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َتصدير

االختالف جدَّ مختلفتني أوپرتني األوروبيني من والفنِّ األدب رجال مشاهري بعُض ألَّف
الرشيفني، واإلنجيل القرآن يف املذكورة (بلقيس) أو سبأ) (ملكة عن موضوعهما يف
اللفظي االشتباه كثر وإْن أُذنية)، امللك أرملة پاملريا أو تدمر ملكة (الزَّبَّاء، غري وهي
وأشهر املقدمة. هذه إىل يدعوني ما وهذا أوروبا، يف سيما وال الجمهور لدى بينهما
(ملكة أو “Die Koningen von Saba” املسماة النمساوية األوپرا األوپرتني هاتني
“G. H. Mosenthal” موزنتال ه. ج. وضعها وقد ،(The Queen Of Sheba سبأ
من العارش يف فينا يف وأُخرجت “Karl Goldmark” مارك جولد كارل نها ولحَّ
الرشقية موسيقاها أنَّ كما ِذكراه، جولدمارك خلَّد وبها ١٨٧٥م، سنة مارس شهر
األخرى األوپرا وأما أوروبا. يف نجاحها عوامل من كانت الجذَّابة البديعة النَّفحة
“La Reine De مرتجًما ذاته باالسم وُمَعنونة فرنسية وكانت لهذه سابقة فكانت
املوسيقي جوتوه نها ولحَّ “Carré” وكاريه “Barbier” بربييه ألَّفها وقد ،Saba”
سلسلة بني معدودة هذه روايته ولكنَّ ،Faust فاوست ن ُملحِّ الشهري الفرنيس
١٨٦٢م. سنة يف أُخرجت وقد عليها، الجمهور إقبال تنل لم التي املوسيقية مؤلَّفاته



تدمر ملكة زينوبيا

بسرية لها شأن وال فمستحدثٌَة، 1(Zenobia أو Al-Zabba (الزَّبَّاء األوپرا: هذه أما
ما معظم عن االختالف جدَّ مختلفٌة وهي ما، بصورٍة تمثيلها يسبق ولم سبأ) (ملكة
قدَّمنا كما لها عالقة ال أنَّه عن (فضًال القصصية الوجهة من سابًقا بحثها يف كتب
الفرنجة)، عند و«الزَّبَّاء» «سبأ» األصيالن االسمان تشابه وإْن بلقيس أو سبأ ملكة بسرية
اإلشادة إىل فينزع املوضوع فأما وَمْرًمى: وتحقيًقا وتاريًخا موضوًعا قائٌم االختالُف وهذا
ما أحدث فهو التاريخ وأما الجليلة، والتضحية النفس وِعزَّة القومية العواطف بأرشف
من النوع ذلك تجنُّب منه فحسبي التحقيق وأما األوپرا، مقتضيات مراعاة مع عنها نعَلُمه
امَلْرَمى وأما حال، أيِّ عىل املحبوبة الحقيقة يخدم وال رونًقا األوپرا يُكِسب ال الذي الخرافة
ال رواية تمثيل أو قصٍة برسد والتسلية اللهو مجرَّد ال مًعا والُخلُقي الفنيُّ التهذيُب فهو
حييت. ما تقديَرها أغفل ولن أغفل لم عنقي يف قومية أمانة وهذه َجْدَوى، وال منها عربة
كانت التي الجميلة العربية امللكة لهذه تقديًرا األوپرا هذه أنظم أخذُت النزعة بهذه
بعكس والرشف، االستقامة مثال كانت وإن مرص ملكة (كليوباطرة) إىل أيًضا تنتسب
مشريًا النَّجسة» املدينة «ملكة الرُّوماني خ املؤرِّ (بروبوديتوس) دعاها التي (كليوباطرة)
عىل زمنًا (الزَّبَّاء) حكمت وقد اإلسكندرية! برمل القديمة الفجور مدينة (كانوب) إىل
ولبثْت الرُّوماني، (أُورليان) اإلمرباطور سطوتها وخيش عظيًما امتداًدا ُمْلَكها وامتدَّ مرص
فقد ٢٧٣م، سنة يف ت وأُِرسَ دولتها سقطت أن وبعد الزمن لها تقلَّب أن بعد حتى عزيزة
لإلمرباطورية رؤساء نسلهم ِمن ينشأ وأن الرومانيني، من أوالُدها ج يتزوَّ أن األقداُر شاءت

الرومانية.
تكون أن الكربى— األوپرات طائفة من كانت وإن — األوپرا هذه َوْضع يف راعيُت وقد
معقودة كانت التي اآلمال ألنَّ الحارضة؛ املرصي املرسح لحالة مجاراًة الحجم متوسطَة
«Ardasheer «أردشري وضعُت أجلها من والتي — لألوپرا كربى مرصية فرقة تأليف عىل
األوپرا بهذه قدَّمت ولعيلِّ بعُد، تتحقْق لم — األخص عىل «The Goddesses و«اآللهة

األقل عىل أو املحقق، للتاريخ مخالفة وهي العربية، املصادر عن نقًال املوارد» «أقرب صاحب قال 1

الريان بنت هند لقب الزباء قصتنا: موضوع هي والتي اآلن عنها نعلم كما تدمر بملكة لها صلة ال
كانت ألنها واملنعة؛ العز يف املثل بها يرضب وكان الطوائف، ملوك من تعد كانت الجزيرة، ملكة الغساني
الحصن هذا إن الفرد» «األبلق عن الكالم يف وذكر الزباء.» من أعز «هو فيقال: مدينتها، يف متحصنة

مثًال! قولها فذهب األبلق.» وعز مارد «تمرد فيهما: فقالت الزباء عىل امتنعا «مارد» املسمى والحصن
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تَصدير

من وقسًطا مقبولًة جديدة إضافة الراقية األوپرا اق ُعشَّ وإىل املرصيِّ الشعر أنصار إىل
الواجبِة. الخدمِة

شادي أبو زكي أحمد
١٩٢٧م سنة يوليو ٢٨ يف اإلسكندرية
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الزباء سرية

إبراهيم سعيد محمد األستاذ القدير األديب بقلم
الجديد) األدب (رابطة سكرتري

،Septimia Bathzabbai عشريتها: يف واسمها تدمر، أو پلمريا ملكة هي الزَّبَّاء أو زنوبيا
أُذينة قرينة تكون بأن جديرة كانت وذكائها وإقدامها بجمالها املشهورة املرأة وهذه
اشرتكت قد وهي ،“Dux Orientis” املرشق» «رئيس لقب يحمل كان الذي “Odainatti”
وفاته بعد فقط منصبه يف تخلفه ولم حياته، أثناء ملكه سياسة يف بالفعل معه
الرومانية الدولة عىل سلطانها بسط عىل العزم عقدت إنها بل ميالديٍّا) ٢٦٦-٢٦٧ (سنة
يف الحكم مقاليد فتسلمت طفًال، حينذاك يزال ال أُذينه بن هللا هبة ابنها وكان الرشقية،
إعادتها بدعوى “Zabda” َزبْدة بقيادة وفتحتها ٢٧٠م. سنة (مرص) غزت وقد يدها.
أنه عىل (قلوديوس) عهد يف مرص هللا) (هبة ابنها وحكم الرومانية، اإلمرباطورية لحكم
نفوذها بسطت وقد امللكة، لقب لنفسها (الزَّبَّاء) وجعلت امللك، لقب وله حكمها يف رشيك
(رومة). سبيل يف ذلك تصنع أنها تدَّعي وظلت (بيزنطة) من مقربة إىل الصغرى آسيا يف
اسم مع ٢٧٠م سنة اإلسكندرية يف ُرضبت التي العملة عىل هللا) (هبة اسم ُسكَّ وقد
«أوغسطس». أو «العظيم» بلقب تفرَّد قد أورليان أن ولو الروماني، اإلمرباطور (أورليان)
ألقاب مع (قلوديوس) سلفه أو و(أورليان) (الزَّبَّاء) اسم عليها نقوش بابل يف ُوجدت وقد

.Augustusو Augusta



تدمر ملكة زينوبيا

من (الزَّباء) سياسة يف ما أدرك ٢٧٠م، سنة يف (أورليان) إىل اإلمرباطورية آلت وملا
وانكشفت قبل من اطرحت قد كانت املداراة مظاهر إن إذْ اإلمرباطورية؛ وحدة عىل الخطر
(أورليان) فأرسل (رومة). عىل وخرج فقط، باسمه العملة َرضب ابنها فإن (الزَّبَّاء)، نيات
عليها. واستوىل ٢٧٠م، سنة يف (Probus (پروبس القائد رأسها عىل (مرص) إىل حملة
آسيا فدخلت والشام، الصغرى آسيا عىل أخرى حملة ٢٧١م سنة يف اإلمرباطور وأعدَّ
حيث (أنطاكية) إىل ووصلت التدمرية، حامياتها ودحرت ٢٧١م، سنة أواخر يف الصغرى
إىل وتقهقرت فادحة، خسائر لحقتها أن بعد فانهزمت بجيشها (الزَّبَّاء) أمامها وقفت
(أورليان) إىل تستسلم أن أبت وقد ملكها، مقر إىل الطريق عندها يبدأ التي (حمص) ناحية
انهزمت ولكنها مصريها. لها تحدد التي املعركة لتخوض (حمص) يف جيشها وجمعت
بالرغم (أورليان) فتابعها (تدمر)، نحو الصحراء يف الفرار إال أمامها يبق ولم النهاية يف
شجاعتها خذلتها العصيبة الساعة هذه ويف املنيعة، مدينتها وحارص الطريق وعورة من
عىل عليها قبض أنه إالَّ به، مستنجدة (الفرس)1 ملك إىل الجئة املدينة من وابنها هي ففرت
كل (أورليان) فأخذ سالحهم، ألقوا النكبة بهذه أملهم التدمريون فقد وملا الفرات. شاطئ
قوادها كل قتل أنه إالَّ حياتها، عىل (الزَّبَّاء) ن وأمَّ أهلها، عىل وأبقى الغنائم من البلد يف ما
(الزَّبَّاء) دخلت وقد .(Longinus (لونجينوس املعروف العالم بينهم ومن ومستشاريها
وقضت وشمم، نفس عزة يف خذالنها وارتضت الظافر، اإلمرباطور موكب يف (رومة) مدينة
تمض ولم رومانية، سيدة عيشة وابنها هي عاشت حيث (Tibur (تيبور يف األخرية أيامها
ولم رها ودمَّ انتظار غري عىل (أورليان) إليها فعاد ثانية (تدمر) ثارت حتى قالئل أشهر

… املرة هذه أهلها عىل يُبِق
املسائل يف Paul of Samosata األساقفة كبري مع مناقشاتها (الزَّبَّاء) عن يُْرَوى ومما
(التلمود). ذلك إىل أشار فقد (تدمر)، يف اليهود معاملة تحسن كانت أنها ح ويرجَّ الدينية.
من الرشقي الشمال إىل ميًال ١٥٠ مسافة عىل تقع (الزَّبَّاء) ملك مقر (تدمر) ومدينة
(رومة) ممتلكات بني ظهورها يف سببًا “Parthian” الفارسية الحروب وكانت (دمشق)،
بأسها ذروة يف الوقت ذلك يف الساسانية األرسة كانت فيها. املمتاز املركز ذلك واعتالئها
يختاروا أن من بدٌّ للتدمريني يكن فلم الرومانية، املمتلكات إىل مطامعها واتجهت وعظمتها
أرشاَف حبت قد كانت التي الرومانية اإلمرباطورية إىل فانحازوا و(رومة)، (الفرس) بني

هرمز. شابور امللك هذا كان إن بالضبط يعرف ال 1
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وهو قنصًال منهم واحًدا وجعلت الشيوخ مجلس يف منهم بعًضا وعينت ألقابها (تدمر)
سنة فالرييان اإلمرباطور عهد يف ذلك وكان ،“Odainath” أذينة املسمى (الزَّبَّاء) زوج

٢٥٨م.
٢٦٠م، سنة الرومانيني باندحار (الفرس) وبالد (رومة) بني الرصاع وانتهى
(فالرييان إمرباطورهم وأرس سوريا، وشمال الصغرى آسيا الفارسيني واكتساح
بعد يتودَّد أن برصه بثاقب (الزَّبَّاء) زوج (أذنية) فرأى أرسه، يف مات الذي (Valerian
يرفضها فكان الكثرية والكتب الهدايا إليه يرسل وأخذ الفرس، ملك (شابور) إىل ذلك
عن مدافًعا (رومة) أحضان يف بنفسه (أذينة) يلقي أن يف سببًا ذلك وكان بازدراء،
Dux املرشق (رئيس منصب يف بتعيينه (Gallienus (جالينس كافأه وقد قضيتها،
يعمل أخذ الوقت ذلك ومن ٢٦٢م. سنة يف الرشق يف لإلمرباطورية كوكيل (Orientis
(شابور) فحارب الروماني، الجيش فلول إليه ضم أن بعد (رومة) خرسته ما السرتداد
األكرب وابنه هو ُقتل انتصاراته أوج ويف (رومة). إىل الرشقية اململكة وأعاد عليه وتغلب
كانت التي (الزَّبَّاء) إىل (تدمر) ملك فآل ٢٦٧م، سنة حمص يف (Herodes (هريودس
يبلغ جيش لها وكان هللا)، (هبة الصغري ابنها باسم وحكمت سياسته، يف زوجها تُنارص
قدمنا، كما ٢٧٠-٢٧١م سنة يف ذلك لها فتم به، مرص فتح عىل عزمت ألًفا السبعني
اآلرامية، اللغة فهي تدمر لغة أما ٢٧٣م. سنة يف بينَّا ما عىل بأرسها مطامحها فانتهت

التدمرية. اآلثار أكرب اآلن إىل يزال ال الشمس ومعبد الشمس، يعبدون أهلها وكان
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ِة الِقصَّ َمْوُضوُع

جريئة الهمِة، وُعلُوِّ الذَّكاء يف آية كانت كما الجمال يف آية (تدمر) ملكة (الزَّبَّاء) كانت
وفاة إثر هللا) (هبة ابنها عىل بالوصاية مملكتها كريس عىل جلست أن فبعد طامحة.
حملًة األصل اإلغريقية املرصية العربية امللكة هذه جرَّدت ُمْلَكها، ونَظََّمْت (أُذينة) زوجها
لجيشها األعظم القائد پيلنيوس وبقيادة هللا) (هبة عهدها ويلِّ برئاسة مرص عىل عظيمًة
(رومة) ملصلحة الفاريس (شابور) امللك أُذنية) زوجها إمرة (تحت يحارب كان الذي وهو
إعادة عاقبتها من كان التي الحرب تلك يف األكرب وابنه (أُذينة) ُقِتل وإْن عليه، فتغلب

(رومة). وبني (تدمر) بني والتحالف الرومانية الرشقية اململكة
عىل اعتماًدا (مرص) عىل —حملتها تُنا قصَّ بها تبدأ التي — الطامحة امللكُة هذه جرَّدْت
،“Zabda” َزبَْدة قائدها بمعاونة الذكر السالف (Piliniusپيلنيوس) األعظم قائدها مهارة
األهايل، ملودة نظًرا بسهولة (مرص) ففتح تدمرية، وأم روماني أٍب من مولًَّدا ل األوَّ وكان
امللكة أفهمتْه وقد الحملة، بهذه (تدمر) يخدم كما (رومة) سلطة يعزِّز أنه يعتقد وكان
(مرص) يف ابنها تركت ولذلك نفوذها، نرش إىل ترمي هي بينما مخاِدعة، ذلك (الزَّبَّاء)
ج، املتوَّ (تدمر) ملك ليكون منها ج التزوُّ يف يطمح وكان الفتح. إثر القائد هذا واستدعت
(لونجينوس األمني الناصح بصديقها عنايتها من ويغار مصلحيٍّا حبٍّا يحبُّها كان كما
املسائل يف (Theddeus (ثاديوس الكهنة كبري بمباحثة تُْعنَى امللكة وكانت .(Longinus
وألَّفت واملرصية، واآلرامية العربية اللُّغات من تجيد أديبًة كانت ألنها واألدبية؛ العلمية
بالفيلسوف عنايتها من بدوره يغار هذا الكهنة كبري وكان الرشق، تاريخ عن كتابًا
تعشق وكانت (Miranda (ِمَرندا تُدعى بنت (ثاديوس) الكهنة لكبري وكان (لونجينوس)،
هذا، للقائد ِده وبتودُّ أيًضا بإغضائه والدها ذلك عىل ويشجعها (پيلنيوس) األعظم القائد



