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١٨٩٩ عام تؤلِّفللمرسح عربية أمرية

الضوء ويلقي يكتشفها من تنتظر مجهولة، األدبية عَرش التاسع القرن كنوز زالت ما
النسيان طي يف ظلَّت التي والتاريخية، والفنية األدبية وقيمتها أهميتها يربز كي عليها،
العدد هذا يف املنشور الحب»، «أمانة ونصمرسحية والعرشين! الحادي القرن أوائل حتى

أسباب: لعدة وذلك الكنوز، هذه أهم من يُعترب
،١٨٩٩ عام كتابته منذ يُنَْرش لم نصمخطوط، هو الحب» «أمانة نصمرسحية أن أوًَّال:

األوىل! الطبعة تُعترب «نصوصمرسحية» سلسلة يف طبعته فإن وبالتايل
إسكندرة لألديبة املجهولة اآلثار من يُعترب الحب» «أمانة مرسحية نص أن ثانيًا:
األديبة، هذه عن َكتَبَْت التي املراجع ُمْعَظُم ِذْكَرُه تجنَّبت حيث الخوري، قسطنطني

.١٩١٥ عام يكن الدين وَوِيل محرَّم أحمد األديبان إليه أشار عندما إال
وبالتايل ،١٨٩٩ عام مؤلَّف مرسحي نص هو الحب» «أمانة مرسحية نص أن ثالثًا:
أهم من والتعريب الرتجمة كانت زمن يف النادرة، املؤلَّفة املرسحية النصوص من فهو

املرسحية. النصوص َعَىل الغالبة الصفات
فهي وبالتايل عربية، امرأة قبل من مؤلَّف نصٌّ الحب» «أمانة مرسحية نص أن رابًعا:
مرسحية هللا عبد لطيفة ألَّفت أن بعد للمرسح، تؤلِّف عربية امرأة ثالث تُعترب تاريخيٍّا



الحب أمانة

عام والوفاء» «الهوى مرسحية فوَّاز2 زينب ألَّفت أن وبعد 1،١٨٩١ عام بلقيس» «امللكة
.١٨٩٣

لها كان أديبة فهي عادية، غري شخصية الحب» «أمانة نصمرسحية مؤلفة أن خامًسا:
رسمية بصورة «برنسيسة» لقب تحمل عربية أمرية أيًضا وهي زمنها، يف كبري شأن

وقانونية.
ديوانًا لصاحبته يؤلِّف ما القصائد من يحمل الحب» «أمانة مرسحية نص أن سادًسا:

املفقود. لديوانها بديًال يُعترب شعريًا
ى يُسمَّ ما بتأليف املرأة لقيام عمليٍّا دليًال يُعترب الحب» «أمانة مرسحية نص أن سابًعا:

النسائي. باألدب ى يَُسمَّ بما االهتمام باكورة يُْعترب كما النسائية، باملرسحية
الضوء نلقي نفسها، الحب» «أمانة مرسحية عن أو األمور، هذه عن نتحدث أن وقبل
أو الخوري، قسطنطني إسكندرة هي: أسماء، ثالثة تحمل التي املرسحية مؤلفة َعَىل

فيزنيوسكا. أفريينوه ألكسندرة الربنسيسة أو أفريينوه، ملتيادي ألكسندرة

طبعه بإعادة «نصوصمرسحية» سلسلة وقامت بلقيس»، «امللكة نصمرسحية اكتشاف رشف يل كان 1

.١١ رقم العدد يف
،١٨٦٠ عام لبنان يف ُولِدت العاميل، فواز يوسف محمد إبراهيم حسن هللا عبيد حسني عيل زينب هي 2

حسني وحسن النبهاني الدين ومحيي شبيل محمد يد َعَىل تعاليمها ت تلقَّ حيث باإلسكندرية، وتعلََّمْت
فيها وكتبت النيل، جريدة يصدر الطويراني أستاذها وكان الشعر. نْظم إىل انرصفت ثمَّ الطويراني،
الدمشقي، نظمي أديب من تزوجت الشام يف وجودها وأثناء القاهرة. إىل انتقلت عندما واشتهرت، زينب
أمرياالي من تزوجت القاهرة، إىل حرضت وعندما قليل. بعد فافرتقا طويًال يستمر لم زواجهما ولكن
لسان صحف: يف تكتب أن فواز زينب واستطاعت بالقاهرة. السالح سوق منطقة معه وسكنت مرصي،
أوائل من زينب وتُْعتَرب الرشق. وفتاة الجليس، وأنيس واألهايل، واالتحاد، واللواء، واملؤيد، والنيل، الحال،
كتابها أعَمالها أشهر ومن عرش. التاسع القرن من الثاني النصف يف بالكتابة املشتغالت العربيات النساء
وكتاب ،١٨٩٣ عام والوفاء» «الهوى ومرسحية ،١٨٩٥ عام الخدور» ربات طبقات يف املنثور «الدر
أول كورش «امللك وقصة ،١٨٩٩ عام الزاهرة» «غادة أو العواقب» «ُحْسن وقصة الزينبية»، «الرسائل

.١٩١٤ عام القاهرة يف فوَّاز زينب يَت تُُوفِّ وقد .١٩٠٥ الفرس» ملوك
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١٨٩٩ عام للمرسح تؤلِّف عربية أمرية

إسكندرة األمرية

اإلسكندرية إىل انتقلْت ثمَّ ببريوت، ١٨٧٢ عام هللالخوري نعمة قسطنطني إسكندرة ُولَِدْت
تزوََّجْت ثمَّ العربية، علَّمها بأستاذ واستعانت الراهبات، بمدرسة واْلتََحَقْت أرستها، مع
وهو أفريينوه»، ملتيادي «إسكندرة اسمها ليُصبح أفريينوه، ملتيادي يُدعى إيطايل بتاجر

وفاتها.3 وحتى زواجها منذ الَزَمها الذي االسم
«أنيس الشهرية مجلَّتها من األول العدد إسكندرة أصدَرْت ١٨٩٨ عام يناير ٣١ ويف
طوال تصدر ظلَّت فكاهية، أدبية علمية نسائية شهرية مجلة وهي باإلسكندرية، الجليس»

قائلًة: األول، العدد افتتاحية يف مجلَّتها أهداف عن إسكندرة أبانت وقد سنوات. عرش

الكمال، ومرقاة الجمال، مرآة املرأة جعل الذي هلل الحمد … الفتاح هللا بسم
اإلنسانية، وزهرة الحب مصدر وجعلها واإلحسان، الُحسن بالِحْليَتنَْي وزانها
إىل الوصول العرص هذا يف لها ل سوَّ والذي زمان. كل يف النفوس وريحانة

… وبعد األفعال. من مفيد كل وإتيان العلوم باجتناء الرجال، مباراة
مجلة تعوزهن القطر هذا يف الفاضالت السيَّدات أن رأيت ا َلمَّ فإني
وأدبهن، فضلهن وبيان تارة، لهن النصح َعَىل مقصورة بهن، مخصوصة
القيام عن عجزي من أعلمه ما أن َعَىل الجليل. العمل هذا معاناة استخرتهللايف
دون عدا مهما اآلداب، وربات املطالعة محبَّات به أنفع أن رجاء الثقيل، بعبئه
أن إرادة الجليس» «أنيس هذه مجلتي يت سمَّ وقد الصعاب. العوادي من ذلك
التي املستظرفة، واللطائف املستطرفة األبحاث من تتضمنه ما َعَىل عنوانها يدل
الكواتب العرفان، نصريات من وأْلتَِمُس األذهان. عن امللل وتُبِْعد الجنان، تلذ
إىل العلم موارد عن املتخلِّفات ِجنِْسنَا بنات ترقية يف يرَغبَْن اللواتي الفاضالت
مجلتي لتكون الشائقة، ونفائسهن الرائعة، برسائلهن عيلَّ يتفضلن أن اآلن،
ويكون بيدي، يأخذ أن أسأل وهللاَ ومآثرهن. آلثارهن حافظة ملفاخرهن، نارشًة

وعضدي.4 مرشدي

ص٧. ،١٩٩٠ ط٩، للماليني، العلم دار الثاني، الجزء «األعالم»، الزركيل، الدين خري راجع: 3

.٣١ / ١ / ١٨٩٨ الجليس»، «أنيس مجلة 4
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الحب أمانة

من كبرية مجموعة فاستكتبت النسائية، مجلتها بأهداف إسكندرة التزمت وقد
كاترين شمعون، لبيبة أزهري، أستري أو موريال أستري هاشم،5 لبيبة أمثال: النساء،
كبار من كبرية مجموعة اشرتاك إىل باإلضافة هذا صليب. ديمرتي عفيفة أصطفان،
إسماعيل محرَّم، أحمد الكاشف، أحمد الحداد، نجيب أمثال: املجلة، تحرير يف األدباء،
زابال، سليم ميخائيل بهجت، محمد هللا، رزق نقوال الحداد، سليمان الحداد، أمني عاصم،

هاليل. قاسم السخاوي، حمدي محمود

وانتقلت ،١٨٨٠ سنة بلبنان كفرشيما قرية يف ُولِدْت هاشم. عبده زوجة مايض، ناصيف لبيبة هي 5

وتزوجت والفرنسية. اإلنجليزية وأجادت اليازجي، إبراهيم الشيخ يد َعَىل وتتلمذَت مرص، إىل عائلتها مع
الجامعة يف للمحارضة وُدِعيَْت بالقاهرة. ١٩٠٦ عام الرشق» «فتاة الشهرية مجلتها وأصدرت بمرص،
إنتاجها ومن «الرتبية». بعنوان لها مطبوع كتاب يف محارضاتها بجمع لبيبة وقامت .١٩١١ عام املرصية
اإلنجليزية»، «الغادة بعنوان الفرنسية عن مرتجمة وقصة األخالق»، يف «مباحث كتاب ذلك بخالف األدبي
فتولَّت األوىل، العاملية الحرب بعد سورية هاشم لبيبة وزارت .١٩٠٨ عام «شريين» قصة ألَّفت كما
،١٩٢١ سنة الجنوبية أمريكا يف شييل جمهورية إىل وسافرت ،١٩١٩ سنة بها اإلناث مدارس تفتيش
القاهرة إىل وعادت ،١٩٢٣ عام الجنوبية بأمريكا سانتياجو بمدينة والغرب» «الرشق مجلَّتها فأنشأت
«فتاة مجلَّتها إصدار تابعت كما املرصية، والصحف املجالت يف املقاالت كتابة لتَُواِصل ١٩٢٤؛ عام

.١٩٤٧ عام يَْت تُُوفِّ أن إىل الرشق»
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١٨٩٩ عام للمرسح تؤلِّف عربية أمرية

ومن باملرأة، يختص ما بكل تتعلق فكانت الجليس»، «أنيس مجلة موضوعات ا أمَّ
النساء، ضحايا والقراءة، نساؤنا الرشق، يف املرأة املثال: سبيل َعَىل املوضوعات هذه
املرأة، مصيبة والقمار، نساؤنا للسيِّدات، نصيحة والدراجات، النساء الزوجة، واجبات
النساء العثمانية، واملرأة الوطنية الزوجات، د وتعدُّ الطالق الفتاة، تعليم الطالق، عادات
الرجل، َعَىل وتأثريها املرأة والطب، النساء األمريكانية، املرأة والنساء، بسمارك والحرب،

األمس. وامرأة اليوم امرأة والسياسة، املرأة
النسائية والهيئات الجمعيات ببعض اتِّصاٍل َعَىل إسكندرة كانت الفرتة هذه ويف
الشعوب. بني السالم إىل تدعو التي األوروبية، النسائية السالم وباألخصجمعية العاملية،
عقدت أن «وحدث فيزنيوسكا، الربنسيس تُدعى إيطالية، أمرية الجمعية ترأسهذه وكانت
العربية املرأة لتمثيل إسكندرة وانتدبت بباريس، دوليٍّا مؤتمًرا ١٩٠٠ عام الجمعية هذه
ليخفق السالم إىل يرمز ا خاصٍّ علًما ملرص وصنعت باريس إىل فسافرت املؤتمر، هذا يف

هناك.»6 املمثَّلة الدول سائر رايات بني
املقاالت، بعض وتنرش خطب عدة تلقي أن إسكندرة استطاعت املؤتمر هذا ويف
وشعرت بذلك، تَْكتَِف لم إسكندرة ولكن الرشقية. املرأة منزلة لألوروبيني فيها أبانت
طريق عن وذلك عملية، بصورة أوروبا أمام الرشقية املرأة مكانَة تُْظِهر أن تستطيع بأنها
عندما وبالفعل الجليس». «أنيس العربية مجلتها غرار َعَىل الفرنسية، باللغة مجلة إصدار
«الصحافة عنوان تحت بمجلتها مقالة ٣١ / ١٢ / ١٩٠٠ يف نرشت باريس، من عادت

فيها: قالت مرص»، يف النسائية

وسائر باريز، إىل سافرت قد املجلة هذه صاحبة أن القراء حرضات علم لقد
أفهام لدى الرشقية املرأة منزلة بيان … يف السعي أجل من األوروبية، األصقاع
له تبتهج ما وهو مقاالت. من تْه ونََرشَ ُخطب من أَْلَقتْه بما ذلك وكان األوروبيني.
وكان ذلك، من مأمولها َعَىل النفس أعان إنه إذ البالد، هذه نساء سائر مع كثريًا
أنيس كان ملا أنه إال هللا. بإذن التَّمام يبلغ أن يؤمل الذي التأثري من يشءٌ له
عن مقاالتها أكثر كانت وإن الغرض، هذا بك تفي ال عربية، مجلة الجليس

العامة الهيئة ،٢٦ عدد الكتابة، ذاكرة سلسلة الثاني: الجزء اإلسكندرية»، من «أعالم يوسف، نقوال 6

ص٤٨٠. ،٢٠٠١ الثقافة، لقصور
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الحب أمانة

صاحبَة سأل قد فلذلك اإلفرنجية؛ املجالت إىل تُنَْقل الرشقية النسائية الشئون
أخرى مجلة تنرش أن املعدودين وُكتَّابها أوروبا فضالء من كثريون املجلة هذه
وذلك مكان. كل يف انتشاًرا اللغات أعم هي التي الفرنسوية، باللغة شهرية
واملبلغ الرشقية، املرأة حال عن حقه البيان وإيفاء الخدمة، هذه تعميم بقصد
خديوينا وسمو األعظم السلطان موالنا جاللة بفضل الرشق، يف أَْدَرَكتْه الذي
الصعوبات، من ُدونَه كم الُقرَّاء حرضات يَْعَلم مرشوع وهو املعظَّم. العبَاس
الوجه ذلك من النفع ظاهر كان ملا ولكنه النفقات. طائل من له ينبغي وكم
تحسن الذي العلماء، جلة من إنشاءه واقرتحوا طلبوه الذين وكان األدبي،
أشاروا ما تتوىل أن املجلة، هذه صاحبة رأت فقد طاعتهم. وتجمل إجابتهم
إنشاء َعَىل هللا، بمعونة عزْمُت فقد ولذلك اقرتحوها؛ التي الخطة َعَىل وتسري به،
منها األول الجزء وسيصدر .LE, LOTUSلوتس بعنوان الفرنسوية املجلة تلك
الرشقيني فريَقي تهم التي واملقاالت، املباحث من لكثري حاويًا الجزء، هذا مع
البالد هذه يف تنرشها التي الوحيدة، النسائية املجلة تكون بحيث والغربيني.
هي الجليس أنيس أن كما فيها. األجنبيات النساء عدد كثرة َعَىل عربية، امرأة

عربيات.7 رشقيات نسائهم كل قوم بني تنترش التي الوحيدة، العربية املجلة

ممن الغربيني، الُكتَّاب من كبرية مجموعة إىل إسكندرة أشارت نفسها املقالة ويف
ليمرت، جون كالرتي، جول ومنهم: الفرنسوية، «اللوتس» مجلة تحرير يف سيساهمون
جورج الربنسيسفيزنيوسكا، ستاف، البارونة الربنسالفورج، رشبني، جان دشانل، إميل

كوبه. فرانسوا مونتيني، الكونتيس أونيه،
السالم مؤتمر إسكندرة لحضور الوحيدة اإليجابية النتيجة «اللوتس» مجلة تكن ولم
إصدار عن أهمية تقل ال أخرى، إيجابية نتيجة هناك كانت بل ،١٩٠٠ عام بباريس
ذلك إسكندرة، بشخصية فيزنيوسكا األمرية إعجاب يف تمثَّلت النتيجة وهذه اللوتس.

ذرية. لها يكن لم األمرية إن حيث التبنِّي، حد إىل َوَصَل الذي اإلعجاب
األمرية فقامت إسكندرة، وبني فيزنيوسكا األمرية بني العالقة توثَّقت الوقت وبمرور
ملك إىل وعهدت إسكندرة، إىل ولقبها اسمها عن بتنازلها فيها أوصت وقد وصيتها، بكتابة

.٣١ / ١٢ / ١٩٠٠ الجليس»، «أنيس مجلة 7
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١٨٩٩ عام للمرسح تؤلِّف عربية أمرية

يخربها إسكندرة إىل زوجها كتب يَْت تُُوفِّ وعندما وفاتها. بعد الوصية هذه بتنفيذ إيطاليا
إسكندرة. إىل اللقب هذا تحويل َعَىل إيطاليا ملك الثالث عمانوئيل وصدَّق زوجته، بوصية
رسميٍّا تُدعى أفريينوه ملتيادي إسكندرة أو الخوري، قسطنطني إسكندرة أصبحت وهكذا

فيزنيوسكا».8 أفريينوه ألكسندرة «األمرية … باسم
عام يف اإلصدار عن توقفت حتى الجليس» «أنيس مجلَّتها تُْصِدر إسكندرة وظلَّت
جريدة إخراج َعَىل «عملت إسكندرة ولكن أيًضا، «اللوتس» توقفت ثمَّ ومن ،١٩٠٧
يف وصدرت تحريرها، برئاسة يََكن الدين ويل الشاعر إىل وعهدت اليومية، «اإلقدام»

طويًال».9 ر تعمِّ لم ولكنها ،٢٩ / ٤ / ١٩١٢
زيزينيا حي يف بمنزلها لها «وكان إسكندرة: األمرية عن يوسف نقوال ويقول
كان والزائرون، منهم املقيمون األدباء صفوة فيه يجتمع أدبي صالون باإلسكندرية

صربي.»10 إسماعيل والشاعر الحداد، وأمني الحداد، ونجيب مطران، خليل منهم
امللوك «تقدير نالت: واالجتماعية والثقافية األدبية إسكندرة األمرية مكانة وبسبب
عليها أَنَْعَم فقد … والنياشني األوسمة عليها فانهالت الدين، ورجال والسالطني واألمراء
كما … األوىل الطبقة من الشفقة وسام ثمَّ الثاني، الشفقة بوسام الحميد عبد السلطان
من يًصا خصِّ أنشأه وقد «رشفت»، وسام إيران شاه الدين مظفر الشاه جاللة َمنََحَها
وسام َمنََحَها واألدبي االجتماعي نشاطها عرش الثالث ليون البابا َعَرَف وملا … أجلها
الذهبي، املقدس القرب صليب أورشليم بطريرك َمنََحَها كذلك بطرس»، القديس «محامي
معارصينا جمعية يف عضًوا كانت وملا االستحقاق. نوط مارينو سان جمهورية من وجاءها
اإلسبانية الجامعة عضوية وسام ُمِنَحْت وكذلك الذهبي. الوسام منها نالت فقد اإليطالية،
ووسام بطرس، مار جمعية ووسام األكرب، الرشقية أمريكا صليب ووسام األمريكانية،

والسالم.»11 اإلنسان جمعية من شفاليه
بملوك إسكندرة األمرية صلة كانت مًدى أي إىل لنا تعكس والنياشني األوسمة وهذه
يف املبارش السبَب كانت الصلة هذه أن له يؤَسف ومما واألجنبية، العربية الدول وأمراء

ص٤٨١. السابق، يوسف، نقوال راجع: 8

ص٤٨١. السابق، يوسف، نقوال 9
ص٤٨٠. السابق، يوسف، نقوال 10

ص١١٦. ،١٩٨٩ الفرجاني، دار األدبية، الصحافة من فصول الطماوي، حسني أحمد 11
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حلمي عباس بالخديو صلتها «قويت الزركيل: قال األمر هذا وعن مرص، من األمرية طرد
شبهة حامت سويرسا، يف مقيم وهو األوىل، العاملية الحرب وانقضت ُخِلَع فلما وباإلنجليز،
مرص، من بالخروج وأُِمرت أوراقها وُصوِدَرْت بيتها ففتش َحْولها، مرص يف فؤاد امللك

12«.١٩٢٧ عام لندن يف وتوفيت إنجلرتا، إىل فرحلت

إنتاجها أولهما أمرين؛ يف يتمثل سنجد األدبي، إسكندرة األمرية إنتاج إىل نََظْرنَا وإذا
لقصة وتعريبها و«اللوتس»، الجليس» «أنيس مجلتيها إعداد عن عبارة وهو املطبوع،
املخطوط األدبي إنتاجها فهو اآلخر، األمر ا أمَّ الفرنسية. اللغة عن األمهات» «شقاء
عنه قال وقد الشعري، ديوانها األول عملني، يف يتمثل وهذا نفسه. الوقت يف واملفقود
بيتان وعليها «ديوانها»، إنها قالت مخطوطة شعرية مجموعة َعَىل «أَْطَلَعتْني الزركيل:

«ُمِنيَْت فيها: قال األمرية، لهذه أخرى نهايًة الطرازي فيليب ويَذُْكر ص٨. السابق، الزركيل، الدين خري 12

الرزق، وراء سعيًا إنجلرتا إىل أوالدها نزح ثمَّ جمة، متاعب بسببها وعانت بها ْت أََرضَّ فادحة بخسائر
عمرها.» من والخمسني الخامسة يف بلندن ١٩٢٧ عام يَْت تُُوفِّ وهناك األوىل، العاملية الحرب بعد فتبَعتْهم

