الجنون! (المترجم)



[←173]
- صدقَْت تكھُّنات ھراقلیس! ربما كان مفتاح العمل یكمن ھنا!  أما مونتالو فیطالعني مطرقًا، ثم یقول:

- تابْع الترجمة. (المترجم)



[←174]
أشیر قائًال:

ل الحدیث إلى ضمیر المخاطب... - أمر یدعو إلى الفضول. مرة أخرى یتحوَّ
فیقاطعني مختطفي بلھفة وكأننا قد بلغنا نقطة بالغة األھمیة في النص:

- استمّر! ترجْم! (المترجم)



[←175]
یسائلني مونتالو:

- ما خطبك؟
فارتجف قائًال:

- كلمات كرانتور...
- ماذا بھا؟

- أذكر أن...
أبي...

- ماذا؟
یحثُّني مونتالو على الكالم:

- ماذا؟ أبوك، ماذا عنھ؟
- لقد نظم أبي قصیدةً منذ زمن مضى...

یحثُّني مونتالو على الكالم مرة أخرى. أحاول العودة بالذاكرة إلى الوراء.
كان مطلع قصیدة أبي كما یلي، بحسب ما أذكر:

ع، أما األفراس آكالت لحوم البشر فتقرع األرض دة، ویزمجر األسد الُمرّوِ یرفع األفعوان ھیدرا رؤوسھ الُمتعّدِ
بحوافرھا البرونزیة.

وفیما أنا في أوج دھشتي، أقول:
- إنھ مطلع قصیدة نظمھا أبي!

ولبرھة یبدو مونتالو غایة في الحزن. یومئ برأسھ ویھمھم:
- أعرف بقیة القصیدة:

أحیانًا، تتبدَّى لي أفكار البشر، ونظریاتھم، كما لو أنھا مآثر ھرقل، في معركة أبدیة مع الكائنات التي تعارض
نُبَل عقلھا.

انُھ مجنون، مرغم على كشف طالسم ر نفسي المسكینة، بین الفینة واألخرى، كمترجم حبیس، سجَّ بَْید أني أتصوَّ
نّص عبثي، وأنا العاجز عن كشف معاني األمور.

أما أنِت، أیتھا الحقیقة النھائیة،  أیتھا الفكرة األفالطونیة،  فما أشبھِك بزھرة زنبق، لھا رھافتِك وجمالِك، بین یدي
فتاة، كم تصرخین طلبًا للمساعدة، إذ تدركین، أن خطَر العََدم یطمرِك طمًرا!

آٍه یا ھرقل، تذھب بطوالتك سًدى، أما أنا، فلقد عرفُت رجاًال بالمسوخ ُمتیَّمین، یستسلمون بلذَّة إلى التضحیة،
ویتَّخذون لھم من النھِش دینًا!

ًجا بالدماء، وینبح الكلب وینفث النیران، أما تفاحات البستان الذھبیة فتحرسھا أفعى ال تلین. یجأر الثور ُمضرَّ
نسخُت القصیدة كاملة. أعید قراءتھا. أذكرھا.

- إنھا قصیدة من نظم أبي!
یخفض مونتالو عینْیھ. ما عساه قائل؟



یقول:
- إنھا قصیدة من نظم فیلوتِكستو الخیرسونیسي. أتذكر فیلوتِكستو؟

- الكاتب الذي یظھر في الفصل السابع، فیتناول العشاء في األكادیمیة برفقة المرشدین؟  - ھو بعینھ. لقد استند
فیلوتِكستو إلى القصیدة التي نظمھا بنفسھ من أجل استلھام الصور اآلیدیسیَّة الواردة في كھف األفكار: مآثر

ھرقل، فتاة زھرة الزنبق، المترجم...
  - ولكن...

یومئ مونتالو في ما یبدو علیھ تعبیر مستغلق ویقول:
- أجل، إن كھف األفكار من تألیف فیلوتِكستو الخیرسونیسي. وال تسألني كیف عرفت، فأنا أعرف وكفى. ولكن،

تابعِ الترجمة، أرجوك. فما عاد بینك وبین الخاتمة سوى القلیل. (المترجم)



[←176]
د المسَخ «أفعى» و«شجرة». تمثِّل الدماء الُمتدفِّقة من رأس كرانتور صورةً آیدیسیَّة بدیعة ومزدوجة، إذ تجّسِ

األفعواني حارس التفاحات الذھبیة المدعو الدون، وكذا األشجار التي تتدلَّى منھا التفاحات...
قني احتمال أن یكون أبي قد انتحل قصیدة من نظم فیلوتِكستو!... ما زال یؤّرِ

یأمرني مونتالو قائًال: «ترجْم». (المترجم) 



[←177]
من خالل اآلیدیسیس، نجد أن مشھد جثث أتباع الطائفة المحفوف بالموت یمثِّل الشجرةَ التي تتدلَّى منھا «تفاحات

الھسییریدیات الذھبیة» بوصفھا الصورة الختامیة في العمل. (المترجم) 



[←178]
- النص منقوص!  فیسألني مونتالو:

- وفیَم قولك ھذا؟
- ألنھ ینتھي بعبارة: «ثم قال المترجم»...

