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املنظر

الفيومية. القرية عمدة مصطفى أبي دوَّار من الهواري الفوارس أبي منزل يف («حضري»
عن منه يظهر واسع الوسط، يف هو باب، اليمني من جوارها إىل أعىل. إىل مصطبة به
غرفة باب املرسح يمني وإىل زاهية، فهي الغروب شمس عليها أرشقت قطن مزرعة بعد
بحصرية مفروش واملكان العمدة. بيت إىل تؤدي ردهة هي بل أخرى، غرفة يساره وإىل
ترى وقد مخدات.. القطن، من مساند له السمار من «رشيط» عليها واملصطبة «قياس».
الدار. أدوات من الفالحني عيشة يعيش عربي بمنزل يلحق وما وزير قلل من املنزل أدوات
وهي املصطبة عىل تفكري حالة يف جالسة سلمى الحسناء وجدت الستار ارتفع إذا
رأسها وعىل تقريبًا. بفرت الركبة دون ما إىل تصل إنها أي قصرية؛ عربية جالبية البسة
من عقد عنقها ويف الوجه صغرية الخد لون خمرية اللون بيضاء وهي زرقاء. عطفة

ترنما.) تغني تسمعها ثم … األزرق والخرز العقيق

سلمى:

اك��ت��ف��ى وم��ا أش��ه��ًرا ع��ن��ي غ��اب م��ص��ط��ف��ى ل��ح��ب��ي��ب��ي ش��وق��ي ط��ال
وال��ج��ف��ا ال��ت��ج��ن��ي ي��ردي��ه ك��اد م��دنَّ��ف��ا أدرك ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب ي��ا

بلباسه وهو املحطة من البلدة إىل وصل قد مصطفى كان األثناء هذه (يف
اآلتية.) باألبيات عليها يرد انطلق األبيات هذه تغني سمعها فلما اإلفرنجي
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مصطفى:

ت��ل��ف��ا ح��ت��ى ال��ق��ل��ب ب��ه��واه��ا ش��غ��ف��ا ق��د م��ن أي��ن س��ل��م��ى أي��ن
س��رف��ا ب��ن��ف��س��ي س��ل��م��ى ي��ا ُج��دُت ص��ل��ف��ا ب��ال��س��الم ت��ض��نِّ��ي إن

وهناك.) هنا تت وتلفَّ مكانها من نهضت صوته سلمى سمعت (فلما

وي القاهرة! من عاد قد مصطفى أيكون باسمي! يسميني الذي هذا من سلمى:
له.) وتستسلم ذراعيه! فاتًحا إليها ويجري إليه (تجري مصطفى! مصطفى) (يدخل

(يقبلها.) سلمى! سلمى، مصطفى:
مدة وتسكت برؤيته عينيها تمتع وجهه يف (وتنظر مصطفى مصطفى! سلمى:

أخربني. كيف؟ عيلَّ! تدخل وال هنا أنت الحبيب! أيها هنا أنت تقول) ثم طويلة
توٍّا. إليك القطار من أتيت مصطفى:

ما سواي قبل عيلَّ تَِمل ولم مررت قد كنت لو وهللا األمام): إىل (تأخذه سلمى
عنك. عفوت

وهي إيلَّ شوًقا تلتهب أمي إن أحًدا؟ قبلك أرى أن أَْمِلك كيف (بتلطف): مصطفى
ما سلمى! يا آه أمه) عن حديثه (يقطع … ذلك ومع الدار. وصيد إال عنك يفصلها ال هنا
النحر عيد بعد املدرسة يف فيها احتبست التي الثالثة األشهر هذه يف شيئًا هللا عىل تمنيت
بضمك الصدر هذا وأمتع (يقبلها) الصبيح الوجه هذا نور من عيني وأمأل أراك أن إال
دق لصاحبه اآلن يدق الذي القلب هذا ليهدأ الزمان من هنيهة صدره) إىل (يضمها إليه

الحبيبة؟ أيتها حالك كيف سلمى! يا اللقاء بهذا البرشى
تمثَّلتك ولطاملا لنواك، الوجد ني شفَّ لقد ترى! كما مصطفى! يا ترى كما سلمى:
فأرسفت بجواري أجدك فلم لنفيس تنبهت ثم الصفصافة وادي بطن يف جانبي إىل جالًسا
السعادة شآبيب قبل من سقيناها التي الصفصافة تلك شبح تروي دموع يف عيني

عني؟ بُعدك كان كيف ني خربِّ الغرام. وأمواه
ينطلق (ثم تعرفني؟ أال كان! كيف كان! كيف طويل): خفيف (بتأوُّه مصطفى

