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األول الفصل

الكبري بك عيل قرص يف

قد الطنافس، بنفيس مفروشة الرشقي، الطراز عىل فخمة واسعة القرص من (حجرة
يف وركزت املشكل امللون الزجاج بثريات سقفها وُزيَِّن والصفف الوسائد فيها نُِثَرْت

(… الكبرية الشمعدانات أرضها زوايا
ثالث ومعه (الجالب) اليرسجي مصطفى الكبري بك عيل انتظار يف هناك (جلس
جنسهن من عشاق اسمه رشكيس وشاب و(زكية) و(شمس) (آمال) رشكسيات فتيات

املاشطة) محمود وأم وقرابتهن

زكية:

ال��ُق��ص��وُر َف��ْل��تَ��ُك وه��ك��ذا دن��ي��ا ت��ل��ك م��ح��م��ود أمَّ ي��ا
ال��ب��دوُر ه��االِت��ه��ا تُ��ن��زل ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ش��م��س وه��ك��ذا
وال��ح��ري��ُر ال��وش��ُي وأرض��ه ال��ثُّ��َريَّ��ا س��م��اواتُ��ُه ق��ص��ٌر

محمود: أم

وال��َح��ص��ي��ُر ال��ِج��صُّ ب��ي��وتُ��ن��ا ب��ؤٌس ن��ح��ن ش��م��س ي��ا ون��ح��ُن
وال��ق��ب��وُر ال��دوُر ت��س��اوت ِل��َل��ْح��ٍد ُح��ف��رٍة م��ن نُ��نْ��َق��ُل



الكبري بك عيل

شمس:

األم��ي��ُر ي��ن��زُل ه��ن��ا أه��ا خ��بِّ��ري��ن��ي م��ح��م��ود أم ي��ا

محمود: أم

أج��ل

شمس:

��ى؟ يُ��س��مَّ وم��ا ذا وم��ن

محمود: أم

ال��ك��ب��ي��ر ع��ِل��ي م��ص��ر س��ل��ط��ان

شمس:

وال��ع��ب��ي��ُر وال��م��س��ُك ال��نَّ��دُّ ��ي تَ��ُش��مِّ ل��م أمُّ ي��ا وال��ط��ي��ُب

مصطفى:

وال��ب��خ��وُر ال��ط��ي��ُب دن��ي��اُه��ُم��و م��ص��ٍر م��ل��وُك ه��م ت��ع��ج��ب��ي ال

زكية:

ال��ُع��ُم��ر م��ن ل��ه م��ا ج��ي ي��س��ر ي��ا األم��ي��ُر وم��ا

مصطفى:

ن��ض��ر ك��ه��ٌل أن��ه إالَّ ال��ش��ب��اَب ج��اوز ق��د
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األول الفصل

املاشطة: محمود أم

ب��ن��اُت ي��ا َط��ع��م��تُ��نَّ ك��ي��ف م��ص��ٍر غ��ي��ر ال��ع��زِّ ب��ل��ُد م��ا

شمس:

ال��رواُة أم��ث��اَل��ه يَ��رو ل��م ُع��رس ط��ع��اُم ش��اٍه ط��ع��اُم
ال��ط��ه��اُة م��ا ال��ش��رُب م��ا األك��ُل م��ا األوان��ي م��ا ال��ف��رُش م��ا ال��ق��ص��ُر م��ا

مصطفى:

وال��ه��ب��اُت ال��ح��ظُّ وه��ك��ذا م��ص��ر ُم��ل��ُك ال��ُم��ل��ُك ه��و ه��ذا
�اُل؟ آم� �ِت وأن�

آمال:

ُخ��َزع��ب��الُت إال ت��ل��ك م��ا �ي �ان� �ي� �لِّ� خ�
وال��ن��ب��اُت ال��ث��ل��ُج ج��لِّ��ل��َه��ا ج��ب��ال ع��ل��ى ك��وخ��ي ال��ق��ص��ُر
وال��رُّع��اة ال��ك��ل��ُب أج��ابَ��ه م��ك��اٍن م��ن ال��ذئ��ُب ع��وى إذا

زكية:

ال��ع��ص��ي��ب ال��ق��ارس ول��ل��ش��ت��اء ال��ش��ي��ِب ل��ل��ج��ب��ال ح��نَ��نَّ��ا أج��ل
ال��رع��ي��ب ال��ح��َم��ل خ��وَف ��ن أمَّ ل��ل��ذي��ب واق��ٍف راٍع وك��لِّ
وال��ذه��وب ال��ج��ي��ئ��ة ف��ي وال��وع��ل ال��م��ن��ص��وٍب ك��ال��ع��ل��ِم ت��ل��م��ح��ه

ال��دروب ف��م ف��ي يْ��ُدب��ان وال��دَّ

مصطفى:

ال��ش��ح��ِم ك��ْوَم��َة ي��ا م��ْرَح��ى ب��ٍخ ب��ٍخ
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الكبري بك عيل

ال��ل��ح��م م��ن ل��ك��ن ب��لُّ��وٍط َج��ْزر ي��ا

محمود: أم

ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��ح��م��ل ج��ئ��ت أن��ك ج��الب ي��ا أع��رف��ت
ف��ي��ل س��ق��ط إال ت��ل��ك م��ا ِغ��نً��ى ل��ن��ا ك��ان ت��ل��ك ع��ن

مصطفى:

ث��م��ن س��ل��ع��ٍة ل��ك��ل اق��ص��دي م��ح��م��وَد أمَّ ي��ا
��َم��ْن ال��سِّ ي��ح��ب��ون م��ص��َر ف��ي ال��ن��اس َس��َراَة إن
َح��َس��ْن ل��ك��ن ِس��َم��ٌن ـ��ه��ا ف��ي��ـ ال��َك��ْوَم��ُة وه��ذه

شمس فتلتفت اإلمارة دار يف محراب من شجي بصوت العرص أذان (يسمع
وتقول): محمود بأم

شمس:

ال��ق��ص��ر ق��ب��ة ف��ي ال��رنَّ��ْه ه��ذه م��ا

زكية:

ب��ال��ع��ص��ر ي��ه��ت��ف ال��ج��نَّ��ْه م��ن ص��وت

محمود: أم

م��ص��ر ف��ي وال��ِب��رُّ ��نَّ��ْه ال��سُّ زال��ت م��ا
وال��ن��ص��ر ب��ال��ع��ز أيِّ��ْده��ا رب ي��ا
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األول الفصل

شمس(لعشاق):

��از ال��م��عَّ أغ��ن��ي��ة ��اق ع��شَّ ي��ا غ��نِّ ق��م
ال��ق��وق��از أح��بَّ��ة ب��األش��واق ون��اِج

(يغني): عشاق

ب��ال��ج��ل��ي��د ُم��ك��لَّ��ٌس ال��ج��ب��اِل وراءَ ك��وخ
َم��ش��ي��د ق��ص��ٍر ب��ك��ل أب��ال��ي ال ف��دي��تُ��ه
خ��دودي ب��ل��ل��ُت إال ب��ب��ال��ي ي��وًم��ا م��رَّ م��ا

∗∗∗
ص��ب��اَح��ا ب��ع��ي��د م��ن ِع��م ال��ق��وق��اِز م��ن��زل ي��ا
ال��ج��ن��اَح��ا س��لَّ ال��ج��وِّ ف��ي ب��ازي ل��م��ع��َة ل��م��ع��َت
راَح��ا أو غ��دا إذا ��از ال��م��عَّ ع��ل��ى س��لِّ��م

∗∗∗
األن��ي��ن��ا ه��ات ال��ن��اي ف��ي راع��ي ي��ا ل��ه وق��ل
ال��غ��ائ��ب��ي��ن��ا م��ن ص��وتً��ا راِع ال��ب��ع��د ع��ل��ى اس��م��ع
ال��ح��ن��ي��ن��ا ت��رك��ت ق��د أم راِع ل��ل��ع��ه��د أن��ت ه��ل

الجميع) من وإطراق صمت (بعد

(للبنات): محمود أم

ت��ع��اَل��يْ��نَ��ا ال��غ��ي��َد ك��س ال��ش��ر ب��ن��ات ت��ع��ال��ي��ن

زكية:

م��اذا؟ ولِ��َم؟
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الكبري بك عيل

محمود: أم

زيْ��نَ��ا ي��دي تَ��ِزْدُك��نَّ ت��ع��ال��يْ��َن
ع��يْ��نَ��ا وال ا خ��دٍّ وال ش��ْع��را ال أت��رُك ف��ال

(لشمس): محمود أم

ال��ت��ب��ري ش��ع��رك وه��ات��ي ال��ش��ق��را أي��ه��ا ت��ع��ال��ي
ح��ج��ري ف��ي ال��رأَس وأل��ق��ي م��ن��ي اق��ت��رب��ي ��ي َه��لُ��مِّ
يَ��ش��ري م��ن ت��دري��َن وم��ا ال��ش��اري ي��أُخ��ذُك غ��ًدا

(آلمال): محمود أم

��ْم��ر ال��سُّ ف��ي ال��خ��ي��َر ف��إن ال��س��م��را أي��ه��ا ت��ع��اَل��ْي
يَ��ْس��ري إذا ال��ل��ي��ُل أم آم��اُل ذاك أَش��ع��ٌر
م��ص��ِر ف��ي ال��ح��اِك��م أو ل��ل��وال��ي ال��ل��ُه ق��ض��اك

غضب): (يف آمال

ال��ش��رِّ ب��وَم��َة دع��ي��ن��ي ال��س��وءِ م��رأَة دع��ي��ن��ي
ول��ل��ق��ب��ِر ول��ل��س��ج��ِن ل��ل��ج��وع ال��ل��ه ق��ض��اك

(ملصطفى): محمود أم

ت��ب��ْع وال تَ��ش��ره��ا ال ب��ه��ا ف��ارج��ْع َض��بُ��ْع ه��ذه ال��ن��خ��اس س��ي��دي ي��ا
َس��ب��ْع ف��ي��ه��ا س��اوَم��ن��ا إذا إال

صاحبتيها): (إىل آمال

إل��ي��ه��ا ق��وم��ا

14



األول الفصل

شمس:

وأن��ت؟

آمال:

ال��ف��ض��وال أح��ب ال ال،
ذي��وال ي��وًم��ا اح��ت��اج م��ا ج��م��ال ث��وب ع��ل��يَّ

شمس:

آم��اُل؟ غ��ض��ب��ْت م��مَّ ال��خ��ط��ب؟ م��ا

زكية:

ب��اُل م��ا س��اخ��ط��ًة ب��الُ��ه��ا م��ا

محمود: أم

ال��م��اُل م��ا َع��َرف��ْت م��ا غ��ِب��يَّ��ٌة

لشمس): (همًسا مصطفى

ش��م��ُس

شمس:

يَ��ُس��ْرج��يُّ
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الكبري بك عيل

مصطفى:

��ه��ا غ��مَّ م��اذا آم��ال �ري �ظ� ان�
��ه��ا ه��مَّ يُ��س��رِّي ف��ي��م��ا وُخ��ذي إل��ي��ه��ا م��ي��ل��ي

آمال:

ال��غ��ب��يَّ��ات وأن��تُ��نَّ وح��دي م��ع��ي ال��ح��قُّ ب��ل
آدم��ي��اُت نُ��ف��وٌس ن��ح��ُن أم ن��ح��ُن س��واٌم

(لزكية): محمود أم

ب��ال��م��دي��ن��ْه ي��خ��ُط��ُر م��ح��م��ًال ي��ا ب��دي��ن��ْه ي��ا ض��خ��م��ُة ي��ا وأن��ت
ق��ري��ن��ْه ب��ال ع��م��دة ُرزق��ت ل��ل��زي��ن��ْه أق��ب��ل��ي إل��يَّ ق��وم��ي
س��م��ي��ن��ْه ام��رأة م��نَّ��ا ي��ط��ل��ب دف��ي��ن��ْه داره ف��ي ث��روت��ه

مصطفى:

ُم��ْغ��َض��بَ��ْه ِج��دَّ آم��اَل أَرى م��ح��م��وَد أمَّ ي��ا
ُم��َق��طَّ��بَ��ْه ث��ائ��رة ص��اخ��ب��ة ه��ائ��ج��ة
ال��م��ع��ذَّب��ْه ن��ف��س��ه��ا ت��ب��دو ت��ك��اد وج��ه��ه��ا ف��ي

آلمال): (مصطفى

ال��ت��ف��ك��ي��را وق��ل��ل��ي اس��ت��ري��ح��ي ب��ن��ت��ي آم��ال
ال��ت��دب��ي��را ل��َي دع��ي ش��يء َه��مَّ ت��ح��م��ل��ي ال
أم��ي��را أس��ت��ف��ي��د أو م��ل��ًك��ا أغ��ن��م ع��س��اي
ال��ق��ص��ورا وت��ن��زل��ي��ن ب��م��ص��ٍر ف��ت��ح��ك��م��ي��ن
ك��ب��ي��را ُم��ْل��ًك��ا زي��دي��ه ك��ب��ي��ٌر ال��ج��م��ال ُم��ْل��ُك
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ف��ق��ي��را ي��ع��ي��ش أن ع��ن ه��ذا ج��م��اَل��ك ص��ون��ي

آمال:

وت��ل��ع��ب ت��ل��ه��و أن��ت ب��ي ت��ري��د م��ا أب��ي ي��ا
��ب أَُل��قَّ أب��ه��ذا أم��ي��رٌة أو َم��ل��ك��ٌة
ت��ك��ذُب وأم��ان��يُّ ي��ن��ق��ض��ي ث��م ُح��لُ��م
األُب ب��اَع��ه��ا اب��ن��ٌة ال��ع��ال إل��ى ت��س��م��و ك��ي��ف

مستمرة): (ثم

ف��اح��ت��رِف أردت وك��ي��ف ش��ئ��ت ك��م��ا ت��اج��ْر أب��ي،
ال��غ��َرِف ه��ذه ف��ي وال ث��م��ن��ي تَ��ُرم ال ول��ك��ن
اع��ت��رف ك��ذل��َك أل��ي��َس ف��اح��ش��ٌة ال��ج��ن��س ف��ب��ي��ُع
ال��ش��رف إل��ى ف��ق��ر وال ف��ق��ر ع��ل��ى ش��رٌف أب��ي،

(لنفسه): مصطفى

ال��ب��ش��ر رت��ب��ة ع��ن ب��ن��ا ن��زل��ت ل��ق��د خ��ط��ر وم��ن س��ح��ٍر م��ن ف��ي��َك م��ا م��اُل ي��ا
ب��م��ح��ت��ق��ِر ج��ن��س��ي وم��ا ال��ش��ع��وب ع��ن��د م��ح��ت��ق��ًرا ص��ار ح��ت��ى ب��ال��ج��ن��س ت��اج��رت
وال��ب��ق��ر ال��ش��اءِ ص��َغ��اَر ال��رع��اة ع��رض أع��رض��ه��م اآلس��اد ب��ال��ش��رك��س ذه��ب��ُت
ال��ح��ج��ر م��ن ق��ل��ب��ي وال ال��ح��دي��د م��ن ك��ب��دي ف��م��ا أط��ف��ال��ي، ب��ع��ُت م��ا ل��والَك

آمال): عىل يُقبل (مصطفى

ش��يَّ��ا ت��دري��َن م��ا أن��ت أن��ت آم��اُل ط��ف��ل��ٌة
تَ��َه��يَّ��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ك وُم��ل��ٌك ال��دن��ي��ا ه��ن��ا ه��ا
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آمال:

ع��ل��يَّ��ا ت��ذك��ر وال ـ��ر وال��ق��ص��ـ اْل��م��ل��ك ع��ن��ك خ��لِّ
إل��يَّ��ا ال��دن��ي��ا ��ض ب��غَّ ق��د ب��ي ت��ص��ن��ُع م��ا إن

لنفسها): (ثم

أح��د ربِّ م��ن��ه��م��و يُ��ص��ب��ن��ي ال ال��ب��ل��د ذا ش��ب��اَب ج��نِّ��ب��ن��ي ربِّ
ال��ول��د ب��يْ��ع م��ن ي��خ��َش ل��م وال��دي ب��اع��ه م��ص��ر أرض ف��ي أٌخ ل��ي
س��ن��د واألم األب ج��ن��اح م��ن ل��ه م��ا ف��رًخ��ا اآلف��اق رك��ب
ب��ال��ك��م��د ف��م��ات��ت ال��ثُّ��ك��َل ��ه أُمَّ وس��َق��ى ف��ي��ه ال��ق��ري��َة ف��ج��َع
اب��ت��ع��د ح��ت��ى ش��يَّ��ع��ن��ه َج��َرت ق��د إث��ره ع��ب��رات أن��س��ى ل��س��ُت
ب��ي��د ي��وم��ي غ��ض��ٍب م��ن وأب��ي رق��ٍة م��ن ب��ي��ٍد ي��وم��ي وه��و
وتَ��د أم ل��واءٌ ال��خ��ي��ل ف��ي أه��و ان��تَ��َه��ى أي��َن إل��ى ص��اَر م��ا ربِّ
َس��َج��ْد ل��ي��وس��ف ال��ج��وع م��ن أم ل��ه م��ص��َر ف��ي ال��م��س��ُج��ود ي��وس��ف

زكية:

وي��روح ي��غ��ت��دي اب��ن ل��ه أل��ي��س ن��راه��م��و ال ل��م ال��س��ل��ط��ان؟ ب��ن��و وأي��ن
وي��ف��وح ال��ص��ب��ا ري��ح��ان وي��ن��ف��ح ط��ي��ل��س��ان��ه م��ن ال��غ��ض ال��ش��ب��اب ي��رفُّ

شمس:

ج��م��ال ش��ع��اع أو ش��ب��اب ن��س��ي��م ب��ه��ا ي��ط��ف ل��م إذا داٍر ف��ي خ��ي��ر ف��ال
غ��زال ب��غ��ي��ر ق��اع ف��ي خ��ي��ر وال بَ��ه��ارٍة ب��غ��ي��ر روٍض ف��ي خ��ي��ر وال

مصطفى:

اب��ٌن ل��ه أج��ل
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شمس:

اس��م��ه؟ م��ا

مصطفى:

ال��ن��س��ب ال��ع��ال��ي م��ح��م��د

شمس:

ال��ده��ب؟ أب��و ل��ع��ل��ه

زكية:

ال��ل��ق��ب! أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
ال��ذه��ب رن��ة ف��ف��ي��ه

مصطفى:

ك��األب��ن��اء ال��ب��الد ب��ه��ذي ن وال��م��ت��ب��نَّ��و األم��ي��ر م��ت��ب��نَّ��ى
األم��راء ص��ف��وة م��ن أْري��ح��يٌّ أم��ي��ٌر ف��ق��ال��وا ل��ن��ا ن��ع��ت��وه
ال��ث��ن��اء ح��س��ن ال��ش��ف��اه وت��ف��ي��ض ع��ل��ي��ه ال��م��دي��ح األل��س��ن ت��غ��دق
ال��ب��ن��اء ع��ب��ق��ريُّ ال��غ��رس ن��اب��غ ف��ض��ٍل ك��لِّ إل��ى س��اب��ٌق َم��ل��ٌك

مستمرٍّا): (ثم

ت��ع��ل��م��ي��ن��ا؟ ال��ذي م��ا د م��ح��م��و أم ي��ا وأن��ت
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الكبري بك عيل

محمود: أم

أم��ي��نَ��ا وف��يٍّ��ا وال ب��رٍّا ل��ي��س م��ح��م��ٌد
ال��ب��ن��ي��ن��ا ش��رَّ ف��ك��ان أب��اُه ع��قَّ ب��األم��س
َزب��ون��ا األم��ي��ر ع��ل��ى ح��ربً��ا ي��ش��ه��ر وال��ي��وم

أخ��وه وأم��ا

زكية:

أخ؟ ل��ه ه��ل م��ن؟ ك��ي��ف؟

محمود: أم

أب��وه ي��ل��ده ل��م أي��ًض��ا وه��و أج��ل،

زكية:

ب��ن��وه ال��ض��ف��ت��ي��ن ش��ب��اب وك��ل ك��ل��ه��م ال��ن��اس وال��د ف��ع��ل��يٌّ إذن
اس��م��ه؟ م��ا م��ح��م��ود؟ أم ي��ا ال��ف��ت��ى وك��ي��ف

محمود: أم

ج��واد ال��م��ف��رق��ي��ن وض��يءُ غ��الم
رأي��ن��اه س��اع��ة ت��ذك��رَن م��ث��ل��ي رأي��ت��نَّ��ه

شمس:

األم��ي��ر؟ اس��م م��ا م��ن؟
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األول الفصل

محمود: أم

م��راُد

آلمال) محمود (أم

ه��ن��اِك اب��ن��ت��ي آم��ال َه��ن��اِك

آمال:

ذاِك؟ م��ا اذك��ري أم ي��ا ذاِك م��ا

محمود: أم

أع��ط��اك ق��د ب��ن��ت��اه ي��ا ال��ح��ظ
��يَ��ْر ال��سِّ ف��ي يُ��روى س��وَف ع��ش��ًق��ا ُع��ش��ق��ت
َخ��َط��ْر وال��ش��رق م��ص��َر ف��ي ل��ه ع��ش��ٌق
ك��ال��ق��م��ْر ال��س��ن��اء ع��ال��ي وع��اش��ق

آمال:

ال��خ��ب��ْر؟ م��ا ُه��ِدي��ت.. م��ح��م��ود أم ي��ا

محمود: أم

أم��س م��راًدا ل��ق��ي��ُت

آمال:

ي��ه��م��ن��ي؟ م��اذا
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الكبري بك عيل

محمود: أم

ُم��راُد؟! ال��ن��س��اءَ ي��ع��ن��ي أال ع��ج��ي��ب!
ج��واد ال��م��ل��وك ك��أب��ن��اء ن��ب��ي��ل ك��ل��ه ال��ش��رق ف��ي م��ص��ر، ف��ي َع��ل��ٌم ف��تً��ى
وداد ال��س��ي��ديْ��ن ف��ب��ي��ن ع��ل��يُّ ويُ��ح��بُّ��ه ج��ه��َده َع��ل��يٍّ��ا يُ��ح��بُّ
وب��الد غ��د ف��ي أم��وٌر إل��ي��ه وان��ت��ه��ت ال��والي��ة ن��ال ب��ه ك��أن��ي
ف��ؤاد ق��طُّ ان��ض��مَّ م��ا م��ث��ل��ه ع��ل��ى ُم��ب��رًِّح��ا ُح��بٍّ��ا آم��اُل ي��ا يُ��ح��بُّ��ك

زكية:

ع��رف��تُ��ُه

آمال:

وم��ن؟

زكية:

ح��َض��ْر ال��س��وق إل��ى أم��س �ى �تً� ف�
ك��ال��َق��َم��ْر وال��وض��يءُ ة ك��ال��ق��ن��ا ال��خ��ف��ي��ُف ذاَك
ب��ال��ن��ظ��ْر س��واك اخ��ت��ص ف��م��ا أم��س ل��ن��ا أت��ى

آمال:

ال��ه��ذْر دع��اب��ة ف��ي ال��َوَق��اُح ذاَك ع��رف��تُ��ه
ال��ُح��ُص��ْر ك��ت��ق��ل��ي��ب أم��س ق��لَّ��ب��ن��ا ال��ذي ذاَك

شمس:

ال��ف��َك��ْر وم��وض��ع ـ��ل��ح��ظ ال��ـ ِق��ب��ل��ة أن��ت وك��ن��ت
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محمود: أم

ال��م��ح��ت��َق��ْر ال��ح��ص��ي��ر ـ��ة وزك��ي��ـ ك��ن��ت وأن��ت

آمال:

ي��ه��وان��ي ت��ق��ول��ي��ن ال��ذي أَوذاَك

محمود: أم

ق��دًرا ال��ن��اس أرف��ع وه��و أج��ل
ح��ض��را ق��د ذا ه��و ه��ا ان��ظ��را ُه��س ص��ٍه ��ي ُه��سِّ

بك) مراد (يدخل

لنفسه): الباب (عند بك مراد

آم��اُل وه��ذه إل��ه��ي ـ��وَد م��ح��م��ـ أمُّ أرى م��ا رب ل��ي وي��َح
ال��م��ح��ت��ال م��ص��ط��ف��ى واف��اه ك��ي��ف إل��ي��ه ج��اءت ك��ي��ف ال��ق��ص��ر ف��ي ه��ي
ال��م��اُل واح��ت��واه��ا ال��ج��اه ج��ب��ر ل��ع��ل��يٍّ ح��ازه��ا ق��د أتُ��راه��ا
ال��ج��م��اُل ع��ل��ي��ه ي��ح��ت��وي م��وض��ٌع ع��ل��يٍّ ف��ؤاد ف��ي ب��ع��ُد ه��ل ك��ي��َف
اإلج��الُل ي��ُردُّن��ي ل��ي وم��ا ق��م��ُت ك��ل��م��ا أه��ابُ��ه��ا ل��ي م��ا ربِّ
غ��زاُل يُ��س��يْ��ط��ر ول��م َم��َه��اٌة ق��ل��ب��ي ع��ل��ى تُ��س��لَّ��ط ل��م ال��ذئ��ُب وأن��ا

معها): ومن محمود ألم (ثم

بُ��نَ��يَّ��ات��ي ي��ا س��الٌم م��ح��م��ود أمَّ س��الٌم
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الكبري بك عيل

محمود: أم

م��والي ل��ك س��الم

زكية:

ال��ت��ح��ي��ات وع��ل��ويُّ

آمال): إىل (ويشري بك مراد

ال��م��ح��ب��ب��ْه ل��ت��ل��ك م��ا ل��ه��ا م��ا م��ح��م��ود أمَّ

محمود: أم

س��ي��دي ل��ه��ا م��ا

بك: مراد

م��ق��ط��ب��ْه ت��ب��دو ك��ي��ف �ري �ظ� ان�
��بَ��ْه ُم��َرحِّ ب��ل��ق��ائ��ي تَ��ُق��م ف��ل��م ل��ق��ي��ت��ن��ي
ُم��ْغ��َض��ب��ْه أم��س ب��ه��ا ـ��دي ع��ه��ـ م��ث��ل ال��ي��وم َل��ه��ا م��ا

محمود: أم

ُم��َه��ذَّبَ��ْه اب��ن��ت��ي إن ظ��َل��م��تَ��ه��ا ق��د س��ي��دي
ُم��ت��َع��بَ��ْه ال��ص��ب��ح ب��دا ُم��ذ وج��دتُ��ه��ا أن��ي غ��ي��ر

شمس:

ال��م��ع��ذَّبَ��ْه ألخ��ت��َي س��ي��دي ي��ا م��ع��ذرة
ال��م��ق��لَّ��بَ��ْه ك��ال��س��ل��ع ك��لَّ��ه ال��ن��ه��اَر ن��ح��ُن
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بك: مراد

م��ص��ط��ف��ى

وحده): ناحية (يف مصطفى

س��ي��دي

(لنفسه):

ج��اءَ ف��ي��َم أض��لَّ��ه م��ا َويْ��َح��ُه �راد؟ م� �ذا أه�

بك: مراد

م��س��اءَ أم��س ال��رق��ي��ق س��وق ع��ن��د ال��تَ��َق��يْ��نَ��ا أنَّ��ا ن��س��ي��َت ه��ل م��ص��ط��ف��ى

مصطفى:

ال��ل��ق��اءَ األم��ي��ر ح��ج��رة ف��ي ن��ف ن��س��ت��أ وال��ي��وم ن��س��ي��ت م��ا س��ي��دي

بك: مراد

ظ��ب��ائ��ك م��ن اخ��ت��رت وال��ت��ي

مصطفى:

ال��ظ��ب��اءَ األم��ي��ر ي��رى أن إل��ى ت��رج��ي��ه��ا
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الكبري بك عيل

بك: مراد

ت��أب��ى ت��زاُل م��ا أتُ��رى

مصطفى:

أج��ل

بك: مراد

اإلب��اءَ ال��رق��ي��ُق ي��م��ل��ُك ه��ل وي��َح��َك

آمال:

َع��رَّض��ت؟ ب��م��ن ل��ي ق��ل ع��ن��يْ��َت؟ َم��ْن س��ي��دي

بك: مراد

ال��ح��س��ن��اءَ ال��م��ل��ي��ح��ة أع��ن��ي

آمال:

زل��ن��ا م��ا ح��رائ��ُر إن��ن��ا س��ي��دي

بك: مراد

إم��اءَ ت��ص��رن غ��ًدا ول��ك��ن

آمال:

ال��غ��ط��اءَ ك��ش��ف��َت غ��د ع��ن أت��رى غ��ط��اءٌ ع��ل��ي��ه س��ي��دي وغ��ٌد
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بك: مراد

دي��ن��ار أل��ف ف��ي��ه��ا ي��ك��ف��ي��ك أل��ي��س تُ��ع��ج��بُ��ن��ي ال��ح��س��ن��اء ه��ذه م��ص��ط��ف��ى، ُق��ْم

مصطفى:

ق��ب��ل��ُت أل��ٌف!