تدمر ملكة زينوبيا

حبَّ يستغل كيف عرف ولكنه معنى، الحقيقي للحبِّ يعرف يكن لم (پيلنيوس) بينما
اتضح ا فلمَّ الحميم. امللكة صديق الفيلسوف (للونجينوس) والدها وكراهية له (ِمَرندا)
— مطامحها وشدة سلطته عىل (الزَّبَّاء) خطر (أُورليان) الروماني لإلمرباطور بعد فيما
إىل بحملة بعث — فقط باسمها املرصية العملَة هللا) (هبُة ابنها رضب أن بعد سيما ال
الصغرى آسيا عىل بأخرى الحملة هذه أردف ثم هناك، جيشها دحر من وتمكن (مرص)
(أنطاكية) يف سيما ال فهزمتجيوش(الزَّبَّاء) (Marciusمارسيوس) القائد بقيادة والشام
انتصار يف الفضل أكرب ويرجع (تدمر). يف ن التحصُّ إىل (الزَّبَّاء) واضطرت و(حمص)
ساومها أن بعد إيَّاها، (پيلنيوس) قائدها وخذالن (ِمَرنَْدا) س تجسُّ إىل عليها الرومانيني
القائد إىل الكيلِّ االنضمام إىل إباؤه فدعاه بشمم، فرفضت منه الزواج عىل الشدة ساعة يف
ولوال ملكها. وسحق بجيشها التنكيل عىل االثنان وتآمر (Marcius (مارسيوس الروماني
بعد املنيعة واالستحكامات القفار اجتياز استطاعوا ما الرومانيني إىل (پيلنيوس) انضمام
القلب الطيبة (بمرندا) امللكة ثقة ولوال (تدمر). محارصة من والتمكن (حمص) موقعة
مركزه استغلَّ الذي املخادع الخائن القائد لهذا األخرية حبُّ ولوال (پيلنيوس) خدعها التي
لاللتجاء الفرس ملك إىل الهرب وابنها (الزَّبَّاء) محاولة إىل األمر آل َلَما الشخيص لنفعه
سالسل وعليها (رومة) إىل أسرية (الزَّبَّاء) عندها فتُْؤَخذُ املحاولة، هذه يف نجاح دون إليه
يُْغَمى فيكاد وِضعة هواٍن يف (أورليان) اإلمرباطور عربة أمام ماشية والجواهر، الذهب
عاملها كان إذا إنَّه له: قائلة تأثُّر يف (أورليان) وتخاطب نفسها تتمالك ولكنها عليها،
الزواج يف ورغبته وأطماعه (پيلنيوس) قائدها لوال ألنه ينصف، لم فإنه لها جزاءً هكذا
قائدها كان وإذا اإلمرباطور، يغضب ما وقع ملا (رومة) من االنفصال وتشجيعه منها
منها، الشخيص االنتقام بدافع وإنما (رومة) يف حبٍّا ذلك فليس أخريًا نارصه قد هذا
عليه فيغضب خيانة. كل ومدبر املصائب أساس هو بل لإلمرباطور وفيٍّا يكون لن ومثله
مدينة يف أوالدها مع والرشف الكرامة بحياة ويعدها عنها يصفح أن بعد اإلمرباطور
لدى معزَّزة وتغدو (الزَّبَّاء). أمام باإلعدام عليه ويحكم پيلنيوس عىل فيُْقبَض (تيبور).
ووصفها الغار من بإكليٍل (أورليان) توََّجها وقد امللكية، منزلتها مسرتِجعة ها آِرسَ كان من
فليس معدنها هذا كان ومن مليكة! الذلِّ ويف فاتحة، القهر ويف آرسة، األرس يف ا حقٍّ بأنها
بأن الجديرة (رومة) ضيافة يف عمرها بقية عزيزًة تعيش وأن اإلمرباطور يُجلَّها أن إالَّ لها

لها. ثانيًا وطنًا تَُعدَّ
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ِة الِقصَّ ِثيُل َمتْ

أشخاصالقصة

تدمر. ملكة الزَّبَّاء:
الرومان. إمرباطور أورليان:

للملكة. األمني والناصح اإلسكندري الفيلسوف لونجينوس:
تدمر. ململكة الكهنة كبري ثاديوس:

تدمر. ململكة األعظم الوزير لورنتياس:
تدمر. مملكة لجيش األعظم القائد پيلنيوس:

الكهنة. كبري ثاديوس ابنة ِمَرنْدا:
التمثيل.) يف يظهر ولم إليه (أشري وابنها. الزَّبَّاء عهد ويلُّ هللا: هبة

التمثيل.) يف يظهر ولم إليه (أشري الروماني. الجيش قائد مارسيوس:
جمهور. – راقصات – جواري – جند – حاشية





مِثيِل التَّ َنَسُق

األول الفصل

جلست وقد (تدمر) بمدينة امللكي للقرص الكربى َفة ْ الرشُّ َمْشَهِدِه يف الفصل هذا يمثِّل
َفتَْحها ْت أتمَّ أن بعد (مرص)، من العائدين الجند بعض مرور ِمْن مسمع عىل (الزَّبَّاء)
وحاشيتها. وزرائها معظم وحولها ألًفا، سبعني بلغ الذي العظيم بجيْشها مقاومٍة بدون
اإلسكندري الفيلسوف صديقها مهنئًا يحدثها ثم الفاتحني، الجند بنشيد الفصل ويبدأ
بني التي للمودة نظًرا بجيشها ب رحَّ ذاته املرصيَّ الشعب بأن فيذكِّرها (لونجينوس)
األعظم الوزير يجيء ثم (كليوبطرة). قريبة ألنها إليهم؛ حبيبٌة وهي والتدمريني، املرصيني
القائد مثول يف ويستأذن بالنرص وفرحه ومحبته الجيش إجالل إياها مبلًغا (لورنتياس)
عىل بالغسول ق املنمَّ الغار إكليل امللكة فتضع هذا ويجيء يديها، بني (پيلنيوس) األعظم
والتقدير التهاني ويتبادلون األعظم، وزيرها بجانب الرشف مجلس ألخذ تدعوه ثم رأسه،
بأنها معروفة كانت والتي (ثاديوس) الكهنة كبري ابنة — (ِمَرنَْدا) من امللكة تطلب ثم
للفخر آخر رمًزا (پيلنيوس) األعظم القائد إىل تقدِّم بأن — الُحبَّ (پيلنيوس) تشاطر
األعظم القائد إىل (ِمَرنَْدا) فتقدِّمه بالجواهر، ُمَرصٌع سيٌف وهي امللكية: هديتها واملجد
الحاشيُة وتحيِّيها امللكة، إىل الشكر بنشيد ويفيض يقبِّله ثم لتناوله، احرتاًما يركع الذي
وجميُع امللكة فتكرِّمه الَعَلم حامل دوُر يحني ثم عظيم، فرٍح يف تحيٍة أجمَل جميعها
للجيش وتقديًرا للفتح، وَعْرًضا فخًما، استقباًال األول الفصل هذا يمثِّل وهكذا معها. َمْن

(تدمر). ألماني وترديًدا املنترص،



تدمر ملكة زينوبيا

الثاني الفصل

طويٌل َعْهٌد مرَّ وقد (تدمر) بمدينة الشمس» «َمْعبَد الفخم بمنظره الفصل هذا يمثل
خافوا أن بعد التدمريني يحاربون الرومانيون وأخذ األول، الفصل حوادث وقوع عىل
ويبدأ (أنطاكية). حول خطريٍة معركٍة يف معهم يشتبكوا أن وأوشكوا نفوذهم امتداد من
حاشيتها وكبار امللكة حرضت وقد األعداء، عىل استنجاًدا املعبد يف كربى بصالة الفصُل
تعلن الصالة انتهاء وبعد ورجاًال. نساءً فيها املختلفة الحيثيات وذوو املدينة ورساة
عدا ما الحارضون فيخرج للمشورة، عرشها رجال مع بخلوة تكون أن يف رغبتها امللكة
قائدها امللكة فتسأل لونجينوس، والفيلسوف األعظم والقائد األعظم والوزير الكهنة كبري
الخطر تقدير يف مبالًغا فيُجيبها الخطر، الرومانيني ُهُجوم إزاء يفعله أن اعتزم عما األعظم
تمنحه دامت ما اململكة لصيانة قواه كلِّ ببذل يعدها ولكنه العهد، ويلِّ أرس إىل مشريًا
… (تدمر) وملك زوجها يغدو وأن العرَش يشاركها أن يف طمعه إىل ح يلمِّ ثم رضاءها،
عىل اإلرشاف واستئناف فوًرا بالجيش االلتحاق إىل وتدعوه التلميح هذا تتجاهل ولكنها
األعظم القائد أنَّ ره تصوُّ يف (لونجينوس) الفيلسوف ويُْخِطئُ ًعا. مودِّ فيخرج القتال، هذا
يرسُّ أنه حاسبًا ظافًرا، عودته بعد (ِمَرندا) يد يُْعَطى أن فيقرتح أمنٌي، مخلٌص (پيلنيوس)
هذه ويرفض غاضبًا يقاطعه ثاديوس ولكن … الرأي بهذا (ثاديوس) الكهنة كبري والدها
تعلن وَشَمٍم شجاعٍة يف امللكة ولكن وأطماعه، (پيلنيوس) من بخشيته يفيض ثم املشورة،
ويتعاهد روعهم، من األعظم الوزير ويخفف نفسها، ملك نفسها وأن لشعبها، عرشها أنَّ

الوطن. نرصة عىل الجميع

الثالث الفصل

والشمس رائع مشهٍد يف الغروب ُقبَيْل تدمر» «حصن الفصل لهذا األول املنظر يمثل
التاريخية والحجارة الذهبية الرمال عىل النخيل صفوف بني األرجوانية بأشعتها باعثة
ودروعهم، وسهامهم سيوفهم ومعهم متفرقة مواضع يف الحامية رجال ويبدو العتيقة،
القائد من موعد عىل (الزَّبَّاء) زارته وقد الحصن، من مختلفة مواضع يف املنجنيقات وتبدو
ليساوم الواقع يف جاء ولكنه الدفاع، تقوية بحجة القتال ميدان من جاء الذي األعظم
خطر من اململكة إلنقاذه ثمنًا وذلك (تدمر) ملك يصبح حتى منه الزواج عىل (الزَّبَّاء)
وأخذوا (حمص) موقعة يف أخريًا التدمريني هزموا أن بعد (تدمر) عىل الزاحفني الرومانيني
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التَّمِثيِل نََسُق

بفضل وتذكره (پيلنيوس) امللكة فتعنِّف العاصمة. إىل واالستحكامات القفار يجتازون
تربيَر فيحاول لعرشها، خيانة بل لها إهانة الشدة ساعة يف إيَّاها مساومته وتعترب رعايتها
وغضبًا له مقتًا يزيدها الدفاع هذا ولكن اململكة، عىل مآثره وذكر نفسه عن والدفاع موقفه
الجيش، بنفسها فستقود خانها إذا بأنه وتُْعلنُه حال أي عىل يرتكها أن منه فتطلب عليه،
ثم ا. محتجٍّ قائدها فيرتكها … املغريين غارة من وطنها تحرر حتى السالح تلقي ولن
الدفاع يف والتفاني لها باإلخالص فيقسمون وطنيٍة، بحماسٍة وتخاطبهم الحامية تدعو

(تدمر)! عن
خلف يف (الفرات) نهر وشاطئ ريفيٍّا َمشهًدا الفصل هذا من الثاني املنظر ويمثل
هذا ويقع السماء، يف واضًحا النجوم وتألُّق النخيل بني ما مْرَسلة القمر وأشعة املرسح
(مارسيوس) قائدهم بقيادة الرومانيون تمكَّن وقد قليلة، بأسابيع األول املنظر بعد املنظر
موقعة بعد — املنيعة واالستحكامات القفار اجتياز من (پيلنيوس) خيانة وبفضل
األرس من هللا) (هبة العهد ويلُّ هرب أن بعد ولكن (تدمر)، محارصة ومن — (حمص)
عهدها، ويلِّ مع الهرب (الزَّبَّاء) محاولُة تُمثل املنظر هذا ويف العاصمة. بجيش والتحق
طائفة ومعها فهربت الليايل إحدى يف غفلًة املحاَرص الروماني الجيش من آنسْت حيث
ملك قاصدة العهد، ولويل لها الفرار لتدبري الجند بعض ومعهم خيولهم عىل خاصتها من
أيدي يف تسقط املدينة كادت أن بعد أعدائها عىل به واالستنجاد إليه لاللتجاء الفرس
ِمْن ومعها املرسح من جانب يف النخيل ظالل تحت امللكة تبدو امَلنَْظر أول ويف الرومانيني.
(لونجينوس) والفيلسوف (لورنتياس) األعظم والوزير (ثاديوس) الكهنة كبري حاشيتها
الطريقضمانة مخاطر رغم وتوديعها صحبتها جميًعا آثروا وقد (ثاديوس) ابنة و(مرندا)
(پيلنيوس) عىل والسخط والتأيسِّ والتأميل والتشجيع العزاء جميًعا فيتبادلون لسالمتها.
ويلُّ وكان املرجوَّة. الفرس نجدة تصل حتى الدفاع يف التفاني عىل التعاهد ثم الخائن،
ال ولكنه للرحلة، الالزمني القاربني إلعداد النهر إىل توجهوا قد الجند من معه وَمْن العهد
من يهدئ األعظم الوزير وبينما فتقلق، انتظارها ويطول إليها، برسول يبعث وال يعود
قائدها (الزَّبَّاء) وتلمح فيُؤَرسون، الرومان عساكُر تفاجئهم إذ معها َمْن تودِّع وهي روعها
صائحة: وجهه يف نعَلها وترمي مشمئزًة، فتغضب آرسيها رأس عىل (پيلنيوس) الخائن

فوًرا. العامة الستار فتُْسَدل … خائن؟!» يا أنت «أهذا
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تدمر ملكة زينوبيا

الرابع الفصل

بُعُمِدها شائقًة (رومة) بمدينة الكربى القرص ساحة من جانٍب َمْشَهد الفصل هذا يمثِّل
(أورليان) اإلمرباطور الستقبال امُلَعدِّ املكان يف الشعب أعيان ازدحم وقد الرائعة، وبناياتها

األسرية. امللكة أمامها ماشيًة عربته يف
مقدِّمته ويف اإلمرباطور ركُب ويبدو الفرح، هتاَف والجنُد واألرشاُف عُب الشَّ يتبادل
ثم (پيلينوس)، الخائن تدمر قائد وبينهم الغار رؤوسهم وعىل القوَّاد ثم الجند من طائفة
اإلمرباطور عربة أمام ماشيًة والجواهر الذهب سالسل وعليها أسرية، (الزَّبَّاء) امللكة
عربة ثم بالهوان، التأثُّر من عليها يْغمى يكاُد حيث يسندانها حارسان وبجوارها
يبدي املرسح. عىل الظهور بعد العربة وتقف بها، ويحيطون الجند يجرُّها اإلمرباطور
بفضل ُمشيًدا رومة أرشاف ويخاطب بإجالل، الجميع فيحيِّيه التحية إشارة اإلمرباطور
ويخاطب الرُّمانيات. ِحسان نخبة له تقدِّمها الشعب من الزهر باقات ويتلقى الجيش،
بَشَمِم (الزَّبَّاء) عليه فرتدُّ عليها، َجنَْت التي بسفاهتها ُمذكًِّرا ُمعريًا (الزَّبَّاء) اإلمرباطور
كان الذي (پيلينوس)، الخائن قائُدها واملتاعِب الحروِب أصَل أنَّ ُمْظِهرًة رأيَه مخطِّئة
محبًَّة (رومة) إىل انضمَّ وما منها، االنتقام عىل عمل رفضته ا فلمَّ منها، الزواج يف طامًعا
ويعتربه (پيلينوس) عىل فيغضب اإلمرباطور تستثري وهكذا (لتدمر)، خيانة وإنما فيها
بالد من ُخرِّب ما وخراب األرواح ضياع عن واملسئول و(تدمر) (رومة) بني العداء أصَل
املودة منزلة ثانيًا وينزلها (الزَّبَّاء) عن ويصفح باملوت عليه فيحكم زرع، من أتلف وما
ساعات أقىس يف (الزَّبَّاء) تنترص وهكذا ُمْلِكِه. ضيافة يف وأوالدها هي والسيادة واإلكرام
وطنها. أبناء إىل — والكرامة بالرشف والتمسك االنتقام قسم — بقسمها وتربُّ الهزيمة
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األول الفصل