ص٤٨٢. السابق، يوسف، نقوال
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١٨٩٩ عام للمرسح تؤلِّف عربية أمرية

حه تصفُّ أثر َعَىل كتبهما صربي، إسماعيل خط من أنهما يل ذََكَرْت الرصاص، بقلم
خمسة ذات مرسحية وهي الحب»، «أمانة مرسحيتها هو اآلخر والعمل املجموعة.»13

تُْطبَع.14 ولم تُمثَّل لم ولكنها فصول،
جهد بعد استطعت أنني إال اآلن، حتى مفقوًدا الشعري إسكندرة ديوان كان وإذا
كتابتها منذ مفقودة كانت التي الحب»، «أمانة املخطوطة مرسحيتها َعَىل أحصل أن كبري،

!١٨٩٩ عام يف

املرسحية مخطوطة

القطع من أوراق يف مكتوبة سنجدها الحب»، «أمانة مرسحية مخطوطة إىل نظرنا إذا
مجموع وهو ،١١٥ رقم حتى الرتقيم مسلسلة األوراق وهذه كراسة. شكل َعَىل املتوسط،
الريشة خالل من للقراءة، مقبولة بصورة مكتوب فهو الخط ا أمَّ املرسحية. صفحات

الفرتة. هذه يف امُلكتشفة املخطوطة الكتابات يف متَّبع هو كما واملداد،
بقلم «نسخة اآلتي: عليه مكتوب الخارجي، غالفها أو للمخطوطة، األوىل والصفحة
فرح، أفندي إسكندر إدارة العربي، مرص جوق رجال أحد األزهري، محمد السيد الفقري
السيد خط هو املخطوطة خط أن لنا تُثِْبت املعلومات وهذه «.١٨٩٩ سنة أغسطس ١٧ يف
تخص كانت النسخة، هذه أن أيًضا وتُثِْبت إسكندرة، األمرية خط وليس األزهري، محمد
هذه لتمثيل تستعد كانت إسكندر فرقة أن يعني وهذا املرسحية. فرح إسكندر فرقة

!١٨٩٩ عام الجمهور أمام املرسحية
يف فرح إسكندر فرقة ممثيل أحد سنجده األزهري، محمد السيد عن بحثْنا وإذا
وباألخص الفرقة، ممثِّيل ضمن مرة من أكثر اسمه ذُِكر حيث عرش، التاسع القرن أواخر
عام املطبوعة أنطون، فرح وتعريب ديماس إسكندر تأليف الهائل» «الربج مرسحية يف
سالمة الشيخ فرقة إىل وانضم ،١٩٠٥ عام فرح إسكندر فرقة تََرَك املمثل وهذا 15.١٨٩٩

ص٨. السابق، الزركيل، الدين خري 13

حسني أحمد عن: نقًال ،١٥ / ١٠ / ١٩١٥ الرشق»، «فتاة مجلة يكن، الدين وويل محرم أحمد راجع: 14

ص١١٨. السابق، الطماوي،
األدوار. توزيع صفحة ،١٨٩٩ باإلسكندرية، العثمانية املطبعة الهائل»، «الربج مرسحية انظر: 15
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املطبوعة بعضالنصوصاملرسحية يف الشيخ فرقة ممثيل ضمن أيًضا اسمه وذُِكر حجازي،
واملخطوطة.16

لدينا الثابت فمن الحب»، «أمانة مرسحية تمثيل من فرح إسكندر فرقة موقف ا أمَّ
إىل نظْرنا وإذا أخرى. فرقة أية تمثِّلها ولم بل مطلًقا، املرسحية هذه تمثِّل لم الفرقة أن
كانت الفرقة إن أي ،١٨٩٩ أغسطس شهر يف سنجده املرسحية، لهذه الفرقة نسخ تاريخ
إسكندر فرقة ظروف هي فما بقليل. بَْعَده أو التاريخ هذا يف املرسحية هذه تمثيل تنوي

التاريخ؟! هذا يف فرح
يوليو هي أشهر، ثالثة ملدة العمل من إجازة تأخذ املرسحية الفرق كانت عادة
بعض ويف أكتوبر. يف عادًة يبدأ الذي الجديد للموسم تستعد حتى وسبتمرب؛ وأغسطس
كانت كما اإلجازة، هذه أثناء األقاليم، يف املرسحية أعمالها تَْعِرض الفرق كانت الحاالت
والفنية. اإلدارية لظروفها تبًعا ديسمرب أو نوفمرب يف الجديد موسمها تبدأ الفرق بعض

جرجي بمطبعة ُطِبعت مابرو، زاكي تعريب الوفاء، شهيدة أو تسبا رواية هوجو، فكتور انظر: 16
اآلباء»، «مظالم مرسحية مخطوطة انظر: وأيًضا األدوار. توزيع صفحة ،١٩٠٦ باإلسكندرية، غرزوزي

.١٩٠٥ عام كامل خليل بقلم
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١٨٩٩ عام للمرسح تؤلِّف عربية أمرية

١٨٩٩ ديسمرب أوائل وحتى أغسطس شهر منذ فرح إسكندر فرقة إىل نظْرنا وإذا
والزقازيق املنيا األقاليم هذه ومن املرسحية، بعروضها املرصية األقاليم تجوب سنجدها
إعادة عن عبارة فكانت األقاليم، هذه يف امُلمثَّلة املرسحيات ا أمَّ واإلسكندرية. قرقاص وأبو
غانية وانتقام، غرام الصدف، محاسن السودان، وفتح املهدي ومنها: القديمة، للمرسحيات
الفرتة. هذه يف تُمثَّل لم الحب» «أمانة مرسحية أن يعني وهذا النساء.17 مطامع األندلس،
وتُعرض النور، ترى ال كي الحب»، «أمانة مرسحية أمام باملرصاد َوَقَف الَقَدر ولعل
تستعد الفرقة وكانت قبل، من تمثَّل لم جديدة، مرسحية أنها من فبالرغم الجمهور. أمام
مرسحه بتجديد قام فرح إسكندر وأن خصوًصا الجديد، موسمها بها لتبدأ ِلَعْرضها
َعْرضها. دون حالت الظروف أن إال — اآلن أوليمبيا سينما — العزيز عبد بشارع الشهري
«إن جديد»: «مرسح عنوان تحت «األخبار» جريدة قالت ،٢٧ / ١٠ / ١٨٩٩ ففي
مرسح إصالح يف رشع قد املرصي، العربي الجوق مدير فرح أفندي إسكندر حرضة
أمس شاهْدنا وقد القوم. وكرام العائالت الستقبال الئًقا وَجَعَلُه وترميمه، العزيز عبد
أنشأ قد الفاضل املدير حرضة «إن عليها: االطِّالع بعد القول لنا فصحَّ اإلصالحات، هذه
َعَىل وأنشأها بأكملها، القديمة البناية هدم قد فإنه َم. ورمَّ أصلح أنه ال جديًدا، مرسًحا
الواقعة املخازن واشرتى الخديوية، األوبرا بهندسة بها اقتدى وهندسة، جديدة أساسات
وأوىص محلها. يف األكرب املدخل ويجعل َهْدمها، يف وسيرشع الشارع، َعَىل املرسح أمام
القادم. الشهر أوائل يف مرص إىل وسيصل (فيينا)، فيانا يف القطيفة من جميل َفْرش َعَىل
فتسع العمومية القاعة ا أمَّ األلوان. مختلفة بفوانيس بالكهربائية، كله التنوير وجعل
يف منه وسيفرغ الصحية، للقواعد مراعاًة واملنافذ الشبابيك من أكثر وقد كرسيٍّا، ٣٦٠

فيه.» بالتمثيل ويبتدئ القادم الشهر من األول النصف
يف جديدة مرسحية تَْعِرض املرسحية الفرقة كانت الفرتة، هذه يف متَّبَع هو وكما
إسكندر فرقة أن يعني وهذا ًما. ُمرمَّ أو ًدا ُمجدَّ كان ولو حتى جديد، مرسح أي افتتاح
العزيز عبد بشارع مرسحها افتتاح يف الحب» «أمانة مرسحية لعرض تستعد كانت فرح
امللوك»،18 «حلم مرسحية َعَرَضْت الفرقة إن تقول التاريخية الحقيقة ولكن تجديده. بعد

،١٧ / ١٠ / ١٨٩٩ ،٦ / ١٠ / ١٨٩٩ ،٢٦ / ٩ / ١٨٩٩ ،٣٠ / ٨ / ١٨٩٩ «مرص»: جريدة انظر: 17

.٦ / ١٢ / ١٨٩٩ ،٢٦ / ١١ / ١٨٩٩ «املؤيد»: وجريدة .٦ / ١١ / ١٨٩٩
.٢١ / ١٢ / ١٨٩٩ األخبار: جريدة انظر: 18
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،٢١ / ١٢ / ١٨٩٩ يوم املرسح افتتاح يف مرة19 ألول الحداد نجيب وتعريب كورني، تأليف
،١٨٩٩ فرباير يف تُُويفِّ وأنه خصوًصا للفرقة، األول الكاتب باعتباره الحداد20 لنجيب وفاءً

عليها. حقه من بعًضا له تَُردَّ أن تَُحاِول الفرقة وكأن
«املراسح عنوان تحت ،٢٢ / ١٢ / ١٨٩٩ يف «األخبار» جريدة العرضقالت هذا وعن
عنهم ضاقت الذين بجموع العزيز عبد شارع يف العربي املرسح أمس «غص العربية»:
فهي … الرواية ا أمَّ كثريون. َخْلق املدخل َعَىل وازدحم أرجائها، وسعة رحبها َعَىل باحته،
عربي قالب يف الحداد نجيب الشيخ املرحوم سبكها وقد الشهري، كورنيل مؤلَّفات نخبة من
الذي املمثل أجاد وقد وأبدع. فأطرب الشجية األناشيد يُنِْشد سالمة الشيخ وكان فصيح.
صدورهم. وسعة الكبار، حلم مسحة عليه جليًال، وقوًرا فكان قيرص، أغسطس بدور قام
واتفق واإليماء. اإللقاء أحسن ألنه مكسيم؛ بدور قام الذي َعَىل أيًضا الحضور وأثنى
مبالغة فيه يكن لم وتزيينه املرسح هذا تحسني مىضعن فيما ذََكْرنَاه ما أن َعَىل الجميع

مغاالة.» وال

إال ،٢١ / ١٢ / ١٨٩٩ يف مرة ألول امللوك» «حلم مرسحية َعَرَضْت فرح إسكندر فرقة أن من بالرغم 19

الحداد سليمان وفرقة القرداحي، سليمان فرقة مثل: فرقة، من أكثر َمتْها وَقدَّ َسبََق املرسحية هذه أن
،٣٠ / ٨ / ١٨٩٣ ،٢١ / ٧ / ١٨٩٣ ،٢٠ / ٧ / ١٨٩٣ «املقطم»: جريدة انظر: وللمزيد .١٨٩٣ عام منذ

.١ / ٩ / ١٨٩٤
ويف الحداد. سليمان املعروف املرسحي ابن وهو بها، ونشأ ببريوت ١٨٦٧ سنة الحداد نجيب ُولِد 20

ويف األمريكية. واملدرسة الفرير مدرسة يف العلم ى وتلقَّ اإلسكندرية، إىل ته أُْرسَ هاجرت ١٨٧٣ سنة
للروم البطريركية املدرسة يف العلم وتلقى بريوت، إىل األرسة فعادت العرابية، الثورة قامت ١٨٨٢ سنة
سنة ويف اليازجي. وإبراهيم خليل الشيخني خاليه َعَىل وفنونها العربية اللغة آداب ى وتلقَّ الكاثوليك،
اإلسكندرية إىل سافر ١٨٨٤ سنة ويف بعلبك. مدرسة يف والفرنسية العربية للغتني أستاذًا ُعنيِّ ١٨٨٣
جريدة بدران وعبده الحداد أمني وشقيقه هو أنشأ ١٨٩٤ سنة ويف األهرام. جريدة يف بالتحرير واشتغل
دائَم وكان واملجالت، الصحف من وغريها الجليس أنيس مجلة يف الكتابة وتوىل اليومية، العرب لسان
أهم وِمْن .١٨٩٩ عام َ فتُُويفِّ الصدر يف بمرض أصيب حتى الشعر، ونْظم والرتجمة والتأليف الكتابة
«حلم عدي»، بن «عمرو السودان»، «فتح اليأس»، بعد «الرجاء والقصصية: املرسحية وترجماته مؤلفاته
«صالح الثالثة»، «الفرسان وانتقام»، «غرام العرب»، «ثارات الغرام»، «شهداء القيرص»، «عدل امللوك»،
الليل»، «فرسان البان»، «غصن انقطع»، ما «رجع الهائل»، «الرس العشاق»، «فضيحة األيوبي»، الدين
«أوديب»، «بريينيس»، «زايري»، «فيدر»، «ميالدي»، املغصوب»، «الطبيب «لورانزينو»، ليلة»، «حديث

األخوين». «عداوة امللوك»، «حلم «حمدان»، «السيد»،
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غالفها أو الثانية الصفحة سنجد أخرى، مرة املرسحية مخطوطة إىل ُعدنا وإذا
إسكندرة «تأليف» فصول، خمسة ذات الحب»، «أمانة «رواية اآلتي: عليه مكتوب الداخيل
عرش السادس القرن يف إسبانيا يف جرت الخوري، قسطنطني املرحوم كريمة أفريينوه

«.١٨٩٩ سنة أغسطس ١٧ األزهري محمد السيد «توقيع» للمسيح،
رواية وليس مرسحية النص أن رغم «رواية»، كلمة وجود سيالحظ القارئ ولعل
النصوصوالعروض َعَىل تُْطَلق كانت «رواية» كلمة أن والحقيقة الحديث. األدبي باملفهوم

سابقة.»21 دراسة يف األمر هذا أْوَضْحنا وقد عرش، التاسع القرن أواخر منذ املرسحية

شاَعْت زمن يف املرسحية، هذه ألَّفت إسكندرة أن َعَىل تدل فإنها «تأليف»، كلمة ا أمَّ
مثلها املرسحي، التأليف رائدات من إنها أي وامُلعرَّبة، املرتجمة املرسحية النصوص فيه
القرن يف إسبانيا يف «جرت أحداثها املرسحية أن وعبارة فواز. وزينب هللا عبد لطيفة مثل
استوحت األوروبية، لثقافتها تبًعا إسكندرة، أن َعَىل تدل فإنها للمسيح»، عرش السادس

نصوص سلسلة إسماعيل، عيل سيد د. تحقيق: بلقيس»، «امللكة مرسحية هللا، عبد لطيفة انظر: 21
ص٨–١٣. ،٢٠٠١ ،١١ عدد مرسحية،
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يطرح الذي والسؤال الفرتة. تلك يف شائًعا كان األمر وهذا إسبانيَّة، حادثة من مرسحيَّتَها
املرسحية؟ هذه تأليف َعَىل إسكندرة أقدمت ملاذا اآلن: نفسه

للمرسح والتأليف إسكندرة

باملرسح تَْهتَمَّ لم أنها إال أدبية، مجلة تُْعتََرب الجليس» «أنيس مجلة أن من الرغم َعَىل
محدوًدا كان باملرسح املجلة فاهتمام الشعر. وباألخص والفنون، اآلداب ببقية كاهتمامها
لبعض تتعرض عندما وباألخص اليسرية، النقدية واألقوال اإلعالنات، بعض َعَىل وقاًرصا

رشدي.22 لحسن العربي» «حسان ملرسحية تعرُّضها مثل املطبوعة، املرسحيات
يف ونَرشتْها إسكندرة، كتبَتْها مهمة، مرسحية مقالة َوَجْدنا فقد ذلك، من وبالرغم
كانت املقالة وهذه والروايات». العربية «مالعبنا عنوان تحت الجليس»، «أنيس مجلتها
ْت نُِرشَ فقد الحب»! «أمانة الوحيدة تأليفمرسحيتها َعَىل إسكندرة إقدام املبارشيف السبَب
كتابة قبل أي ،٣٠ / ٦ / ١٨٩٩ بتاريخ الثانية السنة من السادس العدد يف املقالة هذه

تقريبًا. بشهرين املرسحية
املرأة، تحرير إىل داعية كانت إسكندرة أن يل اتَّضح املقالة، هذه قراءة خالل ومن
التأليف وباألخص النسائي، باألدب الُكتَّاب اهتمام وجوب إىل أشار من َل أوَّ وكانت
الفقرات ومن وعمليٍّا. نظريٍّا املجال هذا يف رائدًة تَُعدُّ بذلك وهي املرأة. أجل من املرسحي

قولها: ذلك، َعَىل الدالة

تهم مرسَّ إىل يُْفِيض ما بكل الحكومة مطالبة عن ينفكُّون ال الرجال نجد إننا
ويبالغون املجتَمعات، وتحسني املتنزَّهات، إنشاء يطلبون فهم لهوهم، واكتمال
هذه إىل أحد منهم ينظر أن دون ولكْن ذواتهم. رسور إرادَة كثريًا، ذلك يف
وبعض العمر، أكثر منزلها إال ُمُدِننا يف تَْعِرف ال فإنها بالدنا، يف املسكينة املرأة
حظَّ فال ومتنزَّهات، مجتمعات من ذلك عدا وما شهر، كل مرة بها تمر شوارع
يومهن كل الدجاج، يُْشِبهن بالعموم بالدنا يف النساء إن بل باإلطالق. منه لها
كالرجل، برش املرأة هذه أن مع وظالمه، حلوكته إال الليل من يعرفن وال النهار،
ال كان فإذا والصناعة. الطبيعة عطايا يف واملشاركة والسمر، اللهو حق ولها

.٣١ / ١ / ١٩٠١ ،٢٨ / ٢ / ١٩٠٠ الجليس»، «أنيس مجلة انظر: 22
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تجلس أن وال والشطرنج، بالنرد تلعب قهوة تجلسيف أن الرشقية، بمرأتنا يليق
وشغله، النهار عناء من ليلها يف فتسرتيح القلب، صدأ بها تجلو طرب، دار يف
وتتفكه األلحان، أطايب فيها تستمع التمثيل، مالعب تحرض أن بها يليق فإنه
التمثيل، شأن اعتربنا لو فإننا الجملة، وعىل حاالتهم. وصور املاضني، بأحاديث
اللييل ناديها هو إذ إليها، منرصًفا أكثره يكون أن املرأة حق من أن لوجدنا
املضايقة؛ كل املرأة عاداتها ضايقت التي البالد، هذه مثل يف سيَّما وال الوحيد،
بعض يوجب فيما وترى إليها، تلتفت أن حكومتنا واجبات أكرب من نَُعدُّ ولذلك

املفيد. األدبي املطلب هذا يف سيَّما وال رسورها،

التي املتشدِّدة، الرشقية العادات من املرأة لتحرر دعوة يَُعدُّ القول هذا كان وإذا
املرسحي الفن عىل القائمني أيًضا يدعو فإنه عرش، التاسع القرن أواخر يف موجودة كانت
ًرا تصوُّ َوَضَعْت أيًضا املقالة هذه يف إسكندرة أن املالحظ ومن الرشقية. باملرأة لالهتمام

قالت: التصور هذا وعن املرسحي، للتأليف مفهوًما أو

بالفائدة عالقته أنكرت إذا األدبية، الفائدة تماَم التمثيلية الروايات ِلَفنِّ إن
لكل يتعرض ألن الدنيوية حاالته له تؤهِّ ال الكاتب أو الشاعر أن وهو املادية،
اإلنذار موضوع يف سامية ومعاٍن أفكاٌر له تُكون فقد فن. كل يف ويكتب يشء،
يُوِدْعها لم فإذا حياته، أثناء يف إظهارها له يَتَِّفق ال ولكنه مثًال، والتحريض
ولكنه الوجد، وِذْكر العشق يف حسنة معاٍن له تَُكون وقد معه. ضاعت الرواية
فيُوِدعها الداعي، ذلك إليه يُنَْسَب أن يحب ال أو داٍع، لغري ِذْكرها له يصح ال
ال ولكنه ذلك، وأشباه والحماسة، الثورة يف أفكار له تكون قد وكذلك الرواية.
ألن يشء؛ كلَّ فيها ذََكَر الرواية له ُعِرضت فإذا شيئًا. منها يُْظِهر أن يستطيع
له فيتم غريه، بلسان متكلًِّما يكون أنه عن فضًال سعة، ذا يكون القول مجال
األدبية الحقيقة إال له تكون وال وبينه، الحال حقيقة بني كثيف حجاب بذلك
أَْجَوَد فيها لَوَجَدُه ومعرِّبيها؛ الروايات مؤلفي ِشْعَر الناقد َد تََفقَّ ولو املحضة.
إىل مائًال يكون ال قد َطبَْعُهْم ألن الخصوصية؛ األخرى أغراضهم يف شعرهم من
يكن لم َغَرٌض فاتهم فإذا الرواية يف ا وأمَّ َحَسٍن. َغرْيَ فيخرج املديح، أو الرثاء
ِشْعرهم فيبدو منها، واحد أو األغراض، سائر تَُفتُْهم لم فيه، اإلجادة طبعهم من
اآلداب ن حسَّ قد التمثيلية الروايات َفنَّ فإن اإلجمال، وعىل يمكن. ما أجود عىل
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هذا كان بحيث وحدها، له تتسع تكن لم فنونًا فيها وأوجد فروعها، وأكثر كثريًا
قد املعروفة، طرقهما يف واإلنشاء النظم ألن لآلداب؛ جاءت جديدة كحياة الفن

أحد. يملها فال الروايات ا وأمَّ والُكتَّاب، الشعراء ملَّها

«أمانة مرسحية يف املوجودة التصور نفسه هو املرسحيات لتأليف التصور وهذا
بصورة املرسحي التأليف يف تصورها تَُطبِّق أن أرادت أفريينوه إسكندرة وكأن الحب»!