فیقول مونتالو وھو یرمقني بنظرات غریبة:
- النص غیر منقوص.

- ھل تقصد أن ھنالك صفحات محجوبة في موضع آخر.
- أجل.

- وأین؟
فیجیب مونتالو وھو یھزُّ كتفْیھ:

- ھنا.
یبدو أنھ یتسلَّى بحیرتي. یسألني بحدَّة:

- ھل عثرَت على مفتاح العمل؟
أتفكَّر ھنیھةً ثم أھمھم، في تردُّد:

- ربما كانت القصیدة؟...
- وماذا تعني القصیدة؟

مَضْت برھة صمت، ثم أجبُت:
- إن الحقیقة ال یُمكن أن تُعقَل...

أو أن العثور على الحقیقة شاق...
یبدو مونتالو مخذوًال. یعقِّب بقولھ:

- نعرف أن العثور على الحقیقة شاّق. ولكن، ال یمكن أن یكون ھذا االستنتاج ھو الحقیقة...
وإال لما كانت الحقیقة إال َعَدًما. وال بد أن یكون ھنالك شيء ما، ألیس كذلك؟ خبِّرني، ما الفكرة النھائیة؟ ما مفتاح

النّص؟  أصیح:
- لسُت أدري!

أراه باسًما، وإن كانت ابتسامتھ مریرة. یقول:
- ربما كان المفتاُح شعوَرك بالغضب، ألیس كذلك؟ ذلك السخط الذي تضمره اآلن نحوي...

أو اللذَّة التي اختبرتَھا حین تخیَّلَت نفسك تداعب بائعة الھوى...
رُت في إحضار الطعام... أو الجوع الذي كان یقرص معدتك كلما تأخَّ

أو حركة أمعائك البطیئة...
ربما كانت تلك ھي المفاتیح الوحیدة. فلَم البحث عنھا في النص؟ إنھا كامنة في أجسادنا!

فقلُت:



- كّف عن العبث معي! أرید أن أعرف الصلة التي تجمع بین ھذا العمل وبین قصیدة أبي!
ا، بنبرة تشي باإلعیاء: تبدو على مونتالو أمارات الجدیة ثم یقول وكأنھ یتلو نص�

- قلُت لك إن القصیدة من نظم فیلوتِكستو الخیرسونیسي، الكاتب التراقي الذي قضى سنوات نضجھ في أثینا
والتحق بأكادیمیة أفالطون. لقد وضع فیلوتِكستو الصور اآلیدیسیَّة الواردة في كھف األفكار باالستناد إلى
قصیدتھ. وكالھما عمل ُمستلَھم من حوادث واقعیة جَرْت في أثینا إبان ذلك العصر، وتحدیًدا واقعة انتحار جماعي
أوَدْت بحیاة أتباع طائفة بالغة الشبھ بتلك الُمشار إلیھا ھنا. تأثَّر فیلوتِكستو بتلك الواقعة أیما تأثُّر، إذ كان یرى في
تلك األمثلة برھانًا على بطالن ما ذھب إلیھ أفالطون. فنحن، البشر، ال نختار شّر األمور عن جھل بل نختاره

مدفوعین بنزوة، بشيء مجھول یكمن بداخل كل واحد منا، ال یمكن إعمال العقل فیھ أو تفسیره بالكلمات...
  أصیح ُمفعًما بالحیویة:

- ولكن التاریخ أثبت صحة ما ذھب إلیھ أفالطون! فالبشر في عصرنا مثالیون، یعكفون على التفكیر والقراءة
وكشف طالسم النصوص...

الفالسفة والمترجمون وسطنا ُكثٌْر...
نعتقد اعتقاًدا راسًخا بوجود أفكار ال تُدَرك بالحواس...

