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األوبرا إهداء

املرصية). املوسيقى (نابغة درويش سيد الشيخ املرحوم روح إىل





تصدير

من تمثيلية تلحينية قصة مرصبوضع يف العربي) التمثيل ترقية (رشكة مدير إيلَّ عهد ملا
أخريًا قبلت ثم األمر، بادئ يف ترددت وليلة) ليلة (ألف من املوضوع ُمستمدة األوبرا نوع
املرصية، لألوبرا املوضوعات أنسب هي وليلة) ليلة (ألف موضوعات بأن مني اعتقاًدا ال
ثقة اكتساب يف رغبتي ملحض وإنما األصيل، التأليف من خوًفا وال باالقتباس، ولوًعا وال
أن فأردت التمثيل، نوع كان كيفما بموضوعنا السمو إىل إياهم بدعوتي التمثيل رجال
كما املنوعة، األبيات من وخمسمائة وستني نيف يف التمثيلية القصة هذه بإعداد أبرهن
من صفحة وثالثني خمس نحو يف الواقعة الطويلة روايتها من اقتباسها بعد — إيلَّ ُطِلَب
العجز لعامل يرجع ال املصدر هذا عن ُعُزويف بأن — وليلة) ليلة (ألف لكتاب الثالث الجزء

. تهذيبيٍّ قوميٍّ لدافٍع وإنما التصنيف يف
أوًال؛ تأليفي: يف حرصت الواجبة الخدمة الفن خدمة يف وحبٍّا هذا مبدئي عىل وحرًصا
وآراء رشح من فيها بَثَثْتُُه بما األصيل مغزاها من أَجلَّ أدبيٍّا مغًزى للقصة أجعل أن عىل
يل. املعينة الحدود يف امُلستطاعة الخدمة التمثييل القصيص الشعر أخدم أن ثانيًا؛ نفسية.
بحيث تمثيًال أو إشارة هامة حوادث من الطويلة القصة هذه يف ما كل أَُؤدَِّي أن ثالثًا؛
أي يف العربية الشعرية القوالب يف أصلها طال مهما القصة تأليف إمكان عىل بذلك أدل
وتنظيمها الفصول باختيار ذاته األوبرا تمثيل أخدم أن رابًعا؛ ويُحدد. يُستحسن مجال
لم الذي القصة موضوع اختيار عن فضًال املوسيقي، الشعري وبيانها القصة وبنمط

بيننا. لألسف املتفيشِّ والنقل للتكرار منًعا قبل، من مرسحي مؤلف يطرقه
به واالعتداد الوطني الشعور تأصيل إىل نكون ما أحوج نحن الذي الوقت هذا يف
وحيها مستمدة املرسحي التأليف يف تشط األقالم ندع ال أن واألَْحَجى بنا األوىل أن أعتقد
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ليلة (ألف كتاب منها يتألف التي ونحوها العامة ونوادر والهندية الفارسية الخرافات من
مرص تاريخ يف تفنى ال أدبية وقصصية وتاريخية خيالية مادة لدينا بينما وأشباهه، وليلة)
وبديهي مًعا. وقت يف واألدب القومي والروح الفن نخدم أن نستطيع وهكذا وحديثًا، قديًما
بينما األجنبية، باملوضوعات والولوع عليه، التهالك أنتقد وإنما االقتباس ذلك أحرُِّم ال أني
باإلحياء الجدير امُلستمَلح العجيب من الكثري القديم تاريخنا ويف الربدي قصص يف لدينا

املرسحي.
دور — الدور هذا يف نوعها من غريها أنظم وقد القصة هذه نظمت الروح بهذا
األدبية الخدمة بني للجمع جهدي باذًال — الجديد التفنن إىل البالية املحافظة من االنتقال
من املرسح خدمة هو إنما لدي اآلمال أحبَّ ولكن الفنية، املرسحية الخدمة وبني التهذيبية
سينرش فيما عليه األدباء أعاهد ما وهو التأليف، نوع كان كيفما أيًضا القومية الوجهة

واألجل. الصحة سمحت إذا املرسحية تآليفي من
١٩٢٧ مايو ٢٥ يف اإلسكندرية
شادي أبو زكي أحمد

10



الكتاب مقدمة

إبراهيم سعيد محمد بقلم

األدباجلديد رابطة

اسم زوًرا عليه أُطِلق التمثيلية القصة من نوع األخرية السنوات يف املرصي املرسح يف يروج
ما واملساخر التدجيل صنوف من القصص تلك حوت وقد فيه، الغناء لدخول «األوبرا»
التجاؤها الناس جمهور اجتذاب يف عليه تستند ما وأكرب عليها، أطلق الذي باالسم يزري
ذلك بعد تُْعنَى تكن ولم العامة، بني شاعت التي السطحية والفكاهات الغثة النكات إىل
السلعة هذه جازت وقد الصحيحة. القصة عليه تُبنى بما وال الفني التأليف بأوضاع
— جارت قد وهي فيهم، الفارغة الفكاهة روح إلرضائها بينهم سوقها ونفق الناس عىل
ال ولكننا كبري، حد إىل واكتسحتها الجدية املرسح فنون عىل — عليها الجمهور بتهافت
تصبح أن العاجل مآلها إن إذ مرص؛ يف التمثيل مصري عىل الخوف إىل يدعو ما فيها نرى

خرساء. حروًفا
أن نريد ال مرص يف الفنية النهضة تاريخ يف الروايات هذه خلفته قد واحٌد أثٌر
صحبها ما هو األثر هذا املرسحي: التأليف به مر الذي الدور هذا جزنا إذا فضله نجحد
التآليف من وأنتج جديدة روًحا الشعبية األغاني عىل أسبغ الذي املوسيقي النشاط من
أيام منذ املوسيقى منتجات عىل يربو ما الكربى الحرب بعد قليلة سنوات يف املوسيقية
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األوبرات أشباه وكانت النهضة، هذه يف كبريًا علًما درويش السيد وكان الحمويل. عبده
ذلك ومنذ أغانيه. من األوفر الجانب أودع وفيها لفنه، حافًزا عنها تكلمنا التي املمسوخة
لها عهد ال موضوعات تناولت إذ واسعة؛ آفاق املرصية املوسيقى أمام تفتحت الوقت
االسرتخاء روح من وتحررت واالطِّراد، التهاون طابع من بذلك فتخلصت قبل، من بها
معربة موسيقى فيها نرى وبدأنا موضوًعا، وال معنًى فيها يُراعى ال التي التلحني وعذوبة
وتالعب عذب إيقاع مجرد وليست مصور تعبري املوسيقى أن امللحنون وأدرك صادقة،

باألصوات! بليد

الجديد). األدب رابطة (سكرتري إبراهيم سعيد محمد األستاذ

اإلنتاج ميدان يف الراقية األوبرا لظهور السبيل أفسح املوسيقية املقدمات هذه بعد
فإذا املرسحي، الغنائي ثوبها يف الشعرية القصة تخرج أن املستطاع من وأصبح الفني
فضل الشعر تقاسم املوسيقى ألن فذلك واملوسيقيني املوسيقى عن الكالم تناولنا نحن
تاريًخا الحقيقة يف كان بأوروبا فيها ظهرت التي األمم يف األوبرا تاريخ وألن األوبرا، إخراج
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الكتاب مقدمة

يف الظهور يف املرسحية التآليف أنواع آخر األوبرا كانت السبب ولهذا املوسيقي؛ للتطور
بدونه. لها قيام ال آخر فن عىل العتمادها مرص

مرص، يف األوبرا إيجاد يف األول الحجر واضعي من شادي أبو زكي أحمد واألستاذ
املرسح فنون مختلف عىل الوقوف له أتاحت التي أوروبا يف الطويلة إقامته كانت وربما
هذا إىل التمثيل افتقار إدراك يف بًرصا وأنفذ الشعراء من غريه من أسبق جعلته التي هي
يف يًدا غريه من أطلق املطبوع الفياض الشاعر وهو وكان التمثيلية، الروايات من النوع
أن يف نشك وال العربي، األدب يف املجهول الطريق هذا اقتحام وأمىضيف القصيص، الشعر

به. وينهض العبء بهذا يضطلع بأن جديٌر مثله شاعًرا
أمد منذ الجديد) األدب (رابطة نرشتها التي الكربى أوبراته أوىل (إحسان) كانت وقد
بهذه الجمهور إىل تقدمها بأن (الرابطة) تترشف التي (بأردشري) يتبعها هو وها قليل

الكلمة.
إىل التجائه يف وأعذر القصة، هذه موضوع إىل التصدير كلمة يف املؤلف أشار وقد
إن وهو (أردشري). األوبرا عليها بنيت التي األسطورة هذه ألخذ وليلة) ليلة (ألف كتاب
املرصي التاريخ مصادر إىل الرجوع يف عليه نفسه عاهد عما الخروج بعض خرج قد كان
إرضاء استجابته فليست البلد، يف املرسحية الفرق مديري أحد ملطلب واستجاب تآليفه، يف
أو البلد هذا يف سواء عامة الجمهور تغىش لنزعة إرضاء الواقع يف هي بل فردية، لرغبة
التطلع وذلك ليلة)، (ألف قصص يغمر الذي السحري الجو إىل الحنني نزعة — غريه يف
والرواء الرشقية والروعة السناء من لها وما العربية الفارسية الحضارة صور إىل املتلهف
مللنا إذا إليها نخلو األساطري، روح تسكنها عميقة ناحية قلوبنا من يلمس الذي الباهر
روحه له حال كل عىل والفن لها. وروحة للنفس جماًما املألوف الغث الواقع مالبسة
نفسه املرصي الفن أن نرى وإنا القومية، بالعصبية كثريًا تُعنى ال التي العامة اإلنسانية
عليه. نفسه عاهد مما قليًال نفسه وأحل املؤلف تساهل إذا األحول من بحال يخرس لن
فيها ليحل الرضاء بعض اها ويرتضَّ جيله أهل أهواء عىل يقف أن له الخري من كان وربما

واللني. بالرفق يريده ما عىل وحملها عليها التسلط من يمكنه محالٍّ
التاريخية الوجهة من لها ليست ليلة) (ألف قصص من كغريها (أردشري) وقصة
من ينقص ال هذا ولكن الفاريس، وال العربي التاريخ يف ال ألبطالها وجود فال قيمة،
الروايات من مادته تتخذ أن القصيص الفن يف سواء إذ تمثيلية، لقصة كموضوع قيمتها
الصدق هو القصة يف نتطلبه الذي الفني والصدق األساطري، من أو الصحيحة التاريخية
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للحياة التصوير صدق من فيها نفسها واألساطري الحوادث. وترتيب الشخصيات خلق يف
فيها. نشأت التي البيئة صميم يف يدخلنا مما فيها للصنعة أثر ال سذاجة يف اإلنسانية

فيها تتبني والفاريس العربي األدب يف كثرية أشباه له مثال أردشري) و(أسطورة
وأردشري «الحريم». تقاليد يسمى ما أو الحجاب عرفت التي الرشق بالد يف الحب طرائق
يشبه اللهو من نوًعا الحب يتخذون الذين امللوك أوالد من العشاق مثال القصة هذه بطل
هذه يف نراه فإننا املمتنعة، العسرية واألماني الغرائب وراء يجرون كما والقنص، الصيد
الذهبية، الجزَّة عن البحث يف Jason چيسون كماجد النفوس) (حياة وراء يجدُّ القصة
يسوق الذي الحب ذلك الرشق: بالد غري يف نراه ال قد الحب من نوًعا األسطورة يف ونرى

املجردة! املرأة لفكرة الرجل حب هو أو يعرفها لم امرأة إىل رجًال

إبراهيم). هللا عنايت الفنان األستاذ (هدية والتصوير واملوسيقى الشعر الفني: الجمال

واألدباء القراء من طائفة يريض ال قد الشعر يف خاص أسلوب شادي أبي ولألستاذ
يف األسلوب هذا أثر نحدد أن من املناسبة هذه يف لنا بد وال اللفظية، باألناقة أولعت قد
تلك موقف يف الرأي وجوه ملناقشة هنا نتعرض أن نفسه الوقت يف نريد وال األوبرا، كتابة
لتُقرأ تُكتب لم غنائية شعرية قصة اآلن أمامنا صواب. أو خطأ من عليه هي وما الطائفة
لها يريد هكذا والعوام. الخاصة يشهدها فنية قطعة وتكون املرسح عىل لتظهر بل فقط
مفهوًما سائًغا فنٍّا الناس أمام يعرض أن يشء كل قبل يبغي فهو مؤلفها: وغري مؤلفها
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شعر كل يف نسمعها أن تعودنا ألفاظ وطنطنة كالم، معرضصناعة يجعلها أن ال سهًال
تلك ومثل … املجددون يكتبه الذي الشعر أقلية إال ذلك من نستثني وال مرص، يف يقال
تميت بأن كفيلة الجوهر يهمها وال اللفظية الصياغة يف الشكل بأدب تُْعنَى التي األساليب
الشعر أن الناس أذهان يف بسببها وقام ثوبها! يف ظهرت إذا األدب فنون أبرع بطريقتها
الحضيض هذا إىل الشعر يجرَّ ولم ورائه! من طائل ال الشعوذة رضوب من ورضٌب ٌل تََجمُّ
وتأثرهم العرب تقليد من الشعراء أغلب عليه درج ما إال البلد هذا يف منه الناس وينّفر
الدعاوى تلك أمثال إىل اللفظ وجزالة الديباجة برشف يسمونه فيما األدبية بمعايريهم
من القصة هذه فلمؤلف العربية! اللغة غري أخرى لغة يف عنها نسمع ال التي العريضة
الروح غري مرصية روًحا الشعر إعطاء يف فضًال له يجعل ما التقاليد تلك نبذ يف جرأته
العامة الروح وبني العربية اللغة بني الخلف مسافة بذلك قرب وقد نزيفها، التي العربية

الغناء. وروح التمثيل طريقة مع يتفق لونًا عليها وأفاض والحديث، النرش لغة يف

ابراهيم). هللا عنايت الفنان األستاذ (هدية الشاعر
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تلحنياألوبرا

األوبرا هذه موسيقى لوضع معروف مرصي ن ملحِّ طلبها التي املكافأة أن القارئ أيصدِّق
تفكريه جزاء القدر هذا ُعرش ينال لن املؤلف الشاعر أن يعلم بينما جنيه، ألف عن يقل ال
بأن علًما ولنزده … التصديق هذا القارئ عىل يصعب أنه يف شك ال … ونظمه؟ وإيحائه
وهكذا جنيه! خمسمائة عن املطلوبة مكافأته تخفيض يستطع لم مشهوًرا آخر ملحنًا

… املرصية األوبرا نهضة سبيل يف قصد غري عن العراقيل تقام
التمثيلية الفرق عىل واجبًا هذا نرى بل امللحنني مكافأة حسن يعرتضعىل َمن لسنا
ولكننا ذاتها، الفرق هذه عىل الجزيل بالربح نتيجته تعود الذي اإلتقان عىل لهم تشجيًعا
املؤلف دام وما العام، النفع سبيل يف والتضحية التعاون روح تعوزنا الحارض وقتنا يف
فاملنتظر املرسحية، قصته يف لجهده ثمنًا جنيًها خمسني من أكثر يتناول وقلما يضحي
املرصية األوبرا وتنهض تتكون أن إىل الروح هذا يجاروا أن األفاضل امللحنني الزمالء من
من املستطاع أسمى بلوغ عىل العمل بل فقط املادية املراعاة املنشود وليس الصحيحة،
وال موسيقانا، يف بَثُّها الواجب الراقية الغربية الروح َشْطَر الجمهور واستدراج إتقان،

األوبرا. موسيقى يف سيما
سيد الشيخ له املغفور املرصية املوسيقى نابغة روح عىل م ألترحَّ قليًال أقُف وهنا
الوجدانيَّ املوسيقيَّ كان فقد األوبرا، هذه نظيَم وَفنِِّه روحه إىل أهديُت الذي درويش
بإبداع كلفة غري يف ل املتنقِّ تعبري، أجمل واملعاني واملواقف العواطف عن املعربِّ املطبوع

آخر. إىل موقف من ساحر
يحكم أن عليه يشق ال بتلحينه ظفرت التي املوسيقية الهزليَّات يشهد الذي واألديب
من فيها يتبيَّنه ملا درويش، سيد الشيخ وضع من أنغامها بأنَّ — معرفة سابق دون —
شائقة. أوروبية نزعة ومن سامعوه، يسأمه ال حي تعبري ومن باللب، آخذ جديد روح
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اآلن، حتى ناشط نابغة ملحن يشغله لم فراًغا بموته درويش سيد الشيخ ترك ولألسف
العقيمة التخت موسيقى تزال وال عال! أجر من لعمله يقدِّره كان فيما إال يُقلَّد ولم

ميسورة. نهضة كل سبيل يف وواقفة لألوبرات، قاتلة املرسح يف متفشية
املهدية منرية السيدة الشهرية الغنائية املمثلة أمام املوضوع هذا يف أتحدث كنت
بدل لها، مرصية موسيقى ووضع الشهرية األوروبية األوبرات مسخ عادَة فانتقدت
نقدي عىل فوافقتني الرتجمة، هذه عىل األوروبية املوسيقى وتطبيق شعًرا ترجمتها
(املوسيقي كتاب صاحب الخلعي1 كامل األستاذ املعروف املوسيقار به قام ما إىل وأشارت
عىل االستطاعة بقدر األصلية األنغام مطبًقا (Carmen (كارمن األوبرا تلحني يف الرشقي)

ذكره ما — السطور هذه كاتب شخصيٍّا يعرفه ال الذي — الخلعي بفضل تنويًها بالذكر جدير هو مما 1

واألوبريت األوبرا وتلحني بتأليف العناية عىل حثٍّا عاًما وعرشين نيف منذ الرشقي) (املوسيقي كتابه يف
فرح أفندي إسكندر حرضة عىل سنتني منذ أرشت «قد قال: األوىل). الطبعة من ١٧٩ صفحة (راجع
موسيقية جوقة يشكل أن سالمة الشيخ األستاذ عنه انفصل أن بعد معه أشتغل أن إيل رغب حينما
ربطت أكون حيث بسواء، سواء الغناء جوقة مع وتشتغل العربية، األلحان مع تماًما التحادها تركية
وبعد (أوبريت) رواية كل الحالة هذه يف فتكون ثانيًا، املوسيقية للجوقة وأعطيتها أوًال بالنوتة القطعة
جعلني وبالفعل الجوقة، لهذه رئيًسا يكون من عىل ودللته (أوبرا)، برمتها رواية ألحق أن يمكنني ذلك
انتخبته الذي األستاذ هذا بمهارة وأعجب قيام خري املأمورية بهذه قمت أن وبعد بينهما. الواسطة
الفكرة هذه إىل نبهت أن يف جهًدا آل فلم الجليل، العمل هذا عن صفًحا فرضب بالنفقات ضن للحضور
فنه لرقي ميله من فيه عهد وما الشماء بهمته فعىس حجازي، سالمة الشيخ الفاضل صديقي حرضة
من عىل وما واملوسيقى، التمثيل هما الحقيقة يف فنني لرقي فيه رشعت الذي العظيم العمل هذا يتمم أن

