
مسرحية للكاتب رافاييل تورييل

ترجمة ريتا زيدان أبي حنا

المقدمة

.في الثلث الخير من القرن الثالث، حدث أن التقى  شهبان

 زنوبيا ملكة تدمر. امرأة ذات جمال نادر وذكاء خارق. انتصرت مع
 زوجها أذينة على الفرس وخلّصت المبراطورية الرومانية من فتوحات

.متتالية بل نهاية

 عند وفاة زوجها، احتلت فينيقيا وفلسطين ومصر مستغلة بذلك الفوضى
 التي أضعفت روما.  وباحتللها مصر، مخزن روما، أمّنت تموين جيشها
 بالقمِح مهددًة بذلك تمديدات روما، ففي أقل من ثلث سنوات سيطرت هذه

.الشابة البدوية على معظم المشرق الروماني

ًا طبع عليها صورة ابنها وهب اللت  وعلمة على استقللها صكت نقود
.مما أعطاه لقب إمبراطور

ًل السيطرة على كامل المبراطورية ؟ ربما ، ولكن زنوبيا  هل أرادت فع
 هي قبل كل شيء امرأة شرقية، سعت إلى تثبيت الستقلل السوري على

 الصعيدين القتصادي  والثقافي  وكان َبلطها من ألمعهم حيث تهافت
 الفلسفة والمؤرخون واللهوتييون والبلغاء والفنانون من كل صوب، وقد

.أمّنت بأخذها لمصر الموارد الضرورية لطموحاتها

 لكن لسؤ حظ زنوبيا أخذت اللبوة الرومانية المحتضرة  تخرج من خدرها.
 وبعد توالي عدة حكام قصور انتخب الجنود الرومان على رأس القيادة

ًا بلقا ني الصل هو أوريليان ًل لمع .العليا جنرا



 صوّفي مشايع  ل" الشمس القاهرة " التي جعلها اللهة الرسمية في روما
ّلف بمهمة  إلهية وهي توحيد روما وتثبيت ًا بأنه مك  فقد كان أوريليان مؤمن
.عظمة المبراطورية. مهمة سيقوم بها  هذا المخِطط اللمع  بنهٍج وتشبث

 كان عليه في البدء إخضاع روما التي كانت على وشك تتويج إمبراطور 
 آخر، ثم محاولة لجم الفساد الذي طال حتى مركز العملة وإحباط ثورة
 العمال التي نتجت عنه والتي ضمت في صفوفها بعض الشيوخ غير

.المستقيمين

ًًأ بالفاندال الذين اكتسحوا  وما أن أخضع روما راح ينظم حدودها. بد
.البلقان. نظم إجلء داسيا ثم دفع بالعلمان إلى ما وراء جبال اللب

 بعد أن جّهز روما بالتحصينات اللزمة وتخلص من كل أخطار الغزوات
 الخارجية أستطاع أوريليان التفرغ لمهمة توحيد المبراطورية. مقاطعتين
 فقط انشقتا، الغول في يد تيتريكوس الغارق في شجارات الوراثة وتدمر...

.وملكتها المتغطرسة

! قرر أوريليان الهجوم على زنوبيا

.تصادم جيشان هائلن في أماز

 بدأت المعركُة شاقة لوريليان حيث مزقت جنود الجنرال زبدا الخيالة
 الخفيفة. ولكن  خيالة تدمر المدرعين ُهوجموا بدورهم من قبل الرّجالة
 الرومان اللذين قاموا بتشتيتهم مجبرين بذلك زنوبيا على التراجع حتى

 تدمر ومحا صرتها. وقد كان حصار تدمر لصالح أوريليان لنه دفع
.بالملكة على الفرار

 وقد تم إلقاء القبض عليها فيما كانت تعبر الفرات للجوء إلى آل ساسان ثم
.ُحوكمت وتم العفو عنها

 وقضى بالسيف لونجان الفيلسوف رئيس وزرائها مع عدد من مستشاريها.
ّلف ولكن أهلها تمردوا وقتلوا  أما تدمر فقد ُوضعت تحت سلطة حاكم مك
.الحامية مجبرين بذلك أوريليان على الرجوع إلى تدمر والقضاء عليها



 وفي يوم انتصاره وكما فعل أسلفه من قبله عرض أوريليان أمام أنظار
.الرومان المدهوشين مجموع مآخذه

!من بين الروائع المعروضة  استرعت  شابة مكسوة بالذهب كل الهتمام

 ُترى ما سبب وجودها هنا، وهي على قيد الحياة ؟

اللوحة الولى

. تتوجه          فيما المسرح خشبة على وإيابا ذهابا زنوبيا  تتمشى
للحضور

ًا. لقدزنوبيا-   ًا عظيم لقد نلَت انتصارَك يا أور يليان ، وقد كان انتصار  
 حملُت القيوَد في الكعاِب وأغلل من ذهب في معصّمي. سرُت من الفجر
 إلى جنح الليل وأنا عاريٌة، تكسوني نفائس كنّزي الخاص من أكتافي إلى

ٌة ل تنتهي! عانيُت فيها من  ألغلل ألذهبية ألمّرصعة  أقدامي. مسير
 بالزّمرد حول عنقي والموصولة برباط  ينؤ تحته أحد خّدامي والكل أثقل

.من دروع ألّخيالة في ألمعارك

ًا للتقط أنفاسي ولكني لم  أتخاذل!!! مشى أمامي َخونة روما  توقفُت مرار
ًا، أما أنا  تيتريكوس وابنه اللذان ، رغم خفة  لباسهما ألغولي،  تعثرا مرار

 فلم أتخاذل!!!  تحاملُت على نفسي  لكرامتي كملكة ولجل عظمتك  يا
.قيصر! منتصبٌة بدأت مسيرتي ومنتصبة أنهيتها

ًا  ذلك اليوم  وتزاحمت في قلبي  أفكار سوداء ! ألن ينتهي هذا  فكّرُت كثير
 العرض بتقديمي كذبيحة؟ أنا ل أخشى على حياتي ولكن خوفي على

 أبنائي. إلى ما سيؤول بهم المر وهم ما زالوا ضعفاء، ل حول لهم ول قوة
بدون حمايتي؟



 راودتني أفكار أخرى أكثر خّفة. هل كنُت ِمحَور العرض لهذا الحشد من
 الرومان ؟ أم أنها الفيلة، ألتي فتحت ألموكب أمام الوحوش الكاسرة من

 نموٍر وفهوٍد واسوٍد... أم أنها الزرافة ألنيقة،  والظباء الخفيفة وحيوانات
أخرى غريبة عجيبة؟

ُُأَديَنة  وبين العربات التابعة للموكب،  أّيتها الجمل والعجب ؟ أُترى عربة 
 المطعّمة  بالذهب واللزورد، أو تلك الخرى الغنّية بالحجار النفيسة

 والتي قّدَمها ملك الفرس إلى أوريليان؟ أم عربتي أنا التي رسمُتها بنفسي
 ونّفذها أبرع العّمال السوريّين، الملبّسة بالفّضة  تلمُع في وسطها شمس من

 الفيروز واللماس، أشّعتها من ذهب . أم ربما عربة ملك ألقوطة  ألكثر
ًل والقل رهافًة ، يجًرها أربعة أيائل بهية والتي امتطيتها  بفخر يا  ثق

أوريليان عند دخولك إلى الكابيتول ؟

 ما مكانة المهزومون في هذا الستعراض ؟ حول من ستدور الحاديث
 في الخانات هذه الليلة ؟ أَحول الفارسات العشرة اللواتي لبسن ثياب الرجال
 وحاربن بتساٍو مع إخوانهم ألغوط ؟ أم حول  تيتريكوس وابنه، ألذي أعلنه

ًا بدون ِقتال ؟ أم ًا  للغول والذي أرداه أوريليان أرض  والده  إمبراطور
ًا بانتصار ؟ أم  تراها ستدور  حول الشيوخ الخونة الذين ُجّروا هم أيض

 حولي أنا، الملكة الشرقية، والمرأة الغامضة التي هّزت روما ؟ هل يظن
 هذا الشعب الخشن أن هذه المرأة المقيدة تسعى لحكمهم ؟ أم أنني فكرت

ًا بترك تدمر الفاخرة من أجل روما الساقطة؟ يوم

 ألضناء  يؤجج الغيظ ! أخذُت أجتّر طوال الطريق  انتقامات مستحيلة 
ًا في درع التشريفات، ًا  إلى الكابيتول يا أوريليان،  رائع  ولّما وصلَت أخير
 يلمع في وسطه شمس وّهاجة ذهبية ، كّرسَت  أليائل ألربعة التي حملتَك
 حتى هنا ذبيحًة لجوبيتير. بالرغم من تعبي الشديد ولول قيودي  الكثيرة ،

 لكنت قادرة على اغتصاب الخنجر  من يَديك  وغمسه في قلبك ومن ثم
.على قتل نفسي

 هل  ضعفُت ؟ من أعلى درجات المذبح أمرَت أن يؤتى لي بمقعٍد.  وقد
 جاءني اثنان من العبيد بمقعد أحد الشيوخ ولكنني رفضته ! وبإشارة أخرى



