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املرصى املرسح تأصيل
واملعلوم بنياملجهول

عام املطبوع لبنان» «أرزة كتاب أن العربية واألدبية املرسحية األوساط يف به امُلسلَّم من
حوى الذي الكتاب وهو العربي، العالم يف ويُنرش يُطبع مرسحي كتاب أول هو ١٨٦٩
املطبوع املرسحي األدب أن يعني وهذا والشعرية؛ املرسحية النقاش مارون كتابات جميع
وبالرغم كالشعر. األخرى األدبية الفنون إىل بالقياس العربي عاملنا يف العهد حديث بالعربية

لتأصيله. والدراسة والتأريخ التحقيق من كثرٍي إىل يحتاج فإنه حداثته، من
القول يمكن التي املرسحيات تلك من بصددها، نحن التي بلقيس»، «امللكة ومرسحية
القرن يف ُطِبعت التي املرسحيات من كثريًا أن ذلك — الراهن عرصنا يف مجهولة إنها
عىل والتعرف الستظهارها دءوب بحث إىل تحتاج العرشين القرن ومطالع عرش التاسع
مرسحيات عدة ضمن مصادفة ببعيدة ليست فرتة منذ عليها حصلت وقد — معاملها
«سور مكتبات وبخاصة القديمة، الكتب باعة من جمعتها املرسحيات هذه وبعض أخرى،
القديمة. واملخطوطات الكتب اقتناء اق ُعشَّ من جمعته اآلخر والبعض العتيقة، األزبكية»
توثيق أي عىل تشتمل ال غالفها، صورة من واضح هو كما بلقيس» «امللكة ومرسحية
اْلتفات عدم وراء السبب كان األمر هذا ولعل املجهولة! حقيقتها إىل القارئ يهدي تأريخ أو
مطبوعة! أنها من الرغم عىل التاريخية، وقيمتها أهميتها إىل املحدثني والُكتَّاب اد النُقَّ
– فصول أربعة ذات – حربية غرامية تشخيصية – بلقيس امللكة «رواية يقول: فالغالف



بلقيس امللكة

نسخة كل ثمن – محفوظة الطبع حقوق – املؤلفة ذمة عىل ُطِبعت – لطيفة السيدة تأليف
يُقال للغاية مضحك فصل الرواية هذه ويعقب – وبعده الطبع قبل صاغ غروش خمسة

بمرص.» باملوسكي الخديوية باملطبعة ُطِبعت – العفريت فصل له:
املرسحية؟ هذه ُطِبعت متى أهمها: من أسئلة، عدة يثري الغالف هذا أن امُلالحظ ومن
املؤلِّفة هي ومن مثَّلتها؟ التي الفرقة هي فما … ُمثِّلت كانت وإذا ال؟ أو تمثيلها تم وهل
أجبنا لو التي األسئلة هذه إلخ … «العفريت»؟ املضحك الفصل حقيقة وما لطيفة؟ السيِّدة
وستكون مرص، يف املرسحي األدب تاريخ خريطة تُجيل مفيدة بإجابات لخرجنا عليها

املرصي. املرسح تأصيل بناء إىل يُضاف حجًرا

املرسحية طباعة

النص يف أن سنجد بلقيس»؟ «امللكة مرسحية ُطِبعت متى سؤال: عىل نجيب أن حاولنا وإذا
هذه ومن عرش! التاسع القرن أواخر يف ُطِبع النص هذا أن إىل تشري دالئل عدة املطبوع
رواية وليست مرسحية أنها رغم بلقيس»، امللكة «رواية يقول الذي النص عنوان الدالئل،
يف املرسحية والعروض النصوص عىل تُطلق كانت «رواية» وكلمة الحديث. األدبي باملفهوم
السادس العقد أواخر يف مرص يف الحديث املرسح بداية منذ ا أمَّ عرش، التاسع القرن أواخر
عىل تُطلق — تياترية» «لُعبة عبارة أو — «لُعبة» كلمة فكانت عرش، التاسع القرن من
ومع خاصة، بصفة الخديوية األوبرا يف تُعرض كانت التي األجنبية، املرسحية العروض
املرسحية الفرق وتكاثر النقاش،1 خليل سليم يد مرصعىل إىل العربية باللغة املرسح دخول

«رواية». فأصبحت الكلمة تطورت عرش؛ التاسع القرن أواخر يف العربية

باللغة املرسح أدخل من أول هو النقاش خليل سليم أن َعَىل التأكيد يف أخطأت أنني يظنُّ القارئ لعل 1
الحقيقة هو ذكرته ما ولكن … بذلك قام الذي هو صنوع يعقوب أن عليه املتعارف ألن مرص! إىل العربية
،١٩٩٩ عام الكويت يف نُِرشت سابقة دراسة يف األمر هذا أوضحت وقد الجميع. عن الغائبة التاريخية
صنوع «يعقوب عنوان تحت عرش»، التاسع القرن يف العربي العالم يف املرسح «تاريخ كتابي ضمن
تحت وهو صنوع»، يعقوب مرسح «محاكمة لكتابي األوىل النواة كانت الدراسة وهذه الغائبة»، والحقيقة

اآلن. الطبع
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واملعلوم املجهول بني املرصى املرسح تأصيل

١٢ / ١١ / ١٨٦٩ يف النيل»2 «وادي مجلة سنجد نقول ما َعَىل ببعضاألمثلة أتينا وإذا
قائلًة: الخديوية األوبرا عروض أول لنا تصف

أنه ولطف، قدَّر الذي هلل الحمد سمعها: إذا لها امُلصغي يقول التي األخبار من «إن
التخليعات ملعب — األوبرية تياترو مكان ف رشَّ قد امُلعظَّم الخديوي الجناب كان بينما
وكان باألزبكية، اإلسماعيلية باملحلة الكائن — املوسيقية باأللحان املمزوجة التصويرية
الرباعة من لديه ما برهان ويُظهر املهارة من عنده ما يُبدي والالعبات الالعبني من كل
بثورة وإذا املايض، الثالثاء ليلة يف «الريجواليته» باسم عندهم املشهورة اللعبة يف والشطارة
سائر فزع حيث قامت، قد القيامة وكأن قامت قد املذكور التياترو مكان يف املوقد الغاز من
إن وقال النار خوف من أبق من أول وكان والرسور، الحظ سلسال وانقطع الحضور،

الفن.»3 أبناء الفرار يف الغنيمة
فيه: قالت ١٧ / ٢ / ١٨٧٠ يف بخرب املجلة نفس جاءت كما

يف بمرصالقاهرة، األوبرية تياترو األوروبية، واأللحان التياترية األلعاب غواة سائر «إىل
ليُعطى «سيماراميس»؛ باسم املشهورة التياترية اللعبة ستُلعب األحد)، (ليلة فرباير ١٩ يوم
الخديوية، التياترات عموم ناظر بك،4 درانيت جناب ة بهمَّ امُلنشأ اإلعانة لصندوق إيرادها
وهي الخديوية. الحرضة ظل يف املرصية التياترات وخدمة أسطاوات من الحاجات لذوي

املدرسة ناظر السعود أبو هللا عبد ١٨٦٦ سنة أنشأها أدبية، علمية سياسية «مجلة النيل: وادي ومجلة 2

يف املباحث هذه تناولت عربية صحيفة أول وهي القاهرة. يف الكبري باشا عيل محمد أسسها التي الكلية
وال سليم، وذوق راقية وأفكار صحيحة بعبارة مكتوبة األسبوع يف مرتني تصدر وكانت املرصي، القطر
اثنتي النيل وادي جريدة وعاشت ونثًرا. شعًرا اإلنشاء بفنون زمانه علماء بني اشتهر السعود أبا فإن غرو
لها؛ املساعدين أكرب من إسماعيل الخديو وكان صاحبها، بوفاة ١٨٧٨ عام تعطَّلت حتى سنة عرشة
للشئون مباحثها جميع يف تتعرض أن دون من املرشب واعتدال تام بإخالص أفكاره تخدم كانت ألنها
بريوت، األدبية، املطبعة األول، الجزء العربية، الصحافة تاريخ طرازي، دي فيليب الفيكونت الدينية.»

ص٦٩. ،١٩١٣
.١٢ / ١١ / ١٨٦٩ ،٢٩ عدد الثالثة، السنة النيل»، «وادي مجلة 3

األجزخانة أشغال ضمن بوظيفة باشا عيل محمد عهد يف مرص يف عمله بدأ باشا»: درانيت «باولينو 4

ثمَّ ،١ / ١٢ / ١٨٣١ يف فيجاوي املسيو رئاسة تحت الطب وبمدرسة زعبل، بأبي الجهادية بمستشفى
يف مريالي برتبة باشا سعيد معية بخدمة والتحق ،٢٧ / ٤ / ١٨٣٣ يف الطب بمدرسة مساعد إىل ي ُرقِّ
من عثماني عاٍل بنيشان الخديو عليه أنعم ١٨٦٧ سبتمرب ويف .٢٩ / ١٢ / ١٨٥٩ حتى ١٨٥٣ عام
وللمزيد مرص. يف للمسارح مديًرا درانيت عنيَّ املسارح ببناء إسماعيل الخديو اهتم وعندما الثالثة، الرتبة
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بلقيس امللكة

وقعة تصوير أي األوبرية؛ باسم املسماة التياترية األلعاب نوع من تخليعة عن عبارة
موسيقية.»5 توقيعات يتخللها تاريخية

التي العربية باللغة املرسحية والنصوص للعروض الصحف وصف إىل نظرنا وإذا
جريدة قالت ١١ / ٢ / ١٨٧٧ ففي بالرواية، تصفها سنجدها العربية؛ الفرق تتبع كانت

املرصية»: «الوقائع
كتابة العربي التياترو مدير نقاش أفندي سليم جناب اللبيب الحاذق من وردت …»
التياترو، يف روايات تقديم بصدد اإلسكندرية ثغر إىل الشامية الديار حرضمن أنه تتضمن
… القادم السبت يوم صورته: هذه إعالن الكتابة تلك ومع املأمول، فوق بالقبول فقوبل
شهرية، رومانية وقايع َعَىل تحتوي تاريخية رواية وهي … «مي» رواية تشخيص يصري
نقاش، أفندي سليم بقلم العربية إىل مرتجمة الشهري، الفرنساوي كورنايل تأليف من
فرانسا. كونسالتو بجانب مخصوص محل يف تُباع الدخول وتذاكر العربي، التياترو مدير
مئتي َعَىل تحتوي بالعربية مطبوعة ذاتها الرواية من نسخ املبيع برسم أيًضا هناك ويوجد
املرصية، الديار يف الشهرية «عائدة» رواية أيًضا وتُباع ونصف. فرنك النسخة ثمن صفحة،
حبيب محل ويف فرنكان، منها نسخة كل وثمن إليه، املومأ نقاش أفندي سليم بقلم ُمرتجمة

أفندي.»6 غرزوزي
باملحروسة»: العربي «التياترو عنوان تحت «األهرام» جريدة قالت ٧ / ٢ / ١٨٧٩ ويف
ذات «الظلوم» رواية خياط أفندي يوسف النبيه الشاب جناب قومبانية تقدم …»
… الجمهور همة من فاملرجو األوىل. صة للمشخِّ الليلة هذه وتخصصدخل فصول، خمسة
الساعة إىل منها ظهر ما أن َعَىل العمل، إتقان يف واالجتهاد املثابرة َعَىل القومبانية تشجيع

الجمهور.»7 رسور إليجاب كاٍف

،٧٠٨٥ رقم تحت درانيت» «بالينو باسم ملف الوزارات، قلم بالقلعة، العمومية املحفوظات دار انظر:
.٢٧٥ رقم محفظة

.١٧ / ٢ / ١٨٧٠ ،٥٢ عدد الثالثة، السنة النيل»، «وادي مجلة 5

ص٣. ،١١ / ٢ / ١٨٧٧ ،٦٩٦ عدد املرصية»، «الوقائع جريدة 6

ص٤. ،٧ / ٢ / ١٨٧٩ ،١٢٣ عدد «األهرام»، جريدة 7
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:٢٤ / ٨ / ١٨٨١ يف أيًضا «األهرام» جريدة وقالت
الشاب حرضة بإدارة «الغيور» رواية زيزينيا تياترو يف ص تُشخَّ السبت مساء «يف
أفندي حبيب عند فتُباع الدخول أوراق ا وأمَّ حداد؛ أفندي سليمان الفن هذا يف ا جدٍّ البارع

للحضور.»8 الجمهور يتقدم أن واملرجو التياترو. باب وعىل البورصة وأمام غرزوزي
«القاهرة»: جريدة قالت ١ / ١ / ١٨٩٠ ويف

القادمة الجمعة ليلة يف القباني خليل أبي الشيخ البارع األديب حرضة جوق «سيُمثِّل
الست وستغنِّي واللطافة. بالظرافة الروايات باب يف اشتهرت التي الجليس»، «أنيس رواية

وختامها.»9 الرواية خالل يف فصلني، املطربة ليىل
:٢ / ٦ / ١٨٩١ يف «املقطم» جريدة قالت وأخريًا

وهي األزبكية، تياترو يف لياٍل ثالث يُمثِّل أن فرح أفندي إسكندر األديب حرضة «عزم
الحسن»، «أبي رواية الجمعة ليلة يف فيُمثِّل الثالثاء، وليلة األحد وليلة القادمة الجمعة ليلة

الخليفتني».»10 «ملتقى رواية الثالثاء ليلة ويف العالء»، «أبي رواية األحد ليلة ويف
األوبرا يف يُقام كان الذي العرضاملرسحي أن القارئ يالحظ اإلشارات هذه خالل ومن
وباللعبة تارة باللعبة تصفه املرصية الدوريات كانت األجنبية، الفرق ِقبل من الخديوية
أو تُعرض كانت التي العربية املرسحية والنصوص العروض ا أمَّ أخرى. تارة التياترية
سنجد البداية نقطة إىل عدنا وإذا بالرواية. تصفها فكانت العربية، الفرق قبل من تصدر
«لُعبة عبارة أو «لُعبة» كلمة عليه يُكتب ولم «رواية»، كلمة عليه ُكِتب بلقيس» «امللكة نص
اعتبار َعَىل عرش التاسع القرن أواخر يف طبعه تم النص هذا أن َعَىل يدل وهذا تياترية»،

العربية. باللغة مطبوع أنه
الحجر ومطابع صورته، من واضح وهذا بالحجر، النصمطبوع أن إىل باإلضافة هذا
طباعة أسلوب عن فضًال هذا عرش. التاسع القرن يف واألساسية الرسمية املطابع كانت
حوارها ا أمَّ اليمني، َعَىل تُكتب املرسحية شخصيات أسماء أن اآلن فاملعروف املرسحية! حوار
أن نالحظ بلقيس» «امللكة مرسحية نص يف ا أمَّ مبارشًة، األسماء بعد اليسار َعَىل فيُكتب
أعىل ثابت عنوان وجود يف تتمثل الطريقة وهذه مختلفة! بطريقة ُكِتبت الشخصيات أسماء

ص٣. ،٢٤ / ٨ / ١٨٨١ ،١١٨٥ عدد «األهرام»، جريدة 8

ص٢. ،١ / ١ / ١٨٩٠ يف ،١١٣٦ عدد «القاهرة»، جريدة 9

ص٣. ،٢ / ٦ / ١٨٩١ ،٦٨١ عدد «املقطم»، جريدة 10
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األسماء ُوِضعت املتكلم وأسفل ُمخاطب)، (ُمتكلم، هما كلمتان، به الصفحات جميع يمني
أن أيًضا يُالحظ كما الحديث.11 إليها املوجه األسماء ُوِضعت املخاطب وأسفل املتحدثة،
يف املعنى بهذا منتًرشا كان املصطلح وهذا حاليٍّا، «املشهد» لكلمة املرادف هي «الجزء» كلمة
الشهرية مقدمته يف النقاش مارون رشحه وقد العربي، العالم يف بدايته منذ العربي املرسح
بلقيس» «امللكة مرسحية طباعة أسلوب إن نقول: ذلك َعَىل وبناءً لبنان»12 «أرزة بكتابه
َعَىل واألمثلة عرش، التاسع القرن يف ُطِبعت التي العربية املرسحيات معظم أسلوب نفس هو

كثرية.13 ذلك

(قراد مثًال: هكذا، األسماء بالرواية سرتى أنك «واعلم قائًال: الطريقة هذه النقاش مارون رشح وقد 11

عيىس، ريشا أم نقول: حينما ذلك ومثل هند)، إىل قراد من هو اآلتي الكالم أن بذلك (فالقصد هند)، –
كالمه (فيكون ذاته، الثعلبي مثًال: نقول وعندما جرٍّا، وهلُمَّ عيىس) إىل ريشا أم من الخطاب (فيكون
يوهمون أيًضا وهم اآلخرون، األشخاص يسمعه أالَّ أحيانًا بذلك يقصد بذاته، ذاته يخاطب كإنسان لذاته
وعندما الصناعة). هذه مؤلفي عند ينايف ال هذا وسمعهم سامعني، كونهم مع سامعني غري أنهم الحارضين
الجوقة إىل قراد ومن قراد، إىل الجوقة من الخطاب (فيكون جوقة) – (قراد قراد)، – (جوقة مثًال: نقول
واحًدا، كالًما سويًة نون يلحِّ األشخاص كثريًة أحيانًا ألن هو واحًدا؛ الكالم يكن وإن واحٍد، بوقٍت أيًضا
كالمه يكون منهم كلٌّ ولكن سويًة، نون يلحِّ أيًضا وأحيانًا واحًدا، القصد يكون أو قصد، منهم لكل ويكون
العمومية، املطبعة لبنان، أرزة النقاش، مارون إلخ).» … اآلخر ضدَّ يكون أحيانًا بل ال، اآلخر، عن مختلف

املقدمة. ،١٨٦٩ سنة بريوت
النقاش: مارون يقول 12

ا وأمَّ … أجزاء جملة إىل ينقسم فصل كل أيًضا هكذا فصول، جملة إىل تنقسم الرواية أن كما «اعلم
موجوًدا كان الفصل ابتدأ حينما مثًال نقًصا، أو كان زيادة صني املشخِّ عدد تغيري عن عبارة فهي األجزا
جزءًا، ونه يسمُّ التغيري فهذا اثنني، املوجودين فصار إبراهيم، إليه فدخل يوسف، واحد؛ شخص باملرسح
جزءًا، ونه يسمُّ أيًضا فهذا أحدهم، املرسح من خرج ثمَّ آخر، جزء تغيري فصار سليم، دخل هذا وبعد
ليعرف ا؛ جدٍّ صني املشخِّ من اعتبارها يقتيض األجزا هذه وتقسيم الفصل. نهاية إىل األجزا هذه ويعدِّدون

املرسح.» من وخروجه دخوله وقت منهم كل
السابق. لبنان، أرزة النقاش، مارون

املطبعة عائدة، النقاش، خليل سليم السابق. لبنان، أرزة النقاش، مارون املثال: سبيل َعَىل انظر 13
عجائب واصف، محمود .١٨٧٥ بريوت، الكلية، املطبعة مي، النقاش، خليل سليم .١٨٧٥ السورية،
املطبعة العواقب، حسن عاصم، إسماعيل .١٨٩٣ قواديس، بحارة حمام بشارع ترك مطبعة األقدار،

.١٨٩٤ العباسية،
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العبارة عرش، التاسع القرن أواخر يف املرسحية طباعة إىل تشري التي أيًضا األدلة ومن
العبارات من وهي حربية»، غرامية «تشخيصية تقول: والتي العنوان، أسفل جاءت التي
َعَىل كثرية واألمثلة عرش، التاسع القرن يف العربية املرسحيات ونارشي طابعي لدى األثرية
هذه «ويعقب وتقول: الغالف َعَىل جاءت التي العبارة تلك إىل باإلضافة هذا أيًضا.14 ذلك
كانت املضحكة الفصول أن علمنا وإذا العفريت.» له يُقال للغاية مضحك فصل الرواية
مرص، يف بالعربية املنطوق أو املكتوب املرسح ظهور بداية منذ املرصية املسارح يف منترشة
أواخر يف ُطِبعت املرسحية هذه أن لنا سيتَِّضح العرشين؛ القرن أوائل حتى مستمرة وظلَّت

عرش. التاسع القرن
الخديوية باملطبعة «ُطِبعت تقول: املرسحية غالف َعَىل ُكِتبت عبارة آخر نجد وأخريًا
وإذا بمرص، الخديوي العهد يف ُطِبعت املرسحية أن َعَىل تدل عبارة وهي بمرص»، باملوسكي
توفيق الخديو ثمَّ إسماعيل بالخديو بدأ مرص يف الخديوي الحكم أن االعتبار يف وضعنا
عرش؛ التاسع القرن أواخر يف ُطِبعت املرسحية أن ح يرجِّ ذلك فإن عباس؛ الخديو وأخريًا

الوقت.15 ذلك يف العربية املرسحيات من العديد َطبعِت الخديوية املطبعة إن حيث

املرسحية تمثيل

سنجد بلقيس»؟ «امللكة مرسحية تمثيل بالفعل تم هل يقول: سؤاًال أنفسنا َعَىل طرحنا إذا
العروض إىل أشارت أو تحدَّثت التي للدوريات بمسح القيام إىل منَّا تحتاج اإلجابة أن
هذه صعوبة ورغم «بلقيس»! اسم تحمل والتي عرش، التاسع القرن يف ت تمَّ التي املرسحية

سابقة.16 دراسة يف بها قمنا أننا إال املهمة

واملظلوم» الظالم يف املكتوم «الرس مرسحية غالف َعَىل أدبية» غرامية حماسية «تشخيصية عبارة انظر 14
عام املطبوعة الدجى» «بدر مرسحية غالف َعَىل حكمية» حبية «تشخيصية وعبارة ،١٨٩٥ عام املطبوعة
.١٩٠٢ عام املطبوعة األول» «بسماتيك مرسحية غالف َعَىل تشخيصية» أدبية «تاريخية وعبارة ،١٩٠٠

.١٨٩٥ الخديوية، املطبعة ظفر، صرب من األزهري، محمد توفيق محمد انظر: 15
العامة املرصية الهيئة عرش، التاسع القرن يف مرص يف املرسح تاريخ إسماعيل، عيل سيد د. انظر: 16
عرش، التاسع القرن يف العربي العالم يف املرسح تاريخ إسماعيل، عيل سيد د. وأيًضا: .١٩٩٨ للكتاب،

.١٩٩٩ الكويت، والتوزيع، للنرش املرجاح مؤسسة
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لعروضمرسحية إشارات خمس هناك أن سنجد هنا؛ الدراسة هذه بمواد استعنَّا وإذا
هذه سنناقش أيدينا، بني الذي النص تمثيل حقيقة َعَىل وللوقوف «بلقيس»، اسم تحمل

التفصيل: من بيشءٍ اإلشارات
إعالن طريق عن ،١٠ / ١١ / ١٨٨٧ يف «القاهرة» جريدة خالل من جاءت األوىل: اإلشارة

فيه: جاء والنجاح، املعارف جمعية يخصُّ األزبكية حديقة لتياترو
امللكة َعَىل العشق «تأثري رواية ص سنشخِّ بأننا علًما اإلنسانية نرصاء «نحيط
ملدرسة إعانًة ١٨٨٧؛ سنة نوفمرب ١٠ املوافق الجمعة ليلة الخميس مساء يف بلقيس»
خمسة ذات غرامية أدبية تاريخية الرواية وهذه بمرص. املؤسسة التوفيقية النجاح
فرجاؤنا املغنيني. أعظم من تلحني أدوار ويتخلَّلها للغاية، مضحك فصل ويليها فصول،

خريية.»17 الغاية إن حيث التذاكر؛ ابتياع َعَىل اإلقبال الجمهور حرضات من
امللكة َعَىل العشق «تأثري مرسحية اسم أن نالحظ جيًِّدا؛ اإلشارة هذه صنا تفحَّ وإذا
فإن الطفيف االختالف هذا ورغم بلقيس»، «امللكة مرسحيتنا اسم عن يختلف بلقيس»
هذا وسيتَّضح االنطباق! تمام اآلخر االسم عليه ينطبق بلقيس» «امللكة مرسحية موضوع
«ويليها عبارة ذلك إىل أضفنا وإذا الكتاب. هذا يف النصاملنشور يقرأ عندما للقارئ األمر
الفصل نص وبني بينها وربطنا السابقة، اإلشارة يف جاءت كما للغاية»، مضحك فصل
ربما اإلشارة هذه أن احتمال سيقوى املرسحية؛ نص بعد املطبوع «العفريت» املضحك
خمسة «ذات عبارة وجود من الرغم َعَىل وذلك بلقيس»، «امللكة مرسحية تمثيل تخصُّ
أربعة ذات أيدينا بني الذي بلقيس» «امللكة نص ألن االحتمال؛ تُضِعف التي فصول»

فصول!
العرض َعَىل القائم يكون أن املمكن من ألنه قائًما؛ زال ما فاالحتمال ذلك ورغم
تم املرسحي العرض هذا يكون أن أيًضا وربما فصلني، إىل الفصول أحد بتقسيم قام
النص اسم وبني العرض اسم بني االختالف جاء هنا ومن نفسها، املرسحية طباعة قبل

املطبوع.