صفوتنا تحكم المدائن...
الرجال والنساء یعملون في المجاالت نفسھا على حّد السواء ویحظون بالحقوق نفسھا. العالَم ینعم بالسالم. والعنف

قد اجتُثَّ من الجذور...
  أرى التعبیر المرتسم على وجھ مونتالو فیخالجني التوتُّر. أقطع تصریحي الُمتأثِّر وأسأل:

- ماذا یجري؟
تْین رطبتْین، یجیبني: وفیما ھو یطلق تنھیدة عمیقة، بعینْین محمرَّ

ر فیلوتِكستو أن یبرھن على صحتھا في ُمؤلَّفھ: إن العالَم الذي تصفھ... - یا بنّي، ذلك واحد من األمور التي قرَّ
العالَم الذي نعیش فیھ...

عالَمنا...
ال وجود لھ. وغالب الظن أنھ لن یوجد أبًدا. ثم أردف بنبرة كئیبة:

- العالَم الوحید الموجود ھو عالَم العمل الذي ترجمتَھ أنت: أثینا ما بعد الحرب، تلك المدینة الحافلة بالجنون،
والنشوى، والمسوخ التي تفتقر إلى العقالنیة. ذلك ھو العالَم الواقعي، ولیس عالَمنا. ولذا حذَّرتُك من أن كھف

األفكار لھ تأثیر على وجود الكون...
  أراقبھ. یبدو جاد�ا في ما یقول، إال أنھ یبتسم. أقول لھ:

- اآلن اقتنعُت بأنك قد ُجننَت جنونًا مطبقًا!
- كال یا بنّي. ُعد بذاكرتك إلى الوراء.

وفجأةً تغدو ابتسامتھ ودیعة، وكأن كال� منا یشاطر اآلخر بلواه. یقول:
- أتذكر الرھان بین فیلوتِكستو وأفالطون في الفصل السابع؟

- أجل. أفالطون یجزم باستحالة وضع كتاب یضمُّ عناصر المعرفة الخمسة. بَْید أن فیلوتِكستو لم یقتنع...
- فعًال. وعلیھ، فقد نتج الرھاُن بین فیلوتِكستو وأفالطون عن كھف األفكار. بَدْت المھمة لفیلوتِكستو غایة في

المشقّة. فأنَّى لھ وضع ُمؤلَّف یضمُّ عناصر المعرفة األفالطونیة الخمسة؟...



لو تذّكر، كان أمر العنصرْین األول والثاني یسیًرا، فاالسم ببساطة ھو اسم الشيء، أما التعریف فالعبارة التي بھا
نتحدَّث عن الشيء. ونجد كال� من العنصرْین وارًدا في أي نّصٍ معتاٍد. أما العنصر الثالث، أي الصورة، فیمثِّل
د تعریفات أو إشكالیة. أنَّى للمرء أن یبتدع صوًرا تتجاوز الكلمات المكتوبة، شریطة أالَّ تكون تلك الصور ُمجرَّ

أشكال لكائنات وأشیاء؟ عند ذاك، اخترع فیلوتِكستو اآلیدیسیس...
  أقاطعھ غیر ُمصّدِق:

- ماذا؟ «اخترع»؟
یومئ مونتالو واجًما:

- اآلیدیسیس من اختراع فیلوتِكستو. والفضل یرجع لآلیدیسیس في اكتساب الصور طالقة واستقاللیة...
فباالستعانة بھا لم تعُد الصور مقترنة بالمكتوب، بل بمخیلة القارئ...

فنجد أن الفصل الواحد قد یضمُّ صورة أسد، أو فتاة ممسكة بزھرة زنبق، على سبیل المثال!...
أبتسم إزاء السخافات التي أنصُت إلیھا، ثم أقول:

- كالنا یعرف حق المعرفة أن اآلیدیسیس تقنیة أدبیة لجأ إلیھا بعض الكتاب اإلغریق...
فیقاطعني مونتالو نافد الصبر:

د اختراع یقتصر على ھذا العمل وحسب! دعني أفرغ من حدیثي، وستفھم كل شيء!... - كال! بل إنھا ُمجرَّ
بذلك وجد فیلوتِكستو حال� لمسألة العنصر الثالث...
فما عاد ینقصھ سوى العنصرین األشد صعوبة...

كیف یھتدي إلى العنصر الرابع، أال وھو النقاش الفكري؟ بدا جلی�ا أن الحاجة تقتضي وجود صوت من خارج
النص، أي صوت یناقش ما یطالعھ القارئ...

شخصیة قادرة على تأمُّل مجریات الحبكة عن بعد...
على أّال تكون ھذه الشخصیة وحیدة، نظًرا ألن ذلك العنصر یستلزم قدًرا بعینھ من المحاورة...

وعلیھ، فال بد من وجود ما ال یقلُّ عن شخصیتْین خارج العمل...
ولكن، َمْن عسى أن یكونا؟ وبأیة ذریعة یمكن تقدیمھما إلى القارئ؟...

