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اإلهداء

العرص، رجال وعمدة مرص، شباب زينة ، األجلِّ واألديب األمثل العالمة إىل
مجلس سكرتري بك بدوي الحميد عبد الدكتور األستاذ العزة صاحب حرضة

الوزراء.
أني بيد عليك، لها مستأذن غري هذه روايتي إليك أهدي إذ لعاذري إنك
ذكر كلما التاريخ ليذكرها الكريم؛ باسمك فتوَّجتها الخلود لروايتي تمنيت
يجمل مما روايتي تكن لم وإن هذي، بجريرتي تأخذني ولن الحكيم، األملعي
أن إىل بالعظائم الحافلة النبيلة حياتك يف داٍع فإنك األرفع، أدبك إىل يُهَدى أن
القومية أوضاعنا من وضًعا ليستحيل موطنًا الغرب عن نقتبسه ما كل يكون
عىل عملت فقد — قدري عىل — العايل املبدأ هذا أستشعر كنت وإذ البحتة.
نصيب، قبيل فيه ملرصي يكن لم الذي التمثييل، األدب بعالم اتصلت منذ تحقيقه
املرصي للمرزح ووضعت التأليف، إىل والتعريب الرتجمة عن انرصفت وكذلك
رواية تلك ومن عرصيًة، ومرصيًة مرصيًة، عربيًة قطًعا — أيًضا قدري عىل —
ُمثِّلت ليلة ناديت فقد تأليفها، وبروح باسمها، إليك تمت التي هذه البدوية
تشجيع بتحية الكريم الجمهور تفضل حني السلطانية األوبرا دار يف مرة ألول
كما وكتابه، برواياته الغرب، عن استقالًال املرصي للتمثيل أريد «إني للمؤلف:
وهو الحياة.» مناحي من منحى كل يف التام االستقالل منا مرصي كل يريد
بجهد وأشمل أوسع نطاق يف بأعمالك، تحقيقه يف وتجدُّ بلسانك، إليه تدعو ما
بصرية. عني الغيب يف له عبقري وحكمة الكبرية، نفسه إال املشقة يكلف ال جبار
وثوًقا بساحتك، وإلحاقها إليك، إهدائها يف أتردد لم وذاك، هذا أجل من
همتك تتجه حني أجلَّ، بمستقبل يبرشك إذ قل؛ وإن جهدي إىل بارتياحك



البدوية

رصوح من اليوم تُِقيم فيما استقالله ركن فتُِقيم وأدبه، التمثيل إىل العالية
للمخلص. يحفظك وهللا العزيز، للوطن

رمزي إبراهيم
١٩٢٢ سنة مايو ١٠ يف الجديدة مرص
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أشخاصالرواية

مرص. ملك هللا: بأحكام اآلمر الخليفة
الخليفة. رفيق عيل: أبو
البدوية. أبو أسامة:

عمها. وابن البدوية خاطب مياح: بن حسني
أسامة. عبد زياد:

مرصي. املعيدين: أحد
قاهري. آخر: معيد

عمها. ابن ومخطوبة أسامة بنت البدوية:
نزار. بن حسن األمري أم ريطة:

مياح. ابن أخت ناعسة:
العوام. من مرصية املغنية: فاطمة

يف ونافخ ورقاقة، وزمارة، وطبالة، ومغنيات، ومرصيات، قاهريات ونساء وجند، عرب،
وإلخ. … األرغول

امليالدي. عرش الثاني القرن العهد:

يف ثم األقاليم، يف رشدي األستاذ فرقة ومثَّلتها ،١٩١٨ سنة مارس يف الرواية هذه أُلِّفت
.١٩١٩ سنة فرباير ٦ يف األوبرا ويف النريوز، عيد يوم القاهرة





األول الفصل

املغرب قبل عيش الوقت

مقلَّم، (كليم) بساط أمامها فرش قد أعرابي خيمة وصيد عن الستار يُكَشف
والشال تطرز. وهي شاًال عليه نصبت نول وأمامها البدوية، أميمة عليه جلست
مختلجة الفكر، مشتغلة وجدها الناظر تفحصها وإذا األبيض، الحرير من
النظرة، قوية براقة فعينها هي أما وثباتًا. رصاحًة ُمِلئت النفس، قوية اللب،
ساحرة، وردية بحمرة مرشبًا أبيض ا خدٍّ يظل الشعر، طويل أسود رمش ذات
ندي طريء األطفال، فم مثل فم دونه، العرنني حاد صغري، أنف جانبه إىل
وثوب زرقاء، فغطفة مالبسها، أما النغمة. لنيِّ النربة بنيِّ الحديث، يف صوتها
من خلخال يعلوهما بقبالني، نعل قدميها ويف الفضة، من أسماط به أسود
وشدة جمالها، بفرط إال مثيالتها عن تمتاز ال فتاة فهي الجملة، وعىل الفضة.

الجمال. هذا سحر

وتقرأ): النول يف (تنظر البدوية

ع��دِن ج��ن��ة ن��ع��ي��م م��ن م��ت��ع��ة ف��ؤادي ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ح��ب ن��ع��م��ة



البدوية

ال��م��ن��زل��ي��ِن ف��ي ال��ف��ردوس ب��ن��ع��ي��م ل��ت��ح��ظ��ى ب��ال��وف��اء ال��ح��ب ف��اح��ف��ظ

األسفار أبعدته إذا اآلن تطرزه بمن مياح البن مذكًرا الشال هذا سيكون أجل، أجل،
حتى الشتاء أشهر تنقيض متى آه! فتذكر. البيتان له الح الرقاد، عند عقاله وحل عني،
خطبني حتى داري عن ينقطع ال يزورني كان لقد … بجواره النفس وتسعد إليه أَُزف
(تسكت فراق وال هللا شاء إن سنجتمع إنا كال! كال! … وي يخطبني. لم ليته أبوه، له
يا القادم من وهناك) هنا وتنظر صوتًا سمع كمن رأسها ترفع ثم مدًة، النول يف وتنظر
إىل بالنول تدفع (تنهض زياد! (تنادي) قليل منذ إال البادية إىل يذهبوا لم إنهم تُرى؟!
أيكون أقدام، وقع سمعت إني … زياد اليسار) صوب وتذهب مالبسها، وتنفض جانب،
من يشء وبها تتسمع كأنها عنقها تمد فهي حذرة؛ (تنظر علينا؟ ألم قد النََّور أحد
من أكرب عربية فتاة وهي مياح، ابن وأخت البدوية، عم ابنة ناعسة تدخل هنا الخوف،
قصًدا، أصابعها أطراف عىل البدوية وراء من اليمني من دخولها يكون … سنٍّا البدوية
فوق يداها وقفت ثم بيديها، صدرها تمسح وأخذت ذُِعرت، ورأتها البدوية التفتت فإذا

تتنهد). وهي ثدييها،
وتحتضنها). تقبلها، إليها (تجري ها! ها! ها! ناعسة:

هللا. كافأك أفزعتني لقد ناعسة! ويحك البدوية:
عمي؟ ابنة يا حالك كيف عليك! روع ال عليك! روع ال ناعسة:

وأنت؟ بخري، البدوية:
وحيدة. أنك ظننت ما الحمد، وهلل بخري ناعسة:

جميًعا. البادية إىل ذهبوا لقد البدوية:
النَِّورية؟ صديقتك وأين ناعسة:

شهر. منذ مرص إىل ذهبت لقد ريطة؟ من؟ البدوية:
ذلك. علمت ما ناعسة:

مخيمنا بني ليس طويلة، مدة عنا انقطعت وقد شيئًا، عنها تعلمني كيف البدوية:
جرى؟ ماذا وي! ساعة، مسافة إال ومخيمكم
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األول الفصل

سواي، أحد الطعام له يتوىل أن يطيق يعد لم أبي إن أميمة، يا معذرًة ناعسة:
ونرشب؟ نأكل هللا خلقنا ملاذا خربيني باهلل تنقطع، ال هذا الطعام حكاية أن تعلمني وأنت

نعيش؟! أن يمكننا كان وكيف البدوية:
تَُرى؟ يا النَِّورية تلك إليكم جاءت ملاذا تخربيني لم أدري، ال ناعسة:

ضيفة. جاءت كيف؟! البدوية:
ُفرادى. يسريون ال بالنََّور عهدي ولكن … أجل أجل ناعسة:

فقريًا يستصحب أن الفقري مصلحة من وليس ناعسة، يا فقراء قوم إنهم البدوية:
ينال. ما عىل يغالبه

األشياء بأثمن ويتاجرون ويرسقون، يتسولون، ألنهم هم؛ ال الفقراء نحن ناعسة:
عليهم. وأرخصها الناس، عند
هذا؟ هو وما البدوية:

الِعْرض. ناعسة:
باألعراض؟! يتاجرون وي! البدوية:

رسقوها، أبواها، عنها غفل سائمًة ابنًة وجدوا فإذا بالقرى يمرون أجل؛ ناعسة:
غضاضًة. ذلك يف تجد ولم أساليبهم، عرفت كربت إذا حتى منهم، كواحدة معهم ظلت ثم

هؤالء؟ من ريطة أن تظنني وهل … العاملني برب أستعيذ البدوية:
منهم، أنها توهمت ما ألني عنها؛ شيئًا أعرف أن أردت أجله من الذي هذا ناعسة:

الجرأة. من يشء عىل أحيانًا أراها كنت وإن النفس، وكرب العزة من شيئًا بها إن
تقول. كما املستنرص الخليفة جواري من كانت ألنها ذلك البدوية:

املستنرص؟! الخليفة جواري من كانت ناعسة:
نُِكب. يوم هربت ثم نزار، األمري ابنه خدمة يف كانت إنها تقول سمعتها البدوية:

قبيلتنا؟ حاربته الذي نزار ناعسة:
املستنرص؟ الخليفة أوالد من أحًدا قبيلتنا حاربت هل البدوية:

يتحدثون. سمعتهم كذلك ناعسة:
لقد بل رشًرا، عينها تقدح وريطة … ريطة يجادل أبي كان هذا أجل من البدوية:

فعل. بما عليه ودعت مظلوم، عىل ظامًلا نرص إنه األيام من يوًما له قالت
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البدوية

عليه؟ دعت ناعسة:
تحتشم. ولم أجل، البدوية:
أبوك؟ قال وماذا ناعسة:

ضيفه؟! يؤذي أن يستطيع كان هل وانرصف، ضحك البدوية:
كانوا ملا ألنهم الرجال؛ عىل دالًال الناس هؤالء ألمثال فإن ذلك ومع كال! ناعسة:

يتأدبوا. أن منهم يُنتَظر يكن لم الدعارة عيشة يعيشون
يكاد وال بها، ويأنس حديثها يستطيب أبي كان لقد بل صدقِت! صدقِت، البدوية:

مسنَّة. امرأة أنها مع عنها يصرب
به تكسو الذي الكحل ذلك تحت تخفيه الجمال من أثًرا بها إن … مسنة؟ ناعسة:
كالقمر، أبيض وجهها فرأيت الرقاد، قبل تغتسل وهي يوًما رأيتها لقد … عمًدا وجهها

… الرجل ولكن والنظرة، الطلعة رشيرة إنها نعم!
… أبي أن أتعنني ناعسة! يا خسئِت البدوية:

… ولكن وهللا، ال هاهاها! ناعسة:
أخبار من تعرف كانت ألنها إال بها يأنس أبي يكن لم ناعسة! ويحك البدوية:
من الناس عليه تعارف مما بيشء حديثها يف تبايل وال أمثالها، إال يعرفه ال ما الدنيا

أحيانًا. للقلوب فرجة هذا ويف اآلداب،
أبيك؟ مع حديثها تسمعني أكنت ناعسة:

هي. به تحدثني كانت مما ذلك أعرف ولكني اليشء، بعض البدوية:
كيف؟ ناعسة:

عذراء. أني تذكر وال تحتشم، وال تحدثني، كانت البدوية:
خربيني. باهلل ذلك؟ كيف ناعسة:

دعيني! … أف … خلوتهما يف الزوجني سعادة يل تذكر كانت لقد البدوية:
هذا؟ يسوءك كان وهل ها، ها، ناعسة:

فتضحك، مني ذلك تتبني … ترحمني ال وهي أخجل، كنت ولكني كال، البدوية:
وتحتضنني. وتقبلني،
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األول الفصل

… أني ليت يا هاهاها! ناعسة:
رحيلها؟ ليلة يل قالت ماذا أتدرين ناعسة! يا منك باهلل أعوذ البدوية:

ماذا؟ ناعسة:
وتغريه له، تذكرني ثم للخليفة، وسرتقص مرص، إىل ذاهبة إنها قالت البدوية:

بزواجي.
أجبتها؟ فبماذا ناعسة:

معي. تمزح إنها يل فقالت أهنتها؛ لقد بل … زجرتها البدوية:
أميمة. يا إليك لرحل الخليفة بك سمع لنئ وهللا أما ناعسة:

وحدك؟ أجئت يني؟ تُحريِّ ِلَم … هللا قدر ال … هللا قدر ال البدوية:
…؟ معي يجيء أن زعمت أم أجل! ناعسة:

هذا! عنك دعي البدوية:
يشء. كل تكتمني اآلن أصبحت لقد … أميمة يا منك آه ناعسة:

… ولكن وهللا، ال أنا؟! البدوية:
… إال يبَق ولم فؤادك، وارتاح أخي خطبك إيلَّ؛ حاجة بك يعد لم ناعسة:

ناعسة! البدوية:
فيه. تفكرين وال عنه، تسألني تعودي لم أنك سأخربه ناعسة:

الكليم) من فضلة لها (ترتك اجليس تعايل تعايل، ناعسة! يا أقساك ما البدوية:
النول. عىل ما انظري
ماذا؟ ناعسة:

أخيك. شال تطريز من أنتهي أن أوشكت لقد البدوية:
أن عليك يصعب أم هذا؟ بغري تسمينه ال ملاذا أخي؟! يزال أال أخي! شال ناعسة:

عرويس؟! شال تقويل
هذا؟ أيرضيك وسيدي، عرويس شال البدوية:

كال! ناعسة:
يرضيك؟! ال وي! البدوية:
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البدوية

هللا يجمع أن إال أرتجيها أمنية حياتي يف يل تكن لم أختاه؛ يا يسعدني إنه ناعسة:
كم وأنت ولوعًة، بك غراًما أخي ذاب لقد ذلك؛ عىل هلل فالحمد سؤيل، أجاب وقد بينكما،

أختاه! يا اليوم أسعدني ما دمعة، األكف هذي لك مسحت

البدوية.) وتقبِّلها (تقبِّلها

شكًرا. أختاه، يا لك شكًرا البدوية:
له؟ طرزت ماذا ناعسة:

اقرئي! املحبوب، اسمه البدوية:
بالشال ازدهاءه أشد وما أميمة! يا بك أسعده ما مياح» بن «حسني (تقرأ): ناعسة
وفخر الصعيد، شاعرة البدوية أميمة عروس هذا سيُقال ا! حقٍّ له تكونني يوم رأسه فوق

قريظة. بني
هذا. واقرئي شكًرا، شكًرا البدوية:

تحبني ملن شعرك يكن لم إذا عجب، ال الشعر؟ من بيتني أيًضا؟ هذا ما ناعسة:
يكون؟! فلمن

سلطاني؟ من ناعسة يا ملكي ومن … تحببًا امللوك يمدحون الشعراء إن البدوية:
عيل. أبي خليفة من

النول)؟ يف (تنظر لديك أبيك سيد من بل ناعسة:
ترين. وما أنت البدوية:

قراءتهما. أستطيع ال ناعسة:
أربع وتديره النسيج، عىل (تقبض اسمعي … واضًحا الخط أليس كيف؟ البدوية:
يتقدم، ال ولكنه مياح، ابن يبدو وهنا عنها، حوَّلته شطر تالوة من انتهت كلما مرات

وشوًقا): اغتباًطا يذوب يكاد وهو ويستمع، ينظر يأخذ وإنما

ع��دِن ج��ن��ة ن��ع��ي��م م��ن م��ت��ع��ة ف��ؤادي ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ح��ب ن��ع��م��ة
ال��م��ن��زل��ي��ِن ف��ي ال��ف��ردوس ب��ن��ع��ي��م ل��ت��ح��ظ��ى ب��ال��وف��اء ال��ح��ب ف��اح��ف��ظ
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األول الفصل

أجل إليها) نولها البدوية (تقدم أرنيها وهللا، أحسنت أميمة، يا أحسنِت ناعسة:
تنطقني ال أنك إيل يُخيَّل … لحالوة فمك من للشعر إن … عليك باهلل أعيديهما فيه) (تنظر
من يشء غلبه تقدم فإذا عليهما، دخل قد مياح بابن (وإذا حسني! ها، بفؤادك. إال بهما
فمدت ذراعيه، مد إليه التفتت إذا حتى منها، فيتقدم البدوية، عناق يف والرغبة القلق
اللون أبيض العمر من العرشين يف فهو الفتى أما واحتضنته. عفًوا ذراعيها البدوية
الحرير من عباءة القفطان وفوق عليه، تحزم أحمر بقفطان تردى قد الشارب، أصفر

بعقال). اعتقله قد — كوفية — شال رأسه وعىل األبيض،
العشاق عناق إن بل الدنيا، من ال الجنة نعيم من الحب إن أجل، أَُميْم يا أجل مياح:
وأرق الحور، من أجمل أنت أميمة، يا وأنت األرائك، عىل األبرار اتكاء من منظًرا ألجمل

(يقبِّلها). عيناك تزفها كؤوس من الطهور الرشاب أين … النور والئد من
بوجود يشعرون ال فهم وحدهم، لهم الدنيا هذه يحسبون أنهم يُفتْك ال ناعسة:
صوت إال آذانهم تسمع وال املحبوب، وجه إال ترى ال عيونهم خفقت كأنما معهم، غريهم

الفؤاد. أعماق من الغرام
حول الثانية تكون إذ اليرسى ذراعه إليها (يمد معذرًة أختاه يا معذرًة مياح:

لهفتي. فرط فأنسانيك تعلمني كما عمي ابنة إىل شوقي طال لقد البدوية)،
ناعسة! يا معذرًة البدوية:

رسك ملوضع إني … اليوم رأيت ما بمثل قلبي ُرسَّ ما وهللا تعتذران؟ ملاذا ناعسة:
تعرف. مما أكثر أمرها من عرفت وربما ورسها،

البدوية). (يخاطب ا؟ حقٍّ أتقول مياح:
فؤادها. أمور من شيئًا لها صديقة عن الفتاة تخفي ال البدوية:

يحبها. التي أخته عن األخ وال مياح:
هذه مثل يف لكما أكون أن أردت عمًدا؛ وهللا إليك، جئت ولقد البدوية): (إىل ناعسة

الساعة.
قادم؟ بأنه تخربيني لم وملاذا آه! البدوية:

فيه، تفكرين تظيل لكي تحبني من بقدوم أخربك أن تريدين أكنت ناعسة:
عني! وتشتغلني
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ها! ها ها البدوية:
ها! ها ها مياح:

وحدي؟ اليوم أنني أدراك ومن البدوية:
عبيده يأمر عمي فسمعت الدار من ودنوت خفيًة، باألمس عليك أملمت مياح:
ناعسة، إىل الخرب وأرسرت فعدت بمجيئه، ينذرهم وسمعته البادية، يف جماله بترسيح

نُفاَجأ. ال لكي تقدمتني قد هي وها
رين! للمتأمِّ ويل البدوية:

سرتي حمدت ما أهلها، عليك ودخل الحال هذا عىل معها ظللت لنئ لعمري ناعسة:
يشء. يف

عنه). (تبتعد وي! البدوية:
العاشَقنْي. وتشقي األليَفنْي، لتنفر وحدها ذكراهم — العواذل ذكرى إن آه! مياح:

أتت). حيث من (تخرج فاطمئنا بمرقب هأنذا عليكما، روع ال ناعسة:
أميمة! مياح:

(تذهب النول هذا بَُعيْد اجلس … مني تدُن ال مياح): ابن منها دنا (وقد البدوية
منه). مجلسها إىل هي

جرى؟ ماذا ملاذا؟ وراءها): (يذهب مياح
… أدرى أنت البدوية:

منذ بمثلها نظفر لم ساعة يف فجأة حني عىل يل تنكرت إنك أال وهللا، أدري ال مياح:
شهرين.