بعزيز.» األمر هذا التاريخ يف له يدون عظيًما عمًال يعمل أن ويود التفرد يريد
املعارف) (جمعية تنفعه ولم جدوى بدون (١٩٠٤–١٩٠٦م) الوقت ذلك يف مجهوًدا الخلعي بذل وقد
وجب فقد الجمهور إىل األوبرا تحبيب عىل نعمل وأخذنا الزمن تطور وقد واآلن لها. رئيًسا كان التي
لقد له. الواجبة باملساعدة تضن ال أن املهدية منرية السيدة مثل عىل ووجب يعمل، أن الخلعي عىل
سعد بها وأعني والفن، واألدب السياسة مجال يف مشهورة أو بارزة ثالثًا شخصيات املرصية األمة رزقت
السيايس الروح فصار رسالته أداء عن لحظة يجبن فلم سعد فأما املهدية. ومنرية شوقي وأحمد زغلول
وضعف تذبذبه وبحكم أهوائه إىل انرصافه بحكم قيادته يف األدبية آمالنا خذل فقد شوقي وأما لشعبه،
جديدة فنية روًحا تبث بدأت وقد اإلرادة حديدية مجتهدة طموحة فهي منرية السيدة وأما ألدبه، إخالصه
الدنيا زخرف من ينقصها وال الشهرة قمة بلغت فقد السبيل. هذا يف الباهر التقدم وسعها ويف األمة يف
والدكتور الخلعي كامل أمثال مع الكيل بالتعاون الفن طريق عن الشعب تهذيب واجب اآلن وعليها يشء،
إذا وأما قالئل. كانوا وإن املرصيني من النابهني املجددين امللحنني من وغريهم الفقار ذي وعارف صربي

18



األوبرا تلحني

األوبرا بنظم العناية واجب عىل وافقتني كما الخلعي األستاذ وأطرت العربية، الرتجمة
حاد ملاذا أدري وال (إحسان). األوبرا ختام يف ذكرتُها التي ومالحظاتي نظراتي وأقرَّْت
الفرق تعتمد لم وملاذا املرتجمة، األخرى األوبرات يف األمني التطبيق هذا عن نونا ملحِّ
األوبرا؟! رشوط تستكمل حتى منظومة ترجمة ترجمتها يف الشعراء معاونة عىل التمثيلية
الرغبة هذه فلتكن اإلبداع، يف الرغبة التطبيق هذا من نينا ملحِّ نفور عىل الباعث كان وإذا
التي املريضة التخت موسيقى فيطلقوا الفن حرمة وليتقوا األصيل، التأليف عىل مقصورة

الفني! ذوقنا عىل تجني تزال وما جنت
مجاراته، إىل وحاجتهم املرصي، الجمهور بجهل قصورهم عن امللحنون اعتذر وكم
قبل ومتعلِّميه الشعب لخاصة وتَُمثَُّل ُن تَُلحَّ واألوبرات سيما ال الذنب، من أقبح عذر وهذا
أشهد كنت فقد بها، التنويه من بأس ال بواقعة تذكرني املسألة وهذه … وجهالئه عامته
فكاهات من مرسوًرا الجمهور فكان الجمال) (ملكة رواية تمثل وهي الكسار) (فرقة
(دور مريسيف حامد الشيخ غنَّى أن إىل املتابعة، بعض وأغانيها مشاهدها متابًعا الرواية،
العظيم بالتصفيق املرسح دوى وحينئذ اآلتية، األناشيد الثالث) (البنات معه ومن بيكولو)
ظاهرة مخالفًة املخالفة النفحة األوروبية الجديدة موسيقاها إال ذلك يف األول الرس وما …
نينا ملحِّ تقصري عىل املرصي الجمهور يالم أن يصح ذلك بعد فهل الرواية! أغاني لبقية

الفني؟! ذوقه ويف املوسيقي استعداده يف يتهم أن عدًال يسوغ وهل وجمودهم،
سمعتها: كما قليًال معدلة العامي بنصها هي فها إليها املشار األغاني أما

بيكولو:

خ��ي��ال! ف��ي خ��ي��ال ك��ان��ت دي ال��ه��ن��ي��ه ال��ح��ي��اة أت��اري
ب��ال! ف��ي ت��خ��ط��ر َك��ِن��تْ��ش م��ا ع��ل��ي وم��رت س��ح��اب��ه
زم��ان! ألي��ام ش��وق��ي ي��ا ت��غ��ن��ي ش��ج��ي��ه ب��الب��ل
أم��اْن! ل��ك��ي��ْش وال خ��وَّانَ��ْه م��ن��ي دن��ي��ا ي��ا َس��َل��بْ��ت��ي��ه��ا

حكم فسيكون وتهذبه وتقوده ترشده أن بدل ا جمٍّ حبٍّا يحبها الذي الجمهور بمجاراة واكتفت ترددت
كذلك. تكون أن من وأحصف أعقل أنها وأملنا بك، شوقي عىل حكمه عليها التاريخ
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الثالث: البنات

ي��زي��دن��ا نُ��وَح��ك دا ش��ب��اب��ك ��ي ي��ن��جِّ
إي��دن��ا ف��ي ك��ان ري��ت ي��ا ع��ذاب��ك وت��خ��ف��ي��ف

بيكولو:

ال��س��ه��ول��ه غ��اي��ة ف��ي وش��رًط��ا ع��ل��ي��ه وق��ادري��ن إي��دك��م ف��ي
ال��م��ه��ول��ْه آالم��ْه ش��دْة ف��ي إي��ْه زيِّ��ي ال��ح��زي��ن ي��واس��ي
ال��م��ج��ان��س��ه وح��س��ن ال��م��ؤان��س��ه خ��الف
ال��خ��دود! ل��ورد ل��ط��ي��ف��ه ول��م��س��ه ال��وج��ود ��ي ت��ن��سِّ ل��ط��ي��ف��ه ون��ظ��ره

الثالث: البنات

ق��ري��ب ج��ن��ب��ه وال��م��م��ات ي��ق��ول��ه م��ي��ن ده ال��ك��الم
م��ع��ي��ب ي��ك��ون��ش��ي م��ا ب��س ت��ق��ول��ه ت��ق��در ش��يء ك��ل

بيكولو:

ف��ي��ه م��ا أج��م��ل ال��ن��زي��ه ال��ص��اف��ي ال��ه��وى
ع��ل��ه ِف��ْه��ِش م��ا ط��ول ح��م��ى ف��ي ي��ن��ص��ان ب��د ال ال��ش��رف
ال��س��م��ا أع��ال ف��ي ت��ب��ارك��ه ال��م��الي��ك��ه ت��ن��اف��ي��ه األرض ف��ي

بديع األستاذ نظم من الرواية يف ما بأحسن األغاني هذه مباني وال معاني وليست
فنجحت تام، بإخالص ذلك يف املوسيقى وعاونتها املوقف عن معربة جاءت ولكنها خريي،
وال الحار. بتصفيقهم واستعادوا طويًال املستمعون النظارة لها وصفق عظيًما نجاًحا
يف سواء الظاهرة هذه مالحظة الفرقة مدير وحرضة امللحن حرضة فات كيف أدري
الجمهور صفوة أن يف رأيي يعزز مما املوسيقية، الهزليات من غريها يف أو الرواية هذه
عن عزوًفا وأكثر األوروبية، والنفحة والتنويع بالتجديد تعلًقا أكثر أصبحت املرصي

السقيمة. التخت موسيقى
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ال املرصيون امللحنون كان إذا وهو: السؤال هذا طرح من مفرٍّا أرى فال وبعد،
يعنون وال التهذيبي، الوطني بواجبهم يحفلون وال عليهم، امللقاة الفنية املسئولية يقدرون
بالتعاون يهتمون وال الصالح، واإلنتاج واالطالع بالدرس أنفسهم تكوين عىل باالستمرار
بجهده أيكتفي لألخري؟ يبقى فماذا املرصية، األوبرا وترقية إنشاء عىل الشاعر املؤلف مع
مستعرب موسيقار عىل األوروبيني بني يبحث أم التأليف؟ من نصيبه بأداء ويقنع األدبي
الضعيف األمل من بخيط متعلًقا يظل أم املوسيقي؟ اإلخراج عىل معه ويتعاون مجيد

أطول؟ زمنًا
اللوم يكال أن العدل من أرى ال فكذلك الجمود حب من الجمهور أُبَرِّئ وكما
نحو األمام إىل للتنقل مشكوًرا استعداًدا الجميع أظهر فقد املرسحيِّني، ومغنِّينا ملغنِّياتنا
الشعراء أغلبية أن صح وإذا راق، جديد بيشء وامللحنون املؤلفون أتحفهم كلما األكمل
مثًال يجدي وماذا جامدون، تقريبًا املرصيني امللحنني كل أن فاألصح محافظون مرص يف
إنتاجهما دام ما أو ينتجان، ال كانا إذا غريهما أو الوهاب وعبد صربي الدكتور استثناء

ا؟! جدٍّ قليًال
ذلك بعد لُوموها ثم التلحني راقية أوبرا مثًال منرية للسيدة النقاد سادتي يا قدموا
التي واألغاني أما املطلوب. الفني باإلتقان غنائها عىل الوايف التمرُّن يف قرصت هي ما إذا
مراعاة إىل اضطرت هي إذا للومها وجه فال بأنغامها، مقيدة وهي عادية، عليها تُعرض
قبل امللحن فلوموا طويًال تعمر ال املرصية الغنائية الروايات كانت وإذا … القيود تلك
يصلح ال فنه ينتجه ما دام ما واملغني، املغنية لوم وقبل املجتهد، األمني املؤلف لوم
تسمع كما التمثيل دور يف وتسمع خالدة، تعيش الراقية األوروبية املنتجات بينما للحياة،
بال املتمدنة الحوارض جميع ويف واملشارب، والحفالت األندية ويف واملنازل، القصور يف

وأخرى. أمة وبني وقطر قطر بني تمييز
ألنه األدبية لثقافتنا جديد فتح لهو مرص يف األوبرا تلحني فيه يُتَقن الذي فاليوم
بالذيوع جديرة فنية بدائع لنا سيخرج أنه كما الجديد، العرصي الشعر نشاط سيزيد
للثقافة صالحة دعاية بمثابة فيكون أيًضا، العاملي الذيوع بعضها استحق وربما القومي،

الراقية. الشعوب واحرتام تقدير تكسبنا املرصية
شادي أبو زكي أحمد
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وليلة» ليلة «ألف عن تلخيص

ولم سنه كرب قد وكان شاه) األعظم (السيف يسمى عظيم ملك (شرياز) بمدينة كان
جميل وكان (أردشري)، فسماه لعهده وليٍّا ورزق أخريًا الحظ خدمه ثم ولًدا، يزرق
بالعراق وكان ورعايته. آماله قبلة وكان وترعرع، شب أن إىل وعلمه والده فهذبه الطلعة
النفوس)، (حياة تسمى جميلة بنت امللك لهذا وكانت القادر)، عبد (امللك يسمى ملك
نجاح، دون األكارسة امللوك أبيها من خطبها وقد الزواج، وترفض الرجال تبغض وكانت

الزواج. إىل اضطرها ما إذا باالنتحار والدها تهدد وكانت
بذلك، والده فأعلم كلفه ازداد ثم بها، فتعلق بذكرها (أردشري) امللك ابن فسمع
أبيها إىل وزيره أرسل ثم منها، بالزواج وعده له يكرر وصار له ورقَّ حاله إىل فنظر
معه له اتفق بما وأخربه القادر) (عبد امللك عند من الوزير رجع فلما فأبى، ليخطبها
شديًدا، غيًظا واغتاظ شاه) األعظم (السيف امللك عىل ذلك شقَّ حاجته قضاء بعدم وأعلمه
إىل يرسل مثيل هل وقال: وتخريبها، القادر) (عبد امللك بالد غزو عىل نيته يعقد وكاد
فلما ملحاربته، العظيم باالستعداد أمر ثم له؟! يقضيها فال حاجة يف امللوك من أحد
نفسك تكلف ال األعظم امللك «أيها امللك: ألبيه قال الخطري النبأ هذا (أردشري) ولده بلغ
جردت ومتى منه، أقوى فإنك مالك وتنفق والعسكر األبطال هؤالء وتجرد هذا من بيشء
أمواله ونهبت وأبطاله، رجاله وقتلت وبالده، دياره أخربت معك الذي العسكر هذا عليه
وحينئذ نفسها، فتقتل جرائها من وملكه ألبيها يقع ما ابنته فيبلغ أيًضا، هو ويقتل
رأيك يكون «فما والده: امللك له فقال أبًدا.» بعدها أعيش لن إذ بسببها، أيًضا أنا أموت
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للوصول وأتحايل التجار، لبس وألبس بنفيس، حاجتي يف أتوجه «أنا له: قال ولدي؟» يا
هذا اختيار عىل صممت «هل أبوه: فقال منها.» حاجتي قضاء يكون كيف وأنظر إليها،
وثمرة ولدي مع «سافر له: وقال بالوزير امللك فدعا والدي!» يا «نعم له: فقال الرأي؟»
عوًضا معه فإنك الرشيد، برأيك ودبره عليه، واحتفظ مقاصده، عىل وساعده فؤادي،

وطاعة!» «سمًعا الوزير: فقال عني.»
جواهر أيًضا وأعطياه الذهب من حاجته فوق األمري أعطيا وامللكة امللك إن ثم
من مدخًرا كان ما وجميع وتحًفا، ومالبس وقالئد وذخائر ومتاًعا ومصاًغا وفصوًصا
ودوابه وغلمانه مماليكه من معه أخذ ثم أموال، تعادله ال مما السالفني امللوك عهد
وودع معهما، ومن والوزير هو التجار بزي وتزيَّا وغريه، الطريق يف إليه يحتاج ما جميع
(املدينة بلغوا أن إىل والنهار الليل آناء القفار يقطعون وساروا وقرابته وأهله والديه
البزازين سوق يف فخًما دكانًا الوزير بمشورة األمري استأجر ثم توطنوا وهناك البيضاء)،
فكان ومساعديه، كتاجر وغلمانه (أردشري) األمري فيه وأقام والتحف، البضائع إليه ونقَال
إليه فيأتون وبحسنه به تتسامع الناس وكانت طلعته، لبهاء إليه الكثرية األنظار يلفت
ازدحم ما وكثريًا بمرآه، ويتمتعوا حسنه إىل ينظروا حتى السوق ويحرضون حاجة لغري

إليه! التطلع براغبي السوق
حشمة ذات عجوز سيدة األيام إحدى يف جاءته أن إىل مدة الحالة هذه عىل يزل ولم
منها بالتحري فعلم نفيًسا شيئًا عليها يعرض أن إليه وطلبت جاريتان، خلفها وهيبة
آالف عرشة تساوي نفيسة حلة لها وقدم إليها، إهداءه فأراد النفوس) (حياة لألمرية أنه
حدثها الكتمان عىل املعاهدة بعد وأخريًا رسه، معرفة وحاولت العجوز فتعجبت دينار،
أية عىل باملساعدة ووعدته مستحيلة، شبه أمنيته رأت وإن عليه فعطفت كله، بحديثه

حال.
هديته مع النفوس» «حياة األمرية إىل منه حب كتاب بنقل مساعدته بدأت وقد
عليه، االطالع عند األمرية فاستاءت الكتاب تضمنه ما تعرف ال أنها لألمرية وادَّعت
بينهما املراسلة صلة أبقت وهكذا توبيًخا، عليه بالرد العجوز مربيتها عليها فأشارت
ونقلتها مربًحا، رضبًا رضبها بعد بطردها فأمرت حيلتها إىل األمرية فطنت وأخريًا زمنًا.
لها، وقع بما وأخربته (أردشري) األمري لزيارة ذهبت إصابتها من شفيت فلما منزلها، إىل
تبغض األمرية كون سبب ما أمي يا لكن لك. جرى ما عيل عرس «وهللا وقال: ا جدٍّ فتكدر
منه، أحسن األرض وجه عىل ما مليًحا بستانًا لها أن اعلم ولدي «يا فقالت: الرجال؟!»
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يف رأت إذ النوم لذيذ يف هي فبينما الليايل، من ليلة ذات فيه نائمة كانت أنها فاتفق
عىل وقعد قمًحا حوله ونثر رشًكا نصب قد صياًدا فرأت البستان يف نزلت أنها املنام
الطيور اجتمعت وقد ساعة مقدار إال يكن فلم الصيد. من فيه يقع ما ينظر منه بعد
وأُنثاه عنه الطيور فنفرت فيه، يتخبط وصار الرشك يف ذكر طري فوقع القمح، لتلتقط
زالت وما الرشك، إىل وتقدمت عادت ثم فرتة غري عنه تغب لم أُنثاه ولكن جملتها، من
نظر أفاق فلما ينعس! قاعد والصياد هذا كل طريها، خلصت حتى بمنقارها تقرضه
فبعد الرشك، من بُعد عىل وقعد القمح نَثْر د وجدَّ فأصلحه … انفسد قد فرآه ك الرشَّ إىل
لتلتقط الطيور فتقدمت والذكر، األنثى جملتها ومن عليه اجتمعت قد بالطيور إذا ساعة
عنها جميعه الحمام فطار فيه، تختبط وصارت الرشك يف وقعت قد باألنثى وإذا الَحب،
ولم النوم عليه غلب الصياد وكان إليها! يعد ولم الطيور جملة من خلصته الذي وطريُها
وتقدم فقام … الرشك يف الطري أنثى وجد نومه من أفاق فلما مديدة، مدة بعد إال يفق
وقالت: مرعوبة، وهي امللك بنت فانتبهت … ذبحها ثم الرشك من رجليها وخلص إليها
يف وهو ألجله بروحها وتضحي الرجل عىل تشفق فاملرأة النساء! مع الرجال تفعل هكذا
ويضيع يخلصها وال يفوتها فإنه مشقة يف ووقعت املوىل قىضعليها إذا ذلك وبعد املشقة،
الذي املعروف ينكرون فإنهم بالرجال، يثق من هللا فلعن … املعروف من معه فعلته ما

اليوم». ذلك من الرجال أبغضت إنها ثم النساء! معهم تفعله
إال ولدي! يا «ال قالت: أبًدا؟» الطريق إىل تخرج أما أمي! «يا للعجوز: امللك ابن فقال
األثمار نضوج عند عام كل ويف الزمان، متنزهات أحسن من متنزه وهو بستانًا، لها أن
إال البستان إىل تنزل وما قرصها، يف إال تبيت وال واحًدا يوًما وتستعرضه إليه تنزل فيه
يكون هللا شاء وإن شيئًا، أعلمك أن أريد وأنا البستان. إىل واصل وهو الرس باب من
فمن البستان، إىل األمرية تنزل ثم شهر الثمر أوان إىل بقي أنه فاعلم لك، صالح فيه
وصداقته، مودته اكتساب يف وتجتهد البستان ذلك خويل إىل تذهب بأن أوصيك هذا يومنا
امللك، بنت بقرص متصًال لكونه البستان هذا يدخل تعاىل هللا خلق من أحًدا يدع ما فإنه
وتتحايل البستان وتدخل عادتك جاري عىل أنت فتذهب بيومني نزولها قبل وسأُْعِلُمَك
فاخرج رأيتها فإذا األماكن بعض يف مختفيٍّا أنت تكون امللك بنت نزلت فإذا فيه، لتبيت

بجمالك!» مفتتنة بد ال وهي لها،
بمشورة (أردشري) األمري وأخذ منزله، مكان وعرفها بيتها مكان العجوز عرفته ثم
غريبني وباعتبارهما الوزير ابن (باعتباره البستاني إىل يتودد ماله ومساعدة والده وزير
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وكان والطبيعة)، الخلوة يحبان وإنما وأصحابه، البستان عن شيئًا يعرفان وال املدينة عن
البستان داخل املقام العتيق القرص بإصالح الوزير أشار وأخريًا هرًما. شيًخا البستاني
واإلنسانية املروءة هذه لهما فشكر به، أصحابه بر إىل مدعاة ذلك ليكون مالهما من
صورة برسم األخريين إىل الوزير وأوحى إلصالحه، والدهانني واملبيضني البنائني وأحرض
الطري تصوير إضافة مع العجوز، مربيتها عن نقًال (أردشري) من علمه كما األمري حلم
دمه ورشب ذبحه حيث جارح مخالب يف مختَطًفا أنثاه) لتخليص يعد لم (الذي الذَّكر