ب حاجبْیھ بتعبیر ینمُّ عن التسلِّي. ثم یستطرد قائًال:   یطرق مونتالو برھةً ویقّطِ
انُھ مجنون». - عثر فیلوتِكستو على الحّلِ في القصیدة التي نظمھا بنفسھ، في الشطر القائل: «كمترجم حبیس، سجَّ

فاستنتج أن إضافة عدة مترجمین من نسج الخیال ستكون الوسیلة األنسب لتحقیق العنصر الرابع...
ذلك أن واحًدا منھم سوف «یترجم» العمل، ویعقِّب علیھ في حواشیھ. أما باقي المترجمین فسوف تجمعھم بھ صلة

ما، على نحو أو آخر...
وبتلك الحیلة، أفلح كاتبنا في تقدیم العنصر الرابع. ولم یعُد ینقصھ سوى الخامس، األشد صعوبة. أي الفكرة في

حد ذاتھا!...
  یطرق مونتالو برھةً قصیرة ویطلق ضحكة مقتضبة. ثم یردف:

- والفكرة في حّدِ ذاتھا ھي المفتاح الذي نفتِّش عنھ سًدى منذ البدء. بَْید أن فیلوتِكستو ال یؤمن بوجودھا، ولذا لم
نعثر علیھا...

وعلى الرغم من ذلك، فلقد أُدرَجْت في العمل بأیة حال، وتكمن في بحثنا عنھا ورغبتنا في العثور علیھا...
  تتَّسع ابتسامتھ، ثم یختتم الحدیث بقولھ:



- وعلیھ، فقد ربح فیلوتِكستو الرھان.
یفرغ مونتالو من الكالم، في حین أھمھم أنا غیر ُمصّدِق:

- لقد ُجننَت جنونًا مطبقًا...
: یمتقع وجھ مونتالو الجامد أكثر فأكثر. ثم یقرُّ

- بالفعل، لقد ُجننُت جنونًا مطبقًا. ولكني أعرف اآلن لماذا عبثُت معك ثم اختطفتُك واحتجزتُك ھنا. في واقع
األمر، أنا أعرف منذ أخبرتَني بأن القصیدة التي یقوم علیھا ھذا العمل من نظم أبیك...

فأنا أیًضا موقن أن ھذه القصیدة قد نظمھا أبي...
الذي كان كاتبًا ھو اآلخر، مثلھ كمثل أبیك.

لسُت أدري ماذا أقول. یتابع مونتالو في كدر متزاید:
انك المجنون، بحسب ما جاء في القصیدة، - نحن بعٌض من الصور الواردة في ھذا العمل، أفال ترى؟ أنا سجَّ
وأنت المترجم. أما أبي وأبوك، الرجل الذي أنجبني وإیَّاك، وأنجب سائر شخوص كھف األفكار، فیُدعى
فیلوتِكستو الخیرسونیسي. تسري قشعریرة في بدني. أتأمَّل عتمة الزنزانة، والمكتب الذي تعلوه رقوق البردي،

والمصباح، وقسمات وجھ مونتالو الشاحب. أھمھم:
- كذب...

أنا...
أنا لي حیاتي الخاّصة...

لي أصدقاء!...
أعرف فتاة تُدعى ھیالنة...

أنا لسُت شخصیة في عمٍل...
أنا حّي!...

وفجأةً ینقبض وجھھ ویرتسم علیھ تعبیر غضب عبثي.
- ُمغفَّل! ألم تفھم بعد؟...

ھیالنة...
إْلیُو...
أنا...

أنت...!
إننا جمیعًا العنصر الرابع!!  ذاھًال، حانقًا، أنقضُّ على مونتالو. أحاول ضربھ كي یتسنَّى لي الھرب، فال أفلح
سوى في نزع وجھھ. كان وجھھ قناًعا آخر، لیس من ورائھ شيء. إن ھي إال عتمة. تتراخى ثیابھ، وتتھاوى
أرًضا. یتالشى المكتب الذي كنت أعمل علیھ، وكذا الفراش والمقعد. تتبدَّد جدران الزنزانة. أبقى غارقًا في

الظلمات. أتساءل:
- لماذا؟...

لماذا؟...