املدة؟ هذه طول عني خبأك فماذا … أجل البدوية:
أصبحت غًدا أني أوجس كأنه عمي، ابنة يا أبوك عنك خبأني … أميمة! يا آه مياح:

… مني يغار فهو محبتك؛ عىل أغالبه بيتي إىل أحملك أني وشك عىل
منك؟! يغار البدوية:

املخجول. الحاسد نظرة إال الهني اليوم ذلك منذ إيل نظر رأيته ما … أجل مياح:
ا؟ حقٍّ البدوية:
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وهللا! أجل، مياح:
كهذا؟! أمر يحب من رؤية املحب يمنع وهل البدوية:

أقيله أن أردت قلبي، يف ومحبة أميمة يا هيبة لعمي ولكن كال، … كال مياح:
ولوعة مني مضض عىل دارك غشيان عن فامتنعت الخاطر؛ ذلك وأحميه النظرة تلك
أدراجي وعدت فيه، عمي فألفيت — باألمس يممت كما — املخيم هذا مُت يمَّ ولطاملا …
اآلن إليك عدت كما إليه تعود حتى رضيعها خلَّت األم ت تلفُّ أتلفت عالقة، بالدار والعني

أَُميْم. يا
بأحد. تبايل أو اليوم بعد عني تغيب أن إياك ولكن فادُن، إذن البدوية:

يا داللك أشد ما ياهلل! … اليوم بعد بأحد أبايل لن منها) (يدنو كال كال، مياح:
مسماه. أطيق ال إني ياهلل! … بالهجر فكيف أذعرني — وهللا — لقد أميمة!

(تُقبِّله). حياتي يف الُقبلة هذه أُقبِّلك لن فوهللا اليوم؛ بعد عني غبت أنت إذا البدوية:
(يقبلها). هكذا أميمة يا عنك أنا آخذها يومئذ مياح:

كنت ولكني اللقاء، لذة أحرمك ال لكي جئت؛ ساعة بذلك أبدهك أن أُِرد لم البدوية:
… ولذلك عليك، واجدة

تعلمني. ال حيث من فعانقتني لترضبيني، ذراعيك مددت مياح:
هوى. وال مني، قصد غري عىل البدوية:

وهوى. بقصد، اآلن فعانقيني إذن مياح:
الستار). خلف من ناعسة تنادي وهنا (يتعانقان، إيل إيل، البدوية:

أميمة! ناعسة:
عىل متكئًا مكانه يف جالًسا مياح ابن ويظل عنه، (تبتعد ناعسة صوت البدوية:

واقفة). وهي البدوية، إىل متطلع وهو يده،
تعايل. شيئًا، سمعت ما مياح:

أيًضا). كبري بعد (عىل أميمة ناعسة:
لبيك. تنادي، هي هذه البدوية:

بأحد. تبايل ال مياح:
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تنذرك. ناعسة إن أخي، يا مجلسك من انهض كيف؟! البدوية:
أمرتني. كذلك بأحد، أبايل ال أنا مياح:

تطيع. أن أقلتك لقد قم! البدوية:
وحدها. املرة هذه مياح:

مياح). ابن (ينهض انهض! أجل، أجل، البدوية:
أختاه؟ يا أنت أين املرسح): دخولها (قبل ناعسة

… هأنذا لبيك، البدوية:
حسني؟ يا تفعل ماذا … األبلق بعريه عىل يعدو أباك رأيت قد (تدخل): ناعسة
بذلك. أمرت لقد بل بعمي، سيما وال بأحد، أبايل ال أن وعدت لقد يشء، ال مياح:

فانحدر أو عمك، لقاء تريد تكن لم إذا انرصف … هلم … حسني … ويحك ناعسة:
وافد. كأنك علينا أقدم ثم … يعود ريثما الوادي يف

أيًضا. هذا وال مياح:
فاعل؟ أنت فماذا البدوية:

فاستأذني ورآك؛ عليك ودخل رجله حط فإذا … يعود حتى بالعراء سأقف مياح:
أنني يرى أن أريد ال عيل، حقه وحفظ اإلباء من يف عهد ما عىل أظل ودعيني عليه يل

ورضاه. علمه غري عىل عرويس دار دخلت
األعمام! بحق أعرفك ما ناعسة:

حسن. رأي هذا البدوية:
هللا! بركة عىل انرصف ناعسة:

… بظهره) بالذهاب (يهم لقاء أميمة، يا لقاء ال! ال وداًعا، مياح:
… ماذا؟ البدوية) من فيتقدم مياح ابن (يعود انرصف فهمنا، فهمنا، ناعسة:

يتكلم) وهو (يبتعد الوداع قبلة نفيس أحرم ملاذا ويُقبِّلها): البدوية من مياح(يقرب
النوى. ساعة عناقه يف رغبًة املحبوب فراق يشتهي من العشاق من إن

ناعسة. يا أخوك خدي ج رضَّ لقد جاريًا) مياح ابن (يخرج … إليك … إليك البدوية:
أختاه. يا الغالم عىل افتئات هذا آه! ناعسة:
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خدها). (تُقدِّم بي؟ صنع ماذا ترين أال … كيف البدوية:
غريه. بجريرة أخي تأخذي ال … أختاه يا الخالق جه رضَّ لقد (تُقبِّلها): ناعسة

ناعسة! ويحك البدوية:
ذلك ومع بخفارتهما، موكلة أأنا … خديك من قبلة أنا أمنعه أن أتريدين ناعسة:
غرية اليوم ملكتني قد — أكذبك وال — فإني رأيت؛ مما بيشء اليوم بعد لكما أسمح فلن
يسري الجبل بمنعطف اآلن هو ها يحرض؟ لم ملاذا عمي؟ أين املرسح) خارج (تنظر

الفتى. أذعر لم ليتني الُهَويْنى،
هو. حيث يكون أن اآلن فأمريه … مني غرية ملكتك قد كانت إذا البدوية:

حقيقة. غرت لقد وهللا ناعسة:
فوهللا … قبلة ألف يُقبِّلك دعيه إليه، اذهبي بالعراء، ذا هو ها ها! ها ها البدوية:

أغار. ال
الكعبة! ورب حنثت، … تغارين ال ناعسة:

يف بلذعة أخيك قبالت تمثلت إذا شعرت … حنثت لقد وهللا، أجل وي! البدوية:
هذا؟! ما ياهلل … ناعسة يا فؤادي

ها! ها ناعسة:
ناعسة؟ يا أنت تغارين ملاذا ولكن اليوم، بعد أغار لن معذرًة! معذرًة البدوية:

… أن أدري ال حيث من تمنيت ولكني أدري، ال ناعسة:
عروًسا! لك يكون أن البدوية:

لبي. اختلط لقد أدري ال … وي كال، … أجل … عروًسا … أخي ناعسة:
ها! ها ها البدوية:

أَُميْم. الخارج): (من أسامة
إليه). (تخرج أبي يا لبيك البدوية:

الكعبة! ورب قوادة، (لنفسها): ناعسة
وشاربه الشيب، وخطها لحية، ذو عمره من الخمسني يف رجل وهو (يدخل، أسامة
حالك كيف … ناعسة أخي ابنة عىل سالم البدوي): العربي لبسه البس وهو طويل، غري

بُنَيَّة؟ يا
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عماه. يا بخري يديه): وتُقبِّل الدخول، ساعة منه (تتقدم ناعسة
وأمك؟ إخوتك حال كيف أسامة:

عماه. يا العافية عىل هللا نحمد ناعسة:
وحدك؟ جئت كيف أسامة:

حسني. أخي برفقة جئت ناعسة:
(يلتفت). هو؟ وأين حسني، أسامة:

الدار. أهل له يأذن حتى عماه يا بالعراء إنه ناعسة:
به. عيلَّ … إليه اذهبي (لناعسة) غيض عيل الغالم أخذ لقد (لنفسه) وي! أسامة:

اليسار). من (تخرج عماه يا سمًعا ناعسة:
فارس أرى أن أستحيي أني مني لحظ حسني والضمري العني فارس أسامة:
يف فواًقا إال فيها أره لم أربع أشهر اليوم مىض … هللا بارك فأقالني، بعيني أَُميْمتي
عني يميل وال لحظة، مجليس يفارق ال وكان لقائي، يتجنب كان كأنما أبيه، حظرية
عرض أسلمه وأنا منه يخجلني ماذا … واسوأتاه ولكن، الكعبة، ورب أحبه … هنيهة
عريض أبيح كأني روعي يف يلقي الشيطان! هللا لعن يؤملني، هذا آه! … بيدي؟! ابنتي
بني ابنتي تخيل أطيق ال ولكني نبيك، وسنة وبكتابك، بك، آمنت رب … ال … مستبيًحا
بعد أمها رؤية حماني إذ َحماي؛ به أخذت بما تعذبني اللهم إنك آه! … سواي ذراَعْي
لم وإن حنثت، اليوم وأراني ابنتي، رؤية الخاطب أحرم ال يومئذ آليت لقد … الخطبة
ال … كال وي! النظرة، طول ِألُقال وشيًكا إليه فألزفها أو هذا عن سأقلع كال، أمنعه.
بعيني أراه ال نفسه) ويراجع (يسكت … معي ليِعش … أجل … معي ليِعش أفارقها،
كال، حرم! أم أحل يهمني فما يُباح عرض هذا أراه، فلن عني بعيًدا ليعش … كال …
وال أعيش، أَُميْم. وال أعيش، امللحاة! كالشجرة وأعيش نفسه)، (يعاود هذا؟! يطيق من
بهداك اهدني رب … السكينة نفيس عىل أنزل … عطًفا منك أَْولِني رب (يسكت) حسني
(ويظل األكرمني أكرم يا خلقك سنة هذي اللهم حمدك ويسجد) القبلة مستقبًال (يركع
صالته، يتم حتى أن فينتظر ناعسة، أخته تتبعه حسني ويدخل القبلة، مستقبًال راكًعا
أحب أنت … بني يا صدري إىل هلم إليه) نهض حسينًا ورأى يساًرا أسامة سلم فإذا
أميمة. إليك أزف حتى تربح ال هنا، ابَق إليك، أجرمت بما تأخذني ال … نفيس إىل الناس
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ذلك وعند دموعها، تمسح وناعسة يقبله وعمه يده، (يقبل عماه! عماه! مياح:
أميمة). تدخل

لن تفارقيه، ال مجلسه، تبارحي ال … خذيه … بعلك هذا … ابنتي يا تعايل أسامة:
أردانكما يف أشم حياتي أيام بقية وسأقيض عليكما، ضيًفا إال املنزل هذا يف أبوك يكون
انهضا يده) ويقبالن يركعان ومياح (أميمة بالسعادة لكما هللا وأدعو املايض، شبابي ريح
ناعسة. يا عليه عاونيها أميمة، يا بالعشاء علينا الدار، إىل فيكما، يل هللا بارك انهضا،

اليسار). من وأميمة هي (تخرج وكرامًة حبٍّا ناعسة:
حسني! أسامة:
لبيك! مياح:

قريب. عما املغرب إىل راحل إني أسامة:
ملاذا؟ … عماه! يا املغرب إىل مياح:

عني لنفقأ هللا؛ بأحكام اآلمر خليفتنا املنصور عيل أبو موالنا استنفرنا لقد أسامة:
حسن. عمه ابن أثارها فتنة

عماه؟ يا هذا حسن من مياح:
سقناه حتى بني يا مولدك عام حاربناه الذي نزار نزار، بن حسن األمري أسامة:

نَْحبَه. السجن يف قىض ثم بالقاهرة، املستعيل أخيه إىل أسريًا
عماه؟ يا جرمه كان وما مياح:

بني. يا عيني له تُغَىض ما هذا آه! أسامة:
عماه؟ يا الحق عىل أكان كيف؟! مياح:

وأحمد، نزار ولدين: ترك املستنرص الخليفة مات ملا … بني يا مظلوًما كان أسامة:
ى تُسمَّ خبيثة دساسة فرقة زعيم كان ولكنه عاًما، بثالثني أخيه من أكرب نزار وكان
صاحبنا تكره كانت … الصادق جعفر بن إسماعيل بن محمد إىل نسبة اإلسماعلية؛
البالد، عىل منه خشيًة هذا نزاًرا يبايع أن األفضل يشأ فلم شاهنشاه، األفضل الوزير

باهلل. املستعيل ونعته أحمد أخاه وبايع
اآلمر. الخليفة موالنا أبو هذا مياح:
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فإنه لذلك … امللك من اليوم فيه هو بما لنا مدين إنه … هو بني يا أجل أسامة:
هذا، نزاًرا أخضعت التي هي قبيلتنا إن … عام كل كريمة بهدايا وأبيك أنا إيل يبعث

برقة. يف حسن ولده لقتال مدعوة اآلن وهي
فيما إثم ولده عىل املعاونة فإن مظلوًما؟ نزار كان إذا عماه يا ترحل وملاذا مياح:

أرى.
تعلم وأنت املؤمنني، نحن منا لألصلح إنها بني، يا مرياثًا الخالفة كانت ما أسامة:
ويكرم الشعر، يحب رجل إنه بني يا … رجًال عيل أبي مثل الفاطميني يف نَر لم أنا
الخليفة. هذا أيام يف أزهرت كما الدنيا تزهر لم … أجداده تراث يف يفرط وال العرب،

بعده يقتل ثم وزيره، شاهنشاه األفضل يقتل ألم للدماء، سفاك ولكنه مياح:
البطائحي؟ املأمون

الخالفة نزع عىل عمال ألنهما قتلهما … قتلهما ملاذا تدري ال إنك بني! يا آه أسامة:
يديه، يف ألعوبة الخليفة وجعل كلها، الخالفة بقوة يعمل وزيًرا يظل أن ود فاألفضل منه؛
ومبايعة الخالفة، من خلعه بها يريد كان دبرها مؤامرة استكشفنا فقد املأمون وأما
قد هذا محمًدا الخليفة وجد إذ األمر؛ له تحقق وقد اليمن، يف كان الذي نزار بن محمد

… مختفاه بيت يف وإخوته املأمون ووجد جاء
فاسق أنه عماه يا سمعت ولكني ذلك، يف مراء ال … ا حقٍّ الخليفة فعل لقد مياح:

وجل. وال خجل غري باألعراض العبث عن يني ال …
من إال بني يا امللوك هكذا الشيطان، هللا لعن بني، يا يحزنني ما هذا آه! أسامة:

بني. يا الحصاد بعد ذاهب لعيل (يسكت) ربك! عصم
عمي. يا هللا حفظ يف مياح:

وابنتي البيت هذا أترك إني حسني، يا اسمع … مطمئنٍّا سأرحل أجل. أسامة:
النبي أمر بما فاعمل لك، فهي بالشهادة هللا أسعدني فإن عليهم، لتقوم وعبيدي ومايل
مفسدة الرق إن والرقيق.» املرأة، الضعيفني: يف هللا «اتقوا قال: إذ — السالم عليه —
يف والتفريط إياك ولكن خلًقا، دونه كنت وإال جنح بما عبًدا تأخذ فال مكرمة، والحرية
ابنتي دع تحجم، فال لقتال بعدي من استُنِفرت وإذا بالضيم، والرضاء إياك … الكرامة
إن بك ظني عند وأنت إليك، وصيتي هذي هللا. ذمة يف تعود أو إليها تعود حتى بيتها يف

هللا. شاء
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الشاهدين: خري وهللا وأطعت، ووعيت، سمعت، مياح:

ِس��راع��ا ن��ف��رن��ا ال��ع��دا ل��ق��ت��ال ُدِع��ي��ن��ا إن م��ع��ش��ر ع��مُّ ي��ا ن��ح��ن
تُ��ب��اع��ا ل��ن أن��ه��ا بَ��يْ��َد خ��ال��ص ع��ط��اء ف��ال��ن��ف��وس ال��ُج��ود دأب��ن��ا

عبد يدخل (هنا لها فارًسا ارتضيتك ذلك أجل من أحسنت، بني يا أحسنت أسامة:
زياد؟ يا وراءك ما أسود)

الخليفة. موالنا عند من وفدوا قوًما بالوادي إن زياد:
بهذا؟ أخربوك الخليفة! عند من أسامة:

الوادي، منعطف عند العبيد وسائر وسعيد أنا قابلوني … موالي يا أجل زياد:
عينيه. يف النبل يلتمع منهم فارس بذلك وحادثني

يف األضياف وحيوا فاجمعهم، العبيد إىل اخرج مرحبًا، باألضياف مرحبًا أسامة:
اللقاء.