 آمرة ومتسلطة منك، رَفَعتني عن الرض أربعة أذرع قوية وأقعدتني
.بالقوة

ًا، وقد حاولُت يائسة الوقوف بعد ذلك ولكن ثقل  لقد تم إلباسي وقوف
 جواهري وقيودي حاَل دون ذلك.  حَّيت الحشود سخاء إمبراطورها
 .بحرارٍة ولكن وحدنا أنت وأنا نعرف أنك ألحقت بي هزيمة جديدة

 إنا  أكرهك  يا أوريليان ! أكرهك  بسبب  رفقك ،  أكرهك لنك وفرت
 حياتي، وأكرهك لهذا القفص الذهبي. ما لي وهذا القصر الفاخر وهذا
 الخضار العذب  وتلك النساء المعطرة ؟  لماذا لم تترك جحافل جيشك

 تغتصبني أو تركتني لكلبك لتمزقني أو حتى لخيولك لتدوسني لكان أفضل
 من أن تحرمني من نخلي المثمر ورمالي الممتدة إلى ل نهاية، وصخوري
 وصحارّي !  أين تكرام، خيلي  المفضل وأنتم  يا  خيالتي  البواسل وأنتم

يا شيوخي الحكماء والثرثارين وفلسفتي أين أنتم؟

 ما مرادك مني يا أوريليان ؟ أن أصبح  نعجة مطيعة ؟ أنا التي كان والدي
 المحب يدعوني " الخمسين" الريح التية من الصحراء، ريح الجنوب
 الحارة والجافة، تلك التي تلعب بالكثبان، تًسود السماء، تحرق العيون،

 تلهب الجساد وتجنن القلوب. هل  تصورتني امرأة مسكينة ، أنا زنوبيا
ُُأعجبُت بالقائد المقدام  العظيمة، ملكة تدمر، أنا التي ينير مجدها الشرق. أنا 

 والمخطط الحذق ولكنك مثل سائر الرجال ل تملك سوى الشجاعة أمام
.الموت وازدراء النساء

ًا  أكرهك كذلك بسبب أخطائي لنها تؤول كلها باتجاهك . حسبتك ضعيف
ًا بقدر ما أنت حليم ولكنك  كأسلفك فهزمتني  وتمنيتك أن تكون نبيه

 حرمت شعبي من نوره عندما حرمته مني. كان عليك أن ُترِجع لي تدمر
 فنصبح بذلك حلفاء. لكنُت واليت فامرأة مثلي ل ترتكب نفس الخطاء

مرتين. أي درع أفضل مني كنت ستجد لروما هناك ؟

ًا بهؤلء الرومان الفضوليين  بينما أذوى في الريف الرومي أضيق ذرع
 الراغبين بالتقرب مني. لم يبقى عندي وقت للكتابة. لطالما كتبت ومنذ

 الصغر.فالكتابة بالنسبة لي هي حاجة، لنها الوسيلة التي أنّظم من خللها



ًا ًا وأحيان  أفكاري. أضع فيها حنقي كما أفكاري الحميمة.  أحفظها أحيان
ُأتلفها. أكتب باللغة المصرية وبالرامية وحتى باليونانية ولكنني ل اكتب  

ًل ! أنا ًا أو بالحرى  أجيدها قلي ًا باللتينية. فهي لغة ل أعرفها جيد  أبد
ُأجَبُر على استعمالها ًا ما   أتحاشى التكلم بها لنني أكره ألخطاء، ولكني غالب

ًا ًا اليونانية، نادر  هنا لن قلة هم الرومان اللذين يتكلمون لغة ثانية، أحيان
 الفارسية. ليس على أمة عظيمة فاتحة أن تقوم بأي مجهود، هي تتكلم

.بلغتها وعلى الخرين التأقلم

ًا كي أجد القوة لستقبل ممددًة  أتحايل أغش وأنتظر ساعتي، أكتب وقوف
 ساعات طوال،  حشود الفضوليين من المتمرسين ذوي البهة وزوجاتهم

 الثرثارات، التين ليشهدوا عقلة الوحش الكاسر. ولكن لطفي الزائد يخّيب
ًا المقاتلة المتوحشة التي  آمالهم ويضعف عظمتك يا قيصر.  أهذه  هي حق
 صعب على المبراطور التغلب عليها ؟ أستمُع ، وأتعلُم من كل تفا هات

 خاصتَك . لم يفاجئني أحد  وفي يدي  كتاب، ولم تخرج أي خاطرة سامية
 من شفّتي، أثرثر مع النساء، وأصغي إلى الرجال مغتبطة  بدون أّي

 .اعتراض

 سخافُة أقوالي تطمئنهم، وتنسى النساء أن شعبي أسماني "الفاضلة"
 فتتسامر  أمامي فيما بينها ،عن عشاقهن، وعبيدهن البرابرة اللذين تتبادلنهم

ًا  أو تحتفظن بهم  بغيرة أحيانا أخرى  وكيف  يأخذنهم  فيما بينها أحيان
 العبيد  بقوٍة فقدها أزواجهن.  فتمتدحن أياديهم اللبقة في الملمسة،

 وشفاههم الجشعة وضخامة أعضائهم  الصلبة التي ل تتعب. وتتمادى في
 .الشرح لتثير الرغبة والفضول عند رفيقاتها

 فل تبخل بالتفاصيل وتتسابق في الشرح عن الوضاع  والظروف
 الحميمة،  والنشوة التي تشعرنها ، إناث  ُتقِوق  حول أفراحها الصغيرة

 وفي نفس الوقت تمتحنني، لتعرف طبعي وميولي.  فيما  أصغي  بابتسامة
 ودودة ولكن عن بعد كي ل تستشعر ضجري. تصّرفي هذا ل يخدع

ًا ًا ولكن من شيم النساء المتفرغات التباهي بمغامراتهن انتقام  أكبَرُهّن سن
.من لمبالة أزواجهن.  فالخيانة ليست شيئا، ما لم يعلن عنها



 أما الرجال فمتعالين، منهم الشيوخ والقناصل ومنهم المتآمرين، يسكنهم
ًا من أصدقائهم المرموقين مكبلين بالسلسل  الخوف منذ أن جررَت عدد

 إلى نصِرَك. أصغي بحذر، والقي بسؤال سذج لهذا وذاك.  حتى أنني
ِلَك لغرائي. لقد أحسنَت  أنصت  بانتباه إلى الفاتن فلفيوس  المرسل من قب

 الختيار، فهو ساحر تتمناه أي امرأة سواي فأنا ل يرضيني سوى رجل
 .يكون نّدي

ًا، ولكني لم أشأ إعلم أحٍد بالمر،  بلغت اليوم من العمر ثلث وثلثين عام
 فلم أقم أي احتفال ، حتى أنني كتمت المر عن أولدي . إنهم في ضيافة

ًا  أصدقائهم الجدد، عائلة من النبلء ُتقيم في الجوار. لقد تأقلموا جيد
 وبسرعة كبيرة مع عادات هذه البلد. فها أنا أمضي المسية وحدي ،

 أهدي نفسي  في عيدي  مازة خفيفة، حلوى بالعسل ، وفترة طويلة من
. المطالعة ، أما السماء فتمتعني بليٍل دافئ  تمله النجوم

     ُ مصراعيها    على البواب َفتح ُت وفجأة مسلحة عساكر  ضجيج

صندوق      يديه بين ًل حام أوريليان     .ليظهر

ً ) – مفاجأةضاحكا( أوريليان    !

انزعاجها   ( زنوبيا  ) – مفاجأة سيئة ! من أّي َمقِصف تراكتظهر  
ًا لتحضر أمامي من دون موعد .خارج

ما         ٍد أح عن يبحث وكأنه حوله فيما بنظره . يجول

  -  كنت  تتكلمين بصوت عاٍل وأنا ل أرى أحد هنا ول حتىأوريليان
العجوز المخّصي الغبي ، حارسك . هل كراهيتك نحوي أفقدتِك صوابِك ؟

.  -  كنت أستعد لكتابة مذكراتيزنوبيا 

ًلساخرا  ( أوريليان !  ) – وتتمتمين بها أو

.  – وماذا تعرف عن الكتابة، أتجيد القراءة على القلزنوبيا



  -  إن ازدراؤِك  بالخرين هو الذي جعلِك تخسرين  الحرب ،أوريليان
ًا. أتذكرين إنطاكية وأماز حيث  تستخفين بالعدو  فتدفعين الثمن غالي

. أبَليُتِك مرتين خسائر فادحة

-  أتراك جئَت لتعذيبي ؟ وجودك  يزعجني ، قل بسرعة ما سببزنوبيا    
... زيارتك وانسحب من أمامي

الفرح      (أوريليان  مزاجه على ) – إن مثابرتِك  فريدة منمحافظا  
ًا متقلبات الطبع، أما أنِت فعلى نفس المزاج،  نوعها! النساء عموم

ًا     كريهة  نحوي رغم أنني جئتك بهدية ؟ دائم

  – هدية!!! تركَت روما في منتصف الليل لتأتيني بهدية ! أسمح ليزنوبيا
                  .أن أشك بمثل هذا التفاني

لها         فيقدمه فاخر عقد يظهر حيث الصندوق ألمبراطور .يفتح

!  –  لِك طول العمر يا زنوبياأوريليان

العقد     --  (زنوبيا على خاطفة نظرة ) – عقد ! أل يكفيك أنيتلقي  
! سجينتك؟  ألم تقّيدني بما فيه الكفاية

يده     سجينة مرّفهة ! ( – أوريليان  من بحركة الديكور على )يدل  
 اعترفي  أنني أعاملك حسب رتبتك ! من كان سيحضر غيري يوم عيد

                                ميلدك ليقدم لك تمنياته؟

--  أل تشم عطر البخور الذي أحرقه ديوف لطرد العين الشريرةز نوبيا   ! 