األبيات.) يغني

ش��ه��دا وم��ا الق��ى وم��ا ل��ق��ي��ت وم��ا وج��دا وم��ا ق��ل��ب��ي ع��ن خ��ي��ال��ك س��ل��ي
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ش��ردا ق��د ال��ق��ل��ب ه��ذا ن��ار م��ن وال��ي��وم ي��ؤن��س��ن��ي م��ن��ك ط��ي��ف ال��ق��ل��ب ف��ي ك��ان ق��د
ب��ع��دا إذ ال��ن��ي��ران م��ن ع��ل��ي��ه ن��ف��س��ي أم��ن��ت ف��ق��د ع��ي��ن��ي وح��دت��ي ب��ك��ت ف��إن
رق��دا م��ا ق��ط وج��ف��ن��ي رق��دن ح��ت��ى س��واه��ده��ا أرع��ى ب��تُّ��ه��ا ل��ي��ل��ة ك��م
وف��دا ال��ذي ال��ص��ب��ح م��ع ع��ن��ي َف��ِم��ل��َن أردده��ا أنَّ��ات م��ن��ي م��ل��ل��ن
ال��رم��دا ذل��ك وأش��ه��د ال��دم��وع ب��ك ف��ع��ل��ت ب��م��ا خ��بِّ��ره��ا ال��ج��ف��ن أي��ه��ا ي��ا
ب��دا ح��ي��ن ال��ب��در م��ح��يَّ��ا ت��ح��ي��ي ه��لَّ��ت إذا ال��دم��وع ف��اع��ِص ال��م��ن��ى ب��ل��غ��ت وإذ
م��ل��دا إذ ال��ق��د وغ��ص��ن ال��ل��ق��اء ع��ن��د ت��ل��ث��م��ه ال��خ��د ورَد ب��ال��دم��ع َف��اْرِو أو
أب��دا ح��رق��ة م��ج��رى م��ن��َي خ��دي��ن ال��ـ ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ف��ي دم��ع��ي ج��ف��ن ي��ا ت��ْج��ِر ال

عينيه من يدها سلمى فتدني بالدموع مغرورقتان وعيناه األبيات هذه (ينشد
بلطف.) تقبله أو تحادثه وهي الدموع وتمسح

حرام الدموع، هذي فجفف ذراعي بني اآلن إنك الحبيب! أيها عليك ن هوِّ سلمى:
وهي هذا (تقول واألنني الوجد دموع جرت حيث خدك عىل الرسور دموع تجري أن

بالدموع). مغرورقة
تبكني؟ ملاذا الحبيبة، أيتها وأنت مصطفى:

أيها فارقتني أنك أتحسب نواك، يف اعتدتها بلقياك فرح دمعة إال هي إن سلمى:
عيني لها تدر هناءة، لقيا بطيفك تعقبها ساعٍة فرقَة وليايلَّ بك أيامي كانت لقد الحبيب؟
عيلَّ أفتأبى بعده. فراق ال اجتماًعا نجتمع قريب وعما بجواره) (تجلس ونعيم غبطة درة

بأخرى؟! السعد وأستقبل بدمعة الوجد أودع أن
الدامع. لذة من الدموع يف ما أعرف فإني الحبيبة أيها شئت ما افعيل مصطفى:
له فإن ببكاه؛ املحبوب عىل يُِدلَّ أن املحب حق من ليس عنقها) حول (ذراعه ولعمري

لروحه. وعزاءً لنفسه سلوى الدموع هذي من
القادم؟ من فتلتفت) أقدام وقع إىل (تتنبه الحبيب أيها كذلك هو سلمى:

من؟ بلطف): (يتنبه مصطفى
املرسح يسار إىل العمدة بيت إىل املوصل الباب صوب وتسري (تنهض سلمى

آتية. أمك هذي للمتفرج): بالنسبة
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لم أني عيلَّ ستعيب إنها سوأتاه! وا أمي! املصطبة): عن عجًال (ينهض مصطفى
لها؟ أقول ماذا الناس. ل أوَّ أرها

يل. تكون أو معي أنك يغضبها ال إنه الحبيب، أيها شئت ما لها قل سلمى:
كيف؟ مصطفى:

خالتاه. يا بك مرحبًا … ذلك يل قالت هي سلمى:
مهندم نظيف لباس يف وهي مغطاة أطباق عليها صينية رأسها وعىل (تدخل األم
ذات األلوان بمختلف امللون النفيس الحرير من عصبة رأسها وعىل القرى أهل لباس من
بك مرحبًا ذلك): دون أو عمرها من الخمسني يف وهي ظهرها، فوق مدالة طويلة أهداب

هنا؟! أنت مصطفى! وي! (تلتفت) بنيتي. يا أبيك طعام هذا سلمى. يا
أماه. يا معذرة مصطفى:

األم وتهرع املصطبة عىل اليمنى الغرفة هذه فتدخلها سلمى الصينية (تناول األم
بالسالمة. املحطة من وصلت أنك ف الكالَّ من علمت لقد قلبي! حبيب يا تقبِّله): ولدها إىل
هذا ترى أن تشأ لم ولكنك سلمى) (تعود أبيك للقاء ذهبت أنك زعمت تدخل لم فلما
إىل (تنظر يهواها التي الحبيبة إال أمه الولد ينيس ماذا بني! يا تنساني أخذت أيًضا.

باسمة). سلمى
أمر أن أشأ فلم مني قريبة سلمى رأيت ولكني أماه. يا وهللا نسيت ما مصطفى:
يف أبيك عىل الهوَّاري عمك آثر يل تقويل ألم أماه. يا ذلك علمتني أنت أراها. وال بدارها

هاجر؟ أختي عىل سلمى وابنته الرب
به ما نسيت إذا تؤاخذني فال أم، ولكني دائًما. كذلك كن بني، يا صدقت األم:

أوصيتك.
الصالة جازت لو خالتاه! يا إليها): وتنظر بأكتافها وتتعلق منها (تتقدم سلمى
وأبي هللا إال يعلم ال خالًدا وشكًرا عظيًما حبٍّا إال أملك ال ولكني لك. لصليت هللا لغري

