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األول الفصل

األول املنظر

األمرية — فرعون حارس تاسو — الخاصة أمازيس فرعون غرفة من (بالقرب
امللك) ابنة نفريت

تاسو:

ن��ف��ري��ت؟

نفريت:

ه��ن��ا؟ ت��اس��و

تاسو:

ه��ن��ا؟ إال أُرى وه��ل
ال��َق��َدِم ه��ذي وح��ول ص��ن��م��ي ح��ول أح��وُم



قمبيز

رجلها): إىل (وتنظر نفريت

أن��ا؟ ِرج��ل��ي ح��ول

تاسو:

ال��ص��اف��ي وال��ن��م��ي��ِر وال��زُّبْ��ِد ـ��ِد ��ْه��ـ ال��شُّ ه��ذا ح��ول أج��ل
ال��ب��ك��ا؟ ت��ري��داِن ع��ي��ن��ي��ِك ب��اُل م��ا األس��ى؟ ه��ذا م��ا ن��ف��ري��ُت ي��ا ِب��ِك م��ا

نفريت:

ال��ق��ض��ا ف��ج��ائ��ِع م��ن وي��ج��ري ج��رى ب��م��ا ت��ع��ل��م أل��م ب��ي م��ا ت��س��أل��ن��ي

تاسو:

ال��ِف��دا ل��ِك ُم��ه��ج��ت��ي ال��ق��ض��اء؟ م��ن م��ل��ك��ت��ي ل��ق��ي��ِت م��اذا ج��رى؟ م��اذا

نفريت:

م��ع��ا تَ��ح��طَّ��م��ن��ا ال��ُف��ْرِس ب��خ��ْط��بَ��ة أن��ن��ا ح��س��اب��ي ك��ان ل��ق��د ك��ي��ف

تاسو:

وال��ن��وى ال��رح��ي��َل ت��خ��َش��يْ��َن وأن��ِت ج��رَّائ��ه��ا م��ن ال��غ��مُّ ف��ه��ذا إذن

نفريت:

ت��ح��زْن؟ أل��م ت��اس��و ي��ا وأن��َت
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األول الفصل

تاسو:

أن��ا؟ ال��ُف��ْرس س��ل��ط��ان��َة ي��ا أح��زُن �ا! أن�
ال��س��م��ا ف��ي وط��ار األرض ع��ل��ى دبَّ م��ا ك��لَّ َم��َل��ْك��ِت ل��و وِدْدُت ل��ق��د

نفريت:

ل��ه��ا؟ ت��ح��زْن أل��م ت��اس��و وُف��ْرق��ت��ي

تاسو:

ال��م��ل��ت��ق��ى ي��ك��ون ال��ف��رس وف��ي ولِ��ْم

نفريت:

ف��ت��ى؟ ي��ا ت��ق��وُل م��اذا ع��ج��بً��ا ي��ا ن��ل��ت��ق��ي! زوج��ي ق��ص��ر ف��ي ف��ارٍس! ف��ي

تاسو:

ه��ن��ا ن��ح��ن م��ا م��ث��ُل ه��ن��اَك ن��ح��ن َس��َع��ة؟ ال��ق��ص��وِر ف��ي أل��ي��َس ال ِل��ْم

نفريت:

َس��وا ح��دٍّ ع��ل��ى ال��م��ك��ان��ان ل��ي��س ع��ج��ٌب ت��اس��و م��ن��ك ال��َغ��ب��اءُ ه��ذا
ع��ف��ا ع��ن��ده ل��َك ش��ف��ع��ُت وإن ل��ي رقَّ بَ��َك��يْ��ُت إذا أب��ي ه��ن��ا

تاسو:

وثَ��مَّ؟
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قمبيز

نفريت:

يَ��ْل��ق��ى َم��ن يَ��ْق��تُ��ُل بَ��َش��ٍر إه��اب ف��ي وح��ٌش

تاسو:

��ن��ا! ن��جِّ أم��وُن
اع��ت��زم��ِت؟ وم��اذا

نفريت:

ال��ُح��َج��ْر ه��ذي ظ��لِّ وف��ي ب��م��ص��َر ال��ب��ق��اء اع��ت��زم��ت
األُخ��ر وذويَّ إخ��وت��ي وم��ن وال��ديَّ وم��ن م��ن��َك وب��ال��ُق��رب
األُس��ر ب��ن��ات م��ن ب��ي الذ وم��ن ال��ُم��ْش��ِف��ق��اِت وص��ي��ف��ات��َي وب��ي��ن

تاسو:

ب��ال��خ��ب��ر ف��ارٌس ع��ل��م��ت إذا األم��وُر ت��ج��ري ك��ي��ف تُ��رى ول��ك��ن
ت��أتَ��م��ر ل��م ف��رع��وَن واب��ن��ُة ـ��َف خ��ال��ـ ف��رع��وُن ل��ق��م��ب��ي��َز وق��ي��ل

نفريت:

ال��َق��َدْر ت��اس��و ش��اء ب��م��ا ل��ي��ج��ِر ال��ق��ض��اء ت��اس��و ش��اء ب��م��ا ل��ي��ج��ِر
ي��ن��َف��ِج��ْر! أو ال��ن��ي��ُل ل��ي��س��تَ��أخ��ِر ال��ب��الُد ع��ل��ي��ه��ا ب��ق��وٍم ل��تُ��ْخ��َس��ْف
وال��ن��م��ْر ف��ارٌس َغ��ض��بَ��ْت وإن ه��ن��ا ف��س��أب��ق��ى أن��ا ف��أم��ا
َوَط��ْر م��ن ُم��ْل��ك��ه��م ف��ي ل��َي وال ال��ك��رام ب��ال��ص��ح��اب ل��ي ال��ف��رُس ف��م��ا

نتيتاس) األمرية (تدخل
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األول الفصل

نفريت:

(ن��ت��ي��ت��ا)؟ ال��ُم��ف��اج��ئ م��ن

نتيتاس:

س��الُم ت��اس��و ن��ف��ري��ُت،
ك��الُم إل��ي��ِك ف��ل��ي ل��ق��ول��ي أص��غ��ي ن��ف��ري��ُت

نفريت:

واق��ت��ص��دي ت��ك��ل��م��ي

نتيتاس:

م��ق��ت��ص��دْه أزل ول��م

نفريت:

ش��ام��تَ��ًة أت��ي��ِت��ن��ي

نتيتاس:

ُم��ْس��ع��َده أت��ي��ُت ب��ل ال
ي��دْه ال��وادي وإل��ى ـ��ك إل��ي��ـ م��د ق��د آم��ون
ال��ُم��ْرع��دْه وال��خ��ط��وَب ء ال��ب��ال م��ص��رَّ ك��ف��ى وق��د
ال��م��وَق��َدْه ال��م��ج��وس ن��اَر رب��وع��ن��ا ع��ن وك��فَّ
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نفريت:

ال��َق��َدْر؟ م��ج��اري��ه غ��ي��َر ج��رى ك��ي��ف ال��خ��ب��ر؟ م��ا م��اذا ن��ت��ي��ت��اس وك��ي��ف

تاسو:

س��ي��دت��ي! ي��ا األم��ر م��ا

نتيتاس:

َل��ْك ف��ي��ه ش��أٍن وأيُّ
ل��ل��م��ْك إال يُ��ق��اُل ال ع��ن��دَي ال��ذي إن

نفريت:

اذه��ب��ي. اذه��ب��ي ال��خ��ط��ى. أس��رع��ي أب��ي. ق��اب��ل��ي إذن. ��ل��ي ع��جِّ
واط��ل��ب��ي. ش��ئ��ِت م��ا. واس��أل��ي��ه

نتيتاس:

نَ��َف��ْرُت ي��ا ف��كِّ��ري ـ��ن ت��ق��ول��ي��ـ ذا م��ا ذاك م��ا
ح��ض��رُت ل��ه��ذا وال م��اًال أط��ل��ُب ج��ئ��ُت م��ا
اف��ت��ك��رُت آم��زي��َس ـ��ت ب��ن��ـ ي��ا ب��ش��أن��ك وال

نفريت:

ال��َق��َدْم؟ ن��ق��ل��ِت ش��أٍن أيِّ وف��ي ن��ت��ي��ت��اُس ي��ا ج��ئ��ِت إذن ف��ف��ي��َم
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األول الفصل

نتيتاس:

ال��ِع��َظ��ْم ج��ل��ي��ل ل��ش��أٍن وج��ئ��ُت اآلخ��ري��َن ل��م��ص��ل��ح��ة أت��ي��ُت
ال��َع��َج��ْم ش��رَّ م��ص��َر ع��ن وأدف��ُع ال��ب��الَد ب��ن��ف��س��ي ألف��دي أت��ي��ت
ال��َغ��نَ��ْم ون��ح��ن ال��ذئ��اب ك��زح��ِف ي��زح��ف��وا ت��رُف��ض��ي إن ف��ِإنَّ��ِك

�وِك؟ أب� �ن �أي� ف�

نفريت:

��نَ��م ال��صَّ ح��ج��رات ف��ي ه��ن��ال��ك �ُه �ن� �ي� �الق� تُ�

نتيتاس:

إل��ي��ه س��أم��ض��ي

(بتهكم): نفريت

ال��ب��الَد اف��دي اذه��ب��ي

نتيتاس:

ن��ع��م ب��الدي أف��دي أن��ا ن��ع��م

(تخرج)

نفريت:

واذه��ِب ت��اس��و دع��ن��َي ذه��ب��ْت ق��د وي��َح��ه��ا ي��ا

تاسو) (يخرج
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الخشب من أرضيتها صغرية حجرة وهي الخاصة، غرفته إىل فرعون (يدخل
األربع زواياها ويف الصنع، لطيفة الوزن خفيفة كرايس بضعة وفيها امللون،

عليه) مقبلة نفريت وابنته أمازيس فرعون املرصية، لآللهة تماثيل

نفريت:

آب��ي��س ُغ��رََّة وي��ا ال��ش��م��س ُض��ح��ى ي��ا س��الٌم
م��ن��ف��ي��س ح��ارَس وي��ا س��اي��ي��س ح��ام��َي وي��ا

فرعون:

إي��زي��س ش��ب��َه س��الٌم ه��ات��ور ش��ب��َه س��الٌم

نفريت:

أم��ازي��س ف��رع��وَن ـ��َت ب��ن��ـ ي��ا ن��ادن��ي ب��ل أب��ي

فرعون:

أم��ازي��س ف��رع��وَن ـ��ت ب��ن��ـ ي��ا أق��ب��ل��ي ت��ع��اَل��ْي
ج��ئْ��ِت تُ��َرى ي��ا ص��غ��ي��ٍر أو ج��ل��ي��ل أيِّ وف��ي
ش��ئْ��ت م��ا ف��رع��ون َس��ل��ي ق��ول��ي ابْ��نَ��ت��ي ي��ا ت��ع��اَل��ْي

نفريت:

ب��ع��يْ��نَ��يَّ��ا ال��دن��ي��ا ـ��م��ت أظ��ل��ـ ف��ق��د ل��ي ُك��ْن أب��ي

فرعون:

��يَّ��ا ب��ك��فَّ وأم��ح��وه��ا ال��دن��ي��ا ُظ��ْل��م��َة س��أْج��لُ��و

بالدموع) عيناها (تغرورق
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األول الفصل

ب��ن��ت��اه

نفريت:

أِب��ي ربَّ��اُه

فرعون:

ب��اك��يَ��ْه؟ ل��ألم��ي��رِة م��ا
ال��غ��ال��يَ��ْه ال��دم��وَع ه��ذي ل��َم��ْص��ِرع��ي ادَّخ��رِت ه��الَّ

نفريت:

ال��ع��اف��يَ��ْه ِظ��الِل ف��ي ـ��ق��ى وت��بْ��ـ أب��ي ت��ع��ي��ُش ب��ل ال
ال��ُم��تَ��َرام��يَ��ْه ل��ل��نَّ��َوى ءٍ ش��ي ك��لُّ ْ ت��ه��يَّ��أ أب��ِت��ي
ال��ج��اف��يَ��ْه ال��ق��ب��وُر ب��ل ُر ال��ق��ص��و ��ن��َي ت��ُض��مُّ ف��غ��ًدا
وج��اريَ��ْه ه��ن��اَك ـ��ب��ي��ٍز ل��ق��م��ـ ج��اري��ٍة أل��ِف ف��ي
س��ال��يَ��ْه ك��ال��ب��ه��ي��م��ِة ل��َك ه��ن��ا م��ْرَس��َل��ٍة ك��لِّ م��ن
ل��ل��طَّ��اغ��يَ��ْه ��ن��ي تَ��ُزفُّ ـ��ُك م��ل��ي��ـ ي��ا ق��ل��ٍب ف��ب��أيِّ
ال��دَّاه��يَ��ْه اح��ت��م��ال ع��ن ـ��ُت ض��ُع��ف��ـ ق��د ف��ت��اتَ��َك أدِرْك

نفريت) فتخرج أمازيس فرعون عىل نتيتاس (تدخل

فرعون:

ع��ن��دي ال��ف��راع��ي��ن ب��ن��ت ن��ت��ت��اُس ع��ظ��ي��ٌم ل��ح��ظٌّ إن��ه أرى؟ َم��ن
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قمبيز

نتيتاس:

وج��دِّي ال��س��م��اءِ س��اك��ِن أب��ي م��ن ال��ُم��ف��دَّى م��ص��َر ل��ع��رِش ال��تَّ��ح��ايَ��ا

فرعون:

�ه؟ �ن� �ؤدي� ت� ال م��ص��ٍر ع��رِش ع��ل��ى ال��ذي وس��الُم

نتيتاس:

أؤدِّي؟ �ف �ي� وك�
وردِّ س��الٍم م��ن ال��م��وِت ��ة غ��صَّ أب��ي��ه��ا وس��اق��ي اب��ن��ٍة ب��ي��َن ل��ي��س
ب��ح��ق��ِدي ال��ع��ق��وُق يَ��ذْه��ِب ال رّب وِب��رٌّ َديْ��ٌن ع��ل��ي��ك ح��ق��دي إن

فرعون:

وِرف��دي ج��اه��ي ع��ل��يَّ وت��م��نَّ��ْي اْط��َرح��ي��ه أو ل��ي ال��ح��ق��َد اح��م��ل��ي
أب��اك ت��س��أل��ي اس��أل��ي

نتيتاس:

ق��ص��دي دن��ي��اَك ل��ي��س ف��رع��وُن ِم �د ال� �اذ �ع� م�

فرعون:

إذن؟ ج��ئ��ِت��ن��ي ق��د ف��ي��َم

نتيتاس:

َم��ه��دي ن��ح��و وواج��ٍب ل��ِدي��اري �وٍق �ق� ح� �ي ف�
ف��ت��ف��ِدي ل��ل��ف��داء تُ��خ��ت��اُر ��ـ��ع��ِب ال��شَّ ب��ن��ات م��ن ص��ب��يَّ��ٌة ع��اٍم ك��لَّ
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األول الفصل

َوِوْرِد ح��ي��اٍض م��ن ل��ل��م��وِت ف��ي��ه م��ا ع��ائ��ف��ٍة غ��ي��َر ال��ن��ي��َل ت��ن��ِزُل
ُزه��ِد غ��ي��ر ف��ي ب��ال��ش��ب��اب وَس��َخ��ْت س��أٍم غ��ي��ر ف��ي ب��ال��ح��ي��اة س��م��ح��ْت
َرغ��ِد ال��ن��ي��ِل ب��ن��ع��م��ِة ل��ع��ي��ٍش ُل وت��ح��ت��ا وال��رََّخ��اء ال��خ��ص��َب ت��ب��ت��غ��ي
ب��ع��دي ال��ن��اُس ي��ه��ل��ُك : األن��ان��يِّ َل ق��و ت��ُق��ل ل��م ب��ع��َده��ا ال��ن��اَس س��ق��ِت

فرعون:

ونُ��ه��دي ن��ُزفُّ ال��ت��ي ت��ك��ون��ي أن م��نَّ��ا ت��ري��دي��َن ف��ه��ل ع��رف��ن��ا ق��د

نتيتاس:

وْح��ِدي ت��ق��دَّم��ُت ل��ك��نَّ��ن��ي ��اُن ال��ُك��هَّ ي��ق��دِّم��ه��ا م��دف��وع��ٌة ت��ل��ك

(مستمرة):

ون��اِره ق��م��ب��ي��َز س��ي��ِف م��ن وط��ن��ي أف��دي ج��ئ��ُت
وع��اِره ال��ف��ت��ِح َدنَ��س م��ن وط��ن��ي أف��دي ج��ئ��ُت

فرعون:

ف��ارْس؟ م��ص��ر؟ ال��ف��ت��ُح؟ ق��م��ب��ي��ٌز؟ ج��ئ��ِت؟ ف��ي��َم ت��ق��ول��ي��ن م��اذا

نتيتاس:

أم��اِزْس ي��ا م��ن��ك م��ك��انَ��ه��ا ل��ي ه��ْب ال��م��س��ي��َر ت��أب��ى ن��ف��ري��ُت

فرعون:

ت��ذه��ب��ي��ن؟ ال��ت��ي أن��ِت
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نتيتاس:

ال؟ ل��م

فرعون:

ن��ت��اِت��ْس ي��ا ال��نُّ��بْ��ُل ه��و ه��ذا
أخ��ي ِب��ن��َت ب��ِخ، ب��ٍخ

استنكار): نتيتاس(يف

��ي؟؟ ع��مِّ ق��اِت��ُل، ي��ا أن��ت
��ي وأمِّ ي��أبَ��ى أِب��ي … ال

فرعون:

َغ��َض��ب��ي تَ��ه��ي��ج��ي وال ب��ي نَ��ِت��ي��َت ت��دف��ع��ي ال

نتيتاس(كاملستهزئة):

أب��ي! م��ث��َل ت��ق��تُ��ل��ن��ي

بالباب) نفريت (تظهر

فرعون:

ب��ال��ب��اِب األق��م��اُر ت��ق��ف ال ادخ��ل��ي ه��يَّ��ا ن��ف��ري��ت، أرى؟ ذا م��ن

نفريت:

آم��وِن ال��م��ع��ب��وِد ت��ح��ي��ُة أب��ي ل��س��ارِع ال��ش��م��س ت��ح��يَّ��ُة

20



األول الفصل

فرعون:

ت��َع��اِل��ي ال��ج��ل��ي��َل أن��بِّ��ئْ��ِك ت��ع��ال��ْي أق��ِب��ل��ي ن��ف��ري��ُت األم��ِر ل��وف��ِق أت��ي��ِت

نفريت:

ُم��ص��ي��ب��ِت��ي إال ال��ي��وم ج��ل��ي��َل ال أب��ي

فرعون:

ب��زوال آذن��ْت ق��د ول��ك��نَّ��ه��ا

نفريت:

وأنَّ��ى؟ وك��ي��ف

فرعون:

ِح��ي��اِل��ي ل��ل��س��م��اءِ رس��وٍل وأيُّ ب��م��ج��ل��س��ي َم��ْن أُن��ظ��ري
ل��ي وس��ع��ى ع��ونَ��ه ي��ح��ب��و ل��ك س��ع��ى أم��ي��رٍة ق��ِم��ي��ِص ف��ي ل��ع��م��ِري إل��ٌه

نفريت:

أخ��ت��ي؟ ن��ت��ي��ت��اُس

نتيتاس(لنفسها):

وآل��ي م��ج��رم��ي��َن ب��ي��ت��ي ك��ان م��ت��ى أض��لَّ��ه��ا! م��ا أخ��تُ��َه��ا
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نجواها): سمعت أن بعد (ألبيها نفريت

ِل��ي وم��ا ال��ق��دي��ِم ال��م��ِل��ك الب��نَ��ِة وم��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ي��وم ت��ج��م��ُع أل��ه��ذا أب��ي

فرعون:

وض��الِل َح��يْ��َرٍة م��ن ه��ًدى ش��ع��اَع م��ج��ِده��ا ع��رِش م��ن ال��ش��م��ُس ب��َع��ثَ��تْ��ه��ا ل��ق��د
ورج��ال��ي َوف��ِده م��ن م��وك��ٍب وف��ي اب��ن��ِت��ي م��وض��ع ف��ي ق��م��ب��ي��َز إل��ى تُ��َزفُّ

نفريت:

ن��ت��ي��ت��اس

فرعون:

ف��رع��ون ب��ن��َت ق��ول��ي

نتيتاس:

أْع��ِف��َه��ا

نفريت:

ولِ��ْم

نتيتاس:

خ��ال��ي أم��ي��رُة ي��ا ع��ه��ٌد ذاك
ب��ال��ي ال��ج��الل��ِة م��خ��ل��وُع وآخ��ُر ج��اللُ��ه ال��ق��ش��ي��ُب ال��ُم��ْل��ُك ي��س��ت��وي ف��ال
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نفريت:

ال��َم��ْل��ُك َرَوى م��ا ن��ت��ي��ت��ا أح��قٌّ

نتيتاس:

م��ق��ال��ي ورْج��ُع ص��وت��ي َص��َدى أب��وِك َرَوى �ا م�

نفريت:

غ��ال��ي ب��أن��ف��ِس أخ��ِت��ي ي��ا ��ي��ن تُ��ض��حِّ إنَّ��م��ا ال��رش��َد راج��ع��ي ن��ِت��ي��تَ��ا روي��ًدا
ال��ُم��تَ��َالِل��ي ال��س��اف��ِر ال��ف��ض��اءِ وه��ذا ��بَ��ا وال��صِّ ال��ج��م��ي��ل��ِة ب��ال��دُّن��ي��ا ��ي��ن تُ��َض��حِّ

ال��ع��ْزَم؟ ع��ق��ْدِت أح��قٌّ

نتيتاس:

ِن��َض��ال ط��ول ب��ع��َد ن��ف��س��ي وأق��ن��ع��ُت �ٍة رويَّ� �د �ع� ب�
وم��اِل��ي ل��ل��ب��الِد ح��ي��ات��ي ب��الدي. دع��ْت إذا ال��ح��ي��اَة أع��ِط��ي ال ل��ي وَم��ا

الثاني املنظر

امللك رسول ينتظر الفرس من وفد — فرعون قرص يف عظيمة (حجرة
فرعون) حاشية من نفر الحجرة يف وهناك هنا أمازيس،

الوفد: رئيس

تُ��ج��اُب ب��ال��زائ��ري��َن بَ��ِرح��ْت وم��ا َج��ْوَل��ًة ال��ِع��ج��ِل ب��ل��دِة ف��ي ُج��ل��تُ��م ل��ق��د
ف��رع��ون؟ ق��وم وج��دت��م ف��ك��ي��ف
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قمبيز

قباذ:

ُع��ج��اُب ب��ال��ش��ع��وب ق��ي��س��ْت ه��َي إذا �ٌة أم�
ك��الُب األس��وِد ع��ن��َد ال��ف��ال ض��واري ِع��زٌَّة ب��ال��ج��ن��ِس ل��ألُس��ِد م��ا م��ث��ُل ل��ه��م
تُ��َراُب وال��ع��اَل��ُم��وَن ال��ثَّ��َرى وتِ��ب��ُر وال��َح��ص��ى ال��ج��ن��ادُل وال��ن��اُس ال��ش��ْه��ُب ُه��م
وَص��واُب ُه��ًدى ق��ال��وا ال��ذي وك��لُّ آي��ٌة ال��ف��نِّ م��ن ص��اغ��وا ال��ذي وك��لُّ

الرئيس:

ج��واُب االح��ت��ق��اَر إال ك��ان ف��م��ا م��ل��ي��ك��ِه��م ب��ن��َت أَم��ِس إل��ي��ه��م خ��ط��بْ��ن��ا
ُع��ق��اُب ال��س��ح��ي��ِق ال��َوْك��ِر إل��ى دع��اه��ا ح��م��ام��ٌة وق��ال��وا أه��ل��وه��ا وأش��ف��ق

املرصيني) من القرص رجال ببرصه يعرض (ثم

َس��ح��اُب ل��ل��ه��م��وم ع��ل��ي��ه��ا وج��وٌه وج��وَه��ه��م وان��ظ��ر ال��ق��وَم (ق��ب��اذُ) ��ل ت��أمَّ
وذه��اُب ري��ب��ٍة م��ن ج��ي��ئ��ٌة ل��ه��م ال��ُخ��ط��ى ��ل��وا ن��قَّ ك��لَّ��م��ا ت��راُه��م أل��س��َت

قباذ:

وش��راُب ط��يِّ��ٌب ونُ��ْزٌل ط��ع��اٌم ض��ي��اف��ٍة ع��ن ��روا ق��صَّ م��ا ول��ك��ن��ه��م
وح��ب��اُب ِم��س��ك��يَّ��ٌة ن��ف��ح��ٌة ل��ه��ا ُس��َق��اِت��ه��ا ب��أي��دي ِف��ِن��ي��ق��يٌّ وخ��م��ٌر
ورح��اُب ل��ه��م س��اٌح تَ��ض��ق ل��م إذا وج��وُه��ُه��م ت��ض��ي��َق أن ع��ل��ي��ن��ا وم��اذا

من أخرى ناحية يف له صديًقا الوفد من آخر رجل يخاطب ذلك أثر (وعىل
املدينة) من أيًضا هو عائًدا وكان الحجرة

الرجل:

أي��َن؟ م��ن زف��ي��روس،
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زفريوس:

ب��م��ن��ف��ي��س ج��ول��ة م��ن

األول:

ال��ب��ل��ْد؟ وج��دت ك��ي��ف
ق��ع��د أو ش��أن��ه ف��ي ق��ام إذا ل��ل��غ��ري��ِب اح��ت��ق��اُرُه��ُم وك��ي��ف
ال��رَّم��د اح��ت��م��اَل َح��َم��ل��ت��ه إذا ح��وَل��ُه ُع��ي��ونُ��ُه��ُم وك��ي��ف

زفريوس:

ال��رََّغ��ْد ج��ان��ب��يْ��ه��ا ع��ل��ى وُدنْ��يَ��ا ال��ن��ع��ي��ُم ع��ل��ي��ه��ا وج��وًه��ا وج��دُت
يَ��ف��د وخ��ل��ًق��ا ي��روُح وَخ��ل��ًق��ا تُ��ق��اُم وس��وًق��ا تُ��ف��ضُّ وُس��وًق��ا
ان��ف��رد ال��ش��ع��وِب ف��ي ِب��ه ونَ��ْظ��ِم ال��ح��ي��اِة ف��ي ُخ��ط��ٍة ع��ل��ى وش��ع��بً��ا
ال��م��ن��ت��ِق��د ع��ل��ى وبُ��ع��ًدا ُس��ُم��وٍّا ص��ن��اع��اِت��ِه��م م��ث��َل أَر ول��م
ال��رََّش��د خ��الِل م��ن أو ال��ف��ض��ل م��ن م��ب��ل��ًغ��ا أخ��الق��ه��م م��ث��َل وال
َس��َج��ْد أو ل��ه ��ى ت��ن��حَّ ب��ش��ي��ٍخ ال��ط��ري��ق ف��ي ي��اِف��ُع��ه��م م��رَّ إذا

األول:

ت��ق��ت��ِص��ْد ول��م ُج��زاًف��ا ل��م��ص��َر ال��م��دي��َح ِك��ل��َت ال��ن��اُر. ت��ب��ارك��ت

زفريوس:

أع��ت��ق��د ال��ذي إال ق��ل��ُت وم��ا ع��ل��يَّ ن��اٍع أن��ت ال��ذي م��ا أِخ��ي
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(مبتسًما): األول