مرور من مسمع عىل الزباء جلست وقد تدمر مدينة يف للقرصامللكي الكربى الرشفة (مشهد
الذي العظيم بجيشها مقاومة بدون فتحها أتمت أن بعد مرص، من العائدين الجند بعض
الفاتحني، الجند بنشيد الفصل ويبدأ وحاشيتها. وزرائها معظم وحولها ألًفا، سبعني بلغ
ُسمع وإن يظهرون، ال الجند بينما الرشفة، واتساع الكثرية الضخمة العمد تمثيل ويراعى

املرسح.) خلف أقىص يف ونشيدهم مشيهم صوت

العسكري): مشيهم يف (ينشدون الجند

ف��ات��ح��ْه وال��بْ��ث��ي اْح��ُك��م��ي! اْح��ُك��م��ي!
ال��ص��ادح��ْه ل��ل��ُم��نَ��ى واْس��ل��م��ي واْغ��ن��م��ي

وال��ح��ض��اَرْه ل��ل��ُع��َل��ى
َم��نَ��اَره! ي��ا ل��ل��ُه��َدى

َوْل ال��دُّ َم��َالذَ ي��ا ��ُع��وْب ب��ال��شُّ وانْ��َه��ض��ي
األََم��ْل! ب��ذل��ِت إْن يَ��ذوْب ��ق��اءُ ف��ال��شَّ

ال��ب��واس��ْل ل��ل��ج��ن��وِد
األم��اث��ْل! ل��ل��ك��م��اِة

أرْدِت ق��د م��ث��ل��م��ا (ب��م��ص��ر) ظ��ف��رن��ا وق��د
َوَدْدِت ق��د ط��ال��م��ا َف��ْخ��ِر أيُّ َف��ْخ��ُرن��ا

ب��اس��م��ْه ف��ان��ُظ��ري
ح��اِك��م��ْه! وال��ب��ث��ي



تدمر ملكة زينوبيا

تدمر): (ملكة الزبَّاء

َوُدوِد َق��ْل��ٍب َص��ْف��ِو ِم��ْن ش��ك��ري ُك��لَّ ُج��نُ��ودي ب��لِّ��ْغ األج��لَّ وزي��ري ي��ا
ال��ُج��ُدوِد َف��ْخ��ِر بَ��ْع��ُض ال��ح��قِّ ف��ي ُه��َو ول��ك��ْن ع��ظ��ي��ٌم، ب��ه��ْم َف��ْخ��ري إنَّ
ال��م��ْح��ُس��وِد ��ِل ال��ُم��بَ��جَّ ِب��م��ثُ��وِل ل��ي��ح��َظ��ى ال��ج��ل��ي��َل ال��ق��ائ��َد ل��ي وادُْع

األعظم): لورنتياس(الوزير

نَ��ْف��ِس ك��لِّ م��ن ال��تَّ��ه��ن��آِت ف��اْق��بَ��ل��ي وأُنْ��ِس ع��ي��ٍد ل��يَ��ْوُم ه��ذا إنَّ

ويخرج.) احرتاًما (ينحني

امللكة: حاشية

َوَف��اءْ ف��ي ج��َالْل ف��ي ُح��ْزتِ��ِه َل��نَ��ْص��ٍر ي��ا
َك��َراَم��ْه! ف��ي

يُ��َس��اءْ أو يُ��ذَاْل ل��ن ُس��ْس��ِت��ِه َش��ْع��بً��ا إنَّ
َزَع��اَم��ْه! ف��ي

ل��ل��َع��َالءْ ال��ُم��ح��اْل أْرَش��ْدِت��ِه ط��ال��م��ا
ل��ِإلم��اَم��ْه!

اإلسكندري): لونجينوس(الفيلسوف

خ��ص��ي��ْم أو َك��َع��ُدوٍّ َف��تْ��ًح��ا (ِم��ْص��َر) َف��تَ��ْح��ِت م��ا
ك��ري��ْم َش��ْع��ٍب نَ��َدى ِم��ْن َم��نْ��ًح��ا ال��ف��تْ��َح ج��ع��ل��ِت ب��ل

ك��ري��ْم َش��ْع��ٍب ِل��ُم��ن��ى
وق��َرابَ��ْه َج��َالٍل ف��ي (ك��ي��لُ��بَ��ْط��َرْه) ِذْك��َرى ف��ي��ِك
اك��ت��ئ��ابَ��ْه تُ��ْف��ِن��ي رًض��ى ِم��ْن َق��ْط��َره (ل��ل��ن��ي��ل) ف��اْم��نَ��ح��ي

��م��ي��ْم ال��صَّ ال��ُح��بَّ واْق��بَ��ل��ي
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امللكة:

ث��م��ي��ْن ال��واف��ي نُ��ْص��ُح��َك ص��دي��ق��ي ي��ا ُش��ْك��ٍر َخ��يْ��ُر
األم��ي��ْن ُح��بِّ��ي ول��ه��م ق��وم��ي ِم��ث��ُل (ِم��ْص��َر) أه��ُل

ال��ع��ظ��ي��ْم! ش��ك��ري ول��ه��م

امللكة.) ويحيي األعظم الوزير (يدخل

األعظم: الوزير

م��ل��ي��َك��ْه ي��ا ب��اب��ت��ه��اِج��ِك ـ��ٍم ع��ظ��ي��ـ َف��َرٍح ف��ي ال��َج��يْ��ُش
ش��ري��ك��ْه ب��ال ال��ُخ��ُض��وَع ل��ِك ـ��ُز ال��ُم��ج��ي��ـ ال��بَ��َط��ُل وال��ق��ائ��ُد
ب��ال��ُم��ثُ��وْل يُ��َش��رََّف ح��ت��ى ت��ج��لَّ��ًة إل��ي��ِك يُ��ْه��ِدي
ب��ال��َغ��ُس��وْل1 ��ِق ال��ُم��نَ��مَّ ـ��غ��اِر ال��ـ م��ن إك��ل��ي��ًال وي��ن��اَل
��َع��اَده ب��ال��سَّ وال��ك��ف��ي��َل��َة ـ��َدَة ��ع��ي��ـ ال��سَّ نَ��ْظ��َرت��ِك وي��ن��اَل
ال��ق��ي��اَدْه إج��الِل ف��وَق ي��ِة ال��رع��ا َش��َرِف ِم��ْن َف��ي��ن��اَل

للملكة.) االحرتام إبداء بعد مجلسه يف (يقعد

امللكة:

َط��َرب��ا! وْل��يَ��ِزْدنَ��ا وَم��ْرَح��ب��ا! َم��ْرح��ب��ا!
َع��ج��بَ��ا َف��تْ��ًح��ا ن��ال ب��ح��ذِْق��ِه ق��ائ��ٌد
وَس��بَ��بَ��ا س��بَ��بً��ا ل��ل��ُع��ل��ى َح��بَ��انَ��ا ق��د

غارة. واحدته املعروف، الشجر والغار: االنتشار. كثري لعشب جميل وقرمزي بنفسجي زهر الغسول: 1
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(مرددة): الحاشية

وَس��بَ��بَ��ا س��بَ��بً��ا ل��ل��ُع��ل��ى َح��بَ��انَ��ا ق��د

ينشد.) ثم خضوع يف طيلسانها فيقبل امللكة لجيش األعظم القائد (يدخل

األعظم): پيلنيوس(القائد

م��والت��ي! ال��َف��تْ��ِح وَف��ْض��ُل ال��ج��الُل ل��ِك

مجلس ألخذ تدعوه ثم رأسه عىل بالغسول املنمق الغار إكليل امللكة (تضع
األعظم.) وزيرها بجانب الرشف

امللكة:

(تَ��ْدُم��ْر) ب��م��ج��ِد َس��َم��ْوَت ف��ق��ْد ال��َع��ل��ي ��َرِف ال��شَّ م��ج��ل��َس ُخ��ذْ

شاكًرا.) القائد (يجلس

األعظم: القائد

ال��َف��َخ��اِر إل��ى ال��ط��ري��َق ـ��ِدي��نَ��ا ـْ يَ��ه�� ك��ان َف��َوْح��يُ��ِك َع��ْف��ًوا!
ان��ت��ص��اري أُْل��ِه��ْم��ُت إل��ي��ِك ء ال��وال ف��ي ال��تَّ��ف��ان��ي وِم��ن
ج��اِر ُش��ع��وِر َق��بْ��َل األه��ل ـ��ِف ـْ َع��ط�� ال��َع��ْط��ِف ف��ْض��ُل و(ل��م��ص��ر)
واف��ت��خ��اِر واف��ت��راٍر ء َوَف��ا ف��ي ف��اْس��تَ��ْق��بَ��ل��تْ��نَ��ا

الحاشية:

ال��ب��ريَّ��ْه آم��اَل تُ��ح��ب��ي��ن إن��م��ا ال��ب��ه��يَّ��ْه ال��ش��م��س ط��ل��ع��َة ي��ا أَْش��ِرق��ي
ع��ظ��ي��ْم نَ��ْص��ٍر م��ْن أَْل��َه��ْم��ِت م��ا ك��لُّ
ُم��ق��ي��ِم ُح��بٍّ ِم��ْن أَنْ��َع��ْش��ِت م��ا ك��لُّ
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ال��وس��ي��ْم ُم��َح��يَّ��اِك نْ��يَ��ا ال��دُّ إن��م��ا
ال��َع��ل��يَّ��ه! ال��ت��ح��يَّ��اِت م��نَّ��ا واْق��بَ��ل��ي ال��رَّع��يَّ��ْه نُ��وَر ي��ا ب��ال��نَّ��ْص��ِر ف��اْه��ن��ئ��ي

امللكة:

��َالْم ال��سَّ ف��َق��رَّ ال��ج��ي��ُش أُنْ��ِص��َف ق��د ��ن��ا ال��سَّ ال��رف��ي��ِع ال��ج��ي��ِش ق��ائ��َد ي��ا
ال��ُح��َس��اْم ب��َل��ْم��ع َق��بْ��ِل��ي ِم��ْن ُه��نِّ��ئْ��َت ول��ك��نَّ��م��ا اآلَن ه��نَّ��أتُ��َك
ال��ه��م��اْم ف��ُك��نْ��َت ال��ُك��بْ��َرى ��ُة ال��ِه��مَّ ف��اتَ��ُه ف��ق��د ُح��ْزَت م��ا َح��اَز َم��ْن
َم��َق��اْم! أْس��َم��ى ��ِة األمَّ ف��ي ِن��ْل��َت ق��د ُم��ْل��ِك��نَ��ا ف��ي ال��ت��اري��ِخ ب��ان��َي ي��ا

األعظم: القائد

ال��بَ��َه��ا يَ��بْ��َق��ى ك��م��ا يَ��بْ��َق��ى ال��نُّ��ه��ى ف��ي ف��ُح��ْك��ُم��ك َع��ْف��ًوا
��َه��ى ال��سُّ ب��ل��غ ول��و ـ��واف��ي ال��ـ َع��بْ��َدك إال ُك��نْ��ُت م��ا
ان��تَ��َه��ى وب��ِك ف��ات��ًح��ا ـ��ري ـْ ف��خ�� ب��أب��ي��ِك اب��ت��دا وق��د
ل��َه��ا أح��ي��ا دائ��ًم��ا ل��ِك ِخ��ْدم��ٌة ف��َح��ْس��ِب��ي ف��ُم��ِري
ِب��َه��ا! م��ف��ت��ونً��ا وأدوُم ل��ه��ا َم��ْح��ُس��وًدا ف��أع��ي��ُش

امللكة:

َم��ْج��َدا ال��ُم��ْل��َك َح��بَ��ا ِل��م��ْن َم��ْج��ٍد َرْم��َز (ِم��َرنْ��َدا) ي��ا َح��ال��يً��ا ��يْ��َف ال��سَّ َق��دِّم��ي
تَ��بَ��دَّى س��ِن��يٍّ��ا ب��ه وم��نِّ��ي ـ��ب��ي ـْ َش��ع�� ِم��ْن ف��ال��َف��ْخ��ُر ال��ُح��ل��يُّ تَ��ِزنْ��ُه إْن
َح��ْم��َدا ال��ح��س��َن ويُ��ك��ِس��ُب ج��دي��ًدا، ـ��نً��ا ـْ ُح��س�� يُ��ك��ِس��بُ��ُه ل��دي��ِك وَج��َم��اٌل
ا َردَّ ال��ش��ك��ِر ُق��بْ��ل��َة ت��ب��ثَّ��اِن ـ��ٍل ب��تَ��ْق��ب��ي��ـ أْول��ى ال��لَّ��تَ��اِن ويَ��َداِك
ال��ُم��َف��دَّى! ال��ع��زي��ِز ل��ل��م��وط��ِن ـ��َالُص واإلخ��ـ ��َج��اَع��ُة ال��شَّ تُ��ْش��َك��ُر ه��ك��ذا

القائد إىل لتقدمه يديها بكلتا بالجواهر املرصع السيف حاملة مرندا (تنهض
لتناوله.) احرتاًما يركع الذي األعظم
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الكهنة): كبري (ابنة ِمَرنَْدا

ألْم��ِرْك َط��ْوٌع ِع��ْش��ُت م��ا وُك��لِّ��ي ـ��ِري��ف��ي ـْ تَ��ش�� أْم��َرِك إنَّ ال��تَ��اِج َربَّ��َة
َف��ْخ��ِرْك ِص��ْدَق ُم��ْع��ِل��نً��ا ال��س��ي��َف أِه��ُب وف��ْخ��ٍر ُس��ُروٍر ف��ي اآلَن وأن��ا
ب��َق��ْدِرْك وال��رَّع��اي��ا ال��ع��رِش م��ن بً��ا إع��ج��ا ال��ُج��نْ��ِد س��يِّ��َد ي��ا ف��ت��ق��بَّ��ْل
نَ��ْص��ِرْك! م��رآة وْل��ي��ب��َق ل��ن��ص��ر، ـ��َرى ال��ذِّك��ـ ش��ارَة ظ��اف��ًرا ال��س��ي��َف وُخ��ذ

الجلوس قبل التايل الشعر هذا ينشد ثم ويقبله، السيف األعظم القائد (يتناول
مجلسها.) إىل مرندا وتعود

األعظم: القائد

َح��يَ��ات��ي نُ��وَر وبَ��ق��ي��ِت َم��ْوالت��ي ي��ا بُ��وِرْك��ِت
م��والت��ي! ي��ا ب��ِرض��اِك ه��ك��ذا نَ��ْص��ري َض��اَع��ْف��ِت

املرقص جانبي من كل من راقصات ثياب يف حسان جوار ثالث (تدخل
الحاشية.) تنشده الذي اآلتي النشيد نغم عىل دقائق خمس نحو ويرقصن

الحاشية:

ن��ْج��َواْه يُ��بْ��ِدي ال��ذن��ِب خ��ال��ي ق��ْل��ب��ي ف��دع��ي أْس��َع��ْدِت��ن��ا
ي��خ��ش��اْه ال َم��ْن يَ��ْس��ب��ي ب��أًس��ا ال��ح��رِب ب��ع��َد وِزْدِت��نَ��ا
! �بُّ �ُح� ال� �ِك ول� ال��ح��م��ُد ف��ل��ِك
�اْد �نَ� األْج� �م ث� ��ام��ي ال��سَّ ب��ال��رَّأِي ال��ُم��ْل��ُك
��اْد َوقَّ ب��ح��ًج��ى ُح��َس��اِم ق��ب��ل ِم��ْن َف��تَ��ْح��ِت
ي��ن��س��اِك َل��ْن يَ��ْه��َواِك َش��ْع��بً��ا َك��وَّن��ِت
�اِك أرض� �و ل� َرَع��ايَ��اِك ُح��بٌّ يَ��ْرَع��اِك
َم��َالْك ش��ب��ه ي��ا ال��زَّاه��ي ال��َع��ْرِش زي��ن��َة ي��ا
األف��الْك وُم��نَ��ى األف��واِه َراُح ِذْك��راِك
اإلْح��َس��اْن َع��يْ��َش ُح��رٍّا َدْه��ًرا ل��ن��ا ِع��ي��ش��ي
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ال��ِوْج��َدان ِم��ْلءَ ُش��ْك��ًرا م��نَّ��ا واْس��تَ��ْق��ب��ِل��ي
وي��ط��ي��ْب ي��ح��ل��و َه��َوى ت��ك��راَر َوَس��ام��ح��ي
َح��ب��ي��ْب َوَوف��اء ُم��نَ��ى َع��ْرُف ق��ل��ٍب ك��لِّ ِم��ْن
ن��ْج��َواْه يُ��بْ��ِدي ال��ذن��ِب خ��ال��ي ق��ل��ب��ي َف��َدع��ي أْس��ع��ْدِت��ن��ا
ي��خ��ش��اْه ال َم��ْن يَ��ْس��ب��ي ب��أًس��ا ال��ح��ْرِب بَ��ْع��َد َوِزْدِت��نَ��ا
! �بُّ �ُح� ال� �ِك ول� ال��ح��م��ُد ف��ل��ِك

الرقصة يرقصن وهن دخلن كما بانتظام املرسح من الراقصات (تخرج
األخرية.)