والتزويق. الدهان بحسن وأوصاهم لحمه، وأكل
األخص عىل مربيتها تستصحبها أن اعتادت فقد النفوس) (حياة األمرية عن وأما
إىل وتاقت الجديدة الفاكهة من أنواع وافتها فلما الفاكهة، أوان عند البستان مشاهدة يف
طلبها يف وبعثت إليها، إساءتها عىل ضمريها فوبخها مربيتها، تذكرت البستان إىل النزول
العجوز فأخربت البستان إىل األمرية نزول أوان آن ثم اصطلحتا. وأخريًا ثانيًا، لتصافيها

اليوم. ذلك يف البستاني رصف عىل بماله هو وتحايل مقدًما، بذلك (أردشري) األمري
التنزه أثناء أُصلح) (الذي القرص إىل ومربيتها النفوس) (حياة األمرية دخلت وملا
العجوز وتطرقت دهشة، أيما األمرية دهشت الحلم تصوير شاهدت حيث البستان يف
بما إناثهم سبيل يف وتضحياتهم الذكور شهامة مدح إىل الحلم ختام عىل التعليق من
دينار ألفي بمكافأة فأمرت القرص بإصالح ت وُرسَّ للرجال! األمرية بغض نفي إىل أدى
جمعتها أن إىل البستان بقية يف للتنزه وحدها العجوز مربيتها استدرجتها ثم للبستاني،
حنينًا «يا تقول: عندما مخبئه من الظهور عىل معه قبًال اتفقت الذي (أردشري) باألمري
فأدخلتهما االفتضاح من العجوز وخشيت الفور! عىل بينهما املحبة فتوثقت إلخ. بلطفه»
فإن والتنزه الرياضة اغتنمن ظهورهن: عند للجواري وقالت بابه، عىل وقعدت القرص
الغروب قبيل حتى الهوى كئوس تبادل من تمكنا وهكذا نائمة! النفوس) (حياة األمرية
املربية وبمساعدة قلبيهما، يف الغرام نار اشتعلت وهكذا التالقي! وعد عىل افرتقا ثم
بزي متخفيًا امللكي القرص إىل التسلل من (أردشري) األمري تمكن ومشورتها العجوز
إىل فضمته وجهه، عن كشفت أن بمجرد عرفته التي األمرية مقصورة بلغ حتى امرأة،
يف اكتشف أمرهما ولكن لديها! فاستبقته بقائه عىل وحرصت بلقائه، وفرحت صدرها
(وكانت كافور الخادم اكتشفهما يناما، ولم يهجعا فلم طويًال الرشاب لهما طاب ليلة
عليها، الحراس وضع بعد والدها فأبلغ األمري، حضن يف راقدة وهي إليه) أساءت قد
ُدِفعا وهكذا املوهوم، … فجورهما جزاء بقتلهما فأشار وزيَره امللُك والُدها فاستشار
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فجرَّهما أمرهما! يف ثانيًا يستشار ال أن طلب الذي القادر) (عبد امللك بأمر الجالد إىل
وبينما عنها. امللك والدها يصفح أن رجاء األمرية قتل تأخري آثر ثم النطع، إىل الجالد
(السيف العظيم امللك رأسه وعىل الشريازي الجند بوفود إذا األمري لقتل الجالد ب يتأهَّ
تنفيذ عن السياف فيحجم … بالغبار الفضاء بامتالء بوادره ظهرت قد شاه) األعظم
حقيقيٌّ أمري هو إنما بقتله حكم من أن التحري بعد القادر عبد امللك ويبلغ القتل، حكم
عىل هللا فيحمد عودته، استبطأ أن بعد عنه باحثًا أتى وقد العظيم امللك والده هذا وأن
بعد — النفوس) (حياة األمرية بخطوبة األمر وينتهي القلوب وتتصاىف القتل، من نجاته
ورسورهما، امللكني برضاء (أردشري) األمري إىل — وعفتها طهارتها من والدها تحقق أن
وجنده ووزيره األعظم امللك وحميها خطيبها مع تسافر ثم الهدايا أنفس إليهما م وتُقدَّ
وخدمها جواريها تحفها الكبري، ملكهم مقر إىل معهم عائدة ، تَُحدُّ ال وسعادة أبهة يف

الفخم. وامللك البذخ ومظاهر
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كبار انتظم وقد والعرش، اإليوان منظر شرياز: يف شاه األعظم السيف امللك (قرص
وامللكة امللك الستقبال اإليوان مدخل إىل االلتفات بعض ملتفتني ورجاًال سيدات الحاشية

العرش.) جانبي عن والوزير العهد وويل

االستقبال): نشيد القرص(تغني حاشية

األك��اب��ْر * ل��ل��م��ل��وْك وال��س��ي��ادْه ال��ج��الل
ل��ألزاه��ْر * ال��ش��ك��وْك ال وال��ع��ب��ادْه وال��ج��م��ال

∗∗∗
ال��رع��ي��ْه ح��ب م��ن س��اد م��س��ت��ع��زٍّا م��ل��ي��ًك��ا ي��ا

ل��ش��ع��ب��ْك! ع��ش ل��ش��ع��ب��ْك! ع��ش
ال��ب��ري��ْه ف��ي وم��ك��انً��ا ع��زٍّا ال��م��ل��ك ي��ن��ال ل��ن

ح��ب��ْك! دون ح��ب��ْك! دون

∗∗∗
األك��اب��ْر * ل��ل��م��ل��وْك وال��س��ي��ادْه ال��ج��الل
ل��ألزاه��ْر * ال��ش��ك��وْك ال وال��ع��ب��ادْه وال��ج��م��ال

∗∗∗
م��ل��ي��ك��ْه خ��ي��ر ي��ا أن��ت أن��ِت األرواح ج��ن��ة
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�ْن! �زم� ال� �ي ف�
ش��ري��ك��ْه دون ربَّ��ًة وع��ش��ِت ل��ل��دن��ي��ا ع��ش��ت

�ْن! �نَ� �ِم� �ل� ل�

∗∗∗
األك��اب��ْر * ل��ل��م��ل��وْك وال��س��ي��ادْه ال��ج��الل
ل��ألزاه��ْر * ال��ش��ك��وْك ال وال��ع��ب��ادْه وال��ج��م��ال

∗∗∗
وس��ه��َال ف��ي��ك ب��ال��ع��ل��ى أه��ًال ال��ع��ه��د ول��ي ي��ا

(أردش��ي��ْر)! ب��األم��ي��ر
ال��ك��م��اِل ع��ن��وان أن��ت ال��م��ع��ال��ي آم��ال أن��ت

ال��ك��ب��ي��ْر! ال��ش��ع��ب م��ن��ى ي��ا

الحاشية من ثالثة حمل وقد ببطء، ويمشيان امللكة وبجواره امللك (يدخل
ويل يتبعهما ثم طيلسانها، ذيل الثالث امللكة وصائف حمل كما طيلسانه ذيل
حياة خطوبة يف املفاوضة بعد السفر من العائد الوزير ثم أردشري األمري العهد
العرش كريس إىل وامللكة امللك ويتوجه النشيد. تتم الحاشية بينما النفوس

لهما.) مواجهني والوزير العهد ويل يقف بينما

األك��اب��ْر * ل��ل��م��ل��وْك وال��س��ي��ادْه ال��ج��الل
ل��ألزاه��ْر * ال��ش��ك��وْك ال وال��ع��ب��ادْه وال��ج��م��ال
ب��اٍق اإلش��راق دائ��م ع��رٍش أن��وار ه��ذه

ل��ل��ف��خ��اْر!
ائ��ت��الٍق ف��ي ش��ع��ب ح��ب ج��ي��ٍش ق��ب��ل م��ن ص��ان��ه

�اْر! وازده�

∗∗∗
األك��اب��ْر * ل��ل��م��ل��وْك وال��س��ي��ادْه ال��ج��الل
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ل��ألزاه��ْر * ال��ش��ك��وْك ال وال��ع��ب��ادْه وال��ج��م��ال

(غاضبًا): شاه األعظم السيف امللك

ه��ذا؟ ك��ي��ف ه��ذا؟ ك��ي��ف وزي��ري؟ ي��ا ه��ذا ك��ي��ف
األج��ْل! ال��ش��اُه إن��ن��ي

(مهدئًا): الوزير

ف��ت��اِت��ْه م��ن اع��ت��ذاٌر ف��ِض ال��رَّ ف��ي م��والَي ُع��ذُْرُه
أم��ي��ِر أو م��ل��ي��ٍك م��ن زواًج��ا ت��رض��ى ال ف��ه��ي

غضبه): يف (مستمرٍّا امللك

ال��ص��غ��ي��ر ال��م��ل��ك ص��اح��ب ِط��الب��ي ي��رض��ى ال ك��ي��ف
م��ج��ده؟! وِط��الب��ي

اإله��ان��ه ي��رض��ى م��ن ل��س��ت اإله��ان��ه ي��رض��ى م��ن ل��س��ت
ال��س��ع��ي��ر! أج��زي��ه س��وف

أردشري: األمري العهد ويل

  ِح��ْل��ُم��َك م��والي

(مهدئًا): الوزير

ال��ع��ظ��ي��م أن��ت م��والي �ا �ًح� �ف� ص�
ح��ك��ي��م وس��ع��ٍي أوَف��ى ج��ه��د ب��ذل ل��ن��ا خ��ي��ر
غ��ري��م! ق��وي م��ن ك��م ن��ج��اًح��ا ال��ع��ق��اب ل��ي��س
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متشدًدا): (عاتبًا امللك

ت��رض��ى؟ ك��ي��ف ه��وانً��ا؟ ل��ي ت��رض��ى ك��ي��ف وزي��ري ي��ا
أرَض��ا! ال��ده��ر ي��دان��ي ل��ن وق��دري ال��ش��م��س م��ن��زل��ي

(مستعطًفا): الوزير

وح��ل��ًم��ا ع��ف��ًوا س��ي��دي

(منذًرا): امللك

ه��دَم��ا ال��بُ��ل��دان ي��ه��دم��وا ح��ت��ى ال��ج��ن��د أزج��ي س��وف
ال��وب��ال! وي��ذي��ق��وه

وأس��م��ى ت��ش��ري��ف وه��و س��ؤل��ي ال��غ��ر أي��ُردُّ
ال��رج��ال؟! ت��م��ن��اه م��ا

��ا ه��مَّ ح��ي��ن … ت��اج��ي غ��ي��ر (أردش��ي��ٌر) اب��ن��ي ل��ي��س
ل��ل��ج��الل! ن��ج��ًم��ا ك��ان

ف��م��ه��م��ا ت��دان��ي��ن��ا ال ت��ع��ال��ت م��ه��م��ا ب��ن��ت��ه
ال��م��ح��ال! ت��ب��غ��ي ح��اول��ْت

(مهدئًا): أردشري األمري

ال��ب��ص��ي��ر رج��اء ول��ي ب��ي��ان ل��ي ح��ك��ي��م��ي! م��ل��ي��ك��ي! وال��دي! س��ي��دي!
م��س��ت��ن��ي��ر س��ي��د ُح��ك��م أرت��ج��ي ف��ي��م��ا ُح��ك��م��ك ث��م اآلن إذْنَ��َك

امللك:

ب��ص��ف��ح��ي ت��ط��م��ع��ن ال ل��ك��ن ل��ك ب��دا م��ا ق��ل
ج��رح��ي؟! وج��رح��ك ل��ه ع��ذًرا ت��ط��ل��ب وك��ي��ف
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(مستعطفة): امللكة

م��ل��ي��ك ي��ا رأي��ه ع��ن ي��ف��دن��ا دع��ه ب��ال��ل��ه
ي��ل��ي��ك أن ح��ق��ه م��ن ول��ك��ن ال��ح��ك��ي��م أن��ت
ي��ك��ف��ي��ك ق��د ت��راه رأيً��ا ص��اغ ورب��م��ا

امللك:

ص��وابً��ا ق��وًال (أردش��ي��ر) ق��ل
م��ج��ابً��ا ي��دع��و ك��ال��م��ش��ي��ر ك��ن

أردشري: األمري

م��ع��َل��ن��ا اع��ت��ذاًرا أروي ل��ك��ن��ي ج��ن��ى ع��م��ن رًض��ى أب��غ��ي م��ا م��والي
يُ��ج��ت��ن��ى أو يُ��رت��ج��ى م��ا ن��رى ح��ت��ى ل��ن��ا خ��ي��ًرا ل��ي َع��نَّ ق��د ال��ذي ث��م

(راضيًا): امللك

  (أردش��ي��ر)! ق��ل

خريًا): (متوسمة امللكة

(أردش��ي��ر)! ق��ل  

الحاشية:

ل��ك! ب��دا م��ا ق��ل ال��م��ل��ي��ك��ه ب��اس��م ال��م��ل��ي��ك ب��اس��م
�ر! �ي� األم� �ت أن�
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املشورة): يف (متشجًعا أردشري األمري

ال��ع��اذر ع��ذر رام ول��ك��ن ك��ال! ال��ق��ادر)؟ (ع��ب��ُد ع��اداك ه��ل م��والي!
ِغ��نَ��ى! ف��اض��وا وإن ل��ه��ا ال��خ��اط��ب��ي��ن ق��اه��ر ل��داع تَ��ع��ص��ي ف��ف��ت��اتُ��ه
ت��أل��َه��ا ول��ي��س م��ن��ه��ا ح��ي��ل��ة ال ل��ه��ا م��وت ك��أن��ه ال��زواج ت��أب��ى
��نَ��ى ال��سَّ ف��ي م��ل��وًك��ا ول��و ال��رج��ال خ��وف ع��ق��ل��ه��ا ت��م��ل��ك خ��وف ل��ك��ن��ه
ف��اض��ح ب��ان��ت��ق��ام م��ل��ًك��ا وه��دم��ت ف��ات��ح ب��ج��ي��ش ل��ه ب��ع��ث��ت ف��إذا
ال��َع��ن��ا! س��وى ت��ن��ال وم��ا ت��ف��وز ف��ل��ق��د ذب��ائ��ح ك��ب��ع��ض ش��ي��ع��ت��ه وذب��ح��ت
ه��ي��ن ه��و ال��ذي ال��ُم��ل��ك ُخ��رِّب إن بَ��يِّ��ٌن ع��الج ل��ه��ا االن��ت��ح��ار
ال��ُم��ن��ى! ف��ق��د إذا ال��واف��ي ل��ل��ع��اش��ق ت��ديُّ��ن ذاك أم��وت، ث��م ف��ت��م��وت

تأثر): (يف الحاشية

األم��ي��ر! أن��ت األم��ي��ر! أن��ت ت��ج��زع��ن! ال ت��ج��زع��ن! ال

(متلهفة): امللكة

ت��خ��ف! ال ح��ي��ات��ي ي��ا

امللك:

ت��رى؟ م��اذا ت��رى؟ م��اذا ت��خ��ف! ال ل��ك ب��دا م��ا ق��ل

أردشري: األمري

ال��ُح��س��ام ال ال��ت��ح��اي��ل ل��دى ح ال��ن��ج��ا ف��أرى أن��ا أم��ا
غ��رام��ي ع��ل��ى ع��ط��ف��َت وإن ـ��َت ح��ل��م��ـ إن َق��ْدَرَك ع��اب م��ا
ُه��يَ��اِم��ي ن��ج��وى ب��ه ب��ل��ٍد إل��ى س��ي��ري ف��م��ش��ورت��ي
ال��ك��رام ب��ي��ن م��ت��ن��كِّ��ًرا ت��اج��ر ف��رٍد زيِّ ف��ي
وال��س��الم ل��ل��س��ع��ادة ـ��ق��ي ط��ري��ـ ع��ن أب��ح��ث وه��ن��اك
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م��راِم��ي! م��ح��س��وًدا وأن��ال ب��ق��رب��ه��ا أف��وز ح��ت��ى

(قلقة): امللكة

ال��ن��ص��ي��ر! دون م��غ��رِّبً��ا ـ��ل ال��رح��ي��ـ ل��ك أج��ي��ُز ال أن��ا

الحاشية:

ال��ط��وي��ل ال��ب��ع��د ل��ك ن��رض��ى ال ال��ع��ه��د ول��ي ي��ا
ال��خ��ط��ر! ه��ذا وال ك��ال

األمري): شجاعة إىل املرتاح لهجة (يف امللك

وَه��َواْك األم��ان��ي ح��ي��ث ن��ازًح��ا ت��س��ي��ْر أن ��ا ح��قٍّ أَْزَم��ْع��َت ت��ك��ن إن
االرت��ب��اْك ه��ذا ب��ع��د ح��ل��ول م��ن ال��ب��ص��ي��ْر ال��ع��ق��ُل ي��م��ن��ح م��ا ل��ت��رى
ال��ه��الْك ي��خ��ش��ى ال ال��ح��رِّ ال��ش��ج��اِع ال��ك��ب��ي��ْر ن��ف��َس ل��ي أظ��ه��رَت ف��ل��ق��د

ك��ال��رَّدى س��ك��ونً��ا ي��أب��ى إن��م��ا
ِف��َدى ي��ه��وى ل��م��ن ال��روح ي��ب��ذل

مًعا): الوزير وإىل العهد ويل إىل (ملتفتًا

وخ��ل��ي��ل وس��م��ي��ر ك��دل��ي��ل الص��ط��ح��اب��ك وزي��ري أدع��و إن��م��ا
ال��س��ب��ي��ل ش��ق إن إي��اك م��ل��ه��ًم��ا اغ��ت��راب��ك أث��ن��اء ل��ل��س��ر ح��اف��ًظ��ا
وج��ل��ي��ل ن��ف��ي��س ك��ل ج��ام��ًع��ا ك��دأب��ك ال��زاد َه��يِّ��ِئ وزي��ري ي��ا

غ��دا ي��أت��وا ك��ي ال��غ��ل��م��ان َوأُْم��ِر
ع��دَدا م��ن��ه��م األص��ل��ح واخ��ت��ر

ك��ف��َال ك��ف��ي��ل م��ث��ل وك��ن �د �ه� �ج� ال� �ذل واب�
األَم��َال! ��م��ي��ن ال��ضَّ َس��ْع��ي َس��َع��ى ال��ع��زم، ث��اب��ت
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الوزير:

ب��ي��ن��ي رغ��م ب��واج��ب��ي ل��ك��ف��ي��ل وإن��ي ال��م��ط��اع أم��ُرك س��ي��دي
ع��ن��ي يُ��َغ��يَّ��ب ف��ل��ن وف��اء، م��ن خ��ل��وص ف��ي أم��ان��ت��ي س��أَُودِّي

أردشري: األمري

اإلن��ص��اف م��ث��اب��ة األج��ل أب��ت��ي ال��واف��ي ال��ش��ك��ور ل��ح��ب��ك��م��ا إن��ي
ك��اف ن��ع��ي��م وج��دان��ي ت��ق��دي��س ل��ح��ن��ان��ه��ا ال��ت��ي أُم��ي وم��ل��ي��ك��ت��ي

امللك:

وخ��اط��ر! روٌح وأن��ت ق��ل��ب��ي أن��ت ف��ح��اِذر! م��ل��ك��ي ك��ل أن��ت ول��دي
ال��م��خ��اط��ْر! يَ��ْرَق��ى ال��ح��ك��ي��ُم ف��ال��ش��ج��اع ح��ك��ي��ًم��ا ك��ن وإن��م��ا ش��ج��اًع��ا، ك��ن

امللكة:

ال��غ��وال��ي ح��ي��ث م��ق��ص��ورت��ي إل��ى وص��ي��ف��ات��ي1 ه��ي��ا
ال��آلل��ي ن��ادرة وك��ل ال��ُح��ِل��يِّ ف��ات��ن��ة ك��ل م��ن
وال��ح��وال��ي وال��ذخ��ائ��ر وال��ق��الئ��د ال��ج��واه��ر وم��ن
وال��ج��م��ال ل��ل��ن��ف��اس��ة ت م��س��ت��ع��رض��ا ل��ي وارج��ع��ن
ُس��ؤال! ب��ال — رض��ي��ت إن — ل��ك ه��دي��ت��ي بُ��نَ��يَّ ه��ذي