نجواه.
شاء إن يمر لن قريب. عما هذا البني وستكونني (تقبِّلها) سلمى يا ابنتي أنت األم:
لكما وسأبني يتناجيان برجهما لدى كالحمامتني مني وأراكما إليه أزفك حتى أسبوع هللا

(تقبِّلها). سلمى يا أنت لك أهبها ثم أنا مايل من مني، بالقرب داًرا
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اللهم األم): قامة من يدها تصل حيث بالثوب وتتعلق ركبتيها عىل (تقع سلمى
عىل يل طاقة ال إحسانك، من املروءة وهذي جودك من الجود هذا فإنما ركوعي، يل اغفر

وتقبِّلها). يدها (تأخذ قائمة شكرك
فرحتاه! وا الفرح): من يتنهد (يقف مصطفى

الذي العقد ألعطيك الدار إىل معي وتعايل بنيتي، يا انهيض سلمى! سلمى، األم:
مصطفى. أبي عىل به دخلت

هللا، شاء إن مبارك عقٌد هذا ويقيمها) إليها (يذهب سلمى يا انهيض مصطفى:
عميمة. بركة البيت يف وللدرة سلمى يا النادرة الدرر من إنه

خالتاه. يا لك شكًرا سلمى:
وجلست عليه سلَّمت وإذا السواقي عند إنه أبيك، إىل مصطفى يا اآلن واذهب األم:

السالم. تُقرئك أمي له فقل منه
بعيد؟ عهٍد منذ تريه لم أأنك هذا؟ معنى ما ولكن أماه، يا طوًعا مصطفى:

القانتات ضحك هو بل مطلًقا، للحدة فيه أثر ال وصوت بهدوء (تضحك األم
يفاتح أن إليه طلبت لقد وبينه، بيني عالمة إنه ها، ها، أشبههن): ومن كالراهبات
جعل وقد الزواج يف رغبة لك تكون أال يخىش إنه فقال زواجك شأن يف الكريم ضيفنا
إلينا تعاَل ثم السالم، أقرئه إليه فاذهب يشء، كل عرفت قد ذا أنا وها سؤالك. أمر عيلَّ
بنفسه مصطفى ينفرد وإذ وسلمى. هي (تخرج سلمى يا هلم هللا. بركة عىل الدار يف

ينشد): ينطلق ثم لحظة إليها يتطلع يأخذ

ت��داوي��ن��ي أق��داًح��ا ال��ع��ذب، ث��غ��رك م��ن ف��ع��اط��ي��ن��ي س��ل��م��ى ي��ا ال��ده��ر ل��ي ص��ف��ا
ي��غ��ادي��ن��ي ن��وح وال ع��ل��ي��ك وج��ًدا ي��ب��اك��رن��ي دم��ع ف��ال ال��وص��ال دن��ا
ت��وال��ي��ن��ي ن��ع��م��ى ف��ي ب��ك ف��رح��ة ب��ل أرًق��ا وال ش��ج��ًوا ال ال��ل��ي��ل س��أس��ه��ر
ي��ج��ازي��ن��ي ص��ب��ري ع��ن ال��ده��ر واف��ان��ي َج��َل��دي َوَه��ى إذ ح��ت��ى ل��ل��ح��ب ص��ب��رت
ي��ع��ادي��ن��ي ال ن��ف��ًس��ا أك��رم وال��ده��ر أن��ك��ره ك��ن��ت ف��ض��ًال ال��ده��ر ع��ل��ى أُث��ن��ي
ال��م��ج��ان��ي��ن؟ ف��ي إال ال��ص��ب ي��ح��س��ب ه��ل َش��ٍج يَ��لُ��ْم��َك إْن ع��ف��ًوا ال��ده��ر أي��ه��ا ي��ا
ال��م��س��اك��ي��ن م��س��ك��ي��ن ده��ر ي��ا وال��ص��ب ف��ل��ح��ا ش��ك��ا م��س��ك��ي��ن ب��ال��ب��ر أح��ق

فيالقيه.) داخًال العمدة بأبيه وإذا األوسط الباب من بالخروج (يهم
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علمت لقد بني؟ يا تجئني لم ملاذا أبيك، دار يف بك مرحبًا مصطفى! ولدي، األب:
الصبيح الوجه هذا إىل بنظرة تمتعني إيلَّ تجئ لم فلما ساعة، منذ املحطة من وصلت أنك

بني. يا إليك سعيت
فإن دخلت، ساعَة إليك أسعى أن وشك عىل كنت لقد أبي، يا عفوك مصطفى:
يشء كل يف عيلَّ الفضل لك يكون أن إال يأبى هللا ألن فذلك إيلَّ أنت تجيء أن إال هللا أبى
ال بي برك عن أجزيك أن أستطيع ال أني دائًما تذكرني خجلة تقصريي من يل وليكون

عينه). (تدمع عني اعُف أبتاه! يا عني اْعُف شكًرا. وال حبٍّا
املال وأجمع وأسعى، لك أعيش إنما إني تبكي؟ ملاذا تبِك، ال إيلَّ! بني يا إيلَّ األب:
بني يا وحسبي نفيس، إىل أسعى فإنما قدميَّ عىل سعيت فإذا الحياة، يف عدة لك ليكون

