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 رابع املشهد ال 

)يتقدم احلارس ووراءه الناس. يظهر على وجوههم اخلشوع واخلوف 
واالرتباك، وكلما تقدموا داخل القصر ستزداد هذه اإلمارات وضوًحا  

 وقوًة. تنتشر بينهم مهسات مبحوحة ومندهشة.( 
يتألأل بكل    –!  انظر إىل الرخام  –!  كاخليال   –؟  أترى النوافري  :أصوات
 ! األلوان 

 : امشوا بـهدوء وال تـجروا أحذيتكم جرا. صوت زكراي
إننا ندخل   –ينتظرون إشارة وتسقط األعناق.  –احلراس قساة.  –

 القصر.  
)يرتقون الدرجات املفضية إىل الباب الرئيسي. حارسان يقفان ابستعداد  

 جانيب الباب.(  على 
  – هذا البهو.  – ترختي ركبتاَي...  – سيظهر العرش بكل مهابته.  – 

  – احليطان تلمع كالنهار.  – احذروا أن تلّوثوا السجاد.  – قليب يدق. 
وجوههم من الصوان    –تشتد احلراسة من ابب إىل ابب.    –؟  أين امللك

 بدأت أتعرق.   – أو الفوالذ. 
 ؟  : أين خيتبئ امللك صوت الطفلة

 !  منشي يف نفق من الذهب – هّس...   –
 : اضبطوا أعصابكم. صوت زكراي

القتل عندهم  –أصبح احلراس يف كل الزوااي.  – ؟ أين ميضون بنا –
 القصر كاملتاهة.  –أهون من التثاؤب.  

ن  : )ملتفتاً إىل اجلماعة( اآلن تدخلون قاعة العرش. الويل لكم إاحلارس
بدر منكم شغب أو قلة أدب. للمثول أمام امللك أصول فال تنسوا  

 ذلك. 
؟ جيب أن  : سنثبت أننا حنسن الوقوف بني يدي امللك، أتسمعون زكراي

نكون يف غاية األدب. ندخل يف صفوف منتظمة، وننحين ابحرتام  
 وخشوع، مث بعدئذ نرفع للملك شكايتنا.  

 قليب يدق.   –رأسي يدور.   – سنرى امللك...   – : أصوات
 )يفتح حارسان مصراعي الباب الكبري.( 

: )ميمما وجهه إىل الداخل.( عامة املدينة على الباب اي ملك  احلارس
 الزمان.  

 : )من الداخل( ليدخلوا. امللك

 : احنوا رؤوسكم وادخلوا. احلارس
طراب يشتتان نظراتـهم،  )يتقدم زكراي، يتبعه الناس الذين بدأ الذعر واالض

 وخطواتـهم أيًضا.( 
ضوء   – ! امللك وبيده الصوجلان  – : )مبحوحة وراعشة( أصوات

يف كل ركن   – احلارس كاألشباح.  – ال ترفع رأسك.  –! كالشمس
 امللك...  –وامللك يتألق كالشهب.   – العرش عاٍل.  –وزاوية.  

فضو الرؤوس،  )تتجمد املالمح. يتحول اخلوف صمتا ابردا. اجلميع خا
زكراي يف طليعتهم. جيرون خطوات ثقيلة، ينحنون إىل أقصى حدود  

 االحنناء، ال جيرؤون على النهوض بعدئذ.( 
؟ )صمت ثقيل. ال اختالجة وال  : ماذا تريد الرعية من ملكهاامللك

 حركة.( آذن لكم ابلكالم. ممَّ جئتم تشكون؟ 
 الزمان. : )متجرًًئ، صوته راجف( الفيل اي ملك زكراي

 ؟ : ما خرب الفيلامللك
: )راعش من بني اجلماعة( قتــ... )مث خيتنق الصوت، ويتلفت  صوت

 صاحبه حوله بذعر.( 
 : )يقوي صوته( الفيل اي ملك الزمان.  زكراي

 ؟ : )متأففا( وما له الفيل امللك
: )خفيضا( قتل ابن... )تضع األم يدها بـهلع على فم صوت الطفلة
 ها على السكوت.( الصغرية وجترب 

 ؟ : ماذا أمسعامللك
 : )حمرجا وغاضبا. يعلو صوته أكثر( الفيل اي ملك الزمان. زكراي

 ؟ : كاد صربي أن ينفد. تكلَّْم. ما خرب الفيلامللك
: )ايئسا، يلتفت حنو الناس املقوسي الظهور يف احنناءة خوف(  زكراي

 الفيل اي ملك الزمان. 
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