تأخذه            لم الذي العقد يديه بين حامل صبره يفقد أوريليان  بدأ
زنوبيا  . منه

  --  مجنونة أنت ! أتقارنين إمبراطورك بعبٍد ؟ أقبلي الهدية التيأوريليان
.أتيتك بها أو أقطع رأس عبدك

 – أل تجيد غير هذا ؟زنوبيا



– ل تتحّد ينيأوريليان   !

الباب         وراء المختبئ حرسه ينادي وكأنه ذراعه . يرفع

ا  ي ًا ! أين الرغبة ؟ عليك أن تتعلمزنوب – حتى  تلّقي هدية منك يصبح أمر  
.فن الهداء

الغطاء         تغلق الصندوق، يديه من وتأخذ أوريليان نحو  تتجه
الشيطان        لمس كمن وتبتعد للعقد نظرة أي  .بدون

المقعد    – (أوريليان على يجلس ) وأنت فن التلقي ! إ ن كانوهو  
.الشكر بنظرك من الكماليات، قّدري على القل الهدية

) ولما ذلك؟ فالمجوهرات ل تهمنيحذرة – (زنوبيا  !

) – أفتحيهّآمرا  أوريليان– (  !

وتلمسه       لحظة تتأمله ألصندوق، وتفتح فورا .تطيع

!  – ولكن هذا ِعقديزنوبيا

)-  كان يا ملكتي، كان ! صارت مجوهراتك ملك روماساخرا  (أوريليان  
.وإمبراطورها  يهديه لك في هذا اليوم المبارك

المناسبة    – في الحقيقة أنَت لست...(زنوبيا الهانة عن )...تبحث  
! سوى، سوى ...جندي

البراءة   (أوريليان ) – أنا الذي أردت إسعادك ! ألم يكن هذا الِعقدمتلبسا  
ًا لِك ؟  ملك

 – ألم تعد تعرف من أين أخذته ؟زنوبيا

 –  أهو ذكرى حلوة ؟ أهو هدية من  رجل ؟أوريليان

ًل لهذا المرثائرة    (زنوبيا ) – ل أحتاج رج  !

 – إذن أنِت التي اختر تيه ؟أوريليان



ًامحرجة (زنوبيا ) – تب  !

!  – إذن يعجبِكأوريليان

ًازنوبيا !  --  طبع

ًا آخر، كنُت علىأوريليان   – إذن بإهدائك هذا العقد بالذات، وليس عقد
. يقين أنني سأهديك  ما يحظى على تقديرك

نفسها      (زنوبيا ّلم تك لو ) – منطق الذََكر الحمق والذي ل مفّركما  
 منه. أتراك أتيَت لتعيد لي كل ثروتي، لن هدية منك  قد تكون مّرة

    الطعم ؟

 – وماذا لو صّح المر ؟أوريليان

!  –ل أرى كيف يمكنك تحقيق ذلكزنوبيا

 – أقدر على كل شيء! ألسُت المبراطور ؟أوريليان

  -   أوقف تبّجحاتك ! ل يمكنك إعادة ما لم تعد تملك ! أنت تعرفزنوبيا
ًا أجل، ولكن بأي ثمن ؟ ًًا. إمبراطور  حّق المعرفة أنك لم تعد تملك شيئ

ّلميأوريليان !  – ماذا تعنين بذلك ؟ ماذا تعرفين ؟ تك

  – أعرف ما أسمع ! ما يعرفه الجميع! روما فاسدة ! الكل يشتريزنوبيا
ّلهم .الكَل  وأنت أو

!  – أنا ل أحد يشترينيأوريليان

  – ل، في الحقيقة ل يمكن رشوك! فالسلطة وحدها هي التي تهمك،زنوبيا
 ولكن كم من عقٍد، وخاتٍم  وإبزيم  وقلدة ذهبية وّزعت لهذا وذاك لتؤّكد

ولئهم. ما سعر الصوت في مجلس الشيوخ ؟

ًا ! فقدبغضب (أوريليان ) – هكذا هو المر دائما! وتعرفين ذاك جيد  
.خضِت الحرب، وتعرفين أنه من انتصارها ُتدفع أجور الجيش



  – وجيشَك، ألم يأخذ ما يكفي أجره من نهب تدمر؟ أين مصلحةزنوبيا
ًًا حزام تتويجي ؟ روما عندما يتبجح عشيق زوجتك وهو مرتدي

) كيف علمِت بالمر؟مرتاعا (أوريليان

ًا يا جنرال ؟ كّل روما على علم بالمر ! ألكلزنوبيا   – أتراك ساذج
! يصمت بحضرتك ويتكلم بعيدا عنَك بل حرج

  – أتظنين أنني أجهل المر ولكن ما حيلتي؟ أحكم بالمستطاع.أوريليان
.عندما حاولت مكافحة الفساد، واجهني مقلع  كبحته  في بحٍر من الدم

– كل هذا الدم للشيء. النحطاط موجود في كل مكانزنوبيا  .

. – لم نعد في زمن قيصرأوريليان

  – حتى في ذلك الزمن كانت المور على ما هي الن. ألم  يتحّسرزنوبيا
ّلت  أيام  سيسيرون على ذلك ؟ روما سّيدة العالم منذ وقت طويل! و

 روميلوس وريموس البطولية منذ زمن، وها قد أتت أياٌم تسيل فيها الدماء
!مقابل الفضة

وحالما   (أوريليان ) – لقد فهمِت الكثير من المور من عمقمعجبا  
! ريفك وفي  القليٍل من الوقت

 – أليس التأمل والضجر رفاق الجمود ؟زنوبيا

ًل (ثم كمن أوريليان نفسه  – فع ّدث ) كم من الحكمِة تتخفى وراء كليح  
! هذا السخط

  – سخطي كما حكمتي ل يظهران سوى لك يا أوريليان ولكزنوبيا
 وحدَك، فهما يخيفان  الخرين ! أنا رفعت الستار أمامك فقم بالمثل، ما

سبب حضورَك هذا المساء إلى هنا ؟

. – قلِته بنفسك منذ قليل، لعيد لك ثروتِك وأكثر من ذلكأوريليان

!  – أيها الجلف العتيق، ل أصدقكزنوبيا



ّلي الرجل بينما تثير استياءأوريليان   – التقطي  شتائمِك ! فهي تس
.المبراطور فل ترغميه على المعاقبة

حوله   تدور .أخذت

 – أنا أرتعش ! أين هو الرجل ؟ أين هو العاهل ؟زنوبيا

! – كلهما أمامِك وكلهما يأمرانِك بالتوقف عن الدورانأوريليان

فأكثر(      زنوبيا أكثر تدور ّلم ! أل ترى أن الصبر  أفقدنيأخذت ) – تك  
! صوابي

ًل أجلسي، سببت لي بالصداع ! قمُت بمسيرٍة طويلة لراك!أوريليان   –  أو
 معدتي فارغة وحلقي ناشف ! هل نسيت تقاليد الضيافة العريقة التي مّيزت

أسلفِك ؟

الضيافة       (زنوبيا عدم بجرِم ُفوجئت شرقية امرأة ) -  ماكما  
جعلتني أفعل؟ قّصرت في كل واجباتي؟

صنج   على  .ضربت

         ألستار                                                     

  

    

                              

            

  

      



أللوحة الثانية

ُ  . بقرب          حدة على ّل ك جلوسا وأوريليان زنوبيا على الستار  يفتح
من          أما أوريليان جانب من بالطعمة مليئة طاولة منهما ّل  ك
يأكل        :   هو بالفاكهة مليئة ّسلة سوى عليها فليس زنوبيا  جانب

نقرا    تنقر وهي .بشهية

  -  أيا ليت  تتمدد معدتك لتقوى على الهضم ! كيف تقدر على التهامزنوبيا
هذه الكمية من الطعام مرة واحدة؟

 -  هل تلوميني على كثرة الكل؟ أي نوع من المضيفات أنِت؟أوريليان

ُقدرِتكم أنتم الرومان علىزنوبيا ًا  ُكل حتى تنفلق!  ما يدهشني هو    -  أبد
.الشراهة. تبتلعون أي شيء حتى التقيؤ ثم تعيدون الكرة

  -  أما أنِت فتنقرين خصلة عنب منذ بعض الوقت.  أتراك سّممِتأوريليان
لي؟

  -  ل تنسى أنك أرغمتني على تذّوق كل ألطعمة ! والخيار لي إنزنوبيا
 كنُت أفّضل الستمرار في ركوب الخيل على أن أصبح سّمنة سمينة  في

. قفٍص

بطنه(    أوريليان يداعب )-  صحيح أن أطباقك السورية مرهفةوهو  
..ولكن لندخل في المور التي حملتني إلى القدوم

)-    زنوبيا القلب(   من ًابصرخة أخير  !