سواه. إليك أطلب وال منك جزائي هذا يوم، كل بعيني أراك أن
كوثري فيض النبيل دمك من عروقي يف يجري أنه لوال أبي! يا آه مصطفى:
فقد هللا يحببه ومن هللا، حب من الوالد حب أن أبتاه يا أعلم ولكني املقال. هذا ألفسدني
عيلَّ فرًضا والسنن، الفروض فوق سأصيل أجل أبي! يا سأصيل الصالة. عليه له وجبت
فما الدنيا، يف الجنة نعيم ق ألتذوَّ حياتك يف يطيل أن أدعوه ثم حبك، من به مني نعَّ بما

األطهار. املالئكة ظل يف األبرار كحياة إال جوارك يف حياتي
أمك؟ أرأيت (يقبله)، شكًرا بني يا لك شكًرا األب:

منها ًال محمَّ إليك هممت حني مكانك عىل دلتني التي وهي أبي: يا أجل مصطفى:
سالم. برسالة

حملتك؟ ماذا كيف؟ األب:
السالم. فأقرئك إليك أذهب أن كلفتني مصطفى:

تأبى ال إذن أفأنت يتكلم) ثم (يسكت هللا. ورحمة السالم وعليها (يبتسم): األب
سلمى؟ زواج

أبي! (بحياء): مصطفى
عىل ت صحَّ قد عزيمتي كانت لقد تحتشم. وال خربني بني! يا مني تستحي ال األب:
لك أود ال إني الرشد. سن وبلغت املدرسة دروس أتممت إذ بعد العام هذا يف تزويجك
من ومنهم حكاًما كانوا األقدمني أجدادك ولكن عنها، كربًا ال الحكومة، طريق تسلك أن
احتسب كما جميًعا هللا عند أوالدي احتسبت عجوز رجٌل وأنا الخلق، وال هللا يُرِض لم
كما قلبي لها يرتاح عروس إىل أزفك أن بني يا وأشتهي جميًعا. ذكوره الهوَّاري ضيفنا
ذلك؟ يف ترى فماذا الصالحني. يف نسبنا بهم يتصل أوالد لك ليكون املباركة، ألمك ارتاح
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أبتي. يا ترى وما أنت مصطفى:
الهواري؟ ضيفنا ابنة سلمى إليك أزف أن أيرضيك األب:

أبي! مصطفى:
ولكني رضاك، تبلغني أمك إن رضيت. إن الرضا جواب منك أسمع أن أريد األب:

(يبتسم). منك الجواب استماع أود
متكرًما. تريد ما افعل أبي، يا أجل مصطفى:
خالك؟ ابنة فاطمة إليك أزف أن ترى أم األب:
سلمى. أحب إني أبي، يا سلمى بل مصطفى:

أن إال أشتهي كنت وما لك تصلح فتاة هذي بني، يا سلمى فلتكن ها. ها، ها، األب:
هذا أباها إن الناس، كعامة أنها بُنيَّ يا تحسب ال عيلَّ. املروءة بحق قياًما بيتي يف أراها
بعضهم اختلف ثم عيذاب صحراء يسكنون الهوَّارة من بطن زعيم كان قومه، سيد كان
بنفسه فنبا مقهوًرا الفوارس أبو وكان بعًضا. بعضهم أفنى حتى وتقاتلوا دار عىل معه
هذي سلمى بابنته الفيوم وقصد أوالده من خمس جثث ورائه من تارًكا ِذلَّته مكان عن
كل إال طعامنا يتذوق يكن لم ضيًفا بني يا عيلَّ نزل وملا التاسعة. دون ذاك إذ وعمرها
وال ضيفي أنه أذكر ال مصطفى يا وحقك كنت ولكني الناس. طعام عن كربًا أيام، ثالثة
فضل من إال الواسع امللك هذا فما هللا، بيت يف وإياه أني أشعر وإنما بيتي، يف أنه أشعر
مشتارة عطر نقطة أنه وعلمت معدنه، وتفحصت حاله فتبينت الرجل عارشت ولقد هللا.
يتأفف رأيته ثم بيننا. األىس فجمع أيًضا ثاكًال وكان ثاكًال كنت ولقد األعراب. ربيع من
أحد، يملكها ال لقاح األرض هذه إن له وقلت أمي عن ورثته ما فأقطعته عندنا مكثه من
دوَّاري من الشقة هذه وأعطيته منها. نفسه ليطعم يزرعها فأخذها أرادها. ملن هي إنما
من ت غريَّ أني يعلم ولم فأكربها يل األرض أن عهد بعد علم ولكنه داًرا. له يبني حتى

املمات. حتى يفارقني ال وأقسم إيلَّ الرجل فآوى له، حبي
أحسنت. أبي، يا الصنيع أحسنت مصطفى:

ال األرض يف عربي أي كريم؛ رجٍل ابنة أزوجك فإني سلمى، من زوَّجتك فإذا األب:
ملًكا! يعدل
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أجل. أبتي يا أجل مصطفى:
إليك، سلمى زفَّت فإذا كريًما. ليكون عربيٍّا يكون أن الدنيا يف اإلنسان حسب األب:
الجمال هذا بَْلَه والطهارة واملجد العزة بها إليك أزف فإنما للهواري، ودي برهان به أتم

وأدبها. نفسها جمال إال فيها يفوقه ال الذي
صدقت. أبي! يا صدقت مصطفى:

أختك طلب يف تبعث ها وخربِّ إليها اآلن اذهب وألمك! ويل بني يا لك هنيئًا األب:
شأنها يف الهوَّاري سأفاتح إني الفور. عىل سليم كفرة من وزوجها وأوالدها هي هاجر