لماذا؟...
. تتضاءل المساحة الُمفَردة لكلماتي. أغدو ھامشی�ا، مثلي كمثل حواشيَّ

ّ



ر الُمؤلِّف أن یضع خاتمتي. وھنا یقّرِ
خاتمة  ُمرتجفًا، أرفع ریشتي عن البردیة عقب تدوین الكلمات األخیرة في ُمؤلَّفي. ال أتخیَّل رأي أفالطون فیھ، 
وھو الذي طالما ترقَّب أن أختتمھ بلھفة تماثل لھفتي. یُخیَّل إليَّ أنھ ربما انبسَطْت أساریر وجھھ المشرق عن 
ب جبینھ.  ابتسامة رقیقة للحظات في أثناء القراءة. وفي لحظات أخرى، أعرف حّق المعرفة أنھ سوف یقّطِ

ویُحتَمل أن یخاطبني قائًال (یُھیَّأ لي أنني أسمع صوتھ الرصین):
- ُمؤلَّف عجیب یا فیلوتِكستو. وال سیما الحبكة الثنائیة. فمن جھة نجد تحریَّات ھراقلیس ودیاغوراس، ومن جھة
ن ما یھتدي إلیھ من أخرى تلك الشخصیة الجدیرة بالفضول، المترجم الذي لم تخلع علیھ اسًما، والذي یُدّوِ
اكتشافات على الھامش، ویحاور شخوًصا آخرین، إلى أن یختطفھ مونتالو المجنون في خاتمة المطاف، كل ذلك

یجري في مستقبل ال وجود لھ...
أي حّظ تعیس ھو حظ المترجم، الغافل عن كونھ شخصیة من نسج الخیال، مثلھ كمثل شخوص الُمؤلَّف الذي

عكف على ترجمتھ!
عند ذاك أقول لھ:

- بَْید أنك تخیَّلَت الكثیر من الكلمات التي وضعتَھا على لسان ُمعلِّمك سقراط.
ثم أُردف سائًال:

ل على یدْیك - أیھما أشّد تعاسة، مصیر مترجمي الذي لم یكن لھ وجود إال في العمل، أم مصیر سقراط الذي تحوَّ
إلى شخصیة أدبیة برغم وجوده في الواقع؟ من جھتي، أرى أن الحكم على كائن خیالي بالواقعیة خیٌر من الحكم

على كائن واقعي بالخیالیة.
ومن خالل معرفتي بھ، أظنُّ تقطیَب حاجبْیھ سیغلب على ابتسامھ.

ومع ذلك، فلسُت أخشى بشأنھ، فأفالطون لیس بالرجل الذي یتأثَّر بسھولة. بل إنھ سیظلُّ یرنو في نشوى إلى ذلك
العالَم غیر الملموس، المفعم بالجمال والسالم، بالتناغم والكلمات المكتوبة، عالَم أرض األفكار، ولسوف یداوم
على تقدیمھ إلى تالمیذه. في األكادیمیة، ما عاد المرء یعیش في الواقع بل في رأس أفالطون. وھناك، یُعدُّ
الُمعلِّمون والطالب بمثابة «مترجمین»، كلٌّ حبیس «كھفھ»، كلٌّ عاكف على التفتیش عن الفكرة داخل نفسھ. أما
أنا، فقد أردُت ممازحتھم قلیًال (أستمیحكم عذًرا، فلم أكتب ما كتبُت عن سوء نیة)، أردُت التأثیر فیھم، ولكني
أرُدت الجھر بصوتي أیًضا (صوت الشاعر ولیس الفیلسوف)، أردُت الصیاح بھم قائًال: «حسبكم بحثًا عن أفكار
محجوبة، عن مفاتیح ومعاٍن نھائیة! حسبكم قراءة، وعیشوا! اخرجوا من النص! ماذا ترون؟ أفال ترون سوى

الظلمات؟ حسبكم بحثًا!».
ولسُت أظنُّ أنھم سیحفلون برأیي. بل سوف یتابعون بحثھم في ھمة، وھم في ضآلة حروف الھجاء، وقد استحوذ
علیھم ھوس العثور على الحقیقة من خالل الكلمة أو المحاورة. یعلم زیوس كم من النصوص والنظریات الُمتخیَّلة

نة بالریشة والمداد سوف تھیمن على حیاة البشر في المستقبل وتبّدِل مجرى الزمان في حمق!... الُمدوَّ
بَْید أني أستعین بكلمات زینوفون التي ختم بھا دراستھ التاریخیة الجدیدة:

«أما من جانبي، فقد بلغ عملي ختامھ. ومھما یُكن من شيء، فلیَتََولَّ غیري ما استجدَّ من اآلن فصاعًدا».
	كھف	األفكار    تمَّ

الُمؤلَّف الذي وضعھ فیلوتِكستو الخیرسونیسي  
ا كان أرخینیدیس یشغل منصب األركون   في العام نفسھ لمَّ

وأرخیالوس یشغل منصب اإلیفورو  
افةَ سیبیل ودیمیتریارتا تشغل منصب عرَّ
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