املقالة. هذه نَْرشها ِمْن فقط شهرين بعد الحب» «أمانة مرسحية فألَّفت عملية،
واحدة مرة رأته الذي إسبانيا، ألمري إيميليا ِعْشق حول تدور الحب» «أمانة ومرسحية
له. بحبِّها فيه تَْعَرتِف باسمها، ًعا موقَّ خطابًا خادمها مع له أرسلت ثَمَّ ومن حبه. يف فوقعت
جواب!» عندي له «ليس للخادم: فيها قال واحدة، بعبارة الخطاب هذا عىل ردَّ األمري ولكن
«عاشق باسم ع موقَّ خطاب جاءها حتى األمري، رد أمام حالكة لحظات إيميليا وعاشت
منذ أحبَّها ولكنه باسمها، معرفته عدم رغم لها، الشديد بحبه صاِحبُه فيه يعرتف أمني»،
عبارة بنفس خطابه عىل أجابت إيميليا ولكن البحر. شاطئ عىل األوىل للمرة شاهدها أن
توايل ومع العاشق. هذا صورة يف األمري من تنتقم وكأنها جواب!» عندي له «ليس األمري:
بزواجه املرسحية وتنتهي نفسه، إسبانيا أمري إال هو ما العاشق، هذا أن نكتشف األحداث

إيميليا. من
املرأة نفسيِة وخلجات لواعج لنا تَْعِكس شعرية، مناجاة عن عبارة املرسحية وهذه
كما املرسحية وكأن املشاعر. هذه إلخ … وأمانيها وآمالها وخياالتها وحبها ِعْشقها يف
مقالتها يف أَْوَضَحتُْه كما املرسحي للتأليف إسكندرة ر لتصوُّ عميل تطبيق عن عبارة قلنا

السابقة.
املرسحية كتابة يف رائدة كانت املرسحية هذه يف إسكندرة أن بالذكر الجدير ومن
وبطلة امرأة، املؤلفة إن حيث — التعبري صح إن النسائي، األدب إىل نسبًة — النسائية
نظري وجهة من — األسلوب وهذا امرأة. حول يدور املرسحية وموضوع امرأة، املرسحية

املرسحية! هذه تمثيل عن فرح إسكندر فرقة إحجام يف الخفي السبَب كان —
حجازي، سالمة الشيخ كان الفرتة هذه يف فرح إسكندر فرقة عماد أن املعروف فمن
ولكن سالمة، الشيخ األول ومطربها بََطلها يكون أن بُدَّ ال مرسحية كلَّ أنَّ يعني وهذا
يف املوجودة األشعار معظم وأن المرأة، فيها املطلقة البطولة كانت الحب» «أمانة مرسحية
سواء الدور، محدوَد فكان املرسحية هذه يف الرجل أما املرأة. هذه تُْلِقيها كانت املرسحية
أي إيميليا. حب يف األمري مزاحم البارون لشخصية أو إسبانيا، أمري لشخصية الدور كان
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الشيخ ي تنحِّ أن لها بدَّ ال فكان املرسحية، هذه تمثِّل أن أرادت إذا فرح إسكندر فرقة إن
تراَجَعت ولهذا للفرقة؛ كبطل بمكانته يليق وال به يليق ال دوًرا تعطيه أن أو جانبًا، سالمة

الحب». «أمانة مرسحية تقديم عن الفرقة
باملقارنة الشعر، قول يف كثريًا أَْفَرَطْت إسكندرة أن املرسحية هذه قارئ وسيالحظ
والجمال الطبيعة عن إسكندرة فيه تغنَّت الشعر وهذا املوجودة. النثرية القطع بحجم
حياة يف مجهوًال يُْعتََرب الجانب وهذا إلخ. … العفيف والغزل والعشق النفسية واملشاعر
الجليس»، «أنيس مجلتها يف املنشورة القليلة ألشعارها بالنسبة ونادًرا نَْفِسها، إسكندرة

عباس. الخديو وباألخص واألمراء، امللوك مديح حول تدور والتي
لهذه ذاتية ترجمة عن عبارة املرسحية بأن يشعر إسكندرة حياة جيًِّدا يعرف ومن
املشاعر هذه فصاغت نفسها، وخلجات بمشاعرها تبوح أن أرادت إسكندرة وكأن األمرية،
كما املرسحي، التأليف يف رها لتصوُّ تبًعا املرسحية، ثوب أَْلبََستْها القصائد من مجموعة يف
تأليف َسبََقْت املرسحية ألشعار إسكندرة صياغة إن أي السابقة. مقالتها يف أْوَضَحتْه
نذكر ذلك ولبيان للمرسحية. والدرامي الفني بالبناء أخلَّ األسلوب وهذا نفسها، املرسحية

األمثلة: هذه
ثنايا ويف املرسحية، أحداث بداية منذ إيميليا صديقة «جوليا» شخصية أن الحظنا أوًَّال:
منذ يشعر القارئ أن لدرجة إيميليا، تجاه والحسد والحقد التآمر روح تُْظِهر كلماتها
والصعود وتشابُكها األحداث تتابُع يف كبري شأن لها سيكون الصديقة هذه أن البداية

هذا! من شيئًا يحدث أن دون تنتهي املرسحية ولكن ذروته. إىل بالرصاع

تخىشمن «أال له: تقول منها، زواجه أَْمر يف األمري فاتحها أن بعد إيميليا، أن الحظنا ثانيًا:
أمام يقف سوف ما أمًرا هناك بأن القارئ يُشعر القول وهذا … قرصك؟!» يف معاَرضٍة
لألمري األرسار كاتم قال عندما ثانية، مرة تََكرََّر املعنى هذا وأن خصوًصا الزواج، هذا
حكومته رجال أمام األمري اعرتف عندما ثالثة، مرًة تكرر ثمَّ الزفاف! أَْمر يف َل تََعجَّ بأنه
األجنبيات، األمريات من ال الشعب، عامة من زوجته اختار عندما املألوف، َخاَلَف بأنه
أي دون إيميليا، من األمري بزواج املرسحية انتهت فقد ذلك، من وبالرغم متَّبَع! هو كما

الزواج! هذا ر يؤخِّ أو يَُعْرِقل ما حدوث ودون يُذَْكر، اعرتاض
أن يستطيع كي رسيعة، بصورة زفافه يتمَّ أن أراد األمري أن املرسحية يف جاء ثالثًا:
التنكر ذلك يف السبب نعلم أن دون تنتهي، املرسحية ولكن أيَّام! لبضعة متنكًِّرا يسافر

السفر! سبب أو
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بقدر فنيٍّا، املرسحية ببناء تهتمَّ لم إسكندرة أن عىل تدل التي األمثلة بعض هذه
التأليف عن ملفهومها كتابتها بني القصرية الزمنية الفرتة ولعل أشعارها. بصياغة اهتمامها
األسايسلخروج السبَب كان املرسحية، هذه كتابة يف املتمثِّل العميل تطبيقها وبني املرسحي

الصورة. بهذه املرسحية هذه
املكتبة يُثِْري أدبيٍّا كشًفا تُعترب الحب» «أمانة مرسحية فإن األمر من يكن ومهما
تراثه زال ما الذي القرن ذلك عرش، التاسع القرن يف املرسح تراث وباألخص العربية،
ليحتل شامًخا، جليٍّا ليظهر السنني، غبار وينفضعنه يكتشفه من يَنْتَِظر مجهوًال، األدبي

الكثريون! يعرفه ال الذي الحقيقي، مكانه
٢٥ / ٧ / ٢٠٠٢ يف: القاهرة

إسماعيل عيل سيد د.
األدبية الدراسات قسم رئيس
املنيا جامعة – العلوم دار كلية
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صني املشخِّ

إيميليا. عاشق إسبانيا أمري كارلوس: الدون
األمري. مزاحم إسباني رشيف البارون بيدرو: الدون
األمري. أرسار كاتم إسباني رشيف سيزار: الدون

إيميليا. والد فيلب: الدون
األمري. وعشيقة فيليب الدون ابنة إيميليا: الدونا
إيميليا. صديقة إسبانية رشيفة جوليا: الدونا

إيميليا. خادم
األمري. خادم

وجنود. وأتباع ُحرَّاس



الحب أمانة

املرسحية. شخصيات صفحة

األول الفصل

األول الجزء

إيميليا) بمنزل غرفة (يف

إيميليا:

ال��ج��م��اُل ي��ك��ف��ي أم��ا م��اٍل ب��ال ج��م��ي��ًال ي��ه��وى ال��ذي ك��ان إذا
ال��ج��الُل ال��ح��ب ع��ن أي��م��ن��ع��ه َق��ْدٍر ج��ل��ي��َل ال��ح��ب��ي��ب ك��ان وإن
ات��ص��اُل ِل��َق��ْل��بَ��يْ��نَ��ا ب��ه ي��ك��ون ح��بٍّ ل��ع��ق��د ال��ج��م��ال ي��ك��ف��ي أال
وال��ك��م��اُل اإلم��ارة ت��زيِّ��ن��ه أم��ي��ًرا أه��وى ال��ذي ك��ان وإن
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يُ��ن��اُل ال ك��اإلم��ارة ه��و وه��ل أم��ي��ر ك��ذا األم��ي��ر ق��ل��ب ف��ه��ل
ال��رج��اُل ت��خ��ف��ى ت��ح��ت��ه��ا ث��ي��ابً��ا إال األل��ق��اب ل��ي��س��ت ل��ع��م��رك
م��اُل ي��ل��وي��ه وال ل��ق��ب ب��ه ي��ع��ل��و ل��ي��س ق��ل��ٌب ال��م��رء وق��ل��ُب
ان��ف��ص��اُل ال��ح��ب ل��ع��روة ول��ي��س ق��ل��ب��ي م��ل��ي��ك أح��ب أن��ا ك��ذاك
واالن��ت��ح��اُل ف��ال��ع��ذاب وإال وس��ع��دي َط��َرب��ي ف��وا واف��ى ف��إن

الثاني الجزء

إيميليا) عىل مفتِّشة تدخل (جوليا

بعد … الدمع آثار عينيك وعىل … مكتئبة حزينة … الحبيبة أيتها بالك ما جوليا:
انفرْدِت حتى إخفاءه تُِحبِّني يشء أفكاِرِك عىل طرأ هل … ضاحكة! مرسورة أراك كنُت أن
أزيل لعيلِّ … ضمريك يف ما أخربيني … العنان؟ ألفكارك لتُْطِلقي الغرفة هذه يف بنفسك

واألحزان؟ الهموم هذه عنك
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فأنا … األزل منذ الشقاء عيلَّ ُكِتَب فقد … العزيزة أيتها وشأني اتركيني إيميليا:
(تبكي). يَْحتَِمل ال ما القلب ل أحمِّ ولكنني صابرة،

منظرك َقطََّع لقد … الشديد؟ والحزن العذاب تقاسني كذلك أتركك كيف جوليا:
دموعك وكفكفي … أساعدك وأنا بك ما يل فاذكري … فكري َشَغَل لونك وتَغريُّ … قلبي

للبكاء! سببًا لك أرى ال وأنا يُبِْكيِك؟ الذي فما …
إيميليا:

ب��ك��ى َم��ْن أول ول��س��ت ب��َك��يْ��ُت ول��ق��د َش��َك��ا َم��ْن َل أَوَّ ول��س��ت ال��زم��ان أش��ك��و
ح��ك��ى إن��س��انً��ا ال��ن��اس ف��ي ل��ه ع��ي��ن��ي رأْت م��ا ت��ع��ي��ٍس ح��ظٍّ م��ن وأن��وح

مطرقة). (تبكي عليل وفؤادي ثقيل حميل إن آه
… عليل؟ فؤادك وممَّ الثقيل؟ الحمل هذا فما … العزيزة أيتها نفيس َفَدتْك جوليا:
يف أشاركك أن الصداقة من أليس … أحزانك نصف أشاطرك أن أَْقِدر لعيلِّ به أَْخِربِينِي
ك لرسِّ موضًعا تََريْنَِني ألْسِت … ات؟ واملرسَّ األفراح يف أشاركك كما … والحرسات األحزان

لثقتك؟! ومكانًا
يف رشيكتي وأنت … أعتقد وبودادك … أعتمد عليك إنما … جوليا يا ال إيميليا:
رس كل وال … يُنال مطلوب كل ما ولكن … أكداري يف رشيكتي أنت كما … اتي مرسَّ

ويُقال! يُفىش

ال��ح��ذْر إال ال��رأي ف��م��ا وح��اِذْر م��س��ت��ص��ح��ٍب ك��ل ع��ن ال��س��ر ُص��ن
َظ��َه��ْر إْن ل��ه أس��ي��ٌر وأن��ت ُص��نْ��تَ��ُه إن ِس��رَُّك أس��ي��رك

وقد مثيل! يف يُقال ال ولكنه … الناس عامة مع الحبيبة أيتها يصح هذا جوليا:
مصابك بأن فتأكَّدي … البرش من أحٌد قلبينا بني يُفرِّق فال … الصغر منذ معك ئُْت نُشِّ

… تقولني ما الستماع آذانًا كيل وأصبحت … فؤادي يف أثَّر
نفسها): (تخاطب إيميليا

أَْض��يَ��ق ال��س��ر ي��س��ت��ودع ال��ذي ف��ص��در س��رِّه َك��تْ��م ع��ن ال��م��رء َص��ْدر ض��اق إذا
ال��ن��وائ��ُب ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وت��واَل��ْت ال��م��ص��ائ��ُب ع��ل��يَّ ك��ث��رت ل��ق��د رب��ي ي��ا
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ال��ذائ��ب ف��ؤادي م��ن ي��خ��لِّ��ص��ن��ي وم��ن أح��زان��ي م��ن أف��ر أي��ن ف��إل��ى
م��ع��ل��وَال ص��ار ب��ج��س��م اش��ت��ف��ي��ت ح��ت��ى ص��غ��ر م��ن ال��ن��وَح زم��اُن ي��ا ع��لَّ��ْم��ت��ن��ي
ع��ي��َال َص��بْ��ره��ا ح��ت��ى ال��ن��وح تُ��َواِص��ُل َغ��َدْت ال��ح��ب��ي��ب بُ��ْع��د ع��ل��ى ف��ت��اة ارح��م

وملن … عاشقة أنها شك وال … اآلن الرس فهمت لقد نفسها): (تخاطب جوليا
… تولع به من عىل تخفى ال ولكنها … تتنوع أحواله العشق إنَّ نعم … مفارقة تهواه

القائل: صدق ولقد

ال��َع��بَ��ِق م��ن ي��خ��ل��و ال ال��م��س��ك ك��ح��ام��ل أََح��ِد ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ال ال��ع��ش��ق دالئ��ل

الغاية؟! لهذه أَْوَصَلها ومن … تحب من ألرى … للنهاية أسايرها أن يجب فاآلن
وأنا … أرسارك عني تكتمني ُدْمِت ما … بصديقة لست أنك عرفت اآلن إيميليا) (تخاطب
… النحول هذا لجسمك َجَلَب الذي ما … أخربيني فباهلل … صباِك وعشرية هواك أليفة
… ك رسِّ عرفان من أريد ال فإنني … ك رسَّ عيلَّ تخَيشْ وال أْطِلِعيني الذبول؟ هذا ولوجهك
تموتني … هكذا أراك أن أطيق ال ألنني … بلواك يف ألساعدك بل … خفاياك عىل ألطَّلع

بالذهاب). (تهمُّ عمرك زهرة يف وأنت حزنًا
(تمسكها): إيميليا

ب��دا م��ا ش��خ��ص��ك ل��غ��ي��ر وْه��و ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ذي س��رِّي اس��م��ع��ي وِق��ِف��ي ت��ذه��ب��ي ال
ال��ع��دا أخ��ش��ى م��ث��ل��م��ا األص��ادق أخ��ش��ى ب��ه وأن��ا يُ��ِم��ي��تُ��ن��ي ي��ك��اد س��ر

… قويل بىل جوليا:
… أوًَّال يل احلفي إيميليا:

الردى! ذقت ولو … أكتمه وهللا جوليا:
إيميليا:

األس��ُر ي��ظ��ه��ر أن ال��ك��ت��م��ان م��ن وآن ال��س��ر ب��رح ف��ق��د س��رِّي ف��اس��م��ع��ي إذن
ال��ب��دُر دون��ه أو األوص��اف ف��ي ال��ب��د ه��و ُح��ْس��نَ��ه ��ْع��ُر ال��شِّ يُ��ْدِرك ال ف��تً��ى ع��ش��ق��ت
ال��ق��ط��ر ي��ح��س��ده ص��ار أن إل��ى وَرقَّ ال��س��ه��ى ي��ح��س��ده ص��ار أن إل��ى ت��س��ام��ى
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جوليا:

ال��ن��ص��ر ل��ه تَ��مَّ ال��ُح��س��ن ه��ذا ِم��ثْ��ل ع��ل��ى ال��ذي ال��م��اج��د ال��ف��ت��ى ه��ذا م��ن وب��ال��ل��ه

تعرفيه! أن تقدرين ال إيميليا:
صاحب … الجميل الفتى الكونت جارنا أليس عرفته! قد أنني أظن بل ال جوليا:

هنا؟ الذي القرص هذا
أبناء من طائش فتًى هو ثمَّ … كثريون أمثاله فإن … جوليا يا هو ليس ال إيميليا:
… الجديدة والحرية الذميمة، العادات وأَْغَوتْهم املقامرة أْفَسَدتْهم الذين … العرص هذا
ذميم من فيهم ما خربة الحال يف أفسَدتْها … جمال ملحة منهم العني رأت إذا فأصبحوا

الخصال.
يقع بأن الحظ أَْسَعَده الذي السعيد هو ومن باهلل؟ الحبيب، هذا فمن إذن، جوليا:

عندنا؟ شاب أجمل البارون أتراه الجمال؟ هذا له يكون وأن … فؤادك يف هواه
حبي ليت يا ولكن … املعرش لطيف املنظر، جميل شاب أنه عليك أنكر ال إيميليا:
والغرام باملحبة يخاطبني اآلن إىل يزال ال وهو … املرام سهل عندي ُقْربه فإن … له كان
تعلمني أال … هواه من به واستبد … سواه تََملَّكه قد فؤادي ألن … عنه أُْعِرض وأنا …
َلثْمها إىل تعلو األفواه فأرى … فقط يدي أمد أن … الشبان هؤالء مثل مع يكفيني أنه
تسعد وكلها … مطرقة خافضة الرءوس فأرى … عليهم نظراتي ألقي وأن … وتقبيلها
أظنُّه وال يدي! إليه رفعت ولو … أناله أن أقدر فال حبيبي ا أمَّ بلقطه؟ وتشقى بلحظه
أشدَّ وما طالعي أشقى ما فانظري … وكبدي قلبي له فرشت ولو … إيلَّ للوصول يتنازل

نكدي!
أم … بهائه يف َمِلًكا أتعشقني باهلل؟ حبيبك هو فمن … إيميليا يا أطلت لقد جوليا:

عالئه؟! يف البدر تحبِّني
مناله. وبُعد ُعلُوِّه يف وبَْدر وَجماله، ُحْسنه يف َمِلك إنه نعم، إيميليا:

… وأخريًا جوليا:
الذي الكبري، واألمري … إنسان كل يحبه الذي العظيم، السيد هو … أخريًا إيميليا:
هو بل … مكان كل يف صورته تََريْن الذي الكريم، والجميل … لسان َمْدِحه ِمْن يخلو ال
ويف منزل كل يف اسمه أَذُْكر وأن … أحد يلومني وال أحبَّه أن أقدر الذي الوحيد، الحبيب
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يفطن وال منزيل، يف صورته وأََضع … دعائي عىل الجميع ن فيُأَمِّ له أدعو وأن بلد، كل
رقباء: من أحد لها

وب��أم��ره وب��ن��ه��ي��ه وب��ح��س��ن��ه ب��ل��ط��ف��ه ال��ق��ل��وب َم��َل��َك ال��ذي ه��ذا
أْس��ِرِه ف��ي ب��أس��ره ال��َج��َم��اُل وَغ��دا ب��ن��ان��ه ط��ْوع ال��ن��اس ج��م��ي��ع ف��غ��َدْت

األمري! تحبني أنت إذن … تقولني؟! ماذا جوليا:
أمرَّ محبته يف أقايس … املصاب بهذا أوقعني الذي بعينه هو … هو نعم إيميليا:
هذه النظرة تلك فأورثتني … القمر نور عىل يوًما نََظْرتُه أنني محبتي وأْصل … العذاب
يهب الذي النسيم أستنشق … مجروح فؤاد من … وأنوح أبكي لآلن أنا وها … الحرسة
حبه تمكَّن وكيف أحببته؟! كيف فانظري … راحته من قليًال قلبي ليأخذ … ناحيته من

عني؟! يسأل وال … بأمري يدري ال وهو … مني
املهالك؟! يف نفسك أَْوَقْعِت حتى لك جرى ماذا أو … جنون أصابك وهل جوليا:
املحبة بهذه تصابني واحدة نظرة أِمن … حد له ليس وجنونك ا، جدٍّ صعب أْمَرِك إن ا حقٍّ

الزائدة؟!
إيميليا:

ي��ص��اُب وال��ف��ؤاُد ك��َس��ْه��ٍم ت��م��ر م��رة ال��ع��ي��ن ن��ظ��رة إال ال��ح��ب وم��ا

وهل بحبك؟! يعلم هل تَُرى أََمٌل؟ إليه لوصولك وليس … العمل ما واآلن جوليا:
وما الولهان! العاشق بحالة يعلم ال … العشق من خاٍل هو أم قلبك؟ بدخائل أخربته

واألحزان؟! الهموم من يقاسيه
بحالتي يخربه تراه ومن األمينة؟ الصديقة أيتها بذلك العلم له أين من إيميليا:
يشفي … جوابًا منه أنال أن أمل عىل … ا رسٍّ بأمري مكاشفته عىل َعَزْمُت ولقد الحزينة؟
الحياء أوًَّال فمنعني … املراد بلوغ عن باليأس فأسلو … حبِّه يف آمايل يقطع أو الفؤاد
يف أدخل ِكْدُت … األمل قطعت أن وبعد العمل؟ ما فقلت له حبي تزايََد ثمَّ … والخجل
إليه وأَْرَسْلُت … الحيلة سبيل يل فانجلت … أسداًسا ال أخماًسا أرضب جعلت … اليأس
ما الغرام من له وأَبَنُْت … عذاب أصناف الشوق من له فكتبت … وسيلة بألطف كتابي

31



الحب أمانة

ماءَ العطشانة األرُض تنتظر كما … الجواب منه أنتظر أزال ال وأنا … كتاب يحويه ال
السحاب.