أتى). حيث من (يخرج موالي يا سمًعا زياد:
حسني! … الشيطان هللا لعن استبطأوني لقد (لنفسه): أسامة

لبيك. مياح:
العبيد إىل وألقه األبلق، بعريي لهم اعقر … العشاء يف وانظر بني، يا اذهب أسامة:

قيًِّما. شيئًا نعد لم إنا طعاًما؛ لنا ليعدوا
ال إنهم لطي؟! جمل مائة فيه دفعت وقد عماه يا األبلق بعريك أعقر كيف مياح:

سواء. هذا يف والجمال لحًما، بل دًما يأكلون
النََّعم. خري له يُنَحر أن بد ال الخليفة وفد ولكن بني، يا أجل أسامة:

عماه؟ يا ذلك بمعرفة لهم أين ومن مياح:
بظاهره، الكرم من يكتفي ال العربي إن أبيك؟! من ألست غالم؟! يا بك ما أسامة:

كرمه. الناس عىل يموه من كريم وما
… هذا األبلق ولكن مياح:

أسامة:

ال��ك��َرْم ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ع��زَّت م��ت��ى م��ي��اح اب��ن ي��ا ل��ي ق��ل وي��ك!
ال��ن��َع��ْم! ون��س��ت��ب��ق��ي ال��ن��ف��س، ن��ب��ذل ع��ج��بً��ا ع��ل��ي��ن��ا، ال��ن��ف��س ه��ان��ت
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… ولكن … صدقت عماه يا صدقت مياح:
ترديا قد رجالن ويدخل اليمني، من (يخرجان هلم بيدي، فألنحره إذن أسامة:
تحته من فيسرت اللباس هذا أما الحسن، من يكون ما غاية عىل أنه إال البادية أهل رداء
األمري هو إذ والثاني الجالل، ظاهر هللا بأحكام اآلمر الخليفة وهو فاألول اإلمارة، مالبس
والرجالن مظهًرا، أقل أنه إال جليل، الجيوش أمري بن شاهنشاه األفضل بن عيل أبو

متنكران).
عيل. أبا يا ريطة وصفته الذي املكان هو هذا الخليفة:

تلك كيف؟! كبري، وال صغري يفوتها ال موالي، يا الوصف دقيقة ريطة إن عيل: أبو
رسك. أمينة ارتضيتها هذا أجل ومن الحياة، يف مهمتها كانت

عرفوا قد القاهرة يف القوم إن … عيل أبا يا أنصفت — وهللا — لقد الخليفة:
أني أكذبك وال لذلك، غريهن أتخذ أن عيل فوجب مالحهم، عىل وعيوني رسي، نساء كل
يف ظفرت وأراني العربي، ترس ال لكنة بهن إن والصقلبيات؛ الرتكيات وصال سئمت

األعرابيات. خزائن بمفتاح ريطة
موالي. يا خربت فيما صادقة تكون أن عىس عيل: أبو

من لسانها ألستلنَّ عبثًا الصعيد إىل أرسلتني أنها يل تبني لنئ وربي أما الخليفة:
فكذبتني. كذبتها التي عينها وألفقأن قفاها،

موالي. يا الوصف تخطئ أظنها ما عيل: أبو
هذي، بجوار خيمة تدخل األسود املخمل عىل كاللؤلؤة بفتاة أبرصت لقد الخليفة:

منها. عيني كل أمأل لم أنني لوال … ريطة يل وصفت كما وهي
والثوب األزرق، والخمار األبيض، الخلخال ذات البيضاء الفتاة تلك تعني عيل: أبو

األسود.
ريطة ذكرتها التي البدوية هي كانت لنئ لعمري … عيل أبا يا هي أجل الخليفة:
أبا يا ساحرة الفتاة هذي … حييت ما قرصي قهرمانة وألجعلنها نعمتي، عليها ألغدقن

ملكي. كل أهبها أن الستوجبت البدوية هي كانت لنئ وهللا عيل،
سواءً ملكك تهبها أال موالي، يا أخرى فتاة أنها هب ها! ها ها (يضحك): عيل أبو

بسواء؟!
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أدري. ال الخليفة:
روت الذي الفتَّان جمالها إال البدوية من تطلب ال إنك كيف؟ … تدري ال عيل: أبو
هذي يفضل فماذا األوىل، وصف فتنك ما قدر اآلن رأيت من جمال فتنك وقد ريطة، عنه

تلك؟ عن
العني قبل تعشق واألذن عيل، أبا يا نفيس يف قديًما هوى للبدوية إن الخليفة:
به وهمت وعشقته، لنفيس، فصورته جمالها عن ذكرت ما ريطة يل ذكرت لقد … أحيانًا
هذي سيوط إىل ملكي مقر مرص من مجيئي أليس اآلن. تراني كما والبوادي الفلوات يف

وهياًما؟ غراًما
موالي. يا الهيام وفوق عيل: أبو

ولكن جنون، إنه أجل ذلك؟ أتعني (يضحك) الجنون إال الهيام فوق ليس الخليفة:
ملا مرد وال الهوى، بأمر ائتماًرا فذلك غريها عىل آثرتها إذا فأنا … الجنون يف العيش لذة

قىض.
لإلنسان. عجبي الحياة يف ليشء عجبت ما … موالي يا صدقت عيل: أبو

ذلك؟ كيف الخليفة:
وبحًرا، برٍّا عزك راية تخفق العاملني، رب رسول وخليفة املؤمنني، أمري أنت عيل: أبو
الفيايف، يف رشيدة عربية فتاة جمال إىل تصبو ذلك ومع وغربًا،1 رشًقا مجدك أسد ويزأر

موالي؟ يا هذا فما تقول، كما وعزك جاهك كل تهبها أن عليك غضاضًة تجد وال
ما كل نلُت يشء؛ كل من نفيس شِبعْت لقد الجواب: هاك عيل، أبا يا أصِغ الخليفة:
أن اليوم أستطيع فأنا مني، النفس ثائرة وهدأت املقاصد، أقىص وبلغُت النفوس، تشتهي
الجاهلية، يف سبقونا من دنيا وما فيها؟ نعيش التي الدنيا هذه ما أتدري … الرس أعرف

واملشارب؟! العادات، اختالف عىل والغرب الرشق يف … بعدها وما
لنرى! هاِت عيل: أبو

الهواء مألهما فإذا الفم، مفتوح أسٍد صورة عىل ُخيِّطتا النسيج من قطعتني الفاطميني َعَلم كان 1

يسري. أسًدا فمثلتا انتفختا
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ألنفسهم، خلقوه افتعلوه؛ أمر الناس، معاش طريقة أي … هذه الدنيا الخليفة:
وقد تشتهي، كما وتهيئها أثاثًا، تحشوها داًرا لنفسك تنشئ كما ألنفسهم ونشأوه
ولكن تفنى، أو تتغري يشء؛ كل يف األول عن يختلف آخر نظام عىل وتُبنَى تتقوض،

تفنى. وال تتغري ال باقية عليها دارك تقيم التي األرض
يتغري اإلنسان خلقه ما وكل يتغري، وال يبقى هللا خلقه ما كل صحيح، هذا عيل: أبو

املراد؟ فما رصيح؛ يشء هذا ويفنى.
قيد ومهما حاول، مهما عنها التخيل يستطيع ال الفطرة. عىل اإلنسان الخليفة:
البقاء حب فيها ُركِّب يشء وأول … وواجبات وآداب، وأديان، برشائع، غريه قيد أو نفسه
حيث من ولده يف منها ليبقي املرأة عىل الحصول اإلنسان مجهود وآخر حال، أحسن عىل
ذلك لتحصيل ويتقاتلون؛ ويتضاربون ويتشاحنون يتزاحمون كاألفراد واألمم يدري، ال
ال حيث من أنفسهم عليها ُركِّبت التي البقاء لفكرة تحقيًقا ذلك وكل حال، أحسن عىل

الفكر. بإعمال إال يعلمون
كان ما قربه من اليوم أفالطون نهض لو بتلطف): وإصغاء التفات (بعد عيل أبو

ودهشتي. عجبي دون الِحَكم لهذه عجبه
والنظر، باالختبار لك قلت كما رأيته ما هذا عيل، أبا يا فلسفة هذه ليست الخليفة:
بيده، اإلنسان أخصبها التي الواحة أو … لك وصفتها التي الدار … الحياة بيت دخلت
من الواحة يف ورست تفنى، ال التي الخالدة القديمة الصحراء وسط اشتهى، كما وهيأها
ثانيًة. مرًة الصحراء إىل خرجت فرأيتني آخرها؛ طلب يف وأمعنت أقصاها، إىل أدناها

يومئذ؟ شعرت فماذا عيل: أبو
ولكن خادمها، الرجل وأن العالم، سيدة املرأة أن — تبيَّنُت بل — شعرُت الخليفة:
جمد وقد … املسود وأنها السيد أنه توهمانه اليدوية حيلتها وقلة جسمانها ضعف
ذلك يعرف لم ملا ألنه عليه؛ املرأة سيادة فزادت به مغتبًطا وظل الوهم هذا عىل الرجل
فهو ولذا الظن؛ هذا عىل ثباتًا والرشائع األديان زادته وقد الحقيقية، سلطتها ينازعها لم
تكدر ذلك يف قرص فإذا بلذتها، إال يُعنَى وال لحمايتها إال يقاتل وال لها إال يعمل ال اآلن
عليه؛ وتغضب املرأة عنه تَْزَورَّ أن يومئذ جدير ألنه بل غرضه ل يحصِّ لم ألنه ال وغضب،
يشعر كأنه وأفرخ، اطمأنَّ األمر عليه هوَّنت أو عزته هي إذا أما عظيًما. مصابه فكان
وبينها بينه عظيم وفرق شاسع بون هناك كان وإن لها، إال يعمل ال أنه نفسه أعماق من
تكون أن املرأة َحْسُب … املناصب تُِقر وال املراتب تعرف ال الفطرة إن ونسبًا. حسبًا
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إذ الرجل يتوهم ويده. الرجل بلسان وتربم وتحل وتنهى، تأمر سلطانًة، لتكون جميلًة
يد تلبسها التي املرأة يد هي َخِفيَّة بيٍد َمُسوق أنه والحقيقة بملكه، ذلك يفعل أنه ذاك

كالقفاز. الفطرة
مرحى. لك مرحى … موالي يا صدقت … صدقت عيل: أبو

ألهبها ال الحسن، فتانة كانت من آخذ أن يف أتردد أراني ال فإني ولذلك الخليفة:
من أتظاهر وأنا مطاعة، آمرة لسيدة أعده أن الفطرة أمرتني ما ألعطيها بل تكرًما ملكي

النساء. بأحكام املأمور ال هللا، بأحكام اآلمر أنا بأنني أرى ال حيث
سائلك فإني تاًجا؛ وتمنح ملًكا تهب أن وشك عىل اليوم كنت إذا ها، ها ها عيل: أبو

لك. هللا يغفر ألبي، كانت التي الوزارة أعطني تنساني، ال أن باهلل
ألم … هللا بإذن لك فهي عيل أبا يا تنالها أن البدوية شاءت إذا ها! ها ها الخليفة:

أقول؟! كنت ما تِع
مثلك. واهم رجل إال أنا ما … موالي يا معذرًة عيل: أبو

العسكر عن غبنا وأرانا أسامة، رسول انتظار يف أنا نرجع، بنا هلم ها! ها الخليفة:
أبيها. رأي ونستطلع الفتاة، نرى حتى الثياب هذه يف متنكرين سنظل … طويًال

خريًا. هللا عوضني بنا، هلم موالي، يا كذلك هو عيل: أبو
تتبعها عجلًة البدوية وتدخل اليسار، من (يخرجان بنا هلم ها! ها ها الخليفة:

وسائد). ومعها ناعسة
من يدنون الجمع رأيت إني الوسائد؛ أعدي هلمي! ناعسة، يا هلمي البدوية:

اليسار). إىل وتهيئها ناعسة، فتأخذها الوسائد لها (تلقي أرسعي مخيمنا،
للعجب! يا األرض، هذه عىل يجلس الخليفة وفد ناعسة:

منه تتسخ أن يخىش بيشء مشتغًال كان كأنه كمه يرخي وهو (يدخل، أسامة
لم أرض هذي نفسه، الخليفة عرش من منزًال أرفع األرض هذه إن الكم): أطراف
وأهلك وأباك، عمك للناس أخرجت األرض هذه ُمحرَّم، عليها يُقرتَف ولم دنس، يدنسها

العشاء. أعدي أرسعي، هلم الخالفة، عرش عىل فاطمة ابن أجلسوا الذين
فإذا وعليه الطبل، ينقطع ال أسامة، حديث أثناء (تخرج وكرامًة حبٍّا ناعسة:
ويحيط وسطه، يف عيل وأبو والخليفة الجند بعض يتقدمه املوكب يقدم ناعسة خرجت

ينشدون): وهم الصوت، عىل جاؤوا ونساء رجال وبعض عبيد جملة بهم
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ب��األك��رم��ي��ْن م��رح��بً��ا ي��ا ب��ال��واف��دي��ْن م��رح��بً��ا ي��ا
ال��م��ب��ي��ْن ال��خ��ي��ر وج��اءن��ا م��ن��ى ك��ل زارن��ا ق��د

وعبيدة: أسامة

ال��م��س��ل��م��ي��ْن م��وال��ي م��ول��ى اآلم��ر ب��وف��د أه��ًال
ال��م��ؤم��ن��ي��ْن ال��ب��راي��ا ك��ل ع��ل��ى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة

ورجاله: عيل وأبو الخليفة

ال��ص��ال��ح��ي��ْن ال��م��وال��ي خ��ي��ر ل��ه أن��ت��م ل��م��ن ش��ك��ًرا
ال��ع��ال��م��ي��ْن ف��ي ك��م��ث��ل��ك��م ي��ك��وْن م��ن ع��ب��ًدا ك��ان م��ا

ومكانًا سهًال أرًضا نزلتم املؤمنني، أمري برسل مرحبًا سادة، يا بكم مرحبًا أسامة:
هللا. بركة عىل بالجلوس تفضلوا رحبًا،

أمري إن الخليفة، موالنا ونصري الصعيد أعراب شيخ أسامة عىل سالم الخليفة:
… السالم يقرئك املؤمنني

السالم. وعليكم املؤمنني أمري وعىل أسامة:
معه تكون أن املؤمنني أمري ود طاملا لقد قاصدين، ديارك عىل وفدنا إنا الخليفة:
ال أنه بلغه وقد األمني، النصيح نعم له وتكون ويستعز، بك يأنس جليًسا القرصين يف
عىل العباءة ولبس الحارضة، عىل البادية تؤثر حسناء فتاة إال إليه الرحيل عن يقعدك
… اللؤلؤة منظرة يف بها لتنزل وابنتك أنت إليه نستدعيك موالنا بأمر إليك فجئنا الشف،
ولكني … لكلماته تعقيب وال لحكمه مرد ال وحمًدا، املؤمنني ألمري شكًرا أسامة:
أطال — املؤمنني أمري إن وشيًكا، هللا سبيل يف وسأرحل املغرب يف أعدائه لقتال استُنِفرت
من عصمًة رأيه وصواب حكومته من له أن بيد والنصحاء، الوزراء كثري — بقاءه هللا
السياسة فأما والسيف، هللا إال أعرف ال أعرابي إال أنا وما الخطل، من وحمى الزلل،
قدر عرف امرؤ خرس وما اقتدار، وال حيلة فيها يل فما ونظامها، واملمالك ومناهجها

… نفسه
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وأعظم لديه أهم ألمر يريدك ألنه املغرب؛ إىل الرحيل أقالك قد الخليفة إن الخليفة:
…

معصية يف ملخلوق طاعة وال ربي، أقالني فما أقالني قد الخليفة كان إن أسامة:
عدن، جنة إىل فُزفَّ الشهادة نال فإما املسلم، به يغتبط الفرسان أيها يوم هذا الخالق،
أوثر آباها، ثم الجنة يل أفتعرض ودينه، قومه يف عليه هللا حق يتم حتى استُبِقي وإما

… كال كال، القاهرة؟! من الخليج عىل منظرة يف مجلًسا عليها
فإن جملته، إليك نلقي موالنا بأمر إليك أتينا ولكنا أسامة، يا ترى ما لك الخليفة:
أنت معنا تعاَل إياه، تحملنا أن الجود من فليس اعرتاض بك ِبره حكاية عىل لك يكن

… العذر له استبان متى السؤل عليك يأبى ال فإنه اعتذر؛ ثم شاكًرا وابنتك
تقعدني تعد فلم ابنتي أما وحدي، الكريم الوفد أيها معكم سأذهب أسامة:

… الرحيل عن حمايتها
كيف؟ الخليفة:

لهما نزلت لقد بل يحميها، اليوم فهو عمها ابن إىل أزفها أن عزمت لقد أسامة:
أجيء أن موالي قىض فإذا عليهما، ضيًفا اليوم وأصبحت ورجايل، ومايل ضيعتي عن
أالقيه، حتى مًعا لنرحل بقاءها أو رحيلها أملك أعد فلم ابنتي أما ذلك، أملك فإني إليه
بن حسني أخي ابن بعلها هذا داخًال) مياح ابن (يرى هللا سبيل يف ذلك بعد ألرحل ثم

… مياح
مياح. ابن يا سالٌم … هذا؟! بعلها! (يُؤَخذ): الخليفة

ديارنا. يف وبصحبك بك مرحبًا الفارس، أيها السالم وعليك مياح:
مياح. ابن يا لك شكًرا الخليفة:

لروعتها، دهشة امتلكته الخليفة رآها فإذا وناعسة، أميمة تدخل ذلك (عند
القادمتني.) إىل أيًضا وأسامة الجمع يلتفت الخليفة التفات أثناء

ناعسة. أخي وبنت أميمة، ابنتي وهذه أسامة:

ينتظر أن دون اآلتية بجملته الخليفة ينطق بالجملة أسامة نطق (أثناء
أسامة.)
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ريطة. صدقت لقد الجمال! هذا أبهى ما هذه! هذه! الخليفة:
موالنا أنصار بالفوارس مرحبًا جملتهما): من والخليفة أبيها انتهاء (عند البدوية

املؤمنني. أمري
تذكاًرا العقد هذا إليك يهدي املؤمنني أمري إن العرب، زهرة يا بك مرحبًا الخليفة:

الباقي. القديم لشكره
فتقبَّليه. أميمة يا تقدَّمي كربى، منة يطوقنا إنه املؤمنني؛ ألمري شكًرا أسامة:

مأخوذ.) وهو العقد فيقلدها الخليفة إىل أميمة (تتقدم

العظيم! ق الخالَّ سبحان الخليفة:
مكرمة وهللا َلتلك الجمع): إىل عودتها يف املرسح وتعرضت ابتعدت (وقد البدوية

يَدان. املؤمنني أمري بشكر لنا ما وفخًرا، عزٍّا آبائي بيت تمأل
الكريم وأبوك أنت أستأذنك أن املؤمنني أمري موالي كلفني لقد أميمة، يا الخليفة:
يف وأمًال بيته، آل عىل أبيك بفضل اعرتاًفا اللؤلؤة؛ بقرص جواره يف لتكونا إليه الرحيل يف

وبرأيه. به االئتناس
سالمنا إليه فاحمل صغرينا، ويستكرب قليلنا يستكثر املؤمنني أمري إن البدوية:
أمري ظنه فما نستلذه، وال الحرض سكنى نطيق ال قوٌم إنا عذرنا، له ابذل ثم وشكرنا

إيثاره. عذاب فيها ولنا نيته حسن ثواب منها له لنا، شقوًة إال ليس بنا ِبرٍّا املؤمنني
مثيل. القصور يف له ليس مغنى أميمة يا اللؤلؤة قرص ولكن الخليفة:

الصدر ضيقة غرًفا عليها يؤثر األرجاء، الواسعة البادية هذه يرتك ذا من البدوية:
دانية قبة إىل والجمان، اللؤلؤ نجوم فيها انتثرت هللا سماء يرتك ذا من الهواء؟ مقيدة
وال كرسى، إيوان خيمته عن يعتاض ال الفارس أيها العربي إن اإلنسان؟ يد افتعلتها
يرى ودينه، وُخلقه سيفه نفسه عىل ليبقي املدينة عن يذود أخرى، نعمة نعمته حارض
عند للصديق وتنكر وثيق، غري خلق إليهم؛ هللا ويستنظر عليهم، فيشفق الحرض أهل
وال الفارس، أيها نرىضألنفسنا وما الكتمان، يوم ووشاية االمتحان، يوم سعاية الضيق،

كهذا: حاًال ألعقابنا

وص��واِرْم أب��ي��ة ب��ن��ف��وس اع��ت��زاًزا ال��ح��ي��اة ن��رى ق��وم ن��ح��ن
ال��م��ظ��اِل��ْم ب��ص��غ��رى ن��رت��ض��ي وال ِق ال��ح��ْق ف��ي ال��َم��يْ��ن ن��ع��رف ال ُخ��ِل��ق��ن��ا ق��د
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وم��ك��اِرْم ون��ج��دة وم��ض��اء وإب��اء ِع��زَّة دي��ن دي��ن��ن��ا
ب��ال��م��ح��اِرْم ك��ف��ي��ل��ة وس��واه��ا ب��ب��ق��اه��ا ك��ف��ي��ل��ة وال��ب��وادي

جماعتها.) وسط وتدخل مياح، وابن هي الوراء إىل (تنسحب

بنية! يا أحسنت أسامة:
أميمة! يا أحسنت مياح:
مرحى! مرحى! الجميع:

يجري بما وأسامة الخليفة حديث عن مشتغلني مياح وابن البدوية (تظل
يُسَمع.) ال الذي الكالم من بينهما

أبا يا دبرني حيلتي، تنفع فما وأفحمتني لبي، الفتاة هذه استلبت لقد الخليفة:
عيل.