!  -  ليس  العقد هديتي الوحيدة لِكأوريليان

ًا المجوهرات فهي  لعظمتي وحسب. هي للصورةزنوبيا   -  لم تهمني يوم
 التي يتخّيلها الشعب عّني. كان علّي أن أكون براقة للقى الستحسان لدى

 شعب تدمر. باستطاعتك استرجاع العقد  وإهدائه  لمن تريد ! وما هي
هديتك الخرى؟

!  -  أقدم لك ... تدمرأوريليان

) زنوبيا !  -  تدمرمذهولة(

 !  -  تدمرأوريليان

  -  تريد أن تعيد لي تدمر ؟ لكن تدمر لم تعد موجودة ؟ تدمر ليستزنوبيا
ًا ! أل تذكر أنك هدمتها ؟ سوى خراب

ًل منأوريليان   - ذاكرتك  انتقائية يا ملكتي ! رحمتها في البدء ولكن بد
 حفظ الجميل وشكري على رحمتي، قام سكانها بذبح رجال الحامية التي

تركتها في هدف حمايتهم من النهب  فما العمل سوى البطش للمثل؟

  -  قمنا بحماية أنفسنا على مدى قروٍن  وحتى أننا كنا أبرع حماةزنوبيا
 المبراطورية ضد الفرس. أنسيت أنني وأذينة قد هزمناهم  فيما  عّرض

.سلفك فاليريان نفسه للسخرية إلى أن أسره العدو وأرغمه على دفع جزية

  – أنا  أعرف كل هذا ! ولكل هذه السباب قد رحمتكم في البدءأوريليان
 كما رحمت تّيان قبلكم ! ولكن أمام مذبحة ستة آلف شاب روماني

.اعتراني حزن شديد وما بقي أمامي سوى المعاقبة

-  أوريليان الرحيم ! كل روماني يذكر منظر  تّيانساخرة)  ( زنوبيا  
 التي هددها الجنرال القاسي -  أثر حلم رأى فيه أبولونيوس  وبعد رفضها

ًا في هذه المدينة ًا حي ."الستسلم -  بقوله الرهيب :" لن أترك كلب

  – قد تغير بعض الظهورات  مجرى الحياة،  وهذا ما حصلأوريليان
.معي



) زنوبيا ...  -  جاء الفيلسوف الكبير من الدنيا الخرة ليقول لَكبمزاح(

)  أوريليان حلما(    يعيش -  أذكر كل كلمة  كما لو كان فيوكأنه  
 المس. "أوريليان أن شئت النصر، فل جدوى من ذبح أهل شعبي!

 أوريليان، أن شئت الحكم فل تذرف دم البرياء! أوريليان إن شئت الحياة،
ًا "!فكن رحيم

  -  "وفي الغد أمام جيشك المتعطش للدم وللنهب الذي ذّكرك بوعدكزنوبيا
 أجبت : بما أنني قد قلت ذلك فاقتلوا كل   الكلب !" والمضحك في المر

!أن الجيش بكامل أفراده قد استجاب لهذا المر السخيف

ًلأوريليان . -  نعم، هذا ما حصل فع

  -  "الممثل، المأساوي!" يسهل علّي تصديق قصة الكلب، أما قصةزنوبيا
 آبولونيوس التي من عالم الموت ليسديك النصيحة فهي صعبة التصديق،

.وذلك رغم الجهد الذي تضفيه كلما أعدت سرد هذه القصة

-  يحتاج  الرجال العظماء إلى الساطير لتحقيق مقاصدهمأوريليان  .

. -  وما كان مقصدك عندما حاربتنيزنوبيا

  -  جئت لسترد ما هو لروما، لحلل السلم  ولتثبيت حدودنا وأوريليان
.ليس للقضاء على حماة روما ضد أخصامها الدائمين الفرس

)   زنوبيا -  لسترجاع ماذا ؟ أنا كنت  ملكة تدمر قبل أن تكونمحتدة(  
ّأيها الرومان، تأتون إلينا حاملين سلمكم  أنت  إمبراطور روما ! آه منكم 

 الرائع الذي لم نطلبه. ولهذا الهدف تحّركون مئات اللف من الجنود.
 تنهبون وتغتصبون، تحّولون فتياتنا العذارى إلى بناٍت للجنود، تذبحون

 آباءهم وأّشقائهم، وكل هذا باسم هذه الجمهورية التي تبتذلون. كيف
 تتوقعون العرفان بالجميل والصداقة من ِقبل الشعوب التي تّضطهدون ؟ لم

.تتركوا لنا سوى خيار وحيد وهو الحقد



  -  روما أعطتكم الحكمة والقوانين والنظام والمن والسلم وهيأوريليان
..تشِرككم في إدارة شعوبكم

  -  كانت لنا قوانيننا قبل أن تفرضوا علينا خاصتكم ! منذ متىزنوبيا
 ُتفرض الِحكمة بالسيف ؟ إن أمنُكم  يقّيدنا وسلُمكم الروماني قائم على

.أضرحتنا

!  - ولكن في ظل حمايته تزدهرونأوريليان

  -  وبأي ثمن ؟ نحن نجهد وأنتم تسمنون ! ما أثقل هذه الجزية، أينزنوبيا
 سخاؤكم؟ ُتمِسكون  بزمام  حريتنا ! وما  أن نحاول التحرك خارج

.سيطرتكم تطبقون علينا   الِخناق

  -  ولكننا محََََكَمون بذلك لنكم تهددون أمننا!  تتوقون ُكلكمأوريليان
.للستيلء على روما و ثرواتها

  -  ها قد أطلقت العبارة الهم : "سلمة روما  مهددة" أنت تعرفزنوبيا
ًا أنها أكذوبة! خرافة رّوجها  مستشاريك لتبرير الحرب. بماذا تراني  جيد
 هددت سلمة روما ؟ حدودكم بعيدة ،  بلد الغول من جهة والبحر من

الجهة الخرى ! فأين هي قواد سي ؟

ّلكت مصر وفينيقيا وفلسطينأوريليان !   -  تم

.  -  بهدف حماية التجارة ومنها حماية مصالح رومازنوبيا

ِلك لمصر تستأثرين  بمخازن روماأوريليان . -  باحتل

ًازنوبيا   -  هل قطعُت عنكم المؤن ؟ بل على العكس لم  يكن التبادل يوم
.أأمن من ذلك

. -  ولكن بأي ثمن ! فقد تضاعفت  أسعار الموادأوريليان

  -  وهل هذا خطأي ؟ كان وما يزال هناك المستفيدون منزنوبيا
.الحروب، فل  تتظاهر  بسذاجٍة  مفتعلة



. -  أصبح الفساد هو القاعدةأوريليان

.  -  وأبرع اللعبين جاؤونا من رومازنوبيا

. -  ُيقال أن بعض وزرِائِك البارزين قد استفادوا برحابةأوريليان

ًا ! وبما أنك توّجه التهم فأعِط أسماًءزنوبيا . -  ها إنك والي

.  -  بولس الساموزاطي، وزيرك للمالأوريليان

  -  هذه إغتيابات حقيرة! إن الشجار التي تنمو على القمم هي أولزنوبيا
!من يصاب بالصاعقة. اعتاد بولس على السرقة بتعقل

  -  ربما ولكن بطريقة رعناء، فقد تناهت  إلى آذاني أخبار ابتزازاأوريليان
.ِته

  -  لقد برع في فن ملء خزائن الدولة.  يلزمنا خزائن ثقيلة  للدفعزنوبيا
.بالمجموعة إلى المام

 -  ومن الذي أعطاِك المر بالتحرك على هذا الشكل ؟أوريليان

ًا ! ألمزنوبيا ًا كهذا، لم يكن لروما سيد ًا على إعطائي أمر   -  ومن كان قادر
أكن أنا نفسي قائدة جيش المشرق ؟

ًا ! توفي أدينه ولم يكن ابنك وهب اللت سوى  أوريليان -  ولكنِك لست شيئ
 حاكم تدمر.فتًى وامرأة لحماية المبراطورية!  لم تكن روما ضعيفة إلى

.هذا الحّد لتسمح بذلك

ًا في حمايٍة أفضلزنوبيا .  -  لم تكن المبراطورية يوم

  -  كانت محمية لدرجة أن جنوب المتوسط لم يعد ملك روماأوريليان
ًا !ولكن خاصتِك ! حتى أنَك صككت  نقود

!  -  ها نحن في صلب الموضوعزنوبيا

 -  ما قصدِك ؟أوريليان



  - لن الجرم الحقيقي هي هذه النقود الذهبية مع ابني وهب اللتزنوبيا
 على وجٍه وأنا على الوجه الخر.  لي الحق بالقتل والنهب بإسم روما،  أما

!سلبها أرباح بعض النقود الذهبية فل

  -  كنِت على يقين أنك  تلمسين القلب عندما  لمست ذهب روما.أوريليان
 وابتداًء من هنا  زرعت في قلبها الخوف. يمكن أخذ الساسي من الفقراء

 ولكن ل يمكن أخذ الفائض من الغنياء! يخشى الرومان الغنياء  النقص.
 أصبحت في ذلك اليوم الشيطان نفسه. وعندما تروج الشائعات فل شيء

 يوِقفها : فقد قتلت زوجك للستيلء على الحكم ! قمت بذبح الرومان أينما
ًا في  اعترضوا طريقِك! كانت أخلقِك منحرفة! حصانِك وحده وجد مربض

 سريرك ! ول أجرؤ على نقل ما قيل سوى ذلك! صرت في وقٍت قليل
.امرأة شرسة وخطيرة يجب إسقاطها بأية وسيلة