واآلن … بلبايل وهيَّجت … بايل أشَغْلِت لقد ا حقٍّ عظيمة! جرأة من لها يا جوليا:
بالجواب؟! حظيت فهل

الحالة هذه يف كنت َلَما … الكريمة يده من واحٍد سطٍر عىل لت تحصَّ لو إيميليا:
إنه حتى … النهار وأطراف الليل آناء األشعار أنشد … ترينني كما ُت ِرصْ وال … الذميمة
يَِرقُّ تالوتها عند عساه … إليه ألرسلها غرام، أبيات له أنظم كنت … عيلَّ دخولك حني

عليه. جناه مما قلبي ويرحم … ملصابي
البنات؟ نْظم فيها سمعت مرة أول فتكون … األبيات هذه أسمع أن أقدر أال جوليا:

وتقرأ): مكتوبًا قرطاًسا بيدها (تتناول إيميليا

اش��ت��ع��اْل ذو َج��ْم��ر ال��ق��ل��ب ف��ي إن��ه ت��س��اْل ال ح��ب��ي��ب��ي ي��ا غ��رام��ي ع��ن
ق��اْل ال��ح��ال ف��ل��س��ان رح��ي��ًم��ا ك��ن دالْل ي��ك��ف��ي س��يِّ��دي ش��ف��ي��ًق��ا ك��ن

ال��م��ط��اْل ط��ال ول��و أس��ل��وك ل��س��ت
س��ق��اْم ذا ع��ل��ي��ًال ج��س��م��ي ي��رى ك��ي ال��م��ن��اْم ف��ي واف��ى ال��م��ح��ب��وب َط��يْ��ُف��ك
ال��ك��راْم اب��ن ي��ا ب��ه ب��ح��ت ول��ق��د ال��غ��رام َك��تْ��م ع��ل��ى ص��ب��ر ل��ي ل��ي��س

ي��زاْل ال وغ��رام��ي ح��ب��ي ف��ي��ك
ذاْب ف��ي��ك ه��ي��ام��ي م��ن وف��ؤادي ال��ك��ت��اْب س��طَّ��ْرُت ال��ع��ي��ن دم��وع م��ن
ال��غ��ي��اْب ط��ال إن��ه ل��ي ُه ُردَّ ال��ع��ذاْب ذا ي��ك��ف��ي ال��ع��ق��ل َس��َل��بْ��َت ق��د

ب��ال��خ��ي��اْل أرض��ى ل��س��ت إذ واش��ف��ن��ي
ي��م��ي��ْل ال ل��ك��ن ال��ب��ان غ��ص��ن ه��و ق��ت��ي��ْل ك��م ف��ي��ه ال��ع��ادل ق��دك
ال��ط��وي��ْل ال��ع��م��ر ف��ل��ك ص��ب��ري م��ات ال��ج��م��ي��ْل ص��ب��ري ع��ن ال��ي��وم ت��س��ل��ن��ي ال

ط��اْل ص��ب��رَي ع��ل��ى ن��وح��ي م��ث��ل��م��ا

فكيف … تالها من كلِّ فؤاد لتلني إنها … أحالها وما األبيات، هذه أجمل ما جوليا:
لم إذا … لفصاحتك يطرب أن بُد ال فهو معناها؟ يفهم وهو … له هي الذي األمري قلب
األمري ألن … بالجواب الحظوة ستنالني أنك شك وال … مالحتك وقيد جمالك، فيه يؤثر

واآلداب. الجمال يف … البارعات الِحسان يحب
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هذه من سئمت قد روحي فإن … الحبيبة الصديقة أيتها ظنونك هللا حقق إيميليا:
الكئيبة: العيشة

ك��ث��ي��ُر أُِح��بُّ ال م��م��ا ال��دار وف��ي أُِح��بُّ��ُه َم��ْن ألرى ط��رف��ي أَُق��لِّ��ُب

إليصال منه أليق وليس … لك أمني فهو … خادمك لك ألنادي ذاهبة أنا وها جوليا:
كتابك.

حتى … تناديه أن تلبثني ال فإنك … اإلحسان هذا عىل عزيزتي يا لك شكًرا إيميليا:
العنوان. وكتبت الرسالة ختمت أكون

حرض. قد خادمك ها بالخادم): وتأتي (تذهب جوليا
… اإلنعام مني فلك … بالجواب َرَجْعَت وإذا … األمري إىل الكتاب هذا خذ إيميليا:

أحد. يراه لئال تَُحاِذَر أن عليك يجب ولكن
تريدين كما أَْمَرِك وأقيض … االحرتاس كل فسأحرتس … سيدتي يا تخايف ال خادم:

(يذهب).
إيميليا:

ب��س��رِّي ت��دري ال وأن��ت ـ��ك يَ��َديْ��ـ ف��ي ف��س��رِّي اذه��ب
ب��أم��ري أن��ا أق��وم أن ـ��ِدُر أَْق��ـ ُك��نْ��ُت ل��و ح��بَّ��ذا ي��ا
وب��دري ش��م��س��ي أرى ح��ت��ى رس��ول��ة ع��ن��ك ف��أك��ون
أس��ري َش��رُّ وال��م��ح��ب��ة ـ��ٌر أس��ي��ـ ي��ه��وى م��ن ل��ك��نَّ

ونتمتع األفكار، ننزِّه بنا ي فهلمِّ … آمالك وانعقدت بالك، اطمنئ قد اآلن جوليا:
وْلهان عاشق لكل الوحيدة السلوى هي املناظر هذه ألن البحار؛ وأمواج الخرضة بمناظر
يحرض أن أخاف … أخرى جهة من أنا ثمَّ … واألحزان الهموم عنه تبتعد وبرؤيتها …

محالة! ال أخبارك عىل يستكشفوا أن بُد فال … الحالة هذه عىل ويََرْوك أهلك
النهار. هذا يف للنزهة تصبو ال نفيس فإن … دعيني إيميليا:

تكون أن إىل مركبة، إلحضار ذاهبة أنا وها … املكان هذا من بنا ي هلمِّ باهلل جوليا:
يأتيك أن إىل … الحارض بنزهة واشتغيل … عنيدة تكوني وال فانهيض … أثوابك لبست

جهة). من تخرج منهما (كل االستقبال نعيم
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ثان منظر

جوليا.) تدخل الثانية الجهة ومن جهة، من يدخلون البارون وبصحبته إيميليا (والد

ابنتي؟! وأين مرسعة؟! أنِت أين إىل … جوليا … جوليا إيميليا: والد
ألن … النهار هذا يف التنزُّه عىل عزْمنا وقد … ثيابها تلبس غرفتها يف ابنتك جوليا:

(وتخرج). املركبة إلحضار ذاهبة وأنا … األرواح ينعش عليل والنسيم صاٍف، الجو
ثمَّ قليًال، ابنتي أرى أن أريد فإني … البارون حرضة يا يل تأذن إيميليا: والد

إليك. أخرج
كلفة. بيننا فليس … سيدي يا ل تفضَّ البارون:

(ويذهب). أعود أن إىل واسِرتْح ل تفضَّ إيميليا: والد
البارون:

ب��ال��س��ق��ِم ت��ع��ذَّب ق��د ف��ؤاًدا ل��تُ��ْغ��ِن��ي ال��ج��س��ِم راح��ة م��ا ه��ي��ه��ات اس��ت��ِرْح ي��ق��ول
ال��ه��مِّ دائ��م ق��ل��ب��ه ي��وم ك��ل وف��ي راح��ة ال��م��ع��ذَّب ل��ل��م��ض��ن��ى أي��ن وم��ن
ِج��ْس��ِم��ي ِم��ْن ال��ت��ج��ل��د ثَ��ْوَب نَ��َزَع��ْت وق��د ث��وب��ه��ا ت��ل��ب��س ال��خ��در ف��ي ال��ت��ي ع��ش��ق��ت
وال��ظ��ل��ِم ال��ج��ور م��ن ق��ل��ب��ي ي��ل��ت��ق��ي وم��ا ول��وع��ت��ي وس��ق��م��ي إذالل��ي ل��ع��ي��ن��ي��ك
ال��ح��ك��ِم ع��ادل ب��ي ك��ان ل��و ح��بَّ��ذا ف��ي��ا ع��ادل وال��ق��د ال��ص��ب ف��ؤاد ظ��ل��م��ت��ي

ووالدها.) إيميليا (تدخل

انتظارك. من طال ملا … البارون سيدي يا عذًرا إيميليا:
عن تخلفك يف سببًا وجودي يكون ال أن وأرجو … سيدتي يا العفو البارون:

مقصدك.
اعتمدنا وقد صديقتي، وعْدُت ولكنني … سيِّدي يا أبقى أن عيلَّ يجب كان إيميليا:

املعذرة. فأرجو … النزهة إىل الذهاب عىل
أرجو وأنا … األوقات هذه يف يُْغتَنَم ما خري النزهة فإن … تفعلني ما ِنْعم البارون:
أيها يل فاسمح إيميليا): (لوالد … األشغال لبعض ذاهٌب فإنني … ألْجيل تتأخري ال أن

اآلن. لوا فتفضَّ هللا شاء إن لناديكم ف أترشَّ غٍد ويف … املحرتم السيد
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جوليا (تدخل يؤذيك الربد فإن … نزهتك يف تتأخري ال ابنتي يا وأنِت إيميليا: والد
الباب. عىل املركبة فإن بنا هيا وتقول):
البارون. حرضة يا باإلذن إيميليا:

وحده). والبارون أمامه الجميع (يخرج سيِّدتي يا السالمة مع البارون:

ال��ب��ل��وى م��ن ت��ئ��نُّ ح��ي��رانً��ا وِخ��ْل��تُ��َك ت��ه��وى ال��ت��ي ع��ن��ك ق��ل��ُب ي��ا ذََه��بَ��ْت ل��ق��د
تُ��ك��وى ب��ه��ا ال��غ��رام ج��م��ِر ع��ل��ى وأن��ت وروض��ٍة ن��س��ي��م م��ن ت��ت��م��ل��ى م��ض��ت
وال��س��ل��وى ال��م��نُّ دون��ه ث��غ��ًرا ي��ق��بِّ��ل َغ��َدا ف��ق��د ال��ن��س��ي��م ل��ذي��اك ف��ط��وب��ى
ب��ال��ح��ظ��وى األزاه��ر دون م��ن ف��از ف��ق��د ت��ش��م��ه ح��ي��ن ال��زه��ر ل��ذاك وط��وب��ى
ُح��ْل��َوا ب��زورت��ه��ا ي��غ��دو أن ب��دَّ ف��ال ت��زوره ح��ي��ن ال��ب��ح��ر ذاك ول��ل��ه
وال��ش��ك��وى ال��ص��ب��اب��ُة ال��م��ح��بِّ��ي��ن ت��ف��ي��د ال��ذي وم��ا وح��دي ال��ح��ب أش��ك��و ِل��َي وم��ا
ت��ه��وى ال��ذي ل��غ��ي��ر ال��ش��ك��وى ط��اب��ت ف��م��ا ت��اب��ع ل��ك إن��ن��ي ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب��ة
أروى أو ب��ح��ب��ك ظ��م��آنً��ا وأَْه��َل��ُك م��ه��ج��ت��ي ��يْ��ك َك��فَّ ب��ي��ن أَْل��َق��ى ه��ن��ال��ك

الثاني الفصل

البحر.) شاطئ عند حجر عىل جالستان وجوليا (إيميليا
إيميليا:

ع��ل��ي��ْل ن��س��ي��ٍم م��ن ع��ل��ي��ه وم��ا وأم��واج��ه ال��ب��ح��ر أج��م��ل م��ا
ال��ن��ح��ي��ْل ج��س��م��ي م��ث��ل ع��ل��ي��ل وذا خ��ف��ق��ه ف��ي ال��ص��ب ك��ق��ل��ب ف��ه��ي
األص��ي��ْل ع��ن��د ص��ف��راء ن��رج��س��ة أش��ب��ه��ت وق��د ال��ش��م��س أج��م��ل م��ا
ي��م��ي��ْل ال ال��ذي ل��ل��ح��س��ن ي��م��ي��ل َغ��َدا م��ح��بٍّ ل��ون ك��أن��ه��ا
م��ث��ي��ْل م��ن ل��ه م��ا أي��ًض��ا أه��واه وم��ن م��ث��ي��ل ش��م��س ي��ا ل��ك م��ا
ج��ل��ي��ْل ع��زي��ز ع��اٍل ك��الك��م��ا ب��ع��ده ف��ي ي��ح��رق ِك��َالُك��َم��ا
ال��ج��م��ي��ْل غ��رام ف��ي ج��م��ي��ل َص��بْ��ٌر وُق��ْل ج��م��ي��ًال ك��ن ق��ل��ب��ي َص��بْ��َر ي��ا

يَُصدَّق أن هيهات ولكن … والعنا الهمِّ من بي ما لزال … هنا من األمري مرَّ لو آه
األمراء من وهو عبيد ألننا … يبايل ال وهو … أحبه نعم … سؤايل ويُستجاب … قويل

كأمثايل؟! هي َمْن ويعشق … لحايل يرثى فكيف … املوايل
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آخ��ره وال��م��وت أول��ه ف��ال��س��ق��م ب��ه ال��ع��ارف��ي��ن ق��ول م��ص��داق ال��ح��ب

، شابٌّ الدنيا يف يوجد أنه أتظنِّني لك؟ تخطر التي الغريبة األفكار هذه ما جوليا:
حبِّه عىل ُمخِلًصا قلبًا له وهبِْت … مثلك الجمال يف لبديعة سيَّما وال … الغرام من يخلو

قربه؟! عن إال تسأل وال … سواه فيه تحب ال وهي …
يجاوبني أن بدَّ ال فهو يهواني، كان فإن … قريبًا أعرفه أن أرجو ما ذلك إيميليا:

كتابي. عىل

ك��ت��اِب ي��ا ل��ه وق��ل ي��وم ك��ل س��الم��ي إل��ي��ه ب��لِّ��غ ك��ت��اب��ي ي��ا
ج��واب��ي ك��ذاك ف��ه��ل ه��واه م��ن ض��م��ي��ري ف��ي م��ا ك��ت��ب��ت ق��د إن��ن��ي

ه رسَّ ويعلم … يراه رقيٍب من خوًفا … املجاَوبة عىل يقدر ال أنه املمكن من جوليا:
ونجواه!

ا: رسٍّ أراه فليدْعني … جهًرا الرقيب من يخاف كان إن إيميليا:

ل��ل��ح��بِّ أْك��تَ��ُم ال��س��ت��ر وإن ل��دي��ن��ا م��م��ك��ن ف��ال��س��ر ال��ن��اس ي��خ��ش��ى ك��ان إذا
ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ح��بَّ ذا أخ��ف��ي��ُت ك��م��ا ك��ل��ي��ن��ا اج��ت��م��اع��ن��ا ِس��رَّ ال��ل��ي��ل ظ��الُم ف��يُ��ْخ��ِف��ي

يبوحوا أن يقدرون أنهم تظنِّني وهل وأفكارهم؟! األمراء بأحوال يعلم ومن جوليا:
بأرسارهم؟!

عىل قادرين يكونوا أن األمراء عىل يجب بل … محله يف ليس هذا كالمك إيميليا:
ألننا … منهم أحسن وأنت أنا أكون أََال أمراء؟ أنهم من النفع فما وإال … يرسهم يشءٍ كل
يد يف كتابه وقوع من خوًفا يل، يكتب أن يريد ال كان فإن … نريده يشءٍ كل عىل قادرون
محلٍّ يف شخصيًا، ملقابلته موعًدا يل يرضب أو … عليه يعتمد َمْن مع فلريسْله … غريي
… واليقني الشك بني أتقلَُّب اآلن أنا كما … ُحبِّه أسريَة يرتكني أن ال … أحد فيه يرانا ال

… النريان من أحرَّ عىل
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فلننتظر تقولني؟ كما يفعل أن عىل عازم لعله أفكاره؟ يعرف من ولكن جوليا:
حرض! قد يكون الخادم لعل … البيت إىل نذهب بنا هيا واآلن … األحوال ظروف

بنا. ي هلمِّ إيميليا:

ال��َق��َط��ْر ف��ي��ه َق��ْل��بُ��ه��ا ف��ت��اٍة م��ن ال��ص��ب��ا ري��ح ي��ا ال��ش��وق بَ��لِّ��ِغ��ي��ه
ب��األث��ر ف��ل��ي��ك��اِت��ْب ي��ه��وى ك��ان إن ب��ال��ح��ب ع��ن��ي ل��ه واح��ل��ف��ي

بحيث … الصخرة هذه وراء فلنقف … البارون هو ها … انظري … انظري ولكن
يقول. ما ونسمع يرانا، ال

البارون:

يَ��ْس��َل��ِم ف��ل��م ل��ل��ح��ب َس��لَّ��َم ال��م��غ��رِم ل��ل��ع��اش��ق رح��م��ت��اه وا
ب��ال��دِم ال��ه��وى ن��ي��ل درج��ة ل��ك��ن��م��ا ال��س��ل��م ي��ب��غ��ي س��ل��م
ي��ن��دِم ول��م ال��م��وت واس��ت��ق��ب��ل ن��ف��س��ه ع��ل��ى ك��ان ب��م��ا ج��ن��ى
يُ��ْؤَل��ِم ل��م ال��ح��ب ل��غ��ي��ر ق��اٍس ام��رٍئ ف��ؤاد آل��ْم��َت ح��ب ي��ا
تَ��ْع��َل��ِم ول��م ال��ب��ح��ُر أغ��رق��ك وق��د ب��ح��ًرا ُخ��ْض��َت ف��ؤادي وي��ا
أع��ظ��م ب��رت ال��ح��ب أع��ظ��م م��ن ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ه��م��ت م��ه��اة وي��ا
س��ل��م أو ال��ع��اش��ق وك��لِّ��م��ي واع��ط��ف��ي ق��ف��ي ع��ي��ن��ي��ك ب��ح��ق
وأس��ل��م ال��ه��وى ف��ي ش��ه��ي��ًدا أُق��ض��ى ح��س��رة َم��اِئ��ٌت ف��إن��ي ال أو

… الغرام عليه اشتد أنه يظهر غرامية؟! ألحانًا ينشد البارون بال ما إيميليا:
برؤيتك؟! للتمتع إال ليس هنا إىل قدومه وأن بك، مغرم أنه تعلمني أال عجبًا! جوليا:
لنا فما تعلمني. كما لغريه، موهوب فؤادي فإن … باهلل ذلك تقويل ال إيميليا:

به؟ واالهتمام
برهة، وإياه أتركك أن يل فاسمحي … إلينا يتقدم وأََخذَ رآنا، قد هو ها جوليا:

لك؟! يقول ماذا لنرى
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حديث! معي له ليس … ال … ال إيميليا:
(يتقدم): البارون

ال��ه��وى أن��ه ذائ��ب ق��ل��ب ي��ج��ي��ب��ك ال��ج��وى ع��ن ت��س��أل��ي��ن ل��و ج��ن��ت��ي وي��ا

مجيئي بسبب تعلمني أال موالتي … والكمال البهاء وذات الجمال، ربَّة عىل السالم
هنا؟! إىل

… النزهة بقصد أظنه ولكن … سيِّدي يا ال إيميليا:
إال قادني ما بل … وجمالك محاسنك رياض يف ولكن … النزهة نعم البارون:

الغرام. من قلبي يعانيه ما َلِك ألشكو … والهيام الوجد
الكالم؟! هذا ما … سيِّدي يا نعم إيميليا:

البارون:

ض��اق إن ��ِب ال��حُّ ف��ؤاَد ت��ل��وم��ي وال م��ش��ت��اق ال��ح��ب ف��ي ت��ع��ذل��ي ال ب��ال��ل��ه
ط��اق م��ا أض��ع��اَف ال��ه��وى ف��ي ��ْل��ِت��ه َح��مَّ َك��ِل��ف ُم��ْغ��َرم ح��ب ل��ح��ال��ة وارث��ي
��اق ُع��شَّ ال��ح��س��ن ذي ف��ي ال��ن��اس وس��يَّ��ر ل��ن��ا ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن ر ص��وَّ ال��ذي ب��ل
إط��الق م��ن��ك ي��ب��ق��ى ل��ي��س ال��ه��وى رق ف��ي ُح��ْس��ِن��ك بَ��ْع��َد ف��أض��ح��ى ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ِت
إش��راق ك��ال��ب��در س��م��ا َوْج��ٍه ج��م��اِل ِف��َدى ك��ل��ه��ن وم��ال��ي وع��ق��ل��ي ق��ل��ب��ي

… ني يرسُّ ال وحده الجمال وإن … يغرُّني ال املال إن البارون، حرضة يا إيميليا:
مطالعة أو فاضل، عالم مجالسة … ني يرسُّ والذي … واآلداب العلم هو ني يهمُّ الذي بل

فيه! أنت الذي إال موضوع، كل يف نتخاطب شئت فإن … كتاب
… فأنا السيدة أيتها عفًوا البارون:

ب��ال��ش��ك��وى بُ��ْح��ُت م��ا ال��وج��د ازدي��اد ول��وال ُم��ع��لَّ��ًق��ا ه��واك ف��ي ق��ل��بً��ا أق��دِّم
ي��ه��وى ل��م��ن إال ال��ق��ل��ب ه��ذا ب��اح ف��م��ا ب��ال��ه��وى ب��اح إذا ق��ل��ب��ي ت��ع��ذل��ي ف��ال
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مما وال … ملثيل يُقال مما ليس فإنه … الكالم هذا عنك دع … سيِّدي إيميليا:
… املقام هذا يحتمله

ن��ش��وى خ��م��ره وف��ي غ��رق��ى ال��ه��وى ب��ب��ح��ر ال��ت��ي ع��ن واب��ع��د — ب��ال��ل��ه — ال��ه��وى ف��خ��ل��ي

… احتمال يل يَبَْق ولم صربي، فرغ لقد والدالل؟ التجني ذا إالم … سيِّدتي البارون:

ق��ض��ا ل��ك��ن ص��ب��ري ان��ق��ض��ى وم��ا ان��ق��ض��ى ص��ب��ري ال��ح��ب ف��ي ال��ذي أن��ا
ال��رض��ا ال��ش��ئ��ون ب��ع��ض م��ن ف��ال��ع��ذر ف��اع��ذري ال��ه��وى ف��ي ش��ه��ي��ًدا ق��ض��ى

أن وينبغي تنتظرني، جوليا ولكن سيِّدي، يا عواطفك حسن عىل أشكرك إيميليا:
إليها. أذهب

البارون:

وال��ب��اِك��ي ال��م��ب��ِك��يَّ ف��ارح��م��ي ن��واظ��ري دًم��ا ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي ال��ذي ق��ل��ب��ي ع��ذب��ِت
م��رآِك ع��ن��د وأُنْ��ِس��ي أن��ي��س ب��ال م��ن��ف��رًدا ِص��ْرُت ف��إن��ي ل��ق��ول��ي واص��َغ��ْي
وي��ه��واِك ي��ش��ق��ى ال��ذي ف��ؤادي واْش��ِف ي��ن��ع��ش��ن��ي م��ن��ك ب��ل��ف��ظ ع��ل��يَّ ج��ودي

معي ليس قلبي إن … سيِّدي األشجان؟ يزيد الذي العذاب هو ما … آه إيميليا:
قلبان. لإلنسان وليس به، ألترصف

عقيل سالبة وأنت سواي، تحبني أنت إذن غريي! تُِحبِّني أنت إذن … وياله البارون:
أن لك أيروق واآلالم؟! العذاب من أقايس ملا عيلَّ ني تَِرقِّ أال … حظِّي لسوء يا … آه ولُبِّي!