إىل تخطبها ال ملاذا ولكن أشري، بماذا أدري فال عيل، أُرتِج — وهللا — لقد عيل: أبو
أبيها؟

هذا؟ عمها البن مخطوبة أنها سمعت أما الخليفة:
املؤمنني. ألمري إيثاًرا عنها ينزل قد عيل: أبو

دماء من دماءنا خالط بما مثلهم يروننا ال األعراب هؤالء إن ذلك؛ أرى ال الخليفة:
أمري يريد بما أبدهك أن أشأ لم العرب، شيخ يا أسامة) إىل (يلتفت ذلك ومع األعاجم،
يف أيام منذ كان لقد بل ويقره، ابنتك مقال صدق ليعرف املؤمنني أمري إن املؤمنني،
سنة نفسه يف يحيي أن ودَّ ولقد األخالط، ِعرشة ويذم األعراب، عىل يثني الذهب قاعة
قطرة أنت فإذا وتدبر فنظر كريم؛ ببيت باتصاله الفاطميني نسب ويحفظ األولني آبائه
إليك أنفض أن أشأ لم ولكني خاطبًا، إليك فأوفدني العرب؛ أزهار من املشتارة العطر
تجبه لم فلما فعلت، وكذلك أمرني كذلك النافضني، أول هو يكون أن استطاع إذا الخرب
مصاهرة أن ترى وأنت عبارته، إليك أنفض أن من ا بدٍّ أَر لم عليه، القدوم يف طلبته إىل

… املؤمنني أمري
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فيما كان لقد (للخليفة) يتوالني وعيٍّ تصيبني لكنة من نفيس ويح آه! أسامة:
له البالد سيِّد املؤمنني أمري إن ويتكلم) إليه يعود ثم عنه، (يلتفت الفارس أيها بالغ فات
أزفها أن عزمت يدي، من خرجت قد — خربتك كما — ابنتي ولكن الطاعة، وعيل األمر

عمها. ابن إىل
أسامة. يا نفاذًا العزم ليس عيل: أبو

ِهللا﴾، َعَىل َفتََوكَّْل َعَزْمَت ﴿َفِإذَا فيه؛ ترددت يشء عىل عزمت ما إني كيف؟! أسامه:
إىل ُعْدَت فإذا … يميني ملك ليس ما أهب أن هللا يحل ولن عمها، البن وهبتها أني بيد

رأيت. قد وما بالغي له فانرش املؤمنني أمري موالي
عليها. له تعقد لم إنك … أسامة يا تتم لم الهبة ولكن الخليفة:

ابنتي من الفتى بزواج رضيت لقد كتابًة، العقد يكون أن علينا هللا حتَّم ما أسامة:
هلل. والحمد العقد فتمَّ وليُّها، وأنا

وقطًعا لألنساب حفًظا بذلك؛ يكتبوا أن مرص يف الناس رشعة ولكن الخليفة:
لالرتياب.

نخىش ال ونحن األزواج تعنُّت يخشون ألنهم ذلك؛ إىل حاجة يف هناك إنهم أسامة:
أفعل لم لنئ لعمري بل عليها، أحد يغلبه ولن لها لكفؤ بملكي ابنتي زوجت وقد عنتًا،

واألعمام. الخؤولة طاهر عىل إال ألبيتها يدي، يف ابنتي وكانت ذلك
… املؤمنني؟! أمري خؤولة ترى ال أفأنت … وي الخليفة:

الشأن. هذا يف الحديث أقلني … الفارس أيها أرى وما أنا أسامة:
أسامة! يا املقالة لجريء إنك الخليفة:

استباحوا قد الفاطميني هؤالء إن … الئم لومة الحق يف أخىش عهدتني ما أسامة:
وإال السالم، عليه عيل بزوجها ال الزهراء بفاطمة صلة من لهم بما ألنفسهم الخالفة
محمد دم كان إذ ميَّزتهم؛ قد املرأة كانت فإذا … الخالفة حق العباسيف وبنو هم لتساَوْوا
والرتكيات؟! والصقلبيات، الروميات، إال يستولدون ال نراهم فلماذا رشفهم، كل ابنته يف

يكذبون؟! كيف لهم أفٍّ
… حرمًة املؤمنني ألمري إن أسامة! يا ويحك الخليفة:
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الحق. من يشء عىل هذا يف أراه وال الحق، عىل دام ما أسامة:
… سبيل فال إذن (لنفسه): الخليفة

باالقتسار. إال عيل: أبو
أسامة. يا تُحَمد ال جرأة هذه الخليفة:

أين … ابنتي؟! مقال سمعت أما … الفارس أيها الظلم عىل إال أجرؤ ال أسامة:
الفتاة؟

أميمة. (تنادي): ناعسة
أميمة. أسامة:

أبي. يا لبيك الصفوف): بني من (تأتي البدوية
لنفسه. يخطبك املؤمنني أمري إن … واسمعي تعايل أسامة:

بني بتاج هذا عمي ابن أبيع ال ولكني املؤمنني، أمري من فضل يخطبني! البدوية:
األكرمني. فاطمة

أجمعني. الجنة ِبُحوِر إياِك أنا وال مياح:
العظيم الشكر مع إليه أرده ِعقده فهذا الخطبة؛ سبيل الِعقد كان إن البدوية:

مضطرب). وهو للخلفية وتقدمه (تنزعه،
وهو الخليفة، إىل تقدمه بالعقد ممسكًة أميمة (تظل مرحى! مرحى! الجميع:

عنها). ملتفت
هياًما. الرفض وزادني غرامي، نار الفتاة أشعلت لقد الخليفة:

وهو تنسحب ثم ممدودة، وهي الخليفة يد عىل العقد البدوية تعلق ذلك (عند
يشعر.) ال وهو منها مدىل والعقد ممدودة، يده وتبقى األوىل، غفوته يف

لنا بقي لقد أسامة) (إىل الكالم يل دع يستبد، ال من العاجز إنما اقترس، عيل: أبو
دمك. أهدر فقد طلبته إىل تجبه لم أنت إذا … الخليفة وعيد نبلغك أن أسامة يا

املأفون؟! الخليفة بوعيد تنذرني تتوعد، عنه ومن أنت اخسأ دمي! أهدر أسامة:
وليسيلن يرتدد، نَفس صدره يف عربي بكل البوادي لتموجن عيل بغى لنئ لعمري وي!

. ثالٍّ عرشه وثلوا ا، هدٍّ فهدوهما القرصين إىل قبائل الوادي
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وبخرق كهذا، بمنكر يهم املؤمنني أمري كان متى الرسل! رش قوم يا أراكم مياح:
املؤمنني أمري قام فهل ورسوله؛ هللا بسنة زوجتي هذه عمي ابنة إن تنذرون؟! عنه كالذي

دمه. أنا ألهدرُت كذلك كان لنئ لعمري ورسوله؟! هللا سنة لينقض
العرب. زعنفة يا ويحك! عيل: أبو

دمه من دم لنقطة لعمري الفتى؟! لهذا هذا أيقال ثرثار، أحمق من خسئت أسامة:
عىل زادكم وافتقدوا سمعتم، بما خليفتكم وا خربِّ انرصفوا أجمعني، دمائكم من ألرشف
ولكني، — أرسلكم ملن وإجالًال بكم ظنٍّ حسن — نعمي أكرم لكم نحرت لقد األبواب،
عىل تحملونا وال هللا، بركة عىل اذهبوا الجود، عن نفيس الغضب يرصف ال غضبت، وإن

تهرتون. بما أذاكم
مسلحني). رجال عدة (يدخل رجال يا هذا؟! أتقول ويحك! عيل: أبو

وياله! البدوية:
العشاريات. إىل بالفتاة واذهبوا الشيخ، هذا اعتقلوا عيل: أبو

(يجرد الشيطان أعوان يا إليكم السيوف): شاهرين بعضهم منه دنا (وقد أسامة
ذهبوا الذين الجماعة ويكون فيقع، يرضبونه النهاية يف ولكنهم ويضاربهم، سيفه
وخرج فسقط، ُجِرح حتى بأهدابها متعلق وهو مياح، ابن ضاربوا قد البدوية ليأخذوا

أيديهم). عىل البدوية حاملني الناس
حسني! حسني، خروجها): (أثناء البدوية

لبيك! لبيك، األرض): عىل ملقى (وهو مياح
ُجِرحَت؟ وياله أخي، أخي، أخاها): فرتى فرارها بعد (تعود ناعسة

حسني! حسني، الخارج): (من البدوية
قواي. خارت وياله! فيسقط)، النهوض (يحاول هأنذا لبيك مياح:

املنسج). عن تنزعه بالشال جرحه (تضمد وييل وييل! ناعسة:
حسني! حسني، بعد): (عىل البدوية

ياويلتاه! يُحتَرض، عمي هذا؟! من فتلتفت): عمها تأوه (تسمع ناعسة

إليه.) (تذهب
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سيفي. عاطني سيفي، عاطني أسامة:
رباه! ذا، هو ها له): تقدمه ثم السيف، عن (تبحث ناعسة

أميمة! أميمة! مياح:
السيف عىل ليقبض يده فيمد يستطيع، ال ولكنه ينهض، أن (يحاول أسامة

آه. آه، آه، … سيفي سيفي، يده): من يسقط أن يلبث ال ثم فيتناوله،

الستار.) ويُسَدل يتأوه األرض عىل (يظل
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من مقعد اليمني إىل فيه الروضة، بستان من أرض قطعة عن الستار يُكَشف
النيل، نهر عىل البستان وهذا الريش، من متكآت عليه الصنع جميل الخشب
قرص للمتفرج بالنسبة املرسح يسار وإىل املاء، وراء من ظاهر الجيزة وطريق
أما للبدوية. اآلمر الخليفة بناه الذي الهودج قرص هو البناء، جميل عربي
تبقى بحيث للمرسح، األيرس الجدار منتصف يف املمثلني عند فيقع القرص هذا
إىل صغري باب وللقرص املتفرجني، وبني بينه ومثلها النيل، وبني بينه مسافة
وجدت الستار ارتفع إذا النحاس، من مربع شباك ذات صغرية نافذة جانبه
الراء، بفتح — َريَْطة واملرأة جميلة، مالبس يف املقعد عىل جالسًة البدوية
إىل واقفة — األول الفصل يف ذكرها ورد التي الطاء، وفتح الياء، وتسكني
قد ووجهها الوصيفات، ملبس البسة وهي الجمهور، إىل متجهة فهي يمينها،
واملرأة الجميلة، خلقتها حقيقة يسرت خدها فوق مدىل الكحل من بيشء ُشوِّه
ويراها جلستها، يف الكآبة فظاهرة البدوية أما النشاط، شديدة املزاج عصبية
فهي ولذا براحتها؛ رأسها وأسندت املقعد جانب إىل بمرفقها اتكأت قد الرائي

… الرقدة يف مائلة

بي؟ الخليفة أغريت التي وأنت عيل، تشفقني البدوية:
الدنيا أن تعرفني أنك زعمت لقد شافع، ظني فحسن فعلت ما ساءك إذا ريطة:
هو حال أحسن عىل ينالها الذي وإن ومنامة. وملبس، ومرشب، مأكل، أمور: أربعة
مكنتك أنا فإذا حرضتك، يف ذكره أستطيع ال خامًسا شيئًا هناك أن تعلمني وإنك السعيد،

… كنت زوًجا، لك الخليفة وكان الخليفة، قرص يف ذلك كل من
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الدنيا من أشتهي وال عمي، ابن أحب إني الحب؟ ونعمة ريطة؟ يا والقلب البدوية:
األجناد هؤالء وال أبي، خيمة من إيل بأحب القرص هذا وما وجنتي، دنياي هو سواه، شيئًا
يحادثني مياح ابن رؤية من عيل بأعز الخليفة هذا بجوار جلستي وما عبيده، من بأعظم

لعمري! ريطة يا آه الرياح، مهب يف الدنيا عن استقالَّ كالحمامتني وأحادثه

ال��ش��ف��وِف ل��ب��س م��ن إل��ي أح��ب ع��ي��ن��ي وت��ق��ر ع��ب��اءة ل��ل��ب��س
ال��رغ��ي��ِف أك��ل م��ن إل��ي أح��ب ب��ي��ت��ي ك��س��ر ف��ي ك��س��ي��رًة وآك��ل
م��ن��ي��ِف ق��ص��ر م��ن إل��ي أح��ب ف��ي��ه األري��اح ت��خ��ف��ق وب��ي��ت

القلب وحبيب القلب راحة مني وأين القلب، راحة إال ريطة يا الحياة نعيم ما
حسني! يا عليك واحرستاه مفقود؟!

كما هللا ذمة يف عمك ابن قىض لقد موالتي؟ يا النحيب هذا ينفع ماذا ولكن ريطة:
مياح ابن إليك أعاد وانظري، سيدتي يا تدبري عليه؟ َوْجدك اليوم ينفعك فهل بلغت،

عاًما؟ فارقته إذ بعد
هنا. تركني ما األحياء يف كان لو البدوية:

وهو الهجر، هذا كل وتسومينه الخليفة، عن نفسك تمنعينن فلماذا إذن ريطة:
مثل مىضعليك ثم القطا من كنت لو لعمري نفسك؟ ثائرة تهدأ حتى صابر بذلك، راٍض
املالئكة؟! أحضان يف وهو وفاؤك اليوم مياح ابن ينفع ماذا ويحي! الستأنست، مىض ما

…
فؤادي، حبات وتدمني قلبي جراح تفتحني أراك أقرصي، ريطة يا أقرصي البدوية:
عمي ابن عهد خنت إن املكارم وأنكرتني الشعر جهلُت لقد لألحياء؟! إال الوفاء يكون أما

نواه. يف
ا همٍّ تقضينه وشباب وبكاء، حزنًا تقضينه عمر عىل ابنتي يا ستأسفني ريطة:
لك يرثي من الناس يف أن هبي بل لحالك، ويرق بمصابك يشعر الذي ذا من وشقاء،

الرثاء؟ ينفعك فما ويتوجع،
هللا رحمة بعض هما نشوة، وللبكاء لذة للحزن ولكن يشء، ال يشء ال البدوية:

وحنانه.
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نهضت ثم فيه، أنا الذي الكاذب الخيال هذا ما قلت ثم فكرت، إذا ولكنك ريطة:
فات. ما عىل وأِسفت عقباك لحمدت عليك؛ املقبل السعادة موكب فاقتبلت

سبيل. العزاء إىل ليس هيهات! البدوية:
عليك؛ أبقي أن فأردت شبابك، عىل أشفقت ولكني بنية، يا حيلة معك يل ما ريطة:

… الخليفة ألن
بديًال. عمي بابن الناس يف أرىض لن نفيس. أعددت ولهذا ذلك، أعرف إني البدوية:

أسمعِت؟
أميمة؟ يا والسيف ريطة:

بالحبيب يجمعني الذي املوت يل عرض أفإذا أرتجي، كنت ما كل هذا البدوية:
ونعماه! القلب وافرحة آباه؟!

عيلَّ هللا يمني أميمة، يا منه ألنقذنك وهللا (تُقبلها)، أميمة يا فيك هللا بارك ريطة:
رسي. فضيحة أخىش أعد فلم كامًال، عاًما اآلن غورك سربت ولقد ابنتي، يا ذلك

رس؟ ألهذا منك، بدل لقد ريطة! يا هذا ما البدوية:
تبوحي؟ ال أن أتقسمني ابنتي؟ يا رس وأي رس، ريطة:

قسًما؟ عليه سألتك وما برسي، إليك أفضيت وقد هذا، إيل تطلبني كيف البدوية:
اإلسماعيلية. زعيم هللا لدين املصطفى اإلمام جارية أنا أني فاذكري إذن ريطة:

هذا؟ هو من البدوية:
دست يف الذي هذا أبي املستعيل الخليفة أخو باهلل املستنرص بن نزار األمري ريطة:

الخالفة.
القرصين. يف ظلًما ُقتل الذي عمه جارية أنت البدوية:

ظلم من فارٍّا برقة يف اآلن هو الذي حسن األمري والدة أم أنا بل أجل! أجل! ريطة:
… هللا يأذن حتى ظامله

الخليفة؟ هذا يعرفك ال وكيف البدوية:
مىض لقد يُوَلد، أن قبل برقة إىل بولدي فررت وقد يعرفني كيف يعرفني! ريطة:
تفرست كما الكحل هذا تحت حقيقًة نفيس أخفي أني بيد سنًة، وثالثون ست اليوم
فلم برأيي عمل أنه عىل هللا أحمد ولكني يعرفني، ملن أمري يفتضح أن خشية باألمس

أبيه. أهل من أحًدا القرص هذا يف معك يُحرض

41



البدوية

الصعيد؟ يف أبي ديار إىل بك جاء وماذا البدوية:
ولدي. إىل الخالفة لرد أعمل جئت ريطة:

بقبيلتنا؟ تستنرصي أن تريدين أكنت شيئًا، تفعيل لم ولكنك البدوية:
سيدي! قتل عىل املستعيل عاونت التي قبيلتكم بقبيلتكم؟ ريطة:

جئتنا؟ فلماذا إذن البدوية:
أصقل عهًدا ونوره الصعيد عرب بني أعيش حتى القاهرة أطرق أن أشأ لم ريطة:
أنا إذا الخليفة هذا يسرتيبني ال حتى املغرب، أهل لهجة من لساني عىل صدأ ما به
مولع أنه علمت قد كنت وملا ولدي، أنصار يخىش الحذر كثري أنه علمت فقد حادثته؛

… الحور جمال من عليك به هللا َمنَّ بما سمعت قد وكنت باألعرابيات،
وي! وي، البدوية:

أكن ولم بأمرك، أعلمه أن نفسه من والقرب إليه للبلوغ خطة أقرب رأيت ريطة:
عمك. بابن القلب عالقة أنك أدري

إليه؟ أُزف أن وشك عىل كنت أني أخربك ألم كيف؟ البدوية:
أن تأبى ال فإنها خاطبها تحب تكن إن بنية، يا مخطوبة ككل حسبتك ريطة:
من أنت يدنيك تحقيقه زعمت مقصد ذات كنت أني عىل منه، أحسن لخاطب تكون

السعادة.
أبي، وعبيد عمي، وابن أبي، يل قتلت فعلت؟! ماذا انظري ريطة، يا آه البدوية:

يتحقق. ال قد لك غرض أجل من أحببت من ذراعي بني من ونزعتني بيتي، قوضت
هللا. بإذن محقق إنه تنفري، ال صه! ريطة:

تعرفون وال أنفسكم، سبيل هللايف باسم يشء كل تستحلون الناس أيها أنتم البدوية:
األفضل؟ بابن جمعك الذي ذا ومن … ريطة يا عنك هللا عفا تقرتفون، جريمة أية

الخليفة. لهذا السوء يضمر إنه املصلحة، به جمعتني ريطة:
بذلك؟! اآلمر هو بل رسقني، يوم معه كان الذي وهو السوء، يضمر البدوية:

يمأل أن يريد إنه األعراب، صدر ليوغر ذلك غري يفعل أن يستطيع يكن لم ريطة:
كرًها. له الدنيا
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هذا؟ ِلَم البدوية:
قتله قبل، من أباه بايع كما بالخالفة بايعه الذي وأبوه أباه، له قتل ألنه ريطة:
بن أحمد يستخلف أن هذا أراد ملَّا بعده املأمون وزيره قتل كما عليه، الفضل ذو وهو

نزار.
حسن؟ ولدك أخا أحمد البدوية:

الوزير دعاه حتى اليمن إىل فر قد وكان نزار، سيدي أبناء أكرب كان أجل، ريطة:
وعىل أحمد عىل فقبض أمره، اآلمر واستكشف فجاء، ا رسٍّ القاهرة إىل البطائحي املأمون

وقتلهم. الخمسة، وإخوته املأمون
هلل! يا البدوية:

عيل أبو يحنق أن أفتعجبني أمريًا، يويل وال وزيًرا الخليفة يستوزر ال واليوم ريطة:
الجمايل. بدر الجيوش أمري جده عهد منذ بيته يف امللك وكان عنه، دولته لزوال

خلعه. عىل الخفاء يف يعمل فهو إذن، البدوية:
نبأي، إليه وألقيت قرصه، يممت لذلك ريب؟! ذلك أيف ولدي، وتولية أجل ريطة:
يف وجعلني أتيت، ثم إليك، هذا فرحل فوره، من للخليفة وذهب رأيي. عىل وأقرني

خدمتك.
عيلَّ؟ الرقابة أو البدوية:

نسائه. سعاية ليأمن بذلك ريض وإنما عيل، أبي بمعونة ذلك دبرت التي أنا ريطة:
مني؟ قصدك كان وما البدوية:

غري ولكني وصلت، قد وها الخليفة، إىل أصل أن إال قصد منك يل يكن لم ريطة:
أنك يل فتبني غورك، سربت وقد تريدينه، ال بنيتي يا أنك وبما غريض، تحقيق عىل قادرة

هللا. عىل واتكيل معي فكوني بالدك، إىل العودة تشتهني هنا، البقاء تودين ال
ذلك؟ وكيف البدوية:

قتله. عىل تساعديني أن أريد ريطة:
فظيع. جرم هذا (تصمت) قتله! (بفزع): البدوية

سفاًحا. وخرج ضيًفا، عليهما دخل … عمك؟ وابن أباك، يقتل ألم … وهو ريطة:
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نار يف بنفيس ألقي كيف ريطة، يا بيدي ال هللا بيد جزاءه ولكن بىل! بىل! البدوية:
جهنم؟!