امللكة نفائس إلحضار — الخضوع تحايا أداء بعد — الثالث الوصائف (تخرج
العهد.) ويل إىل املهداة

وصائف. بمعنى قيايس جمع وصيفات: 1
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أردشري: األمري

وَك��ن��زي ت��اج��ي أن��ت��م��ا م��الك��ي! ي��ا م��ل��ي��ك��ي! ي��ا
ِع��زِّ َم��ْح��ُس��وَد زادن��ي وح��بٍّ��ا ب��رٍّا زدت��م��ا
ف��وزي وال��ح��ب م��ن��ك��م��ا ا م��س��ت��م��دٍّ أم��ض��ي س��وف
رم��زي! ل��ل��ح��س��ن َم��ثَّ��َل��ْت ك��ال��ت��ح��اي��ا وال��ه��داي��ا

حاملة راقصة ثياب يف حسناء جارية ومعها امللكة وصائف إحدى (تدخل
ومزركشة.) مذهبة وسادة عىل وجواهر عقوًدا

الخضوع): تحايا إبداء (بعد األوىل الوصيفة

م��والت��ي! … ال��ُح��ل��ى نُ��َخ��ُب إن��ه��ا … ال��ج��واه��ر ه��ذي
واآلي��ات! ب��ال��س��ح��ر ب��اِس��م ف��ص ك��ل م��ن
وال��ل��ذات! ب��ال��ح��س��ن ه��ائ��م ع��ق��د ك��ل م��ن
وال��ج��ن��ات! ل��ل��ش��م��س راق��ص ق��رط ك��ل م��ن
ال��ن��ظ��رات! ف��ت��ن��ة م��ن زه��ت أس��ورة2 َزيْ��ن م��ن
ال��ن��ض��رات! أل��وان��ه��ا ف��ي األح��ج��ار وم��ن��وع
ال��ذرات! م��ت��أل��ق ف��ي ال��ح��ب م��ع��ان��ي ب��ث��ت

أمامها): الحسناء الجارية تضعها حيث عليها وما الوسادة تتأمل أن (بعد امللكة

ال��ه��داي��ا م��ن ان��ت��خ��ب��ت ف��ي��م��ا (ُه��َدى) ي��ا ا ج��دٍّ أح��س��ن��ِت
ِرض��اي��ا ول��و ال��وزي��ر، ك��ذا ـ��ر، األم��ي��ـ ت��رض��ي ول��ع��ل��ه��ا

سوار. جمع 2
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القرير): غبطة (يف أردشري األمري

ح��م��ي��م ق��ب��ول ش��ك��ري ف��ت��ق��ب��ل��ي ع��ظ��ي��م ل��ك��ل م��ع��ش��وق اخ��ت��رِت م��ا
خ��ص��ي��م��ي وك��ان س��ل��ط��انً��ا ل��ل��ح��ب أب��ى م��ن تُ��تَ��يِّ��م ق��د ك��ه��ذي تُ��َح��ٌف
غ��ري��م��ي؟! ت��ك��ون أن وت��رض��ى ت��ق��س��و ل��ه��ا ف��م��ا ال��ن��ف��وس) (ح��ي��اة ُع��دَّْت

به): املوثوق ارتياح (يف الوزير

إط��رائ��ي ع��ن تَ��ِج��لُّ ـ��ك وال��م��ل��ي��ـ ال��م��ل��ي��ك��ة ه��ب��ة
ك��ال��ج��وزاء ف��ي��ه ك��ب ال��ك��وا ج��م��ع ع��اَل��ٌم ه��ي
س��م��اء ن��ج��وم ف��ت��ن��ت ه��ذه ال��ج��واه��ر نُ��َخ��ُب
رج��ائ��ي! ُرْس��ل س��ت��ك��ون أن��ه��ا ظ��ن��ي وأج��لُّ

امللك:

األم��ان��ي إل��ى ن��ظ��رَت ف��ق��د ـ��ر وزي��ـ ي��ا َف��أَْل��َك ل��ل��ه
ال��م��ع��ان��ي ش��ه��يَّ��ات ل��ه��ا ـ��َت اب��ت��دع��ـ ث��م وس��أل��تَ��ه��ا
ل��ل��ت��ه��ان��ي داع ك��ل ـ��ي��ك س��ع��ـ ب��ع��د ي��ك��ف��ل ال��ل��ه
األغ��ان��ي ب��ي��ن ب��رق��ص��ة ُد) (س��ع��ا ي��ا ح��يِّ��ي واآلن
وال��م��ث��ان��ي! وال��م��ث��ال��َث ـ��ن��ا وأس��ع��دي��ـ (األم��ي��ر) أم��َل

تنشده الذي النغم هذا عىل جري أو جانبي خطو رقص سعاد (ترقص الحاشية
الحاشية):

�ي! �ام� �ه� س� �َي رم� ح��اذر ح��اذْر ح��اذْر ح��اذْر
�ي! �رام� غ� �َو �ْل� ُح� ع��ذبً��ا يُ��ث��م��ر ج��ه��ًدا واب��ذْل

م��س��اع! دون ت��ه��ج��رن��ي، ال ت��ن��ه��رن��ي، ال
إق��ن��اع��ي! ف��ي ت��س��ع ل��م إن ال��ج��ان��ي، أن��ت
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تدخل ختامها ويف موسيقاها عىل والرقص القطعة هذه غناء يكرر (ثم
أنسجة عليها وسادة حاملة الحسناء الثانية الجارية ومعها الثانية الوصيفة

ومزركشة.) بالجواهر مرصعة ثمينة

الثانية: الوصيفة

ن��س��ي��ج م��ن ع��ايَ��نْ��تُ��ه ال��ذي ب��ع��ض م��ن ذاك
�ج �ي� �ه� ب� �ن م� آي��ات��ه ُع��زَِّزْت م��ا ج��ام��ع
�ج واألري� راي��ات��ه ل��ه س��ح��ر ك��ل��ه

ي��ن��ال ال ف��ؤاًدا ي��غ��زو ل��ل��ذي
دالل! ف��ي ج��م��اًال ن��ادى ل��ل��ذي

الوصيفة): مخاِطبة أمامها ووضعه املزركش النسيج استعراضنماذج (بعد امللكة

ه��دي��ه خ��ي��ر ك��ل��ه ال��ج��وه��ري��ة م��ث��ل أن��ت
س��ن��ي��ه م��ن��ه ت��ح��ف��ة ل��ن��ف��س��ي أب��ق��ي ال س��وف

امللكة): (مخاطبًا أردشري األمري

ك��وك��ب��ي��ه ن��ف��ٌس أن��ِت ه��ذا غ��ي��ر س��خ��اءٌ م��ا
ال��ذه��ب��ي��ه! ب��ال��ع��ط��اي��ا ف��أح��ي��ت ال��ل��ه زان��ه��ا

والنسيج): الوسادة حاملة كانت التي الثانية الجارية (مخاطبة امللكة

ش��ج��ي��ه أل��ح��ان ب��ي��ن (زك��يَّ��ه) ي��ا أم��ت��ع��ي��ن��ا
األب��دي��ه م��ع��ان��ي م��ن رق��ًص��ا ت��وح��ي��ن ب��ال��ذي

ال��رع��ي��ه! م��ع��ش��وق ال��ع��ه��د ل��ول��ي ورج��اء
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مكررة): نغماتها عىل زكية الجارية ترقص بينما القطعة هذه (تغني الحاشية

�ر �اب� �ص� ل� إال ال��ع��ن��اد ال��ج��م��ال ط��ب��ع
زاج��ر ط��وع ال ال��ج��الد ل��ح��ذق ي��ع��ن��و
ال��ص��ب��را ي��ك��ره أن �رام �غ� ال� دأب
دام ل��و * األش��ق��ى ال ال��ح��ظ ف��ي * األب��ق��ى ل��ك��ن��ه
ُح��رَّا! أس��ِرِه ف��ي �الم م� دون

الجارية ومعها والرقص الغناء ختام يف الثالثة الوصيفة (تدخل الثالثة الوصيفة
أثرية): تحف من نخبًا مزركشة وسادة عىل حاملة الثالثة الحسناء

م��ض��ت ب��أح��ق��اب م��ج��د ل��ه��ا ن��ف��ائ��س ه��ذي
وع��ت م��ا أو رأت م��م��ا أس��راره��ا ل��ن��ا ت��ح��ك��ي
ب��دت ق��د أن ع��م��ره��ا أو م��ج��ده��ا أو ح��ظ��ه��ا م��ن
ف��أم��ت��ع��ت! ل��ألم��ي��ر ـ��ك��ة ال��م��ل��ي��ـ إله��داء أه��ًال

امللكة:

(ب��أردش��ي��ر) ج��دي��رة ج��م��ي��ل��ة ج��م��ي��ل��ة
ال��ن��ض��ي��ر ال��ح��س��ن ل��دول��ة ب��زي��ن��ة َح��ِريَّ��ة

أردشري: األمري

ال��م��ادح��ي��ن م��دح وج��زت ع��ل��ي م��والت��ي أس��ب��غ��ت
ث��م��ي��ن إش��ف��اق ب��ك��ل ع��ل��يَّ َح��نَ��ى ال��م��ل��ي��ك وأب��ي
ال��ح��ن��ي��ن م��ن ب��ال��ح��ن��و ـ��نَّ��ى ال��ُم��ع��ـ ق��ل��ب��ي أن��ق��ذت��م��ا
ِدي��ْن أيُّ روح��ي وب��ر ي��رد ل��ن ث��ق��ي��ل دي��ن��ي
ال��ي��ق��ي��ن ي��وح��ي ل��م��ا ـ��ق��ن��ي ـِّ ي��وف�� أن أس��أل ال��ل��ه
ال��ف��ات��ح��ي��ن! ع��ود م��ث��ل دة ال��س��ع��ا ع��رس ف��ي ف��أع��ود
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امللكة:

ال��زاه��ره األم��ان��ي رق��ص (س��اح��ره) ي��ا ارق��ص��ي ه��ي��ا
اآلس��ره ال��م��ع��ان��ي م��ن ـ��ه وزوِّدي��ـ األم��ي��ر َح��يِّ��ِي

الثالثة الراقصة نغماتها عىل ترقص بينما مكررة األنشودة هذه (تغني الحاشية
ساحرة):

س��ل��ط��ان وال ُم��ْل��ٌك اع��ت��ل��ى م��ا ال��ه��وى ل��وال
ال��ت��ي��ج��ان ع��ل��ى ي��زَه��ى وال��ورى ال��م��ن��ى ي��ب��ن��ي
واإلن��س��ان! ال��ك��ون م��ا درى م��ن ع��اب��ه م��ا

العرش): من اإليوان باحة إىل لنزولهما تهيًؤا امللكة مع بالوقوف يهم (وهو امللك

ج��م��ي��ع��ن��ا ال��م��س��ت��ط��اب ء ال��دع��ا َف��ْل��نَ��تْ��ُل واآلن
األم��ي��ر ل��م��ن��ى

ال��م��ن��ى ت��زج��ي��ه ح��ي��ث ـ��ة ال��م��ش��ق��ـ ع��ل��ى ال��رح��ي��ل ق��ب��ل
ال��وزي��ر وك��ذا

والوزير واألمري وامللكة امللك حول دائرة نصف بشكل انتظام (يف الحاشية
املرسح): مقدمة يف يرقصن الثالث والراقصات

ط��ي��ور ي��ا َردِّدي * م��ث��ان��ي ي��ا رن��ح��ي��ن��ا * ب��الب��ل ي��ا أم��ت��ع��ي��ن��ا
�وداع ال� �ال آم� �ر �ي� خ�
وق��ص��ور ب��ي��وت ف��ي * ال��ت��ه��ان��ي ل��ع��ظ��ي��م��ات * وع��وًدا م��ن��ا واق��ب��ل��ي
�اع �ط� �ت� �س� �م� ال� �د ح� �وق ف�
وُح��بُ��ور ون��ع��ي��م * واألم��ان��ي ل��ل��ن��ف��وس) * (ب��ح��ي��اة َع��ْوٍد ع��ن��د
�اع �ن� �ت� االم� ذاك �د �ع� ب�

النشيد.) ختام قبيل تدريجيٍّا الستار بإنزال (يبدأ
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األول املنظر

البيضاء باملدينة البزازين سوق

الدكان من جزء يظهر املرسح جانب ويف سوق منظر الخلفية الستارة (تمثل
من وثالثة فيه مرصوصة بضائعه من وجانب أردشري األمري استأجره الذي
رفعه يسهل مدرج رف عىل األشياء هذه ترتيب يكون أن ويراعى غلمانه،
الثاني.) املنظر لعرض العاجل االستعداد عند األول املنظر نهاية يف برسعة

(سليم): الغلمان أحد

ع��ل��ي��ن��ا! ال��ط��وال األس��اب��ي��ع ه��ذي م��ض��ت وق��د (ن��س��ي��ُم) ي��ا ل��ي ق��ل ب��ال��ل��ه
ب��ي��ن��ا! ي��خ��ف��ف رأيً��ا (ل��وزي��رن��ا) أرى ف��م��ا (األم��ي��ر)؟ ال��م��ول��ى ي��رت��ج��ي م��ا
إل��ي��ن��ا! ورق ي��ه��وى م��ن ألن��ي��ل وح��ده ح��رٍّا ج��اء ل��و ول��رب��م��ا

(نسيم): الثاني الغالم

(ال��وزي��ر) دون ب��ف��ائ��ز ـ��ُر) (األم��ي��ـ ف��م��ا (س��ل��ي��ُم) ي��ا ال
ال��ع��س��ي��ر األم��ر ع��ل��ى ب��ه��م��ا ب��اص��ط��ح��ا ي��ق��ض��ي وال��ع��رف



النفوس وحياة أردشري

ال��خ��ط��ي��ر ال��ح��َدث ع��ل��ى ِح��ل��م1 ارت��ق��ى م��ا ال��ت��ع��اون ل��وال
ال��ن��ص��ي��ر ال ل��ل��خ��ص��وم��ة د ب��ال ف��ي أن��ا ت��ن��س ال

(يوسف): الثالث الغالم

ال��ي��ق��ي��ن ال��خ��ب��ر م��ن ع��ج��ب ك��ل��ه ح��دي��ث ع��ن��دي
األم��ي��ن ب��إخ��الص وي��ه أر ف��ل��س��وف ش��ئ��ت��م��ا إن

ونسيم: سليم

األم��ي��ر ع��اد ف��ل��رب��م��ا ��ًال م��ع��جِّ ل��دي��ك م��ا ق��ل

يوسف:

ش��ج��ون ال��ح��دي��ث إن م��ه��ًال خ��ل��ي��ل��يَّ م��ه��ًال
ال��ص��دي��ق��ه؟ ال��ع��ج��وز َم��ن ب��ح��قٍّ ت��ع��ل��م��ان ه��ل

ونسيم: سليم

  ك��ال!

يوسف:

ف��ن��ون! وص��ف��ي ف��إن ف��اس��م��ع��ان��ي إذن
ال��ح��ق��ي��ق��ه ع��دوُت ف��م��ا 2 س��رٍّ م��وض��َع ق��ل��ت إن

عقل. حلم: 1

العجوز. أي: 2
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ونسيم: سليم

تُ��رى؟ ي��ا م��ن

يوسف:

األم��ي��ره! م��ربِّ��ي��ة ـ��ك��م��ا وح��ق��ـ ورب��ك��م��ا ه��ذي

تعجب): (يف ونسيم سليم

  األم��ي��ره! م��رب��ي��ة ��ا ح��قٍّ

مواضع يف وتعجب معانيها إىل انتباه يف وصاحباه األبيات هذه (ينشد يوسف
ذلك):

األم��ي��ره! م��رب��ي��ة ��ا ح��قٍّ  
ال��ن��ض��ي��ره ال��ُح��َل��ل وأن��ف��َس َر ال��نَّ��ض��ا ل��ه��ا األم��ي��ُر أع��ط��ى
ل��ف��ت��ات��ه وه��داي��ا ـ��ه��ا إل��ي��ـ إه��داء ب��ي��ن م��ا
ل��ش��ك��اِت��ه ت��ق��س��و وه��ي ئ��ل ل��ل��رس��ا ن��ق��ل ب��ي��ن م��ا
ال��ت��خ��اُط��ب تُ��ب��ق��ي ب��ت��ح��اي��ل ٌة ُم��ِج��دَّ ال��ع��ج��وز وإذا
ال��ت��الُع��ب ب��ه��ا ي��ط��ول أن ـ��رِة األم��ي��ـ ُخ��لُ��ق أب��ى ل��ك��ن
َط��ْرَدا ث��م ع��ذابً��ا ق��تْ��ه��ا ف��أذا ع��ل��ي��ه��ا غ��ض��ب��ْت
ووج��َدا ُس��خ��ًط��ا ت��ب��ثُّ��ه ـ��ر ل��ألم��ي��ـ ف��ج��اءت م��رض��ْت

ونسيم: سليم

م��س��ك��ي��ن��ه! م��س��ك��ي��ن��ة
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يوسف:

ل��ك��ن��ه��ا غ��ي��اب��ه��ا، ب��ع��د ال��ش��ه��ر ولَّ��ى واآلن
ب��ي��ت��ه��ا ُع��رَِّف وك��ذاك م��ب��ي��ت��ه م��ك��ان ع��رف��ت
وت��ف��اؤَال رًض��ى ي��زه��و ك��أن��م��ا األم��ي��ر وأرى
ت��س��اؤَال — ال��ص��غ��ي��ر وأن��ا — أس��ت��ط��ع ل��م ل��ك��ن��ن��ي

سليم:

ك��ث��ي��ًرا ج��ه��ل��ُت وإن َي ص��اح��ب��ا ي��ا إذن س��م��ًع��ا

ويوسف: نسيم

ل��دي��ك؟ م��اذا ل��دي��ك؟ م��اذا

سليم:

ل��ل��رج��ال األم��ي��رة بُ��غ��ض ف��ي ال��س��رَّ ع��ل��م��ُت إن��ي
ال��خ��ي��ال ُح��ل��م ك��أن��ه��ا ـ��وز ال��ع��ج��ـ أق��وال وس��م��ع��ت
وق��ال ق��ي��ٍل ألذى ـ��ًع��ا دف��ـ آث��رت ل��ك��ن��ن��ي
ل��الح��ت��م��ال وال ـ��َم��ْغ��َزى ال��ـ إل��ى أف��ط��ن ل��م وك��ذاك
ال��م��وال��ي س��ي��دة ال��ق��ص��ر ف��ي أن��ه��ا أدري ك��ن��ت م��ا

ويوسف: نسيم

ِس��رُّه��ا؟ م��ا ِس��رُّه��ا؟ م��ا

سليم:

ل��ل��ح��ب��ي��ب؟ ال��ت��ج��ن��ب ولِ��َم ال��ِق��َل��ى ِل��َم األم��ي��ر س��أل
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ال��ع��ج��ي��ب ب��ال��ُح��ل��م إع��راض ال��ـ تُ��ع��ل��ل ال��ع��ج��وز ف��إذا
ال��ن��ائ��م ي��خ��ال ك��م��ا ـ��ك ال��م��ل��ي��ـ ب��ن��ُت رأْت ق��ال��ت:
��َرك��ا ال��شَّ ل��ل��ط��ي��ور ـ��ب ي��ن��ص��ـ ال��وس��ن��اَن ال��ص��ائ��َد
ف��ري��َدا إال ن��ج��ت وق��د َب ال��ح��ب��و ل��ت��ل��ت��ق��ط ف��أت��ت3
وح��ي��َدا م��ن��ك��وبً��ا ال��ف��خ ف��ي اغ��ت��َدى ال��ط��ي��ر م��ن ذََك��ٌر
خ��الص��ه إل��ى ال��رج��وع إال أب��ت أن��ث��اه ل��ك��نَّ
وَح��وََّم��ا! ف��خ��لَّ��ص��ت��ه ح ال��ك��ف��ا ب��ع��د وت��م��ك��ن��ت
ل��ي��ق��ظ��ت��ه ال��ن��ئ��وم ح��ب��ن��ا ص��ا ع��اد م��ا إذا ح��ت��ى
��َرك ال��شَّ خ��ي��وط م��ن يُ��ق��وِّم ك��ي ال��ت��ف��نُّ��َن ب��ذل
ال��ع��ث��ار! إل��ى ال��ح��ري��ص ت��دع��و ح��ال��ٍة ف��ي وأع��اده
ب��ال��ج��زاء وث��وٍق ع��ل��ى ءِ ال��ه��ن��ي ن��وم ارت��ض��ى ث��م
ال��وق��وع دون َح��بَّ��ه ـ��ق��ط ـْ ت��ل�� ت��ع��ود ال��ط��ي��ور ف��إذا
ال��ذََّك��ر ط��ائ��ره��ا ق��ب��ُل م��ن خ��لَّ��َص��ت ق��د ال��ت��ي إال
ال��ن��ف��ور ال��ط��ي��ر م��ع وم��ض��ى ف��ات��ه��ا ق��د ب��ه ف��إذا
ال��َخ��َط��ر ب��ه��ا ف��ح��لَّ ي��خ��لِّ��ص��ه��ا ل��ك��ي ال��رج��وع وأب��ى
إل��ي��ه��ا م��ل��ت��ف��تً��ا ـ��وس��ن��اُن ال��ـ ال��ص��ائ��ُد أف��اق ف��ل��ق��د
ع��ل��ي��ه��ا! ي��ع��ط��ف ول��م ب��ح��ه��ا ل��ي��ذ ل��ك��ن ف��أغ��اث��ه��ا

ويوسف: نسيم

ل��ل��ق��س��اوْه! ي��ا ل��ل��ق��س��اوْه! ي��ا

سليم:

األم��ي��رْه م��ن��ه م��رع��وب��ًة ُح��ل��م��ه��ا م��ن ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ت
ال��ذك��ور م��ن ال��وف��اءِ ال ن��ة ل��ل��خ��ي��ا رم��ًزا ورأت��ه

الطيور. أي: 3
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ال��زواج وح��ي أب��ت ك��م��ا ل ب��ال��رج��ا وث��وًق��ا ف��أب��ت

نسيم:

  ق��ادم! ه��و ف��ه��ا ح��اذْر

يوسف:

ال��وزي��ر! ي��ص��ط��ح��ب وأراه  

ويتنحى تاجر زي يف وكالهما الوزير ومعه قليلة هنيهة بعد األمري (يدخل
الدكان.) من زاوية إىل الغلمان

الدكان): عن البعيد املرسح جانب يف انفراد عىل الوزير (مخاطبًا أردشري األمري

ال��ل��ق��اء ان��ت��ظ��ار ع��ل��ى ط��وي��ل ش��ه��ر م��ر ق��د
ل��دائ��ي؟! ب��ط��ب غ��د أي��أت��ي ش��ع��ري ف��ل��ي��ت
آت ك��ل ع��ن ـ��ي��وم ال��ـ ال��ع��ج��وز ن��ب��أت��ن��ي ق��د
ال��ب��س��ت��ان ف��ي ـ��ل��ي��ل ال��ـ ب��م��ب��ي��ت��ي وط��ال��ب��ت
األم��ي��ره ق��رب إل��ي��ه ت��م��ض��ي س��وف غ��د ف��ف��ي
ل��ل��ت��ص��اف��ي وع��ادت��ا إل��ي��ه��ا دع��ت��ه��ا ف��ق��د
ب��خ��ل��دي! ب��ل ب��ق��رب��ه��ا أح��ظ��ى س��وف وع��ن��ده��ا

الوزير:

ال��وف��يِّ ل��ل��س��اع��ي أدن��اه ف��م��ا ال��َق��ِص��يِّ ل��ألم��ل واْس��َع ��ْع ت��ش��جَّ
األل��م��ع��يِّ ح��ظ��وظ ب��ه��م��ا ف��ن��ْل وم��ال ع��ق��ل ُع��دَّة: وع��ن��دك
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ال��ن��ديِّ ال��زه��ر ش��ذى ف��ي ال��غ��د إل��ى وال��ب��ث ال��ج��نَّ��ان4 واص��رف ت��ح��اي��ل
ال��ب��ه��يِّ ال��ف��ذِّ ال��رون��ق م��ث��ال أض��ح��ى ف��ال��ق��ص��ر م��س��ت��ب��ش��ًرا وك��ن
ال��ش��ق��يِّ ال��ع��ان��ي ال��ح��ارس ل��ن��ف��ع َوُج��وٌد م��ن��ا ح��ك��م��ة وه��ذي
ال��زك��يِّ ب��رَّ ج��ودن��ا وي��ح��س��ب ل��دي��ن��ا س��رٍّا ع��ارف ه��و وم��ا
ال��رض��يِّ وب��ال��ع��ي��ش ب��ج��ائ��زة ف��ي��ح��ظ��ى أه��ل��وه ع��ن��ه ل��ي��رض��ى
ال��ج��ل��يِّ ب��ال��رس��م ع��ن��ك ي��داف��ع واٍف خ��ي��َر أض��ح��ى ال��ق��ص��ر وه��ذا
ال��ق��ص��يِّ ال��ط��ي��ر ن��ه��اي��ة إل��ي��ه م��ض��اًف��ا م��ن��ق��وش ال��ح��ل��م ف��ف��ي��ه
ال��ع��ص��يِّ ال��ق��ل��ِب ه��وى ف��ي ي��ؤثِّ��ر رس��ٍم إع��ج��از ف��ي ش��اه��دت ك��م��ا
نَ��ب��يِّ م��ن ب��ال��ه��داي��ة ��ل ت��ج��مَّ ول��ك��ن س��ح��ر ن��ق��وش��ه ك��أن
ال��ه��ن��يِّ اآلن��ي ُع��دَّة وأَْع��ِدد ه��يَّ��ا اآلن بُ��نَ��يَّ ي��ا ف��ه��ي��ا

لالستماع.) فيقفان منهما يقرتب بُعد عن غناء فيسمعان باملسري (يبدآن

السوق: بنات

وِدث��ار وغ��ذاء روح ف��ه��و ال��ج��م��ال يُ��ح��يِّ��ي��ن��ا م��ا أش��ه��ى إنَّ
َس��نَ��ى! ال��دن��ي��ا ي��م��أل وض��ي��اءٌ

وازده��ار ن��وًرا األل��ب��اب أم��ت��ع ال��ج��الل ي��ك��ف��ي��ك ال��وج��ه ج��م��ي��ل ي��ا
ِغ��نَ��ى! وال��ن��اس ل��ل��ت��ج��ار واب��َق

الثاني للمنظر استعداًدا دقيقتني مطفأ النور معظم ويبقى الستار (تنزل
صغرية.) قطعة االستعداد أثناء األركسرتا تعزف بينما

البستاني. الجنان: 4
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الثاني املنظر

والقرصاملجدَّد األمرية بستان

الجانبي الحائط منه والواضح املجدد القرص بَْهو مشهد املرسح يسار (إىل
املؤدي الباب فوق الخلفي حائطه وعىل فقط، السقف وبعض الخلفي والحائط
جارح اختطاف من الوزير ابتدعه ما إليه مضاًفا األمرية حلم تمثيل البستان إىل
أُنثاه، إنقاذه دون حال ما وهذا لحمه وأكل دمه وامتصاص وقتله الذَّكر للطري
فيه. لالختباء صالحة وأماكن الرائع البستان مشهد البهو حائط جانب وإىل
هذا تقدم أثناء النور تدرج ويراعى الفجر قبيل الثاني املنظر هذا ويبدأ

املنظر.)

ويختفي بينها يلوح ثم واألزهار األشجار بني مختفيًا بُعد عن أردشري(يغني األمري
ثانيًا):

ال��ح��زي��ن ال��ب��اك��ي ال��ع��اش��ق ل��ف��ؤاد ال��وف��اء رم��ز ُك��ن ال��ف��ج��ر أي��ه��ذا
األم��ي��ن ب��ال��ن��ور ف��ج��ر ي��ا ف��اب��ت��س��م ال��ش��ق��اء ط��ال وك��ذا ل��ي��ل��ي ط��ال
�راب �ط� اض� �ي ف� األم��ل خ��ي��ط ع��ل��ى أم��ش��ي إن��ن��ي
�ي �اب� �ب� وش� واألج��ل األم��ان��ي يُ��ن��ه��ي َق��ْط��ُع��ه
�ذاب ع� �ي ف� ال��ح��ي��ل رغ��م ه��ك��ذا وب��ق��ائ��ي
ل��ل��ف��ن��اء ه��دًم��ا األح��الم ي��ه��دم ق��ض��اء م��ن م��راًرا أق��س��ى ح��ال��ة
األت��ق��ي��اء ع��ش��ق ن��اج��اك ط��ال��م��ا ب��ال��رج��اء ب��رٍّا ف��ج��ر ي��ا ف��اب��ت��س��م

وش��ب��اب��ي! ب��ُط��ه��ري ب��رٍّا اب��ت��س��م

أشجار بني األمري ويختفي الصباح إرشاق يتم أن اإلنشاد نهاية يف (يوشك
للمرسح األيمن الجانب من الحسان األمرية جواري بعض وتدخل الفاكهة

وأزهاره.) البستان أشجار حيث

56



الثانى الفصل

الجواري:

األل��ب��اب ال��ف��ات��ن ال��ث��م��ار ب��ف��ص��ل أه��ًال
ال��ُم��ج��اب وب��ال��ج��م��ال ب��ال��دراري ال��م��زده��ي

ال��س��ريَّ��ه! وب��األم��ان��ي
أن��ذَرتْ��ن��ا ل��م��ا ف��ي��ه ش��اَرَك��تْ��ن��ا ل��و (ح��وَّاء)
ف��ُف��تْ��نَ��ا ال��ج��ن��ان ه��ذي َح��بَ��تْ��ن��ا م��ا أك��رم��ت ب��ل

ال��ج��م��ي��ل! ال��ق��دي��م ذك��رى
م��س��ت��ن��ي��ره ض��ح��ي��ان��ة (األم��ي��ره) ت��أت��ي واآلن
ال��ن��ض��ي��ره ال��غ��ص��ون ت��غ��ذو ال��ك��س��ي��ره ال��ق��ل��وَب ت��أس��و

ال��ع��ل��ي��ل! ال��ن��س��ي��م ت��ح��ي��ي
األل��ب��اب ال��ف��ات��ن ال��ث��م��ار ب��ف��ص��ل أه��ًال
ال��م��ج��اب وب��ال��ج��م��ال ب��ال��دراري ال��م��زده��ي

��ِريَّ��ه! ال��سَّ وب��األم��ان��ي

فتستقبلها للبستان املمثل املرسح جانب من مربيتها ومعها األمرية (تدخل
االحرتام.) بمظاهر الجواري

النفوس: حياة األمرية

ال��ن��س��ي��م أح��ب م��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) أرقَّ م��ا
ال��وس��ي��م وال��ج��م��ال ال��ودي��ع��ه ب��ال��ح��ل��يِّ
ال��ح��ي��اه ف��ي ل��ذَّت��ي َوْح��َده��ا ه��ذه
ج��اه ج��ن��ب ن��ع��م��ًة ب��ع��ده��ا أرى م��ا
َج��واري ي��ا ي��وُم��ن��ا ال��ُم��واِل��ي َح��ظُّ��ُك��نَّ
ال��م��ج��اري وال��زم��اَن اخ��ت��ي��ال س��ي��َر ِس��ْرَن
ال��ج��م��ال َح��ظُّ��ُك��نَّ ان��ت��ظ��اري ول��ت��دع��َن
ال��دَّالل! َم��راح ف��ي ال��ث��م��ار أش��ه��ى ُك��ْل��َن
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انرصافهن): (قبل الجواري

ل��م��راِدْك وط��اع��ة ش��ك��ًرا ال��ح��س��ن َربَّ��ة ي��ا
ب��ب��ع��اِدْك ن��ع��م��ة ذو َظ��ْف��ًرا ي��غ��ن��ُم ه��ي��ه��ات

املربية:

ل��ل��ج��واري ب��رق��ص��ٍة ق��ل��ي��ًال س��م��ح��ِت إذا
ال��ن��ض��ار أغ��ل��ى ي��ف��وق ج��زي��ًال أع��ط��ي��ت��ِه��نَّ
واألزه��ار! ك��ال��ن��ح��ل ع��ش��ًق��ا ُح��س��ن��ِك َع��ِش��ْق��َن

األمرية:

ج��م��ي��ل ف��نٌّ ف��ال��رَّق��ص غ��ان��ي��ات��ي ي��ا ارُق��ْص��َن
ن��ب��ي��ل! وش��ع��ٌر ب��ه، ال��ح��ي��اة م��ع��ان��ي ِم��ن ك��م

األغنية): هذه عىل الجواري(يرقصن

وال��غ��ص��ون * ل��ل��زه��ور ال��م��ع��ت��ل��ي ال��ج��م��ال
وال��ع��ي��ون * وال��ش��ع��ور ال��م��ج��ت��ل��ي أن��َس ُع��دَّ
ُزْرتِ��ِه * م��ا ب��ع��د س��م��ا م��ا * ب��ي��ن��م��ا
ِزْدِت��ه * ق��د أن��ِت أن��ع��م��ا * م��ا ك��لُّ

ل��ل��ف��ن��ون! * ل��ل��ُع��ي��ون

∗∗∗
ال��ه��واء ِم��لءَ ن��ض��رٌة أن��ِت ال��ب��س��ت��ان ن��ض��رُة

وال��ث��م��ار وال��م��ي��اه
ال��س��ع��داء ألم��ان��ي وِب��نْ��ِت ت��ج��ل��يْ��ِت م��ذ

وص��غ��ار ك��ب��ار م��ن
ل��ل��م��ي��اه! وخ��ري��ٍر وح��ي��اه ن��ب��ات م��ن

58



الثانى الفصل

األمرية تكون بينما الرقص نهاية يف االحرتام تحايا أداء بعد الجواري (تخرج
السالف بالبستان املتصل الباب القرصمن بهو إىل الدخول وشك عىل ومربيتها

النظر.) يلفت ما الثمني امللكي الرشقي األثاث من القرص ويف الذكر،

القرص): بتجدد (فرحة األمرية

ال��ب��س��ت��ان��ي؟ ي��رت��ج��ي م��ا ول��ك��ن ج��م��ي��ل ��ا ح��قٍّ

املربية:

اس��ت��ح��س��ان ون��ع��م��َة ج��زاءً ي��رج��و ش��ك ال
م��والت��ي ي��ا يُ��رض��ي��ِك ح��ت��ى ب��ال��ب��ذل َض��نَّ م��ا
ال��خ��ي��رات وم��ط��ل��ُع ج��وٍد ربَّ��ُة وأن��ِت

الحائط): عىل للحلم املمثلة الرسوم تفهمت وقد (متعجبة األمرية

ن��ظ��رائ��ه ع��ل��ى م��ع��ت��زٍّا أل��ف��ي��ن، وف��ائ��ه ج��زاء ذه��ب��ي م��ن ف��ْل��يُ��ْع��َط
  أرى؟! �اذا م�

املربية:

  م��اذا؟

الحائط): عىل التي الصور إىل بيدها (مشرية األمرية

اس��ت��ي��ح��اِئ��ه ف��ي ��اش ال��نَّ��قَّ ل��ل��راس��م �ة �راع� ب� أدقُّ
ف��ات��ن��ي ق��د م��ا إل��ي��ه أض��اف ل��ك��ن راع��ن��ي ق��د ال��ذي ال��ُح��ْل��َم م��ثَّ��ل ق��د
ب��ِدم��ائ��ه ُم��َض��رَّج ف��ه��و ِص��ي��َد، ق��د إذ ال��ط��ي��ر ظ��ل��م��ت ق��د أن��ي ش��ك ال
ي��ن��ي ال ع��ت��يٍّ��ا وي��أك��ل��ه ط��وًرا دم��اءَه ي��م��صُّ ال��ب��اغ��ي وال��ج��ارح
ب��وف��ائ��ه ق��ض��ى ب��ل ال��م��ح��ب��ة خ��ان وم��ا أن��ث��اه م��ث��ل ش��ه��ي��ًدا ف��م��ض��ى
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الرجال): كره منها لتنزع األمرية عىل التأثري (محاولة املربية

ال��م��س��ك��ي��ن ل��ل��ط��ائ��ر ش��اه��د ورب��ي ه��ذا
غ��ب��ي��ن م��م��اُت ل��وال إل��ف��ه ي��ن��س��ى ك��ان م��ا
ل��زوج��ت��ه ال��وف��اء ي��ن��س��ى ال اإلن��س��ان وك��ذل��ك
م��ح��بَّ��ت��ه ألج��ل ل��ه��ا ـ��س ب��ال��ن��ف��ي��ـ ��ي يُ��ض��حِّ وَل��َك��ْم
إي��ث��اِره م��ن��ت��ه��ى ف��ي ش��ه��ام��ة ال��َف��خ��ار وي��رى
ش��ع��اره! ك��لُّ وال��ح��ب رج��اِئ��ه ن��ور ال��ح��ب

األمرية:

ُح��ل��م��ي م��ن واإلن��س��اَن ـ��ن ال��م��س��ك��ي��ـ ال��ط��ائ��َر ظ��ل��م��ُت
ك��ال��ِع��ل��م! ال��ُح��ل��م ف��ل��ي��س ت��ج��رب��ٌة ال��ح��ك��م وخ��ي��ُر
أم��ي! ي��ا ال��روض ب��أن��س نَ��ح��ظ��ى ك��ي اآلن ��ي ه��ل��مِّ

املربية:

أت��ب��اع ب��غ��ي��ر ن��س��ي��ر س��ي��دت��ي اآلن ه��لُ��مَّ
داع! ب��ع��ده وَداٍع ٌف أُالَّ األزه��ار ف��ف��ي
إلب��داع أن��واع ر واألش��ج��ا األث��م��ار وف��ي

البستان.) إىل املؤدي الباب من املربية وخلفها األمرية (تخرج

باملناظر): معَجبة لة (متأمِّ األمرية

ال��م��ح��ال! م��ن تُ��ع��د ص��ور ال��ج��م��ال! ه��ذا م��ا ل��ل��ه
ال��ح��الل! ال��س��ح��ر ب��ي��ن��ه��ا ـ��ث��ر ي��ن��ـ ال��رح��م��ن ال��خ��ال��ق
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املربية:

خ��وف��ن��ا! م��ن ��ن��ا ن��جِّ ب��ل��ط��ف��ه خ��ف��يٍّ��ا ي��ا

املربية.) مع اتفق كما بعد عن األمري (يبدو

األمري:

يُ��واف��ي ل��ن وح��ب��ي��ٌب يُ��ض��اَه��ى ل��ن غ��راٌم ل��ي
وع��ف��اف��ي؟! ل��ه��ي��ام��ي ذن��ب أيُّ ف��ؤادي ي��ا
ي��أس��ي م��لء ج��ح��ي��م م��ن ن��ع��ي��م��ي ي��ا أن��ق��ذي��ن��ي
ن��ف��س��ي! ح��ول ظ��ل��م��ات ت��أب��ى ك��ال��ش��م��س واع��ط��ف��ي

ملحته): (وقد األمرية

ج��م��ال��ه؟! ف��ي ال��ف��ت��ى ه��ذا ي��ك��ون م��ن ت��رى أم��ي!
اع��ت��دال��ه! م��لء ي��رف ُح��س��ن أي ت��أم��ل��ي!