.١٠ / ١١ / ١٨٨٧ ،٥٧٠ عدد «القاهرة»، جريدة 17
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«املقطم»: جريدة قالت وفيها ،٨ / ٤ / ١٨٩١ يف جاءت الثانية: اإلشارة
«امللكة روايتي قبله وما أمس حمدي أفندي عيل بإدارة الوطني الكمال جوق «مثَّل
استحسانًا. قوا وصفَّ الحضور وُرسَّ واملمثِّالت، املمثِّلون فأجاد القلوب»، و«قوت بلقيس»

الصديق».»18 «يوسف رواية الليلة هذه يف وسيمثِّلون
ولم بلقيس»، «امللكة املرسحية اسم رصاحًة ذكرت أنها اإلشارة هذه َعَىل واملالحظ
مرسحية أن َعَىل دالئل بعدة أوحت السابقة اإلشارة كانت فإذا آخر! يشءٍ أي عن تتحدث
تؤكد اإلشارة هذه فإن الصحيح، االسم ذكر دون بالتمثيل املقصودة هي بلقيس»، «امللكة
غري الرتجيح هذا ولكن .١٨٩١ عام بالفعل ُمثِّلت بلقيس» «امللكة باسم مرسحية أن َعَىل
مرسحية نفسها هي ،١٨٩١ عام ُمثِّلت التي بلقيس» «امللكة مرسحية أن إلثبات كاٍف
تأِت لم «املقطم» جريدة إشارة ألن الكتاب؛ هذا يف واملنشورة املطبوعة بلقيس» «امللكة

فقط! املرسحية باسم الترصيح سوى أخرى، تفصيالت بأية
طنطا، يف وكيلها من وباألخص أيًضا، «املقطم» جريدة خالل من جاءت الثالثة: اإلشارة

:٢٤ / ٧ / ١٨٩١ يف قال عندما
خمسة ذات أدبية رواية وهي «بلقيس»، رواية أمس ليلة عندنا العربي الجوق «مثَّل
«الصيَّاد»، رواية السبت ليلة وسيُمثِّل الحارضون، لهم ق وصفَّ املمثِّلون فأجاد فصول،

األدبي.»19 الفن لهذا إحياءً الوطني الجوق هذا بنارص األخذ َعَىل الجمهور فنحض
املالحظ ومن … فرح إسكندر جوق هو اإلشارة هذه يف املقصود الوطني والجوق
بلقيس» «امللكة مرسحية أن إثبات وهو هدفنا، عن خطوات عدة تبعدنا اإلشارة هذه أن
أن تُثِبت اإلشارة هذه ألن عرش؛ التاسع القرن يف ُمثِّلت قد الكتاب هذا يف املنشورة
ورغم !١٨٩١ عام ُمثِّلت — بلقيس» «امللكة باسم وليست — «بلقيس» باسم مرسحية
مختلفتني، مرسحيتني هناك أن احتمال يُقوِّي اختالف أنه إال اليسري االختالف هذا
الفرق قيام من الرغم َعَىل وذلك «بلقيس»! باسم واألخرى بلقيس» «امللكة باسم األوىل

ص٢. ،٨ / ٤ / ١٨٩١ ،٦٣٨ عدد «املقطم»، جريدة 18

ص٢. ،٢٤ / ٧ / ١٨٩١ ،٧٢٣ عدد «املقطم»، جريدة 19
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للجمهور، جذبًا باختالفها لإليحاء املرسحيات نفس أسماء بتغيري الوقت هذا يف املرسحية
فرح.20 إسكندر فرقة وباألخص

تحدَّث وفيها ،٢٨ / ٣ / ١٨٩٣ يف «األستاذ» مجلة خالل من جاءت الرابعة: اإلشارة
قائًال: الخريية الفتوح جمعية عن النديم هللا عبد

تياترو يف بلقيس» «امللكة رواية صت شخَّ فقد املقبولة، الروايات ص تُشخِّ «هي
من أبدوا حيث أعضائها؛ لحرضات متشكرين فضلها شاكرين الناس فخرج الرباديزو،
فإنها ذلك عىل وعالوًة عليهم. الثناء إىل الناس دعا ما التمثيل وحسن التشخيص إتقان
تأسيس عىل وعازمة الشقافة، كوم يف مدرسة لها واملعارف العلوم تُدرِّس خريية جمعية

21«… القباري قسم يف أخرى مدرسة
باسم مرسحية هناك أن عىل التأكيد يف الثانية اإلشارة مع تتفق اإلشارة وهذه
أن رصاحًة يثبت لم االتفاق هذا ولكن .١٨٩٣ عام بالفعل تمثيلها تم بلقيس» «امللكة
بلقيس» «امللكة مرسحية نفسها هي ١٨٩٣ عام ُمثِّلت التي بلقيس» «امللكة مرسحية
أخرى أمور بأية تأِت لم «األستاذ» مجلة إشارة ألن الكتاب؛ هذا يف واملنشورة املطبوعة

فقط! املرسحية باسم الترصيح العرضسوى عن
وفيها ،٢٠ / ١٠ / ١٨٩٣ يف «املقطم» جريدة خالل من جاءت وقد الخامسة: اإلشارة

قالت:
املمثِّلون فأحسن اق»، الُعشَّ «أحوال أو «بلقيس» رواية البارحة الرسور جوق «مثَّل
لعشقها ابنتها من الغرية أخذتها حني بلقيس وخصوًصا واإللقاء، التمثيل يف واملمثِّالت
عقب وقد االستحسان، عالمة متواليًا الجمهور تصفيق وكان هي. تحبه الذي األسري

«حفظ مرسحية تمثل نجدها فمثًال مرة، من أكثر املرسحية اسم تغيري فرح إسكندر فرقة اعتادت لقد 20
تُمثِّلها فرتة وبعد الجميل» «صنع مرسحية تمثِّل ثمَّ «الظلوم»، باسم أخرى مرة تمثِّلها فرتة وبعد الوداد»
ومرسحية امللوك»، «حلم هي «القيرص» فمرسحية مرسحياتها، باقي يف وهكذا … املتكلم» «العلم باسم
الرشيفة»، «العواطف هي الحديد» معامل «صاحب ومرسحية فينسيا»، «شجاع هي الهائل» «الرجل
األمريين»، «عداوة هي الخليفة» «عدل ومرسحية املغتصب»، «اإلرث هي سيمون» «الكابورال ومرسحية

إلخ. … االنتقام» «مدهشات هي املشنقة» «شهداء ومرسحية
.٢٨ / ٣ / ١٨٩٣ يف ،٣٢ عدد «األستاذ»، مجلة 21

16



واملعلوم املجهول بني املرصى املرسح تأصيل

فصل وتالها الوقع، ُحسن لها فكان مختلفة، مناظر ذات سيماوية فصول تمثيل ذلك
22«… الحارضون به ُرسَّ مضحك

عرض عن وجدناها التي اإلشارات أضعف من تُعترب اإلشارة هذه أن من وبالرغم
كما بلقيس»، «امللكة ب املرسحي العرض اسم رصاحًة تذكر لم إنها حيث املرسحية؛
عىل دليل أقوى تعترب أنها إال اق»! الُعشَّ «أحوال وهو للعرض آخر اسًما ذكرت أنها
اق» الُعشَّ «أحوال أو «بلقيس» باسم ١٨٩٣ عام بالفعل تمثيلها تم التي املرسحية أن
لطيفة، السيدة تأليف بلقيس» «امللكة مرسحية نفسها هي الرسور، جوق خالل من

الكتاب! هذا يف واملنشورة
عندما املرسحية مضمون ذكرت التي الوحيدة هي اإلشارة هذه أن ذلك عىل والدليل
هي.» تحبه الذي األسري لعشقها ابنتها من الغرية أخذتها بلقيسحني «وخصوًصا قالت:
السابقة اإلشارة يف املذكور املضمون أن له سيتَّضح نصاملرسحية القارئ يطالع وعندما
تحكي لطيفة للسيدة بلقيس» «امللكة فمرسحية املنشور، نصاملرسحية عنيمضمون هو
بلقيس، ابنة «جوليا» حب يف يقع الذي «بختيار»، هو لها أسرٍي حب يف بلقيس وقوع عن
بختيار بني تفرِّق أن وسيلة بكل وتحاول بلقيس، قلب يف الغرية تدبُّ ذلك وبسبب

املنشور. النص أحداث إلخ … بختيار بحب تفوز حتى جوليا؛ وابنتها
تأليف بلقيس» «امللكة مرسحية نص أن لنا يتأكد السابقة اإلشارة عىل وبناءً
عام يف وباألخص عرش، التاسع القرن أواخر يف بالفعل تمثيله تم قد لطيفة السيدة
الكتاب هذا يف املنشور النص إن نقول أن ونستطيع بل الرسور. جوق خالل من ١٨٩٣
النسخة وهذه الرسور، جوق يخصُّ النصكان هذا ألن الفعلية؛ نصوصالتمثيل أحد هو
نص ضمن املنشورة صني» املشخِّ «أسماء صفحة ذلك عىل والدليل التمثيل! نسخة هي
املرسحية شخصيات أسماء أمام ُكِتبت املمثِّلني أسماء أن القارئ يالحظ وفيها املرسحية،
لطيفة، ليىل، مرتىض، السيدة، هكذا: وجاءت واملداد»، «الريشة خالل من اليد بخط
أبرز من ولطيفة» «مصطفى، أن الحق موِضع يف وسنعلم الخالق. عبد كامل، مصطفى،

الرسور. جوق ممثِّيل

ص٣. ،٢٠ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٨ عدد «املقطم»، جريدة 22
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مرصية مرسحية مؤلفة أول

التاسع القرن أواخر يف وتمثيلها طباعتها تمت بلقيس» «امللكة مرسحية أن أثبتنا قد كنَّا إذا
هذه حتى — تُعترب ألنها املرسحية؛ هذه مؤلِّفة عن نبحث أن علينا الواجب فمن عرش،
بصفة العربي املرسح تاريخ يقرأ فمن مرصية! عربية مرسحية مؤلِّفة أول — اللحظة
قامت مطبوًعا مرسحيٍّا ا نصٍّ ١٨٩٣ عام قبل يجد لن خاصة؛ بصفة املرصي واملرسح عامة
«لطيفة»؟! هي فمن لطيفة! للسيدة بلقيس» «امللكة نصمرسحية سوى «امرأة» بكتابته
املرسحي املجال يف العامالت السيِّدات إحدى هي «لطيفة» السيدة أن نظن نحن
أن من املرسحية غالف عىل ُكِتب ما إىل راجع الظن وهذا … عرش التاسع القرن يف املرصي
عىل النص طبعت أنها بدليل املرسح، تعشق إنها أي املؤلِّفة»؛ ذمة عىل «ُطِبعت املرسحية
فرقة أية أن يعني وهذا محفوظة»! الطبع «حقوق عبارة إىل باإلضافة الخاصة، نفقتها
بذلك، اإلذن تأخذ وأن بد ال بلقيس»، «امللكة مرسحية نص تُمثِّل أن أرادت إذا مرسحية
يف تعمل كانت «لطيفة» املؤلِّفة أن عىل أيًضا يدل وهذا ذلك، نظري مبلًغا للمؤلفة تدفع أو
«جوق وباألخصمع املرسحية، الفرق مع تعامالت لها تقدير أقل عىل أو املرسحي، الوسط

.١٨٩٣ عام الرسور»
نؤكِّده أن يجب فإننا املرسحية، غالف عبارات خالل من جاء السابق ظننا كان وإذا
سيدة عن املرسحي التاريخ يف البحث إالَّ أمامنا يوجد وال أخرى، تاريخية بأدلة ونوثِّقه
أواخر منذ املرصي املرسح تاريخ يف بحثنا وبالفعل املرسح! مجال يف عملت «لطيفة» تُدعى
عاشت ربما لطيفة أن ِلظنِّنا — العرشين القرن من األول الثلث وحتى عرش التاسع القرن
ست فوجدنا — عرش التاسع القرن أواخر يف النص كتبت أنها اعتبار عىل الوقت، هذا إىل
من األول الثلث يف ممثِّالت خمس «لطيفة»، تُدعى منهن واحدة كل مرسحيات ممثالت

عرش. التاسع القرن أواخر يف فقط واحدة وممثِّلة العرشين، القرن
أمني»، «لطيفة هي — العرشين القرن من األول الثلث ممثِّالت من — األوىل فاملمثِّلة
ورمسيس أبيض جورج فرقة منها ،١٩١٨ عام منذ مرسحية فرق عدة يف عملت وقد
عام منيب فوزي فرقة يف عملت وقد كامل»، «لطيفة والثانية القومية. والفرقة عيد وعزيز
والرابعة .١٩٢٦ عام صدقي أمني فرقة يف عملت وقد سعيد»، «لطيفة والثالثة .١٩٢٥
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نظمي»، «لطيفة والخامسة .١٩٢٧ عام منذ عكاشة فرقة يف عملت وقد حجازي»، «لطيفة
23.١٩٣٤ عام منذ ار الكسَّ عيل فرقة يف وأيًضا التمثيل، أنصار جمعية فرقة يف عملت وقد
«لطيفة» تُدعى ممثلة كل أخبار وتتبعنا السابقة، املرسحية الفرق أسماء إىل نظرنا وإذا
بلقيس» «امللكة مرسحية وبني وفرقهن املمثِّالت بني عالقة أية نجد لن الفرق؛ بهذه عملت
عاشت التي «لطيفة» املمثلة عن الحديث إال أمامنا يبَق لم ذلك عىل وبناءً الرسور! وجوق

عرش. التاسع القرن أواخر يف املرسحي بالتمثيل وعملت
،١٨٩٦ عام وحتى ١٨٩١ عام منذ إشارات ست يف ذكره جاء «لطيفة» املمثلة واسم
هذه عن ولنتحدث «لطيفة»! األوىل وممثِّلته وبطلته الرسور جوق عن تحدَّثت وجميعها

التفصيل: من بيشءٍ اإلشارات
«إعالن خالل من وذلك ،١٨ / ٢ / ١٨٩١ يف «املقطم» جريدة ذكرتها األوىل: اإلشارة

فيه: جاء الوطنية»، الرسور جمعية
الهيئة بني األول املقام له وصار األيام هذه يف ازدهى قد التشخيص فن «إن
هي التي األدبية الروايات واستماع املراسح، عىل العموم إقبال ذلك ودليل االجتماعية،
يكون وكيف واألمانة، العفة من عليه كانوا وما السلف أحوال الحارض بها يرى مرآة
بمشاهد أنظاره ويمتِّع األدبية، ومحارضتهم مسامرتهم أيًضا ويشاهد الخائنني. جزاء
من مدة الفن هذا خدموا الذين من كنت وملا رخيمة. بأصوات آذانه ويشنف حسنة،
عىل املوىل كرم من حائًزا واألرياف، القاهرة يف كثرية روايات بتشخيص وقمت الزمن،
بإتقان معروفهم أقابل أن ثمَّ من فاقتىض يل؛ تعزية أكرب أُعدُّه أمر وهو العموم، رضا
اتَّخذنا قد كثريين لطلب وإجابًة حبورهم. ويزيد رسورهم يضاعف حدٍّ إىل جوقنا حالة
مدرسة أمام باشا، قاسم سعادة منزل بجوار النرصية، يف الغاية حسن جديًدا محالٍّ
ذلك كل اآلن. صإىل تُشخَّ لم والتي صت ُشخِّ التي الروايات من لتشخيصكثري املبتديان؛
اآلداب، ُمحبِّي رضا سوى مكافأة عليه نطلب ال قلب، طيب عن للوطن خدمة جعلناه
الخديوية الفخيمة الحرضة بقاء بطول داعني القهار، الواحد عىل أمٍر كل يف متَّكلني
ُمبرشِّ ناظرها املبارك وعيل ال كيف … وأثمرت العلم رياض ازدهت السعيدة بأيامه التي

.٢٧ / ٥ / ١٩٣٤ ،١٣٧١ عدد «املقطم»، وجريدة .١٤ / ٢ / ١٩٢٧ ،٦٢٤٦ عدد «مرص»، جريدة انظر: 23
«املقطم»، وجريدة .٧ / ٢ /١٩٣٤ ،٥٣٠ عدد «املصور»، ومجلة .٥ / ٧ / ١٩٢٦ ،٣٢ عدد «املرسح»، ومجلة

.٢٦ / ٣ / ١٩٣٥ ،١٤٠٦ عدد
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االمتحان عند ألنه لإلطناب لزوم وال احتجاب. بعد العلم وظهور املآب بُحسن اآلداب
رواية، الليلة هذه يف ص وسنشخِّ حال. كل يف االتِّكال هللا وعىل يُهان، أو املرء يُكرم
السيِّدة وحرضة عيل، أفندي مصطفى الشهري املطرب حرضة األدوار بأهم وسيقوم
به وتتنايس تتعطر رقص فصل ذلك ويعقب هللا»، عبد «لطيفة الفن بهذا املشهورة
صاغ قرش ٣٠ الدخول أسعار مضحك. فصل ذلك ويتلو املشهورات، السيِّدات إحدى

جرجس.»24 ميخائيل الجمعية مدير … أوىل درجة كريس ٤ كرايس. خمس لوج
يف بالفيوم مراسلها من وتحديًدا «الرسور»، جريدة خالل من جاءت الثانية: اإلشارة

فيها: قائًال ،٢٤ / ٣ / ١٨٩٢
جرجس، أفندي ميخائيل األديب حرضة بإدارة الرسور جمعية جوق إلينا «قدم
كثريين، بحضور أمس مثَّلها وقد «عائدة»، رواية أشهرها أدبية روايات عدة بيننا فمثَّل
حرضة سيَّما التمثيل، وبراعة اإللقاء ُحسن من بأدوارهم واملمثِّالت املمثِّلون فأجاد
الفاضلة الخاتون وحرضة الكهنة، رئيس رمسيس دور ممثل رحمي، أفندي محمود
يتخللها مهمة أدوار عدة الستعادة الحارضون اضطر مما عائدة؛ دور ممثِّلة «لطيفة»
ُمظِهًرا خطيبًا املرسح يف نخلة جرجس إبراهيم وكيلهم وقف وقد االستحسان، تصفيق
براعتهم وأظهر الجوقة مدح ثمَّ االجتماعية، الهيئة عىل التأثري من لها وما الروايات فضل

الكرام.»25 ورجاله املعظَّم خديوينا لسموِّ بالدعاء وختمه الفن، هذا يف
ببني «املقطم» جريدة مراسل فيها وقال ،٢٢ / ١٢ / ١٨٩٤ يف جاءت الثالثة: اإلشارة

سويف:
والجمهور األدبية، رواياته يمثِّل جرجس أفندي ميخائيل األديب جوق يزال «ال
السيدة حرضة سيَّما وال واملمثِّالت، املمثِّلني وبراعة الروايات انتقاء لحسن شاكر
الرخيم. الصوت ذي إبراهيم الشيخ وحرضة نطقها، وفصاحة إلقائها لُحسن «لطيفة»،
الجوق لهذا يسبق لم جديدة رواية وهي الشهرية، «أوتلو» رواية الغد مساء يف ويُمثِّل