امللكة): مخاطبًا الكهنة ثاديوس(رئيس

ت��ل��ِك ن��ف��ِس��ِك َوْح��ُي ال��ت��اِج ح��ل��ي��ُة م��ن��ِك ل��ل��ع��رِش ال��ث��ن��اءَ أس��ت��م��دُّ
ع��ن��ِك ن��ج��واَي ث��م (ال��ش��م��س) إل��ى ت��ي وِع��بَ��اَدا خ��اط��ري إل��ه��اُم أن��ِت
وُم��ل��ِك دي��ٍن َم��نَ��اَر ف��ع��ي��ش��ي ح��ي، ��ا ال��ضَّ ال��َم��ع��بَ��ِد ف��ي ال��ص��الَة س��أُق��ي��ُم
! ش��كِّ ف��وَق ِم��ثْ��َل��ُه ُدْم��ِت ف��ق��د ـ��دِّي��ن، ال��ـ م��ن��ِزِل ف��ي ��ك��ر ل��ل��شُّ أه��ٌل أن��ِت

اإلسكندري): لونجينوس(الفيلسوف

ال��َج��َالْل م��ح��س��وَد م��ن��ِك يُ��َح��يَّ��ا أن ال��َع��َل��ْم َح��قِّ ِم��ْن ال��ف��تْ��ِح ه��ذا ب��ع��د
ال��ُع��يُ��وْن ش��م��َس ي��ا ل��ل��ج��ي��ِش ف��ان��ظ��ري
ال��َم��ُص��ون ك��ال��ك��ن��ِز تَ��ج��زي��ه ن��ظ��رًة
ال��ُف��ن��وْن تُ��ْع��ط��ي م��ا تُ��ْع��ِط��ي��ه ن��ظ��رًة
ال��َم��نُ��وْن الَق��ى أْن ب��ع��د ُخ��لُ��وٍد ِم��ْن

ل��ل��رج��اْل اك��ت��س��اٍب ف��ي ت��ف��اٍن أو وَش��َم��ْم ِق��تَ��اٍل ف��ي ب��ت��ف��اٍن
َك��ال��ج��ْوَه��َرْه ل��ن��ا (ِم��ْص��ُر) ف��اغ��تَ��َدْت
ال��نَّ��يِّ��َرْه واألم��ان��ي وال��ت��ق��ي��ن��ا
��َرْه ال��شَّ ال ل��ل��م��ع��ال��ي واْع��تَ��َل��يْ��نَ��ا
ُم��نْ��تَ��ِص��َرْه أُم��ًة وَغ��َدْونَ��ا
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ب��ال��ف��ع��اْل! ��ا َح��قٍّ اإلع��ج��اِب ن��ظ��َرَة واألَم��ْم إل��ي��ه��ا ال��دُّن��ي��ا ت��ن��ُظ��ُر

امللكة:

ال��َع��َل��ْم ح��ام��ُل إذَْن ف��ل��ي��ج��ئ
ال��َق��َس��ْم س��يِّ��ُد رْم��َزُه إنَّ
اب��تَ��َس��ْم ط��ال��م��ا ل��ن��ا َوح��يُ��ُه
اتَّ��َس��ْم ب��ال��ُع��َل��ى دائ��ًم��ا وه��و

(مرددة): الحاشية

ال��َع��َل��ْم ح��ام��ُل إذَْن ف��ل��ي��ج��ئ

له إجالًال امللكة فتقف امللكة، من قريبًا رفعه وقد الدولة علم حامل (يدخل
حاشيتها.) من الجالسني جميع وكذلك

العلم): وماسًكا اليمنى ركبته عىل (راكًعا العلم حامل

َع��ِل��َم��ا ل��َم��ْن وت��ش��ج��ي��ًع��ا ي��دوم، ِذْك��ًرا ال��َع��َل��َم��ا ال��م��ْس��تَ��ْودُِع ��َرُف ال��شَّ ودي��ع��ت��ي
األَُم��َم��ا ف��ت��ح��ه��ا ف��ي أده��ش��ْت ��ًة وأُمَّ َوَربَّ��ت��ُه َع��ْرًش��ا َم��ثَّ��ل��ْت ودي��ع��ت��ي
م��ب��ت��س��َم��ا راَح ق��د ك��م��ا ُح��رٍّا ب��ال��نَّ��ْص��ِر ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ع��اَد َوف��يٍّ��ا ف��اس��ت��ق��ب��ل��ي��ِه

امللكة:

أوَط��انَ��ْه! ه��ك��ذا ال��ُج��نْ��ُد ي��خ��دُم األَم��انَ��ْه تُ��َص��اُن ه��ك��ذا ه��ك��ذا

األعظم: القائد

ال��ُخ��ُض��وِع ل��ُم��س��تَ��َح��بِّ ق��ري��نً��ا ـ��ِه أُه��دي��ـ ��ك��َر ال��شُّ ال��م��ل��ي��ك��ِة َج��يْ��ِش ب��اس��ِم
ُخ��ُش��وِع! ف��ي دائ��ًم��ا ت��ن��اج��ي��ِك ًم��ا أع��َال ي��م��ثِّ��ُل ال��وََغ��ى ف��ي ك��لُّ��نَ��ا
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وال��رُّبُ��وِع وال��ُم��نَ��ى ب��ذك��راِك ل��ي ال��ع��ا ��َرِف ال��شَّ ح��اِم��َل ك��اَن ك��لُّ��ن��ا
ال��م��ط��ب��وِع ب��ح��ب��ِك م��س��ت��ِع��زٍّ ( (ت��دم��ريٍّ ع��س��َك��ٍر َف��ْخ��َر ف��ام��ل��ك��ي

يرتل بينما الحاشية، من معها قام من فيجلس تجلس ثم العلم امللكة (تقبِّل
املرسح جانبي من السابق النظام عىل الراقصات وتدخل اآلتي النشيد تبعها

دقائق.) خمس نحو يرقصن النشيد متابعات

الحاشية:

ث��اِن ُس��ْل��ط��اٌن وال��َع��ْق��ُل ُس��ْل��َط��اْن ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��ُح��ْس��ُن
االث��ن��اِن ُع��زِّز ل��دي��ِك ال��تِّ��ي��َج��اْن َزيْ��َن ي��ا وأنْ��ِت

ُروح��ان��ي! وُح��ْس��ٌن ع��ق��ٌل
ُم��ل��وْك ل��ُح��ك��ِم ال��ُخ��ُض��وُع ِف��ي��َم أْح��َراْر ُولِ��ُدوا ق��د ال��نَّ��اُس
ُش��ك��وْك دوَن ال��ع��دال��ِة َف��ْخ��ُر َف��َخ��اْر ف��ه��و اح��ت��ك��اُم��ِك ��ا أمَّ

ب��اِن! وإص��الٌح ن��وٌر
َح��ب��ي��ْب ك��لِّ ُدرَُّة وال��ُح��بُّ ُح��بٍّ��ا م��نَّ��ا ف��اس��ت��ق��ب��ل��ي
ت��ط��ي��ْب ال��َع��ْرِف م��ث��َل ال��ن��ش��ر ف��ي َق��ْل��بً��ا يُ��وِدُع��ه��ا ال��ِج��س��م ف��ي

ِوْج��َداِن! ول��ذََّة ُروًح��ا
وال��ُح��ريَّ��ْه ال��ُع��َل��ى َع��يْ��َش ت��ك��ري��ْم ف��ي و(تَ��ْدُم��َر) ِع��ي��ش��ي
ال��َم��َدِن��يَّ��ْه ُص��ُروَح وابْ��ن��ي ع��ظ��ي��ْم ك��لِّ َم��ف��اَِخ��َر وأْح��ي��ي

اإلن��س��ان! رج��اءَ واب��ن��ي
ال��ف��تَّ��ان ال��ُح��س��ِن َح��ْض��رة ف��ي َج��م��ا َط��َربً��ا وس��ام��ح��ي
أْح��يَ��اْن ويَ��ْف��ت��نُ��نَ��ا ِح��ي��نً��ا َش��م��ا يُ��ْس��ك��ُرنَ��ا ف��ال��زَّْه��ُر

ب��ِح��ْرَم��اِن! ُع��ِرْف��ِت وم��ا

النشيد.) ختام يف العامة الستارة (تسدل
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الفصل حوادث وقوع عىل طويل عهد مر وقد الشمس» «معبد الفخم املنظر هذا (يمثل
وأوشكوا نفوذهم امتداد من خافوا أن بعد التدمريني يحاربون الرومانيون وأخذ األول
يف كربى لصالة املشهد وهذا أنطاكية. حول خطرية معركة يف معهم يشتبكوا أن
املدينة ورساة حاشيتها وكبار امللكة حرضت وقد األعداء، عىل استنجاًدا الشمس» «معبد
النقوش ألروع جامع الهيكل أو املعبد وهذا ورجاًال. نساء فيها املختلفة الحيثيات وذوو
واملرتالت أتباعه وحوله املذبح أمام الكهنة كبري وقف وقد الشمس، لعبادة الدينية الرمزية
وجلس األعظم، وقائدها لونجينوس والفيلسوف وزرائها وكبري امللكة وجلست واملرتلون،
للشمس ب ُمذَهَّ كبري رسم إظهار ويراعى متقابلني، صفني يف الجانبني عىل اململكة أعيان
مضاء للبخور موقد يوضع كما األرجوانية األشعة منه نافذة الخلفي الحائط صدر عىل

املذبح.) من بالقرب األحمر بالنور

واملرتالت: املرتلون

َض��لُّ��وا وإْن ال��نَّ��اِس وَح��ي��اُة األَيَّ��اِم َح��يَ��اُة ��ْم��ُس) (ال��شَّ
(ال��َع��ْق��ُل) ل��ه��ا ي��دي��ُن ل��ل��َخ��ْل��ِق، األَْح��َالِم ع��زي��ِز وَم��َالذُ
تَ��ْف��نَ��ى أْن وح��اَش��ا ش��يءَ، ال ان��ق��َرض��ْت (ال��ش��م��ُس) إذا (ال��ك��وُن) م��ا
ُح��ْس��نَ��ا َوَزَه��ْت ُح��س��نً��ا وَك��َف��ْت (أُْخ��رى) َوَح��ب��ْت (ُدن��يَ��ا) َخ��َل��َق��ْت
ال��َع��ْونَ��ا ن��ن��اِش��ُده��ا ال��َه��مِّ ف��ي أََم��ًال ن��ن��اج��ي��ه��ا ال��ص��ف��ِو ف��ي
يْ��نَ��ا ال��دَّ ل��ه��ا ونَ��ُردُّ م��ن��ه��ا، وال��َع��م��َال ال��ح��ك��م��َة ن��ْس��ت��ْوح��ي



تدمر ملكة زينوبيا

(دعاء): الكهنة كبري

ال��ح��ك��ي��م��ا ��َواَب وال��صَّ ال��َح��قَّ نُ��بْ��ِص��ر ح��ت��ى وال��ِه��َداي��َة ال��نُّ��وَر اْم��نَ��ح��ي
ع��م��ي��ًم��ا خ��ي��ًرا ال��ن��ف��وَس ف��أْع��ط��ي ـ��ُس) ـْ ��م�� (ال��شَّ أيَّ��تُ��ه��ا أن��ِت ال��َك��ْوِن ربَّ��َة
ال��َج��س��ي��َم��ا وال��خ��راَب ال��ع��س��َف ت��ن��ش��ُر وب��اٌل ف��ال��ُح��ُروُب ال��س��ل��م وان��ش��ري
األث��ي��م��ا ت��ردِّي أن ن��ْدع��وِك إص��الِح، ال��ـ ُه��َدى أن��ِت األن��واِر، ن��وُر أن��ِت
غ��ري��َم��ا يَ��ْش��َق��ى ت��ت��رك��ي��ه ال ـ��الِص، ب��اإلخ��ـ ع��اَش ال��ذي َش��ْع��بَ��ِك وانْ��ُص��ري

وخشوع): ركوع يف عامة (صالة الحارضين وجميع واملرتلون املرتالت

ال��خ��ل��وْد ُش��َع��اَع ي��ا ال��ح��ي��اْه إَِل��َه ي��ا ��ي��اءْ ال��ضِّ إَل��َه ي��ا
ل��ُدوْد َع��ُدوٍّ ِم��ْن ال��نَّ��ج��اْه أَل��ه��م��ي��ن��ا ال��رَّج��اءْ أَل��ِه��م��ي��ن��ا
ال��ُج��ن��وْد ح��ي��اَة ي��ا ال��ك��م��اءْ ل��ل��ُح��م��اِة ال��ب��ق��اءْ س��رُّ م��ن��ِك
ال��َوُدوْد ال��رح��ي��ُم اإلل��ْه أن��ِت أن��ِت االل��ت��ج��اءْ ع��ن��دِك

الكهنة: كبري

َع��ُدو ك��لِّ ب��َرغ��ِم ب��خ��ي��ٍر ـ��تُ��ْم ـْ وبُ��وِرك�� ال��ص��الُة ه��ذه بُ��وِرَك��ْت
ال��ُع��تُ��وِّ َض��َالل ِم��ْن ال��ش��ع��ِب ُق��وَُّة ول��ي��س��ْت ال��ي��ق��ي��ن ف��ي ��ْع��ِب ال��شَّ ُق��وَُّة
ال��نُّ��ُم��و َق��ري��ُن ول��ك��نَّ��ُه ـ��م، ـْ ك��ال��خ��ص�� َش��اَخ م��ا ال��ش��ب��اِب َش��ْع��ُب ن��ْح��ُن
! ُس��ُم��وِّ ف��ي ح��ي��اتَ��نَ��ا ون��ب��َق��ى ـ��ِم ب��ال��رَّغ��ـ ن��ح��ُن ف��ن��ْرتَ��ِق��ي ي��ت��َراَم��ى

إثرها.) الجميع وينهض امللكة (تنهض

امللكة:

ل��ل��َم��ُش��وَرْه َع��ْرش��ي ب��رج��اِل َخ��ْل��َوًة أَْرُج��و اآلَن

الكهنة كبري معها ويبقى للملكة، االحرتام إبداء بعد الحارضين جميع (يخرج
أثناء اآلخرون وينشد لونجينوس، والفيلسوف األعظم والقائد األعظم والوزير

اآلتي.) النشيد بانتظام الخروج
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املعبد: من والخارجون الخارجات

ُم��س��ت��ع��زَّا ال��ُم��ن��ي��ْر ل��إلل��ه ال��َوِف��يَّ��ْه ��َالُة وال��صَّ ال��دَُّع��اءْ ه��ذا َج��لَّ
ِح��ْرًزا دام ال��ك��ب��ي��ْر ُع��َالُه ف��ي األب��يَّ��ْه ل��ل��نُّ��ف��وِس االح��ت��م��اءْ إن��م��ا