عروًسا. إال مصطفى يا الليلة تبيتنَّ ولن الساعة،
أرجئ الرسور، هذا كل يسع ال صغري صدري إن عني! أبي يا أمسك مصطفى:
حتى حفاوة؛ بال فليكن زففتني وإذا ا، رسٍّ الزواج عقد وليكن عني أخفها أو العرس ليلة
أبي يا أمسك ينفطر. وال السعادة بهذه قلبه) عىل يده (يضع الثائر القلب هذا يعلم ال

أبيه): ذراعي بني وهو (ينشد أقرص
ح��ل��م��ا إال ت��ن��ظ��ر م��ا ل��ي��س وات��ئ��د ت��م��ه��ل ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
ي��ن��ه��دم��ا أن ت��خ��ف��ق ك��ل��م��ا ت��ض��رب��ه ال��ذي ال��ص��در أوش��ك
ال��س��م��ا ه��ذي م��ن أب��ع��د إن��ه��ا ال��م��ن��ى ن��ل��ن��ا أن��ن��ا ت��ص��دق ال

لنفسه.) يلتفت (ثم

ك��ت��م��ا ع��ن��ي ال��غ��ي��ب ض��م��ي��ر ف��ي م��ا ي��دري��ك م��ن ق��ل��ب، ي��ا ف��اع��ت��ب��ر
وج��م��ا ل��ق��ول��ي ق��ل��ب��ي وغ��دا األس��ى ت��واله��ا ق��د ل��ن��ف��س��ي م��ا
م��غ��رم��ا ط��روبً��ا ت��ه��وى م��ث��ل��م��ا وك��ن ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ق��ول يَ��ُرْع��َك ال
ال��ن��ع��م��ا والِق ال��ع��ي��ش ل��ذة ون��ل واظ��ف��ر َوثِ��ْب ق��ل��ب ي��ا ُدقَّ
ك��رم��ا ب��ش��رى األس��م��اع وام��ِأل وتِ��ْه م��م��راًح��ا دق��ات��ك َواِل

الدوار.) إىل الوصيد باب من (يخرج
يكون. هكذا بني يا أجل األب:

صدره وعىل طويل زر ذا مغربيٍّا طربوًشا البس وهو دخل قد بالهواري (وإذا
أحمر.) مركوب رجله ويف الحرير من أبيض شال
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الكريم. العمدة أخي عىل سالٌم الهواري:
إيلَّ. هللا فساقك ألقاك أن هممت لقد الفوارس، أبا يا السالم وعليك األب:

ولدنا أن علمت إني يشء؟ أََجدَّ املصطبة) عىل (يجلس هللا شاء إن خريًا الهواري:
رأيته؟ فهل العطلة، أشهر معنا ليقيض سامًلا مرص من عاد قد مصطفى

أمه. إىل دخل ثم اآلن معي كان أجل األب:
سالمته. عىل هلل حمًدا الهواري:

الفوارس! أبا يا (سكوت) هللا سلمك األب:
الكرام! عميد يا لبيك الهواري:

لديك. حاجة يل األب:
تَُطْع، ُمْر ترجوه، رجاءً لك أخيِّب ال أقسمت لقد تاهلل هللا. شاء إن مقضية الهواري:

تُخفر. ال ذمة رقبتي يف لك إن
أوالدي. القبور أكلت عجوز رجل مثلك أني تعلم أنت الفوارس، أبا يا لك شكًرا األب:

قبيل. من لخري إنه مصطفى، عليك هللا أبقى الهواري:
مدرسته علوم أتمَّ واليوم عامني منذ الرشد سن بلغ قد أنه وأرى آمني. آمني، األب:
وما الواسعة األرض من أبي يل تركه ما لتدبري أظن فيما يكفيه ما ل وحصَّ مرص، يف

وتوفيقه. هللا بإذن حصلته
وتعاىل. تبارك الهواري:

به. وأفرح عليه ألطمنئ حياتي يف الغالم ج أزوِّ أن الفوارس أبا يا يل خطر ولقد األب:
دينه. نصف املرء عىل ليحفظ الزواج إن صنًعا؛ تحسن الهواري:
الباقي. النصف عليه حفظت صالحة الزوجة كانت وإذا األب:

صدقت. صدقت، الهواري:
دساس.» العرق فإن لنطفكم «تخريوا السالم: عليه النبي وقال األب:

وإال أجمعني، والعرب الهوارة نحن رأينا هذا والسالم. الصالة عليه الهواري:
بنا. األرض وفسدت لفسدنا

تكون وأن حياتنا يف كانت كما مماتنا بعد بك صلتي أجعل أن رأيت ولقد األب:
لذلك. واسطة سلمى ابنتنا
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ابنتي! ماذا؟ متنبًها): (يستوي الهواري
للضيم. وآباهم وأعزهم دًما هللا خلق أطهر األعراب أيها أنتم األب:

لك. شكًرا مفكًرا): مجلسه إىل (يعود الهواري
إذ طومان؛ السلطان ساللة من كنت وإن نسب، رصاحة أدانيك ال رجل أنا األب:
ثم املرصي بالسلطان غدر ملا سليم السلطان سيف من فارٍّا الفيوم أحدهم استوطن

