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الرواية وقائع

القرطبي» «كونَْزْلف قصة من هذه املرسحية روايته موضوع املعلوف فوزي استوحى
Gonzalo Fernandez de وباإلسبانية: Gonzalve de Cordoue «بالفرنسية:
ذلك بمآثر تشيد شعرية رواية وهي .(Florian) فلوريان الفرنيس للكاتب «Cordoba
صاحب األحمر هللا عبد أبو إسبانيا يف العرب ملوك آخر عىل انترص الذي األندليس البطل

١٤٩٢م. سنة غرناطة،
شاتوبريان الكبري الفرنيس الكاتب مرسحيته تأليف يف فوزي استلهم كذلك
بني آخر «مغامرات التاريخية قصته ١٨٢٦م سنة أصدر الذي (Chateaubriand)
وهو حامد، ابن بطلها ى وسمَّ (Les Aventures du dernier Abencerage) رساج»

غرناطة». «سقوط مرسحية يف أيًضا البطل اسم
فصولها: تتابع بحسب املأساة املرسحية وقائع ييل وفيما

« والحبِّ الوالء «بني األول: الفصل

وبطولته، تفوقه بسبب له وحسده حامد ابن عىل بحقده املعروف زغرة بني سيِّد عيل
السلطان إليها ينظر التي دريدة وحبيبته حامد ابن عىل هللا عبد أبي السلطان صدر يوغر
عبد أبا عيلٌّ ع ويشجِّ باستمرار، عنه تُعِرض بل اهتمام، أي تعريه فال عارم، بشبق دائًما
يُطري السلطان لكن الجمال، الخارقة املرأة تلك عىل للحصول حامد ابن قتل عىل هللا
بأن عيلٌّ فينصحه به، الغدر ويرفض العرش، عن الدفاع يف وبطوالته حامد ابن مناقب
بني والحرب الحب حول حميم حوار وبعد ترفض. أو تقبل ا فإمَّ علنًا، حبَّه عليها يَعرض

مهم. ألمر طلبه الذي إبراهيم والدها دعوة األخري هذا يلبي حامد، وابن دريدة



غرناطة سقوط

ويتقدَّم متنكِّرين، وكانا وجهيهما عن فيكشفان الفرصة وعيل هللا عبد أبو ينتهز
قطًعا، ترفض لكنها بها، شغفه معلنًا بامللك، إياها واعًدا دريدة، يد طالبًا السلطان
ًدا مهدِّ ورفيقه هللا عبد أبو أثرها عىل ينسحب بينهما عنيفة بمشادة الحوار وينتهي

متوعًدا.
حصار بدءوا اإلسبان أن ويخربانها لقائها، إىل دريدة والد وإبراهيم حامد ابن يعود
رفًضا فرتفض آمنة؛ منطقة إىل ترحيلها يقرتحان ثم محالة، ال واقعة الحرب وأن املدينة،
حامد ابن نفس يف الرصاع يبدأ وهكذا هللا، عبد أبي وبني بينها كان بما وتخربهما قاطًعا،

قلبها. عىل صاحبه يزاحمه الذي للعرش ووالئه لدريدة حبِّه بني

والجمال» العرش «بني الثاني: الفصل

أبي إىل وجهت أنها يدَّعي التي وحبيبته حامد ابن عىل السلطان تحريض يف عيلٌّ ينشط
حامد ابن خطيبها من كالٍّ إليه يستدعي بأن ويُقنعه يده، برفضها كربى إهانة هللا عبد
ولكن إليه، وتُسلَّم الخطيب ذلك عن دريدة تتخىلَّ أن منهما ويطلب إبراهيم، ووالدها

املوضوع. يف إليها يعود الرأي بأنَّ وتسلَّحا ذلك رفضا الرجلني
ال وأنَّه واالنهيار، بالجوع مهدَّدة املدينة أن للسلطان حون ويُوضِّ القبائل أمراء يدخل
تسليم غرناطة سلطان يعرضعىل اإلسبان من رسول يصل وهنا األعداء. مواجهة من بُدَّ
حامد ابن لكن ، الحلِّ ذلك إىل القبائل رؤساء معظم فيميل مناسبة، رشوط وفق املدينة

القتال. ويُقرِّرون التسليم، يرفضون الفرسان وبعض
املقدس غرناطة عَلم حامد البن السلطاُن يُسلِّم بأن ملغوًما؛ حالٍّ وجد قد عيلٌّ وكان
عليه حكم املعركة يف منه وانتُزع خرسه فإن األندلس، فتح منذ العرب أجداد عن املوروث
انترص قد يكون عليه املحافظة استطاع وإن سلطانه، نصيب من دريدة وكانت باملوت،

له. حبيبته وبقيت اإلسبان عىل
إيزابيال اإلسبانيني؛ امللكني إىل الرسوَل السلطاُن فردَّ القتال، خوض تقرَّر وهكذا
اإلسبان سيهاجمون رساج بني قومه أنَّ أعلن الذي حامد ابن إىل العلم وسلَّم وفرديناند،

الفجر. عند
األخري، هذا من العلم ورسقة حامد، وابن إبراهيم بقتل حمد خادمه كلَّف عليٍّا ولكن

ممكنة. مناسبة أي يف أو املعركة أثناء وذلك املال، من كبرٍي مبلٍغ مقابل
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الرواية وقائع

« والحبِّ الخداع «بني الثالث: الفصل

املعركة خوض عن حامد ابن وحبيبها إبراهيم الشيخ والدها تثني أن عبثًا دريدة تحاول
رساج بني فرسان يجتمع وفيما ذلك. يف فتفشل القتال؛ ساحة إىل معهما تذهب أو
رحى وتدور لهم، املكائد حمد وخادمه عيلٌّ يكيد سيوفهم شاهرين القتال إىل ويمشون
انتصاره بعد شتَّى غنائم العدو من ورجاله حامد ابن فيغنم اإلسبان، وبني بينهم الحرب

األول. اليوم يف عليهم الساحق
يف العلم يحمي أن إبراهيم ويرصُّ ليًال، مضاربهم إىل وجنوده حامد ابن يأوي ثم
وينام ق، يُوفَّ فال بنفسه العلم حماية ويتوىلَّ ذلك عن يثنيه أن حامد ابن ويحاول مرضبه،
عىل رساج بنو ويصحو بالعَلم، ويميض ويقتله إبراهيم مرضب إىل حمد فيتسلَّل الجميع
وهم بهم فيغدرون رساج، بني مخيَّم عىل حمد بمساعدة ليًال انقضوا وقد اإلسبان جلبة
السلطان جنود ويقبضعليه بجراح، حامد ابن خاللها يصاب طاحنة معارك وتدور نيام.

املدينة. داخل إىل جريًحا رجاله نقله أن بعد ويسجنوه
أبيها. جثة عىل تنتحب دريدة

والنَّْطع»1 الجامع «بني الرابع: الفصل

قسمني: من الفصل هذا يتألف
حامد ابن عن بالتخيلِّ إقناعها وسيلة بكل وعيل هللا عبد أبو يحاول األول: القسم يف
علماء ُحْكم هللا عبد أبو أمامها يربز عندئذ فرتفض. للسلطان زوجًة العرش واعتالء
طويل جدل وبعد املقدَّس. العلم َخِرس ألنه حامد ابن بإعدام فيها الرشع وقضاة غرناطة
عن ويبعده حامد ابن عن يعفو بأن السلطان يعدها دريدة، جانب من انتحار ومحاولة
تلك الفتاة بقبول األمر وينتهي زوًجا. — بالسلطان أي — به قبلت هي إن غرناطة

حامد. ابن حياة الفتداء التضحية
عيلٍّ لتحرُّشات خاضًعا السجن يف الجريح حامد ابن فيبدو الثاني: القسم يف أما
دريدة بأن عيلٌّ يُخربُه ثم بحياته. تودي كادْت جراحه من ُمربِّحة آالًما ويعاني وحمد،

باإلعدام. عليه املحكوم تحت يفرش الجلد من بساط النَّْطع: 1
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غرناطة سقوط

ابَن عيلٌّ ويُطِلق إفريقية. إىل نفيه رشط عنه العفو زوجها من والتمست السلطان إىل ْت ُزفَّ
منفاه. إىل به ويذهب السجن من حامد

والحبيب» الزوج «بني الخامس: الفصل

ويدخل ، زنجيٍّ بزيِّ متنكًِّرا الحمراء قرص إىل ويتسلَّل خلسة غرناطة إىل حامد ابن يعود
خانته بأنها حامد ابن ويتهمها طويل، عتاب بينهما فيدور امللكي، الحرم يف دريدة جناح
الخنجر فيسقط عاطفي، رصاع يف قتله منها طالبًا بخنجر إليها يدفع ثم عهده، وأنكرت
إىل زوجها رشف عىل حريصة اآلن أنها وتفهمه موقفها عن دريدة وتدافع األرض، عىل
وفيٍّا فعًال كان إذا غرناطة عن يبتعد أن منه تطلب كما عميق، حوار من هنالك ما آخر

لحبها.
ُمحرًَّفا الكالم فنقال الحبيبني، بني الدائر الحوار إىل خلسة يستمعان وحمد عيلٌّ كان
به لتقتل دريدة إىل سلَّمه الرجل أن زاعمنِي حامد ابن خنجر وسلَّماه هللا، عبد أبي إىل

غرناطة. سلطان
هللا عبد أبو ويتَّهمه عليه، تقبض القرص حامية ولكن الفرار، حامد ابن يحاول
القرص رساج بنو ق ويطوِّ شخصيٍّا، بخيانته دريدة زوجته يتَّهم كما الوطن، بخيانة
الحكم ذ فينفِّ حمًدا؛ بذلك ويكلِّف بقتله، السلطان فيأمر حامد، ابن تسليمهم طالبني
دريدة ينتاب وهنا أعقابهم. عىل رساج بني ردَّ جنوده من هللا عبد أبو يطلب ثم فوًرا،
ال ثم واملوت، الحياة بني الهسترييا من بحالة وتمرُّ صوابها، فتفقد الجنون، من رضب
مع هرب قد فيكون حمد أما انتحاًرا. روحها تزهق حتى باألرض رأسها ترضب تنفك
بني ضدَّ القرص عن الدفاع يف جرح الذي عليٍّا سيده ولكنَّ خيانته، من غنم الذي الذهب
حامد ابن ضدَّ دبَّرها التي باملؤامرات السلطان أمام ويعرتف ضمريه، إليه يعود رساج

جراحه. عمق من روحه وتفيض ودريدة،
سيفه، فيشهر القرص، اإلسبان ويدخل ضمريه، صحوة اآلخر هو يعاني هللا عبد أبو
يُسلَّم ال غرناطة سلطان سيف إن لهم: فيقول سيفه، طالبني فوًرا يطوقونه األعداء لكن
لم ُمْلًكا النساء مثل ابك الخارج: من له يقول صوٌت ويُسمع السيف، يكرس ثم ألحد.

الرجال. مثل عليه تحافظ
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األول الفصل

واحلب بنيالوالء

العربية. بغرناطة الحمراء قرص حدائق يف العريف جنَّة املكان:
وأزهار. أشجار مقمرة، ليلة املنظر:

األول املشهد

«متنكَّران») عيل – هللا عبد (أبو

يُصدَّق! يكاد ال هذا إِنَّ قصوري؟ وبني الحبيبان؟ يجتمع أَهنا هللا: عبد أبو
… السلطان موالي يا بي ِثْق عيل:

نحن؟ موقٍف أيِّ يف ترى أفما «سلطان»! كلمة تلفظ وال َصْه! هللا: عبد أَبو
يتناجيان الشجرة، هذه ظلِّ ويف املكان، هذا يف سيدي يا رأَيتُهما طاملا عيل:

ويتشاكيان.
الفتاة! لتلك الويِل كلُّ الويُل وغضبي! غريتي تُثري َقْدَك هللا: عبد أبو

مني! وتنفر عني تُعرض وهي بي ا عمَّ بنظراتي لها أعربُت فكم
بغضك وزرع أغراها من ذنب بل وغدها، أمسها بني تميز ال فتاٍة ذنُب الذنب ما عيل:
الجوُّ لَك خال منه انتقمَت فمتى لك. عداوته مبلغ وتعرف حامد ابن تعرف فأَنت قلبها! يف

بها!



غرناطة سقوط

… السعادة! بتلك يل َمن أَواه! هللا: عبد أَبو
… «الَهوا»! بها يلعب كالريشة «الهوى» يف النساء فقلوُب َسَلتُْه، حبيبها قتلَت إذا عيل:
بالرجل، اإلِيقاع من تمكنَّا هبْنا ولكن خطري! غرِي َكأمٍر القتَل تذكُر أَراك هللا: عبد أبو
بعدنا من للمؤرِّخني وتُصبُح بالدِم، الحمراءِ ُجدراَن تُلطِّخ ثورٌة العاقبة؟ تكون فما
عميُدهم وهو رساج بني قومه عند دُمُه يُهَدُر وهل الحمرة! بديع بديعيٍّ ِطبَاٍق موضوَع
واإلسبان ال كيف الثورة! إىل منا السكينة إىل أْحوُج إننا وهللا أما له؟ ينتقموا فال وفارُسهم،

… أسوارنا! من قوسني قاب عىل
الخنجر. يفعله ال ما الحيلة تفعل وقد موالي، يا رضوٌب للقتل عيل:

من وهو لنُرصتي سيَفه قدَّم أَن بعد مني أرشَف حامد ابن أجعل وهل هللا: عبد أبو
لحبِّه إالَّ ليشءٍ ال العداءَ فأناجزه عريش عن الذَّوِد يف الحَسَن بالءَه أََوأَنَىس أعدائي؟ ألدِّ

أنا؟ أُحبُّها غادًة
عيل:

َس��واءُ ف��ي��ه ال��ع��ب��اد ف��ك��لٌّ س��ل��ط��اٌن — م��ل��ي��ك��ي ي��ا — ال��ح��بِّ ف��ي ل��ي��س
ي��ش��اءُ م��ا س��ل��ط��انُ��ه ف��ي��ق��ض��ي ل��ل��ُح��ْس��ِن ال��وح��ي��دُة ال��س��ل��ط��ُة إن��م��ا

عن وفضًال ، الحبُّ جمعهما قلبني بني أُفرِّق أَن العار فمن عيل، يا كفى هللا: عبد أبو
تقيض عريش صيانة وإِن لها. وهو له فهي األَِرس؛ من الفتاة والَد أَنقذ حامد فابن ذلك

إغضابه. بعدم
ال أسوًدا رجايل بني أن موالي ليَثْق ولكن … آخر أمٌر فذلك تخشاه كنت إذا عيل:

وتسحقهم. رساج بني عىل لتنقضَّ واحدة إشارًة تنتظر وهي ضيم، عىل تنام
ال تضحيٌة فهو غرامي سبيل يف عريش سْحُق ا أمَّ ويفٍّ! خلٍّ من لك يا هللا: عبد أبو

… بها يل ِقبََل
فتفضلك حبَّك الفتاة تلك مطارحة وحسبك التضحية، هذه عن غنًى يف إنك عيل:

بك. بما فتكاشفها الليلة؛ هذه حضورها من بد وال حبيبها، عىل
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والحب الوالء بني

ا وإمَّ — أتمناه ما وذاك — قبوٌل ا فإمَّ … قلتَه فيما بأس ال … ولكن هللا: عبد أبو
أَخشاه! ما وذاك — صدوٌد

ل��ل��ِوْرِد ق��ل��ب��َي ال��ي��وَم ع��ل��ي��ه ي��ح��وُم م��ورًدا ال��ح��ب��ي��ب��ة داَر ي��ا ف��دي��ت��ِك
تُ��ب��دي ول��م تُ��ع��ي��دي ل��م ال��ُم��ع��نَّ��ى، ل��ه��ذا رح��م��ًة ق��ل��ُت: إْن ت��ح��وي��َن، ك��م��ن ألَن��ِت
َص��ْل��ِد ح��َج��ٍر م��ن ُق��دَّ ق��ل��ٍب ذاِت س��وى ال��َج��َف��ا أُم��ث��ول��َة األَح��ج��اَر ع��لَّ��م ف��م��ن
ع��ن��دي م��ا ال��ح��بِّ ل��وع��ة م��ن ع��ن��ده��ا ف��ه��ل ن��ظ��رٍة ألول ق��ل��ب��ي ت��ع��لَّ��ق��ه��ا
َح��دِّ إل��ى ب��ي ي��ن��ت��ه��ي ال ه��ًوى ج��ن��وَن ال��ح��ج��ى! ض��يَّ��ع ك��م وال��ح��ْس��ُن ب��ه��ا، ُج��ن��ن��ُت
َع��بْ��ِد م��ن أط��وَع ال��س��ل��ط��اُن ب��ه ف��ص��اَر س��ل��ط��ٍة ك��لَّ ال��ه��وى أع��ط��ى َم��ن ف��س��ب��ح��ان
ال��َوج��ِد! م��ن ب��ق��ل��ب��ي واألُخ��رى ال��ُح��س��ِن م��ن ب��خ��دِّه��ا ن��اًرا ال��ن��اَريْ��ِن، ق��َس��َم وَم��ن

وبقربه حامٍد ابُْن هذا نحونا. يتقدَّمان شبحني أرى موالي؛ يا َرْسِلَك عىل عيل:
ُدَريْدة!

بوجودنا. يشعرا أن قبل فلنذهب هللا: عبد أبو
أحد. يرانا وال حديثهما نسمع حيث نختبئ بل عيل:

حسنًا. قليًال): هللا(يرتدد عبد أبو

(يختبئان.)

الثاني املشهد

دريدة) – حامد (ابن

أملسه ال ٌج تموُّ غداِئرِك ففي منه! ألَجمل إنِك جميًال؟ الليل هذا أفرتين حامد: ابن
بخيوطه املتسلِّل القمر وهذا نجومه. بريق يف أراه ال سحٌر عينيِك ويف سواده، فحمة يف

… نظراتِك من وشعًرا عمًقا أَقلُّ نظراته إن األوراِق؟ خالل من ية الفضِّ
حبي! وبتأَلُّق عواطفي، بُعْمِق أُشبهُه أُشبهه، ألنني يحبُّني الليل أن أشعر دريدة:
يه أُوشِّ رداءً الليَل لبسُت لو أتمنَّى وكم … حبِّك غريُ يَهبْنيه فلم تصف الذي الجمال أما

عينيك. يف جماًال فأزيد بالقمر؛ وأُمنْطُقه بالنجوم،
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غرناطة سقوط

من وأَخلع عقًدا، لك نُجومه من فأنُظَم الليل؛ هذا يل كان لو أتمنى وأنا حامد: ابن
البرش. فوق ألرفعك وإنَّما الجمال، فوق فأنِت جماًال، ألزيدِك ال تاًجا، عليِك قمره

الشعريَّة بنغمتك الحبِّ عن ثْني حدِّ أَموت. وبِه أَحيا فبِه حْسبي، حبَّك إِن دريدة:
السماء. عالم إِىل يرفعني ما كلماتك ففي الساحرة،

فوق نابض يشءٍ كلُّ هو أَنا، هو أَنِت، هو الحب؟ يحدد ومن الحب؟ حامد: ابن
األرض… هذه

ُق��بَ��ُل وق��وتُ��ُه ع��ب��راٌت ف��م��ش��ربُ��ُه ال��م��ن��ى ث��ْغ��ُر ه��و
أََم��ُل ال��ل��ق��ا م��ع��رض ف��ي وه��و أَل��ٌم ال��ن��وى م��ع��رض ف��ي ه��و
ال��ُم��َق��ُل ال��ورى إل��ى ع��رََّف��تْ��ُه ه��ي��ك��ل��ُه وال��روُح ربٌّ ه��و
ال��ِع��َل��ُل ع��ب��ي��ده ف��ي ف��م��َش��ْت ع��لَّ��تَ��ه��ا أَل��ب��س��ت��ه ُم��َق��ٌل

بالغيوم، متلبِّدٌة قاتمٌة أَوَّاه، ولكنَّها، األديم! كهذا صافية حبنا سماءَ ليت دريدة:
بخوٍف فأحسَّ الحرب، شبح يل يرتاءَى حتى فيها نحن التي بالسعادة أشعر أكاد فال

صفائي. عيلَّ يُعكِّر

ب��َالُدْه ت��ع��ي��َش ل��ك��ي ظ��ل��ًم��ا ال��ل��ِه َخ��ْل��َق ال��ح��رِب ف��ي اإلِن��س��اُن أََويُ��ْردي

حامد: ابن

ج��ه��اُدْه ونِ��ْع��َم ب��ه��ا، ف��أَك��ِرْم وال��م��ج��ِد ال��ب��س��ال��ِة م��ي��ت��ة ت��ُك��ْن إِن

عىل والرابض بقببه، السماءَ يعانُق الذي القرص هذا الحمراء. أمام إِننا انُظري،
ملوٌك الجدود، تراث من لنا بقَي ما كل هو حوله بما القرص هذا إِن بأعمدته. الثرى
وسواعد نبيلة، وقلوب ناضجة، عقول بنائه يف فاشرتكْت بتشييده، قاموا الجانِب عزيزو
صارت ما إىل بحمرائها صائرة غرناطة ولكن العرص، وأعجوبة الفن تحفة هو وها قوية.
عن نَذُْد لم إذا وذلك بقالعها، وأشبيليُة بجوامعها، وقرطبُة بمعاهدها، طليطلة إليه
تندثر أَن يَسوءُِك أََفَال أَعدائنا. فم يف سائغًة لقمًة تقع فال دمائنا، من باألَحمر الحمراءِ

ازدهارها؟ سبيل يف وقرون قرون اندثرت وقد الزاهرة املدنيَُّة هذه
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والحب الوالء بني

أَبي فساَد تنىس وهل غرناطة! عن ال ظالم طاغية عرش عن تدافع ولكنك دريدة:
ضغينة؟ من لَك يضمرُه وما هللا عبد

فانون، امللوك إن هللا! عبد أَبي عرش عن ال وطني عرش عن أدافع أنا حامد: ابن
الوطن ولكنَّ يل، بعدائه وأشعر غاِشم، طاغية هللا عبد أبا أَن أَْعَلُم أنا فخالدة، املبادئ أما
واملبانَي الجوامَع هذه وأَرى زاهرة، زاهيًة الرياضحويل هذه أرى إِنني عاطفة! كل فوق
يبقى فال َوأَطالًال، خرائَب وتصبح فيه، تندثر زمٌن يأتي قد … ولكن ُمشَمِخرَّة، قائمًة
أَحُد بها مرَّ فإذا ترابها، بعض غريُ العريِف جنَِّة ومن جدرانها، بعِض غريُ الحمراء من
عينِه، يف والدمعُة األطالل إىل ونظر املوضع، هذا يف ووقَف البعيد، املستقبل يف َحَفدِتنا
الشمم بناها مدينٌة قامْت هنا تقلَّص، وهنا أجدادي مجُد تأَلََّق هنا وقال: قلبه، يف والحرسُة
وأنا ُمضيَّعة، خاملٍة ٍة أُمَّ من فأَصبحُت ِعزِّي، وحاَل أَمجادي ضاعت هنا الفساد، وهدمها
هللا عبد أبا سيُعلُن الحفيد هذا فخارها! للوطنيَّة وكان مناَرها، للمدنيَِّة رفع شعٍب سليُل
وهذه حياضهم. عن الذود سبيل يف استماتوا من يلعَن لن ولكنَّه أجداده، عرِش مضيَِّع

جهوُدنا. فضاعْت دفاُعنا؛ يُثِْمْر لم إذا جهادنا عن لنا مكافأٍة أَعظم
عليك. خائفٌة ولكنني أعلم، ال دريدة:

واجٌب منهما لكلٍّ وعيلَّ واملجد، الحبِّ بني اآلن واقٌف إنني دريدة، حامد: ابن
سأقضيه.