األب��يَّ��ْه ل��ل��نُّ��ُف��وِس
تَ��ف��اِن ف��ي ب��ال��ح��ي��اْه نَ��ْف��تَ��ِدي ال��غ��ال��ي��ْه (تَ��ْدُم��َر) ب��ال��ح��ي��اْه نَ��ْف��تَ��ِدي
ج��اِن َط��ْوَع ال��ِج��ب��اْه نُ��ِذلَّ َل��ْن ال��ع��ات��ي��ْه ل��ل��ُق��َوى ال��ِج��ب��اْه نُ��ِذلَّ َل��ْن

ال��ع��ات��يَ��ْه! ل��ل��ُق��َوى

معها): بقي من احرتام يف تجاهها وقف وقد (جالسة امللكة

يُ��ْرتَ��َج��ى؟ م��اذا (پ��ي��ل��ن��ي��وس)؟1 ال��رَّأُي م��ا م��ض��ى ف��ي��م��ا َح��دَّث��ت��ن��ي ال��ذي بَ��ْع��َد
ال��دَُّج��ى؟ ف��ُع��ق��ب��ان��ا ُم��ْرتَ��دٌّ وال��ُج��ن��ُد َه��ْدم��ن��ا يَ��ب��غ��ي (م��اِرْس��يُ��وُس)2 دام م��ا
َم��ْخ��َرَج��ا م��ن��ه��ا أَْع��َددَت ف��ه��ل … َوي��ٌل إن��ه��ا … َل��ْه��ًوا (ال��رُّوم��اِن) ُق��وَُّة م��ا
وال��ح��َج��ى ال��ُم��َض��اَع��ِف وال��ج��ه��ِد وال��ع��زِم ك��لِّ��ه��ا ل��ل��ش��ج��اع��ِة أواٌن ه��ذا
ُم��ن��ِت��َج��ا! ُم��غ��ي��ثً��ا ُج��ه��ًدا وال رأيً��ا ن��ج��ْد ل��م ج��ه��اُدَك أو رأيُ��َك ف��اَت إن

األعظم): پيلنيوس(القائد

ال��ق��ض��اءْ ُح��مَّ وق��د ُس��وٌر م��أ ال��َع��ه��د َول��يُّ ه��ذا
وال��ف��ض��اءْ ال��م��س��ال��َك م��َل��َك َزح��ِف��ه ف��ي َوع��ُدوُّن��ا
ال��ع��ن��اءْ ب��ه ي��ح��لَّ أن ُج��و أر زل��ُت م��ا ل��ك��نَّ��ن��ي
ال��ب��الءْ م��ن وال��ب��الَد ءٍ ف��ن��ا ِم��ن ُم��ْل��ك��ك وأص��وَن
ال��رض��اءْ م��َن س��أَل��ُت ل��م��ا َب أُج��ا أن ُس��ْؤل��ي وج��م��ي��ُع

لجيشها. األعظم القائد پيلنيوس 1

للتدمريني. املحارب الروماني الجيش قائد 2
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امللكة:

رض��ائ��ي ل��ك��لِّ إذَْن ف��أه��ٌل ري إِْك��بَ��ا وم��وض��ُع ٌة ُع��دَّ ل��ي أن��َت
ال��َم��ض��اءِ ك��ب��ي��َر س��ي��ًدا ف��ع��ْش بً��ا غ��الَّ ال��ج��ي��ِش ُق��وَِّة ع��ن��واُن أَن��ت

األعظم: القائد

… … … ِش ال��َع��ْر َش��َرِف ف��ي ال��ح��ي��اُة ُس��ؤلِ��ي إنَّ

(مقاِطعة): امللكة

ِل��َع��ْرِش��ي َف��ْخ��ٍر ُك��لَّ ُح��ْزَت ل��ق��د … … … …
بَ��ْط��ِش ُك��لِّ ِم��ْن ال��ب��الَد ف��ت��ح��م��ي ـ��ِس) ��ْم��ـ (ال��شَّ ن��اص��َر ل��ل��وََغ��ى اآلَن ف��اذَْه��ب

ينشد): ثم يدها ويقبل (يركع األعظم القائد

َش��ِف��ي��ِع أب��رَّ بُ��ْع��ِدي ع��ل��ى ل��ي ُك��ْن تَ��ْوِدي��ع��ي ف��ي��ا … إذْن ال��وَداُع آَن
رف��ي��ِع ك��لِّ تَ��اَج َف��ع��ي��ش��ي َش��َرًف��ا، ال��وََغ��ى س��اح ف��ي س��يُ��َراُق َدِم��ي َه��ذَا
وَص��ِن��ي��ع��ي ع��واط��ف��ي ل��ذك��ِر واٍف ك��لُّ��ه��م ُش��ُه��وٌد، أْع��َواٌن َوَل��َديْ��ِك

اآلتي.) التوديع لنشيد االستماع بعد يخرج ثم للجميع احرتاًما (ينحني

الجميع:

وال��َم��َف��اِخ��ْر وال��َح��َض��اَرِة َم��ة ال��َك��َرا ع��ن ل��ل��دِّف��اع ِس��ْر
ال��ُم��َك��اِب��ْر ال��ع��ادي ذل��ك ِم��ْن َم��ْج��َده��ا (ل��ت��دم��ر) واح��ف��ْظ

ق��اه��ْر! ال��رَّْوِع ي��وَم ف��ِح��َج��اَك

املرسح.) خارج النشيد هذا (يسمع
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املعبد): (خارج الحاشية

ال��ظَّ��َف��ْر ح��ل��ي��َف ي��ا ت��ش��اءْ م��ا ف��ْل��ت��ن��ْل ��َج��اْع ال��شُّ ال��ج��ريءُ ه��ك��ذا ه��ك��ذا
ج��الْل! ف��ي ول��ت��ع��ْد ج��الْل! ف��ي ول��ت��ع��ْد

ال��َق��َدْر ال��ح��ل��ي��َف اإلِب��اءْ ال��ش��ري��ْف ال��ُم��َط��اْع ال��رئ��ي��َس األذَى يُ��ص��ي��َب ل��ْن
ال��م��آْل! ع��ظ��ي��َم ي��ا ال��ِم��ثَ��اْل! ال��ع��دي��َم

لونجينوس: الفيلسوف

ظ��اف��را َع��اَد إْن (ل��پ��ي��ل��ن��ي��وس) ل��تُ��ْه��َدى ِن��ْع��َم��ٍة َخ��يْ��َر أرى م��والت��ي ب��إذِن��ِك
… (ل��م��رن��دا) ب��ًدا

(غاضبًا): الكهنة كبري

ع��اث��ًرا ال��م��ش��ورة ه��ذي ف��ي تَ��ُك َوَال تَ��زْد ال اآلن َح��ْس��بُ��َك …
س��اِخ��را! ال��نُّ��ْص��َح واتْ��ُرك ا، َح��دٍّ ل��نُ��ْص��ِح��َك ف��ْل��نَ��َض��ْع ال��ِح��ْل��ُم ه ردَّ رأٌي ل��َك وك��م

امللكة:

ال��ن��ف��وُس تُ��ِع��زُّ م��ا ال��ُح��بُّ إنَّ��م��ا (ث��اديُ��وُس)؟! ي��ا ج��ن��اه ذن��ٍب أيُّ
(پ��ي��ل��ن��ي��وُس) ك��ذاك ُح��بٍّ��ا، َس) (پ��ي��ل��ن��ي��و ط��ل��ع��َة تُ��ح��بُّ و(ِم��َرنْ��َدا)
(ث��اِديُ��وُس)؟! ي��ا ال��م��الُم ف��ف��ي��م ـ��ذا، ه��ـ نُ��ْص��ِح��ِه ف��ي ال��ص��دي��ق يُ��س��ئْ��َك ل��م

لونجيوس: الفيلسوف

وال��ت��ق��دي��َرا ال��ُودَّ إالَّ ُرْم��ُت م��ا ه��ذه ال��ك��ري��م��ُة ش��ه��ادتُ��ِك َح��ْس��ِب��ي
ق��دي��را؟! ال��خ��داَع نَ��ش��ر م��ن ويُ��َع��دُّ ن��اص��ًح��ا ال��م��ح��بَّ��ة بَ��ذََل َم��ْن أيُ��الُم
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الكهنة: كبري

ص��دي��ِق��ي ذن��ُب ال��ذَّنْ��ُب ب��ل��وٍم ذَنْ��ب��ي ال��ذن��ُب م��ا
وض��ي��ِق ل��ض��ي��ٍق أدَّى ب��رأٍي أش��اَر ف��ك��م
… … … … ه��ذي ال��ح��رُب وَح��ْس��بُ��نَ��ا

عاتبًا): لونجينوس(متعجبًا الفيلسوف

ح��ق��ي��ق��ي؟ أه��ذا م��اذا؟ … … … …
رف��ي��ق��ي؟! َدْوًم��ا وأن��َت ب��ع��ذٍْل ال��ُغ��لُ��وُّ ف��ي��َم
ط��ري��ق��ي!3 ف��ي أْو ال��نُّ��ْص��ِح، ف��ي وح��ي��ًدا نَ��َص��ْح��ُت ف��م��ا

ناصحة): (عاذلة امللكة

(ال��ف��رق��دي��ن) ُه��َدى ِم��ْن ال��ُم��ْل��ِك ع��ل��ى ـ��َق ـْ َف��ْل��يَ��ب�� ل��ل��ُم��ْل��ِك (َف��ْرَق��َداِن) أَنْ��تُ��َم��ا
بَ��يْ��ِن رغ��م نُ��وَرَه��ا (ل��ل��ش��م��س) ش��ر ال��ن��ا (ك��ال��ق��م��ر) األََج��لُّ ووزي��ري
َع��ْوِن ث��م وُق��وٍَّة ح��ي��اٍة ء أض��وا ال��ث��الث��ة أن��ت��م��و ه��ك��ذا
ِل��َص��ْوِن وك��ون��وا غ��ال��ٌب، َخ��ْص��ُم��نَ��ا بَ��يْ��نَ��ا ال��تَّ��نَ��ابُ��ِذ َم��ْس��َل��َك ف��دع��وا

الكهنة: كبري

اإلس��اءْه أَرْدُت ف��م��ا َع��ْف��ًوا ال��تَ��اج َربَّ��َة ي��ا
اإلض��اءَْه أص��ُل ف��أن��ِت ل��ُش��ْك��ٍر ش��ك��ٍر وأل��ف

األعظم: الوزير

ِدي��نَ��ا ُع��دَّه��ا م��ْن ي��ا أََه��اَج��َك ع��م��ا وانْ��ب��ي��نَ��ا ِش��ئ��َت م��ا ُق��ْل ال��م��ل��ي��ك��ِة ب��اس��م

خطتي. يف أو 3
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الكهنة: كبري

يُ��ْل��ه��ِي��نَ��ا! ب��ال��ُخ��ب��ِث م��اك��ٍر َق��اِئ��ٍد ِم��ْن َوِج��ال خ��ش��ي��ت��ي أْرِوي اآلن ب��أم��ِرِك

دهشة): (يف الجميع

ت��ق��وُل؟ م��اذا

الكهنة: كبري

ف��يُ��ف��ن��ي��ن��ا بً��ا غ��الَّ ال��خ��ص��َم وي��ت��رُك يُ��ل��ه��ي��ن��ا ب��ال��خ��ب��ِث نَ��َع��ْم! …
ف��ي��نَ��ا ال��ُم��ْرتَ��َج��ى َح��ظَّ ال��ع��رِش م��ن يَ��ْه��َوَى ُم��ْج��تَ��ِرٍئ ت��ل��م��ي��َح ل��ه س��م��ع��ُت وق��د
ِدي��نَ��ا ب��ل ال��ُح��بِّ َع��ْه��َد ُم��ْل��َك��ك ص��اَن ق��د َوط��ٍن ف��ي ال��َق��ه��اَر ال��َم��ِل��َك ف��يُ��ْص��ِب��ُح

تعجب): (يف الجميع

ت��ق��وُل؟! م��اذا

الكهنة: كبري

… ف��يُ��ش��ق��ي��نَ��ا ي��خ��ف��ي��ه ك��ان م��ا إل��ي��ه ح��اج��ت��ن��ا ي��وَم س��يُ��ب��دي …
يُ��راض��ي��نَ��ا اًع��ا خ��دَّ ب��ات وق��د ل��ه َم��َح��بَّ��ت��َه��ا أرض��ى ف��ل��ن َف��تَ��ات��ي ��ا أمَّ
ف��يُ��ْرِدي��نَ��ا! ال��ج��ان��ي ال��خ��ائ��ِن ب��ح��ي��ل��ِة ُدن��ا يُ��ه��دِّ أح��اي��ي��ٌن تَ��ِح��ي��ُن وق��د

بالدهشة): (متظاهرة امللكة

َض��يْ��َرُه؟! أيَ��نْ��ُش��ُد م��اذا! َح��يْ��َرْه! أيَّ ح��يَّ��ْرت��ن��ي
األَل��دِّ؟ َع��ُدوِّي إل��ى َم��ْج��دي ب��اع أم ُج��نَّ ه��ل
ب��َق��تْ��ِل��ْه! َف��ُح��ْك��م��ي إذْن ِألْص��ِل��ْه؟ َج��ْه��ًال َح��نَّ أم
ال��ج��م��ي��ُل! ع��داه إذا ال��دخ��ي��ُل ال��ج��ن��ي��ُب ب��ئ��س
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ون��ْع��ش��ي! ش��ْع��ب��ي ف��ِم��ْل��ُك وَع��ْرِش��ي ُف��ؤادي ��ا أمَّ
��ي! ِح��سِّ ��َن يُ��َك��فَّ ح��ت��ى نَ��ْف��س��ي َربَّ��َة أظ��ل
ال��ُج��نُ��وِن أص��ي��ِل وِم��ْن َخ��ُؤوِن ِم��ْن ل��ه َويْ��ٌل
ب��يَ��ْوِم! أُذَاَل ول��ن ل��َق��ْوم��ي ف��داءٌ َدِم��ي

األعظم: الوزير

ِح��ْك��َم��ْه أُسَّ ه��ك��ذا ال��خ��وَف أرى ال ف��ِإنِّ��ي ه��ذا ب��ع��َض َع��نْ��ك! ��ف��ي َخ��فِّ
��ْه! أُمَّ َح��ْزُم َح��ْزُم��ن��ا ال��ي��وَم: َح��ْوَل��ِك أنَّ��ا م��ل��ي��ك��ُة ي��ا ال��يَ��ْوَم َح��ْس��بُ��ِك

لونجينوس: الفيلسوف

واالن��زع��اْج ال��خ��ي��اِل إل��ى ـ��َن أدي��ـ ل��ن ك��ذل��ك وأن��ا
وت��اْج َع��ْرٍش ِح��م��ى ف��ي ٍس ب��اح��ت��را ال��ت��ع��اوُن ي��ك��ف��ي
ال��َخ��َط��ْر ع��مَّ إْن ل��ل��ش��ع��ب ق��دوٌة ال��م��ل��ي��ك��ِة وم��ن
ال��ح��َج��ْر! ال��ُج��ْه��َد وتُ��ْل��ِه��ُم َن ال��َج��بَ��ا َش��َج��اع��تُ��َه��ا تُ��ذِْك��ي

الحارضون.) فيقف (تنهض

امللكة:

م��ع��ي ف��ق��ول��وا إذَْن ت��ي��أس��وا ف��ال إذْن

التاليني.) البيتني امللكة مع جميًعا (ينشدون

ال��ُم��وَج��ع! ل��ل��َم��ْوِط��ِن ِل��ل��وَغ��ى َح��ي��اتُ��ن��ا
ال��ُم��دَّع��ي! ال��ظ��ال��ُم ي��ع��ت��ل��ي أن ه��ي��ه��ات
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باب إىل متجهون معها ومن امللكة بينما الخارج يف الرتديد هذا (يسمع الحاشية
للخروج): املعبد

ال��م��ُوَج��ِع! ل��ل��م��وط��ِن ِل��ْل��َوَغ��ى َح��يَ��اتُ��ن��ا
ال��م��دَّع��ي! ال��ظ��ال��ُم يَ��ْع��ت��ل��ي أن ه��ي��ه��ات