البندر.»26 هذا يف تمثيلها

ص٤. ،١٨ / ٢ / ١٨٩١ ،٥٩٨ عدد «املقطم»، جريدة 24

.٢٤ / ٣ / ١٨٩٢ ،١٢ عدد «الرسور»، جريدة 25

ص٢. ،٢٢ / ١٢ / ١٨٩٤ ،١٧٥٢ عدد «املقطم»، جريدة 26
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املنصورة، يف «مرص» جريدة مراسل خالل من ،٩ / ١ / ١٨٩٦ يف جاءت الرابعة: اإلشارة
فيها: قال

وسيُمثِّل جرجس، أفندي ميخائيل لحرضة الوطني الرسور جوق بندرنا ف رشَّ «قد
الشهري املطرب حرضة أدوارها بأهم ويقوم الغرام»، «شهداء رواية الليلة هذه يف
إقباًال العموم من يجد أن فعىس «لطيفة»، السيِّدة البارعة واملمثِّلة عيل أفندي مصطفى

العزيز.»27 وطننا ألبناء املفيد العمل هذا عىل ينشط
بتاريخ املنصورة يف «مرص» جريدة مراِسل خالل من أيًضا جاءت الخامسة: اإلشارة

فيها: قال ،٢٢ / ١ / ١٨٩٦
التفريح بتياترو املاضية الليلة جرجس أفندي ميخائيل حرضة جوق ص «شخَّ
القلوب خالب البارع املطرب حرضة سيَّما املمثِّلني، جميع أجاد وقد «كليوباترا»، رواية
التي «لطيفة» والسيِّدة أنطونيوس، دور مثَّل الذي عيل، أفندي مصطفى نغماته بحسن
أفندي حنَّا حرضة قام وقد واالنتظام. السبك من قالب يف ووضعته كليوباترا، دور مثَّلت
ليلة يف الجوق هذا وسيُمثِّل وفوائده. التشخيص عن الحارضين عىل خطبة وتال فهمي

إقباًال.»28 األهايل من يجد أن فعىس الصديق»، «يوسف رواية القادمة األحد
«إعالن عنوان تحت قائلًة ،٢٨ / ٢ / ١٨٩٦ يف «املقطم» جريدة ذكرتها األخرية: اإلشارة

للمنوفية»:
الكوم، شبني بندر إىل الرسور» «بجوق املشهور جوقنا استحرضنا قد تعاىل «بحوله
بأهم وسيقوم األيوبي»، الدين «صالح رواية فنمثِّل املقبل، األحد ليلة التمثيل يف وسنبتدئ
فنرجو الشهرية. «لطيفة» السيِّدة وجناب عيل، أفندي مصطفى املطرب حرضة أدوارها
ميخائيل … التوفيق هللا وعىل خاطرهم، يرس ما ليشاهدوا ترشيفنا األعيان حرضات من

الرسور.»29 جوق صاحب جرجس
بطلة هي هللا» عبد «لطيفة السيِّدة أن عىل تؤكِّد أنها اإلشارات هذه عىل املالحظ ومن
تم «بلقيس» مرسحية أن سنجد قليًال الوراء إىل عدنا وإذا األوىل، وممثِّلته الرسور جوق

ص١. ،٩ / ١ / ١٨٩٦ يف ،١٠ عدد «مرص»، جريدة 27

ص٢. ،٢٢ / ١ / ١٨٩٦ يف ،٢١ عدد «مرص»، جريدة 28

ص٣. ،٢٨ / ٢ / ١٨٩٦ ،٢١١٠ عدد «املقطم»، جريدة 29
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إسكندر وفرقة الكمال وجوق والنجاح املعارف جمعية خالل من فقط واحدة مرة تمثيلها
عىل يدل وهذا مرة!30 من أكثر مثَّلها فقد الرسور» «جوق ا أمَّ الخريية، الفتوح وجمعية فرح
هللا» عبد «لطيفة السيِّدة نفسها هي بلقيس» «امللكة مرسحية مؤلِّفة «لطيفة» السيِّدة أن

الرسور. جوق بطلة
«لطيفة» اسم يذكر لم بلقيس» «امللكة نصمرسحية غالف أن أيًضا ذلك عىل والدليل
نظرنا وجهة من — ذلك وتفسري هللا»! عبد «لطيفة وهو األوىل، اإلشارة يف جاء كما بالكامل
عىل الرسور جوق صاحب جرجس— ميخائيل كتبها والتي األوىل، اإلشارة أن يف يتمثَّل —
ومن الرسور! لجوق األوىل األعوام من وهو ،١٨٩١ عام يف كانت — فرقته عن اإلعالن سبيل
ممثِّلته خصوًصا فرقته، ألعضاء الكاملة األسماء عن يُعِلن أن الجوق لصاحب بدَّ ال كان هنا
اسم بذكر الصحف اكتفت الرسور؛ جوق ونجاح التمثيل من عام مرور بعد ولكن األوىل.
وجود عدم إىل باإلضافة هذا الرسور، بجوق وارتباطها شهرتها عىل داللًة فقط؛ «لطيفة»
مرسحيتها لطيفة ألَّفت عندما هذا عىل وبناءً لطيفة! تُدعى الفرتة هذه يف أخرى ممثِّلة أية
اعتبار عىل النص، غالف عىل كامًال اسمها تذكر لم ،١٨٩٣ عام وطبعتها بلقيس»، «امللكة

«لطيفة». وهو فقط األول باسمها ُعِرفت قد أنها
مؤلِّفة هي هللا» عبد «لطيفة املمثِّلة الرسور» «جوق بطلة أن لنا يتضح سبق ومما
عام ُمثِّلت والتي عرش، التاسع القرن أواخر يف ونُِرشت ُطِبعت التي بلقيس» «امللكة مرسحية
يدلُّ مما مسلًما؛ مرصيٍّا اسًما سنجده هللا»، عبد «لطيفة اسم يف النظر أمعنَّا وإذا .١٨٩٣
يف والسبب مسلمة»31 «مرصية مرسحية ومؤلِّفة ممثِّلة أول هي هللا» عبد «لطيفة أن عىل
املهدية» «منرية السيدة أن السائد االعتقاد كان النص هذا اكتشاف قبل أنه األمر هذا إثارة

32.١٩١٥ عام املرسح خشبة تعتيل مسلمة مرصية ممثِّلة أول هي

وجريدة .٢٠ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٨ وعدد ،١٩ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٧ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 30
.١٠ / ٣ / ١٨٩٤ ،٤٨٦٤ عدد «األهرام»،

يهودية، أو مسيحية كانت عرش التاسع القرن يف مرص يف مرسحية ممثِّلة أية أن تاريخيٍّا فاملعروف 31

وردة الشامية، ليىل بيطار، هيالنة مثل: … أسمائهن من واضح وهذا مرص. من أو الشام من كانت سواء
ديان. ميليا أستاتي، إبريز أستاتي، أملظ نجار، ماتيلدا كفوري، ماري سماط، مريم إبراهيم، رسينا ميالن،
يف «تُحيي مرصية»: ممثِّلة «أول عنوان تحت ٢٥ / ٨ / ١٩١٥ يف ،١١٦ عدد «األخبار»، جريدة قالت 32

املشهورة املغنية بدخول فيها يحتفل ليلة برنتانيا تياترو يف الجاري ٢٦ الجمعة ليلة الخميس يوم مساء
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ومؤلِّفة ممثِّلة أول هي هللا» عبد «لطيفة كانت إذا اآلن: نفسه يطرح الذي والسؤال
املهدية، منرية أخذتها كما التاريخية الشهرة من حظها تأخذ لم فلماذا مرصية، مرسحية
يف نشاط أي لها وليس والتمثيل، بالغناء فقط واشتهرت بسنوات، بعدها جاءت التي
إشارات ست وجدنا قد كنَّا إذا يقول: آخر سؤال إىل بنا يؤدي السؤال وهذا التأليف؟!
يتنبَّه لم فلماذا … هللا» عبد «لطيفة املمثِّلة عن عرش التاسع القرن صحف كتبتها رصيحة
حقها تأخذ كي عنها؛ والكتابة املؤلفة، املمثلة هذه إىل املحدثون واملؤرِّخون اد والنُقَّ الُكتَّاب

املسلوب؟! التاريخي
«جوق بطلة كانت «لطيفة» واملؤلفة املمثلة أن يف تتمثل السؤالني هذين عن واإلجابة
املرسحية الفرق بقية ظروف عن تختلف خاصة، ظروف له كانت الجوق وهذا … الرسور»
سيتضح الظروف هذه عىل تعرفنا وإذا عرش، التاسع القرن أواخر يف عملت التي األخرى
هللا». عبد «لطيفة شخصية عن الحديث املحدثون واملؤرِّخون اد والنُقَّ الُكتَّاب أغفل ملاذا لنا

الرسور جوق

الحي وهذا عرش، التاسع القرن أواخر يف بالقاهرة الشعبي بوالق حي يف الجوق هذا ظهر
حانة فيه يملك جرجس ميخائيل وكان الشعبية، واملقاهي واملواخري بالحانات مشهوًرا كان
بعضاملكاسب عليه تدرُّ مرسحية فرقة البعضتكوين له فزيَّن املوسيقي، بتختها مشهورة

خشبيٍّا.33 مرسًحا بوالق يف لها وبنى الفرقة، أنشأ وبالفعل املادية،
خالية كانت الفنية الساحة ألن بدايتها؛ منذ الفرقة هذه عىل يزداد الجمهور إقبال بدأ
مثل الصعيد، أقاليم بعض يف تعرضمرسحياتها جعلها مما الصغرى؛ العربية الفرق من
عرض إىل الجوق عاد اإلقليمية الرحلة هذه وبعد 34.١٨٨٩ عام وسوهاج وديروط ملوي

الخلعي، كامل املبدع املوسيقي تلحني من استقبال قصيدة فتنشد العربي، التمثيل املهدية منرية الست
األيوبي».» الدين «صالح رواية من الثالث الفصل يف وليم دور مرة ألول تمثِّل ثمَّ ساعة، ثلثي تستمر

الجريدة. لنفس ١٦ / ٩ / ١٩١٥ يف ،١٣٥ عدد كذلك: وانظر
.١٠ / ٣ / ١٩٢٦ يف ،١٩ عدد اليوسف»، «روز مجلة سنة، ٤٠ منذ التمثيل وصفي، عمر راجع: 33

ص٢. ،٦ / ١٠ / ١٨٨٩ «مرص»، جريدة راجع: 34
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الجميل» «ناكر مرسحية ومنها ،١٨٩٠ عام يف ببوالق الخشبي مرسحه عىل مرسحياته
العذري»35 «الهوى ومرسحية

إىل نشاطه نقل ولكنه ببوالق، الخشبي مرسحه بجمهور جرجس ميخائيل يكتِف لم
ميخائيل األديب حرضة يزال «ال قائلًة: «املقطم» جريدة به أخربتنا بالقاهرة، آخر مرسح
إىل التمثيل محل نقل وقد األدبية، رواياته يُمثِّل الوطني الجوق مدير جرجس أفندي
واغتنام العربية الروايات استماع شاء فمن دوربان. األوتيل وراء الرويعي، بسكة األلدرادو
الجوق مثَّل املرسح هذا وعىل املذكور.»36 األلدرادو إىل فليذهب والرسور؛ األنس فرص

القلوب»37 «قوت مرسحية منها عديدة، مرسحيات
منطقة يف أقامه آخر مرسح إىل ينتقل جرجس ميخائيل وجدنا قليلة أيام وبعد
مرسحيات، عدة به فمثَّل املبتديان،38 مدرسة أمام باشا، قاسم منزل بجوار «النرصية»،
شهرين وبعد هللا.39 عبد ولطيفة عيل مصطفى بطولة الصديق»، «يوسف مرسحية منها
وعن الشعرية. باب منطقة يف أقامه جديد مرسح إىل بفرقته ينتقل أيًضا وجدناه تقريبًا
الرسور جمعية تُمثِّل املساء، هذا «يف :١٨ / ٤ / ١٨٩١ يف «املقطم» جريدة قالت األمر هذا
التشخيصيف ومحل الوطن»، «حب رواية جرجس أفندي ميخائيل حرضة مديرها برئاسة

اإلعالن.»40 هذا اقتىضنرش ذلك وألجل الجراية؛ بسوق املالحة أمام الشعرية باب
أقاليم يف طويلة فنية برحلة تقوم وجدناها الشعرية بباب الفرقة عروض انتهاء بعد
الفرقة مثَّلت وقد .١٨٩٣ يونيو وحتى ١٨٩١ يوليو من وتحديًدا عامني، استمرَّت مرص
عباد»، بن «املعتمد «عائدة»، «الصياد»، «بلقيس»، منها: مرسحيات، عدة الرحلة هذه يف

.٢٨ / ٤ / ١٨٩٠ ،٣٥٤ عدد «املقطم»، جريدة راجع: 35

ص٣. ،٣٠ / ١ / ١٨٩١ ،٥٨٣ عدد «املقطم»، جريدة 36

ص٣. ،٩ / ٢ / ١٨٩١ ،٥٩١ عدد «املقطم»، جريدة راجع: 37

ص٤. ،١٨ / ٢ / ١٨٩١ ،٥٩٨ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 38
،٢١ / ٢ / ١٨٩١ ،١٠٧٨ عدد «الوطن»، وجريدة .١٨ / ٢ / ١٨٩١ ،٥٩٨ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 39

ص٤.
ص٣. ،١٨ / ٤ / ١٨٩١ ،٦٤٧ عدد «املقطم»، جريدة 40
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ا أمَّ ولطيفة. رحمي محمود ومنهم الفرقة، أعضاء بتمثيلها وقام «جنيعياف»، «ميرتيدات»،
املنيا.41 الفيوم، طنطا، سوهاج، تيج، أبو فمنها: الفرقة زارتها التي األقاليم

١٨٩٣ عام أواخر يف — جرجس ميخائيل استأجر القاهرة إىل الفرقة عودة وبعد
األزبكية، لحديقة البحري الباب من بالقرب رنج، السكاتنج أمام الوطني امللهى —
العشاق»، «أحوال محمود»، «األمري منها: مرسحياتها، عدة الفرق مثَّلت املرسح هذا وعىل
«كليوباترا»، الحق»، «إظهار «تليماك»، العالء»، أبي «األمري األمور»، «عواقب «عائدة»،
لطيفة املرسحيات: هذه ببطولة وقام املغربي». «القائد املحبني»، واجتماع املؤمنني «انتصار

أحمد.42 إبراهيم والشيخ عيل ومصطفى
قاعة جرجس ميخائيل فاستأجر اإلسكندرية، إىل الجوق ذهب ١٨٩٤ عام أوائل ويف
«امللكة حسن»، «األمري «بلقيس»، العرب»، «كرم منها: مرسحيات، عدة بها ومثَّل كونيليانو،

املتكلم».43 «العلم املفقودة»، «الفتاة «أوتلو»، كليوباترا»،
وأسيوط واملنيا سويف بني إىل إقليمية فنية رحلة يف الجوق ذهب ١٨٩٤ عام نهاية ويف
«شهداء «أوتلو»، منها: مرسحيات عدة بها ومثَّل مرص، أقاليم من وغريها وقنا، وسوهاج

األيوبي».44 الدين «صالح الصديق»، «يوسف «كليوباترا»، الغرام»،
مرسحه بتجديد جرجس ميخائيل وقام القاهرة، إىل الجوق عاد ١٨٩٦ أكتوبر ويف
مرسحيات، عدة به ومثَّل العبايس، الكوكب مرسح عليه وأطلق ببوالق، القديم الخشبي

،٢٤ / ٧ / ١٨٩١ ،٧٢٣ عدد «املقطم»، وجريدة ص٢. ،٩ / ٧ / ١٨٩١ ،٤٧٤ عدد «املؤيد»، جريدة انظر: 41
ص٧٦. ،٢١ / ٦ / ١٨٩٣ العام»، «الرأي وجريدة .٢٤ / ٣ / ١٨٩٢ ،١٢ عدد «الرسور»، وجريدة ص٢.

،١٤ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٣ وعدد ص٣. ،١٣ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٢ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 42

،١٤٠٠ وعدد ص٣. ،٢٠ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٨ وعدد ص٣. ،١٩ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٣٩٧ وعدد ص٣.
ص٣. ،٢٧ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٤٠٤ وعدد ص٣. ،٢٥ / ١٠ / ١٨٩٣ ،١٤٠٢ وعدد ص٣. ،٢٣ / ١٠ / ١٨٩٣
،٦ / ١٢ / ١٨٩٣ ،١٤٣٨ وعدد ص٣. ،٣ / ١١ / ١٨٩٣ ،١٤١٠ وعدد ص٣. ،٢ / ١١ / ١٨٩٣ ،١٤٠٩ وعدد

ص٣.
،١١٤ عدد «الرسور»، وجريدة ص٣. ،١٠ / ٣ / ١٨٩٤ ،٤٨٦٤ عدد «األهرام»، جريدة انظر: 43

يف ،٤٨٧٩ وعدد ص٣. ،١٩ / ٣ / ١٨٩٤ يف ،٤٨٧١ عدد «األهرام»، وجريدة .١٧ / ٣ / ١٨٩٤
ص٣. ،٢٩ / ٣ / ١٨٩٤

ص٢. ،٢٢ / ١٢ / ١٨٩٤ ،١٧٥٢ وعدد ص٣. ،١١ / ١٢ / ١٨٩٤ ،١٧٤٢ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 44
«املقطم»، وجريدة ص٢. ،٢٢ / ١ / ١٨٩٦ ،٢١ وعدد ص١. ،٩ / ١ / ١٨٩٦ ،١٠ عدد «مرص»، وجريدة

ص٢. .٦ / ٣ / ١٨٩٦ ،٢١١٦ وعدد ص٣. ،٢٨ / ٢ / ١٨٩٦ ،٢١١٠ عدد
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«محاسن الجليس»، «أنيس األسد»، قلب ريكاردوس مع األيوبي الدين «صالح منها:
وغائلة الصيانة «عاقبة الوداد»، «حفظ الرشيد»، «هارون الغرام»، «شهداء الصدف»،

الزمان».45 «بديع «عائدة»، الخيانة»،
مرص، أقاليم إىل فنية رحلة يف الجوق ذهب ١٨٩٩ أكتوبر وحتى ١٨٩٧ يناير ومنذ
«نابليون منها: مرسحيات، عدة بها ومثَّل سوهاج. ملوي، قنا، أسيوط، املنيا، الفيوم، مثل:
الغرام»، «شهداء األيوبي»، الدين «صالح «السيد»، الصديق»، «يوسف «عنرتة»، بونابرت»،
من عرش التاسع القرن صحف به أمدتنا ما آخر هي الرحلة هذه وكانت العادل».46 «امللك

جرجس. ميخائيل عن أو الرسور جوق عن معلومات
هللا». عبد «لطيفة املمثِّلة بطلته كانت الذي الرسور»،47 «جوق تاريخ ُمجمل هو هذا
خاصة، ظروف له كانت الرسور جوق أن سنالحظ التاريخ هذا يف النظر أمعنَّا وإذا
سليمان فرقة مثل الفرتة، هذه يف عارصته التي املرسحية الفرق بقية ظروف عن تختلف
من تاريخه طوال جعلته الظروف وهذه فرح. إسكندر وفرقة القباني وفرقة القرداحي
بتاريخه، أو به ون يهتمُّ ال املحدثني والُكتَّاب اد النُقَّ أغلب جعل مما املهملة؛ الُصغرى الفرق

يف: تتمثَّل الظروف وهذه
املتوسطة الطبقة جمهور من روَّاده به يُغري فاخر مرسح له يكن لم الرسور جوق أن أوًال:
وكان — السريك بخيمة أشبه — خشبيٍّا» «مرسًحا الثابت مرسحه كان فقد الراقية، أو

الشعبي. بوالق حي يف يقع

،٢٠ / ١٠ / ١٨٩٦ ،٢٣٠٥ وعدد ص٣. ،١٥ / ١٠ / ١٨٩٦ ،٢٣٠١ عدد «املقطم»، جريدة انظر: 45

،٢٣١٣ عدد «املقطم»، وجريدة ص٣. ،٢٣ / ١٠ / ١٨٩٦ ،٢٤٢ عدد «مرص»، وجريدة ص٣.
«املقطم»، وجريدة ص٣. ،٣٠ / ١٠ / ١٨٩٦ ،٢٤٨ عدد «مرص»، وجريدة ص٣. ،٢٩ / ١٠ / ١٨٩٦

ص٣. ،١٢ / ١١ / ١٨٩٦ ،٢٣٢٥ وعدد ص٣. ،٣ / ١١ / ١٨٩٦ ،٢٣١٧ عدد
ص٢. ،١٧ / ٢ / ١٨٩٧ ،٣٣٥ وعدد ص٢. ،٢٨ / ١ / ١٨٩٧ ،٣١٨ عدد «مرص»، جريدة انظر: 46

.٦ / ٧ / ١٨٩٧ ،١٣١ عدد «اإلخالص»، وجريدة ص٢. ،٢٩ / ٤ / ١٨٩٧ ،٢١٣ عدد «األخبار»، وجريدة
«املقطم»، وجريدة ص٣. ،٤ / ٩ / ١٨٩٧ ،٤٩٥ عدد «مرص»، وجريدة .١٧ / ٧ / ١٨٩٧ ،١٣٤ وعدد
،١٠٥٢ عدد «مرص»، وجريدة ص٣. ،٩ / ٧ / ١٨٩٨ ،٢٨٢٣ وعدد ص١. ،١٠ / ٢ / ١٨٩٨ ،٢٧٠٢ عدد

ص٢. ،٢٨ / ٧ / ١٨٩٩
املرسح تاريخ السابق: كتابنا انظر الرسور؛ جوق لتاريخ الدقيقة التفاصيل َعَىل التعرف أردت إذا 47
القرن يف العربي العالم يف املرسح تاريخ كتابنا: وأيًضا ص١٧١–١٧٨، عرش، التاسع القرن يف مرص يف