ال��ُع��َق��د ف��ي ن��ف��ث��ْت ط��ال��م��ا وي��ا ال��ف��ارس��يَّ م��ص��ٌر َس��َح��َرْت ل��ق��د
ال��زَّرْد وك��ي��ف ال��ح��دي��ُد وك��ي��ف ال��ج��ن��وُد ك��ي��ف زف��ي��روس ول��ك��ن
وال��لَّ��بَ��ْد أظ��َف��اره��م وت��ن��ُظ��ُر ال��ط��ري��ِق ف��ي ت��ل��ق��اُه��ُم ك��ن��َت وه��ل

زفريوس:

أح��د م��ن��ه��م ال��ع��ي��َن ي��أخ��ِذ ول��م ال��ج��ن��وَد ب��م��ص��َر رأي��ُت م��ا أخ��ي
ال��ُج��ُدْد ال��ث��ي��اِب ف��ي وض��ب��اِط��ه��ا ال��ق��ص��وِر ج��ن��ود م��ن ف��ت��ي��ٍة س��وى
ال��م��تَّ��ِق��ْد ال��ذَّه��ب ف��ي وي��غ��دوَن م��ع��ات ال��الَّ ال��ُخ��َوِذ ف��ي ي��روُح��وَن

األول:

ال��َع��َم��د ض��ع��ي��ف األواس��ي رق��ي��ق ح��ائ��ٍط ب��ال ُم��ل��ٌك ه��و إذن
األس��ْد ع��ي��ُن ال��غ��اِب ع��ن ون��ام��ت ال��ُع��ق��اب ص��رخ��اِت م��ن ال��وك��ُر خ��ال
ال��ُع��َدْد ف��ي وال ال��ع��دي��ِد ف��ي وال ال��دي��اِر ح��م��اِة ف��ي ال أول��ئ��ك
َش��ِه��ْد م��ن ت��ه��اوي��لُ��ه��ا ت��روُق ال��ق��ص��وِر ع��رص��اِت ف��ي ط��واوي��ُس
لُ��بَ��ْد وم��اٌل ي��ف��ي��ُض وخ��ي��ٌر ي��رفُّ س��ل��ٌم يُ��ع��ج��ب��نَّ��ك وال
األبَ��د ت��ع��ي��ش م��وت��ى وأج��س��اُد ال��ع��ق��وَل ت��روُع ف��نٍّ وآث��اُر
ال��َخ��َل��د ف��ي ط��ي��ُف��ه أو ال��خ��ل��ُد ه��ي َج��نَّ��ٍة س��وى راءٍ أن��َت ف��م��ا
َح��َص��ْد ��ى ت��م��شَّ أنَّ��ى ال��ف��رِس م��ن ع��اص��ٌف غ��ًدا ع��ل��ي��ه��ا ي��ُه��بُّ

متدخًال: ثالث

َغ��ْد ب��ع��د أو ال��ُف��رُس ي��ع��ص��ُف غ��ًدا ال��ص��واَب ق��ل��َت ال��ف��رِس أخ��ا ص��دق��َت
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آلخر: أحدهم

ووْح��ي��ا ه��م��ًس��ا ي��ق��اُل وم��اذا ـ��ِر ال��ق��ص��ـ ف��ي يُ��ردَّد م��اذا أع��ل��م��تُ��م

الثاني:

ُق��ْل ه��اِت ي��ق��ول��ون م��ا

آخر:

ال��نَّ��ج��يَّ��ا ص��دَت ك��ي��ف ال��ق��ص��ر ف��ي ـ��رَّ ال��س��ـ ِص��دَت ك��ي��َف
ُدن��ي��ا األرِض وس��ائ��ُر دن��ي��ا م��ص��ُر ع��ج��ي��ٌب م��ص��َر ب��أرِض م��ا ق��ل ه��اِت

األول:

ال��ُم��ِض��يَّ��ا ت��أبَ��ى ال��م��ل��ي��ِك ع��روَس ـ��َس أم��ازي��ـ ب��ن��َت إن ي��ق��ول��ون ه��م

الثاني:

أن��ت؟ ه��ازٌل

األول:

ع��ل��يَّ��ا؟ ف��م��اذا م��ف��تَ��ًرى ي��ُك��ن إن ح��دي��ثً��ا س��م��ع��ُت ب��ل

آخر:

ت��س��م��ع��وه ال ك��اذٌب دع��وُه يَ��ه��ِذي إن��ه
زخ��رَف ال��ذي م��ا
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الثالث:

ف��وُه األج��ي��ال ِك��ذبَ��ة �ى �ق� أل�
أَم��ازْس ال��م��ْل��ِك اب��ن��َة ـ��ت ن��ف��ري��ـ ال��م��ل��َك��َة ي��زع��م
ف��ارْس أق��ط��اِر إل��ى ـ��ِد ال��وف��ـ م��ع ��ي��َر ال��سَّ ت��رُف��ُض

آخر:

ت��س��م��ِع ال ب��ن��ا إم��ِض ي��دَّع��ي م��ا خ��ط��بُ��ه م��ا
ِص��ْه��َرا ق��م��ب��ي��َز ي��رَض ل��م م��ص��َرا ف��رع��وُن ي��ق��وُل

الثاني:

ي��ه��َزا ب��ق��م��ب��ي��َز م��ن األرض أف��ي ـ��ُر م��ص��ـ م��ا األم��ي��رُة م��ا أم��ازي��س َم��ْن

آخر:

وال��ل��ِه أن��ت غ��ب��يٌّ يُ��روى خ��ب��ٌر أه��ذا
ب��ال��ش��اِه ي��س��َخ��ُر م��ن ءِ ال��زَّْرق��ا ال��ُق��بَّ��ة أت��ح��َت

األول:

��َخ��ْر وال��سَّ ال��ش��ت��َم ق��لِّ��لُ��وا ول��ي ل��ك��م م��ا اع��زب��وا
ك��ف��ر! م��ا ال��ك��ف��ِر ن��اق��ُل أت��ي��تُ��ه؟ ق��د ال��ذي م��ا
ال��َخ��ب��ْر ي��ك��ِذب وق��د ي��ِص��حُّ ق��د ق��ي��َل خ��ب��ٌر

أحدهم:

ال��دار ه��ذه ف��ي ن��وُم��ُك��م وك��ي��ف ل��ي��َل��ُك��م تَ��ق��ض��ون تُ��رى ك��ي��ف ص��ح��ُب ي��ا
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آخر:

��اِر وس��حَّ س��ح��ٍر م��ن ال��خ��ي��االِت ش��تَّ��ى ب��ي ط��ّوَف اس��ت��ل��ق��ي��ُت ف��إذا أن��ا ��ا أمَّ
�ت؟ وأن�

األول:

وأث��وار ت��م��اس��ي��ٍح خ��ي��اُل ع��ن��ه��ا ف��ي��ص��رُف��ُه ع��ي��ن��ي ال��ك��رى ي��غ��َش��ى
دوَّار س��اق��يْ��ِن وال رج��ٍل ب��غ��ي��ر م��ن��ت��ق��ٍل ك��لُّ ح��ول��ي ال��تَّ��واب��ي��ِت م��ن
أن��م��اِر أح��داُق ال��دُّج��ى ف��ي ك��أن��ه��ا أع��يُ��نَ��ه��م األم��واُت خ��ل��ِف��ه��ا م��ن يُ��ج��ي��ُل
وأس��راِر ب��أل��غ��اٍز م��ن��اج��ي��اٍت ط��ائ��ف��ًة األرواُح ب��َي ت��زال وال

آخر:

ب��ال��ن��اِر ال��ن��وم ق��ب��َل ن��ف��س��َي ع��وَّذُت ُم��ض��ط��ج��ع��ي ج��ئ��ُت م��ا ف��إذا أن��ا ��ا أمَّ
وأش��راِر ج��لُّ��وا وإن خ��يِّ��ري��َن م��ن َش��بَ��ٌح ب��ي األرواِح م��ن ي��ط��وُف ف��ال

آخر:

أم��ِس رأي��ُت م��اذا اس��م��ع��وا ه��يَّ��ا

آخر:

ذاك؟ م��ا

األول:

ب��ه��م��ِس ت��ك��لَّ��م��وا َص��ْه
رأِس��ي ع��ن��د ص��ار ح��ت��ى أق��ب��َل إن��ِس ب��رأِس ع��ص��ف��وًرا رأي��ُت

��ي ح��سِّ ذاك ع��ن��د م��ل��ك��ُت ف��م��ا
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آخر:

ثُ��مَّ؟

األول:

ك��رِس��ي ف��وَق أغ��طُّ م��ن��ط��رًح��ا ن��ف��ِس��ي ف��وج��دُت ص��ح��وُت

آخر:

وأن��ا

ثان:

رأي��َت؟ م��ا أن��َت

األول:

وأغ��َربَ��ا ص��اح��بُ��ك��م رأى م��م��ا �ا �بَ� �َج� أع�
وق��لَّ��بَ��ا ب��ق��رنِ��ه ف��ه��زَّه��ا م��ض��اج��ع��ي أت��ى آب��ي��َس رأي��ُت

�ُت رأي� �م ث�

الثاني:

رأي��َت؟ م��ا

األول:

ال��لَّ��َه��بَ��ا تَ��ح��ِك��ي ال��ل��ي��ل ف��ي ت��ق��لَّ��بَ��ت �ا �دًق� ح�
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آخر:

ثُ��مَّ؟

األول:

م��رح��بَ��ا ال ل��ي ف��ق��ال ن��ع��م ق��ل��ُت ف��ارٌس؟ أن��ت��م ال��ع��ج��ل وق��ال

دهشة: يف آخر

ع��ج��بَ��ا ي��ا ك��لَّ��م��ه ق��د أل��ع��ج��ُل ع��ج��بً��ا. ي��ا

فرعون): حارس تاسو (يدخل

تاسو:

ح��ي��ْن ب��ع��َد س��ت��أت��ي ف��رع��وَن ب��ن��ُت ل��ُك��ُم س��الٌم ال��وف��ُد أيُّ��ه��ا
ال��خ��اط��ب��ي��ْن وت��ج��ي��ُب تَ��َح��اي��ا م��ن ب��ك��م يَ��ْزُك��و ب��م��ا ��اك��م ت��ت��ل��قَّ

الوفد: رئيس

ِب��ْك م��رح��ب��ا م��ن��ا أُْدُن ت��اس��و ال��س��ي��د أيُّ��ه��ا
ل��غ��ي��اِب��ْك اْغ��تَ��َم��ْم��نَ��ا ـ��ى ح��ت��ـ زم��نً��ا ع��نَّ��ا ِغ��ب��َت
ِص��َح��اِب��ْك م��ن رس��وًال ـ��ْث ت��بْ��َع��ـ ول��م ع��نَّ��ا تَ��َس��ْل ل��م

تاسو:

ِف��يَّ��ا أثَّ��َر ق��د ـ��ُف ال��ع��ط��ـ ه��ذا ال��وف��د ك��ب��ي��ر ي��ا
َش��يَّ��ا ال��دِّي��واِن ـ��ِظ��م��ِة أن��ـ ِم��ن ت��ج��ه��ُل ال أن��َت
ب��يَ��َديَّ��ا وق��ت��ي ـ��ُل ي��ج��ع��ـ ال ال��ِخ��دم��ِة ش��َرُف
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منخفض): بصوت فاريس(آلخر

ت��اُس��و؟ وم��ن ت��اُس��و؟!

اآلخر:

ج��م��ي��ْل م��رُم��وٌق ال��ق��ص��ِر ف��ي �ى �تً� ف�
ال��ن��ب��ي��ْل وح��ارُس��ه ح��بُ��ه وص��ا ف��رع��ون نَ��ْدم��ان
تَ��م��ي��ْل أي��ًض��ا وب��ن��تُ��ه ـ��ِه إل��يْ��ـ ف��رع��وٌن ويَ��م��ي��ُل

أحدهما): فيصيح يدخالن (حارسان

األول:

َس��ارْع ف��رع��وُن ال��م��ْل��ُك

د: يردِّ الثاني

َس��ارْع ف��رع��وُن ال��م��ْل��ُك

واألمرية امللك فيجلس املرصيني، الكهنة وكبار نتيتاس واألمرية امللك (يدخل
ويقول) الوفد رئيس فينهض امللك، وراء تاسو ويقف

فرعون): (إىل الوفد رئيس

ك��س��رى األرض ع��اِه��ِل م��ن وس��الٌم م��ص��َرا ف��رع��وَن ال��س��م��اءِ ب��رك��اُت
ش��ك��َرا اه��ت��م��ام��َك وال ي��وًم��ا نَ��َك إح��س��ا ن��أُل ل��م ن��ح��ن ق��م��ب��ي��َز ُرُس��ل
ق��ْدَرا ال��ن��ي��ل ع��ق��ائ��ِل وأْع��َل��ى ِدي ال��وا زن��ب��َق��َة إل��ي��َك خ��ط��بْ��نَ��ا ق��د
َم��ْه��َرا ش��ئ��َت إن ال��ع��راَق ون��س��وُق ص��داًق��ا أردَت إن ال��ش��اَم ن��ح��ِم��ُل
ت��ت��َرى وال��زُُّم��رُِّد رِّ وال��دُّ ق��وِت ال��ي��ا ق��يِّ��م م��ن ال��ُك��نُ��وَز ��ي ونُ��َزجِّ
وِص��ْه��َرا ح��ل��ي��ًف��ا ب��ه��ا س��ت��ْرَض��ى أن ل��ن��رج��و وإنَّ��ا ف��ارٌس إن��ه��ا
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تاسو): أمازيس(إىل فرعون

ت��اُس��و ال��ده��اق��ي��َن ع��ن��َي أِج��ْب ُق��ْم

تاسو:

ُع��ذْرا م��والَي. أك��وُن! م��ن س��ي��دي

نتيتاس:

أَْع��ِف��ِه أَبَ��ِت��ي

تاسو: إىل ثم

أَْح��َرى م��ص��ي��رَي ف��ي ب��ال��ف��ص��ل أن��ا ت��اُس��و م��َك��ان��َك

الفاريس): الوفد نتيتاس(إىل

م��رح��بَ��ا ق��م��ب��ي��َز رْس��َل ف��ارْس وْف��َد م��ْرَح��بً��ا
��بَ��ا ال��ت��ح��جُّ وأط��ل��ُت ع��ن��ك��ُم ت��أخ��رُت ق��د
ال��م��ط��بِّ��بَ��ا ف��س��م��ع��ُت ُم��َط��بِّ��ب��ي ونَ��َه��ان��ي
يُ��ْخ��تَ��بَ��ا ال��ب��رِد وم��ن ل��َوْع��ك��ٍة خ��بَّ��ئ��ون��ي
ُم��ح��بَّ��بَ��ا ك��ال��َع��واف��ي ص��اح��بً��ا ال��ن��اُس ي��ر ل��م

الوفد: رئيس

َح��بَ��ا َم��ا ف��ض��َل واذك��ري ابْ��نَ��ت��ي ي��ا ال��ل��َه اش��ك��ري
ال��نَّ��بَ��ا ط��م��أََن ب��ال��ذي ف��ج��اءَنَ��ا س��أَل��ن��أ ك��م
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منخفض): بصوت تاسو أمازيس(إىل

أط��نَ��ب��ا ال��ش��ي��ِخ ول��ذا أط��نَ��ب��ْت ت��اُس َل��ه��ا م��ا
ل��ي��خ��ُط��بَ��ا وق��اَم��ا ج ال��زَّوا ِخ��ط��بَ��ة ت��رك��ا

بينهما): دار ما سمعت وقد منخفض نتيتاس(بصوت

وأْغ��َض��بَ��ا ك��الِم��ي م��ن وال��ِدي س��اءَ ال��ذي م��ا
ُم��ق��طِّ��بَ��ا ولِ��تَ��اُس��و س��اخ��ًط��ا ِل��ف��رع��وَن م��ا

منخِفض): (بصوت فرعون

م��ذه��بَ��ا ال��ق��وِل ف��ي ل��ِك ابْ��نَ��ت��ي ي��ا ال��ق��ص��َد اْج��َع��ل��ي

للوفد: نتيتاس

واألَبَ��ا ال��ب��ن��َت ي��رف��ُع ِل��َم��ا أب��ي دع��وت��م ق��د
ك��وَك��بَ��ا ال��ي��وَم ص��اَه��َر ك��وك��ٌب ف��رع��وَن إن
ط��يِّ��بَ��ا ك��ان أتُ��رى ُم��ق��اَم��ك��م ل��ي اذك��ُروا
أْج��نَ��بَ��ا م��ص��ُر ص��اَه��َرْت ق��لَّ��َم��ا ال��وف��ُد أيُّ��ه��ا

ف��ارٍس وف��َد َم��ْرَح��بً��ا

منخفض): (بصوت امللك

م��رح��بَ��ا ال��وف��ُد َش��ِب��َع

نتيتاس:

م��ط��نَّ��بَ��ا ب��ي��تً��ا ـ��ن��اِر ل��ل��ـ ِش��دُت ع��ش��ُت إِن أن��ا
ال��رُّبَ��ا ع��ل��ى أو ف��ارٍس ِم��ْن ال��وه��اِد ع��ي��وِن ف��ي
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َم��ن��ِك��بً��ا األرُض ه��زَِّت ض��وُؤه الَح ك��ل��م��ا

الوفد: رئيس

ال��ف��راع��ي��ِن ب��ن��ِت ع��ل��ى ن��اْر ي��ا ب��ارك��ي ��ي ه��لُ��مِّ
ب��ال��ري��اح��ي��ِن وج��ي��ئ��وا ال��غ��اْر ه��اتُ��وا ف��ارَس وي��ا
ال��س��الط��ي��ِن ك��لِّ ع��ل��ى ال��ج��بَّ��اْر زوج��َة وح��يُّ��وا

يتغنون) وهم نتيتاس األمرية عىل الرياحني الفرس (وينثر

يتغنون: املرصيون الكهنة

ال��ُع��رِس ف��ي ف��رع��وَن ش��ارْك ق��م آم��وُن
ال��ُف��رِس م��ل��ك��ِة ف��ي ب��اِرْك ُط��ْف ت��ع��اَل

∗∗∗
ال��ع��ف��اري��َت وان��ِف ال��ش��ي��اط��ي��َن نَ��حِّ
ن��ف��ري��َت م��وك��َب ب��ع��ي��ن��يْ��َك واح��رْس

∗∗∗
ال��م��ِل��ك ب��ن��ِت ُع��رِس ف��ي اش��ت��رْك َه��يَّ آم��وُن
راَس��ه��ا ب��راح��تَ��يْ��َك ك��لِّ��ِل إل��ي��َه��ا وُق��ِم
أع��راَس��ه��ا ب��ف��ارٍس واج��ت��ِل ب��م��ص��َر واش��ه��ْد

الثالث املنظر

ورق من املصنوعة األلوان البديعة باملصابيح زين القرص من عظيم (بهو
ناحية ويف وهناك، هنا والرياحني األزهار.. وصففت الزيتون، وأغصان الربدي
يموج والدف، والناي، والعود، القيثارة، حامالت من العزف جوقة البهو من
الحاشية وبرجال الفاخرة، الفارسية مالبسهم الفاريسيف الوفد بأعضاء املكان
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وقد النوبيني، وفتيان وصغارهم كبارهم والكهنة الحرس من القرص وخدم
الوليمة، شئون يف ويسخرهم والندل الوصفاء يرصف القرص قهرمان وقف
خراف من املختلفة الطعام ألوان عليها وجعلت الفخمة املوائد مدَّت وقد
وسالل بأنواعها، الحلوى ومن النيل، سمك ومن صيد، وبط وباردة مشوية
عتيق من اململوءة والفضة الذهب أباريق وهناك هنا ووضعت الفاكهة،
الوفد رجال كبار وأمامه وبجانبيه أمازيس فرعون املائدة عىل يجلس الخمر،
املائدة جنبات عىل اآلخرون وينترش والدولة، الكهنوت رجال وعظماء الفاريس

جماعات) جماعات يتحادثون

فاريس(لصاحبه):

ال��خ��وان ع��ل��ى ل��ط��اًف��ا ُح��م��ًرا ال��ِخ��راف��ا ت��رى اُن��ُظ��ر ف��ي��روُز.
ال��غ��واِن��ي ِم��ع��َص��ُم ك��أنَّ��ُه األواِن��ي ف��ي ال��ن��ي��ل س��م��ُك ذا
ال��ِج��َف��اِن ف��ي ال��بَ��طُّ ذل��ك أم ُج��ف��وٍن ف��ي ت��ل��ك وأع��يُ��ٌن

فريوز:

ال��دِّن��اِن ف��ي س��ام��وَس ب��خ��م��ر ��ْب تُ��رحِّ ول��م ك��الٍّ ذك��رَت
ال��ح��س��اِن ري��ق��ُة ك��أن��ه ��ى ال��م��َص��فَّ ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا وخ��م��ِر

َن ف��رع��و ق��ص��ِر ف��ي م��ص��ٍر وخ��م��ِر

ثالث:

ال��م��ك��اِن م��ج��ه��ول��ُة ت��ل��ك

األول:

َديْ��َدِن��ي ل��ي��س��ْت ال��خ��م��ُر خ��لِّ��ن��ي َدع��ِن��ي ف��ي��روُز،
أْع��ِف��ِن��ي وم��ص��َر م��وٍس وس��ا آت��ي��ن��ا خ��م��ِر م��ن
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تَ��َف��نُّ��ِن��ي وب��ه ـ��ل��ي ش��غ��ـ ف��ي��روُز ي��ا األك��ُل
��ِل! ُم��َغ��فَّ م��ن َل��َك ي��ا خ��ِل��ي! وال��ب��ط��ُن ت��ش��رُب

ُك��ِل ف��ي��روُز َه��ْيءَ ُك��ْل
َح��َم��ْل ج��ان��ٍب ك��ل م��ن َك��َم��ْل ق��د ال��خ��وان ه��ذا

ُق��ِل��ي ه��ذا ش��ُوِي ه��ذا
ال��رق��اِق ف��ي ب��ط��بَ��ط األط��ب��اِق ف��ي وال��بَ��ط

ل��ألرج��ِل رأس��ِه م��ن

ثالث:

ت��ه��ت��زُّ َرْج��َراَج��ٌة اإلَوزُّ وه��ذه
ب��ال��ت��اِب��ِل ُط��يِّ��بَ��ْت ق��د

ل): (لألوَّ فريوز

ن��تَّ��ِف��ْق ال ل��ن��ا ف��م��ا ص��َدْق ق��د ك��الن��ا أخ��ي
ال��ُم��داِم م��ن م��ًع��ا ونَ��ْح��تَ��ِس��ي ط��ع��اِم م��ن ت��أُك��ل م��ا آك��ُل

الثالث:

ال��ك��الِم ُم��ح��ك��ُم ل��َع��ْم��ِري ه��ذا

الوفد): رئيس (إىل فرعون

وال��ق��دْح ق��م��ب��ي��ُز ك��ي��َف ل��ي ت��ق��وُل ل��و س��ي��دي

الرئيس:

َم��َرْح ك��ل��ه م��ِل��ٌك س��ي��دي ق��م��ب��ي��َز إنَّ
ف��َرْح وم��ن س��روٍر م��ن ق��ص��وُره ت��خ��لُ��و ل��ي��س
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فاريسآخر:

َغ��زوتِ��ْه ب��ُط��وِل ـ��خ��م��ِر ال��ـ ع��ن ُش��غ��ٌل ل��ه ل��ك��ن

فرعون:

ي��ش��ربُ��ه��ا تُ��رى أي��َن

الفاريس:

خ��وذِت��ه ف��ي ي��ش��رب��ه��ا
أَم��ِت��ه اب��ن ك��ع��ب��ِده

رجال صغار بعض ويرشب خمًرا، فيها ويصب خوذته الفاريس (ويخلع
بينهم) فيما يتحادثون الفاريس الوفد

أحدهم:

ف��ارْس ي��دَف��ُع ق��م��ب��ي��ُز ب��الءٍ يِّ أ إل��ى أدري ف��ل��س��ُت ش��ع��ري ل��ي��َت
وي��اب��ْس ُع��ب��اٍب م��ن وم��ل��ك��ن��اه وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ف��ض��اءَ ف��ت��ح��نَ��ا ق��د

ال��ف��ت��وح م��ن ات��س��ع��ن��ا

آخر:

ب��ال��ح��ارْس ن��ف��ت��ك��ر ل��م أنَّ��ا غ��ي��َر �ا �نً� �ي� �ق� ي�
ال��وس��اوْس خ��لِّ ال��ف��ض��وَل ع��ن��ك خ��لِّ َدْع��َه��ا ال��س��ي��اس��ة ع��ن��ك «م��ان��ي» خ��لِّ
أم��ازْس ح��ق��ُل ال��ب��الِد وغ��رَب ق��م��ب��ي��ـ��َز ض��ي��ع��ُة ال��ب��الد ش��رَق إن
س��ائ��ْس وال��ب��غ��ل ل��ل��ح��م��ار رج��ٌل م��ن��ه أس��ع��ُد ال��ع��ال��م��ي��ن س��ائ��ُس
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ثالث:

ال��ك��ئ��وْس ��تْ��ُه اس��تَ��َخ��فَّ «بَ��َه��اٌر» ال��َح��ف��َل ان��ظ��ر

رابع:

آم��زي��ْس م��ص��ٍر م��ْل��ُك وه��ذا ق��م��ب��ي��َز وف��ُد
ال��ط��ق��وْس ف��ي��ه َغ��ِرَق��ت ع��ل��ي��ه��م األرِض ذه��ُب
َم��س��وْس ف��ي��ه��ا غ��ي��َره��م وك��لٌّ ال��دن��ي��ا س��اَس��ُة

الثاني:

يَ��س��وْس م��ن وَدْع��نَ��ا َس س��ا م��ن ب��ال��ل��ه َخ��لِّ��نَ��ا
ال��رئ��ي��ْس وال��غ��ي��ُر س��ي��َن َم��ْرءو ال��ده��َر نَ��ظ��لُّ ِل��ْم
خ��س��ي��ْس أن��َت وال ٌل رذْ أن��ا ال «م��ان��ي» ِل��َم

األّول:

ن��ف��ي��ْس ال��ُف��رِس ف��ي ف��ه��و ك��س��َرى أع��ج��َب م��ا ك��لُّ
وي��دوْس ع��ل��ي��ن��ا ـ��ش��ي ي��م��ـ ح��اك��ٌم ح��ي��ٍن ك��لَّ
ونُ��ح��وْس س��ع��وٌد ـ��ظُّ ال��ح��ـ ي��خ��ت��ل��ُف ه��ك��ذا
رؤوْس ُه��ْم ل��ب��ع��ٍض ٌب أذن��ا ال��نَّ��اس ب��ع��َض إنَّ
ال��ت��ي��وس ال��م��ْرَع��ى وع��ل��ى ال��ص��ح��اَرى األُْس��ِد م��ن��زُل

األول:

ن��س��ود ال ون��ب��ق��ى ن ي��ُس��وُدو «م��ان��ي» ي��ا ِل��َم
ي��ق��ود «م��ان��ي» ي��ا ـ��ُر واآلخ��ـ ال��ده��َر ونُ��ق��اُد
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آخر:

ب��ل��ي��د ال��رأِي ع��اِج��ُز ك��الن��ا ن��ح��ُن أخ��ي ي��ا
يُ��ِري��د أو ف��ي��ه��ا يُ��ق��ِدُم ِل��َم��ن ال��دن��ي��ا ه��ذه
َم��ِح��ي��د ال��ك��وِن س��نَّ��ِة ع��ن وم��ا ال��ك��وِن س��نَّ��ُة

آخر:

ع��ن��َك��ا أك��تُ��ُم ال أن��ا ط��وٌح «م��ان��ي» ي��ا أن��ا
م��ن��َك��ا أرغ��ُب ـ��ن��ت��ه��ا زي��ـ وف��ي ال��دن��ي��ا ف��ي أن��ا
َض��نْ��َك��ا أرَض��اُه وال ـ��ِش ال��َع��ي��ـ َس��َع��َة أه��وى أن��ا