ُم��َش��يَّ��ُد ال��ن��ج��وم ف��وق ُرْك��نُ��ه وذا ع��رَش��ن��ا يَ��ث��لُّ��ون ط��وًع��ا أَن��ت��رُك��ه��م
��ُد ُم��َح��مَّ يُ��ْم��َح��ى ال��ح��قِّ َل��َع��ْم��ُر َوَل��يْ��َس ��ٍد م��ح��مَّ اس��َم أَوربَّ��َة م��ن ف��يَ��م��ُح��وَن
ي��ُد وال ح��س��اٌم ال س��ك��وٌت ون��ح��ن ب��الَدُه��ْم ي��س��ت��رج��ع��ون أَن��ت��رُك��ُه��م

دريدة:

م��ورُد ل��ل��م��وِت ال��ح��رَب ف��ِإن وح��اِذْر ال��وغ��ى ل��ظ��ى ت��ج��نَّ��ْب ت��ه��وان��ي ك��ن��َت إِذَا
أَنْ��َك��ُد ب��ع��دَك ف��ال��ع��ي��ش ب��ه��ا أُص��ب��ُت ب��ن��ك��ب��ٍة أُص��ب��َت إْن روح��ي وروُح��َك
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غرناطة سقوط

حامد: ابن

ي��ش��ه��ُد وال��ل��ه َع��نْ��ُه يُ��ْخ��ِب��ْر ُف��َؤاَدِك َف��اس��أَِل��ي ت��ش��كِّ��ي��َن ح��بِّ��ي ف��ي ك��ن��ِت إذا
أَْق��ُع��ُد َف��َح��تَّ��اَم تَ��ْدُع��ونِ��ي ِه��َي َوَه��ا َع��ِزي��َزٌة َع��َل��يَّ أَْوَط��اِن��ي ول��ك��نَّ
يُ��نْ��ِج��ُد َوُح��بُّ��ِك يَ��ْح��ِم��ي��ِن��ي َف��َربِّ��َي ه��اِئ��ٍب َغ��يْ��ر ِل��ْل��وََغ��ى نَ��ْف��ِس��ي َس��أن��ذُر
أَْح��َم��ُد َف��اْل��َم��ِن��يَّ��ُة ذُلٌّ َك��اَن َوإِْن ف��ح��بَّ��ذَا ال��ح��ي��اِة ِف��ي ِع��زٌّ َك��اَن َوإِْن

اْلَهَوى. َلنَا َويََشاءُ نََشاءُ َحيُْث ونَذَْهُب الَقْرصِ َهذَا ِمْن أَنْتَِشْلِك َوِعْشنَا هللاُ َقدََّر َوإِْن
هذه نهاية إىل نَِعيَش َلْن أنَّنَا أَبًَدا، يُْخِطئْ لم وهو يحدثني، قلبي ولكن دريدة:

ُحبِّنَا. ضحيَّة مًعا نموُت بل الحرِب،
من َشْعَرًة يََمسُّ بمن أفِتُك ِبُقْرِبِك َفأَنَا عليِك؛ تستويل الوساوَس تََدِعي ال حامد: ابن

رأِسِك.

عثمان.) (يدخل

الثالث املشهد

عثمان) – دريدة – حامد (ابن

َسيِِّدي. َمَساءَ هللاُ أَْسَعَد عثمان:
عثمان؟ يا وراءََك ما حامد: ابن

طلبك. يف أَنَْفذَِني إبراهيم موالي عثمان:
مهمٍّ! أمٍر حدوث من بدَّ ال الساعة؟ هذه مثل ويف إليه؟ يدعوك والدي دريدة:

َوأَُوافيِك. أَُقاِبلُُه بينما دريدة يا هنا ابقي حامد: ابن
بالرجوع. تُبطئْ فال سأبقى؛ دريدة:

املقعد.) عىل دريدة وتجلس وعثمان، حامد ابن (يخرج
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والحب الوالء بني

الرابع املشهد

عيل) – هللا عبد أبو – (دريدة

الحسناء. دريدة مساءَ هللاُ أَْسَعَد هللا: عبد أبو
هذا؟ َمْن دريدة:

ِزَمامه. يديِك يف غراٍم أسريُ هللا: عبد أَبو
أَستنجُد. وإِالَّ أنَْت َمن قْل هذا؟ يا هذًرا كفاَك دريدة:

هللا: عبد أبو

ن��ْك��ُر»1 ح��ال��ِه ع��ل��ى ِم��ثْ��ِل��ي ل��ف��تً��ى وه��ل ع��ل��ي��م��ٌة وه��ي أَنْ��َت َم��ن «ت��س��ائ��ل��ن��ي

أنا؟ َمْن بعُد تعريف أََلْم أنا؟ من

قناعه.) (يكشف

السلطان. موالي دريدة:
غري الساعة هذه يف هو فما بموالِك؛ تدعيه وال غرناطة، سلطان أجل، هللا: عبد أبو

موالِته. أقدام عىل قلبَه يطرح جاء عبٍد
سيدي. يا تعنيه ما أفهم ال دريدة:

ولم أُِحبُِّك أنَّني عىل قلبُِك يدلَِّك أَوَلم قاسية؟ يا أعنيه ما تفهمي أَلْم هللا: عبد أبو
أُِحبُِّك! السحريََّة: الكلمَة هذه لك ألقول إالَّ الليل هذا جنح يف أقصْدِك

مطلعها: التي الشهرية قصيدته من الحمداني فراس ألبي وهو البيت بهذا الشاعر يستشهد 1

الصربُ شيمتك الدمع عيصَّ أراك
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أنا؟ تُِحبُّنِي، دريدة:
َلِك َم ألقدِّ إالَّ أَتَيْتُِك وما غرناطة، سلطان من تهيُِّبِك يف عليِك لْوَم ال هللا: عبد أبو
أسعَد يراِك أَْن أمانيه أَْقَىص كعاشٍق خاطبيني بل كسلطان، تخاطبيني فَال السعادة؛

حواء. بناِت
هللا. عبد أبي السلطان جواري من جاريٍة غريَ تكون أْن ملثيل حاشا (بتهكم): دريدة

أَجمع؟ غرناطة سلطانة بل حبيبتي، تكوني أَن يمنع وما هللا: عبد أبو
بمثيل. يليق ال املوقف وهذا ذلك، يمكنني ال دريدة:

أجمَل أَنَّ تعلمني أَال ترفضينها؟ وأَنِْت السعادة إىل أَأَدعوِك للعجب! يا هللا: عبد أبو
إليه؟ أْدُعوِك ما مثل عىل تتحرسَّ اململكِة يف فتاٍة

فتاة غري أنا وما وسلطان، عزٍّ صاحُب فأنَْت موالي؛ يا وشأني دعني دريدة:
شيخوخته. زمن يف مَالَزمته واجبي من شيٌخ والٌد الدنيا هذه حطام من يل ما كلُّ مسكينة

يدي! هاِك قرصي، يف معِك يبقى إنَّه هللا: عبد أبو
ال. ال، دريدة:

نعمتي! ربيُب وهو حامٍد ابن عيلَّ ِلني تفضِّ أَنِْت إِذَْن هللا: عبد أبو
بيدي، حامٍد ابَن وَعدُت حبيبي! بشخص أَهنْتَني فقد هللا؛ عبد أبا يا كفى دريدة:
وهبتُُه وقد واحد، قلٍب غري يل ليس يَفاِن. َرشِ وََعَد َما نقِض إىل سبيَل فَال بي، أبي َووََعَدُه

املحال. تَُحاول فال
تُطرُق فالسعادة تثريب؛ وال عليه لْوَم وال األفضَل، يختاُر العاقل ولكنَّ هللا: عبد أبو

أبوابها. من
بي. وسعادته بحبيبي سعادتي إن دريدة:

، السنِّ حديثة تزالني ال إنَِّك مني؟ بِك أحقُّ دريدة يا حامٍد ابُن وهل هللا: عبد أبو
يعرُض القدِر عظيَم سلطانًا أن واعلمي نفِسِك إىل ارجعي عيلَّ. تفضليِه لم ذلك ولوال

والتاج. والعرش السلطان عليِك
والتاج. بالعرش ظفِرِه قالمة أبيع وال األرض، سلطان بكلِّ حبيبي أبيع ال دريدة:

سطوتي؟ تخافني أَال األخري؟ جوابُِك أَهذا هللا: عبد أبو
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والحب الوالء بني

ألجمل تقول أن تقدر إِنَك ني. يخصُّ وقلبي َك، يخصُّ عرشَك إِنَّ هللا، عبد أبا يا دريدة:
حامد! ابن حبيبة مع شأنك هذا ليس ولكن حبِّك، عىل عَك فتشجِّ أُحبُِّك الغادات:

وابتساماِتِك الفتانة، بنظراِتِك قويٌَّة أنِت الشامخة! الفتاة أيتها حذار هللا: عبد أبو
يف ترصُّ مطلق تحت حبيبِك أَن تنَيسْ فال وسلطاني؛ قوتي أمام ضعيفٌة ولكنِك الساحرة،
يخفضون ْن ممَّ لسُت أنا حقًدا. عليه زدُت حبٍّا نحوه زدت فكلما أشاء، ما به أفعل
الدرجات، أسمى إىل شئُت إذا بِك أرفع الجانب عزيز وأنا تتزعزع، ال إرادٌة فِيل الجناح؛

الدركات. أسفِل إىل شئُت إِذَا بِك وأحط
إنَّ النساء، تعرف ال فأَنَْت ال؛ العواطف؟ لئيمَة القلِب جبانَة تظنني وهل دريدة:

بالقوَِّة. تُْؤخذُ ال والقلوُب الخوف، طريق عن إليهنَّ يتطرَّق ال الحبَّ
منِك. بالرغم أَْمتَِلكِك كيف سرتين هللا: عبد أبو

للقلوب إنَّ قْلِبي. امتالك عِن عاجٌز ولكنََّك جسمي، امتالك عىل تقدر ربما دريدة:
ما بكل عليه تقدر ال الذي الحب هو السلطان وهذا له، فتمتثل يشاء بما يأمرها سلطانًا

عنفوان. من لك
عليِك! الحصوِل من يل بدَّ فال عيلَّ، تطاولِت لقد وهللا أما هللا: عبد أبو

َولَّيْتُموه َمْن انُْظُروا لهم: وأقول غرناطة أهل وأجمع أستنجد وإالَّ عنِّي ابتعْد دريدة:
اغِتصاِبها. إىل يَسَعى أعَراَضُكْم َسلَّْمتُموه َمن هاُكْم الذنُوِب، أفَظَع ُف يَْقَرتِ أمَرُكْم

الوقاحة. هذه مثل قطُّ أشهد فلم موالَي؛ يا فَمها أكمُّ دعني عيل:
ألَمثاِلِك. ِعْربًَة وأجَعَلنَِّك عليِك ألَتََغلَّبَنَّ وِهللا ِقْف! هللا: عبد أبو

ِم��نْ��ِك ِل��ي بُ��دَّ َال أَنْ��ِت َح��اٍل ُك��لِّ َع��َل��ى ج��ه��اَل��ًة ع��نِّ��ي أع��رض��ِت ق��د دري��دُة
ب��ال��م��ْل��ِك أَْل��يَ��ُق َوه��و ِب��ِع��زٍّ ��ا َوإِمَّ ِب��اْل��َه��َوى أَْل��يَ��ُق َوه��و ب��ذُلٍّ ��ا َف��ِإمَّ

عيل! يا ِرسْ

(يخرجان.)
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الخامس املشهد

وحدها) (دريدة

ال��م��ت��ح��كِّ��ُم ال��ح��اك��ُم إِالَّ أَنْ��َت َم��ا ��ًدا ُم��تَ��وَعِّ ًدا ُم��َه��دِّ َظ��لُ��وُم يَ��ا ِس��ْر
نُ��وَُّم وق��وٌم تَ��بْ��ِغ��ي ِل��َم��ا ت��ع��ن��و ع��ص��ب��ٌة ال��م��ن��ي��ع��ِة ِت��َك ُس��دَّ َوح��ي��اَل
َوَس��لَّ��ُم��وا َع��َل��يْ��َك َص��لُّ��وا ِب��ِه��ْم تَ��ْف��تُ��ْك َف��ِإْن ع��م��ي��ْت َط��اع��ٌة ألم��رَك َل��ُه��ُم
تَ��تَ��َظ��لَّ��ُم َوَال تَ��ْش��ُك��و َف��َال ذُالٍّ أرَواَح��ُه��ْم َوَع��وَُّدوا ال��خ��م��وَل أَِل��ُف��وا
ُم��َح��رَُّم َف��اْل��َع��َف��اُف َع��َل��يْ��ِه��ْم ��ا أَمَّ ُم��َح��لَّ��ٌل اْل��َح��َراُم َح��تَّ��ى اْل��َوَرى ِف��ي َل��َك
ُم��َح��كَّ��ُم ال��ض��ع��ي��ِف ع��ن��ِق َع��َل��ى ِن��ي��ٌر إِنَّ��ه��ا ��َراِئ��ِع ال��شَّ َج��وِر م��ن ل��ل��ِه

∗∗∗
��ُم اْل��ُم��تَ��َج��سِّ َق��ْدُرِك َع��اَرِك يُ��ْخ��ِف َل��ْم ثَ��ْوبُ��َه��ا ال��ص��غ��ارِة ث��وُب أن��ف��ًس��ا يَ��ا
األن��ُج��ُم ه��ن��اك تَ��ُه ُس��دَّ أَنَّ َوَل��َو اْل��َوَرى ِف��ي َش��أْنً��ا يُ��ْع��ِل��ي��ِك َال َواْل��َع��ْرُش
ُم��تَ��َح��طِّ��ُم وَق��ْل��بُ��ُه وََع��اَد أََم��ٌل يَ��ُق��وُده ال��ظَّ��َالِم تَ��ْح��َت أَتَ��ى َم��ْن يَ��ا
تُ��ْغ��نَ��ُم ِب��َس��يْ��ٍف أَْو ِب��َم��اٍل تُ��ْش��َرى ِس��ْل��َع��ًة اْل��ع��ذَاَرى أَْف��ِئ��َدَة أَتَ��ُظ��نُّ
تَ��ْع��َل��ُم َال َم��ا ال��ن��زع��اِت غ��اِم��ِض م��ن ض��ل��وع��ن��ا ب��ي��ن إِن نَ��ْف��ُس��َك ك��ذب��تْ��َك
َوأَْع��َظ��ُم ح��الُه ِم��ْن َألَثْ��َم��ُن ِع��نْ��ِدي اْل��َه��َوى َع��اِط��َف��َة إِنَّ ِب��تَ��اِج��َك َف��اذَه��ْب

السادس املشهد

حامد) ابن – إبراهيم – (دريدة

أبي يا قدميَك عىل أَْرَكُع دعني فيمنعها): بالركوع وتُهمُّ والدها يدْي (تَُقبُِّل دريدة
صفًحا. منك مستميحًة

تقولني. ما أْفَهُم ال دريدة؟ يا إيلَّ أسأِت وبما إبراهيم:
عفًوا؟ تطلبني وعمَّ دريدة؟ يا أصابِك ما حامد: ابن
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يا تفارقني تكْد لم يل: جرى ما فاسمعا الحقيقة؛ وسأقول يشءٌ، يُِصبْني لم دريدة:
بيننا نقاٍش وبعد تاَجُه، يل َم وقدَّ بغرامه، وكاشفني عيلَّ السلطان دخل حتى حامد ابن

بيدي. َوعدتُُه
أبوِك! أنا وال ابنتي أَنِْت فما ا؛ حقٍّ ذلك كان إِذَا ماذا؟ إبراهيم:

اْلَكْعبَِة! َوَربِّ تَْمَزِحنَي أَنِْت ال، ال، حامد: ابن
إذا حامد ابن يا وعفًوا وعدك، نقضُت إِذَا أبي يا َفُعذًْرا ، اْلَحقِّ غريَ أقْل لم دريدة:

َعْهَدك. ُخنُت
أن أتريدين تُخلقي. لم ليتِك نفِسِك؟ ِعزَُّة أَيَْن رشُفِك؟ أَين بنيَُّة، يا ويحِك إبراهيم:
غري بينكما ُق يفرِّ وال لِك، وهو حامٍد البن أَنِْت العار؟ بوصمة البيضاءَ شعوري تَُلطِّخي

املوت.
حبيبتي. يغتصب أن قبل تُْغتََصُب روحه أن هللا عبد أبو سرَيى حامد: ابن

دريدة.) فتُوقفه الخروج ويحاول حسامه عىل (يقبض

يا وأنَت سواك، ِيل حبيَب فال ذراعيَّ إىل تعاَل عرفتُك، فقد حامد ابن يا قْف دريدة:
ثباتك. عىل لك شكًرا والدي

… دريدة! تأنيب): (بابتسامة إبراهيم
… تكلَّمي الحقيقة، قويل حامد: ابن

أبا إِنَّ وِفتَن. رشور عىل ُمقِدمون فإننا امتحانكما؛ غري فعلت بما أقصد لم دريدة:
يلوي ال مزمجًرا يائًسا وذهب دته، وتوعَّ دني فتوعَّ فرفْضتُُه، عرَشُه عارًضا جاءَِني هللا عبد

يشء. عىل
العار. وال فاملوت بنيَّة؛ يا فعلِت حسنًا إبراهيم:

باملدينة؟ أََحاُطوا األْعَداءَ أَن يعلم أَلم له! ويٌل عندِك؟ كان السلطان حامد: ابن
ت صحَّ وقد يده، عن ستسقط اململكة أن تنبَّئُوا الهاوية؟ شفرِي عىل عرَشُه أن يعلم ألم

أجدادي! وطن يا فسالٌم النبوءَُة؛
السبيل. سواءَ ضلَّ ملن الضالل عاقبة هذه إبراهيم:
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وحده؟ السلطان كان هل … ولكن حامد: ابن
برفقته. عيلٌّ كان فقد ال، دريدة:

لهما! فويٌل ؛ األلدِّ عدوِّنا عيلٍّ تأليف من الرواية هذه حامد: ابن
اآلن الحديث هذا من دعونا لهما، تتعرَّْض فَال حامد ابن يا تحبني كنت إِذا دريدة:

الدعوة؟ هذه سبب فما إليك، حامٍد ابن دعوَت أبِت يا كنت (لوالدها)
غرناطة. عن بها نبعدِك بطريقة لنفتكر بنيَّتِي يا دَعْوتُُه إبراهيم:

وملاذا؟ أنا؟ تبعدوني دريدة:
أبو دام ما سقوطها من بدَّ وال املدينَة، طوَُّقوا األعداءَ أن دريدة يا علمنا إبراهيم:

فساده. حْمأَة يف ُمنغمًسا هللا عبد
خارجها يف أنسباء وعندي غرناطة، عن قريب ملًدى نُبعدك أَْن اْرتَأَيْنَا إِنَّنَا حامد: ابن

الحرب. باليا من مأمٍن يف وتكونني والسعة، الرحب عىل بينهم تنزلني
مًعا. بنا هيا أذهب. ال وحدي دريدة:

لك طاقة فال أنِْت ا أمَّ ُهوجمنا، إذا الدفاُع يمكننا رجاٌل بنيتي يا نحن إبراهيم:
بذلك.

الصخر. من أشد ساعًدا يل يجعل جوانحي بني الذي الحبَّ فِإنَّ تخشيا؛ ال دريدة:
وأضمُن. لِك آمُن ذلك فِإن عليك؛ اقرتحناه بما اقبيل دريدة، يا بربك حامد: ابن

بالعواقب. منِك أبُرص فنحُن بنيَّة؛ يا رأَسِك تركبي ال إبراهيم:
مًعا، فنموت ينتظرنا؛ املوت وكان أبيتما إذا ا أمَّ كلُّنا. فنأمن جميًعا بنا هيَّا دريدة:

بعدكما. العيش يف لذَِّتي فما
هنا. بالبقاءِ الوطنيَّة الواجباُت علينا تقيض نحن حامد: ابن

بمالزمتكما. الحبِّ واجباُت عيلَّ تقيض وأنا دريدة:
األخري؟ جوابك أهذا إبراهيم:

عنكما. البُْعد يف عيٌش يل يطيب ال فأنا الذهاب؛ عىل تُحرِّجاني ال باهلل دريدة:
. بنيَّ يا اللقاء إِىل بنا. هيَّا واآلن تريدين. وما شأنِك إبراهيم:

حبيبي. يا اللقاءِ إَِىل دريدة:
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الغد. وإَِىل حبيبتي، ويا أبي يا السالمة مع حامد: ابن

السابع املشهد

وحده) حامد (ابن

وإِي��م��ان��ي م��ع��ب��ودي األرض ِف��ي ف��أَنْ��ِت وري��ح��ان��ي روح��ي ي��ا َربِّ��َي َح��يَّ��اِك
ع��ي��ن��اِن األُْس��ِد ق��ل��وِب ف��ي ��ج��ْت أجَّ م��ا أدرك��ت��ا ع��ي��ن��اِك ه��ل ع��ي��ن��اِك ل��ل��ه
ل��ول��ه��اِن ول��ه��انً��ا ف��ي��خ��ُف��ُق وج��دي ي��ط��ارُح��ُه ق��ل��ب��ي إِذْ ق��ل��بُ��ِك ل��ل��ه
أَْج��َف��اِن��ي م��اءَ ف��ي��ه��ا أس��ك��ُب زل��ُت َم��ا َج��ًوى ن��اُر ال��ح��بِّ ل��ه��ي��ب م��ن أْض��لُ��ِع��ي ِف��ي
وأوط��ان��ي ال��دن��ي��ا أج��ِل��ِك م��ن ه��ج��رُت ج��رى ال��ع��روق ف��ي ع��رب��يٌّ دٌم َل��ْوَال
ن��ادان��ي ال��م��ح��ب��وب ال��وط��ن ل��ن��ص��رة ق��ب��وِرِه��م م��ن ج��دودي م��ج��َد ل��ك��نَّ
ق��ح��ط��اِن ل��ي��ث ف��ي ظ��نُّ��ُك��ُم خ��اب م��ا أن��ذا ه��ا ��ي��ِم ال��ضَّ أُبَ��اَة ي��ا ل��بَّ��يْ��ُك��ُم
أَْك��َف��اِن��ي ال��ي��وِم م��ن��ذُ ال��م��وُت َف��ْل��ي��نْ��س��ج َوَط��ِن��ي ِف��َدى ��ي َك��فِّ َم��َل��َك��ْت َوَم��ا ُروِح��ي

عىل فأنَْت عليك لَهفي َرِخيًصا! تُبَاُع أراَك أن عيلَّ يعزُّ الكلمة! هذه أعذب وما وطني،
الهاوية. شفرِي

أَبْنَاِئك؟ اتَِّحاُد فأَيَْن باالتحاد، القوة ُحكَّامك؟ عدُل فأين بالعدِل، املجُد
وراء ما عىل نوُره وانبسط الشمس، تألَُّق ِق الرشَّ من تَأَلََّق عزٌّ الغابر! لعزَِّك َمْرَحى

ُمتضائًال. ُمتقلًِّصا الغرب يف يغيب هو وها املحيط،
كلَّ العالم إىل حاملًة اإلسَالِم نسوُر بمشاعيلِه فطارت الجزيرِة من سَطع نوٌر
النيل، ضفاف عىل العاص ابن وحوَّم حرمون، سفح عىل خالٌد فجثَم عمران، وكلَّ تمدٍُّن
فازدهرت األندلس؛ جنَّاِت َعَىل جناَحيِْه طارٌق وبسط إفريقية، مجاهل عىل موىس ورفرف

نُور! من لك فيا القفار، وعمرت الصحارى،
تغشاه والغُد الحرسُة، فيه تختلج والحارض املايض، بأمجاد التغني يفيد ماذا ولكن

الظلمة؟!
وشاهْدُه فقْم األندلس، عىل جناحيه يبسط العربيَّ النَّْرسَ شاهدَت لقد … طارق أَْي

الجناحني. محطََّم اآلن
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املوت، اقتحموا وقد فاختاروا! وراءَكم؛ والبحر أمامكم، العدوُّ قومك: يف القائل أنَت
اختياُرهم؟ وقع َعَالَم أَفتعلم األبطال، أولئَك َحَفَدُة َحَفَدتُهم، ا أمَّ الحياة. مجد لهم فكان

بالحياة. ًكا تمسُّ املوِت وجِه من الهزيمة عاَر لوا فضَّ إنَُّهْم
والَجْوُر زعمائهم، مطمح والشقاُق ميولهم، وجهُة والفساد نفوِسِهم، قبلُة َُف الرتَّ

ملوكهم! شعاُر
من يبَق ولم الفاتحون، ها اشتفَّ لقد واملجد، بالفخار املرتعة الكأس تلك واألندلس،
ً ظمأ شفتاُه تلتهب العدوِّ يد يف هي وها غرناطة، إِالَّ الثمالُة هذه وما الثُّمالة، غريُ خمرتها

ارتشافها. إىل
وملعونًا بالعار، ملطًَّخا التاريخ صفحات يف سيظل اسمَك إنَّ هللا! عبد أبا يا إِيه

أمجادهم! ُمَضيِِّع من الحَفَدة خجلَة فوا فٍم؛ بكل
حذاِر؛ حذاِر ولكن الوطن، سبيل يف عنك وسأَْصَفح حبيبتي، عىل تُزاحمني قمَت

يرحم! وال يرقُّ ال حامد فابن

ُم��زاِح��ِم��ي ُدَريْ��َد َع��َل��ى — تُ��ذَلَّ أَالَّ — تَ��ُك��ْن َوَال يُ��ِح��بُّ َم��ْن ح��ام��َد البْ��ِن دْع
َص��َواِرِم وبَ��ْرُق آَس��اٍد إِْرَع��اُد َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي ُدَريْ��د إَِل��ى اْل��بُ��لُ��وِغ ُدوَن

عيل.) فيدخل (يخرج

الثامن املشهد

وحده) (عيل

َص��َواِرِم بَ��ْرُق َه��َواَك ُدوَن َك��اَن إِْن َص��َواِع��ٍق انْ��ِق��َض��اَض َل��َك أُِع��دُّ إِنِّ��ي
ال��ن��اِدِم ب��ذُلِّ ��ُه��َم��ا تَ��َع��ضُّ َوَغ��ًدا ��ًدا ُم��تَ��َوعِّ ��َم��ا ال��سَّ ��يْ��َك ِب��َك��فَّ ْد َه��دِّ
ح��ال��ِم ك��خ��ط��رِة أو ق��ف��ٍر َك��َس��َراب َف��َس��تَ��ْغ��تَ��ِدي اْل��ُم��نَ��ى ِب��تَ��ْح��ِق��ي��ِق َواح��ل��ْم
َوَق��اِوِم اْس��تَ��َط��ْع��َت َم��ا َف��َج��اِه��ْد ِح��ْق��ِدي يَ��ُق��وُدِن��ي ِس��رَت َح��يْ��ُث َوَراءََك إِنِّ��ي
اْل��َه��اِئ��ِم اْل��ُم��ِح��بِّ تَ��ع��َس يَ��ا َوتَ��ُق��وُل: ��ْل��تَ��ُه أَمَّ ال��ذي َع��ْك��َس تَ��َرى وََغ��ًدا

(ستار)
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الثاني الفصل

بنيالعرشواجلامل

غرناطة. يف الحمراء قرص املكان:
اد بالسجَّ ومفروشة باملقاعد، محاطة امللكية ة السدَّ فيها وتبدو العرش؛ قاعة املنظر:

املرسح. مقدمة يف للطيب مجمرتان تظهر كما الثمني.