  -  قد عرفت بالشائعة التي خصت المسكين أدينه ولكني كنت اجهلزنوبيا
 الباقي ! لطالما كرهت سيل الدماء!  فهمُت الن ما أسّرت به النساء فقد

ًا وروايات ! وعشيقي هو  تكرام،  حصان  كانت تنتظر مني بالمقابل أخبار
!مخصي، كل هذا جنون

ًاأوريليان ًًأ جسيم .  -  كانت النقود أكثر من غلطة كانت خط

ًا قمُت به بتغطرس ! ولكني لم أتلعبزنوبيا ًل خطير ّلم هنا أنه عم   -  أس
ًا  بوزن النقود ! وهل تستحق بضع قطع من الذهب وارتفاع سعر  يوم

ًا كهذا ؟ القمح في أسواق روما رد

ًا للمَثل ! ولكنه من الماضي، إنِس المرأوريليان ًا ضروري   -  كان رد
 واقلبي الصفحة ! أقترح عليك إعادة أعمار تدمر، أجمل مما كانت عليه من

! قبل

ًا للتشييد؟ حياة واحدة ل تكفيزنوبيا   -  كيف نعيد بناء مدينة تطلبت قرون
 ! لذلك

  -  سأساعدِك ! سأضع تحت تصرفِك  ما يلزم من مهندسينأوريليان
.وعبيد



 زنوبيا -  تدمر على الحضيض، كيف ندفع لكل الناس، كيف نطعمهم ؟ لم
ّلوا منذ زمن .يبق منها سوى أطلل مسكونة بالشحاذين ! والناجين قد و

  -  سيعودون ما أن يدروا برجوعك ! سُتقرضِك روما الذهبأوريليان
. اللزم، وما أن تعود البحبوحة تسدد تدمر القرض

  -  ما أبدع روما ! فهي تنهب وتقتل وتحّطم و تفني  وبعد ذلكزنوبيا
 تقرض الذهب للعمار ومن ثم تسترد قرضها على حساب المنتصر بفوائد

! وأرباح ! وكل هذا بضمير مرتاح

  -  أسلم بدوري أنه هناك بعض التنافر ولكنني ل أرى وسيلةأوريليان
 أخرى للسير بالمور !إن الذهب الذي ستقومين بإيفائه علّي أن أقترضه

. من المصرفيين الجشعين

)  زنوبيا والشكوك(      الرغبة تنازعها نفسها على -  كم أتمنىمنطوية  
 العودة إلى تدمر! المل سّم تجيد تقطيره يا أوريليان، ولكن ما العمل ؟

فالمهمة هائلة وأنا وحيدة ! أين أصبحوا حكمائي ؟

!  -  سيعودون ما أن يعرفوا برجوعِكأوريليان

  -  هل تعيد لي كاسيوس لونجان، فيلسوفي الوديع ؟ ومؤرخّيزنوبيا
 الفصيحين، كالينيك من بترا و جنلتيوس ونيكوسترات من تريبيزوند ؟

وزبدا المحنك هل ستعيدهم لي ؟

.  -  للسف ! ل قدرَة لي على إعادة الحياة إلى الموتى يا زنوبياأوريليان

 ! -  كل هذا الدم على يديكزنوبيا

ًا يخسر كذلك رأسه. وعندما أردُتأوريليان   -  عندما يخسر الملك حرب
 المحا فظة على رأسِك  احتجُت  إلى  مذنٍب  فضحيت بالوزير ! هل كنت

فضلت أن تكوني مكانه ؟

-  نعم ! ألف مرة نعمزنوبيا   !



  -  بالرغم من أنك تركتني أتصرف كما فعلت ذلك اليوم ولمأوريليان
تعترضي ! أل تذكرين ؟

) زنوبيا ّطة( !  - لحظة ضعٍف وحياة كاملة للندممنح

ًأ في مكان ما ، منأوريليان   -  بولس الساموزاطي  هو حّي ويعيش  مختب
 . الكيد أنه سينّضم إليِك

  -  عزيزي بولس،  المطران الهر طوقي ، الكيميائي المفّضل لّدي !زنوبيا
.الرجل الوحيد القادر على تحويل ورود الرمال إلى نقود ذهبية

  -  نّصاب وكذاب ولكنه ذو سحر أكيد! سيرجع الباقون أيضا!أوريليان
!سوف ترين، ثقي بخبرتي

  -  أود لو أصدقك، ولكن روما... كيف ستقبل روما أن أسترِجَعزنوبيا
عرشي؟

! -  ولكنك لن تسترجعي عرشكأوريليان

ّهددة   م بغضب، .وقفت

  -   أنت خّداع وكاذب، جئت لتسخر مني وحسب! هل طلبت منكزنوبيا
 أي شيء غير الموت ؟ يتلعب الهر طويل بالفأرة قبل أن يقضي عليها،

!ما تراني فعلت لستحق أن أكون فريستك أيها القاسي

  -  أنا لم أكذب عليك! سأعيد لك تدمر ولكنك لن تحكمين ! ابنكأوريليان
!هو الذي سيحكم

مطمئنة    جديد من . جاست

! -  وهب اللت، طبعا، لماذا لم تقل هذا منذ البدءزنوبيا

!  -  ليس وهب اللتأوريليان

 -  آه، فهمت، وهب اللت والنقود...  ابني الثاني هرينيانوس إذا ؟زنوبيا



!  -  لم تحذري بعدأوريليان

 ! -  تيمولوس إذا، ما زال حديث السنزنوبيا

! -  لم تحذري بعدأوريليان

 -  ليس عندي سوى ثلثة أبناء ! ما هذه المهزلة الجديدة؟زنوبيا

!  -  ألبن الرابع ! ألذي سنصنعه سوية هذه الليلةأوريليان

ًازنوبيا !  -  أبد

  -  ولما ل ! تذّكري كيف أنجبت كليوباترا إبنا لقيصر وكيفأوريليان
.أصبح قيصرون فرعون مصر مكان كليوباترا

!  -  ولكني لست كليوباترا، هي عاهٌر وأنا لزنوبيا

  - لكنك كنت تؤكدين أنها سلفك ، ألم تغتصبي مصر من يد روماأوريليان
باسم هذا السلف ؟

  -  وعند الحاجة باسم سميراميس وديدون ! أل تظن أنه منزنوبيا
 المستحسن  لبنة تاجٍر عربي  أرادت بناء إمبراطورية أن تربط اسمها
 باسم سللة شهيرة؟  لقد أعطتني الصلة مع تلك الملكات الشهيرة  ما لم

.يقدر الذكاء والمعرفة والشجاعة على إعطائي وهو الترجيح

  -  أردت  ترويج الشاعة التالية "يبدو أنها من سللةأوريليان
 كليوباترا..." بدل من أن يقال " أليس والدها تاجر فحسب"؟  ولكنِك في

الحقيقة تحتقرين هذه الملكة أليس كذلك ؟

  -  أنها كما الكثير من النساء، خليلت تقدمن أجسادهّن إلى القوىزنوبيا
.ول وجود لهن سوى عبر هؤلء الرجال

ًا ؟أوريليان   -  وأذينة إذ



  -  رجل طيب قام باحترامي ! كنت أقوم بمعظم العمال فالحربزنوبيا
 والتخطيط كانا من شؤوني !  أنا كنت  الدماغ وهو كان الذراع ! ألم

.تلحظ أنه لم يلِِق النصر سوى بعد زواجنا

  -   الحب يعطي المرء أجنحة ! لقد كنِت على ما يبدو زوجةأوريليان
.ممتازة، ما من مرة فوجئت وعينك على رجٍل آخر

!  -  كانت  اهتماماتي  في مواضع أخرى من هذه التفاهاتزنوبيا

)  أوريليان -  وقيل كذلك أنه بالرغم من إلحاحه لم تفسحيمخادعا(  
ًا  طريق سريرك ! لزوجك غالب

)  زنوبيا !  -  كان أذينة زوج مغموربحدة(

!  -  بالرغم من ذلك ، إن ندارة المر ليست فضيلةأوريليان

 -  والى ما يهدف هذا الحديث ! هل أنت هنا لتطلب مني الزواج ؟زنوبيا

ًا ماأوريليان !  -  نوع

ًا أو ل نتزوجه. أنا منزنوبيا   -  هذا المر ل تدرج فيه ! أو نتزوج أحد
 .اللواتي يتزوجن

  -  في روما ل يحق سوى بزوجة واحدة ! ل استثناء لهذا القانونأوريليان
! وأنت تعرفين حق المعرفة أنني رجل متأهل

!  -  ومخدوع، كل روما تعرف ذلكزنوبيا

) أوريليان الفيلل(      إلى مشيرا ًء مستا   -  لك لسان الحية! حانوقف
 الوقت لي لن أخرجك من هنا قبل أن تصبحي ثرثارة ل نفع منك سوى

.ترداد القاويل

  -  أدافع عن نفسي بما تبقى لي من أسلحة ول أملك الكثير منها . لزنوبيا
.أملك سوى تجريح الكبرياء وهذا غير كاٍف



  -  كما أنه يضعك في خطر شديد. سرعة الخاطر والتباهي بهأوريليان
 يؤدي إلى تزايد العداء . هناك الكثيرون من التافهين الواسعّي القدرات

 وأكثر مما تتصورين. تملكين الجمال والذكاء، أظهري الول وخبئي الثاني
ًل .لتعيشي  طوي

ًل ! فالذكاء بل قدرة ليس إلزنوبيا   -  ومن قال أنني أريد أن أعيش طوي
... أسًى

 !  -  ستجدين القوة عنديأوريليان

!  -  ... وجمالي سيدفع بَك بعد قليل إلى اغتصابيزنوبيا

  -  غريب كيف تعجزين عن استيعاب عرضي ! أريد التوصلأوريليان
! معِك  إلى ختم عهٍد : ابن أو ل شيء

 - وإن كانت ابنة؟زنوبيا

!  -  نعيد الكرة ! ابن وتدمرأوريليان

ّل لفتح سيقانها أمامكم ! لنجابزنوبيا   -  مسكينة هي البنات  ل تصلح إ
! الولد،  لنشائهم ومن ثم لرؤيتهم يموتون

!  -  ما أريده منك هو أن تكوني شريكة ليأوريليان

  -  أكاذيب ، ما تريد أخذه مني هو جسدي . إن الرغبة عندكم أنتمزنوبيا
.الرجال ُتعّتم الفكر وتحّل اللسان. هذا أمر ندِركه نحن النساء منذ الصغر

) أوريليان مهددا(   نحوها   – لن آخذك ما لم تقدمي نفسك برضاكيتقدم
!