بك: مراد

داري إل��ى واح��م��ل��ه��ا ب��ب��ن��ت��ك ف��اخ��رج ك��ام��ل��ة ت��أت��ي��ك إذن

آمال:

ال��ع��ار أع��ظ��م ل��ع��م��ري ه��ذا ك��ال��ش��اة! وت��ح��م��ل��ن��ي ب��ي ت��م��ض��ي أن��ت أب��ي أب��ي

مصطفى:

آم��ال

آمال:

ال��ن��ار ف��ي ال��م��ال ألج��ل ال��ب��ريءَ تُ��ل��ق��ي أب��ت��ي ي��ا ال��م��ال ع��ب��د أن��ت ق��ف
ال��ش��اري ل��ل��ب��ائ��ع م��خ��ل��وق��ة ف��ل��س��ت ث��م��نً��ا ت��ذك��را ال أب��ي، ال س��ي��دي، ال

(لنفسه): مصطفى

وإك��ب��اري إع��ج��اب��ي ال��ي��وم اب��ن��ت��ي ع��ل��ى ش��ف��ق��ي وم��ن وج��دي م��ن أع��ظ��م رب��اه
أح��رار ن��س��ل م��ن ُح��رٌَّة اب��ن��ت��ي أن ش��اه��دٌة واألف��ع��اُل ت��ع��ل��م وأن��َت
وأوط��اري أس��ب��اب��ي م��ن��ك ت��ق��ط��ع��ت ُس��بُ��ل��ي م��ن ام��ض م��اُل وي��ا س��ح��ًق��ا أل��ُف ي��ا

آلمال): (ثم
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الكبري بك عيل

أدف��ع��ه ك��ي��ف ل��ي اذك��ري َه��يِّ آم��ال

لنفسه): (ثم

ب��ال��داري ل��س��ُت ف��إن��ي أق��وُل م��اذا

آمال:

ال��ج��ار م��ان��ع ُح��رٍّ ل��ج��ارُة إن��ي (ع��ل��ي) األم��ي��ر دار ف��ي ن��ح��ن أم��ا أب��ي
ال��ج��اري ال��ن��اف��ذ ف��يَّ ه��و ف��ُح��ك��ُم��ه م��ش��ي��ئ��ت��ه ع��ن إال ال��ق��ص��ر أب��رح ال

بك: مراد

ال��ح��س��ن��اءُ تُ��ج��ي��ب��ن��ي أن وأبَ��ْت َردٍّ أق��بَ��ح ُرددُت ق��د ل��ي وي��َح

(ملصطفى):

وغ��د ي��ا ب��ال��ب��ن��ت ي��ف��وز م��ن س��ن��رى

(آلمال):

ح��م��ق��اءُ ي��ا ي��ق��ت��ن��ي��ِك وم��ن

بك) مراد (ويخرج

(لنفسها): آمال

اش��ت��غ��ْل؟ ت��الق��يْ��ن��ا ُم��ذْ ب��م��راد ق��ل��ب��ي ب��اُل م��ا
وال��رُج��ْل ل��ي ف��م��ا ال، ال أْح��بَ��بْ��تُ��ُه ل��ع��لَّ��ن��ي
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ال��َخ��بَ��ْل ل��ع��م��رَي ه��ذا ب��ه ِه��ْم��ُت ق��د ع��س��اَي
َم��ثَ��ْل س��اع��ة ك��ل ف��ي ف��ك��رت��ي ف��ي خ��ي��الُ��ُه
اش��ت��ع��ْل ال��ج��وان��ح ب��ي��ن الع��ًج��ا أُح��سُّ ل��ي م��ا
َدَخ��ْل إن��س��ان أوَل يُ��رى ال��ب��اُب ُف��ت��ح إن
أك��ْل ب��ج��ان��ب��ي ـ��دت��ه وج��ـ ب��ال��زاد ج��يءَ أو
ونَ��َه��ْل ف��ع��لَّ ال��م��اءَ َح��َض��ر ش��رب��ُت وإن
��بُ��ل ال��سُّ م��ش��اع��ري ع��ل��ى ص��ورتُ��ُه أَخ��ذْت ق��د
ح��ْل ح��ل��ل��ُت وأي��ن��م��ا ب��ي ط��اف س��رُت وح��ي��ث

وتقول): الباب إىل (تنظر محمود أم

أق��دام وق��ع وأس��َم��ُع ُف��ت��ح��ت ق��د األب��واَب أرى

مصطفى:

وإع��ظ��ام ب��إج��الل ل��ه ُق��م��َن ج��اءَ ع��ل��يٌّ

الخدم) بعض مرجان، األغا الوكيل، رزق حاشيته ويف بك عيل (يدخل

بك: عيل

ج��ف��ا ع��ن ال ان��ت��ظ��ارك أط��ل��ن��ا م��ص��ط��ف��ى ي��ا ن��ه��ارك أض��ع��ن��ا

مصطفى:

ال��خ��دم ألوف��ى ال��وق��وُف ي��ط��ي��ُب ال��نِّ��َع��ْم ول��يِّ األم��ي��ر ب��ب��اب

ملصطفى): (همًسا بك عيل

ول��دا س��ن��وات م��ن ب��ع��ت��ن��ي ق��د م��ص��ط��ف��ى ي��ا
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مصطفى:

م��ح��ت��دا ال��ص��غ��ار أذك��ى م��ن ك��ان ص��ب��ي أج��ل

بك: عيل

س��ي��دا س��ي��ك��ون أن س��اع��ة ف��ي��ه ارت��ب��ت م��ا

مصطفى:

أس��دا إال أب��اه أرى ال أب��وه ع��اش

بك: عيل

ف��َس��ْد ح��ت��ى ال��ن��اس ي��ع��رف ول��م ال��ب��الد ف��ي يَ��ُدر ل��م ول��ك��ن��ه
ال��بَ��َل��ْد ه��ذا ع��زري��َل وأص��ب��َح ال��ق��ن��اَة وَه��زَّ ال��ح��س��اَم ف��َس��لَّ

مصطفى:

ب��اَع��ه َغ��ي��ري ح��ن��ٌش أب��ْع��ُه ل��م ذئ��ٌب ذاَك
ال��ب��ض��اَع��ْه ش��ْؤَم ي��ا الَي م��ْو ي��ا ب��اع��وَك م��ا ب��ئ��َس

بك: عيل

ال��ب��ن��ي��ات؟ وأي��ن

مصطفى:

ال��م��ج��ل��س ف��ي ل��م��والَي وق��اًرا ـ��َن ُق��ْم��ـ ُه��نَّ ه��ا
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بك: عيل

اخ��ت��ي��اري ك��ي��ف ف��ك��ي��ف ق��ب��ل��ي ال��ح��س��ن ت��خ��ي��ر

لرزق): بك (عيل

راءٍ أن��ت م��ا رزق ي��ا

الوكيل: رزق

ال��ج��واري ت��ك��ون ك��ذا

محمود: أم

ن��ه��ار ف��ي ت��ن��زل��ت ش��م��وٍس ث��الث ق��ل ب��ل

(ممازًحا): بك عيل

داري؟ أح��لَّ��ك وم��ن وج��ٍه ش��رَّ ي��ا أن��ِت م��ن

محمود: أم

ال��واس��ط��ْه ال��ب��ن��ات أم��ر ف��ي أن��ا ال��م��اش��ط��ْه ُح��ْس��ن م��والي ي��ا أن��ا

لنفسها): (ثم

غ��ان��ي��ْه ي��وًم��ا أرج��ع ل��ي��ت��ن��ي ث��ان��ي��ْه ب��ح��ي��اٍة ل��ي م��ن آه
ل��ي��ت��ن��ي! ق��ول��ي: ي��ن��ف��ع ل��و آه ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ل��ي��ت��ن��ي

بها): وتأتي شمس يد تأخذ محمود (أم
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أح��َس��ْن ُح��ْس��نُ��ه��ا ول��ك��ن ش��م��ٌس ك��اس��م��ه��ا ف��ه��ذي

بك: عيل

أْف��تَ��ْن م��ا ال��ل��ُه ت��ع��اَل��ى أب��ه��ى م��ا ال��ل��ُه ت��ع��اَل��ى

بزكية): وتأتي شمس ترجع (ثم

محمود: أم

زك��ي��ة وه��ذه

آمال): إىل ومشريًا عنها (معرًضا بك عيل

ال��ح��وري��ْه؟ وه��ذه

محمود: أم

تُ��ن��اُر ال��م��ل��وك ع��ن��َد س��ي��رة ل��ه��ا ش��رك��س��ي��ة م��ن ال��غ��ي��د ف��داه��ا م��ه��اة
َف��ت��َغ��اُر ال��ض��ح��ى ش��م��َس ب��ه يُ��غ��ي��ُر ق��م��ي��َص��َه��ا ال��ن��ه��اُر ودَّ ب��رزت إذا
وق��ص��اُر ح��ول��ه��ا ط��واٌل ن��س��اءٌ ق��واَم��َه��ا ودَّ ل��ل��م��ش��ي ن��ه��َض��ْت وإن
ص��غ��اُر ال��خ��ل��ي��ج ف��ي آلٍل وع��اش��ت أله��ل��ه ال��خ��ل��ي��ُج ع��اَش َم��بْ��ِس��ٌم ل��ه��ا

بك: عيل

ال��ف��ت��اة؟ ه��ذي اس��م م��ا

محمود: أم

ال��ح��س��ن��اء آم��اُل
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(آلمال): بك عيل

ق��ص��ري أل��ف��ي��ِت ك��ي��ف آم��ال

آمال:

م��ص��ر س��ل��ط��ان أل��س��ت ال ول��م األرض ع��ل��ى أم��ي��ر ي��ا ال��ل��ه ج��ن��ة

بك: عيل

م��ن��ك؟ م��وق��ع��ه م��ا ج وال��دي��ب��ا ال��وش��ي وه��ذا
��ْل��ِك وال��سِّ ال��ب��لَّ��ْوِر م��ن ال��م��ص��اب��ي��ُح وه��ات��ي��َك
وال��م��س��ِك ب��ال��ص��ن��دِل ُع ال��م��ص��ن��و ال��خ��ش��ُب وه��ذا
وال��ت��رك وال��ق��وق��از س ف��ار ع��ل��ى ط��ف��ِت ل��ق��د
وال��م��ل��ك وال��ث��روة ال��ع��ز ق��ص��ور وأدخ��ل��ِت
ي��ح��ك��ي؟ أو ال��ص��ن��ع ه��ذا ي��ش��ب��ه م��ا أب��ص��رت ف��ه��ل

مستمرٍّا): (ثم

ال��بَ��ل��ْد ُص��ن��ع م��ن ق��ص��رَي ف��ي أب��ص��رت م��ا وك��ل
أح��ْد ال��ذوق ف��ي ال��م��ص��ريَّ ال��ص��ان��َع ي��ع��ل��و ف��ل��ي��س

آمال:

ال��ك��م��ال ب��م��ص��ر ال��ف��نُّ ب��ل��َغ ق��د ط��ال��م��ا ي��ا م��والَي َع��َج��ٌب ال

بك: عيل

ال��ج��م��ال؟ ه��ذا ي��ص��نَ��ع غ��ي��ره َم��ْن ي��ًدا أع��ل��ى ال��ق��وق��از أرى ل��ك��ن
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آمال:

ي��دي

(همًسا): مصطفى

ب��ب��ال��ك ال��ُع��ق��وق ي��خ��ط��ر ال ق��َف ال��م��ْو ق��دِّري اب��ن��ت��ي ح��اذري

آمال:

ال��م��ت��م��ال��ك ق��ل��ب��َي ال��ص��ب��ُر َخ��ذَل ب��ثِّ��ي أش��ُك أب��ْح خ��لِّ��ن��ي أب��ي، ال

بك) لعيل (آمال

س��ي��دي

بك: عيل

ال��م��س��ال��ك ش��ت��ى ال��خ��دود ف��ي ذه��ب��ت آلٍل �وع دم� أرى؟ �ا م�
ال��دم��ع؟ وراء م��ا اب��ن��ت��ي ي��ا ت��ش��ك��ي��ن ِم��مَّ

آمال:

ش��يء ال

بك: عيل

ه��ن��ال��ك! م��ا ب��يِّ��ن��ي
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آمال:

ب��ج��الل��ك ت��ِل��ق ل��م ال��س��وق ه��ذه أول��ى ب��ك ش��أن��ن��ا غ��ي��ُر س��ي��دي،
ال��م��ال��ك ال��س��م��اء ف��ي ي��رض ول��م ض األر ع��ل��ى تُ��ب��اع أو ال��ن��ف��ُس تُ��ش��ت��رى

مصطفى:

ب��م��آل��ك واف��ك��ري ال��ح��ال وان��ظ��ري وال��تَّ��َش��ك��ي اب��ن��ت��ي ي��ا ال��ه��مَّ ق��لِّ��ل��ي
�ا �ه� �ن� م� �س ئ� ال��ب��ا ال��وط��ن ن��ع��م��ُة ال��س��وُق ه��ذه

بك: عيل

ذل��ك ن��ع��ل��م ون��ح��ُن
ح��ال��ك م��ث��ل م��ن ب��ن��ُت ي��ا ح��ال��ي ُل، آم��ا ي��ا ب��ال��س��وق م��ررت أي��ًض��ا أن��ا
وم��م��ال��ك ورائ��ه��ا م��ن دوًال ن��ب��غ��ي ال��س��وق ب��ه��ذه وق��ف��ن��ا ق��د
ال��م��ه��ال��ك س��ب��ي��َل أو ل��ل��م��م��ال��ي��ك ال��م��ع��ال��ي س��ب��ي��َل ك��ان��ت وق��دي��ًم��ا

مستمرٍّا) بك (عيل

ي��س��ود س��وف ال��ن��ف��س ك��ب��ي��ر وك��ل ك��ب��ي��رة أن��ت آم��ال، ي��ا ال��ل��ه ل��ك
م��زي��د ع��ل��ي��ه م��ا إب��اء وه��ذا ح��رٍة ن��ف��س ه��ذه ن��ف��س��ي ف��داؤك
ص��ي��د ال��ك��ن��ان��ة ع��رش ع��ل��ى م��ل��وٌك ل��ه��م م��ض��ى ف��ي��م��ا ي��أِت ل��م ب��م��ا أت��ي��ت
ع��ب��ي��د ب��م��ص��ر س��ودان ب��ي��ع ك��م��ا وف��ت��ي��ة ص��غ��اًرا وب��اع��ون��ا َش��رون��ا
أري��د ل��س��ت ال��ب��ي��ع ع��ن��د ق��ال وم��ن ُس��بَّ��ًة ال��رِّقَّ رأى م��ن م��نَّ��ا ك��ان ف��م��ا

مستمرٍّا): (ثم

ف��ت��اة ي��ا ت��ح��زن��ي ال ع��ظ��ي��م غ��ي��ُر ال��خ��ط��ُب
األس��اُة ع��ال��ج��ت��ه إن يُ��داوى ج��رح وك��لُّ
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آمال:

ف��ي��ه��ا ال��ص��ال��ح��ي��َن ف��ض��ائ��ُل ن��ف��ًس��ا ُرزْق��َت ق��الُ��وا م��والي
أب��ي��ه��ا م��ن ال��ب��ن��ت وت��ش��ت��ري ��ي رقِّ ت��ح��وُز دي��ن ب��أيِّ

بك: عيل

أب��وك؟!

آمال:

وال��دي أج��ل

بك: عيل

أب��وه��ا؟ أأن��ت م��ص��ط��ف��ى

مصطفى:

س��ي��دي أج��ل

بك: عيل

ت��رى؟ ف��م��اذا

مصطفى:

ي��دي م��ن خ��رج��ْت ل��ق��د ت��ص��رَّف ال��ف��ت��اة ي��دي��ك ف��ي
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بك: عيل

ف��ارُدِد أو ف��ت��ات��َك ج وزوِّ وال��ش��راءَ م��ص��ط��ف��ى ي��ا ال��ب��يْ��َع دع

مصطفى:

ب��َم��ْن؟

بك: عيل

ب��ي

مصطفى:

إل��ه��ي!

بك: عيل

أن��ا ب��ي أج��ل

مصطفى:

اح��َم��دي اش��ك��ري��ه ف��ت��ات��ي س��م��ع��ِت

آمال:

غ��د ف��ي ص��اح��ب��ي م��ا س��أع��ل��م ال ب��ع��ُد؟ أَج��ّرب��ي��تُ��ُه ع��الَم

بك: عيل

ن��ب��ي��ل��ْه ح��رة م��ن ل��ك ي��ا ح��ي��ن م��ن��ذ ال��رق ت��ق��ب��ل��ي ل��م
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ذل��ي��َل��ْه ظ��لِّ��ه ف��ي ت��م��ش��ي��َن زواج م��ن ت��خ��ش��يْ��َن واآلن
�ال آم�

آمال:

م��والي

بك: عيل

وال��ف��ض��ي��ل��ْه ب��ال��نُّ��ب��ل ُس��وس��ي��ه ق��ص��ري ه��اك

محمود: أم

ال��م��م��ل��ك��ْه ف��ي أَم��ة م��ن ل��ل��م��ل��ك��ْه ت��ح��ي��ٌة

مصطفى:

م��والت��ي س��ت��َر أَُق��بِّ��ُل

آمال:

ال��ل��ه! أس��ت��غ��ف��ر أب��ي!

بك: عيل

ال��دار ع��ل��ى وانْ��َه��ْي ُم��ري ال��ي��وَم ال��م��ل��ك��ُة وأن��ت
آذار أرج��اء ف��ي ـ��س ال��ش��م��ـ ُح��لُ��وَل وُح��لِّ��ي��ه��ا
وأس��راري وأذخ��اري أم��وال��ي ُق��ْف��َل وك��ون��ي
أس��ف��اري ت��ش��َغ��ْل��ك وال تَ��ْرَح��ال��ي يَ��ه��ُم��ْم��ك وال
ال��ض��اري األس��د خ��ف��وف وال��ص��ي��د ف��ل��ل��م��غ��ن��م
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ال��س��اري ال��ق��م��ر س��ف��ار وال��م��ج��د ول��ل��رف��ع��ة

آمال:

يَ��ْد خ��ي��َر ط��وَّق��ت��ن��ي ق��د ي��ًدا ه��ات��ه��ا م��والَي
َع��َدْد ب��ال ُق��بَ��ًال َك راح��ت��ي��ـ ف��ي أَض��ْع ه��ات

مصطفى:

ال��َق��َدر ل��ت��وف��ي��ق وي��ا وال��َخ��َط��ر ل��ل��ج��الل ي��ا
واألَُس��ْر ال��ب��ي��وت إل��ى ب��ال��َخ��بَ��ْر ال��ب��ش��ي��ُر م��ن
ال��َج��بَ��ْل يُ��ب��لِّ��غ ف��م��ن َك��م��ل ق��د ل��ع��م��ري ح��ظٌّ
وال��ُق��َل��ْل ال��ش��ع��اب ع��ل��ى نَ��َزل دارٍع وك��لَّ

ب��األم��ل ظ��ف��رن��ا أنَّ��ا

محمود: أم

وال��ت��أنُّ��س ل��ل��ه��و ال��ش��رك��س ب��ن��ات ق��م��ن
ال��َح��م��س ب��رق��ص��ُك��نَّ ال��م��ج��ل��س س��روَر زدَن

شمس:

خ��ن��ج��رك ت��ج��رْد َل��ْم ِل��ْم ��رك أخَّ م��اذا ��اق ُع��شَّ
ال��م��ع��ت��رك ت��خ��وُض ك��ي��َف نَ��َرْك ال��غ��ي��َد الع��ب ق��م

عشاق:

آم��ال ال��ح��س��ن��اء ع��ل��ى ل��ل��وال��ي يُ��ع��ق��ُد غ��ًدا
ال��ع��ال��ي ال��ن��س��ب ب��ه��ذا اخ��ت��ال��ي ال��ش��رك��س ج��ب��اَل
ال��خ��ن��ج��ر رق��ص��َة ��وا ه��ل��مُّ األك��ب��ر ال��ف��رَح ��وا ه��ل��مُّ
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وال��ب��ادي ال��ح��اض��ر م��ن ال��وادي ي��م��ت��ل��ك غ��ًدا
أع��ي��اد ش��اه��د وم��ن أف��راح ط��ال��ب ف��م��ن
ال��خ��ن��ج��ر رق��ص��ة ه��ل��م��وا األك��ب��ر ال��ف��رح ه��ل��م��وا
م��ص��ُر ف��رًح��ا وتُ��م��س��ي ال��ع��ص��ُر ي��ب��ت��ه��ًج غ��ًدا
ال��ق��ص��ُر ب��ه��م��ا وي��زه��و وال��ب��دُر ال��ش��م��ُس وتُ��ج��ل��ي
ال��خ��ن��ج��ر رق��ص��ة ه��ل��م��وا األك��ب��ر ال��ف��رح ه��ل��م��وا

القرص): خارج (هتاف

ال��م��ع��ارك أس��د ي��ا ال��ق��ن��ا م��ن��ص��ور زل��ت ال
وب��اِرك زْد ربِّ ي��ا س��ق��ي��تَ��نَ��ا أط��ع��م��تَ��ن��ا

بك: عيل

اس��م��ع��وا

رزق:

��ٌة ض��جَّ

مرجان: األغا

ي��ه��ت��ف��ون��ا ب��س��ي��دي ورج��اٌل واب��ت��ه��اٌل أج��ْل

بك: عيل

ال��ص��اخ��ب��ون��ا َم��ْن ف��ان��ظ��ر أُخ��رج ج��اُن م��ر وي��ا رزُق ال��ه��ات��ف��وَن تُ��َرى م��ن
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األغا:

ي��ط��ع��م��ون��ا ج��ائ��ع أل��ف ع��ن��دن��ا خ��م��ي��س ي��وم ك��ل ت��ل��ك ع��ادٌة

بك: عيل

ال��ب��ن��ي��ن��ا م��ن��ه يُ��ط��ع��م��وَن ذه��بً��ا ف��ق��ي��ر ك��لِّ ك��فِّ ف��ي ف��اج��ع��ل ام��ض
م��والت��ك ال��ن��ي��ل أم��ي��رة م��ن ن��ف��ح��ٌة

آمال:

ال��م��ح��س��ن��ي��ن��ا س��يِّ��َد م��ن��ك ب��ل

رزق:

م��والي

بك: عيل

ذا؟ رزُق أَو م��ن؟

رزق:

تَ��َه��ْب وك��م ت��ج��وُد ذا ك��م
ال��َخ��ِرْب ك��ال��ج��ح��ر ب��ن��داَك أْص��بَ��َح��ْت ال��خ��زان��ة إن
ذََه��ب ذه��ب م��ن ك��ان ق��د وم��ا ��ْت ان��ف��ضَّ ��ُة ال��ف��ضَّ
َرَج��ْب ب��ه راَح وال��ن��ص��ف ب��ن��ص��ف��ه راَح رم��ض��ان
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بك: عيل

ط��ع��ام ال��ُم��تْ��َرِف��ي��َن ق��ص��ور ف��ي ل��ه ي��ُك��ْن ول��م ال��ف��ق��ي��ر أط��ع��م��ن��ا ن��ح��ُن أج��ل
أواُم ال��ط��ري��ق ف��وق ل��ه يُ��بَ��لُّ ي��ك��ن ول��م ال��س��ب��ي��ل اب��ن س��ق��ي��ن��ا ون��ح��ن
ك��راُم م��ح��س��ن��وَن م��ن��ا وآواُه دم��َع��ُه ن��م��َس��ُح ال��يُ��تْ��َم ��نَ��ا َح��ضَّ ون��ح��ُن
وق��ي��ام ح��وَل��ُه ق��ع��وٌد ي��ت��ام��ى س��اح��ة ك��ل وف��ي م��ب��ذوًال ال��زاد ت��رى
يُ��ق��اُم ل��ل��ص��الة ورك��ٌن يُ��َش��اُد وال��ح��ج��ا ل��ل��ث��ق��اف��ة ف��رك��ٌن ون��ب��ن��ي
وَس��ق��اُم ب��ه ج��راح��اٌت تُ��داوى وم��ن��زٌل ف��ي��ه��ا ال��ب��ؤُس يُ��واَس��ى وداٌر
وت��ن��اُم س��اح��ات��ن��ا ع��ل��ى تُ��ق��اُت ج��راح��ه��ا ت��أس��و ب��ال��ع��ج��م��اء ون��رُف��ق