األول:

ف��انْ��َف��ِل��ْق أو ي��ك��وُن وم��ا ك��ان ب��م��ا إِْرَض
ان��ط��ِل��ْق َف��َه��يَّ أو ـ��ِن َق��َدَح��يْ��ـ ن��ش��رْب وه��يَّ

أحدهم:

ال��تَّ��َرَح��ا تَ��ن��ف��ي ال��خ��م��ُر أل��َق��َدَح��ا أل��َق��َدَح��ا.
ُق��زح��ا1 أم وش��ج��ًرا َف��َل��ًك��ا أم أرى ق��ص��ًرا
ال��ض��ح��ى ش��م��س أم ـ��بْ��ي��َة ال��ظ��ـ أِم ت��س��ق��ي وغ��ادًة
ال��رَّح��ى أم ف��ارٍس س رؤو ع��ل��ى وخ��وذًا
ال��م��ف��َرَح��ا ال��ش��ع��اَع ه��ات��وا أل��َق��َدَح��ا أل��َق��َدَح��ا.
ال��نَّ��َف��ْس ه��اِت ��ذَا ال��شَّ ه��اِت ال��َق��بَ��ْس ه��اِت ��نَ��ا ال��سَّ ه��اِت
ال��ُع��ُرْس ش��م��ع��َة ه��اِت ن ال��ِم��ه��رج��ا س��راَج ه��اِت
��ِل��ْس ال��سَّ ال��َع��ذِْب اب��ن��َة ـ��لِّ وال��ظ��ـ ال��ش��ع��اِع اب��ن��ِة ه��اِت

قزح. قوس 1
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الوفد): (لرئيس أحدهم

ال��نَّ��َظ��ْر واب��ع��ِث ـ��َع ال��س��م��ـ أل��ِق م��والي
ت��رى؟ م��اذا

الرئيس:

َس��ِك��ْر ق��د «ب��ه��اًرا» أرى

ل: األوَّ

َش��َع��ْر ق��د ـ��اَي وف��ت��ـ غ��نَّ��ى ف��ت��اَك

الرئيس:

؟ ض��رَّ ال��ذي وم��ا

األول:

ض��َرْر ال ص��دق��َت

الرئيس:

ن��ص��نَ��ُع؟ م��ا ون��ح��ُن

األول:

وَس��َم��ْر ُش��رٌب
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الرئيس:

بَ��َش��ْر وُه��ْم ـ��َش��ٌر بَ��ـ أي��ًض��ا ون��ح��ُن
��َح��ْر ال��سَّ إل��ى ه��ن��ا ـ��ا ه��ـ م��ن ف��ل��ي��ش��رب��وا

الشبان: أحد

تُ��خ��ت��اُر يَ��رَف��ُع ل��م��ا زل��َت ال ال��وف��ِد رئ��ي��َس
أس��واُر دان��اَك وال ده��ق��اٌن س��اواَك وال
ال��نَّ��اُر ج��س��َم��ك وح��لَّ��ت ق��م��ب��ي��ٌز ب��َك وغ��اَل��ى

عىل يعرضها الذهب من مومياء وبيده القرص وصفاء من وصيف (يدخل
(… ويكرر يقول رجل ووراءه الضيفان،

ب��َخ��ط��ِب��ه��ا واتَّ��ِع��ظ��وا ب��ه��ا ُط��وُف��وا ال��ُم��وم��يَ��ا
ال��زََّم��ْن ط��وُل ن��ك��َره��ا َم��ْن؟ ه��ي م��ا ت��س��أل��وا ال
اط��ربُ��وا َه��يَّ��ا اس��م��ع��وا َه��يَّ��ا اش��رب��وا َه��يَّ��ا ك��ل��وا َه��يَّ��ا
ال��ث��ان��يَ��ْه ال��ح��ي��اة ق��ب��َل ب��ال��ف��ان��ي��ْه ت��م��تَّ��ع��وا
اآلن��يَ��ْه ان��ِك��س��اِر ق��ب��َل ال��ص��اف��يَ��ْه ال��ُم��داَم ُخ��ذوا

فاريسآلخر:

ف��ن��اء أح��ادي��ِث��ِه��م ك��لُّ ال��ب��الءُ ه��و ه��ذا خ��ورش��ي��ُد

خورشيد:

ج��اءُوا ح��ي��ث ال��م��وت وق��ص��ُة راح��وا ح��ي��ث ال��م��وت رواي��ُة

ويقول) البهو من أخرى ناحية يف نتيتاس من تاسو (يقرتب

42



األول الفصل

تاسو:

ع��تْ��ُب أال ش��ك��وى اَال ك��اٌس أَال ن��ت��ي��ت��اُس
ال��ُح��بُّ ذل��َك ويُ��ط��َوى ُس��وي��ع��اٍت ف��ي أيُ��نْ��َس��ى

نتيتاس:

ق��ل��ُب ل��ه ال م��ن ل��ه يُ��خ��ل��ْق ف��ل��م ال��ح��بَّ دِع

تاسو:

ذن��ب��ي؟ وم��ا

نتيتاس:

ال��ذن��ُب أن��ا ل��ي ل��ك��ن ـ��َت أح��س��ن��ـ ل��ق��د
ج��اِف��يَ��ا ال��ق��ل��ِب س��اِدَر ع��اب��ثً��ا أح��بَ��بْ��ُت أن��ا
ال��َغ��َوان��يَ��ا ي��ح��بُّ ال وال��ِغ��نَ��ى ال��ج��اَه يَ��ع��َش��ُق

(مستمرة):

ل��َزه��ِر َزه��ٍر م��ن ك��ال��نَّ��ح��ل��ِة أن��ت ل��ق��ص��ِر ق��ص��ٍر م��ن ك��ال��نِّ��ع��َم��ة أن��َت

(مستمرة):

ال��ن��اك��ِث م��ن ال��ع��ه��ِد أُخ��و أي��َن ب��ي��ن��ن��ا م��ا األخ��الُق ب��اَع��َدت
ك��ال��ع��اب��ِث ال��ي��وَم ب��غ��ي��ري ف��ال��ع��ْب ع��اِب��ثً��ا َم��َض��ى ف��ي��م��ا ب��ي ل��ِع��ب��َت
ال��ح��اِن��ث ال��ق��س��ِم أه��ُل ف��أن��َت ل��ه��ا ف��أق��س��م ف��اذه��ب ل��ي أق��س��َم��َت
ال��وارِث اب��ن��َة أح��ب��بْ��َت وال��ي��وَم ق��ض��ى ح��ت��ى ال��ح��يِّ ب��ن��َت أح��بْ��ب��َت
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ال��ث��ال��ِث ع��ن تَ��ْع��َم��ى وق��د ف��ي��ه ث��ال��ٌث ل��ن��ا ك��ان م��ج��ل��ٍس ك��م

تاسو:

َم��ْن؟ ه��و م��ا

نتيتاس:

ال��ع��اِئ��ِث ال��ظ��ال��ِم ح��رُب وال��ح��بُّ م��دَِّع��ي ي��ا ال��ح��بُّ

ويبتعد) تاسو عنها (يعرض

نتيتاس(لنفسها):

ال��غ��دُر ��َل��ن��ي ح��مَّ ب��م��ا يَ��ْش��ُع��ْر ل��م ال��غ��ادُر م��ض��ى
ظ��ف��ُر وال ُج��رح��ي ع��ل��ى ن��اٌب ل��ه رقَّ وال
ال��ص��خ��ُر ي��س��م��ُع وأنَّ��ى ي��س��م��ْع ف��ل��م ت��ك��لَّ��م��ُت
غ��م��ُر ال��ه��وى ف��ي وت��اس��و ت��اس��و ف��ي غ��ام��رُت ل��ق��د
��ْح��ُر ال��سِّ ع��اَف��اِن��َي ف��م��ا ��ح��ِر ب��ال��سِّ اس��ت��ش��ف��ي��ُت ك��م
ال��نَّ��ص��ُر ل��بَّ��اِن��َي ف��م��ا آب��ائ��ي ن��اَديْ��ُت وك��م
��ب��ُر ال��صَّ آواِن��َي ف��م��ا ��ب��ِر ال��صَّ إل��ى ج��ئ��ُت وك��م
وال��ِك��ب��ُر ال��ص��دُّ م��ن��ك ه ال��تَّ��يَّ��ا ال��ُم��ع��ِرِض ج��زاءُ
ال��ق��ب��ُر نَ��َزَح أو ب��ه ال��داُر نَ��أت َه��ِب��ي��ِه
ال��ده��ُر ب��ه��ا ي��أِْت ل��م ِر ال��غ��اِد م��ع��رَف��َة َه��ِب��ي
ال��ف��ك��ُر أت��ع��بَ��ِك ف��ق��د ال��ف��ك��ِر ُش��ُغ��َل أق��لِّ��ي
ال��ُع��م��ُر وَم��َش��ى ع��ل��ي��ه ��نُّ ال��سِّ م��رَّت َه��ِب��ي��ِه
أْم��ُر وال ال��ِغ��ي��ِد ع��ل��ى نَ��ْه��ٌي ل��ه يَ��بْ��َق ف��ل��م
ذك��ُر وال ت��م��ث��اٌل ِل ال��بَ��ا ف��ي ل��ه ي��ب��َق ول��م

ويقول يوناني زي يف متنكرة وهي نفريت إىل يشري املرصيني من (مدعو
(… بجانبه لرجل
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املدعو:

ال��م��رأة؟ َم��ن

اآلخر:

َم��ْن؟

ل: األوَّ

ط��اُوِس م��ث��َل تَ��َراه��ا �َك �ل� ت�
ك��ال��ي��اِس م��ع ت��راه��ا

الثاني:

وَم��ْن؟

ل: األوَّ

ف��اِن��ي��س واِرِث
وس��اي��ي��ِس وأس��واَن َم��نْ��ٍف ف��ي ال��ج��ي��ِش أم��ي��ر

الثاني:

م��ل��ب��وِس أغ��رِب ف��ي ـ��ُر ت��ظ��ه��ـ ال��ت��ي ت��ل��َك أج��ْل
س��اُم��وس��ي ال��زيُّ وه��ذا م��ص��ريٌّ ال��وج��ُه ف��ه��ذا

قباذ): يدعى آلخر فاريس (رجل
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الرجل:

تَ��َرى؟ م��اذا ق��ب��اذُ ان��ظ��ر

قباذ:

م��ن��َظ��َرا ش��يءٍ أح��َس��َن
ذََك��َرا ح��م��اًم��ا ـ��ج��َو ال��ش��ـ تُ��ط��اِرُح ح��م��ام��ٌة
َج��َرى م��ا ال��ح��دي��ِث م��ن س��م��َع��ْت أذْن��ي ل��ي��َت ي��ا

ل: األوَّ

أُع��َش��ِق ول��م أع��َش��ْق ل��م ك��ن��ُت ُم��ذ إنَّ��ن��ي ال��َه��وى ِذك��ِر م��ن دع��ِن��ي

تهكم): (يف قباذ

األح��َم��ِق ع��ي��َش��ُة ل��َع��م��ِري ت��ل��ك ع��ائ��ٌش ام��ُرٌؤ ك��ال��ن��اِس وأن��َت

األول:

ال��ح��ارُس ت��اس��و ذل��ك ع��رف��تُ��ه ق��د ق��ب��اذ

قباذ:

ف��اِرُس ت��ُح��ْزُه ل��م أن ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د
وع��اِن��ُس ب��ح��بِّ��ه ك��اِع��ٌب ل��ه��اَم��ْت إذن

نفريت): من يقرتب (تاسو
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نفريت:

اس��ِق��ن��ا ه��اِت ه��ن��ا؟ ت��اس��و

تاسو:

ال��س��م��اءْ ب��ن��َت ي��ا ل��بَّ��يْ��ِك ال��ب��ه��اءْ ذاَت ي��ا ل��بَّ��يْ��ِك
اإلن��اءْ ك��ن��ُت ول��ي��تَ��ِن��ي ـ��ق ال��رَّح��ي��ـ ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

قدًحا): (ويناولها

نفريت:

تُ��ح��دُِّث؟ ال��غ��ي��د م��ن ك��ن��َت وَم��ْن أي��َن ِم��ْن ت��اُس،

تاسو:

ال��م��ِل��ك��ا وأَُل��بِّ��ي َف ال��ض��ي��و أُج��اِم��ُل ك��ن��ُت
ذَل��ك��ا خ��الِل ف��ي ُس ن��ي��ت��ت��ا ف��ع��ارض��ت��ن��ي

نفريت:

ل��ك��ا ق��ال��ت وم��ا ت��اُس ل��ه��ا ق��ل��َت ال��ذي وم��ا

تاسو:

ال��ذَّم��ي��م ال��َه��َوى ع��ل��ى وَع��َط��َف��ْت ال��ق��دي��م ح��بِّ��ن��ا ل��ذك��ِر ع��اَدت
ال��ع��ت��اُب وط��اَل
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نفريت:

��ب��اُب ال��سِّ وط��اَل

تاسو:

ب��األُخ��َرى ��ْغ��َل ال��شُّ أِق��لِّ��ي ن��ف��ري��ُت ال��ح��بِّ ب��ح��قِّ
ف��ك��َرا وال ب��اًال ال س ل��ن��ات��ي��ت��ا تُ��ل��ق��ي وال
ال��ق��ص��ُر ل��ن��ا ي��ص��ُف��و غ��ًدا ِم��ص��ُر ل��ن��ا ت��خ��لُ��و غ��ًدا
ال��ب��ح��ُر وال ال��بَ��رُّ ـ��ع��ه��ا أرَج��ـ ال ت��رح��ُل غ��ًد

نفريت:

َخ��لِّ��َه��ا ال��ف��ت��اَة َخ��لِّ ول��ه��ا ت��اُس��و َل��َك م��ا
أَج��لَّ��ه��ا وم��ا ِع��ن��دي أع��َظ��م��ه��ا م��ا ل��ل��ه
ونُ��بْ��َل��َه��ا ف��ض��َل��ه��ا ـ��ام��ي أم��ـ أْم��ِس أظ��ه��َرْت ق��د

تاسو:

ف��ع��َل��ْت؟ م��ا

نفريت:

ف��ع��َل��ه��ا ت��اُس ي��ق��ُدُر َم��ْن؟ أن��َت م��ا
وب��ال��ش��ب��اِب ب��ال��دِّي��ار وت��س��م��ْح ال��ُم��َف��دَّى ال��وط��ن ع��ن ت��ص��ِب��ر أل��م
ال��ذئ��اِب ع��ل��ى األم��ي��ر ال��ن��ِم��ِر إل��ى م��ك��اِن��ي غ��ًدا تُ��َزفَّ ب��أن وت��رَض

تاسو:

ال��ع��ذاِب أن��َواَع ِم��ص��ُر ف��ت��ل��ق��ى ي��س��م��ع��ون��ا ال ص��ْه ن��ف��ري��ُت ص��ٍه

ويتحادثان) وأحامس منا، هما: صاحبان يقف الوليمة ضجة (يف
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(… كالياس القائد ثم عليهما يقبل خوفو (صديقهما

منا:

أح��ام��ُس أُن��ظ��ر

أحامس:

م��اذا؟

منا:

ِص��ح��اِب��ْه ب��ي��َن ف��رع��وَن

أحامس:

ِب��ْه م��ا ب��ف��رع��وَن م��اذا ع��ج��ي��ٍب؟ م��ن تَ��َرى وم��ا

منا:

ث��ي��اِب��ْه ع��ب��ق��ريِّ ف��ي إل��ًه��ا ت��ج��ده أُن��ظ��ر

أحامس:

أذن��اِب��ْه إل��ى وال إل��ي��ه ب��اًال تُ��ْل��ِق ال
ع��ذاِب��ه َس��ْوَط ق��م��ب��ي��ُز ع��ل��ي��ه��م ي��ُص��بُّ غ��ًدا

منا:

ف��الُ��ْك وال ال��ش��ي��اط��ي��ن ف��اُل ق��ل��تَ��ه ل��م��ا اس��ت��غ��ف��ر أح��ام��س،
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أحامس:

ب��الُ��ْك ف��م��ا ف��رع��ون ت��ل��َع��ُن س��اخ��ًط��ا ِم��ن��ا ي��ا م��ث��ل��ي ك��ن��َت ق��د

مستمرٍّا): (ثم

َوَس��َم��ا أرًض��ا وان��ظ��ره ِم��نَ��ا ال��ق��ص��َر ��ِل ت��أمَّ
ال��ُع��َظ��م��ا ل��ف��ي��ُف ُه��ْم ـ��ه ف��ي��ـ اإلغ��ري��َق ت��رى أُن��ظ��ر
ال��ع��ج��م��ا ي��م��لِّ��ق��وَن ك��لَّ��ه��م ت��ج��ده��م أُن��ظ��ر

منا:

وق��دَّم��ا رع��اه��ُم إْن ف��رع��وَن ع��ل��ى م��اذا
يُ��ك��َرَم��ا أن ض��ائ��ِف��ه ع��ل��ى ل��ل��ض��ي��ِف أل��ي��س

أحامس:

وَظ��َم��ا ج��وًع��ا ي��م��وُت إذْن ال��داِر وص��اح��ُب
��لَّ��َم��ا ال��سُّ ي��تَ��َع��دَّى ال إذْن ال��داِر وص��اح��ُب

خوفو:

اخ��تَ��َص��َم��ا وف��ي��َم ِل��ْم ـ��ن ال��ص��اح��ب��يْ��ـ أث��ار م��اذا

أحامس:

ال��َح��َك��َم��ا ت��ك��ون خ��وف��و ي��ا ُرْم��َت إن ُم��نْ��ِص��ًف��ا ك��ْن
ش��يُّ م��ص��َر م��ن أف��ي��ِه خ��وف��و ال��ق��ص��َر ��ِل ت��أمَّ
أج��ن��ب��يُّ ك��أنَّ��ه ف��ي��ِه ف��رع��وُن أل��ي��َس
ال��ع��ب��ق��ريُّ وف��نُّ��ه م��ص��ٍر ح��ف��اُر ف��أي��َن
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خ��وف��و وال��ج��ي��ُش

خوفو:

أح��اِم��ْس ي��ا ِم��نَ��ا ي��ا َر ال��ِح��ذْ خ��ذ
إل��ي��ن��ا آٍت ك��ال��ي��اُس

منا:

وَم��ْن؟

خوفو:

ف��اِن��ْس خ��ل��ي��ف��ة

أحامس:

ف��اِن��ُس وأم��ِس ك��ال��ي��اُس ال��ي��وَم
األب��ال��ُس ال��ق��ي��ادَة اح��تَ��َك��َر

كالياس) عليهم (ويقبل

أمازيس(لتاسو): فرعون

ت��اُس ب��أق��َزاِم��َي ِج��ئْ إِم��ِض أق��زاِم��َي؟ أي��َن

فيقولون): املهرجني، أزياء يف األقزام (يدخل

ل��ل��َم��ْل��ِك ال��ش��م��ِس س��الُم ل��ف��رع��وَن ت��ح��يَّ��اٌت
ال��ُف��ْل��ِك ح��اِم��َي س��الٌم ال��خ��يْ��ِل ق��اِئ��َد س��الٌم
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القرص(لألقزام): قهرمان

ب��ه��اتُ��وِر ُط��ْف��َن إذا ال��ح��وِر رق��ص��َة ��وا ه��لُ��مُّ
وال��نُّ��وِر ال��ع��زِّ س��م��اء

األقزام: أحد

ن��اْس أن��ص��اُف ال��ُق��ُزم ن��ح��ُن
نُ��َق��اْس ��بْ��ِر وب��ال��شِّ ن��اٌس

ثان:

ال��طَّ��َرْب ي��ت��مُّ ب��ن��ا وال��لُّ��َع��ْب ال��دَم��ى ن��ح��ُن

ثالث:

ال��ك��ْه��ِف إل��ى ال��ك��ه��ِف م��ن ال��م��وتَ��ى رق��ص��َة ��وا ه��لُ��مُّ
ال��رَّفِّ إل��ى ال��رَّفِّ م��ن ك��ال��ت��م��اث��ي��ل وُدوُروا

آخر:

ِث��ِب��ي ِث��ِب��ي ال��َج��دث ع��ل��ى ُج��ث��ث ِث��ِب��ي
وال��رُّك��ِب ال��ي��ِد ع��ل��ى ��غ��اْر ال��صِّ َح��بْ��َو
ال��ع��ب��ي َه��ي��ا ازَح��ِف��ي َه��ي��ا ِق��ف��ي َه��ي��ا

اْش��َرِب��ي ه��يَّ��ا ��راْب ال��شَّ ه��ن��ا ُك��ِل��ي ه��يَّ��ا ال��ط��ع��اْم ه��ن��ا

آخر:

َم��ع��ي أُرُق��ْص ده��ق��اْن ي��ا ت��ع��اَل
اْط��ل��ِع ُق��ِم «أس��وار» ي��ا وأن��َت
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س��اَرع م��ن األن��وار واْق��تَ��ب��س��ا

الجميع:

ال��زََّم��ْن م��ع م��ِل��ك ي��ا ِع��ْش
ال��ِم��نَ��ْن ِم��ص��َر ُم��َط��وًِّق��ا
ال��َوَط��ْن ع��ن وذائ��ًدا

وينرصفون) ملك، يا عش يكررون: (ثم

الفرس): وجهاء أمازيس(إىل فرعون

��اح��ِر وال��سَّ ��ح��ِر ال��سِّ ب��الُد م��ص��ُر ل��ك��م ق��ال��وا ال��ف��رس ُوج��ه��اءَ ي��ا
ال��ق��ادِر ب��ال��س��اح��ِر أج��ي��ئ��ُك��م أنَّ��ِن��ي س��رَُّك��ُم ف��ُربَّ��م��ا

وينادي:

ح��وت��ي��ب

حوتيب:

س��ارْع ل��بَّ��يْ��َك

فرعون:

��يُ��وَف��ا ال��ضُّ َل��هِّ ت��ع��اَل

حوتيب:

أق��را ال��َج��بْ��ه��ِة وف��ي ـ��فِّ ال��ك��ـ ف��ي إنِّ��َي س��ادت��ي
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ُع��م��َرا ل��َك أق��َرا أن��ا َح��ظٍّ��ا ل��َك أق��َرا أن��ا
ال��ج��ب��ي��ن ف��ي ال��م��ك��ت��وَب أس��ت��ط��ل��ُع ال��م��ب��ي��ِن ب��س��ح��رَي ال��ذي أن��ا

تاسو): (إىل فرعون

اْق��ت��ِرْب ت��اُس��و

تاسو:

س��اراِع ي��ا ل��بَّ��يْ��َك

فرعون:

اِع��ي ال��دَّ م��ا َخ��ْط��بُ��ه��م م��ا أج��ل��بُ��وا ِل��ْم

وهمس) (ضجة

(مستمرٍّا): فرعون

وال��تَّ��راع��ي ال��َه��ْم��ُس ه��ذا وف��ي��َم

تاسو:

ارت��ي��اِع ف��ي ال��وْف��َد إن م��والَي

امللك): أذن (يف تاسو

أف��اِع��ي ع��ص��يُّ��ه��م ان��ق��ل��ب��ْت
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فرعون:

ص��ن��اِع ف��تَ��ى م��ن ل��ح��ت��يْ��َب ي��ا

الوفد: رئيس

ال��ع��ب��اِق��ِر م��ن ه��ذا ��اِح��ر ال��سَّ َدرُّ ل��ل��ه

حوتيب:

ع��ل��يَّ��ا ُدع��اب��اِت��ي تُ��ح��ُص��وا وال تُ��َراُع��وا ال ف��ارَس وف��َد أن��اًة
ِع��ص��يَّ��ا ك��ان��ْت ك��م��ا ع��اَدْت ل��ق��د ��لُ��وه��ا وت��أمَّ ق��ض��ب��انَ��ك��م ُخ��ذُوا

فرعون:

وي��س��م��ع��وا ي��رْوا أن ف��ي ض��ي��و س��رَّ ق��د ح��وت��ي��ُب
ال��م��م��ت��ُع ال��غ��ري��ُب ـ��ح��ُر ال��س��ـ ف��ع��ن��دك ف��زدُه��ُم

حوتيب:

وي��رَف��ُع ب��ي ي��ط��ي��ُر ش��رٌف ه��ذا ف��رع��ون
ي��ص��نَ��ُع ق��ب��ل��ي ـ��اِح��ُر ال��س��ـ َدَدا ك��ان م��ا أص��نَ��ُع

فرعون:

ت��ص��نَ��ُع؟ ال��ذي وم��ا

حوتيب:

ي��ق��ط��ُع ب��رأٍس ج��ي��ئ��ون��ي
وأُرج��ُع ل��ج��س��ِم��ه أردُّه ف��إن��ن��ي
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يَ��دف��ُع إل��يَّ س��ه ب��رأ ال��وف��د م��ن ف��م��ْن

(لرجاله): الوفد رئيس

نَ��َزْل ال��ن��ي��ل ل��س��اح��ِر رأِس��ه ع��ن بَ��ط��ْل ال��ف��رِس م��ع��ش��َر ي��ا م��ن��ُك��م ه��ل

حوتيب:

ل��ل��ج��س��ْد س��يُ��َردُّ رأٍس ف��ك��لُّ أح��ْد ي��خ��اف��نَّ ال ال��رءوس ه��ات��وا

أحدهم:

ه��يِّ��ِن غ��ي��ُر رأس��َي

ثان:

ب��دن��ي ع��م��وُد رأِس��ي

ثالث:

م��ال��ي ك��لُّ رأس��َي غ��ال��ي ل��ديَّ رأس��ي

فرعون:

رأُس��ُه ع��ل��ي��ه ه��ان أح��ٍد م��ن م��ا ح��وت��ي��ُب
ن��ف��ُس��ه ع��ل��ي��ِه ع��زَّْت ك��ل��ه��م إل��ي��ه��م. أُن��ظ��ر
ل��ل��ت��ج��رب��ْه غ��ي��َره��م ـ��تَ��ْر واخ��ـ ال��ن��اَس ُح��ت��يْ��ُب خ��لِّ
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حوتيب:

أرن��ب��ْه أو إَوزًَّة يُ��ح��ض��روا أن إذن ُم��ْره��ْم

(لتاسو): فرعون

وأَران��ب ب��ِإَوزٍّ ـ��بً��ا ُح��تَ��يْ��ـ ج��ئ ت��اس��و ام��ِض

إوزة رأس حوتيب فيقطع واألرانب، األوز من ببضع يعود ثم تاسو (يخرج
الجسد) إىل ُعد رأس يا أحد السحر يعجز ال هبد شال هبد شال ويقول:

الفرس:

ال��ن��اِر ق��درُة ت��ع��ال��ْت

املرصيون:

آم��وُن ال��ربُّ ت��ع��اَل

فرعون:

ال��ُك��ف��وْف واق��رأِ ال��َج��بْ��َه��اِت وط��اِل��ع ��ُف��وْف ال��صُّ ب��ي��َن م��ا إْم��ش ح��ت��ي��ُب ه��يَّ

حوتيب:

س��اَرْع ي��ا ُم��ْرنِ��َي ْ أَبْ��َدأ َم��ْن ب��رأِس

تاسو): إىل وملتفتًا (مبتسًما فرعون

ج��ب��ي��ِن��ه ف��ي اق��َرأ ت��اُس��و ب��رأِس
ش��ئُ��ونِ��ه م��ن ال��م��ح��ج��وَب وبَ��يِّ��ن
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تاسو): جبني يتأمل (وهو حوتيب

ج��م��اُد ب��اط��نُ��ه ف��تً��ى ه��ذا
ف��ؤاُد رأِس��ه وراءَ ل��ي��س
ُد ال��ج��الَّ َوق��ف ع��ل��ي��ه رأٌس

تاسو:

س��ْح��ُرْك وض��لَّ ـ��َت ك��ذب��ـ ْ إْخ��َس��أ

فرعون:

ت��راُه أال ُح��ت��ي��ب ي��ا ورأس��ي

حوتيب:

م��ن��ه م��والَي أع��ف��ن��ي َج��ب��ي��نُ��َك

فرعون:

ُح��ت��ي��ب ت��ع��اَل

حوتيب:

ع��ن��ه ال��ع��ي��ُن ت��ن��ب��و ال��ش��م��س ج��ب��ي��ُن ش��دي��ٌد ه��ذا ال،
أرى؟ م��اذا ع��ج��بً��ا ي��ا

فرعون:

ت��َرى م��اذا
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حوتيب:

َج��َرى َدٌم

فرعون:

أن��ا؟ َدِم��ي

حوتيب:

ال��َورى َدُم ب��ل ُع��وف��ي��َت �دي �ي� س� ال

تاسو:

ال��بَ��َش��ر َدُم ��ن��ا َه��مَّ م��ا ك��ال��م��ط��ْر ل��ي��ج��ِر إذن
َه��َل��ْك َم��ْن ف��ل��يَ��ْه��ِل��َك��نَّ م��ِل��ْك ي��ا س��ِل��ْم��َت إذن

منخفض): (بصوت آلخر كاهن

ق��س��اوْه ف��ي��ه ال��غ��الَم ه��ذا إنَّ

اآلخر:

غ��ب��اَوْه أي��ًض��ا وف��ي��ه ��ا ح��قٍّ ق��ل��َت

فرعون:

م��اذا؟ وب��ع��ُد
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حوتيب:

ال��زم��اُن َه��ْولِ��َه��ا م��ن يَ��ش��ي��ُب �واُن ع� �رٌب ح�

فرعون:

ف��ي��ه��ا ُح��ت��يْ��ُب ي��ا أك��وُن وه��ل

حوتيب:

يَ��ْص��َط��ِل��ي��ه��ا م��والي ي��ا ِس��واك

فرعون:

ي��راه��ا وه��ل ال��ح��رَب يَ��ش��َه��ُد ه��ل تَ��َرى؟ م��ا ُح��ت��يْ��ُب ي��ا ب��س��اَم��ا وابْ��ِن��ي

حوتيب:

ال��ج��ب��ي��ن ف��ي إال ُ أق��َرأ ال أن��ا ح��اض��ٌر األم��ي��َر ل��ي��َت س��ي��دي

وتقول): والحسان بالعازفات تطيف القرص (قهرمانة

القهرمانة:

��ا ُدفَّ وُخ��ذَن َص��نْ��ًج��ا وُخ��ذَْن َع��ذَاَرى ي��ا ال��ل��ه��و إل��ى ُق��م��َن
ق��ص��َف��ا ال��ش��ب��اِب ل��ي��َل واق��َط��ع��َن واألغ��اِن��ي ��ع��ِر ب��ال��شِّ واه��ِت��ْف��َن

∗∗∗
ال��ع��ال��ي ال��م��ِل��ِك ن��ش��ي��َد ال��ق��وِم م��ع وأن��ش��ْدَن

الطرب) وآالت الرقص مع فرعون نشيد الجميع (ينشد

60



األول الفصل

النشيد:

��اِن ال��شَّ ال��ع��ظ��ي��ُم أن��َت ال��رف��ي��ُع أن��َت ف��رع��وُن
ال��ف��ي��ض��اِن ج��اِرف م��ن م��ن��ي��ع س��دٌّ وأن��َت

∗∗∗
ال��ع��واص��ْف ن��ك��ب��اِت م��ن ت��ح��ِم��ي ��خ��ِر ك��ال��صَّ وأن��َت
ال��خ��اِئ��ْف ِح��م��اَك إل��ى ي��أِوي ال��ط��رق ق��اط��ع ِم��ن

∗∗∗
ال��ج��داِر م��ش��ي��ُد ِح��ص��ٌن ط��ي��ب��ْه ص��خ��ِر وأن��َت
ال��ن��ه��اِر ط��ل��وع إل��ى ويُ��ْل��َج��ا إل��ي��َك يُ��ْؤَوى

∗∗∗
ال��رَّف��ي��ِف ُح��س��ُن وأن��َت ال��رِّي��ِف اخ��ِض��راُر أن��ت
ب��ال��ض��ع��ي��ِف وف��تْ��َك��ُه ال��ق��ويِّ ب��ط��َش ت��ُردُّ

نتيتاس) إال يبقى وال إثره عىل املدعوون فينطلق الوليمة مكان يغادر (فرعون

نتيتاس(لنفسها):

��ْك��ُر ال��سُّ ب��ِك يَ��ْزُك��و ف��م��ا ف��رع��وٍن ب��ن��َت أف��ي��ِق��ي
ت��ذُرو م��ا م��وت��اِك م��ن ِس ال��ف��ر ري��اُح تَ��ذُْرو غ��ًدا
ال��نَّ��ه��ُر ب��ال��دِّم ل��ش��طٍّ َش��طٍّ م��ن ي��ص��بَ��ُغ غ��ًدا
وال��س��تْ��ُر ال��م��ح��راُب ِب��ِك أرب��ا ع��ن يُ��ْه��تَ��ُك غ��ًدا
ك��ث��ر ال��ِح��م��ى ف��ي ك��ت��اُس��و وف��ت��ي��اٌن ت��اس��و ف��م��ا
ال��زه��ُر وأن��ا ل��ق��ائ��ي ه��ابُ��وا وإن ال��نَّ��ح��ُل ه��م
ال��ق��ص��ُر ب��ه��ُم ويَ��ْزُه��و ب��س��اح��ات��ي ي��م��وج��ون
ِم��ص��ُر ب��ه أوَل��ى ه��ًوى ج��ن��ب��يَّ ب��ي��َن ول��ك��ن
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الفارسية سوس مدينة يف

بالوسائد ومملوءة الطنافس بثمني مفروشة فخمة فارسية حجرة (يف
امللكة الكريمة، بالرياحني زواياها زينت وقد األلوان، املختلف الحرير من

(… املذكورة الحجرة يف تتي ووصيفتها

شعرها): وتمشط امللكة رأس تصلح (وهي تتي الوصيفة

م��ل��ْق وال أق��ولُ��ه��ا خ��ل��ْق ال��ذي ت��ب��ارَك
ال��َف��ل��ق؟ أم وَم��ف��ِرٌق ال��دَُّج��ى أِم ذوائ��ٌب
ال��ُع��نُ��ق وف��ي أُْس��ِدل��ْت ـ��ن ال��َك��ِت��ف��ي��ـ ف��ي غ��دائ��ٌر
ُش��َق��ق ال��خ��ي��ِط األس��ود ـ��ر ال��ح��ري��ـ م��ن ك��أن��ه��ا
ال��ع��ب��ق م��ن ��ه��ا َض��مَّ ُم��ذ ف��اِرس ج��وُّ يَ��خ��ُل ل��م

امللكة:

ِت��ِت��ي ي��ا ت��ص��ن��ع��ي��ن م��ا
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تتي:

م��والت��ي أُص��ل��ُح

امللكة:

ل��َم��ْن؟

تتي:

س��ي��دت��ي ي��ا ل��ل��زوج

امللكة:

ال��َخ��ِش��ْن ال��ُف��رِس ل��ن��ِم��ر

تتي:

َك��ْرَك��َدن أو نَ��ِم��ًرا أو َم��ْل��ك��ت��ي ذئ��بً��ا َه��ب��ي��ِه
َح��ُس��ْن م��ا ال��ن��س��اءُ ـ��بَ��ُس ت��ل��ـ ل��ألزواج أل��ي��َس

تتي): وصيفتها إىل (ملتفتة امللكة

أم��ي��نَ��ْه ت��ك��ون أن ل��ل��زوج ـ��رأة ال��م��ـ ع��ل��ى ف��إن ت��ت��ي ��ا ح��قٍّ ق��ل��ِت
زي��نَ��ْه ��َر تُ��َق��صِّ أو ت��ل��ق��اُه ح��ي��ن ب��ش��ًرا ��َر تُ��َق��صِّ أال وع��ل��ي��ه��ا

الوصيفة: تتي

ال��ب��ه��اءْ ُح��لَّ��َة وال��بَ��ِس��ي م��ل��ي��ك��ِت��ي ت��ح��لَّ��ْي ب��ل
ن��س��اءْ وم��ن رج��اٍل م��ن ب��ف��ارٍس َم��ن واف��ت��ِن��ي
س��واءْ ال��ه��وى ف��ي ك��لُّ��ه��م وق��وَم��ه ك��س��َرى إن
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وال��ض��ي��اءْ ال��ُح��س��َن ف��ان��ش��ري ال��ض��ح��ى ف��ي ك��ال��ش��م��ِس أن��ِت
وال��س��م��اءْ األرِض ع��ل��ى ب��ل وح��َده ال��ق��ص��ِر ع��ل��ى ال

امللكة:

ُم��َم��لِّ��َق��ْه وص��ي��ف��ٍة م��ن ل��ك ي��ا
��َق��ْه ال��ُم��نَ��مَّ ب��ال��ُج��م��ِل ع��ارف��ٍة

الوصيفة:

ال��ب��وتَ��َق��ْه ف��ي ذه��بً��ا وض��ع��ُت ل��ق��د
َزن��ب��َق��ْه إال ب��ال��ط��ي��ب أص��ف ول��م
ال��ن��ه��اِر ش��م��س ع��ن وق��ل��ُت

امللكة:

ُم��ش��رَق��ْه

وهي نفسها يف تتغنى ثم فجأة البال واشتغال التفكري امللكة عىل (ويظهر
فيها) تنظر املرآة عىل مقبلة

نفسها): (يف امللكة

غ��دْر وإن ال��ه��وى ج��ه��د أح��بُّ��ه ظ��ال��ًم��ا ي��ا
ه��َج��ْر ح��ي��َن ألج��ل��ه وط��ن��ي ه��ج��رُت وم��ن
َح��َج��ْر أم ال��ق��ل��وب م��ث��ُل ودٌم ل��ح��ٌم ق��ل��بُ��َك
اع��ت��ذَر وال ج��ن��ى م��م��ا م��رًة ��ْل ي��ت��نَ��صَّ ل��م
��َخ��ْر ك��ال��صَّ ف��ؤاٍد ع��ل��ى ��ف��ا ال��صَّ ك��َس��ل��س��اِل ج��س��ٌم
ال��زََّه��ْر ف��ي أف��ع��ى ال��ن��ف��ُس ـ��ك وت��ل��ـ أن��َت وَزَه��ٌر
ال��َق��َدْر ج��نَ��ى إن��م��ا ـ��يَّ ع��ل��ـ ت��اُس��و ي��ا ت��ج��ن ل��م
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َغ��َف��ْر ق��د ق��ل��ب��ي أن إال يُ��ْغ��َف��ر ال ذن��ب��ك
ال��ِف��َك��ر س��وان��ح ف��ي ـ��َت ف��أن��ـ ع��ي��ن��ي ع��ن غ��ب��َت إن
ال��ش��َج��ْر ف��ي ط��ائ��ريْ��ِن ـ��ُت رأَي��ـ ك��ل��م��ا أراك
اَل��ق��م��ْر ل��ي ح وال ـ��م��ُس ال��ش��ـ ل��ي بَ��دْت وك��ل��م��ا
ب��ال��ُغ��ُدْر ووق��ف��ُت َض ال��ري��ا ج��ئ��ُت وك��ل��م��ا
ال��وت��ر وح��رَّك ـ��ادي ��ـ ال��شَّ ت��رنَّ��م وك��ل��م��ا
��َح��ْر ال��سَّ ن��س��م��ُة ال��ل��ي��ل ءَ ورا دبَّ��ْت وك��ل��م��ا
ت��ذَْر م��ا ت��ج��يءُ م��ا ـ��َت أن��ـ ك��ي��َف ش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا
َك��ِب��ر وه��ل َخ��بَ��ا ه��ل ـ��ُد ال��ج��دي��ـ ح��بُّ��ك وك��ي��ف
األَُخ��ْر ب��ال��ع��ش��ي��ق��ات َت غ��در أم َوَف��ي��َت وه��ل

الوصيفة:

��اِل��ي ال��سَّ م��ن وخ��لِّ��ي��ِك م��والت��ي ال��ن��اس��َي َدِع��ي
ب��اِل ع��ل��ى ل��ل��ع��ه��د ـ��ُث ال��نَّ��اك��ـ ل��ِك ي��خ��ُط��ْر وال

نتيتاس:

ِل��ي م��ا أف��ي ال ل��ي ف��م��ا خ��اَن ت��تَ��ا ي��ا ه��ب��ي��ِه
ال��ع��ال��ي ُخ��ْل��ِق��َي ول��ك��ْن ُخ��ْل��ٌق ول��ي ُخ��ْل��ٌق ل��ه

تتي:

ال��َوَح��ْل م��َن ول��ك��ْن ٌل ِم��ث��ا م��ْل��ك��ت��ي ي��ا ه��َو
َف��َع��ْل ال��ذي ذاك ب��ع��ُض ل��بُ��ْغ��ِض��ِه ي��ك��ف��ي ك��ان

نتيتاس:

َق��تَ��ْل وإن ب��ح��ي��ات��ي ِت��تَ��ا ي��ا أف��دي��ِه أن��ا
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تتي:

أن��ا م��ع��ش��وِق��ي ك��ان ل��و

نتيتاس:

يُ��الِق��ي؟ ك��ان ال��ذي م��ا

تتي:

أدري ال آه
ال��ظُّ��ه��ر ف��ي ال��نَّ��ج��َم أُري��ِه ك��ن��ُت أو وب��ال��رَّْك��ِل أج��زي��ِه ��ف��ِع ب��ال��صَّ

نتيتاس:

ن��اح��ي��ْه ف��ي ذي وأن��ِت ن��اح��ي��ٍة ف��ي ال��ح��بُّ
ال��ت��ض��ح��يَ��ْه إال ال��ح��بُّ م��ا ِت��تَ��ا ال��ح��بُّ ه��ك��ذا م��ا

استغاثة): وصوت القرص وراء جنود وحركة وصياح ضجة (تسمع

املستغيث: يقول

س��ل��ط��اْن ي��ا ال��ص��ف��َح ك��س��َرى ي��ا ال��ع��ف��َو
خ��اْن م��ا وم��ج��ِده��ا وال��ن��اِر أخ��وَك

امللكة:

ُت؟ ال��ص��و ي��أِت��ك أل��م ِت��تَ��ا ي��ا إِس��م��ِع��ي
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النافذة): من (وتطل تتي

وَع��وي��ُل ��ٌة َض��جَّ ثَ��مَّ أَج��ْل
وس��الٌح وُش��رط��ٌة خ��ي��ٌل ثَ��مَّ

امللكة:

ال��ق��ت��ي��ُل ال��ب��ريء َم��ن ِش��ع��ِري ل��ي��َت

تتي:

ف��رع��وَن؟ ب��ن��َت ي��ا أق��ت��ي��ٌل

امللكة:

م��س��ت��ح��ي��ُل ف��ارٍس أرض ف��ي ل��ي��س ال �ْم ِل�
ج��َم��ْد ب��ه ق��ل��ب ك��لُّ ب��ل��ْد ف��ي ن��ح��ُن ِت��تَ��ا ي��ا
م��ن��ه أرَخ��ُص وال��م��يْ��ُت رخ��ي��ٌص ف��ي��ه ال��ح��يُّ
دْف��ِن��ِه ع��ن ال��ش��رائ��ُع وت��ن��َه��ى األك��ف م��ن��ه تُ��ن��ف��ُض ال��م��يْ��ُت ه��ن��ا
َح��ْزنِ��ِه ع��ل��ى أو َس��ْه��ِل��ِه ع��ل��ى ال��ف��ض��اءِ ف��ي ن��اح��ي��ًة ويُ��ط��َرُح
ب��ط��ن��ِه ع��ل��ى ال��ذئ��اُب وت��غ��ُدو رأس��ه ع��ل��ى ال��ح��داءُ ت��روُح

تتي:

ُه��ُم؟ ال��ن��اِس ِم��ن أَم��ا ويْ��َح��ُه��ُم ويْ��َح��ُه��ُم
يُ��ك��َرُم ال م��يْ��تُ��ُه��ُم ��ٌة أُمَّ وه��انَ��ْت ذَلَّ��ْت

مطلة): (وهي امللكة

تُ��ح��بِّ��ي��نَ��ا َم��ْن وه��ذا ال��ح��ارْس ه��و ه��ذا ِت��تَ��ا
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إل��ُه أم ح��ب��ي��ب��ِك أت��م��ث��اٌل ذوٌق يَ��ْع��ُل ل��م ِت��تَ��ا ي��ا ك��ذوِق��ِك

تتي:

س��واُه أح��ًدا ي��ُك��ْن ل��م ويُ��ك��َرُم ش��يءٌ يُ��َح��بُّ اإلل��ه ف��وق ول��و
ش��ارب��يْ��ِه ف��َظ��لَّ��ال َح��طَّ��ا ص��ْق��َريْ��ِن ك��أن م��نْ��ك��بَ��يْ��ِه ��ِل��ي ت��أمَّ َك��ِت��َف��يْ��ِه ��ِل��ي ت��أمَّ

امللكة:

أس��أل��ه أن ل��ي بُ��دَّ ال ان��ت��ظ��ري

تتي:

وَل��ْه م��والت��ي ي��ا َل��ِك م��ا ت��ف��ع��ل��ي ال

امللكة:

ال��ح��ارُس ي��أيُّ��ه��ا

الحارس:

ل��بَّ��يْ��ِك

امللكة:

��اَح��ْه؟ ال��سَّ ف��ي ال��ي��وَم ي��ق��ت��ل��ون َم��ْن

الحارس:

أَت��وِس��ي��ا ال��م��ِل��ْك: أخ��ُت
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امللكة:

ال��م��ِل��ْك؟ أخ��ُت

الحارس:

ِه��يَ��ا أج��ل
ب��بُ��ردي��ا اتُّ��ِه��َم��ْت

تتي:

ب��ب��ردي��ا؟ َم��ن

امللكة:

بُ��ردي��ا رأس ـ��اح��ة ال��س��ـ ف��ي ي��ق��ط��ع ال��م��ل��ْك! أخ��و
ج��ن��ونُ��ه ع��اوده أس��ف��ا ي��ا

مغتمة): مفكرة لحظة امللكة أطرقت (وقد الوصيفة تتي

األس��ى؟ ه��ذا م��ا ��ك غ��مَّ م��ا م��والت��َي ب��ِك م��ا

امللكة:

ال ش��يءَ ال ِت��تَ��ا ي��ا ـ��ِت وه��م��ـ ل��ق��ْد ب��ي ش��يءَ ال

الوصيفة:

س��رى ��ا ه��مٍّ أو ط��اَف ـ��ا ��ـ غ��مٍّ ت��ك��ت��م��ي��َن أن��ِت ب��ل
ه��ن��ا ه��ا غ��ري��ب��ت��ان أن��ن��ا ذك��رِت ه��ال
ال��ح��َم��ى ل��ِك أن��ا ـ��ك��نِّ��ي ول��ـ األه��ل ل��َي أن��ت
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ف��اش��ت��ك��ى ال��غ��ري��َب ج��اءَ إن ال��غ��ري��ب ع��ل��ى وم��ا

امللكة:

َس��َوا ال��ك��رب ف��ي وأن��ت أن��ا ت��تَ��ا ي��ا ص��دق��ت
ال��نَّ��وى داِر ف��ي ال��داِر ِب ُق��ر ب��ع��د اج��ت��م��ع��ن��ا ق��د

تتي:

يُ��رى ف��ي��ِك م��ن ك��ال��ص��ب��ح ��ٌم ت��ب��سُّ إذن أي��َن

امللكة:

ال��ُق��َوى َه��دَّ وم��ا ْوَل وال��زَّ ال��ه��ْوَل رأي��ُت ل��ق��د

تتي:

ال��ك��رى ت��ه��اوي��ِل م��ن ٌر وزو أح��الم أض��غ��اُث

امللكة:

ب��ال��رؤى؟ ع��ل��ٌم ل��ِك ه��ل ت��ت��ا ي��ا رؤي��ا رأي��ُت

تفكري): (بعد الوصيفة

ش��ذا ذاَك م��ن ع��ن��ِدَي أج��ْل ت��ذكَّ��رُت أج��ْل
أرى م��ا أُق��صُّ أب��ي ع��ل��ى ��بَ��ا ال��صِّ ف��ي ك��ن��ُت ق��د
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امللكة:

ِب��َص��ا آب��ائ��ي ق��ص��ِر ف��ي ك��أن��ن��ي رأي��تُ��ن��ي

الوصيفة:

وال��ب��َه��ا ال��ج��الِل ق��ص��ِر ص��ال��ح��ج��ٍر م��ن ال��ق��ص��ِر ف��ي

امللكة:

م��َدى أق��ص��ى إل��ى ـ��ق��ص��ِر ال��ـ م��ن ع��ي��ن��يَّ رم��ي��ُت
ال��ف��ال ع��رِض أو ال��ب��ي��ِد ل ك��ط��و واديً��ا رأي��ُت
ال��ُم��ن��َح��ن��ى ب��ن��ف��س��ج��يُّ ش��ع��اب��ه م��ن أص��ف��ر
ه��ن��ا واخ��ض��رَّ ه��ن��اك ُق��َزح م��ث��َل إِح��َم��رَّ
ك��ال��ص��ف��ا خ��ش��نً��ا ـ��ج��ل��دِة ال��ـ أح��م��َر ل��ي��ثً��ا رأي��ُت
ال��َق��ن��ا م��ش��روع م��ث��ل ٍب ن��ي��و ع��ن ف��ي��ِه ف��اغ��َر
َف��رنَ��ا ف��أْق��َع��ى ـ��وادي ال��ـ ع��ل��ى ك��ال��ص��خ��ِر ان��ق��ضَّ
وط��غ��ى وم��اَج َع��بَّ وق��د ال��ن��ي��َل ون��ظ��َر
وثُ��نَ��ى ُف��رادى س��ي��ُح ال��ت��م��ا م��ن��ه وخ��رج��ت
ال��ف��ض��ا ع��وي��لُ��ه��ا س��دَّ ل��ق��د ح��ت��ى وأْع��َول��ت
يَ��دا وال رم��ى ِرْج��ًال ف��ال ال��ل��ي��ُث ف��ُع��ِق��َر
ال��دَُّم��ى ب��ع��ُض ك��أن��ه م��ك��اِن��ه ف��ي وق��رَّ

الوصيفة:

ثُ��مَّ؟
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امللكة:

ثَ��َرى ِم��ُص��ر ل��ه ل��ي��َس �ا �ًش� �ن� ح� �ُت رأي�
رأى ق��د ال��ص��ع��ي��ُد وال م��ثْ��َل��ه م��ن��ُف ت��َر ل��م
ال��س��م��ا م��ن ت��ح��درْت �ٌة �ق� �اع� ص� �ه �أن� ك�
ع��ص��ا ذي وك��لُّ ق��ْوٍس ذي ك��لُّ إل��ي��ه م��ش��ى

وال��رَُّق��ى ال��ص��الة ي��ت��ل��وَن ال��ك��ه��اُن وخ��رج

الوصيفة:

ب��ه؟ ح��لَّ ال��ذي وم��ا

امللكة:

أذى ال��وح��َش يُ��ص��ْب ل��م

الوصيفة:

س��ي��دت��ي؟ ��ْق��ِت��ِه ح��قَّ

امللكة:

��ح��ى ال��ضُّ ع��ل��ى ��ْق��تُ��ه ح��قَّ

الوصيفة:

ك��اَن؟ ف��ك��ي��ف
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امللكة:

ال��نَّ��َش��ا أَْرُؤَس تُ��ش��ي��ُب �ورة ص�
وق��َف��ا ووج��ًه��ا ـ��نَ��يْ��ِن ع��ي��ـ ف��ان��ي��ُس ك��أن��ه
ال��ُع��ل��ى وآب��ائ��ي ـ��زي��َس ب��إي��ـ ت��ع��وَّذُت ح��ت��ى

الوصيفة:

َم��ْن؟ ف��ان��ي��ُس

امللكة:

ِت��تَ��ا ي��ا نَ��س��ي��ِت ك��ي��ف ن��ِس��ي��ِت��ِه؟
أتَ��ى ح��ي��ٍن م��ن ف��ارَس إل��ى ال��ِذي ال��خ��ائ��ُن
وَش��ى ب��ي ي��ك��ون أن ُف وأخ��ا ب��م��ص��َر يَ��ِش��ي

الوصيفة:

�ي الت� م��و ال��ث��ع��ب��اُن ص��ن��َع م��ا

امللكة:

دن��ا ال��ن��ه��ِر م��ن
ك��ال��لَّ��َظ��ى ل��س��انً��ا ـ��ه��ر ال��ن��ـ ف��ي َدسَّ ثُ��مَّ وَف��حَّ
م��ا ك��ان م��ا يَ��بَ��ًس��ا َد وع��ا ال��ن��ي��ُل ف��اح��ت��ج��َب
وُق��َرى ��تَ��يْ��ِن ب��ال��ض��فَّ م��دائ��ٌن واح��ت��رق��ْت

الوصيفة:

س��ي��دت��ي؟ ي��ا وال��ل��ي��ُث
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امللكة:

اْج��تَ��َرا ال��تَّ��َه��يُّ��ِب ب��ع��د
َج��َرى؟ ع��اص��ًف��ا رأي��ِت ف��ه��ْل ال��وادي ع��ل��ى م��ش��ى
ويَ��َط��ا ويَ��ف��ِري ط��َب وال��ّر ال��ي��اب��س ي��ق��تَ��ِل��ُع
ص��ف��ص��َف��ا ق��اًع��ا ـ��وادَي ال��ـ غ��ادَر ح��ت��ى وك��رَّ
ِت��تَ��ا ي��ا ن��ب��ئ��ي��ِن��ي ت��ف��س��ي��ُره ف��م��ا ال��ُح��ْل��ُم ذا ه��و

مضطربة): (لنفسها الوصيفة

أق��وُل؟ م��اذا

(للملكة): الوصيفة

ت��ف��زِع��ي ال َم��ْل��ك��ِت��ي

امللكة:

َم��ه��وُل وال��ُح��ْل��ُم أْف��َزُع ال ك��ي��ف �ا �تَ� ِت� �ف �ي� َك�
ُغ��وُل واألوط��اَن األه��َل وتَ��غ��وُل َش��طُّ��ُه وي��ذْوي ال��ن��ي��ُل ي��ن��ف��ُد

الوصيفة:

م��ئ��وََّل��ْه ن��ف��س��ه��ا م��ن س��ي��دت��ي ي��ا رؤي��اك
وَوب��َل��ْه ِث��ق��َل��ٌة ـ��ِس أم��ـ َع��ش��اء م��ن ن��ال��تْ��ك

امللكة:

َل��ْه؟ ُق��دِّم وم��اذا ـ��ب��ي��َز ق��م��ـ م��ع أك��ل��ُت م��اذا
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الوصيفة:

��َل��ْه م��ح��مَّ م��ائ��دًة م��ْل��ك��ت��ي ال��ع��ش��اءُ ك��ان
م��ت��بَّ��َل��ْه أرن��ٍب م��ن س��ي��دت��ي ي��ا أك��ل��ِت
َج��َم��ْل ال��ُف��رِس وَح��َم��ُل َح��َم��ْل م��ن أك��ل��ِت ث��م

امللكة:

ثُ��مَّ؟

الوصيفة:

األط��ب��اِق ف��ي ب��ال��ط��ي��ِر ج��اءوا

امللكة:

َم��ْن؟ ط��ي��ٌر

الوصيفة:

وال��ع��راِق ف��ارٍس ط��ي��ُر

امللكة:

م��اذا؟ ث��مَّ

الوصيفة:

ان��ه��َم��ْك األك��ل ف��ي ال��م��ْل��َك ف��رأي��ُت ب��ال��س��م��ْك ج��اءوا ث��م
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امللكة:

م��اذا؟ ث��م

الوصيفة:

وُخ��َض��ْر وب��ق��وٍل ل��ح��وٍم م��ن ح��َض��ْر م��ا أُع��دُّ ال
وال��ف��اك��َه��ْه أتَ��ْوا ب��ال��َح��ْل��َوى ث��م

امللكة:

ك��ان��ت؟ ك��ي��ف

الوصيفة:

اآلل��ه��ْه ت��ش��ت��ه��ي��ه��ا

امللكة:

ب��ال��ك��َرى ال��ط��ع��ام ع��الق��ُة ف��م��ا ِت��تَ��ا ي��ا ال��ع��ج��وز ت��خ��ل��ي��َط خ��لَّ��ط��ِت

الوصيفة:

ال��رَُّؤى ب��أض��غ��اث ج��اء وربَّ��م��ا وأذى ِث��ق��ٌل ال��ن��وِم ق��ب��َل األك��ُل

(لنفسها): امللكة

أح��الم��ي خ��لَّ��َط وم��ا رؤي��اَي اآلن ع��رف��ُت
وال��ش��ام ال��ُف��رس ُط��ه��اُة ب��األك��ِل يُ��غ��ري��ك وق��د

تتا): إىل (ثم
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ك��ن��ِت؟ أي��َن ِت��تَ��ا

الوصيفة:

ال��َخ��َدْم وراءَ

امللكة:

ال��لُّ��َق��ْم ع��ل��يَّ َع��ددِت وك��ي��ف

الوصيفة:

َق��َدْم ِم��ن وال ع��ل��يَّ ت��ف��وُت ي��ٍد م��ن ف��م��ا ه��ن��اَك ل��ب��ْدُت
َف��ْم ه��م��ُس وال ل��ح��ٍظ وح��ُي وال ي��ط��وُف ك��ي��ٌد ع��نِّ��َي ي��خ��َف ول��م
ال��دََّس��ْم إال ��مِّ ال��سُّ م��ن��زُل وم��ا ال��س��م��وَم وأخ��َش��ى ال��ق��ص��وَر أخ��اُف

امللكة:

ش��ف��ي��ق��ْه م��ح��س��ن��ٍة رف��ي��ق��ْه م��ن َل��ِك ي��ا
ال��ص��دي��ق��ْه ف��ل��ت��ك��ِن ِت��تَ��ا ك��ذا ِت��تَ��ا َم��ْرَح��ى

الوصيفة:

َع��َج��ْب ج��ئ��ُت ب��م��ا ل��ي��س أخ��َج��ْل��ِت��ِن��ي س��ي��دت��ي
َوَج��ْب م��ا ب��ب��ع��ِض إال س��ي��دت��ي ي��ا ُق��م��ُت م��ا

امللكة:

ب��اِل��ْك ع��ل��ى ��م ال��سُّ ـ��َط��َر أخ��ـ م��ا ِت��تَ��ا ي��ا ول��ك��ن
ذل��ْك ف��ي ف��كَّ��ْرُت ف��م��ا ع��اٌم ف��ارس ف��ي ول��ي
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الوصيفة:

ُج��نُّ��وا ق��د ب��م��والت��َي وال��ف��رَس ق��م��ب��ي��َز أرى
ذه��ُن ل��ه��ا ��مِّ ال��سُّ م��ن ي��ْخ��ُل ل��م ذاك ول��وال

امللكة:

ن��ح��ُن ف��ارٍس ف��ي أم��ا ��مَّ ال��سُّ ن��ح��ذُر ال ولِ��ْم
��ْج��ُن وال��سِّ ��اُن ��جَّ ال��سَّ ه��ن��ا وال��س��ي��ُف ال��ج��الُد ه��ن��ا

الوصيفة:

ال��َح��يْ��ُن يَ��ِح��ِن ل��م إذا ق��ل��ِت م��ا َض��رَّ وم��اذا

تفكري): برهة (بعد امللكة

ُح��بَّ��ا ع��ل��ي��ه رأي��ِت ه��ل ب��ربِّ��ك ط��ب��ُع��ا وَرقَّ ذَلَّ ق��م��ب��ي��َز أرى

الوصيفة:

وَوثْ��بَ��ا َخ��ْط��ًف��ا يَ��ُم��دُّه��ا وك��ان م��ه��ًال ال��خ��ط��وات ي��ق��ص��ُر ه��و أج��ْل

وتردُّد): تلعثم يف (ثم

َغ��ْض��بَ��ى ع��ل��يَّ أراك وال أم��وُت ف��إن��ي ع��ن��ي ف��اح��ل��م��ي س��أس��أُل
ج��واٍب م��ن ه��ل م��ل��ك��ت��ي س��ؤاٌل

امللكة:

يُ��َخ��بَّ��ا ش��يءٌ ت��تَ��ا ي��ا أُدونَ��ِك
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الوصيفة:

ح��بَّ��ا ب��ال��ح��بِّ ت��ج��زي��نَ��ُه ف��ه��ل ُم��ِح��بٌّ ق��م��ب��ي��ًزا أن زع��ْم��نَ��ا

امللكة:

ي��ك��ذِب ل��م ظ��نَّ��ِك خ��ل��ت وإن ظ��نَ��نْ��ِت ق��د م��ا َض��لَّ أن��ا؟ أح��بُّ

الوصيفة:

ب��ال��َغ��ِب��ي وال ب��ال��دم��ي��م وال ب��ال��ق��ب��ي��ِح ال وق��م��ب��ي��ُز ال؟ ول��ْم
وال��ِم��ْخ��َل��ِب ال��نَّ��اِب ذي ال��وح��ِش وال ال��ب��رب��ريِّ ب��ال��م��ِل��ِك ه��و وال
ك��ال��ك��وك��ِب ال��ب��ش��اش��ِة َوِض��يءُ ك��ال��س��ح��اِب خ��يِّ��ٌر َف��تً��ى ول��ك��ن
ال��م��وِك��ب ُح��َل��ى ك��ان س��ار وإن اح��ت��لَّ��ه إذا ال��س��ري��َر ي��زي��ُن

امللكة:

ال��َغ��يْ��َه��ِب َق��َم��ُر ال��َق��نَ��ا إل��ُه ال��ش��ب��اِب زي��ُن ه��و ِت��تَ��ا ص��دْق��ِت
يُ��ْغ��َل��ِب ف��ل��م َع��زَّ ��ل��ِم ال��سِّ وف��ي ال��م��ل��وُك ال��ق��ت��اِل ف��ي ُغ��ِل��بَ��ْت إذا
وال��م��غ��رِب األرض م��ش��رق ع��ل��ى س��ل��ط��انُ��ه ك��ال��ش��م��ِس يُ��َس��يْ��ِط��ُر
ب��األْج��نَ��ِب ال��َف��راع��ي��ن ب��ن��اُت ُدلِّ��َه��ْت ِت��تَ��ا ي��ا م��تَ��ى ول��ك��ن
وال��م��ذه��ِب ال��ع��ق��ي��دِة ف��ي وال ال��ج��دوِد ج��الِل ف��ي ن��ل��ت��ِق��ي وم��ا

ِت��تَ��ا م��رَح��ى أل��َف ت��ت��ا بَ��ْخ بَ��ٍخ

الوصيفة:

ت��غ��َض��ب��ي وال ع��ف��ًوا َح��نَ��انَ��يْ��ِك
تُ��ع��ِج��ِب ل��م ال��َح��قِّ َق��ْوَل��ُة إذا ع��ل��يَّ وم��اذا ��ا ح��قٍّ ق��ل��ُت ل��ق��د

(… قمبيز ويدخل مجاورة غرفة إىل امللكة (تنسحب
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الغضب): أمارات وعليه (يدخل قمبيز

س��ارْت أي��ن اح��ت��ج��ابُ��ه��ا ف��ي��َم تُ��ِك م��وال أي��ن ت��ت��ا ت��ت��ا؟ م��ن أرى م��ا

(لنفسها): تتي

ث��ارت ال��ي��وم ن��ف��ِس��ه ب��اُل وم��ا ـ��ز ق��م��ب��ي��ـ ه��اج وم��ا ب��ه م��اذا ربِّ

(لقمبيز): تتي

ال��م��الب��س ح��ج��رة ف��ي ه��ي

قمبيز:

ف��ت��وارت ال��نَّ��ب��ا ج��اءه��ا ق��د ه��ي �ل ب� ال
أم��ازْس أم أي��ري��اٌس أب��وه��ا م��ن خ��بِّ��ري��ن��ي
ب��ن��ت��ات��س ��ى تُ��َس��مَّ أم ��ى تُ��َس��مَّ وب��ن��ف��ري��َت
ف��ارس س��ل��ط��اَن إح��ذري ت��ك��ذب��ي��ن��ي أن إِح��ذري

تتي:

رواه��ا م��ن ك��س��رى ـ��ب��ار األخ��ـ ه��ذه م��ا س��ي��دي
ال��ن��ب��ي��ل��ْه ال��ف��رس م��ل��ك��ة ات��ه��م��ت��م ك��ي��ف س��ي��دي

قمبيز:

ض��ئ��ي��َل��ْه ل��ي وت��أت��ي ُد ت��ن��ق��ا ك��ي��ف س��أري��ه��ا
ذل��ي��َل��ْه ف��رع��وَن ب��ن��ُت م��ص��ًرا ت��دخ��ُل غ��ٍد ف��ي
م��ه��وَل��ْه ال��نَّ��اَر وت��رى َم��ُخ��وًف��ا ال��س��ي��َف وت��رى
َم��ُح��وَل��ْه َج��ْرَداءَ ـ��أرَض وال��ـ دًم��ا ال��ن��ي��َل وت��رى
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خ��م��ي��َل��ْه ال ب��ن��اءٌ ال م��واٍش ال أن��اٌس ال

الوصيفة:

ج��م��ي��َل��ْه ال��ص��ب��ِر ق��ب��َة ع��ا ت��ِج��ْد ص��ب��ًرا س��ي��دي
ال��ن��ب��ي��َل��ْه ل��َس��َج��اي��اك إال تُ��ْص��ِغ ال س��ي��دي

قمبيز:

ب��خ��ي��َل��ْه أس��ت��ج��ِدي ـ��َك��فِّ ال��ـ ل��ب��س��ِط أخ��َل��ق ل��م أن��ا
ال��َق��ب��ي��َل��ْه وإخ��ض��اِع ـ��ِح ول��ل��رُّم��ـ ��ي��ف ل��ل��سَّ أن��ا
وم��خ��ي��ل��ْه ك��ب��ًرا ـ��ك��ِة ب��ال��م��ل��ـ إنَّ ال. ِت��تَ��ا. ال

بسخرية): (ثم

ج��ل��ي��َل��ْه أرٍض م��ن وه��ي َخ��س��ي��ٍس تُ��ْرٍب م��ن أن��ا
س��ل��ي��َل��ْه ل��ل��ش��م��ِس وه��ي س��ل��ي��ٌل ل��ل��طِّ��ي��ِن أن��ا

راجعة): (وهي امللكة

ِت��تَ��ا؟ ي��ا تُ��ك��لِّ��م��ي��َن َم��ْن ال��ص��وُت م��ا

الوصيفة:

أتَ��ى ال��م��ْل��ُك س��ي��دَي س��ي��دت��ي.

(ملتفتة): امللكة

م��تَ��ى؟؟ ك��ي��َف ح��ج��رت��ي؟ ج��اء ال��م��ْل��ُك

امللك): عىل ومقبلة ناهضة (ثم
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م��رح��بَ��ا ي��ا م��رح��بً��ا ي��ا م��ق��ص��ورتِ��ي ف��ي ال��م��ْل��ُك

امللكة): عىل (ويقبل امللك

��ي��ِد ال��صِّ ال��ِع��ل��يَ��ِة وب��ن��َت ال��ُف��رِس م��ْل��َك��ة س��الٌم

امللكة:

ال��ِب��ي��ِد ح��ي��َدر س��الٌم األرِض س��ي��َد س��الٌم
ب��ال��م��ق��ال��ي��ِد وأل��َق��ْت ال��دن��ي��ا ل��ه دانَ��ْت وم��ن

مستمرة): (ثم

��َح��ى ال��ضُّ ف��ي ع��ن��دي م��والَي أَرى أن أتَ��َع��وَّْد ل��م

قمبيز:

دَع��ا ش��أٍن ف��ي وج��ئ��ُت ع��ادت��ي ن��ظ��َم خ��ال��ف��ُت

امللكة:

ُم��ْغ��ض��ب��ا أراَك ل��ي م��ا ع��اِب��ًس��ا ِك��س��َرى َل��َك م��ا

(يصفق): امللك

غ��ض��ب��اَن ِج��دُّ أج��ْل
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امللكة:

ال��َغ��َض��ْب؟ ِم��مَّ

امللك:

��بَ��ْب ال��سَّ ت��دِري ن��ف��ري��ُت ُرَويْ��َدِك

(لنفسها): امللكة

ب��ال��لَّ��َق��ْب ع��اَدِت��ِه َك��َم��أْلُ��وِف يَ��ْدُع��ِن��ي ل��م ب��اس��م��َي دع��اِن��َي
َك��ِذْب ب��اْس��ٍم ل��ف��ارَس أت��ي��ُت أن��ن��ي ج��اه��ًال ي��َزْل ل��م تُ��َرى

وينادي): الباب خارج وراءه (ملتفتًا قمبيز

ِج��ئْ أُْدُن أَق��ِب��ْل ف��ان��ي��ُس.

(لنفسها): امللكة

ي��دُخ��ِل ال ال. ف��ان��ي��ُس؟
ب��ال��ولِ��ي ل��م��ص��َر ل��ي��س أج��ه��لُ��ه ال ف��ان��ي��ُس
ِل��ي ال��ودَّ يُ��ص��ف��ي ك��ي��ف دي وب��ال ق��وِم��ي ع��دوُّ

قمبيز): إىل (ثم

��ِل��ي ت��ج��مُّ م��ن ب��ع��ُد ـ��ُت ف��رغ��ـ م��ا إن��ي م��والي
ال��م��ه��َم��ل ال��لِّ��بَ��اِس ه��ذا ف��ي اس��ت��ق��ب��ل ف��ك��ي��ف

(لنفسها):
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ال��رج��ِل ب��اص��ط��ح��اِب َد أرا م��ا وي��ل��ت��اه ي��ا
م��ق��ب��ِل ب��ش��رٍّ ـ��س��س��ُت أح��ـ ب��ال��َي م��ا إي��زي��ُس

امللك:

وتَ��ْح��ِف��ِل��ي؟ ��ِب��ي تُ��َرحِّ ل��م م��ل��ك��ُة ي��ا َل��ِك م��ا
أج��ف��ل��ت َل��ِك م��ا

(مضطربة): امللكة

أج��ف��ِل ل��م س��ي��دي ال �ا؟ أن�

امللك:

ي��دخ��ِل َدِع��ي��ه ن��ي��َس ل��ف��ا اإلذَن َه��ِب��ي إذَْن

امللكة:

ُم��ِص��رَّا س��ي��دي ي��ا ك��ن��َت إن ع��ن��دي أراه أن ف��ي ب��أَس ال
ِم��ْص��َرا َع��ْه��َد ب��األم��ِس خ��اَن ـ��َس ف��ان��ي��ـ أن أأُنْ��س��ي��َت ل��ك��ن
يَ��ِف��رَّا ألن َدَع��اه م��اذا أدري ول��س��ُت م��ن��ه��ا وَف��رَّ
بَ��ْح��َرا وق��اَد بَ��رٍّا وق��اَد م��ك��اٍن ذا ال��ج��ي��ش ف��ي وك��ان

قمبيز:

َق��ْدَرا ذك��رِت م��م��ا أَج��لُّ ب��الدي ف��ي ال��ي��وَم ل��ك��ن��ه

امللكة:

ُك��ف��را ِم��ْص��َر أه��َل ج��زى ك��م��ا ج��ح��وًدا ي��ج��زي��ُك��ُم وس��وَف
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قمبيز:

س��رَّا يُ��خ��ِف ل��م ِم��ْص��ٍر ُم��ْل��ِك ع��ن س��رٍّ ب��ك��لِّ أت��ان��ي ل��ق��د
َع��نِّ��ي ت��ك��تُ��ِم��ي��ن ال��ذي ح��ت��ى

ينادي): (ثم

ف��ان��ي��س

فانيس:

ع��ش��َرا ل��بَّ��يْ��َك َم��ْل��ِك��ي

يدخل): هو (ثم

ف��ارْس م��ن ال��ن��اِر س��الُم م��ص��َر م��ن ال��ش��م��ِس س��الُم
ن��ي��ت��اِت��ْس ال��م��ْل��َك��ِة أو ن��ف��ري��َت ال��م��ْل��ك��ِة ع��ل��ى

(لنفسها): امللكة

��ه��ِم ب��ال��سَّ ال��نَّ��ذُْل رم��اِن��ي

لفانيس): (ثم

ف��اِن��ْس ي��ا ل��َك س��الٌم
ال��ف��ارْس ال��ق��ائ��ُد وم��ص��َر ال��ُف��رس ف��ي ه��و َم��ن وي��ا
ال��ح��ارْس ه��و وس��اي��ي��َس س��وٍس م��ن ال��ق��ص��ري��ن وف��ي
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فانيس:

األع��اِدي ب��ن��َت ف��ي��ا تَ��أْبَ��ْي وإن ال��م��واِل��ي ب��ن��َت ي��ا ض��رَّ وم��اذا
ب��الِدي وي��ون��اٌن أِح��بُّ��ُه��ُم ق��وِم��ي اإلغ��ري��ُق م��والِت��َي أج��ْل
َزاِد وِط��الِب م��ع��ي��ش��ٍة ل��َك��ْس��ِب َص��ِب��يٍّ��ا م��ص��ٍر إل��ى ه��ج��رتُ��ه��م��ا
اص��ط��ي��اِدي ال��م��ج��ِد إل��ى وج��اَوَزه ع��ن��دي ص��اَر ح��ت��ى ال��رزَق ِف��ِص��ْدُت
رق��اِد ف��ي وق��وُم��ِك وف��رع��وٌن ُج��ْه��ِدي ب��م��ص��َر ال��ل��واءِ ع��ل��ى س��ِه��ْرُت

امللكة:

م��س��وًدا إال ت��ك��ن ف��ل��م ك��ذب��َت

فانيس:

واج��ت��ه��ادي ذك��اِئ��َي ف��َس��وََّدِن��ي

امللكة:

وق��وِم��ي أب��ي ع��ن��د ك��ن��ت أِج��ي��ًرا

فانيس:

واق��ت��ص��ادي ن��ش��اط��ي ف��َم��وََّل��ِن��ي
ل��واِدي واٍد م��ن ال��ل��ي��َث وك��ن��ُت ت��ح��ت��ي ك��ال��ص��ح��راءِ األرَض ج��ع��ل��ُت

امللكة:

ع��ن��اِدي؟ ع��ل��ى ال��م��ل��ي��ُك أََج��رَّأََك تَ��ْج��ُرو ف��ان��ي��ُس ي��ا ع��ل��يَّ أراَك
ب��غ��اِدي وَس��َط��ا رائ��ًح��ا ف��واثَ��َب تَ��َج��رَّا َس��يِّ��ِدِه َخ��ْل��َف ك��ك��ل��ٍب
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فانيس:

ب��اِدي ال��م��ق��ت��وِل ابْ��نَ��َة ي��ا أن��ا وم��ا ب��ش��تْ��ِم��ي ال��واِدي أم��ي��َرَة ب��دأِْت
وب��ال��رِّي��اِد ب��ال��س��ف��ار ول��وٌع غ��ري��ٌب أن��ي ع��يَّ��ْرتِ��ِن��ي ل��ق��د

امللكة:

ال��ت��م��ادي إل��ى ي��ص��ي��َر أن وأخ��َش��ى م��ك��ان��ي ع��ل��ى ال��َوق��اُح َه��َج��َم ل��ق��د

للملك): (ثم

ِه ل��َردِّ تُ��ْل��ِج��ِن��ي ال ُردَّه أو ِه َح��دِّ ع��ن��د ف��ان��ي��َس ِق��ْف م��والَي
ح��ق��ِده ُس��مَّ ِف��يَّ يَ��نْ��ُف��ْث تَ��َدْع��ُه ف��ال ق��وم��ي ع��ل��ى ح��ق��َده ع��ل��م��َت

امللك:

أُق��ص��ي��ه َع��الَم

امللكة:

ك��ع��ه��ِده وي��ف��تَ��ِري ب��ن��ا يَ��ِش��ي �ى أت� �ه ألن�

امللك:

ع��ن��ِده م��ن ب��ه ج��اءَ م��ا ول��ي��س ُم��ب��لِّ��ًغ��ا ن��اق��ًال ج��اءَ ف��ان��ي��ُس

مستمرٍّا): (ثم

ال��غ��ض��بَ��ا ي��وج��ُب ش��يءَ ال ُرَويْ��َد م��ن��ص��ف��ٍة غ��ي��َر ن��ف��ري��ُت أراِك
ف��ان��ق��َل��بَ��ا ال��زم��اَن ق��ل��ب��ِت إذن ف��اع��ل��ًة؟ ك��ن��ِت م��ا م��ك��ان��ي! ك��ونِ��ي
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امللكة:

ض��ربَ��ا َم��ن ُك��لِّ َك��فَّ ض��ربَ��ْت ق��د ي��ًدا ل��ل��زم��ان إن س��ي��دي ال

امللك:

والءَه ح��ِف��ظ��ِت وم��ا ـ��س َف��ِن��ي��ـ ع��ل��ى ثُ��ْرِت ن��ف��ري��ُت
ب��الءَُه ذك��رِت وم��ا ـ��َر ب��م��ص��ـ خ��دَم��تَ��ه ونَ��ِس��ي��ت

امللكة:

ل��ق��اءَُه أِط��ي��ُق ال أن��ا ��ِه نَ��حِّ ال. س��ي��دي ال

مستمرة): (ثم

م��ل��ت��ه��بَ��ا أراك إنِّ��ي أذك��اك م��ا أث��اَرك م��ا م��والَي ب��َك م��ا

قمبيز:

ال��ك��ذبَ��ا ي��ف��ض��ُح ج��اء ق��د ف��ان��ي��ُس وذا ك��ذب��ِت أن م��ن��ِك أث��اَرنِ��ي

مستمرٍّا): (ثم

ن��ِت��ي��ت��اُس ي��ا ��ي ه��ل��مِّ ن��ف��ري��ُت اآلن ��ي ه��ل��مِّ
أدع��وِك اس��م��ي��ِك ب��أيِّ

امللكة:

ب��اُس ال ذاَك أو ب��ذَا
وال��ن��اُس األي��اُم َل��َك َدانَ��ْت ل��و ق��م��ب��ي��ُز ف��ي��ا
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ال��ي��اُس َح��لَّ��َه��ا ن��ف��ًس��ا ـ��َر تَ��ْق��َه��ـ أن ت��س��ط��ي��َع ف��ل��ْن

قمبيز:

م��ن��ي ال��ي��ـ��أِس م��ن م��م��ل��وءٌة أن��ِت

امللكة:

ِث��ي��اِب��ي ِم��ْلءُ م��ن��َك اْل��ي��أُس أج��ِل
�ن �ك� �ي� �ل� ف�

امللك:

ج��واب��ي وِه��بْ��ِت ه��بْ��ِت��ن��ي إذن ل��ْم س��ؤاًال س��أل��ت إن��ن��ي
ع��روُس؟ ي��ا أدع��وِك ك��ي��ف

امللكة:

واألل��ق��اِب األس��م��اءِ ب��َش��رِّ ـ��َت ش��ئ��ـ ب��م��ا
ِس��ب��اِب م��ن أه��لُ��ه أن��َت وال��ذي بَ��ذَاءٍ م��ن أه��لُ��ه أن��َت ب��ال��ذي

امللك:

رك��اب��ي ت��ك��ون��ي أن ش��ئ��ُت ق��د أن��ا ذَنْ��ِب��ي ال��ذن��ُب ب��ل تُ��ذن��ب��ي ل��م أن��ِت

امللكة:

ال��ذِّئَ��اب رك��اَب ال��َم��َه��ا ت��ك��وُن ق��د غ��ري��بً��ا أت��يْ��َت أو ش��ئ��َت م��ا ل��ي��س
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امللك:

انْ��ف��َج��اِري ال��ف��ت��اُة أيُّ��ه��ا اْح��ذَِري

امللكة:

ِب��ي م��ا ان��ف��ج��اُرَك ب��ي م��ا انْ��ف��ِج��ْر

امللك:

ب��ال��ع��ق��اِب ره��ي��ن��ٌة ذن��ٍب ك��لُّ ع��ل��ي��ه تُ��َع��اَق��ِب��ي��َن ذن��بً��ا ج��ئ��ِت

منخفض): (بصوت الوصيفة

أم��ي��رُة ي��ا ال��غ��ي��َظ اك��ظ��ِم��ي

قمبيز): إىل (وتشري امللكة

ِم��ْح��راِب��ي وم��ن ُح��ج��رت��ي م��ن ـ��رُج �ـ �خ� ي� �ل ب�

والوصيفة): (لفانيس امللك

ب��اِب��ي أُف��اِرَق وأن ق��ص��ِري ـ��رَح أبْ��ـ أن تُ��ح��اِوُل واس��َم��َع��ا ان��ُظ��َرا

منخفض): بصوت (للملكة الوصيفة

ال��خ��ط��اِب ف��ي ل��ه ِل��ي��ن��ي الِط��ِف��ي��ِه س��اي��ِري��ِه م��ْل��ك��ِت��ي ال��ح��ل��َم راج��ِع��ي
ون��اِب ب��ُظ��ف��ٍر آدٌم إن��ه ف��ي��ط��غ��ى ال��ج��ن��ون ب��ه ت��ه��ي��ج��ي ال
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فانيس(همًسا):

رق��اِب ثَ��الُث ه��ن��ا ه��ا إن��ن��ا واح��ف��ِظ��ي��نَ��ا م��ْل��ك��ِت��ي ال��رَّدَّ أَْح��س��ِن��ي

امللكة:

ل��ل��ع��ذاِب أن��ُف��ًس��ا ع��رَّض��َت ك��ي��َف ن��ه��اٍر ع��ذاِب م��ن ف��ان��ي��ُس ِخ��ف��َت
ل��ل��خ��راِب ��ًة أمَّ س��اَق م��ن أن��َت تَ��خ��ش��ى ع��م��رك خ��راِب م��ن ع��ج��ٌب

امللك:

ن��ت��ي��ت��اُس ي��ا أن��ِت َم��ْن ب��ن��ُت

امللكة:

األرب��اِب ال��ع��واِه��ِل ب��ن��ُت ـ��ش��م��ِس �ـ ال� �ُت �ن� ب�
إل��ٌه ف��ه��و ال��س��م��اءِ ف��ي وال��دي

امللك:

ال��ت��راِب ف��ي َم��رَّْغ��ِت��ِه ف��ل��م��اذا
ِك��ذَاِب ب��اْس��ٍم ال��ب��الَد وُج��بْ��ِت ِك ��ا َس��مَّ ك��ان ال��ذي اس��َم��ِك نَ��ب��ذِت ق��د

مستمرٍّا): (ثم

ص��ب��َرا ل��ي أب��ق��يْ��ِت ف��م��ا تَ��َم��رَّْدِت ن��ت��ي��ت��اُس
ُع��ذَْرا ل��ي أب��ديْ��ِت ف��م��ا ال��ذن��ِب ف��ي وك��لَّ��ْم��تُ��ِك
أَج��َرا م��ا ش��ت��ِم��َي ع��ل��ى ك��ن��ِت م��ا َ أَج��رأ وم��ا
َغ��رَّا م��ا وب��ال��س��ل��ط��اِن ب��ال��بَ��أِْس َغ��رَِّك ف��م��ا
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منخفض): (بصوت الوصيفة