ثأره؟! العربي يرتك هل أميمة، يا لقومك تثأرين حسبتك لقد ريطة:
الختل. باملسلمة وال القتل، بالعربية يليق ال ولكن كال، البدوية:

الخليفة؟ هذا من الخالص تريدين أال األمل، خاب لقد هللا! قوة يا (لنفسها): ريطة
بىل! البدوية:

واحد. رشط عىل ولكن منه، أخلصك أنا ريطة:
وهو؟ البدوية:

منه الباب، تفتحني تنهيض أن ونام، فراشه يف استلقى ثم عليك دخل إذا ريطة:
بالقاضية. عليه أنا وأدخل البادية، إىل تخرجني

أيًضا. هذا وال البدوية:
تشتهني. الذي العتق تبلغني ال فوهللا إذن ريطة:

قتيل. يف يد يل تكون أن من إيل أحب الرق ال، لعمري البدوية:
وحدك فيها وأنت غرفتك، باب ترتكي أن عىل بالخالص أترضني ذلك، ليكن ريطة:

متوالية؟ لياٍل ثالث مفتوًحا
هذا؟ ولَِم البدوية:

قد دمت ما بقسمي برٍّا ورجايل أنا أحملك ثم إليك، أدخل أن سوى يشء ال ريطة:
بذلك. لك أقسمت

اليوم؟ إليه تلجأين فلماذا بعيد، عهد منذ ذلك اإلمكان يف كان لقد البدوية:
الدماء. مشهد عن أبعدك أن أريد ريطة:

تآمر؟ ذلك يف أليس البدوية:
أحفظ أن وعىل بقسمي الرب عىل أعمل وإنما منارصتنا، إىل أدعوك ال إني ريطة:

تدبريي. فهذا به تحتفظي أن شئت فإذا عليك، عفافك
أشهده. وال أقره، البدوية:

أهل وسيفد النريوز عيد اليوم الهودج، ندخل فانهيض واآلن أردت، ما هذا ريطة:
… هلمي سنة، كل عادتهم عىل الحديقة هذه عىل والقاهرة مرص

تدخل أن قبل ثم البدوية، وتتبعها وتدخل الصغري، الباب تفتح (تتقدمها،
وتنشد.) تقف
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البدوية:

ال��م��ق��اِم ه��ذا س��م��اء ف��ي ح��ائ��ًم��ا أراه م��م��ا أن��ي��ب إن��ي رب
ب��اإلج��راِم يُ��ن��ال ع��ت��ق ب��ئ��س ل��ك��ن ل��ل��ع��ت��ق ت��ت��وق ن��ف��س��ي إن

اليمني، من الهوينى يميش دخل قد عيل أبي باألمري وإذا وتدخل، الباب (ويفتح
اللقاء.) برس ينطق ثم وينظر وهناك، هنا يتقدم ثم

نريوز! نريوز، عيل: أبو
النحاس): بمربعات املفصلة املرسح يف التي الصغرية النافذة من (تطل ريطة

غدير! غدير،
ريطة! يا هنا أنت النافذة): من (يتقدم عيل أبو

عيل. بأبي مرحبًا ريطة:

محني وهو قبعة، ذا أبيض برنًسا ُمرتٍد وهو أسامة، يدخل الحديث (أثناء
ويجلس النيل، من يقرتب ثم خباًال، بفؤاده أن عىل تدل وهيئته قليًال، الظهر

كالقردة.) ويأكل عشبه، بعض يأخذ

خصيب. ومرعى جميل، مكان هذا أسامة:
ريطة؟ يا فعلت ماذا عيل: أبو

بيدها. الرجل تقتل أن البدوية ترَض لم ريطة:
الرجل. فأحبت عادت قد كانت ربما عيل: أبو

تزد فلم والتزيني، النصح وجوه عليها قلبت غورها، سربت لقد فال، هذا أما ريطة:
للرجل. وكرًها عمها بابن تعلًقا إال
… تسطيع ال كأنها عيل: أبو

هللا. عذاب خشية منه وتنفر تأباه، إنها ريطة:
هؤالء؟ من أهي عيل: أبو
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تفتحه أن وعدت ولكنها فيها، والرجل غرفتها باب تفتح أن أبت لقد بل ريطة:
إذا الليل آخر إىل يومني كل مرًة إليها يأتي إنه وإذ متوالية، أيام ثالثة بها يكن لم إذا
نائمة، وهي غرفتها أدخلهم رجالك، تحرض أن إال عليك فما القاهرة، يف مجلسه من عاد

ذاك. إذ به ظفروا الثعلب دخل إذا حتى
وحراسها الروضة أمر اليوم أصبح للغد، العدة سأعد أحسنت، أحسنت عيل: أبو

فاطمئني. يدي، يف
سار. خرب هذا ريطة:

قريبًا. مرص إىل حارض حسنًا األمري سيدي أن منه وأََرسُّ عيل: أبو
رسالًة؟ منه أوصلتك حارض! ريطة:

الذي مخبأه من األمري يستدعي أرسل أنه ينبئني الجبل، شيخ من بل عيل: أبو
أرسله غريبًا فتى اآلن بمرص أن خربني أنه كما ا، رسٍّ مرص إىل بالرحيل يوصيه تعلمني،

هللا. خدمة يف
الفتى؟ هذا اسم عن أخربك هل وافرحتاه! وافرحتاه! ريطة:

الفقار». «ذو اليوم يُدَعى إنه قال عيل: أبو
األصيل؟ اسمه فما اليوم، الفقار ذو ريطة:

سيف اسم هذا الفقار ذو اسمه، ذكر الصواب من ليس به، يخربني لم عيل: أبو
السالم. عليه عيل سيدنا

عالمته؟ وما السالم، عليه ريطة:
عمامته. يف ملوَّن كبش صورة عيل: أبو

كبش؟ صورة ريطة:
الكبش؟ كناية ما أتعرفني عيل: أبو

أدري ال ريطة:
الخليل إبراهيم أن تعلمني فأنت اإلسماعيلية، فرقة فداء عن كناية الكبش عيل: أبو
بذبحه، وَهمَّ ربه، إطاعة يف يرتدد لم إسماعيل ولده يذبح أن يأمره هللا أن املنام يف رأى ملا

حنيذ. بكبش السماء من وافتداه هللا فأدركه
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إبراهيم؟ الخليل ابن إىل ينتسبون اإلسماعيلية هؤالء وهل ريطة:
هذا عن سأبحث إني هللا، أستودعك واآلن جميل، وتشبه تيمن، ولكنه كال، عيل: أبو

شئت. حيث فأدخليه الليل، أول يف إليك به آتي ثم أالقيه، حتى الفتى
هللا. وديعة يف حسن! ريطة:

… ما أسامة:
األمر! ُقِيض يستمع! رجل هذا؟! ما ريطة:

أنت من صوبه) عيل أبو ويذهب (تختفي، أنت اختفي … هذا ما الويل. يل عيل: أبو
رجل؟ يا

تعرفني؟ أال … أنا أسامة:
هنا؟ جئت متى … أنت؟ من ويحك عيل: أبو

ال كي مقصود جئت يف الفاعل تاء عىل التسكني (هذا جئْت منذ جئْت أسامة:
بالفتح). جئَت أم بالضم جئُت يعني هل عيل أبو يعرف

هنا؟ جلست وملاذا (بخوف): عيل أبو
حماري. عن أبحث أسامة:

الحمار؟ هذا أين حمارك؟ عن تبحث عيل: أبو
األصهب. حماري … حماري هاِت … (ينهض) أخذته أنت أسامة:

حماًرا. لك رأيت ما إني ويحي عيل: أبو
اللعنة. فعليك إذن أسامة:

وصفوا، كما هللا بأمر الحاكم شبه به أرى إني الرجل؟ هذا من … وياله عيل: أبو
… الزمان من قرن بعد الدنيا إىل سيعود إنه الجبل شيخ قال لقد الحاكم؟! هو أيكون

الحاكم. أنا أجل أسامة:
من نزلت متى الشيخ، نبوءة صدقت لقد وياله! القلوب، يف ما يعرف إنه عيل: أبو

موالي؟ يا السماء
املاء. يف كنت إني ويحك سماء، من نزلت ما أنا أسامة:

توجد ولم الحبش بربكة وجدت مالبسه إن قيل ذلك، يف شك ال (لنفسه): عيل أبو
موالي؟ يا املالبس هذه أعطاك فمن جثته،
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لك؟ قلت حماري أين صوبه) (يذهب الحور يل حاكتها الجنة، مالبس هذه أسامة:
ذهب؟ فأين العشب؛ هذا له وجمعت البحر من اآلن أخرجته لقد

موالي. يا الكريم حمارك رأيت ما وهللا عيل: أبو
األصهب. حماري ينكر إنه آسًفا): بيديه (يصفق أسامة

يعني بل يركبه، كان الذي حماره يعني ال أنه اآلن تذكرت الويل! يل آه! عيل: أبو
يا كال أسامة) (إىل بالحمار عنها يكني كان لقد الناس، وخالفها سنها التي رشيعته

أنكره.1 ال موالي
هاِته! ل! عجِّ به، فعيل إذن أسامة:

نعم لك أكن عليه فدلني الحق، أعرف ال جاهل رجل أني تعلم إنك كيف؟ عيل: أبو
النصري.

جعلتك وإال حماري، هاِت رقبته) عىل (يقبض حماري هاِت يل، شأن ال أسامة:
ويجره). بركوبه (يهم فخذي بني

موالي. يا أنا خادمك آه! آه! عيل: أبو
ابنتي. رسقوا ليلة الصعيد يف جميًعا ُقِتلوا لقد خادم يل ليس خادمي؟! أنت أسامة:

رجل؟ يا تكون من فيه) (يتمعن هذا؟ من ابنته! عيل: أبو
قتلتك. وإال الفسطاط إىل أوصلني هلم! أسامة:

بمجنون؟ عثرت أتراني ويل، وال إله فعل هذا ليس عيل: أبو
حماري هاِت حماري، هاِت أيًضا؟! أنت … مجنونًا تسميني أيًضا وأنت أسامة:

هنا. أنت أنت؟ آه وجهه) يف وينظر كتفه، عىل (يقبض
القضاء. حم وياله! رصعته، الذي البدوية أبو هذا عيل: أبو

رقبته). عىل (يقبض مني لك مفر فال ابنتي، سارق يا عرفتك أسامة:
النجدة! النجدة! وياله، عيل: أبو

«اإلمام باسم السكة رضب األمر قيض وملا منتَظر، بإمام يؤمن — قطيفة ويُدَعى — هذا عيل أبو كان 1

املنتظر».
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الفور. عىل قتلتك وإال تَِصْح، ال أسامة:
تريد. بما فُمر سامع هأنذا مني؟ تريد وماذا عيل: أبو

هي؟ أين ابنتي، أريد أسامة:
الخليفة لها ابتناه الذي الهودج هو هذا القرص، هذا يف القرص، هذا يف عيل: أبو

خدًرا.
له! وقربًا لها، خدًرا أسامة:

ذلك. يحقق أن هللا عىس عيل: أبو
أنَت! ذلك؟ له ترجو أأنت كيف؟ أسامة:

يف وصادرني الوزارة، عن وأنزلني األفضل، امللك أبي يل قتل لقد ال؟ كيف عيل: أبو
… عني اعف أسامة! يا عني اعُف ونحيبًا، دًما الدنيا مأل قد وأراه مايل،
… ابنتي رسقة له زيَّنت الذي وأنت أنت! عنك عنك! أعفو أسامة:

أخالف أن يل يكن ولم أستصحبه، أن أمرني الذي هو ولكنه ذلك، أنكر ال عيل: أبو
حتى النور إىل أخرجه أن فكرهت غوايته، يف أعمى رأيته أني بيد يسرتيبني، وهو أمره،

نزار. عىل أبيه أنصار كانوا ألنهم األعراب؛ سيما وال طرٍّا، الناس يكرهه
يف نزار ملقاتلة دعانا الذي هو إنه أبيك، أنصار بل أبيه أنصار نكن لم نحن أسامة:
تعملون الوزراء معرش ولكنكم أبيك، لواء تحت كنت إذ حزنت طاملا لقد آه! اإلسكندرية،
بويالت ورميتموهم عليهم، انقلبتم ازوراًرا منهم رأيتم فإذا الخلفاء، باسم ألنفسكم

األمور.
بأبي فعل ماذا هذا ولكن ظنه، صدق وقد بأبيه الظن حسن أبي كان لقد عيل: أبو
إىل معي تعاَل الحديث، مكان هذا ليس أسامة، يا معي هلم وبالدين؟! وبامللة وبالعرب

األحاديث. أعجب أحدثك الدار
أراها. حتى األرض هذه أفارق ال ابنتي، أريد ولكني أسامة:

عام. ألف وقفت وإن اآلن، هذا إىل سبيل ال ولكن سرتاها، عيل: أبو
أن أريد ولكني قلبي، يف إنها كال، كال، عيني، منها أمأل أن أريد لست أسامة:

مني؟ أخذها كما ظلت أم نحبي؟ فأقيض عفافها عىل الرجل أَغَلبها أعرف،

49



البدوية

أسبوعنا حتى القرصين يف كانت لقد عهدتها، ما عىل إنها أسامة، يا اطمنئ عيل: أبو
القرصين. أهل من أحًدا معها تستصحب ولم إليه، نقلها القرص هذا بناء تم إذ ثم هذا،

يشء. كل وتعرف يل، جارية خادمتها إن
برشت! بما فيك هللا بارك أسامة:

الجنون؟ تدعي أكنت العقالء، كالم عنها تتكلم أراك خربني، ولكن عيل: أبو
ابنتي الخليفة رسق منذ زلت ما ولكني الجيوش، أمري ابن يا وهللا ال، أسامة:
ابنتي، يف أصابني ملا بثي إليهم أشكو الصعيد، يف األعراب قبائل أقصد الفلوات، يف أهيم
إني الجمع عني قال بل معي، نفروا فما حرمتي، انتهك ممن بالثأر لألخذ وأستنهضهم
حتى أستنرص بمن أدري ال الفلوات يف فهمُت ابنتي، من الخليفة زواج أرفض إذ مجنون
من فملكني صوتي، صدى إال أسمع وال أَُميْم، أَُميْم الفضاء: يف وجدي من أرصخ رأيتني
فال عنها أقلع وأهم نفيس، يف أتبينها جنة األحيان بعض بعده من يساورني خبال ذلك
يبتني الخليفة أن علمت إذ هذه؛ الروضة جزيرة إىل قدماي بي اندفعت ولقد أستطيع،
ناديتها، ثم فناديتها، صوتي، يبلغها أنه زعمت البحر يف نظرت فلما البنتي، قًرصا بها
هذا بلغت حتى أخرى مرًة فهمُت الجنون، عاودني تُِجب، ولم صوتي البحر ردد وإذ

جسماني. تهدم لوال عيل أبا يا رشدي يف ولكني املكان،
ابنتك. سأريك إني عليك، ن هوِّ عليك، ن هوِّ عيل: أبو

بها وأقعد كانت، كما خيمتي لها أطنب الصحراء، إىل بها أعود أن أريد بل أسامة:
حسني. أخي ابن إىل أزفها ثم كانت، كما ابنتي

مات أنه خربت لقد اليوم؟ مياح ابن أين خربني ولكن هذا، عىل سأعينك عيل: أبو
قتيًال.