األول املشهد

وحده) (عيل

ال��ق��ص��ِر ف��ي ال��ف��ت��ن��َة أوق��دُت ف��ك��ري م��ن م��ك��ٍر ب��ش��رارِة
نَ��ْه��ش��ا ف��انْ��َه��ْش اْل��ف��رص��ُة أَتَ��ِت بَ��ْط��ش��ا واب��ُط��ْش انْ��َه��ْض ف��ع��ل��يُّ
أح��َم��ْر خ��م��ٌر األع��دا ف��َدُم وام��ك��ْر وان��َح��ْر َواف��ت��ْك َواف��ت��ْن
َع��ْرض��ا ُط��وًال َغ��ْربً��ا َش��ْرًق��ا اْألَْرض��ا ِب��ِه ف��ُه��زَّ َوده��اك

النار رشارة وهذه االنتقام، طريق يف خطوة أول خطوت فقد وامَرْح؛ اَرسْح عيلُّ، يا إِيه
إطفائها؟ عىل يجرس فمن هبَّت، قد أوقدتها التي

لك معدٌّ عليه وانترصت به استهزأت الذي فإن حذار؛ حذار حامد، ابن يا وأنت
عني وميَّزك مكروًها، وخلقني محبوبًا، هللا خلقك الجحيم. وعذابات األبالسة، حبائل
اململوءة للرءوس هي وإنما للفضائل، وال للسيف ليست القوة ولكن أيًضا، بالشجاعة

بالحيلة.



غرناطة سقوط

وسنلتقي والخداع، املكر طريق عىل أسري وأنا والرشف، املجد طريق عىل أنت ْرس
مصريه. منا كلٌّ فريى

استطعَت ما فقاِوْم هواي، عىل به ألعب يدي بني هللا عبد وأبو معي، األبالسة
عن يرجع ولن كان، ما فكان حبيبتك وعىل عليك السلطان صدر أوْغرَت وسنَرى.

نريانًا. أوقدُت حقده من جمرة خمدت كلما بجانبه ُدمُت ما عدائكما
هللا، عبد أبي ذراعي بني ألضعها يديك من دريدة فأنتَِشل املوت، عذاب سأذيقك

فاستعد! انتقامي؛ عواصف عىل محموًال القرب إىل أُنزلك ثم
يف كله ذلك أن يعلم ال ولكنه مصلحته، ألجل أفعل ما أفعل أنني السلطان يظن
أم عرشه سقط وإن ال، أو دريدة تزوج إذا هللا عبد أبو ني يهمُّ وماذا انتقامي. سبيل

والسلطان! والعرش وديني وطني غايتي؛ سبيل يف به ي أضحِّ يشء كل يسقط؟ لم
… قلُت ما سِمع كان إذا يل فويٌل مقبٌل، السلطان هذا

أربعة وخلفه املقابلني، البابني عىل يقفان عبدان وأمامه السلطان (يدخل
املجامر.) يوقدان واثنان العرش، حول يقفان باملراوح اثنان عبيد؛

الثاني املشهد

العبيد) – عيل – هللا عبد (أبو

السلطان. موالي صباَح هللا أسعد عيل:
الساعة؟ هذه يف بك أتى ما عيل. يا وصباحك هللا: عبد أبو

ألشاهد جئُت وقد البارحة، لنا جرى مما غيًظا لييل طول غمٌض يأخذني لم عيل:
حرضة يف يقال ال به خاطبتك الذي الكالم فإن الفتاة! لتلك ويٌل أهانوك. ملن عقابك

مثلك. سلطاٍن
ندخل لم لو نحن؟ ألسنا بالتحرُّش؟ بَدأ ومن عيل؟ يا الحقُّ َمن عىل هللا: عبد أبو

القاسية. اللهجة بتلك خاطبتنا ملا الغرام ونُطارحها عليها
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إذن؟ صانٌع أنت وما عيل:
نفسه يعرِّض أن مثيل سلطاٍن عىل العار فمن وشأنها؛ سأتركها هللا: عبد أبو

قدري. من يحط مما فذلك لإلهانة،
اإلهانة؟ من نالك ما عىل إذن أفتصرب عيل:

عفا. قَدر إذا َمن والرجل أجدر، بامللوك الصرب فإن سأصربُ، نعم هللا: عبد أَبُو
ولن سلطاني أهانوا أعفو، فال عفوَت وإذا أنا، أصربُ فال أنت صربَت إذا عيل:
تُهينك كهذه فتاٌة فتقوم القلوب، من هيبتك ِلنُمكِّن نسعى نحن اإلهانة. هذه لهم أترك

يحتمل. ال ذلك إن وجهك! يف
الوطن. سبيل يف يشء بكل التضحية عىل يجربنا موقٍف يف ولكننا هللا: عبد أبو
إيلَّ ينظرون قبورهم يف جدودي أرى إنني حالتها، من متأملًة تي أُمَّ رصاخ أسمع إنني

ملذاتي. عن البحث إىل عدت أسواري عن األعداء أجليت فمتى اللوم، بعني
ممن نخلِّصك واحدة بإشارة فمرنا املخلصون؛ رجالك به يرىض ال ذلك عيل:

بأجمعها. األرض قوات معهم قامْت ولو أهانوك
ترجعني. والوطنية يدفعني فالحب صوابي، أفقد أكاد إنني ويَاله! هللا: عبد أبو

خطيبته ووالد حامد ابن إليك تدعو أن اآلن فيكفي سيدي؛ يا بسيطٌة املسألة عيل:
حامد. ابن مصاهرة عن والثاني دريدة، حب عن األول فتمنع

لإلهانة. نفيس وأعرِّض املاء، صفحات عىل كالكاتب أكون إنما هللا: عبد أبو
أنا بالنجاح. الكفيل وأنا يدعوهما، َمن بإرسال ُمْرني ترى؟ يا إهانة وأية عيل:

باملجيء. يأمرهما َمن إلنفاذ ذاهٌب

عيل.) (يخرج

بالقهوة. َعَيلَّ الحاجبني): هللا(ألحد عبد أبو

ثم فيرشبها بالقهوة، الحاجب فيأتيه العرش عىل يجلس ثم قليًال (يتمىش
وذهابًا.) جيئًة السري إىل يعود
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الثالث املشهد

عيل) – هللا عبد (أبو

هللا: عبد أبو

يَ��نْ��َه��اِن��ي َوال��ع��ْق��ُل يَ��ْدَف��ُع��ِن��ي ف��ال��ق��ْل��ُب َوال��َه��ِف��ي َواْل��َع��ْرِش اْل��َه��َوى بَ��يْ��َن َوَق��ْف��ُت
أَْش��َق��اِن��ي ال��ع��ْرَش ب��ُح��بِّ��ي ف��دي��ُت َوإِْن أَْف��َق��َرنِ��ي ِب��اْل��َع��ْرِش اْل��َه��َوى اش��ت��ريْ��ُت إِذَا
اْل��َع��اِن��ي أَيُّ��َه��ا َج��اِوْب اْل��يَ��ْوَم؟ َل��َك َف��َم��ا ُم��ْض��َط��ِربً��ا ال��روِع يَ��ْوَم ُك��نْ��َت َم��ا َق��ْل��ُب يَ��ا
ع��ي��ن��اِن ال��ِع��زِّ ب��ع��ي��َد َوذَلَّ��ل��تْ��ُه َق��اِت��لُ��ُه َج��اَر َع��ْدٍل ُس��ْل��َط��ان َويْ��َح يَ��ا
َوأَْض��نَ��اِن��ي أَْم��ِري ِف��ي ت��ح��كَّ��َم َوإِْن ِل��ي أَْف��َض��ُل ال��ح��بَّ إِن ؟ ال��ح��بَّ أَأَت��ب��ُع
َوتِ��ي��َج��ان َم��ْج��ٍد ِم��ْن أَثْ��َم��ُن َف��اْل��ُح��ْس��ُن َوَم��ْج��َدُه��ُم أَْج��َداِدي تَ��اَج ��يً��ا ُم��َض��حِّ
ُس��ْل��َط��اِن��ي ال��غ��ي��ِد َج��م��اُل أَذَلَّ إِذَا َط��اِل��ُع��ُه اْل��َم��ْش��ئُ��وُم ُس��ْل��َط��اِن��َي َك��اَن َال

عيل.) (يدخل

حامد. وابن إبراهيم أستدعي موالي يا أرسلت عيل:
املقابلة؟ هذه نتيجة تكون عساها ما ولكن حسنًا، هللا: عبد أبو

اآلن تفعله ما وخري والدهاء، بالتعقل األمر ندبر دمنا ما بنتيجتها تعبأ ال عيل:
سلطانه. أمام مقامه فيعرف حامد؛ ابن أنف إرغام

َعَيلَّ كان بإخالص بادأني أن بعد وتحقريه إهانته من أخجل إنني هللا: عبد أبو
أقابله؟ عنٍي فبأيَّة بمثله، مقابلته

مقبل هو ها القدر. رفيع سلطاٍن بعني العظمة، بعني االزدراء، بعني قابله عيل:
من هيبتُك أهذه منزله، إىل داخٌل كأنه مختاًال يميش فهو إليه؛ انُظر إبراهيم، مع

نفسه؟
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الرابع املشهد

إبراهيم) – حامد ابن – عيل – هللا عبد (أبو

وبركاته. هللا ورحمة السالم عليك إبراهيم:
السلطان. هللا حيَّا حامد: ابن

هللا. حياكما هللا: عبد أبو
تشاء. بما فُمْر ألمرك؛ امتثلنا وقد دعوتنا، يف موالي يا أرسلَت إبراهيم:
سنوات؟ مدة بنَِعمه غَمرك لسلطاٍن إبراهيم يا مخلص أأنت هللا: عبد أبو

السلطان. صنيعة إال نحن ما إبراهيم:
سلطانك؟ لك يقوله ملا أترضخ حامد، ابن يا وأنت هللا: عبد أبو

سبيلك. يف بالروح ي أُضحِّ فأنا بالوطن، ا خاصٍّ ذلك كان إذا حامد: ابن
أنا؟ بي ا خاصٍّ كان وإذا هللا: عبد أبو

خاطر. طيبة فِبُكلِّ يمسني ال كان فإذا جواب، سؤاٍل لكل حامد: ابن
أعلم ال أمر عن لسلطانك تتخىل أن جلُّه بل ك، يمسُّ ما فيه ليس هللا: عبد أبو

نفسك. من مكانه
األمر؟ ذلك هو وما حامد: ابن

عنها. فتخلَّ لسلطانك مخلًصا كنت فإذا حامد، ابن يا دريدة إنها هللا: عبد أبو
وبأبيها. بها متعلٌِّق هو إنما وحدي، بي منوًطا ليس عنها التخيل إنَّ حامد: ابن

يفعالن. ما وأفعل يقوالن، ما أقول وأنا
تقول؟ ما إبراهيم، يا وأنت هللا: عبد أبو

قطُّ يُخلَّ ولم قربه، حافة عىل أصبح أمامك الواقف الشيخ إن موالي! إبراهيم:
شعوره تلطيخ عىل تُجربه فال به؛ لديك تشفع وخدماته شيخوخته كانت فإذا برشفه،
تسلُبْنيه. فال الذاهبة حياتي من يل بقَي ما آخر الرشف إن العار. بوصمة البيضاء

وعدي. عن أرجع ولن بابنتي، حامد ابن َوعدُت
للسالطني! حالٌل ملٌك إال الرعية وما منك، يطلبها سلطانك ولكن هللا: عبد أبو
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نكث عىل تجربني ال أن تحبه الذي والوطن تعبده، الذي باهلل أستحلفك إبراهيم:
عهدي.

بالقوة! أخذها إىل أضطر وإالَّ بالرىض اقبْل هللا: عبد أبو
جثَّتنِي وهي أنا نكون أن بعد إالَّ إليها تصل ال ولكنَّك ذلك، باستطاعتك إبراهيم:

هامدتنِي!
يل! فدريدة كفى! كفى هللا: عبد أبو
… موالي يا بربك (يركع): إبراهيم

الناس! أمام ال هللا أمام فالركوع أبتي؛ يا قف إبراهيم): بيد (ماسًكا حامد ابن
حقوقي. عن اآلن أُدافع فأنا أبَى وقد أما (للسلطان)

حرمة ولوال به! لهم أسمح ما إالَّ لرجايل ليس هذه؟ حقوٍق وأية هللا: عبد أبو
أؤدبك. لكنت الوطن

الحالة! هذه إىل وصل ملا الوطن حرمة عىل يُحافظون ن ممَّ كنَت لو حامد: ابن
بها وطالبوك أجدادك أمام الحرش يوم مثلَت فمتى استُوِدْعتها، وديعة بمثابة الوطن إن

تُجيب؟ فِبَم
سلطانهم؟ الناس يخاطب أهكذا حامد، ابن يا كفاك عيل:

لتجيب. كلَّمتك فما صه! حامد: ابن
رأسك. له يَشيُب ما لرتينَّ املصطفى وحرمة هللا: عبد أبو

يستحق. بما وقاحته عىل فأعاقبه ُمْرني عيل:
عيل. يا عليه فاقبض للصرب؛ مجاٌل يَبْق لم هللا: عبد أبو

إبراهيم ويقف خنجَره هذا فيجرد حامد، ابن عىل ويهجم خنجره عيلٌّ (يجرد
بينهما.)

املذنب. أَنا أَنا َعَيلَّ؛ اقبضوا إبراهيم:
ولكن مني، يقرتب َمن صدر يخرتق الخنجر هذا فإن أبتي؛ يا تعال حامد: ابن
قتيل! عىل هللا عبد أبا يا قادٌر فأنت الخناجر؛ إىل حاجة ال يده) من الخنجر (يطرح ال
فاقتلني! أعزل إنني أدافع، ال إنني بالقيود. فغلِّلهما يديَّ هاك فاقطعُه! رأيس هاَك
أن تعلم أال وطني، سبيل يف يشء بكل أضحي أنا بالوطن! افتكر بالعاقبة، افتكر ولكن
اآلن نحن وهل عرشك؟ وعىل عليك قامت مكروٌه أصابني فإذا الرجال، من ألوًفا ورائي
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نقعد؟ فحتَّام لنرصته يدعونا الوطن واالتحاد؟ التكاتف إىل أم الثورات إىل حاجٍة يف
أنينَها؟ نسمع ال فإالَم تنئُّ األمة

اخرجوا أفكاري، كل واحدٍة لحظٍة يف تُغريِّ الكلمة هذه إن … الوطن هللا: عبد أبو
أدعوكم. ريثما جميًعا

السلطان.) يراه ال حيث منزويًا يبقى فإنه عيل؛ عدا ما الجميع (يخرج

الخامس املشهد

منزويًا) عيل – هللا عبد (أبو

القاتلة، النظرات بهذه ترشقيني وال عني، ابتعدي أجدادي، أشباح يا هللا: عبد أبو
فقد تُوبِّخيني أن لك يحق السهام. من أحدُّ ونظراتك مخيٌف، منظرك فإن ابتعدي
كثريًا. تَهاَملُت فقد النارية النظرات بهذه ترشقيني أن لك يحقُّ وطني، وإىل إليك أسأُت
الحبَّ سأترُك املقبل، بسلوكي مىض ا عمَّ ر سأكفِّ عفًوا، أجدادي يا عفًوا ولكن
عيل. وشايات سماع عن أذني وسأصمُّ مفسٍد، كل عني سأُبعُد وطني، ملصلحة وأتفرغ

عليٍّا.) (يلمح

عيل. يا هنا تزال ال أراك هه!
فعَله يرى فما إيلَّ، بحاجٍة لعلَّك الساعة وصلت فقد موالي، يا هنا أكن لم عيل:

موالي؟
يكلفني فإنه الحب هذا سأترك ووطني، ديني إيلَّ يوحيه ما سأفعل هللا: عبد أبو

كثريًا.
سلطانه، عىل تمرَّد رجًال اليوم قبل أَر لم وهللا عقاب. بال حامد ابن ترتك وهل عيل:

وتهديده؟ استخفافه تتذكر أال العبيد، لبذاءة ُمعرًَّضا السالطني مجلس كان ومتى
وطني فهو منزلته؛ سأرفع بل عنه، سأعفو ولكنني يشءٍ، كل أتذكر هللا: عبد أَبُو

األعداء. بوجه للوقوف أمثاله إىل بحاجٍة اآلن وأنا بطل،
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عيل:

ال��ن��اظ��ري��ن��ا؟ آي��ُة ال��ح��س��ن ف��ي وه��ي دري��ده ن��س��ي��َت وه��ل وُدَري��ده؟
م��ف��ت��ونً��ا؟ ب��ه ع��اب��ًدا َل��ُه ـ��َت ك��ن��ـ أَْن ب��ع��د ج��م��اَل��ه��ا أَف��ت��س��ل��و
ال��ع��اش��ق��ي��ن��ا؟ ص��ب��اب��ُة وه��ذي ـ��ِق ال��ع��ش��ـ ش��ي��م��ُة أَه��ذِه ش��ع��ري ل��ي��َت

فال فكري، من وصورتَها قلبي، من حبَّها َمَحْوُت وقد نسيتُها، أجل هللا: عبد أبو
اآلن. بعد يل تذكرها

لك؟ أَذُْكَرُه أَْن تريد فهل موالي، يا صوابًا أظنُّه فكٌر مخيلتي طَرق عيل:
قْل! هو؟ وما هللا: عبد أبو

كذلك؟ أَليس بدريدة، له وتسمُح حامد ابن عن ستعفو عيل:
بىل. هللا: عبد أبو

مقابل. بال حامد ابن عن تعفَو ال أَْن موالي يا رأيي من عيل:
املقابل؟ ذلك هو وما هللا: عبد أبو

اململكة علم دريدة مهر ويكون وبينَُه، بينك حَكًما التقاديَر تجعَل أَْن هو عيل:
املقدَّس.

ذلك؟ وكيف هللا: عبد أبو
فإذا املقدَّس، َعَلَمنا سلِّْمُه إذَْن الحرب؟ إىل حامد ابن سرتسُل إِنََّك تقْل ألم عيل:
مجراه. الحقُّ ويأخذ بينكما، حَكًما هللا يكون وهكذا نصيبَُه، دريدة تكون عليه حافظ
عَيلَّ (للحاجب) الغتياله مكيدٌة هناك تكون أَْن حذاِر ولكن حسنًا، هللا: عبد أبو

حامد! وابن بِإبراهيم

عرشه.) عىل السلطان ويجلس الحاجب (يخرج

يدي! من تُفلَت فلن حامد، ابن يا عليك فقبضُت رجعُت حدة): (عىل عيل
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السادس املشهد

حامد) ابن – إبراهيم – عيل – هللا عبد (أبو

بوطنيِّتكما. وإِعجابًا لوفائكما تَْقِديًرا عنكما عفوُت هللا: عبد أبو
موالي. يا لك شكًرا إبراهيم:

برشط. ولكن لخطيبها، تبقى فدريدة ذلك عن وفضًال هللا: عبد أبو
عليها. الحصوِل سبيل يف بها ي أَُضحِّ فحياتي تشاء؛ بما ُمْر حامد: ابن

املدينة حول األْعَداءَ إِنَّ للوطن! خدمًة تَُؤدِّي أَْن عىل لك دريدة هللا: عبد أبو
عنا. فأَْرجْعهم

إليها دفعني كلماٍت يُنْسيَك املقبَل إِْخَالِيص أَن وعىس دريدة! يا لعينيِك حامد: ابن
العاشقون. يُْعذَُر وقد الشباب. نَزق

بيننا. جديٍد اتفاق عربون يدي وهاك عنك، أصفح إنني هللا: عبد أبو
حامد: ابن

وط��ن��ي ع��ن ح��دُت أو ش��رف��ي ع��ن ح��دُت إِْن وت��ج��ح��دن��ي ت��ن��س��ان��ي وه��ي ي��دي ه��ذي
ك��ف��ن��ي ال��ُع��َل��ى غ��اِر م��ن ت��ن��س��ج م��تُّ أو م��ع��ج��زٍة ك��لَّ س��تُ��ب��دي ح��ي��ي��ُت إِذَا

الحاجب.) (يدخل

ملقابلتكم. اِإلذن يستميحون القبائل زعماءَ إن موالي الحاجب:
أدخلهم. هللا: عبد أبو

الحاجب.) (يخرج

بالذهاب. نستأذنكم واآلن حامد: ابن
األَُمراء. مطالب لنرى هنا تبقيان بل هللا: عبد أبو
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السابع املشهد

وغريهم) عقبة – طرفة – موىس – حامد ابن – إبراهيم – عيل – هللا عبد (أبو

السلطان. هللاُ حيَّا األمراء:
يف الرعيَِّة حاُل كيف مجالسكم. خذوا والفرسان، األمراءِ بخريِة أهًال هللا: عبد أبو

األَْزَمِة؟ هذه
اليأِْس. إىل دفعتها الحصار أزمة لكنَّ هللا، أَيََّدكم عزِّكم، ببقاء تدعو إنَّها موىس:

عنها. الزاد انقطاع بسبب الرعاية يف يفتك الجوُع أخذ وقد
ُوجد وإذا املال، من فَرغْت والخزائُن العمُل فكيف هللا. مشيئَُة هذه هللا: عبد أبو

القوت. مشرتى َعَليْنَا تعذَّر اْلَماُل
يجدر ال قائالت: إليكم بتسليمها إيلَّ وعهدَن جواهرهنَّ النساءُ خلعت وقد موىس:
بيعوها ؛ الرضوِريِّ القوِت إىل محتاجٌة وعيالُنَا خراٌب، وبالدنا الحيل بهذه التزيُُّن بنا
إلِظهار الزينة إىل نحتْج لم انترصنا فإذا وأوالدنا، ديارنا عن بها ودافعوا فارهنوها أَْو

والجواهر. بالحيل األسريات حاجُة فما ُسِبينا وإِذَا فرحنا،

وجواهر.) حليٍّا للسلطان (يقدم

البالد؟ يف الحالة بلغت الدرجة هذه أَإِىل هللا: عبد أبو
وال وارًدا ال ننتظر وال املئونة من خلْت أهراءَنَا فِإنَّ موالي، يا تتعجْب ال طرفة:
الخيَل أكلوا وربَّما أنفسهم، للخيَّالة ُقوتًا صار للخيل وارًدا كان الذي وإن صادًرا،

نَْفَسَها.
يبَق لم عندنا كانت التي الخيل رءوس من آالٍف السبعة من بأنَّ ناهيَك عقبة:

الخبز. تطلب كلها نسمٍة ألف مائتي مدينتنا يف وإن رأس، ثالثمائة سوى
الدماء. ارتشاف إىل وظمئت األَْغماد، يف االنزواءِ من سيوُفنَا صدئْت لقد موىس:

ظمأََها. ونروي صَدأَها نصقَل أن لنا آن وقد حامد: ابن
َولَِم يتهدَّدهم؟ والجوع الحالة هذه عىل غرناطة وأهل نحارب كيف (يقف): عيل

بالتسليم؟ إالَّ منا راٍض وال عنا مقلٍع غريَ العدوُّ دام ما نُسلِّم ال
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وال بعُد، تنقطْع لم وسائلنا إِنَّ يجري؟ دٍم بقيَّة فينا تزال َوَال أَنُسلُِّم حامد: ابن
صفوَف ونقحمنَّ الجهاد إَِىل ة العامَّ نَّ َفْلنَْستَنِْرصَ االستماتة، هي عظيمة قوة عندنا يزال
يُؤتيه هللا بيد والنُرص نٌرص وإما إليه، صائرون الحالتني عىل ونحُن موٌت ا فِإمَّ األعداءِ،

يشاء. َمن
العار. وال فاملوت أَحسنت؛ أَحسنت موىس:

األعداء. ِقبَل من رسوٌل موالي يا الباب يف الحاجب:
يعرض آٍت أنه شك ال الرسول؟ هذا شأُن ما الحاجب) (يخرج أَْدِخْلُه. هللا: عبد أبو

التسليم. رشوط علينا
قوَّة. الضعف من أمامه فلنظهرنَّ حامد: ابن

الثامن املشهد

إسباني) رسول – السابق املشهد (أشخاص

غرناطة. سلطان عىل سالم الرسول:
وراؤك؟ فما والسعة، الرحب عىل حللَت السالم، وعليك هللا: عبد أبو

إليكم. الرسالة بهذه الجَاللة صاحبا أنفذني لقد الرسول:

الرسالة.) إليه ويقدم أمامه (يركع

عيلُّ. يا اقرأ عيل): إىل ويقدمها الرسالة هللا(يأخذ عبد أبو
أبي السلطان إىل األراغون ملك وفرديناند قشتالة، ملكة إِيزابيال ِمْن (يقرأ): عيل

غرناطة. صاحب هللا عبد
فالجوع غرناطَة؛ وسلُِّموا الدماءَ، فاحقنوا ورجالكم، رجالنا دماء من أُهرق ما كفى
أََخفَّ فاختاروا طوًعا، يُكْن لم إن وعنوًة فآجًال، عاجًال تسلُِّموها لم وإن ُدها، يتهدَّ
للملَكنْي، األمانِة يمنَي واألمراءُ السلطاُن يُقسَم أن فهي التسليم رشوط أما الويلني؛
مللوك رعيًَّة فيصبحون غرناطَة سكاُن ا أمَّ معيشِتِهم، ألجِل معلومٌة إِْقطاعاٌت لهم فتتعنيَّ
ُدوُرهم لهم وتبقى دينهم، أُُمور يف ة التامَّ يَّة الحرِّ لهم وتكون الجزية، يؤدُّون اإلسباِن
بمقتىض يحكمون أنفسهم من قضاٌة لهم ويكون مدافعهم، عدا ما وأسلحتُُهم وعقاُرهم
الخيار. ولكم هذا واحد. رجٌل فينا دام ما حربكم عن نرجع ال أننا واعلموا دينهم، قواعد
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(يخرج ندعوك ثُمَّ األمر يف نتداول ريثما اآلن اذهب هللا(للرسول): عبد أبو
جيًِّدا؟ الُرشوَط ْمتُُم أَتََفهَّ الرسول)
ا. جدٍّ موافقة إنها عقبة:

ل. نؤمِّ كنا ما فوق هي بل عيل:
يكون. ما فأَرْد تريد، ما يكْن لم إن طرفة:

أنا، لدمي َحْقنًا ذلك وليس التسليم، عىل عوَّلُت لقد التفكُّر): هللا(بعد عبد أبو
ونسائكم جوًعا، يموتوا أن وأطفاِلكم تُهدر، أن غرناطة أهَل يا بدماِئكم ضنٍّا وإنما

الحرب. معرَّات بهنَّ تنزل أن وبناتكم
املوافق. الرأي هو هذا طرفة:

آجًال. فسنُسلِّم عاجًال نسلِّْم لم إن عقبة:
ِهللا! رسوُل ومحمٌد هللاُ، إِالَّ إَِله ال أكرب، هللا هللا: عبد أبو

يذهب وأن شقيٍّا، أكون أن عيلَّ ُكِتَب فقد اإللهية، اإلرادة معاكسة يف اجتهادنا باطٌل
يدي. عن امللك هذا

غرناطة. يا عليِك والهفي عقبة:
الدموع لذَْرِف ال قلوٌب ولنا رجاٌل فنحن واألطفال؛ للنساء اليأس دعوا حامد: ابن
سبيل يف إذْن فلنُمْت املوُت، وهي الخطَّتني؛ أرشُف علينا بقي لقد وهللا الدماء. لهدر بل

استقَالِلنَا.
الدفاع سبيل يف املوت يخافون أصبحوا غرناطة أرشاف أن هللاُ قدَّر ال موىس:

عنها.
غًدا؟! فستسقط اليوم تسقط لم إِن وغرناطُة الدفاع من الفائدة وما هللا: عبد أبو

الجوع. احتمال عىل يقوى ال فالشعب النضال، عىل نقوى كنا إذا عقبة:
النساء. وشكوى األطفال بكاء احتمال عىل نقوى نعد لم ونحن طرفة:

عياِلنا. إلنقاذ دماءَنَا ونحقْن فلنُسلِّْم عيل:
فلنُكافح ، العربيُّ الدُم عروقه يف يجول من به يرىض ال ذلٌّ هذا وهللا حامد: ابن

يشاء. ما هللا ويفعل النهاية إىل
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وافون اِإلسبان ملوَك أن تظنُّوا وال باملحال، أنفَسكم وا تغشُّ ال قوم، يا إبراهيم:
أيُرسه أمًرا مستقِبلون نحن وإنما ع، نتوقَّ ما أهوُن األحمر املوت إِنَّ لكم. بمواعيدهم

املنازل. وتدمريُ املساجد، وقْلُب األموال، وانتهاُب العيال، وفضيحُة األوطان، اكتساح
صائرون نحن ا ممَّ ذلك غري إىل والنَّْفي والنَّْطع والنار وط السَّ عدا هذا موىس:

إليه.

َج��بَ��انَ��ا»1 تَ��ُك��وَن أَْن اْل��َع��ْج��ِز َف��ِم��َن بُ��دٌّ اْل��َم��ْوِت ِم��َن يَ��ُك��ْن ل��ْم «َف��ِإذَا

فمن فرغْت، وخزائننا نفقت، وخيولُنا يائسة، رجالُنا العمل؟ كيف هللا: عبد أبو
األعداء؟ إىل يقوُم منكم

مراًرا لنا فخريٌ السبيل، هذا يف وقبيلتي امليضِّ أُْهبَِة عىل فإنني لها! أنا حامد: ابن
— وغًدا بعدها. ِمن األحياء يف نَُعدَّ أن من غرناطة عن الدفاع استأكلهم فيمن نَُعدَّ أن
مفعوًال، كان أمًرا هللا يقَيض حتى نكافح نزال فال األول، بالهجوم نقوم — هللا شاء إن

النرص. ا َوإِمَّ املوُت ا فإمَّ
حامد. ابن يا رفيُقَك وأنا موىس:

إْخَالِصَك! يف وبورك رساج، بني رئيس يا تَُك همَّ عاشت هللا: عبد أبو
حامد: ابن

ِف��َداءََه��ا اْل��َع��ُدوِّ َط��َواِغ��ي��َت َواْج��َع��ْل ِن��َداءََه��ا َف��َل��بِّ أَنْ��َدلُ��ٌس نَ��اَدتْ��َك
َوَرَج��اءََه��ا ِن��َداءََه��ا َع��َل��يْ��َك َق��َص��َرْت َوَق��ْد َح��َش��اَش��تُ��َه��ا تَ��ْف��نَ��ى أَْن َح��اَش��اَك
ِظ��بَ��اءََه��ا َوتَ��ْس��ِب َض��َراِغ��َم��َه��ا ت��ق��ت��ْل اْل��ع��َدى أَْج��نَ��اِد ِل��َم��ْح��ِو ُظ��ب��اَك َج��رِّْد

موىس:

ع��ل��يَ��اءََه��ا َوأَح��رزوا ال��ُه��بُ��وُب آَن ق��د ال��ت��وح��ي��ِد م��ع��ش��َر ي��ا ل��ه��ا ه��بُّ��وا
ُش��َه��َداءََه��ا أح��يَ��اُؤَه��ا ِب��َه��ا س��اَوْت س��اح��ٌة ت��ف��ت��ك��ْم ف��ال ال��ج��ه��اد داَر

املتنبي. شعر من هو املتكلم أورده الذي البيت هذا 1
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هللا: عبد أبو

َط��ِري��َدا ال��م��ش��رك��ي��َن ش��م��َل َف��أُبْ��ص��ر اْل��َم��َدى ِل��َي يُ��َم��دُّ َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أَال
َح��ِص��ي��َدا ل��ل��م��ره��ف��اِت ت��غ��ادرُه��م ب��ع��ث��رٍة اْألََع��اِدي ِف��ي يُ��ْق��َض��ى بَ��ْع��ُد َوَه��ْل

أيها هللا عىل فلنتَِّكْل عيلٌّ) (يخرج الجهاد علَم واجلْب الرسول، وادُْع عيلُّ يا اذهب
بهجومه. حامد ابن يقوم وغًدا األعداء، رشوط ونرفض الفرسان،

يدخل ثم الصالة، بفروض الجميع فيقوم املؤذِّن صوت الخارج من (يسمع
العلم.) أمام الجميع فينحني العلم، حامًال وحمد والرسول عيلٌّ

التاسع املشهد

العلم) حامًال حمد – كلهم السابق املشهد (أشخاص

يطمعا وال أعقابهما عىل ينكفئا أن ملليكيك وُقل اذَهْب هللا(للرسول): عبد أبو
باملحال.

حامد: ابن

يَ��ُس��وُدَه��ا ال��م��س��ل��م��ي��َن س��ي��ِف غ��ي��ر َم��ا َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل ل��ل��م��س��ل��م��ي��َن غ��رن��اط��ٌة
أُُس��وُدَه��ا نَ��ْح��ُن َونَ��ْح��ُن ال��َع��ِري��ُن وه��ي نُ��ُج��وُم��َه��ا ونَ��ْح��ُن ال��دن��ي��ا ُق��بَّ��ُة ِه��َي

واحد. عربيٌّ رجٌل فيها دام ما الجو ُعقاب من أمنع إنها لهم قل موىس:
شيوخها فإن القتال؛ يف شبانها كلُّ وقىض هللا قدر إذا إنه لهم قل إبراهيم:

استقاللها. عن للدفاع يهبون ونساءها
ال عادْت غرناطَة يف النقد سكِّ دار أنَّ فأخربهم الجزيَة يطلبون إنهم هللا: عبد أبو
دار إىل خذه (للحاجب) أمان. يف فأنت اذهْب وحرابًا! سيوًفا بل ذهبًا، وال فضًة ترضب

وفادته. وأكرموا األضياف

الحاجب.) مع الرسول (يخرج
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املوافقة. تمام عىل كانت فقد الرشوط؛ هذه برفض أخطأنا لقد عيل:
حامد ابن يا هاك واآلن واجباتنا. غري نفعل فلم يشاء، بما هللا ليقِض هللا: عبد أبو
عليه، باالحرتاس أوصيك وال حامد) البن ويُسلِّمه حمد من العلم (يأخذ الجهاد علم
إذا لدريدة مهٌر فإنه ذلك عن وفضًال يفقده، من عىل رشيعتنا تحكم بما أدرى فأنت

الغد! فإىل الغد، موقعة يف بسالتك عىل معلقٌة العربية األمة آمال إن فقدتها. فقدته
الغد. وإىل دريدة، يا لعينيك حامد: ابن

وحمد.) َعِيلٍّ غري يبقى وال العلم، حامًال حامد ابن مقدمتهم ويف (يخرجون

العارش املشهد

حمد) – (عيل

حمد؟ يا موضٌع للرس أعندك عيل:
األبالسة. إليها تهتدي ال عميقة برئٌ حمد:

حامد؟ وابن أنت وكيف عيل:
بأسناني. مزَّقته استطعت فلو يرام، ما عىل حمد:

عندك؟ الوطن منزلُة هي وما عيل:
يشء. ال عريف يف فهو كبرية، منزلٌة عندي له حمد:

الجرائم؟ وارتكاب أنت وكيف عيل:
يبكِّت. ضمري وال تسمع، أذن وال يرحم، قلب ال حمد:

خطرية. مهمٍة يف عليك وسأعتمد عنه، أفتش الذي الرجل أنت عيل:
لذَّتي. كثرت املهمة صعبت كلَّما حمد:

عظيمة. مكافأة مني ولك عيل:
إيه؟ منصبًا، ستقلدني حمد:

الرنان. الذهب من كيًسا سأعطيك ال، املناصب! تحب أراك عيل:
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ماذا؟ حمد:
الرنان. الذهب من كيسني عيل:

ترى؟ يا املهمة هذه هي وما أوه! الرنان؟ الذهب من كيسني حمد:
دريدة. والد إبراهيم الشيخ تقتل أن أوًال هي عيل:

أصلها من أنتزعها حتى الخيل سنابك بني لحيته من أجرُّه بسيطة، مسألة حمد:
وثانيًا؟ والدم، اللحم مع

املقدَّس. العلم ترسق أن عيل:
تريد فأنت لك: أقول أنا وثالثًا؟ … بٍخ بٍخ مقدسًة، الخرقة تلك أفتدعون حمد:

حامد. ابن قتل مني
منك أريد لتعذيبه. حامد ابن حياة إىل بحاجٍة أزال ال فأنا املرمى، تُِصب لم عيل:

األعداء. أيدي يف طرحه العلم رسقة بعد
به. وعدت ما أعطني مثيل. كان َمن عىل املهمات أهون من ذلك كل حمد:

الثاني، الكيس أعطيتُك مهمتك أتممت ومتى الذهبية، النقود من كيس هذا عيل:
كيًسا). (يعطيه كان أي عن التام بالكتمان أوصيك ولكن

يديه). بني الكيس (يقلب بال براحة كن حمد:
املهمة؟ انتهت هل واآلن عيل:
سيدي. يا أراه ما هذا حمد:

العلم. تنَس وال للغد تهيأ إذن عيل:
سأتَِّكل. عليك

االتكال. إبليس عىل حمد:

(ستار)
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الثالث الفصل

واحلب بنياخلداع

غرناطة. ضواحي من ضاحية املكان:
ومضارب. وأعشاب صخور املنظر:

األول املشهد

معتزًال) عثمان – دريدة – (إبراهيم

األمر. قيض فقد دريدة؛ يا الجدل من فائدة ال إبراهيم:
بمكيدٍة أنذرني نذيًرا إن املوت. إىل بنفسك ح تطوِّ وال بضعفي، رفًقا أبَِت دريدة:

حامد. وابن الغتيالك مدبرٍة
وحبذا الذل، موردها حياٌة كانت ال املوت؟ وجه من نفرَّ أن ترغبني وهل إبراهيم:

العز. سبيل يف املوت
األسنة. طعنات بصدري عنكما ألرد بمرافقتكما يل اسمح إذن دريدة:

عسري. أمٌر هللا عىل فما الخدر، إىل تعودين بل إبراهيم:
عيلَّ. أشفق أبَِت دريدة:

دم يجول أال مسلمة؟ ألست أصابك؟ فما الجأش، رابطة أعهدك كنت إبراهيم:
الوطن؟ سالمة عىل وقٌف حياتنا أن تعلمني أال عروقك؟ يف العرب

تسرتيح. أن اآلن لك فآن كثريًا جاهدت وقد ، مسنٌّ شيٌخ أبتي يا ولكنك دريدة:



غرناطة سقوط

إبراهيم:

َم��نْ��ِزِل ِب��أَْرَف��ِع َوَط��ِن��ي أََرى َح��تَّ��ى اْل��وََغ��ى َع��ِن أَُك��فَّ َوَل��ْن أَْس��تَ��ِري��َح َل��ْن
ال��ذُّبَّ��ِل1 ال��رَِّم��اِح بَ��يْ��َن اْل��َف��تَ��ى َع��ْزَم ِل��ي َف��ِإنَّ ��يُ��وِخ ال��شُّ ِس��نِّ ِف��ي ُك��نْ��ُت إِْن

الجائرة. العقائد هذه أكره فأنا أبي، يا تقول ما أفهم ال دريدة:
إىل العودة عن تتأخري وال الجأش، رابطة فكوني قادم؛ حامد ابن هذا إبراهيم:

املنزل.
بنيتي يا اللقاء إىل واآلن نعود. حتى حراستها بأمر تتهامل وال معها، ُعد (لعثمان)

ا. رشٍّ توجيس وال

يديه.) فتقبل جبينها يف (يُقبِّلها

أبي. يا الرحمن حرسك دريدة:

حامد.) ابن يدخل قليل وبعد إبراهيم، (يخرج

الثاني املشهد

حامد) ابن – (دريدة

عىل امُلرتَِسمة الصفرة هذه وما هنا؟ إىل بك أتى فما عجب! أمٌر حامد: ابن
محياك؟

وألبي. لك تُنصب الحبائَل فإن والخوف، الحب من جناحني عىل أتيت دريدة:
منزًال. نفسك من تنزليها فال عجائَز؛ خرافات حامد: ابن

الدقيقة. املسنونة الذبل: الرماح 1
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دماء أعرف وال حويل دماءً أرى بصحتها، يُنذرني أسفاه وا قلبي ولكن دريدة:
رعشٌة فللخوف هي. ما أعلم وال علينا لالنقضاض ز تتحفَّ بمصائب وأشعر هي، من

الرََّدى. أنياب بني بنفسك ترِم ال فباهلل مشاعري، َعَيلَّ تتملَّك
جهادي إن وطني؟ عن للدفاع بذهابي املوت إىل أذهب أنني أنبأِك وَمن حامد: ابن
طربًا فؤادك يرقص أفال أيًضا، غرامي سبيل يف هو إنما فحسب، بالدي سبيل يف ليس

منقذنا. خطيبة هذه تحريره: عىل عامل وأنا الشعب هذا عنك قال إذا
نفسك. وعىل َعَيلَّ ستقيض ولكنك دريدة:

منك. َعَيلَّ أعزُّ الواجب ولكن الحياة، من َعَيلَّ أعزُّ أنت ُدَريد، حامد: ابن
معك. أذهب وأنا حارب إذن دريدة:

تذهبني؟ أين وإىل حامد: ابن
تذهب؟ أين إىل وأنت دريدة:

بالدي. عن للدفاع أذهب جنديٌّ أنا حامد: ابن
خطيبي. عن للدفاع أذهب عاشقٌة وأنا دريدة:

مستقبل يتوقف اليوم موقعة عىل أن تعلمني أال لتَهذيَن، إنك تاهلل حامد: ابن
هللا عبد أبا فإن أيًضا؟ نحن مستقبلنا يتوقف كما الديار، هذه يف والعروبة اإلسالم
وأنا القتال، واعتزال لعواطفي االنقياد مني تريدين فهل لك، مهًرا اململكة علم جعل

منك؟ نظرة سبيل يف بروحي أضحي الذي

ُم��ْس��ِل��ُم أَنَ��ا َوَال ُم��ْس��ِل��َم��ٌة أَنْ��ِت َم��ا ِب��ِدَم��اِئ��نَ��ا ِل��ِب��َالِدنَ��ا نَ��ُج��ْد َل��ْم إِْن
ُم»2 ال��دَّ َج��َواِن��ِب��ِه َع��َل��ى يُ��َراَق َح��تَّ��ى اْألَذَى ِم��َن ال��رَِّف��ي��ُع ��َرُف ال��شَّ يَ��ْس��َل��ُم «َال

تحبني. ال فأنت أواه! دريدة:
حامد: ابن

َش��َف��تَ��اِك ِب��اْل��َه��َوى ل��ع��م��ِري َك��َف��َرْت َص��بَ��ابَ��ِت��ي تُ��نْ��ِك��ِري��َن ��ا أََح��قٍّ َم��اذَا؟

للمتنبي. شهري ببيت يستشهد 2
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َع��يْ��نَ��اِك ِب��ِه بَ��َع��ثَ��ْت أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن اْل��َه��َوى َم��ْع��نَ��ى َم��ا أَْدِر َل��ْم ال��ِذي َف��أَنَ��ا
َظ��اِل��ٌم َوَق��ْل��بُ��ِك َظ��اِل��َم��ٌة َش��َف��تَ��اِك

دريدة:

َم��َالِك��ي َف��أَنْ��َت َك��اِذبَ��ٌة، ش��َف��تَ��اَي
ال��بَ��اِك��ي َوَج��ْف��ِن��ي َج��ًوى اْل��َخ��ُف��وُق َق��ْل��ِب��ي اْل��َه��َوى َع��َل��ى َش��اِه��َداِن ِم��نِّ��ي َوَل��َديْ��َك

اْل��َه��َوى ِف��ي َح��اِم��َد ابْ��َن يَ��ا ِف��َداُؤَك ُروِح��ي

حامد: ابن

ِف��َداِك ُدَريْ��ُد يَ��ا َح��يَ��اِت��ي وأَنَ��ا

سالمتي. بسالمتك فإن لألخطار، تستهدف ال أن عاهدني ولكن دريدة:
تكافئينني واحدة وبابتسامٍة واحدٍة، بنظرٍة من يا أنِت ذلك عىل أعاهدك حامد: ابن
األوىل، القبلة هي طاهرًة ُقبلًة الناصع الجبني هذا من أعطيني واآلن أفعل. ما كل عىل

الوداع. ُقبلة ولكنها

َق��ْل��ُب ِم��نْ��ُه يَ��ْس��تَ��ِق��ي��َه��ا َق��ْل��ٍب بَ��يْ��َن َم��ا اْألَْح��َالِم َك��ْوثَ��ِر ِم��ْن ُق��بْ��َل��ٌة
ت��ه��بُّ ِب��اْل��ِع��ْط��ِر ال��م��ب��س��ِم ط��َرِف َع��َل��ى ال��ن��ْف��ِس أَثَ��ِر ِم��ْن ن��ف��ح��ٌة
يَ��ُدبُّ َواْل��َف��ْج��ُر ال��نَّ��ْح��ِل َك��ط��ِن��ي��ِن نَ��َغ��ٌم ِم��نْ��َه��ا يُ��ْس��َم��ُع ن��ه��زٌة
ت��س��ت��ح��بُّ َل��يْ��َس��ْت اْل��ِح��سِّ َغ��يْ��َر اْألُذِْن َع��َل��ى ال��ث��ْغ��َر ��َل َف��ضَّ ِس��رٌّ ِه��َي
َع��ذُْب ال��ري��ِق ب��ح��ب��ِر َخ��تْ��م َح��بَّ��ذَا ش��ف��ٌة خ��ت��م��تْ��ُه َع��ْه��ٌد ِه��َي
!« «أُِح��بُّ بَ��اءِ ِف��ي تُ��ْس��َك��ُب نُ��ْق��َط��ٌة أج��م��َل��َه��ا َم��ا ال��ق��ب��ل��ُة َه��ِذِه

هذا بمنديل) وتربطه حسامه (تمسك حسامك هاِت تنساني. ال بأن عدني دريدة:
قلبَيْنَا. التحاد رمًزا باسمينا يْتُُه وشَّ وقد مني، تذكاٌر املنديل
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املتحابَّة. األرواح تفرتق فال وتباعدت األجسام افرتقت إذا حامد: ابن
من طليقٌة فأنت متُّ وإذا الحياة، قيد يف دمُت ما عهدي حفظ عىل عاهديني وأنت

عهد. كل
املوت. ويف الحياة يف بكليتي لك إنني دريدة:

فألجلكما. متُّ وإذا فألجلكما، عشُت فإذا بالدي، وأعاهد أعاهدك وأنا حامد: ابن
السماء. يف أو األرض عىل اللقاء إىل

(يتعانقان.)