ص٢٤٧–٢٥٦. عرش، التاسع
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وجميع األخرى، املرسحية الفرق ببقية كاهتمامها الجوق بهذا الصحف تهتم لم ثانيًا:
باإلضافة هذا عنه. اإلعالن قبيل من كانت الجوق هذا عن الصحف يف الواردة اإلشارات
الفرق عن بكتاباتها باملقارنة الرسور، لجوق نقًدا أو تاريًخا تكتب لم الصحف أن إىل
ممثِّليه أقدام تطأ لم الرسور جوق أن إىل راجع ذلك يف والسبب األخرى، املرسحية
تهتم كانت الصحف أن املعروف ومن الشهرية، الُكربى املسارح من مرسح خشبة أية
ومرسح الخديوية األوبرا دار مثل: الكربى، املسارح يف تمثِّل التي الفرق عروض وتغطي

زيزينيا. ومرسح األزبكية
وقاعات مسارح داخل القاهرة يف املرسحية عروضه يقدِّم الرسور جوق كان ثالثًا:
يف نفسها تُجِهد كانت الصحف أن ذلك عىل والدليل ومجهولة! وهزيلة متواضعة
مسارحه: أحد عن تقول نجدها فمثًال للقراء، الجوق بهذا الخاص العرض مكان وصف
أحد األصل يف «األلدرادو» بأن علًما دوربان»، أوتيل خلف الرويعي بسكة «األلدرادو
قاسم سعادة منزل بجوار النرصية «يف قائلًة: آخر مرسًحا تصف ثمَّ الشعبية.48 املقاهي
باب يف التشخيص «محل قائلًة: ثالثًا مرسًحا تصف ثمَّ املبتديان»، مدرسة أمام باشا،
السكاتنج أمام الوطني «امللهى تقول: وأخريًا الجراية»، بسوق املالحة أمام الشعرية
األصل يف هو امللهى هذا بأن علًما األزبكية»، لحديقة البحري الباب من بالقرب رنج،

«ونرت».49 للسيِّدة تجاري معرض
وتمكث األقاليم، يف الخشبي بمرسحها ترتحل التي الفرق من الرسور جوق كان رابًعا:

األقاليم. ألهايل املرسحية عروضها لتقديم كثريًة أعواًما بها
املهملة، األجواق من يكون بأن الرسور جوق عىل حكمت مجملها يف الظروف هذه
أصاب اإلهمال وهذا عرش، التاسع القرن أواخر يف له املعارصة األجواق إىل بالقياس
ه حقَّ له يُعيد اْلتفاتًا الجوق هذا إىل يلتفتوا فلم املحدثني، واملؤرِّخني والُكتَّاب اد النُقَّ أيًضا
الفرق من واعتربه قليلة، أسطر عدة عنه كتب املحدثني من إليه التفت ومن التاريخي،

:٢٠ / ١٠ / ١٨٩١ يف «املقطم» جريدة قالت 48

جوًقا الشتاء هذا يف إليها يُحرض وأن الشهرية، األلدرادو قهوة أخذ َعَىل بعضهم عزم قد أنه «علمنا
املطربني مشاهري من غريها أو الشهرية املطربة ليىل إليها أحرض وربما الوطنيني، املطربني أشهر من

املرصي.» القطر يف الوطنيني واملطربات
.٢٤ / ٥ / ١٨٩٣ العام»، «الرأي جريدة انظر: 49
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عنه مستمرَّة أخباًرا وجدنا أننا رغم 51،١٨٩٦ عام عند توقف نشاطه أن وأكَّد الصغرى،50
أصاب كما كاملة، مرسحية فرقة تاريخ أصاب التجاهل هذا كان فإذا .١٨٩٩ أكتوبر حتى
املمثِّلة إىل اد والنُقَّ الُكتَّاب يلتفت التجاهل هذا بعد فهل جرجس، ميخائيل أيًضا صاحبها

املهملة؟! الفرقة هذه ممثِّالت إحدى هللا» عبد «لطيفة

نصاملرسحية

وأثبتنا بلقيس»، «امللكة مرسحية نص وتحقيق توثيق من سبق فيما انتهينا قد ُكنَّا إذا
مؤلفة أول باعتبارها هللا» عبد «لطيفة السيِّدة وأن عرش، التاسع القرن أواخر يف ُطِبع أنه
مثَّل الذي الرسور جوق بطلة كانت وأنها النص، مؤلفة هي مسلمة مرصية مرسحية وممثِّلة
التفصيل. من بيشءٍ املرسحية هذه نص عن نتحدث أن علينا فيجب ،١٨٩٣ عام املرسحية
استعداد ثمَّ ومن بلقيس؛ ململكة «الديلم» هجوم عن بخرب املرسحية هذه أحداث تبدأ
جنود من كبريًا عدًدا وتأرس بلقيس تنترص وبالفعل العدوان، هذا لصدِّ وجيشها بلقيس
ويف الجميع. أمام قوتها وإظهار االفتخار من كنوع مجلسها يف تستعرضهم التي األعداء
أرسه، فكِّ أجل من امللكة يستعطف كي «بختيار»، وهو األرسى، أحد يتقدم املشهد هذا

نظرة. أول من غرامه يف وقعت أن بعد طلبه بلقيس تُلبِّي وبالفعل
«جوليا» ابنتها أيًضا أصاب بل املوقف، هذا يف وحدها بلقيس يصب لم الغرام وهذا
رس يفضح جعله مما ممكنة؛ وسيلة بكل عنه وتبتعد له تتنكر التي «فرناس»، خطيبة
الحيل بعض تدبِّر بلقيس نجد املفاجأة هذه هول وأمام بلقيس. أمها إىل لبختيار حبها
وعندما «بختيار»، وحبيبها أسريها وبني «جوليا» ابنتها بني الحب تبادل من لتتأكد املاكرة؛

مًعا. لقتلهما تمهيًدا بسجنهما الجنود تأمر ذلك من تتأكد
إقناعهما مرة كل وتحاول مرات، عدة بزيارتهما بلقيس تقوم الحبيبني سجن وأثناء
األعداء بعض هجوم ولكن قتلهما، عىل بشدة فترصُّ جدوى، دون بعضهما عن باالبتعاد

،١٩٥٦ والنرش، للطباعة بريوت دار الحديث، العربي األدب يف املرسحية نجم، يوسف محمد د. انظر: 50
ص١٦٩.

الثالث، الجزء العربي، القسم موىس، فاطمة د. وإرشاف: تحرير املرسح، قاموس عوض، سمري انظر: 51
ص٧٩٦-٧٩٧. للكتاب، العامة املرصية الهيئة
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الكرَّة تُعيد أعدائها عىل بلقيس انتصار وبعد الوقت. بعض اإلرصار هذا ل يؤجِّ اململكة عىل
وأخريًا أيًضا. جدوى دون ولكن والحبيب، االبنة قتل لتجنُّب منها محاولٍة يف أخرى، مرة
يف فتموت «فوديم» األخرى ابنتها عىل السيف فيقع سيفها، من برضبة مًعا بقتلهما تهمُّ
وتطعن بالخنجر فتمسك الربيئة، ابنتها لقتلها الذعر من بحالة بلقيس وتُصاب الحال،

جوليا. من بختيار بزواج املرسحية وتنتهي فتموت، به نفسها
مرسحية بلقيس» «امللكة مرسحية أن لنا يتضح املرسحية ألحداث ص امللخَّ هذا ومن
عىل «تأليف» كلمة وجود رغم — األمر هذا عىل التأكيد يف والسبب !… ِرصًفا تأليًفا مؤلَّفة
مرتجمة ا إمَّ كانت العرص، هذا يف املكتوبة املرسحيات معظم أن إىل راجع — املرسحية غالف

«تأليف»! كلمة أغلفتها عىل يكتبون ُكتَّابها وكان … ة ُممرصَّ أو مقتبسة أو
تتحدث املرسحية أن األوىل للوهلة لذهنه يتبادر املرسحية غالف يقرأ عندما والقارئ
عن سيقرأ أنه أيًضا ويظنُّ التفاسري، وكتب التاريخ كتب يف جاء كما «بلقيس» تاريخ عن
والدينية التاريخية األحداث إلخ … ُسليمان سيدنا ُهدُهد مع وأحداثها األسطوري، عرشها
«بلقيس»، باسم فقط واكتفت هذا، من يشءٍ بأي تأِت لم لطيفة املؤلِّفة ولكن املعروفة.52
األسماء لبعض استخدامها إىل باإلضافة هذا العسكرية، وقوتها حكمها مظاهر وبعض

الحقيقي. بلقيس تاريخ يف ترد لم التي
بصورة كتبتها املؤلِّفة أن إال الزمن، هذا يف املرسحية هذه تأليف حقيقة من وبالرغم
العروض وطبيعة ظروف ومع جهة، من الرسور جوق وظروف إمكانيات مع تتفق
تتمثل ذلك عىل الدالة والنقاط أخرى، جهة من عرش التاسع القرن أواخر يف املرسحية

يف:

يتناسب بالطبع وهذا للنفقات، تخفيًضا آخر؛ إىل فصل من يتشابه يكاد الديكور •
املسارح يف تعرضأعمالها متواضعة، مرسحية كفرقة الرسور جوق إمكانيات مع

ص٤٨١–٤٩٧. األول، الجزء والنهاية، البداية كثري، ابن انظر: بلقيس، امللكة تاريخ َعَىل للتعرف 52

الجزء األكرب، الشأن ذوي من عارصهم ومن والرببر العرب تاريخ يف والخرب املبتدأ ديوان خلدون، ابن
الصنعاني، محمد ص٢٢٩–٢٣٨. األول، املجلد التاريخ، يف الكامل األثري، ابن ص١١٣-١١٤. الثاني،
يف التيجان كتاب منبه، بن وهب .١٩٨٤ والتوزيع، للنرش اليمنية الدار وسبأ، بلقيس دولة عن األنباء
خري ص١٥٩–١٧٩. ،١٩٩٦ أكتوبر ،١٠ عدد الذخائر، سلسلة الثقافة، لقصور العامة الهيئة حمري، ملوك

ص٧٣-٧٤. ،١٩٩٠ ط٩، للماليني، العلم دار الثاني، املجلد األعالم، الزركيل، الدين
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ويف ملوكاني)، (تخت عن عبارة األول الفصل يف فالديكور املتواضعة، والصاالت
الفصل ويف امللكة)، (حديقة الثالث الفصل ويف ملوكاني)، (صالة الثاني الفصل

(السجن). األخري
بلقيس مملكة عىل األعداء هجوم وتوايل واالنتصارات، الحروب عن الحديث كثرة •
النص، إلرشادات تبًعا املرسح خشبة عىل تدور األحداث هذه نَر لم ذلك ورغم …
الكواليس، خلف تجري األحداث أن عىل لتدل الحوار؛ ضمن تُقال أقواًال وجدنا بل

الرسور. لجوق الضعيفة املادية اإلمكانيات مع أيًضا يتناسب األسلوب وهذا
زمن أن عىل يدل وهذا الصغري، القطع من صفحة ٤٦ املرسحية صفحات عدد •
أيًضا يتناسب الزمن وهذا فصول، أربعة من مكونة أنها رغم ا، جدٍّ قصري عرضها

األقاليم! يف متجوِّلة كفرقة جمهوره ونوعية الرسور عروضجوق طبيعة مع
والنثرية والغنائية الشعرية املقاطع وكثرة الفصيحة، العربية بلغته الحوار يتميز •
النصوص ِسمات من كله وهذا … السجع يف املفرطة اللفظية الصنعة ذات

عرش. التاسع القرن يف املرسحية والعروض

عدم مزلق يف وقعت أنها إال املرسحي، النص هذا بتأليف لطيفة قيام من الرغم وعىل
املثال: سبيل عىل ومنها األحداث، منطقية

فرناس لخطيبها جوليا حب حول (ص١٠-١١) فوديم» «جوليا، األختني حوار •
(ص١٨، له وصدِّها لخطيبها جوليا حوار مع يتناسب ال الزواج، إلتمام ولهفتها
نص يف القارئ يجده الخطيبني بني حوار أول هو الحوار هذا بأن علًما (٢٠ ،١٩

املرسحية.
يكون ألن يرقى ال ا، جدٍّ عادي حديث (ص١٥) كأسري امللكة أمام بختيار حديث •
نفسه الحديث هذا أن ذلك من واألغرب حبه! يف كملكة بلقيس وقوع يف السبب
عنه وحديثها لفرناس خطبتها رغم حبه يف جوليا وقوع يف أيًضا السبب كان

منه! للزواج ولهفتها
يوحي ألنه (ص١٧-١٨)؛ منطقي غري لبختيار حبها عن لذاتها جوليا حديث •
تستطيع ال أنها لدرجة ا، جدٍّ كبرية بصورة بختيار أحبَّت جوليا بأن للقارئ
حب إن تقول ذلك من وبالرغم واحدة، مرة إال تره لم أنها رغم عنه، االبتعاد
بختيار حديث عىل أيًضا ينطبق األمر وهذا فرناس! خطيبها حب أنساها بختيار
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وهو ملكة، وابنة الوجهاء ألحد مخطوبة أنها رغم (ص٢٠)، لجوليا حبه عن
أسري!

رغم بعيد، زمن منذ بينهما ربط الحب بأن يوحي (ص٢١) لبختيار جوليا حديث •
قصرية. لحظات من إال يتقابال لم أنهما

بينهما التفريق أجل من وحبيبها ابنتها قتل عىل املرسحية طوال بلقيس إرصار •
.(٤٥ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٤ (ص٣٠، منطقي غري أمر

وموتها؛ «فوديم» بلقيس ابنة عىل الخطأ بطريق املرسحية نهاية يف السيف وقوع •
(ص٤٦-٤٧). أيًضا منطقي غري أمر

املضحك الفصل

فصل الرواية هذه «ويعقب تقول: عبارة سنجد املرسحية؛ غالف إىل أخرية مرة ُعدنا إذا
مرسحية انتهاء بعد القارئ سيجد وبالفعل العفريت»! فصل له يُقال للغاية مضحك
بكثرٍي أهم — ظنِّي يف — الفصل وهذا «العفريت»! بعنوان مضحًكا فصًال بلقيس امللكة
مرسحية وممثلة مؤلِّفة أول اكتشاف من بكثرٍي وأهم نفسه، املرسحية نص اكتشاف من

سبق. فيما به ثنا تحدَّ ما إلخ … ومسلمة مرصية
التاسع القرن صحف إشارات بعض نجد أن املمكن من أننا إىل ترجع األهمية وهذه
ما وكل عنها، تفصيل أي نجد لن ذلك ورغم املضحكة، الفصول عن تتحدث التي عرش
أو املمثِّلني، من بتمثيلها يقوم من بعض أو الفصول، هذه أسماء بعض عن عبارة سنجده

الفصول! هذه تمثيل يف فقط املتخصصة املرسحية الفرق بعض
السكران، ومنها: عرش، التاسع القرن يف ُمثِّلت مضحكة فصوًال وجدنا املثال سبيل فعىل
الدب، الخائن، األخ بالليل، جاءني من العسكرية، القرعة األدباتي، والسكران، البخيل
خاطبًا أرسلته اللوكاندة، قنصل بك، أصالن الجزائر، بنفيس، ليلة الخائن، الوزير القهوجي،
أشهر أسماء ا أمَّ واملريضة. الطبيب شنقوني، ولو أتزوج ال والغيور، الفيلسوف فتزوج، يل
نقاش، حنا اإلنبابي، حسني الدمشقي، الدين محيي منهم: فوجدنا الفصول، هذه ممثِّيل
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تمثيل يف عرش التاسع القرن فرق أشهر هو الشامي أو الدمشقي الجوق ويعترب كامل.
الفصول.53 هذه

فرقها وأسماء ممثِّليها، وأسماء املضحكة، الفصول هذه أسماء وجود من الرغم وعىل
لذلك عرش؛ التاسع القرن صحف يف لها منشور تلخيص أو تفصيل أي نجد لم أننا إال …
العربي املرسح تاريخ يف منشور مضحك فصل أول «العفريت» املضحك الفصل يُعترب

عرش. التاسع القرن يف خاصة، بصفة املرصي واملرسح عامة، بصفة
تختتم املرسحية الفرق كانت ا، جدٍّ قصرية حوارية فصول هي املضحكة والفصول
يرتك أن قبل شفتيه َعَىل البسمة وترك الجمهور، إضحاك أجل من املرسحية، عروضها بها

إرسالها. نهاية يف التلفزيونية القنوات بعض اآلن به تقوم ما غرار َعَىل وذلك املرسح،
نستطيع — السابقة املضحكة الفصول أسماء وكذلك — «العفريت» فصل خالل ومن

يف: تتمثل والتي الفصول، هذه بها تتسم التي العامة السمات بعض نضع أن

التي القصرية، املشاهد أحد عن عبارة املضحك الفصل إن حيث الديكور: بساطة •
الديكور. يف كبري تغيري إىل تحتاج ال
لة. املفضَّ اللغة هي العامية اللغة •

املستخدمة. الكوميدية األنواع أفضل من اللفظ: وكوميديا املوقف، كوميديا •
املرصية. األقاليم لبعض املحلية اللهجات بعض استخدام •
والصناعات. الِحرف يف املتداولة األلفاظ بعض استخدام •

ملحوظة. بكثرة النابية األلفاظ استخدام •
ُمتدنِّية. اجتماعية لطبقات املنتمني لبعض املفرطة السخرية •

جريدة .٣ / ٦ / ١٨٩٣ ،٩٩٩ عدد «املؤيد»، جريدة .٥ / ٣ / ١٨٨٦ ،٢٤٦٠ عدد «األهرام»، جريدة انظر: 53
عدد «الرسور»، جريدة .١٩ / ٣ / ١٨٩٤ ،٤٨٧١ عدد «األهرام»، .٢٢ / ١٢ / ١٨٩٣ ،١٤٥٢ عدد «املقطم»،
وعدد .١١ / ٤ / ١٨٩٦ ،٢١٤٣ وعدد .٣٠ / ٣ / ١٨٩٦ ،٢١٣٤ عدد «املقطم»، .٢٨ / ٤ / ١٨٩٤ ،١٢٠
،٢٦٧٢ وعدد .٧ / ١٠ / ١٨٩٦ ،٢٢٩٤ وعدد .٢٧ / ٦ / ١٨٩٦ ،٢٢٠٧ وعدد .٢٥ / ٦ / ١٨٩٦ ،٢٢٠٥

.١٧ / ٨ / ١٨٩٩ ،١٠٦٩ وعدد .١٨ / ٢ / ١٨٩٩ ،٩٢١ عدد «مرص»، جريدة .٥ / ١ / ١٨٩٨
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واملعلوم املجهول بني املرصى املرسح تأصيل

النتائج

َعَىل عرش، التاسع القرن أواخر يف ومنشور مطبوع بلقيس» «امللكة مرسحية نص (١)
الطباعة وطريقة املرسحيات نرش ألسلوب تبًعا وذلك النرش، سنة طباعة عدم من الرغم

بالحجر.
«تأليف» كلمة وضع شيوع رغم ِرصًفا تأليًفا مؤلَّف بلقيس» «امللكة نصمرسحية (٢)

عرش. التاسع القرن يف ة واملمرصَّ واملقتبسة املرتجمة املرسحيات أغلفة َعَىل
ذكر عدم من الرغم َعَىل هللا»، عبد «لطيفة هي بلقيس» «امللكة نصمرسحية مؤلِّفة (٣)

املرسحية. غالف َعَىل بالكامل االسم
عام يف خصوًصا املرسحية، لهذه تمثيًال املرسحية األجواق أكثر هو الرسور جوق (٤)

.١٨٩٣
بدليل التمثيل، نسخة هو الكتاب هذا يف املنشور بلقيس» «امللكة مرسحية نص (٥)
خالل من اليد بخط ومكتوبة املرسحية، شخصيات أسماء أمام املمثِّلني أسماء وجود

عرش. التاسع القرن يف الكتابة أسلوب وهو واملداد»، «الريشة
وممثِّلة مؤلِّفة أول وهي الرسور، جوق بطلة هي هللا» عبد «لطيفة املرسحية مؤلِّفة (٦)

مسلمة. مرصية مرسحية
نجده العربي املرسح تاريخ يف مضحك فصل أول هو «العفريت» املضحك الفصل (٧)

عرش. التاسع القرن يف مطبوع كتاب يف منشوًرا

إسماعيل عيل سيد د.
األدبية الدراسات قسم رئيس
املنيا جامعة العلوم، دار كلية
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بلقيس امللكة

األول الفصل

األول الجزء

ينشدون والحرس جالسة، امللكة وبه ملوكاني تخت هيئة عن الستارة (تنكشف
اآلتي): اللحن

(للملكة): الجميع

ب��ان ال��ع��زِّ س��م��اء ف��ي وث��ن��اه��ا ال��زم��ان ش��م��س ال��ورى م��والت��ي م��ل��ك
وأم��ان وأم��ان س��رور ف��ي ال��زم��ان ط��ول رب��ن��ا ي��ا أَبْ��ِق��ه��ا
ال��ب��ري��ة أح��ي��ا ع��دل��ه��ا ال��س��ن��ي��ة ال��دن��ي��ا ب��ه��ج��ة
ال��ع��ل��ي��ة ال��ذات ِح��م��ى ف��ي زه��ي��ة ش��م��ًس��ا غ��دت إذ
ال��م��ص��ان ذاك ق��دره��ا ي��زه��و ح��ي��ث م��ك��ان أع��ل��ى ت��رت��ق��ي ال��م��ع��ال��ي ف��ي
وال��زم��ان ال��ت��ه��ان��ي وق��ت وص��ف��ا ب��األم��ان ت��ح��لَّ��ى ال��زاه��ي م��ل��ك��ه��ا