قتيًال. ال األرضرصيًعا عىل ملقى كان إنه هللا، قدر ال كال، كال، أسامة:
اآلن؟ هو وأين عيل: أبو

أدري. ال أسامة:
شيئًا؟ عنه تسمع ألم عيل: أبو

الشام. إىل ذهب إنه قيل أسامة:
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ملاذا؟ عيل: أبو
أدري. ال أسامة:

حلب؟ إىل ذهب قد أيكون عيل: أبو
خربوني. هكذا أسامة:

الجبل. شيخ لقاء يريد عيل: أبو
ناعسة. ألخته قال هكذا أجل، بل … أحد بذلك يخربني لم أسامة:

يف شك ال — الخطاب يل ورد وعنه — حلب من اليوم عاد الذي فهو إذن عيل: أبو
الجيوش. أمري بيت يف امللك وأعيد ألبي، أنتقم أن حان لقد ذلك،

تعني؟ ماذا أسامة:
ابن ترى حتى تراها لن ولكنك قريب، عما ابنتك إليك سُرتَد هذا، يعنك ال عيل: أبو

أوًال. أخيك
أبًدا. يأتي ال لعله اليوم؟ مياح ابن أين عليك، هللا بحق أراها بل أسامة:

بمرص. إنه بل عيل: أبو
مياح؟ ابن يعود حتى أنتظر ملاذا تخربني، لم ولكنك أسامة:

الخليفة؛ عىل ناقم اإلسماعيلية زعيم الجبل شيخ إن ذلك، مفتاح معه ألنه عيل: أبو
رأيهم. عىل اليوم وأنا األكرب، عمه نزاًرا األكرب سيدهم قتل أباه ألن

األفضل؟ ابن يا أيًضا أنت أسامة:
إنسان. كل قبل أنا عيل: أبو

املؤمنني؟ أمري قتل أتريد أسامة:
لذلك. هللا وفقني إن أقصد إليه ما هذا عيل: أبو

رب رسول خليفة تقتل املؤمنني، أمري تقتل الخائن. أيها عني فإليك إذن، أسامة:
إليك! العاملني،

أصابك؟ ماذا أسامة! يا ويحك عيل: أبو
السماء؟! وأظلت األرض، أقلت من خري بنت الزهراء فاطمة ابن تقتل أسامة:

وابنتك (ألسامة)، … عليه هللا لعنة جنته، عاودته الرجل أترى (لنفسه): عيل أبو
عرضها؟ يستبيح أن هللا رسول لخليفة أترىض
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هذا؟ من أسامة:
هللا. رسول خليفة عيل: أبو
عرضها؟! يستبيح أسامة:

أجل. عيل: أبو
حي؟! وأنا عريض أيستباح ويحك! أسامة:

جن. قد الرجل أرى هذا؟ ما عيل: أبو
أنت! إال جن ما أسامة:

ترشق نرضة. يانعًة الروض كزهرة كانت التي ابنتك ابنتك، أميمة ولكن عيل: أبو
عنوًة، بيتك من أخذها الذي أنسيت أميمة؟ أنسيت أسامة، يا الشعرى كأنها الدنيا عىل
اآلباء! لرشف يا العرب! ملروءة يا آه! أحبك. الذي زوجها وذراعي ذراعيك بني وكانت

أميمة! يا أنت مسكينة
ابنتي! ابنتي (يبكي): أسامة

تكون أن تريد أنت وحدها، البنتك البكاء دع تبكي؟! ملاذا تبك، ال تبِك، ال عيل: أبو
أن عىس بذلك سأخربها العرب، عن عفافها تحفظ أن إال تأبي وهي للخليفة، صهًرا

هللا. لقضاء وتستسلم دمعها، سيل اليأس يقطع
أِرنيها. أميمة، ابنتي باهلل، تخربها ال ال، ال، أسامة:

تراها. لن عيل: أبو
عليك. بحقي أرنيها أسامة:
الخليفة؟ لقيك وإذا عيل: أبو

وأنتقم. بيدي، بيدي! أقتله أسامة:
اآلن! ذلك مني أنكرت ولكنك عيل: أبو

أنا؟! أسامة:
أنت! أجل، عيل: أبو

هذا. عليك أنكر حتى أنا أجننت … ال الكعبة ورب ال، أسامة:
الخليفة، تنبه اآلن لها تبُد إن إنك خربتك، كما الفرصة نرتقب فتعاَل إذن، عيل: أبو
عيل، فاعتمد قلت، كما متهدم الذراع فاتر شيخ رجل أنت أخيك، ابن عىل السبيل فقطعت

األمور. تدبري يف هللا عىل وتوكل عيل، اعتمد
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تمام يستقيم ال ولكنه قامته، (يعدل الذراع؟! فاتر أنا الذراع؟! فاتر أنا أسامة:
هذا عيل، أبا يا ويحك … يرتدد نَفس صدره ويف ذراع، لعربي تفرت لن آه! االستقامة)

يخفيه). كان سيًفا برنسه تحت من (يجرد ذراعي فرتِّب إذن ذراعي
تجريده. أوان هذا ليس وتسرت! أغمد، أغِمد، عيل: أبو

صدقت! السيف): (يغمد أسامة
بقيت. إن فاضحي إنك هلم! داري، إىل معي تعاَل عيل: أبو

حني. حتى باالنتظار بأس ال أسامة:
(يتقدمه). هلم أنا، بل املجنون هو ليس (لنفسه) هلم عيل: أبو

أسامة:

ظ��ل��م��وِك م��ن آث��ار أت��ق��ف��ى إن��ي روي��دك اب��ن��ت��ي اب��ن��ت��ي
أب��وِك ي��م��وت أو ت��ذي��ل��ي��ه ال غ��اٍل دم��ع��ك إن ال��دم��ع ك��ف��ك��ف��ي

من يدنون قوم لغط يسمع ذلك وعند عيل، أبي وراء اليمني، من (يخرج
ويرقصون، ويطبلون، يعزفون، الفسطاط، مرص من آتون كأنهم اليسار جهة
مالبس يف فرتاهم يدخلون ثم الجماعة، عليها يرد جارية بينهم وكأن ويغنون،
وبينهم النريوز، عيد هو عيد يف ألنهم والرسور؛ البرش ملعة وجوههم عىل زاهية
عمامة شال رأسه وعىل وتحنك، تلثم قد عمره من والعرشين الثانية يف فتى

فهو.) يغنون كانوا ما أما األحمر، باللون كبش صورة فيه نقشت

املغنية:

أن��واْر ال��روض ع��ل��ي��ن��ا م��ال األق��م��اْر م��ث��ل ال��رب��ي��ع زه��ر
ون��غ��ن��ي ون��ط��رب ن��ش��رب األوت��اْر ه��اِت ال��ك��ؤوس ه��اِت

تنربي ثم املغنية، الجارية وراء املغنون ويردده النغم، هذا عىل (ويرقصون
اآلتيني.) البيتني تغني املغنية
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املغنية:

ب��ك��ن��وْز2 ن��ب��ي��ع��ه م��ا ول��ل��ه ال��ن��ي��روْز ع��ي��د ال��ب��الد ع��ي��د
ون��غ��ن��ي ون��ش��رب ن��م��ال ال��ك��ن��وْز ه��اِت ال��خ��واب��ي ه��اِت

تغني وحدها املغنية تنربي إلخ. … الربيع زهر األوليني، البيتني املغنون ويردد
اآلتيني. البيتني

املغنية:

وع��ي��س��ى ودم��ي��ان��ة وأح��م��د وم��وس��ى آس��ي��ا ج��م��ع ع��ي��دن��ا
ون��غ��ن��ي؟3 ن��ط��رب م��ا ع��ل��ش��ان ال��ه��وس��ه دي ن��ب��ط��ل ام��ت��ى

… الربيع زهر األولني: البيتني املغنون يردد

املغنية:

ج��م��ع��ن��ا ال��ل��ي ي��خ��ل��ي ال��ل��ه ب��ل��دن��ا اه��ل ي��ا م��ع��ي ق��ول��و
ون��غ��ن��ي ن��ف��رح م��ا ع��ل��ش��ان ف��رق��ن��ا ال��ل��ي وي��ف��رق

الرقص.) إىل ويعودون جميًعا، ويرشبون إلخ، … الربيع زهر املغنون (ويردد

النافذة إىل ينظر آلٍن آٍن من يقف تراه ثم يرشب، ال ولكنه الجمع، مع مياح(يرقص
آه. أَُميْم هنا، أَُميْم هنا، آه! آه! آه! ويقول): يتأوَّه ثم

جعلتهما لو وحبذا مًعا، وقت يف بالعيدين ليُحتَفل النريوز يوم النيل وفاء عيد جعل يف الحكومة فكرت 2

… متعاقبني يومني يف
هلل! والحمد ،١٩١٩ سنة منذ الهوسة هذه أبطلنا قد 3
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يتأوه؟ النريوز أمري بال ما املغنية:
بالرقص الجمع اشتغل فإذا الرقص، (يعود هلم مليحة، يا لصوتك طربًا مياح:

آه! أَُميْم! أَُميْم! يتأوَّه) وأخذ الجدار إىل عاد
األمري بهذ كأني رقصوا): والراقصون الرابع الدور غنت قد تكون أن (بعد املغنية

الرقص… أنهكه قد
الخان. يف إياهما حفظنك اللذين البيتني غني مليحة، يا غني (يتنبه): مياح

بنات! يا هلم وكرامًة، حبٍّا املغنية:

البدوية وتأخذ ريطة، ووراءها البدوية، فيها وتظهر القرص، نافذة تفتح (هنا
والرقص): للغناء تستمع

ع��دن ج��ن��ة ن��ع��ي��م م��ن م��ت��ع��ة ف��ؤادي ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ح��ب ن��ع��م��ة
ال��م��ن��زل��ي��ن ف��ي ال��ف��ردوس ب��ن��ع��ي��م ل��ت��ح��ظ��ى ب��ال��وف��اء ال��ح��ب ف��اح��ف��ظ

ريطة! يا شعري أسمع كأني البدوية:
تقريبًا، النافذة تحت القرص بجوار مضطربًا وقف النافذة فتحت قد رآها (ملا مياح

آه! آه! بيده): صدره يسار عىل قابض وهو ويتأوه ويتقدم
تسيري يف الحق ولنا مرص، أهل نحن إنا رفاق، يا النشيد هذا من دعونا الجمع: أحد
ما أعيدي فاطمة يا هلم بالدنا، وعن عنا غريب فتى هوى عىل ال هوانا، عىل العيد أغاني
… البدوية) كالم مدة بالرقص ويشتغلون سكوتًا، (يرقصون هلم! فزيدي، أو أوًال قلت
وأين حسني؟ اليوم مني أين وياله! بينهم؟! مياح ابن أيكون غريب! فتى البدوية:
وعذابي! وحرقتي، واشقائي، عليهما! النفس واحرسة ودائعها؟! القبور ترد هل أبي؟

فاطمة؟ يا تغني ال ملاذا سابًقا): املتكلم هو (الذي الجمع أحد
الجماعة. رأي تنقض أن تريد ال إنها غريه:

ذلك؟ كيف الجماعة: أحد
ما ننقض أن العيب ومن لنريوزنا، أمريًا الغريب الفتى هذا ارتضينا إننا غريه:

عليه. اتفقنا
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املقام. يناسبان ال البيتني ولكن صحيح، هذا الجماعة: أحد
فتشوا مقام؟! أي رفاق؟! يا الشعر لهذا هذا غري مقام أي متألم): (بصوت مياح

… لوجدتم نظرتم لو لعمري فيه، من وانظروا القلوب، خبايا يف
البدوية. البدوية، وغريه: الجمع، أحد

البدوية. ذلك): إثر (عىل الجماعة
الجماعة، وكالم األول، الثالثة كالم بني مياح ابن كالم (ويكون هي هي، أجل! مياح:

هيه. قوله) يتم مياح ابن كان النطق من الجمع انتهى وإذا يبايل، وال صوته ويعيل
يرتدد خياله كان وإن شبًحا، له أرى ال إني هو؟ أين ولكن وهللا! صوته، البدوية:

ناظري. أمام
الناس. يف أمرك تفضحي أن بك يليق ال موالتي، يا تريثي ريطة:

إن إلينا، تنظر عساها أعددت الذي البدوية مدح غني فاطمة، يا غني الجمع: أحد
األخوة. إال يشء كل أسقطوا وقد مرصجميًعا، أهل فيه يعيد يوم إنه يُعوَّض، ال اليوم هذا

ها! ها! ديَّان! هناك كان إن للديَّان الدين غريه:
ها. ها ها الجميع:

حديقة بدخول رعاياه من ألحد يأذن ال الخليفة أن ذلك عىل زد الجمع: أحد
فاطمة. يا غني هذا، النريوز عيد يف إال الروضة

وكرامًة: حبٍّا املغنية:

م��ع��ي وح��ي��وه ال��ب��در م��ط��ل��ع وان��ظ��روا ت��ع��ال��وا أَُص��يْ��ح��اب��ي ي��ا
ال��م��رب��ع ف��ي ب��دت م��م��ن خ��ج��ًال غ��ائ��ب ع��ن��ا ال��ل��ي��ل ب��در إن

ماذا يدري ال ويجيء يروح مضطرب مياح وابن تنظر، والبدوية (يرقصون،
يفعل.)

الفراق. لوعة وحماكم الحياة، بطيب هللا متعكم شكًرا، رفاق، يا لكم شكًرا البدوية:
خطبك؟! ما الدعاء، يكون هكذا ما سيدتي! ريطة:
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نقوًدا) عليهم (تنثر هللا بركة عىل وانرصفوا هذا، خذوا رفاق، يا مني ادنوا البدوية:
مجاب. الجماعة صوت إن برحمته، يتوالني أن عىس دعائي، يستجب هللا ادعوا

النقود ليتناول وفمه يديه بني ينرشه منديله منهم كل (يقدم آمني! آمني! الجماعة:
سقوطها). يف

(ال ريطة، يا حادثيه يدنو؟ ال ملاذا امللثم؟ هذا من وشك): (باضطراب البدوية
أخي. يا منديلك هاِت منا! ادُن الفتى! أيها منا ادُن تنتظر)

سيدتي. يا املال إىل بي حاجة ال مياح:
وتتمعن). فيه (تنظر ذلك تريد األمرية ولكن ريطة:

األمرية! مياح:
يف الكبش صورة هذي (لنفسها) تغضبها؟ أن تريد أم األمرية، كرامة أتأبى ريطة:

عمامته. طيات
السابقة) جملتها بآخر تنطق ريطة تكون ذلك وعند آه، يف صوته (يمد … آه مياح:

أميمة. ألغضب عشت ما أغضبها! بالدموع) عيناه (تغرورق أغضبها
إىل حسني أعاد أراه، أكاد هذا؟ َمن آه، النافذة): من تطل ذلك أثناء (يف البدوية

عمي. ابن شبح به أرى إني الدنيا؟
إليه (تنظر أخي يا منديلك هاِت ريطة)، دعوة تنتظر (ال النريوز بأمري عيلَّ ريطة:

ة). وحدَّ بإمعان
جرحه دماء قليًال، بالدماء ترضج وقد جيبه، من (يخرجه ذا هو ها مندييل، مياح:
ذراعه عىل يتلقاه ثم ينرشه، أنه بمعنى اليرسى، ذراعه عىل اليمنى بيده وينرشه القديم،

فيه). تتمعن تأخذ البدوية إليه تنظر وإذ واحدة، صفحة يصبح حتى اليرسى
األمري؟ أيها املنديل عىل ماذا البدوية:

سيدتي. يا اقرأي مياح:
آه! آه! وتتأوه) فجأة، القراءة عن (تمسك … فؤادي حبيب يا الحب نعمة البدوية:
يطوي مياح (ابن هلم! هلم رفاق، يا وارقصوا مليحة، يا غني (برسعة): ريطة

الرقص). يف والجميع الغناء يف فاطمة وتأخذ الفور، عىل منديله
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حسني! حسني! البدوية:
مغنيني. راقصني انرصفوا ريطة:

من إال املرسح يخلو حتى خارجه إىل املرسح باطن من ويرقصون (يغنون
خروجهم بمجرد الرقص وال الغناء يبطل وال … عنهم يتأخر إذ حسني؛
يسكتون ال وعندئذ غرفهم، يدخلوا حتى مدة عليه يظلون بل املرسح، من
فراًغا التمثيل يف يحدث واحدة مرة والحركة الصوت انقطاع ألن واحدة؛ دفعة

مكروًها.)

… هللا رحمة يا األحياء؟! أيف عمي! ابن يا هنا أنت حسني! حسني! البدوية:
أميم. أميم. يبكي): ويكاد مضطربًا، النافذة تحت التي األحجار (يصعد حسني

الكليم؟! فؤادي يف طيفك صدى ذاك أن أم تحدثني التي أنت
إليك أألقي إليك، خذني أنقذني أنقذني حسني، يا عروسك بل أنا بل البدوية:

الحبيب؟ أيها بنفيس
تبايل. وال بنفسك ألِق هأنذا، أجل، مياح:

الصخر؟ عىل يديك من تسقط أن تخىش أال بني؟ يا هذا ما ريطة:
وياله! مياح:

باب هللا فتح لقد بقسمك، وبري ساعديني البارة، األم أيتها ساعديني البدوية:
بيديك. يل فأفسحيه الفرج

هللا. يأذن حتى اصربي بالناس، غاصة والطرقات الهرب، أوان هذا ليس ريطة:
مني نفد لقد صدري، وزفري دمعي نفد كما صربي نفد صربي، نفد لقد مياح:
أوصالهما، الدهر قطع حبيبني اللقاء عىل أعيني واألنني، اللمح إال بي يعد فلم يشء كل

وصالهما. القدر منع وعروسني
ريطة؟ يا إليه سبيل من هل البدوية:

الفقار! ذا يا مياح) ابن (إىل ليلتني وانتظري تدبري ابنتي؟! يا السبيل كيف ريطة:
أتعرفني! الفقار ذا يا (بدهشة): مياح
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األفضل. بن عيل أبي إىل فورك من اذهب ريطة:
املحرم. رشيك هذا؟ هو من البدوية:

أصدقائك. أصدق إنه هذا، يعنك ال ريطة:
خالتاه؟ يا اليوم داره أين (لريطة) أميمة، يا كذلك أهو مياح:

يعود أن قبل اذهب هللا، عىل واتكل فورك من إليه اذهب زويلة، باب عند ريطة:
الخليفة.

تفارقني! ال عمي! ابن يا تفارقني ال البدوية:
ترينه ثم النقمة، صاحب يد يف عمك ابن يقع أن عىل لتعملني لعمري آه! ريطة:

قتيًال. الدم مسفوك
نفسك تعرض ال أخي، يا اذهب حسني، يا اذهب وياله. النقمة! صاحب البدوية:
تتقدم ثم املمثلني، غرف داخل من أي بُعد، عن املغنية صوت يسمع (هنا أجيل من لألذى

الصخر). عن متقهقًرا مياح ابن فينزل املوكب، يف املرسح تدخل حتى مهل عىل
املوكب). إىل (ينضم أميمة أميمة. يا وداًعا صوته)، (يعيل وداًعا مياح:

النافذة). ريطة وتقفل (تختفي، حسني! حسني! حسني! البدوية:

ويكون املوكب، رجوع قبل ذلك كل مسموع، حسني يف البدوية (وصوت
الراقصني.) دخول ساعة إليه حسني انضمام

النريوز؟ أمري يا أنت أين الجمع: أحد
هأنذا. مياح:

نطق فإذا الدور، من املغنية انتهاء قرب سؤاله يسأل أن الجمع أحد (عىل
أن مياح ابن وعىل ثانية، مرة فليُِعده تنتهي، أن أوشكت قد تكن ولم به
يسمع، لم أم الجمهور سمع يهمه وال أيًضا، املغنية انتهاء قبل جوابه يكون
مرتبة تكون ال املواكب هذه مثل ألن طبيعية؛ وجعلها الحالة َسبْك أوًال الغرض
من وتأوه النافذة، إىل مياح ابن نظر املغنية انتهت وإذا الكنائس، كحفالت
عن اآلهات هذه يتعلم أن ويجب الرتقي، مع رضبه وعىل املغنية نغم نفس

الجميع). مع (يخرج آه آه، آه، موسيقي) معلم

الستار
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قسمني: منقسمة وهي الهودج، قرص يف فسيحة غرفة عن الستار (يكشف
جدار املرسح) مقدم (أي الردهة — األدنى عن يفِصله رواق منها األعىل القسم
ستار عليه باب وسطها يف العربي، البناء من بعقود متواصلة أعمدة عليه
بعد البناء، من عقدان الردهة من واأليرس األيمن الجدارين وسطي ويف عظيم،
واملكان القرص، من بعيدة لغرف مدخالن وهذان باب، تحتها قبة منها كلٍّ
مقعد الردهة يف ويُرى غرف، أبواب العقدين جانبي وعىل بالبسط، مفروش

ذلك.) وغري عربية، زينة أدوات وفيه طراحات، اليسار من أمامه ثمني،

مسكن باب إىل ويذهب تهيُّج، حالة يف وهو الوسط، باب من الخليفة (يدخل
ُمْرتد وهو الكالم، من ييل فيما بالثاني ونسميه األيرس، العقد أي البدوية،