والغرام؟! الحب بنار اشتعل عاشًقا، تقتيل

س��واِك أح��ب ال م��س��ت��ه��اٌم ب��ِك ف��إن��ن��ي س��واي ع��اش��ق��ة ك��ن��ِت إن
م��ض��ن��اِك ع��ل��ى ال��ُم��ْض��ِن��ي ف��ل��يَ��ْع��ِط��ِف ال��ه��وى ف��ي خ��ص��رك م��ث��ل م��ض��نً��ا ص��رت ق��د
ف��داِك ال��غ��رام ف��ي روح��ي ل��ق��ب��ول ف��ت��ن��ازل��ي ال��ه��وى ف��ي ل��ك ف��ًدى روح��ي
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َجَلد يل يَُعْد لم … وياله األحوال؟! هذه وما املصائب؟! هذه ما … ربِّ يا إيميليا:
واألهوال. النوائب احتمال عىل

البارون:

ال��داء م��ن أخ��فُّ ال��ش��ف��اء ه��ذا ش��ف��اء وال��م��م��ات داء ال��ح��ب

بهذا نفيس أقتل فإني … لديك الراكع َعبَْدِك ترحمي لم إن … حبك وحق (يركع)
(يبكي) لغرامك، شهيًدا وأموت األرض) عىل ويرميه الخنجر (يرفع أمامك، الخنجر
ويصيب الندامة، من بك سيحل ما وتصوَّري … لقتيل سببًا تكوني وال … عيلَّ أشفقي

بأنني وتأكدي … وأهيل عشريتي

ال��دواءُ ف��م��ا ال��ط��ب��ي��ُب بَ��ِخ��َل ف��إن ط��ب��ي��ب ل��ي غ��ي��رك ل��ي��س م��ري��ٌض
ل��ق��اءُ أو ك��الم أو س��الم دواء س��وى ال��م��ري��ض ي��رج��و وم��ا

قتلك! يف املسببة إنني تقول وياله! إيميليا:
… حياتي ومالكة موالتي البارون:

م��غ��ل��وُب وْه��و ع��ن��ك��م ال��ص��ب��ر ي��س��ت��ن��ج��د ه��ًوى أس��ي��ر م��ض��نً��ى ش��ب��ٍح ب��ح��ال رف��ًق��ا

وال نفيس أقتل وإال َكْرِبي، تزيلني منِك واحدٍة وبكلمٍة … قلبي َمَلْكِت قد … سيِّدتي
األليم. هجرك أتحمل

رفًقا ألجيل؟! نفسك تقتل أن تريد وهل ذلك؟! يف العمل كيف … ربي يا إيميليا:
قلبي؟! يف حيلتي ما ولكن … آلالمك متألِّمة فإني … سيِّدي يا وبي بنفسك

كأس حبك يف سيرشب … مثيل بشابٍّ ترفقني أال … الفؤاد قاسية يا آه البارون:
بالرسور بعدي تتمتعني أدعك وال … نفيس أقتل ثمَّ … أقتلك فأنا … إذن الِحمام؟!

والهناء!
األكابر النبالء بعض حب من يرجى ما أََرسَّ فإنَّ … وافعل سيدي يا ل تفضَّ إيميليا:
الحب هذا كل يحبني ممن نصيبي هذا كان فإن … بالخناجر وطعن … باللسان لذغ …

مماتي. الراحة وستعمُّ … حياتي من فأرحني … تدَّعيه الذي
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فال صخر من أقلبك ويرتعش) يدها (يمسك املوت؟! تخشني أال … ويلِك البارون:
يدها.) (تسحب املسكني؟! العاشق لهذا فؤادك يرق أال يلني؟!

ال��ردى وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي م��ط��ي��ًع��ا ع��ب��ًدا َغ��َدا ق��ل��ب��ي ل��ه��ا م��ن ي��ا ت��ج��ف��ل��ي ال
ال��ِف��َدا ل��ك أك��ون ع��س��ى أم��وت وح��دي أن��ا ف��ه��ا ال��م��م��ات ت��خ��ش��ي��ن ك��ن��ِت إن

… نفيس من أخاف إنِّي … هللا معاذ … هللا معاذ … أوىل فهو معي، تموتني بل
ويأيس. أملي لشدة

ألق��ت��ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أق��وى ول��س��ت ع��ام��دة وْه��ي َق��تَ��َل��تْ��ن��ي ظ��ب��ي��ًة ي��ا
م��ق��ت��ل��ه��ا ال��روح ن��ظ��ي��ر أب��غ��ي ف��ك��ي��ف ع��وًض��ا ب��ه��ا أب��غ��ي ال ال��روح وَه��بْ��تُ��ه��ا
ل��ه��ا ح��قَّ ف��ال��ق��ت��ل أث��م��ْت وم��ه��ج��ت��ي َغ��دا ال��ع��ق��اُب روح��ي ف��ع��ل��ى َج��نَ��ْت روح��ي
ول��ه��ا ب��ه أق��ض��ي ه��ًوا ش��ه��ي��د أق��ض��ي ج��ًوا َش��ِه��ي��َد أَْق��ِض��ي أن��ا ش��ه��ي��ًدا أُق��ض��ى

أنني … اعلمي ولكن … تحبينه الذي مع أنِت لتفرحي نفيس، أقتل فأنا … تخايف ال
غرامك. شهيد أموت

ألجيل! تموت أنت إيميليا:
ذلك. احتمال عىل يل قدرة وال … لغريي َقْلبَِك َوَهبِْت ِألَنَِّك … نعم البارون:

ت��ه��وان��ي ال أُِح��بُّ َم��ْن أرى أن إم��ك��ان��ي وال ق��درت��ي ف��ي ل��ي��س
ال��ث��ان��ي ق��ل��ب��ي ل��دي��ِك وأَُخ��لِّ��ي ب��ق��ل��ب أح��ي��ا ق��ل��ب��ي��ن م��ن ل��ي ل��ي��س
ق��ل��ب��اِن أن��ا أي��ًض��ا ل��ي ف��م��ا ن ق��ل��ب��ا ل��ِك ي��ك��ن ل��م إن ف��اع��ذري��ن��ي
وك��ف��ان��ي ال��ردى ب��ع��د واذك��ري��ن��ي غ��رام��ي ش��ه��ي��د أُق��ض��ى وات��رك��ي��ن��ي
أع��ف��ان��ي وق��د وْح��َده ق��ض��ى ق��د ع��ل��ي��ه رح��م��ت��اه وا ق��ول��ي ث��مَّ
أك��ف��ان��ي م��ن ال��زف��اف وث��وب س ال��ع��ر ف��ي خ��ض��اب��ك دم��ي م��ن واج��ع��ل��ي

العمل؟! ما وياله … قلبي تجرح التي األقوال هذه ما إيميليا:
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يف وترميه منه فتأخذه نفسه، ليقتل الخنجر (يرفع … هواك شهيد أموت البارون:
وتقول): البحر

(وعند بدمك املطالبة أنا وأكون بيدك؟! نفسك أتقتل تفعل؟! ماذا … قف إيميليا:
وتقول): جوليا تتقدم كالمها

الحال؟! مرتبكة أراك يل ما … إيميليا … إيميليا جوليا:
يل جرى ما كل لك أصف أن أقدر ال فإنني … جوليا يا دعيني (بخوف): إيميليا

الحجر). عىل نفسها (ترمي واعذري انظري …
سبب وما باهلل؟! جرى ماذا … البارون سيدي حدة): عىل البارون (تأخذ جوليا

اضطرابكما؟!
… باألكدار اململوءة الحياة هذه من ألتخلص … نفيس أقتل أن أريد البارون:

ملاذا؟ جوليا:
أرى وال عبادة كل يفوق بل … حبٍّ كل يفوق حبٍّا … إيميليا أحب إنني البارون:
عىل املوت ْلُت فضَّ فقد حياتي؟! يف النفع فما … غريي تحب ألنها … النفور غري منها

الحياة. هذه

أط��ف��اه��ا م��ا ال��ب��ح��ر ه��ذا ف��اَض ل��و ُح��ْم��َرًة ل��ظ��اه��ا م��ن ف��ؤادي أْزَك��ْت

القائل: بقول وتمثَّل … أصابك ما عىل موالي يا اصرب جوليا:

ال��ج��واب م��س��ت��ل��زم ل��ل��ح��ب ع��ن��دي ال��خ��ط��اب م��ث��ل ال��ح��ب
ِخ��َط��اِب��ي ع��ن تُ��بْ��ُت م��خ��اَط��ب��ي يُ��ِج��بْ��ِن��ي ول��م أخ��اِط��ْب ف��إن
ال��ش��ب��اِب غ��رة ت��رى أي��ن ه��ذا غ��ي��ر وال��ل��ه ال��ذل م��ا
ك��ت��اِب��ي ال��ه��وى أه��ل دي��ن ف��ي وه��ذا ه��ذه ش��ري��ع��ت��ي

الغرام! رشيعة هذه ليست … ال البارون:
… إليك أستميلها أن وأجتهد األمر، بهذا سأفاتحها فإنني … مطمِئنٍّا كن جوليا:
أخىش ُت ِرصْ حتى … كثريًا فيها أَثَّْرت قد فإنك … البال مسرتيح وكن فاذهب اآلن ا وأمَّ
ريثما واتُْرْكها … اآلن عنها فابعد تهواها ُكنَْت فإن … واالنفعال التأثري عواقب عليها

األحزان. غاية يف أراها فإنني … بالها يهدأ
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الحال؟! هذا يف أتركها كيف … وياله البارون:
وأخىش … قادًما رجًال أرى فإني اذهب … أحكام فللرضورة … باهلل اذهب جوليا:

األمر. ينفضح أن
ويقول): يدها ويُقبِّل ملقاة وهي إيميليا إىل (يذهب البارون

ال��ل��ه��ي��بَ��ا ق��ب��ل��ت م��ن��ه ك��أن��ي ش��وق��ي ف��ي��زي��د ��ه��ا ك��فَّ أق��بِّ��ل
ِط��ي��بَ��ا ي��زداد ق��ل��ب��ي ب��ج��م��رة ل��ك��ن ف��اح ط��ي��ب غ��ي��ر ه��و وم��ا

(يذهب.)

ماذا إليه) (تتقدم بالجواب قادم وأظنه … األمري عند من الخادم أقبل لقد جوليا:
فعلت؟

إيميليا؟ موالتي أين إيميليا: خادم
األمري؟ من بالجواب أتيت هل جوليا:

البيت، يف إيميليا سيِّدتي عن وسألت مدة، من أتيت لقد … نعم إيميليا: خادم
األمري. خادم من سمْعتُه ما ألبلغها هنا، إىل فأتيت البحر، شاطئ عىل تتنزَّه أنها فأجابوني

لك؟ قال وماذا جوليا:
له ليس يل: فقال عاد … األمري إىل وأَْوَصَلُه الخطاب، أَْعَطيْتُه بعدما إيميليا: خادم

جواب! عندي
عليه تحسدني الذي الَجمال أيها … أسفاه وا … آه جواب! عنده له ليس إيميليا:
أَْعَدْدتُه الذي القلب أيها اآلن، تفيدني ماذا … بالبنان الرجال إليه ويشري … الحسان
واألىس، الجوى من جمٍر عىل معه أَِبيُت الذي الشباب أيها ويا وذل؟! َم تََهدَّ لحب ًسا، مقدَّ
وفاَرَقِني … رشادي ضلَّ قد … جوليا يا … العجز وَضْعف الشيخوخة، بربد تُبَْدل ليتك
جوليا، فتحضنها باكيًة، (تسقط وساعديني فارحميني … عزائمي وخانتني … َجْلدي

لجوليا): ويقول الخادم فيحرض منزعجة، تفيق أن إىل بها وتعتني
… ويجيء يروح … شبًحا األشجار هذه وراء أرى إنِّي … سيدتي إيميليا: خادم

تعرفينه؟! فهل … لنا مراِقب شخص هو كأنما
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شأنه! ما فانظر … اآلن قبل أره ولم … أعرفه ال جوليا:
املستحِوذ واليأس … فؤادي تحرق التي اآلالم يصف من … جوليا يا آه إيميليا:
… الفناء وهدة إىل ومنها … الشقاء وهدة إىل … القضاء بيد مدفوعة بأنني أَْشُعر عيلَّ؟!
ينقطع لم فإنه … يؤملك الذي القنوط ولطِِّفي … الحبيبة أيتها عليك ِفي خفِّ جوليا:

لجوليا): ويقول إيميليا خادم (يحرض الحيلة تنفذ ولم … الرجاء
وغاية … املكان هذا إىل قادم فهو غريب! أمر ذو الخادم هذا إن إيميليا: خادم
هذه بقرب منفردة وتجلس مساء، كل يف تأتي السيدات إحدى أن بْعثَِته، ِمْن يعلمه ما

أيًضا! يعلمه ال رجل ِقبَل من رسالة، لها يُقدِّم أن وعليه لها، صديقة مع األشجار
الخادم، هذا يفعل فكيف رس! من األمر يف بدَّ وال سمعته! ما أغرب أْمر هذا جوليا:

صاحبتها؟! إىل رسالته ليؤدي
أن اآلن لديه ثبت وقد … أيام ثالثة منذ املكان، هذا يرقب إنه إيميليا: خادم
… عليه فأنَكْرتُه اسمها، عن سألني ولذلك إيميليا؛ سيدتي هي إنما املقصودة، السيدة

عليها! جوابًا ويطلب … لها الرسالة تقديم عىل ُمِرصٌّ فهو ذلك ومع
يقول): ثمَّ بها ويأتي يذهب (الخادم … الرسالة؟ هذه وأين جوليا:

سيدتي. يا هي هذه إيميليا: خادم
جديٍد! عاشٍق من كتاٌب أتاك فقد إيميليا، يا انظري (تقرأها): جوليا

فيه؟ وماذا (بتكلف): إيميليا
واقرئي. خذي جوليا:

أكثر ما رب يا (يذهب) جواب عندي ليس له قويل وتقرأه): الكتاب (تأخذ إيميليا
نهواهم. ال الذين اق الُعشَّ

ت��ق��رب ح��ب��ي��بً��ا أو َّى تَ��نَ��أ ب��غ��ي��ًض��ا أرى ب��أن ف��يَّ األي��ام ت��غ��ل��ط أم��ا

أمني! عاشق إنه يقول ولكنه جوليا:
… ذلك يقولون كلهم إيميليا:

األمري؟! من أحسن ويكون يعجبك، لعله تقابلينه، ال وملاذا جوليا:
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… باهلل فاتركيني … أحب الذي غري أحب وال … أحًدا أرى أن أريد ال إيميليا:
عنه! أسأل فلست عني يسأل ليس من … عزيزتي يا األفعال هذه ما جوليا:

يُالم. ال الحب فإن … جوليا يا تلومي ال إيميليا:
… يشء فيه يؤثِّر ال قاٍس، قلبه وألن … حبك يستحق ال األمري ألن ألومك جوليا:
عليه تظهر تكن لم … املنظر لطيف أنه مع … الرقيق اللنيِّ فؤادك ملثل يُخلق لم وهو

قال: من صدق لقد ا وحقٍّ … اإلحساس وعدم … القلب قساوة

ال��ت��ج��اري��ِب غ��ي��ُر م��ف��ات��ي��ح��ه��ا وم��ا ��ل��ة ُم��َق��فَّ ص��ن��ادي��ٌق ال��رج��ال إن

أمامي األمري ي تذمِّ ال … تحبنِي كنِت إذا … الودودة الصديقة أيتها أرجوك إيميليا:
حقه. يف كلمة غريك من أو منك أسمع أن أريد وال … أحبُّه ألني … بيشء

الغرام حد فاق قد له حبك إن آمال؟! وال رجاء بغري الشديد، الحب هذا ما جوليا:
شهيَد نفسه يقتل أن يريد الذي … املسكني البارون مثل ألجله؟! الجميع أترتكني …

يحبك! ال من تحبني وأنت … ُحبَِّك
ضاقت ولو غرامي خفايا … إليه أصل أن بدَّ وال … أمل يل يزال ال أنا بل إيميليا:
ُحلًوا املوت أرى ألني … محالة ال أموت فإني … حبي إىل يتنازل لم وإذا … الِحيَل دوني

باكية): (تنشد أهواه من مع م أتنعَّ وال … هواه شهيدة قضيت إذا …

ح��ب��ي��ُب ه��واه إذ ل��ق��ل��ٍب ع��دوٌّ ال��ه��وى ف��ي أن��ت ح��ب��ه ف��ي الئ��م��ي أي��ا
ق��ل��وُب ال��غ��رام ف��ي رم��ان��ي ك��ح��بٍّ واح��د ف��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ي ع��ن ال��ع��ذل دَِع
ي��ذوُب ال��ف��ؤاُد أض��ح��ى ول��و ب��ق��ل��ب��ي أص��ون��ه ب��ل ال��ه��وى أس��ل��و ال ف��إن��َي
ونَ��ص��ي��ُب َج��َرى ال��ب��اري م��ن ق��ض��اءٌ ال��ه��وى ذا أنَّ واع��ل��م��وا م��الم��ي ��وا ف��ُك��فُّ
ُم��ِص��ي��ُب ال��ق��ض��اءِ َس��ْه��م ول��ك��ن��م��ا وم��خ��ط��ٍئ م��ص��ي��ٍب م��ن ال��ب��راي��ا ِس��َه��ام

الثاني) الفصل (انتهى
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الثالث الفصل

األول املنظر

األمري) قرص (يف

األول الجزء
األمري:

ج��واب��ي يَ��ُردُّ ال م��ن إل��ى وأش��ك��و ج��واب��ه أََودُّ ال م��ن ي��راس��ل��ن��ي
ب��ي رم��ى نُ��ِح��بُّ ال َم��ْن َه��َوى ف��ي ك��م��ا ي��ح��ب��ه��ا ال َم��ْن ُح��بِّ ف��ي ال��ه��وى رم��اه��ا
ع��ذاب��ي أل��ي��َم ت��ش��ك��و ام��رأة م��ن خ��ط��ه أع��رف ل��س��ت ك��ت��اب أت��ان��ي
ك��ت��اِب��ي ذاك أنَّ ت��دري ل��ي��س ل��م��ن ال��ج��وى أََل��َم ي��ش��ت��ك��ي ك��ت��اب��ي وراح
وم��ص��اِب ه��ًوى ذو وك��الن��ا ب��ه ح��ب��ي��ب��ه ي��دري ل��ي��س ُم��ِح��بٌّ ك��الن��ا
وش��ب��اب��ي ال��ه��وى َل��ْه��ِو ف��ي ال��ج��ري ع��ن إم��ارت��ي َق��يَّ��َدتْ��ن��ي أم��ي��ًرا ُخ��ِل��ْق��ُت
ص��ح��اب��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ب��اِع��َدًة َغ��َدْت إن اإلم��ارة ه��ذي ح��بَّ��ذا ف��ال
ع��ج��اب ال��ه��وى ف��ي وب��ي��ن��ي أح��ب م��ن ب��ي��ن ح��ال إذا ع��رش��ي ح��بَّ��ذا وال

خادم.) (يدخل

أرسارك. كاتم جاء قد … موالي الخادم:
علينا. يدخل أحًدا تَدَْع وال … يدخل أن له قل األمري:

الثاني الجزء

األرسار) وكاتم (األمري

… واقرأ خذ … الكتاب هذا وبني بيني واْحُكْم األمني، الصديق أيها تعاَل األمري:
األبيات): (يقرأ عاٍل بصوت اقرأ