م��والِت��ي ال��لِّ��ي��ِن ف��ي ُخ��ذي

فانيس(همًسا):

ال��ح��ذَرا س��ي��دت��ي ُخ��ذي
ال��ق��ص��َرا يَ��ْح��رَق ح��ت��ى ـ��ُة ال��نَّ��وب��ـ ت��أخ��ذُه ف��ق��د

قمبيز:

ال��ِك��ب��َرا َدِع��ي ن��ت��ي��ت��اُس ب��ال��ج��ن��س ال��ع��زََّة َدِع��ي
وال��ُك��ف��َرا ال��ن��س��ي��اَن ِن��َي إح��س��ا ع��ل��ى تُ��ل��ِق��ي وال
أْدَرى ب��ه أن��ِت ـ��ذي ال��ـ ال��ُح��بَّ أْح��بَ��بْ��تُ��ِك أم��ا
وال��س��م��َرا ال��ب��ي��ض��اءِ ع��ل��ى ال��ق��ص��ِر ف��ي ��ْل��تُ��ِك وَف��ضَّ
ك��س��َرى م��ن األخ��ِت ق��ب��ل ج األزوا ف��ي وق��دَّم��ت��ِك

امللكة:

وال��ظُّ��ف��َرا ال��نَّ��اب تُ��خ��ِف��ي ـ��بِّ ال��ُح��ـ وراءَ ك��ن��َت ل��ق��د
األس��َرى ع��ل��ى ت��ق��دَّم��ُت أن��ي أف��رح��ن��ي وم��ا
األخ��َرى ال��ن��ع��ج��َة وت��نْ��َس��ى ت��ْرع��اِن��ي أن��َك وال

امللك:

أم��ِس ال��ف��رِس م��ل��ك��َة

امللكة:

وال��ي��وم
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امللك:

ال��م��ال��ك��ي��نَ��ا ل��ص��ح��ب��ِة اه��ًال ل��س��ِت �ال ك�

امللكة:

ال��ع��ال��م��ي��نَ��ا ت��م��لَّ��ُك��وا ج��دودي ـ��ك ل��ل��ُم��ل��ـ أص��لُ��ُح ال��م��ل��وك ب��ن��ُت أن��ا

امللك:

��ن��ي��نَ��ا ال��سِّ خ��دع��ُت ف��نْ��ٌس ول��وال َن ف��رع��و ابْ��نَ��َة ي��ا ال��ش��ه��وَر ُخ��دع��ُت ق��د

فانيس(لنفسه):

ال��م��ج��ن��ونَ��ا ال��ُم��َه��وََّس وأم��نْ��ُت ب��رأس��ي ن��ج��وُت ق��د ال��ل��ه أح��َم��ُد

امللكة:

ي��خ��ونَ��ا أن ي��خ��ْف ل��م خ��اَن م��ن إن أه��ًال ل��ألم��ان��ة ف��ان��ي��ُس ل��ي��س

امللك:

ال��ع��ق��اَب َس��تَ��ري��َن

امللكة:

ال��م��نُ��ونَ��ا ه��ات ال��ع��ذاَب ف��ه��ات ـ��ُت �ـ �بْ� � �أهَّ ت� �ي إن�

امللك:

ول��ك��ن ال��ع��ق��اُب ه��ن��ا ه��ا ف��م��ا ال.
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امللكة:

أي��َن

امللك:

ت��س��أل��ي��نَ��ا ل��ْم ش��ئ��ُت ح��ي��ُث ف��ي
ب��ال��خ��ادع��ي��نَ��ا ال��ع��ق��اَب وأُِح��لَّ ف��ي��ه��ا أح��اِس��َب ب��أن أْول��ى م��ص��ُر
�ش ـ� ال��ج��ي��ـ م��ع م��ص��َر ت��دخ��ل��ي��َن غ��د ف��ي

امللكة:

ال��غ��اص��ب��ي��ن��ا أراف��ُق ال أن��ا؟

امللك:

أم��ي��نَ��ا إال ت��ْص��ح��ب��ي��َن وم��ا ـ��َس ف��ان��ي��ـ راي��ة ت��ح��ت ت��س��ي��ري��َن ب��ل

امللكة:

س��ي��دي

الوصيفة:

ال��ُع��ن��َف َدع��ي م��ْل��ك��ت��ي

امللك:

م��اذا؟

95



قمبيز

امللكة:

ال��خ��ُؤونَ��ا ب��األم��ي��ن ��بْ��َت ل��قَّ ك��ي��ف

فانيس(همًسا):

األم��ي��رة أيُّ��ه��ا ص��ان��ع��ي

امللكة:

َدْع��ن��ي

فانيس:

ي��ل��ي��نَ��ا أن ع��س��ى ح��اس��ن��ي اْه��َدئ��ي

الوصيفة:

ال��ح��قَّ ال��م��ل��ُك س��ي��دي ق��ال م��ْل��ك��ت��ي

امللكة:

ت��ك��ذب��ي��نَ��ا ت��تَ��ا ي��ا أن��ت َص��ٍه

فانيس:

ل��وائ��ي ت��ح��َت ال��ن��ع��ي��َم َس��ت��ريْ��َن

امللكة:

وال��ُه��ونَ��ا ت��ح��تَ��ه ال��بُ��ؤَس أرى ب��ل
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امللك:

وُح��زونَ��ا س��ه��ول��ًة وزاال دي ال��وا م��ن ب��ان��ا ال��وج��ه��ي��ن وك��أن
ح��ي��نَ��ا ال��ن��اَر وأش��ع��ُل آنً��ا ـ��ي��َف ال��س��ـ وأج��ي��ُل ت��ارًة ال��س��ي��َل أرس��ُل

امللكة:

اآلم��ن��ي��نَ��ا أه��ل��ه��ا ذن��ُب م��ا ـ��م��ب��ي��ُز ق��م��ـ ي��ا م��ص��ُر ج��ن��ْت م��ا ال��رُّش��د إل��ى ُع��ْد

مستمرة): (ثم

وال��ص��وابَ��ا ال��ح��ق��ي��ق��َة نَ��ُق��ل ول��م ش��يء ك��لَّ ق��ل��ن��ا ال��ُف��رس أم��ي��َر

امللك:

ش��يءٌ؟ م��ن��ه��م��ا أع��ن��دِك

امللكة:

ال ول��م

امللك:

ال��خ��ط��ابَ��ا وِزنِ��ي ق��ول��ي��ه��م��ا إذَْن
م��ن��ه��ا تَ��خ��ش��ي��َن ه��ل ال��ح��رَب ذك��رِت

امللكة:

تُ��ه��ابَ��ا أن أج��دُر وه��ي ال ول��م
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امللك:

ل��ع��ابَ��ا ون��ج��ع��لُ��ه��ا م��خ��اوَف��ه��ا ن��غ��َش��ى ال��ف��رس م��ل��وَك ول��ك��ن��ا
روًع��ا ن��ات��ي��ت��اُس ه��دأت أراك

فانيس:

ف��ث��ابَ��ا ف��ارَق��ه��ا ال��رُّش��ُد وك��ان

امللكة:

��ع��ابَ��ا وال��صِّ ال��ع��وائ��َق وأنْ��ِس��ي��َت م��ص��ٍر ح��رَب ف��ارَس م��ل��ي��َك ذك��رَت
ال��ع��ذابَ��ا وال��ل��ج��َج ال��م��ل��ح ب��ح��اَر م��ص��ٍر ح��ي��اِض ن��ح��َو ال��ج��ي��ُش س��يَ��ْط��ِوي
يُ��ص��ابَ��ا وال يُ��ص��ي��َب أن ��َع ت��وقَّ ل��ح��رٍب م��ن��ش��ِم��ٌر ال��ن��اِس وأْغ��بَ��ى

�ل �ي� �ن� ال� ودوَن

امللك:

م��ص��ٍر؟ دوَن م��اذا

امللكة:

يَ��بَ��ابَ��ا ص��ح��راءً ال��ج��ي��ُش ي��ُج��وُب
ان��س��ح��ابَ��ا وت��ن��س��ِح��ُب ق��وائ��َم��َه��ا ف��ي��ه ال��خ��ي��لُّ تَ��ُج��رُّ ِت��ي��ًه��ا تَ��رى
��رابَ��ا ال��سَّ وي��ورُده ويُ��ظ��م��ئُ��ه ع��ل��ي��ه ه��دي��تَ��ه ال��ج��ي��ُش يَ��ِض��لُّ
ال��ك��البَ��ا ال��لَّ��َه��ِث م��ن وت��ح��َس��بُ��ه��ا يَ��ف��نَ��ى ع��ل��ي��ه ال��ج��م��اِل َج��ل��َد ت��رى

امللك:

تَ��َه��يَّ��ا ال��ح��دود ع��ل��ى ش��يءٍ ك��لُّ ب��أٌس ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ف��م��ا تُ��راع��ي ال
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��ِق��يَّ��ا ال��سُّ ال��رج��اَل نَ��ع��َدِم ول��م ءَ وال��م��ا م��ص��َر ف��ي ال��ِج��راَر وج��دن��ا ق��د

فانيس:

ال��َق��ِويَّ��ا األم��ي��َن وال��ح��اِم��َي رَس وال��ح��ا ب��ال��م��اِل ال��خ��ف��ي��َر واش��ت��ري��ن��ا

(لفانيس): امللكة

ُل نَ��ذ ي��ا أن��َت ف��ع��ل��تَ��ه ه��ذا ك��لُّ

فانيس:

ف��ريَّ��ا أم��ًرا أت��ي��ُت م��ا أج��ْل
َح��ِف��يَّ��ا ب��ي ي��ك��ن ل��م أم��ازي��س ن وف��رع��و َح��ِف��يُّ ب��ي ق��م��ب��ي��َز إن

امللكة:

وم��ص��ٌر؟ ج��نَ��ى م��ا واب��نُ��ه

فانيس:

ع��ل��يَّ��ا وال��ج��ح��وَد ال��ط��رَد َج��نَ��يَ��ا
ك��م��يَّ��ا ع��ن��ه ف��اع��ت��ض��ُت رم��ان��ي ق��د َك��ِم��يٌّ يَ��ُص��نِّ��َي ل��م ك��ال��س��ي��ِف أن��ا

امللكة:

�ِة ـ� ال��ن��ع��م��ـ م��ن َط��ِع��م��َت ال��ذي وَج��ح��دَت
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فانيس:

ش��يَّ��ا ذاك م��ن ط��ع��م��ُت م��ا ال.
وِريَّ��ا ط��ع��اًم��ا ل��ي ��مَّ ال��سُّ ج��ع��ل��وا ك��اف��ئ��ون��ي ك��ل��م��ا ك��ال��س��ي��ف ك��ن��ت

قمبيز): (إىل امللكة

م��ص��ًرا م��والَي ي��ا ب��ل��غ��َت وه��ب��َك

امللك:

م��ص��َر ع��ن��َد وم��اذا

امللكة:

غ��ابَ��ا ت��ج��يءُ
وال��ِح��رابَ��ا ال��ص��واِرَم ت��ق��لَّ��دِت َش��تَّ��ى ع��ل��ي��ه ال��ق��ت��اِل أُس��َد ت��رى
ال��س��ح��ابَ��ا تَ��ِرُد ِق��ِس��يُّ��ه��م ت��ك��اُد ُرم��اٍة م��ن ال��َف��يَ��اِل��َق ت��رى وثَ��مَّ
ال��غ��رابَ��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِه بَ��ي��َن أص��ابُ��وا غ��رابً��ا زاٍد ع��ل��ى ن��ظ��روا إذا

مستهزئًا): (يبتسم امللك

ُرم��اٌة؟

والوصيفة): فانيس إىل (ثم

ال��ُع��ق��ابَ��ا ��ح��ِب ال��سُّ ف��ي أص��ي��ُب وك��ي��َف أرم��ي ك��ي��َف ح��دِّث��وه��ا
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امللكة:

أص��ابَ��ا َرَم��ى ح��ي��ُث ال��م��وُت وأن��َت ك��س��َرى نُ��ق��ت��اُس ب��ج��م��ع��ه��م أأن��َت

امللك:

م��اذا؟ إذَن

امللكة:

ال��ح��س��ابَ��ا يُ��ْخ��ِط��ي ال��ح��ص��ى ك��م��ْرُك��وِم ج��ي��ًش��ا ع��ل��ي��ك أخ��اُف
اإلي��اب��ا ن��ِس��َي ذه��اِب��ه غ��داَة زوج��ي ال��ن��اُس ي��ق��وَل أن وأخ��ش��ى

(لفانيس): امللك

ال��ُق��واد م��ع��ش��َر ي��ا ون��اد ��ق َص��فِّ ف��ان��ي��ُس

والقوَّاد) الحرَّاس (يدخل

األخبار): صاحب ميجا (للقائد قمبيز

ت��ع��اَل م��ي��ج��ا

ميجا:

وال��س��ج��وُد ال��ت��ح��ي��ات ل��ك َربِّ��ي ل��بَّ��يْ��َك

(للملكة): امللك

ال��وج��وُد ي��ح��ُش��ُد م��ا ي��ع��ل��ُم م��ي��ج��ا ذاَك ال��ف��رِس م��ْل��َك��َة ي��ا
وال��ج��ن��وُد وال��خ��ي��ُل ال��س��ْف��ُن ي��دي��ه ف��ي األرِض خ��ري��ط��ُة
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(مليجا): امللك

ال��ح��دود م��ا ِم��ص��َر ف��ي ال��ج��ي��ُش م��ا م��ص��ٍر ح��اُل م��ا ت��ك��لَّ��م م��ي��ج��ا

امللكة:

ت��ك��لَّ��م ق��ل م��ي��ج��ا ه��اِت

اضطراب): (يف ميجا

م��ل��َك��ِت��ي

امللكة:

ال��م��ج��ي��ْد ال��ج��ي��ش ع��ن ت��دري ال��ذي م��ا

ميجا:

ال��ع��دي��ْد م��وف��وُر ِة ال��ُع��دَّ ك��ام��ُل ب��ه ك��ال��ع��ه��ِد م��والت��َي ج��ي��ُش

غضب): (يف امللك

تَ��زي��ْد أن واح��ذَْر تَ��نْ��ُق��ص أن واْخ��َش أخ��ب��اِرِه م��ن ع��ن��دَك م��ا ه��ات

(مضطربًا): ميجا

وأُع��ي��د أُب��ِدي ك��ي��ف وأَِع��نِّ��ي. َف��ِم��ي ت��ب��َرْح ال ال��ف��رِس إَل��َه ي��ا

للملكة): (ثم

األس��ود ف��ي��ه أظ��ف��اَره��ا ن��س��يَ��ْت ك��ث��رتِ��ه م��ن ال��س��ل��م ورَد إن
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ال��ح��دي��د أب��ق��ى وإن ال��ب��أَس أخ��ذَ بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ف��ي��م��ا ال��ُج��ن��د واخ��ت��الُف
ال��ج��ي��ش أص��ب��ح

قليًال) (ويسكت

(مليجا): امللك

ت��ك��لَّ��م

امللكة:

أَِب��ْن ق��ل

ميجا:

ال��ج��ل��ود ف��ي��ه اخ��ت��ل��ف��ْت ك��ال��ق��ط��ي��ع
ال��ع��ب��ي��د وان��َدسَّ ال��زِّن��ج وت��راغ��ى راي��ِت��ِه ف��ي ال��ي��ون��اُن ُح��ِش��َر
ي��ص��ي��د ال��ج��ي��َش أت��ى ال��رزِق س��بَ��َب ي��ج��ْد ل��م ط��ري��ٍد ك��لُّ وَغ��َدا

(لنفسها): امللكة

ه��ن��اك؟ م��ي��ج��ا ي��ا وال��خ��ي��ُل

ميجا:

ال��ف��رس��اِن ق��ل��ي��ل��ُة م��ص��َر َج��ي��ِش ف��ي �ة �ل� �ي� �ل� ق�

امللكة:

ال��ف��ت��ي��اِن ح��م��يَّ��َة ال��ن��ع��ي��ُم ق��تَ��َل ح��م��اُس��ه��م أي��َن ال��ف��ت��ي��اِن ع��ل��ى أس��ًف��ا
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ميجا): إىل (ملتفتًا امللك

ب��ب��ي��اِن��ك اك��تَ��َف��ْت ق��د م��ي��ج��ا ال��ف��رس م��ل��ي��ك��ُة
ل��ش��اِن��ْك م��ي��ج��ا واْم��ِض ِس ال��ف��ر م��رازب��َة ف��خ��ذ

نتيتاس:

ُم��ص��رَّا أراك إن��ي ف��اص��ن��ع ش��ئ��َت م��ا ق��م��ب��ي��ُز
م��ص��َرا ال��ل��ه وي��ح��ف��ظ وت��غ��زو أن��ت تُ��غ��ي��ُر

قمبيز:

ذك��ُر ِل��َف��ارَس م��ا ـ��ل ال��ن��ي��ـ ابْ��نَ��َة ي��ا وف��ارٌس

نتيتاس:

ف��ك��ُر م��ه��ِدَي غ��ي��ِر ف��ي ِل��ي م��ا ال��ْم��ل��ك أي��ه��ا ال

قمبيز:

م��ص��َرا إل��ى تُ��س��ي��ئ��ي��َن أن��ِت اس��م��ع��ي ن��ت��ي��ت��اُس
ق��ب��َرا ت��ح��تَ��ه��م وتُ��م��س��ي أه��لُ��وه��ا ي��ه��ِل��ُك غ��ًدا

نتيتاس:

ُض��رَّا ل��ه��ا اس��ط��ع��َت وال آم��وُن م��ن��َك وق��اه��ا

قمبيز:

ال��غ��روُر ل��ع��م��ري ه��ذا ك��ث��ي��ُر ال��تَّ��ج��نِّ��ي ه��ذا
��دوُر ال��صُّ تُ��ط��ي��ُق ال م��ا ص��دري ��َل ت��ح��مَّ ل��ق��د
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مستمرٍّا): (ثم

م��ن��ِك ن��ات��ي��ت��اُس ك��ان م��ا ك��ف��ى وب��أس��ي ب��س��ل��ط��ان��ي َع��بَ��ثً��ا ك��ف��ى
ع��ن��ك ي��روون م��ا ال��ن��اُس وي��روي ع��نِّ��ي ال��رُّْك��ب��اُن ُث ي��ت��ح��دَّ غ��ًدا
وف��ت��ك��ي ب��ط��ش��ي م��ن ح��ذاِر ح��ذار أب��ري��اٍس ابْ��نَ��َة ي��ا ع��ل��يَّ ك��ذبْ��ِت
ال��وج��وِد ج��ب��ار أن��ا ك��س��رى ب��ُن ق��م��ب��ي��ز أن��ا
ج��دودي ال��ن��ار وب��ن��و أص��ولِ��ي ال��ن��اُر وأن��ا
وب��ن��ودي ج��ن��ودي م��ن وم��ص��ر ف��رع��وَن وي��ل

(لنفسه): قمبيز

أع��ي ال ل��ي م��ا رب��اُه ل��ي وي��َح وي��ح��ي رب��اُه
أج��ُد ال��ذي م��ا ن��اراُه رب��اُه
تَ��تَّ��ِق��ُد ف��يَّ ال��ن��اُر ك��أن��م��ا

ع��ون��ي ُك��ْن أورم��اْزُد ِل��ي ك��ون��ي ن��اُر ي��ا

نتيتاس): إىل (ثم

ف��رع��ون ب��ن��َت ي��ا ال��ب��ط��ش ان��ت��ظ��ري
غ��وْل أن��ا وح��ٌش أن��ا ك��س��رى ب��ُن ق��م��ب��ي��ز أن��ا
أب��وْل ال��ن��ار وع��ل��ى أب��ال��ي ب��ال��ع��ج��ل ل��س��ُت

(لنفسه): قمبيز

ي��رج��ع ل��م ل��ي��ت��ه ي��ا ل��ي ال��ص��ف��ي��ُر رج��ع ق��د
َج��َم��َدْت س��اق��ي ب��اُل م��ا أظ��ل��م��ْت ع��ي��ن��ي ب��اُل م��ا

أْزَدِش��ْر؟ ال��ط��ب��ي��ُب أي��ن

الرصع) (ويغشاه
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الطبيب): يأتي أن (بعد امللكة

َح��َض��ْر ق��د ال��ط��ب��ي��ُب ه��ذا

نقله) ويطلب الطبيب (يدخل

وتقول): وعطف حنو يف منه (تدنو امللكة

��َرْع ال��صَّ وع��اده ه��اَج وي��َح��ه زوج��ي وي��َح ي��ا
َرع آم��ون ي��ا أدِرْك��ُه ح��ول��ه ك��ون��ي ن��اُر ي��ا

به) (يخرجون

فانيس:

ت��ع��اِل��ي ال��ص��واِب ال��رأي إل��ى ت��ع��اَل��ْي ال��ُه��َدى إل��ى ت��ع��اَل��ْي ن��ت��ي��ت��اٌس أالن
وج��الِل ُس��ْؤدٍد م��ن ال��ذَُّرا ب��ل��غ��ِت ف��اِرس م��ل��ك��ُة ال��ي��وَم أن��ت ن��ت��ي��ت��اُس

امللكة:

ع��اِل��ي أص��ي��َد ب��ن��ُت وأن��ي وَج��دِّي أب��ي م��ا ت��ن��َس ال ف��ان��ي��ُس أِب��ي ول��ك��ْن

فانيس:

وق��ت��اِل ث��ورٍة ف��ي ب��ه وي��ف��ِت��ْك أم��ازٌس أب��اِك ي��خ��ل��ْع أل��م ول��ك��ن
وم��اِل أف��اَد ج��اٍه ف��ي وي��خ��لُ��ْف��ه م��ك��انَ��ه م��ص��َر ك��رس��يِّ ع��ل��ى وي��ج��ل��ْس

امللكة:

وم��واِل��ي ُج��ن��دن��ا م��ن س��وق��ٌة ب��ن��ا وت��ص��رََّف��ْت ُم��ْل��َك��نَ��ا ُخ��ِل��ْع��نَ��ا ق��د أج��ْل
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فانيس:

ب��ِش��م��ال يُ��ِص��ْب أو ب��يُ��ْم��نَ��ى وي��ض��رْب ل��زوج��ه ي��ث��أْر ق��م��ب��ي��َز ف��َدع��ي إذَْن
آلِل��ي ل��صُّ م��ن��ف��ي��َس ف��ي يُ��ع��اَق��ُب م��ث��ل��م��ا ال��ت��اج س��ارَق ي��ع��اق��ب دع��ي��ِه

امللكة:

ف��تَ��ى ي��ا ت��خ��اط��ُب م��ن ��ق وح��قِّ ��ْل ت��أمِّ

فانيس:

َج��َم��اِل وراء م��ن ع��ق��ًال أخ��اِط��ُب
ل��َم��َق��اِل��ي واس��م��ع��ي ت��ن��ظ��ري��ن��ي ف��ال ع��اِق��ٌل ي��أب��اُه ل��ي��َس ق��وًال ق��ل��ُت ل��ق��د

امللكة:

خ��ي��ان��ٍة م��ن ص��ورٌة أم��اِم��ي ول��ك��ن

فانيس:

ِل��ي وم��ا ال��م��ل��وِك ب��ن��َت ي��ا َل��ِك وم��ا

امللكة:

تَ��َريْ��َن؟ م��اذا ِت��تَ��ا وأن��ت

الوصيفة:

رج��اِل ول��ؤَم ُق��وَّاٍد وأط��م��اَع خ��ي��انَ��ًة
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امللكة:

م��ص��ريَّ��ٍة م��ن ف��دي��تُ��ك

الوصيفة:

وم��ث��اِل ق��دوٍة م��ن ل��س��ي��دت��ي ال��ِف��َدا أن��ا ب��ل

(لفانيس): امللكة

ال��ص��ي��ِد؟ ك��ل��َب أت��س��م��ُع

فانيس:

ب��اِل��ي ل��ل��ح��م��اَق��ِة أُل��ق��ي ل��َي وم��ا غ��رٌَّة ح��م��ق��اءُ

امللكة:

ج��ب��اِل رءوِس ف��ي دل��ي��ٍل ودوَن ع��ًص��ا ب��ال وام��ِش ف��ان��ي��ُس ي��ا ل��ك ع��ًم��ى

فانيس:

م��والت��ي ال��ش��ك��ُر َل��ِك

امللكة:

خ��ال��ي ال��ُم��روءة َم��ْع��نَ��ى م��ن ف��إن��َك ف��تً��ى م��ن ال��وي��ُل ل��َك
آِل��ي وم��ن��ِزَل آب��ائ��ي وت��ربَ��َة وَم��ل��ع��ب��ي م��ه��دي ال��ف��رِس خ��ي��َل أأُوِط��ئُ
وِظ��الِل ُربً��ى م��ن بَ��وَّأَتْ��ن��ي وم��ا ��بَ��ا ال��صِّ أي��َك��ِة ف��ي ال��ُف��رِس ن��اَر وأش��ِع��ُل
وع��ي��اِل��ي أُْس��َرتِ��ي وتَ��نْ��ِم��ي نَ��َم��تْ��ِن��ي أم��ٍة ص��دِر ف��ي ال��ُف��رِس س��ي��َف وأغ��م��ُد
خ��اِل��ي ت��ب��اَرَك أو ��ي َع��مِّ َج��لَّ وال أب��ي وال ال��س��م��اء َج��دِّي أَوى ال إذَْن
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ت��الِل وراءَ أو ُح��ق��وٍل وراء ُم��الءٍَة ذاِت ك��لُّ م��ن��ي وأف��ض��ُل
ِن��ع��ال ب��غ��ي��ِر ال��وادي ع��ل��ى وتَ��ْم��ِش��ي َج��رًَّة وت��ح��ِم��ُل ش��اٍة ع��ل��ى تَ��ُه��شُّ

ويقول): الحاجب ثم قمبيز (يدخل

ال��ُف��رس إل��ه

امللك:

م��اذا؟

الحاجب:

ال��َع��ِظ��ي��ِم ب��ال��نَّ��ب��أِ ِم��ص��َر ِم��ن أَتَ��ْوا �ٌل ُرْس� �مَّ ث�

امللك:

ي��ق��ول��ون وم��ا

الحاجب:

َه��َل��ْك أم��ازي��ُس ل��ون �و �ق� ي�

امللك:

ثُ��مَّ؟

الحاجب:

َم��َل��ك ق��د ب��س��ام��ت��ي��ك ابْ��نُ��ُه ي��ق��ول��ون
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(لنفسها): امللكة

ال��خ��بَ��ْر م��ا ش��ع��ري ل��ي��َت ُرْس��ٌل؟ … … م��ص��ُر
ِب��َش��ْر ُم��سَّ ال َربِّ ي��ا وَط��ن��ي

والوصيفة): للملكة (ملتفتًا امللك قمبيز

س��م��ع��ِت ه��ل ِت��تَ��ا وي��ا أْص��ِغ��ي ال��ُف��رِس َم��ْل��َك��َة ي��ا
م��ص��ٍر ف��رع��وُن م��اَت ق��د

واحد): (بصوت والوصيفة امللكة

وتَ��ب��َق��ى م��ص��ُر ت��ع��ي��ُش
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الثالث الفصل