بالباب) وهو مرجان لألغا بك (عيل

خ��ي��ٌر م��رج��ان،

مرجان:

(ب��ش��ي��ُر) س��ي��دي

بك: عيل

س��ت��ور دونَ��ه ل��ي��َس أدخ��ل��ه

(آلمال):

أوالدي م��ن ب��ش��ي��ُر تُ��راع��ي ال أم��ي��رت��ي

محمود): (ألم آمال

ك��ثُ��ْر ق��د ب��ال��م��ه��م��ات ش��غ��ل��ه م��والَي إن
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م��ح��م��ود أم

محمود: أم

ال��َخ��بَ��ْر م��ا تُ��ري��دي��َن م��ا م��ْل��ك��ت��ي

آمال:

ش��م��س

شمس:

وال��ق��م��ر ال��ش��م��س دون��ك م��ل��ك��ت��ي ل��ب��ي��ك

(لزكية): آمال

أخ��ُت

زكية:

ال��ق��در ش��أن��ك ف��ي زاد م��ل��ك��ت��ي أف��دي��ك

آمال:

ال��ُح��َج��ر ف��ي ��ْل��َن وت��نَ��قَّ ج��ْول��ًة ال��ق��ص��ر ف��ي ُج��ْل��َن
َغ��بَ��ر ال��ذي ك��أم��س ءِ وال��ص��ف��ا ال��ُودِّ ف��ي ن��ح��ُن
ال��ُع��ُم��ْر ب��ي ام��ت��دَّ م��ا ـ��ق��ص��ر ال��ـ ف��ي ع��ل��يَّ ض��ي��ًف��ا ع��ش��َن

من ناحية آمال فتنتحي بك بشري ويدخل وعشاق، مصطفى مع (يخرجن
الدار) ساحة عىل فيها نافذة من ترشف الحجرة
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بك: عيل

ب��ش��ي��ْر؟ ي��ا وراءَك م��اذا

بك: بشري

خ��ط��ي��ْر س��أع��رض��ه ش��أٌن

بك: عيل

ق��ل

بك: بشري

األم��ي��ر إل��ى يُ��َس��رُّ ش��أٌن ألن��ه أق��وُل ال

الحجرة): من أخرى ناحية إىل بك ببشري يذهب بك (عيل

بك: عيل

األم��ور ال��ج��دِّ م��ن بَ��َل��َغ��ْت ب��م��ا وك��اش��ف��ن��ي ع��ج��ل
�وُّ �بَ� وال�

بك: بشري

َم��ْن؟

بك: عيل

ال��ده��ب أب��و
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بك: بشري

األَُه��ْب ��رِّ ل��ل��شَّ ي��أخ��ذُ
ال��ع��رب وتَ��أَلَّ��َف ـ��ه إل��ي��ـ األق��ال��ي��م ح��از
َط��رْب ج��ذالُن وال��ش��ع��ُب رك��اب��ه ف��ي وال��ُغ��زُّ
ال��ط��ل��ب ف��ع��ج��ل ُج��نَّ ف��رب��م��ا ف��ل��ن��رت��ح��ل

بك: عيل

ان��ف��راُج��ه��ا وأب��ط��ا اش��ت��دْت األْزَم��َة أرى

بك: بشري

ب��ذه��اب آذن��ت ع��س��اه��ا ف��ص��ب��ًرا

بك: عيل

ُم��ص��اب��ي ال��ج��م��ي��ُل ال��ص��ب��ُر ذلَّ��َل وال ج��ال ف��م��ا ب��ش��ي��ُر ي��ا ط��وي��ًال ص��بَ��رت
وع��ذاب��ي ن��ك��ب��ت��ي ب��أه��ل��ي ول��ك��ن اح��ت��م��ل��تُ��ُه ب��ال��غ��ري��ب ُرْزئ��ي أن ول��و
ب��ب��اب��ي وش��بَّ ح��ج��ري ف��ي وُربِّ��َي ي��دي ف��ي َدبَّ م��ن األرض ف��ي يُ��ط��اردن��ي
ب��ي َس��َط��ا ي��دي��ه ف��ي ح��واه��ا ف��ل��م��ا وس��ط��وت��ي ب��ب��أس��ي ال��دن��ي��ا ط��ل��ب وم��ن
وخ��راب��ي ُش��ْغ��َل��ه ه��دم��ي ف��َص��يَّ��َر رك��نَ��ه وأْع��ُم��ُر أب��ن��ي��ه ع��ش��ُت وَم��ْن
ِرَك��اب��ي ل��ل��رح��ي��ِل ه��يِّ��ئْ ام��ض ب��ش��ي��ُر األذى أدف��ع وأن أس��ع��ى أن آن ل��ق��د
ط��الب��ي ي��م��لُّ ال ع��دوي وه��ذا وك��ي��ده ع��دوي ع��ن ق��ع��ودي ك��م إل��ى
ص��ح��اب��ي خ��ي��َر وادع ج��ي��ادي ف��ه��ي��ئْ ش��ي��ع��ت��ي َف��لِّ ف��ي ال��ش��اِم ن��ح��َو س��أخ��رج

بك: بشري

ال��ش��ام؟ وراء وم��اذا
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بك: عيل

غ��اب��ي ل��نُ��ْص��رة ح��ول��ي ��ه��م��و ألُ��فُّ �ٌم �َراِغ� َض� �ٌد أُْس�
ون��اب��ي ال��ق��ت��ال ف��ي ظ��ف��ري وي��ش��ت��د ع��ش��ي��رت��ي وت��ق��وى ج��ي��ش��ي ب��ه��م ي��زي��د

�ا �ن� �رغ� ف� اآلن

بك: بشري

أأم��ض��ي؟ س��ي��دي أج��ل

بك: عيل

ب��ش��ي��ْر ي��ا ان��ت��ظ��ْر اب��ق ب��ل
يَ��ض��ي��ْر م��اذا األم��ي��رِة ب��ق��رب ال��م��س��اء ه��ذا ��ي��ُت َق��ضَّ أن��ا إذا

بك: بشري

ال��ك��ث��ي��ر ال��ل��ي��ال��ي ف��اب��َق ش��ئْ��َت وإن بَ��ْع��َدُه وال��ذي غ��ٍد ول��ي��َل
األم��ي��ر ب��ان��ت��ظ��ار ب��ه��ا ون��ب��ق��ى ال��ع��ري��ش ف��ن��أت��ي ف��ن��م��ض��ي ون��ح��ُن
ن��ك��ي��ر أو ُم��ن��ك��ٍر م��ن ون��ه��رُب ال��ط��ري��ق ط��وَل ال��ج��واس��ي��س نُ��ري��ُغ
ال��ظ��ه��ور ق��ل��ي��ل ال��ت��واري ك��ث��ي��ر م��س��ت��م��ه��ًال أن��ت وت��درك��ن��ا

بك: عيل

ال��ب��ك��ور م��ث��ُل ال��خ��ي��َر َج��َل��َب ف��م��ا ب��ن��ا ِس��ر ب��ن��ا ِس��ر ب��ن��ا ام��ض ب��ل

(آلمال):

ال��س��ف��ر م��ن ل��ي ب��د ال أم��ي��رت��ي ت��ج��زع��ي ال
ال��ُك��ب��ر ال��ح��وادث م��ن ح��ادث��ة دع��ت ل��ق��د
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ال��َق��َدر م��ن ُم��زاح��ٌة وس��َف��ْر زواٌج ك��ي��َف
ف��ان��ت��ظ��ري واح��ًدا ش��ه��ًرا أغ��ي��ب

آمال:

س��أن��ت��ظ��ر

بك: عيل

وأم��ر ب��ق��ص��ِري نَ��َه��ى َم��َل��ٌك إال أن��ِت م��ا
ال��ق��ص��ر ربَّ��ة ي��ا ال��ل��ه ذم��ة ف��ي

آمال:

ب��ال��ن��ص��ر ُش��بِّ��ْع��َت م��والَي وأن��َت

(لرزق): بك عيل

ل��ش��غ��ل ال��ص��ع��ي��د ن��ح��َو رزُق ي��ا س��أص��ع��د

رزق:

ال��ق��َم��ْر ص��ع��وَد ال ولِ��ْم

لنفسه): (ثم

وان��دثَ��ْر ��ح��ى امَّ ف��ي��ه��ا ص��اَر إذا ذروة إل��ى ال��دخ��ان ُص��ع��وَد
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بك: عيل

ائ��ت��م��ر ف��ي��ه األم��ي��رة ب��أم��ر ال��ق��ص��ور ف��ي أو ال��خ��زان��ة ف��ي وم��ا

(آلمال):

ال��ن��اس��ا ب��ال��ش��ئ��ون م��ص��ر ش��غ��ل��ت ش��ئ��ون ي��وم ك��ل م��ص��ر ه��ك��ذا
��واَس��ا ال��سُّ تُ��ب��دِّل ي��وم ك��لَّ ج��ه��اد خ��ي��ُل ال��ب��الد وك��أن

(لنفسه): الوكيل رزق

ال��َه��َرْب ل��ع��م��رَي ه��ذا َس��َف��ٌر ال رح��ل��ٌة، ال
ال��ط��ل��ب ال��ش��ام إل��ى ب��ل ي��ق��ص��دون ال��ص��ع��ي��د وم��ا
ال��ده��ب أب��ي م��ن ال��ي��د م��ألت ف��ق��د أن��ا أم��ا
ان��ق��َل��ْب ح��ي��ن ب��ع��د ب��ع��ل��يٍّ ال��زم��ان إذا
ال��ذه��ب خ��زائ��ن ع��ل��ى م��ح��م��د ي��ج��ع��ل��ن��ي

بك: عيل

ج��الل��ي ودس��ت س��ل��ط��ان��ي وإي��وان وال��غ��ن��ى اإلم��ارة ق��ص��ر ع��ل��ى س��الم
ب��ب��ال��ي األم��ور س��ل��وى خ��ط��رت وال ق��ًل��ى ع��ن م��غ��نَ��اَك ف��ارق��ت م��ا ووال��ل��ه
خ��ال م��ح��ال��ة ال م��ن��ي وأن��ك زائ��ٌل ب��دَّ ال ع��ن��ك أن��ي وأع��ل��ُم
ح��ال ت��ب��دل أو دن��ي��ا ب��ن��ق��ل��ِة وح��وادٌث َج��َرْت ق��د أُم��وٌر ول��ك��ن
ب��م��ال��ي ي��ع��ي��ش أو ب��ج��اه��ي ي��ص��ول إش��ارت��ي ع��ن��د ك��ان م��ن ف��خ��ال��ف��ن��ي
وظ��الل��ي ل��ه أك��ن��اف��ي ووطَّ��أُْت ن��ع��م��ت��ي ح��ج��ر ف��ي رب��ي��ت ال��ذي وع��قَّ
رج��ال��ي ب��ال��خ��روج وأغ��رى ع��ل��يَّ ش��ي��ع��ت��ي وألَّ��ب أص��ح��اب��ي ت��ألَّ��ف
ت��الل س��ح��ي��ق م��ن ب��أف��ع��ى أت��ي��ُت ف��ك��أن��م��ا ل��ي ل��ي��س ب��اب��ن ج��ئ��ت ل��ق��د
ع��ي��ال��ي غ��ي��ُر ال��ي��وَم ح��ول��ي ي��ب��َق ول��م ب��ط��ان��ت��ي إال ال��ن��اُس ع��نِّ��ي ت��ف��رَّق
ل��ي��اِل وُخ��ب��ز أي��ام ق��وِت س��وى ت��رك��ت��ه��م إن ل��ه��م ع��ن��دي وم��ا س��أم��ض��ي
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وح��الٍل ت��ارًة ح��رام م��ن أت��ى خ��زان��ت��ي ف��ي ال��ِغ��نَ��ى ال��ن��اُس َزَع��َم وق��د
ش��م��ال��ي أن��ف��ق��ت��ه إال ال��م��اِل م��ن ِدره��ًم��ا ي��م��ي��ن��َي تُ��ح��رز ل��م وأُْق��ِس��ُم
ب��ه��الل��ي تَ��ج��ي أو ب��نَ��ْج��م��ي تَ��روُح ��رى ال��سُّ ف��ع��س��ى نَ��َع��ْم أم��ض��ي أج��ْل أس��ي��ر
ل��ي��اِل ب��ع��َدُه��نَّ ل��ي��اٍل وإال ض��دُّه��ا ث��م ح��ال��ٌة إال ال��ده��ر ف��م��ا
زواِل وش��ي��ِك ُم��ْل��ٍك ف��ي وأش��رك��ُت وه��ل��ٍة أول أْح��بَ��بْ��ت ال��ت��ي وت��ل��ك
ح��ال��ي ال��م��ؤزَِّر ب��ال��ن��ص��ر وف��رق��َي ظ��اف��ًرا ال��م��واك��ِب ف��ي إل��ي��ه��ا أع��ود
واِل ف��وق��َي ع��ث��م��اَن ب��ن��ي م��ن وم��ا ك��ل��ه ال��ن��ي��ُل ت��ح��ت��َي ُح��رٍّا وأرج��ُع

بالباب) مرجان ويبقى الوكيل ورزق بك بشري ومعه بك عيل (يخرج

تقول) القرص أمام امرأة من ورصخة ضجة (تسمع

��رُّ ال��ضُّ ��ِك م��سَّ ال ال��ق��ص��ر ربَّ��ة ي��ا
ن��ص��ُر ع��ن��دك��م ه��ل غ��وث ع��ن��دك��م ه��ل
ُح��رُّ ب��ه ل��ي��س واْد ف��ي ل��ح��رٍة

آمال:

ب��اك��ي��ْه ص��ارخ��ة وام��رأٌة ص��ي��ح��ة ه��ذه وي��ح��ي م��رج��ان
ان��ظ��ر م��رج��ان

مرجان:

ش��اك��ي��ْه ص��اخ��ب��ًة ُم��ع��ِول��ًة أق��ب��ل��ت ذي ه��َي

وصارخة) األذن مقطوعة امرأة (تدخل
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آمال:

ح��ال��ْه ب��ش��رِّ أن��ِت خ��ال��ْه ي��ا ده��ى م��اذا
أس��ال��ه؟ م��ن ال��دُم ذا

املرأة:

وال��ُخ��لُ��ق ج��رَّدوا ق��د ال��دِّي��ن م��ن ل��ه��م ك��ب��ي��ٍر وراء ج��ن��وٌد
س��رق ون��ص��ٌف ال��ع��ف��اف أزال ن��ص��ف��ه��م ف��م��ض��ى دارن��ا أت��ْوا
ال��ح��ل��ق ف��ي ط��م��ًع��ا ب��س��ك��ي��ن��ه ب��ع��ض��ه��م أذن��ي ع��ل��ى وم��ال

رصة): مرجان إىل تدفع (آمال

ن��اول خ��ذ م��رج��ان

مرجان:

خ��ذي ت��ع��اَل��ْي

آمال:

ب��اُس ال خ��ال��ُة ي��ا ب��أس ال
ال��ن��اُس ي��رت��دُع غ��د ف��ف��ي غ��ًدا ع��ل��يٍّ ع��ْوَد ان��ت��ظ��ري

مولولة) وتصيح الرصة تأخذ (املرأة

آَه��ا ل��ه��ا آًه��ا م��َض��ْت أل��ق��اه��ا أي��َن وأذِْن��ي
ق��رط��اه��ا ي��ك��ف��ي��َك أم��ا أذن��ي ع��ن��َده َم��ْن وي��ا

مذعورة) فتاة تدخل ثم ضجة (تسمع
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الفتاة:

س��ي��دت��ي

آمال:

أي��ًض��ا وأن��ت

الفتاة:

س��ي��دت��ي رح��م��ًة

آمال:

ده��ى؟ م��ا ت��ش��ت��ك��ي��ن؟ م��ا

الفتاة:

س��ي��دت��ي ي��ا اآلن
س��اح��ِةال��رَُّم��يْ��َل��ِة ف��ي إخ��وت��ي يُ��ذَبِّ��ح��وَن

آمال:

ل��ه��م وي��َح َج��نَ��ْوا م��اذا ل��ه��م وي��َح

الفتاة:

ش��يء ال
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آمال:

دَع��ا داٍع م��ن بُ��دَّ ال ال
ُس��ًدى أخ��ُت ي��ا تُ��ْق��تَ��ُل ال ال��ن��ف��ُس

الفتاة:

ه��ن��ا إال أم��ي��رت��ي ي��ا ص��دق��ت
ال��ِك��را ب��ي��ِت ف��ي ال��م��رء ن��زول إال ج��س��ًدا ب��م��ص��َر ال��رأس ي��ن��زُل ال

آمال:

اص��ُدق��ي ال��ح��ق ل��َي ُق��ول��ي تَ��ذَكَّ��ري

حياء): (يف الفتاة

ال��ك��تُ��خ��دا ج��ح��َش اإلخ��وة َس��َرَق ق��د

آمال:

ل��ل��ج��ن��اِة ال��ح��اِك��ِم ل��دى واش��ف��ع ال��ف��ت��اة م��ع م��رَج��اُن ام��ض س��ْر

الفتاة) مع مرجان (ينرصف

ويقول): آخر أغا (يدخل

س��ي��دت��ي
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آمال:

ُق��ْل ع��ن��َدك م��ا وأن��َت

األغا:

م��راُد س��ي��دي األم��ي��ر اب��ُن

آمال:

أوالد ل��س��ي��دي أك��لُّ��ه��م ب��ه ج��ئ ��ل َع��جِّ ه��يِّ األم��ي��ر! اب��ُن
ب��م��ص��ط��ف��ى وائْ��ت��ن��ي م��راًدا أَدخ��ل

لنفسها) (آمال

ي��ع��رف��ا أن أب��ي ق��ل��ُت إن أخ��اُف

بك) مراد (يظهر

لنفسها) (آمال

ال��َف��تَ��ى ه��ذا ع��ل��ى ال��َغ��ْدَر أرى إن��ي أرى م��ا ل��ع��ل��يٍّ ووي��ٌح وي��ح��ي

بك: مراد

أن��ا؟ َم��ْن أت��ذك��ري��َن س��ي��دت��ي ت��ح��ي��ًة

آمال:

ه��ن��ا ه��ا األم��ي��ر اب��ن أع��رف��ه ال��ذي ك��ل
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بك: مراد

أب��ا ل��ي ع��ل��يٌّ م��ا خ��دع��وك ق��د أم��ي��رت��ي
وق��رَّب��ا ق��دَّم��ه ص��اح��ٌب إال أن��ا م��ا

آمال:

ع��ج��بً��ا! ي��ا

بك: مراد

ال��ع��ج��ْب ال��ق��ل��ب م��ال��ك��ة �ا ي� �م وم�
ب��أْب ل��ي ع��ل��يٌّ ل��ي��َس أن األم��ر ف��ي م��ا وك��لُّ
وأَُح��ْب أُِح��بَّ أن م��ن ي��م��ن��ُع��ن��ي م��ا ول��ي��س

آمال:

ب��األدْب ي��ل��ي��ُق ال ٌل ق��و تُ��َح��بُّ أو تُ��ِح��بُّ
َوَج��ْب م��ا وألب��ي��َك ول��ي ل��ل��ق��ص��ِر ن��س��ي��َت

بك: مراد

ال��ج��الب م��ع��رض ف��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا أم��ِس إن��ن��ا أم��ي��رت��ي ي��ا ع��رف��ن��اك ق��د

مستمرٍّا) (مراد

رم��ان��ي ال��م��ق��َل��ت��يْ��ن ب��س��ه��م غ��زاٌل وب��اع��ن��ي ف��اش��ت��ران��ي ألش��ِري ذه��ب��ت
م��ك��ان��ي ال��ب��الِد س��ل��ط��ان وص��يَّ��ر ردَّن��ي ال��ص��يْ��د ص��اح��ُب ول��ك��ن َه��َم��ْم��ُت
ش��ان��ي ال��ري��اس��ة ف��ي ع��ل��يٍّ وش��أن م��ح��م��ٍد ش��أن ف��وق أن��ي ي��در ول��م
ف��ح��وان��ي م��ي��زان��ه ف��ي ب��َي رم��ى ال��ذي رج��ح ��ٌة ِك��فَّ ح��وت��ن��ي م��ا إذا
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ف��اش��ت��رى ع��ل��يٌّ وج��اء

آمال:

ب��ان ل��ل��م��ك��ارم أم��ي��ر ب��ي ب��نَ��ى ص��ادًق��ا ل��س��ت

بك: مراد

ال��وادي ع��ن وط��ار
ل��ل��ط��ي��ران ال��ِع��ق��ب��ان تُ��خ��َل��ق أَل��ْم يَ��ع��ي��بُ��ُه وم��اذا

منها) يقرتب بك (مراد

ت��ع��ط��ف��ي��ن��ا ل��و آم��ال ت��ع��رف��ي��ن��ا ل��و آم��ال

كالمهما): سمع وقد (بالباب مصطفى

(لنفسه):

األف��ع��واُن ال��غ��ري��َم ن��اَش ك��م��ا ح��ول��ي ح��اَم ال��ج��ري��م��ِة ش��ب��َح أرى

بك): (ملراد آمال

ب��ال��ل��ق��ِب ن��ادن��ي ول��ك��ن ب��اس��م��ي ت��دُع��ن��ي ال
األدب ح��دِّ ع��ن��د ق��ف َه��وٌس ه��ذا م��راُد
ألج��ن��ب��ي ب��م��ج��ل��س م��ق��ص��ورت��ي م��ا م��راد

�رج اخ�
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بك: مراد

م��والت��َي رس��ل��ِك ع��ل��ى

آمال:

إذه��ب دع��ن��ي

بك: مراد

م��والت��ي ال��ح��ب ب��ح��قِّ

آمال:

غ��ادر ي��ا ال��ح��بَّ ظ��ل��م��َت
ف��اج��ر وال ل��صٌّ وال ُف��ض��ول��يٌّ ال��ح��بُّ ف��م��ا
ال��ط��اه��ر ال��ُخ��لُ��ق وك��ن��ز ال��ن��ب��ل م��ع��دن ول��ك��ن

كان جبينه عىل قديم جرح أثر فيظهر بك مراد جبهة عن العمامة (تنحرس
(… صغره يف به أصيب قد

بالباب): وهو الجره أثر يرى أن (بعد مصطفى

الئ��َم��ا ل��ل��ُج��رِح ال��ده��ر ط��وُل ك��ان أم��ا م��ك��انُ��ه ذا ُج��ْرُح��ه ه��ذا إل��ه��ي
ال��ع��الئ��م��ا َم��َح��ْوَن م��ا س��ن��واٌت َم��َض��ْت ج��ب��ي��ن��ه ف��وَق ال��ج��رح ه��ذا إل��ه��ي
ص��ارم��ا ال��رأَس َخ��دش س��ي��ًف��ا ف��ص��ادَف ن��اش��ئً��ا ب��ال��س��ي��ف ال��ص��ب��ي��ان ب��ارز ل��ق��د
ص��ارم��ا ع��ق��اب��ك م��ن ف��ي��ه��ا وأْش��ف��ُق م��ه��ول��ًة ثَ��مَّ أش��ي��اءَ أرى إل��ه��ي
ح��ال��م��ا ع��ذاب��ك م��ن راءٍ أن��ا ب��م��ا أُك��ن وُم��ْر ��ا ح��قٍّ ت��ج��ع��ل��ه ال إل��ه��ي
ظ��ال��م��ا تَ��ُك ول��م ت��ظ��ل��م ل��م وح��اش��اَك ع��ق��وب��ًة ح��س��ب ربُّ ي��ا غ��ض��بً��ا ك��َف��ى
راح��م��ا ال��ي��وم ف��ي��ه��م��ا ل��ي ف��ك��ن ف��تُ��ب��ُت َغ��وايَ��ٍة ع��ن ه��ف��وت��ي ك��ان��ت إل��ه��ي
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(ملصطفى): آمال

أب��ـ��ت��ـ��ا! وا

مصطفى:

آم��اُل ل��ب��يْ��ِك

آمال:

أِب��ي ي��ا إل��يَّ

مصطفى:

أح��ب��ب ب��ال��ن��داءِ أح��ِب��ْب ال��ص��وت ب��ه��ذا أح��ِب��ْب

آمال:

أب��ي

مصطفى:

ه��ن��ا؟ أن��ِت اب��ن��ت��ي

آمال:

ب��ج��ان��ب��ي ِق��ف ت��ع��اَل

مصطفى:

دم��ي ن��ادي��ك دوَن ـ��ك ع��ل��ي��ـ اب��ن��ت��ي ي��ا ب��أس ال
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آمال:

��يْ��َغ��م ال��ضَّ غ��ي��اِب ف��ي ال��ع��ري��ُن دي��َس ل��ق��د أب��ي

مصطفى:

ال��َف��ت��ى؟ م��ن أرى م��ا األم��ي��ر؟ م��ق��اص��ي��ر ف��ي َم��ْن

آمال:

أت��ى ال��غ��اب ف��ي ل��ل��ص��ي��ِد آدم ب��ش��ك��ل ذئ��ٌب

(مهمهًما): مصطفى

ع��ن��ي وال��دن��يَّ��َة ال��ع��اَر ي��غ��س��ل م��ن��ي ال��ي��وَم خ��ن��ج��ري أي��ن خ��ن��ج��ري
م��ن��ي ه��و ي��ري��ح��ه أو ع��اب��ٍث، ص��ب��يٍّ م��ن يُ��ري��ح��ن��ي أن ف��ع��س��ى
س��ن��ي ه��و س��اع��دي ال��ل��ي��ث أن��ن��ي س��أري��ه ب��س��ن��ه ي��ط��غ��ى ه��و

آمال:

ت��ل��م��س��َت؟ م��اذا ت��ق��ول؟ م��ا أب��ت��ي

مصطفى:

س��الح��ي

آمال:

تَ��ُرْع��ِن��ي ال أب��ي ال ال

بك) ملراد (آمال
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ال��دم��اء ح��ق��ن��ت إال ب��رب��ك