اش��ت��ع��اْل ذو ج��م��ر ال��ق��ل��ب ف��ي إن��ه ت��س��اْل ال ح��ب��ي��ب��ي ي��ا غ��رام��ي ع��ن
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ق��اْل ال��ح��ال ف��ل��س��ان رح��ي��ًم��ا ك��ن دالْل ي��ك��ف��ي س��ي��دي ش��ف��ي��ًق��ا ك��ن
ال��م��ط��اْل ط��ال ول��و أس��ل��وك ل��س��ت

س��ق��اْم ذا ع��ل��ي��ًال ج��س��م��ي ي��رى ك��ي ال��م��ن��اْم ف��ي واف��ى ال��م��ح��ب��وب ط��ي��ف��ك
ال��ك��راْم اب��ن ي��ا ب��ه ب��ح��ت ول��ق��د ال��غ��راْم َك��تْ��م ع��ل��ى ص��ب��ر ل��ي ل��ي��س

ي��زاْل ال وغ��رام��ي ح��ب��ي ف��ي��ك
ذاْب ف��ي��ك ه��ي��ام��ي م��ن وف��ؤادي ال��ك��ت��اْب َس��طَّ��ْرُت ال��ع��ي��ن دم��وع م��ن
ال��غ��ي��اْب ط��ال إن��ه ل��ي ُه ُردَّ ال��ع��ذاْب ذا ي��ك��ف��ي ال��ع��ق��ل س��ل��بْ��َت ق��د

ب��ال��خ��ي��اْل أرض��ى ل��س��ت إذ واش��ف��ن��ي
ي��م��ي��ْل ال ل��ك��ن ال��ب��ان غ��ص��ن ه��و ق��ت��ي��ْل ك��م ف��ي��ه ال��ع��ادل ق��دك
ال��ط��وي��ْل ال��ع��م��ر ف��ل��ك ص��ب��ري م��ات ال��ج��م��ي��ْل ص��ب��ري ع��ن ال��ي��وم تَ��َس��ْل��ِن��ي ال

ط��اْل ص��ب��رَي ع��ل��ى ن��وح��ي م��ث��ل��م��ا

األبيات؟ هذه ترى كيف األمري:
الحسن. غاية يف الرس: كاتم
ناظمها؟ تظن وكيف األمري:
واللطف. الرقة غاية يف كاتم:

فيها؟ رأيك فكيف … امرأة ناظمها كان وإذا األمري:
وأبدع. أحسن تكون كاتم:

أيًضا؟! رأيك فما … الناظمة هذه أعرف ال كنُت وإذا األمري:
شئت! إذا يل فأوِضْح … موالي يا باأللغاز تكلمني إنك كاتم:

… امرأة من الكتاب هذا جاءني فلقد البحث. تستحق … غريبة املسألة إن األمري:
أن … رسولها فأجبت بالغرام؟! تَُكاِتبَني أن ْت تجاَرسَ كيف أرى وال … أعرفها ال وأنا

عندي. لها جواب ال أن … ويخربها إليها يعود
موالي. يا قساوة تلك كاتم:

ذلك؟! أتظن األمري:
تستحق … جميلة تكون عساها … األقل عىل تراها أن يجب كان فقد … نعم كاتم:

األمر. آخر يف هني فالجواب وإال … األمري ُحبَّ
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مكاني؟! ُكنَْت لو … أنت تفعله ُكنَْت ما أذلك األمري:
… جمالها أعجبني وإذا … أبياتها ُحْسِن عىل فأشكرها أقابلها كنت … نعم كاتم:

عنه. جائزة قلبي لها وقدَّمت … أيًضا غرامها ُحْسن عىل َشَكْرتُها
األمني. أيها الحب أمر يف األخالق َسْهل أراَك إنِّي األمري:

بأنها لرجل فتاة َكتَبَْت إذا موالي، يعلم ولكن … أبًدا األخالق بسهل لست كاتم:
غري عن ولو … للحب قلبه يتحرك أن يتمالك ال غرامه، إخفاء عىل تَْقِدْر لم حتى تهواه،

األبيات. هذه مثل منها يرى عندما سيَّما وال … معرفة
أقابلها؟! لم ملاذا أتدري ولكن … صدْقَت األمري:

موالي! يا ال كاتم:
كنت ولو الحب يف األمانة َطبْعي وِمْن … الصديق أيها سواها أحب ألنني األمري:

… أمريًا
موالي؟ عني يف َحُسنَْت التي … السعيدة هذه وَمْن كاتم:

ومن … مرٍّا بها صربي أصبح وحلوة، … شقيٍّا بها أَْصبَْحُت سعيدة، هي األمري:
وأنني … فتانة جميلة أنها سوى هي؟! من أدري وال اسمها! أعرف ال أنني الغرائب تمام
األمر وانقىض … هواها قلبي وتََملََّك فَعِشْقتُها … نزهة يف البحر شاطئ عىل مرة رأيتها

أيًضا! أخرى غرابًة األمر يف إن ثمَّ …
موالي؟! يا هي وما كاتم:

هذه أََجبُْت فكما … مني األبيات صاحبة ثأر أخذت قد الفتانة هذه إن األمري:
جواب ال أن … املعشوقة تلك أجابتني قد … عندي لها جواب ال أن … الشاعرة العاشقة

األمر؟! ترى فكيف عندها! يل
السعيدة، املعشوقة اسم تعرف ال ُكنَْت إذا ولكن موالي! يا غريبًا أمًرا أرى كاتم:

هواك؟! يف َشِقيَْت التي التعيسة العاشقة اسم تعرف أفال … هواها يف َشِقيَت التي
بهذا سيدة تعرف فهل … الكتاب ذلك يف ع ُمَوقَّ وهو … إيميليا اسمها إن األمري:

الضواحي؟ هذه يف االسم
باهرة … الصفات كاملة فهي … اآلن تَذَكَّْرتُها وقد … موالي يا أعرفها نعم كاتم:
أبيات من فيك هي نََظَمْت مما أكثَر … الهجر دموع من العشاُق فيها تَنِْظُم … املحاسن

الشعر.
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تجاوبني؟! ولم لها َكتَبُْت التي مثل تكون أتراها األمري:
هل … موالي يا مسألة أسألك ولكن … مثلها كانت إذا … جميلة تكون نعم كاتم:

الكتاب؟ آخر يف اسمك لها َوَضْعَت وهل أنت؟ َمْن املعشوقة هذه َعَرَفْت
عاقبة من خشيت ألنني … أنا َمْن تَْعِرْف لم فإنها … الصديق أيها ال األمري:
كما هواي تجيب ال أنها خويف كان وقد أمني. عاشق … توقيعي فوضْعُت … االفتضاح
وما … األمراء حال تَْعِرف وأنت … األمر به فينفضح يدها، يف كتابي فيكون … َفَعَلْت

األحوال. هذه مثل يف … والحذر الحزم من عليهم يجب
تراك؟! وال … تعرفك ال وهي … تهواك أن ترجو كنت فكيف … إذن كاتم:

موعًدا لها بُْت وَرضَ … تراني أن لها ُقْلُت ولكن … نعم تعرفني ال إنها األمري:
عندها يل ليس وأن … تريد ال أنها فأجابَتْني اليوم، عرص عند البحر شاطئ … للمقابلة

قلبان! لإلنسان وليس … غريي بحب معلَّقة تكون أن بدَّ وال … جواب
قلبان! لإلنسان وليس … غريها بحب معلَّق أنت كما كاتم:

… تمام األمري:
موالي! يا لغز املسألة يف صار فقد … إذن كاتم:

ذلك؟ وكيف األمري:
والثانية … تعرفها وال اسمها تعرف واحدة … اثنتني بني واقع أنك ذلك كاتم:

اسمها! تعرف وال تعرفها
اللغز؟! لهذا عندك حل وأي األمري:

… أسألك أن يل اسمح كاتم:
… تكلَّم األمري:

نصيحتي؟! أَتَْقبَُل كاتم:
… يمكن األمري:

تُِحبُّها؟ التي ِمَن أََمَلَك َقَطْعَت هل كاتم:
… تقريبًا األمري:

الرفض؟ ذلك بعد … بالقبول تجيبك أنها تظن هل كاتم:
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… أظن ال األمري:
جميلة؟ أنها تحبك للتي وصفي من اْعتََقْدَت هل كاتم:

… نعم األمري:
تلك؟ من بدًال تحبَّها أن رأيتها إذا يمكن وهل كاتم:

… أدري ال األمري:
افتضاح؟ أو خطًرا مقابلتها يف أن تظن وهل كاتم:

… ال األمري:
… اليوم مساء البحر شاطئ عىل تقابلها أنك … اآلن تجاوبها أن يمكن وهل كاتم:

لتلك؟ بْتَه َرضَ الذي املوعد يف
الفائدة؟! وما … يمكن نعم األمري:

الخسارة؟! ما ولكن كاتم:
يكون؟ فماذا … رأيناها وإذا األمري:

يكون؟! ال فماذا … نََرَها لم وإذا كاتم:
… املحال بُعد نتكلف إننا األمري:
حال. كل عىل نزهة إنها كاتم:

… وأخريًا األمري:
… النساء مع رقيًقا يكون أن … أمريًا كان مهما رجل كل عىل يجب … أخريًا كاتم:

أقوياء. ونحن ضعيفات ألنهن … كانت مهما املرأة لطلب ُمجيبًا … للِحسان خاِدًما
أعرفها! ال إنِّي لك قلت ولكن األمري:

… أعرفها أنا كاتم:
منزلها! أعرف ال وبالتايل األمري:

… أعرفه أنا كاتم:
لها؟! رسوًال يجد ومن األمري:

… الرسول أجد أنا كاتم:
الرسول؟! هذا يكون ومن األمري:
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رسول أنا كما … غرامك رسول أكون أن يصح أال … موالي يا أيًضا أنا كاتم:
أحكامك؟!

أنت. عيلَّ أَْمِل … أكتب كيف أعرف ال األمري:
… فاكتب حسنًا كاتم:

سيدتي
التي للمقابلة يدعوك رسويل وهذا … العواقب خوَف رسولك رددت لقد
تقويل ال حتى … العرص عند البحر شاطئ عىل الليلة أراِك فأنا … تَْطلُِبينَها

… األمراء من املروءة ذََهبَت
األمري اإلمضاء:

(يخرج). األمر تدبري وعلينا الكتاب هاِت أحسنت،
األمري:

ونَ��ْط��لُ��ُب ن��ح��ب م��م��ن ويُ��بْ��ِع��ُدن��ا ن��ري��ده ال م��ن ال��ده��ر م��نَّ��ا يُ��َق��رِّب
ن��رغ��ُب ل��ي��س ال��ذي وي��ه��وان��ا ي��ج��ول ف��ؤاده ف��ي ُح��بُّ��ن��ا ال َم��ْن ون��ع��ش��ق
يَ��تَ��َع��ذَُّب ذا ح��ي��ث م��ن ذا ل��ي��ن��ع��م أَْه��ِل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األي��ام َق��َض��ت ب��ذا
وأع��ذُب أح��ل��ى ال��ك��ره وأن ع��ذاب ن��ع��ي��م��ه أنَّ ال��ح��ب ه��ذا ك��ان ف��ال
ال��ت��ج��ن��ُب ن��ح��ب ال م��م��ن وي��س��ه��ل ل��ق��اؤه ص��ْع��ب ن��ه��واه ال��ذي ألنَّ
أص��ع��ُب وه��ات��ي��ك ص��ع��ب ف��ذا م��ص��اب وج��ف��وة غ��رام م��ن ح��ال��تَ��يْ��ن��ا ِك��َال

(يخرج.)

الثاني املنظر
األول الجزء

وجوليا) إيميليا – إيميليا غرفة (يف

مريضة؟! تزالني أال جوليا:
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! يَِصحَّ أن للجسم فهيهات … مريًضا القلب دام ما إيميليا:
والهيام! الحب نتيجة هي هذه إن … لك أقل ألم جوليا:

العذاب أقايس باهلل فدعيني … السقام هذا وبدايته … املوت نتيجته إن بل إيميليا:
الغرام. هذا شهيدة أموت أن إىل …

ال��ن��ح��ل َج��نَ��ِت م��ا ال��ن��ح��ل اج��ت��ن��اء ودون ب��ه يَ��ِع��ْش ل��م ح��ب��ه ف��ي يَ��ُم��ْت ل��م ف��م��ن

أَْهِلِك عىل فأَْشِفِقي … صباك عىل تُْشِفِقي لم إذا الجنون؟! هذا ما باهلل جوليا:
يحبك ال األمري كان فإذا … سواك يل صديقة ال التي أنا … عيلَّ أشفقي … قرباك وذوي
يف حياته يبذل وهو … أَْمرك رهني البارون فهذا … كتابك عىل يجيب أن أبى وقد …
… البارون تحبِّي لم وإذا … يهواك من إىل وانظري … وشأنه األمري فاتركي … غرامك
عاشق إنه لك يقل ألم … إليك اليوم أرسله الذي … الكتاب صاحب وانظري فاذهبي

البحر؟ شاطئ عىل يراك أن يريد وإنه … جمالك
ألم … ذلك وفوق … أريده الذي أرى ال ُدْمُت ما … أحًدا أرى أن أريد ال إيميليا:

جواب؟! عندي له ليس أْن له يقول أن لرسوله أَُقْل
سواه؟ شخٍص يف األمري من تنتقمي أنت … بذلك أََرْدِت وهل جوليا:

ال إنه قال قد فهو … هواه يف أَذْنََب الذي … فؤادي من أنتقم أن أردت بل إيميليا:
أهواه. ال ألنني … الجواب هذا مثل الفتى لذلك قلت وأنا … يهواني ال ألنه … عنده يل جواب
غرامك! يستحق كان إذا لتعلمي … الجديد العاشق هذا تنظري لم ولكنك جوليا:
من باهلل فدعيني … يتحول ال حبِّه عن قلبي فإن … أحًدا أنظر أن أريد ال إيميليا:

ِل. األوَّ للحبيب إال الحب فما … الجدال هذا

ص��ع��ْب س��واه ح��ب وك��ل ي��ح��ّبْ ل��م��ن إال وال��ق��ل��ب
ع��ذْب ال��غ��راب ف��ي ع��ذاب��ه ح��ّبْ ف��ؤاد ت��ل��وم��ي ف��ال
يُ��ِح��ّبْ م��ن ع��ن��د وق��ل��ب��ه ق��ل��ْب ل��ل��م��ح��ب م��ا ه��ي��ه��ات
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األمري! عند من وهو … لك كتاب معه رجل بالباب … سيِّدتي إيميليا: خادم
أصعب ما رب يا (تذهب). باهلل وأرسعي جوليا يا انظري … األمري عند من إيميليا:
ألنني … عيلَّ وحانق مني غاضٌب أنه شك ال … إيلَّ كتب عساه وماذا … اآلن حالتي
إليها تَنُْظَر أن تقدر ال … شموًسا أنفسهم يَْعتَِربُون األمراء فإن … حبِّه عىل ُت تجاَرسْ

جوليا). (تدخل برصي َكلَّ ولو … إليها فسأنظر أنا أما … الناس عيون
األمري! عند من كتاٌب … أبرشي … أبرشي جوليا:

إنني … باهلل الكتاب أَِرنِي … غرامي عىل أجابني لقد … عني رىض لقد إيميليا:
روعي! ليهدأ باهلل عيلَّ اصربي … آمايل َقْطع يزيد ما فيه يكون لئال … أقرأه أن أخاف
يدل … َرْفِضه بَْعَد األمري جواب فإنَّ … روعك وليهدأ … حبيبتي يا اقرئي جوليا:

الكتاب). تقرأ (إيميليا والجفاء الرفض غري … جديًدا شيئًا األمر يف أن عىل
!… طرباه وا إيميليا:

م��ع��ان��ي ال��رق��ي��ق ال��ل��ف��ظ م��ن وب��ه��ا رس��ال��ٌة ال��ح��ب��ي��ب م��ن إل��يَّ وردْت
ال��ه��ت��اِن دم��ع��ت��ه��ا ب��واب��ل ف��ي��ه ال��رج��اء م��ات م��ا ب��ع��د ف��ؤادي أَْح��يَ��ْت
أح��زاِن وف��ي ف��رٍح ف��ي ت��ب��ك��ي��ن ع��ادة ل��ك ال��ب��ك��ا ص��ار ق��د ع��ي��ُن ي��ا

إليميليا.) زيارة رقعة عليه َصْحن وبيده خادٌم (يدخل

… وانظري خذي
… َوْقتُه أهذا … البارون جاء جوليا:

أن له قل (للخادم): … منه فرط عما … مني يعتذر أن يريد إنه يقول إيميليا:
الجميع. عن أعفو أن أريد … مرسورة سعيدة اآلن فإنني … (يخرج) يدخل

الثاني الجزء

البارون) – جوليا – (إيميليا
نحوك مني فرط الذي بعد … زيارتي عىل ُت تجاَرسْ إذا سيِّدتي يا عفًوا البارون:

… باألمس
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س��ك��راُن ي��أت��ي��ه ب��م��ا يُ��َالُم وال أس��ك��رن��ي ال��ح��ب ف��إن ت��ع��ذل��ي��ن��ي ال
ن��ش��واُن ال��ح��ب خ��م��ِر غ��ي��ر م��ن أََف��اَق وك��م أس��ت��ف��ي��ق ال ف��أن��ا أس��َك��ْرتِ��ِن��ي
وأزم��اُن أع��واٌم ال��ح��ب وس��ك��رة ب��ه ي��زوُل َوْق��ت ل��ه ال��خ��م��ور ُس��ْك��ُر

التي وأنا … ته عالَّ عىل انقىض قد األمر فإن … البارون سيِّدي يا بأس ال إيميليا:
قد فأنت … عيلَّ َلْوَم ال ولكن … الكأس هذا لك مألُت التي أنا ألنني … العفو منك أرجو

… عني بالرغم رشبْتَها
الداء هذا أْصل فأنت … برضاك إال منها أفيق أن أقدر ال ولكني نعم، البارون:
سوى لساني ينطق فلم … لالعتذار وَقْفُت إذا قلبي حبيبة يا عفًوا … الدواء يجب فعليك

… والغرام الحب

األس��ق��اِم م��ن ال��ش��ف��ا ي��رج��و ل��ي��س ص��بٍّ��ا ب��ح��ب��ك ع��اش��ًق��ا ارح��م��ي
اآلش��اح ف��ي ال��ب��ق��اء ي��رج��و ف��ْه��و إث��ًم��ا وح��ب��ك آث��ًم��ا ي��ك��ن إن

دخولك كان أن بعد وأنك … البارون سيدي يا َل تحوَّ قد الحال أن أرى إيميليا:
فاعلم ذلك كان فإذا … فقط الحب وبيان الغرام لشكوى أصبح … فرط عما لالعتذار
غريه، إىل العذر عن َعَدْلَت فإذا … االعتذار سبيل عىل إال … بالدخول لك أَْسَمْح لم أنني

… األمر معي اْختََلَف فقد
مقدار تعرف وأنت … ذلك يف عليك شاهدة أنني … البارون سيدي يا واعلم جوليا:

… الشهادة
يقاسيه بما تشهدين ال ملاذا وحبي؟! بغرامي تشهدين ال فلماذا … إذن البارون:
وهذا الزائد، بشوقي تشهدين ال ملاذا إليه؟! َوَصْلُت وما بنحويل، تشهدين ال ملاذا قلبي؟!