بعضها. من أنا كنت ذرية وخلف بأهلها اختلط
(يتأوه): الهواري

س��ي��دا ف��ي��ه ك��ن��ت وزم��ان م��ض��ى ع��ه��ٍد ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
أب��دا ال��ع��ش��ي ف��ي ن��اري ض��وء إل��ى ي��ع��ش��ون ال��ن��اس ك��ان ي��وم
ول��دا م��ن��ي ال��ن��ف��س ي��م��نِّ��ي ال أف��ذاذه��م م��ن ال��ُح��رُّ ك��ان ي��وم
وال��ن��دى ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ض��ل أوج��ب ب��م��ا ن��ف��س��ي ب��اخ��ًع��ا وأران��ي

الفوارس؟ أبا يا تعني ماذا األب:
صحراء يف أهلوهم قتلهم ماتوا قد فواريس إن الفوارس، أبا يا تقل ال الهواري:

سلمى. إال العرين سكان من يبَق ولم عيذاب
هللا. شاء إن فيها هللا بركة األب:

أوالدي. من شعرًة أفقدت وال أفقدتها ليتني يا الهواري:
بابنه؟ ابنتك زواج أمك تلده لم لك أخ يسألك أن أيسوءك أخي، يا إليك معذرًة األب:
جميًال إليك أرد أن مقدوري يف وليس هذا عليك آبى كيف العمدة! أيها آه الهواري:
فعزيتني محزونًا ثاكًال عيذاب صحراء من جئتك أما رجاء. لك أخيِّب ال أقسمت وقد
امرأتك إيلَّ الطعام وتحمل بيدك القهوة أنت تسقيني أهلك! بعض من وجعلتني وأمنتني
مالك من تعطني ألم ثم والذلة! غار الصَّ منازل فوقها منزلة األيام أنزلتني رجل وأنا

إعالن! وال َمنٌّ فيها لك يكن ولم الدنيا طالب يرجو ما فوق واسعة أرًضا
حتى عندي هللا أمانة كانت بل مني جوًدا كان فما عليك! بحقي األمر تذكر ال األب:
لك حق فهو يشء مني أصابك فإن سليم، بني من عربية أمي كانت لقد فأخذتها. جئت

العربي. برتاث أحق والعربي منها، ورثت ما إال أقطعتك ما ألني
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ولن مصطفى، أبا يا هوَّارة أنا نعم مصطفى. أبا يا الفضل غاية ذاك الهواري:
مكان عىل أدلك أن أستطيع ال ولكني صميم، هواري غري من ابنته بزواج الهواري يسمح

أردت. إذا ساعة بعد لك لتكن ابنتي، خذ سؤلك: بإجابة إال نفيس من جميلك
فقد يسوءك ما عنها نزولك يف كان فإن الفوارس، أبا يا عادتكم نسيت لقد األب:
فضًال. منك ابتغيت وإنما جميل عليك يل فما جميل، رد منك أرجو وما رجائي، عن نزلت
معك. يل رأى ال ترى كما شأنها يف امِض عنها، يدي رفعت لقد ابنتي، لك الهواري:

إذن؟ ساعة بعد أيكون شكًرا، أخي يا لك شكًرا األب:
أردت. إذا ساعة بعد أجل الهواري:

إني جالس) والرجل (يقبِّله جزيًال فضًال اليوم أوليتني إنك بشكرك، يل ايذن األب:
الزواج بهذا ملصطفى أهب ثم فدان، مائة مهرها وسأجعل الزفاف حفلة ألعد اآلن ذاهب

قليل. غري وهو الباقي وألخته له ويكون مائتني
متكرًما. إيلَّ وأرسلها ترى، ما افعل الهواري:

األيرس). الباب من (يخرج عليك سالم سمًعا، األب:
مدة الرأس منكَّس املكان يف ويتمىش ينهض (ثم والرحمة. السالم وعليك الهواري:

ويتكلم.) يرفعه ثم
صحراء يف قاتلوني الذين العرب أيها اإلخوان! تخاذل من آه الزمان! هذا جور من آه
منهم يبَق لم حتى الفوارس أبي بيت وأفنوا حريمي، وسبوا وأوالدي، رجايل فقتلوا عيذاب
ابنتي؛ وهذي فعلتم. بما منكم أنتقم ذا أنا هذا اليتيمة، الفتاة وتلك النادب الشيخ هذا إال
فيها تضيع التي األرض هذه براذين من برذون إىل بملكي أزفها الفرهة، العربية املهرة
ويكاد ويتمىش (يسكت العباب يف البحر لجة يف السحاب ماء نقطة تضيع كما األنساب
يف تتغلغل تزال ال الدهر يد هذي أن أم منكم أنا أمنتقم سوأتاه! وا سوأتاه. وا يختنق)
محدِّث عني يحدث ال جرًزا صعيًدا ترتكني ثم وروحها قلبها منها تنتزع حياتي! جوف
إىل بيدي أسلمها املوت حومة من بها فررت التي ابنتي ابنتي، صًدى! عني يخرب وال
يف ا رشٍّ وتكون الشيطان تؤاخي أخرى منه يل وليكون ذريتي. لتنقطع األنغال، من نغل
لقد عيني، أمام أشبايل وقتلوا قاتلوني الذين الهوارة أيها ويبكي) (يسكت وبؤًسا! الناس
حايف فتًى منكم باألمس جاءني لو الثاكل! طريف عنكم عفا املحرتق القلب هذا عنكم عفا
ما ا، غمٍّ نفيس ليفعم غالبًا، ابنتي، إىل يده ومد راجيًا وال معتذًرا ال الرأس، عاري القدمني،
الدماء أطهر األعراب أيها دمكم فإنما راضيًا؛ شاكًرا يدي يف بما لزودته بل عليه، أبيتها
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وي، ويتمىش) (يسكت األحفاد عقهم وإن اآلباء أرشف وآباؤكم األحقاد. أفسدته وإن
أنكر يل ما عيلَّ؟! الكريم الفالح هذا فضل أنىس يل ما عراني؟ ماذا بي؟ جد ماذا وي!
فأغنى. وعائًال فأطعم وجائًعا فكسا وعاريًا فآوى رشيًدا يجدني ألم سوأتاه وا بي؟ بره
إال اليوم إىل أبقاها وال فضلة إىل نماها وما ابنتي عليه آبى كيف اإلنسان! جحود من هلل يا
جارية. مصطفى يا ابنتي لك نعمته؟! أليست وأتقلب! فيها أمرح التي النعمة وهذه بره.
إال األرض هذه يف كرمه ومذكور عيلَّ أبيك فضل كان وما حسبه اإلنسان نسب إنما أال
أنا من رأيهم! وأخطل كربهم أشد ما األعراب ويح األرومة. وطهارة املحتد كرم عىل دليًال
من (بتعجب) اإلماء مرتبة أهلها كشح أنزلها عذراء الجواد هذا عىل آبى حتى الناس يف
حرمة يَْرَع لم فؤاد تبَّ ونصريه، هللا رسول أخو أنا هواري، أنا عربي، أنا أنا؟! من أنا؟!
بمكرمة! ابنتي يف ويقتلني بلقمة، الرجل أيشرتيني لذله! املرء تطعم يمني وشلَّت أهله!
ماذا نغيل. من دم أحفادي عروق يف يجري لن ويحي وأطعمنا! الناس أكرمنا طاملا لقد
املكان؟ هذا من بها أأفر (يسكت) لنفيس أقول وماذا الفوارس! أبي عن األعراب يقول
من أخرجني اللهم سوأتاه! وا وعد؟ ثم وقسم وجميل ذمة للرجل رقبتي ويف أفر أنا أفر!
يدي؟ جريمة بعيني أشهد ال لكي نفيس أأقتل وهًدى. منًَّة منك وأولني الضيق هذا أزمة
ومفسدة سمعتي سوء يمحو ولن نفيس قتل ينفعني ماذا قلباه! واحر عيلَّ. عار ولكنه
ماذا وي! مصطفى! أقتل (يسكت) الغالم أقتل خافت) بصوٍت يتكلم ثم (يسكت األحفاد
إن املروءة أنكرتني لقد ولده. قتل األعوام هذه أبد بي برِّه عن الرجل أجزي حتى أصابني
يدي. ملك هي اليوم، حتى ابنتي هي أجل. أقتلها؟ سلمى! (سكوت) هذا بمثل هممت أنا
مصاب يكون ولن الظنة، وسوء عني للريب أدفع هذا تزويجها عار من تفاديًا أقتلها
أقتلها وما فواحد، رشيف أما أمثالها، من كثريًا الدنيا يف إن مصابي. كبعض فيها الفتى
وأرحم. أبر وبي وأسرت، لها أوىل َلْلموُت نغيًال، أطيق وال جميًال، أنكر ال أني ليعلموا إال

ذا. أنا ها أبي! الخارج): (من سلمى
الوصيد باب إىل ويذهب حزامه من سكينًا (يجرد هي هذي هي، هذي الهواري:

دخولها). عند ويرضبها
سلمى ابنتك، سلمى أنا وتقع) ترتاجع ثم الباب من (تطل أبي يا هذا ما سلمى:

الدوار). داخل (تسقط أبي يا عنك هللا عفا آه. آه، أنا
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أدركونا. أدركونا سلمى! هذا؟ ما الخارج): (من مصطفى
مصيبتاه! وا دم، هذا سلمى! هذا؟ ما واألم: العمدة

أواه! قتلتها؟! ملاذا اه عمَّ يا هذا ما (يدخل): مصطفى
وجاء األحفاد عار الهواري الفوارس أبو محا اآلن السؤال): يفهم لم الهواري(كأنه
عهد ألخون أكن ولم فوهبتها الجميل نكران أطيق أكن لم بالجميل. اعرتاًفا بالربهان

فقتلتها. نغيل من بتزويجها العرب
باهلل! إال قوة وال حول ال (يدخل): العمدة

يف نصيبي أخذت وقد روحها ويل جسدها مني لك الكريم العمدة أيها الهواري:
فوداًعا ابنتي يا أنت أما مبحوح) خافت وصوته ابنته إىل (يلتفت نصيبك اآلن فخذ ابنتي
ال صوته) (يعيل واعذري ألبيك فاشفعي ربك لقيت وإذا قلبي، حبة يا وداًعا (يبكي)

جاريًا).1 (ويخرج سالم عليك، سالم العار. من الدنيا هذه يف خري النار أن تنيس
يرتدد نفًسا الفتاة يف إن النورية! إىل بها نذهب بنا هلم مصطفى! أبا يا هلمَّ األم:
األول منذ فإنه مصطفى أما بها. ويخرجان الفتاة ويحمالن امرأته إىل العمدة (يذهب