وينادي.) بيضاء، دراعة عليها حمراء مالبس

البدوية هذه إن صربي، نفد قد لعمري يمينًا) املقعد نحو (يعود ريطة! الخليفة:
الليلة لها ويل تطيع، وال أمري تسمع ال حتى عربي صعلوك أأنا تهابني، ال القذرة
لدالل املحب صرب عليها صابر وأنا طويل دهر مىض منها، مرامي أبلغ لم أنا إذا مني
لقدرته، دافع وال لقضائه، مرد ال الذي الخليفة أنا أني وتعلم ترشد أن عىس املحبوب،
يرضع قذًرا عربيٍّا بالدي، عبيد أرخص من عبًدا عيل تؤثر مني، نفوًرا إال تزداد ال وهي
مجاورة عىل مصفق خيش ظل يف عرشته تؤثر املاء، آسن ويرشب الشعري، ويأكل النوق،
املقعد، عىل (يجلس النساء عنت من ياهلل املنيف! املوطد القرص هذا يف املؤمنني أمري
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الشؤم يوم كان لقد لعمري ريطة؟ يا وراءك ما الجواري) سالم فتسلم ريطة وتدخل
البدوية. هذه بخرب فيه جئتني يوم

رأيت. كما خرقاء أحسبها كنت ما موالي، يا عفوك ريطة:
اآلن؟ هي أين ألمثالها! بيمارستانًا القاهرة يف فإن خرقاء كانت إذا الخليفة:

موالي. يا مخدعها يف ريطة:
بها. عيل الخليفة:

بالذهاب). (تهم موالي يا سمًعا ريطة:
… اإلباء هذا منها أحتمل أعد لم أني تخربيها ألم (تقف) قفي! الخليفة:

فلم يديها، بني الذي الخري عن عمياء أنها لها وأبنت نصحتها، وهللا لقد ريطة:
ملشيئتك. تذعن لم هي إذا دمها أهدرت أنك لها فذكرت تنتصح،

أجابت؟ فماذا الخليفة:
عفتها. عليها يحفظ الذي باملوت ترحب أنها أجابت ريطة:

زوجة! يل أريدها … عفتها عىل أغلبها أن أريد ال إني الخليفة:
كانت منك تزوجت فإذا عمها، ابن عىل لها عقد قد أباها أن ترى إنها ريطة:

فاسقة.
مات. قد عمها ابن ولكن الخليفة:

موالي. يا الخرب هذا تصدق تعد لم ريطة:
كيف؟ الخليفة:

ال وأنه يمت، لم حي بأنه يحدثها املنام يف رأته أنها تقول ولكنها أدري، ال ريطة:
انتظاره. يف اآلن وهي يعود، حتى بالصرب وأوصاها إليها، آٍت بد

إذا الجارية، ُدَويْن بل (ينهض) جارية ستكون زوجة، يل تكون فلن إذن الخليفة:
عروًسا الغد يف وألجعلنها األقدمني، سنة بها فألحي والسنة، الرشع عروس تكون أن أبت

بها. عيل للنيل،
اليوم لظنَّتَك بالشدة تأخذها لم لنئ لعمري موالي، يا تفعل ما خري هذا ريطة:
فأرني ذاهبة هأنذا املراد، نيل عليك واستحال إبائها يف فاسرتسلت باألمس كنت ما دون

يساًرا). (تخرج تصنع كيف
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وازدراء واحتقاًرا مقتًا بل تدلًال هذا ليس الردهة): يف ويجيء (يروح الخليفة
تشدًدا، إال تزدها ولم ضعًفا إال هوادتي تزدني لم النَِّورية تلك صدقت وباسمي، بتاجي

… لتكونن ووهللا حلوي، أريتها كما مري اليوم سأريها
موالي. يا هي هذي (تدخل): ريطة

من بالقرب تقف ثم االكرتاث، وقلة الكرب خطوة مشيتها ويف البدوية، (تدخل
الثاني.) العقد باب

الفاجرة. أيتها إيل (يجلس): الخليفة
فاجرة! (تذعر): البدوية

دهًرا إيل أمهلتك لقد وبينك، بيني الخطاب فصل الليلة (تتقدم) تقدمي الخليفة:
بخيال وتعلًقا مني نفوًرا إال زدت فما زوجة، يل تكوني أن حرج عيل يكون ال لكي طويًال

مقاًما. الصعلوك هذا دون حسبتِني حتى صعلوك،
(تخرج). عمك ابن يأتيك أن قبل ُقتلت، وإال حاِسنيه ريطة:

مني؟ خريًا الصعلوك هذا ترين أأنت أجيبي، الخليفة:
سيًدا. إال الخليفة وال صعلوًقا، إال الصعلوك يكون لن البدوية:

عيل؟ الصعلوك هذا آثرت فلماذا الخليفة:
الناس خلق التي هللا فطرة نفيس؛ آثرت وإنما موالي، يا عليك أؤثره لم البدوية:

تبديًال. هللا لسنة تجد ولن عليها،
مرادك. يل يستبن لم الخليفة:

اعتاد، مما الدنيا هذه يف سعادته يستمد اإلنسان أن موالي يا تعلم أنت البدوية:
إذا تراه ولذلك الدنيا؛ طيبات من شيئًا عليه يؤثر فال يرضعه، الذي الثدي يعتاد كالطفل
ووطنه وصحبه أهله من لإلنسان ويأًسا. صياًحا الدنيا ويمأل ويأىس، لذلك يحزن ُفطم
هي عليه، عزيزة قصة قلبه. يف ساكن بنفسه عالق بدمه، متصل عهٌد وأدبه وعرفه ودأبه
عىل أرغمته أنت فإذا كلها. حياته هي بل كهولته، يف وعزاه صباه، ولذة طفولته، قصة
قلب موتة موالي يا مات فقد وحارضه، ماضيه بني ما وقطعت ذاك، ونسيان هذا ترك

وفؤاد. وروح
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اعتمدت ولكني قرصي، إىل فأخذتك هواك عيل غلب يوم ذلك يفتني لم الخليفة:
بعهد، عهًدا لتستعييض يزيد؛ أو عاًما اليوم وتركتك نفسك، ثائرة تسكني يف الزمن عىل

بقوم. وقوًما بأرض، وأرًضا
وبكاء! ولوعة، حرسة، يف أقضيه عهد اعتضته؟ الذي هذا عهد أي ولكن البدوية:
إال موالي يا فيه يل يكن لم صديقة؟! وال أخت، وال أب، وال فيهم، يل أم ال رأيت قوم وأي
باملايض، نفيس صلة عني قطع عني املعاهد تلك انقطاع ألن والحرسة؛ والحنني الذكرى
شقاء يف أظل أن عيل أفتنكر الدنيا، يف خلوده ضمينة اإلنسان يحسبها التي الصلة تلك
عىل أؤثره عيش وخشنة والضاري، الكارس بني خييش يف عشت أنني لو وأرجو يوم، كل
عليك أؤثر لم أنني موالي يا ترى فأنت نعيم؟ من القرص هذا يف موالي يا أنت تجده ما

هللا. فطرة وتلك مني، بالرغم نفيس آثرت بل ملًكا، أو صعلوًكا
نفسك. يف كما أيًضا، نفيس يف هذي هللا فطرة إن أنكره؛ الخليفة:

موالي. يا تحبني ال فأنت إذن البدوية:
مربًحا. أليًما حبٍّا أحبك بل الخليفة:

ويؤثر يكره، مما يحب بما ليفديه إنه املحبوب، شقاء املحب يرىض لن البدوية:
نعماه. عىل نعماه

خطأه. يف اإلغراق له يرىض أن املحب عىل وجب مخطئًا الحبيب كان أفإن الخليفة:
كيف؟ البدوية:

الرخاء، عىل العيش شظف تؤثرين الصحراء، إىل تعودي أن ترجني إنك الخليفة:
قد األب أن ترين أال هذا. له فريىض قلبه يطاوعه ال نعماه، للحبيب يرعى الذي واملحب
كراهة؟! وال منه بخًال ال مصلحته، لخالص رعيًا طلبه، يف ويلح يشتهيه شيئًا ابنه يمنع
أن بيد بيان. ذكرت فيما كان وقد طفلة، لست ولكني موالي، يا بىل البدوية:

يمحوني. حتى محوه الدهر يستطيع ولن دمي، يف موالي يا خطأي
قد دمت ما الدنيا هذه حقيقة أريك أصارحك، تعايل البدوية، أيتها إيلَّ الخليفة:
صوتي نربة يف ما يَُرْعك ولم فيه، أنا الذي امُللك بهيبة وال بُعرف تؤخذي ولم صارحتني،

تفزعي. وال تعايل القضاء، قوة من
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تريد. ما سماع أقلتني ما إال باهلل سألتك البدوية:
أريد؟ ما أَوتعرفني الخليفة:

موالي؟! يا أجهله ال كأني البدوية:
وخداًعا. يل ا غشٍّ احتجاجك كان فقد إذن الخليفة:

تكون أن أشتهي وما أعتقد ما قلت إنما موالي! يا أخادع أن هللا معاذ البدوية:
حقيقًة! أمرَّها وما أخرى، بحقيقة تخربني أن اآلن تريد ولكنك الدنيا، عليه

يرى نفسه؟ يحب إنما يحب بمن غراًما يذوب الذي املحب أن أتعرفني الخليفة:
طلبه؟ يف فيلح مشتهاه منه
موالي. يا أجل البدوية:

وبكائه وهجره لدالله صربه أو نفسه عىل املحبوب إيثارة أن وتعرفني الخليفة:
قصده املحب فينال عليه يحنو حتى بها يستعطفه إليها يلجأ احتيال خطة هو إنما لذله،

بذلك؟
ا. حقٍّ اليوم ذلك أرى البدوية:

يدري؟ ال حيث من منه لقصده افتداء هو إنما بروحه افتداءه أن وتعلمني الخليفة:
موالي. يا كذلك الظاهر البدوية:

ما أجل من وتتقاتل وتتجادل، الدنيا هذه يف تسعى الناس أن وتعلمني الخليفة:
اقتناعهم درجات اختالف عىل طريق كل من لذلك يحتالون وإنهم القصد، فيه ترى

الدنيا؟ هذه من األخري باملأرب يفوزوا لكي واملرشوعة؛ املوضوعة الخطط بصواب
موالي. يا ذلك كل أرى البدوية:

الناس يكف لكي بالرشائع الناس نقيد امللوك نحن أننا أيًضا وتعرفني الخليفة:
الرشائع؟! هذه فوق نكون ثم طريقنا، يف واالزدحام األذى عن

موالي. يا املشاهد هو هذا البدوية:
إرادة لنفيس وأريدك الدنيا، هذه يف هللا بأحكام اآلمر أنا أنني وترين الخليفة:

مني؟! الفكاك تؤملني ثم املاء، إىل املستعر العطش
البتول؟ فاطمة وابن الرسول، خليفة كنت وإن حتى البدوية:
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كذلك. كنت إن حتى الخليفة:
موالي؟ يا مني بالرغم نفيس عىل تغلبني أن تريد البدوية:

أريد. ملا مرد وال كذلك، هو الخليفة:
موالي. يا ترى وما أنت البدوية:

هذا لقبول فؤادك أعدي خلوتي، أنيسة الليلة ستكونني فاسمعي، إذن الخليفة:
إثًما. رأيتِه إن اإلثم

إىل (تشري هذا جسماني عىل تغلبني موالي! يا تشتهي ما لك سيكون البدوية:
الجملة)، آلخر فشيئًا شيئًا املمثلة صوت يعلو (هنا فؤادي أما وعطفيها)، وثدييها صدرها
موالك، إىل موالي يا منك ستفر أمرها، عىل تغلبها فلن املؤمنني أمري يا نفيس أما وروحي.
أنك تحسب مني دنوت فإذا األطهار؛ الربرة بني دارها تبتغي والصغار، الذلة من تفر
(تخرج عليك سالم باردًة، وترائب هامدًة، جثًة إال تجد لم الحرة، البدوية الفتاة تلك تجد

األيرس). الثاني العقد تحت ريطة وتظهر األدنى، األيرس الباب من
وتهم مناها، تخلع أن النفس أوشكت لقد لعمري وأملي! غضبي أشد ما الخليفة:

باالنتقام.
موالي! يا عليك ن هوِّ (تتقدم): ريطة

الفاجرة؟ تلك مقال أسمعت (يلتفت): الخليفة
موالي. يا حني كل يف نفسها دخيلة عىل أقف أن يفتني لم ريطة:

عنادها؟ يف رأيك وما الخليفة:
تحب من عهد عىل إحداهن تظل هكذا، العذارى كل موالي، يا هذا يهمك ال ريطة:

الثاني. تأبى ال فإنها األول تنَس لم فإن آخر، تتزوج حتى
بها؟ الليلة أدخل أن ترين وأنت الخليفة:

تردد. وال ريطة:
أقدمت أنا فإذا يكون، كما تكون أن إال رشيكته من يحب ال الرجل ولكن الخليفة:

األلم. إال منه يل يكن لم ذلك عىل الليلة
ولها. لك دواء إنه ترتدد، فال األلم هذا بعض بها اغتباطك سينسيك ريطة:
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ومجىل للدنيا، زينًة القرص واجعيل وطعاًما، رشابًا الليلة فأعدي إذن الخليفة:
القرصين. من أعود حتى للحبور،

املغنيات طلب يف الفسطاط مدينة إىل أرسلت فلقد موالي، يا ذلك يفتني لم ريطة:
لقد الحق، إال خربتك ما أني موالي يا سرتى الليلة، بهذه اغتباًطا فوري من والراقصات

منها. أجمل عىل عيني وقعت ما فوهللا أمها، ولدتها كما موالي يا رأيتها
(يتمىش ريطة يا الصباح يف جزائك يف ونرى سنرى، سنرى، (ينهض): الخليفة
الباب). إىل ويصل (يتمىش فرش ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن األوسط) الكبري الباب صوب

وهي خرج، حيث إىل تنظر ريطة وتظل الخليفة، (يخرج هللا شاء إن خريًا ريطة:
يدخل (هنا الرموس جوف الغد يف توارى ثم العروس، إىل الليلة ستزف حنقة) مأخوذة
هذا؟! من السمع) يسرتق كان كأنه األيمن األول العقد أعمدة بني من مرتدًدا عيل أبو

عيل! أبو (بدهشة)
وافرحتاه! هنا؟! أنت ريطة! خوف): أصابه كأنما (يؤخذ عيل أبو

عيل. بأبي مرحبًا ريطة:
املؤمنني؟ أمري موالنا أين عيل: أبو

الطريق؟ يف تصادفه ألم القرصين، إىل توٍّا ذهب ريطة:
طريقي يف أصادف لم أنني العجب ومن تعلمني، الذي الرس باب من جئت عيل: أبو

حيٍّا؟
وكلفتهما األسفل، الطريق أسكنتهما ولكني جاريتان، الناحية بتلك كان ريطة:

الباب؟ ذلك من جئت ملاذا ولكن الطعام، بأمر
بنفيس، وجوده أمر أتحقق وجئت الساعة، أفاجئه أن عىل عزمت كنت لقد عيل: أبو
النجاح. مضمون ذاك إذ مسعاي يكون حتى ال؛ أم جند أبالقرصين أعرف أن أردت ثم

جوابك؟ كان فما أحد، بالدار كان أنه هب ريطة:
أنا. َمن الخليفة من وأنا ذلك، يف يسألني أن الجند من ألحد ليس عيل: أبو

تصنع؟ كنت فما لوجه، وجًها القاك أنه هب ريطة:
يسرتيبني؟ كان أتراه عيل: أبو
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الخفي. الرس باب من جئت فما وإال يسرتيبك، أنه تعلم إنك ريطة:
البدوية. مع إال يكون ال أنه حسبت لقد عيل: أبو

سبيله يف أخذتم عليكم، كبري أمر تدبري عن عجزتم إذا الناس أيها أنتم ريطة:
حتى رشاًدا، تزعمونها الناس، وعن عنكم خفية تدابري وتدبرون مدهشة، أعماًال تأتون
عىل هللا أحمد إني دبرتم. ما سوء عليكم وانقلب تورطتم، هني بأمر فيها اعرتضتم إذا
من دعنا للحبوط، مرشوعنا وعرضت لتورطت وإال قصدك، بلوغ إىل سبيًال تَر لم أنك
بالبدوية بدخوله الليلة عليه أرشت لقد اسمع كله، تدبريي عيل تتلف كنت لقد باهلل، ذلك

قًرسا.
األحياء؟! يف عمها وابن بذلك تغرينه كيف ريطة! ويحك عيل: أبو

إال البدوية، ملعارشة وبصالحيتي بي ظنه سوء دفع إىل حيلة من يل أجد لم ريطة:
ينوي. كان ما له أزين أن
والفتى؟ عيل: أبو

أحرصها لم أنا إذا بفريستي أظفر أن أستطيع كيف الفتى، هذا يهمنى ال ريطة:
ذلك؟ عىل معي تتفق ألم يدي؟ فيه إليها تصل ضيق مكان يف

إليه. ترد حتى البدوية له أصون أن الفتى وعدت ولكني بىل، عيل: أبو
هللا. شاء إن ذلك سيكون ريطة:

الليل؟ مجلس من يعود متى أخربك عيل: أبو
طويًال. يغيب ال لعله ريطة:

يسمع ال أن ريطة يا اآلن يهمني الذي ولكن تدبريي، صح فقد إذن عيل: أبو
ألنصاره. علينا حجة منها أجعل أن أريد ال إني أحد، انتهائها بعد بقصتنا

وليتقول تضعون، حيث يومئذ لتضعوه إليكم سألقيه إني ذلك، يفتني لم ريطة:
يشاءون. ما شأنه يف الناس

فرًحا. قلبك له يطفر نبأ ريطة يا إليك أرس واآلن املنى، غاية هذا عيل: أبو
ولدي؟ عن ريطة:
ولدك. عن عيل: أبو
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ولدي؟ أجاء ريطة:
أجل. عيل: أبو
كيف؟ ريطة:

فرايش! يف فوجدته منزيل إىل ذهبت عيل: أبو
أراه؟! أن أستطيع أتراني طاقة، بشكرك يل ما رباه ريطة:
أمامة. يا الصواب فارقك … يضل الدليل أخذ آه! عيل: أبو

أخربتهم؟ فتيانك، هاِت اآلن، ل عجِّ قريب، عما سأراه صدقت، صدقت ريطة:
نفسه. مياح ابن أحدهم ال؟! كيف عيل: أبو

والباقي؟ ريطة:
ولدك. رجال من عيل: أبو

فيهم؟ أسامة ريطة:
بجواره يستبقيه أن ابنك وأوصيت عنه، تخليت عليه! هللا لعنة أسامة، عيل: أبو

إليه. نعود حتى
هذا؟ ولم ريطة:

فاستحلفني فوعدته معنا، يكون أن يف وألح الليلة جنته عاودته لقد عيل: أبو
يستصحب الذي ذا من يراني، أن دون بالرجال خرجت حتى احتلت ولكني فأقسمت،

كهذا؟! عمل يف مجنونًا
فريق ومعه يعود، أن وأشفق القرصين، إىل ذهب قد الخليفة ولكن أنصفت، ريطة:

العدة؟ لذلك أخذت فهل القرصين، رجال من
النيل، عىل ترشف التي املظلة تحت ولدك جنود فإن ذلك، يفتني لم عيل: أبو
هنا رجالنا وقىض النجدة، فعاقوا عليهم هؤالء انقض إلنقاذه عزم رجاله من بدا فإذا

مهمتهم.
معه. وآخر مياح ابن يل وهاِت فاذهب، إذن ريطة:

وريطة ذهول، حالة يف البدوية تدخل ثم (يخرج، عليك سالم الفور، عىل عيل: أبو
تراقبها).
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جئت؟ ملاذا مرحبًا، بنتي يا مرحبًا ريطة:
الخليفة أمر كما عريس لحفلة نفيس أعد جئت شديد): حزن حالة (يف البدوية

بذلك.
ابنتي؟ يا هذا عرس أي ريطة:

ريطة. يا النفس تمنت ما خري البدوية:
أميمة. يا عمك ابن إال تمنيت ما ريطة:

أبي مالبس هاتي ثم الشموع، هاِت هلم نفيس، أعدُّ أجله من الذي وهو البدوية:
الحرائر. هذه عني وخذي البدوية، لباس هاتي

ابنتي؟ يا هذا ما ريطة:
تطيعني؟ ال ملاذا ويحك! البدوية:

أصابك؟ ماذا … وي ريطة:
هلل. والحمد بخري إني الخائنة، أيتها يشء أصابني ما البدوية:

الحيلة؟ ما برسي، إليها أفضيت إذ أمري زمام الفتاة أسلمت لقد ويحي! ريطة:
الخليفة؟ إال لك يأتي ولن اآلن، عمك ابن وأين عمها، ابن عرس العمل؟ ما

سأزف إني أجل حراك، وال فيه حس ال ميت عىل إال الخليفة يدخل لن البدوية:
قد مجسم ووهم خيال، طيف من إال يدُن لم مني دنا إذا ثم حسني، من عينه يمأل إليه
فيها عانقني التي مالبيس أبي، ديار من بها خرجت التي مالبيس هاتي هلم استحال،

رضوان. جنة إىل فيها أسبقه حتى عمي ابن
… ابنتي يا ولكن ريطة:

ماذا؟ البدوية:
مجىل، أبهى أجلوك أن أمرني لقد الخليفة، غضب أحاذر إني ذلك، يكون لن ريطة:
الرب عىل أعمل جوارك يف أكون أن يومئذ أستطع ولم اسرتابني، ذلك يف قرصت أنا فإذا

بقسمي.
من تنقذيني أن أقسمت لقد القسم! إىل الناس أرسع ما هذا؟ قسم أي البدوية:

ذاك. وال هذا صدق وال ليلتني، يف عمي ابن وبني بيني تجمعي أن وأقسمِت الرجل،
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أميمة. يا بأوقاتها رهينة األمور ريطة:
عيل. يبغي أن أوشك قد سيدك وهذا االنتظار؟ ينفعني وما البدوية:

اطمئني. أميمة، يا عليك يبغي لن ريطة:
ذراع؟ قيد القرب من الليلة وأنا أطمنئ كيف البدوية:

شعرة. قيد والحياة السعد من أنت بل ريطة:
الكذب. إال يكلفك ال وعٌد أنه أم تقولني؟ ما أحق البدوية:

ذلك. عىل وأقسم صدق، وراءه ليس الذي الصدق هو بل ريطة:
قبل؟ من به تخربيني لم وملاذا البدوية:

وتم ظاملك، ذهب أن بعد عيل أبو جاءني الساعة، إال محقق أنه زعمت ما ريطة:
سبيًال. الكالم إىل يل تدعي لم ولكنك البرشى، لبلغتك تتعجيل لم ولو األمر، عىل االتفاق
يخرج قد معذرًة، كتفها) عىل وتبكي إليها (تسعى معذرًة ريطة يا معذرًة البدوية:
أباها ُحِرمت الرجاء، لها تنكر لفتاة اغفري فاعذريني الجنون، إىل بصاحبه اليأس

عيل. وتحنني ريطة، يا يل اغفري بعينها، الشقاء وترى وزوجها،
عليك يجب ولكن فيه، أنت ما أعرف أنا أميمة، يا قلبي عنك عفا وهللا لقد ريطة:

الخليفة. يسرتيبني ال حتى ملبويس من لك أعددت ما أفخر اآلن تلبيس أن
الليلة؟ عمي ابن أيجيء البدوية:

أجل. ريطة:
الخليفة؟ عيل خلعها مالبس يف يراني أن أتريدين البدوية:

إليه؟ نحتال فيما الحيلة ما ولكن كال، ريطة:
إال فيها إليه زففتني إن يراك ولن البدو، مالبس يف الخليفة عشقني لقد البدوية:

محِسنة.
فيه. رضر ال بأمر تتشبثي فال ذكرُت، بما أمرني ولكنه ذلك، يكون قد ريطة:

هلم، بأس، ال بأس ال خاطرة): فكرة جاءته كمن وتسكت قليًال (تفكر البدوية
(تجلس). عمي ابن إيل يأتي كيف خربيني ولكن

إليك مياح ابن يأتي أن حسبك عيل، أبي وبني بيني تدبري هذا هذا، يعنيك ال ريطة:
الصعيد. يف أبيك خيمة إىل ذراعيه بني يحملك
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واحرستاه! أبي! يا عليك النفس واحرسة أبي! خيمة أبي! خيمة البدوية:
يمت. لم حي أباك إن أميمة، يا للحرسة اليوم داعي ال ريطة:

يُقتل! لم (تنهض) يمت! لم حي البدوية:
القاهرة. يف اليوم إنه بل ريطة:

القاهرة؟! يف البدوية:
نفسه. عيل أبي األمري بيت ويف ريطة:

ريطة؟! يا أبي برؤية يل من وافرحتاه! البدوية:
تتعجيل. فال سرتينه أميمة، يا الليلة سرتينه ريطة:

ذلك؟ عرفت متى (تقبلها) أقبلك ريطة، يا أقبلك البدوية:
عيل أبو فأقاله الحارضين، مع يحرض أن يريد كان وقد عيل، أبي من الليلة ريطة:

ولدي. بجنود اكتفاء
(تجلس). ولدك؟ جنود البدوية:
ولدي؟ يجئ ألم أجل، ريطة:
حسن؟ األمري جاء البدوية:

الغد. يف التاج ليلبس أجل، ريطة:
أفرحتني! بما قلبها أفرح اللهم ريطة، يا لك هنيئًا البدوية:

وبي. باهلل وثقي أمرنا، ظاهر نعد بنا هلم شكًرا، أميمة يا لك شكًرا ريطة:
إليك أسلمت إني اللهم خويف، وآمن همي سحابة اللهم أِزل (تنهض): البدوية

النصري. ونعم املوىل نعم أنت أمري،
(تتقدمها). هلم آمني! ريطة:

البدوية:

أل��وانً��ا ال��ع��ي��ش ه��م��وم م��ر وذق��ت أج��م��ع��ه��ا ال��ص��ب��ر ك��ؤوس ش��رب��ت إن��ي
اآلن��ا ه��ذه ف��أخ��ش��ى ال��زم��ان ري��ب ب��ه ي��ل��مَّ ل��م رك��ن ال��ق��ل��ب ف��ي ي��ب��َق ل��م

عن اللثام أزاح وقد مياح، ابن يتبعه عيل أبو ويدخل وريطة هي (تخرج
وجهه.)

72



الثالث الفصل

فتنكص الخالبة هيبة تأخذك أن أخىش مياح، ابن يا رهيب املكان هذا إن عيل: أبو
أعقابك. عىل

من أهيب الخارس وجه وال الشيخ، ساحة من أرهب املكان هذا يكون لن مياح:
الشيخ باركه الذي السيف بهذا فقتلته الرسداب، يف عليه أدخلوني الذي األفعوان وجه

املبارك.
بجنيب. نعززك ال إن عذرك وجه أرى أكاد ال ولكني صدقت، عيل: أبو

وأطلب عريض، أنشد جئت نفًسا، أقوى وال قلبًا، مني أجلد الرجل يكون لن مياح:
الذي للشيخ أقسمت أني بيد كفور. فاسق براثن من أنقذها أحب، من وأنشد ثأري،

بيمني. العربي يحنث وما وحدي، أكون أن بربكته، وباركني بروحه، أمدني
لم فإذا الباب، عند رجايل من خمًسا سأعد أنني اعلم ولكن وشأنك، أنت عيل: أبو

ريطة. ريطة) غرفة باب إىل (يذهب منك الهمس مسمع عىل فإني بغريمك تظفر
لبيك. الداخل): (من ريطة

فإذا تدعوك، حتى مستقرك إىل ريطة اآلن ستأخذك مياح) ابن (إىل هلم عيل: أبو
دونك موصد فهو وإال القرص، أبواب لك تفتحت إلينا الصيد وألقيت بفريستك ظفرت

القرب. حتى
االتكال. هللا عىل مياح:

مياح. ابن يا سالم (تدخل): ريطة
السالم. األمري أم وعىل مياح:

نطيق وما املهمة، هذه يف وحده يكون أن املبارك لشيخنا مياح ابن أقسم عيل: أبو
يرتقب. حيث إىل فخذيه الباب، لدى ولكنا بنفسه، األمر وسيتوىل بيمينه، يحنث أن

مياح. ابن يا هلم بذلك، بأس ال ريطة:
عمي؟ ابنة أرى أن أأستطيع مياح:

الدنيا نيس يحب بمن التقى إذا املحب إن الخارس، تغمضعني حتى تراها ال ريطة:
فيها. ومن

خالة. يا إليها ظمأ بي لكن مياح:
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اليرسى). الغرفة باب من به (تدخل هلم ظمأي، أنا أروي يوم منها أروه ريطة:
يل بد ال ولكن دمك، من غلتي وأنقع أبي، قاتل يا منك أنتقم أن آن لقد عيل: أبو
وهي وحراًسا، جنًدا به لعل ريطة؟ يدري من النفس، لتطمنئ الجناح ذلك أتفقد أن من
من الثاني الفصل يف رأيناه كما أسامة يدخل ثم األوسط، الباب من (يخرج تدري ال

األيمن). العقد تحت
للقرص ما ويتسمع) وهناك، هنا ويذهب (يلتفت، ترى يا املكان هذا ما أسامة:
أسمع ال أني بيد بقليل؟! العشاء بعد ونحن ذلك كيف نياًما؟ أيكونون الناس؟! من خاٍل
ولكن خربوني؟ كما القرصين من أحًدا ابنتي خدمة يف يجعل لم إنه أم زفريًا، وال تهويًما
أم أأدخل ويستمع) اليسار، نحو (يتقدم املكان هذا يف أتكون الخارس؟ وأين ابنتي، أين
خطواتي أدنى، أو قوسني قاب املقصود من إني اآلن؛ املجازفة تجمل ال مجازف! أني
يجعلني أن وعد لقد عيل ألبي ويل ابنتي، حياة يف أرسفت فيها أرسفت فإذا ثمينة، اليوم
السلم عرفت السبيل، عرفت ولكني العشاء، صالة قبل مني هرب ثم نزار، ابن زمرة يف
عيل ليهون بابها يل فتح ثم إليها، هللا هداني نزار، البن مكانها يصف كان التي الخفية
أريد أنتقم، أن أريد قتيًال، أو قاتًال إال القرص هذا من أخرج لن أفعل؟ ماذا ولكن أمري،
(يصغي صوتًا املكان يف أسمع ال إني (يتسمع) هنا أتكون األبواب) صوت (يذهب ابنتي
السري إىل ألجأني الذي هو عيل؛ ألبي ويل بعيدًة، وجلبًة همًسا، أسمع بل بإمعان)،
آخذ منتقم أول سأكون ضارب، أول املجنون سيكون فألُه خاب ولكن هدى، غري عىل
يدنو عود صوت هذا ا) جدٍّ بعيد عود صوت (يسمع بعدي الثأر ليأخذوا ثم أوًال، ثأري
بلبل هنا وحزن، نحيب البادية ويف وددن، عزف هنا واحرستاه! الباب)، صوت (يلتفت
أختبئ أين وأتبني؟ أرى حتى أختبئ أين يدنون، إنهم هللا يا ينعب، بوم وهناك يشدو،
هنا يعود) ثم اليسار، إىل (يسري هنا؟ أذهب والرق) بالعود املوكب (يقرب العيون؟ عن
والدق العزف، (يدنو أحد ال ويتسمع) قليًال، الباب ويفتح األيمن، األدنى الباب من (يدنو

الحارس. وهللا فألدخل دنوا لقد إلخ) …

تردت وقد الوسط، يف البدوية وفيه املوكب ويدخل يدخل، ثم وراءه، (يلتفت
الرقاصات وتتقدمها والرقاقات، والعوادات، املغنيات، ووراءها زاهية، بمالبس
وتسري أخرى، بعد واحدًة اليسار، إىل وصف اليمني، إىل يسري صف صفني:
ثم يمينها، إىل ريطة فتقف املقعد، إىل تصل حتى ريطة ومعها البدوية،
واحدة منه خرجت وكلما انتظار، بال الرقص يف األيرس الرقاصات صف يأخذ
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يف والعوادات املغنيات ويجلس األيمن، الصف من واحدة أمامها خرجت
الفكر، غائبة تنظر ذلك أثناء يف والبدوية حولهن، الراقصات ودارت املنتصف،
وهي اثنتني، أو مرة وتتأوه الرقص، أثناء مرتني أو مرة عينها تمسح وقد
دخل الرقص دور انتهى فإذا بلطف، الحزن بادية حزينة كله ذلك أثناء يف
الغناء أدوار أما البدوية، ونهضت تحية، وركعن املغنيات، فنهضت الخليفة

كاآلتي): فهي

ال��ع��ال��ي ق��ده ش��ف ال��ب��ان غ��ص��ي��ن ي��ا
ي��ح��الل��ي ع��اد م��ا ال��ب��س��ت��ان ف��ي م��ي��ل��ك

∗∗∗
ث��غ��ره م��دام م��ن ن��ش��وان م��ح��ب��وب��ي
وخ��ص��ره ب��ن��ه��وده ول��ه��ان وق��م��ي��ص��ه

∗∗∗
واح��ذر روح��ك، ع��ل��ى ح��اس��ب ف��ؤادي ي��ا
األح��م��ر وال��خ��د وال��ح��اج��ب ال��ع��ي��ن م

∗∗∗
ت��ش��ف��ى وم��رادك م��ف��ت��ون ت��ك��ن إن
ت��غ��ف��ى1 ال��ع��ي��ن ل��م��ا ي��ه��ون ش��يء ك��ل

أميمة. يا مساء ِعمي الخليفة:
موالي. يا مساء ِعْم رأسها): (تنكس البدوية

أميمة؟ يا عهدك عىل تزالني أال الخليفة:

درويش. سيد الشيخ الكبري املوسيقار األستاذ سبقتها، والتي األغاني هذه تلحني توىل 1
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عليه. تركتني ما بي يزل لم البدوية:
طلبتي. إىل تجيبيني أن وعدت قد ولكنك الخليفة:

املقدور. يف فليس الرضا أما الطاعة، إال عيل وما موالي، يا أمرت لقد البدوية:
ريطة؟! يا الغناء بطل ملاذا الخليفة:

فتيات. يا الرقص إىل ريطة:

يحادث جالس والخليفة الرقص، إىل والراقصات الغناء، إىل املغنيات (تعود
وال الغناء ينقطع فال يهدر، وأخذ فنهض اللجاج، به زاد قد وكأنه أميمة،

غضبه.) ساعة يف املغنيات الخليفة يخاطب حتى الرقص،

املغنيات، (تنرصف غناء وال رقًصا أريد ال انرصفن، وانرصفن هذا، أبطلن الخليفة:
يف يبَق لم الفاجرة! أيتها ريطة) إال والبدوية الخليفة مع يبقى وال جميعهن، والراقصات

ريطة! … منزع الصرب قوس
موالي! ريطة:

وإيابًا). ذهابًا املكان يف (يسري عجيل مخدعها، إىل خذيها الخليفة:
أنت الهواء؟! يف معلًقا السيف ترين أما حمقاء؟! لك ما أميمة يا انهيض ريطة:
واطمئني، أفرحي، انهيض، بيديك؟! توصدينها فلماذا سيدتي، يا السعد أبواب عىل اآلن

وبي. باهلل وثقي
لقد مخدعي! إىل مخدعي! إىل هلم، هلم ذهول): حالة يف وهي (تنهض البدوية
ابن خيال هذا السماء، إىل تدعوني املالئكة وأرى الرجاء، أبواب يل تفتحت عني، هللا فرج
إليه السبيل يف وهأنذا األيرس)، العقد تحت بدا وقد مياح، ابن إىل (تنظر يرقبني مياح

حسني! حسني! األيرس) العقد صوب مجنونة كأنها وتسري ذراعيها، (تمد
ويأخذها). منها (يتقدم إيل السبيل يف أجل، أجل، لها): (يظهر مياح

إىل ويذهب ويرتكها، املقعد عىل فيجلسها عليها، مغشيٍّا (تسقط آه! البدوية:
مرسًعا). الخليفة

ريطة؟! يا هذا من هذا؟! ما الخليفة:
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وجهه). عن اللثام (يرفع مياح بن حسني انظر وتذكر! انظر مياح:
النجدة! النجدة! الخليفة:

يسقط حتى ويجالده رقبته عىل ويقبض عليه (يهجم منقذ اليوم ينقذك لن مياح:
الخليفة).

الخليفة يرى وإذ يتلفت، ويأخذ غرفته، من أسامة (يخرج النجدة آه، آه، الخليفة:
بالسيف). عليه يهجم مجهوًال، رجًال وفوقه ساقًطا

بيديه). مياح ابن (يدفع إليك … فريستي عىل يغلبني ذا من أسامة:
عمه يرى وإذ القادم، إىل ينظر ملًقى، وهو الخليفة، رقبة عىل (يقبض مياح

عماه! عماه! يصيح):
بني! يا انتقم أنت! حسني! أسامة:

الرحمة! الرحمة! الخليفة:
الظاملني. جزاء هذا مياح:

إىل مياح ابن ويتقدم مياح، ابن يعانق (ثم ثأري ثأري، مًعا): (يقتالنه أسامة
إليهما). ينظر وأسامة البدوية

صدري. إىل أضمك أن آن انهيض أميم! أميم! مياح:

(ينهضان)

حسني! حسني! البدوية:
هأنذا. لبيك، مياح:

بذراعني بكتفه وتمسك قليًال، عنه فتبتعد شبحه فرتى عينها (تفتح البدوية
أثناء يف أسامة (يكون حسني! حسني! عليه): بنفسها تلقي هو أنه تتأكد وإذ ممدودتني،
يف ولكنها يحجم، زوجها ذراعي بني يراها ملا ثم ابنته، من القرب يريد يرتدد، واقًفا ذلك

أبي! أبي! إليه) وتذهب حسني، عن فتبتعد أباها ترى العناق أثناء
أميم! أميم! ويحتضنها) منها (يتقدم ابنتي! بالعربات): مختنق (بصوت أسامة

لنفيس. وثأرت بمناي ظفرت لقد

خرجت.) حيث من ريطة وتدخل الجند، وبعض عيل أبو يدخل (هنا
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مرحى! مرحى! جانب): (من ريطة
مرحى! مرحى! جانب): (من عىل أبو

العرس، لباس (تخلع أتيت كما هأنذا إليك، الخنا، مالبس يا عني إليك البدوية:
ناديا). مياح وابن أبوها رآها فإذا فصل، أول رأيناها التي العربية بمالبسها وتظهر

الصحراء! إىل الصحراء! إىل أسامة:
الصحراء! إىل الصحراء! إىل مياح:

الصحراء! إىل الصحراء! إىل الجميع:

ويستعرضان اليمنى، بيدها مياح ابن ويأخذ اليرسى، البدوية بيد أسامة (يأخذ
ويخرجون.) يتقهقرون ثم أيديهما، يف والسيف املرسح،

الستار يسدل
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