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مشهد 8 

 (املمثلون يدخلون وبينما يقولون نصوصهم يجلسون في املكان نفسه الذي كانوا به في املشهد األول). 

رجل 1: جميعنا رحَّالة. 

امرأة 1: ميُكن أن جنوب العالم باجتياز بلدة واحدة.  

امـرأة 2: وأنـا أمـام البحـر، فـي حـالـة احـتضار مـن األمـل، قـد تـخيلتُ بـالدًا بـينما كـانـت قـدمـاي تـغوصـان فـي الـرمـال. مُـسَمَّرتـان، بـال حـركـة. فـي تـلك الـضفة، 
كان كَاحِالي شعاب بحرية تضربها أحالم. 

امرأة 1: وجهي يبدو كدوارة تهزها الرياح.  

رجل 3: كيف كانت عودتك؟  

ابـن بـطوطـة: ال أتـذكـر.. جـبال مـن جـثث فـي مـدخـل حـلب، فـي دمـشق، فـي الـقاهـرة.. الـطاعـون.. رفـيقي الـوحـيد فـي رحـلة الـعودة هـذه. يـنتظرنـي فـي كـل 
ركن. في كل قرية. 

 (فـي هـذه اللحـظة كـل املـمثلني يـجب أن يـكونـوا بـالـفعل فـي املـكان نـفسه الـذي كـانـوا يتخـذونـه فـي املشهـد األول. اجلـميع يتحـدثـون وهـم جـالـسون مـا عـدا 
ابن بطوطة الواقف). 

رجل 1: محارق من جثث ترحب بي. آالف وآالف منهم. دخان أسود. في األسواق، النساء الالتي يبيعن الفاكهة ال يبتسمن. إنهن صامتات. 

رجـل 2: الـواقـع يـزعـج أكـثر ممـا يـنبغي. فـي الـشوارع الـناس تـتقدم مُـطأطِـئة الـرأس. يـخشون أن ينتهـي احلـال بـانهـيار الـسماء. يـنظرون إلـى أسـفل كـغِرْبَـان 
سوداء. كأطفال مُعَاقَبِني.   

ابـن بـطوطـة: أحتـرك كـغراب هـارب مـن لهـيب هـذا احلـريـق. مـا زلـت ال أعـرف أن املـوت مـيناء يـنتظر فـيه والـداي عـودتـي وهـما ثـريـان. لـن أعـد أسـتطيع 
تقبيلهما.. أحلم بطنجة. أواصل طريقي. أريد أن أرى أعزائي. أعود.   

 (رجل 3 جالس في مكان البداية نفسه، في املشهد األول، ويستعد للبدء في الكتابة).  

رجل 3: هل نبدأ؟   

ابـن بـطوطـة: (بـعد صـمت قـصير). مـن املسـتحيل تـفادي نـظرة الـصديـق الـذي بـجواره قـد رأيـت مـرات كـثيرة الـشمس وهـي تـسقط بـبطء فـي املـحيط. جنـم 
ينتحر كل يوم.. (يقترب من حيث يوجد أصدقاؤه). 
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ابن بطوطة: عندما وصلت جلست أمامهم.. 

امرأة 1: جلس أمامنا. 

رجل 2: في صمت. 

امرأة 2: لم يَقُل شيئًا. 

ابن بطوطة: لم أَقُل شيئًا. 

 (يجلس). 

ظالم 
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