(لذاتها): ملكة

ال��ب��دن راح��ة إال ل��ك ي��ك��ن ل��م ل��و م��ل��ًك��ا ت��ك��ن ف��ال��زم��ه��ا ال��ق��ن��اع��ة ه��ي
وال��ك��ف��ن؟! ال��ق��ط��ن ب��غ��ي��ر م��ن��ه��ا راح ه��ل ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ل��ك ل��م��ن وان��ظ��ر

الثاني الجزء

حرس) – مخرب – (ملكة

(للملكة): مخرب

ال��ب��ل��د أخ��ذ ال��ورى دون ف��اب��ت��غ��وا ال��ذم��م ع��ه��د ال��دي��ل��م خ��ان��ت
وع��دد ورم��اح خ��ي��ول م��ن ال��ع��دم ب��ح��ار ف��ي ورم��ون��ا
وال��ول��د األه��ال��ي إت��الف ب��ع��د ال��رح��م ذه��اب ف��ي ُده��ي��ن��ا ق��د
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ب��ال��م��دد أس��ع��ف��ي��ن��ا وأس��ع��ف��ي��ن��ا ال��ن��ق��م ب��ج��ي��وش ف��أدرك��ي��ن��ا

االستتار. محيَّا عن الكشف نقاب أزل األخبار؟ من عندك ما (للمخرب): ملكة
قد الديلم أن والفخر، املعايل إكليل وتاج الدهر، ملكة يا اعلمي (للملكة): مخرب
وملكوا والكرب، الهم وأذاقونا الحرب، علينا فأعلنوا الباهر، وعدلك الوافر، بحلمك اغرتُّوا
فأدركينا العايل، عدلك حق يراعوا ولم املوايل، وأرسوا ناد، كل يف شملنا وشتتوا البالد،

الهوان. يف نقع ما قبل بالفرسان،
األهايل وحرِّض فاذهب أرشت، به ما وفهمت ذكرت، به ما علمت قد (للمخرب): ملكة
وا واستعدُّ األبطال، رجالك مع نفسك هيِّئ ثمَّ القهر، عنهم ليزول الصرب؛ مع الثبات َعَىل

اللقاء. تهاب ال برجال وسأتبعكم والقتال، الحرب ميدان يف للمفاخرة
(ويخرج). الوفاء صاحبة يا أمرِك (للملكة): مخرب

(لذاتها): ملكة

ال��ط��ل��ال واس��ت��وط��ن��وا وب��غ��وا م��م��ال��ك��ي ع��ل��ى ف��اس��ت��ط��ال��وا ح��ل��م��ي ف��رُط ال��ع��دا غ��رَّ
ال��ك��س��ال ت��ع��رف ال ه��م��ة ل��ي ل��ك��نَّ ح��اك��م��ة ب��ال��ع��دل ل��م��ال��ك��ة إن��ي
ال��ف��ل��ال ي��ص��ح��ب ال ال��وغ��ى ف��ي وص��ارم��ي ش��ي��م��ي م��ن ال��ح��ل��م وف��رط دأب��ي ال��ع��دل
ال��ج��ب��ال دكَّ��ِت ق��د ال��ل��ق��ا ف��ي وس��ط��وت��ي اش��ت��ه��رت ال��ورى ب��ي��ن ال��وغ��ى ف��ي م��واق��ف��ي
م��ث��ًال ال��ورى ب��ي��ن ذك��ره��م وي��ن��س��ن��ي س��ربً��ا ج��م��ع��ه��م أف��رِّق ل��م إن ع��ش��ُت ال

واجرتائه بالدي، َعَىل وتعديه لظلمي، يه وتصدِّ بحلمي، العدوِّ اغرتار من ألعجب إني
السيف لسطوتي يشهد واألعوان، العساكر كثرية الجنان، ثابتة أنني يدِر ولم عنادي، َعَىل
قوَّتي ضعِف من العدوُّ رآه الذي ما شعري ليت األمم! سائر بعديل تشهد كما والقلم،
الهمم، عالية النفيس، الجاه صاحبة بلقيس، امللكة وأنا رعيتي، إزعاج َعَىل تجرَّأ حتى
للقاء الديلم بني يا بوا فتأهَّ منصورة، هللا بعون وعساكري مشهورة، مواقفي النعم، كثرية

العرمرم. جييش

ال��ك��واث��ر ال��وغ��ى ي��وم س��ت��أك��ل��ه��م أن��ه ال��دي��ال��م ج��م��ع خ��بِّ��روا أال
ال��ب��وات��ر ال��ف��ي��اف��ي ف��ي دم��اه��م وت��ج��ري زواب��ل رم��اح أم��ع��اه��م وت��خ��رق
ال��دوائ��ر ت��دور ال��ب��اغ��ي َع��َل��ى ول��ك��ن دأب��ه��م وال��ب��غ��ي ال��ب��غ��ي ف��ي اب��ت��دءوا ق��د
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بلقيس امللكة

الطعن بوظيفتَِي والقيام الحرب، َعَىل التصميم ينبغي نعم، نعم (لذاتها): ملكة
يلزمني ولكن والَحَزن، الهم رعيتي وعن عني وأرصف الوطن، من العدو ألخرج والرضب؛
بناظر آتني واألعوان. عساكري انتظام عن ألسأله املكان؛ هذا إىل الحرب ناظر أستجلب أن

املكان! هذا إىل الحرب
(ويخرج). الشان رفيعة يا أمرك (للملكة): خادم

(لذاتها): ملكة

ب��ال��ِع��دا س��ي��ف��ي إغ��م��اد ع��ادت��ي وم��ن ت��ع��وَّدا م��ا ده��ره م��ن ام��رٍئ ل��ك��ل
ال��ردى أج��ل��ب ل��ه��م أن��ي ي��ع��ل��م��وا ول��م ل��ص��ي��ده��م ب��اًزا ال��ل��ق��ا ف��ي ج��ع��ل��ون��ي ُه��ُم
ت��ق��ي��دا ف��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام ت��ق��يَّ��ده ل��ص��ي��ده ب��اًزا ال��ض��رغ��ام ي��ج��ع��ل وم��ن
ال��م��ه��ن��دا م��ن��ي ال��ح��ل��م ك��ان ش��ئ��ت ول��و ق��دره م��ح��ض ف��ي ال��ح��ل��م م��ح��ض��ت وإن��ي
ت��م��رَّدا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��ت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت وإن
ال��ن��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وض��ع ُم��ِض��رٌّ ال��ع��ال ف��ي ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووض��ع

الثالث الجزء

الفاضلة. والوحيدة العادلة، امللكة أيتها صباًحا أنعمي (للملكة): وزير
أيها عساكري تركت كيف األوان، هذا وُغرَّة الزمان، بفارس أهًال (للوزير): ملكة
الطاعة؟ وكمال والبسالة الشجاعة، من عليه هم ما َعَىل هم هل الشهري؟ والفارس الوزير،
الطاعة، وكمال واالنقياد الشجاعة، من تعهديهم ما َعَىل هم نعم، نعم (للملكة): وزير

والبالء. الرض بهم يُنِزلوا لكي األعداء؛ للقاء الشوق غاية يف وهم
وإقدامهم. وَغريتهم انتظامهم ألرى منهم بجملة هاتني (للوزير): ملكة

األمل. غاية يا أمرِك (للملكة): وزير
بالعجل. هنا إىل أحرضهم (للوزير): ملكة

(لذاتها)

ك��رم وم��ن م��ج��د م��ن ال��غ��رُّ آب��اؤن��ا ل��ن��ا ش��ي��دت��ه م��ا َع��َل��ى ل��ن��ب��ن��ي إنَّ��ا
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وم��ب��ت��س��م م��نَّ��ا ض��اح��ك إل��ى إال م��ن��ازل��ن��ا ف��ي ع��ي��نً��ا ال��ض��ي��ف ي��رف��ع ال
ال��ع��َل��م ذل��ك ف��ي ع��ل��م ف��إن��ن��ي َع��َل��م ال��ورى ف��ي ق��وم��ي ك��ان إذا إن��ي

الرابع الجزء

وُقوَّاد) – وعسكر – وحرس – الحرب (وزير

جميًعا): اآلتي اللحن (ينشدون

(للملكة): الجميع

ع��ب��ي��دك ج��م��َع َف��أُْم��ري ال��م��ع��ال��ي ذات ي��ا ج��ئ��ن��ا
ج��ن��ودك ِف��ْع��ل وتَ��َرْي ال��ن��زال ف��ي ل��ت��ب��اش��ر

(لحن):

(للملكة): مخرب

ال��بُ��تَّ��ري ب��ال��س��ي��وف ال��دي��ال��م ل��ق��اء ت��ب��غ��ي وال��ف��خ��ر ال��ع��ال ذات ي��ا ال��ي��وم ج��ي��وش��ك
ال��س��م��ري وال��ع��ال��ي��ات ل��ن��ا ي��ش��ه��د وال��س��ي��ف ال��ن��ص��ر أع��دائ��ن��ا َع��َل��ى ال��رب م��ن ُح��ْزنَ��ا

غريكم أجد ال ألمٍر جمعتكم قد النزال، وفرسان األبطال، معرش يا (للجميع): ملكة
أيها ظني موضع يف أنتم فهل ثقله، حمل َعَىل يل مساعًدا سواكم أرى وال أهله، هو من
يطمع أو اختالل؟ جمعكم نظم يدخل أو الرجال؟ وافتخرت الجماعات اْلتَقِت إذا األبطال
بذلك تتصف أن وهيهات رجايل، يف هذا أظن ال إني ، كالَّ محتال؟ عدوٌّ كلمتكم تفريق يف
دولتي، عماد ألنكم والعناد؛ الفساد أرباب وقاتلوا األغماد، من سيوفكم فجرِّدوا أبطايل،
هذا وملثل خبأتكم، اليوم لهذا ألنني حوزتي؛ واحموا شوكتي، فقووا صولتي، تقوى وبكم
أو هالك منكم َلِحقه من وأن السيوف، ظالل تحت الجنة أن واعلموا ادَّخرتكم. اليوم
باء فقد وأحجم، أدبر من ا وأمَّ الُحْسنَينَْي. بإحدى باء وقد الدارين، يف حيٌّ فهو حتوف،
وكونوا ورضبًا، نكاًال وأذيقوهم رعبًا، األعداء قلوب فاملئوا جهنم. ومأواه هللا من بغضٍب
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مللكي ألنكم األرشار؛ أعدائكم من الوطن واحموا ظافرين، جموعهم وعىل قاهرين، لهم
وسرتون حصني، حصن الوطن ولحفظ مكني، ركن الدين لحماية وإنكم وأنصار، حماة

والصدام: الحرب أهوال بنفسها تقتحم القتال، يوم مليكتكم

ي��ف��ن��ي��ه��ا ال��ي��وم وس��ي��ف��ي األع��ادي ق��ت��ل ف��ي��ه��ا أب��ت��غ��ي ل��ح��رب ق��ل��ب��ي ق وأش��وِّ
أح��م��ي��ه��ا ال��ل��ه ب��ع��ون ب��الدي أن��ا ب��ل��دت��ه��ا ت��ح��ِم ل��م م��ل��ك��ة َع��َل��ى ع��اٌر
ب��أغ��زي��ه��ا ج��اءت إن ال��م��خ��ال��ب ذات أج��م��ع��ه��ا ال��ح��رب رج��ال ي��ا ج��س��م��ك��م م��ن
ف��ي��ه��ا وم��ا وال��دن��ي��ا وال��ج��ن واإلن��س ت��ره��ب��ن��ي واألُس��د ح��ال��ف��ن��ي ال��ن��ص��ر

والنرص، بالعز أبرشي العرص، هذا وفريدة الدهر، هذا ُغرَّة يا (للملكة): وزير
األعداء ملهاجمة مستعدُّون، رجايل ذا أنا وها والقهر، املذلة بسهام أعداءنا وسنرمي
الكرام، فرساننا بهمة اللئام، األعداء َعَىل والفوز بالعزِّ فأبرشي والنزال، الطعن ومبارشة
معرش يا فاستعدُّوا ذكًرا، التاريخ صفحات َعَىل لحربنا ونرتك وبحًرا، برٍّا األعداء فسنقاتل

ورضبي: أبطالكم صدور يف طعني وانتظروا لحربي، الديالم

م��ع��ت��رك��ي ي��وم ق��ت��ال��ي ع��ل��ي��ك أخ��ف��ى ال��ح��ل��ك��ي ال��ق��ص��ط��ل��ي ظ��ل ك��ان إن م��ل��ي��ك��ت��ي
م��ح��ت��ب��ِك؟ ك��ال��ل��ي��ل م��وك��ب َع��َل��ى إال أط��ل��ق��ه ك��ن��ت ه��ل ف��رس��ي ف��س��ائ��ل��ي
وال��ح��ن��ك؟ ال��ن��ح��ر ب��ي��ن ال��م��درع إال ب��ه ط��ع��ن��ت ه��ل ع��ن��ي ال��رم��ح وس��ائ��ل��ي
ال��م��ل��ك؟ ه��ام��ة إال ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ب��ه ض��رب��ت ه��ل ع��ن��ي ال��س��ي��ف وس��ائ��ل��ي
َرِك ال��دَّ م��ن أخ��ش��ى ال ال��ق��رم وأت��ب��ع ن��ه��ل��ت��ه ال��رم��ح وأس��ق��ي ال��ح��س��ام أس��ق��ي
ب��ال��ك��رك! ال��ق��رب��وس ش��كَّ��ت وط��ع��ن��ة ق��اط��ع��ة ال��س��ي��ف ب��ح��د ل��ي ض��رب��ة ك��م
ال��ف��ل��ك ق��ب��ة ج��وادي م��ت��َن ج��ع��ل��ت ق��درت��ه األم��الك ت��ره��ب ال��ذي ل��وال

القتال. ميدان يف أمامكم سائرة أنا وها األبطال، أيها فيكم هللا بارك (للجميع): ملكة

(لحن):

(للملكة): الجميع

وال��ق��ف��ار ال��ب��راري ف��ي االف��ت��خ��ار ن��ب��غ��ي ال��ح��رب م��ج��ال ف��ي
واالش��ت��ه��ار وال��ع��ال االف��ت��خ��ار ون��ح��وز
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االع��ت��ب��ار وج��ل��ي��ل االص��ط��ب��ار ب��ج��م��ي��ل
وال��م��ق��ام ل��ع��الك أم��ان أم��ان ال��ف��خ��ار ي��ه��دي��ن��ا ال��ن��ص��ر ول��واء
ال��خ��ت��ام ح��س��ن م��ع ال��ص��ب��ر ب��ج��م��ي��ل ال��م��رام ن��ل��ن��ا ب��ه إذ

األول) الفصل (تم

الثاني الفصل

األول الجزء

فوديم) – (جوليا

ملوكي.) صالة هيئة عن الستارة (تُرفع

(لفوديم): جوليا

ي��ن��س��ك��ب ال��خ��د ب��روض دم��ع��ي ون��ه��ر ت��ل��ت��ه��ب ال��ن��ي��ران ب��ه ق��ل��ب��ي أخ��ت��اه
يَ��طَّ��رب األم ل��ب��ع��د ق��ل��ب��ي وإن غ��ارق��ة ال��وج��د ب��ح��ار ف��ي وإن��ن��ي
ع��ج��ب! أم��ره خ��ط��ي��ب��ي بُ��ْع��ُد ك��ذاك وأت��ل��ف��ن��ي ج��س��م��ي ض��ن��ى أم��ي ف��راق

الخطيب. حبيبك أتى وقد قريب، عن ستعود أمي إن شقيقتي، (لجوليا): فوديم
شقيقتي؟ يا أتى أخطيبي (لفوديم): جوليا

ُمهجتي. ملكة يا نعم (لجوليا): فوديم
والدتي لرؤية قلبي وإن االشتياق، غاية لفي لرؤيته إني فرحاه! وا (لفوديم): جوليا

احرتاق. لفي
أمك رجوع منتظر وهو اختالف، فيه ما أمر خطيبك حب ا أمَّ (لجوليا): فوديم
يعلو النرص، بإكليل مكللة امللكة والدتي برجوع البشائر أتتنا وقد بالزفاف، ليحظى
اسمعي أفراح، صوت أسمع فإني واالنرشاح، البسط فأظهري الفخر، ألوية رأسها َعَىل

اسمعي!
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الثاني الجزء

الخارج): من اآلتي اللحن (ينشدون

(لنفسها): جوقة

ال��ق��ت��ال أب��ط��ال ن��ح��ن ال��ك��م��ال ش��م��س ح��م��ى ف��ي
ال��ن��زال ي��وم ال��وغ��ى ف��ي ال��ج��ب��ال ه��دَّ ب��أس��ن��ا
ال��س��ن��ا ب��اه��ي ن��وره��ا ال��ه��ن��ا أي��ام ش��م��س
دن��ا ق��د ب��ان��ت��ص��ار ال��م��ن��ا ن��ل��ن��ا ق��د ح��ي��ث
االص��ط��ب��ار وج��م��ي��ل واالف��ت��خ��ار ب��ال��ه��ن��ا
اف��ت��خ��ار ف��ي ت��زده��ي اق��ت��دار ذات م��ل��ك��ة

امللكة وأمامهم والعساكر، القوَّاد ويدخلون عسكريٍّا َمْرًشا املوسيقى تصدح (هنا
االنتصار.) عالمات وعليهم

(لذاتها): ملكة

ال��ك��رب م��ن ش��دي��ًدا ك��أًس��ا ال��ع��دا وس��ق��ي��ه ال��ح��رب ف��ي ال��ن��ص��ر ن��ل��ُت ل��ل��ه ال��ح��م��د
ال��ض��رب ف��ي األب��ط��ال ش��دة رءوا ل��م��ا س��ربً��ا ال��ق��ط��ا م��ث��ل ال��وغ��ى ف��ي ت��ف��رَّق��وا

(للملكة): جوليا

األرب غ��اي��ة م��ع وال��م��ن��ى ال��ه��ن��ا ح��زِت نَ��َص��ب ب��ال وال��ع��ل��ي��ا وال��ف��خ��ر ب��ال��ن��ص��ر
األدب غ��اي��ة ون��ال��ت ال��م��ل��وك ب��ه اش��ت��ه��رت ال��ت��ي وال��ع��ز وال��م��ج��د وال��ن��ص��ر

هللا بحمد ورجعت بغيتي، الحرب يف نلت قد ابنتي، يا هلل الحمد (لجوليا): ملكة
والبالء. الرض بهم وأوقعت األعداء، فرسان وأرست املشهورة، عساكري ببسالة منصورة،
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وإني املتنافسون، فليتنافس ذلك ويف العاملون، فليعمل هذا ملثل (للملكة): جوليا
هذه بنيلك خاطري، وانرشح ناظري، قر قد الفاضلة، والوحيدة العادلة، امللكة أيتها
إحضار الزكية، ومحاسنك العلية، مكارمك من ورجائي التهاني، واجب فأقدم األماني،

الشان. رفعة من لجاللتك تذكاًرا املكان؛ هذا إىل األرسى
املكان. هذا إىل األرسى أحرضوا (للياور): ملكة

الشان. رفيعة يا أمرك (للملكة): ياور

(لحن):

(للملكة): الجميع

ال��ب��ق��اع ك��ل ش��رَّف��ت ال��م��ط��اع األم��ر رب��ة
أط��اع ال��ن��ص��ر ول��ه��ا ش��اع ب��ال��ع��دل ذك��ره��ا
ج��م��ي��ل ذك��ر ول��ه��ا ج��ل��ي��ل س��اٍم ق��دره��ا
ك��ف��ي��ل ل��ل��ع��ان��ي وه��و م��ث��ي��ل ع��ن ال ج��وده��ا
ال��م��رام ن��ل��ِت ب��ال��م��ن��ى ال��ك��رام ش��م��َس اه��ن��ئ��ي
ال��س��الم ت��م ق��د ح��ي��ث األن��ام رب واح��َم��دي

(ويخرجون)

حسن َعَىل أشكرك فإني الشهري، والفارس الوزير، أيها اجلس (للوزير): ملكة
الهم رعيتي وعن عني ورصفت الوطن، َعَىل حافظت خطري، مدبر من بك فأنعم التدبري،

والحزن.
واجب إال هذا وما نعمتك، وغرس دولتك، عبد إال موالتي يا يا أنا ما (للملكة): الوزير
نرصنا قد إذ الجزيلة؛ وإنعاماته الجليلة، إحساناته َعَىل هلل والحمد نعمتي، وسبب ذمتي،
سماء وشمس الزمان، ملكة يا تدبريك بحسن هدانا وللحق أقدامنا، وثبَّت أعدائنا، َعَىل
بالنرص مرفوعة جيوشك وألوية إكرامها، مفروض العلية فجاللتك األوان، هذا وغرة املجد
بك يبتهج بحيث لبابك، ُمالزَمنْي والفخر والعز ألعتابك، خادًما النرص زال فال أعالمها،

ينتهي. وال املرسة عقد بك وينتظم ويزدهي، الوقت
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الثالث الجزء

أرسى) – قواد – (عسكر
(لحن):

(للملكة): جوقة

ه��ن��ا ف��ال��ص��ف��ا ال��ن��ع��ي��م ث��وب ذخ��رن��ا ي��ا اْل��بَ��س��ي
ع��نَّ��ا وان��ت��ف��ى ال��ه��م��وم ل��ي��ل ال��ه��ن��ا ب��ع��د وان��ج��ل��ى
ال��ذال ي��ش��ت��ك��وا ال��ق��ي��ود ف��ي ب��األس��ارى أت��ي��ن��ا ق��د
ال��م��ول��ى واح��م��دي ال��ح��س��ود ك��ي��د ع��ن رغ��ًم��ا ف��اه��ن��ئ��ي