عثمان. يا بنا رس دريدة:
عمر.) فيدخل بيديه فيصفق تختفي، حتى بنظره حامد ابن ويشيعها (تخرج

الحرب. بوق انفخوا حامد: ابن
والجنود.) القواد يدخل ثم األبواق، (تنفخ

الثالث املشهد

رساج) بني رجال – العلم حامًال عمر – املنصور – موىس – إبراهيم – حامد (ابن

فيكم وأحيي أحييكم األندلس، وأبطال غرناطة فرسان بإخواني مرحبًا حامد: ابن
أمجادهم. وُمجدِّدي العرب بطولة وارثي

زياد بن طارق يد وأرى ضلوعكم، بني مختلجًة األجداد أولئك بروح ألشعر إنني
ويد قلوبكم، يف الحماسة نار وتبث تناشدكم، األجداد روح رءوسكم، فوق مبسوطًة

النرص. ساحة إىل املجد طريق يف وتقودكم تبارككم طارق
الخافقني يف العربية األمة أصوات هي تسترصخ أصواتًا بعيد من ألسمع وإنني
سطع نجٍم نور بأيدينا نخمد فال الجدود، وديعة عىل نحرص أن وتناشدنا بنا، تهيب

الجميلة. البالد هذه عىل قرون ثمانية طيلة
اإلباء. وعنوان السيوف أرباب ونحن النداء ذلك يُلبي ال منا فمن

اليأس، وهدة يف الجوع أنياب بني تركناك األندلس، عروس يا غرناطة، يا تاهلل
فلن الغرب، يف العرب فتوحات وبَْقَوى األسود، غابة يا صربًا ولكن التسليم، وشك وعىل
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من ونشقنا مائك، من رشبنا إننا منك! العدو ينال ولن ضيم، عىل اليوم بعد تنامي
نفديك. وبأرواحنا نحميك، فبسيوفنا سمائك، من النُّور ورأينا هوائك،

أَم��اُم وال ي��ج��ي��ُر َخ��ْل��ُف َف��َال َع��َل��يْ��نَ��ا َط��َغ��ى َواْل��بَ��َالءُ أََص��بْ��ًرا
نُ��َس��اُم َم��ا أَْه��َون اْل��َم��ْوُت َف��َك��اَن َع��َل��يْ��نَ��ا َع��َدا وال��ع��دوُّ َوِح��ل��ًم��ا
ح��س��اُم َوَال ي��ق��ي��ُل ُرْم��ٌح َف��َال َه��َويْ��نَ��ا ��ا َل��مَّ أَْم��َج��اُدنَ��ا َه��َوْت
َق��اُم��وا ب��ال��س��ي��ف ل��ن��ا ألج��داٍد م��ج��ًدا ب��ال��س��ي��ف نُ��ِع��ْد ه��بُّ��وا أََال
ِك��َراُم َوُه��ْم ال��ِج��َه��اِد ِف��ي َوَم��اتُ��وا ِك��َراٌم َوُه��ْم ال��ح��ي��اِة ق��س��ط َوف��وا

إبراهيم:

ال��ط��َغ��اُم اْل��َق��ْوِم ِم��َن َويَ��م��ل��ُك��َه��ا يَ��َديْ��نَ��ا ِم��ْن اْإلَِم��اَرُة أَتُ��نْ��تَ��َزُع
ِن��يَ��اُم ِت��َه��ا ُس��دَّ ِع��نْ��َد ُق��ُع��وٌد َص��اِح��بُ��وَه��ا اإلَم��اَرِة بَ��نُ��و َونَ��ْح��ُن
ال��لِّ��ئَ��اُم ِب��ِه اْل��ِك��َراِم ِف��ي َويَ��ْح��ُك��ُم ِذئْ��ٌب اْل��َغ��اِب أُُس��وِد ِف��ي أَيَ��ب��ط��ُش
ان��ِث��َالُم ب��ع��ْرِض��ِه��م ي��ع��ل��ق وَل��ْم ذُالٍّ ق��ح��ط��اَن بَ��نُ��و يَ��ْع��تَ��ْد َوَل��ْم

موىس:

اْل��َك��َالُم بَ��َالَغ��ِت��ِه َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ ل��ي��ٍث ُس��ُك��وِت َف��ُربَّ َس��َك��تُ��وا َل��ِئ��ْن
َف��اْس��تَ��نَ��اُم��وا ��ُل ال��ت��َع��قُّ ��بْ��َر ال��صَّ ق��َض��ى َل��ِك��ن ، ال��ذُّلِّ ب��ن��ي��ِر ي��ْرُض��وا َوَل��ْم
ِض��َراُم أَبَ��ًدا َرَم��اِدَه��ا َف��تَ��ْح��َت نَ��اٍر ل��ه��ي��َب ال��رََّم��اُد ي��ط��ف��ي وال

َوبَيَّاُكْم. هللا حيَّاُكُم حامد: ابن
أَْمِرَك. َطْوَع تََرنَا الرئيُس أَيَُّها ُمْرنَا املنصور:

إِْق��َداِم َوِم��ْن َف��تْ��ٍك ِم��ْن نَ��بْ��ِغ��ي��ِه َم��ا ُدوَن َج��َه��نَّ��ُم َوَق��َف��ْت إِذَا تَ��َرنَ��ا
إِْح��َج��اِم َوَال َخ��ْوٍف ِب��َال ِس��ْرنَ��ا َل��ِه��ي��ِب��َه��ا َف��ْوَق اْل��َم��ْش��َي ِم��نَّ��ا َوَط��َل��بْ��َت
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معي: وارصخوا سيوفكم فسلُّوا مضاربه؛ من يتحرك العدو أرى حامد: ابن
العرب! لثأر يا

سيوفهم.) فيجردون سيفه (يجرد

العرب! لثأر يا الجميع:
حامد: ابن

ال��نُّ��ُس��وُر اْل��َق��تْ��َل��ى َع��َل��ى َح��اَم��ْت َف��َق��ْد َوانْ��ُص��ُروَه��ا ال��ع��ق��ي��َدِة ثَ��أَْر ُخ��ذُوا
تَ��ُج��وُروا أَْو تُ��َج��اُروا أَْن ِم��ْن َل��ُك��ْم أَْوَل��ى َف��اْل��َم��ْوُت ُك��لُّ��ُك��ْم َوُم��وتُ��وا

منشدين.) (يخرجون

واْل��تَ��َظ��ى ال��ح��راُر ح��رَّ وغ��ى وًغ��ى وًغ��ى وًغ��ى
اْل��ُم��ْل��تَ��َق��ى أَُح��يْ��َل��ى َم��ا يَ��ا ال��رُّبَ��ى ِم��نْ��ُه وُم��ِل��ئَ��ْت
ال��ظُّ��بَ��اْة ب��ي��َض اْش��ح��ذُوا ثُ��مَّ ال��م��ره��ف��اْت ُس��لُّ��وا َق��ْوُم يَ��ا
ثَ��اِك��َالْت يَ��ْوًم��ا يُ��ْص��ِب��ْح��َن ��َه��اْت اْألُمَّ ِل��َق��ْل��ِب َويْ��ٌل

َوِح��َراِب��نَ��ا ِب��ُس��يُ��وِف��نَ��ا

خروجهم.) بعد حمد (يدخل

الرابع املشهد

وحده) (حمد
دماركم. أهيئ وراءكم فأنا عويًال، الغناء هذا فسينقلب بالنرص؛ واحلموا واهزجوا، غنُّوا
هذا الصفوف. خالل من تتصاعد النار إن الجيشان. وتالحم الحرب، رحى دارت
هذا مناضلتي. عىل يقوى لن ولكنه باسل! من دره هلل … الكتائب يفرق حامد ابن
فإن للعجب؛ يا إسبانيٍّا، قائًدا يبارز إنه … إبراهيم وهذا الهائج، كاألسد إنه … موىس
أرتعد وأنا قويٌّ هو قتله؟ إىل السبيل فكيف ُقواه، هدَّ الشيب أن ظننت الفتيان، عزم له
العمل؟ فكيف أمثايل، الجبناء يصيب ما أول املعارك يف املوت إن ويقولون: خيايل، من
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مضارب إىل ليًال فأدخلهم اإلسبانيني مع أتفق به. فألحاربهم الغدر؛ غري يل يبق لم
وأغنم إبراهيم، بالشيخ وأفتك الجهاد، علم فأرسق نيام، وهم بهم فيفتكون رساج بني

الثاني. الذهب كيَس
منهم، لست — هلل والحمد — لكنني الرشف، يدَّعون من ُعرف يف سفالٌة ذلك إن

جيبي. الذهب فارق منذ نفيس فاَرق فالرشف شاءوا، ما عني فليقولوا
إىل اإلسبانيون تقهقر … حامد البن الفوز كفة ورجحت القتال، وطيس حمي

… القتال توقف … املضارب حتى العرب بهم لحق … الوراء
مهمتي لقضاء فألذهْب النرص، بخمرة ثملني يرجعون وعشريته حامد ابن هذا

املكيدة. وتدبري
رساج.) بني أَهازيج الخارج من وتُسمع (يخرج

ِرَم��اُح��نَ��ا خ��يْ��زَران ِم��ْن َخ��يْ��زَراْن ِم��ْن َوِرَم��اُح��نَ��ا
ُس��يُ��وُف��نَ��ا ال��ص��خ��وَر ت��ق��دُّ ال��ص��خ��وْر ت��ق��دُّ َوُس��يُ��وُف��نَ��ا
ُخ��يُ��ولُ��نَ��ا ��ُه��وُل ال��سُّ تَ��ُج��وُب ��ُه��وْل ال��سُّ تَ��ُج��وُب َوُخ��يُ��ولُ��نَ��ا
َرايَ��اتُ��نَ��ا اْل��ِج��بَ��اِل ِب��َراِس اْل��ِج��بَ��اْل ِب��َراِس َرايَ��اتُ��نَ��ا

الخامس املشهد

بني من رجال بضعة – العلم حامًال عمر – املنصور – موىس – إبراهيم – حامد (ابن
السيوف») شاهرو «وكلُّهم رساج

حامد: ابن

اْل��َح��تْ��ِف ِم��َن نَ��َج��اَة َال اْل��ُم��نَ��اِدي َونَ��اَدى ٌع ُش��رَّ َواْألَِس��نَّ��ُة اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َوَل��مَّ
��فِّ ب��ال��صَّ أَْل��َص��َق ��فُّ ال��صَّ َوَك��اَن ُص��ُف��وٌف َف��انْ��َج��َل��ْت ال��م��ِن��يَّ��ِة س��ي��ِف َع��َل��ى ع��ط��ف��ُت
َخ��ْل��ِف��ي ِم��ْن اْل��َف��َواِرِس َوأَْش��َالءُ َوُع��ْدُت ع��بُ��وَس��ٌة ُوُج��وٌه َوْج��ِه��ي َوِف��ي َف��ُرْح��ُت
ِب��ال��نِّ��ْص��ِف َوال��طَّ��يْ��َر ب��ال��نِّ��ْص��ِف ال��ثَّ��َرى َف��أْرِض��ي َع��اِدٍل ِق��ْس��َم��َة اْل��َق��ْوَم َس��يْ��ِف��ي ��َم َوَق��سَّ
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إبراهيم:

ِب��اْألَْق��َداِم اْل��َه��اَم��اُت تَ��تَ��َع��ثَّ��ُر َف��أَْدبَ��ُروا اْل��َج��ِح��ي��ِم نَ��اَر أْص��َل��يْ��تُ��ُه��ْم
ُح��َس��اِم��ي ِب��َح��دِّ َرَواِئ��ُع��ُه ُخ��طَّ��ْت َع��َل��يْ��ِه��م ال��ط��َع��اِن ِف��ي َدْرًس��ا أَْل��َق��يْ��ُت

موىس:

َوأَْق��بَ��لُ��وا اْل��م��ه��ي��ُب اِع��ي ال��دَّ ث��وََّب إِذْ ال��َق��نَ��ا ُم��ْش��تَ��ج��ِر ِع��نْ��َد ُق��وِم��ي ل��ل��ِه
َوُظ��لِّ��لُ��وا اْل��ِج��َه��اِد ِب��َرايَ��اِت ُح��ِج��بُ��وا ُوُج��وَه��ُه��ْم اْل��َه��ِج��ي��ُر َل��َف��َح إِذَا َق��ْوٌم

املنصور:

يُ��تَ��َم��ثَّ��ُل ِب��ِه م��ثَ��ٌل َوثَ��بَ��اتُ��ُه َوثَ��بَ��اتُ��ُه الَّ��ِذي َم��ْوق��ُف��نَ��ا ل��ل��ِه
ت��ش��ك��ُل ��َواِرُم وال��صَّ ت��ن��ق��ُط، ��ْم��ُر َوال��سُّ َص��ِح��ي��َف��ٌة، َواْل��َم��َج��اُل ، َخ��طٌّ َواْل��َخ��يْ��ُل

هذا التاريخ لكم سيُسطِّر يمينكم، ُشلَّت وال الفرسان، أيها هللا، حيَّاكم حامد: ابن
تذود بقيًَّة املسلمني يف أن للعالم وأظهرتم األسود، فتك فتكتم فقد الفخر، بمداد املوقف
مكة من النتصاركم ومهلًِّال لبسالتكم، ًا ُمكربِّ العربيَّ الشعب أرى إنني حياضها. عن
الفراعنة، قاهرة القاهرة إىل األمويني عاصمة دمشق إىل السالم دار بغداد إىل املقدسة
إباء فيكم ُمحيِّيًة قربها يف طربًا تهتزُّ قريش صقر الداخل الرحمن عبد بعظام وأشعر

العرب.
أضعاف العدوِّ قتىل ولكن الشهداء، من عرشاٍت املعمعة ساحة يف تركنا إننا أجل،
سبيل يف استشهد ملن فمرحى نصيبهم، منا لكل وجعل الشهداء، أولئك هللا رحم قتالنا.

الوطن.
فليحارب أبًا منكم كان فمن أعدائنا، وبني بيننا الفاصل الحد غًدا إن األبطال، أيها
حبيبته، سبيل ففي عاشًقا كان ومن والديه، سبيل ففي ابنًا كان ومن أوالده، سبيل يف

أجمع. العربية األمة حياة بحياته ألن الوطن؛ سبيل يف حاربوا
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إبراهيم:

ال��ُم��ْع��تَ��ِدي ال��ع��دوِّ َدِم ِل��نَ��ْه��ِل َش��ْوًق��ا َظ��ْم��آنَ��ٌة َج��ِم��ي��ُع��َه��ا ��يُ��وُف ال��سُّ َه��ِذي
… َغ��ٍد َف��ِإَل��ى ��ال ُم��تَ��نَ��قِّ ُص��ُف��وِف��ِه��م بَ��يْ��َن اْل��َم��ْوَت يَ��َرْوَن وََغ��ًدا

الجميع:

غ��د ف��ِإَل��ى …

سيوفهم.) (يغمدون

القهوة. لنا وأِعدُّوا للجيش، الذبائَح وانحروا اذهبوا حامد: ابن

الجنود.) مع ويخرج له امُلعدِّ املكان يف العلَم عمر (يضع

السادس املشهد

املنصور) – موىس – إبراهيم – حامد (ابن

الرفاق؟ أيها اليوم غنائمنا بلغْت كم حامد: ابن
غنم. رأس وسبعني حساًما، وثمانني مرضٍب، مائتي العدو من غنمنا لقد موىس:
ثوًرا. وخمسني مدافع، وثالثة الخيل، من رأًسا أربعني أيًضا وغنمنا املنصور:

عدده. يحىص ال مما والذخائر واملؤن املآكل عدا هذا إبراهيم:

النار يوقدون ثم الجنود، أحُد عليه يدقُّ قهوة وجْرن املاء بِقَرب عمر (يرجع
القهوة.) بعمل ويَرشعون

لحثِّ الجنود عىل والغنم الخيل ورءوس واملآكل املالبس غنائم وزِّعوا حامد: ابن
همتهم. واستنهاض حميتهم،

الدُّفِّ صوُت الخارج من ويُسمع برشبها، فيرشعون القهوة لهم (تُقدَّم
الجنود.) وأهازيج واملزمار
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الحمد. املوقعة، هذه بعد رجالنا إىل الحماسُة رجعت لقد إبراهيم:
وأطعمتموهم؟ الذبائح نحرتم وهل حامد: ابن

موالي. يا أجل عمر:
اليوم؟ أخبار يحملون غرناطة إىل بالرسل بعثتم وهل حامد: ابن

ساعة. من أكثر منذ املبرشون ذهب لقد عمر:

وغريهما، والدف املجوز برافقهم الدبكة يرقصون وهم الجنود (يدخل
يخرجون.) ثم هازجني، راقصني املرسح عىل ويدورون

السهر عىل القوة بنفسه يجد منكم فمن العلم، حراسة أمر علينا بقَي حامد: ابن
النهار. تعب بعد

بني. يا لها أنا إبراهيم:
املهمة؟ بهذه تقوم أنت أبتاه! يا أنت حامد: ابن

بها؟ للقيام أهًال أفلست إبراهيم:
… ولكن الجميع أجدر أنت حامد: ابن

العلم. بجانب فابَق قليل بعد سأعود عزمي. عن أرجع ولن عزمُت إبراهيم:

إبراهيم.) (يخرج

وكونوا الراحة، من قليًال ألنفسكم وخذوا خيامكم إىل اذهبوا وأنتم حامد: ابن
طارئ. لكل مستعدين

ترقب. وعنٌي تنام، عنٌي عينان؛ منا فلكلٍّ األمري؛ أيها باٍل براحة كن املنصور:
رساج. بني يا حييتم حامد: ابن

حامد.) ابن عدا ما الجميع (يخرج
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السابع املشهد

وحده) حامد (ابن

تَ��ْض��َط��ِرُم اْل��ُم��ْش��تَ��اِق َق��ْل��ِب��َي ِف��ي َوال��ن��اُر يَ��ْط��ُرُق��ِن��ي ال��نَّ��ْوُم َوَك��يْ��َف اْل��َج��ِم��ي��ُع نَ��اَم
أََل��ُم َوَال ِم��ثْ��ِل��ي أََم��ٌل اْل��َه��َوى ِم��َن يَ��ْش��غ��لُ��ُك��ْم َل��يْ��َس إِذْ َل��ُك��ْم َه��ِن��ي��ئً��ا نَ��اُم��وا
َوأَبْ��تَ��ِس��ُم َف��تُ��ْدِم��ي��ِن��ي ُدَريْ��َد ِذْك��َرى تُ��ْؤنِ��ُس��ِن��ي ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ِف��ي َوْح��ِدي أَب��ي��ُت
اْل��َع��َل��ُم يَ��خ��ِف��ُق َم��ا َخ��اِف��ٌق ِك��َالُه��َم��ا َم��ًع��ا َواْل��َغ��َراُم َف��ْوِق��ي اْل��َم��ْج��ُد يُ��َرْف��ِرُف
َوَدُم ِب��ِه َل��ْح��ٌم َل��ُه��َم��ا ِق��ًرى ِف��ي��ِه، بَ��ِرَح��ا َوَم��ا َق��ْل��ِب��ي َوْك��ُرُه��َم��ا ط��ي��َراِن

الثامن املشهد

إبراهيم) – حامد (ابن

حامد. ابن يا مرضبك إىل قم إبراهيم:
مكانك. العلم أحرس أنا أبت، يا آخر رجاءٌ حامد: ابن

املقدَّس. الواجب بهذا القيام عن بني يا منعي تحاول ال إبراهيم:
الغد. وإىل هللا، أستودعك إذن حامد: ابن

قليًال.) إبراهيم فيتمىش حامد ابن (يخرج

املجد؛ وبنت األمل، رمز يا الخرضاء، القطيفة أيتها العلم): (يخاطب إبراهيم
أنفاسنا، د تردُّ من عطفك يف بما ومييل قلوبنا، اختالج من صدرك يف بما اخفقي
عليك، مرفرٌف نٌرس املجد باهرة، وانتصاراٍت غابر، عز من تاريخك يف بما واشمخي

أعظمك! ما هلل فيا جناحيك، بني خافٌق فرٌخ والنرص
كلماتها، النرص وآي مدادها، القلوب ودم أقالمها، األسنة ِشفاُر مجيدٌة صحيفٌة أنت
فخار فكانت أبطال، أيدي إىل أبطاٍل أيدي من األجيال مرِّ عىل مرَّت ثمينة وديعٌة وأنت

املسلمني. آمال ومحط اإلسالم،

العلم.) وينتشل بخنجره ويطعنه حمد (يدخل
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التاسع املشهد

حامد) ابن – (حمد

واحد، بحجٍر رميتني فأصبت العلم، وامتلكت إبراهيم قتلت يده): يف (والعلم حمد
فْألُسلِّمهم اإلسبانيون وصل لقد هه، هه، مىض. ا عمَّ ر فأُكفِّ األغنياء من أصبح وغًدا

العلم.

حامد.) ابن فيدخل (يخرج

(يركع … قتيل إبراهيم هذا العلم؟ أين جرى؟ فماذا حركًة سمعُت حامد: ابن
أن األوىل كان الحبيبة، والد يا هللا رحمك … للحياة فيه أثر وال باردة يده إن بجانبه)
سيوف صليل أسمع الخارج) من ضجة (تسمع وغيلًة غدًرا ال القتال ساحة يف تموت

خيانة. خيانة، الخارج) من (رصاخ سالحكم إىل هبُّوا رساج بني يا …

وهم األخرى من رساج وبنو جهة، من إسبانيُّون جنود املرسح إىل (يدخل
حامد ابن وعن إبراهيم، جثة عن يُرفع ثمَّ الستار فريخى سيوفهم، مجرِّدون
رساج.) بنو يدخل قليل وبعد واإلسبان. العرب القتىل من عدد بني طريًحا

العارش املشهد

رساج) بني من جنود بضعة – عمر – املنصور – (موىس

حامد. ابن جثة هذه موىس:

بقربه.) موىس ويركع منها الجميع (يقرتب

حيٍّا. يزال ال فهو هلل شكًرا

جراحه.) بَفْحص (يأخذ
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ما الليلة لهذه فتبٍّا فقد، والعلم قتيل، إبراهيم الجثث): بني يفتش (وهو املنصور
أشأمها!

جثة يحملون رجاًال نرسل ثم غرناطة، إىل ونحمله حامد بابن اآلن لنعتِن موىس:
أمريكم. واحملوا رساج بني يا بنا سريوا ابنته. إىل إبراهيم

دريدة.) تدخل ثم ويخرجون، حامد ابن (يحملون

الحاديعرش املشهد

وحدها) (دريدة
تعس وا األخرية، بالنظرة وأُزوِّدها األخرية، القبلة ألُقبِّلها هي أين أبي؟ يا جثتك أين
يل رجاءٍ فأي قبيلته، رجال يحمله به التقيت وقد جريح، حامد وابن مات، فأبي حظِّي!
عليك رحمتاه وا أبتاه، هو، هذا الجثث) بني (تفتش أبي؟ يا أنت أين الحياة؟ يف بعد

جثته). عىل (ترتمي
(ستار)
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الرابع الفصل

ْطع والنَّ بنياجلامع

غرناطة. بمدينة حي يف املكان:
دريدة. منزل داخل األول: املنظر
املظلم. السجن يف الثاني: املنظر

األول املنظر

دريدة.) منزل (يف

األول املشهد

وحدها) (دريدة
الشقية أنا إيل تنظر السماء يف شك ال إنها روُحك؟ تسبح وأين أبي؟ يا اآلن أنت أين
الناس وأرى فيه، لست ألنك صفصًفا قاًعا بعدك من الكون أرى ملساعدتي. يًدا تمد وال

بينهم. لست ألنك أحًدا أرى ال كأنني
الظالُم؛ خِسئ إنما له. فريسًة يريدني هللا عبد وأبو السجن، غياهب يف حامد ابن

روح. بقيَّة ويفَّ إيلَّ يصل فلن

عثمان.) (يدخل



غرناطة سقوط

لديك. املثول يطلبان وعليٍّا السلطان إن سيدتي، عثمان:
شقاءٍ كل سبب فهما أحزاني، يهيج منظرهما إن مني؟ يريدان وماذا دريدة:
عثمان). (يدخل ماكرين من لهما تبٍّا عثمان) (يخرج مريضة إنني لهما: قل أصابنا.