يفيق). ثم طويلة غيبوبة يف وهو املصطبة عىل يرتمي
ينشد): (ثم قلباه واحر آه هي؟ أين بها؟ ذهبوا أين مصطفى:

ب��ال��ي ع��ل��ى ي��خ��ط��ر ل��م غ��درك ده��ر ي��ا آم��ال��ي ال��وص��ل ي��وم ال��ده��ر خ��يَّ��ب ق��د
أه��وال؟ ذات ن��اًرا ال��ق��ل��ب ل��ه��ا ي��ص��ل��ى م��أث��م��ة ال��ح��ب أك��ان ج��ن��ي��ت؟ م��اذا
ب��إق��ب��ال؟ واف��ت إذا ال��ح��ي��اة ن��ع��م��ى ت��ح��رم��ه��م ال��ح��ب ب��أه��ل م��غ��ًرى أن��ت أم
س��ال��ي ت��ائ��ب ف��إن��ي ه��ذا ك��ان إن ب��ي��دي ال��ه��وى ك��ان م��ا ده��ر ي��ا وال��ل��ه
ل��ي أول��ى وه��و إل��ي��ه��ا ال��ج��زاء ع��ن��ي وع��دا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ف��ل��م ج��ن��ي��ت ه��ب��ن��ي
وأوص��ال��ي؟ ق��ل��ب��ي ت��ص��ب ت��ص��ب��ه��ا ف��إن ش��رع ال��ه��وى ف��ي أنَّ��ا ت��ع��ل��م أن��ت أم
ال��ع��ال��ي ق��ده��ا م��ن ت��ره��ف��ه وال��رم��ح ي��ح��رس��ه��ا ال��ل��ح��ظ س��ي��ف أح��س��ب ك��ن��ت ق��د

ترتاح ختاًما أختمها أن إيلَّ وطلب يفرجها أن ودَّ أبيض األستاذ ولكن األصل يف الرواية انتهت هنا 1

وإسدال قتيلة بسلمى الدخول إىل املوقف دعاهم فقد ذلك ومع ذلك، بعد يأتي ما فأضفت النفوس به
التالية. القصيدة إنشاد بعد الستار
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ح��ال��ي ب��اس��م ث��غ��ر ال��ح��ب��ي��ب��ة ع��ل��ى ي��ع��ط��ف��ه ال��ده��ر أن أح��س��ب وك��ن��ت
ت��ال��ي؟! إل��ف��ه��ا م��ن ل��ه��ا ج��ع��ل��ت ه��ال ب��ط��ع��ن��ت��ه أه��وى وق��د أب��اه��ا وي��ا
أف��ع��ال ش��ر إال ال��ل��ه ل��ك ي��ذك��ر ف��ل��م ف��ع��ل��ت م��ا خ��ي��ًرا ال��ُع��ْرُب ي��ج��ع��ِل إْن
اآلل م��ن ك��ان��ا ال��ه��وى ف��ي ت��ع��ارف��ا وم��ن ال��ن��ف��وس غ��ض��اض��ات ف��وق ال��ح��ب
ح��ال إل��ى ح��اٍل م��ن ال��ح��ب ب��ه ي��س��م��و ب��ه��ا ي��ع��اب ح��ال ب��ه ت��ك��ون وم��ن

ويصيحان.) مصطفى إىل َعِجلني وامرأته العمدة (يدخل

تمت. لم سلمى إن وافرح؛ بني يا ط تنشَّ األم:
تمت! لم مصطفى:

أكتافها.) عىل ويقبض إليها (يسري

قدميها. عىل الفور عىل ستأتيك األب:

وتتبعهم يزغردن سلمى مع كانوا الذين والفالحات الفالحون يدخل ذلك (عند
ويحتضنها إليها يهرع مصطفى يراها فلما النورية أيدي بني ضعيفة سلمى

املصطبة.) عىل ويُجلسها

كالذي فراًقا مثلنا يرىضلحبيبني ال إنه إيلَّ، هللا ردك لقد سلمى! سلمى، مصطفى:
إيلَّ! الحبيبة، أيتها صدري إىل أبوك. أراده

مصطفى! مصطفى، سلمى:
وتتقدم) (للنورية الكريمة الضيفة أيتها وأنت األحباب، أيها بشارتكم خذوا األب:
بما عام كل األرض تخرج ما كل من ومثلها القمح من أرادب ثالثة عادة عيلَّ لك لتكن

نقود). كيس لها (يقدم هذا اآلن خذي وداويت. برشت
الخاص. مايل من مني ومثلها األم:

سيدتي. يا لك شكًرا النورية:
(ينشد): مصطفى

وال��م��ن��ى ح��ي��ات��ي ي��ا ب��ك ل��ي وج��اد ال��زم��ان ح��نَّ
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ع��ن��ا أخ��ش��ى وال ي��وًم��ا ل��وع��ت��ي أش��ك��و ع��دت م��ا
ه��ن��ا ك��رض��وان وأب��ي ال��م��رت��ج��ى ال��ن��ع��ي��م ه��ذا
ال��ه��ن��ا رس��ل وت��ق��بَّ��ل��ي واف��رح��ي ادخ��ل��ي��ه��ا ق��وم��ي

تقول): وهي فرحة صدره عىل (فتقع

مصطفى. مصطفى، سلمى:

يزغردن والفالحات والفالحون الدوار نحو بها ويسري بلطف يأخذها (ثم
الستار.) ويسدل
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