املربية:

س��ؤال��ه رف��ض��ِت ق��د م��ن ع��ن��دي ش��ك وال ه��ذا
  ��ي ال��م��ت��خ��فِّ ال��ت��اج��ر

(متعجبة): األمرية

ال��م��ت��خ��ف��ي؟! ال��ت��اج��ر  

املربية:

ال��ك��ب��ي��ر األم��ي��ر ذاك إال ه��و ف��م��ا ن��ع��م!
  ب��م��ل��ٍك! ال��م��س��ت��ع��ز
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األمرية:

اس��م��ه؟ وم��ا  

املربية:

(أردش��ي��ر)!  

األمرية): بنظر نظره فالتقى اسمه سماع عند التفت (وقد األمري

  ال��ن��ف��وس)! (ح��ي��اة وي��ا ح��ي��ات��ي ي��ا

نظرة): ألول الحب عليها تسلط (وقد األمرية

ع��ب��وس! ح��ظ ب��رغ��م ح��ب��ي��ب��ي ي��ا  

ويقبلها.) بيدها ويمسك األمري إليها (يقرتب

األمري:

أَرَق��ا! أض��ع��ِت��ِه ك��م َع��ِش��َق��ا ال��ذي ارح��م��ي
َج��َزِع! ع��ل��ى ق��ل��ب��ه تَ��َدِع��ي وال ارح��م��ي

وتقبله.) فيقبلها بعضهما بأيدي ماسكني إليه وتنظر عينيها إىل ينظر (ثم

األمرية:

س��ه��ل��ه! ال��ق��رب ع��ل��ى ص��ع��ب��ة ل��ذة ُق��ب��ل��ه ث��م ن��ظ��رة ال��ح��ب ه��ك��ذا

القرص.) باب من (يقرتبان
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املربية:

رق��ي��ب م��ن أم��نً��ا ال��ق��ص��ر ف��ي وادُخ��َال ه��ي��ا ب��ال��ل��ه

األمرية:

ح��ب��ي اآلن أبُ��ثَّ��َك ح��ت��ى ح��ب��ي��ب��ي ادخ��ل
َربِّ��ي! أح��َم��ُد اآلن ل��ك��ن ظ��ل��م��ت��ك ل��ق��د

األمري:

ج��روح��ي! ض��م��دِت ك��م��ا ُروح��ي وال��ل��ه أع��دِت

يف متمشية املربية تبقى بينما وتقبيل احتضان يف مًعا ويجلسان (يدخالن
البستان.)

األمرية:

ل��ف��راق! ن��ج��ت��م��ع ل��م ب��أنَّ��ا ف��ؤادي ي��ا ث��ق

األمري:

ال��نَّ��يِّ��َرات! م��ن��ار ي��ا ح��ي��ات��ي! ي��ا ح��ي��ات��ي! ي��ا
آلِت! ِوْج��َداِن��ي ن��ور ف��ُص��ون��ي ِوْج��َداِن��ي أن��ِت

وينشدن.) البستان يف ثانيًا الجواري (تبدو

الجواري:

ك��أنَّ��ا إل��ي��ك ظ��م��أى ُع��دن��ا ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
ب��ج��م��ال! ن��ن��ت��ع��ش ل��م
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ف��ات��ن ف��ي��ه م��ا ِغ��بْ��ِت إن ول��ك��ن زاٍه ال��ك��ون
ال��خ��ي��ال! أله��ل ح��ت��ى

املربية:

ال��ث��م��ار أح��ل��ى واق��ط��ْف��َن األم��ي��ره ن��وم اغ��ن��م��ن
وال��ُج��لَّ��ن��ار5 وال��ورد ال��ن��ض��ي��ره ال��غ��ص��ون ب��ي��ن

الجواري:

ل��دي��ه��ا ال��ق��ل��وب أن��س أش��ه��ى أن ول��و ط��وًع��ا!
ال��ب��دي��ع��ه ال��م��ج��ال��ي رغ��م

ال��م��ح��روس ق��ص��رك ف��ي ال��ن��ف��وس) (ح��ي��اة ن��ام��ي
(ال��ط��ب��ي��ع��ْه)! ب��ال��ف��ات��ن��ات

النشيد.) إتمام عند رسيًعا الستار (تنزل

الرمان. زهر 5
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األول املنظر

األمرية مقصورة

والنعمة الرشقي البذخ مظاهر من — الخلفية الستارة عىل نقًشا — (وفيها
عىل نائمة وهي األمرية، رسير جمال يراعى وكذلك الكثري، اليشء والراحة
الفاكهة وأطباق الخمر ودن كأسان وأمامهما أردشري األمري وبجانبها الرسير
يتيرس بحيث املرسح جانب إىل الرسير وضع ويراعى املائدة. فوق صينية عىل
الرشفة، أرض عىل فخمة سجادة وتوضع املنظر. تغيري عند برسعة إخراجه
عىل موقدة والشموع ليل الوقت أيًضا. الثاني للمنظر غريها مع تصلح بحيث

والفضة.) الذهب شمعدانات

األمرية:

َع��ْود دون ب��ف��راق ح��ب��ي��ب��ي ي��ا أرض��ى ل��س��ت

األمري:

ن��ع��م��ت��ي ل��ِخ��ط��ب��ة أس��ع��ى إن��ن��ي ه��ذا؟ ق��ال م��ن
بَ��ْع��ثَ��ت��ي ع��واق��َب ي��دري ل��ك��ي أب��ي ل��ق��اء ق��ص��دي
ه��دي��ت��ي إل��ي��ِك يُ��زِج��ي وع��ن��ده��ا ، يُ��َس��رُّ وإذن
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م��ه��ج��ت��ي! ي��ا ل��ي أب��ي��ك ءِ رج��ا ف��ي ع��ون��ي وي��ك��ون

األمرية:

ع��ن��دك ُم��س��ت��ج��َم��ٌع َص��ْف��ُوه��ا ف��إن��م��ا بُ��ْع��َدك ��ْم��تَ��ه��ا ج��شَّ إذا ت��ذوب روح��ي
بَ��ْع��َدك ُم��ْق��ب��ل ف��ي تُ��رت��ج��ى ن��ع��م��ة م��ن آم��ن��ة ب��ال��وص��ل ِع��ي��ش��ٌة ل��ه��ا أج��َدى
ع��ب��َدك! ُم��ح��س��نً��ا أن��ص��ْف ف��ب��ال��ل��ه َوْع��ٌد، ئَ��ه يُ��ه��دِّ ل��ن ال��ُم��ن��اج��ي ال��خ��ف��وُق ق��ل��ب��ي

األمري:

ه��واك ن��ع��ي��م م��ن إال ِع��ش��ُت أو ل��والِك ال��ه��وى ع��رف َم��ن ك��ن��ُت م��ا
ِك إالَّ ِع��ب��ادت��ي إل��ي��ه ح��س��نً��ا أج��د ول��م ل��ل��ج��م��ال إال ِدنْ��ُت م��ا
ن��داك س��ل��وُت إذا ال��ح��ي��اة أس��ل��و ف��إن��ن��ي ��لُ��وَّ ال��سُّ م��ن��ي ت��ح��ذري ال
ف��اِك أج��نَّ��َب أن وأخ��ش��ى ط��وًع��ا، غ��ض��اض��ة دون ال��م��وت ك��أس وأذوُق
ع��ي��ن��اِك! ورح��م��ت��ي راح��ت��ي��ِك، ف��ي ف��م��ه��ج��ت��ي ال��ف��راق خ��وَف ت��ج��زع��ي ال

األمرية:

ش��اِك! أن��ٍس ف��ك��ل ن��أي��َت ف��إذا م��ه��ج��ت��ي ق��ربَ��ِك ف��إن ال��ف��راَق أخ��ش��ى

األمري:

س��ب��ي��ِل��ْك ف��ي ف��رح��ل��ت��ي ب��ق��ائ��ي َرض��ي��ُت س��م��ًع��ا
خ��ل��ي��ل��ك ف��ؤاُد ل��ه ل��ح��س��ٍن األس��ي��ُر أن��ا
دل��ي��ل��ك وَوْح��ي ُح��ب��ي ب��ُع��ْق��ب��ى أُب��ال��ي ول��ن
َق��ِت��ي��ل��ك! ح��ي��اة ه��ات��ي وَغ��نِّ��ي ال��ش��راب ه��ات��ي

هذه مغنية ترشب أن دون كأسها وترفع رشابه كأس وتناوله دالل يف (تبتسم
التالية.) األبيات
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األمرية:

اص��ط��ح��اب��ه يُ��ع��وِّدن��ا ح��ت��ى ُدع��اب��ه أول��ه ال��ح��ب
واإلج��اب��ه ال��ق��ن��اع��ة ب��ع��ض ْ يَ��َش��أ ل��م ت��م��ك��ن ف��إذا
ِع��ق��اب��ه ب��ه ي��خ��صُّ وق��د ـ��ف ال��َح��ِص��ي��ـ ال��ع��ق��َل يَ��س��ت��ْص��ِغ��ُر
ال��دُّع��اب��ه! أح��ل��ى وُخ��ذْ ُق��رب��ي ت��خ��ْف ال ن��ع��ي��م��ي ي��ا ِع��ْش

األمرية تجر ثم األخري البيت تكرر وهي ويرشبان القبل ويتبادالن (يضحكان
عن تحجبه لم وإن املرسح إىل الداخل عن الرسير تحجب قصرية ستارة

النظارة.)

باب لدى األمرية مربية مخاطبًا الخارج من صوته (يسمع كافور الخادم
املقصورة):

  ع��ج��وز! ي��ا اس��ت��ي��ق��ظ��ي

املربية:

  وراءك؟ م��اذا

كافور:

ُدرِّيَ��ْه ِق��الدًة وَص��ُف��وه��ا ه��دي��ه ف��ه��ذي اف��ت��ح��ي! اف��ت��ح��ي!
  ال��ت��ي1 م��ن أغ��ل��ى وه��ي

واستدراك.) (سكون

سابًقا. أرضاسه قلعت حيث يبغضها ألنه النفوس) (حياة األمرية بذم لسانه يجري كاد 1
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ال��ه��ديَّ��ْه ف��ه��ذي اف��ت��ح��ي! اف��ت��ح��ي!  

املربية:

  وَدْع��ن��ا! ف��اذه��ب ال��م��ف��ت��اح ع��ن��دي ل��ي��س

كافور:

م��ل��ي��ك��ي؟ أم��ر ب��رغ��م أم��ض��ي ك��ي��ف  
ف��وًرا األم��ي��رَة واِج��ه ل��ي ق��ال

املربية:

(األم��ي��َرْه) ب��ج��ي��ِد غ��ًدا ت��زه��و س��وف م��ط��م��ئ��نً��ا وك��ْن ه��اِت��ه��ا ه��اِت��ه��ا

كافور:

ل��ب��ن��ِت��ه؟ ال��م��ل��ي��ك ب��ه��ا ف��ج��اد نَ��َدَرْت تُ��ْح��َف��ٌة وه��ذي ل��ي َدْف��ِع��ِك ِس��رُّ م��ا
ب��ي��ت��ه! ب��زي��ن��ة زي��ن��تَ��ه��ا ف��اخ��ت��صَّ م��ث��ل��ه ع��ظ��ي��م َم��ِل��ك ِم��ن ج��اءت��ه

املربية:

ال��س��اع��ة! ه��ذي م��ث��ل ف��ي إزع��اُج��ن��ا ك��ف��ى اذه��ب

كافور:

اذه��ب��ي! اذه��ب��ي! ع��ج��وز! ي��ا اذه��ب��ي

هز من القفل انكسار بعد ويدخل يدفعه وأخريًا الباب، فتح يحاول (ثم
الباب.)
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… للمرشب ممدة والخمر موقدة الشموع حيث الغرفة ظهور من (متعجبًا كافور
إلخ):

تُ��َرى؟ ي��ا األم��ي��رة أي��ن ج��رى؟ م��اذا ج��رى؟ م��اذا

األمرية نوم مشهد من مذهوًال فيرتاجع الستارة ويزيح الرسير من يدنو (ثم
غاضبًا): األمري كافور فينادي حركته من ويستيقظان األمري حضن يف

ه��ذا؟ ي��ا أن��ت م��ن ه��ذا؟ ي��ا أن��ت م��ن

(مبهوتًا): األمري

ب��ن��ا! ظ��نٍّ��ا ت��س��ئ ال ب��ن��ا! ظ��نٍّ��ا تُ��ِس��ئْ ال
أم��ي��ر! س��وى ول��س��ت ع��اًرا، ال��ه��وى ك��ان ف��م��ا ظ��نٍّ��ا ت��س��ئ ال

وجل): يف األمري (معززة األمرية

(أردش��ي��ر)  

كافور:

ال��ح��راس! أي��ه��ا ال��ح��راس! أي��ه��ا
ال��م��ق��ص��ورْه! اح��رس��وا ال��م��ق��ص��ورْه! اح��رس��وا

قدميه.) عىل األمرية ترتامى بينما بالسالح مدججني الحراس من أربعة (يدخل

رشدها): تفقد كادت وقد األمرية (مخاطبًا كافور

أب��ي��ك ِع��ْل��ُم ع��ل��يَّ ح��قٌّ … ه��ي��ه��ات! ه��ي��ه��ات!
م��ل��ي��ِك! ل��ب��ن��ِت أه��ًال ل��ي��س��ْت ال��دع��ارُة ه��ذي
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الثاني.) للمنظر استعداًدا الستارة تنزل (ثم

الثاني املنظر

القادر عبد امللك مقصورة

الفصل ختام املنظر هذا وباعتبار امللك، أبهة ومناظرها أثاثها يف (يراعى
له.) ثابت شبه أثاث استعمال امليسور فمن الثالث

وزيره): وبجانبه كريس عىل (جالًسا القادر عبد امللك

ال��ه��ديَّ��ْه ت��ل��ك م��ن س��تُ��َس��رُّ بُ��ن��ي��ت��ي أن ش��ك ال
��ن��يَّ��ْه! ال��سَّ ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا إال ت��ك��ن ل��م ال��ه��داي��ا أس��ن��ى

الجانبني): عىل ورجاًال (سيدات الحاشية

��َم��م وال��شَّ وال��ُع��ل��ى ال��َك��َرم م��ع��ن��ى أن��ت
ِن��َع��ْم ف��ي ول��ن��ع��ْش ِه��َم��ْم ف��ي ف��ل��تَ��ِع��ْش

ال��ب��الد! م��ل��ي��ك ي��ا
َح��َك��ْم َم��ْن رم��زه��ا األَُم��ْم أرق��ى إن
ك��ال��َه��َرم ش��ه��رة وال��ع��َل��م ف��ل��ت��دم

ل��ل��ع��ب��اد! ِق��بْ��ل��ًة

امللك:

ف��ه��يَّ��ا! االن��ص��راف ـ��ُت وق��ـ آن وق��د ش��ك��ًرا
ك��ال��ُح��َم��يَّ��ا! ب��رق��ص��ة ه��ذا ق��ب��ل وح��ب��ذا
َح��يَّ��ا! يُ��بْ��َع��ُث ب��ال��م��ي��ت ك��ف��ي��ٌل س��ح��ٌر ف��ال��رق��ُص
َج��ِن��يَّ��ا! َف��نٍّ��ا ل��ل��ش��ع��ِر وص��اَف��ى ال��ِغ��ن��اءَ ص��اَف��ى
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الجواري): بعض رقص عىل األنشودة هذه (تغني الحاشية

ال��ع��اش��ق��ي��نَ��ا ح��ي��اَة ي��ا رن��ح��ي��ن��ا! رنِّ��ح��ي��نَ��ا!
ال��ب��ائ��س��ي��ن��ا! دواءَ ي��ا

ِل��َم��َالِب َزِك��يٍّ م��ن ��بَ��اب ال��شَّ أغ��اري��َد ي��ا
ف��ي��ن��ا! ال��ح��بِّ وُش��ع��ور

وُم��َدام ُم��َدام ف��ي ال��َغ��َرام ُس��َويْ��ع��ات م��ن
ال��خ��ال��دي��ن��ا! ون��ع��ي��م

وُغ��ْم��ض أح��الم ب��ي��ن س��يَ��ْم��ض��ي ال��ُع��ْم��ُر إن��م��ا
ال��ي��ائ��س��ي��نَ��ا! ف��ْل��نُ��َراع

تَ��َح��لَّ��ى م��ا يَ��س��اٍر م��ن وأح��ل��ى أش��ه��ى َرق��َص��ٌة
ال��ع��ارف��ي��نَ��ا! ب��س��رور

ُح��ب��وًرا ال��دن��ي��ا ي��م��أل نُ��وًرا ال��ع��ص��ر م��ل��ي��َك ُدْم
ال��ت��اب��ع��ي��نَ��ا! وَم��الذ

الخضوع.) تحايا أداء بعد الجواري (تنرصف

وزيره): (مخاطبًا امللك

ل��ب��ن��ي��ت��ي وه��دي��ت��ي ب��ل��ي��ل��ت��ي ال��س��ع��ي��ُد إن��ي

لم التي القالدة فاخرة علبة يف وبيده مضطربًا خاشًعا كافور الخادم (يدخل
األمرية.) إىل يقدمها

(مندهًشا): امللك

  األم��ي��ره؟! تُ��ع��ِط أل��م م��اذا؟
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كافور: الخادم

ج��ري��ره! ه��ذي وم��ا ، ك��الَّ  

امللك:

  إذن! ُق��ل ��ْل! وع��جِّ خ��بِّ��ْر

كافور: الخادم

ق��ص��ي��ره ب��س��ان��ح��ٍة ل��ي ُج��ْد  
ال��خ��ط��ي��ره! وأح��زان��ي الم��ي آ ألب��ثَّ َخ��ْل��َوٍة ف��ي

امللك:

ب��خ��ل��وة! ال��ح��دي��ث أرض��ى ف��م��ا غ��ض��ب��ي تُ��ِث��ْر ال ق��ل

الوزير:

ال��م��ل��ي��ك! َغ��َض��ِب ِم��ن ب��ال��خ��وف تُ��ِث��ْر وال غ��الم ي��ا ق��ل

كافور: الخادم

إذن! ب��األم��ان ل��ي وُج��ْد س��ام��ح��ن��ي م��والي إذن

األمان.) منديل امللك له (يرمي

امللك:

أم��ان! ف��ي ف��ت��ى ي��ا ق��ل أم��ي��ن��ا! ل��دي��ك م��ا ق��ل
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واضطراب): اندهاش يف وامللك النبأ هذا (يقص كافور الخادم

ال��دع��اره ح��ض��ن ف��ي وه��ي ف��ت��اتُ��َك وص��ف��ي م��والي ي��ا ع��ل��ّي ي��ش��ق
وت��اره ف��ت��ى ت��ض��م ب��م��رَق��ِده��ا ل��ج��ن��ب ج��ن��بً��ا أل��ف��ي��تُ��ه��ا ف��ق��د

ج��ن��ون! ب��ل ب��ش��وق ت��ق��ب��ل��ه

فزًعا): (ثائًرا امللك

  ه��ذا؟ ي��ا أُج��ِن��نْ��َت

كافور: الخادم

ُج��ن��ن��ت! م��ا وح��ق��ك  

الوزير:

ل��ل��ح��ق��اره! ي��ا ل��ل��خ��س��اره! ي��ا

بيده): سيفه ساالٍّ مذعوًرا (ساخًطا امللك

األث��ي��م! ال��َوِق��ح ب��ال��ف��ت��ى ��ل وع��جِّ ب��ا، إل��يَّ أس��رْع
ب��ال��ل��ئ��ي��م! ال��م��دنَّ��س ـ��ج��س ـَّ ال��ن�� ال��م��رق��ِد ف��ي وْل��يُ��ْح��َض��َرا