بك: مراد

ال��ل��ع��ي��ن؟ دم��اءُ أم أن��ا دم��ائ��ي

مصطفى:

ال��ب��ن��ي��ن أع��قَّ ي��ا أت��ل��ع��ن��ن��ي ال��ش��ب��اب أض��لَّ ي��ا أت��ل��ع��نُ��ن��ي

بك: مراد

ُح��ْرَم��ٍة م��ن َل��َك وم��ا ال ولِ��ْم

مصطفى:

ح��ي��ن ب��ع��د ح��رم��ت��ي م��ا س��ت��ع��ل��م
ال��َع��ري��ن ف��ي َم��َش��ْت رج��ًال وأق��َط��ُع ل��لَّ��ب��اة س��م��ت ع��ي��نً��ا س��أق��ل��ع

آمال:

األم��ي��ر أيُّ��ه��ذا ه��وًس��ا ك��ف��ى

بك: مراد

م��ْل��ك��ت��ي! َه��َوٌس أب��ي

آمال:

ج��ن��ون ب��ل
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ج��رأة ك��ف��ى

بك: مراد

اج��ت��رأت؟ وع��الَم

آمال:

ال��غ��ائ��ب��يْ��ن ت��ح��ف��ظ ام��رأٍة ع��ل��ى

مصطفى:

ال��ج��ب��ي��ن وق��اح ال��ل��س��ان وق��اِح س��ادٍر م��ن ال��وي��ل ل��ك م��راد
ال��ح��زي��ن ع��ب��رات ع��ل��ى وُدْس��َت م��ح��رابَ��ه ال��ح��زن ع��ل��ى ه��تَ��ك��َت
ال��س��ن��ي��ن وق��ار ف��ي��ه��م ت��رج ول��م ال��ش��ي��وخ خ��ط��اب ف��ي ت��ح��ت��ش��م ول��م

خنجره) عن يبحث وهو لنفسه (مصطفى

اب��ن��ي أق��ت��ل أن��ن��ي تَ��ْق��ِض ال ربِّ س��الح��ي وح��طِّ��ْم ي��دي ض��لِّ��ل ربِّ

بك: مراد

ال��ش��ي��خ خ��ن��ج��ر س��ي��ف��ي س��ي��س��ب��ق

مصطفى:

ي��م��ان��ي ال��ح��دي��د م��اض��ي م��ن ب��س��ي��ف��ك �ا �بً� �رح� م�
َج��ن��ان��ي ال��ح��ادث��ات ع��ذاب م��ن أِرْح م��ن��يَّ��ت��ي ه��اِت ال��س��ي��َف م��راُد ف��ه��اِت
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سيفه): شهر (وقد بك مراد

ع��ص��ان��ي ه��م��م��ُت إذ س��ي��ف��ي ب��اُل وم��ا ي��دي ع��ل��ى ُغ��ل��ب��ُت ق��د ل��ي م��ا إل��ه��َي
وح��ن��ان رح��م��ٍة م��ن ان��ف��ج��رت ق��د ج��م��وده��ا ط��ول ب��ع��د ن��ف��س��ي ب��ال وم��ا
وأم��ان ِغ��ب��ط��ٍة ف��ي ن��اع��ًم��ا وع��ش ان��ط��ل��ق ع��نِّ��َي ِم��ْل َش��يْ��ُخ ي��ا َف��ِم��ْل َع��َف��ْوُت

مصطفى:

ب��ض��رب��ٍة ف��خ��ذه رأس��ي ذا أم��ي��رَي

بك) مراد (يخرج

ع��س��ان��ي ال��ض��م��ي��ر ه��َدء أرى ع��س��ان��ي

بك) مراد ويتبع لنفسه، (مصطفى

ش��ان��ي ��ُة ِخ��سَّ ك��ي��ف الب��ن��ي أَأَذُْك��ر م��ص��ط��ف��ى اس��ت��أِن ب��ل ال. ال؟ ِل��ْم أَأُنْ��ِب��ي��ه؟

(لنفسها): آمال

َح��دِّي ال��ع��ق��وب��ة ف��ي وت��ج��اوزُت ع��ل��ي��ه ق��س��وُت ق��د وي��َح ل��ي وي��َح
ردِّ ش��رَّ رددتُ��ه ح��ت��ى أذنَ��َب وم��ا األم��ي��ر اس��ت��ْوَج��َب ال��ذي م��ا
بُ��ْع��د أل��َف ل��ح��بِّ��ه وب��ع��ًدا ال��ق��ل��ُب ك��ذَب ي��ح��بُّ��ه ق��ل��ب��ي وي��َح
ع��ن��دي ال��زوج أم��انَ��َة وت��ن��اس��ى ح��ج��رات��ي ع��ل��ى م��س��ت��ْه��ت��ٌر ه��و
وق��ص��دي ال��ح��ي��اة م��ن ش��غ��ل��ي ه��و ب��م��راد ُش��ْغ��لُ��ه ال��ق��ل��ب ب��ل ال.
وج��د ول��وع��َة زائ��ًدا ش��ف��ًق��ا م��راد ن��ح��َو أِح��سُّ ل��ي م��ا ربِّ
وج��ل��دي ول��ح��م��ي دم��ي ف��ي ج��رى ال��ع��ْش��ِق رق��ُة ك��أن��ه وح��ن��انً��ا
ب��ودِّ ا ودٍّ ال��ق��ل��وُب ت��ج��زي ك��ي��ف أدري أآلن األول��ون ص��دق
ب��ودِّي ت��س��ت��ف��ي��ق ل��و ب��ودِّي ت��ه��واُه ك��ي��ف ت��ح��بُّ��ه ق��ل��ب��ي ك��ي��ف
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وُرش��دي ع��ق��ل��ي أس��ت��ردُّ وس��ًدى وأن��َه��ى ال��ف��ؤاَد آُم��ُر ع��ب��ثً��ا
ُم��ج��د غ��ي��ُر ال��َه��َوى س��ل��وة وف��ي ال��تَّ��رك ف��ي ل��ل��ق��ل��ب يُ��ق��اُل نُ��ص��ح ك��لُّ
ُج��ه��دي ال��ش��وَق أغ��ال��ُب ل��ي وم��ا وأه��واه م��راًدا أش��ت��ه��ي ال ل��م
ُس��ه��د ل��ي��ل��ة ب��ع��د ال��ص��ب��ح س��ن��ا م��ن ل��م��ًح��ا ال��ع��ي��ن ف��ي أل��ذُّ وم��راٌد
ب��َط��رِد يُ��ج��اَزى أن ال��ح��قِّ أف��ي ال��ُح��بَّ ي��ش��رُح ح��ج��رت��ي ج��اء َم��ل��ٌك
ال��ت��ع��دي ع��ن��ي ي��رد ن��ص��ي��ًرا ال��ده��ر ح��ادث ف��ي أت��خ��ذه َل��ْم ِل��َم
م��ج��دي ِدع��ام��ة أو دن��ي��اي رك��ن ع��ل��يٍّ ب��ع��د أت��خ��ذه َل��ْم ِل��َم
ِج��دِّي (آم��ال) ل��ل��ص��واب ارج��ع��ي (آم��ال) وال��ح��قِّ ال��ج��الل وربِّ ال
وت��ؤدي ح��ق��وق��ه وت��ق��ض��ي ال��زوج ح��م��ى ت��ص��ون أم��ٍة م��ن أن��ت
وَردِّ ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا س��الٍم م��ن إال ال��َع��الَق��َة ت��ج��ع��ل ال ربِّ
ال��تَّ��ردِّي وأخ��ش��ى ُح��ْف��َرًة وأرى ق��ري��ٌب م��ن��ي ال��ب��الءَ إن َربِّ
ب��ع��ه��دي ال��وف��اءِ ع��ل��ى وأَِع��نِّ��ي ع��ل��يٍّ��ا أخ��ون أن تَ��ق��ِض ال رب
ع��ن��دي ال��زوج ه��وى ع��ل��ى أه��َوى ك��ي��ف ال��ح��ي��ارى ت��ه��دي وأن��ت َح��يْ��َرى أن��ا

مستمرة): (ثم

ط��غ��ي��ان��ا ت��ج��زي��ه وال األم��ي��ر ع��ل��ى ت��ث��ب��ي ال آم��ال ي��ا روي��دك ال ال
أح��ي��ان��ا ال��غ��اب ت��ح��وط ال��ل��ب��اة إن غ��ي��ب��ت��ه أي��ام ف��ي ال��ل��ي��ِث ح��م��ى واح��م��ي
إي��وان��ا يُ��ن��زل��ك ول��م ت��اًج��ا يُ��ل��ب��س��ِك ول��م ع��ل��ي��ك ال��دن��ي��ا ي��خ��ل��ع ل��م ه��ب��ي��ه
إح��س��ان��ا ي��ن��ه��لَّ ول��م ال��زواج ب��ع��د وال ال��زواج ق��ب��ل ي��ن��ف��ج��ر ل��م ه��ب��ي��ه
أرك��ان��ا األرض ف��ي ل��دول��ت��ه ي��ب��ن��ي َج��َل��ٍل ل��ه ش��أن ف��ي س��اف��ر ه��ب��ي��ه
ش��ان��ا ل��ه ال��ُف��ض��ل��ى ال��ح��رَّة وتَ��ج��ع��ل َغ��ي��ب��ت��ه ح��قُّ يُ��رع��ى ال��زوُج ه��و أم��ا
ش��ي��ط��ان��ا ال��م��ه��ديَّ ال��َم��َل��َك ت��ج��ع��ل��ي ال َم��َل��ًك��ا م��ح��راب��ه ف��ي أَق��اَم��ك ل��ق��د
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عكا صاحب الُعمر ضاهر قلعة يف

من يطل جوانبه، يف املصاطب انترشت الحجر من مبني الضوء قليل (فناء
فناء من ناحية يف الرويس، األسطول يرسو حيث امليناء عىل جهاته بعض

(… يتحدثون الجند بعض الدار

الجند: أحد

ال��رع��د؟ س��م��ْع��ت��م

آخر:

ال��ق��ْع��ق��ع��ْه س��م��ع��ن��ا
م��س��ب��ع��ْه؟ ال��س��م��اء ف��ي ه��ل ب��رب��ك��م
وم��ع��م��ع��ْه وق��ع��ة ال��س��م��اء ف��ي أم



الكبري بك عيل

األول:

��ا ان��َش��قَّ ال��رخ��ام م��ن ك��ج��ب��ل
��ا ُدقَّ ب��ال��ن��ح��اس ك��ال��ن��ح��اس أو

الثاني:

ال��نَّ��َف��س َح��رَّى زف��رٌة أو ال��َق��بَ��ْس ل��م��ح��ُة وال��ب��رُق
ان��ب��ج��س ال��ق��ان��ي ك��ال��دم أو

األُُف��ق ُم��الءَِة ع��ل��ى وَخ��َف��ْق ال��ظ��الَم ش��قَّ
��َف��ْق ال��شَّ خ��يْ��ُط ك��أن��ه

حبيش:

ض��رغ��ام

رضغام:

ح��ب��ي��ش؟ ي��ا م��اذا

حبيش:

ال��َع��َم��ى ل��ك أل��َع��َم��ى
زاد ال��ب��رد

رضغام:

أم��ا ن��ح��ن ط��وب��ة ف��ي �ا أم� �ه ص�
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حبيش:

َج��َه��نَّ��َم��ا ف��ي ال��ق��وم ح��س��دت ق��د إن��ي ض��رغ��ام

رضغام:

أردت إن إل��ي��ه��م اص��ع��د

حبيش:

ك��ي��ف؟

رضغام:

س��ل��م��ا ه��اك
ُم��َس��لِّ��َم��ا ب��ه��ا وط��ف ب��ي��ن��ه��م ح��م��ات��ي وان��ش��د

حبيش(ملالط):

ط م��الَّ

مالط:

ُح��بَ��يْ��ُش َل��بَّ��يْ��َك

حبيش:

ال��َع��َط��ْب ل��ك أخ��ي ق��م
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الكبري بك عيل

مالط:

ح��ب��ي��ش ي��ا أص��ن��ع ال��ذي وم��ا

حبيش:

ب��ح��ط��ب ج��ئ��ن��ا

مالط:

أي��ن؟ م��ن

حبيش:

خ��ش��ب م��ن ي��داك الق��ت َم��ا ك��لَّ خ��ذ ق��م

مالط:

ذه��ب ب��أط��راف��ي وال��ب��رد ـ��اق ال��س��ـ أُج��رُّ ك��ي��ف
ال��رُّك��ب م��ن��ه نُ��ِزَع��ْت ال��ي��ه��ود َم��يْ��ُت ك��أن��ن��ي

حبيش:

الذع��ا وزم��ه��ري��ًرا ق��ارًس��ا ب��رًدا ل��ك ي��ا
ن��اف��ع��ا ال��ح��ري��ر وال واق��يً��ا ف��ي��ه ال��ص��وف ال

رضغام:

ب��رادع��ا أع��ط��ن��ا ال ال ر ال��ح��ري��ـ م��ا ال��ص��وف م��ا
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حبيش:

ذُب��ح ب��غ��ل ك��أن��ه ص��اِح��ب��ن��ا َق��َف��ا ان��ظ��ر
ب��ل��ح؟ أم ال��وج��وه ف��ي ٌف أن��و أه��ات��ي��ك وان��ظ��ر
ُج��رح ق��د أذن��ي��ه ف��ي رُج��ل ك��ل ك��أن

فرقعة) (تُسمع

آخر:

ص��وت؟!

رضغام:

أج��ل!

األول:

ال��ص��وت؟ م��ا

رضغام:

ف��رق��ع��ْه ت��ل��ك

األول:

وأي��ن؟

رضغام:

م��وق��ع��ْه؟ م��ن ه��ل ال��ت��رِك ع��ن��د
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ثانية) فرقعة (تسمع

حبيش:

وذاك؟

األول:

بُ��ن��دق��ْه وت��ل��ك م��دف��ٌع
اس��م��ع!

رضغام:

ذل��ك! وم��ا

األول:

ط��ق��ط��ق��ْه ت��ل��ك
ُم��ط��ل��ق��ْه ال��ف��ض��اءِ ف��ي خ��ي��ل أق��داُم

مالط:

وال��ش��ت��اءُ ال��ح��رُب وت��ن��ق��ض��ي ال��ب��الءُ ي��ن��ق��ض��ي م��ت��ى ربِّ��ي

حبيش:

وش��ت��ا ح��رٌب ن��ح��ُن ك��م إل��ى ذا ك��م م��ت��ى ��ل��م ب��ال��سِّ نَ��نْ��ع��م م��ت��ى ربِّ��ي

آخر:

ل��خ��ن��دق خ��ن��دق م��ن ش��ق��ي ك��ال��ف��ار أن��ا ك��م
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ال��ب��ن��دق ص��ف��ي��ر ع��ل��ى أو ال��م��دف��ع ع��ل��ى أص��ح��و

حبيش:

ال��م��ص��ي��ُر؟ وأي��َن ت��ن��ت��ه��ي؟ م��ت��ى ال��ح��اُل؟ ه��ذه م��ا خ��راُب ي��ا ل��ن��ا ق��ل
ال��ص��غ��ي��ر وح��نَّ زوج��ه��ا إل��ى ال��زوج واش��ت��اق��ت ال��ق��ت��ال س��ئ��م��ن��ا ق��د
ال��ش��ع��ي��ر ف��ي��ه��ا وق��لَّ ف��ي��ه��ا ـ��ح ال��ق��م��ـ ع��زَّ ال��دور وراءن��ا وت��رك��ن��ا
وال��ف��ط��ي��ر ق��وت��ه��ْم ��ه��د وال��شَّ ـ��اب ال��ُع��ن��ـ ش��رابُ��ُه��م��و ض��اه��ٍر وب��ن��و

آخر:

ال��ش��آم��ا ي��ح��لُّ أو ال��ق��دَس ي��ن��زل ج��ي��ش م��ص��ر م��ن ي��ج��يء ح��ي��ن ك��ل
ال��ُح��س��ام��ا ع��ل��ي��ن��ا ش��اه��ًرا أت��ى م��ص��ر ف��ي ال��ت��رَك ي��ق��ات��ُل وأم��ي��ٌر
واألي��ام��ا ال��ح��ي��اَة َوَس��ِئ��ْم��نَ��ا ِض��ع��ن��ا وال��ت��رِك م��ص��َر ب��ي��َن م��ا ن��ح��ُن
ط��ع��ام��ا ك��ن��ا ج��اع ه��ذي��ن أي وذئ��ٍب راٍع ب��ي��ن ن��ح��ن غ��ن��م

آخر:

… وغ��ًدا

حبيش:

غ��ٌد؟ م��ا

األول:

ع��ظ��ي��م ب��الءٌ
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حبيشوآخرون:

ذاك؟ م��ا ك��ي��ف!

األول:

ض��رغ��ام��ا اس��أل��وا

رضغام:

األع��الم��ا تُ��ش��ب��ه ال��ب��ح��ر ف��ي ـ��ك ال��ُف��ل��ـ تُ��ب��ص��روَن م��ا ل��ل��رج��ال ال��َع��م��ى

آخر:

�ن؟ م� �ك �ل� ف�
ال��ح��م��ام��ا وت��رم��ي ال��رَّدى تَ��ُص��بُّ ـ��ر ال��ب��ح��ـ ف��ي ال��روس ق��ي��ص��ر ُف��ْل��ُك
وق��ام��ا ح��ول��ه��نَّ ال��ش��رُّ ق��ع��د راس��ي��اٌت ج��ه��ن��م م��ن ِق��ط��ع
واآلج��ام��ا ال��ق��الع ه��ذي ـ��ت��ل��ون ف��ي��ح��ـ ال��ج��ن��ود ي��ن��زل وغ��ًدا

مالط:

اق��ت��رب ق��د غ��ًدا إن ب��غ��ِد ف��أه��ًال إذن

آخر:

غ��د؟ ف��ي وم��اذا ك��ي��ف!

مالط:

ال��س��َل��ب ك��رائ��م ف��ي��ه
ال��ُق��ُش��ْب وال��م��الب��س ب��ال��س��الح ن��ف��وز غ��ًدا
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آخر:

ُص��لُ��ْب وم��ن ق��الئ��ٍد م��ن ال��ص��دور ع��ل��ى وم��ا
ال��ذه��ب ب��ص��ل��ب��ان ـ��وءون ي��ن��ـ ال��روس وع��ادة

املرصي) حسني ومعه العمر ضاهر (يدخل

ضاهر:

ال��دار؟ ح��ال وك��ي��ف

حسني:

ال��ج��ب��ل رأس ف��ي ال��ن��س��ر وك��ر ه��ي أو �ل األَس� �ة �اب� غ�

ضاهر:

األج��ل ال��ض��ي��ف ع��ل��ى ال��دار وَس��َه��ُر

حسني:

ل��ل��ُم��َق��ل ال��ج��ف��ون ح��ف��ظ ت��ح��ف��ظ��ه

ضاهر:

ال��ش��ام؟ ت��ج��د ك��ي��ف وال��ش��ام.

حسني:

ل��ل��رُُّس��ل ع��دن ج��ن��ة ف��ي ي��ل��ي��ق �ُزْل نُ�
ك��م��ل ال��ش��ام ذرا ف��ي إال ش��يء ال ع��س��ل وم��ن ل��ب��ٍن م��ن أن��ه��اره��ا
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ال��َح��َم��ْل ل��ح��م ف��م��ن ش��يء م��ن ت��خ��ُل إن

(ويصفق): ضاهر

نَ��ك��د ي��ا ع��ب��وُس ي��ا ص��ع��ُب غ��ض��ب��اُن

وغضبان: صعب

ت��ج��ْد أَِش��ْر اق��ت��رح م��والي ل��بَّ��ي��ك

ضاهر:

غ��ْد م��ن��ذُ ��ي��وف ل��ل��ضُّ وق��دم��وَه��ا ال��ب��ل��د س��وق م��ن ال��ح��م��الن اج��م��ع��وا ام��ض��وا

والخادمان) حسني (ينسحب

ويقول): خادم (يدخل

م��والَي

ضاهر:

آَخ��ٌر؟ زائ��ر م��اذا..

الخادم:

زائ��رْه ه��ذه ب��ل س��ي��دي، ال
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ضاهر:

أن��ثَ��ى؟ ام��رأٌة

الخادم:

س��ي��دي أج��ل

ضاهر:

اس��م��ه��ا؟ وم��ا

الخادم:

ت��ذك��ره أن ت��رض ل��م

ضاهر:

ج��اءْت؟ أيْ��َن ِم��ْن َص��رََّح��ْت ه��ْل

الخادم:

ال��ق��اه��رْه ِم��َن م��والَي م��ص��َر ِم��ْن أََج��ْل

ضاهر:

س��ن��ه��ا؟ وم��ا

الخادم:

ال��ط��يِّ��ب��ا ال��زن��ب��ق تُ��َش��بِّ��ُه��ه��ا ال��ص��ب��ا ف��ي غ��ادٌة
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ُم��ذَْه��ب��ا ال��ض��ح��ى ك��وش��ي وش��اًال ��ف��ار ل��ل��سِّ ح��لَّ��ة ل��ب��َس��ْت وق��د
األم��ي��ر ض��ي��َف ت��ق��اب��ُل ت��ري��ُد

ضاهر:

م��رح��ب��ا إذن ع��ل��يٍّ��ا �د �ري� ت�

لنفسه): (ثم

ت��ط��لُ��ُب ف��م��ا ع��ل��يٍّ��ا ت��ري��ُد َس��َع��ْت ل��داري أنْ��ث��ى إل��ه��َي
ع��ق��رُب أم ص��دي��ق��َي تُ��ري��ُد ح��يَّ��ٌة أم ه��َي ام��رأٌة تُ��رى

بشمس) يعود ثم (يخرج

شمس:

م��والي ل��َك س��الٌم

ضاهر:

ار ال��دَّ ج��اَرَة س��الٌم
ج��اري وم��ْن َض��يْ��ف��ي م��ْن تَ��بْ��ِغ��ي��َن؟ وم��ا أنْ��ِت؟ ف��م��ا

شمس:

ب��أخ��ب��ار ج��ئ��ُت ق��د م��والَي ي��ا أن��ا رس��وٌل
وأق��دار ب��أح��وال ال��ده��ر م��ص��ٍر ف��ي ج��رى
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ضاهر:

ذل��ك؟ وم��ا

شمس:

أس��راري م��والي س��وى �ي �ط� أع� ال

ضاهر:

ال��س��ي��دْه ف��تِّ��ش ت��ق��دم ه��يَّ

شمس:

ت��ب��ع��دْه أن يَ��ح��س��ن س��ي��دي ال
ي��دْه ن��ح��وي ال��وح��ش ي��م��دَّ ال ُم��ْر

نحوها): (ويتقدم الخادم

ال��ب��رق��ع ف��ض��َل ـ��غ��ادة ال��ـ زح��زح��ت ل��و ض��رَّ م��ا

شمس:

دع ع��ن��ك دع ـ��ب��رق��ع ول��ل��ـ وغ��د ي��ا ل��ك م��ا

الخادم:

َق��بَ��ْع أف��ع��وان ل��ك��ن��ه��ا ئ��ُر غ��دا ذي م��ا ُع��م��ر ي��ا ل��ك ع��ًم��ى
ق��ط��ع وس��ي��ف أص��اب وس��ه��م م��ض��ى س��الح ال��ج��ف��ون وت��ل��ك
تَ��َق��ْع ج��ان��ب��يْ��ه��ا إل��ى وأخ��رى ه��ن��ا ه��ا غ��دارٌة ال��ص��در وف��ي
ل��م��ع أو ك��ف��ه ف��ي اه��ت��ز إذا األم��ي��ر ك��رم��ح ال��َق��وام وه��ذا
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ال��س��الح م��ن��ه��ا أأن��زع أم��ي��ري

بك) عيل (يدخل

يسمع): أن (بعد بك عيل

ي��ن��ت��زع ال ال��م��الح��ة س��الح

ضاهر) (ينسل

لشمس) بك (عيل

األح��ب��اِب ون��ف��ح��ة م��ص��َر ب��ن��س��ي��ِم وم��رح��بً��ا ب��ال��رس��وِل ب��ش��م��ٍس أه��ًال
وغ��ي��اب��ي ع��ن��ه��م��و بُ��ع��دي ط��ال ق��د خ��بِّ��ري ه��ات��ي (ش��م��ُس) األح��بَّ��ُة ك��ي��ف
ب��اب��ي وال��ص��ن��ائ��ُع ال��ق��واص��ُد ت��رك تُ��رى ه��ل ق��ص��ري وك��ي��ف ال��دي��اُر ك��ي��ف
وش��راب��ي ع��ن��ه��م��و ط��ع��ام��ي م��ن��ع��وا وق��د خ��دم��ي ردَّه��م ق��ْد أت��راه��م��و
رح��اب��ي؟ وك��ي��ف ب��ه��ا وال��ط��اع��م��ون م��وائ��دي ك��ي��ف ش��م��ُس ي��ا وم��وائ��دي

شمس:

ب ال��ط��الَّ ي��ِد ف��ي وخ��ي��ُرك يَ��ج��ري ي��زل ل��م ف��ِب��رُّك ن��ف��ًس��ا ِط��ْب م��والَي

بك: عيل

ش��م��ُس؟ وال��ن��اُس

شمس:

ال��ك��ذاب م��ع س��ي��وف��ه��ُم ل��ك��ْن ق��ل��وب��ه��م األم��ي��ر م��ع
رك��اب��ِه ح��ول واألم��راء ال��ُغ��زُّ
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بك: عيل

رك��اب��ي ح��ول أم��ِس ك��ان��وا وك��ذاك
ال��م��ع��م��ور؟ واألزه��ر

شمس:

ب ب��ال��ط��الَّ وع��اد ال��ش��ي��وَخ ف��ي��ه م��ح��م��ٌد ص��اَد

بك: عيل

وال��ش��ع��ُب؟

شمس:

ب��ب��اِب وق��ام ب��اب ع��ن م��اَل ق��د ك��ع��ه��ده أم��ي��ُر ي��ا س��اٍل
وال��ن��اب ب��ظ��ف��ره��ا ي��ت��ص��يَّ��دون ه��رًَّة ب��ع��دك ن��ص��ب��وه ق��د وال��ت��رُك