والثقة الرسائر، خفايا واشتغلت الضمائر، هواجس زادت موالتي، (للملكة): بختيار
بعدلك، إليك ًال متوسِّ أسريًا فأعتقي أمل، أزكى فضلك َعَىل واالعتماد عمل، أوىف بحلمك
أرس وفكي العثرة، وأقييل الَعربة، وارحمي فضلك، َعَىل معتمًدا الكريمة بأعتابك وواقًفا
لذَّاتنا، صت وتنغَّ حياتنا، تكدَّرت فقد امُلهانني، عبيدك َعَىل واعطفي املساكني، هؤالء
حده، يؤمن ال قاطع سيف والدهر مستحيلة، النفس وصحة قصرية، العمر مدة وصارت
ال والحلم وعدلك، عفوك إىل املحتاج بظلك، العائذ مقام وهذا رده، يمكن ال نافذ وسيف
ما إال لإلنسان ليس وأن وعى، ملن كفاية إليك أرشت وفيما مناره، ينهدم وال آثاره، تمحى
وما الدنيا بك تزهو األمم، ملوك أعني يف معظَّمة الهمم، درجات يف راقية زلت وال سعى،

املنتهى. إليك الحسنى ويف فيها،
من وحلُّوهم سبيلهم فأخلوا باإلطالق، األرسى هؤالء َعَىل مننت قد (للجميع): ملكة

البالد. أي من هو ألسأله الجواد؛ الفارس هذا هنا وأبقوا الوثاق،

(لحن):

(للملكة): الجميع

�ان أم� �ان أم� ال��م��ع��ال��ي ذاَت ال��ب��ه��ا ذات ي��ا
أم��ان م��ج��د ذات ي��ا ك��رًم��ا ج��دت ال��ع��ال��ي وال��م��ج��د ال��وال ش��م��س ي��ا
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أم��ان أم��ان ال��ك��م��ال ذات ال��وال ذات ي��ا ال��ل��ي��ال��ي م��دى أب��ًدا ف��ابْ��َق��ي
أم��ان م��ج��د ذات ي��ا ك��رًم��ا ج��دت ال��ع��ال��ي وال��م��ج��د ال��ب��ه��ا ذات ي��ا

ال��ل��ي��ال��ي م��دى أب��ًدا ف��اب��َق��ي

(ويخرجون)

فوديم) – جوليا – امللكة – (بختيار

يل بقي وما والهيام، بالعشق رماني قد الهمام هذا ُحسن إن آه، (لبختيار): ملكة
اسم ما شعري فليت اصطبار، له بقي وما والقرار، الصرب وفقدت قرار، وال صرب عنه

االزدهار؟ صاحب يا اسمك ما العجيب! بقوامه يُتمنَّى الذي النجيب، الفارس هذا
بختيار. عبدك (للملكة): بختيار

ٍق م��م��زَّ ك��ل ال��ح��ب ف��ي ي��م��زِّق��ن��ي م��م��ن��ع ال��رض��اب م��ع��س��ول وأه��ي��ف

(لبختيار): ملكة

أت��ع��ش��ق ل��م ب��اق��ي��ه م��ن ال��ع��ك��س أو وارع��وى رق اس��م��ه ن��ص��ف ل��ي ك��ان ف��ل��و

البلدان؟ بني بلدك اسم وما
همزان. موالتي يا بلدي اسم (للملكة): بختيار

ما ولكن مرادك! وبلَّغك بالدك، هللا حي الجنان، حبه يف فقدت آه، (لبختيار): ملكة
األبصار؟ قرة يا للحرب قيامك سبب

االفتخار. حب موالتي يا سببه (للملكة): بختيار
يطَّلع أو رسي، يظهر أن فأخىش والقرار، الصرب حبه يف فقدت آه، (لبختيار): ملكة
يف له وزيدوا مقامه، دارنا يف وأعلوا إكرامه، يف وزيدوا بختيار خذوا أمري، َعَىل أحد

مقام. أعىل يف وأجلسوه اإلكرام،
الكرام. نسل يا أمرك (للملكة): ياوريه

(ويخرجوا)
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أو رسي، يظهر لئال وعمِرو؛ زيد عن أمكن مهما التسرت ينبغي (لياوريه): ملكة
منحرفة أصبحت والصدام، الحرب أهوال مقاساة من ابنتي يا إنني أمري، َعَىل أحد يطَّلع

باملنام. قليًال أسرتيح أن ومرادي املزاج،

جوليا.) عدا ما والحارضين هي (وتذهب

القوى، مني وهدَّ بي فازداد الهوى، ك َرشَ يف وقعت قد وياله، (لذاتها): جوليا
الغرام عيلَّ واستوىل والهيام، الوجد بي وزاد االصطبار، حبه يف وعدمت بختيار وعشقت
يف املحب ويوقع القلوب، َعَىل ويستويل الحواس، بعزمه يهدُّ الباس، شديد ملك ألنه
والثاني: حبيبي، محبة األول: مهلكني؛ وسهمني خطريين، أمرين يف وقعت وقد الكروب،

حزناه! وا أواه لحرماني، سببًا وصار الثاني، أنساني األول ولكن خطيبي، محبة

الرابعة الواقعة

فرناس) – (جوليا

فرناس(لجوليا):

اح��ت��راق��ي زاد ال��ه��وى ن��ار وف��ي اش��ت��ي��اق��ي ط��ال ق��د ال��ح��س��ن أذاَت

(لفرناس): جوليا

ال��ت��الق��ي أم��ر م��ن ال��ي��وم ودع��ن��ي ه��م��وم��ي ف��ي دع��ن��ي ال��م��ج��د ذا أي��ا

فرناس(لجوليا):

ال��ب��ع��اد م��ن س��ئ��م��ت ق��د وإن��ي ازدي��اد ف��ي وج��دي إن أج��ول��ي��ا
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(لفرناس): جوليا

ف��ؤادي م��ش��غ��وٌل ال��ي��وم ف��إن��ي ع��ن��ائ��ي ف��ي دع��ن��ي ال��م��ج��د ذا أي��ا

اإلعراض هذا فما والجفا، الصدِّ َعَىل الوفا، كاملة يا عوَّدتني ما فرناس(لجوليا):
مني؟! والفرار عني

النهار. هذا يف أحد رؤية أشتهي ال فإني عني، عليك بحياتي ابعد (لفرناس): جوليا
االنتظار، يف اليوم لهذا ونحن األقمار؟! مخجلة يا الكالم هذا ما فرناس(لجوليا):

والكرب. الهم عنَّا الزفاف ومرادنا الحرب، من امللكة أتت وقد
فإن األرشاف، نجل يا أمامي من واذهب الزفاف، أمر من دعني (لفرناس): جوليا

الخطاب. تُِطِل وال فضلك من فاذهب اضطراب، يف قلبي
الحرمان؟ هذا ما فرناس(لجوليا):

ويجهل الزفاف، أمر مني يطلب هه، هه تواٍن! بال اذهب اذهب (لفرناس): جوليا
التالف. بختيار بحب ذقت أني

ف��خ��ري ع��ي��ن ه��واه ف��ي دم��وع��ي ص��ب��ري ع��دم��ت ب��خ��ت��ي��ار ب��ح��ب��ي
ص��ب��ري ع��زَّ ق��د ال��ه��وى ف��رط وم��ن خ��ط��ي��ب��ي ال��ث��ان��ي ب��ح��ب��ه س��ل��وت

فاعديل والزمام، عهدي ونسيت القوام، رشيقة يا بغريي تُيِّمِت فرناس(لجوليا):
االفتخار. ذات أمك بذلك أخرب ما قبل األفكار، هذه عن

والزمام. عهدك نقضت فإني والسالم، بذلك وأخربها رس (لفرناس): جوليا
والهجران! الصد عنك خيلِّ فرناس(لجوليا):

الهوان. أذيقك أن قبل رس رس ُمهان، يا خريًا رأيت فال رس، رس (لفرناس): جوليا
الفدم هذا مداراة من الطويل العريض الهم يف وقعت قد وياله، (لذاتها): جوليا
هذا يف حبيبي أرى ليتني فيا آه واللجاجة، والقباحة السماجة هذه َعَىل هللا قاتله الثقيل،

قرار؟ بدون القادم هذا من … األحزان برؤيته عني لتزول املكان،
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الخامس الجزء

بختيار) – (جوليا

بختيار. أسريكم موالتي يا هو (لجوليا): بختيار

أس��ري َع��َل��ى ج��ول��ي��ا أي��ا وع��زي��ن��ي ق��ل��ب��ي ارح��م��ي ج��ول��ي��ا أي��ا
ال��ع��ذري ال��ه��وى ف��ي ب��ي ل��م��ا ي��ع��ادي��ن��ي ده��ري أرى ج��ول��ي��ا أي��ا

(لبختيار): جوليا

ط��ل��ب��ي أن��ت إذ ل��ي ب��ال��وص��ل ف��ُج��ْد ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ت ب��خ��ت��ي��ار ي��ا أال

(لجوليا): بختيار

ح��س��ب��ي وال��ل��ه ال��ورى ف��ي ب��ح��ب��ك ت��ع��نَّ��ى ق��د ق��ل��ب��ي ج��ول��ي��ا ي��ا أال

(لبختيار): جوليا

ق��رب��ي؟ وت��ود م��ح��ب��ت��ي أس��ي��ر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ؤادك ه��ل أج��ب��ن��ي

(لجوليا): بختيار

ح��ب��ي ف��رط م��ن ج��رى وم��ا إل��ي��ك ش��وق��ي ف��رط ي��ع��ل��م وال��ل��ه ن��ع��م

االفتخار؟ صاحب يا املقدار، بهذا تحبني أصدق (لبختيار): جوليا
الجبار. العزيز وحق نعم، (لجوليا): بختيار

ح��ب��ك م��ن زاد ف��ذلِّ��ي ق��ل��ب��ي ارح��م��ي ج��ول��ي��ا ي��ا ال��ح��ب أس��ي��ر
ح��ب��ك وارح��م��ي ف��ج��ودي ل��ب��ي ال��ه��وى ف��ي س��ل��ب��ت ج��ول��ي��ا أي��ا
ظ��اه��ر ال��ه��وى ف��ي وح��ال��ي ذل��ي م��ن��ي��ت��ي ي��ا أش��ت��ك��ي م��ن إل��ى
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ح��ائ��ر ال��ف��ؤاد وغ��ادرت ق��ت��ل��ي م��ن��ي��ت��ي ي��ا ال��ه��وى ف��ي أب��ح��ِت

وبهجة أنيس، روضة أنت املراد، وغاية النفس ونزهة الفؤاد، وعزيزة الروح شقيقة يا
املرام؟ ببلوغ خاطري أنبه فهل الغرام، أسري غدوت وقد نفيس،

من وحق الفتَّان، جمالك لعزِّ وِبذُيلِّ الغزالن، شقيق يا بعزِّك قسًما (لبختيار): جوليا
الهوى، عهد خنت وال وى، السِّ إىل ِملُت ال مرآك، بحسن طريف وزيَّن هواك، قلبي يف أودع

حال. كل َعَىل ي ِرقِّ مالك فأنت البال، ساكن الخاطر مطمنئ فكن

(شعر):

ت��ك��ل��ف ب��غ��ي��ر ب��ه��ا س��م��ح��ت وع��ٍد م��ا غ��ي��ر م��ن ال��ت��ي ب��زورت��ك ق��س��ًم��ا
وت��ع��ن��ف��ي ص��ب��اب��ت��ي وذك��ر ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ط��ي��ب م��ن أودع��ت م��ا وب��ط��ي��ب
وت��ل��ه��ف��ي ت��ذل��ل��ي رض��اك وع��ل��ى ال��ورى دون ب��غ��ي��ت��ي إال أن��ت م��ا

املحبة أرسار وكتم العهد، حفظ َعَىل أمرنا تم قد نفيس، ونزهة أنيس، بهجة يا
أن والدتي من أخىش ألني إنسان؛ يرانا لئالَّ املكان، هذا من بالخروج فتفضل والوجد،
بالكدر لذاتنا وتنقيض والعنا، الذل ك َرشَ يف فنقع يرانا، من باجتماعنا يخربها أو ترانا

الهنا. طول بعد
دون بحبي افتُتنت فإنها الفؤاد، مالكة يا والدتك بأس تخايف ال (لجوليا): بختيار
وبعد اآلمال، بلوغ َعَىل ساعدتها فما الوصال، مني وطلبت عندي إيلَّ أتت وقد العباد، كل

البستان. هذا إىل باملجيء يل أذنت الحسان، ربة يا امتناعي
أن يلزمنا اإليناس، صاحب يا ولكن الحال! هذا من ألعجب إني (لبختيار): جوليا

أمرنا. َعَىل والدتي تطَّلع لئالَّ نا؛ رسِّ كتمان َعَىل ونحاذر االحرتاس، غاية نحرتس

(لحن):

االثنني:

ب��ال��م��راد ل��ي أن��ع��م ال��ع��ط��اي��ا ذو رب ي��ا
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ال��ع��ب��اِد م��ك��ون ب��ال��م��ن��اي��ا ل��ي وج��د
��اِد ال��ح��سَّ ق��اه��ر ي��ا ن��ص��ًرا رب��ي وام��ن��ح��ي
��اِد ال��ُق��صَّ م��ل��ج��أ ي��ا س��ت��ًرا ع��ل��ي��ن��ا وأس��ب��ل

الثاني) الفصل (تم

الثالث الفصل

األول الجزء

ياور) – حجاب – حرس – (ملكة

امللكة.) حديقة (يف

(لذاتها): ملكة

ص��ي��ري ال��ح��ب ف��ي وح��ق��ه ف��ق��دت أس��ي��ري ب��ي��دي أس��ي��رة غ��دوت
أس��ري ل��ط��ول س��ر إذا ف��ي��غ��ض��ب ي��دي��ه ف��ي أس��ري ل��ط��ول أس��ر
ل��ه��ج��ري ل��ك��ن ع��اش��ًق��ا ف��أص��ب��ح ب��ع��ش��ق ي��ب��ل��ي��ه ال��ل��ه س��أل��ت

إليه فأتذلل نصريي، حبه يف وقلَّ االصطبار، حبه يف وفقدت ببختيار، ُفِتنت قد آه،
فيتعلل، الوصل منه وأطلب فيتذلل، إليه وأخضع مهجتي، مالك أنه مع فيتكرب عزتي، مع
وتخىش الوسنان، جفنيه سهم وأهاب الطعان، يوم سطوتي تهاب األعداء أن هذا من وإن

والهجران. صده من وأخىش والسنان، سيفي األبطال

األج��ف��ان ف��وات��ر ل��ح��ظ وأه��اب س��ن��ان��ي ح��د ال��ل��ي��ث ي��ه��اب ع��ج��بً��ا
ال��ه��ج��ران أو أه��وى م��ن إع��راض س��وى أخ��ش��ى ال األع��داء وأق��ارع
س��ل��ط��ان َع��َل��ى ل��س��ل��ط��ان ف��ق��ض��ى ل��ه��وي إل��ى ال��س��ل��و ال��ح��ب ف��ي ح��ك��م��ت
ال��ع��ان��ي ك��األس��ي��ر م��ل��ك��ي ع��زِّ ف��ي وت��رك��ت��ن��ي م��ل��ك��ت��ن��ي ب��خ��ت��ي��ار ي��ا
ث��ان��ي وم��ل��ك ع��ز ال��ه��وى ذل ال��ه��وى ف��ي تَ��ذلَّ��ل َم��ل��ًك��ا ت��ع��زل��وا ال
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ببختيار. ائتوني … باهلل إال قوة وال حول ال آه،
االفتخار. صاحبة يا أمرك (للملكة): ياور

الحب بنار ويحرقني والهجران، بالصد بختيار يعاملني ذا كم آه، (للياور): ملكة
ورشقني والدالل، االستغناء فأظهر عليه، غرامي قصة ورشحت إليه ذهبت وقد والحرمان،
وال واألحكام، السياسة لتدبري واْلتفتي والهيام، العشق عنك خيل وقال: بنبال، التعنيف من
ذات يا قال من بقول وانتصحي العطب، إىل بملكك يُفيض فإنه والطرب، اللهو إىل تمييل

الدالل:

وال��ح��َرب ب��ال��وي��ل ُم��ل��ك��ه َع��َل��ى ف��اح��ك��م م��ش��ت��غ��ًال ب��ال��ل��ه��و َم��ِل��ًك��ا غ��دا إذا
وال��ط��رب؟! ال��ل��ه��و ب��رج وه��و غ��دا ل��م��ا ه��اب��ط��ة ب��ال��م��ي��زان ال��ش��م��س ت��رى أَم��ا

جواه. بنار أُحرقت وقد هواه، يف النصح أسمع لم أنني يدر ولم

الثاني الجزء

حرس) – فرناس – ياور – (ملكة

فرناس(للملكة):

ب��س��ط��ة ال��ع��ل��م م��ن ن��ال��ت م��ن ب��ب��ه��ج��ة رف��ع��ة ال��ن��ج��م ك��م��ا أع��ت��ابً��ا أق��بِّ��ل
ون��ص��رة ع��زٍّا ال��ح��رب ي��وم ح��زت ف��ق��د م��ف��اخ��ًرا ت��ع��ل��ي ال��م��ج��د ذات زل��ت ف��ال

باالنتصار لتهنيني أتيت هل والحواس، القلب ثابت بفرناس مرحبًا (لفرناس): ملكة
ونُجري األفراح، وسنقيم األتراح، عنَّا زالت إذ املرام، ببلوغ ك أبرشِّ وأنا اللئام؟ األعداء َعَىل

خالف. بال جوليا بابنتي وأزوِّجك الزفاف، أمر
عن عدلت جوليا وسيدتي األوصاف، كاملة يا ذلك يل أين ومن فرناس(للملكة):

بختيار؟! يدعى بأسري وتُيِّمت األفكار، تلك
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ببختيار؟ تيمت أجوليا (لفرناس): ملكة
وال االصطبار، قليلة لبعده غدت وقد االفتخار، صاحبة يا نعم فرناس(للملكة):
النهار. وأطراف الليل آناء باألشعار، أمامه تتغزل وسمعتها قرار، وال هدوٌّ عنه يأخذها

القضية؟ بهذه أخربك ومن (لفرناس): ملكة
الحرب، من قدومك خرب بلغني ملا أنه الطوية، صادقة يا اعلمي فرناس(للملكة):
ذهبت قد فوجدتك األرشار، أعدائنا َعَىل باالنتصار، ألهنِّيك أتيت والرضب، الطعن ومعاناة
فلم عليها فسلَّمت واألحزان، بالهموم محفوفة البستان، يف جوليا سيدتي ووجدت املنام، إىل
ومدحتها َعَيلَّ، فأغلظت والطفتها املقام، ذاك من فطردتني منها ودنوت السالم، عيلَّ ترد
تتغزل فوجدتها أحوالها، َعَىل وأطَّلع مقالها ألسمع قليًال فاختفيت إيلَّ، الشتم فأوصلت
وجدها فأظهرت ثانية مرة عليه فدخلت االصطبار، حبه يف فقدت أنها وتذكر ببختيار،
ورفعت فجئت ارتَدَعْت، فما إليك بالشكوى وهددتها انتصحت، فما فنصحتها عالنية،

بالتي. فضلك من لتعامليني قصتي؛ إليك
ببختيار؟ تتغزل سمعتها أَأنَْت (لفرناس): ملكة

أخرى، مرة أحوالها ست تجسَّ وقد الجبار، العزيز وحق نعم، فرناس(للملكة):
من وتمكَّنا ببعضهما، تتيَّما أنهما وأظهرا أحرى، بمثيل والصدق به مجتمعة فوجدتها

السقيم. قلب َعَىل العافية من وأحىل النسيم، من أرق حديثًا منهما وسمعت عشقهما،
والسالم. بك، إال أزوجها فال الهمام، أيها أمان يف كن (لفرناس): ملكة

العالم. العليم حفظ يف دمت فرناس(للملكة):

(ويخرج)

املكان. هذا يف بجوليا آتوني (للحاجب): ملكة
الشان. رفيعة يا أمرك (للملكة): حاجب

(ويذهب)

والقرار. الصرب وأعدمتني بختيار، يف جوليا شاركتني قد وياله، (لذاتها): ملكة

53



بلقيس امللكة

الثالث الجزء

اب) ُحجَّ – حرس – بختيار – (ملكة

عن عدت هل واالزدهار، اللطف صاحب يا بختيار، يا بك مرحبًا (لبختيار): ملكة
عني؟ اإلعراض وتركت التجني،

وها حياتي، سبب هي ومن موالتي، عن اإلعراض يمكنني وكيف (للملكة): بختيار
الوصال. عدا ما خدامه لكل مستعد أنا

بطيب واسمح الدالل، عنك خلِّ بختيار … الضالل عني هو هذا (لبختيار): ملكة
وقعت إني إذ عليك؛ اختياري وقع فقد وواصلني إليك، وتتذلل تكلِّمك ملن وانظر الوصال،

رضاك. الدنيا من ومرادي هواك، يف
دمت ما أقبله ال فإني األمر، هذا قبول بعدم موالتي يا اعذريني (للملكة): بختيار

الدهر. يف حيٍّا
بالتي. وعاملني مني، وادُن مرامي، واقِض كالمي، اسمع (لبختيار): ملكة

القضية. هذه غري يف موالتي يا أطيعك (للملكة): بختيار
الوفية. بالنعم أغمرك وأنا البكية، عيوني ارحم بختيار، (لبختيار): ملكة

الدوام. َعَىل أبتغيه وال باإلنعام، يل حاجة ال (للملكة): بختيار

(لحن):

وال��ن��وال ال��م��ك��ارم ذات أب��ت��غ��ي��ه ال ال��وص��ال أم��ر
ال��وص��ال ذك��ر ف��ل��ت��ت��رك��ي أش��ت��ه��ي��ه ال ال��ذي ه��ذا

(لبختيار): ملكة

ف��ؤادي ب��وص��ال��ك واش��ف��ي ب��ع��ادي ع��ن��ك خ��ل��ي

54



بلقيس امللكة

(للملكة): بختيار

ف��ع��ال��ي م��ن ال��م��ك��ارم ف��ع��ل ال��ك��الل ذات ال��م��الم خ��ل��ي
ال��وص��ال أم��ر ول��ت��ت��رك��ي ال��ه��الل أخ��ت ال��ك��الم ف��أوع��ي

بقربي. فاسمح قلبي، ملكت فقد مرامي، واقِض لكالمي أصِغ (لبختيار): ملكة
فال الرفات، مع رصت ولو ذلك أفعل ال أنا هيهات، هيهات (للملكة): بختيار