فوًرا.) العامة الستارة تسدل (ثم
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األول املنظر

تدمر حصن

بأشعتها باعثة والشمس رائع مشهد يف الغروب قبيل تدمر حصن املنظر (يمثل
ويبدو العتيقة، التاريخية والحجارة الذهبية الرمال عىل النخيل صفوف بني األرجوانية
املنجنيقات وتبدو ودروعهم، وسهامهم سيوفهم ومعهم متفرقة مواضع يف الحامية رجال
جاء الذي األعظم القائد من موعد عىل الزَّبَّاء زارته وقد الحصن. من مختلفة مواضع يف
التَّزوج عىل الزباء ليساوم الواقع يف جاء ولكنه الدفاع، تقوية بحجة القتال ميدان من
عىل الزاحفني الرومانيني خطر من اململكة إلنقاذ ثمنًا وذلك تدمر، ملك يصبح حتى منه
القفار يجتازون أخذوا أن وبعد حمص، موقعة يف أخريًا التدمريني هزموا أن بعد تدمر

العاصمة.) إىل واالستحكامات

امللكة:

ِج��َالِد؟! م��َق��اِم ف��ي َع��ْرش��ي وت��ْخ��وُن رع��اي��ت��ي ف��ْض��َل أن��َت أتَ��نْ��َس��ى م��اذَا؟
ال��ُق��وَّاِد؟! ق��ي��ادُة ت��ك��ون أك��ذا وال��ِح��ج��ى ��ه��ام��ُة وال��شَّ ��َج��اع��ُة ال��شَّ أك��ذا
ب��الِدي؟! َح��قَّ ن��س��ي��َت ح��ي��ن ت��ْخ��ِدْم��ه ل��م ع��ن��َك غ��ري��بً��ا َوَط��نً��ا ل��ي أع��َدْدَت
وتَ��نَ��اِد؟! ك��ري��ه��ٍة ب��ي��وم ُج��بْ��ن��ا أوط��ان��ه��م ل��خ��اِذل��ي تَ��َرْك��َت م��اذا



تدمر ملكة زينوبيا

األعظم: القائد

ح��ي��اِة أم��اَم ت��ع��ن��و ال ال��ح��ْرُب آِت ويَ��ْوٍم َم��ض��ى أم��ِس ب��ي��ْن م��ا
ِم��ئَ��ات ب��َح��ْص��ِد تُ��تْ��ِب��ُع��َه��ا ول��س��وَف َونَ��ْت وم��ا ل��ل��نُّ��ُف��وِس م��ئ��اٍت َح��َص��َدْت
ُك��م��اِة دف��اِع ِم��ْن وأك��رَم أْس��َم��ى م��ج��اه��ًدا ع��ن��ِك داَف��ْع��ُت ال��ذي وأن��ا
وص��الِة دع��وٍة أو ب��رع��اي��ٍة ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ذي ال��ُح��بَّ أْح��بَ��بْ��تُ��ِك
َم��َم��اِت وس��ي��ِل م��ع��رك��ٍة َه��ْوِل ف��ي أن��ْم ول��م ال��م��س��ت��ح��ي��ل َخ��ْل��َف وَس��َع��يْ��ُت
وث��ب��اِت؟! وص��َالبَ��ٍة ب��ش��ج��اع��ٍة ه��ك��ذا يُ��َع��يَّ��َر أن م��ث��ل��ي أج��َزاءُ

امللكة:

انْ��ه��َزاِم بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��ج��ي��َش أص��اَب م��ا ف��ادَّك��ْر ِدف��اٍع ِم��ْن ه��ذا ل��ي��س
��َداِم ال��صِّ َه��ْوِل ِم��ْن ال��ح��رِب ف��ي ل��ح��ظ��ًة يَ��ِق��ْر ل��م ك��ج��ب��اٍن ت��أت��ي ك��ي��ف
تُ��َع��ان��ي ألوط��اِن ال��رُّوَح ي��ب��ذُُل ال��ِق��تَ��اْل س��اح ف��ي ال��ُج��ن��ديُّ إن��م��ا
ل��ألم��اِن ُج��بْ��نً��ا ي��ه��ُرُب َم��ْن ل��ي��س ال��َم��الْل وق��ِت ف��ي ي��ف��خ��ر َم��ْن ل��ي��س
ل��ل��ه��واِن؟! تُ��ْزَج��ى ال��ج��ي��ِش وب��ق��اي��ا ب��ال��ج��الْل تُ��َح��يَّ��ا أن ت��رج��و ك��ي��ف
ل��ج��ب��اِن! ��ي أَُض��حِّ أن��ي ح��اس��بً��ا ال��ُم��َح��اْل م��نِّ��ي ط��اِل��بً��ا ت��أت��ي ث��م
ال��ح��س��ام! ال ن��ف��س��ي ِم��ْل��ُك ن��ف��س��ي ث��م َوْح��َده��م ق��وم��ي ِم��ْل��ُك َع��ْرِش��ي إنَّ

األعظم: القائد

بَ��ذَْل��ُت؟ ق��د م��ا ك��لَّ وتَ��ن��س��ي��ن ال��ح��قَّ ُس��ؤلِ��َي ه��ك��ذا أت��ردِّي��ن
س��أْل��ُت! م��ا ه��ك��ذا وال��َع��ْدُل … ـ��َف��ِك ـْ إل�� أغ��ت��دي أْن َس��أْل��ُت ق��د م��ا ك��لُّ
َك��َف��ْل��ُت ق��د م��ا ت��ذك��ري��ن ال … ه��ِم ال��دَّا ال��َخ��َط��ِر س��اع��َة تَ��تَ��ن��اس��ي��ن

امللكة:

ي��م��ن��ُع! أو ال��خ��ْط��َب يَ��ْدَف��ُع وَم��ْن يَ��نْ��َف��ُع َم��ْن أنَّ��َك ِب��َرْغ��م��َي
وال��م��ْس��َم��ُع ال��ع��ي��ُن ف��تُ��ْك��ِرُم��َك ِد ل��ل��ج��ه��ا َع��ْوَدٍة ِم��ْن ل��َك ف��ه��ل
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َم��ط��َم��ُع؟! ال��وَرى ُح��بِّ ب��ع��د وه��ل ال��نُ��ُف��وِس ب��ُح��بِّ أم��ي��ًرا وت��غ��دو

األعظم: القائد

َق��تْ��ل��ي! ال��َع��ذْل ف��ف��ي َع��ذْل��ي، َف��َخ��لِّ��ي ُح��بِّ��ي ن��س��ي��ِت
وال��تَّ��ج��ل��ي ال��رِّض��ى إل��ى وَُع��ودي وس��ام��ح��ي��ن��ي
وع��ْق��ل��ي؟! َوف��ائ��ي ع��ل��ى ك��ث��ي��ًرا ه��ذا أك��اَن
ُش��ْغ��ل��ي ال��نَّ��ْص��َر س��أج��ع��ُل ف��إن��ي َرض��ي��ِت ف��إْن

(غاضبة): امللكة

ثَ��َم��ِن؟! ب��ال ال��ح��ْرَب وت��ع��اُف َع��ْرش��ي ع��ل��ى أن��َت أتُ��َس��اِوُم
ل��ل��َوَط��ِن! ف��ُك��لِّ��ي ُخ��نْ��َت، إْن ت��ذه��ْب وال ش��ئ��َت إْن ف��اذَه��ْب
ال��ُم��ْم��تَ��ح��ن! ل��ل��بَ��اغ��ي وي��ًال وَه��ٍن ب��ال ال��َح��ْرَب س��أط��ي��ُل
ال��زَّم��ِن َرْغ��ِم ع��ل��ى ل��ل��نَّ��ْص��ِر أب��ي َج��يْ��َش ب��ن��ف��س��ي وأق��وُد

األعظم: القائد

ت��غ��ض��ب��ي��َن؟! أك��ذا

امللكة:

م��اِك��ْر ب��ت��ه��دي��د تُ��ْش��تَ��رى َم��ْن ل��س��ُت وَدْع��ن��ي اذَْه��ْب …

ا): محتجٍّ (عاتبًا األعظم القائد

ُظ��ْل��َم��ا َل��ْوِم��ِك ك��لُّ ك��ان وق��د م، ال��لَّ��ْو ف��ي ال��تَّ��اِج َربَّ��َة تَ��َم��اَديْ��ِت ق��د
ُح��ك��َم��ا! ��َل تُ��َس��جِّ أْن ال��َح��ْرِب َف��ع��ل��ى وُج��ْه��ِدي َف��ْض��ل��ي ُك��لَّ وتَ��نَ��اَس��يْ��ِت

غضب.) شبه يف يرتكها ثم للملكة احرتاًما األعظم القائد (ينحني
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امللكة:

… ال��ج��ن��ُد! أي��ه��ا

الحربي.) زيهم يف الجند من وافر عدد الحصن جوانب من امللكة أمام (يقبل

الجند:

وال��َم��نَ��اَع��ْه!1 ��نَ��ا وال��سَّ ال��ع��رِش ربَّ��َة … ط��اَع��ْه أم��َرِك إنَّ

امللكة:

ب��ح��بِّ��ي؟ م��ن��ك��م َداَن َم��ْن

الجند:

ي��دي��ُن! َم��ْن َج��ِم��ي��ُع��نَ��ا … … … …

امللكة:

ِل��نَ��ْص��ِري؟ أت��ب��ذل��ون

الجند:

ال��ض��ن��ي��ُن! ف��ي��ن��ا ه��ي��ه��ات … … … …

(متحمسني.)

واالعتزاز. القوة املناعة: 1
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ال��ث��م��ي��ُن يَ��ِع��زُّ ف��م��ا ��ي يُ��ض��حِّ م��ْن َج��م��ي��ُع��نَ��ا
ودي��ُن! ت��اٌج وأن��ِت وَك��نْ��ٌز ُم��ْل��ٌك ف��أن��ِت

الحصن): خارج بعد إىل (مشرية امللكة

وال��ُق��َرى! ال��م��دائ��ن اْك��تَ��َس��َح م��ا ب��ع��د م��ن (تَ��ْدُم��َرا) يُ��ح��اص��ُر أت��ى ال��ع��ُدوُّ ه��ذا

الجند:

ن��ت��ق��ه��ق��َرا! وَل��ْن َوَه��ٍن، ب��ال َع��نْ��ه��ا ل��دف��اِع��ن��ا دم��ائ��ن��ا خ��ي��َر َس��نُ��ِري��ُق
ال��ذُّرى! ل��ت��ق��ت��ح��َم ج��اث��م��ًة ك��األُس��ِد ف��إنَّ��ن��ا ل��ل��ق��الِع ال��ت��ج��أن��ا وإذا

سيفها): (تشهر امللكة

ال��رج��وَل��ْه! ال��ع��دي��َم ال��خ��ائ��َن وان��ب��ذوا ال��بُ��ُط��ول��ْه ب��س��ي��ف أْق��ِس��ُم��وا أْق��ِس��ُم��وا

امللكة): سيف نحو ويوجهونها سيوفهم (يشهرون الجند

ال��ع��ال��ي وم��وط��ن��ن��ا وال��م��ج��ِد َوَدْول��ت��ِه ِب��َس��نَ��اِك َق��َس��ًم��ا
األب��ط��اِل ق��ب��ل ك��ال��ِج��نَّ��ِة َوَه��ٍن ب��ال ع��ن��ِك س��ن��داف��ُع
ال��غ��ال��ي ُم��ح��يَّ��اِك ل��ت��ص��وَن ُخ��ل��َق��ْت ب��أرواٍح نَ��ْف��ِدي��ِك
األج��ي��اِل ك��ري��م ت��اري��َخ َك��ُرَم��ْت ب��أس��ي��اٍف ون��خ��طُّ
ال��تَّ��ال��ي! يَ��تْ��لُ��وه وف��خ��اًرا ِع��ب��ًرا ألح��ف��اٍد ون��ص��وُن

الثاني.) للمنظر استعداًدا قصرية لفرتة الداخلية الستارة (تنزل
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الثاني املنظر

بني ما مرسلة القمر وأشعة املرسح، خلف يف الفرات نهر وشاطئ الليل يف ريفي (مشهد
قليلة، بأسابيع األول املنظر بعد املنظر هذا ويقع السماء، يف واضح النجوم وتألق النخيل،
اجتياز من پيلينوس خيانة وبفضل مارسيوس قائدهم بقيادة الرومانيون تمكن وقد
بعد ولكن تدمر، محارصة ومن — حمص موقعة بعد — املنيعة واالستحكامات القفار
املشهد هذا ويف العاصمة، بجيش والتحق األرس من — هللا هبة — العهد ويل هرب أن
به واالستنجاد إليه لاللتجاء الفرس ملك إىل العهد ويل مع الهرب الزباء محاولة تمثل
الرومانيني استطاعة ثم الرومانيني، أيدي يف تسقط املدينة كادت أن بعد أعدائها، عىل
أيقنت أن بعد تهريبهما محاولة يف األول الفضل ملرندا كان وقد وأرسهما، بهما اللحاق

وللشعب.) للملكة خيانته ثم حبها يف لها پيلنيوس خيانة

الكهنة كبري حاشيتها من ومعها املرسح جانب يف النخيل تحت (تظهر امللكة
ثاديوس):

ال��ن��خ��ي��ْل ت��ح��ت َوْق��َف��ة إالَّ اآلن ع��ل��ي��ن��ا م��ا
ل��ل��رح��ي��ْل! ارت��ق��اٍب ف��ي

األعظم: الوزير

الغ��ت��راِب ت��س��ي��ري أن ـ��ك��ُة م��ل��ي��ـ ي��ا م��نَّ��ا ب��ال��رغ��م
ال��ُم��ص��اِب ه��ذا ع��ل��ى ـ��ج��ُدن��ا ـْ ت��ن�� (ال��ُف��ْرس) ل��ع��لَّ ل��ك��ْن

الكهنة: كبري

��ْق تَ��َح��قَّ ق��د خ��اش��يً��ا ك��ن��ُت وال��ذي ش��اءْت ال��م��ق��ادي��ر ِح��ْك��َم��ُة ه��ك��ذا
��ْق ال��ُم��َح��قَّ وال��والءِ وال��ْع��رِش ل��ِك رج��اءٌ ال��ث��ب��اِت م��ن وك��ف��ان��ا
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لونجينوس: الفيلسوف

ال��تَّ��اج ل��ص��اح��ب��ِة ال��م��ْس��َع��ى ف��ي وب��ال��َف��ْوِز ب��ال��ُه��َدى ول��نَ��دُْع اآلالم م��ن َدع��ان��ا
أف��واِج ب��ي��ن ع��س��ك��ر ف��ي رج��ع��ْت م��ت��ى ل��ُم��ْل��ِك��ن��ا ن��ج��اًة ت��ك��ف��ي ل��ه��ا نَ��َج��اٌة
ال��دَّاج��ي! َخ��ْص��ِم��ِه م��ن اإلص��ب��اُح ي��ث��أُر ك��َم��ا ال��ِع��َدى ��ة ُغ��مَّ أوط��اِن��ن��ا ع��ن ف��ت��ك��ش��ُف

مرندا:

تَ��ْص��َف��ح��ي ح��ت��ى م��ن��ِك ـ��لُ��ُب ـْ أط�� ��ْف��ح ف��ال��صَّ أن��ا ��ا أمَّ
��ِح يَ��تَ��بَ��جَّ ول��م يَ��نْ��َج��ْح ل��م (پ��ي��ل��ن��ي��وس) ل��والَي
يَ��ْس��تَ��ِح��ي ��ا ول��مَّ أبْ��َق��ى ف��م��ا ُح��بِّ��ي أْخ��َل��ْص��تُ��ُه
ل��ل��م��ذب��ِح! وق��اَده��ا ِد ال��ب��ال أم��ِل ع��ل��ى وق��ض��ى

امللكة:

َش��ْع��ب��ي ال��ي��وم أُغ��ي��َث أن َوح��ْس��ب��ي ولَّ��ى م��ض��ى م��ا
ِل��َخ��ْط��ِب أم��ض��ي ُربَّ��م��ا ُه��ُروبً��ا أم��ض��ي ال أن��ا
َح��ْرِب ي��وَم ُس��ك��وٍن م��ن أج��َدى ال��َس��ْع��َي أنَّ غ��ي��ر
ذَنْ��ب��ي اإلخ��الص إنَّ��م��ا ب��ه��ذا ذن��ٌب ل��ي ل��ي��س