بك: عيل

وُم��ص��اب��ي؟ ش��دت��ي ف��ي وش��ري��ك��ت��ي ص��دي��ق��ت��ي ك��ي��ف ال��ق��ص��ُر ك��ي��ف وال��ق��ص��ُر
وج��دت��ه��ا؟ وك��ي��ف آم��اًال أرأي��ت

شمس:

م��والي ن��ف��ت��رق ل��م

بك: عيل

ذه��اب��ي؟ م��ن��ذ
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شمس:

األت��راب ع��ل��ى وَح��نَ��ْت وت��ع��طَّ��ف��ت ب��ق��ص��ره��ا ن��ق��ي��َم أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زم��ت

بك: عيل

ش��م��س ي��ا ف��وج��دت��ه��ا

شمس:

وح��ج��اب م��ن��زل رب��ة وأج��لَّ ع��ق��ي��ل��ٍة خ��ي��َر
ال��م��ح��راب ج��الل��ة ح��َم��اَك وَك��َس��ْت وم��ه��ابَ��ًة ع��زًَّة م��ك��ان��َك َم��َألْت
ال��غ��اب ح��ري��ِم ع��ل��ى ال��ل��ب��اة َس��َه��َر وع��ه��ده األم��ي��ر ذك��رى ع��ل��ى َس��ه��رت
األح��س��اب ع��ن م��ح��ام��ي��ًة َغ��ْض��بَ��ى أَِب��يَّ��ًة رأي��َت ت��رى أم��ِس ك��ن��َت ل��و

بك: عيل

راَع��َه��ا؟ م��ا َج��َرى وم��ا وم��مَّ َغ��ْض��بَ��ى؟

شمس:

دبَّ��اب ُم��ت��ه��اف��ت س��اف��ل م��ن

بك: عيل

ال��غ��يَّ��اب ب��م��ن��ازل ال��ُخ��َط��ى نَ��َق��َل ال��ذي م��ن ال��وق��اُح م��ن ش��م��س ذاك م��ا

شمس(لنفسها):

خ��بَّ��رتُ��ُه ل��ْم ق��ل��ُت م��اذا ربَّ��اه
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بك: عيل

أج��ي��ب��ي؟ ق��ول��ي

شمس(لنفسها):

ج��واب��ي ك��ي��َف ربِّ

بك) لعيل (شمس

األذن��اب ش��ي��م��ُة ال��ق��ذارة إن س��ي��دي ش��غ��ل��ك ت��ج��ع��ل��ه ف��ال ذنَ��ٌب

بك: عيل

ش��م��ُس؟ ذاك م��ن

شمس:

م��راد

بك: عيل

واألص��ح��اب األت��ب��اع م��ن وي��ح��ي ول��ي ل��ه وي��ح
ب��ث��ي��اب��ي غ��رَّه م��ا ِب��خ��زان��ت��ي غ��رَّه م��اذا ذاَك يَ��ص��ن��ُع أم��راُد

ش��م��س؟ وال��زوُج

شمس:

ال��ب��اِب وراءَ ب��زائ��ِره��ا وَرَم��ت دي��ن��ه��ا ف��ي اس��ت��ع��ص��م��ت

79



الكبري بك عيل

(لنفسه): بك عيل

واآلِل ال��ص��ح��ِب ل��واءَ ح��ول��ي وك��ان ِث��َق��ت��ي ق��لَّ��دت��ه َم��ْن خ��ان ق��د ن��ف��ُس ي��ا
م��ال��ي واح��ت��وى ج��اه��ي دون��َي وح��اَز ِش��ي��َع��ي ع��ل��ى اس��ت��ول��ى ال��ده��ب أب��و ه��ذا
ب��ال ع��ل��ى ألع��دائ��ي ي��م��ر ال م��ا ش��رف��ي م��ن ن��ال م��راٌد ه��ذا وال��ي��وم

لشمس) بك (عيل

ت��ع��ال��ي ال��ح��ل��ي��َف ال��ج��ي��َش ن��رى ت��ع��اَل��ْي ض��اه��ٍر دار ف��ي ش��م��ُس ي��ا نَ��ُج��ْل ت��ع��اَل��ْي
ع��ي��ال��ي وثَ��مَّ ال��الج��ي ك��ث��رة ع��ل��ى ع��ي��الُ��ُه ثَ��مَّ ال��ح��ص��َن اق��ت��س��م��ن��ا ف��ن��ح��ُن

آخر) باب من سعيد ويدخل باب من حسني (يدخل

سعيد:

ه��ن��ا؟ ح��س��ي��ن

حسني:

س��ع��ي��د؟ َم��ْن أرى م��ن

سعيد:

ُح��َس��يْ��ُن س��الٌم

حسني:

َس��ِع��ي��ْد َس��الٌم
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سعيد:

ال��ط��ري��د؟ ح��اَل ال��ش��ام ف��ي ت��راق��ُب أخ��ي ي��ا ت��زْل ل��م ه��ن��ا أَأَن��ت

حسني:

ال��ش��دي��د؟ ال��ح��ص��اَر ه��ذا وج��اوزت ال��ع��ري��ن ِف��ن��اءَ اق��ت��ح��م��ت وك��ي��ف

سعيد:

ي��ري��د م��ا ال��ف��ت��ى يُ��ع��ط��ى وب��ال��م��اِل وه��ن��اك ه��ن��ا ب��ذل��ت ب��م��اٍل

حسني:

ِم��ْص��َر؟ ِم��ْن ج��ئْ��َت م��ت��ى

سعيد:

ال��ص��ب��اح ه��ذا

حسني:

م��ع��ك؟ ك��ان وم��ن

سعيد:

ال��ب��ري��د ب��غ��اُل

حسني:

ج��دي��د؟ م��ص��ٍر أرِض ف��ي ج��دَّ وه��ل ال��ح��ادث��ات؟ ِم��ن ب��م��ْص��َر وم��اذَا
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سعيد:

ال��ب��ع��ي��د ك��أم��ِس ال��ق��ري��ب وأم��س ح��اِل��ه��ا ع��ل��ى ِم��ْص��َر ح��وادُث

حسني:

م��ح��م��د؟ وك��ي��َف

سعيد:

ن��ري��د م��ا وع��ل��ى ي��ش��ت��ه��ي ك��م��ا �ه �ت� �ف� �لَّ� خ�
ي��زي��د وش��أٌن ت��ف��ي��ض ودن��ي��ا ال��ح��س��ود ق��ل��َب ي��ح��رُِّق ق��ب��وٌل
ال��ص��ع��ي��د ق��دم��ي��ه إل��ى وح��ج راح��ت��ي��ه ف��ي ال��ري��ُف ن��زَل ل��ق��د
ال��ع��ب��ي��د ق��ي��اَم ف��ي��ه ي��ق��وم��ون ب��اب��ِه ع��ل��ى األم��راءَ تَ��َرى
ش��دي��د زح��اٌم م��س��اءَ ص��ب��اَح داِرِه ع��ل��ى ول��ل��ف��ق��ه��اءِ

حسني:

ل��ن��ا م��ص��ٌر األم��ُر ُق��ِض��َي إذن

سعيد:

وط��ي��د ف��ي��ه��ا ال��ي��وَم م��ل��ُك��ن��ا أج��ل

حسني:

األم��ي��ر؟ ت��ج��يء س��ع��ي��د؟ وُك��ت��ب��ي
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سعيد:

إع��ج��اب��ه م��وض��ُع وه��ي �ل أج�
أص��ح��اب��ه ب��ي��َن وي��ن��ُش��ُره��ا أح��ادي��ث��ه ف��ي ب��ه��ا ي��ش��ي��ُر
ب��اب��ه ع��ل��ى ن��ت��الق��ى غ��ًدا ب��اِل��ه ع��ل��ى ك��الن��ا ون��ح��ُن
أث��واب��ه أس��ب��َغ ون��ل��بَ��س إح��س��ان��ه أط��يَ��ب ونَ��ط��ع��م

حسني:

ال��ب��ل��ْد ه��ذا ف��ي ت��ص��ن��ُع أخ��ي ي��ا أت��ي��َت وم��ا

سعيد:

ألح��ْد ي��ق��اُل ال ُح��َس��يْ��ن ي��ا س��رِّي ذل��ك

حسني:

يُ��ن��ت��َق��ْد ش��ي��ئً��ا ت��ف��ع��َل أو ت��ق��ول أن َح��ذاِر
وال��ُع��َدْد ال��ع��دي��د داِر ض��اه��ٍر ب��داِر ن��ح��ن
رَق��ْد ظ��ن��ن��ت��ه وإن ب��ه��ا ي��ق��ظ��اُن ال��ج��م��ع
ورَص��ْد ع��ي��ٌن ع��ل��ي��ه ه��ن��ا ج��اس��وس وك��لُّ
بَ��ُع��ْد وم��ا م��ب��ت��ع��ًدا ض��اه��ًرا ت��ُظ��نُّ وق��د
وال��زَرْد ال��س��الح ف��ي ن��ه��ار ل��ي��َل وض��اه��ٌر
ك��األس��د وط��اف ال��غ��اب ه��ي ال��ش��ام ج��ع��َل ق��د

سكون) فرتة بعد (ثم

سعيد:

ح��س��ي��ن!
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حسني:

س��ِل ق��ل س��ع��ي��د ي��ا م��اذا

سعيد:

ع��ل��ي؟ اآلن أص��ادُف تُ��َرى أي��َن

بك) عيل (يقبل

حسني:

م��ق��ب��ال األم��ي��ُر ه��ذا ال��ت��ف��ت ان��ظ��ر س��ع��ي��ُد
ال��م��س��ت��م��ه��ال األس��َد ـ��اُل ويُ��خ��ـ ال��ه��ويْ��ن��ا ي��م��ش��ي

سعيد:

��ال ت��رهَّ ب��ال��ه م��ا ان��ح��ن��ى ل��ه م��ا ُح��َس��يْ��ُن
نَ��ْح��َوُه ألم��ش��يَ��نَّ

حسني:

ابْ��ـ��َق ب��ـ��ل أخ��ي ي��ا ال

سعيد:

ال

حسني:

ت��ف��ع��ال أو ي��غ��ض��ب��ه م��ا ت��ق��وَل أن إي��اك
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ال��ف��ال ج��وِز ف��ي ك��ال��ل��ي��ث ه��ن��ا ه��ا م��ه��ي��ٌب ف��ه��و

سعيد:

وم��ج��م��ال م��ح��س��نً��ا إال أك��ون ال ت��خ��َش ال
��ال ال��م��ب��جَّ ال��ب��ل��د ـ��ي��ر أم��ـ أم��س ي��ك��ن أل��م

(لسعيد): بك عيل

ال��وط��ن ل��ب��اُس ال��ل��ب��اُس ف��ه��ذا م��ص��ر؟ أرض م��ن أي��َن م��ن ال��م��رء م��ن

سعيد:

رع��اي��اك��م��و م��ن م��ِل��ِك��ي أج��ل

بك: عيل

ال��ح��س��ن ال��ل��س��اُن ه��ذا م��ص��َر وم��ن
�ك؟ �ُم� اس� �ا وم�

(لنفسه): سعيد

اس��م��ي؟! ��ه ه��مُّ م��ا

بك) لعيل (سعيد

س��ع��ي��د

85



الكبري بك عيل

بك: عيل

َم��ْن أنْ��َت َم��ْن ت��ذك��رَت س��ع��ي��د

(لنفسه): سعيد

ال��زَم��ْن ف��ي م��رة ن��ج��ت��م��ع ول��م ذاَك! ك��ي��َف ع��ج��ٌب ت��ذكَّ��رن��ي
َف��ِط��ْن ك��لَّ��ف��ون��ي ِل��م��ا ت��راه ال��ظ��ن��وَن ظ��نَّ ارت��اَب ب��َي تُ��راُه

بك: عيل

األم��ور؟ ب��م��ص��ر ت��رك��ت وك��ي��ف

سعيد:

��ُف��ْن ال��سُّ م��راس��ي ح��وَل ع��واص��ُف
ال��دَُّج��ْن ك��ث��ي��ُر ال��ُغ��ي��وم ك��ث��ي��ُر ال��ح��ادث��ات م��ن األم��ور وج��وُّ

بك: عيل

ال��ج��دي��د؟ األم��ي��ر ت��رك��ت وك��ي��ف

سعيد:

ال��زََّم��ْن ن��ك��ُد ال��والي��ة س��ق��ي��ُم

بك: عيل

ال��م��ؤت��َم��ْن ال��ش��ي��ع��ة م��َن وخ��اَن ال��ول��يُّ ت��ولَّ��ى ه��ل ف��ت��ى ي��ا ولِ��ْم
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سعيد:

ال��ِف��تَ��ْن وه��ن��اك ه��ن��ا وث��اَرْت ال��خ��الُف ودبَّ أم��ي��ُر ي��ا أج��ل

بك: عيل

األذن إل��ي��ِه ت��ط��م��ئ��ن وال يُ��س��اُغ ال ص��اح��ب��ي ي��ا ح��دي��ثَ��ك
يَ��ُك��ْن ل��م م��ا ت��خ��لُ��ُق ل��ع��لَّ��َك ت��ق��ول ف��ي��م��ا ت��ب��ال��ُغ ع��س��اك
ال��م��ج��ْن ظ��ه��ر ال��ت��رُك ي��ق��ل��ب ول��م األم��راءُ ع��ه��دَي يَ��ُخ��ْن ل��م إذن
وال��م��نَ��ْن ع��ن��ده��م��و أي��اديَّ ال��ف��ق��ه��اءُ أص��ح��اب��َي ي��ن��س ول��م
اف��ت��تَ��ْن ال��ج��دي��د ب��األم��ي��ر وال ال��ق��دي��م األم��ي��ر م��لَّ ال��ش��ع��ب وال
ت��أن ُرَويْ��َد ت��أنَّ ُرَويْ��َد ال��ف��ت��ى أيُّ��ه��ذا ال��م��دى ب��ل��غ��ت
ال��ي��م��ن رب��وات ف��ي ن��ح��ن وال ال��ح��ج��از ف��ل��وات ف��ي ن��ح��ن ف��م��ا
��ف��ن وال��سُّ ب��ن��ا ال��رك��اُب ت��م��رُّ ال��ط��ري��ق ف��وق ال��ش��ام ع��ل��ى ول��ك��ن
وال��ُم��دْن ل��ل��ُق��رى س��م��ٌر ه��ن��ا وأح��والُ��ه��ا م��ص��َر وأخ��ب��اُر

سعيد:

س��ي��دي إل��ى ال��ث��ق��ات وك��ت��ب

بك: عيل

َم��ْن؟ ال��ك��ت��ب أرس��ل م��ن ه��ي وم��ا

سعيد:

ح��س��ٍن وم��ن ال��چ��رك��س��ي ع��م��ر م��ن ك��ت��اب��ان
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بك: عيل

َح��َس��ْن؟ ص��دي��ق��ي َم��ْن؟
؟ ص��اح��ب��يَّ م��ن م��ص��ر م��ن ك��ت��اب��ان

سعيد:

س��ي��دي أج��ل

بك: عيل

ال��ث��م��ن أُغ��ل��ي س��وف
ال��ك��ت��اب��ان؟ وأي��ن

سعيد:

ال��ك��َف��ْن ي��ديَّ م��ن خ��ذ ال��ن��ع��ش خ��ذ �دي �ي� س� �ذ خ�

ساعده) عىل بك عيل فيقبض بخنجره عليه (وينقض

حسني(لنفسه):

يُ��م��س��ي؟ أي��ن ي��ن��ت��ه��ي؟ أي��ن إل��ى أدري ف��م��ا س��ع��ي��ٍد ع��ل��ى أس��ف��اه
رأس��ي س��ت��ط��ل��ب رأس��ه ط��ل��بَ��ْت وأي��ٍد ال��ب��الء ف��ي س��يَّ��اِن ن��ح��ن
ب��ن��ف��س��ي أن��ج��و أن��س��لُّ أت��وارى ال ِل��ْم األم��ي��ريْ��ِن ق��ب��ض��ة ف��ي ه��و

هاربًا) يَنَْسلُّ (ثم

بك: عيل

ي��دي ف��ي وق��ع��َت ل��ق��د م��ع��ت��دي ي��ا تَ��َرى ك��ي��ف
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ويقول): ضاهر (يدخل

س��ي��دي ي��ا ل��ي ات��رك��ه
ب��ج��اري وس��ط��ا ب��ض��ي��ف��ي س��ط��ا داري ف��ي ف��إن��ه ل��ي ات��رك��ه

بك: عيل

ح��اض��را أم��ي��ر ي��ا م��ع��ن��ا أك��ن��َت ض��اه��را أف��دي ب��ال��ن��ف��ِس ض��اه��ٌر؟ َم��ن؟

ضاهر:

س��اه��را ص��دي��ق��ي ي��ا ع��ل��ي��ك ك��ن��ت
ب��ص��اح��ب��ي أم��ي��ر ي��ا أذه��ب واآلن

بك: عيل

ال��ع��ادي ب��األث��ي��م ت��ذه��ُب أت��ري��ُد

ضاهر:

ال��وادي أم��ي��ر ع��ل��ى ال��س��الَح َش��َه��َر َع��ِش��ي��َرت��ي وب��ي��ن َداري وف��ي ال ِل��ْم
ودادي وح��وَض ش��رف��ي ح��َم��ى أم��ن��ع وخ��لِّ��ن��ي ال��ع��ق��اَب ب��ه أُح��لُّ دع��ن��ي

رضاعة): (يف سعيد

م��والي!

بك: عيل

ُق��ْل؟ ب��َك م��ا
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سعيد:

ِد ال��ج��الَّ ي��د ف��ي رأِس��ي تُ��ل��ق ال ��ه��ا وح��قِّ ب��م��ص��َر
ب��الدي ب��س��ي��ف ف��اق��ت��ل��ن��ي ش��ئ��ت إن ف��ُس��لَّ��ُه أب��رُّ ب��ي س��ي��ُف��َك م��والَي

ضاهر:

ج��واد ع��ن��د ال��خ��ي��ر ط��ل��ب��ت ف��ل��ق��د ان��ط��ل��ق ق��م ب��ن��يَّ ي��ا ان��ه��ض ق��م َح��َس��ٌن
ب��ادي ف��ض��ل ب��ك��لِّ األم��ي��َر إن ع��َف��ا وق��د ل��ألم��ي��ر وه��ب��تُ��َك ق��د أن��ا

بك: عيل

س��ع��ي��د أالَن

سعيد:

ُق��ْل أم��ي��رَي

بك: عيل

أَم��ْر َم��ْن ن��بِّ��ن��ي أِب��ْن ت��ك��لَّ��م
��َف��ْر ال��سَّ ج��واُز أت��اَك وك��ي��َف ُم��غ��ريً��ا ب��ي ال��م��اَل بَ��ذََل وم��ن

أب��ْن ت��ك��ل��م

سعيد:

ال��َخ��بَ��ْر يَ��ِذي��َع أن ف��ي خ��ي��ر ف��ال أع��ف��ن��ي س��ي��دي
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بك: عيل

ال��ُع��ُم��ْر ص��دي��ق ع��ن��د ف��س��رُّك تَ��َخ��ْف ال تُ��خ��ِف��ِه ال ��رَّ ال��سِّ ق��ل
ش��ْر ك��ل ب��ه ت��أم��ن ال��ص��دق ق��ل ال��م��ج��ت��ِري؟ م��ح��م��ٌد أل��ي��َس

سعيد:

يُ��ش��ْر ل��م ب��ه م��راٍد وغ��ي��ُر األم��ي��ِر ب��ق��ت��ِل أش��ار م��راٌد

بك: عيل

م��راٌد؟

سعيد:

ُش��ِه��ْر س��الٌح إال أن��ا وم��ا ال��م��ع��ت��دي إن��ه أج��ل

العمر): بضاهر (ملتفتًا بك عيل

َظ��َه��ْر ث��اٍن األه��ل م��ن ع��دوٌّ ال��غ��الم ي��ق��ول م��ا أخ��ي س��م��ع��َت
ال��ح��ذر ال��ع��اَل��م��ي��ن ِم��ن ف��ك��ي��َف واألق��رب��وَن األه��ل ب��غ��ى م��ا إذا

فيقول) يعود ثم لحظة فيتغيب الضاهر (يخرج

ضاهر:

أم��ي��رَي

بك: عيل

ض��اه��ٌر ص��اح��ب��ي َم��ْن
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ضاهر:

َح��َض��ْر ض��يْ��ٌف م��والَي ه��ن��ال��ك

بك: عيل

وَم��ْن؟

ضاهر:

ي��ن��ت��ظ��ر؟ أم م��والَي أي��دخ��ل ع��كَّ��ٍة ف��ي ال��روس ق��ائ��د

بك: عيل

ي��ق��ود؟ م��اذا ال��ب��ح��ر ع��ل��ى أم��ي��ٌر

ضاهر:

ال��ُج��زْر م��ث��َل ل��ل��روِس ب��وارَج

بك: عيل

أِش��ْر م��رن��ي أن��ت ت��رى وم��اذا

ضاهر:

ال��َخ��َط��ر ج��ل��ي��ل ف��ه��و ت��الق��ي��ه

بك: عيل

أالق��ي��ه؟
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ضاهر:

َض��َرر م��ن ب��ه س��م��ح��َت م��ا إذا ال��ل��ق��اءِ ف��ي وم��ا ال ِل��م

ويخرج … الشيخ برجال محاًطا الرويس القائد فيدخل ضاهر الشيخ (يصفق
الشيخ) ورجال وسعيد ضاهر

القائد:

ل��ألم��ي��ر ال��ت��ح��ي��اُت

بك: عيل

ال��ربَّ��ان ب��س��ي��دي وأه��ًال �اٌت �ي� �ح� ت�
��ل ت��ف��ضَّ ب��ج��ن��ب��ي م��ج��ل��ًس��ا خ��ذْ أُدُن

القائد:

اإلح��س��ان ُم��ولِ��َي م��والي ِع��ش��ت
ي��خ��ت��ل��ف��ان م��ن��زل��ي��ن ف��ي ن��ح��ُن ول��ك��ن أم��ي��ر ي��ا ج��اران ن��ح��ن
م��ك��ان��ي ال��ع��ب��اب ف��ي ال��ح��وت وأن��ا ال��ص��ح��اري ف��ي راب��ًض��ا ك��ال��ل��ي��ث أن��َت

بك: عيل

ع��ن��ان��ي وردَّت ه��م��ت��ي َح��بَ��س��ْت ب��خ��ط��وب ُم��ق��يَّ��د أنِّ��ي غ��ي��َر

القائد:

ال��م��وان��ي ن��ور ال��ب��ح��ار خ��الل أس��ط��ول��ي ذل��ك أم��ي��ر ي��ا ت��ض��ي��ق ال
وم��غ��ان ُزيِّ��ن��ت ش��ئ��َت إن ل��ك ق��ص��وٌر ال��ع��ظ��ي��م ال��ق��يْ��ص��ر ُس��ُف��ن
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بك: عيل

م��ع��ان م��ن خ��ط��اب��ه ف��ي م��ا ي��خ��ِف ل��م وإن ال��ن��ب��ي��ل ال��ق��ائ��د أش��ك��ر

(مستمرٍّا):

أع��وان��ي وه��م أع��وان��ه م��ع داري وه��ي ض��اه��ر دار ف��ي أن��ا
ال��ض��ي��ف��ان ُم��ك��رم ال��دار م��ان��ع ع��رب��يٍّ م��س��ل��م دار ف��ي أن��ا
ث��ان ال��دار وص��اح��ُب إل��ي��ه��ا ه��اج��رت م��ن��ذ أوُل ال��دار ف��ي أن��ا

القائد:

��ان ال��شَّ ال��ع��ظ��ي��م ال��ق��يْ��َص��ِر ن��ج��دَة وت��ق��لَّ��د ض��اه��ًرا أل��ق س��يِّ��دي
ال��ي��م��ان��ي ب��ال��ح��س��ام ال��ُم��ْل��َك واْط��ل��ب ِم��ْص��ر ُم��ْل��َك ب��ال��ع��َص��ا ت��روَم��نَّ ال
وح��َص��ان ب��ص��ارٍم ب��دوي ب��ش��ي��ٍخ ِم��ْص��َر س��ري��َر ن��ب��غ��ي ك��ي��َف

بك: عيل

واإلح��س��ان ال��وف��اء ع��ب��ق��ريِّ أب��يٍّ ال��رج��ال م��ن ب��ك��ري��م
ب��ه��وان ص��اح��ب��ي ذْك��َر تَ��نَ��ْل ال وأم��س��ْك ن��ب��ي��ُل ي��ا ال��ق��وَل َف��ِزِن

القائد:

األع��وان ت��خ��يُّ��ر أح��ِس��ْن ق��ل��ُت ل��ك��ن م��والَي ال��ص��دي��ق أه��ن��ُت م��ا

بك: عيل

ك��ال��ط��وف��ان ال��لِّ��ج��اج ت��ط��ِوي ك��األع��الم ال��ب��وارَج ال��ن��ج��دُة ل��ي��س��ت
وال��ف��رس��ان ال��ُم��ش��اة ب��أي��دي ال��ن��ار وال ال��ح��دي��َد ال��ن��ج��دُة َل��يْ��َس��ِت
وال��ت��ي��ج��ان ال��ُع��روش وال��ت��ف��اَف ال��ع��وال��ي اص��ط��ف��اَف ال��ن��ج��دُة َل��يْ��َس��ِت
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∗∗∗
م��ال��ي م��ال��ه أو دم��ي ال��ب��الءِ ع��ن��د دم��ه ص��اح��ٌب إال ال��ح��ق ال��ن��ج��دة م��ا
ب��َس��ل��س��ال إال ُودِّه م��ن أُْس��َق ل��م ُخ��لَّ��تُ��ُه ال��تِّ��ب��ر ك��ع��رق ق��دي��ٌم أٌخ
ال��غ��ال��ي ع��ن��ده وِع��رِض��ي ال��دي��اُر ب��ه بَ��ُع��َدت وإن ال��غ��ال��ي ع��ن��دَي وِع��رُض��ه

القائد:

ال��دار؟ ك��ص��اح��ب

بك: عيل

خ��اِل وال ُع��ْط��ٌل ال ال��م��روءَِة م��ن رج��ٌل ض��اه��ٌر ال ل��م

شمس) (تقبل

القائد:

ال��ض��ف��ت��ي��ن م��ل��ك م��والي وال��م��ل��ك

بك: عيل

آم��ال��ي األس��ط��ول ق��ائ��د ي��ا ال��م��ل��ك �ل أج�

القائد:

وأم��ي��ال ع��ك��ا م��ن ف��راِس��َخ ع��ل��ى اض��ط��ج��ع��ت ال��ق��ي��ص��ر س��ف��ي��ُن ف��ت��ل��ك إذن
وال��م��ال ال��ف��والذ وف��ي ع��ي��ن ال��دار ف��ي غ��ًدا م��ص��ر وائ��ت ف��ي��ه��ا أم��ي��رَي ف��ارك��ب
أب��ط��ال��ي ال��ت��رَك ي��غ��زو أول��ئ��ك ع��ل��ى وع��س��ى م��ًع��ا ال��وادي ن��دخ��ل ل��ع��ل��ن��ا
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بك: عيل

ل��ي وت��س��ع��ى ل��ي ت��أت��ي ال��ده��ر أم��ن��يَّ��ة ن��دخ��ل��ه��ا ث��م م��ص��ًرا ف��ن��ف��ت��ح ن��م��ض��ي
وإذالل��ي ق��ه��ري م��ن أم��س اس��ت��م��رءوا م��ا ع��ل��ى ال��ع��ق��اب ب��أع��دائ��ي أح��لُّ غ��ًدا

ضاهر) (يدخل

لنفسه) بك (عيل

وأخ��وال��ي وأع��م��ام��ي ق��وم��ي خ��ن��ت إن غ��ًدا ال��م��س��ل��م��ون ي��ق��ول م��اذا رب��اه
أن��ذال واب��ن ن��ذل ف��ْع��َل��ة ف��ع��ل��ُت وم��غ��رب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ش��رق ف��ي يُ��ق��اُل

للقائد) بك (عيل

وأف��ع��ال��ي وب��إق��دام��ي ب��ه��م��ت��ي أط��ل��ب��ه ال��ن��ي��ل ل��ُم��ل��ك َس��َم��ْوُت أج��ل
وأش��ب��ال��ي غ��اب��ي ع��ل��ى ال��ذئ��اَب أرم��ي وال ال��غ��ري��ب األه��ل ع��ل��ى أس��ت��ع��ي��ن ال

القائد:

ب��أش��غ��اٍل ال��دن��ي��ا ط��ل��ب ل��م��ن ل��يْ��َس��ْت ك��رٌم ت��ح��ت��ه��ا م��ع��اٍن ت��ل��ك م��والي

بك: عيل

ع��اِل ف��اض��ل ب��ُخ��ل��ق أل��ت��ْم��س��ه��ا ل��م إذا األم��ور ل��ع��ل��ي��اءِ وُس��ح��ًق��ا بُ��ْع��ًدا
وأص��الل ث��ع��اب��ي��ٍن م��ن ُس��لَّ��م ف��ي ل��ت��ج��ن��يَ��ُه ت��رَق��ى ث��َم��ر ف��ي ال��م��وُت

القائد:

األم��ي��َراِل ش��أِن ع��ن ي��س��أل وال��ب��ح��ر م��ن��ت��ظ��ري ف��األس��ط��ول أم��ي��رَي إذن
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منخفض): (بصوت بك عيل

ح��ال إل��ى ح��ال م��ن ال��ل��ه يُ��غ��يِّ��ُر ف��ع��س��ى غ��ٌد م��ا داٍر أن��َت ف��م��ا اذه��ب

وأتباعه) ضاهر ويشيعه القائد (ينرصف

لنفسه) بك (عيل

م��راِد ب��ك��ي��ِد أش��َق��ى وع��ق��وق��ه م��ح��م��د أب��ع��َد ب��ال��ي م��ا رب��اه
ف��ي��غ��ادي ع��اص��ٌف وي��ب��ُك��ُر رك��ن��ي ع��اص��ٌف يُ��راوُح ال��وادي ص��خ��رُة أن��ا
األط��واِد م��ن��اك��ُب ال��ري��اح ه��وَج َح��َوْت ك��م��ا ال��خ��ط��وَب ك��واه��ل��َي َح��َم��ل��ْت
ال��وادي ي��ح��وُط ف��تً��ى ��ف��تَ��يْ��ِن ب��ال��ضَّ وم��ا ال��وادي ورائ��َي ت��رك��ُت ول��ق��د
ب��الدي ال��ب��الُد ه��ذي ق��ائ��ٍل م��ن ع��زي��زٌة وم��ص��ُر م��ص��ٍر ف��ي ي��ب��َق ل��م
ال��ه��ادي ك��ال��ق��ط��ي��ع ي��س��رُح وال��ش��ع��ُب وي��رت��ع��ي ال��دي��ار ف��ي ي��رتَ��ُع ال��ذئ��ُب
ع��ادي آلَخ��َر ب��اٍغ ف��ات��ٍح م��ن ب��ه ورم��ى زم��اَم��ُه ال��زم��اُن ن��َق��َل
أع��ادي وك��ي��د أح��ب��اٍب ظ��ل��م م��ن ك��م��وق��ف��ي ال��رج��اُل وق��ف ف��م��ا وي��ح��ي
ِط��رادي يَ��َم��لُّ ال ال��ع��داوة َج��ِش��ُع م��ح��م��ٌد م��ص��َر ف��س��ط��اط ف��ي ف��ه��ن��اَك
وتِ��الدي ط��ارف��ي ب��أخ��رى وح��وى دول��ت��ي م��واك��َب ب��ي��ٍد ح��وى ح��ت��ى
وس��ادي ي��دوس ال��ب��اغ��ي وم��راٌد ل��ي ي��ك��ي��ُد األث��ي��ُم م��ح��م��ٌد ل��ي م��ا
األوغ��اِد ورف��اِق��ِه ل��م��ح��م��ٍد ض��ي��ع��ًة ص��ارت م��ص��ُر ال��ع��ج��ائ��ب ع��ج��ُب
اآلس��اِد إم��ارَة ع��ل��ي��ه خ��ل��ع��وا ب��ه ال��وادي ف��ي األت��راُك أت��ى ذئ��ٌب
ه��اد م��ن ل��ح��ي��رت��ي ل��ي��س ح��ي��راَن ُم��َش��رًَّدا ال��ش��آم أرِض ف��ي وب��ق��ي��ُت
غ��اِد ال��ن��دام��ِة ع��ل��ى ال��خ��س��اِر الق��ي ��ه ح��قِّ وت��ارُك ح��ق��ي ع��ن ن��م��ُت ق��د
ودادي ي��خ��ط��ب��ون ح��ول��ي وال��روس م��ق��ه��ورٌة وت��رك��ي��ا ق��ع��دُت ل��ي م��ا
َوع��ت��ادي ع��ن��ده ُج��ن��دي س��أص��ي��ُب م��ع��ي وق��ائ��ده��م ب��ي��دي أس��ط��ول��ه��م
ورش��اد ح��ك��م��ٍة ُخ��طَّ��ُة ت��ل��ك م��ا ات��ئ��د ال��غ��ض��ِب ف��ي ُرَويْ��َد ع��ل��يُّ ي��ا ال
أوالدي ُه��ْم ع��ل��يَّ ال��ج��ن��اَة إن وأه��لُ��ه��ا ع��ل��يَّ م��ْص��ٌر ج��نَ��ْت م��اذا
م��ي��الدي ب��غ��ي��ره��ا وك��ان م��ه��دي ت��ُك��ن ل��م إن وض��رَّن��ي م��ص��َر َض��رَّ م��ا
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ال��ُق��واد م��رات��ب ال��ش��ب��اب ب��ع��د وأح��لَّ��ن��ي ال��ص��ب��ا ف��ي رع��ان��ي ب��ل��ٌد
األص��ف��اد ع��ن ت��ي��ج��انً��ا ف��اع��ت��ض��ُت ُم��ش��ت��ًرى ك��ي��وُس��َف ع��ب��ًدا ودخ��ل��تُ��ه
واألح��ق��اد ال��ش��ه��واِت ل��وس��اوس تُ��ِص��ْخ وال نُ��َه��اَك اس��م��ع ع��ل��يُّ ي��ا ال
ش��داِد غ��ي��ر م��ه��زول��ي��َن ض��ع��ف��اء ج��م��اع��ة ال��ش��داد ب��ال��روس ت��رِم ال
أي��اد وب��ي��ِض س��َل��َف��ْت أن��ع��ٍم م��ن ل��ه��ا م��ا واذك��ر م��ص��ر م��وض��ع ت��ن��س ال
ن��اد م��ن وه��ي��أت ال��ش��ب��اِب ف��ي ل��ك س��ام��ر م��ن ألَّ��ف��ْت م��اذا ت��ن��َس ال

شمس:

أم��ي��رَي

بك: عيل

؟ ال��ن��ج��يَّ س��م��ع��ِت ش��م��ُس

شمس:

ال��َخ��بَ��ْر وع��ل��م��ُت س��ي��دي أج��ل

بك: عيل

ت��ريْ��َن؟ ف��م��اذا

شمس:

��ب��ْر ال��صَّ ج��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ه وأن��َت ج��لَّ ال��خ��ط��َب أرى
ال��ع��ِط��ْر األري��ح��ي ُخ��ل��ق��ه وال األم��ي��ر ب��ح��ل��م ع��ل��ًم��ا زدُت وم��ا
ان��ت��ِص��ْر ب��األق��رب��ي��َن وب��ال��ل��ه ب��ال��غ��ري��ب ت��ن��ت��ص��ْر ال ال��روَس دع
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بك: عيل

ش��م��س؟ ه��م��و وأي��َن

شمس:

أِش��ر ق��ل ُم��ر ل��واِئ��َك وت��ح��َت ي��ديْ��ك ف��ي ه��م
ف��ي��َك ف��ال��خ��ي��ر ل��س��اج��اي��اَك أِص��خ

بك: عيل

ب��َش��ْر إال يُ��ق��ابَ��ُل ول��ي��َس
اف��ت��َك��ْر م��ا غ��ِده��ا ف��ي م��ص��ر وف��ي الذَ ال��ت��رِك ال��ِغ��رُّ ال��ده��ب أب��و
َش��َه��ْر ع��ل��ي��ه��م س��الٍح م��ن وك��م راي��ت��ي ع��ل��ى غ��زاه��ا ق��د وك��م
ال��تَّ��تَ��ر ُع��تُ��وِّ م��ن وإن��ق��اذه��ا ال��ب��الد ان��ت��ش��ال َخ��َط��ْط��نَ��ا وك��ن��ا
األَخ��ْر ال��ن��واح��ي ف��ي ونُ��ن��ه��ض��ه��ا ب��س��ل��ط��ان��ه��ا ن��س��ت��ق��ل وأن

شمس:

ال��م��ن��ت��َظ��ر وال��م��دد ال��ع��ون م��ن ت��ب��ت��ِغ��ي م��ا ورائ��ي ت��رك��ت

بك: عيل

ج��م��وٌع؟

شمس:

ان��ت��َش��ْر ال��ج��راد ك��س��ْرِب ج��م��ٌع ال��ص��ال��ح��ي��ة ع��ل��ى ه��ن��اك
ال��َم��َط��ر ال��ن��ب��اِت ان��ت��ظ��اِر ك��م��ث��ِل األم��ي��ر رك��اب وي��ن��ت��ظ��رون

ضاهر) (يعود
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ضاهر:

ف��ي��ه م��والي ظ��ن ع��ن��د ض��اه��ٌر

بك: عيل

ض��اه��ر؟ ح��ل��ي��ف��َي أخ��ي ص��دي��ق��ي َم��ْن؟

ضاهر:

ال��ط��واه��ر وال��س��ج��اي��ا وال��ن��ب��ل ال��ف��ض��ل ول��م��س��ت ج��رى ال��ذي س��م��ع��ت ق��د
آم��ر أن��َت ال��ذي م��ا ش��ئ��َت ال��ذي ف��ي وم��ال��ي ون��ف��س��ي س��ي��دي ِع��زوت��ي
ال��ض��وام��ْر ُم��تُ��ون ف��ي وإل��ف��ان األرض ع��ل��ى أم��ي��ري ي��ا إل��ف��اِن ن��ح��ُن
ال��ب��وات��ر ال��س��ي��وف م��ن وت��لٌّ ال��ت��رك س��َل��ب م��ن م��دف��ع��اِن وم��ع��ي
ع��ام��ر ب��ال��خ��ي��ر ال��ط��وي��ُل وال��ط��ري��ُق ِض��ي��اع��ي ف��ي ك��ث��ي��رٌة وال��م��واش��ي
ن��س��اف��ر ُم��ْر س��ي��دي ال��ظَّ��ع��ُن ف��م��ت��ى ُم��ه��يَّ��ا تُ��ح��بُّ ك��م��ا ش��يءٍ ك��لُّ

بك: عيل

ال��م��ب��ادر ل��ل��خ��ف��ي��ف ال��ُغ��ن��ُم إن��م��ا ��ْب ت��أهِّ ُق��م أخ��ي ي��ا ال��ظ��ع��ُن غ��ًدا
م��ص��َر ف��ي ه��ن��اك اس��م��ع ض��اه��ُر

ضاهر:

م��اذا؟

بك: عيل

م��ن��اص��ر وج��ي��ٌش أخ��ي ي��ا أُه��ب��ٌة
ذاك��ر ال��ع��ه��د ح��اف��ظ ك��ل وم��ن وأت��ب��اع��ي ال��ُم��ش��ردي��َن ص��ح��اب��ي م��ن
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ق��ادر أخ��ذَ م��ح��م��ًدا وأخ��ذن��ا س��ْرن��ا ج��ي��َش��َك إل��ي��ه ج��م��ع��ن��ا إن
س��ادر ال��ح��ك��م ف��اس��ق ك��ل وم��ن ال��ت��رك ق��ب��ض��ِة م��ن ال��ب��الَد وان��ت��زع��ن��ا

راءٍ أن��ت ف��م��اذا ال��ب��الَد نُ��ن��ق��ذ أن آن

ضاهر:

ح��اض��ر وال��ج��ي��ُش ه��ل��مَّ

بك: عيل

إذن ف��ل��نَ��ِس��ْر ح��اض��ٌر؟

ضاهر:

ط��ائ��ْر ب��أي��م��ن ح��ف��ظ��ه ف��ي ال��ل��ه ب��ع��ي��ون

يصيح): (ثم

دع��ت��ك��م م��ص��ُر ت��ل��َك ال��ش��ام َع��َرَب

الشام: عرب من جماعة

ض��اه��ر ل��بَّ��يْ��َك ِم��ص��ُر ل��بَّ��يْ��ِك أل��َف
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دارت حيث بالصالحية، الدهب أبو بك محمد رسادق يف الغروب، بعد (الوقت
وعثمان رسير عىل راقد بك محمد الوجه يف بك. عيل وبني بينه الحرب رحى
البكوات من جماعة الرسادق جوانب أحد يف قدميه. يكبس الرتكي الجاسوس
مشغوالن مرصيان خادمان اآلخر الجانب يف الشطرنج. ويلعبون يتحدثون

(… الدهب أبو بك محمد مالبس بتنظيف

الخادَمني(لآلخر): أحد

ال��م��ب��ي��ن ل��ل��ح��قِّ أص��غ أن��ص��ْت زع��زوع ول��دي
وج��ن��ون وب��الءٍ ج��ه��ٍل أي��ام ف��ي ن��ح��ن
ال��م��ص��ون ل��ل��خ��ْدر ـ��اة ال��ش��ـ م��راح م��ن ف��وض��ى ن��ح��ن
زب��ون إث��ر ف��ي األه��ل ح��روب م��ن زب��ون ف��ي
ال��ع��ي��ون م��ن��ه��ا نُ��ِزَع��ْت ال��ص��وان��ي ف��ي ورءوٌس
ي��ه��ون أن ب��ب��اٍل ك��ان م��ا ه��ان وع��زي��ٌز
ودي��ن دن��ي��ا ب��ال ـ��وادي ال��ـ ع��ل��ى ال��ن��اُس أص��ب��َح
ك��ال��َم��نُ��ون وح��ي��اٌة ك��ال��س��ك��وْن ح��رك��ات
وث��م��ي��ن رخ��ي��ٍص ك��ل م��ن ال��ح��اك��ُم وق��َف
ال��َم��دي��ن م��ال م��ن ائ��ن ال��د وق��ف ق��د م��ا م��ث��َل
وال��ج��ب��ي��ن ي��دي��ه ك��دِّ ف��ي ال��ش��ع��ِب وش��ري��ك
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ال��ص��ح��ون ف��ي وش��ري��ًك��ا األوان��ي ف��ي وش��ري��ًك��ا

اآلخر:

ع��دد ب��ال أح��م��الُ��ُه ب��ل��ٌد ه��ذا ش��ي��ُخ ي��ا
وِف��رد ن��ك��وٍس وم��ن وُك��ل��ف ُس��َل��ٍف م��ن
ال��ُج��ُدد ال��ض��رائ��ب م��ن م��ط��ٌر ي��وٍم وك��لَّ
ول��د م��ن ي��ع��ل��م��ون ال م��ا ال��ِف��ردة وت��ِل��ُد
ال��وت��د ع��ل��ى وِف��ْرَدة ِف��ْرَدة ال��ح��م��ار ع��ل��ى
م��س��د م��ن ح��ب��ل وه��و ال��ل��ج��ام ع��ل��ى وف��ردة
وال��ل��ب��د ال��ح��ص��ي��ر ب��رادع ع��ل��ى وف��ردة

(مستمرٍّا):

إل��ي��ه��ا ك��ان��ا ه��م��ي وك��ل غ��رام��ي ن��ع��ج��ٌة ل��ي ش��ي��خ ي��ا

األول:

ده��اه��ا ال��ذي م��ا ص��ن��ع��ت م��ا

الثاني:

ع��ل��ي��ه��ا ف��ردة ض��رب��وا ق��د
وط��ف��ل��ت��ي��ه��ا ش��ات��ي ذب��ح��ُت ح��ت��ى ب��ذاك ذرًع��ا ف��ض��ق��ُت

األول:

ش��ان��ي ش��أن��ك وم��ث��ل ده��ان��ي ده��اك ق��د م��ا
أت��ان��ي ت��ح��ت��ي وك��ان ل��ش��غ��ل��ي ط��ن��ط��ا أت��ي��ت
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ط��ي��ل��س��ان��ي ُم��س��ب��ًال ال��ل��ي��ل م��ع م��ن��ه��ا خ��رج��ُت
وي��ران��ي أرى ال م��ن ط��ري��ق��ي ف��وق ف��م��رَّ
ال��ش��ي��ط��ان ص��ورة ف��ي س��الح ع��ل��ي��ه أًغ��ا
أت��ان��ي س��رق��ت ل��ق��د ��ل ت��رجَّ ق��ف ب��ي ف��ص��اح

الثاني:

ج��رى؟ وم��ا

األول:

أن��ا ل��ي األت��ان ب��ل �ه ل� �ت �ل� ق�
ل��ن��ا ال��ي��وم أن��ه��ا إال أم��س ذاك ف��ق��ال
ه��ن��ا م��ن وام��ض ل��َي ـ��ه��ا َف��دع��ـ وح��دي ل��ي ه��ي ب��ل
ال��نَّ��م��ر ك��فُّ ك��أن��ه��ا ب��ي��ٍد رم��ان��ي ث��م

األت��ان ظ��ه��ر اع��ت��ل��ى ث��م

الثاني:

ث��م؟

األول:

ي��س��ر ل��م ل��ك��ن
ال��نَّ��َه��ر م��ن وص��رخ��ًة َه��دًَّة س��م��ع��ت ح��ت��ى
ال��َق��َدر آي��ة ال��ل��ي��ل وراءَ ع��ي��ن��ي وأَبْ��َص��َرْت
ال��ب��ش��ْر ت��ج��بُّ��ر م��ث��ل ت��ج��ب��رْت ح��م��ارت��ي
األث��ر ع��ل��ى وغ��رق��ت راك��ب��ه��ا ف��أغ��رق��ت
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واستهزاء): تهكم يف بك (لعثمان بك مميش

ال��ج��ب��ل م��ن تَ��ج��ي ـ��وم ال��ي��ـ ض��َح��ى رأي��ن��اك ل��ق��د
وك��ال��َح��َم��ْل ��ًة رقَّ ـ��غ��زال ك��ال��ـ ح��ص��ان ف��وق

غضب): (ويف بك عثمان

(ب��ط��ل) ال��خ��ي��ل س��ي��د ـ��ت��ي ت��ح��ـ ك��ان ق��د ك��ذب��ت��م��و
ال��وع��ل ل��ك��ن ـ��و ه��ـ غ��زال وال َح��َم��ٌل ال
ال��ُق��َل��ْل ف��ي وال��ش��ه��اب ـ��اب ال��ش��ع��ـ ف��ي ك��األُف��ع��وان

بك: مميش

ال��ثَّ��ِم��ْل ت��م��اي��َل ج ال��س��ر ع��ل��ى ت��م��اي��ل��َت وق��د
وان��س��دل ع��ل��ي��ه ال��ض��خ��ُم ب��ط��ن��ك ت��دلَّ��ى وق��د
ال��ج��م��ل ت��ح��ت��ك ـ��ان وال��ح��ص��ـ ال��م��ح��م��ل ك��أن��ك

بك: عثمان

اع��ت��ب��ارا ل��ي ت��دع ول��م ح��ص��ان��ي ِع��ب��ت م��م��ي��ش
ع��ي��ارا م��ن��ي ه��اك خ��ذ ع��ن��دي ج��زاؤك ه��ذا

غدارته) عليه (ويطلق

بك: محمد

ع��ث��م��ان
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بك: عثمان

م��ْل��ك��ي

بك: محمد

ع��ل��ي ح��زب م��ن ك��ان ق��د �َرْع تُ� ال
ي��ل��ي ك��ان م��ا ال��ي��وم ف��ت��ولَّ ك��ف��ي��ت��ن��ي��ه
ب��ال��رج��ل اذه��ب��وا ه��ي��وا ج��ث��ت��ه اح��م��ل��وا ه��ي��وا

والخدم) البكوات به (يخرج

بك) محمد قدم يكبس وهو الجاسوس (عثمان

(لنفسه): عثمان

ُدول��ت��ي إال خ��دم��ُت م��ا وال��ل��ِه خ��دم��تُ��ه
ح��اج��ت��ي إال ك��بَّ��س��ت م��ا وال��ل��ِه ك��بَّ��س��ت��ه
ال��غ��ب��ي خ��ادم أن��ا م��ا أن��ا ت��رك��ي��ا خ��ادُم
وذه��ب ُص��درت��ي ن��واح��ي ف��ي ح��ري��ر م��ن ك��م
ورت��ب��ي ُش��ُرط��ي ـ��ك وت��ل��ـ أل��ق��اب��ي ه��ات��ي��ك
ال��ن��ب��ي وط��اع��ة ـ��ه ال��ل��ـ رض��ا ف��ي ب��ل��غ��ُت م��م��ا
ال��ُق��ُض��ب ال��س��ي��وف ط��ي��ن ال��س��ال أع��الم وت��ح��ت
وأخ��ت��ب��ي أن��زوي ـ��ن س��ن��ي��ـ م��ص��ر ف��ي أق��م��ُت
ص��ب��ي أح��ي��انً��ا وأن��ت م��اه��ٌن ح��ي��نً��ا وأن��ا
ب��أب اب��نً��ا وأص��دم أٍخ ع��ل��ى أًخ��ا أرم��ي
��ب ال��م��ن��قَّ ال��ب��اح��ث ُج��ه��د ال��ُغ��زِّ ح��ك��م آل ل��م

ويتثاءب) ويتمطى بك محمد (يفيق
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بك: محمد

ع��ث��م��ان؟ ي��ا م��ص��ر ف��ي ع��ن��ا ي��ق��ول��ون م��اذا

عثمان:

وأم��ان وغ��ب��ط��ٌة رخ��اءٌ األم��ي��ِر ع��ه��د
ل��س��اُن ف��ي��ه��ا وال��ن��اُس ب��ن��وه��ا راض ف��م��ص��ُر
ال��س��ل��ط��ان ي��ح��ب��ه أم��ي��ري إن ي��ق��ول

بك: محمد

غ��ض��ب��اُن؟ م��خ��ال��ٌف أِم��ن��ه��م واألم��راءُ

عثمان:

أع��وان ب��ب��اب��ك��م ج��م��ي��ًع��ا األم��راء
ب��ان��وا م��ذ وب��ي��ت��ه ع��ل��يٍّ��ا ي��ذك��رون ال
ش��ان ل��غ��ي��ِرَك وال ِص��ي��ٌت ل��غ��ي��رك ف��م��ا

بك: محمد

ك��ان��وا م��ص��ر ف��ي ال��ج��دي��د ـ��ان ك��ـ ح��ي��ث ه��م ص��دق��ت

بك): ملحمد ويقول جندي (يقبل

ح��ائ��ر ف��ه��و ف��يَّ ف��ي وَق��ْف��ن س��وءٍ أخ��ب��اُر ع��ن��دي م��والي
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بك: محمد

رس��وٌل؟ أن��ت

الجندي:

أج��ل

بك: محمد

ص��ائ��ْر؟ ال��ق��ت��ال إالَم ب��يِّ��ْن �ر �بِّ� �خ� ف�
ال��ب��ش��ائ��ر وال ال��م��ن��اع��ي ب��ع��د ع��م��ا يُ��س��ألُ��وَن ال ال��رُّس��ُل

الجندي:

م��والَي

بك: محمد

ت��ك��لَّ��م ��ل. ع��جِّ م��اذا؟

الجندي:

ال��دوائ��ر ج��ي��ش��ن��ا ع��ل��ى دارْت

بك: محمد

؟ ع��ل��يٍّ م��ن ك��ان ال��ذي وم��ا
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الجندي:

ب��ض��اه��ْر أم��ره ف��ي أُِع��ي��َن

بك: محمد

وف��از؟

الجندي:

وال��ع��ش��ائ��ر ال��ش��ام ب��ق��وة ال��ت��الق��ي أول ف��ي

بك: محمد

ه��ل��ك��ن��ا؟ إذن

داخل): (وهو آخر جندي

ظ��اف��ر أن��َت ب��ل ن��اٍج أن��َت ب��ل أم��ي��ري ي��ا ال

بك: محمد

ذا؟ ق��ال م��ن

الجندي:

ع��ي��اٍن ش��اه��دا

بك: محمد

��ن؟ ِم��مَّ أي��ن؟ م��ن
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الجندي:

ال��ع��س��اك��ر م��ن

كبرية) صينية يحملون خدم ويتبعهما الجنديان (يدخل

الجندي:

ه��م��ا ه��ا

بك: محمد

م��رح��بً��ا

الجنديان:

ح��ي��اٌة ع��واٍف

بك: محمد

أوج��زا

الجنديان:

ال��م��ق��اال م��وج��زان ن��ح��ُن
ف��م��اال ظ��ه��ًرا ال��ع��دو ن��ج��ُم ع��اَد ول��ك��ن أم��س ُص��بْ��َح ال��ج��ي��ُش ُه��ِزَم
واألم��واال ال��رج��ال وح��وي��ن��ا ص��دٍق ح��م��ل��َة ع��ل��ي��ه ف��ح��م��ل��ن��ا

(ألحدهما): بك محمد

أِب��ْن ِزْد،
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الجندي:

وِط��ع��ان��ا ض��ربً��ا ال��ج��ي��ش��اِن ��ر َق��صَّ م��ا

البكوات) (يقبل

(للجندي): بك محمد

َم��يْ��َل��ة؟1 وأب��و

الجندي:

ُدخ��ان��ا ال��ح��رِب س��اح��َة �ى � �شَّ غ�

البكوات: أحد

وال��ل��م��ع��ان��ا ُظ��ل��م��ت��ه ه��ن��ا م��ن رأي��ن��ا ق��د
َوران��ا وال��دَّ ��ت��ه َرجَّ ه��ن��ا م��ن وس��م��ع��ن��ا

بك: محمد

وب��ان��ا ال��ي��وم ظ��ه��ر ق��د م��دف��ع��ي اخ��ت��راع��ي
�راٌد؟ وُم�

الجندي:

وج��ن��ان��ا ل��ح��اًظ��ا ك��ال��ل��ي��ث ك��ان
ُق��وان��ا ال��ح��رب ف��ي وال��وث��ب��ة ب��ال��ِزأرة ش��د

الدهب. أبو بك محمد واخرتاع صنع من مدفع 1
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ح��ص��ان��ا اح��ت��لَّ ت��ح��ت��ه ِح��َص��اٌن ان��ه��ار ك��ل��م��ا

بك: محمد

ث��م؟

الجندي:

ال��رح��ى ف��ي ع��ل��يٍّ ع��ل��ى ب��ن��ف��س��ه رم��ى

بك: محمد

ث��م؟

الجندي:

ُج��رح��ا ح��ت��ى ي��دع��ه ف��ل��م ت��ج��ال��دا

بك: محمد

اآلن؟ ه��و أي��ن

الجندي:

ُم��ظ��لَّ��ل ل��يِّ��ٍن س��ري��ر ع��ل��ى آث��ارن��ا ع��ل��ى
ال��م��دلَّ��ل ��د ال��م��م��هَّ ك��ال��ول��د ب��ه ويُ��ْع��نَ��وَن ي��خ��دم��ه��ال��ن��اُس

لعثمان): (همًسا بك محمد

غ��ًدا رأس��ه ت��ن��َس ال َع��ل��وي ه��ذا ع��ث��م��اُن

للجندي): بك (محمد
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وِع��زوت��ه ب��ي��ت��ه م��ن ل��ن��ص��رت��ه، س��ع��ى وم��ن ش��ي��ع��ت��ه، رءوس ت��ل��ك

الضجيج بني شتى أزياء يف القتال ميدان من العودة يف الجيش (يأخذ
بك، محمد بخيمة فيمر طائفة طائفة وتقبل والزمر، الطبل من املتواصل
يقول) وهو الذهب عليهم فينثر البيك إليهم خرج جماعة به طافت وكلما

بك: محمد

ال��دَه��ْب أب��و أن��ا إن��ي خ��ذوا خ��ذوا خ��ذوا خ��ذوا
ال��م��ن��س��ِك��ب ال��ش��ع��اِع م��ن أي��ديَ��ك��م ام��ألوا خ��ذوا

الجماعة:

وت��َه��ب تُ��ع��ط��ي وع��ش��ت ال��ده��ب أب��ا ي��ا س��ل��م��ت
��ُح��ْب ال��سُّ ج��ودك أخ��ج��ل

مًعا): (يهتفون والنظارة الجيش

وال��س��م��اء ورًدا األرَض وغ��ط��وا ال��ل��واء ح��يُّ��وا ق��ف��وا ال��وادي ب��ن��ي
ج��اءَ ي��ديْ��ه ب��ي��َن ال��ن��ص��ُر وه��ذا ن��ص��ًرا ال��ح��رب وراءِ م��ن َرَج��ْوتُ��م
ف��داءَ ل��ه ال��ق��ت��اِل ف��ي وم��وت��وا ف��ات��ب��ع��وه ال��م��ق��دُس ال��رم��ُز ه��و
واح��ت��ف��اءَ ال��ح��ب��ي��ب��ة ب��ط��ل��ع��ت��ه اب��ت��ه��اًج��ا ال��ف��رح ��ُة ض��جَّ ع��ل��ي��ه
ت��راءَى وال��َج��رح��ى ال��ش��ه��داء م��ن خ��ي��اًال ه��ي��ك��ل��ه وراء ك��أن

ال��َع��َل��ْم ح��يُّ��وا ق��دم ع��ل��ى
ال��ف��خ��ار ح��ي��وا ال��ش��ع��ار ح��يُّ��وا
ال��دي��اْر م��ج��د ال��وط��ن رم��ز
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القادمني: القواد أحد

َرَج��ْع ق��د ال��ج��ي��ش ذا ه��و ب��ال��ُم��ن��ى ُف��زت س��ي��دي
وال��تَّ��بَ��ع ل��ل��م��ري��دي��ن ن��ص��َرُه ال��ل��ه وَه��َب
ال��ض��بُ��ْع م��ن��ه��م��ا ش��ب��َع��ْت وج��ي��ش��ه وع��ل��يٌّ
وق��ع ق��د ال��ُج��ن��د ي��د ف��ي أم أم��ات يُ��درى ل��ي��س

بك: محمد

األَرْب ب��ال��َغ ن��ش��واَن اق��ت��رْب ال��ج��ي��ش أرى أح��ل
ال��طَّ��َرْب رنَّ��َة ي��رس��ل

الخيمة): خارج من (يتغنون الجند من فريق

وت��َه��ْب تُ��ع��ط��ى وع��ش��َت ال��ده��ْب أب��ا ي��ا س��ل��م��َت
��ُح��ْب ال��سُّ ج��وُدَك أخ��ج��ل

(يهتفون): والنظارة الجنود من أخرى جماعة

ب��ال��س��الم��ْه ال��ن��ي��ل ع��س��ك��ر ي��ا ب��ال��س��الم��ْه ال��ن��ي��ل ع��س��ك��ر ي��ا
وال��ك��راَم��ْه ب��ال��ع��زِّ وُف��زَت ح��ي��ٍن ك��لَّ ب��ال��ن��ص��ر ظ��ِف��رَت
إق��ام��ْه وف��ي رح��ي��ٍل وف��ي ق��ت��اٍل وف��ي س��ل��ٍم ي��وم ف��ي
ه��ام��ْه ��َف��تَ��يْ��ِن ل��ل��ضَّ رف��ع��ت إالَّ ال��ق��ت��ال ش��ِه��دت ف��م��ا
وال��زع��اَم��ْه ال��ج��ن��ِد ف��ي ب��ورَك وُج��ن��ًدا ق��ادًة أب��ل��ي��تُ��م��و
ال��دع��ام��ْه م��ج��ده��ا م��ن وال��ج��ي��ُش م��ص��ٍر م��ج��َد ال��ل��ه ش��يَّ��د ق��د

آخرون: جماعة

ال��رََّس��ن ف��ي ت��خ��اي��ل��ي ال��وط��ن خ��ي��َل ه��ل��مَّ
وط��ق��ط��ق��ْه ح��م��ح��م��ًة م��ط��ل��ق��ْه أن��ت ال��ي��وم
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الذهب): (وينثر الدهب أبو بك محمد

ال��ده��ب أب��و أن��ا إن��ي خ��ذوا خ��ذوا خ��ذوا خ��ذوا
ال��م��ن��س��ك��ب ال��ش��ع��اِع م��ن أي��دي��ك��م ام��ألوا خ��ذوا

الجماعة:

وت��ه��ب ت��ع��ط��ي وع��ش��ت ال��ده��ب أب��ا ي��ا س��ل��م��ت
ال��س��ح��ب ج��ودك أخ��ج��ل

البكوات: أحد

م��ِل��ك��ي

بك: محمد

ج��رى؟ م��ا

األول:

ك��ْه��ُل ال��ش��اِم ع��واه��ل م��ن س��ي��دي �ٌر أس��ي� �ْل � �أمَّ ت�

بك: محمد

وُغ��لُّ ق��يْ��ٌد ع��ل��ي��ه ع��اٍن ال��ش��ام��يُّ ض��اه��ٌر ال��رج��اُل ي��س��وُق م��ن

الجند) يحوطه ضاهر (يدخل

ض��لُّ��وا ال��ج��ن��د ل��ق��ادة م��ا غ��وْوا ق��د ل��ج��ن��دي م��ا ض��اه��ٌر ذاك وي��ح��ه��م
يُ��ِدلُّ ال��ح��دي��د ف��ي ك��ال��ل��ي��ِث وه��و ع��ل��ي��ه ال��ح��دي��د ف��ي ال��ج��ن��ُد ك��ث��ر
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منه): ويتقدم بك، (محمد

أج��لُّ أم��ي��ر ي��ا ذَاَك م��ن أن��َت أس��ي��ًرا يُ��س��اُق ض��اه��ٌر أرى م��ا
خ��لُّ��وا ض��ي��ف��َي س��ب��ي��َل ف��خ��لُّ��وا ض��ي��ًف��ا ل��ي ص��ار ض��اه��ٌر ال��ج��ن��د أي��ه��ا
أص��ُل؟ ال��ش��ام ل��ك أم ل��ب��ن��ان أرز م��ن أم ض��اه��ُر أن��َت ف��ل��س��ط��ي��َن م��ن

ضاهر:

وف��ص��ُل ال��رج��اَل ي��ج��م��ُع واح��ٌد أص��ل م��والي ه��ن��اك ه��ذا ك��ل
وذُه��ُل ِن��زاٌر وآب��اؤن��ا ال��ُف��ص��ح��ى وم��ن��ط��ق��ن��ا ك��ل��ن��ا ع��َرٌب

(للجند): بك محمد

ب��س��ي��ف��ِه؟ ص��ن��ع��ت��م م��ا

الجند: أحد

ع��ن��دي ه��و

بك: محمد

ي��ح��لُّ ال م��ْح��رٌم ف��ه��و ه��ات��ه

السيف) ويناوله بك (محمد

م��ح��لُّ ال��ه��ُص��ور ي��َد إال ال��ظُّ��ف��ر ل��ه��ذا ل��ي��س وال��ل��ه ت��ق��لَّ��د خ��ذ
وخ��لُّ ص��دي��ٌق ل��ه��م أي��ًض��ا وه��و وف��يٌّ ل��ل��ب��ائ��س��ي��ن ِخ��لٌّ أن��ت
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ضاهر:

ع��ش��ُت م��ا ال��ف��ض��َل ل��س��ي��دي أن��َس��ى ل��س��ُت

بك: محمد

ف��ض��ُل ال��ح��ق رع��اي��ة ف��ي وه��ل
يُ��َس��لُّ أم��ِس ال��وف��اء دوَن ك��ان س��ي��ًف��ا ال��س��م��وأل ع��ل��ى ردْدن��ا ق��د

ضاهر:

ي��ذلُّ ج��ارى ح��ي��ن ال��ع��زَّ ألُ��ب��ُس س��واه��ا ف��ي أم ال��ش��ام ف��ي أم��ش��ي ك��ي��ف
ُش��ْغ��ُل ض��ي��ف��َي غ��ي��ر ال��ي��وم ل��َي م��ا ض��ي��ف��ي إك��راُم ف��أي��َن س��ي��ف��ي ذاك

بك: محمد

؟ ع��ل��يٌّ م��ن!

ضاهر:

م��ث��ُل األرض ع��ل��ى ل��ه م��ا م��ل��ٌك ك��ع��ل��يٍّ وم��ن أج��ل
نُ��بْ��ُل س��ج��اي��اك وف��ي يُ��ْح��َص��ى ل��ي��س ب��رٌّ خ��الِل��َك ف��ي ق��ي��َل س��ي��دي
َف��لُّ وه��و ج��م��ع��ن��ا وغ��ادرُت ـ��ك��رب ال��ـ ش��دة ف��ي األم��ي��ر ت��رك��ت ق��د

؟ ب��ع��ل��يٍّ ص��ان��ٌع أن��َت ال��ذي م��ا

بك: محمد

أه��ُل ل��ل��خ��ي��ِر ف��ه��و ال��خ��ي��ِر غ��اي��ُة
األج��لُّ األم��ي��ُر أوالده ب��ي��َن ال��م��ف��دَّى ك��أم��س ق��ص��ِرِه ف��ي ه��و
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ضاهر:

ط��ل��ي��ًق��ا ب��ق��ي��ت ول��و أس��رون��ي

بك: محمد

ص��ان��ًع��ا؟ ك��ن��ت ال��ذي م��ا

ضاهر:

ت��ب��ل��و ك��ن��ت
ت��ض��م��ِح��لُّ إذ ال��ص��ف��وَف وأرمُّ ح��ل��ي��ف��ي ح��ول ال��ل��واء أب��ن��ي ك��ي��ف

بك: محمد

وأه��ُل ل��ألك��رم��ي��َن داٌر م��ص��ُر ع��ل��ي��ن��ا ض��ي��ًف��ا ب��م��ص��ر س��ت��ب��ق��ى ب��ل

ضاهر:

ورج��ال��ي

بك: محمد

نُ��ْزُل ول��ل��ع��ش��ي��رة ع��ن��دي ل��ك ف��ي��ه��ا س��ي��ل��ح��ق��ون��ك

(لنفسه): ضاهر

وَخ��تْ��ُل غ��دٌر ال��زم��ان ق��دي��م م��ن ف��ي��ه��م وال��م��م��ال��ي��ك ال��غ��دُر ذل��ك

بضاهر) فيخرجون رجاله من جماعة إىل بك محمد (يشري

الجند) من جماعة يف مراد (يقبل
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بك: محمد

ت��رون؟ م��ا أرى؟ م��ا

الحارضين: أحد

م��راٌد ه��ذا

بك: محمد

إْدالَال ذي��َل��ه ج��رَّ ذا ه��و

بك: مراد

ل��ألم��ي��ر ال��ت��ح��ي��اُت

بك: محمد

ت��ع��اَال ت��ع��اَل م��رح��بً��ا م��رح��بً��ا �راٌد م�

بك: مراد

م��والي ب��ش��رى أل��ف

بك: محمد

ال��رئ��ب��اَال أع��ان��ق م��نِّ��ي أُدُن وس��ه��ًال أه��ًال

(يعانقه)
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بك: مراد

اآلم��اَل ب��ل��غ��َت ق��د

بك: محمد

اآلم��اال ب��س��ي��ف��ك إال ع��لَّ��ق��ُت وم��ا ال ل��م
ال��ج��ي��ش؟ ت��رك��َت أي��َن ال��ق��ت��اُل؟ ك��ان ك��ي��ف

بك: مراد

م��خ��ت��اال ُم��ظ��ف��ًرا خ��ل��ف��ي
رع��اَال ِرع��اًال س��ي��دي ع��ل��ى ال��ج��ي��ُش ه��ن��ا ه��ا م��ن يَ��ُم��رُّ ح��ي��ن ب��ع��د

بك: محمد

�يٌّ �ل� وع�
ث��ق��اال ب��ال��ج��راح ن��اءَ ق��د اآلس��ي��َن ي��د ف��ي ت��رك��تُ��ه
ان��ت��ق��اال اس��ت��ط��اَع إذا ��ى ُم��َس��جٍّ م��ح��م��وًال ال��ُج��ن��ُد ب��ه ي��أت��ي ح��ي��ن ب��ع��د

الجند) من (جماعة

الرسادق) خارج (يتغنون

وتَ��َه��ْب تُ��ع��ط��ي وع��ش��َت ال��دَه��ْب أب��ا ي��ا س��ل��م��ت
��ُح��ْب ال��سُّ ج��وُدك أخ��ج��ل

لتحيتهم) جماعته يف بك محمد (يخرج

عىل زاحًفا بك مراد من جريًحا اليرسجي مصطفى يتقدم األثناء هذه (يف
األرض)
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بك: مراد

ال��ي��س��رج��يُّ ه��ذا أرى م��ا ال��ح��ي��اة ل��ع��ج��ائ��ب ي��ا

اليرسجي: مصطفى

م��ص��ط��ف��ى ال��ي��س��رِج��ي

بك: مراد

س��اع��ة م��ن ل��ي ب��رزَت ال��ذي أن��َت

مصطفى:

ال��ردى ُح��س��ام��ك م��ن ألل��َق��ى أج��ل

بك: مراد

تَ��ُم��ْت َل��ْم ِل��ْم ي��دي م��ن ُج��رح��َت ل��ق��د

مصطفى:

دن��ا اآلن أج��ل��ي أح��سُّ إن��ي
تَ��َرى م��ا ف��وَق ال��ح��ي��اة ع��ج��ائ��ُب وان��ت��ظ��ْر ح��دي��ث��ي ت��ق��ط��ع ال م��والي

بك: مراد

اآلن؟ ه��ن��ا ي��ج��ري م��ا غ��ي��ر ال��ح��ي��اة ع��ج��ائ��ُب وه��ل
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مصطفى:

َج��َرى وم��ا أج��ل

بك: مراد

وأع��ف��ن��ي إذن ف��ُم��ْت

مصطفى:

ه��ن��ا أرِوي م��ا يُ��ن��ج��ي��ك ف��ق��د واس��م��ع �ْم أق� �ل ب� ال

بك: مراد

؟ س��رٌّ

مصطفى:

َم��َع��ا وال��س��رُّ أن��ا أم��وت أن م��ن األذى ي��ن��الُ��ك وق��د أج��ْل

بك: مراد

ت��ش��ا ك��ي��ف ُم��ت ث��م ل��دي��َك م��ا ق��ل س��اع��ًة ��ر ت��أخَّ إب��َق ف��ق��م إذن

مصطفى:

ال��وف��ا ُم��ض��يَّ��ُع ال��م��م��ال��ي��ك م��ن َخ��ش��ٌن ج��اٍف ربَّ��اك أه��ك��ذا
ال��نَّ��َش��ا ص��ال��ح ال��ف��ت��ي��ة ُم��ه��ذِب وط��ن ف��ي راع��يً��ا ع��ش��َت ل��ي��ت��ك
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بك: مراد

أن��ا َم��ن ت��دري ل��س��ت غ��ب��يٌّ أن��ت م��ص��ط��ف��ى ي��ا واح��ت��رس ال��ف��ض��وَل دَع
ف��اش��ت��رى ع��ل��يٍّ��ا وق��دم��ت أن��ا أخ��رت��ن��ي أن أم��ِس ك��ف��اك أم��ا

مصطفى:

تُ��ح��بُّ��ه��ا؟ أن��ت

بك: مراد

أج��ل

مصطفى:

أن��ت

بك: مراد

أج��ل

مصطفى:

ال��َه��وى ه��ذا ِم��ْن م��راُد ي��ا �ذَاِر َح�

(مضطربًا): بك مراد

ل��ح��م��ي؟ ه��ي أم دم��ي؟ م��ن أْه��َي آم��اُل؟ وم��ا ولِ��ْم؟
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مصطفى:

ُه��َم��ا وال��ل��ه ه��ي

بك: مراد

أخ��ت��ي؟

مصطفى:

أخ��ت��ك أج��ل

بك: مراد

ُم��ق��دم��ا ع��ل��ي��ه ك��ن��ُت م��ا ه��ول م��ن ول��ه��ا ل��ي ي��ا

مصطفى:

واألبَ��ا ال��ُم��ربِّ��ي ب��ال��س��ي��ف ض��رب��ت واح��ٍد ص��ع��ي��ٍد ف��ي أن��ت م��راد

بك: مراد

أن��ت؟ وأب��ي أب��وه��ا وم��ن

مصطفى:

وال��ف��تَ��ى ال��ف��ت��اَة ب��اَع ال��ذي أن��ا �ل أج�
اب��ن��يْ��ه ب��ائ��ُع ال��ش��ق��يُّ أن��ا

125



الكبري بك عيل

بك: مراد

ال��غ��نَ��ى ل��ن��درَك إال ب��ع��ت��ن��ا م��ا �ي أب�

مصطفى:

أدرك��ن��ي م��راد

بك: مراد

ف��َدى ال��روُح ل��ك ق��لَّ��ت وإن ُروح��ي �ي أب� �ا ي� �داك ف�

مصطفى:

أت��ى ال��ن��زُع إذا ال��ُم��ف��دُّون يُ��غ��ن��ي وم��ا ال��ن��زع ف��ي أن��ا م��راُد ان��ظ��ر
َس��وا ح��دٍّ ع��ل��ى وال��م��وُت وال��رقُّ ل��ي ال��م��وَت وس��ق��َت ال��رقَّ ل��ك ُس��ق��ُت

بك: مراد

أب��ي؟ ي��ا أت��ع��ف��و ع��ن��ي أب��ي أُع��ُف

مصطفى:

َع��َف��ا ال��س��ي��ِف وع��ن ع��ن��ك ال��ق��ل��ُب
ال��دَُّم��ى ك��ب��دي��ع��ة ط��ف��ًال ب��اَع��َك أب ع��ن م��راد ي��ا أن��ت اع��ف ب��ل
رث��ى وال ال��بُ��ك��ى ل��ذل��ك رقَّ وال ب��ع��ي��ن��يْ��َك ال��دم��َع رح��َم م��ا

بك: مراد

ُغ��م��ى ق��د ع��ل��ي��ك أب��ي ن��دم��ي! وا أس��ف��ي! وا
ت��ك��لَّ��م أب��ي أف��ق

126



الثالث الفصل

مصطفى:

ف��ِم��ي ي��ق��وى ال م��راد!

مصطفى) (ويموت

بك: مراد

ارح��ِم ربِّ ان��تَ��َه��ى م��اَت

باكيًا) ويرجع عباءته عليه يلقي بك (مراد

لنفسه): ويقول بك مراد فيلمحها آمال (تدخل

ه��ي��ا أج��ْل أج��ْل أخ��ت��ي��ا آم��ال
ال��ض��واري��ا ت��ل��ك ألك��ف��ي��نَّ��ه��ا

(لنفسها): آمال

ب��ال��َغ��َض��ب وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ب��ال��رض��ا ي��رم��ُق��ن��ي م��ض��ط��ربً��ا َل��ه م��ا
�ه؟ ب� �ا م�

بك: مراد

آم��ال

آمال:

ب��ال��ل��ق��ْب تُ��ن��ادي ح��ي��َن ادُع��ن��ي س��ي��دي م��ه��ًال
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بك: مراد

أخ��ت��ي آم��ال اس��م��ع��ي

(لنفسها): آمال

ال��نَّ��َس��ْب ه��ذا م��ت��ى أي��َن م��ن ربِّ �ه؟ �ت� أخ�

بك): ملراد (ثم

ن��بَّ��اك؟ م��ن ك��ي��َف

بك: مراد

وأْب أمٍّ م��ن أخ��ُت ي��ا أنَّ��نَ��ا أب��ي ن��بَّ��ان��ي

آمال:

م��ض��ى؟ أي��ن أب��ي؟ أي��َن وأب��ي،

بك: مراد

ُج��ثَّ��ة ه��ذا ه��و

آمال:

أب��ي م��ات
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بك: مراد

ن��ح��ُج��ب ��ي ه��ل��مِّ ن��ْح��ُج��بْ��ه��ا ه��يِّ م��ع��ي أخ��ُت ي��ا ال��ُج��ثَّ��َة اح��م��ل��ي

وتتأملها): الجثة أمام تقف أن (بعد آمال

ال��خ��ش��ْن ال��ت��راُب ع��ل��ي��ه��ا يَ��ُم��رُّ رم��ٌة أب��ي ربِّ��ي ح��نَ��ان��يْ��َك
م��رتَ��َه��ْن ب��ال��ِب��َل��ى ج��س��د إل��ى ال��ت��راب وراءَ ص��رت ك��ي��ف أب��ي
األذُْن س��ري��َع إل��يَّ وك��ن��َت أب��ط��أَْت ق��د ألذن��ْك م��ا أب��ي
ال��ح��َس��ْن ال��ل��ق��اءَ ن��ص��ي��ب��ي وك��ان ال��ص��دود م��ن��ك ح��ظ��َي ب��اُل وم��ا
ال��ُه��تُ��ن ع��ب��رات��ي ب��ه��ا م��س��ح��َت ط��ال��م��ا س��م��ح��ٌة ي��ٌد وأي��ن
��نَ��ْن ال��سُّ ك��ب��رى ف��ي��ك وَج��َرْت أج��ل ال��م��ن��ون ده��م��تْ��َك أب��ي أح��قٌّ
ال��زم��ن ج��ري��ح ال��ح��ي��اة ق��ت��ي��ل األول��ون ذه��ب ك��م��ا ذه��ب��ت

�ي أخ� �راد م�

بك: مراد

وال��ح��َزْن ال��ب��ك��ا يَ��ُردُّ ف��م��اذا ت��ح��زن��ي ال أخ��ُت

آمال:

وال��رُك��ْن ال��ذرا ف��ق��دن��ا وأن��ا ق��ض��ى ق��د أن��ه أخ��ي أح��قٌّ
ال��وط��ن غ��ري��ب ال��ت��راب غ��ري��ب ي��ج��ن��ه��ا ل��م م��ع��ارك ف��ي ق��ض��ى

الجثة): مخاطبة (ثم

َم��ْن ال��م��وَت ي��دف��ُع وم��ن ب��ن��ف��س��ي ال��رََّدى أق��ي��َك أن��ي ت��م��نَّ��ي��ت
ال��ك��ف��ن ع��ي��ن��ي ُه��دب م��ن وأص��نَ��ُع ال��ش��ئ��ون م��اء ُغ��س��ل��ك وأج��ع��ل
ال��بَ��َدن ل��ه��ذا ول��ح��ًدا ص��وانً��ا ال��ض��ل��وع ح��ن��اي��ا ب��ي��ن وأخ��ت��طُّ
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َط��َع��ْن ��ْن وم��مَّ َرَم��اَك ��ن وم��مَّ ده��اَك م��م��ا ل��َك ال��ف��دا ُج��ِع��ل��ُت
أب��ي ي��ا ب��ي ج��راَح��ك ول��ي��َت