بالدخول. ان يُلحَّ وهما سيدتي، يا يذهبا لم عثمان:
ولينتظراني الغرفة، هذه إىل أدِخْلهما ال، ولكن … عيلَّ َمْغِميٌّ إنني لهما قل دريدة:

الطاغية. لذلك أشياء بنفيس فإن قليًال؛

وعيل.) هللا عبد أبو يدخل قليل وبعد وعثمان، (تخرج

الثاني املشهد

عيل) – هللا عبد (أبو

حامد؟ ابن وبني بينك الحكم كان والقدر موالي يا عليك حرٍج وأي عيل:
قبيلتك. من أو منك دسيسة األمر يف تكون وقد أدري، ال هللا: عبد أبو

وقدر. قضاءٌ حدث ما فكل ذلك؛ من يشءٌ يحدث فلم موالي، يا صادق حلفُة عيل:
من عليه هي فيما وهي الزواج شأن يف محادثتها اآلن بي يجدر وهل هللا: عبد أبو

أخرى. فرصة إىل األمر هذا تأجيل بي األوىل إن وأسف؟ حزٍن
الفرار. من العاشقنِي يُمكِّن قد التأجيل إن عيل:

تفضل ال أنها أدرانا فما الود، عىل ثابتة الرأي متصلبة دريدة ولكن هللا: عبد أبو
تغتفر. ال جناية جنينا فنكون الزواج، هذا عىل االنتحار

من استحصلُت فإنني ناجًعا، دواءً له ووجدت موالي، يا كله بذلك فكرت عيل:
(يعطيه هي وها املقدس، العلم لفقدانه حامد ابن بإعدام فتوى عىل غرناطة أئمة
حياته عن العفو وإما بحبيبها، اإلعدام حكم تنفيذ إما اثنتني؛ بني فتخريها ورقة)،

إليك. زفافها مقابل غرناطة عن وإبعاده
أجدادي. من أحٌد عليها يُقدم لم سفالٌة تلك هللا: عبد أبو

58



والنَّْطع الجامع بني

نصيبك؟ من الفتاة هذه تكون أن فكتب ذلك قدَّر وهللا ذنبك وما عيل:
هلل سحًرا. الحزُن زاده فقد الفتان، الجمال هذا إىل انظر موالي، يا أقبلت هي ها

املنكرستني! عينيها أجمل ما

الثالث املشهد

دريدة) – عيل – هللا عبد (أبو

عليكما. السالم دريدة:
اململكة فجع كما بأبيك مصابك فجعنا لقد وهللا أما السالم، وعليك هللا: عبد أبو
ورجايل، مايل عليك أعرض أتيت وقد ألحكامه، مرد وال القضاء حكم هو ولكن أجمع،

والدك. مقام يف نفيس أعترب فأنا
أشكرك. (بربود): دريدة

مات فقد أشجانك، إىل تستسلمي وال بالصرب، تتدرَّعي أن وعليك هللا: عبد أبو
برشف. عاش كما برشف هللا رحمه

حامد. والبن له ُدبِّرت هائلة مكيدٍة ضحية مات ُقل بل دريدة:
فإذا لهما! كاد ملن فويٌل يقينًا الخرب كان إذا ذلك؟ إليك نقل ومن هللا: عبد أبو

قويل. صحة عىل وأقسم املجرد، الوطن فلخري الحرب إىل أرسلتهما كنت
هو؟ فما ألمر، مقابلتي طلبت كثريون. حولك املفسدين إن دريدة:

وحدك بقاؤك الحكمة من وليس مات، فوالدك دريدة؟ يا إيلَّ أصغي هللا: عبد أبو
املكان. هذا يف

العالم. هذا يف وحيدًة ولسُت خطيبًا يل أنَّ نسيت وهل دريدة:
به؟ تعنني ومن هللا: عبد أبو

حامد. ابن خطيبي غري به أعني وهل دريدة:
وقد لوطنه، خائٌن حامد فابن آمالك؛ ِرصح أقوض أن كثريًا يَسوءُني هللا: عبد أبو

األعداء. إىل املقدَّس علمنا سلَّم
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يوم يف االثنني أفأفقد خطيبي، عن القول هذا يل تقل ال موالي، يا بربك دريدة:
يحتمل. ال ذلك إن واحد؟

مكافأًة قرصي إىل للذهاب فاستعدي وأبيها، بأمها الحقيقة هي هللا: عبد أبو
أبيك. لخدمات

هنا. فدعني مقاٍم من عندك ألبي كان إذا دريدة:
أوامري؟ تخالفني وهل هللا: عبد أبو

لخطيبي ودعني أملك ما كل خذ لدموعي. واْرَث بي، ارفق موالي، يا بربك دريدة:
املحبني؟ عىل فتشفق للحب جوانحك تخفق ألم يل، ودعه

قويل. عن أرجع ولن قلت هللا: عبد أبو
رضوب يقايس السجن ظلمات يف وخطيبي القرص إىل أتبعك أن أتريد دريدة:
حيٍّا دًما العروق هذه ويف الخيانة، يستقبح كبريًا قلبًا الثياب هذه تحت إن ال، العذاب؟

يحب. كيف يعرف
بعد يأٌس املصائب أشد فمن الندم، ينفع ال حني تندمي أن حذار هللا: عبد أبو

أمل.
الحب، هو ما تعرف ال فأنت الرياح، أدراج تذهب إيل توجهها كلمٍة كل دريدة:
ما له تبتسمان ال شفتيها وأن فحسب؟ اء الرسَّ يف الرجل تحب املرأة أن تحسب وهل
ال أذنها وأن بالحرير؟ وشحه إذا إال له يخفق ال صدرها وأن بالطيبات؟ يمألهما لم
الحب. فينا زاد النوائب دهمتنا كلما إننا ال، اللؤلؤ؟ أقراط فيهما علق إذا إالَّ إليه تصغي
وراء ساعيًا هجرك إنه بمثله؟ هو أفيقابلك الحب؟ هذا تحبينه وملاذا هللا: عبد أبو
يف السيف ألترك بحبك الحظوة سبيل ففي أنا أما حبٍّا؟ منه ذلك تعدين فهل املجد،

أسواري. يتسلقون األعداء وأترك غمده،
إلبايس إىل يسعى وال الحب، هذا مثل يحبني ال فحبيبي الحمد، لك ربي دريدة:
أما بفخره، فخورًة بسعادته، سعيدًة ليجعلني يحبني أنا، ألجيل يحبني إنه عاره. ثوب

ميولك. ألجل نفسك، ألجل فتحبني أنت
أحد. مني يغتصبك ولن يل أنت هللا: عبد أبو
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عندما النتيجة هذه انتظرت إنك هللا! عبد أبا يا خسئت الجور! هذا ما رباه دريدة:
فألُك! ساء ولكن الشائنة، املكيدة تلك دبرت

بحسامي. فؤادك خرقت امرأًة تكوني لم لو هللا: عبد أبو
النساء. قتل عىل يُقدم املكايد عىل يُقدم َمن دريدة:

اْآلَالِم ِم��َن ُم��ْه��َج��ِت��ي تُ��ِرْح ـ��ِن��ي ـْ َواْق��تُ��ل�� ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َف��اْخ��رْق��ُه َص��ْدِري َه��اَك
اْل��َغ��َراِم َس��ِب��ي��ِل ِف��ي اْل��َم��ْوُت َح��بَّ��ذَا أَْش��تَ��ِه��ي��ِه َم��ا ُج��لُّ اْل��َم��ْوُت إِنَّ��َم��ا

عليك؛ الشفقة فارقتني بأس. فال النتيجة، هذه أرادت وقد أما هللا: عبد أبو
اآلن وأبوك الَعَلم. خطيبك وبفقدان أبيك بموت القضاء قىض الحقيقة، لسماع فاستعدي
عليه حكم فقد مصريه؛ صائٌر ولكنه السجون، أهل من خطيبك أن كما القبور، أهل من

الورقة). (يريها الحكم صورة هي وها املقدس. العلم لفقدانه باملوت غرناطة أئمة
فأنا باملوت، حبيبي عىل ُحكم كان إذا خنجًرا) (تُجرد غاشم من لك تبٍّا دريدة:

القرب. إىل أسبقه
قبلت إذا عليك؛ أقرتحه اقرتاٌح فيل قفي، يدها): من الخنجر هللا(ينتشل عبد أبو

غرناطة. عن بنفيه واكتفيت حامد، ابن حياة عن عفوُت لِك بعًال بي
هامدة. جثٍة غري مني تنال لن إنك دريدة:

حامد. ابن برأس وجئني اذهب هللا(لعيل): عبد أبو
دريدة). فتمسكه بالخروج (يهم موالي يا وطاعًة سمًعا عيل:

هو ما بكل هللا عبد أبا يا أستحلفك بسببي. سيقتلونه إنهم قليًال. اصِرب دريدة:
دافع الذي وهو ذنبُه ما حياته! له ودْع اقتلني بدمي، أفتديه وأنا عنه اعُف عليك، عزيٌز

خدمتك. عىل حياته ووَقف عرشَك، عن مراًرا
ذنبه. كلُّ وهذا منك، محبوٌب إنه هللا: عبد أبو

إهانتي؟ تتعمد الشكل هذا أعىل دريدة:
برأسه. إال تَُعْد وال َعِيلُّ يا اذهب حسنًا، إهانة؟ لك حبي أفتعدين هللا: عبد أبو

تذهْب. ال ال، تتالىش. قوَّتي إن دريدة:

61



غرناطة سقوط

والنَّْطع.1 الجامع بني إذن اختاري هللا: عبد أبو
وإىل بنا، سريوا فعفًوا! حامد، ابن يا سبيلك يف التضحية بهذه سأقبل دريدة:

عيل). ويبقى (يخرجان الجامع

الرابع املشهد

وحده) (عيل

َوَم��ْك��ِري ِب��َس��ْع��ِي��ي إِالَّ تَ��نَ��ْل��ُه َل��ْم ِب��ُح��ْس��ٍن َوانْ��َع��ْم ِل��ل��زَف��اِف ِب��َه��ا ِس��ْر
ثَ��أِْري َوأَْدَرْك��ُت أَبْ��تَ��ِغ��ي َم��ا ِن��ْل��ُت أَِن��ي بُ��ْش��َراك بُ��ْش��َراك ُف��َؤاِدي يَ��ا
َش��رِّي نَ��اِر ِم��ْن االثْ��نَ��يْ��ِن َف��َويْ��ُل َواْل��بُ��ْع��ِد ِب��اْل��ُح��ْزِن االثْ��نَ��يْ��ِن َوبَ��َل��ْوُت
اْل��َق��ْص��ِر َم��َغ��اِن��ي ِف��ي اْل��َع��يْ��ِش َم��َض��َض تُ��َع��اِن��ي اْل��َم��ِل��ي��ِك َح��ْوَزِة ِف��ي ِه��َي
اْألَْس��ِر ُق��يُ��وِد ِف��ي اْل��َه��ْج��ِر َل��ْوَع��َة يُ��َق��اِس��ي ��ُج��وِن ال��سُّ َوْه��َدِة ف��ي وه��و

الثاني املنظر

ظلمة.) قضبان، مع حديدي باب باٍل، حصري السجن: (يف

الخامس املشهد

يهذي) الحصري عىل جالًسا حامد (ابن
… دريدة يا فقدتُك … رساج بني يا إيلَّ … خيانة … العلم أين … رشيف خرست

(يستفيق.)

السجن؟ يف أتراني … الظلمة وهذه … مرضبي ليس املكان هذا أنا؟ أين

دريدة خريَّ هللا عبد أبا أن واملعنى الرأس. بقطع عليه املحكوم تحت يفرش الجلد من بساط النَّْطع: 1
حبيبها. بإعدام ترىض أن أو قرانهما، لعقد الجامع إىل معه تذهب أن بني
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(يفكر.)

وتشتُّت دريدة، والد وموت العلم، وفقدان حلم؟ يف أكن ألم … تذكرت لقد أوَّاه!
حقيقة. كان ذلك كل إذن رجايل،

ما الليلة لتلك تبٍّا فؤادي. الحرسُة هذه تتأكَّل فلم األبد إىل نائًما بقيت ليتني
غري يُدبرها أن يُمكن وهل دبَّرها؟ َمن هائلة. مكيدٍة ضحية كنت أنني شك ال أشأمها!

نقمتي! من لهما فويٌل وعيل؟ هللا عبد أبي
عبد ألبي فريسٌة أنها شك ال وسجني؟ أبيها موت بعد بدريدة حل تراه ما ولكن
ألُخلِّص األرس هذا من خلصني ربِّ ألحميها؟ الخالص إىل السبيل فكيف جكط هللا
وإىل إيلَّ بحاجٍة دريدة فإن قيودي؛ حطِّم كارسة، ذئاب مخالب بني وقعْت طاهرًة نعجًة

معونتي.

َص��بِّ َم��ْدَم��ٍع ِم��ْن اْل��َع��يْ��نَ��اِن ت��ذرُف َوَم��ا ��بِّ ال��صَّ ُم��نْ��يَ��َة يَ��ا ��بِّ ال��صَّ ُس��ْه��ُد َل��ِك ِف��ًدى
َك��ْرِب َع��َل��ى َويُ��ْم��ِس��ي ك��رٍب َع��َل��ى َف��يُ��ض��ح��ي ��َق��ا ال��شَّ ِس��َوى يُ��َالِق��ي َال َق��ْل��ٌب َل��ِك ِف��ًدى
َع��ذِْب اْل��َه��َوى َس��ِب��ي��ِل ِف��ي ل��َع��ذَاٍب َويَ��ا ُم��َع��ذَّبً��ا ��ُج��وِن ال��سُّ ِف��ي أَِس��ي��ًرا أَُراِن��ي
َواْل��ُح��بِّ ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن ِب��ي َم��ا ��لُ��َه��ا أَُح��مِّ َع��ِل��ي��َل��ٌة ح��م��اِك ِم��ْن نَ��َس��َم��اٌت أََال
َق��ْل��ِب ِب��َال ِع��ْش��ُت ثُ��مَّ َرُس��وًال إَِل��يْ��ِك بَ��َع��ثْ��تُ��ُه َل��َديْ��ِك َق��ْل��ِب��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو
ُق��ْرِب��ي؟ ِف��ي ُك��نْ��ِت َك��َم��ا بُ��ْع��ِدي َع��َل��ى أَأَنْ��ِت ال��نَّ��َوى؟ ِف��ي َح��الُ��ِك َك��يْ��َف َق��ْل��ِب��ي َح��ِب��ي��بَ��َة
َربِّ��ي يَ��ا ��َع��اَدَة ال��سَّ إِالَّ تُ��ْؤتِ��َه��ا َوَال أُِح��بُّ��َه��ا َم��ْن ِف��َدى اْج��َع��ْل��ِن��ي َربِّ��َي َف��يَ��ا
ذَنْ��ِب��ي وََع��ْن اْل��َح��ِب��ي��ِب ذَنْ��ِب َع��ْن ��ُر أَُك��فِّ َف��ِإنَّ��ِن��ي ُم��ذِْن��بَ��يْ��ِن ُك��نَّ��ا نَ��ْح��ُن َوإِْن

خبز.) وكرسة فخار قصعة وبيده حمد (يدخل
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السادس املشهد

حمد) – حامد (ابن

به. تتقوَُّت ما سيدي يا هاك حمد:
عني. فاغرب الطعام؛ إىل حاجٍة يف لسُت حامد: ابن

بصحتك. الترصف هذا يرض قد هياج؟ حالة يف قدومه منذ لسيدي ما حمد:
الحديث. تُطل فال يرضني؛ بما أدرى أنا حامد: ابن

تلك بهوى عالًقا تزال ال أنت ظني؟ عند ألست بك. ما سبب الحب أن أظن حمد:
إيه. دريدة، املاكرة

ِرسْ أؤدبك. لكنت الصعاليك من تكن لم فلو َصْه! رجل؟ يا تقول ما حامد: ابن
الحال. يف هنا ِمن

قدَّمته. برهانًا شئَت وإذا أقول، أزال وال ماكرٌة إنها قلت حمد:
كاذب. فأنت كالمك؛ إىل أصغي أن بي يجدر ال حامد: ابن

له فُعقد السلطان إىل التجأت نجمك أُفول بعد دريدة إن صادًقا؟ كنت وإذا حمد:
عليها.

وجهي. من فانرصف كاذب؛ إنك لك: أقول أزال ال حامد: ابن
أصواتًا؟ تسمع أال جيًدا، أصِغ قويل. صحة لك أُثبت ولكني حمد:

الزفاف. يوم فاليوم أذنيك؛ أعرني … تقرتب إنها
وبهتان. كذب حامد: ابن

… أصِغ اقرتبت، األصوات ولكن حمد:

دريدة!) امللكة ِلتَحَي السلطان، ِليَحَي الشعب: هتاف الخارج من (يسمع

دريدة! امللكة لتحَي يرصخون: إنهم يقولون؟ ما فهمت وهل أسمعت؟
حلم. يف فأنا أصدق، وال يشءٍ كل أسمع حامد: ابن

اليقظة. يف أنك تَر جيًدا عينيك أُفرك حمد:
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السفالة. هذه عىل تُقدم ال دريدة إن ذلك. يكون أن يمكن ال ال، ال حامد: ابن
إذا حتى بُحنُوِّها، تخدعكم لفتاٍة زمامكم تُسلِّمون العشاق! أيها أجهلكم ما حمد:

النواة. طرح طرحتكم الدائرة عليكم دارت
تخدعني؛ كانت إنها بعينها، الحقيقة هي إنما … ذلك يكون أن أيمكن حامد: ابن

جديدة؟ مكيدة ضحيَّة أكون أن يمكن أال ولكن لها! فتبٍّا
الفتاة. تلك خداع ضحية إنك بىل، حمد:
لتجيب؟ أنت يسألك ومن حامد: ابن

الحق. الجواب فجاوبت السؤال؛ إيلَّ ًها موجِّ حسبتك حمد:
السوء. نذير يا هنا من اخرْج حامد: ابن

أمامه.) من فيهرب برضبه (يُهمُّ

السابع املشهد

وحده) حامد (ابن
أرض يا يض وتمخَّ بالصواعق، سماء يا وتدفقي بروق، يا واملعي رعود، يا لعلعي

السحق. بها أوىل أفاٍع القلوب ويف الحرق، بها أجدر أقذاٌر البرش ففي بالزالزل،
ما وكل قطَّرته، عواطف من نفيس يف ما كل كواكب: يا واشهدي سماء، يا اسمعي
عذراء لدى سكبته طاهًرا رشيًفا حبٍّا الكل ذلك من فسكبت عته، جمَّ آمال من شبابي يف
وتدوس بيديها، قلبي تسحق هي وها ماكرة، اعٌة خدَّ بها فإذا طاهرة، رشيفًة حسبتها

بقدميها. حبي
فؤادي! خفوق بقربي فؤادها خفق وكم لفراقي! بكت وكم بحبيبها! نادتني كم

النواة. نبذ نبذتني نجمي أفل ما إذا حتى
السماوي الندى ذلك الحب، ولكن وحًال، فيحول بالرتاب يمتزج نداك إن أرض، يا
لك ويٌل الندى؟ الرتاب يحول كما القلوب تحوله أن أيمكن السماء، قلب من املتفجر

البرش! أيها لكم وويٌل الكون! أيها
دريدة، دريدة، لذكرها؛ يخفق قلبي يزال وال … أحبها أزال ال إنني … رباه ولكن

األبد. إىل فقدتك لقد
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ال الذي وأنا حياته، يف دمعًة يذرف لم الذي القوي الرجل أنا تنهلُّ أدمعي أرى
عروقي. يف تتمىشَّ الذعر برعدة أشعر رجًال م تجسَّ ولو املوت يرهبني

ولكن … عهودي خنت من يا السماء لتلعنك أيامي، صت نغَّ من يا السماء لتلعنْك
بالهناء؛ حياتك ويمأل هللا لك ليغفر أوليتنيها، سعيدٍة أياٍم لقاء هللا ليسامحك … ال

بالشقاء. عليك أدعو أن أجرس ال فإنني
أن من أرقُّ فجسمها تُعذِّبها؛ أن حذاِر بذراعها، اآلن ذراعك تضع َمن يا وأنت
كن الدمعة. تُقرِّحها املنكرسة عينها فإن لبكائها؛ سببًا تكون أن حذاِر عذابًا، يحتمل
عىل شفتيك وضعت متى ناحلة. صفراء فتصبح خيانتي عىل تتأسف ال كي بها رفيًقا
إال لها أتمنى ال وأنا بكت فلربما الوداع، قبلة األوىل، قبلتنا تذكُّر عن فألهها شفتيها

االبتسام!
إنني … جراحي تفتحت لقد … جسمي من يسيل دًما أرى بألم. أشعر ولكنني

البرش. طاقة فوق العذاب وهذا البرش، من

عليه.) مغميٍّا (يقع

الثامن املشهد

حمد) – عيل – حامد (ابن

انتقامي. من بعُد انتهيُت فما انتحر؛ قد يكون أن وأخىش هامدة، جثًة أراه عيل:
قاتًال. جرًحا قلبه يف جرحته ولكنني سيدي، يا ينتحر لم حمد:

دريدة. بخيانة أقنعته كنت إذا املكافأة لك وسأجزل حمد! يا لك مرحى عيل:
بقبضته، السماء وتوعد لعنها فإنه عذابه، لشاهدت سيدي يا حاًرضا كنَت لو حمد:

جراحه. تفتحت حتى أشده اليأس به وبلغ
الحالة. هذه عىل وهو شاهدته ليتني عيل:

دريدة. دريدة، (يهذي): حامد ابن
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حامد؛ ابن يا بُرشاك عيل) (يبتعد بقدومك أُنِبئُُه بينما سيدي يا هناك قف حمد:
الرساح. مطلق فأنت قف؛ نجوت. فقد

رساحي. يُطلق َمن وبأمِر حامد: ابن
امللكة. بأمر حمد:

هذه؟ ملكة وأية حامد: ابن
العرش. تبوأِت دريدة أنَّ أفنسيَت غرناطة، ملكة حمد:

إذن؟ حلم يف أكْن ألم حامد: ابن
عىل ندمْت أنها شك فال امللكة، سيدتي ألوامر امتثاًال رساحك أطلق أنا وها حمد:
لفقدانك باإلعدام عليك حكم أن بعد العفو هذا عىل زوجها من فاستحصلت خديعتك؛

العلم.
رساحي؟ يطلقون رشٍط وبأي حامد: ابن

إىل بمرافقتك َعِيلٍّ سيِّدي إىل عهدوا وقد األبد. إىل غرناطة تربح أن برشط حمد:
اليقني. الخرب عنده َمن هو وها إفريقية. إىل تبحر ومنها املرية،

عيل.) (يظهر

معي. للذهاب فاستعد الحقيقة؛ لك قال عيل:
وأقول ألراك، الجمر من أحر عىل أنا بك. فمرحبًا َعِيلُّ، يا هنا أراك هه، حامد: ابن

سافل! رجل إنك لك:
رشفه مثلك فقد فمن ألومك؛ ال أنا عيلَّ؟ وتتطاول قبضتي يف أنت َقْه! َقْه! عيل:

اللسان. فلتات عىل يُعذر قد وحبيبته، وحريته
إلدراك بالغدر اعتصمت ما رجًال كنت ولو مخاتل، ذئب إالَّ أنت ما حامد: ابن

مآربك.
فألُك؛ ساء ولكن عذابك، من فأُخلِّصك قتلك إىل تدفعني أن قصدك يكون قد عيل:
من أمر حياٌة ولكنها ستحيا، إنك انتقامي. لتنفيذ آلٌة فهي عندي؛ لثمينٌة حياتك إن

حبيبتك. من محروًما وطنك، من منفيٍّا قومك، من مرذوًال ولكن ستحيا املوت،
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بيننا. فاأليام اليأس، إليه ب يترسَّ ال قلبي مثل قلبًا إن حامد: ابن
القوة. ثوب الضعف تُلبس فال حامد؛ ابن يا عليك فزُت عيل:
األخري. الفوز إال الفوز فما عجبًا، تر رجبًا عش حامد: ابن

يمد لن فراشه يف جريٌح منهم نجا وَمن ُقتلوا، فرجالك اآلن؛ بعد أخشاك لن عيل:
إفريقية! وإىل معي ِرسْ واآلن باألمل. نفسك تعلل فال لنرصتك؛ يًدا

أبي من أعز نفوًسا صحاريها وحوش بني فإن إفريقية؛ إىل سأسري حامد: ابن
فسأرجع. َعِيلُّ يا حذاِر ولكن ورجاله، هللا عبد

تتأخر. فال السجن باب عىل أنتظرك أنا تُحجم؛ فال الرجوع من تمكنت إذا عيل:

عيل.) (يخرج

التاسع املشهد

وحده) حامد (ابن

َم��ْرِج��ُع ِل��َع��ْه��ِدِك َف��َم��ا اْل��َق��َض��اءُ َوَق��ض��ى ِب��َش��ْم��ِل��نَ��ا ال��زََّم��اُن َل��ِع��َب غ��رن��اط��ٌة
بَ��ْل��َق��ُع إِالَّ م��غ��نَ��اِك َوَم��ا َق��ْف��ٌر، َم��ْه��َم��ٌه إِالَّ ُدَريْ��َد بَ��ْع��َد أَنْ��ِت َم��ا
َف��تَ��ْص��َرُع بَ��ِن��ي��ِك َع��َل��ى تُ��َص��بُّ نَ��اًرا َح��اِم��ًال ��َواِع��ِق َك��ال��صَّ َل��ِك��ْن َس��أَُع��وُد
َف��ي��ْك��َرُع ال��دَِّم��اءِ َك��ْرُع َل��ُه يَ��ْح��لُ��و َض��اِريً��ا َوْح��ًش��ا ِل��ل��ثَّ��اِر ��ًزا ُم��تَ��َح��فِّ

أيها وقفًة ولكن يرجع) ثم بالخروج (يهم اللقاء! وإىل فوداًعا غرناطة، يا سأعود أجل،
هنا. لك وقفٍة آخر تكون فقد املودِّع؛

األخرية، للمرة وجلست جلس هنا العمر، مقتبل يف عاشقني مأوى كان عشٌّ هنا
تخون ال أن له وحلفت سبيلها، يف حياته تضحية عىل لها فأقسم وناجاها ناجته وهنا

عهوده.
أما لعهودها، أمينًا زال فما هو أما فحطَّمه. العش ذلك عىل كالنرس الدهر وسقط

خيانة! من لها ويا فخانته. هي
اإلهاب، ذابل خريف إال أنت فما اآلن أما آمايل. لزهور ربيًعا كنِت لقد غرناطة! إيه
الذكرى، وادي الصدى، وادي الوادي، إىل العواصف فتحملها أوراقه، األيام تنثر خريٌف

األبد. إىل تُدَفن حيث
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سكبُت هنا الفجر، نَدى القتبال الزهرة كمُّ يَنفِتح كما لُحبِّها قلبي انفتح هنا
الخوالج. من نفيس يف ما بكل وأحببتها قدميها، عىل روحي

وتناغينا، جلسنا كم الساقية تلك عىل وهناك قلبينا، ِملءُ وامُلنى مًعا نتخطَّر كنا هنا
أقوى ال إنني وياله … وهناك … وهناك وابتسمنا! هزجنا كم الرسوة تلك تحت وهناك
يا سالٌم غرناطة، يا سالم ضلوعي. بني يتحطَّم فقلبي السعيدة! األيام تلك تذكر عىل

هائًال! سيكون فانتقامي وحذاِر آمايل! وقرب غرامي، مهد

(يخرج.)