معجًال.) مطيًعا كافور (يخرج

امللك:

ب��ف��ت��ات��ي؟ ن��ك��ب��ت��ي يُ��ص��دِّق ذا َم��ْن ووف��ات��ي م��ص��ي��ب��ت��ي ك��ي��ف أرأي��ت
م��م��ات��ي! ح��ي��ن والت ال��م��م��ات رم��َز ف��أص��ب��ح��ت ل��ل��ن��ف��وس) (ح��ي��اًة ك��ان��ت
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الدساس): (بارتياح الوزير

ش��ك دون ل��ل��رع��ي��ة ـ��ك م��ل��ـ ف��ه��ي ح��ي��اتُ��َك ��ا أمَّ
م��ل��ك ذُخ��ر م��ل��ي��ك��ي ي��ا ت��ك ح��ي��ا واح��ف��ظ إذن ع��اق��ب

وهي األمرية رسير حاملني الحراس من أربعة يتبعه ثم كافور الخادم (يدخل
أردشري.) األمري مع عليه مضطجعة

قدميها عىل وتقف ابنته فتنتفض الغطاء نازًعا الرسير عىل امللك (ويهجم
بالسيف عنقها يرضب أن امللك فيحاول أردشري، األمري وكذلك مضطربة

امللك.) صدر عىل نفسه ويرمي أردشري األمري فيسبق

أردشري: األمري

م��ن��ِص��َف��ا ب��ق��ت��ل��ي ف��ُج��ْد األث��ي��م إن��ي م��ت��ع��س��ًف��ا ت��ك��ن ال م��ن��ه��ا! ال��ذن��ُب م��ا

األرض.) عىل مترضًعا كالهما ويبقى ابنته ذلك دون فتحول برضبه امللك (يهم

امللك:

  م��س��م��ع��ي! تُ��َل��وِّْث وال ج��ب��اُن ي��ا َص��ْه

األمرية:

ب��م��دَّع��ي ول��ي��س ُج��بْ��ٍن، ذا ك��ان م��ا  
ت��م��نُّ��ع! دون ال��بُ��ْل��دان ال��ق��اه��ُر (ب��ف��ارس) ال��ع��ظ��ي��م ال��ع��رش وارُث ب��ل

الخرب): هذا يف متأمًال ثباته (مسرتجًعا امللك

ال��خ��ط��ي��ر؟! ال��خ��ب��ر ذل��ك ف��ي وزي��ري أي��ا ت��ق��ول م��اذا
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سوء): محرض (وهو الوزير

ال��ذم��ي��م! ال��ك��ذب أس��خ��ف م��ن ح��ي��ل��ة ه��ذي ش��ك ال
ج��س��ي��م! وت��ن��ك��ي��ل ـ��ذي��ب ل��ت��ع��ـ أه��ل وك��اله��م��ا
ال��ح��ك��ي��م! ك��ال��َح��َك��م ب��ال��س��ي��ف ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ق��ض��اء ث��م

كافور): مخاطبًا جديد، من ثائًرا (مشمئزٍّا امللك

ن��ادي! ال��س��ي��اف ل��ي ن��اِد

السياف.) إلحضار كافور (يخرج

ج��ح��ي��م م��ن ك��اله��م��ا وم��م��اتً��ا ع��ذابً��ا ت��ل��ق��ي��ان وال��ل��ه س��وف

صبيانه.) ومعه السياف (يدخل

امللك:

ال��ش��ف��اع��ْه! أرض��ى ل��ن ال��ف��اس��ق، اق��ت��ل َض��راع��ْه غ��ي��ر ف��ي ال��س��ي��اف أي��ه��ا
اآلخ��رْه! ذك��رى ال��ن��ار َخ��لِّ ث��م ال��ف��اج��رْه ب��ه��ذي أت��ِب��ْع��ُه ث��م

موبًخا.) امللك به فيهيب ظهرها عىل يده السياف (يضع

موبًِّخا): (غاضبًا امللك

األل��ط��اف! ه��ذه ال ال��رََّدى ُه��نَّ ال��س��ي��اُف أي��ه��ا ُف��روَض��َك اع��رف

السياف:

ه��ي��ا ال��ن��ط��ع إل��ى ه��ي��ا

رسيًعا.) الستار فتنزل األمري، وكذا شعرها من األمرية (ويجر
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األول املنظر

د الجالَّ ساحة

بشكل الجالد ساحة جانبًا يمثل حائط بعض مشهد الخلفية الستارة (عىل
ب معصَّ راكع واألمري السالح شاهر واقف والجالد الوسط يف والنطع مروع
أحد بيد يديها من وكل أيًضا العينني معصبة واألمرية للقتل، ُمَعدٌّ العينني

الجالد.) صبيان

األمرية): عىل (مشفًقا الجالد

ي��وم ب��ع��ض م��خ��ب��ٍإ ف��ي ودع��ه��ا غ��الم��ي خ��ذه��ا
ول��وم س��خ��ط غ��ي��ر ف��ي أن��َق��ذَت��ه��ا ف��رب��م��ا

ألب��ي��ه��ا! ع��واط��ف

املتهدمة): الباكية صوت (يف األمرية

ت��ع��ذي��ب��ي م��ض��ى إذا ال��ح��ي��اة إن ح��ب��ي��ب��ي ج��وار إل��ى ال��م��م��اُت َع��يْ��ِش��ي



النفوس وحياة أردشري

ن��ص��ي��ب��ي1 ال��م��ج��ي��َز ال��ن��ط��ع ف��أُق��بِّ��ل ش��ه��ي��دة ال��غ��رام م��وت أُم��ْت دع��ن��ي
ح��ب��ي��ب��ي! َخ��الُص ف��أح��ي��ان��ي ط��ربً��ا وه��ب��ت��ه ال��ف��داء م��ن��ي ارت��ض��ى وإذا

مشجًعا): ولكن (حزينًا األمري

ال��ج��ب��ان ع��ي��ش أع��اف ف��إن��ي ب��م��وت��ي ��ل َع��جِّ
وج��دان��ي ه��وى إذا ي��وًم��ا ال��ع��ي��ش ف��ي خ��ي��ر ال
ال��ُم��ع��ان��ي! ال��ش��ري��ف أن��ا ول��ك��ن ال��ش��ق��ي أن��ا

األمرية:

ج��الد ي��ا رح��م��اك (أردش��ي��ر) ي��ا رح��م��اك
ال��م��راد! ف��ه��و ، ع��ل��يَّ ف��تُ��ش��ِف��ْق ع��ل��ي��ه أش��ِف��ْق

الجالد:

اذه��ب��ا! ب��ه��ا اذه��ب��ا

معصبة.) تزال ما وهي الخارج إىل الجالد صبيَّا بعنف (يشدها

الباكية): صوت يف قليل بعد (عن األمرية

س��راَع��ا ال��واف��ي ح��ب��ك س��ت��ت��ب��ع2 وداًع��ا روح��ي ُم��ن��ى ي��ا وداًع��ا
اج��ت��م��اَع��ا ال��م��وت ي��خ��ل��ف أن إل��ى م��راًرا ح��زن��ي ف��ي أم��وت وس��وف

االستشهاد. من نصيبها أي: 1
املنى. أي: 2
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األمري): (مخاطبًا الجالد

ال��م��م��ات؟ ق��ب��ل ال��ف��ت��ى ه��ذا ي��ا اآلن ت��روم م��اذا

األمري:

ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي ـ��اس ال��ن��ـ ي��ش��ت��ه��ي��ه م��م��ا ش��يء ال
ص��ف��ات��ي ف��ي ط��ه��ري ـ��دق ال��ص��ـ أت��م ف��ي أؤك��د أن ب��ل

(متضجًرا): الجالد

م��اذا؟ ث��م * م��اذا؟ ث��م

األمري:

ص��الت��ي ج��م��ال أه��دي ُم��ع��زًَّزا ال��ج��م��ال ف��إل��ى
ل��آلت��ي (ف��ارس) ف��ي ال��م��رتَ��َج��ى األم��ي��ر وأن��ا
ع��اِت َه��ْدم ج��م��ًع��ا م ـ��ظُّ��الَّ ال��ـ س��ي��ه��دم ال��م��ل��ي��ك وأب��ي

اإلنذار.) لهذا واالرتباك الدهشة بعض الجالد (يُظهر

اهتمام يف املرسح خارج إىل معهم يلتفت الذي الجالد (مخاطبني الجالد صبيان
وفزع):

ال��غ��ب��ار؟ ل��ن��ا أث��اَر ـ��ف زح��ـ ف��ي ال��ج��ن��ُد ه��ؤالء م��ن
ال��ب��وار! ح��رب أع��ل��ن��وا ق��د ب��ه��ج��وم��ه��م وك��أن��ه��م

الجالد:

ال��ش��ع��ار! ذاك رم��زه��م ِم��ن إذ (ال��ف��رس) ج��ن��د ش��ك ال
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(متلهًفا): األمري

أب��ي! ه��ذا

دقيقتني.) لفرتة للثاني وإعداًدا األول للمنظر إتماًما رسيًعا الستار (تنزل

الثاني املنظر

وجنده شاه األعظم السيف معسكر

الكثرية الجند خيام ترسم حيث الخلفية الستارة عىل املشهد هذا (يمثل
هذا وبداخلها املرسح جانب عىل شاه» األعظم «السيف خيمة مظهر ثم عليها
وحوله فخم كريس عىل جالس وهو العسكريني رجاله كبار وبعض السلطان
عند نقله رسعة من والتمكن األثاث هذا خفة مراعاة يجب ولكن العزة، مظهر

املنظر.) تغيري

السالح): الحراس(شاهًرا أحد

ال��ُم��ث��ول ي��رج��و ـ��ب��الد ال��ـ وزي��ر ه��ذا م��والي

شاه: األعظم السيف

يَ��نَ��ْل��ه َدْع��ُه

القادر.) عبد امللك وزير وأثره يعود ثم الحارس (يخرج

الحاشية:

األرض! ق��ب��ل األرض! ق��بِّ��ل

خشوع.) يف امللك يخاطب ثم مرات، ثالث هذه دعوته فتكرر ذلك (يفعل
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القادر: عبد امللك وزير

اإلك��رام ع��واط��ف ك��ل َص��ِح��بَ��تْ��ُه ب��س��الم س��ي��دي ي��ب��ع��ث م��والي!
س��الم؟ وع��ن��د ح��رب ف��ي ت��رض��ي��ك خ��دم��ة م��ن ل��ه ه��ل ي��ع��ل��م وي��ود
غ��م��ام! ِظ��لَّ ال��ج��دب ف��ي ك��م��ق��بِّ��ل ظ��لَّ��ْل��تَ��ه��ا ال��ت��ي األرض وي��ق��بِّ��ل

شاه: األعظم السيف

ج��زي��َال ث��ن��ائ��ي م��ن وب��لِّ��غ��ه ك ل��م��وال اذه��ب ال��وزي��ر أي��ه��ذا
ط��وي��َال ب��الدي ع��ن غ��اب وق��د د ع��ا م��ا اب��ن��ي أن نَ��بِّ��ئ��ه ث��م
ث��ق��ي��َال ع��ه��ًدا وك��ان ع��م��ًرا، ط��ال ع��ه��د م��ن��ذ أخ��ب��اره أت��ت��ن��ي م��ا
ال��رح��ي��َال ت��ن��اج��ي ف��ال��م��ن��ى ع��ن��دك��م ب��خ��ي��ر ي��زال ال ك��ان ف��إذا
ن��زي��َال ي��أت��ي األك��ي��د ف��ال��خ��راب ب��س��وء أص��ي��ب ق��د ك��ان وإذا
َم��ِح��ي��َال! ت��غ��دو وال��ب��الد ذك��رك��م ي��م��ح��ى ث��م ن��س��اؤك��م تُ��س��بَ��ى س��وف

حائًرا): (مرتعًدا الوزير

األم��ان��ه ال��م��ؤدِّي ال��ُع��َل��ى ل��رس��ول وإن��ي ال��ع��ل��يُّ أم��ُرَك س��ي��دي
أوط��ان��ه خ��ادًم��ا ال��ح��ظ ك��ام��ل م��ع��اًف��ى األم��ي��ر ي��ش��ت��ه��ي ك��ل��ن��ا
ال��م��زدان��ه! ال��ك��واك��ب رج��وع ف��ي ع��ه��ًدا ت��غ��ي��ب م��ا ب��ع��د راج��ًع��ا

ذلك فيفعل األرض!» قبل * األرض! «قبل الحاشية: به فتهيب بالخروج (يهم
الخروج.) يف ويرسع

الضباط: كبري

أت��ان��ي ق��د خ��ط��ي��ًرا ً ن��ب��أ ب��ك��ات��م ل��س��ت م��والي
ع��ن��ك أخ��ف��ي��ه أن وأردت
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مقاطًعا): (وجًال شاه األعظم السيف

ده��ان��ي؟! م��اذا إذن! ف��ق��ل  

الضباط(مهدئًا): كبري

  م��والي!

شاه: األعظم السيف

  ل��دي��ك؟ م��اذا ق��ل!

الضباط: كبري

ال��تَّ��َه��ان��ي! أس��ب��اب اآلن  
دع��ان��ي م��ا خ��وٍف ب��رغ��م ال��رس��ول م��ن ل��م��ح��ُت ف��ل��ق��د
ال��ت��دان��ي3 م��أم��ول ب��ق��رب ال��ع��ل��ي��م ث��ق��ة ف��ي ألراه
ل��س��ان��ي ع��ل��ى ع��ق��دُت م��ا ـ��ًال ق��ب��ـ ُخ��بِّ��ْرُت ل��ك��ن��ن��ي
ل��ألم��ان��ي! ق��ت��ًال ف��ك��ان ـ��ر األم��ي��ـ م��والن��ا َق��تْ��ِل م��ن

الحاشية): (ومعه شاه األعظم السيف

ل��ل��ع��ق��اب! ي��ا ل��ل��م��ص��اب! ي��ا
ال��خ��راب! َع��مَّ ل��ه��م! وي��ل

اللقاء. 3
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الضباط(مهدئًا): كبري

خ��بَّ��ُروا ق��د م��ا ب��ع��ض ف��ي أخ��ط��ئ��وا ُرَواِت��ي ل��ك��ن
اس��ت��أخ��روا ح��ت��ى ـ��ح��كَّ��ام ال��ـ أرع��ب ق��د ف��م��ج��ي��ئُ��ن��ا
خ��يِّ��ر 4 َع��فٌّ وه��و ـ��ت��ل ي��ق��ـ ك��اد ق��د م��ا ب��ع��د م��ن
َدُروا وم��ا ف��ع��ذب��وه ال��ف��ج��ور أه��ل م��ن ع��دُّوه
ي��ت��ق��ه��ق��ر ال وه��و رة اإلم��ا نَ��َس��َب ل��ه وأبَ��ْوا
ال��ع��س��ك��ر اس��ت��ب��ان وق��د ج��ب��ن��ه��م ف��ي ه��م واآلن
ف��اف��ت��روا األم��ي��رة ج��ن��ب ب��م��ب��ي��ت��ه ي��ح��ف��ل��وا ل��م
ج��وه��ر! وال��ص��داق��ة ق��ة، ال��ص��دا ب��ح��ل��ى وت��ظ��اه��روا

الفرح): دهشة (يف الحاشية

األم��ي��ر! ه��ذا األم��ي��ر! ه��ذا

فيتعانقان.) والده إىل مشتاًقا األمري (يدخل

شاه: األعظم السيف

ال��راح! م��ن روح��ي ت��ذق إل��يَّ ف��ان��ظ��ر أف��راح��ي م��ف��ق��ود ل��ي ب��ال��َع��ْوِد ْدَت َج��دَّ
أت��راح ن��س��ي��ان م��أم��لُ��ُه وال��ع��م��ر أم��ًال ل��ي ال��ع��ي��ش ف��ي يَ��دَْع ل��م م��ض��ى ع��ه��ٌد
وأرب��اح ب��أس ف��ي ال��م��ل��ك ِع��زَّة م��ا ق��م��ري وي��ا ت��اج��ي ي��ا ال��م��ل��ك زي��ن��ة ي��ا
ألرواح! األع��ل��ى ال��م��ث��ل ف��ُروح��ك ِه��َم��ٌم ب��ع��ده غ��اب��ْت م��ث��لُ��ك غ��اب إن

أردشري: األمري

ال��ج��ان��ي ال��ش��اق��َي وك��ن��ُت ال��س��ع��ي��َد ك��ن��ُت أش��ج��ان��ي ع��ن��ك بُ��ع��دي ��َك وح��قِّ أب��ي!

كريم. وخري: عفيف. عف: 4
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ل��ل��ف��ان��ي ال��خ��ل��د (ب��ح��ي��اة) ِش��ْق��وت��ي ف��ي أك��يِّ��ُف��ه��ا ال ش��ه��ور ب��ع��د — ُم��تِّ��ْع��ُت
ال��ع��ان��ي ال��م��س��ت��ص��غ��ر ال��م��ل��ك غ��ض��ب��ة ف��ي يُ��ش��ط��رن��ا ال��س��ي��ف ف��ك��اد اف��تُ��ِض��ْح��ن��ا ح��ت��ى
وخ��وَّان ار غ��دَّ س��ع��ي وزي��ره وس��ع��ى درى أو أم��ي��ر أن��ي ي��در ل��م
ب��ط��غ��ي��ان! ط��غ��ي��انً��ا ف��أل��ه��ب م��ن��ا م��ن��ت��ق��ًم��ا (ك��اف��ور) خ��ادم��ه ودس
ل��ن��ي��ران! ف��أُط��ع��م��ن��ا ح��ي��ي��ن��ا، ل��م��ا م��م��ل��ك��ة آس��اد ف��ي وف��وُدك ل��وال

حانًقا): (متأثًرا شاه األعظم السيف

ك��اله��م��ا! ب��ال��م��م��ات ي��ة ال��ج��ن��ا ع��ل��ى س��يُ��ح��اَس��ب��ان
ل��واله��م��ا! ال��ردى ـ��ذي��ب ت��ع��ـ ل��ُك��ف��ي��ت ل��واله��م��ا

موالي يا وزيرك «هذا بقوله: األعظم السيف وزير قدوم يعلن الحراس (أحد
حرض.») قد

وإجالل): غبطة يف األرض (مقبًال شاه األعظم السيف وزير

ال��ش��ه��ي��د! ل��ل��م��ي��ت ك��ال��ب��ع��ث ن��ع��م��ة ه��ذي م��والي
أك��ي��د! م��وت ف��ي وع��ش��ت ة ال��ن��ج��ا م��ن ي��ئ��س��ت ف��ل��ق��د

شاه: األعظم السيف

م��ق��ام��ي ف��ي أراك ق��د إن��ي ال��ش��ه��م وزي��ري ي��ا
س��ام م��ن��ك ش��ع��ور ف��ي ش��ك أي ع��ن��دي ل��ي��س
وف��يَّ��ا إس��داء دون ونُ��ص��ًح��ا ج��ه��ًدا ت��دع ل��م
س��ن��يَّ��ا ل��ي ت��اًج��ا ص��ار ح��ت��ى ال��ش��ه��َم ل��ب��ن��يَّ

الوزير:

… … … … ح��ي��ات��ي ب��ع��ه��د أوف��ي أن ال��ع��ه��د

بقوله): النفوس» «حياة األمرية وصيفات من وصيفة قدوم الحراس أحد (يعلن
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ال��ك��ري��م اإلذن ت��ط��ل��ب ـ��رة األم��ي��ـ وص��ي��ف��ات إح��دى