به؟! شاِهٍد أْعَدُل الدمُع

ون��ح��ي��ب��ي ول��وع��ت��ي س��ق��ام��ي م��ن ف��ي��ه ِص��ْرُت ب��م��ا اش��ه��دي اش��ه��دي
ح��ب��ي��ب��ي ف��راق ع��ل��ى ب��غ��رام��ي أي��ًض��ا ي��ش��ه��د ف��ال��س��ق��ام اش��ه��دي
ن��ص��ي��ب��ي أض��ح��ى ال��س��ه��اد ب��أن ـ��ِق األُْف��ـ ف��ي تَ��ْش��َه��ُد ف��ال��ن��ج��وم اش��ه��دي
ط��ي��ب��ي وأن��ِت م��دن��ف أن��ن��ي ط��رٍّا وال��ع��ال��م ال��ك��ون ي��ش��ه��د
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ما واذكر … يحرضون قريبًا أهيل فإن … باهلل سيِّدي يا صوتك اخفض إيميليا:
واعلم … هواك إىل أُِجبَْك لم إذا فاعذرني … يدي ِمْلَك ليس فؤادي إن … قبل من لك ُقْلتُُه

… سواك ملك هو … ألجلك يُْخَلق لم فؤادي أن
… قاسية يا آه … سواي ملك البارون:

األَثََرة ِمن ولكن … الحزن من أراه ما عىل تكون أن … سيدي يا عيلَّ يعزُّ إيميليا:
ألرْحَت عني زيارتك َقَطْعَت ولو … هنائي عىل هنائك ل تفضِّ أن … بك تليق ال التي

… نفسك
ا عدٍّ معي الدقائق تَُعدِّين وأنك … باالنرصاف تأمرينني أنك أعلم أنا البارون:
… لك أقول أن قبل أذهب ال ولكنني … سيِّدتي يا ذاهٌب فأنا … بسواي قلبك النشغال
عن تقل ال … عاقبة لك ستكون وإنك … عيلَّ جنيته فيما نفسك عىل جنيت ما رشُّ إنك

يشء! يف عاقبتي
منزيل! يف وأنك … تتهددني أنك واذكر … سيِّدي يا مكانك إيميليا:

كرهي يف ستموتني فإنك … حبِّك من سأموت كنت إذا أنني … واعلمي البارون:
معذور، فيه القاتل وأن … الحب يقتبل كما يقتبل الحقد أن … واذكري … وغضبي

ذنٍب! من العاشِق عىل وليس
… هنا من اخرج إيميليا:

من يخرج أن ُحبَِّك ُمِري بل … املهم باألمر هذا ليس ولكن … أخرج نعم البارون:
ويٌل … كمني فؤادي من والحب ذهابي أو ببقائه عربة فال وإال … تقدرين ُكنِْت لو قلبي
الذي عىل ولكن … عليك الذنب فليس … بأس ال … هنا من أخرج أنا … قاسية يا لك

… ودادك من وأَبَْعَدِني … هواك من حرمني الذي السبب فهو … فؤادك يف يحلُّ
(يخرجان). جوليا يا ي هلمِّ … سيدي يا أنا أخرج إذن إيميليا:

… الفؤاد قاسية يا قفي البارون:

ال��ه��ج��ر ل��وع��ة م��ن ف��ي��ك أت��داوى ِق��ِف��ي ص��دري ف��ي ح��لَّ ال��ذي ال��س��ه��م وان��زع��ي ِق��ِف��ي
ال��ج��م��ر ب��ل��ظ��ى أْح��َرْق��ت��ه��ا َك��ِب��ٍد ع��ل��ى األس��ى م��ن ج��ن��ي��ت م��اذا وان��ظ��ري ق��ف��ي
ص��دري م��ن روح��ك ق��ب��ل روح��ي س��ت��خ��رج غ��ًدا ل��ك��ن��م��ا األم��ر َط��ْوع س��أخ��رج
ال��ق��ه��ِر م��ن أل��ت��ق��ي��ه م��م��ا األص��ل ه��و ال��ذي ع��اش��ق��ك َق��تْ��ل م��ن ل��ي ب��دَّ ف��ال
َغ��ْدِر م��ن ف��ي��ك وال��ذي ِب��ُك��ْرٍه س��ي��ق��ض��ي أن��ه غ��رام��ك ف��ي ي��ح��ي��ا ك��ان ف��إن
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يَ��ْج��ِري ال��ه��وى ب��أه��ل ُح��ْك��م ال��ه��وى ف��م��وت إذن ف��ُم��ْت ال��ِح��م��ام ط��اب ق��د ق��ل��ُب ف��ي��ا
ق��ب��ري ف��ي ال��ك��ل ول��ت��ف��ت��دي ه��ج��رت وم��ن م��زاح��م��ي ذاك ف��ي��ِك ل��ي��ق��ض��ي ول��ك��ن
ال��ده��ِر أَبَ��ِد إل��ى ذك��ٌر ل��ن��ا وي��ب��ق��ى م��ؤرًخ��ا ال��غ��رام ف��ي ح��دي��ث��ي ف��ي��غ��دو

الرابع الفصل

إيميليا.) حضور منتظرين أرساره كاتم مع واألمري البحر منظر عن الستار (يُرفع

األول) (الجزء

أرساره) وكاتم (األمري

املقابلة؟! موعد هنا األمري:
… َوَصْلنا قد موالي يا نعم كاتم:

التي الحبيبة هي هذه إيميليا تكون أن … الصديق أيها يتفق أن يمكن أال األمري:
اسمها؟! أجهل

ويتم ظني يَْصُدق حتى … هي تكون أن وعىس … موالي يا ُمناي غاية ذلك كاتم:
… الرسور

… جماِلها أَِسريَ َجَعَلتْني التي … الفاتنة هذه أرى حتى … ظنك هللا حقق األمري:
ومن … الحالة هذه إىل أَْوَصَلِني الذي … الغرام هللا فسامح … وكمالها محاسنها وعبد
وعيل … الشوق لواعج عيلَّ زادت لقد آه عندي؟! ما الحب من عندها كان إذا يدري

… صربي

وس��ه��دي ال��غ��رام م��ن وس��ق��ام��ي وج��دي ل��واع��ج ف��ي��ُك��ُم أت��رى
ع��ن��دي ه��و ال��ذي ال��ح��ب م��ث��ل ـ��واق واألش��ـ ال��ح��ب م��ن ع��ن��دك��م أت��رى
ع��ب��دي وال��ده��ر ال��زم��ان أن م��ع ه��واه��ا ع��ب��د ال��غ��رام ف��ي إن��ن��ي

ناشدتني): قارب عىل مقبلتني وجوليا إيميليا فريى البحر ناحية ينظر (ثمَّ

ال��م��ط��ل��وْب ووف��ى األف��راْح ط��اب��ت
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ال��م��ح��ب��وْب ل��ق��ا ف��ي ال��راْح ل��ي وح��ال
ال��م��ش��روْب واس��ق��ن��ي ص��اْح ي��ا ل��ي ف��ام��ِل
ال��م��رغ��وْب ل��ي تَ��مَّ الْح س��ع��دي ب��در

هنا؟! إىل بها جاء فمن … أهواها التي هذه … وانظر تعاَل األمري:
هي؟! أهذه … موالي يا عجبًا كاتم:

بعينها! هي األمري:
ذلك؟! من موالي أمتأكد كاتم:

هواها؟! تَيََّمني من أعرف أال … عجبًا األمري:
الغرابة! غاية يف مسألة كاتم:

وملاذا؟! األمري:
تهواها! ال أنك وأََجبْتَها … تهواك أنها إليك َكتَبَْت التي … إيميليا هي ألنها كاتم:

االستغراب! غاية يف إنني األمري:
… وانظر باسمها فناِدَها … موالي يا الحقيقة هي كاتم:

أصدِّق! أكاد ال إنني … غريب اتفاق إنه ا حقٍّ األمري:
أَْقبََلْت. قد هي فها … وانظر … موالي يا ناِدها كاتم:

ملقابلتها (يركض إيميليا … إيميليا هي … هي … هي … نعم … نعم األمري:
قائًال):

ال��ورى ب��ي��ن إس��م��ه��ا أج��ه��ل ك��ن��ت ق��د ال��ت��ي ت��ل��ك أإي��م��ي��ل��ي��ا أرى؟ م��اذا
ال��ك��رى ن��ي ت��والَّ أم أن��ا ي��ق��ظ��ة ف��ي وه��ل واف��ى ح��ب��ي��ب��ت��ي خ��ي��اُل ذا أم
أس��ط��َرا ب��ح��ب��ي َك��تَ��بَ��ْت ال��ت��ي أن��ت إي��م��ي��ل��ي��ا أن��ت أه��واك ال��ت��ي أن��ِت
درى ف��ي��م��ا اس��م��ه��ا ي��دري أن غ��ي��ر م��ن غ��رام��ه��ا ال��ف��ؤاد َع��َرَف ال��ت��ي أن��ِت
ج��رى م��م��ا ن��ادٌم وإن��ي ع��ب��ثً��ا ج��رى وق��د ال��زم��ان ض��اع ق��د ويْ��َالُه
ت��ك��بُّ��َرا أََج��بْ��ِت ف��م��ا األم��ي��ن ب��اْس��م م��ض��ى ق��د ف��ي��م��ا إل��ي��ك ك��ت��ب��ت إنِّ��ي

إيميليا:

م��ت��ك��بِّ��َرا ت��ك��ن أل��م ال��ص��دود ه��ذا م��ا وأن��ت ال��ص��دود ذي��اك ف��ع��الَم
م��ن��ك��َرا ا ردٍّ ف��ردْدَت ال��ل��ق��ا م��ن��ك أرت��ج��ي أي��ًض��ا إل��ي��ك َك��تَ��بْ��ُت ف��ل��ق��د
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األمري:

… … … … … … ف��اع��ذري اْس��َم��ِك أج��ه��ل ق��ب��ًال ك��ن��ت ق��د

إيميليا:

ف��اع��ذَُرا أَْج��َه��ُل ُك��نْ��ُت إلس��م��ك وأن��ا … … … … … …

إيميليا! وأنت … أهواك التي أنت إذن األمري:
العاشق … هو وأنت … حبك أسرية إيميليا … هي أنا … موالي يا نعم إيميليا:

قبل! من يل كتَبَْت الذي … األمني
غرامك. أسري أنا … مهجتي يا نعم األمري:

اليأس؟! حالة يف ترتكني فكيف … غرامي أسري كنت إذا إيميليا:

ك��ل��ي��ال ص��ب��اح��ه��ا ب��ه��ا ت��ق��ض��ي م��ه��م��وم��ة أس��ي��رٍة ق��ل��ب ت��ْش��ِف ل��م

من أمرَّ حالة يف ترْكِتِني وقد … كتابي عىل تجاوبيني ال ملاذا … وأنت األمري:
حالتك؟!

ال��َق��تَّ��ال ل��غ��رام��ك ل��وع��ة ف��ي وأَْغ��تَ��ِدي ال��ه��م��وم ف��ي وأُْص��ِب��ُح أُْم��ِس��ي

الحديث هذا عيلَّ باهلل أَِعْد األمري؟! أيها تقول ما أصحيح … الكالم هذا ما إيميليا:
تقول. ما أصدِّق أكاد ال فإني …

الحبيبة؟! أيتها … صدقي يف أتشكِّني األمري:
كتبَْت الذي أنت هذا؟! كيف … جدٍّا غريٌب األمر ولكن … موالي يا العفو إيميليا:

أمني؟! عاشق إمضاء: تحت يل
عاشًقا ا حقٍّ ألْسُت اإلمضاء؟! هذا يف غلْطُت فهل … الفؤاد بهجة يا نعم األمري:

ويقول): يدها (يأخذ أمينًا؟!

ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اع ال ص��ح��ي��ح وْق��ف م��ه��ج��ت��ي م��ل��ي��ك��َة ي��ا ل��ذات��ك إنِّ��ي
س��ط��َرا م��ا ب��ه ل��ت��ري ل��ش��َق��ْق��تُ��ه ال��ه��وى ف��ي ب��ق��ل��ب��ي ح��ق ل��ي ك��ان ل��و
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إيميليا:

ف��ج��َرا ع��ن��ه ك��ان ق��ول��ك ف��ج��م��ي��ل ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ك ص��ف��اء َع��َرْف��ُت إنِّ��ي
م��ظ��ه��َرا ع��ن��ه ي��ك��ون ال��ل��س��ان ق��ول ل��ك��ن��م��ا ب��ظ��اه��ٍر ال��ف��ؤاد ل��ي��س

… بحياتي بل … بمال عندي تُقدَّر ال الساعة هذه إن … قلبي مهجة يا آه األمري:
ِطْرُت لكنت … يل َكتَبَْت التي إيميليا هي مدة من وأعرفها أُِحبُّها التي أن عامًلا كنُت ولو
الغرام بثقل وأشعر فؤادي يخفق … أراك عندما كنت فإني … األشواق جناح عىل إليك
… السعادة هذه أنالني الذي هللا أحمد اآلن فأنا … األنام من ألحٍد أبديه أن أقدر وال …
كما … حبِّها موضوع جعلتني التي هي وأنها … ولُبِّي عقيل َسَلبَْت التي تلك َعَرْفُت أن

… حبي موضوع َجَعْلتُها

وال��ب��ص��ْر س��م��ع��ي أن��ِت ق��ص��دي أن��ِت وال��م��ن��ى وح��ي��ات��ي روح��ي أن��ِت

إيميليا:

ال��س��ح��ْر ف��ي ش��م��س��ي أن��َت ف��خ��ري أن��ت ال��دج��ى ف��ي ب��دري أن��َت ن��وري أن��َت

األمري:

ب��م��رآِك ت��م��ت��ع إذ ط��رف��ي أس��ع��د وم��ا ب��ه��واِك أس��ع��دن��ي م��ا آه

… بقربي سعيدة ستكونني بل … والعنا بالهم تشعرين ال فصاعًدا اليوم ومن
قلبي بني الغرام جمع كما … وشملك شميل بني القران وسيجمع … بقربك سعيًدا وأكون

وقلبك.
الكالم؟! هذا صحيح وهل منام؟! يف أم يقظة يف أنا هل إيميليا:

بأنني واعلمي … ودادي وخالص لِك بمحبتي فثقي … فؤادي حبيبة يا نعم األمري:
بقربك. إال سعيًدا أكون ال وأنني … بك سأقرتن

عندك. خادمة أكون أن يكفيني إنما بي! تقرتن موالي يا أنت إيميليا:
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وأمري نهيي وولية … قلبي عىل وسيِّدة … قرصي يف مالكة تكونني أنت بل األمري:
إياه). ويعطيها أصبعه من خاتمه (يرفع أقول ما وهذا …

ف��ؤادي أي��ًض��ا َوَه��بْ��ُت ق��د َق��بْ��َل��ُه ف��إن��ي ل��دي��ِك خ��ات��م��ي اح��ف��ظ��ي
ودادي ِح��ْف��ظ ف��ف��ي��ه ف��اح��ف��ظ��ي��ه ول��ق��ان��ا ل��ح��بِّ��ن��ا رم��ٌز ف��ْه��و

إيميليا:
ال��ب��ع��اد ب��ع��د وع��دي ووف��ا ح��ب��ي��ب��ي ال��ي��وم زارن��ي
ال��م��راد ط��ب��ق س��ع��دي ب��دا ق��د ط��ي��ب��ي ن��ف��س��ي ي��ا ف��ي��ه
ال��ف��ؤاد ي��ش��ف��ي ع��ن��دي وال��ل��ق��ا ط��ب��ي��ب��ي أض��ح��ى ق��رب��ه

وح��دي ل��ي ج��اد ب��ال��ل��ق��ا ل��م��ا رون��ق��ا ي��زه��و أش��رق��ا ب��دري

الزفاف؟ أمر يف ننظر أن تريدين فهل … واآلن األمري:
رسيًعا؟! أهكذا … موالي يا الزفاف إيميليا:

النتيجة تكون ال فلماذا رسيعة، املقدمة كانت فإذا … كذلك حبُّنا يكن ألم األمري:
اليوم؟! نجريه ال ملاذا غًدا، إجرائه من بدَّ ال والذي أرسع؟!

َك؟! َقْرصِ يف معارضة من تخىش أال ولكن … موالي يا أَْمُرَك األمر إيميليا:
أريده الذي وأن … الناهي اآلمر أنا أنني أعلم بل … سيدتي يا ذلك أَتََعوَّْد لم األمري:
الذي أنا … أَْمَرِك أطيع التي وأنِت … عيلَّ اآلمرة فأنِت وحدِك معِك إال … يكون الذي هو

أحد. أمري يعيص ال
يف سائدة هي كما … مكان كل يف سائدة سلطتك إن … موالي يا أعلم نعم إيميليا:
وجمالك بلطفك القلوب عىل حاكم أنت كما … بأقوالك األجساد عىل تحكم وأنك … فؤادي

حال. كل عىل أهيل إخبار من بدَّ ال ولكن …
بقدومي يخربهم … أرساري كاتم إليهم سأرسل أنا وها … ذلك من بدَّ ال نعم األمري:
يرسله ثمَّ ا، رسٍّ فيحاِدثه أرساره كاتم إىل (يتقدم … هناك األمر فنُِتمَّ مًعا لنذهب ثمَّ …
االنرصاف. أوان يحني أن إىل … الشاطئ هذا عىل نتمىشَّ بنا هيا قائًال): إيميليا إىل ويعود

ال��غ��راِم راي��ات ت��ح��ت ل��ن��س��ري ح��ي��ات��ي ي��ا ��ك ب��ك��فِّ ��ي ك��فِّ ض��ع��ي
م��الِم وال ع��ل��ي��ه َع��ذٍْل ب��ال ان��ف��راٍد ع��ل��ى ال��ل��ق��اء أح��ل��ى ف��م��ا
ك��الم��ي م��ن ي��ب��دو ال��ح��ب ون��ور ي��ب��دو ل��ح��ظ��ي��ك م��ن ال��ح��س��ن ون��ور
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إيميليا:
ه��ي��اِم م��ن ف��ؤادي ع��ل��ى أخ��اف ف��إن��ي ف��رح��ي ت��زد ال ح��ب��ي��ب��ي
ال��م��داِم ك��ع��اق��ب��ة ع��واق��ب��ه تُ��ْخ��َش��ى ال��س��ك��ر م��ث��ل ال��م��رء س��رور
م��ن��اِم ف��ي أم أن��ا ص��ح��ٍو أف��ي أي��ًض��ا أش��ك أزال ال أن��ا وه��ا

يراهما.) أن دون البارون (يدخل

البارون:

م��ث��َال ال��ه��وى ف��ي ت��رَك��تْ��ِن��ي م��ن وأي��ن ع��ل��َال زادن��ي ق��د ح��بُّ��ه��ا ال��ت��ي أي��ن
وال ع��ل��يَّ ي��وًم��ا َع��َط��َف��ْت وال ض��ع��ف��ي رح��م��ت وم��ا م��ن��ي ن��ف��َرْت ال��ت��ي أي��ن
م��ع��تَ��َق��َال ال��ح��ب ج��ح��ي��م ف��ي ت��رْك��تَ��ِن��ي ط��ال��ع��ه ال��م��ي��م��ون ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
أم��َال وال ق��ل��ب ال أص��ب��ح وال��ي��وم أم��ل ذا ك��ان ح��ب��ه ق��ل��ب ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
ق��ت��َال وم��ا أض��ن��ى ال��ذي ال��ج��ف��اء ه��ذا وم��ا ال��دالل ه��ذا م��ا األن��س رب��ة ي��ا
ح��َال ال��غ��رام ف��ي دون��ي ب��ع��ي��ن��ي��ك وم��ن س��م��ا ال��وداد ف��ي غ��ي��ري ب��ق��ل��ب��ك وم��ن
ن��زَال ق��د األح��ش��اء ف��ي ورس��م��ك ف��ي��ه��ا ت��ل��ف��ت م��ه��ج��ت��ي م��ن ي��ا ي��ن��ال��ك وم��ن
َف��َال ص��ددت أن ��ا وأمَّ ال��ح��ي��اة ي��ه��وى ه��وى أس��ي��ر ُم��ْض��نً��ى ع��اش��ًق��ا ت��ظ��ل��م��ي ال

… أرى الذي هذا من البحر) شاطئ عىل جالسني واألمري إيميليا فريى (يلتفت
تحبِّينه الذي الرجل هو أهذا … القلب قاسية يا آه … معها الذي هذا ومن … إيميليا
ِك أََمسَّ أن عىل املوت ل وأُفضِّ … ألجلك نفيس أبذل وأنا عيلَّ؟! لينه تفضِّ الذي أهذا دوني؟!
بدون حياتي يف خري فال … قاسية يا قبيل تموتني ولكن … املمات طاب اآلن … برضر

عليهما). ويطلقها اَرتَُه َغدَّ (يأخذ بعدي من حياتك يف خري وال … حبك
النكال أشد فألذيقنك قاتل يا ِقْف … هذا؟! من البارون): عىل سيفه األمري(شاهًرا
الحال يف املجرم هذا عىل اقبضوا … الرصاص) صوت عىل الحرس من اثنان (يدخل …

ترصخ): أن بعد (إيميليا …
نعمتك ويل عىل أتتطاول الجسارة؟! بك بََلَغْت هذا أإىل … شقي يا لك ويٌل إيميليا:

قائًال): فريكع األمري فيعرف ينتبه (البارون … وموالك

61



الحب أمانة

دفعني فما … جريمتي عن األمري سيِّدي يا عفًوا موالي! يا أنت هذا البارون:
مغرم فأنا … والوجد الغرام سوى عليها جرَّأني ما بل … والحقد الغضب سوى إليها

هواها. وأسري إيميليا بالسيدة
تحبها! أنت األمري:

هواها أن حتى أحبها بل … نفيس عىل لها وأفضِّ أحبها سيِّدي يا نعم البارون:
وأرْحُت نفيس لَقتَْلُت … ويهواها موالي تهوى بأنها أخربَتْني أنها ولو … رشادي أضلَّ

وخصمه. عبده من األمري وأََرْحُت … سقمه من قلبي
أمره. من يكون ما نرى وغًدا … السجن إىل اآلن خذوه األمري:

وإن … قتله نية عىل قادًما كنت إنني … له أقول أن موالي يل يأذن بل ال البارون:
نويت بما األمري فليعاقبني … لها حياتَُه َوَقَف التي حبيبته َقتْل نية وعىل هو! َمْن أعلم لم
اآلخرة الدنيا إىل بالقتيلني ولحقت جنايتي لرِكبُْت … لحظة الحرس أَْمَهَلِني لو فإنني …
عليه املجني من منًة يطلب أن له يحق ال مثيل مجِرًما كان من أن … سيدي يا واعلم …
… قدمي عىل جاثيًا وأسألك … والعدل الفضل من … السامية مكانتك أعلم ولكني …
خجًال بل … ا وغمٍّ ا همٍّ أصبحت حياتي ألن … حياتي من تنقذني وأن … بقتيل تأمر أن

حياتي. من وأنقذني ارحمني … موالي يا فارحمني … وناًرا عاًرا بل … وفشًال
… غٍد إىل األمري:

الرابع) الفصل (تم

الخامس الفصل

األمري) (قرص

األول الجزء

أرساره) كاتم – (األمري

موالي! عْزم فهذا … إذن كاتم:
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فلماذا منه بدَّ ال دام وما … اليوم بالزفاف أحتفل أن عزْمُت قد … نعم األمري:
التأخري؟!