  -  من المبالغة أن تنتظر مني أن أقدم نفسي، ولكن من المحتملزنوبيا
! أن... أترك نفسي للخذ

كتفها           عند كسائها تمسك التي البكلة على يدها تضع  وبدلع
بفكها  .وتتظاهر



.الستار

اللوحة الثالثة

يتغلغل         الصباح ونور الخارج في مشعة الشمس الصباح،  جاء
     ! على      هو ما يتناول أوريليان العصافير يد تغار مع الغرفة  في

      . القريب   الحمام في ترنم زنوبيا نسمع الفطور وجبة .الرجح  

نحو(          -  أوريليان يتوجه مما أكثر نفسه يكلم ومطمئن، هادئ  
-  كم تتغير النساء وكيف  تحّول ليلة من المداعبة الفهداتالجمهور)   

 المفترسة إلى  ظباء رقيقة ! ها أنك مغرمة وقد قلت حتى المس أنك
 تكرهينني. .أذكر نظراتك الرهيبة يوم انتصاري حين بمبادرة حليمة مني
ًا حادة لخترقني يومها ألف سهم مميت.  أجلستِك. ولو كانت نظراتك أسُهم

 أنِت التي حاربت بل خوف وبحربة في يدك أسد الصحراء، أنت التي
 نططت على رأس جيوشك جاذبة بحماسك أشجع الجنود. هل  تراك

 مستعدة للستسلم أمام حبي ؟ أحب أن أؤمن أنك إنسان يا زنوبيا. ما ألّذ
 الحلم بهذه الرفيقة الرائعة، قرينتي في كل مجال، قوية، ذكية، مقّدامة

ًا ! سوية نحن ل ُنقهر ! ليست تدمر سوى عذر وروما ليست  ومحبة مع
! سوى قرية فالعالم بأسره سيكون لنا

عليها         البتهاج وعلمة الشعر مبلولة الحمام، بثوب وهي .تدخل

!  -  أنا أجَوع من ِذئبةزنوبيا

  -  وأنا أجَوع من ذئب ! بعد ليلة كهذه علينا أن نسترجع قوانا.أوريليان
.تعالي وكلي، أنظري إلى كل هذه الطعمة، لقد قام ديوف بالمعجزات



  -  أنت الذي قمت بالمعجزات يا قائدي الباسل، يا لها من ليلة ! لمزنوبيا
. اصدق أن ليلة كهذه ممكنة

  -  يسعدني أن مداعباتنا قد أعجبتك. سوف تكون لنا لياٍل أخرىأوريليان
 وأجمل من التي مضت. أشعر أنني قادر على المعجزات وأنا معِك. وحتى
 في هذه اللحظة يكفي أن أتذكر...وها أنا  مستعد للبدء من جديد. ما أطيب

. رائحتك ! أنت بغاية الجمال ! تعالي اقتربي حتى أضّمك بين ذراعّي

ًل أيها القائد الجامح ! كّل شي في أوانه ! ل يصح أنزنوبيا   -  تتت...مه
 تأخذ عادات كهذه  فمع الوقت نمّل حتى من أفضل الشياء، أمس كان

.المس

)  أوريليان   -  ولكنك  هذه الليلة  كنت تطلبين مداعباتيمستغربا(
... بجشٍع ! تفوهت بأشياء مجنونة جعلتني لوهلة أفّكر

  -  كم من تفا هات نتفوه بها ونحن في أوضاع كهذه ! ألم يكنزنوبيا
. مرادك أبنا

ًا، ولكن هذا ل يمنع اللذة ول المشاعرأوريليان . - طبع

  -  ولكنك تحدثت البارحة عن عقد، عن معاهدة وعن اتفاقية ولكنكزنوبيا
! لم تتحدث عن الحب

... -  هذه الليلة وهذا الصباح، ظننتأوريليان

امرأة         إلى رجل ينظر كما تقييمه حوله تدور . أخذت

  -  مّر وقت طويل افتقدت فيها للمداعبات. أنت قّوي، صلب وجلودزنوبيا
.متدرب على الجهد. راهنت على أنك عشيق قوي ولم أخطئ في تقديري

! -  في المختصر فحٌل، مثل أي غندورأوريليان

ًًا، أنت مخطئ من جديد، إنك أنت من أريد . رغبت  بك منذزنوبيا   -  أبد
 أن وقع نظري عليك, حين رماني جنودك الخّشان تحت أقدامك وأخذت

 بيّدي لرفعي عن الرض. كنت استطعت أخذي بكاملي وما كنت أظهرت



 أية مقاومة، لن نظراتك المتعجرفة كانت قد أشعلت النار في داخلي. لقد
.أخذَت وقتك يا قيصر لتلتهم فريستك

  -  ما أغبى الرجال  وكم  النساء أقوى منا ! وأنا الذي كنت أكبحأوريليان
.رغبتي القوية لك بسبب تورعاٍت  فارغة

  -  كنت تركت العنان  لقلة صبرك ، فكلما سارعت لرضاءزنوبيا
 شهوتك كلما  ضعفت. سوف تنتظر اللقاء المقبل بلهفة متزايدة لنني

.سأجعلك تنتظر

 -  هل تريدين دفعي إلى الجنون ؟أوريليان

ًا فلك من النساء ما يكفي لتطويل صبرك.زنوبيا   -  لنترك المبالغة جنب
 فالسلطة تجعل الرجال ل ُيقاَوموا والنساء مخيفات. نحن النساء نعطي
 أنفسنا أمام العجاب، أما أنتم الرجال فترهبون اللواتي تتخطينكم. إن

ًا بالغباء لكي ل تخيفكم .الكثر دهاًء فينا تتظاهر جبر

!  -  ولكني أرغبك أنِتأوريليان

!  -  سلطاني يزيد عندما تنمو رغبتكزنوبيا

!  -  أيتها السافلةأوريليان

!  -  النتظار أقسى علي منَك ! ففراشي خاٍل فيما فراشك عارمزنوبيا

 - هل تقصدين أنني عشيقك الوحيد، الول ربما ؟أوريليان

) زنوبيا أكتافها(    – لم يلمسني رجل منذ أذينة ! وهل لي الخيار ؟رافعة
هل تظنني كنت سأقدم نفسي لهؤلء القزام ! أين ترى لي نظير ؟

ًل "الفاضلةأوريليان ! " -  إذن الشاعة صحيحة ، أنت فع

) زنوبيا الرجل(     فهم عدم أمام   – أبدا وقد أثبتت لك ذلك هذهتبتسم
! الليلة. أنا ببساطة متّطلبة



) أوريليان ٍق(  مصد   – ألم  يغريك رجل قبل ألن ولو لمظهرهغير
. الخارجي

ذكرياتها(      )  زنوبيا في تغوص – طبعا كانت تغريني أحياناحالمة،  
 بعض الجساد ولكنني كنت أفكر في الصباحيات  التي تلي الليالي، كما

 أفكر بالغثيان حيال نفسي فيما لو تراخيت وخضعت لغريزتي التي  سأدفع
 ثمنها غاليا من نفوذي وسمعتي.  يحب  الرجال التباهي  بهذه المور !

! وحدَك أنت  لن تقدر على ذلك

 -  هل تفرضين علّي التكتم ؟أوريليان

  -  إن هذا لمر مستحيل ! ستحفظ السر لنك ستخسر الكثير ولنزنوبيا
ًأ. التحدث عن هذه الليلة لن يجلب لك سوى المتاعب . تجني شي

ِلك ؟أوريليان  -  هكذا إذن، وما هي هذه المتاعب من فض

. -  مبعث للسخرية قبل كل شيء، لنني سأنفي المر من جهتيزنوبيا

 -  وماذا لو كنت حامل ؟أوريليان

-  سيكون الوضع عندها شنار، لنك قد اغتصبتنيزنوبيا   !