(ستار)
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الخامس الفصل

واحلبيب بنيالزوج

الحمراء. قرص يف العريف جنَّة املكان:
القمر. ضوء يتخلَّلها ظلمة خشبي، مقعد أزهار، أشجار، املنظر:

األول املشهد

وصائفها) مع (دريدة
الغناء انتهاء بعد املراوح. تحمالن منهن اثنتان دريدة، حول وصائف الخارج، من (غناء
الرقص من ينتهني أن وبعد اشات، والفقَّ الدُّف يرافقه أندلسيٍّا رقًصا الوصائف ترقص
وصيفتها مع وحدها وتبقى فيخرجن بالخروج، إليهن وتشري فتقف أمامها، ينحنني

األوىل.)

دريدة:

ال��ظَّ��َالْم ُض��لُ��وِع بَ��يْ��َن َم��ا ت��خ��ف��ُق ِخ��ْدِرَه��ا ِم��ْن ال��لَّ��يْ��ِل بَ��نَ��اُت َق��اَم��ْت
��َالْم َوال��سَّ ��َف��ا ال��صَّ أَيَّ��اَم نَ��نْ��دُب َم��ِع��ي َف��َق��ْل��ِب��ي َال َوْح��ِدي، َوُق��ْم��ُت
اْل��َغ��َراْم َع��َل��يْ��َه��ا يُ��ْم��ِل��ي َم��ا َخ��دَّيَّ َع��َل��ى ُج��ُف��ونِ��ي ب��ال��دَّْم��ِع تَ��ُخ��طُّ
تَ��نَ��اْم؟ ُع��يُ��ونِ��ي ِم��ثْ��ل َوَه��ْل أَبْ��ِك��ي! ��َح��ى ِل��ل��ضُّ أَْح��يَ��يْ��تُ��َه��ا َل��يْ��َل��ٍة َك��ْم
اْإلَك��اْم َوبَ��يْ��َن اْل��َواِدي ِف��ي َح��ْولِ��َي اْرُق��ِص��ي ُق��وِم��ي ال��رَّْوِض بَ��نَ��اَت َف��يَ��ا
اْالبْ��ِت��َس��اْم َم��ا أَنْ��َس��اِن��َي َف��ال��دَّْه��ُر ��ِه ُك��مِّ َع��ْن َوْرُدِك َوْل��يَ��بْ��تَ��ِس��ْم
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الثاني املشهد

زنجي) مالبس يف حامد ابن – (دريدة

امللكة. سيدتي الزنجي:
رجل؟ يا أنَت من (بذعر): دريدة

إليك. حامد ابن رسول فأنا موالتي؛ يا ا رشٍّ تخيش ال الزنجي:
برهانك؟ وما دريدة:

املنديل). (يعطيها املنديل هذا هو الزنجي:
إىل ذهابه يوم حسامُه به ربطت الذي املنديل هو هذا أجل املنديل): (تتأمل دريدة
وأين (للزنجي) لخداعي آتيًا يكون فقد الرجل؛ هذا أمام فألتكتَّم حدة) (عىل املعركة

اآلن؟ سيدك
بقدومه. ألبرشك أرسلني وقد موالتي، يا الطريق عىل الزنجي:

قادم؟ هو أين وإىل دريدة:
رؤيتك. إىل الشوق به لج فقد غرناطة؛ إىل الزنجي:

يريده الذي وما غرناطة؟ إىل دخوله يف يرتصده املوت أنَّ يعلم أال ولكن دريدة:
يمكنني فال زوجي؛ عرض عىل املحافظة واجبي ومن متزوجٌة، امرأة إنني مني؟

مقابلته.
خدعت. فقد ظني؛ صح إذن الزنجي:
الصوت. هذا أعرف إنني رباه! دريدة:

اآلن؟ أعرفتني قناعه) (يكشف أيًضا صاحبه وتعرفني الزنجي:
هنا؟ أنت حامد، ابن ماذا؟ دريدة:

عنها.) فيبتعد منه (تقرتب

حامد: ابن

ِن��ي��َرانَ��ا ِب��َج��ْوِف��ِه َف��ِإنَّ َص��ْدِري إَِل��ى ت��ْدِن��ي أَْن َوَح��ذَاِر ُه��نَ��ا إِنِّ��ي
بُ��ْه��تَ��انَ��ا أَُظ��نُّ��ُه َوُك��نْ��ُت َق��الُ��وا الَّ��ِذي ��ْق��ُت تَ��َح��قَّ إِذْ نَ��ْف��ِس��ي َواَل��ْه��َف
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ُق��ْربَ��انَ��ا؟ ِب��َق��ْل��ِب��ِه َل��َديْ��ِك ��ى َض��حَّ ُم��تَ��يَّ��ًم��ا ُخ��نْ��ِت ال��تَّ��اِج َه��ذَا أَِألَْج��ِل
أَثْ��َم��انَ��ا؟ ِل��بَ��يْ��ِع��ِه ِب��أَنَّ َع��ْه��ِدي يَ��ُك��ْن َل��ْم ِل��ُح��ْس��ٍن ثَ��َم��نً��ا أََل��ِب��ْس��ِت��ِه

دريدة:

إِذَْن؟ ُح��بِّ��ي ِف��ي أَتَ��ُش��كُّ

حامد: ابن

إِنَّ��َم��ا َال …

َه��َوانَ��ا اْس��تَ��َح��اَل َح��تَّ��ى اْل��َه��َوى ِزْدِت
اْألَيْ��َم��انَ��ا َوتَ��ْح��َف��ُظ اْل��ُع��ُه��وَد تَ��ْرَع��ى َوِف��يَّ��ٌة اْل��َغ��َراِم ِف��ي ِب��أَنَّ��ِك ��ا َح��قٍّ
َل��َم��َع��انَ��ا اْل��ُح��َل��ى تُ��بْ��ِه��ُرُه ِب��ال��تَّ��اِج ُم��ْغ��َرٌم َرأَْس��ِك أَنَّ أَْع��َل��ُم ُك��نْ��ُت َل��ْو
��يْ��َط��انَ��ا َوال��شَّ اْل��غ��وَل َح��تَّ��ى َوَق��تَ��ْل��ُت َس��اِرًق��ا َربِّ��ي بَ��يْ��َت َح��تَّ��ى َل��َدَخ��ْل��ُت
ِت��ي��َج��انَ��ا تَ��بْ��ِغ��ي��نَ��ُه الَّ��ِذي ال��تَّ��اِج ع��ِن ع��وًض��ا َح��اِم��ًال َداَرِك َوأَتَ��يْ��ُت
َم��ْرَج��انَ��ا َل��َه��ا َدْم��ِع��ي ِم��ْن َوَس��َك��بْ��ُت َل��َه��ا نُ��وًرا ��يَ��ا ال��ضِّ َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن َونَ��َزْع��ُت

… حامد ابن يتَّهمني! إنه وياله، دريدة:
بهذه فتانة أنت التضحية. تلك يستحق فهو التاج، بهذا جميلٌة ولكنَّك حامد: ابن
كالفجر، مشعًة جعلتك فقد الجواهر؛ بهذه جذابة ودالًال، تيًها تزيدك فهي املالبس؛
لم إليك؟ ألقدمها النفائس هذه مثل يل أين فمن أنا، أما بها! فانعمي كالليل، متأللئًة

به. تكتفي لم ولكنك قلبي، غري يل يكن
إيلَّ. أصغ أصابك؟ ماذا حامد، ابن دريدة:

أال الخيانة؟ عار حمل وقد التاج هذا بثقل تشعرين أال … ولكن حامد: ابن
بلذعها تشعرين أال الثياب، وهذه الجريمة؟ بدم تلطخت وقد الآللئ هذه بوخز تشعرين

الغدر؟ نار بها شبَّت وقد
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املقعد). عىل (تسقط تزْد ال رحماك دريدة:
جديرة ولكنك متوجة، ملكة وهي الستعطايف تتنازل إنها هه. هه، حامد: ابن
فهاك خنجًرا) إليها ويقدم (يركع املوت. إال يريد ال شقي غري أنا وما امللك، بعظمة

لك. إالَّ تخفق لم التي الروح هذه واختطفيها. روحي

األرض.) عىل وترميه الخنجر منه وتنتزع (تقف

احتملتها التي التضحية عىل جزائي أهذا حامد؟ ابن يا يفَّ اعتقادك أهذا دريدة:
قلوبكم! أقىس ما الرجال أيها لكم ويٌل ألجلك؟

… ولكن حامد: ابن
أنني تدر ألم برش. يحتمله ال ما احتملت التي أنا سعيدة؟ أنني أفتظن دريدة:

حياتك؟ تخليص سبيل يف وجسدي بقلبي ضحيت
ودمع قلبي، دم لها ثمنًا دفعت وقد الحياة، تلك عىل أقيض أن مني تطلب فأتيَت

جفوني؟
يتغريَّ لم إذْن قلِتِه! ما أعيدي بربك … حلم يف نفيس أخال تقولني؟ ما حامد: ابن

عيلَّ؟ قلبك
زفايف قبل أراك أن قدرُت ولو املوت، أخاف ال إنني حامد. ابن يا إيل أصِغ دريدة:
هللا عبد أبي أمام كنت ولكنني … مًعا لنَُمْت لك: وقلُت الخنجر هذا مثل إليك لحملت

سلوكي. عىل واحكم موقفي، يف فتأمل امتالكي. أو إعدامك بني
جزاءَها، لعنتي فكانت ألجيل، بنفسها ضحت إنها انظروا؛ اسمعوا، حامد: ابن
اصفحي بالخيانة، فاتهمتُك خدعوني إنهم املالك؛ أيها عفًوا دريدة، يا عفًوا (يركع)

حد. كل بفظاظتي تجاوزت فقد عني
عليك خويف ولكن الصفح، بطلب األوىل أنا ألومك، ال فأنا حامد، ابن يا قْف دريدة:

قوتنا. تبلغ مهما ضعٍف موضع النساء نحن فينا يزال فال جرى، ملا سببًا كان
أعدائه. من حامد ابن ينتقم كيف فسريى هللا، عبد ألبي ويٌل حامد: ابن

تلطخ فكيف زوجي، هللا عبد أبا إن باالنتقام؛ تفتكر ال حامد، ابن يا ال دريدة:
غرناطة. عن فابتعد تحرتمني تزال ال كنت فإذا بدمه؟ يديك
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عنك؟ بعيٌد وأنا الحياة هذه يف يل لذٍة وأية حامد: ابن
كل فقدُت أراك. أن عن يمنعني الرشف إن لك: أقولها كلمٍة غري يل ليس دريدة:

به. أعبث ولن الرشف، غري يل يبَق ولم العالم، هذا يف يشء
منه ينقذني ال موقف يف ولكنني النُّبل! هذا فيك ألُْكِربُ — وهللا — إنني حامد: ابن

املوت. غري
ستتعذب، أنت قلبينا؟ يف املتقد الحب هذا خنق وإىل املوت إىل يدفعك وما دريدة:
بحياتك أنت اشرت حياتك، بحياتي أنا اشرتيت فكما عذابي، يبلغ لن عذابك ولكن

بضحية. ضحية ولتكن حياتي،
لقاء؟ أمل بال أعيش وكيف حامد: ابن

عاش كما لنعْش حبِّهم، مثل إذن حبنا ليكن عذرة؟ بني بأخبار تسمع ألم دريدة:
وعزة. كثريٌ أحبَّ كما ولنحبَّ وبثينة، جميٌل

حامد: ابن

لُ��بُّ��ُه ِل��َغ��يْ��ِرِك َط��ْوًع��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��تً��ى َط��اِئ��ٌع ُه��َو َوَه��ا يَ��ْح��يَ��ا ِب��أَْن أََم��ْرِت
نَ��ْح��بُ��ُه ُرْم��ِت الَّ��ِذي اْألَْم��ِر ِف��ي َك��اَن َوَل��ْو َص��اِدًرا ِش��َف��اِه��ِك ِم��ْن َم��َق��اًال أَي��ْع��ص��ي
َق��ْل��بُ��ُه ِب��َق��ْل��ِب��ِك ِح��ي��نً��ا َوَل��ْو وَش��كَّ م��غ��ل��ًظ��ا َل��ِك َق��اَل��ُه ف��ي��َم��ا َك��اَن إِذَا
ذَنْ��بُ��ُه َف��ُح��بُّ��ِك ذَنْ��ٍب ذَا َك��اَن َوإِْن أََض��لَّ��ُه َف��اْل��َغ��َراُم تَ��ْع��ِذِل��ي��ِه َف��َال
أُِح��بُّ��ُه أََزاُل َال ُق��ولِ��ي: َوب��ال��ل��ِه َوَداِع��ِه َق��بْ��َل نَ��ْج��َواُه َواْس��َم��ِع��ي ِق��ِف��ي

استحالة عن لك قلته ما تنس وال حامد ابن يا فاذهب حركًة؛ أسمع إنني دريدة:
مساء. كل ظلِّها يف تبكي دريًدا إن الشجرة، هذه إىل انظر لقائنا.

فوداًعا. تريدين كما حامد: ابن

ويخرج.) يدها (يُقبِّل

عذابي؟ ينتهي فمتى البرش، يحتمل ما فوق احتملُت إنني سماء، يا دريدة:
األبد! إىل وسأحبك وأحبُّك أحببتُك حامد، ابن

(تخرج.)
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الثالث املشهد

حمد) – (عيل

حمد؟ يا وسمعت أرأيت عيل:
واحدة. كلمٌة تفتني لم حمد:

بنقل فلنُرسع بمثلها! يسمع لم جرأٌة تلك السلطان! قرص ويف حامد، ابن عيل:
عليه. بالقبض فيأمر هللا؛ عبد أبي إىل الخرب

نتهمه؟ جريمٍة بأية … ولكن
رأينا. بما نتهمه حمد:

يريب؟! ما بينهما يكن ولم رأَيَنَا وما عيل:

الوراء.) إىل وترتاجع الكواليس من دريدة (تطل

رأيته فأنا قيل، ما تسمع ولم جيًدا تر ولم سيدي، يا خطأ عىل ولكنك حمد:
السلطان. به لتقتل خنجره يعطيها رأيته كما صدرها، إىل ه وتَضمُّ صدره، إىل ها يَضمُّ

سمعت؟ ما أسمع ولم رأيت ما أر لم كيف عيل:
الجريمة؟ عليهما نثبت كيف إذن ذلك؛ رأيت إنك تقول أن يجب حمد:

القبض إىل فلنُرسع عليهما؛ شاهًدا هنا يزال ال والخنجر اإلحسان كل أحسنت عيل:
الفرار. من يتمكن أن قبل حامد ابن عىل

دريدة.) وتدخل (يخرجان

الرابع املشهد

وحدها) (دريدة
من وخلِّصنا بيدنا خذ رب فيا حامد، بابن للفتك مكيدًة يدبرون إنهم علينا؛ قيض لقد
املوت. غري نصيبه يكون فال التهم أشنع به وسيلصقون بريء، حامد ابن إن املأزق! هذا
رأى. ما عكس ولكن عليه يقص عيلٍّ ورفيق قرصه، من خارج هللا عبد أبو هذا
كل تفرقوا لقد سالحها، إىل تقوم الرجال أرى ويتوعد. يتهدد إنه … غيًظا يرتجف إنه
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جرى، بما رساج بني يُعِلم َمن فألُرسْل حامد؛ ابن عىل املنافذ ليسدوا جهة يف منهم
يموت. أن العدل من فليس إلهي؛ يا بريء إنه أمريهم؛ إنقاذ إىل فيهرعون

(تخرج.)

الخامس املشهد

حمد) – هللا عبد (أبو

الخنجر. هو وها سيدي، يا كانا هنا حمد:

هللا.) عبد ألبي ويقدمه الخنجر (يلتقط

عريض، عىل يسطو هو لها! وتبٍّا له فويٌل بعينه، خنجره هذا رباه! هللا: عبد أبو
ابن سأقتل زوجتي، سأقتل النتقامي! فيا اغتيايل، عىل اتفقا لقد … برشيف تتالعب وهي

بعُد؟ َعِيلٌّ يظهر ألم (لحمد) رساج بني كل سأقتل حامد،
عليه. يقبض أن قبل يرجع لن ولكنه موالي، يا كال حمد:

للعثور عقب عىل رأًسا غرناطة فسأقلب يدي؛ من اإلفالت له ُقيِّض إذا هللا: عبد أبو
له! فويٌل قلبي، يف جرحني رشيف، يف جرحني إنه عليه!

باسل! من له فيا عيلٌّ، ظهر حمد:
الزنوج. بمالبس رجًال بقربه أرى هللا: عبد أبو

أحد. يعرفه ال كي بها تنكَّر وقد حامد ابن هو حمد:
أنتقم. أن يل قيِّض فقد هلل؛ شكًرا هللا: عبد أبو

أسريك. فأنا الفرار، أحاول ولن وحدي، أسري فأنا دعني؛ الخارج): (من حامد ابن
األخري؟ الفوز ملن اآلن أعرفت عيل:
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السادس املشهد

عيل) – حامد ابن – حمد – هللا عبد (أبو

وطنه. الخائن جييش بقائد مرحبًا هللا: عبد أبو
يُهانون. ال واألرشاف رشيٌف فأنا هللا؛ عبد أبا يا تُهنِّي ال حامد: ابن
اللصوص. تسلل القصور إىل يتسللون األرشاف أعهد ال هللا: عبد أبو

مني؟ تريد ما واآلن حامد: ابن
وجده خنجًرا إليك ألرجع طلبك يف فبعثت املنفى، من برجوعك عرفُت هللا: عبد أبو

لك؟ أليس هنا. رجايل أحد
يل. هو بىل، حامد: ابن

عنها؟ نفيتُك أن بعد غرناطة إىل رجوعك سبب وما هنا؟ ُوجد وكيف هللا: عبد أبو
تسألني. ما عىل عندي جواب ال حامد: ابن

الرشيعة به تحكم ما أَوتجهل بزوجتي؟ االجتماع عىل تجارست وكيف هللا: عبد أبو
البوح عىل تجرس ال ولكنك … أجب دريدة؟ قابلت أنك أتنكر فعلك؟ يفعل من عىل

خائن. يا بسفالتك
اإلهانة. عدا عقاب كل الحتمال مستعدٌّ فأنا تُهنِّي؛ ال لك قلت حامد: ابن

إهانتك! إىل سبيًال تركت ملا كرامتهم عىل يحافظون ممن كنت لو هللا: عبد أبو
الخونة من هللا عبد أبو يقتصُّ كيف فتَعَلمان وزوجتي، أنت عقاب أشد ستُعاقب ولكنك

أمثالكما.
بمشهد عينيك ومتِّع فاقتلني مناي، أقىص املوت إن هللا، عبد أبا يا حامد: ابن
سأقف الذي وباهلل بالسماء، ذلك عىل وأقسم بريئة، دريدة ولكن عيناك، اشتهته طاملا

أمامه. اآلن
حامد. ابن يا كذبت هللا: عبد أبو

يتهمها؟ وَمن يتهمونها؟ جريمٍة وبأية حامد: ابن
الخنجر هذا أعطيتها وقد بي، الفتك عىل معك بالتآمر يتهمونها هللا: عبد أبو

حمد). إىل (يشري أمامك فهو يتهمكما الذي أما به. لتقتلني

78



والحبيب الزوج بني

الرجل. هذا — وهللا — كاذٌب حامد: ابن
الشمس. وضوح وضحْت وقد جريمته أنكر َمن الكاذب حمد:

رجل؟ يا دليلُك وما حامد: ابن
وسمعُت رأيت وقد أصم، وال أعمى ال هلل والحمد فأنا وأذناي؛ عيناي دلييل حمد:

تنكر. فال
هللا؟ عبد أبي عىل نتآمر سمعتنا أأنت حامد: ابن

ما رأى وقد حاًرضا كان َعِيلٌّ وسيدي ذلك؟ من أكثر أتريد نعم. نعم، نعم، حمد:
رأيت.

حمد. قاله ما بصحة أشهُد عيل:
تكذبان، فأنتما يبكِّته، ضمريٌ ولإلنسان آخرة، للدينا إن الرجالن، أيها حامد: ابن

بريئة. ودريدة
وأبقى. لك خريٌ فذلك حامد، ابن يا كان ما بكل أِقرَّ عيل:

رأسك. عىل تبعتُه فلتسقْط ستهدره، بريئًا دًما هناك إن حامد: ابن
النصف. حمل أُشاطره وأنا حمد:

ممنوع. الدخول ولكن الخارج): (من حاجب
بالطاعة. فعليك آمرك؛ امللكة أنا دريدة:
السلطان. سيدي أوامر هذه حاجب:

خليلها. عقاب عينها بأم لتشاهد تدخل دعها هللا: عبد أبو

السابع املشهد

دريدة) – حمد – عيل – حامد ابن – هللا عبد (أبو

وهذان بريء. فإنه عليه؛ الحكم من حذار هللا): عبد أبي قدمي عىل (تركع دريدة
علينا. يتآمران سمعتهما وقد كاذبان، الرجالن

خائنة. يا الكاذبة أنت هللا: عبد أبو
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عن (يرفعها الظالم، هذا أمام الركوع بك يجدر فال دريدة؛ يا قفي حامد: ابن
مناي. أقىص املوت فإن أموت دعيني األبالسة؟ أمام تركع املالئكة كانت ومتى األرض)
إىل دعوته التي أنا هللا، عبد أبا يا املذنبة أنا الربيء؟ وأنت تموت وكيف دريدة:
أنا املذنبة فأنا يريب، ما اجتماعنا يف يكن ولم عليك، نتآمر لم أننا هللا ويشهد مقابلتي،

وحدي.
قلبي يديك بني ووضعت به، فتالعبت رشيف سلمتك خائنة! من لك تبٍّا هللا: عبد أبو

الخئون. الزوجة عقاب الهائل للعقاب فاستعدي فسحقته،
بريء. فهو حياته عىل أبِق ولكن شئت، بما عاقبني دريدة:

املذنب. فأنا كالمها؛ إىل تُصغ وال هللا، عبد أبا يا حكمك بي ذ نفِّ حامد: ابن
قريب. عن هي وستتبعك الجالد، سيف تحت اآلن ستموت هللا: عبد أبو

تقتل ولن شابٌّ إنك العواطف. من يشء قلبك ويف البرش، من إنك ال، ال، دريدة:
لتقصفه بعُد ينحِن لم ظهره إن تحْن، لم ساعته إن العمر، مقتبل يف بريئًا شابٍّا
والشباب، القوة وهبه هللا إن الرضيح. سقف تحت ليمرَّ يُطأطأ لم رأسه إن العاصفة،
يف قاتلت طاملا التي اليد هذه وتشل بالحياة، املتَّقدتني العينني هاتني تُطفئ فكيف

عرشك؟ سبيل
أمام الواقف الرجل إرادة فاحرتمي الظالم؛ هذا تستعطفي أن أريد ال حامد: ابن

هنا. من واذهبي املوت،
بالعدل! قرنتها إذا قدرتك أجمل وما السلطان، أيها قادٌر أنت دريدة:

خيانتي. إىل لرتجع عشيقها عىل أُبقي أن تطلب إنها اسمعوا، هللا: عبد أبو
أسمع وال الحياة، مدى أراه ال أن وأعاهدك عنه، فاعُف منه، غيور إنك دريدة:

قلبي. عىل لك مزاحًما أحد يكون فال مخيلتي، يف أتمثله وال صوته،

الحجاب.) أحد ويدخل سالح، وصليل الخارج من حركة (تسمع

حامد. ابن يطلبون وهم القرص طوقوا رساج بني إنَّ سيدي، الحاجب:
األسوار حامية إىل احتجت وإذا القرص، رجال واجمع َعِيلُّ يا ِرسْ هللا: عبد أبو

رأسه. واقطع بعيًدا حامد بابن اذهب حمد، يا وأنت ملساعدتك، فادعها

عيل.) (يخرج
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دريدة:

… ُه��َو ف��ب��ريءٌ َرْح��َم��ًة ُرَوي��ًدا، َزْوِج��ي، َم��ِل��ِك��ي،

هللا: عبد أبو

ال��ك��الْم ي��ج��دي ال …

دريدة:

َح��َراْم أَْم��ٌر ال��ب��ري َق��تْ��ُل إِنَّ��َم��ا أَنَ��ا َف��اع��دْم��ِن��ي ال��ذن��ُب ذَنْ��ِب��َي

حامد: ابن

َل��َه��ا تُ��ْص��ِغ َال ِب��ال��ل��ِه اُْس��ُك��ِت��ي،

هللا: عبد أبو

… َح��اًال ِب��ِه ِس��ْر

حامد: ابن

َْم ال��س��الَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ع��ل��ى
اْل��َغ��َراْم ِظ��لِّ ِف��ي َم��ْوتِ��َي َح��بَّ��ذَا ُم��ن��ي��ِت��ي أَْق��َص��ى َف��اْل��َم��ْوُت ِب��نَ��ا ِس��ْر

ُدَريْ��ُد يَ��ا َوَوَداًع��ا

دريدة:

�ا أَنَ� َال، …
اْل��ِح��م��اْم َس��ْه��ِم ِم��ْن أف��ِدي��َك ِب��َدِم��ي

َواتْ��ُرُك��وُه اْق��تُ��لُ��ونِ��ي
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هللا: عبد أبو

… ان��ظ��ري!