الوصال. أمر يف أطاوعك ال فأنا املقال، هذا بمثل تخاطبيني
املزاح، من رضبًا كان معك كالمي فإن املفضال، أيها فيك هللا بارك (لبختيار): ملكة
واألنس، بالبهجة متَّصًفا النفس، عفيف وجدتك وحيث األرواح، راحة يا تيأس وال فتعزز

عفيفة. نفسك وجدت إني إذ اللطيفة؛ جوليا بابنتي تزويجك َعَىل عزمت
بجوليا؟ تزوجيني مرادك (للملكة): بختيار

نعم. (لبختيار): ملكة
وأهل دولتي تطلبني غٍد ويف عندك، أسري وأنا سيدتي، يا هذا كيف (للملكة): بختيار

مملكتي؟!
وأجعلك والصغار، الكبار َعَىل لك وأفضِّ بختيار يا عندي أبقيك (لبختيار): ملكة

وذخري. الحروب يف وعوني صهري
مزاًحا قولك يكون أن فأخىش املطلب، هذا يف سيدتي يا عافيني (للملكة): بختيار

العطب. يف فأقع
تزويجك ومرادي ا، حقٍّ إال لك قلت ما الرتب، رفيع يا وحياتك ال (لبختيار): ملكة

بذلك؟ ترىض فهل صدًقا، جوليا بابنتي
وتيمت املهالك، صعب حبِّها يف ذقت وقد بذلك، أرىض ال كيف (للملكة): بختيار

بوصلها: السعادة وطلب بجمالها،

م��ض��ن��ى ال��ح��ب ف��ي غ��دا ق��د وج��س��م��ي ت��ع��نَّ��ا ق��د وق��ل��ب��ي ب��ه��ا ف��ت��ن��ت
ال��م��ع��ن��ا ص��اد ل��ح��اظ��ه��ا وح��س��ن ول��ب��ي ع��ق��ل��ي س��ب��ت ق��د م��ه��اة
ال��رض��اب رش��ف ف��ي ال��وج��د ك��ث��ي��ر ال��م��ص��اب َع��َل��ى ف��ت��ن��ت ق��د ب��ج��ول��ي��ا
ال��ت��راب ف��ي وج��س��م��ي وأش��ك��ره ح��يٍّ��ا دم��ت م��ا ف��ض��ل��ك��م س��أش��ك��ر
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ولكن مناك، قريب عن وسأبلغك برضاك، بختيار يا رت ُرسِ قد (لبختيار): ملكة
ال؟ أم بذلك رًضا لها هل جوليا، ابنتي سؤال ومرادي أوىل، الصرب

الفخيمة، املحبة تحبني ألنها العظيمة؛ امللكة أيتها بذلك رًضا لها (للملكة): بختيار
متعاهدان، باآلخر االقرتان َعَىل وكالنا البستان، يف اجتمعنا ملا واألشجان، الوجد تشاكينا وقد

واملهالك. الهوان ذقنا ولو ذلك، عن نَُحول وال
وصممت إيلَّ، االنتقام سهام وصوبت عيلَّ، ابنتي لت فضَّ مهان، يا آه (لبختيار): ملكة
تحول أو الدمار، أذْقَك لم إن عشت فال وحرستي، هواني يف وتركتني بابنتي، االقرتان َعَىل

األفكار. هذه عن
األفكار، هذه عن أعدل ال فأنا فات، الوقت فإن هيهات، هيهات (للملكة): بختيار

النار: يف أُلقيت ولو

ال��ع��دم م��ن ك��اًس��ا ح��ب��ه��ا ف��ي س��ق��ي��ت ول��و ال��ج��م��ال ذات ع��ن أع��دل ه��ي��ه��ات
ال��س��ق��م م��ذه��ب م��م��ات ب��غ��ي��ر ن��ف��س��ي رض��ي��ت إن وال��ع��ز ش��رف��ي م��ن ب��رئ��ت

العناد؟ هذا َعَىل ا مرصٍّ أتبقى واآلن، (لبختيار): ملكة
العباد. وخالق نعم (للملكة): بختيار

الرديَّة. الفعال هذه عن يعود عىس بالقيود؛ وكبِّلوه السجن، إىل خذوه (للجند): ملكة
(للجند): بختيار

ال��ب��ه��ي��ة ج��ول��ي��ا س��وى أرض��ى وال أب��ي��ة ن��ف��س��ي ال��ه��وى ف��ي دع��ون��ي
ال��وف��ي��ة ح��ب ف��ي ال��م��وت وح��ب اف��ت��خ��ار ل��ي ق��ي��ود ف��ي وذل��ي

هذه عن يعود أو الدمار أذيقه أن من بُد فال الفاجر، هذا أخرجوا (للجند): ملكة
األفكار.

حبيبي وهو قتله، يمكنني كيف املاكر، والخائن الغادر، لهذا أفٍّ (لنفسها): ملكة
وصله؟! الدنيا من ومرادي
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الرابع الجزء

جوليا) – (ملكة

(للملكة): جوليا

اه��ت��دى ال��س��ع��د وب��ط��ال��ع ب��دا ن��ج��ًم��ا ي��ا ��اه أمَّ
ال��نِّ��دا غ��ي��ث ي��ا ل��ع��الك أق��ب��ل��ت م��ن ارح��م��ي آه

الحظ أيام قربت فقد مهجتي؟ ومالكة ابنتي، يا غمك سبب ما (لجوليا): ملكة
نصيبك؛ الدنيا من هو ومن خطيبك، َعَىل أزفك قريب وعن والحبور، واألنس والرسور،
عنكما لتزول األفراح؛ لكما وأقيم إليكما، باإلحسان فأنعطف لبعضكما، حبكما أعلم ألني

األتراح.
بال عنه عدلت ألني الزفاف؛ أمر من أماه يا تعافيني أن أرجوك (للملكة): جوليا

احتياج. إليه يل ليس إذ زواج؛ بال عمري أقيض أن وعزمت خالف،
الزواج؟ عن إعراضك سبب وما االبتهاج؟ ذات يا املقال هذا ما (لجوليا): ملكة
به وتجتمع األنساب، به تتصل ات، املرسَّ يجلب الزواج أن الصفات، بديعة يا تدرين أما

األحباب؟
الخاطر مشغولة ألني األمور؛ هذه من أماه يا ترتكيني أن أرجوك (للملكة): جوليا
دهر. غم الحقيقة ويف شهر، فرح هو الذي الزواج أشتهي ال وأنا مقهور، اآلن وفؤادي

القوام؟ مائسة يا وملاذا (لجوليا): ملكة
والسالم. أتزوج ال فإني دعيني، (للملكة): جوليا

تحبني ال فأنت حبيبتي، يا قصدك وفهمت عزيزتي، يا مرادك عرفت (لجوليا): ملكة
يف وحيد عرفتيه كما وهو الفضائل، مقلوب خطيبك ألن احتياج؛ إليه ومالك الزواج،
يف خطر وقد مثيل، من السماجة يف له ما وباإلجمال عليل، وفهمه قليل عقله الرذائل،
السادة من ألنه بختيار؛ الديلمي بأسرينا أقرنك أن وهو الصواب، هو وأظنه حساب، بايل

الوحيدة؟ ابنتي يا تقولني فماذا ظريف، الجمال بديع لطيٌف شابٌّ األخيار،
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الزواج ألن بأحد؛ زواًجا أبتغي ال فأنا السعيدة، امللكة أيتها دعيني (للملكة): جوليا
نكد. كل أصل

لبيب، عاقل أديب، شاب بختيار لُبِّي؟ وريحانة قلبي، حبيبة يا ملاذا (لجوليا): ملكة
قويل عن تعديل فال الرجال، كل دون لك اخرتته وقد الدفاع، عند ركن وهو شجاع، شهم

الجمال. ذات يا
بختيار؟ يل اخرتِت أأنت (للملكة): جوليا
األقمار. مخجلة يا نعم (لجوليا): ملكة

أن رضيت قد ألمرك، فامتثاًال أهًال يل اخرتتِه التي أنت أنك بما (للملكة): جوليا
بعًال. يل يكون

بذلك؟ أرضيت (لجوليا): ملكة
املهالك: صعب حبه يف ذقت وقد بذلك أرىض ال كيف (للملكة): جوليا

ت��ح��يَّ��را ف��ال��ف��ؤاد رج��ائ��ي ح��ق��ق ال��ورى دون ال��م��رت��ج��ى أن��ت رب ي��ا
��را وت��س��عَّ ان��ك��وى ف��ال��ق��ل��ب ال��ص��دق ـ��ن ق��ري��ـ وال��دت��ي ق��ول واج��ع��ل رب ي��ا
ج��را دم��ع��ي ب��ه ش��غ��ف��ي وم��ن ده��ري ب��م��ن��ص��ٍف ول��ي��س أه��وى م��ن ح��بِّ ف��ي
ج��را وم��ا ه��واه ف��ي ب��ح��ال��ي ي��دري ول��ي��ت��ه أم��ي��ل أب��ًدا ول��غ��ي��ره

الخلخال. رجلها يف وضعوا بختيار، بجانب جوليا خذوا (للجند): ملكة
وإجالل. عز يف والدتي دمت (للملكة): جوليا

يف وعدمت بختيار، يف جوليا شاركتني قد باهلل، إال قوة وال حول ال (لذاتها): ملكة
الحيل: سبل وجهي يف ضاقت العمل؟ كيف إلهي يا االصطبار، حبه

خ��ال��ي ل��ي��س وف��ك��ري ح��ال��ي َع��َل��ى اش��ت��غ��ال��ي ف��رط ب��ي زاد إل��ه��ي
ح��ال��ي وأذلَّ ��ف��ي ت��ل��هُّ أط��ال ظ��ب��ي ب��ح��ب بُ��ل��ي��ت ق��د إل��ه��ي
اش��ت��ع��ال��ي ف��ي ون��اري وغ��ادرن��ي ه��ج��ري وأط��ال اب��ن��ت��ي ع��ش��ق وق��د
ب��ال��ي؟ وال��ج��س��م ُم��ت��ل��ف��ي وص��ب��ري ه��ذا ب��ع��د أف��ع��ل ك��ي��ف إل��ه��ي
وم��ال��ي روح��ي ل��ق��ت��ل��ه ف��ق��دت ت��ران��ي أق��ت��ل��ه رم��ت م��ا إذا
ال��ل��ي��ال��ي م��دى ي��ط��ول م��ث��ل��ي َع��َل��ى ع��اًرا ف��ي��ك��ون اب��ن��ت��ي وأق��ت��ل
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س��ؤال��ي ف��ارح��م وال��ه��وى ه��وان��ي ك��ف��ان��ي ق��د إل��ه��ي ي��ا أغ��ث��ن��ي
ال��م��آِل ح��س��ن إل��ى ��ق��ن��ا ووفِّ دوًم��ا ال��س��ت��ر إل��ه��ي ي��ا وأس��ب��ل

الثالث) الفصل (تم

الرابع الفصل

األول الجزء

حرس) – بختيار – (جوليا

بالقيود.) مكبَّلني وبختيار جوليا وبه سجن هيئة عن الستارة (تُرفع

(لنفسه): بختيار

أع��ل��م ب��ال��م��ظ��ل��وم أن��ت إل��ه��ي وي��ع��ل��م ذل��ي أش��ت��ك��ى ب��ي ل��م��ا
وأظ��ل��م أق��س��ى وال��ه��وى ج��ف��ان��ي وص��ب��ري ظ��ل��م��ي ف��ي زاد زم��ان��ي
ت��ج��ري ال��خ��د َع��َل��ى أدم��ع��ي أغ��ث��ن��ي وذخ��ري رب��ي ي��ا أن��ت إل��ه��ي
ص��ب��ري ح��س��ن وأف��ن��ى وأض��ن��ان��ي ف��ؤادي أوه��ى ق��د ال��س��ج��ن ع��ذاب
ذل��ي��ًال أض��ح��ى ال��س��ج��ن ف��ي ل��ع��زي��ٍز رح��م��ت��اه وا
ث��ق��ي��ًال وق��ي��ًدا أس��ًرا ي��ق��اس��ي وج��د ح��ل��ي��ف

(للجند): بختيار

ب��دي��ال ع��ن��ه ي��ل��َق ل��م ح��ب��ي��ب ب��ح��ب ُم��ب��ًل��ي
ج��م��ي��ال ص��ب��ًرا ون ال��م��ح��ز ب��ق��ل��ب��ي أس��ت��ع��ي��ن ب��م��ن
ق��ل��ي��ال ع��ن��دي ال��م��م��ات ن ل��ك��ا وج��ًدا م��ت ف��ل��و
ع��ج��وال ق��ض��ي��ت ب��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��ن��ت ده��ر ي��ا
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سوى ذنب يل وما التعيس، السجن هذا يف ورمتني بلقيس، امللكة بسجني حكمت آه،
بحبها، قلبي ويشتغل بطلبها، أرىض وكيف بقولها، اجرتائي وعدم وصلها، عن امتناعي
باإلنعام وأوعدتني عنها، بعيد هو ما مني طلبت وقد رقطاء؟! وحية شمطاء، عجوز وهي
ما ابنتها حب من لها وأظهرت الطلب، ذلك فرفضت الكالم، هذا منها أقبل كنت إن
تلك إال اخرتت فما وسجنتني ارتدعت، فما وردعتني ارتجعت، فما هددتني وقد احتجب،

مصيبة: ألف يف رمتني ولو أمها أختار وال الحبيبة،

ال��م��ن��ام ج��ف��ن��ي وج��ف��ا رش��دي ال��س��ج��ن ذا ف��ي غ��اب
وال��ه��ي��ام وس��ق��ام��ي وج��دي ال��ح��ب ف��ي ون��م��ا
ال��س��الم م��ن��ي ج��ول��ي��ا ب��لِّ��غ ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م ي��ا
وال��س��ق��ام ون��ح��ول��ي إل��ي��ه��ا ش��وق��ي واذك��رْن
وال��ك��الم وم��رام��ي ق��ص��دي ال��ده��ر ف��ي ق��رب��ه��ا
وال��م��رام وم��ن��اي ع��ن��دي ال��ن��اس وأع��ز
ال��ح��ب��وس ض��ي��ق وي��رى ل��ح��ال��ي ي��رث��ي م��ن أي��ن
وال��ن��ح��وس؟ س��ق��ام��ي م��ن وان��ت��ح��ال��ي ذل��ي زاد
ال��ك��ئ��ي��ب ال��م��ض��ن��ى وارح��م ب��ي��س��ري ُج��د إل��ه��ي ي��ا
وال��ن��ح��ي��ب ب��ك��ائ��ي م��ن ص��ب��ري َع��زَّ إل��ه��ي ي��ا

مسجون. حبيبي هذا آه، (لبختيار): جوليا
يل أظهرْت ومن ألجلها، أموُت من أين شعري، ليت حزناه! وا آِه، (لنفسه): بختيار

الحسن؟ الوجه صاحبة قلبها، ميل
والحزن. الهم بحبك تقايس السجن يف هي (لبختيار): جوليا
والهيام؟ الوجد من أعهدها ما َعَىل هي هل (لجوليا): بختيار

نعم. نعم (لبختيار): جوليا
والزمام؟ عهدي وأنستها األيام تها أوَغريَّ (لجوليا): بختيار

م. العالَّ العليم وحق ال، (لبختيار): جوليا

60



بلقيس امللكة

اآلن؟ هي وأين (لجوليا): بختيار
املصان. أيها تناجيك التي هي (لبختيار): جوليا
عزيزتي؟ يا مسجونة وأنت آه، (لجوليا): بختيار

هذا يف وشاركتَُك األوصاب، بي ازدادت قد بغيتي، أقىص يا نعم (لبختيار): جوليا
العذاب.

االثنني): (لحن

الحبوس. ضيق يف إني الوجد، أخا (لبختيار): جوليا
النفوس. قوت يا حزني زاد لقد (لجوليا): بختيار

حسني. تسُل ال (لبختيار): جوليا
العروس. ذا يا ال (لجوليا): بختيار
التجنِّي. وخلِّ (لبختيار): جوليا
البئوس. علتني (لجوليا): بختيار

حبي. أنت (لبختيار): جوليا
طلبي. أنِت (لجوليا): بختيار

العني. ضيا أنت (لبختيار): جوليا
ذخري. أنِت (لجوليا): بختيار
بدري. أنَت (لبختيار): جوليا

العني. نور أنِت (لجوليا): بختيار
الرفاق. زين يا عيلَّ تعطَّف (لبختيار): جوليا
الفراق. بحسم إيلَّ وجودي (لجوليا): بختيار

بلية. دهتني (لبختيار): جوليا
التالق. وعز (لجوليا): بختيار
حزني. زاد (لبختيار): جوليا
صربي. قلَّ (لجوليا): بختيار

الَحني. مني حان (لبختيار): جوليا
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احتيايل؟ ما (لجوليا): بختيار
انتحايل؟ فما (لبختيار): جوليا

البني. صربي هدَّ (لجوليا): بختيار

الثاني الجزء

فرناس) – فوديم – حجاب – حرس – جوليا – بختيار – (ملكة

يتناشدان السجن يف أراهما ولكن الهوان، ليذوقا سجنتهما أنا وياله، (للجند): ملكة
عجل. َعَىل بختيار أخرجوا العمل؟ كيف آه األلحان،

اإلثم هذا وأرتكب أقتله أن قبل كريم، يا عيلَّ قلبه اللهم عطِّف (لنفسها): ملكة
بختيار! العظيم،

لبيك! (للملكة): بختيار
إيلَّ، الوصل بطيب وُجد عيلَّ، قلبك وعطِّف األفكار، هذه عن ُعد (لبختيار): ملكة

واإليناس! بالعز سوية نعيش فلعلنا فرناس، لخطيبها بنتي ودع
مني هدَّ قد جوليا حب ألن الباس؛ شديدة يا ذلك يمكني لم أنا (للملكة): بختيار
أمكنني ولو ثاٍن، لحبيب موضع لقلبي يبَق ولم لبي، َعَىل واستوىل قلبي، ملك وقد الحواس،

املعايل. ذات يا الخرتتك ذلك
الهجر واترك ابنتي، حب ودع بكائي، وارحم بالئي، انظر بختيار، (لبختيار): ملكة

بالتي.
(للملكة): بختيار

ال��خ��ط��ر وه��دة ف��ي ب��ه��ا وق��ع��ت ول��و وال��َح��َور ال��ح��س��ن ذات أت��رك ه��ي��ه��ات
ب��ص��ر؟! وال س��م��ع ب��ال أع��ي��ش وه��ل ب��ص��ري وع��ش��ق��ه��ا س��م��ع��ي ف��ح��ب��ه��ا
ك��ل��ي��م ق��ل��ب��ي دع��ت ف��ي��م��ن اف��ت��خ��ار م��وت��ي إن
رح��ي��م؟ م��ن ه��ل ب��ه��ا وي��ل��ي االص��ط��ب��ار ف��ق��دت وق��د
ك��ل��ي��م ق��ل��ب��ي ح��ب��ه��ا ف��ي وال��م��الم ع��ذل��ي خ��ل��ي
ال��ج��ح��ي��م م��ث��ل غ��دا ع��ن��دي وال��م��رام ط��ل��ب��ك إن
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أمام وسأقتلك الذميم، أيها قتلك من بُد فال كالجحيم؟ وصيل أنا (لبختيار): ملكة
من ويخيب ألقتلها بالعجل؛ جوليا أخرجوا هيَّا دائرة. عليكما الدائرة وأدع الفاجرة، تلك

جوليا! … األمل بختيار
والدتي. نعم (للملكة): جوليا

بختيار، حب وَدِعي الهداية، طرق واتَّبعي الغواية، ُسبُل عن عودي (لجوليا): ملكة
الدمار. تذوقي أن قبل فرناس، لخطيبك ومييل

(للملكة): جوليا

غ��وى م��ا ق��ل��ب��ي ال��ح��ب ف��ي ال��ه��وى ح��ك��م ب��م��ا ق��س��ًم��ا
��وى ال��سِّ ت��ب��غ��ي ال ال��ي��وم ف��م��ه��ج��ت��ي ت��ع��ذل��ي��ن ال
ال��ن��وى أل��م ح��ب��ه ع��ن زادن��ي ب��خ��ت��ي��ار ف��ي
ال��ه��وى ي��ض��ع��ض��ع��ه ق��ل��بً��ا ل��ي إن م��الم��ي خ��ل��ي

الغادرة. أيتها قتلك من بُد ال فاجرة، يا آه (لجوليا): ملكة
بالتي، وعامليها بها وترفقي شقيقتي، بقتل أماه يا تعجيل ال (للملكة): فوديم
األسري، هذا بقتل تعجيل وال الكرام، شيم من فالصفح املقام، سامية يا عنها واصفحي
عنهما فاعفي والقهر، الغم بنا يزداد األمر هذا شاع وإذا الخطري، برشفك مخلٌّ قتله فإن

والصواب. السرت تنالني الجناب؛ رفيعة يا

(لحن):

االثنان:

وال��م��ن��ون ص��ع��ب وال��م��وت ال��ع��ي��ون ت��ج��ري م��دم��ع��ي م��ن
ي��ك��ون ُق��دِّر ف��م��ا ص��ب��ًرا ال��خ��ئ��ون ال��ده��ر ذا ج��ار ق��د
ال��ُم��ه��ان ال��ج��س��م ارح��م��ي ث��مَّ ب��األم��ان ج��ودي ب��ل��ق��ي��س
ي��ك��ون ق��دِّر ف��م��ا ص��ب��ًرا ال��زم��ان ج��ار ح��س��رت��ي وا
ال��م��ذاق م��ر ح��س��رت��ي وا وال��ف��راق ص��ع��ب ال��م��وت
ي��ك��ون ق��دِّر ف��م��ا ص��ب��ًرا ال��ت��الق ع��زَّ ق��د ك��ان إن
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واعطفي فينا، هللا اتقي الفخيمة، والسيدة العظيمة، امللكة أيتها (للملكة): بختيار
علينا تعجيل وال الذليل، العبد وارحمي الجميل، الصفح واصفحي تقتلينا، وال علينا
َهَلك، ولو مصيب واملتأني َمَلك، وإن مخطئ والعجول الذل، بسهام رمينا فقد بالقتل،