بك: مراد

ال��ش��ج��ن أق��لِّ��ي أخ��ُت روي��ِدك
ال��م��ض��ط��غ��ْن ال��ك��اش��َح تُ��ش��م��ت��ي وال ال��ص��دي��ق ح��س��رات ت��ك��ث��ري وال

آمال:

ي��ك��ن ل��م ك��أن ال��ت��راب ف��ي َل��ًق��ى أب��وك وه��ذا م��راد وك��ي��ف

بالجثة) وآمال بك مراد (يخرج

من ناحية يف فيوضع جريد من رسير عىل محموًال مجروًحا بك بعيل (يؤتى
الساحة)

(لنفسه): بك عيل

أع��الم��ي وريْ��بُ��ُه ال��زم��اُن وط��َوى وخ��ي��ام��ي ع��س��ك��ري ت��ف��رَّق وي��ح��ي
م��رام��ي دون واألي��ام وأروم ح��ي��ل��ت��ي تُ��ف��س��ُد واألح��داُث أح��ت��اُل
ال��ش��ام ُم��ل��َك ف��ط��ل��ب��ت ي��ك��ف��ن��ي ل��م راح��ت��ي ال��ك��ن��ان��ة ُم��ل��َك َط��َوت ل��م��ا
األق��وام ع��داوة اق��ت��ن��ي��ُت ح��ت��ى س��ي��اس��ت��ي وج��َه ال��ت��رك ح��رَب ص��يَّ��رُت
وغ��الم��ي خ��ادم��ي ت��ج��رَّأ ح��ت��ى خ��دم��ت��ه��م ال��ذي��ن إح��س��ان وك��ف��رت
األوه��ام ب��ن��اي��ِة رك��ُن وك��ذاك م��ط��ام��ع��ي ص��رُح م��اَل ال��ص��ال��ح��ي��ة ف��ي
ح��س��ام��ي ش��ب��اِة ع��ل��ى وح��اَم ح��ي��نً��ا ب��راي��ت��ي ط��اف وك��ان غ��اَب ال��ن��ص��ُر
أق��دام��ي ع��رش��ه��ا ج��واه��َر وط��ئ��ْت ب��ب��ل��دٍة ال��ج��ري��د ُس��ُرِر ف��ي وُح��ِم��ل��ت
أح��الم��ي أج��د ف��ل��م ان��ت��ب��ه��ُت ح��ت��ى ح��ال��ًم��ا ال��ع��ري��ض��ِة ب��ال��دن��ي��ا ع��ش��ُت ق��د
ُح��ط��ام��ي ك��لِّ ال��ق��شِّ س��ري��ر ج��ع��َل��ْت ُح��ط��ام��َه��ا ال��ع��روش م��ن أردُت دن��ي��ا
ق��دام��ي وال خ��ل��ف��ي ال وال��ي��وَم م��واك��ب��ي ال��ت��راَب ج��لَّ��َل��ت ب��األم��س
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وح��م��ام��ي م��ن��يَّ��ت��ي أج��رُّ وغ��ًدا وج��راح��ت��ي دم��ي ف��ي أرس��ُف ال��ي��وَم
اإلك��رام ب��م��ن��ازل وخ��َص��ْص��ت��ه��م ن��ع��م��ت��ي م��ه��ب��ط ال��ُغ��زَّ ج��ع��ل��ُت ق��د أن��ا
ذم��ام��ي ح��قَّ أض��اَع وذاك ه��ذا ��ِن��ي ع��قَّ م��ن��ه��م ِص��لَّ��يْ��ن م��ن ف��لُ��دغ��ُت
وخ��ص��ام��ي ع��داوت��ي ي��س��ت��م��رئ��ون أث��ريْ��ه��م��ا ف��ي األم��راءُ وت��ت��اب��َع

حاشيته) يف الدهب أبو بك محمد (يقبل

الدهب: أبو بك محمد

وس��ي��دي أب��ي ه��ذا ج��رى م��اذا ل��ي وي��َح ي��ا
غ��ِد ف��ي ع��ق��اب��ي ك��ي��ف ب��ه ال��ُم��غ��رى س��ي��ع��ل��ُم

الجريح) ملالقاة ويتقدم باألسف (ويتظاهر

وَم��وئ��ل��ي! وس��ي��دي أب��ي ع��ل��ى أس��ف��ا ي��ا (ع��ِل��ي)! َع��ل��ى أس��ف��ا ي��ا
ال��م��ف��ض��ل ال��ك��ري��م ع��ل��ى أس��ف��ا ي��ا

البكوات(همًسا): أحد

ي��ده ش��لَّ��ت ي��ده ش��لَّ��ْت س��يَّ��ُدُه! ي��ق��ول؟ م��اذا

بك): (ملحمد بك عيل

غ��ادْر م��راد اس��م��ْع م��ح��م��د
ق��ادْر وأن��َت ع��ل��ي��ه اق��ِض

بك: محمد

ت��ق��ت��ل��ه وب��ي��دي��ك س��ي��دي ت��ع��ي��ش ب��ل ال
غ��د ف��ي واف��ك��ر ال��ي��وم ان��س س��ي��دي
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بك: عيل

غ��د ال��ذل غ��ي��َر ل��ل��م��غ��ل��وب ل��ي��س

بك: محمد

ُج��رح��ك م��ن ت��ب��رأ غ��ًدا ب��ل

بك: عيل

األس��د ال��ج��رح م��ن ق��ام ق��ل��م��ا ال

آلخر): (همًسا الحارضين أحد

ف��أص��اب��ُه ُظ��ْف��َره ال��ُم��َربِّ��ي ف��ي ج��رَّب ال��ذئ��ُب
ن��اب��ه ت��ح��طَّ��م ح��ت��ى أرق��ًم��ا داُرك ت��ح��ِو ال

بك): (ملحمد بك عيل

ال��ظ��م��اءِ ح��رق��ة أح��س إن��ي م��اءٍ ق��ل��ي��ل ل��ي اط��ل��ب م��ح��م��د

بك: محمد

ال��ن��اس ف��داؤك ب��اس ال م��والي

ا) حقٍّ ويناوله لعثمان بك (محمد

ب��ال��ُع��نَ��اِب أغ��ث��ُه ب��ال��ش��راب ج��ئْ ع��ث��م��اُن
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بك: عيل

ع��ذاب��ي ��ْف وَخ��فِّ أس��رع ل��ه��ي��ب��ي وأط��ف��ئْ ع��ج��ْل

باملاء) يعود ثم عثمان (يذهب

الكأس) ويتأمل بك ملحمد بك (عيل

ب��ص��اِح ج��رح��ِه م��ن أن��ا م��ا ع��ق��وًرا ب��َي ال��ص��ب��ح ف��ي أغ��ري��َت
ال��َق��راح ف��ي ��مَّ ال��سُّ ل��ي ي��ُدسُّ س��وءٍ ك��ل��ب أرس��ل��َت واآلن
ال��ج��راح ف��ي ��مَّ ال��سُّ وتُ��ف��رُغ األف��اع��ي ت��ج��رُح وه��ك��ذا

لعثمان) بك (عيل

ال��م��اس تُ��َراَب أم ال��ق��ف��ار ُع��ْش��َب ال��ك��اس ف��ي ل��ي َدَس��ْس��َت م��ا ع��ث��م��اُن
آس ط��ب��ي��ٌب أح��ي��انً��ا ال��س��م

(ويرشب)

بك): (لعيل بك محمد

َظ��نِّ س��وء ك��ف��ى وأم��ي��ري أب��ي

بك: عيل

م��نِّ��ي ش��ئ��َت م��ا ك��لَّ نَ��ْل م��ح��م��ُد
ف��نِّ��ي ��مُّ وال��سُّ أل��وُم��َك ل��ي وم��ا
ع��ن��ي وال��غ��در ال��خ��ي��ان��ة أخ��ذت

اآلخرين) باألمراء فيختلط حاشيته يف يبتعد بك (محمد
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قادمني) بك ومراد آمال ملح وقد بك (عيل

ع��ذاب��ي وط��اَل ج��راح��ات��ي ت��واَل��ْت أرى؟ م��اذا ل��ي وي��َح أرى
م��ص��اب؟! ج��دي��ٍد م��ن ه��ل زم��ن��ي ف��ي��ا وزوج��ت��ي ع��دوِّي وآم��اٌل. م��راٌد
وذه��اب ج��ي��ئ��ٍة م��ن اخ��ت��ل��ط��ا ق��د أراه��م��ا أن��ي رب ي��ا يُ��ع��ذبُ��ن��ي
ب��ك��ذاِب ُخ��بِّ��رتُ��ه م��ا ل��ي��س إذن ي��ح��ب��ه��ا وه��و ال��ن��ذَل ت��ه��وى ه��ي إذن
ب��ب��اب��ي ويَ��س��ُط س��ت��ري ي��ق��ت��ح��م ول��م وح��َده ب��َي يَ��ث��ْب ل��م ف��م��راٌد إذن
ل��ع��اب ن��ق��ي��ع م��ن ذراه��ا ف��ي وم��ا ن��اب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ث��ة أع��ارت��ه ول��ك��ن
ح��ج��اب��ي وه��ت��ك م��ح��راب��ي ث��ل��م ع��ل��ى وت��ع��اون��ا م��ًع��ا ��ي ُع��شِّ َه��َدَم��ا أج��ْل

(لنفسها): آمال

ل��ع��ت��اب��ي م��س��ت��وف��ًزا ب��ال��ه ف��م��ا ج��راَح��ه وبُ��لَّ زوج��ي أع��ْن إل��ه��ي
غ��ض��اب ��رار ك��ال��شَّ ن��ظ��رات وع��ن ك��راه��ة ع��ن ق��لِّ��ب��ت ب��ع��ي��ن رم��ان��ي
ع��ق��اب��ي وك��ي��ف ُج��رم��ي ف��ي ف��ف��ك��ر أخ��ي ف��ي ارت��اَب تُ��رى س��وءًا ب��ي ظ��نَّ تُ��رى
ص��واب��ي أض��ع��ت األخ��رى أن��ا ف��إن��ي ص��واب��ه أض��اع��ت ح��ال ف��ي ال��ع��ذر ل��ه

بك): عيل من (وتتقدم

م��والي س��ي��دي

بك: عيل

أن��ت؟ م��ن؟

آمال:

أج��ل
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بك: عيل

اع��ُزب��ي خ��لِّ��ي��ن��ي َع��نِّ��َي �ي �زب� أُع�
ت��ك��ذِب ل��م إذن ال��رواي��اُت ص��ادق��ٌة إذن األق��اوي��ُل

آمال:

ن��ق��ل��وا؟ م��ا س��ي��دي أذاع��وا م��ا

بك: عيل

ب��ي ت��ع��بَ��ُث ام��رأت��ي خ��بَّ��رون��ي

آمال:

وأب��ي أم��ي واب��ن ش��ق��ي��ق��ي م��ع ال��ف��تَ��ى؟ ه��ذا َم��ْع أع��ب��ُث! َم��ْن م��ع

بك): (ملراد بك عيل

م��راد

بك: مراد

م��والي

بك: عيل

اق��ت��رِب ت��ع��اَل ب��ل ال �ُزِب اع�
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بك: مراد

أب��ي

بك: عيل

أج��ب إل��يَّ أَْص��ِغ ف��تَ��ى ي��ا س��ؤاٌل
ب��ي غ��رََّك ف��م��ا غ��ي��ري ت��رى ال ك��ن��َت م��راُد
وذه��ب��ي ب��ف��ض��ت��ي اش��ت��ري��تُ��ه ال��ذي أن��َت
ال��م��ؤدِّب واج��ب ع��ن م��ع��ه ��ر أق��صِّ ول��م

بك: مراد

ال��ُم��ع��ذب ض��م��ي��رَي إل��ى خ��لِّ��ن��ي م��والَي
ه��ب ج��رائ��م��ي ل��ي ه��ْب أه��لُ��ه ف��أن��َت أُع��ُف

بك: عيل

م��راُد

بك: مراد

ُم��ْر

بك: عيل

ال��ط��يِّ��ب ب��ال��م��الك خ��ي��ًرا أوص��ي��ك
وأِب زوٍج غ��ي��ر م��ن أص��بَ��َح��ْت ت��راه��ا أم��ا

مستمرٍّا): (ثم
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اس��ت��ف��د ال��ذاه��ب��ي��ن م��ن ت��ع��لَّ��م ل��ي أْص��ِغ أص��ْخ ب��ن��يَّ م��راُد

بك: مراد

ال��رََّش��ْد ُس��بْ��َل ك��دأب��ك وب��يِّ��ن س��ي��دي ق��ل ه��ات أب��ي ت��ك��ل��م

بك: عيل

ال��ع��َم��ْد ُم��ض��م��ح��لُّ وس��ْل��ط��ان��ه��م األس��اس واه��ي ال��م��م��ال��ي��ك ب��ن��اء
األس��د وص��اح ف��ي��ه��ا ال��ذئ��ب ع��وى اإلب��اء ط��وِل ب��ع��د وض��ي��ع��ت��ه��م
َف��َس��د ق��د ل��ه��م ش��يءٍ ك��لُّ ف��ق��ل أم��ة ف��ي ال��ُخ��ْل��ُق َف��َس��َد إذا
ب��ال��َج��َس��ْد ع��ن��اي��ت��ه ف��ك��لُّ ن��ف��ُس��ُه ذََه��بَ��ْت وص��اح��بُ��ك��م
ال��ول��د ويُ��غ��ن��ي ال��ق��ص��وَر وي��ب��ن��ي ال��ط��ع��ام ويَ��ه��َوى ال��ن��س��اء ي��ح��بُّ
نَ��س��ْد ل��م ت��ع��اُونُ��ن��ا ول��وال ال��ب��الد ُس��دن��ا ال��ت��ع��اوِن ب��ف��ض��ل
ال��م��ج��ت��ه��د ب��ال��ه��ادم ت��ع��ث��ر غ��اي��ة إل��ى ب��اٍن ق��ام إذا
ب��ال��َح��َس��د ُم��ن��وا ك��س��اَل��ى رج��اٌل ال��ع��ام��ل��ي��َن ب��ال��ُع��ص��ب��ة وأُولِ��َع
ح��َق��د إال آلخ��َر وف��ض��ًال ه��م��ًة واح��ُده��م يَ��َر ف��ل��م
ال��ب��ل��د ل��ح��ك��م ي��ل��ي��ُق ِس��َواَك ال��ب��الد ف��ي ل��َم��ا م��راُد ي��م��ي��نً��ا
َرَق��ْد م��ا ح��زم��ه��م م��ن وي��وق��ُظ ف��رق��ة م��ن ال��م��م��ال��ي��َك يَ��لُ��مُّ
ال��م��س��ت��ب��ْد ش��رَّة م��ن وي��ك��س��ُر ال��م��ارق��ي��َن ل��ل��ط��اع��ة ويُ��رج��ُع
َغ��ْد ب��ع��د ال��ح��م��ى ف��اح��م أن��ت وق��م ب��ه ث��ْب غ��ًدا ب��ال��غ��ب��يِّ ف��ِث��ْب

عليه) (ويغمى

بك: مراد

ال��ح��م��اُم ال��ك��ري��م ع��ل��ى وأخ��ن��ى ـ��وُت ال��م��ـ ب��ال��م��اج��د ح��لَّ ل��ل��م��ج��د وي��َح
األي��اُم ج��م��اَل��ه��ا واس��ت��ردت وت��ولَّ��ى م��ض��ى ل��ه رح��م��ت��اُه
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آمال:

وم��ن��اُم ض��ج��ع��ٌة ت��ل��ك أخ��ي ق��ل ح��يٌّ ه��و ق��ل م��راُد ي��ا ال م��ات!
ي��ق��اُم ن��اظ��ريْ��َك ب��ي��ن م��أت��ٌم راءٍ أن��َت م��ا ع��ل��يُّ ي��ا ف��رح��ى
واب��ت��س��ام ل��م��ح��ة ال��ب��ر دم م��ن ع��ل��ي��ِه ن��ح��ٍر ي��وم م��ث��ل ف��رح��ى
واإلس��الم ِف��ي��ِه ال��ش��رق ُف��ِج��ع ب��ك��ب��ش ف��ي��ه ال��ح��ادث��ات ض��ح��ت
ال��س��ه��ام وأدرك��ت��ك أدرك��ت��ن��ي ك��الن��ا ال��ع��ي��ون م��ن أُص��ب��ن��ا ق��د

البكوات(آلخر): أحد

ل��ْه وي��َح م��راد وي��َح ي��ا ت��ل��ك ج��رأٌة أس��م��ع��تُ��م أرأي��تُ��م
��َف��َل��ْه ال��سَّ ف��ع��َل ي��ف��ع��ُل وم��ض��ى م��واق��ف��ه ف��ي اس��ت��ه��ت��ر ل��ه م��ا
ُم��ق��ب��ل��ْه إل��ي��ه ب��ال��س��م��ع وه��ي ُم��ق��ب��ٌل ع��ل��ي��ه��ا ف��ه��و ان��ظ��روا
ج��لَّ��ل��ْه ق��د ح��ول��ه م��ن ل��دٍم ي��ك��ت��رث��ا ل��م ال��م��ق��ت��وَل ت��رك��ا
ب��دَل��ْه زوًج��ا ت��ط��ل��ُب ه��ل وه��ي ي��خ��لُ��َف��ُه أن ي��ط��م��ع أتُ��رى

خوًفا): (وتلتفت آمال

أخ��ي م��راد

بك: مراد

آم��ال ل��ب��ي��ك

آمال:

ج��ان��ب ك��لِّ م��ن ال��ق��وم ع��ي��وُن رم��تْ��نَ��ا ل��ن��ا م��ا
ص��اح��ب��ي ي��ب��ق ول��م ع��نِّ��ي أب��ي ت��ولَّ��ى َدَرْوا وم��ا م��رَّتَ��ي��ن ل��ث��ك��ل��ى وإن��ي
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بك: مراد

ب��غ��ائ��ب وُش��غ��ٌل ش��غ��ل��ن��اه��م ق��د ك��م��ا ب��ح��اض��ر ُش��غ��ٌل ال��ن��اس ف��ض��وُل ك��ذاك
م��ص��ائ��ب ف��ي أو ال��غ��ي��ر ع��ن��د ف��وائ��ُد ��ه��ا وَه��مُّ ب��س��وءٍ ت��ج��ري أل��ُس��ن وم��ن

آمال:

ال��ش��واغ��ِب ب��ال��ع��ي��ون رم��ق��ون��ا ل��ق��د ف��ض��وَل��ُه��م ت��أم��ل ان��ظ��ر م��راُد ص��دق��َت
ب��ج��ان��ب��ي أم��ي��ُر ي��ا ت��م��ش��ي وأن��ك م��ًع��ا ه��ن��ا ه��ا أن��ن��ا ع��ج��ي��بً��ا يَ��َرْوَن

البكوات(يتقدم): أحد

ال��ح��س��ن��اءُ؟ م��ن م��راُد

بك: مراد

ال��ك��واع��ِب ال��ح��س��اِن أم��ِر م��ن ��ك ي��ه��مُّ ال��ذي م��ا أن��ت؟ م��ا

آلمال): (ثم

ال��ف��ض��ول��يَّ أخ��ُت ي��ا أأب��ص��رِت

(لنفسه): البك

أق��ارب م��ن ل��ه ن��ع��ل��م ف��ل��م ع��ج��ي��ب �ه �ت� أخ�

بك): (ملراد

ك��اِذِب َم��ق��ال��ُة أو غ��اٍو رواي��ة ب��ه��ا؟ أت��ى ذا وم��ن ك��ان��ت؟ تُ��رى وأي��َن

شديدة) لطمة بيده ويلطمه يهم بك (مراد

139



الكبري بك عيل

بك): (ملراد آمال

س��ام��ح��ُه أخ��ي ت��رف��ق

(لنفسه): البك

ب��الع��ب رواه ف��ي��م��ا ي��ك��ْن ل��م إذن أخ��ي ي��ا ت��دع��وه

بك: مراد

ب��ع��ازب ل��ي��َس ع��ن��ك ع��ق��اب��ي وأن وق��اح��ٌة ال��ف��ض��وَل أن إذن ت��ع��لَّ��م

البك:

ب��ال��م��ع��اط��ب م��ح��ش��وٌَّة وغ��دارت��ي م��ن��يَّ��ة س��ي��ف��ي أن ت��ع��لَّ��م وأن��ت

بك: مراد

وق��وس��ك؟

البك:

س��ه��م��ه��ا ي��خ��ط��ئ ل��ي��س ق��وس��ي

بك: مراد

ورم��ح��ك؟

البك:

ال��م��واث��ب األف��ع��وان م��ث��ل
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بك: مراد

ال��م��ح��ارب س��الح أم��َض��ى أن��ه ع��ل��ى ح��اض��ًرا ال��ق��ل��َب أرى ال إن��ي وق��ل��بُ��َك
ال��م��ض��ارِب م��اض��ي��اِت إل��ي��ه د وس��دِّ ت��ش��ا م��ا ف��ي��ه ف��ض��ع ص��دري ف��ذا وإال

البك:

ال��م��واه��ب م��ع��اذَ أي��ادي��ك��م م��ع��اذَ س��ي��دي واب��َن س��ي��دي اج��ت��رائ��ي وك��ي��ف

بك: مراد

ال��م��ن��اك��ب ذاِت األرِض ف��ض��اء ف��ي وِط��ْر ب��ن��ا تَ��ْش��تَ��ِغ��ْل وال ش��أن��يْ��ن��ا خ��لِّ إذْن

آمال:

أخ��ي م��راُد

بك: مراد

ال��م��راق��ب ل��ح��َظ ال��ج��م��ِع ف��ي ي��الح��ظ��ن��ا م��ح��م��ٌد ه��ذا آم��ال
َج��َرى ب��ال��ذي إن��ب��ائ��ه ِم��ْن ب��دَّ وال

آمال:

خ��اط��ب َك��لِّ��ْم��ُه ق��اب��ل��ُه س��ْر ض��رَّ وم��ا

ويقول): (يقرتب محمد

ل��ل��ت��ص��اخ��ب م��وض��ٌع أه��ذا ب��ن��يَّ ��ًة ض��جَّ وأس��م��ُع َش��ْغ��بً��ا أرى م��راد
ال��م��واك��ِب وش��ي��ِك ف��خ��ٍم م��أت��ٍم وف��ي ج��ن��اَزٍة وح��وَل م��وٍت ع��ل��ى ون��ح��ن

�راد! م�
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بك: مراد

أم��ي��ري!

بك: محمد

ري��ب��ة وال��ل��ه ت��ل��ك

بك: مراد

ع��ات��ب ث��م واس��ت��م��ع أم��ي��ري ت��ف��ض��ل

بك: محمد

ال��م��ن��اك��ب ازدح��ام ب��ي��ن ه��ن��ا ه��ا ب��ه��ا أت��ى ف��م��ا ال��ك��ب��ي��ر ع��رس ه��ذه أم��ا

بك: مراد

أخ��ت��َي وه��ي أم��ي��ري ي��ا ب��ل��ى

بك: محمد

ال��ع��ج��ائ��ب إح��دى ت��ل��ك رب��ي ح��ن��ان��ي��ك أخ��ت��ه!

بك: مراد

غ��ال��ب ال��ل��ِه ص��ن��ع��ِة م��ن ق��دٍر ع��ل��ى ال��ن��َوى م��ن اج��ت��م��ع��ن��ا أخ��ت��ي س��ي��دي أج��ل
ال��م��ن��اص��ب ك��ري��م ف��ي ال��ت��ق��يْ��ن��ا وأن��ا ق��راب��ٌة أنَّ��ا ال��ي��وم ق��ب��َل ن��دِر ول��م
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بك: محمد

ه��ذا؟ ل��ل��ص��ن��وي��ن ق��ال وم��ن

بك: مراد

أب��وه��م��ا

بك: محمد

َم��ْن؟ ه��و؟ وم��ا

بك: مراد

ال��ج��وال��ب ال��تِّ��ج��ار ب��ع��ُض

بك: محمد

ال��َك��واك��ب َف��ْوَق وابْ��ن��ي��ه وأرف��ع��ه م��ح��لَّ��ه ف��أُْع��ِل��ي ف��أدع��وه وأي��َن

بك: مراد

م��ات وت��ب��ق��ى، ت��ع��ي��ش

بك: محمد

أب��وك��م��ا؟ م��ات

بك: مراد

ال��ع��ص��ائ��ب وراء يَ��دَم��ى ذا ه��و أج��ل.
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بك: محمد

ج��ري��ح؟

بك: مراد

ج��راِح��ِه م��ن َق��ض��ى ل��ك��ن أج��ل

بك: محمد

ق��ت��ي��ٌل؟

بك: مراد

ال��س��ب��اس��ب وراءَ ث��اٍو أج��ل

بك: محمد

اآلَن؟ ت��ص��ن��ع��اِن وم��ا

بك: مراد

آم��ٌر أن��َت م��ا

بك: محمد

رك��ائ��ب��ي وثَ��مَّ ح��راس��ي ه��ن��ال��َك
ب��ال��رغ��ائ��ِب م��ح��ف��وف��ًة ق��ص��ِره��ا إل��ى ب��ه��ا تَ��ِج��ي ح��ت��ى ال��ُف��س��ط��اط إل��ى ف��خ��ذه��ا
ال��س��واك��ب ك��ال��غ��ي��وث ب��رِّي وي��أت��ي��ه ن��ع��م��ت��ي ال��ق��ص��ِر ع��ل��ى ت��ج��ري غ��د وب��ع��د
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منرصفة): (وهي آمال

أب��ي! وداًع��ا

بك: محمد

ال��ن��وادب ال��ب��واك��ي ف��ع��ل ت��ف��ع��ل��ي وال أم��ي��رت��ي ج��م��ي��ًال ص��ب��ًرا

آمال:

ال��م��ث��اوب ف��ي راغ��بً��ا ال��ي��ت��ام��ى م��ح��بَّ م��ص��لِّ��يً��ا ش��ي��ًخ��ا ك��ان ع��ن��ه ال��ل��ُه ع��ف��ا
ال��م��ط��ال��ب وج��وه األخ��رى إل��ى ف��ولَّ��ى ف��ن��ال��ه��ا ب��م��ص��ر ال��دن��ي��ا ط��ل��ب ل��ق��د
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