األمر؟! يف َعِجْلَت أنك تجد أال ولكن … موالي يا لك األمر كاتم:
عىل ُفِطْرُت وأنا … اليوم تفعله أن تَْقِدُر ما الغد إىل ر تؤخِّ ال املثل: قال لقد األمري:
أن يف الحق يل وأن … األمري أنا أنني أظن ثمَّ … اإلمهال عىل أَْقِدُر فال … التعجيل حب

أشاء. ما وْقَت … أشاء ما أفعل
أَْمِرك حسب تم قد يشءٍ كلَّ فإن … اعرتاض هذا ليس … موالي يا العفو كاتم:
(يدخل … املدعوين عىل الحضور أوراق وُوزِّعت … الُعْرس الحتفال تهيَّأ قد والقرص …

ويقول): الخادم
األمري! ترى أن تريد … مقنَّعة امرأة بالباب … موالي خادم:

اسمها؟ عن لك تَُقْل ألم األمري:
… شيئًا تقول أن تُِرْد لم الخادم:

إيميليا تكون أن يبعد ال … الخادم) مع (يذهب هي؟! من انظر (للكاتم): األمري
اآلن؟! بها جاء الذي فما …

… موالي يا تدخل أن لها قل كاتم:
هي؟! من لك تقل ألم األمري:

بنفسها! نفسها عن تخربك هي ثمَّ … أوًَّال تدخل أن لها قل كاتم:
وحدها. تدخل أن لها قل … تدخل أن لها فقل … عرفتها قد األمري:

أَْمَرَك؟ أنتظر فأين … موالي يا َفِهْمُت قد كاتم:
… الثانية الغرفة يف األمري:

الثاني الجزء

وإيميليا) (األمري

… ُت تجاَرسْ فقد … عفًوا موالي إيميليا:
األمري:

ب��ن��ي��انَ��ا ك��ان م��ا ع��ل��ى ق��ص��ري ف��ِزْدِت أم��ل��ي وي��ا روح��ي ي��ا ش��رف��ِت أن��ِت ب��ل
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وري��ح��انَ��ا روًح��ا ل��ن��ا ف��ك��ان��ت ج��وًدا ب��س��اح��ت��ن��ا ح��لَّ��ت ب��م��ن وس��ه��ًال أه��ًال
ب��ره��انَ��ا ال��ح��ب خ��ل��وص ف��زادت ش��وًق��ا ي��ك��ت��م��ه��ا وال��س��ر ن��ح��ون��ا س��ع��ت وم��ن
س��ل��ط��انَ��ا ك��ن��ت إن س��ل��ط��ان��ت��ي ف��أن��ت واح��ت��ك��م��ي األم��ر َط��ْوع ف��ع��بْ��ُدك م��ري

إيميليا:

إع��النَ��ا ال��ع��رس ف��ي غ��دت م��ا إذا إال زي��ارت��ك��م ح��ق��ي م��ن ت��ك��ن ل��م م��والي
إن��س��انَ��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ن��ج��ي��ب ال م��ن راج��ي��ًة ال��ن��اس رغ��م ج��ئ��ت ل��ك��ن��ن��ي

أَْمرك. َرْهن فأنا … تكلَّمي تريدين؟! فماذا … قلبي حبيبة يا تأمرين أنت األمري:
بمعدات يشتغلون أهيل وكان … اليوم عندنا إىل البارون أهل حرض لقد إيميليا:

ترشيفك. وينتظرون الفرح
قالوا؟! وماذا األمري:

… وواسع عظيم األمري حلم ولكن … العقاب يستحق أثيم ابنهم إن قالوا: إيميليا:
أو … عنه العفو منك وألتمس … بناديك أترشف أن … االلتماس كل مني اْلتََمُسوا وقد

األقل. عىل العقاب تخفيف
عقابه! تخفيف أو … عنه العفو األمري:

… موالي يا نعم إيميليا:
األْمَريِْن؟! من أنت تريدين وماذا األمري:

القصاص. يستحق … جاهل الفتى أن أرى إيميليا:
عنه؟! العفو تطلبني فكيف … إذن األمري:

… ألتمس ولكنني … ذلك من شيئًا أطلب ال إيميليا:
تريدين؟! ماذا تكلَّمي … تلتميس فال … تأمرين أنت لِك قلت األمري:

عنه وعفْوَت … يعاَقْب لم أم الفتى هذا عوِقَب … موالي يا ني يهمُّ ال إنه إيميليا:
فيه. الحكم وله … أمًرا موالي عىل أَْعِرُض ولكنني … تَْعُف لم أو

فتكلَّمي! … آذان كيل األمري:
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… العقاب يستحق فهو … القصد سيئ كان الرجل هذا إن … موالي إيميليا:
من هو ثمَّ … فيه الرأفة لطلب سببًا خطؤه فكان … َقْصَده ذ يُنفَّ لم حظه لحسن ولكنه
كان هو بل … يعرفه يكن لم ألنه … بالقتل األمري موالي يقصد يكن لم … ثانية جهة

موالي. إذن بعد من … بي يتعلق فاألمر … أنا يقصدني
يقصدني! يكن لم إنه لِك قال ومن األمري:

… كان أيٍّا عاشقي يقصد كان إنما فإنه … موالي يا ذلك قال الذي هو إيميليا:
ويقصدني!

إيميليا؟! يا أتعرفني األمري:
موالي؟! يا ماذا إيميليا:

وجئِت … برصاصته فعًال وأصابني … بنفيس يقصدني الفتى هذا كان لو األمري:
عنه لعفوت … القاتل هذا عن اعُف يل وُقْلِت … حياتي يف رمٍق آخر عىل وأنا … إيلَّ أنِت
وأنت منَّا؟! أحًدا يؤِذ لم وهو فكيف بدمائي! عنه العفو ورقة عىل ْعُت ووقَّ … الحال يف
إذا البالد يف مجرٍم كل عن وأعفو … أَْمرك َطْوع عنه أعفو إذن عنه! الشفاعة يف القادمة

قتيل! يريد كان لو مما أعظم هو بل … إيميليا يا عظيم ُجْرمه ولكن … أردت
موالي؟! يا وملاذا إيميليا:

من وأغال … روحي من أعزَّ يقتل أن يريد أي … أنت َقتَْلِك يريد كان ألنه األمري:
عنه؟! أعفو أن تريدين فكيف حياتي! من وأَثَْمن … دمي

موالي! إيميليا:
مالك فأنت … شفاعتك أُبِْطل وال … سؤالك أَُخيِّب ال … ذلك مع ولكنني األمري:

رجيم! لشيطان ع يتشفَّ … كريم
… موالي يا سؤايل أجبت فقد … إذن إيميليا:

الباهر الجمال هذا يرى ومن أََمَرْت؟! إذا العيون هذه يعيص أن يقدر ومن األمري:
وذنب؟! إساءة كل عن يعفو وال …

عنه يضيق مما ذلك ألن … شكري عبارات من شيئًا لك أقول أن أقدر ال إيميليا:
انتظاري يف أهيل فإن … أرجع أن اآلن ِيلَ فاسمح … جناني بحبك ضاق كما … لساني

الجواب. ينتظرون وكلهم …
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… رسيًعا تذهبني أهكذا األمري:
… البقاء يمكنني كان لو حبَّذا يا إيميليا:

… اصربي ولكن … املساء هذا يف سيمكن فإنه … اآلن ممكنًا يكن لم إن األمري:
أمامك. عنه أعفو أن أريد فإنني

الثالث الجزء

الخادم) فيدخل الجرس يقرع (األمري

كنِت كما … بسببك يحيا أنه ليعلم ذلك … (يذهب) … أرساري كاتم ناِد األمري:
بسببه. ستموتني

الكاتم.) (يدخل … موالي يا أخالقك أكرم ما إيميليا:
قتيل؟ يريد كان الذي البارون أين األمري:

القرص… سجن يف كاتم:
(يخرج). إيلَّ وه يُْحِرضُ أن لهم ُقْل األمري:

ج��دودِك ف��األف��ض��ال ��ْل��ُت تَ��َف��ضَّ وإن أت��ي م��ن��ِك ال��ع��ف��و ف��إن ع��ف��وُت إذا
أس��راِك أَْط��َل��ْق��ُت ق��د ألم��رك ط��وًع��ا ل��ذا ه��واك ف��ي أس��ي��ًرا ف��ؤادي أض��ح��ى
ع��ي��ن��اِك ال��ف��ض��ل ف��َربُّ األث��ي��م ه��ذا ع��ن ب��ع��ف��وك ف��ض��ًال ل��ي أنَّ ت��ح��س��ب��ي ال
رع��اي��اِك م��ن ب��الدي رع��اي��ا وه��ا ُم��َح��كَّ��م��ة ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ح��اُظ��ِك غ��دت

الكاتم.) (يدخل

… البارون أحرضوا قد … موالي كاتم:
العسكر.) أيدي بني البارون (يدخل … هنا إىل أْدِخلُوه األمري:

هنا؟! أيًضا إيميليا … ربي! يا … أرى؟! من البارون:
فما َقتْلها! يف أنت َسَعيَْت كما … عنك العفو يف اآلن تسعى التي هي … نعم األمري:

الفعل؟! هذا عىل َحَمَلَك الذي
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أَْجَرْمُت وقد … عقٍل عن َعْفُوَك فليكن … جهٍل عن موالي يا أخطأُْت لقد البارون:
حلم. عن َصْفُحَك فليكن … وجنوٍن غضٍب عن

بك؟ أصنع أن تريد ماذا األمري:
البارون:

أم��ِل وال ح��بٍّ ب��ال ال��ح��ي��اة م��ن ل��ي أَيْ��َس��ُر ال��م��وت ف��إن ب��ق��ت��ل��ي ��ل ع��جِّ
ل��ي ت��غ��ف��ر أض��ح��ي��ت ق��د أن��ت إذا ن��ف��س��ي ت��غ��ف��ره ل��ي��س ع��ظ��ي��ًم��ا ذن��بً��ا أَذْنَ��بْ��ُت
زل��ل��ي غ��اف��ٌر ف��م��م��ات��ي أذن��بْ��تُ��ه ب��م��ا ال��ض��م��ي��ر وت��ب��ك��ي��ت ع��ذاب��ي ي��ك��ف��ي
أََس��ِل ول��م ج��ه��ًال أق��ت��ل��ه��ا وِك��ْدُت م��ن��ت��ق��ًم��ا م��والي ع��ل��ى ك��ف��ي رف��ْع��ُت
ع��ج��ِل م��ن اإلن��س��ان ُخ��ِل��ق ف��إن��م��ا ع��م��ل��ي ف��ي ��ل��ت ع��جَّ ك��م��ا ب��ق��ت��ل��ي ��ل ع��جِّ

بإجابة أَْوىل فأيكما عنك! العفو تطلب وهي … لنفسك القتل تَْطلُب أنت األمري:
طلبه!

… األمر رب وأنت … موالي يا لك الحكم إيميليا:
ُكنُْت فما … لسؤالك إجابًة البارون عن أعفو وأنا … سيدتي يا لك األمر بل األمري:

فضلها. أسري فاذهب … اآلن من البارون أيها ُحرٌّ أنت … سؤاًال لِك ِألَُخيَِّب
َقلََّما ومروءة … أعهدها أكن لم مكارم تلك … موالي يا عني أتعفو البارون:
يل تسمح كنت وإذا … نفيس أعاقب فأنا … عني تعفو أنت كنت فإذا … بمثلها سمْعُت
َحاَوَل ُمذِنبًا يرى موالي أَدََع ال حتى … والبعاد بالنفي ذاتي عىل أقيض فأنا … بالبقاء

سبب. وال ذنب بال يقتلها كاد عدوٍّا ترى أدعها وال … َقتَْله
البالد؟! من أتخرج األمري:

وإذا … والقتل الجريمة عماد تحت بقاءٍ من أوىل فذلك … موالي يا نعم البارون:
نفيس. عىل بالحكم أيًضا رشيًفا سأكون فأنا … عني بالعفو رشيًفا موالي كان

ورق��ي��ُب ع��اذل ي��ران��ي ال ل��ك��ي غ��رب��ٍة أَْرِض إل��ى أوط��ان��ي س��أه��ج��ر
َق��ِري��ُب ع��ل��يَّ ي��ب��ك��ي وال وأُْق��َض��ى غ��ري��ب��ٍة ب��الٍد ف��ي ب��ع��ي��ًدا أع��ي��ش
غ��ري��ُب ��َم��اح وال��سَّ غ��ري��ب ف��ذن��ب��ي غ��رائ��بً��ا ش��ئ��ون��ي إذ غ��ري��بً��ا أم��وت
م��ص��ي��ُب ف��ْه��و م��ات وق��ول��وا ش��ب��اب��ي ف��اذك��روا ِم��تُّ إن ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك��م
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ح��ب��ي��ُب ع��ل��ي��ه ي��ن��دب ول��م ف��م��ات ح��ب��ي��ب��ة ع��ن ن��اِزٌح م��ح��بٌّ وق��ول��وا

… باالنرصاف موالي يل يسمح فهل … واآلن إيميليا:
… فراقك عيلَّ يعزُّ األمري:

… موالي يا ألعود أذهب ولكنني إيميليا:
عىل مالكة أنت كما … وبالدي قرصي عىل مالكة … أمرية وتعودين … نعم األمري:
لنتمَّ ترجع ثمَّ … منزلها إىل السيدة مع الصديق أيها اذهب (للكاتم): وفؤادي جسمي

خادم). (يدخل الزفاف ات ُمعدَّ مًعا
… بالدخول العايل اإلذن ينتظرون وكربائها، الدولة وزراء بالباب … موالي خادم:

الساعة. هذه يف للحضور ودعاهم موالي ل تفضَّ فقد
يدخل ثمَّ … الخادم (يتوارى فليدخلوا … موعدهم هذا نعم … نعم األمري(لنفسه):

بالجلوس). يأمرهم … الرئيس ويتقدَّمهم والكرباء الوزراء
عادي غري الجتماٍع … يديه بني باملثول … امُلعظَّم األمري أَْمر إلينا َصَدَر قد الرئيس:

موالي! يا خريًا األمر يف فلعل …
أَْمر لسماع استعداد (حركات ني يرسُّ كما كم يرسُّ أراه ألمر دعوتكم إنما األمري:
َعَزْمُت قد … وإلهامه هللا معونة عىل واتِّكايل … الطويل التفكري بعد أنِّي وذلك خطري).
يل عونًا تكون … الحميدة والشمائل الكريمة للصفات جامعة … بامرأة َن أَْقَرتِ أن عىل

واألمن. الوطن خري سبيل يف لها، أتحمَّ أن هللا أراد التي باألعباء، القيام عىل
لتم تفضَّ بما … االستبشار كل مستبرشون … العظيم األمري أيها إننا الرئيس:
والرشف النبل يرث كما … يَِرثُها وارث لإلمارة ليكون … تمنَّيناه وطاملا … لنا وذكرتموه

سعيد. وُملٍك طويل ُعمٍر بعد … أبيه عن والفضل واالستقامة
ما إىل أوًَّال فيه أنظر بأن … ملثيل الزواج يكون ما أَْفَضَل أنَّ … رأيت وقد األمري:
ْ أَتََخريَّ ولم … املألوف خالْفُت ولذلك … عيلَّ بالسعادة ثمَّ … األمة عىل بالسعادة يعود
نحو انعطاًفا أقل … األجنبيات األمريات أن شك وال … يل أهًال لتكون أجنبية أمرية
يف عريق بيت من فتاة آثرت بل … البالد خواتني إحدى من بها ارتباًطا وأضعف الرعية،

الحميدة. الصفات من جدٍّ عن أبًا ذووه به اتَّصف ما كلنا نعرف … الفخار
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الخطة هذه عىل توافقه سموه وحكومة … هذا بنظره موالي أحسن قد الرئيس:
له. املخلصني جنسه لبني الصادق األمري حبِّ عىل … داللة أحسن تدل التي … الجديدة
دائًما وإياها أكون أن ورجائي … بي ظنِّها ُحْسِن دوام لحكومتي شاكر إنِّي األمري:
يف يل رشيكة اخَرتْتُها التي السيِّدة أما … الناس ورسور رىضهللا فيه ملا … قني موفَّ أبًدا
بدوره): كل (الوزراء فيليب الدون ابنة إيميليا السيِّدة فهي … وبيتي وحياتي ملكي

… الفاضلة القرينة ونعم … موالي يا أهنِّئكم الرئيس:
… هللا هنَّأكما … موالي يا أحسنتم أحدهم:

بطول عليها ويمنُّ … الكريمة وقرينته موالي ق يوفِّ أن هللا أسأل األعيان: كبري
والبنني. والرفاء العمر

إىل هنا من سننتقل أننا كم وأبرشِّ … الكرام الوزراء أيها لكم شكري أكرر األمري:
هذه عىل األمر بتمام أََمْرُت وقد … الزفاف لحفلة يشءٍ كل أُِعدَّ حيث … العروس منزل
السنوية األعمال موعد يجيء أن قبل … أيام بضعة متنكًِّرا السفر يل ليتسنَّى … الرسعة

بالدي. عاصمة يف وجودي تقتيض التي … الكبرية
جميًعا). (يخرجون هللا أيَّده … األمري موالنا دعوة إلجابة بون متأهِّ نحن الرئيس:

ثان منظر

ينشدون) وجمهور وأمها إيميليا أبو العروس (بيت

��ْل تَ��َك��مَّ ب��ال��ه��ن��ا وأُنْ��ُس��نَ��ا أَْق��بَ��ْل ال��ص��ف��اء زم��ان ه��ذا
وب��اْن آٍس ب��ي��ن م��ا األل��ح��اْن س��م��اع ع��ل��ى ل��ل��ن��دم��اْن ف��ه��ات��ه��ا
ب��ال��ص��دوْد م��ول��ع ش��روْد ظ��ب��ي ك��ل م��ن ال��ق��دوْد غ��ص��ون واع��ط��ف

يُ��ْه��َم��ْل ال��س��رور وْق��ُت ف��ل��ي��س ال��م��ؤم��ْل ل��ن��ا وج��دِّد وق��م

فيتخاطبان): الناس، جهة متقدِّمني واألم األب يكون اإلنشاد هذا انتهاء (عند

الهناء لنا به أتمَّ ما عىل … عيني وقرة حياتي رشيكة يا هلل الحمد فيليب: الدون
… الناس جميع أن رسوري ويزيد … والسيادة السعادة أَْوج إىل به وَرَفَعنَا … والصفاء

الحسد. بعني نلناها التي النعمة إىل أحدهم ينظر ال … األفراح يف لنا مشاركون
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اآلباء من سيدي يا ومثلك … كثريًا ذلك عىل هللا أحمد إنِّي امرأته: فيليب الدونا
بطيب وقراًرا لقدره عرفانًا … امللوك يصاهره أن له يحق … العظام والرجال الكرام

وأصله. فرعه
وثناء. َمْدح قصيدة يل تُنِْشِئنَي العزيزة أيتها إنِك (مبتسًما): الدون

يف صنته طاملا ما العمر، فرص أسعد يف مرة، لك أقول أن يل يجوز بل ال، الدونا:
الثمني. لكنزه البخيل صون ضمريي،

أول إن … لك أقول أن … الجميلة الفرصة هذه يف يل واسمحي فيليب: الدون
وكلما … حليلة تكوني أن قبولك يوم وكان يناله، بُملٍك ملك سعادة فيه، سعدت يوم
أن عىل … افتتحه كما لنا ه يتمَّ أن هللا سألت … اآلن إىل به تمتَّعنا الذي الهناء تمثَّْلُت
… حاشيته وكرباء وقواده ووزراؤه األمري موالنا الخادم) (يدخل … يخيف الرسور فرط
ويصافحهما، له فينحنيان الباب، نحو مرسعني واألم األب ويتقدم الجمهور، (يصطف

مكرًَّرا): يأتي ما الجمهور وينشد األمري يدخل ثمَّ

ال��ب��الْد ألم��ي��ر ال��ف��ْخ��ِر راي��ة ال��ل��ه ع��ق��د
ال��ف��ؤاْد س��م��اء ف��ي ال��ِب��ْش��ِر َم��َك��اِم��ُن وت��ج��لَّ��ت
ال��م��راْد ف��بَ��َل��ْغ��نَ��ا ب��دِر إل��ى ��ت ُزفَّ ُح��ْس��ن ش��م��س
ل��ل��ب��الْد وأَبْ��ِق��ِه ق��دِر ع��ل��ى ق��دًرا ِزْدُه َربِّ

الدونا مخاطبًا األمري فيقول املجلس، انتظم قد يكون اإلنشاد، هذا (بعد
فيليب):

بها منَّ التي … العظيمة النعم عىل هللا أشكر … الفاضلة السيدة أيتها إنِّي األمري:
كريم مالك يد عىل … إليك القربى من منحني ما عىل … له شكري أعظم ولكن … عيلَّ
(يلتفت فيليب الدون استطاع كما … سعيدة قرينتي أجعل أن استطعت لو حبَّذا ويا …

سعيدة. يجعلك أن مبتِسًما) إليه
… منها تقرتن وأنت … رشيٍف محبٍّ بأمرٍي … منك تقرتن موالي يا ابنتنا إن الدونا:
املتاعب يف مشاركتك الحياة يف وشغلها … إرضاؤك ها همُّ يكون … محبَّة مطيعة بعبدة
أن … الزمان َوْجه لنا اْكَفَهرَّ اللذين … الشيخني نحن أمانينا وأقىص … عنك لتخفيفها

والصفاء. املجد أنوار عن … وجهه لكما يبتسم
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هنا املاثلني لعبيدك بتقديمها ْل لتتفضَّ … موالي يا عروسك أَْقبََلْت قد فيليب: الدون
األمراء، لها ويقوم كرسيها، إىل تصل حتى املنشدون ويُنِْشد الستقبالها، األمري (يتقدم

مجالسهم). إىل ينرصفون ثمَّ اإلنشاد، خالل يف واحًدا واحًدا أمامها فينحنون

�ر �ف� س� �د ق� ال��ق��م��ر ش��ب��ي��ه ه��ذا
وال��ن��ظ��ر ال��ق��ل��ب ي��ع��ش��ق��ه

�ا �ن� ل� �ان �ك� ف� وت��ج��لَّ��ى ل��ه ت��ج��لَّ��ت
ال��ن��ي��ري��ن م��ط��ل��ع

ال��ن��ع��م ب��ورك ال��ِق��َران ب��ورك ال��ن��دي��م س��الف��ة ي��ا ال��ح��س��ان أم��ي��رة ي��ا

اإلنشاد.) خالل يف يخاطبها كأنه األمرية، إىل متجه واألمري الستار، (يهبط

تعاىل) بحمده (تمت
.١٨٩٩ سنة أغسطس ٢٣ االربعاء يوم

األزهري محمد السيد

71