) -  أوريليان ًامستاء( . ولكن هذا غير صحيح ! ما كنت اغتصبتك  أبد

 -  هل أنت متأكد ؟ ألم أستسلم لك فقط لتفادى التعنيف ؟زنوبيا

)  أوريليان -  وهل هذا صحيح ؟بحزن(

ًا ل، ولكن هذا مازنوبيا ًا ! طبع   -  حتى أعظم  الرجال سخفاء أحيان
.سأّدعي به

 -  أتريدين لي كّل هذا الشر ؟أوريليان

ًا ! ولكنني أتوقع  منك فقط القليل من التكتم.  ليس منزنوبيا   -  أبد
ًل أن قيصر ًا بألعابنا هذه الليلة. أتظن فع  الضروري أن تعرف كل روما غد
 كان على صواب حين نادى في ذلك الوقت على المل بعلقته بسلفي ؟ إن



 التباهي بالمر يسبب الشنار وبالخص الغيرة. لنبقى متحفظين، على القل
.لبعض الوقت

  -  أنا ل أفهم تحفظاتك، قد يبدو لوهلة أن من العيب أن تكونيأوريليان
 رفيقتتي فلو عرفُت كل هذه المخاوف لما كنت اليوم على رأس الدولة.

.أريد  التباهي  بالمرأة التي هي خاصتي

)  زنوبيا -  توقف هنا يا أوريليان، أنا لست خاصتك ! أنا لم أصبحبحدة(  
! خاصتك لنني رحبت بك مرة في فراشي

  -  ولكن هكذا هي المور منذ البدء ! تهب النساء أنفسها ونحنأوريليان
.نأخذها وتصبح هكذا تحت حمايتنا

) زنوبيا   -  أنت تريد نظيرة لك وشريكة وحليفة وفي نفس الوقتتضحك(
 تريد أن تسيطر عليها . أنت تغش يا أوريليان ! وخاصة أنت تخطئ إن

 .ظننت نفسك السيد معي

ًا ، إن أردت ذلك لنكن متكتمين ! المهم هو العهدأوريليان !  -  حسن

. -  أنا لم أقبل بعد عرضك لي لستعادة تدمرزنوبيا

!  -  ولكنك جررتني إلى فراشك، ومارسنا الحبأوريليان

  -  ها قد قلتها ! وهناك عبارات كثيرة أخرى لما فعلناه ! ربما أقلزنوبيا
ًل ولكن برأيي أكثر صحة. لتكن المور بيننا واضحة،  ما فعلناه كان  جما

للمتعة وحسب! أتراك غير راٍض ؟

ًا، ولكن الموضوعأوريليان ًا جد   -  بالطبع ل، ما حدث بيننا كان جيد جد
! ليس هنا. تدمر

)  زنوبيا ومتصلبة(      نفسها على منغلقة – لقد فات الوان ! لمقاسية،  
.أعد أريد تدمر

  -  ما عليك سوى وضع حٍد لهذه اللعبة السخيفة ! تدمر هي أنِت !أوريليان
 هي الولد الُمرَتجى، هي العشيق، هي الب،هي الحياة ! فبدون تدمر أنت



 لسِت سوى زهرة جميلة تذبل تحت شمس روما الباهتة. بدون تدمر أنت
ميتة ! أترفضين الحياة؟

  -  إن تدمر التي تعرضها علّي هي ولد يحتضر، وعشيق عاجززنوبيا
 وأنا يتيمتها ! تدمر التي تريد إعطائي ليست سوى تلة رماد، ومقبرة أجساٍد

ًل أن هذه هي تدمر التي أريد معانقتها ؟ محترقة. أتظن فع

) أوريليان العزيمة(  !  – أنا أعرف لماذا ترفضين تدمرمهبط

-  ولما ذلك ؟زنوبيا 

  -  لنها ستأتيك مني ! إن كبرياؤك عظيمة ! ل تريدين استلمأوريليان
.مملكتك مني بل تريدين استعادتها مني

  -  أنت أحذق مما تبدو ! من وهلة كلن هذا صحيٌح  بالفعل ! أّمازنوبيا
! اليوم فَلم يعد هو السبب، هل أنت مخذول

 !  -  نعم بشدة ! وأكثر من ذلك لنني ل أفهمأوريليان

 - سأشرحه لك ولكن قبل ذلك هل أجبتني على سؤاٍل واحد ؟زنوبيا

!  -  اسألي وسأرّد بل مداورةأوريليان

  -   لماذا لم تقتلني عندما ألقيت القبض علّي ؟ لماذا وّفرتني ؟ فأنا لمزنوبيا
! أفهم السبب حتى الن

!  -  الظهورأوريليان

!  -  الحقيقة من فضلكزنوبيا

. -  زنوبيا ، زنوبيا، الحقيقة عديدة والنسان متقلبأوريليان

) زنوبيا !  - الحقيقةبحنق(

) أوريليان ذاكرته(   في   -  عندما رأيتك لول مرة كنت تحتباحثا
 أقدامي  مقّيدة، وسخة، رثة الهيئة، مجردة من أبهتك ومرتجفة من الخوف



 أكثر منك من البرد.ولكن عندما وقع نظري على نظرك رأيت المستحيل،
ًا وقلة هم الذين يدركونه، وهو الخر ! فباستثناء  شيء نبحث عنه جميع
 ضعفك العابر رأيت كل الممكنات معك. كنت أحلُم  بنا فيما كان يتبجح

 الضابط الذي وضعك في هذا الموضع. أردت مجازاته لما فعله بك ولكن
 كان من واجبي مكافأته. كان بودي لو يذهب الجميع، لبقى وحدي معك.

 أردت أن ألفك بذراعي لطمئنك، لغسلك، لداعبك، لخذك فل أدعك
.تتركينني

ًل من ذلك،  فقد ساعدتك فقط على الوقوف. وأمرت أن تنصب لك  ولكن بد
ًا.  ثم سارعت باستدعاء القضاة المكلفين بمحاكمتك  خيمة وعينت لك خدام

 وأمرتهم بالعفو عنك. ومنذ ذلك الحين لم أراك سوى مرتين، يوم انتصاري
وهنا ! هل ترضيك هذه الحقيقة ؟

)  زنوبيا الضطراب(   عليها -  إنها ...عذبة للسمع ! أما أنا فماويظهر  
ًا تحت سحرك. فعّدوك متى انقضى ل يقدر  كنُت عفوُت عنك ولو كنت كلي

! على إلحاق الضرر بك

ًا.أوريليان ًا سياسي   -  هذه غلطة أخرى ! من المؤكد أنِك ل تملكين فكر
 ففي اللحظة نفسها التي تقضين فيها علّي يسقط عني لقب " المبراطور".

ًا أن يدفع فديته ففي اليوم التالي لهزيمتي  تذكري فاليريان ! لم يرد أحد
ًا. قوة روما تكمن في أنها ُعدار ينبت لها رأس كلما ًا آخر ّلي الجيش قائد  يو
ًا !  ل فائدة من ًا كنت أم ميت ًا. متى خسرت، ل أهمية لي حي  سقط لها رأس

.قتلي سوى لرفع معنويات جنودك

)  زنوبيا عجرفتها(    استعادت -  إن قتل امرأة قد يسهم علىوقد  
إضعاف معنويات جنودك أنَت. أهذا هو سبب رحمتك ؟

  -  ل تصدقي هذا ! من أجل رفقاءهم اللذين سقطوا في القتالأوريليان
 ضدك، لكان  صفق جنودي لو أتيح لهم مشهد تمزيقك ما بين أربعة

.أحصنة

ًا كّل هذه الرحمة ؟زنوبيا  -  يا للهول ! لماذا إذ



!  -  سبق  أن قلته لك، ولكنك لم تصدقينيأوريليان

!  -  لسبب سياسيزنوبيا

  -  في السياسة من المهم معرفة توزيع  السخاء ! زنوبيا هي رمزأوريليان
 مملكة بأكملها،  بينما ل يمثل لونجان سوى نفسه، إضافة إلى ذلك فهو

 يوناني الصل، لم يكن من روما ول من تدمر. فليس أفضل من التضحية
 بالوزير وتحييد الملكة! أنتم الشرقيون تؤمنون بالسللة  فإن مِت يصبح أي
 عضو من سللتك خطٌر علينا. فيما  يندثر هذا الخطر بوجودك سجينة مع

 .أولدك في روما

ّلني يا أوريليان ! لو لم أكن منهكة لكنَت أيقظتزنوبيا  -  هذا الحكم قد أذ  
 كراهيتي! لقد بذلت جهدك لمحوي ولكي  ينساني التاريخ  إن رحمتك

 سلح رهيب ! وهي أسوء مما تصورت ! وللسبب نفسه قد عفوت عن
ًا .والدي، أنطيوخوس، الذي وضعه العصاة  على رأسهم قائد

ًا هذاأوريليان ًا لصله الغامض..." قال القضاة. الم يكن رائع   -  " نظر
 الحكم المنتظر؟ من يقدر بعد ذلك الدعاء بالقرب منك؟ لقد قطعت جذورك

! بهذا الحكم

ًا ها هي الحقيقة التي رجوتها ! إنها أليمة ! وقد كنت علىزنوبيا   -  وأخير
...وشك تصديقك عندما تحدثت

!  - عن الحبأوريليان

!  - عن الشهوةزنوبيا

  -  عن الحب ! قوليها ول ترتعشي من الصوت الخارج منها! لأوريليان
ًا أن ما  تريدين تصديقي  بالرغم من أن ما تبقى من المرأة فيك تعرف ضمن