األعظم: الوزير

�ه والِئ� �ن ع� يَ��ح��ي��ْد َل��ْن َش��ْع��ٌب ي��ن��س��اِك ال س��وَف
�ْه �اِئ� �م� س� �ي ف� ال��ع��ب��ي��ْد ح��ظَّ ي��رت��ض��ي أن وال ال
�ْوِم َل� دون ال��ع��زي��ْز ال��تَّ��اج ك��وك��ب ي��ا اق��ص��دي
�ِم �يْ� َض� �ر �ش� ن� يُ��ِج��ي��ْز ف��ه��ي��ه��ات (ال��ُف��ْرس) س��يِّ��َد
�َراِب َخ� �ي ف� ال��ج��راْد أْش��ب��اَه (ال��رُّوم��اُن) غ��دا ق��د
�ذاِب �ع� وال� ال��ف��س��اْد أن��واِع ك��لَّ واْس��تَ��َح��لُّ��وا
�ِل أْه� �ن �ي� ب� وْل��ت��ك��ون��ي م��ن��ا ب��ال��رَّغ��م اذَْه��ب��ي
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ذُلِّ �َل �ب� ق� ال��َم��ن��وِن أن��واَع يُ��ؤث��ُر َم��ْن ن��ح��ن

الكهنة: كبري

ال��م��ق��اِم ع��زي��ُز ث��اب��ٌت م��رك��ٌز م��ن��ه��ا أن��ِت َوْح��َدٌة ن��ح��ن إنَّ��م��ا
األيَّ��اِم رض��ى ال نُ��ن��اج��ي��ِك ـ��ن��ا ـْ زل�� وم��ا ُدْرن��ا األيَّ��ام تُ��ِس��ئ��ن��ا إْن
ب��ال��ُح��س��اِم ج��زاءَه ي��ل��ق��ى س��وَف إل��ي��ن��ا أس��اءَ ال��ذي وال��َخ��ؤوُن
س��اِم ك��لُّ ي��رت��ق��ي ��ب��ِر وب��ال��صَّ ـ��ُر، ـْ ��ب�� ال��صَّ ن��ه��ض��ت��ه أس��اُس ش��ع��ٌب ن��ح��ن
ِم! ال��ظُّ��الَّ أذى أو ب��ال��دَّه��ِر ُ ـ��ب��أ ن��ْع��ب��ـ ف��م��ا ال��ي��ق��ي��ُن أص��لُ��ُه ُج��ْه��ُدنَ��ا

لونجينوس: الفيلسوف

وت��ن��ه��ِدُم تُ��بْ��تَ��ن��ى واألم��ُم ال��ُع��ُروُش
��َم��ُم ال��شَّ ف��ات��ه��ا ح��ي��ن خ��ال��دًة ت��ع��ي��ش ال
ي��ن��ه��زُم ل��ي��س أن��ِت ِل��نُ��ْص��َرتِ��ه م��وط��ٌن
ال��ِه��َم��ُم ض��اع��ت ح��ي��ن ��تَ��ه ه��مَّ ح��ف��ظ��ِت ق��د

مرندا:

ال��نِّ��س��اءِ أح��الُم ع��ش��ق��ت��ِك وك��م وَق��ل��ب��ي أح��الم��ي ع��ل��ي��ِك َوَق��ْف��ُت
ال��َع��َزاءِ م��ن ال��ك��ري��َم ف��أَْل��َه��ْم��ت ب��ُح��بِّ��ي ظ��نِّ��ي ف��ي أس��أُت وك��ن��ُت
رج��اءِ ع��ل��ى ال��ُم��ؤِم��نَ��ات ح��ي��اَة ونَ��ح��ي��ا ال��ب��اق��ي ذك��َرِك س��ن��ح��ف��ُظ
ب��ه��اء أس��م��ى ف��ي ال��ت��اَج يُ��ع��ي��ُد ل��ث��أٍر َغ��ٍد اق��ت��راب ون��رت��ق��ُب

امللكة:

ال��ع��س��ك��ُر أُِض��لَّ أم ُك��ِش��ْف��ن��ا أت��رى ي��ح��ُض��ُروا ��ا ل��مَّ وال��ُج��نْ��ُد َج��َرى م��اذا
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األعظم: الوزير

ن��ظ��اِم ع��ل��ى ال��َق��اِربَ��يْ��ِن ن ي��ه��ي��ئ��و واألم��ي��ُر ُه��ْم
ل��إلغ��ت��ن��اِم َف��تْ��َرٍة ف��ي َج��ْم��ُع��ه��م ي��أت��ي َوَل��َس��ْوَف

صغرية.) لفرتة موسيقى نغم عىل خيل صوت (يسمع

امللكة:

ال��ُم��ن��ى أنْ��س��ى وال أش��ق��ى ب��أن َع��ْه��ِدي ُه��ن��ا أُح��ي��ي َوداِع��ك��م ق��ب��َل واآلَن
وال��َع��نَ��ا ��ق��اَوَة ال��شَّ ال��غ��ال��ي ب��ال��م��وط��ن ع��اب��ثً��ا األَم��ان��َة ب��اع َم��ْن وأذي��َق
أنَ��ا وط��ن��ي ع��ل��ى أْج��ن��ي أن وأبَ��يْ��ُت ع��واط��ف��ي وخ��ي��َر أه��ل��ي أْوَدْع��تُ��ك��م
ال��دُّن��ى ع��ن َرَح��ْل��ُت ول��ك��نِّ��ي ع��اٌر، ب��ه َه��َرٌب أو ال��تَّ��ْس��ل��ي��ُم ل��َي ح��اش��ا
األْج��ُف��نَ��ا ال��ه��اج��راِت ال��س��ي��وَف س��لَّ ب��رج��اح��ت��ي م��ؤم��نً��ا ش��ع��بً��ا وت��رك��ُت
��نَ��ا ال��سَّ م��ن ُح��رم��ُت ف��م��ا ف��ش��ل��ُت وإذا ع��ظ��ي��م��ٍة ك��لَّ م��ل��ك��ُت ظ��ف��رُت ف��إذا
َديْ��َدن��ا ال��ك��رام��َة ي��ن��س��ى ال ال��تَّ��اُج ب��ي��ن��م��ا ش��ق��يٍّ��ا يَ��ه��وي ال ��ع��ُب وال��شَّ
ِب��نَ��ا ُق��ْدَوتُ��ُه��م ال��ن��اَس إنَّ … ل��ل��ن��اس ُق��ْدَوًة وك��ون��وا م��واق��ف��ك��م ف��ِزن��وا
ُم��ؤِم��نَ��ا ت��ق��دَّم ف��م��ا ب��ال��ق��اِئ��دي��ن ُم��َض��لَّ��ٌل وه��َو ع��اَش ش��ع��ٍب وي��َل ي��ا
ه��يِّ��نَ��ا! ال��م��م��ال��ك ُح��ْك��َم ت��ح��س��ب��وا أو ت��ت��ه��اون��وا ف��ال ب��ك��م ال��رَّج��اءِ ن��وُر

الجميع:

اط��م��ئ��نِّ��ي! اط��م��ئ��نِّ��ي م��ل��ي��َك��ْه! ي��ا اط��م��ئ��نِّ��ي

هرب عرفوا وقد تدريجيٍّا تقرتب ثم أصواتهم بعد عن (تسمع الرومان عساكر
پيلنيوس): الخائن قائدها ويقودهم معها، ومن ملطاردتها فهبوا عهدها، وويل امللكة

تُ��ْس��ِرُف��وا! ال ِق��ُف��وا! ِق��ُف��وا!
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تُ��ْش��ِرُف��وا2 أْن ب��ك��م أَْول��ى
ت��ْخ��ت��ف��وا! ل��ْن بَ��ْح��ِث��نَ��ا ع��ْن

ثبات): (يف امللكة

ك��ب��ي��را ي��ع��ي��ُش أم��ًال ل��ي ل��ك��نَّ ل��ح��ْك��ِم��ِه َم��َردَّ وَال ال��َق��َض��اءُ َح��َك��َم
… ب��َش��ْع��ب��ي أَم��ل��ي

اضطراب): (يف امللكة حاشية

ت��خ��ت��ف��ي أن واج��ٌب …

وأنفة): ثبات (يف امللكة

ق��دي��ًرا ي��زاُل م��ا ف��َق��ْدِري ك��ال! … … … …
أس��ي��را ال��َغ��ُش��وَم3 أذَُر ب��ل … ل��ل��ُج��بْ��ِن أس��ي��رًة أك��وَن ول��ن أه��اُب ال أن��ا
ص��غ��ي��را! يُ��َراَع ل��ْن ل��ق��ل��ٍب أه��ٌل ف��إن��ن��ي س��م��اءُ ي��ا ال��ص��واع��َق ه��ات��ي

پيلنيوس الخائن قائدها بقيادة الروماني الجند من مرسع كبري عدد (يدخل
النظارة.) جهة من إال معها ومن امللكة حول واسعة دائرة يف ويلتفون

الرومان: عساكر

س��ي��وَف��ُك��ْم! س��لِّ��ُم��وا س��ي��وَف��ُك��ْم! س��لِّ��ُم��وا

وتظهروا. تطلوا أن 2
الظالم. الغاصب الغشوم: 3
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ومرندا): امللكة عن دفاًعا التصدر وحاولوا السيوف شهروا (وقد امللكة حاشية

ال��َم��ِل��َك��ْه! تَ��ْح��ي��ا (تَ��ْدُم��ر)! تَ��ْح��ي��ا

الخائن): قائدها پيلنيوس وجه يف نعلها رامية واشمئزاز غضب (يف امللكة

خ��ائ��ْن؟! ي��ا أن��َت أه��ذا

فوًرا.) العامة الستار (فتسدل
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وقد الرائعة، وبناياتها بعمدها شائقة رومة بمدينة الكربى النرص ساحة جانب (مشهد
ماشية عربته يف (أورليان) اإلمرباطور الستقبال املعد املكان يف الشعب أعيان ازدحم

األسرية.) امللكة أمامها

وقرب): بعد من املرسح خلف مرتددة (أصوات الشعب

(ُروم��ْه)! ع��اش��ْت (ُروَم��ُة)! ع��اش��ْت

مطربة قطعة عىل الجميع ويرقص مرح يف ونساء رجاًال منه عدد يمر (ثم
املرسح فيرتكون طريقهم يف يسريون ثم دقائق، خمس نحو األركسرتا تعزفها

اآلخر.) الجانب من

املشهد): هذا يف النظارة أَمام (املاثلون

ال��ع��ِل��ي ُرْك��نَ��ِك اْع��تَ��ِل��ي (ُروَم��ُة)
واْح��َف��ِل��ي ُح��ْزِت ب��م��ا واْف��َرِح��ي
م��أَْم��ِل ُك��لَّ َع��َدا نَ��ْص��ُرن��ا
َم��ْح��َف��ِل ُك��لَّ ِص��ي��تُ��ه زاَن
َه��يْ��َك��ِل ُك��لِّ َس��نَ��ا وبَ��َدا
اْع��تَ��ِل��ي (ُروَم��ُة) اْع��تَ��ِل��ي (ُروَم��ُة)
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النشيد): هذا ينشدون ركب يف مقبلون وهم املرسح خارج أصواتهم (وتسمع الجند

ال��َم��َال ف��ي ع��زي��ًزا ال��ذك��َر وانْ��ش��ري ال��ُع��َل��ى ُح��ك��َم (ُروم��ٌة) ي��ا اح��ك��م��ي
َم��ثَ��َال وِع��ي��ش��ي ال��دُّن��ي��ا واف��ت��ح��ي َم��ْوئِ��َال ل��ل��م��ع��ج��زات واْل��ب��ث��ي

وال��ف��خ��اِر وال��م��َع��ال��ي ل��ل��ح��ي��اِة
ل��ل��ح��ض��اَره! ل��ل��زََّع��اَم��ْه!

∗∗∗
ال��َوُدوْد َم��ْرآِك نُ��وَر وام��ن��ح��ي��ه��م ال��ُج��نُ��وْد تَ��ح��يَّ��اِت ال��ي��وَم اْق��بَ��ل��ي
َح��ُس��وْد َم��ُف��تُ��وٍن ك��لَّ وأََدالُ��وا ال��ُج��ُدوْد َح��قَّ ب��ال��وَغ��ى أع��ادوا ق��د

وان��ت��ص��اِر وال��ِف��َع��اِل ب��ال��ثَّ��بَ��اِت
ل��ل��َج��َداَرْه! ل��ل��ك��راَم��ْه!

رؤوسهم وعىل القواد ثم الجند من طائفة مقدمته ويف اإلمرباطور ركب (يدخل
وعليها أسرية الزباء امللكة ثم پيلنيوس، الخائن تدمر قائد وبينهم الغار،
حارسان وبجوارها اإلمرباطور، عربة أمام ماشية والجواهر، الذهب سالسل
اإلمرباطور عربة ثم بالهوان، التأثر من عليها يغمى يكاد حيث يسندانها

املرسح.) عىل الظهور بعد العربة وتقف بها، ويحيطون الجند يجرها

باحرتام الجميع فيحييه الرومانية التحية إشارة (يبدي (أورليان) اإلمرباطور
رومة): أرشاف ويخاطب كذلك

َح��ِك��ي��َم��ا ُح��ك��ًم��ا ب��ه��ا ��ْس��ن��ا وأسَّ ال��َع��ظ��ي��َم��ا ال��َف��تْ��َح (تَ��ْدُم��َر) َف��تَ��ْح��نَ��ا
ف��ي��َم��ا ش��كَّ ال … ُج��نْ��َدك��م ف��ح��يُّ��وا ع��دي��َم��ا يَ��ْه��َوى َع��ْرُش��ه��ا وه��ذا

االن��ت��ص��اِر! ع��ظ��ي��ِم َم��ْن َح��ب��ونَ��ا

األرشاف:

يُ��ِق��ي��ُم ُح��بٍّ��ا َق��بْ��َل��ُه��ْم تَ��َق��بَّ��ْل ال��ع��ظ��ي��ُم ال��َم��ِل��ُك أي��ه��ا ي��ا أال
ال��س��ل��ي��ُم وال��رأُْي ال��َع��ْزُم وم��ن��َك ال��ع��م��ي��ُم ال��َف��ْض��ُل ��َق ت��دفَّ ف��م��ن��ك
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ازده��ار! ف��ي (ل��ُروَم��َة) واس��ل��ْم ف��ع��ْش
م��ن��ْك��م َف��ْل��يُ��ْك��ِرْم��ُه ��ْع��ِب، ال��شَّ رج��اءُ أن��ت��ْم األج��ن��اُد أيُّ��ه��ا وأن��ت��م
ُص��نْ��ت��ْم ي��وَم ب��ال��ب��س��ال��ة وأه��ًال ع��ن��ك��ْم ق��طُّ يُ��غ��يَّ��َب ل��ن َوَف��اءٌ

ِل��َع��اِر! ت��ِق��ُف��وا ول��م َع��ل��ًم��ا ل��ن��ا

الجند:

األََع��زِّ م��وِط��ن��ن��ا ُح��َم��اُة ف��ن��ح��ن ِب��َف��ْخ��ِر ه��ذا َف��ْخ��َرُك��ْم َش��َك��ْرنَ��ا
ل��نَ��ص��ر ن��م��ض��ي ل��ه نَ��ْص��ٍر ف��م��ن ِم��ْص��ِر ُك��لِّ ف��ي ِل��نَ��ْص��ِرِه ن��س��ي��ُر

ال��نَّ��ه��ار! أض��واءِ ب��ي��ن ون��رج��ُع

وقرب): بعد عن املرسح خلف مرتددة (أصوات الشعب

(ُروَم��ُة) تَ��ْح��ي��ا (ُروَم��ُة) تَ��ْح��ي��ا

الشعب من الزهر باقات حامالت رومانيات حسان ثالث (تدخل الرومان حسان
الجمع): نشيد عىل ذلك بعد يرقصن ثم وينشدن اإلمرباطور، إىل