شاه: األعظم السيف

ت��ق��دَّم��ي! ل��دي��ِك؟ م��اذا

الشاه): يدي بني األرض تقبل أن (بعد األمرية وصيفة

يُ��َل��بِّ��ي ح��ت��ى ال��ع��زي��ز ل��ألم��ي��ر س��ؤال ع��ن��دي ال��م��ل��وك م��ل��ي��ك ي��ا
ال��رج��ول��ه دواع��ي أو ال��ح��ب داع��َي

خ��ط��ب أي ف��خ��ط��بُ��ه��ا ��ى تُ��نَ��جَّ ك��ي خ��ف��اء ف��ي أم��ي��رت��ي ب��ع��ث��ت��ن��ي
ال��ب��ط��ول��ه! ي��ح��ك��ي زال م��ا ص��ب��ر رغ��م

مًعا): تلهف (يف واألمري الشاه

خ��ط��ب��ه��ا؟! م��ا َخ��ْط��بُ��ه��ا؟! م��ا

الوصيفة:

ق��ص��ره��ا ف��ي ِس��ْج��ِن��ه��ا أس��ي��رَة تُ��ِرَك��ْت ك��م��ا زال��ت م��ا م��والي ي��ا وال��ل��ه
ِل��ِذْك��ِره��ا اج��ت��رأُت وال األم��ي��ر ع��اش وال ع��اش��ت م��ا ال��س��ي��اف ال��ف��ت��ى ل��وال
وب��ع��م��ره��ا ب��ع��م��ره ال��ق��ض��اء ل��م��ض��ى ه��ك��ذا ُج��ن��دك ب��ي��ن ق��دوم��ك ل��وال
أس��ره��ا م��ن — وف��ائ��ه ش��أن — ل��ي��ف��كَّ رج��اءه��ا ل��ألم��ي��ر ت��ب��ع��ث واآلن
وزره��ا م��ن بُ��رِّئَ��ْت وإال م��ع��ه، ح��ب��ه وف��يَّ��َة م��ض��ت أراد ف��إذا
أَْم��ِره��ا ف��ي ُح��ْك��َم��ه ت��رق��ب واآلن غ��رام��ه ألج��ل م��ص��ائ��ب��ه��ا ح��م��ل��ت
س��ح��ره��ا ل��ذاذَة وس��ال ل��ه إل��ًف��ا ي��رَض��ه��ا ل��م أو م��والي ت��ش��أ ل��م إن
ق��ه��ره��ا م��ن إن��ق��اذه��ا ف��ي ال��س��ع��ي م��روءة م��ن��ه ت��رج��وه م��ا ف��أق��لُّ
ق��ب��ره��ا! ن��ق��م��َة ال��ح��ب��س ف��ي ��َم��ْت ُج��شِّ أو ج��ري��رة ب��غ��ي��ر ُق��ت��ل��ت ف��ل��رب��م��ا
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األمري:

ل��ه��ا أح��ي��ا إن��ن��ي ��ه��ا! نَ��جِّ إل��ه��ي ي��ا

الشاه:

ل��ألم��ي��ر ع��روًس��ا ـ��ط��ب��ه��ا ل��ت��خ��ـ س��ر وزي��ري ي��ا
ال��وزي��ر م��ع��اق��ب��ة رف��ق وال ل��ي��ن ب��ال واط��ل��ب
األث��ي��م ع��ق��ب��ى ال��رَّدى غ��ي��ر ف��م��ا ال��ج��ان��ي وال��خ��ادم
ح��ك��ي��م��ي! ي��ا ل��ألم��ي��رة ـ��ر خ��ي��ـ ك��ل وه��يِّ��ئْ اذه��ب

امللك): شكر (يف الجميع

ل��ألم��ان��ي اإلح��س��ان ه��ك��ذا
ف��ان غ��ي��ر اإلن��س��ان ه��ك��ذا

ن��داك! م��ن
رح��ي��م ي��ا م��ل��ي��ك ي��ا ش��ك��ر أل��ف
ع��ظ��ي��م ي��ا ف��ي��ك األخ��الق أك��رم

ُع��الك! ف��ي
�ي �ان� واألغ� األف��راح ه��ك��ذا
ث��وان ف��ي األت��راح ت��ق��ت��ل

رض��اك! م��ن

الثالث.) للمنظر إعداًدا دقيقتني لفرتة الستارة تنزل (ثم
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الثالث املنظر

القادر عبد قرصامللك

عىل جالس القادر عبد وامللك زينة أبهج يف الجميل القرص بهو املنظر (يمثل
أردشري ولألمري الدولة رجال لكبار املقاعد جانبه وعىل فخم ملكي كريس
عبد امللك حاشية من طائفة وتبدو هذا شاه. األعظم السيف والده ووزير

إليه.) اتجاه ويف دائرة نصف شكل يف وجواريه القادر

الحاشية:

األش��ج��اْن راح��ِت م��ذ ال��م��ع��ادي ال��زم��اُن ص��اَف��ى
م��ك��اْن ك��ل ن��ور ف��ي ب��ادي ض��ح��ي��اُن ف��األن��ُس

ن��ع��م��ْه! أي ف��ي وال��ُم��ْل��ُك
ال��س��ل��ط��اْن ع��زة ف��ي ال��ب��الد أم��ي��ر ي��ا ِع��ْش
واإلح��س��اْن ب��ال��ع��ط��ف ف��ؤاد ك��ل ت��ح��ت��ل

��ْه! أمَّ ن��ف��ع ف��ي وال��س��ع��ي

(راضيًا): القادر عبد امللك

األح��الُم! وط��اب��ت ال��زم��ان واف��ى األع��الُم! ل��ن��ا َف��ْل��تَ��ْخ��ُف��ْق ال��ي��وم
اآلالم وانْ��َج��ابَ��ِت ش��ره��ا، م��ن وع��ت ب��م��ا ال��ظ��ن��ون ُس��ُح��ُب وت��ط��اي��رت
��ام ال��نَّ��مَّ ال��م��ت��ح��اي��ل وال��خ��ادم َح��تْ��َف��ه ال��وزارة ��اس دسَّ وأُذي��ق
ام! ال��ُخ��دَّ ل��ت��ص��ل��ح ل��ل��خ��ائ��ن��ي��ن ِع��ب��رة ال��م��دي��ن��ة ب��اب ع��ل��ى ُش��ِن��ق��ا
األق��وام! ب��ك ول��تُ��ْس��َع��ْد ب��أب��ي��ك! وم��رح��بً��ا األم��ت��ي��ن أم��ي��ر ع��ف��ًوا
ال��م��ق��دام! أي��ه��ا ف��ُخ��ذْه��ا ُس��ِئ��َل��ْت، ب��ع��دم��ا ط��وُع��َك ف��ه��ي األم��ي��رة أم��ا
��ام ال��ب��سَّ ح��ظُّ��َك ذل��ك ألب��ي��ك! وال��رِّض��ى ب��ال��ت��ح��ي��ة ك��ري��ًم��ا ف��اذه��ب
م! ال��ع��الَّ ال��ح��اذق ال��رس��وُل ِن��ْع��َم ف��إن��ه ال��وزي��ر ق��ب��ُل ف��ل��ي��س��ر أو
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(مبتهًجا): أردشري األمري

ن��ف��س��ي أن��ق��ذَت وق��د أب��ي ن��ظ��ي��ُر ع��ن��دي ف��أن��ت األج��لُّ ��ك��ر ال��شُّ ل��ك
وُع��ْرس��ي م��س��رات��ي م��ن ي��ض��اع��ف ج��م��ي��ل س��ؤل��ي ع��ن اآلن رض��اك

لنجاحه): النفس (مرتاح شاه األعظم السيف وزير

األش��راف ت��ح��ي��ة إل��ي��ك أه��دي ال��م��ت��ص��اف��ي م��ل��ي��ك��َي ب��اس��ِم اآلن
ك��اف ب��خ��ي��ر ل��ل��ذك��رى س��ي��ع��ي��ش ال��ذي ل��م��وق��ف��ك ال��ع��ال��ي وث��ن��اءَه
ال��ض��اف��ي ال��م��ل��ي��ك رك��ِب ف��ي س��أع��ود ف��إن��ن��ي األم��ي��ر م��والي ول��ي��ب��َق
ال��واف��ي األع��ز ال��ش��رف رت��ب��ة ف��ي ي��ك��ن وإن ال��ح��ض��ور إالَّ أب��ى ف��ل��ق��د

االحرتام.) تحية أداء بعد (يخرج

أردشري: األمري

ج��ان��ب��ك5 م��ن ال��ح��ب م��ن��زل إل��ى راف��ع��ي ي��ا م��والي أت��س��م��ح
ج��ان��ب��ك؟6 م��ن ِل��نُ��ْس��َع��َد ح��ي��ات��ي ل��ه��ا م��ن س��ي��دت��ي ب��دع��وة

القادر: عبد امللك

ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ل��ك ت��رى ح��ت��ى واج��ب ف��ه��ذا س��م��ًع��ا!
رح��ي��م ع��م م��ن ل��ل��ح��ب ب��ق��ب��ل��ة م��ن��ه وتُ��َخ��صَّ

الحرس): رئيس (مناديًا

قلبك. إىل أي: 5
طرفك. من أي: 6
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(األم��ي��ره) ال��م��ع��زَّزة ل��ن��ا ع واد ال��ج��ن��د رئ��ي��س اذه��ب
ال��ك��ث��ي��ره واألع��اج��ي��َب ي��ا ال��ه��دا ال��نُّ��َخ��َب ل��ه��ا واح��م��ل

يف حامًال — الخضوع تحية أداء بعد — األمرية لدعوة الحرس رئيس (يخرج
من إليها املرسلة والحيل الجواهر هدايا من امللك مائدة فوق ما فخمة علبة

شاه.) األعظم السيف

أردشري: األمري

رض��يَّ��ا ع��ي��ًش��ا ي��ع��ي��ش ُم��ل��ًك��ا ب��ال��ع��دل َض��م��ن��َت
وف��يَّ��ا وق��ل��بً��ا روًح��ا ب��ب��رٍّ م��ل��ك��ت وق��د
ق��ويَّ��ا ل��ل��دول��ت��ي��ن إخ��اءً خ��ل��ف��َت ك��م��ا
س��ن��يَّ��ا ت��اًج��ا وك��ن��َت ح��ك��ي��ًم��ا ��ا ع��مٍّ ف��ك��ن��ت

القادر: عبد امللك

أول��ى ��ْف��ح ب��ال��صَّ ي��راه َس��ْم��ح أن��ت ت��ول��ى ق��د وم��ا م��ض��ى ق��د م��ض��ى م��ا
أه��َال وال��س��ع��ادة ل��ل��ُم��ل��ك ص��ار َش��ْه��م ال��ع��ق��ي��دة يُ��ح��س��ن ه��ك��ذا
وأص��َال ن��ف��ًس��ا َك��ُرْم��َت ق��ري��ب ع��ن وص��ه��ري ق��ب��ًال ال��ع��زي��ز بُ��نَ��يَّ ي��ا

الخضوع وتبدي األمرية تدخل ثم «األمرية!» معلنًا: الحرس رئيس (يدخل
ذيل حاملتان وصيفتان وخلفها لخطيبها، واالبتسام والشوق لوالدها
األبيات ينشد ثم جبينها، ويقبِّل شغف يف األمري عليها فيُْقِبل طيلسانها،

فرتة.) بيديه يديها ماسًكا التالية

عظيم): ورسور (بشغف أردشري األمري

وي��ك��ف��ي��ه��ا! يُ��غ��ن��ي��ه��ا م��ن��ِك ف��َم��ْش��ِرٌق ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ل��َي أن��ت اآلن
ت��ج��اف��ي��ه��ا! م��ن تُ��ع��ان��ي ال��ح��ي��اة ش��ت��ى ت��ارك��ة ال��ش��م��س غ��ي��اب ب��ع��د رج��ع��ِت
أخ��ف��ي��ه��ا ل��س��ُت ح��س��ن��اٍت وأظ��ه��ري ُك��َل��ف ب��ال ش��م��س��ي ي��ا ال��ي��وم ف��أْش��ِرق��ي
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ي��ش��ف��ي��ه��ا! ل��ي��س ش��ف��اءً ل��دي��ك تَ��ْل��َق��ى ت��ح��رُّق��ه��ا ف��ي ن��ف��س��ي ال��ن��اس ل��ي��ش��ه��د
خ��واف��ي��ه��ا! ف��ي وح��يً��ا األن��ِس وأل��ط��َف م��ظ��اه��ره��ا ف��ي ن��وًرا ح��بَّ��ك بَ��ثَ��ثْ��ِت

السعادة): ذروة (يف األمرية

ووج��دان ق��ل��ب م��ن ال��ح��ب ب��أك��رم أب��ًدا م��ن��ك��م��ا س��أح��ظ��ى أم��ي��ري! أب��ي!
ث��اِن! ل��ل��ُم��ن��ى ُع��ْم��ٌر أن��ِت ك��أن��م��ا ِن��َع��ٌم ل��ي أن��ِت ه��ذي ال��ح��ظ س��اع��ة ي��ا
إح��س��ان! ت��ج��دي��د وال ي��م��ر ُع��ْم��ٌر ي��ب��دده��ا ل��ن ذك��رى أح��ف��ظ ع��ش��ت م��ا
ه��ج��ران! ب��ع��د ت��ج��لَّ��ت ال��ع��روس م��ث��ل ع��ائ��دة وه��ي ال��غ��وال��ي األم��ان��ي ذك��رى
ف��أح��ي��ان��ي! ح��يَّ��ا ق��ب��ل��ه��ا ِك��الُك��م��ا َم��يْ��تَ��ِت��ه ب��ع��د ف��ؤادي ف��أح��ي��ْت ح��يَّ��ْت

امللك وينزل أقبل!» الشاه «جاللة الحرس: رئيس فيعلن بوق صوت (يُسمع
بالحاشية محاًطا أردشري واألمري ابنته مع ويقف كرسيه عن القادر عبد

معه.) ومن شاه األعظم السيف الستقبال استعداًدا

الرتحيب): هذا (تنشد الحاشية

ل��ل��م��ل��وك * ال��ح��ب��وْر أوَف��ى ِم��ن ال��ُم��ْف��َرُد ه��ك��ذا
ُس��ل��وك ف��ي * ن��وْر ب��ع��د ن��ور أل��وان ه��ك��ذا
�ْم! �َع� ونِ� �ود، �ق� وع�
ه��م��ام ي��ا * ال��ع��ج��ْم ش��اه ي��ا األع��ظ��م س��ي��َف��ن��ا
ل��ألن��ام * األت��ْم وال��م��ج��د ب��ال��ف��ض��ل م��رح��بً��ا
�م! �َم� وِه� �ود، �ن� وج�

وجنده، حاشيته كبار من وطائفة وزيره وخلفه شاه األعظم السيف (يدخل
خاضعة، تحييه التي النفوس حياة األمرية ويقبل القادر، عبد امللك فيعانق

الذِّكر.) السالف النشيد الحاشية تكرر بينما أردشري األمري يقبل كما
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القادر): عبد امللك (مخاطبًا شاه األعظم السيف

ال��ت��ه��ن��ئ��ات وص��اح��ب ُم��س��ت��ع��زٍّا ال��م��ك��رم��اِت س��ي��د ع��ش��َت أخ��ي ي��ا
ال��ح��ي��اة! ح��ل��م غ��ن��م��ُت وب��ه��ذا أه��ًال ال��ُع��رس ب��ُم��ق��ب��ل غ��دون��ا ق��د

(متواضًعا): القادر عبد امللك

ال��ب��دي��ع ال��م��ل��ك وص��اح��ب ـ��ع ال��رف��ي��ـ ال��تَّ��اج ح��ام��ل ي��ا
ال��رب��ي��ع ت��ع��ري��ف م��ث��ل ة األخ��و ع��ه��د وُم��َع��رِّف��ي
ال��م��ط��ي��ع ل��ل��ِخ��لِّ إخ��الص وال��ـ ب��ال��ف��ض��ل م��ت��رق��رًق��ا
ال��ج��م��ي��ع! ُح��ك��م ف��ي ل��دي��ك ـ��ك م��ل��ي��ـ ي��ا و(األم��ي��رة) أن��ا

شاه: األعظم السيف

ق��ل��ب��ي إخ��الص وِص��ْدق ع��ظ��ي��ًم��ا وش��ك��ًرا ع��ف��ًوا
ق��رب��ي ط��ول م��ح��ب��بً��ا ج��الًال م��ن��ك رأي��ت
ح��ب��ي إي��ث��ار َض��ِم��نَّ ِخ��الًال رأي��ت ك��م��ا
ش��ع��ب��ي ف��أك��رم��َت ل��ن��ا ع��رًس��ا ب��ارك��َت وال��ي��وم
تَ��س��ب��ي ال��م��آث��ر م��ن ف��ات��ن��ات م��واه��ب
وح��س��ب��ي! ق��ص��دي وذاك وص��ف��ًوا س��ل��ًم��ا ن��ش��رَت

القادر: عبد امللك

ع��ن��دي! ِض��ْع��ف��ان ف��ال��ح��ظُّ ه��ذي ال��ع��م��ر أم��ن��ي��ة

أردشري: األمري

أس��ي��َرا روًح��ا ت��ن��ق��ذان ه��ك��ذا ك��ث��ي��َرا ب��ش��ك��ري اس��م��ح��ا س��ي��ديَّ
ال��وف��ي��َرا ال��رج��اء ت��ن��ش��ر َوْح��دًة ب��ات��ا َص��بَّ��يْ��ن تُ��ْس��ِع��دان ه��ك��ذا
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وشكر): اغتباط (يف األمرية

وال��م��واه��ب ال��م��ن��اق��ب ح��م��د واج��ب ل��إلن��ع��ام ال��ح��م��د
ص��اح��ب خ��ي��َر يُ��ح��س��ب ص��ار ن زم��ا م��ن أه��زأ ك��ن��ُت ق��د
الع��ب ه��زل ال وف��ي��ًة ب��ال��ح��ي��اة أش��ع��ر وب��دأُت
ال��م��ت��اع��ب! ُم��ْف��ِن��ي ي��ا وت��ع��اَل م��ت��اع��ب��ي زم��ان اذه��ب

العهد وويل امللكني حول منتظمة الحاشية وتنشد جبينها، يف األمري (فيقبلها
هذا عىل أمامهم الجواري بعض وترقص الوسط، يف الشاه ووزير واألمرية

الختامي.) النشيد

الحاشية:

ال��ص��ف��اءْ زم��ان ي��ا ال��زم��اْن ص��ف��اء ي��ا
ال��رج��اء ت��ع��ل��ن��ان ت��وأم��ان أن��ت��م��ا

ورع��ي��ة! ت��اج ب��ي��ن

∗∗∗
ف��تَ��َه��يَّ��ا ق��ل��ب ك��ل ح��يَّ��ا األف��راح َم��ْط��َل��ع
��ِريَّ��ا ال��سَّ ال��ح��س��ن ل��ي��رى ال��ح��م��يَّ��ا ب��أن��اش��ي��د

ُح��ل��يَّ��ا! ال��دن��ي��ا ي��م��أل
ي��ج��ري األح��ك��ام س��ي��د ده��ر س��ل��ط��ان وال��ه��وى
ع��ذر أي ي��رض��ى ل��ي��س أم��ر ك��ل ف��ي أم��ره

ع��ل��يَّ��ا! ي��م��ض��ي ح��ك��م��ه

∗∗∗
ال��ص��ف��اء زم��ان ي��ا ال��زم��ان ص��ف��اء ي��ا
ال��رج��اء ت��ع��ل��ن��ان ت��وأم��ان أن��ت��م��ا

ورع��ي��ة ت��اج ب��ي��ن

النشيد.) ختام يف عاجًال الستار تنزل (ثم
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