األول املنظر

فيه) نفسها تلقي بأن وتنتحر إليه تشكو النيل ضفاف عىل نفريت (األمرية

األن��ان��يَ��ْه ب��َي أوَدْت ل��ق��د وي��ح��ي
ذات��يَ��ْه إال أح��بَ��بْ��ُت ف��م��ا ِع��ش��ُت
ل��ذَّات��يَ��ْه ب��س��َوى اف��ت��ك��رُت وال
ال��ه��اويَ��ْه ف��ي وط��ن��ي َق��ذف��ُت ح��ت��ى
ه��يَ��ْه ه��ا ب��ج��ن��ب��ي أل��ن��ي��ُل أَل��ن��ي��ل.
م��ن��اديَ��ْه ب��ي تَ��ه��ِت��ُف أم��واُج��ه

∗∗∗
ش��يِّ ك��لِّ ق��وام ي��ا ن��ي��ُل ي��ا
ح��يِّ ك��لَّ ال��ح��ي��اِة وم��ان��َح
َه��يِّ ال��ع��ظ��ي��م ال��ذن��َب اغ��ِس��ل َه��يِّ

نفسها تلقي ثم



قمبيز

الثاني املنظر

منفيس يف

وجنوده قمبيز بغي ويتذاكرون يتحادثون واملرصيات املرصيني من (جماعة
ساحة يف — الفاريس الفتح جراء من املصائب من الناس أصاب ما وبعض

منفيس) ساحات من

له): (لزميل الرجال أحد

ب��ال��ل��ه ل��َي ق��ل (ب��اط��ا) ي��ا ت��ع��ال
ال��ظُّ��ل��م��ا ت��َرى ك��ي��ف ال��ُح��ك��َم��ا ت��رى ك��ي��ف

باطا:

ع��ون��ي وك��ن اس��م��ع داْد ي��ا أِص��ْخ أِص��ْخ
ف��رع��ون ب��أَل��ف ال��ظ��ل��م ف��ي ق��م��ب��ي��ز

لهجار): (ثم

ت��ق��ول��ي��ن��ا م��اذا ه��ج��اْر ي��ا وأن��ت

هجار:

ال��ف��راع��ي��ن��ا يُ��ب��ِق��ي ال��َم��نِّ ذو آم��وُن
زاْد ق��د ط��غ��يَ��انُ��ه��م ِم��ص��َر ف��ي ال��ُف��رُس
ال��واْد ِض��ف��اف ع��ل��ى ال��ت��م��س��اْح ص��ل��ب��وا ُه��ْم
ال��ص��يَّ��اد م��ع ي��م��ش��ي ال��ع��ص��ف��وْر وك��لَّ��ف��وا

عجوز) مرصية امرأة (تقبل
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الثالث الفصل

أحدهم: فيقول

دوب��ارْه وه��ذه

آخر:

ال��ثَّ��رثَ��اَرْه ال��ش��ي��خ��ُة

األول:

األخ��ب��اَرا اذك��ري ه��اِت��ي دوب��ارا ي��ا ��ي ه��ل��مِّ

دوباره:

ال��ِع��بَ��ْر ال��ي��وَم ت��رى ِم��ص��ُر ال��خ��ب��ر م��ا ت��س��ئ��ل��ون��ي ال
داِري �نَّ �دري� ي� ال ح��ذاِر َص��ٍه ل��ك��ن
وال��ب��ري��ِق ال��ح��س��ِن م��ل��ي��ُح ف��تً��ى ط��ري��ق��ي ف��ي ال��س��اع��َة ع��ارَض��ن��ي

سائل: يسألها

ال��ق��وَّاِد م��ن ال! ال��ج��ن��ود؟ ِم��ن
ال��م��ي��الد ظ��اِه��ُر ال��م��ك��ان ع��ال��ي

آخر:

ف��ع��ال؟ م��ا أت��ى وم��ا

العجوز:

وق��بَّ��ال ع��انَ��ق��ن��ي
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قمبيز

ل: األوَّ

ال��دُّريِّ ف��م��ك ف��وق وأي��َن؟

آخر:

ال��ب��دريِّ ج��ب��ي��ِن��ك ع��ل��ى ِم��ن أو

آخر:

ال��ب��غ��ِل روِث م��ث��ِل خ��دٍّ ف��وق أو

األول:

ال��نَّ��ع��ِل ك��ع��ِب م��ث��ِل ذق��ٍن ف��وق أو

العجوز:

ف��ت��يَ��ْه ي��ا ن��ج��دتُ��ُك��م أه��ذه
ال��نِّ��س��َوْه ب��م��ص��َر تُ��ح��َم��ى أه��ك��ذا
ال��خ��ال��يَ��ْه ال��ق��روِن ع��ل��ى أس��َف��ا ي��ا
ال��ع��ال��يَ��ْه ال��ن��ف��وِس ع��ل��ى أس��ف��ا ي��ا

مهرولة) مغضبة (وتنرصف

مقبًال): شخًصا (ويرى أحدهم

ج��ئْ��َت؟ أي��َن م��ن أه��ا، ه��ذا
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الثالث الفصل

ثاني:

أه��ا؟ ي��ا أن��َت ك��ي��ف

أها:

ض��ي��ع��ت��ي م��ن

األول:

ه��ي؟ وك��ي��ف

أها:

س��اءَه��ا م��ا َل��ِق��يَ��ْت ق��د
ط��ارا ك��لُّ��ه وبَ��طِّ��ي ط��اَح ك��لُّ��ه إَوزِّي
ع��ارا ُج��لِّ��ل��ْت وزوج��ي ِم��ن��ي َخ��ِط��ف��ت وأخ��ت��ي

الجماعة:

وال��ج��ن��ودا ق��م��ب��ي��َز نَ��ْط��ُرد ن��ثُ��ور أن آن ل��ق��د إذن
األس��ودا يُ��م��ِس��ك ال��ذي ف��م��ا وبُ��ؤٍس ِش��ق��وٍة ف��ي ال��غ��اُب

الجماعة: أحد

ال��ح��اِش��يَ��ْه وف��ي ال��وزراء م��ع ال��ط��اِغ��يَ��ْه أق��ب��ل ِح��ذرك��م خ��ذوا
ال��ع��ال��يَ��ْه األَْرُؤس ع��ل��ى يُ��َس��لُّ ِده َج��الَّ ي��ِد ف��ي ال��س��يْ��ُف وذا
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قمبيز

آخر:

ال��ب��َل��ْد ه��ذا ع��ل��ى ُص��بَّ��ْت وَق��ْد م��ص��ائ��ٌب ت��ل��ك
أَح��ْد ي��س��َم��َع��نَّ��نَ��ا َال ِب��نَ��ا ام��ض��وا ِب��نَ��ا ام��ُض��وا

يسوقون جنود يقبل ثم وقوَّاده وزرائه يف قمبيز ويدخل املرصيون (ينرصف
(… النوب من أرسى

قمبيز:

ال��س��وُد؟ ال��وج��وُه َم��ِن ال��ج��ن��وُد يَ��ُس��وُق م��اذَا
ع��ف��اري��ُت ه��ذي

وزير:

ق��روُد ه��ذي م��والي �ل ب� ال.

قمبيز:

أُس��وُد ال��ق��ت��ال َرَح��ى دارْت ح��ي��ُث ل��ك��نَّ��ه��م
ال��ح��دوُد َح��َوتْ��نَ��ا ل��م��ا ال��ق��ت��اِل ف��ي ب��َل��ْوتُ��ه��م

قائد:

ِب��َس��اَم��ا ُج��ن��ُد ال��ن��وُب

آخر: قائد

ج��ن��وده أَش��دُّ ه��م ب��ل
ب��ن��وِده ت��ح��َت ـ��ق��ت��اِل ال��ـ ي��وَم ال��ج��ي��ِش وأث��ب��ُت
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الثالث الفصل

قمبيز:

أق��ران��ي أع��ت��ق��ُت ق��د ��وُد ال��سُّ ع��ن َخ��لُّ��وا وث��اَق��ُه��ُم األس��رى ع��ن ح��لُّ��وا ُج��نْ��ُد ي��ا
وس��ل��ط��ان��ي ُم��ْل��ك��ي ف��ي ف��ل��ي��ب��َق ش��اءَ م��ن ب��ك��م ي��ض��ي��َق ل��ن ُم��ْل��ك��ي ال��نُ��وِب ب��ن��ي وي��ا
ب��ف��ْرس��ان��ي أو ب��ُم��ش��اِت��ي تَ��ْل��َح��ق��وا أن يُ��ْع��ِج��بُ��ُك��ْم ك��ان إن دارُك��ُم وال��ج��ي��ُش

النوب: األرسى

ل��ك��س��َرى ال��ح��رِب رق��ص��َة َه��لُ��مَّ ال��ن��وب ب��ِن��ي ي��ا
ب��أس��َرى ن��ح��ُن ف��م��ا ـ��نَّ��ا ع��ـ َع��َف��ا األَرِض س��يِّ��ُد

وينشدون): الحرب رقصة فريقصون وثاقهم يفك (ثم

ال��دي��وْن ي��ق��ِض��ي أص��ي��ْل، ُح��رٌّ ج��ي��ْل، ال��نُّ��وُب
ال��ع��ي��وْن ُح��ْم��ر ال��ج��ل��وْد، ُح��ْم��ر األس��وْد، ن��ح��ُن
ال��ح��ص��وْن ه��ي �زََّرْد، ال� �ن م� ِل��بَ��ْد، ل��ن��ا
ال��م��ن��وْن ط��ع��َم �اْل، �بَ� نُ� وال ال��ق��ت��اْل، ن��غ��َش��ى

نَ��َق��ع أس��واَن وراءَ وِش��ي��ْع ش��ع��وٌب ن��ح��ن
ال��َودَْع م��ن ت��ي��ج��انُ��نَ��ا ال��ج��ري��ْد م��ن ع��روُش��ن��ا
نَ��تَّ��ِك��ي ال��ع��ن��ج��ري��ِب ف��ي ��لُ��ِك ال��شُّ ق��ب��ي��َل ن��ح��ن
ب��ال��َوَدِك ونَ��طَّ��ِل��ي وال��َق��نَ��ص نَ��ْه��َوى وال��ص��ي��َد
ال��ج��ل��ج��َل��ْه ف��ي��ه��ا ن��ب��ع��ُث ال��ه��روَل��ْه ن��م��ِش��ي ل��ل��ح��رِب

ب��ال��ول��وَل��ْه م��م��زوج��ًة

ويقول): قمبيز عليهم يقبل الرقص من الفروغ (وبعد

قمبيز:

أس��وْد ي��ا ِزه ُج��ن��وْد ي��ا ِزه

امللك): لخازن النوب (كبري
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قمبيز

ال��ن��ق��وْد ه��اِت ِزه ِزه

وينرصفون) فيأخذونه ماًال إليهم الخازن (يدفع

ثالثة): فرسان (يرتاءى

قمبيز:

ال��ُغ��ب��ار؟ َم��ن

وزير:

ُرُس��ُل

قمبيز:

َح��َم��لُ��وا إل��ي��ن��ا م��اذا

قائد:

��لُ��وا ت��َرجَّ ه��ُم��و وه��ا

امللك) بحرضة الفرسان (يقف

قمبيز:

ال��رُُّس��ِل؟ وراء م��اذا

أحدهم:

ل��ل��م��ل��ك ال��دع��وات
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الثالث الفصل

قمبيز:

ال��خ��بَ��ْر؟ م��ا ل��دي��ك��م م��اذا

أحدهم:

خ��َط��ْر ذاُت ح��وادٌث

قمبيز:

ت��ك��لَّ��م ال��ه��ي��ج��ا أخ��ا ق��ل ح��وادُث؟

الرسول:

خ��انَ��ا م��والَي ي��ا ب��س��اَم��ِت��ي��ُك

األكرب: الوزير

خ��ان؟ بَ��س��ام��ت��ي��ك

الرسول:

أم��ي��ري أج��ل

قمبيز:

أت��ـ��ى؟ وم��ا وك��ي��ف؟

الرسول:

األم��انَ��ا ن��َق��َض
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قمبيز

قمبيز:

بُ��ره��انُ��ك��م وم��ا

الرسول:

ف��آنَ��ا آنً��ا ال��ُق��َرى ب��ه��ا يُ��ث��ي��ُر وُرْس��ل ُك��تُ��ٌب

قمبيز:

م��ك��ان��ا ال��وادي م��ن ح��لَّ��ْت وه��ل س��م��ي��ًع��ا دع��اي��تُ��ه وج��دْت وه��ل

الرسول:

ش��انَ��ا ل��ذاَك ج��ع��ل��َن م��ا وم��دٌن ُم��دٌن ال��م��خ��ل��وِع دع��وَة أج��اب��ت

قمبيز:

ابْ��َس��َم��ا ف��رع��وُن وأي��ن

الرسول:

وي��روح ي��غ��دو م��ن��ف ف��ي
��روح وال��صُّ ال��ق��ص��ور ب��ي��ن ل��ه ش��ئ��َت ك��م��ا ُح��رٌّ
ل��ض��ري��ح ض��ري��ح وم��ن ل��م��ع��ب��ٍد م��ع��ب��ٍد م��ن
ال��ُم��س��وح يُ��ج��رُّوَن ـ��ف��ي��س م��ن��ـ ��اُن ُك��هَّ وح��وَل��ه

ُم��ش��ي��ُره وك��لُّ��ه��م
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الثالث الفصل

األكرب: الوزير

وال��نَّ��ص��وْح ال��ُم��ش��ي��ُر ب��ئ��َس

آخر:

تَ��بَ��َع��ا ِل��ذَا أو ل��ه��ذا ت��راه وال م��ِل��ًك��ا أو ِم��ص��َر ف��ي ك��اه��نً��ا ي��ك��ن ل��م م��ن
��َل��َع��ا وال��سِّ واألح��ج��اَر ال��م��واش��َي إال ب��ه ال��ب��الد ه��ذي ف��ي ت��ق��ي��َس��نَّ ف��ال

قمبيز:

«ابْ��َس��َم��ا» ف��رع��ون ذل��ك ان��ظ��روا ان��ظ��روا وَدَه��اِق��ي��ِن��ي وزرائ��ي

األكرب: الوزير

األْدَه��َم��ا يَ��ُج��رُّ ال��ق��ي��ِد ف��ي وه��و ب��ِه وال��ج��ن��ُد ال��ق��وَّاُد ي��دف��ُع

قائد:

ال��س��م��ا أن��ف ف��ي ي��دَف��ُع أنْ��ُف��ُه اس��ت��ك��ب��اره م��ن ف��رع��وُن ك��اَد

واستكبار) وإباء عظمة يف قمبيز يدي بني يقف (فرعون

قمبيز:

ب��س��ام��ت��ي��ك

فرعون:

ق��م��ب��ي��ز

121



قمبيز

قمبيز:

ال��َم��ْل��ك��ا ب��اس��م��ه أت��دع��و

فرعون:

م��ن��ك��ا ع��رُش��ه��ا وي��ْخ��لُ��و ال��ُف��ْرُس تَ��ف��ِق��ُدَك غ��ًدا
ع��ن��ك��ا غ��ٍد ف��ي س��ي��م��ض��ي ع��نِّ��ي م��ض��ى ق��د وُم��ْل��ٌك

فشيئًا): شيئًا الغضب يف يدخل (قمبيز

قمبيز:

ن؟ ف��رع��و ي��ا ال��ف��ت��ح وه��ذا

فرعون:

وإج��راُم ع��دوان
إك��رام ل��ل��ن��ك��ب��ِة ـ��ُز ق��م��ب��ي��ـ ي��ا ع��ن��َدك أم��ا

قمبيز:

ال��وَف��ا تَ��ْرَع ف��ل��م ابْ��َس��اَم��ا ـ��ا ي��ـ أم��س ع��ن��َك ع��ف��وُت

فرعون:

ع��َف��ا ال��ربِّ ع��ن ع��ب��ٌد ع��ج��بَ��ا ي��ا ع��ج��بَ��ا ي��ا

(هائًجا): قمبيز

ال��ف��اِج��ر ل��س��اَن ُس��لُّ��وا ب��ال��خ��ن��اِج��ر خ��ذُوه
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الثالث الفصل

وثبات): وصرب عظمة (يف فرعون

ال��ح��دي��د ح��بَ��اَل ه��ات��وا ال��ُم��َدى ه��ات��وا ال��َق��ن��ا ه��اتُ��وا ال��ُف��رس س��ي��وَف ه��ات��وا
ي��ب��ي��ْد ال خ��ال��ٌد ح��يٌّ ف��رع��وُن ب��ائ��ًدا ب��ش��ًرا تَ��ْح��َس��بُ��ون��ي ال

قمبيز:

ال��ح��دي��َدا ع��ل��ي��ه ُص��بُّ��وا ب��ع��ي��َدا خ��ذوه إذن

به) ويخرجون الجند (يأخذه

له): ويقول قمبيز من شيخ وزير (يدنو

القائد:

ال��م��أس��وِر ال��ض��رغ��ام��ِة ون��زوُة ال��م��ق��ه��وِر غ��ض��ب��ُة ت��ل��ك م��والَي
ال��م��ك��س��ور ال��ص��اِرم ل��ه��ذا اغ��ف��ر ال��ن��وِر ب��ُق��دس ب��ال��ن��اِر م��والَي

األم��ور ض��ح��ي��ُة ف��إن��ه

بسما): بفرعون ذاهبون وهم بالجند (صائًحا قمبيز

ب��ع��ُد م��ن��ه ان��ت��ه��ي��ن��ا م��ا ف��إنَّ��ا ُردُّوا إل��يَّ األس��ي��َر ُردُّوا إذن

قمبيز) أمام ويقفونه بفرعون الجند (يرجع

قمبيز:

ن��اح��يَ��ْه م��ن��ي ت��ع��اَل ابْ��َس��م��ا ف��رع��ون ت��ع��ال
ال��ث��ان��يَ��ْه ت��ك��وُن وق��د م��رًة ع��ف��وُت ل��ق��د
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قمبيز

فرعون:

ال��ط��اغ��يَ��ْه ب��ع��ف��ِو ـ��ي��وَم ال��ـ وال أم��ِس م��رح��بً��ا ال

قمبيز:

ِت��ي��ه��ا ال��ذي��َل أم��ِس ت��ج��رُّ وك��ن��َت ذالٍّ ال��ي��وَم ل��ب��س��ت ه��ْل ت��أم��ل

فرعون:

ف��ي��ه��ا خ��ي��َر ال إن��ه��ا ف��خ��ْف��ه��ا ك��س��َرى اب��َن ي��ا تُ��َغ��يِّ��ُر ال��دن��ي��ا ك��ذا
م��ص��ًرا أق��ه��رَت ق��ه��رت��ن��ي وه��ب��ك

قمبيز:

ب��ن��ي��ه��ا ف��ي س��ي��ف��ي ووض��ع��ت أج��ْل
ي��ل��ي��ه��ا وم��ا ال��ب��الِد ع��ل��ى ت��ط��وُف ب��ن��اٍر أط��وِّق��ه��ا غ��ٍد وب��ع��َد
ُم��تْ��َرِف��ي��ه��ا األزق��ِة ف��ي وتُ��ن��زُل رم��اًدا ه��ي��اِك��ِل��َه��ا م��ن وت��ج��ع��ل
وي��زدري��ه��ا ال��ن��ج��وِم ع��ل��ى ي��ط��وُل أن��ًف��ا ال��ذل ت��راِب ف��ي وت��دَع��ُك

فرعون:

ق��اه��ري��ه��ا ت��ق��ه��ُر م��ص��َر ف��ع��ادُة ��ْل ت��َم��هَّ ق��ف ك��س��َرى ي��اب��َن روي��َدَك

قمبيز:

يَ��ق��ي��ه��ا ف��م��ن م��ص��َر ح��طَّ��م��ُت إذا إن��ي ف��رع��وُن ي��ا أن��ت روي��َدك
��م��اِل ال��شَّ وف��ي ال��َج��ن��وِب ف��ي وأم��ري ت��ح��ت��ي واألرُض ف��ارٌس أل��ي��س��ْت
ال��ج��ب��اِل وف��ي ال��س��ه��وِل ف��ي وه��بَّ��ْت خ��ي��ل��ي األرِض ف��ض��اءَ َغ��طَّ��ْت وق��د
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فرعون:

ال��ق��دْر ب��خ��ي��ِل ص��ن��ع��َت ف��م��اذا ف��ارس��يُّ ي��ا ب��خ��ي��ل��ك ش��م��خ��َت
ت��زدج��ْر أل��م ب��ي ت��تَّ��ِع��ظ أل��م ب��ي ح��لَّ وم��ا م��ك��ان��ي ��ل ت��أمَّ

قمبيز:

م��خ��دوع ي��ا أن��ت م��ا

فرعون:

ابْ��َس��م��ا ف��رع��وُن

قمبيز:

ق��ي��وُد ع��ل��ي��ك م��أس��وٌر أن��ت ب��ل
م��س��دوُد وم��ن��زٌل ي��ض��ي��ُق س��ج��ٌن ورْح��ِب��ه��ا ال��ق��ص��وِر ع��ن ي��ن��وُب وغ��ًدا
وال��دُّوُد ال��ِب��ل��ى ب��ه��ي��ك��ِل��ك ي��ل��ه��و م��ح��نَّ��ٍط غ��ي��َر األج��داِث ف��ي وتُ��َدسُّ

فرعون:

ق��م��ب��ي��ز

قمبيز:

ي��ذوُد ع��ن��ك ال��ع��ج��ل ل��ع��لَّ واه��ت��ف اب��ت��ه��ل ص��لِّ ابْ��َس��م��ا ف��رع��ون
ان��ح��ط��ط��َت أي��َن إل��ى أُن��ظ��ر
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فرعون:

ع��م��وُد ال��رف��ي��ِع ل��ل��ش��رِف ي��ن��ح��طَّ �ْم َل� �َت �ذب� ك�
أس��وُد ال��ح��دي��د ق��ف��ص ف��ي واألُْس��ُد ج��واه��ٌر ال��ت��راِب ف��ي ال��ج��واه��َر إن

قمبيز:

ع��ودوا ج��ئ��تُ��م ح��ي��ُث م��ن ب��ه ع��وُدوا أس��ي��َرك��م ج��ن��وُد ي��ا ��وا ه��ل��مُّ س��ن��رى

مستمرٍّا): (قمبيز

ع��ق��اِب��ي ي��ن��ال��ه��ا أن آن ق��د ال��ك��ذَّاِب اب��ن��ُة ن��ف��ري��ُت وأي��َن

األكرب: الوزير

وذه��ب��ت ال��ُع��ب��اِب إل��ى ب��ن��ف��س��ه��ا أل��ق��ت ال��ح��س��اِب م��خ��اف��ة م��ن ن��ف��ري��ُت

جنونية): ضحكة (ويضحك قمبيز

إي��اِب ب��ال ل��ك��ن

وتقول): نتيتاس (تحرض

نتيتاس:

ق��م��ب��ي��ُز؟

قمبيز:

ن��ت��ي��تَ��اُس؟
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نتيتاس:

أَج��ْل

قمبيز:

ِب��ْك؟ أتَ��ى وم��ا

نتيتاس:

ع��ذَاِب��ْك م��ن وم��وط��ن��ي ق��وم��ي أن��ق��ذُ أت��ي��ُت

قمبيز:

ن��ت��ت��اُس؟ ي��ا وال��زوُج

نتيتاس:

أي��َض��ا ال��زوَج وأن��ِق��ذُ

(ساخًرا): قمبيز

وِم��مَّ؟

نتيتاس:

وال��س��م��اءِ األرض وغ��ض��ِب ال��ب��الء ش��دِة م��ن

غضب): (يف قمبيز

اع��ُزب��ي ال��ن��ي��ل ح��يَّ��َة ي��ا اع��ُزب��ي اذه��ب��ي ف��رع��وَن ب��ن��َت ي��ا إِذه��ب��ي
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قمبيز

فانيس:

ل��غ��َض��ب��ه ت��ع��ِرض��ي ال س��ي��دت��ي ت��أخ��ري

قمبيز:

ه��ن��ا ه��ا أن��ت ف��ان��ي��ُس

فانيس:

ي��ن��ت��ب��ه ل��م ِل��ي م��والَي

نتيتاس(متهكمة):

ب��ه ت��س��َخ��ُر ك��م م��والَك ت��خ��دُع��ُه ك��م م��والَك

قواده): (إىل قمبيز

ي��ه��زا ب��َي ه��َو أح��قٌّ

فانيس): إىل (ثم

تَ��ْس��َخ��ْر ب��ي أن��ت أح��قٌّ
ي��ظ��ه��ْر ل��ي ال��وج��ه وه��ذا ل��ي ت��ب��دو األح��الم وف��ي
ك��ال��ب��ن��ج��ر ي��ح��َم��رُّ أو ِن ك��ال��ل��ي��م��و ي��ص��ف��رُّ وق��د

بالخنجر) عليه (ويهجم
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الثالث الفصل

فانيس:

م��ْل��ِك��ي س��يِّ��دي أم��ي��ري

بالخنجر): (ويطعنه قمبيز

ال��خ��نْ��َج��ْر أي��ه��ا أغ��ثْ��ُه

املرصيني) صفوف يف (ضجة

أحدهم:

ال��واش��ي َه��ل��ك ق��د

آخر:

ال��خ��ائ��ْن ه��ل��ك ق��د
ال��م��ك��اف��اِة ش��رَّ ق��م��ب��ي��ز ك��اف��اه

بالخنجر): قمبيز يرضبه أن فانيس(بعد

أم��رَُّه م��ا ال��ِح��م��ام م��ن آِه أح��رَُّه م��ا ال��خ��ن��ج��ِر م��ن آِه

(لقمبيز):

ُج��ن��ونُ��ك أف��اَق وال ي��م��ي��نُ��ْك ش��لَّ��ْت ق��م��ب��ي��ُز

(لنفسه):

ف��ؤادي ب��ان��ق��ط��اِع وأش��ع��ُر ت��دن��و وس��اع��ت��ي تَ��غ��ي��ُم ع��ي��ن��ي أرى وي��ح��ي
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ِودادي ه��ن��اك م��ج��ن��ونً��ا وم��ن��ح��ُت ل��ف��ارٍس خ��رج��ُت ق��د أن��ا ِل��ي ال��ذن��ُب
ال��ُق��وَّاِد م��ص��ارَع واْل��َق ك��ال��ج��ن��د ف��ُم��ْت ُج��ن��ديٍّ��ا ن��ش��أت أن��ت ف��ان��ي��ُس
ال��ج��الِد وم��وت��ُة ال��ِف��راش م��وُت ال��ث��رى ج��وف ف��ي تُ��ح��طُّ ح��ي��َن ِس��يَّ��اِن
ال��ه��ادي ب��ال��ض��م��ي��ر ال��َم��ِن��يَّ��َة الِق��ي َدِن��يَّ��ًة ع��ل��ي��ك أح��م��ْل ل��م ن��ف��ُس ي��ا
أوَالِدي ع��ل��ى ع��ي��ونُ��ه��م َس��ِه��َرْت ب��ه��ا وآل��ه��ت��ي ل��ي ت��غ��ف��ُر ي��ون��اُن
ب��الدي ق��ط خ��ن��ُت م��ا ل��ك��ن��ن��ي ب��ه��ا س��ادات��ي وُخ��ن��ُت ِم��ص��َر ُخ��ن��ُت ق��د

املرصيني): جانب أصوات(من

درى وم��ا أوَالده ق��ت��ل��وا ق��د َج��َرى ب��م��ا َل��ُه ع��ل��م ال ف��ان��ي��ُس

قمبيز) فيقول فتى يدفعون الجند (تظهر

قمبيز:

�يَّ إل� ُس��ق��ت��م��وه ولِ��ْم َم��ْن ال��ف��ت��ى وه��ذا

جندي:

يَ��ُروْد ال��نَّ��واح��ي ف��ي ف��تً��ى

قمبيز:

ي��أت��ي؟ ك��ان وم��ا

الجندي:

ال��ُج��ن��وْد ب��اغ��ت��ي��اِل ال��ُق��َرى ويُ��غ��ِري ال��ب��الد يُ��ث��ي��ُر
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قمبيز:

ي��ع��وْد ال ألم��ث��اِل��َه��ا ع��س��اُه رأَس��ه ف��اق��ط��ع��وا ب��ه ��ْوا ت��ن��حَّ

فتقول): املنظر فيستوقفها فتنظر ضجة مرتاجعة وهي نتيتاس(تسمع

ي��دف��ع��ون��ا َم��ن س��م��ُع��ت؟ وم��اذا رأي��ُت م��اذا
األت��ون��ا أْوَرُدوه َم��ن س��اق��وا ال��ن��ار إل��ى ذا َم��ن
ال��م��ج��ن��ون��ا ب��ه أت��ْوا ت��اُس��و ه��و أج��ْل ت��اُس��و؟
ي��رح��م��ونَ��ا ال وال��ُج��نْ��ُد ع��ل��ي��ه ال��ج��ن��وُد َق��َس��ا

∗∗∗
ال��رَّش��اد إل��ى ث��اَب وك��ي��ف ال��وف��اء ع��رف ب��الُ��ه م��ا
ال��ج��ه��اْد أم��نَ��ُع��ُه ك��ي��ف ال ال ف��ي��ه؟ أأش��َف��ُع ربِّ��ي.
وال��ب��الْد ��ح��ي��ِة ال��ضَّ ب��ي��ن ش��ف��اع��ت��ي ت��ح��وَل ل��ن ال.