دريدة:

ال��لِّ��ئَ��اْم َويْ��َح ي��ا آه َق��تَ��لُ��وُه

عليها.) مغشيٍّا (تسقط

إىل برجالك َعِيلُّ يا رس األبطال، أيها عشتم املرسح): طرف عىل هللا(يقف عبد أبو
منهم. أحٍد عىل تُبقوا وال اتبعوهم يمينكم، ُشلَّت ال وطوِّقوهم، ورائهم

املرسح.) طرف إىل حامد ابن جثة يوصل أن بعد حمد ويدخل (يخرج،

صدره عىل (يرضب األغنياء من فأصبحت حامد، ابن وقتلُت مهمتي أنهيُت حمد:
فينفضح الحقيقة عىل السلطان يطَّلع أن قبل بعيدٍة بالٍد إىل فألذهْب الدراهم) فرتن

بنفيس. وأنُج فألهرب السلطان؛ رجال مع ملتحمون حامٍد ابن رجال إن أمري.

(يهرب.)

الثامن املشهد

وحدها) (دريدة

إغمائها.) من فشيئًا شيئًا (تفيق

ابن موت حقيقًة يكون أن أيمكن رباه، … ساورني؟ الذي الحلم هذا ما … أنا أين
حامد؟

اْألَْح��َالِم َم��َه��اِم��ِه ِف��ي َف��أَنَ��ا َه��ذَا ُق أَُص��دِّ َال َال، َق��تَ��لُ��وُه،
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ِب��اْإلِْع��َداِم َع��َل��يْ��ِه يُ��ْق��َض��ى اْل��ُع��ْم��ِر َرِب��ي��ِع ِف��ي ِم��ثْ��َل��ُه َك��اَن أََوَم��ْن

ميٌت محيَّاه؟ أرى ولن صوته أسمع لن ميٌت ميت؟ ساعٍة منذ بقربي كان أَوَمن
وذلك زهًوا، الباسمة الشفاه وتلك حبٍّا، املتقدة العيون أتلك الظلمات؟ وبينَه بيني تقف

شيئًا؟ تعد لم كلها أفتلك حياًة، املمتلئ الجسم
يف كان فإذا لقائي، إىل يتشوق حيٍّا حيٍّا، يزال ال فهو ضالٍل، عىل إال أنا ما ال، ال،

يموت. ال فحبيبي عدٌل الكون
فيقع (تقف … الدماء هذه ما … عروقي يف املترسبة الرعشة هذه ما … ولكن
هذا هه، هو، جنون) ضحكة تضحك ثم عينيها (تغطي أرى؟ ماذا الجثة) عىل نظرها
لقد … كنت؟ فأين حبيبي، يا عنك أبحث كنت أخريًا، وجدتك … نائم هو حامد، ابن

بنا. فقم الجامع، إىل للذهاب أنتظرك أنا قتلوك. أنهم يل خيل

آَالِم��ي َع��َل��ى َواْع��ِط��ْف َف��َه��يَّ��ا أَْدُع��وَك َع��ُروُس��َك أَنَ��ا َح��ِب��ي��ِب��ي ِق��ْف
َواْألَنْ��َغ��اِم اْل��ه��تَ��اِف بَ��يْ��َن اْل��َج��اِم��ِع إَل��ى َف��نَ��ْم��ِش��ي ُق��ْم اْل��ُع��ْرِس، إَِل��ى ُق��ْم

يدك هات بنا، فهيا الزفاف، لحفلة ينتظروننا إنهم الشعب؟ هتاف تسمع أال
صوتي إن تقول: كنت أما صوتي؟ تسمع أال تجيب؟ ال لك ما … ولكن بيدي، ألضعها

… املوت؟ من حتى يوقظك
سائران فنحن اإلمام؛ أيها انتظر وسأوقظه، نائم فحبيبي الشعب؛ أيها انتظره
إىل (تشري حامد ابن يا قم … ُحسامه له وهاتوا عباءته، له هاتوا نائم، حبيبي إليك.
… حولها متلبٌِّد دخانها وهذا طريقنا، لتنري مصابيحها أوقدت السماء إن ها النجوم)

صدرك. عىل ضعها الجثة) عىل وترميها زهرة (تقطف الزهرة هذه هاك

هللا.) عبد أبو (يدخل
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التاسع املشهد

هللا) عبد أبو – (دريدة

نائًما. يزال ال ال فحبيبي قليًال، اصرب ينتظروننا. إنهم لنا: لتقول قادم أنت دريدة:
… مجنونة أرى؟ ماذا رباه هللا: عبد أبو

ولكنك أدري ال … أنت … أنت … مراًرا رأيته فقد الوجه، هذا أعرف إنني دريدة:
أنت الجواهر وهذه التاج. هذا وهبتني الذي أنت العباءة، هذه ألبستني الذي أنت
والجواهر والتاج العباءة (تنزع بها يل حاجة فال خذها أريدها، ال ولكنني عيل، خلعتها

قلبه. سيعطيني أثمن؛ هو ما يل وسيقدم يكفيني، حامد ابن إن بوجهه) وترميها
نفسك. إىل ارجعي أصابك؟! ما دريدة، هللا: عبد أبو

ولكن حبيبي، مع مختليًة دعني اذهب، اذهب، هنا؟ الواقف أيها أنت من دريدة:
معُه فابق العرس؛ بثوب للرتدِّي ذاهبة أنا وينتظرني. ثيابه وليلبْس نومه من أَوقظُه ال،

فحذار. قتله يريدون إنهم حياته، عىل وحافظ

(تخرج.)

الحب أيبلغ لحظي! وتعًسا لنفيس، ويًحا جنونها. سبب وأنا مجنونة، هللا: عبد أبو
مهد من الطفل يُنتزع كما منه انتزعتها إنني جرمي! لفظاعة يا املبلغ؟ هذا القلوب يف
الرحمة، يستحق ال ضاٍر وحٌش فأنا إلهي؛ يا عاقبني بالقوة، تُؤخذ ال والقلوب ه، أمِّ
صارخًة: بعيد من رساج بني (أصوات أسمع؟ ماذا ، ينئُّ إنه يتحرك؟ الرأس ماذا؟
األشباح هذه ما برعب) (يبتعد لالنتقام! يده يمد إنه مني، الثأر يطلب إنه الثأر) الثأر،
(يدخل أدركوني! الحجاب، أيها أيديها! يف والنار عيونها، يف النقمة إن بي؟ املحيطة

حاجب).
موالي؟ يأمر بماذا الحاجب:

بعيًدا. وارمها الجثة هذه ُخذْ قْف، دعاك؟ َمن ماذا؟ ماذا؟ هللا: عبد أبو

مشوهة.) وشعورها دريدة تدخل ثم الجثة الحاجب (يأخذ
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هو؟ أين ولكن حولها) (تلتفت بعُد؟ توقظُه ألم دريدة:
دريدة. يا روعك هدئي هللا: عبد أبو

أعهد ألم يذهب، تركته كيف أنت؟ أين … حامد ابن باسمي؟ يدعوني من دريدة:
(تلطم … قتلوه أنهم ربما ال، ولكن … يحبُّني ال إنه مني؟ هرب كيف بحراسته؟ إليك
أنت … لك ويٌل سيقتلونه، عليه، هجموا رأسه، فوق مجرٌد السيف إن … هو ها خدها)
يصلوا لن ولكنهم وجهها) من فيهرب عليه (تهجم ترتكه؟ ال لك: أقل ألم … موته سبب

العرس. يوم يقتلونه أتركهم ولن عرييس هو سيوفهم؛ من أخلصه أنا إليه؛

(تخرج.)

إلهي! يا فارحمها مطبٌق؛ جنونها إن الفادحة؟ املصيبة هذه ما هللا: عبد أبو

الحاجب.) (يدخل

يطلب وهو رساج، بني وبني بيننا املعركة خالل يف جرح عليٍّا إن موالي، الحاجب:
لديكم. املثول

به. جيئوا هللا: عبد أبو

جريح.) وهو عيلٌّ عليهما يتوكأ رجالن يدخل حتى مذهوًال (يقف

العارش املشهد

جنديان) – عيل – هللا عبد (أبو

أن فأرجو … الضمري نقمة تحت اآلن وأنا … معدودة دقائق إال يل يبق لم عيل:
العلم، رسقة دبَّرت الذي أنا … خدعتك وقد سافل إنني … عني وتصفح إيل تصغي
حامد وابن … إبراهيم بقتل سعيت الذي وأنا … باإلعدام حامد ابن عىل بسببه فُحكم
ألن إال هنا الخنجر يوجد ولم … عليك التآمر من بريئان هما … زوجتك وكذلك بريء،

… ريبة امللكة وبني بينه يحدث ولم به، باالنتحار يهم كان حامد ابن
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الجرائم هذه إىل دفعك وما … ماكر! من لك تبٍّا أسمع؟ ما ا أحقٍّ هللا: عبد أبو
كلها؟

ابن شبح هذا تقرتب. ساعتي أرى … عفوك فأطلب الحسد، غري يدفعني لم عيل:
عفًوا. حامد ابن يا عفًوا … نارية نظراته إن … مني يتقدَّم حامد

روُحه.) (تفيض

وليدفنوه. خذوه هللا. رحمك ال هللا: عبد أبو

حاجب.) (يدخل

امللكة. سيدتي إن موالي، الحاجب:
… قل أصابها؟ وما هللا: عبد أبو

بقرب األرض عىل رأسها ترضب زالت ما إنها سيدي، يا عظيمٌة مصيبٌة الحاجب:
… م تهشَّ حتى حامد ابن جثة
ذلك؟ وبعد هللا: عبد أبو

سيدي. يا نحبها قضت الحاجب:

ويخرج.) (ينحني

الحاديعرش املشهد

وحده) هللا عبد (أبو
اقتص مني، واقتصَّ فهيا العدل، أيها يومك هذا وعذِّبني. فُقْم الضمري، أيها دورك جاء

القاتل! من اقتص الظالم، من
من بي تحيط األشباح املتصاعدة، الزفرات وأسمع الجارية، الدماء أرى ملُت أيَّان

صوب. كل من عيلَّ تتساقط واللعنات بدمائهم، يطالبونني األموات جانب، كل
وعرضت دأبي، الجور فكان الحكم، ووليت يدي، عن سقوطه فكان العرش تبوأُت
بعد السماء غضب من وييل فيا الربيئة، بالدماء وشاحها ألطخ بي فإذا السعادة يل

األرض! غضب
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حماك يف أنهما شك ال سماء، يا فعفوك وغدًرا، ظلًما عليهما قضيُت بريئان روحان
املوت. بعد الخلود فجمعهما الحياة، يف بينهما فرقت لقد اللعنة. عيلَّ يمطران اآلن

!… بيضاء بثياب شبحان أرى؟ ماذا

ويُسمع اآلخر، كتف عىل كلٍّ ويد مرتفع، عىل ودريدة حامد ابن شبحا (يظهر
وترانيم.) عزٌف

رحماكما، يديه) ا ضامٍّ (يركع … املالئكة تواكبهما دريدة وهذه حامد، ابن هذا
الخارج). من جلبٌة وتُسمع الرؤيا، (تغيب رحماكما!

آمايل! خيبة فيا غرناطة؛ دخلوا لقد إسبانيني. جنوًدا أَرى الجلبة؟ هذه ما

شاهريَن وجنديان إسباني قائد فيدخل الخروج ويحاول سيفه (يجرد
السيوف.)

الثانيعرش املشهد

جنديان) – إسباني قائد – هللا عبد (أبو

أسرينا. فأنت هللا، عبد أبا يا حسامك فسلمنا األمر؛ قيض لقد القائد:
حسامه). (يكرس يُسلَّم ال غرناطة سلطان سيف إن هللا: عبد أبو

اْل��م��خ��ف��ِق أََم��ِل��ي َع��َل��ى َس��َالٌم اْل��ُم��نْ��َط��ِف��ي نَ��ْج��ِم��َي َع��َل��ى س��الٌم
بَ��ِق��ي َم��ْن وََع��َل��ى َق��َض��ى َم��ْن َع��َل��ى اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن َق��ْوِم��َي َع��َل��ى َس��َالٌم
نَ��ْل��تَ��ِق��ي َوَل��ْن ال��لِّ��َق��اءُ َف��َه��ذَا أَغ��ْرنَ��اَط��ٌة َع��َل��يْ��ِك َس��َالٌم

كالرجال.1 عليه تحافظ لم ُملًكا كالنساء هللا عبد أبا يا ابِك الخارج: من صوت

قائلة: يبكي وهو الخلف من خاطبته عائشة السلطان أم أن التاريخية الرواية يف 1

ال��رج��اِل م��ث��ل ع��ل��ي��ه ت��ح��اف��ظ ل��م م��ض��اًع��ا م��ل��ًك��ا ال��ن��س��اء م��ث��ل اب��ك
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الصوتوالصدى

شاملة هزة ١٩٣٠ سنة عمره من الثالثني يكمل لم وهو املعلوف فوزي وفاة أحدثت
قد كانا الرائع األدبي ونتاجه الشعرية عبقريته وأن سيما ال العربي، والعالم لبنان يف
مختلف يف بل فقط، العربي رشقنا يف ليس والثقافية، الفكرية األوساط بإعجاب استأثرا
الذي جربان، خليل جربان باستثناء الوحيد والعربي اللبناني األديب فهو العالم، أنحاء
القرن مطلع يف واملسترشقني األدباء كبار تقدير وحازت الحيَّة، اللغات إىل آثاره ترجمت

العرشين.
مشاعر أعمق عن قاطبة األرض أمم يف باملئات يُحسبون ومفكرون أعالم عربَّ وقد
الشعري النبوغ شهيد بفقد الكربى والخسارة املريرة، الفاجعة وقوع لدى والحزن األلم
اآلفاق، أبعد عاطفته وصخب خياله، بروائع اقتحم الذي الطيارة»، «شاعر املتجدد
من الوجداني، والتألق الفني، التصوير من املبتكر اللون ذلك إىل زمانه أهل وسبق
بمثابة الريح» بساط «عىل امللحمية قصيدته واعتربت الطريان. هو عاملي حدث خالل
الفضاء، غزو صعيد عىل املايض القرن بداية يف الخارق اإلنجاز ذلك بلغه عما نبوءة

سنة. مائة من أقل بعد والكواكب القمر إىل باإلنسان وصل حيث
العرب صحافة تناوبت فوزي حول وكتب نرش ما معظم بأن التنويه من بد وال
مختلف يف متعددة جامعية وأطروحات كتب وصدرت وفاته، بُعيد إبرازه عىل والعالم
الحديث، العاملي الشعر يف الخالد وأثره الكبري، الشاعر بتفوق ُمنوِّهة املاضية العقود

مزيد. إىل مجال ثمة يبَق فلم
مسُك يكون بأن آثاره، معظم يحتوي الذي الكتاب هذا إنجاز تم وقد نكتفي لذلك
خري وهي الخوري، بشارة الشاعر الصغري األخطل بها رثاه التي الرائعة األبياَت الختاِم
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العربية العبقرية أخرج الذي الشعري وأثره روحه، وسمو فوزي، شخصية عن تعبري
الواسعة. اإلنسانية اآلفاق إىل واالنكفاء القوقعة، من

الذاوي الشباب

ح��ي��اِت��ْه ِس��ف��َر َك��اْل��بَ��ْرِق َوي��ط��وي ـ��ِر ال��ع��م��ـ ريِّ��ِق ِف��ي يَ��ُم��وَت أَْن َع��ِج��بُ��وا
ثَ��َم��َراِت��ْه؟ ِم��ْن ب��ال��ش��ه��يِّ أْم ـ��ام األي��ـ َل��ُه ن��ع��دُّ َم��ا اْل��ع��م��ُر أَُه��َو
غ��اي��اِت��ْه م��ن ال��ب��ع��ي��ِد ب��ل��وُغ ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��ن ال��ج��واِد ال��س��اب��ِق غ��ايَ��ُة

∗∗∗
وج��نَ��اِت��ْه؟! ِف��ي ال��ج��م��اِل َرِح��ي��ُق ـ��فَّ ج��ـ إِذَا ال��ج��ن��يُّ ال��ورُد أيُ��َالُم
َوَرَق��اِت��ْه ِف��ي ال��ذُّبُ��وُل ��ى وت��م��شَّ يَ��ْوٍم بَ��ْع��َض ُع��م��ُرُه َك��اَن َوإِذَا
ن��ف��ح��اِت��ْه م��ن ب��ال��م��س��ت��َح��بِّ ـ��ج��وَّ َه��ذَاال��ـ ��َخ يُ��ض��مِّ أْن ال��َورِد َغ��ايَ��ُة
َس��اَع��اِت��ْه ِم��ْن ال��زم��اَن وع��دَّ ـ��َوى ـْ اْل��ُق��ص�� غ��اي��تَ��ُه َج��اَز إِْن ع��ل��ي��ه َم��ا

∗∗∗
آيَ��اِت��ْه؟! ِم��ْن ��اِح��َراِت ِب��ال��سَّ ـ��َف��اُص اْألَق��ـ َه��اَم��ِت إِْن اْل��َه��زاِر أََف��ذَنْ��ُب
َزه��َراِت��ْه َع��َل��ى ��َح��ى ال��ضُّ ب��س��م��اِت وتَ��ْج��لُ��و َك��راه م��ن ال��روَض تُ��وق��ُظ
َه��َض��بَ��اِت��ْه َع��َل��ى أُنْ��ُش��وَدٌة ـ��يَ��اه ـْ ُدن�� ِم��ْن اْل��ُم��َغ��رِِّد ال��طَّ��اِئ��ِر َغ��ايَ��ُة
نَ��غ��َم��اِت��ْه ِم��ْن اْل��ُخ��لُ��وَد َوَروَّى ِو ��ْد ال��شَّ ِف��ي ��َل تَ��َع��جَّ إِذَا َع��َل��يْ��ِه َم��ا

∗∗∗
وَدَواِت��ْه ِط��ْرِس��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن ـ��ِع��ْط��ُر ـْ ال�� َوَج��فَّ «َف��ْوِزي» بَ��ْع��َد ��بْ��ُق ال��سَّ ُع��طِّ��َل
ج��ن��بَ��اِت��ْه ف��ي ال��خ��ري��ُف وَج��اَس ـ��ِع ـْ ��ج�� ال��سَّ ِم��َن ال��ب��ي��اِن روُض وتَ��َع��رَّى

الصغري األخطل
الخوري بشارة
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والصدى الصوت

فوزي تمثال

زحلة، رأسه بمسقط املنشية ساحة يف الربونز من تذكاري نصٌب املعلوف لفوزي أقيم
١٢ يف التمثال عن الستار أزيح وقد الوفاة. بعد ب امُلذهَّ اللبناني االستحقاق وسام ومنح
الشخصيات فيه شاركت كبري وشعبي رسمي احتفال يف ،١٩٣٧ سنة (سبتمرب) أيلول
العربية، البالد وسائر وفلسطني ومرص والعراق سوريا من واألدبية الثقافية واملؤسسات

املنتدبة. الفرنسية والسلطة األجنبية الدول وممثلو
التي اآلتية األبيات املعلوف عيىس شفيق املهجري الشاعر شقيقه ألقى وقد
عىل مروية اليوم إىل وهي التصفيق، من بعواصف وقوبلت الحضور، بإعجاب استأثرت

شفيق: قال املبتكرة، الشعرية معانيها لروعة ولسان شفة كل

يَ��ْل��تَ��ِق��يَ��اِن اْألََخ��واِن َه��َك��ذا َم��ا يَ��َداِن اْل��ُخ��ُط��وِب ِف��ي ِل��ي َوَم��ا َف��ْوِزي،
��وَّاِن ال��صَّ ِم��َن ِق��ط��ٍع َع��َل��ى إِالَّ أََق��ْع َف��َل��ْم ل��ل��ع��ن��اِق ص��دري َق��رَّبْ��ُت
ِب��َزَم��اِن َواتَّ��ِش��ْح َزَم��انً��ا َف��اْخ��َل��ْع ِوَالِدَه��ا َق��بْ��َل اْألَْزَم��اُن َل��َك ��ْت َه��شَّ
اْل��َف��اِن��ي اْل��ُخ��لُ��وُد يَ��نْ��س��ُج��َه��ا اْألَْرِض ِف��ي بُ��ْرَدٍة أَْخ��َل��ُد َف��ه��َو نُ��ْص��بُ��َك ل��ل��ِه
أَْج��َف��اِن��ي َع��َل��ى ِح��َج��اَرتُ��ُه نُ��ِص��بَ��ْت َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُج��ُف��ون َل��ُه َخ��ف��ض��ُت نُ��ُص��ٌب

الرضيح! حيَّ يَا

يف فوزي شقيقه رضيح من املعلوف رياض الشاعر استوحاها أخرى رائعة أبيات وثمة
أخيه رأس تكلل وهي الشعر إلهة تمثال عليه حفر الذي القرب عند فوقف باولو، سان

واللوعة: الحرسة منتهى يف وقال بالغار،

َوتُ��وِح��ي تُ��ْل��ِه��ُم��ِن��ي َوُك��نْ��َت اْل��ي��راَع أَْه��َو َل��ْم َل��ْوَالَك
ُروِح��ي ِم��ْلء ُروُح��َك َوَك��اَن ال��طَّ��ِري��ِق ِف��ي إِثْ��َرَك َف��َم��ِش��ي��ُت
ال��طُّ��ُم��وِح؟ نَ��ْس��َر يَ��ا ��ْوَداءُ ال��سَّ اْل��ح��ف��َرُة َه��ِذي أََك��َف��تْ��َك
اْل��َف��ِس��ي��ِح ��َم��اَواِت ال��سَّ َج��وِّ ِف��ي َح��لَّ��ْق��َت َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن
اْل��َم��ِس��ي��ِح َع��َل��ى اْل��بَ��تُ��وِل ُح��ْزُن ُح��ْزنُ��َه��ا ��ي ألُمِّ َواًه��ا
ُط��ُم��وِح��ي ك��َدري ِم��ْن َف��َم��اَت اْل��ُوُج��وَد َع��يْ��ِن��ي ِف��ي ك��دَّرَت
��ري��ِح! ال��ضَّ َح��يَّ يَ��ا إَِل��يْ��َك ال��ح��ي��اِة َم��ْوتَ��ى ِم��ْن َوَف��َرْرُت

املعلوف رياض
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