نَ��ِديَّ��ْه ب��اق��اٍت ِم��لءَ ب��ال��تَّ��ح��ايَ��ا بُ��ع��ث��ن��ا ق��د
ل��ل��رع��يَّ��ْه م��ل��ي��ًك��ا ي��ا ال��ُم��َواف��ي ال��ُح��بَّ ف��اق��ب��ل
ال��ه��ن��يَّ��ْه واألنَ��اِش��ي��ِد ال��تَّ��ه��ان��ي ب��ي��ن واغ��ت��ب��ْط
ال��بَ��ِريَّ��ْه أع��الَم َه��زَّ نَ��ْص��ًرا ُح��ْزَت ق��د إن��م��ا
ال��ذه��ب��يَّ��ْه ب��ال��ك��ئ��وس وش��ِرب��ن��ا رق��ص��ن��ا ك��م
ل��ل��م��دن��يَّ��ْه! ول��ت��ع��ْش َرْم��ًزا ل��ل��نَّ��ْص��ِر َف��ْل��نَ��ُدْم

الحسان): تلك رؤوس ومقبًال عربته يف وواضعها الباقات (متناوًال اإلمرباطور

ال��ج��م��ي��َل��ْه! وب��ال��ت��ح��اي��ا َش��ْع��ب��ي ب��ب��اق��ات أه��ًال
ال��نَّ��ب��ي��َل��ه! وب��ال��ث��غ��ور ش��ع��وٍر ف��ي ن��ب��ي��ل��ٌة
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ال��ج��ل��ي��َل��ْه! األم��ان��ي َرْق��َص ف��ات��ن��اٍت ي��ا ارُق��ْص��ن

الحسان): ترقص بينما اإلمرباطور إلطراب النشيد هذا الرومانيون (ينشد الجميع

م��ف��ت��ونَ��ا ش��ع��ِب��ِك ُح��بِّ ف��ي األَْل��َح��اْن اْس��تَ��ِم��ِع��ي (ُروَم��ُة) ي��ا
َع��ْه��ِدْك! ب��ح��ف��ِظ

َم��ْغ��بُ��ونَ��ا َوَه��بْ��نَ��ا ف��م��ا ال��ِوْج��َداْن َوَه��بْ��نَ��اِك إنَّ��ا
ق��ص��ِدْك! ب��َف��ْض��ل

م��ره��ونَ��ا ي��ب��ق��ى ف��ال��م��ج��ُد األَزم��اْن َم��َدى أن��ِت ت��ب��ق��ي��ن
ُج��ْه��ِدْك! ب��م��ث��ِل

َم��ْدف��ونَ��ا َم��يْ��تً��ا ص��ار ب��ل تَ��َواْن بَ��ْع��َد َش��ْع��ٌب ع��اش م��ا
ل��م��ج��ِدْك! ع��ي��ش��ي

املرسح.) وتغادرن باحرتام اإلمرباطور الحسان تحيي (ثم

نفسها): تمالكت وقد الزباء (مخاطبًا اإلمرباطور

أل��وانَ��ا؟! ال��ذلِّ ب��ه��ذا اك��ت��س��ب��ِت م��اذا ص��ن��ع��ْت ب��م��ا ذُالٍّ َج��نَ��ْت َم��ْن ي��ا واآلن
أزم��انَ��ا راع��ت��ِك ق��د ِة ال��م��ودَّ ِم��ن س��اب��ق��ًة ض��يَّ��ْع��ِت ك��م��ا ُم��ل��ًك��ا ض��يَّ��ع��ِت

الزباء:

تُ��ذَالَّ أن ع��ن تَ��ِج��لُّ م��ث��ل��ي إنَّ ه��ذا ظ��ن��ك ع��ن��د أخ��ط��أَت أن��َت
! األج��الَّ ال��م��ك��ان ت��س��ك��ُن دائ��ًم��ا وروح��ي روح��ي، أس��ي��ُر ج��س��ٌم ل��َي

لكربيائها.) دهشة الحارضون (يظهر

اإلمرباطور:

إالَم��ا؟! … … … … ال��غ��روِر؟ ف��ي أت��ظ��لِّ��ي��ن
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دفاعها): تنشد تأثر (يف الزباء

ِم��َراءِ! دوَن ال��ع��دَل َج��ِه��ل��َت ف��ل��ق��د َج��َزائ��ي ذاَك أُوِه��ْم��َت ق��د ُك��نْ��َت إْن
إخ��ائ��ي؟ َرْم��َز وُك��نْ��َت ال��وداَد ذاك ده��ى ف��م��ا ال��وداَد ل��ك َح��ف��ظ��ُت َم��ْن أن��ا
َع��داءِ! س��ب��ي��ِل ف��ي ي��ع��م��ُل ظ��لَّ ك��م خ��ائ��نً��ا س��ائ��ْل ث��م ُش��ع��وَرك س��ائ��ْل

واضطراب.) حرية يف هو بينما پيلنيوس الخائن قائدها إىل (مشريًة

م��س��اءِ ص��ب��اَح أه��واءٍ وُح��روِب غ��اش��م ل��ث��ورة ودع��ا ��ن��ي َح��ضَّ ك��م
ال��ش��ع��واءِ ال��ف��ت��ن��ِة ث��م ل��ل��ح��رِب ع��ام��ًال َغ��يٍّ��ا، ف��ازداد َف��نَ��َه��ْرت��ُه
ب��الءِ أم��اَم ِب��تْ��ن��ا وال ِم��نَّ��ا م��وض��ًع��ا ال��ت��ب��اغ��ُض ع��رَف م��ا ل��واله
ب��ج��زاءِ ِع��نْ��َده (روم��َة) ُح��بُّ م��ا ل��ص��ح��ب��ة ف��ل��ي��س ص��اَح��بَ��ك��م ك��ان إْن
ِن��دائ��ي ف��خ��ان َزْوًج��ا أرَض��ه ل��م ألنَّ��ن��ي االن��ت��ق��ام ف��ي رغ��ب��ًة ب��ل
اءِ ال��دَّ ال��خ��ب��ي��ِث م��وُت ب��ه أْول��ى ال��ُع��ل��ى ع��ه��َد ه��ك��ذا ي��ن��ق��ُض ك��ان َم��ْن
وف��ائ��ي؟! وط��وَل ودِّي م��ت��ن��اس��يً��ا ه��ك��ذا م��نِّ��ي (أورل��ي��ان) أي��ن��اُل
وُم��َرائ��ي م��خ��ادٌع وه��و ب��ال��س��ي��ف، ال��م��ع��ت��دي ال��خ��ؤون َض��ْرب وي��ف��وت��ه
األع��داءِ! ل��دى ح��قٌّ وال َش��َرٌف ل��م��ث��ل��ه ف��ل��ي��َس ��تَ��ُه أُمَّ خ��اَن َم��ْن

(غاضبًا): اإلمرباطور

َظ��نِّ��ي ع��ن��َد إذْن ُم��خ��ِط��ئً��ا أك��ْن ل��م إنِّ��ي … َع��نْ��ه؟ ُق��ْل��ِت��ِه م��ا أص��ح��ي��ٌح
َغ��بْ��ن��ي ش��اء م��خ��ادٍع ج��ب��اٍن ع��ن ب��راٍض ف��ل��س��ُت … أج��ْل! … أْخ��ِرُج��وه!

والقواد اضطراب يف وهو القواد بني من ويخرجانه جنديان عليه (يقبض
دهشة.) يف يتهامسون

الجند:

ِدف��اَع��ْك ُق��ْل ِدف��اَع��ْك ُق��ْل

59



تدمر ملكة زينوبيا

ا): محتجٍّ وجل پيلنيوس(يف القائد

ن��ج��اِح��َه��ا؟! ك��لِّ س��رَّ — (ب��روم��ة) ب��رٍّا — وم��ح��ب��ت��ي ت��ح��ايُ��ل��ي أل��ي��س م��اذا؟!
س��الح��َه��ا! ُرش��َد ك��ان ورأي��ي م��ن��ه��ا، م��َج��نَّ��ٍد ك��لِّ س��ي��َف ت��ق��دَّم َس��يْ��ف��ي
ُم��ْج��تَ��اِح��َه��ا؟! إل��ى خ��ض��ع��ْت م��ا ل��والَي ب��م��آزٍق ج��ي��ش��ه��ا يُ��ْغ��ِن��ي ك��ان ه��ل

وقوادهم: الجند

(روَم��ْه) أب��ن��اءُ ون��ْح��ُن ع��ل��ي��ن��ا ت��م��نُّ َج��ْه��ًال
��ج��اع��ْه ال��شَّ ال��وارث��ون

ال��ُخ��ص��وَم��ْه أص��ُل ف��أن��ت َوع��يْ��ن��ا ن��ف��ًس��ا ِط��بْ��َت إْن
أض��اع��ْه ُم��ْل��ٍك وداءُ

(غاضبًا): اإلمرباطور

إن��ت��اِج��ْه ِم��ْن ال��ُح��ُروَب وَع��َرْف��ن��ا ل��ت��اِج��ْه َع��ْم��ًدا أس��اءَ َم��ْن ي��ا أنْ��َت
اح��ت��ي��اِج��ْه1 ِك��ف��اءَ ش��اربً��ا ذائ��بً��ا ول��ك��ْن ب��ال��نُّ��ض��اِر ن��ج��زي��ك س��وَف
اح��ت��ج��اِج��ْه رْغ��َم ل��ل��خ��ؤون ِع��زًَّة نَ��أْبَ��ى األرض ه��ذه أش��راُف ن��ح��ُن
اع��وج��اِج��ْه ف��ي ف��خ��اُرُه خ��ؤونً��ا ي��ا ن��ف��ًع��ا ل��ي��س ب��ذل��تَ��ه ن��ف��ٍع ك��لُّ

املرسح.) خارج إىل الجند بعض (يجره

پيلنيوس(مستغيثًا): القائد

م��ل��ي��ك��ي! ي��ا … … … …

احتياجه. يساوي ما الذائب النضار من شاربًا أي: 1
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اإلمرباطور:

تُ��رِج��ُع��وُه ال َخ��ِس��ئْ��َت! … … … … …
ُف��وُه ت��دنَّ��َس ال��ذي ه��ذا م��ث��َل ب��ج��ان أْول��ى ال��ل��س��اِن َق��ْط��َع إنَّ
ذَووُه! وم��ن��ه��ا م��نَّ��ا ب��ن��ف��وٍس وأْوَدى َع��ْرًش��ا وخ��اَن ُم��ْل��ًك��ا َه��دَّ

حرَّاسه.) به (يذهب

متضائًال): املرسح خارج صوته پيلنيوس(يسمع القائد

االن��ت��ص��اْر؟! ذاَك ب��ع��د م��ن خ��ائ��نً��ا ظ��نَّ��ُه ق��د وَم��ن … ال��دَّه��ُر خ��ان��ن��ي
ب��ن��اْر يُ��ج��اري��ه��ا َم��ْن ج��ازْت ث��م خ��ادع��ْت ك��م ال��ت��ي ال��دُّن��ي��ا ِب��ئ��س��ِت

شاكرة): (متأثرة الزباء

َج��َواي��ا ع��ل��ى ق��ض��ي��َت ق��د ول��ك��ْن ب��ق��اي��ا إالَّ ل��ِع��زَّت��ي ث��أرَت
رض��اي��ا! م��وت��ي ف��ي ال��ثَّ��أْر ف��ب��ع��د ه��ذا ب��ع��د َم��ْوت��ي أه��اب ول��س��ُت
َض��ح��اي��ا! ص��اروا ك��لَّ��م��ا ول��ك��ْن م��ل��ٍك ب��َه��ْدم ال��ُم��ل��وِك ذُلُّ وم��ا
ال��رَّزاي��ا وأورث��نَ��ا ل��ن��ك��ب��ت��ن��ا ُح��ُروبً��ا أذْك��ى َم��ن ِق��نَ��اَع َك��َش��ْف��َت
ه��واي��ا وال ال��ج��الَل أب��ِك ف��ل��م ع��ْرض��ي َوَح��م��يْ��َت ك��رام��ت��ي ف��ُص��نْ��َت
ال��م��ن��اي��ا! وال ال��وب��اَل ت��خ��ش��ى ف��م��ا ��ر تُ��س��خَّ ل��م ال��ع��زي��زة ال��نَّ��ْف��ُس إذا
ال��س��ج��اي��ا! تُ��ك��رِّم��ن��ي ك��ان��ت إذا ذُلٍّ َرْم��ُز ��الس��ُل ال��سَّ ه��ذي وم��ا

اإلمرباطور:

ال��تَّ��ِح��يَّ��ْه ع��ظ��ي��َم وْل��تُ��َؤدُّوا َع��ن��ه��ا ال��س��الس��َل ه��ذه ارف��ع��وا

احرتاًما.) الجميع لها وينحني ذلك حراسها (يفعل
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الزبَّاء:

ال��م��ع��روِف ب��ذل��ك ��ي ح��سِّ ِص��ْدَق َف��يُ��وف��ي أُْس��دي إل��ي��َك ُش��ْك��ٍر أيُّ

اإلمرباطور:

َع��بْ��َق��ريَّ��ْه وم��ن ال��نُّ��َه��ى ج��الِل ِم��ْن ع��رٍش َرْم��َز ج��ان��ب��ي اآلن اْج��ل��س��ي

عىل يساعدها ثم رأسها عىل أمامه الذي الغار إكليل فيضع منه الزباء (تقرتب
امللكية.) العربة يف بجانبه الجلوس

ال��بَ��ريَّ��ْه ي��ش��وق ال��ذي ب��ال��ج��الل أْوَل��ى األس��ِر ف��ي أن��ِت ال��َغ��اَر واْل��ب��س��ي
ال��دَّن��يَّ��ْه وال��ن��ف��وَس ال��ذُّلَّ ت��ق��ه��ر َدْوًم��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ُح��رَُّة نَ��ْف��ُس��ِك
ال��رع��يَّ��ْه ُم��ص��اب وم��ن ُح��ُروٍب م��ن تَ��َولَّ��ى ق��د ال��ذي ع��ن َص��ْف��ح��ي ب��ع��د
س��ن��يَّ��ْه ص��ف��اٍت م��ن أن��ِت ل��لَّ��ِت��ي تُ��ْه��َدى ال��ت��ج��لَّ��ِة س��وى ع��ن��دي ل��ي��س
ال��رَِّض��يَّ��ْه ال��ح��ي��اَة أوالِدك ب��ي��ن ُم��ِل��ك��ي ض��ي��اف��ِة ف��ي س��ت��ع��ي��ش��ي��ن
َم��َل��ك��يَّ��ْه ع��زي��زًة ح��ي��اًة َر) (تَ��يْ��ب��ُو ق��ص��ر ُع��َل��ى ف��ي س��ت��ع��ي��ش��ي��ن
وف��يَّ��ْه! ب��ص��دٍق ل��ه ف��ُدوم��ي ال��ث��ان��ي ـ��ك ل��م��وِط��ِن��ـ ال��وف��اءَ تُ��نْ��ك��ُر َم��ْن َل��ْس��ِت

العربة تستأنف بينما شاكرة وتنشد الحارضين بقية أصوات (تصحبها الزَّباء
وطرب): رقص يف ونساء رجاًال الشعب من وافر عدد أقبل وقد ببطء سريها امللكية

ال��زم��اِن الع��ت��داِل أم��ان��ي ي��ا ابْ��س��م��ي س��م��اءْ ي��ا اْض��ح��ك��ي
ت��ه��اِن ف��ي ف��ارق��ص��ي وع��اِن ش��اٍق َه��مُّ ك��ال��ه��ب��اءْ َم��ض��ى ق��د
وج��اِن واٍش دوَن أم��اِن ف��ي رًض��ى ف��ي َع��َالءْ ف��ي وْل��يَ��ُدْم
ال��ح��س��ان وال��ِج��نَ��اِن ال��َج��نَ��اِن ه��ذا ربُّ ال��م��َض��اءْ ال��ع��ظ��ي��ُم

م��ل��ي��ْك ي��ا وْل��تَ��ُف��ْز م��ل��ي��ْك ي��ا ف��ل��ت��ع��ْش

فوًرا.) العامة الستار (تُسدل
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