∗∗∗
ب��س��الِم ت��اُس��و إِم��ِض ِع��زٍّ م��ي��ت��ُة ه��ذه
واألث��اِم ال��تَّ��ج��نِّ��ي ك ذا ع��ن ل��ك ص��ف��ح��ن��ا ق��د
ب��ال��ُح��َس��اِم ول��ك��ن ِس وال��طَّ��ا ب��ال��ك��اِس ت��ُم��ت ال
ال��ذِّم��اِم ح��قَّ ل��ل��ِح��َم��ى ت��ق��ِض��ي أن��ك س��رَّن��ي

∗∗∗
ال��م��ح��اِم��ي ِم��ص��َر ع��ن ئ��ُد ال��ذَّا أن��ك وش��ف��ان��ي
َك��َغ��َرام��ي ل��ت��ح��ي��ا ُم��ْت ك��ودادي ل��ت��ب��ق��ى ُزْل

وتقول): ترتاجع (ثم

ال��ُج��ن��ود وح��ْش��د ال��دُّع��اِة ل��ح��ش��ر وال��ص��ع��ي��ْد ط��ي��ب��ٍة إل��ى واالن
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قمبيز

ال��ح��دوْد وراء ال��ُم��غ��ي��ِر وَق��ذِْف وإرغ��اِم��ه ال��ع��دوِّ وق��ْه��ِر

(وتخرج)

نتيتاس): قالت ما سمع وكأنما ويقول، تاسو (يستجمع

زائ��ِر م��ن م��وت ي��ا ال��ي��وم ب��ك م��رح��ب��ا ف��ي��ا ن��ت��ت��اس ع��ف��ت

وزرائه): (إىل قمبيز

أدري ل��س��ُت ف��إن��ن��ي وزرائ��ي ي��ا ال��رأي م��ا
وِك��بْ��ِر اخ��ت��ي��اٍل م��ن ِم��ص��ٍر ب��أبْ��ن��اءِ م��اذا

قائد:

اإلن��س��ان ب��ن��و وه��م ال��ش��ي��ط��ان ب��ن��و ن��ح��ن

ثان:

ال��َم��َل��ْك ُس��الل��ُة وه��م ��َك��ِك ال��سِّ ط��ي��ِن م��ن وال��ن��اُس

قمبيز:

إب��اه ف��ي ق��وُم��ه ويُ��ش��ب��ُه��ه ِم��ص��ر ف��رع��وُن ل��ع��م��رَي أب��يٌّ
ال��ِج��بَ��اْه ت��ل��ك ب��األرِض وأُْل��ِص��ُق آنَ��اَف��ُه��م ال��ت��ْرب ف��ي س��أَْدَع��ُك

قائد:

��ا َدقَّ األع��ن��اق ف��ي وام��ض ِرف��ًق��ا تُ��ب��د ال س��يِّ��دي
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ثان:

َح��ْرَق��ا األْج��َراَن واح��رق َه��ْدًم��ا األبْ��َراَج واه��ِدِم

ثالث:

َح��ْل��َق��ا ��طَّ��يْ��ِن ال��شَّ واح��ل��ق ق��اًع��ا ال��وادَي ودَِع

السن): (عايل رابع قائد

أل��يَ��ق ب��ال��ق��ادر ف��ه��و تَ��تَ��َرفَّ��ق ب��ل س��ي��دي

جنونية): ضحكة (يضحك قمبيز

ُج��نَّ��ا إنَّ��ه أخ��اُك��م ال��ُف��رِس ق��ادَة ي��ا ُخ��ذُوا

قائد:

��نَّ��ا ال��سِّ لُ��ِم أْو ف��لُ��ْم��ه ال��ش��ي��خ َخ��َرف أم��ي��ري

ويقول): الشيخ القائد يف خنجره (يغمد قمبيز

ال��خ��َرَف��ا ع��ن��َك تَ��ص��رُف ��ف��ا ال��شِّ ف��ي��ه��ا ط��ع��ن��ًة ُخ��ذْ

الطعنة): يتلقى (وهو القائد

ال��م��ج��ن��ون ه��ج��تُ��ه ح��ي��ن أن��ا ب��ل ال��ُج��ن��ون ع��اَده ق��د وي��َح��ه ي��ا

قمبيز:

ُه��و؟ أي��ن م��ع��ب��وُده��م وآب��ي��ُس
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قمبيز

قائد:

ال��ع��ج��ُل ه��و

ثان:

أَلَّ��ُه��وا ال��ذي وه��و

وزير:

ال��ج��الِل ُح��ج��راِت ف��ي ال��ع��ج��ُل ثَ��َوى

قائد:

��ُه��وا َرفَّ وق��د ��ُم��وه نَ��عَّ وَق��د

الثاني:

م��وَُّه��وا ��انُ��ه ك��هَّ ��ع��ب ال��شَّ ع��ل��ى ول��ك��نَّ��م��ا إل��ًه��ا ول��ي��س

له): (لزميل القائدين أحد

أْزدِش��ر ي��ا ال��ع��ج��َل ي��ع��بُ��دوَن ُه��ْم

أزدرش:

ثَ��ْرثَ��اِر أح��َم��ق م��ن ل��ك ي��ا
�ن؟ �ح� ون�
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األول:

ل��ن��ا إل��ٌه أل��نَّ��اُر

أزدرش:

وال��نَّ��ار ال��ع��ج��ل ب��ي��ن ال��ف��رُق م��ا

األول:

أن��َت؟ أف��ي��ل��س��وٌف

أزدرش:

م��ل��ح��ٌد ب��ل

األول:

ب��ال��ع��اِر وام��ِض ِع��ْش إذن أن��ت؟
��اِر َك��فَّ ال��دِّي��ِن ق��ل��ي��ل إل��ى ب��م��ح��ت��اج��ٍة ال��ن��اُر ك��ان��ت م��ا

قمبيز:

ال��ع��ج��ل؟ ه��و وأي��ن

قائد:

وآب��اِئ��ه ل��ك��س��رى ت��ل��ي��ق ُق��بَّ��ٍة ف��ي
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قمبيز

مشريًا): (مغضبًا قمبيز

أب��وه ال��ع��ج��ُل ب��ل ال��ع��ج��ُل، أِب��ي م��ا أدِّبُ��وه خ��ذُوه، ال��ك��ل��َب أم��ِس��ُك��وا

القائد:

ُج��نَّ ل��ي ال��وي��ل

أذنه: يف له صديق

َك��ا إالَّ ُج��نَّ م��ا
م��والك��ا ب��ال��ع��ج��ِل س��اَويْ��َت ف��أن��َت

له: آخر

ال��م��ل��وُك يُ��خ��اَط��ُب أه��ك��ذا ال��س��ل��وُك أح��م��ُق ي��ا أه��ك��ذا

قمبيز) جنون لرؤيته فيثور بالعجل، (يؤتى

قمبيز:

تُ��ف��تُ��ون��ا ال��ذي وم��ا رأي��تُ��ْم م��اذا واآلن
ص��ان��ع��ون��ا تُ��َرى ي��ا ـ��ِل ب��ال��ع��ج��ـ ن��ح��ُن ال��ذي وم��ا

قائد:

ُف��نُ��ون��ا ال��ب��الءِ م��ن ع��ل��ي��ه ك��س��َرى يَ��ُص��بُّ

آخر:

وال��ِح��داءِ ل��ل��ِغ��ْرب��ان وات��رك��ُه وال��س��م��اءِ األرض ب��ي��ن َع��لِّ��ْق��ُه
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آخر:

ال��تُّ��رابَ��ا ع��ل��ي��ه وِه��ْل ح��يٍّ��ا األرِض ف��ي إِْدِف��نْ��ه

األول:

ال��َخ��ُروِف ذَبْ��َح إِذب��ْح��ه

الثاني:

ال��دََّج��اَج��ة َخ��ن��َق أُخ��نُ��ْق��ُه

(يتهكم): آخر

ال��م��ع��ب��وِد ه��ي��ك��ِل م��ن ع��م��وِد ف��وَق إِص��ِل��ب��ه

وزير:

ب��ال��ن��اِر م��والَي ي��ا إح��رْق��ُه

قمبيز:

ال��ع��اِر أع��َظ��م ف��ه��ذا ْ إْخ��َس��أ
ب��ال��ف��اِر ال��ن��ي��راِن إل��ى أل��ق��ْوا غ��ًدا ع��نَّ��ا ال��ن��اُس ي��ق��وُل م��اذا
ب��أق��ذاِر ال��ع��ج��ِل ُج��ثَّ��ِة م��ن م��ع��ب��وُده��م وه��ي دنَّ��ُس��وه��ا ق��د

منهم): قائل له فيقول قمبيز عىل الغضب (ويظهر

قائد:

وف��اِر ف��اٍر أل��ُف ب��ل ف��اٌر ذاك م��ا م��والَي
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قمبيز

آخر:

أص��ابَ��ا ال��وزي��ِر رأُي أب��ِش��ْر األرِض س��يِّ��د ي��ا
ب��آِب��ي��ِس ال��ن��اُر ت��غ��دت ب��َم��نْ��ف��ي��ِس ي��ق��ول��وَن غ��ًدا

ومقهقًها): (مقتنًعا قمبيز

ال��نَّ��اِر ط��ع��اَم ب��اَت ق��د ال��ِع��ْج��ُل األخ��ب��اِر ف��ي يُ��ق��اُل غ��ًدا أج��ل

ويخاطبه): آبيس عىل يقبل (ثم

َج��ْف��نَ��يْ��َك��ا تَ��ْك��س��ُر ِل��ْم تَ��ْغ��َض��ُب ِل��ْم ال��ن��ي��ل إل��َه
ل��ع��ي��ن��يْ��َك��ا ي��ب��ُد أل��ْم ال��م��وِت َش��بَ��َح ��ْل ت��أمَّ
ق��رن��يْ��َك��ا ب��ي��َن ف��ُخ��ذه ال��م��اِض��ي خ��ن��ج��ري وه��ذا

ويقول): خطوات يرتاجع ثم (ويطعنه

وأش��ب��اُح خ��ي��االٌت ع��ي��ِن��ي تَ��َرى م��ا إل��ه��ي
راُح��وا غ��ي��ُره��م وق��ت��َل��ى ح��ولِ��ي غ��دْوا ق��د وق��تْ��َل��ى
ص��اُح��وا غ��ي��ُره��م وَج��ْرَح��ى ثَ��ْوب��ي ج��ذَب��وا وَج��ْرَح��ى
ال��ُم��تَ��اح ال��ق��ص��اُص ه��ذا ب��ْغ��ٍي ع��واق��ُب ه��ذي
ال��س��الُح ف��ي��ه ي��رتَ��دُّ ي��وم ع��دِل م��ن بُ��دَّ ال

قائد:

ل��ق��م��ب��ي��ٍز َوي��ح
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آخر:

ُج��نَّ��ا ل��ه وي��َح

األول:

ِم��نَّ��ا ��ِق��ي ال��شَّ َم��ن ال��ي��وَم يُ��ق��ت��ُل َم��ن

(مستمرٍّا): قمبيز

تَ��نْ��تَ��ِح��ْب أخ��ت��ي وت��ل��ك ب��ي ي��ص��ي��ُح أخ��ي ه��ذا
أِج��ْب أي��َن؟ َدِم��ي؟ أي��َن ي��س��ألُ��ن��ي وآخ��ٌر

آخر: قائد

ان��تَ��بَ��ْه ض��م��ي��ُره ه��ذا َص��َح��ا ض��م��ي��ُره ه��ذا
أبَ��ْه ل��ه��ا ي��ُك��ن ول��م آث��اَم��ه رأى ح��ت��ى

لنفسه: آخر

ض��م��ي��ُره ب��ه ث��اَر

همًسا): له لزميل (ثم

ح��ي��َدُر؟ ال��ض��م��ي��ُر وم��ا

(للزميل): حيدر

ت��زُج��ُر وح��ي��نً��ا ـ��ي��انً��ا أح��ـ ت��ن��َدُم س��ري��رٌة
ي��ش��ُع��ُر ال ام��رٌؤ إال ل��ه��ا ال��ن��اُس وي��رج��ُع
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قمبيز

لحيدر): (رستم األول

ال��ض��م��ي��ر؟ م��ن��زُل وأي��َن

حيدر:

ال��َج��َس��ْد م��ن م��وض��ٌع
ال��ك��ِب��ْد ه��ن��ا وه��ا ـ��ق��ل��ُب ال��ـ رس��تُ��ُم ي��ا ه��ن��ا أُن��ظ��ْر.

(املعدة)) بينهما ما وإىل وأسفله الصدر أعىل إىل (ويشري

مستمرٍّا): (ثم

َق��َع��ْد وال��ِك��بْ��ِد ال��ق��ل��ب ـ��ن ب��ي��ـ ال��ض��م��ي��ُر ه��ن��ا وه��ا

رستم:

َع��َدْد ب��ال ه��ن��ا ه��ا ـ��م��اُم وال��ح��م��ـ ال��دَّج��اُج ه��ن��ا

حيدر:

وال��وتَ��ْد وال��ح��م��اُر زُّ واإلَو أي��ًض��ا وال��بَ��طُّ
ال��ب��ل��د ه��ذا م��ن ت��خ��َط��ُف أو تَ��س��ِرُق م��ا وك��لُّ

رستم:

يُ��ْزَدَرْد ه��ل أو ـ��م��ي��ُر ال��ض��ـ يُ��ْج��تَ��َرُع ه��ل ح��ي��َدُر
ويَ��ْد ِرج��ٌل ل��ه وه��ل ح��وص��ل��ٌة ل��ه وه��ل
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حيدر:

��ُع��وْر ال��شُّ ب��ي��ُت أو ـ��نَّ��ْف��ُس ال��ـ ال��ض��م��ي��َر إنَّ أخ��ي ي��ا
ص��دوْر ف��ي ف��أٌر وه��و ص��دوٍر ف��ي ف��ي��ٌل وه��و
ح��ري��ْر م��ن ِح��ب��اٌل أو ح��دي��ٍد م��ن وج��ب��اٌل
ال��ض��م��ي��ْر وْخ��ِز م��ن يَ��ْش��ُك ل��م م��ن ال��ن��اِس وس��ع��ي��ُد

قتله): الذي شقيقه شبح من يفرُّ وكأنما هائًجا (يقوم قمبيز

بُ��ردي��ا ش��ق��ي��ق��ي ه��ذا ب��يَ��ا؟ م��اذا ب��يَ��ا؟ م��اذا
ص��دِره ف��ي وخ��ن��ج��ري ب��ردي��ا ش��ق��ي��ق��ي ه��ذا
غ��دره ق��ب��ي��ح ع��ن َك أخ��ا ت��ج��ِزي أخ��ي ج��ئ��َت

قتلها): التي أخته شبح من ويفر هياًجا يزداد (ثم

ت��غ��ف��ري��ن أال زوج��ي أت��وس��ُة ت��ص��ف��ح��ي��ن أال أخ��ت��ي أت��وس��ُة

ويقول): كاملجنون وهو ويساًرا يمينًا ينظر (ثم

ال��زَّب��ان��يَ��ْه ه��ذه م��ا ِل��يَ��ْه آٍه ِل��يَ��ْه آٍه
ن��اح��يَ��ْه ف��ي وع��س��ك��ٌر ب��م��وض��ع َك��ِت��ي��بَ��ٌة
ب��راِب��يَ��ْه وأرج��ٌل ب��َوْه��دٍة وأَْرُؤٌس
دم��ائ��يَ��ْه ل��ي ُردَّ ح��ي رو ُردَّ ي��ص��ي��ُح ك��لٌّ

األشباح): (مع قمبيز

ال��خ��ال��ي ال��زم��اِن خ��ي��االُت ه��ذي أش��ب��اح��ه وم��ن ال��م��اض��ي م��ن وي��ل��ي
خ��ي��ال وَط��ي��ُف َش��ب��ٌح أَج��ْل ش��ب��ٌح. أرى م��اذا ل��ي وي��َح ال��ع��ج��ائ��ِب ع��ج��ُب
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∗∗∗
ي��ل��وْح ِل��ع��ي��نَ��يَّ ق��ي ال��وا ك��ال��َم��َل��ِك ش��ب��ٌح
وي��روْح يَ��ْغ��دو ِع��ِم ال��ن��ا ك��ال��زن��ب��ِق ش��ب��ٌح
ي��ف��وْح ال��ط��ي��ُب وس��رى ع��ل��ي��ه ال��ح��س��ُن َظ��ه��َر

∗∗∗
وال��ت��م��ث��اِل ب��ن��ي��ت��ي��ت��اَس أح��ِب��ْب م��ذاه��ب��ي ح��ول ن��ت��ي��ت��اَس ت��م��ث��اُل
ب��ال��ي وأن��ع��َم ِوج��دان��ي وأراَح س��ك��ي��ن��ًة ع��ل��يَّ أل��ق��ى ب��الُ��ه م��ا
ِل��ي م��ا ق��ل��ِب��ِك ح��ن��اَن ُح��رْم��ُت ِل��ي م��ا ف��ارٍس م��ْل��َك��َة ن��ي��ت��ي��ت��اُس زوج��اه
َض��الل��ي ق��دي��م م��ن ِح��ي��اَل��ِك أخ��رج ول��م ال��واش��ي أس��م��ع ل��م ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ل��ح��ال��ي ي��رقُّ م��ن ب��ع��َدِك ه��ي��ه��اَت ف��ارج��ِع��ي غ��ي��اِب��ِك ف��ي ح��اِل��ي س��اءَ ق��د
األه��وال ش��داِئ��د ع��ن��د وأراِك رخ��يَّ��ٌة واألم��وُر ع��ن��دي أاراك
ح��ال ب��أس��وأ ق��م��ب��ي��ًزا خ��لَّ��ف��ُت ل��ه��ا ق��ْل ال��ح��ب��ي��ب��ِة ط��ي��َف ي��ا ب��ال��ل��ه
َخ��ب��ال��ي وَج��دَّ َص��رِع��ي ع��ادن��ي ق��د ش��اه��دت��ِن��ي ك��م��ا ت��ِع��ًس��ا ل��ه��ا ِص��ف��ن��ي
ورج��ال��ي ُدول��ت��ي ِف��داؤِك ع��ودي ت��اِج��ه��ا ي��ت��ي��م��َة وي��ا ِم��ص��َر ب��ن��َت ي��ا

مستمرٍّا): (ثم

َه��يَّ��ا ن��ف��ُس ي��ا ال��ِح��م��اِم ِورُد ط��اَب
إل��يَّ��ا إل��يَّ خ��ن��ج��ري خ��ن��ج��ري

ويقع) بالخنجر نفسه (ويطعن

الفرس: من جماعة

��ح��اب��ا ال��سَّ ال��نَّ��ازل��ي��َن ك��س��رى ق��وَم ي��ا ُف��رُس ي��ا
ال��ث��ي��اب��ا ع��ل��ي��ه ��وا ُش��قُّ ل��ل��ن��اِر م��ض��ى ك��س��رى
وال��ِح��راب��ا س��ي��وَف��ُك��م ثَ��راُه ف��ي وَح��طِّ��ُم��وا
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الثياب) يتشاقون الفرس (كرباء

لآلخر: أحدهم

ث��ي��اِب��ي ُخ��ذ ث��ي��ابَ��ْك ه��ات
ق��م��ي��َص��ْك وأْع��ِط��ِن��ي ق��م��ي��ِص��ي ُخ��ذ ت��ع��اَل

اآلخر) قميص كالهما (يمزق

همًسا): (آلخر الحارضين من مرصي

أث��وابَ��ه��ْم ال��م��ج��ن��ون ع��ل��ى ��وا َش��قُّ ن��ابَ��ُه��ْم وم��ا ال��ُف��رَس أخ��ي أُن��ظ��ر

املرصيني): (لجماعة الكهان

«آب��س» دم��اءِ ع��ل��ى اس��ج��ُدوا ال��م��ْرَض��ى ي��أيُّ��ه��ا
ال��ُم��َق��دَِّس َدِم��ِه م��ن انْ��َه��لُ��وا ��اء أِص��حَّ وي��ا
يُ��ْغ��َم��ِس ل��م دِم��ِه ف��ي َج��َس��ٍد ل��ش��َق��اءِ ي��ا

الثياب) يتشاقون (املرصيون

آخر: فاريسإىل

ُع��ج��اْب أم��َرُه��ُم ف��إنَّ ـ��َر م��ص��ـ أب��ن��اءِ إل��ى أُن��ظ��ْر
ال��ث��ي��اْب ال��ع��ج��ِل ع��ل��ى ��وا ش��قُّ ت��راُه��ُم أل��س��َت أُن��ظ��ْر

املرصيني): فاريس(يخطب وزير

ال��ُخ��َط��ْب تُ��ْغ��ِن��ي ف��م��ا ال��َخ��ْط��ُب َع��ُظ��َم ال��رُّتَ��ْب َش��تَّ��ى م��ن ��ان ال��ُك��هَّ أيُّ��ه��ا
��بَ��ْب ال��سَّ آِب��ي��س َم��ص��َرِع ف��ي ك��ان ل��ه ال��ن��اُر ت��غ��ِف��ُر ك��س��رى إن

��ع��ُب ال��شَّ أيُّ��ه��ا

143



قمبيز

لرفاقه: مرصي

ال��ُخ��َط��ْب ال��م��س��ت��ب��دُّوَن يُ��ن��ِش��ي ك��ي��ف إِس��م��ُع��وا أم��ي��ل��وا

(مستمرٍّا): الوزير

ال��َغ��َض��ْب ب��س��ل��ط��اِن م��دف��وٌع وه��و أتَ��ى م��ا ك��س��َرى ق��م��ب��ي��ُز أت��ى ق��د

منخفض): بصوت مرصي(ألخيه

وال��لَّ��َه��ْب ل��َظ��اَه��ا تُ��ط��ِف��ي بَ��ْوَل��ًة ن��ي��راِن��ك��م ع��ل��ى ب��اَل ل��ي��تَ��ه

الوزير: الخطيب

ال��ذَّنَ��ْب ذَنْ��ُب ف��م��ا ال��رأُس ج��نَ��ى ق��د َف��ْع��َل��ِت��ِه ع��ن نُ��س��أُل ال ن��ح��ن
َغ��َل��ْب م��ق��دوٌر آب��ي��َس ربِّ��ك��م ع��ل��ى َح��لَّ ق��د ��اُن ال��ُك��هَّ أيُّ��َه��ا

قائًال): الشعب إىل ملتفتًا (ثم

وال��ش��غ��ِب ال��ِف��ت��ن��ِة ب��واِدَر ��ْع��ِب ال��شَّ ج��اِن��ِب م��ن أرى ل��ي م��ا

فاريس: قائد

َح��ذاِر ف��ارٍس ح��ل��َم ح��ذَاِر ال��ج��زَّاِر م��ن ��اة ال��شَّ أْغ��َض��َب م��ا
وال��نَّ��اِر ل��س��يْ��ِف��َه��ا ت��ِق��ُف��وا ال

أحدهم) فيقول املرصيني من جماعة ويقف وهناك هنا الجماعة (تتفرق
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له): (لزميل أحدهم

َج��َرى؟ م��اذا

زميله:

َم��ا ال��دَّ ه��ذا ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى �َرى؟ تَ� �ا أم�

آخر:

أَْش��أََم��ا م��ا ال��َخ��بَ��ْر َس��اءَ نُ��ِح��ْر آِب��ْس ُع��ِق��ْر آب��ْس

الثاني:

��َم��ا ال��سَّ إل��ى َس��َم��ا ل��ك��ن اْس��تَ��ْس��َل��َم��ا م��ا ال��ِح��َم��ى َح��اِم��ي

آخر:

ال��رََّش��ْد وَراِج��ِع أِف��ْق أِخ��ي ي��ا وه��م��َت ل��ق��د
األبَ��ْد رح��َل��َة وس��اَر ال��َوتَ��ْد ف��ارق أِب��ي��ُس

األول:

َم��ا وال��دَّ األرَض ات��رِك ال��ع��َم��ى أِخ��ي ي��ا أل��ع��َم��ى
ُس��لَّ��َم��ا ال��َج��وَّ اتَّ��َخ��ذَ ��َم��ا ال��سَّ م��ع��ي ��ْل وت��أمَّ
َس��لَّ��َم��ا ال��َج��ْم��ِع وع��ل��ى ��َم��ا تَ��بَ��سَّ ه��ذا ه��و

َس��َم��ا ق��د ال��ُخ��ْل��ِد وإل��ى
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الثاني:

ج��ن��اح��اِن آلب��ي��َس آب��ي��س ش��أن ع��ج��ي��ٌب
وَم��رج��اِن وي��اُق��وٍت ُدرٍّ م��ن ال��رِّي��ُش وه��ذا
ويَ��ْرَع��ان��ي ب��ع��يْ��ن��ي��ِه يَ��رَع��اَك ه��و وه��ذا

له): (لزميلني آخر

َس��َخ��ر ب��ال��ُف��رس أب��ي��ُس «ُف��تَ��ا» إس��م��ع «أِن��ي» أن��ظ��ر
ان��تَ��َح��ْر ح��ت��ى ب��ه يَ��َزْل ول��م ق��م��ب��ي��َز َج��نَّ��َن

الكهان: شيوخ

ال��م��ْج��ِد ص��اح��َب ي��ا آب��ي��ْس ي��ا بُ��وِرْك��َت
ال��ح��ْم��ِد وم��ن��ِزَل ال��تَّ��ق��دي��ْس م��وِض��َع ي��ا
ال��ُخ��ْل��ِد ف��ي وأن��َت م��ن��ف��ي��ْس ف��ي ِس��رَُّك

الكهان: شباب

ال��خ��ال��دي��ْن م��ع وان��زل ل��ل��س��م��اء س��ْر أب��ي��ُس
ال��م��ع��ت��دي��ْن تُ��ح��اِس��ب ال��دِّم��اء ت��ل��َك وَخ��لِّ
األم��ي��ْن ال��دي��اِر ِح��َم��ى ال��ج��الل س��م��اءُ أن��َت
ال��ع��اَل��ِم��ي��ْن ف��ي وَع��زَّ ط��اْل ك��ال��ش��م��ِس ال��َق��ْرُن
ال��ُم��ب��ي��ْن س��ن��اه وم��ن ُف��تَ��اْح م��ن ص��وَرًة ي��ا
ال��ج��ب��ي��ْن ف��ي ُغ��رٌَّة أم ال��ص��ب��اْح ش��ع��اُع ه��ذا
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