.أقوله صحيح، ولكنك غير قادرة على العتراف به

) زنوبيا غيظا(    -  ثمة كلمات أخطر من السياخ المسنونة فهيترتجف
.سهلة التصديق وقد حصل أن سمعت أكاذيب مميتة مختبئة وراء حقيقتك



! -  إن امتنعت عن كلماتي فلنك تخشين حبيأوريليان

  -  أرفض ترهاتك لحمي نفسي ! إنك تحاول تنويمي، وإن أنّصتزنوبيا
)إليها أضّيع نفسي. جأشها(  ًة   أنا أبغضك يا أوريليان، لو تعرفمستعيد

! كم أبغضك

لتقشير          حين قبل استعملته سكين يدها وفي زنوبيا عليه ّض  تنق
      . بذراعيه  ويحيطها جهد بدون أوريليان يجردها فاكهة .حبة

) أوريليان   -  لقد فقدت مهارتك يا لبوتي ! أو أنك تحبينني لدرجةضاحكا(
! تمنعك من قتلي

يديه         بين تتخبط فيما العنق في ويقبلها يعانقها .أخذ

. -  يا ليتني قتلتك عندما كنت قادرة على ذلكزنوبيا

ذراعيه         بين من ّرت وف خدشته مغتاظة زالت ما .بينما

) -  أوريليان مهددا(   جروحه ًل ؟يفرك  خلل مكيدة مث

!  -  أية مكيدةزنوبيا

ًا عن ماذا أتكلمأوريليان !  -  تعرفين تمام

! -  ل أدري ما المرزنوبيا

ًا نحو مجلس الشيوخ، كانأوريليان   -  اليوم عند الفجر، وفيما كنت متوجه
 بانتظاري  سبعة أرستقراطيين من أهم عائلت روما، حاملين الخناجر
 ليلحقوا بي نفس المصير الذي لحق بيوليوس قيصر الذي تحبين بشدة
 الستشهاد به ! ل تقولي لي أنك لم تكوني على علٍم بالمر لنني لن

! أصدقك

  -  إنك تزعم لي بقدرات ل أملكها! أعيش في عزلة هنا بعيدة عنزنوبيا
 العالم ل أرى سوى بعض النساء المتقدمات في السن ول أسمع سوى

.ثرثرة بدون معنى



! -  بالرغم من ذلك تناهى إلى سمعك مشروع اغتياليأوريليان

  -  تبدو فائض الحيوية  لميت ! لم أرى أّي جرح على جسدك الذيزنوبيا
.أتيح لي أن أتفحصه بالتفصيل

  -  لقد ُحِذرت بالوقت المناسب لحبط  العتداء ! لقد تم اعتقالأوريليان
 .أصدقائك  ويتم الن استجوابهم! ل شك أنهم متى تكلموا سيبوحون باسمِك

!  -  سيقولون ما سيأمرهم جلوزك بقولهزنوبيا

  -  مررت أزورهم في سجنهم ، كانوا كلهم ينوحون ويطلبونأوريليان
 كلهم العفو حتى قبل أي استجواب، يرتجفون كلهم من الخوف أما أنت فل

ترتجفين إل من الغيظ ! فمن أي خشب تراك  مصنوعة ؟

  -  من خشب أسلفي، خشب الرز الزلي ذات النسغ  الساحر!زنوبيا
. الخشب الصلب الذي ل ينمو سوى على القمم

)أوريليان ذراعيه (  !  -  ما زلت أشتم عطوره على بشرتييشم

ًل أنني قد أكتفي لقتلك بسكين في الظهر يمسكزنوبيا   -  هل تصورت فع
بها شخص آخر ؟

!  -  بالفعل ل أظنك  قادرة على جبانة كهذهأوريليان

ًا لماذا تتهمني ؟زنوبيا  -  إذ

  -  لنك عرفت ما كان يحاك ضدي وقد ُعرض عليك المشاركةأوريليان
! ورفضت

) زنوبيا ًاساخرة(   -  لماذا النفي ما دمَت على اطلٍع كامل ! أنت جئت إذ
ًا على ليلة الملذات  ليقافي ؟ ما هذا الطراء، المبراطور بنفسه وشكر

! التي قدمتها لي قبل العذاب

!  -  جئت لشكركأوريليان

 -  بحق اللهة، ولم ذلك ؟زنوبيا



!  -  لنك أنذرتني بما كان يحاكأوريليان

ًا، أفضل الموت على إفشاء سٍر ائتمنت عليهزنوبيا .  -  أنا أنذرتك ! أبد

  -  ولكن الجندي الذي تسلم النذار حول المكيدة قال أنه رأىأوريليان
ًل يهرب في العتمة ًا طوي .أسود

!  -  مرة أخرى قد بالغ أحد خاصتك  في الشربزنوبيا

ًا فالعقاب شديد ! و دّيوف خاصتك لأوريليان   -  حرسي ل يشربوا أبد
!يمكن خلطه مع أي شخص آخر

  -  ربما أخذ هذه المبادرة لوحده ! هواء الريف الروماني هذه اليامزنوبيا
ًا أن قمت نتيجة ذلك بأعمال مدهشة ! مثمل  وقد حصل لي شخصي

ًا على مكافأته بسخاٍءأوريليان   -  بما أنني أدين لعبدك بحياتي أرجوك إذ
.باسمي .سأتكفل بشكره عند خروجي

استبقائه    فتحاول بالمغادرة .يتظاهر

ًل ؟زنوبيا  -  أتذهب فع

  -  علي ذلك  ولكن من قبل، اشرحي لي سبب رفضك وخاصةأوريليان
.إن كنت ما زلت مصرة عليه

  -  نعم  وأكثر من قبل ! نحن يا أوريليان، أنت وأنا كما زيت  شجرزنوبيا
 الزيتون في بلدي والخل التي من كرومك، ل نقدر على النصهار أكثر
ًا ! أنَت  إمبراطور أكبر أمة بين المم وتطمح لمجاد كبيرة  من ليلة أحيان

 أخرى، لفتح ما بقي على الرض، وترك علمة كبيرة في التاريخ. أنا
 أعتاد ببطء على أغللي الذهبية في هذا الملجاء الخضر في ريفك

 الروماني ول طموح لي سوى كتابة ذكرياتي. ل أريد تحطيم ذكرى  تدمر
 الجميل أمام واقٍع غامض ! أنت لوحدك يا أوريليان لنه في موقعك يكون

 المرء دائما لوحده ! فالسلطة تخلق حولك  الفراغ  كما أنها تخلق



 المستشارين الحقيرين ! أنا لم أعد أكرهك فقد تركت كل هذا ورائي، أنا
.أشعر حتى بالشفقة نحوك

!  -  بالشفقةأوريليان

  -  ل تستاء للمر ! ما يجمعنا هو شعورنا بالوحدة ! لن أرافقك فيزنوبيا
 أحلمك للمجد ولكنني قدمت لك جسدي، فهو لك ويمكنك امتلكه متى

.شئت

)  أوريليان وراضخ(    الوجه ّود -  أفهم حججك وأظنك صادقة.مس  
! الواجب يدعوني، علّي بالذهاب

بحنان    وقبلهما يديها .أخذ

! إلى اللقاء يا صاحبة الجللة

!  -  الوداع يا أوريليانزنوبيا

.يخرج

)   زنوبيا ومهمومة(  -  لن تعود يا أوريليان ولماذا تعود ؟  ليستوحيدة  
 المرأة من تهمك ولكن الملكة والملكة لم تعد موجودة. هذه المرة سأعود

ًا إلى وحدتي ! أتعرف كم لزمني من القوة لرفض اللحاق بك أم أنني  نهائي
خيبتك ؟

. ل تستسلمي للتحسر على ما مضى يا زنوبيا

ًا في غرفتي حيث ل يدخل سوى  هذه الليلة سوف أكتب! سوف أكتب وقوف
 ديوف ألخصي النوبي الذي سمحَت لي بإبقائه. ديوف ضخم، فهو شبه

 عملق، ولو أن وزنه  زاد مع السنين إل أنه لم يسمن كما هم أشباهه، ل
ًا.  تمل الزوار الرهبة عندما ًا ويبدو للجميع دوني أنا،  شرس  شعر عليه أبد
 يرونه للمرة الولى بسرواله المنتفخ  وصنادله الذهبية وسيفه. وما أن يأتي

 فصل الحر يظهر عاري الصدر أو يكتسي فقط بّصدارة تظهر ذراعيه
 الضخمتين فأنا أعرف أن صديقي ليس سوى رادع سهل في حال اعتداء



ًا سوى لمبارزتي ودلك منذ زمن بعيد أيام اللعاب  فهو لم يقاتل يوم
.والطيش ومتى شعرت بالوحدة ينام تحت سريري وذلك منذ صغري

 اليوم أبدأ سيرة حياتي. قد كتبت تاريخ السكندرية وتاريخ الشرق باللغة
 الرامية بهدف التحفظ أما سيرة حياتي فسأخطها باللغة المصرية لتكون

.بمتناول أكبر عدٍد ممكن من الناس

 ريشتي حزينة في هذا المساء !هذا المساء قلبي في تدمر. سُيحضر لي 

ًا بماء الزهر وبدون كلمة سوف ينام عند قدمي ًا ساخن ....ديوف الليلة شراب

.الستار

  

 

     