َعربتنا. وارحمي عثرتنا فاقبيل
مع وأترصف املطلوب، بكل وأفوز املرغوب، بقتلكما سأنال ال، ال (لبختيار): ملكة
ورب نزاعة، ولألرواح قطَّاعة، لألعناق فأكون أوىل الجنوب، مع السحاب ترصف القلوب،

جليس. من أنفع ووحشة أنيس، من أنفع وحدة
قصري، والعمر الحيل، سبل وجهي يف ضاقت العمل؟ كيف إلهي (لنفسه): بختيار

كبري. والخطب كثري، والحزن صغري، والعيش
انحلت قد اه أمَّ يا … العدم بحار يف ووقعنا حكم، بما القلم جرى قد (للملكة): جوليا
فارحمي بالئي، وازداد بكائي واشتد والقهر، املذلة بسهام ورميت الصرب، عرى عني

العثرة. وأقييل العربة،
والصفا، املودة وأبدل غادرة، يا قتلك من بُد ال فاجرة، يا ال ال (لجوليا): ملكة

والهوان. الذل كئوس وأسقيك العدوان، بحار يف وأرميك والجفا، بالقطيعة
الغمة، هذه عنَّا اكشف املنان، الحنَّان وأنت املستعان، بك إلهي (للملكة): بختيار
… الهلكة بحار يف ُرمينا فقد امللكة، هذه قلب علينا وعطِّف النعمة، بجزيل علينا وُجْد
الرشيفة، النفوس شيم من والعفو الرزايا، بسهام ورمينا الباليا، بنا ازدادت قد موالتي، يا
العنا. هذا مقاساة من نفوسنا لرتتاح بقتلنا تأمري أو تصفحي، أن ا فإمَّ املنيفة، واألخالق
فإني املحال، عليك ينطيل وال املقال، لهذا موالتي يا تصغي ال فرناس(للملكة):
وال زيد كالم تسمعي وال الَفْخِر، ذات يا فاقتليهما وأحىل، لقلبي وأشهى أوىل، قتلهما أرى

َعْمِرو.
يُعاب. ال الذي والرأي الصواب، هو هذا إن نعم، (لفرناس): ملكة

بحرستي. ألجله أموت تدعيني وال والدتي، يا قبله فاقتليني إذن، (للملكة): جوليا
كربتي. وفرِّجي سيِّدتي يا قبلها اقتليني بل ال، (للملكة): بختيار

البتار. هذا من واحدة برضبة األرشار أيها مًعا سأقتلكما (لالثنني): ملكة
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(لحن):

االثنان:

م��رام أق��ص��ى ل��ي ال��ح��ب ف��ي وال��ف��ن��ا ال��ِح��م��ام َل��ذَّ ق��د ال��ح��ب س��ب��ي��ل ف��ي
ال��غ��رام! ش��رع ف��ي ال��م��وت أل��ذ م��ا ال��ه��وى ف��ي ب��م��وٍت ال��ب��ش��رى ف��ل��ن��ا
ال��ردى ش��ر م��ن ال��ح��س��ن ه��ذا ت��ف��دي ف��دى ال��روح ل��ك ال��روح ُم��ن��ى ي��ا
ال��س��الم ال��دن��ي��ا َع��َل��ى م��وت��ي ودن��ا ب��دا ق��د ��ا ح��قٍّ ال��ب��ي��ن ي��وم ه��ذا

جوليا. حبيبتي آه (لجوليا): بختيار
بختيار. حبيبي آه (لبختيار): جوليا

(لالثنني): ملكة

ق��راري ب��ه��م ف��ق��دت ق��د ب��أن��ي وب��خ��ت��ي��ار ل��ج��ول��ي��ا ق��وال أال
ال��ق��راِر ب��ئ��س إل��ى ب��ك��م ت��ب��وء س��ي��ف ح��د م��ن ب��ض��رب��ٍة ف��م��وت��ا

نادينا، يف األعداء حلت فقد أدركينا، موالتي، يا أدركينا (للملكة): الحرب ناظر
الجنود، جنَّدُت وقد والصغار، الكبار قتلوا حتى والشنار، الذل وألبسونا األمصار، وخرَّبوا
واحدة. دقيقة تتأخري وال املاجدة، أيتها فأدركينا البنود، رفيعة يا قدومك منتظرون وهم

(للجند): ملكة

ال��س��ف��ن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��أت��ي ي��درك��ه ال��م��رء ي��ت��م��ن��ى ك��ل م��ا

أذيقهما عودتي وعند والبالء، السجن إىل هؤالء وأعيدوا األعداء، إىل ألسري اتبعوني
البتار: بحد الدمار

ال��ك��در ي��ح��دث ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و وع��ن��د ب��ه��ا ف��اغ��ت��ررت ال��ل��ي��ال��ي وس��ال��م��ت��ك
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تعذيبي، يف وأطلت أهنتني قد امليَّال، الدهر أيها الحال؟ هذا ما (لبختيار): جوليا
لحايل، رثيت هال رميس، تراب ووسدتني نفيس، يف وأفجعتني ونحيبي، بكائي وازداد

يتقطع. طاملا وقلبي يتوجع، طاملا فكبدي يل، جرى ما ورحمت
الشكوى، يرحم رحيم من فما البلوى، َعَىل ي تصربَّ عزيزتي، (لجوليا): بختيار

حال. كل َعَىل تجزعي وال ي فتصربَّ األهوال، تصادم عند أوىل والصرب

الثالث الجزء

انني) سجَّ – حرس – بختيار – جوليا – فوديم – فرناس – (ملكة

(للجند): ملكة

األث��ر م��ح��م��ودة ع��اق��ب��ة ل��ل��ص��ب��ر ت��ج��رب��ة األي��ام وف��ي رأي��ت إن��ي
ب��ال��ظ��ف��ر ف��از إال ال��ص��ب��ر واس��ت��ص��ح��ب ي��أم��ل��ه أم��ر ف��ي م��اج��ٍد وك��ل

ال ال ال مهجتي، ملك إنه إذ بقتله؛ بخلت … بخ … بخ وأقتل ابنتي اليوم يف سأقتل
… ال عذبيه! عذبِك وكما اقتليه، بلقيس يا اقتليه ال، أقتله! ال كال، كال … أوًَّال أقتله …
جوليا أخرجوا بمثيل! أحرى والصرب عقيل زال وياله … إليه وتذليل عليه أُبقي بل … ال

ارتياب. بال وبختيار
الجناب. رفيعة يا أمرِك (للملكة): سجان

أو الهوان، أذقكما لم إن عشت فال واألشجان، الوجد تظهران ما إىل (لالثنني): ملكة
أنت تقولني ما تقوالن؟ ما … أجيبا … تكلما … األحزان أورثني الذي حبكما عن تعودا

ابنتي؟ يا
القوام. مائس حبيبي ومحبة الغرام، من فيه أنا عما أرجع ال أنا (للملكة): جوليا

املهالك. ذقت ولو كذلك وهللا وأنا (للملكة): بختيار
بُد فال كتاب، أجل ولكل الذل، غصة وتجرَّعا للقتل، ا استعدَّ إذن (لالثنني): ملكة

ارتياب: بال قتلكما من

ب��ح��س��رت��ي ب��ل��ي��ت ول��و ح��ب��ي وأق��ت��ل اب��ن��ت��ي ال��ي��وم ذا ف��ي س��أق��ت��ل
وح��رق��ت��ي دائ��ي أص��ل وص��ال ب��دون غ��دت ق��ت��ل��ه��م��ا دون ح��ي��ات��ي ألن
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ل��ح��ظ��ت��ي ك��ل ف��ي وال��م��ح��ب��وب ال��ب��ن��ت إل��ى ع��ذول��ة وص��رت ع��ذَّال��ي ص��ارا ه��م��ا
ووح��ش��ت��ي ه��م��ي ي��ش��ف��ي م��م��ات��ي ق��ب��ل ع��ذَّال��ي وق��ت��ل ع��ذَّال��ي ص��ارا ه��م��ا
ب��ص��ي��رت��ي وأع��م��ى آم��ال��ي وخ��يَّ��ب أض��ل��ن��ي ال��غ��رام إن ت��ع��ج��ب��وا ف��ال
ح��ي��رت��ي ش��ر ي��ا األع��دام ت��ذي��ق��ك��م��ا ض��رب��ة ح��د م��ن ال��ن��ي��ران إل��ى ف��ِص��ي��را

فتُقتل.) فوديم، َعَىل السيف فيقع ويأخذهم، الحرب ناظر يدخل (هنا
هذه … هذا من والقرار؟ الصرب أعدمني من بختيار، ذهب أين إىل (للجند): ملكة
منتهاه، الكرب بلغ قد باهلل، إال قوة وال حول ال القويم؟! القوام صاحبة فوديم، بنيتي
فإنه الهوى، هللا قاتل أال أسفاه، وا وياله، … املأثمة هذه وارتكبت باملجرمة، الربية وأخذُت
املحبوبة، االبنة أيتها فصربًا الجنون، عاقبته داءٌ لعمري فهو املنون، ويذيق القوى، يهد

بآثمة: صالحي وبعد بظاملة، دعيت عديل فبعد املكلوبة، أمك وخذ

ق��ل��ب��ي وم��ن أت��ي��ت ن��ف��س��ي م��ن ف��ب��ال��ع��دل وح��اس��ٍد ع��دوٍّ م��ن ي��دن��و ك��ان م��ن

املطامع، أسباب وقطع ورجع، العشق عن وتاب وارتدع، بي انتصح ملن فطوبى
ارتكبت فقد حاٍل، بعد حاًال يقلِّب اغتيال، ذو الدهر ألن بالصانع؛ املصنوع عن واشتغل
(ترضب سالم ألف الدنيا وعىل الِحمام، يل طاب فقد مناره، ينهدم وال آثاره، تُمحى ال عاًرا

بالخنجر). نفسها

وال��ح��َرب ب��ال��وي��ل ُم��ل��ك��ه َع��َل��ى ف��اح��ك��م م��ش��ت��غ��ًال ب��ال��ل��ه��و َم��ِل��ًك��ا غ��دا إذا
وال��ط��رب؟! ال��ل��ه��و ب��رج وه��و غ��دا ل��م��ا ه��اب��ط��ًة ب��ال��م��ي��زاِن ال��ش��م��س ت��رى أم��ا

الرابع الجزء

نصوح) – انني سجَّ – (عسكر

العايل الجاه صاحبة بلقيس امللكة هذه باهلل، إال قوة وال حول ال (للخادم): نصوح
هي هل الصواب؟! فاقدة الرشد عن غائبة الرتاب، َعَىل ملقاة أراها مايل النفيس، والقدر
حكم بما عليها قىض قد الفانية؟ الدنيا وفارقت نحبها قضت أم باقية؟ الحياة قيد َعَىل

وبختيار. بجوليا عيلَّ باهلل، إال قوة وال حول فال اإلله،
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االفتخار. صاحب يا أمرك (لنصوح): خادم

ف��ؤادا! أذب��ت وك��م ظ��ل��ًم��ا ُج��ْرت ع��ن��ادا ك��ف��اك م��ا ال��ده��ر أي��ه��ا
م��رادا ال��ع��ب��اد ف��ي ل��ل��ه إن تُ��ع��ادى أراك ف��م��ا تُ��ع��ادي ل��و

م��س��ت��ح��ي��ل أراده م��ا وس��وى

الخامس الجزء

نصوح) – بختيار – (جوليا

التهلكة؛ بحار يف وقعت وكيف امللكة، حالة ولديَّ يا انظرا وجوليا): نصوح(لبختيار
تراب دت توسَّ وجدتها األمان، منها وأطلب فيكما، ألشفع املكان هذا إىل أتيت ملا ألني
أراه الذي الخنجر بهذا نفسها رضبت وأظنها رمسها، مضيق دهرها وأسكنها رمسها،
من وجوليا أنت وأنقذك األحوال هللا غريَّ كيف وانظر ، وتبرصَّ ولدي يا فاعترب بيدها،

الوبال.
وحدي وبقيت ووالدتي، أختي يت توفِّ حزناه! وا أسفاه، وا (لبختيار): جوليا

بحرستي.
فأطاعت باألمِس، والدتك فعلت ما أنسيت النفِس، يف كمني الظلم (لجوليا): بختيار
والسعادة بامللك ونحظى األفراح، نقيم بنا وهيَّا األتراح، عنك فدعي مناها، تنْل ولم هواها

والسيادة. بالعز ونفوز
هذا َعَىل األمر تم قد وحيث مجدكما، وكمال سعدكما، تمام من هذا (لهما): نصوح
واجبات ونقدم عليك، جوليا نزف ولدي يا فهيَّا واإلقبال، املرسة شموس وبزغت املنوال،

الرتح. عنك ويزول امُللك ة سدَّ ترتقي أن بعد الفرح، بتتويجكما ونتمم إليك، التهاني
الجمع:

أه��ال ل��ل��م��ع��ال��ي ل��ي��س واس��ت��ع��ل��ى ب��غ��ى م��ن ك��ل
ال��ذال وق��اس��ى ب��غ��ى م��ا ح��ال ق��د ب��م��ا درى ل��و

ن��ه��اه��ا ف��ي��ه رم��اه��ا ف��ق��د ج��زاه��ا ه��ذا
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ه��داه��ا إل��ى أت��اه��ا ع��م��ا ن��ه��اه��ا وم��ا
وال��ك��ف��ران ب��ال��ج��ح��د اإلح��س��ان ق��اب��ل م��ن

�م �ي� �ئ� ل� �ادٌر غ�

تعاىل.) هللا بحمد الرواية (تمت
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وشمعتان، وبنته، والخواجة وكرسيان، ترابيزة وبها أودة عن الستارة (تُرفع
وقلم.) ودواية ودفرت

مايش.) وهو الرتابيزة يف ويعثر يهرش، وهو مكنسة وبيده صميدي (يدخل

وشك. ينعل خمار يا دي إيه (لصميدي): الخواجة
ليه؟ الطريج يف جاعد مالك (للخواجة): صميدي

شفتو؟ مش أنت، َكنزير يا واسع سكة (لصميدي): الخواجة
الشارع. من طور جدامك من إال ومفتش ال، (للخواجة): صميدي

برَّا. اميش (لصميدي): الخواجة
ترضب. اوَعى (للخواجة): صميدي

فني؟ َعَىل رايح إنت (لصميدي): الخواجة
ح. مروَّ (للخواجة): صميدي

إيه؟ يشتغل إنت (لصميدي): الخواجة
رشيكي؟ إنت ونتمالك؟ (للخواجة): صميدي

خدام. عندي يستنَّى علشان (لصميدي): الخواجة
وي! إنت، عندك (للخواجة): صميدي

ريال، ستة شهر كل امسك كمان هنا، يشتغل إنت شوف (لصميدي): الخواجة
انكيس. ارشب ُكل كمان
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خلفك. اليل وعىل عليك يغفلج ريال؟ ستة إيه؟ تجول عما صميدي:
خمار. يا ريال ستة خواجة:

وبس. ريال بستة عليه أضحك عبيط دا تجول إياك عارف، أيوه صميدي:
يمسك. كم أُمال خواجة:

عندك. أخدم برَّا بخدم كنت ما زي صميدي:
برَّا. كام يمسك كان إنت خواجة:

خلَّصك! صاحي، بجرشني واحد يمسك كان أنا الَحج، عاوز صميدي:
. يالَّ إرشني، واخد يوم تالتني كل يديلك أنا أيوه، أيوه خواجة:

تالتني حاتجول شهر، كل بتجول إنت تاني، دينك ِتجل رايح أنت َوْي، صميدي:
ليه؟ يوم

بعضه. زي يوم، تالتني شهر واخد أيوه، خواجة:
شملنا. الشهر إال معرفش أنا ويخوي ال، صميدي:

بتاعك؟ شهر يوم كام خواجة:
ده. شهر النسيم لشم النسيم شم من عندنا شوف، صميدي:

بتاعي. البيت بوصفلك أنا شوف، إرش، اثنني سنة واخد كل كتري، كويس خواجة:
مسخمط؟! يا بيت لك أنت صميدي:

تاني َخوِّد كمان كدا، َخوِّد بعدين دغري، هنا من يميش أنت شوف أيوه، خواجة:
أنت مني؟ َكلَّم: الست خبَّط، أنت بعدين بتاعك، الوش يف بيت واخد يشوف بعدين كدا،

فهمتو. بلطو، واخد جيبو كلم خواجة كلمو:
البلطة. هاتوا بيجكلم الخواجة أجلهم ولدي، يا فهمان صميدي:

جكتة. يعني بلطو، بلطو خمار، يا بلطة مش خواجة:
طوريا. يعني بلطة، نجول إحنا ا أمَّ جكتة، بالرتان تجول أنت فاهم، أيوه، صميدي:

الجكتة). (ويوريله عرفتوا دي، زي مفيش، بتاعك عأل هو، هو خواجة:
(ويخرج). تجويل مش طيب ديه، هي صميدي:

أبًدا. يفهم مش الزفت، زي بتاعه مخ دي ولد خواجة:

صميدي) (يدخل
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وشه). يف (ويرميه مسيو يا خد صميدي:
صميدي). يلبسها (يخدها أنا لبِّس امسك، خواجة:

طيب. صميدي:
يلبس. أنا يلبس، أنت مش خواجة:

للخواجة). ا كمٍّ ويرتك ا كمٍّ (يلبس اْلبس طيب علشانك، بحسبها أنا صميدي:
إذا البنك رايح أنا اسمع، … الناس زي امسك دي، مسخرة هو هو خواجة خواجة:

يكتبو؟ يعرف أنت فلوس يجيبو واخد كان
الِجْرد. زي ال، أُمَّ صميدي:

كتَّاب. واخد رخت أنت خواجة:
لسكوله. يف كنت ولدي ويا ال صميدي:

فني. لحد خفضتو خواجة:
ضظغن. لحد صميدي:

يكتب. أنت فلوس يجي كان وإذا الست، جنب استنى برافو، خواجة:
سعيد. نهاِرك صميدي:
سعيد. نهاَرك الست:

ده؟ صح أبوِك صميدي:
أبويا. الست:

ليه؟ عبيط أمال صميدي:
اختيش! الست:

والكتابة؟ الجراية تعريف إنت وي، صميدي:
تعلمني؟ معرفيش، الست:

فرنساوي؟ وال عربي عاوزة أعلمك، صميدي:
عربي. الست:

العربي؟ أول إيه طيب صميدي:
عارفة! أنا الست:

أَِلف. جوليلو إيه أول يجولك كان إذا شوف … كيف تتعلمي راح ال أُمَّ صميدي:
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إزَّاي؟ وتكتبه أَِلف! الست:
عرفتي؟ … أ كده، صميدي:

أيوه. الست:
تعريف؟ إيه زي طيب صميدي:

ال. الست:
مليح؟ … املارينا زي تجويل: إيه زي يجولك حد كان إذا صميدي:

وبعدين؟ الست:
املركب. زي تجويل: إيه زي يجولك واليل ب، بعد صميدي:

النقطة). َعَىل له (وتشري دي؟ الصغري تحتها اليل وإيه طيب الست:
اخترصتهم. زيها لجيتهم وثه ته البه بعد وكان اكسنثجي، صميدي:

كويس. الست:

الست.) فتهرب العفريت، يدخل (هنا

يلتفت.) صميدي رأسه َعَىل صميدي يرضب (العفريت

الست؟ فني يخوي ده إيه صميدي:

ثانية.) مرة يرضبه (العفريت

عجايب. صميدي:

عليه صميدي ويقعد الكريس، مطرح العفريت ويجلس بالشمعة، ر يدوَّ (يقوم
فيخاف.) به، ويقعد فيقوم الكريس، بدل

خواجة! يا خواجة، يا بوي! يا أخ صميدي:
ارررر. العفريت:

(ويخرج)
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مخمد؟ إيه َكَرب خواجة:

بالكفوف.) يرضبه (صميدي

مروح. أنا كمان، عندك يشتغل اليل وأبو خلفك اليل وأبو أبوك يحرج صميدي:
إيه؟ َكَرب د؟ مخمَّ مالك خواجة:

معفرت. بيت يف جيبني إنت أشتغل، عاوز مش صميدي:
حاجة. شوفتوا أنت إيه علشان خواجة:

وبعدين جاري، من فطة الست لجيت بعد الست بَاَعلِّم وأنا مشيت، إنت صميدي:
الكريس َعَىل جعدت وبعدين يش، ملجتش كلو البيت يف أدور طورة دماغي، يف لذِّني يش

ارررر. : وعميلِّ يجري طلع بعدين لتحت، وينزل لفوج يُفط بجا
إنِت الحلم، يف عفريت واحد شفتوا بعدين نايم، كنت إنت َكنزير، هو هو خواجة:

بنت؟ يا خرج
بجولك. خرجت أيوه صميدي:
نايم. كنت إنت كداب، الست:

(ويخرج). ْد أُعُّ يال ينام، مش مرة تاني خواجة:
صح؟ نايم كنت أنا صميدي:

أيوه. الست:
وخايف. ج بزعَّ وأنا تلذيني مش طيب عارف، نيش وال نمت يمكن صميدي:

يخويا. علمني يال معليش، الست:
الشوكشينة؟ تلعبي تعريف أَُجلِّك، بنعس، أحسن أعلمك راح ومش ال، صميدي:

الكوتشينة. هات روح أعرف، الست:
بها). ويأتي (ويخرج طيب صميدي:

اقعد. الست:
أنت؟ وال أنا أفجط صميدي:

إنت. فنط الست:
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ورجة؟ كام أخد وأنا إنت، ورجة كام تخدي أجطع، صميدي:
أربعة. واألرض أربعة وأنا أربعة إنت الست:

(ويفرِّق). بفرَّج اليل أنا خمسة، آخد أنا ال، صميدي:
العب. هه الست:

عليه.) تضحك يلعب ما (وكل

راجل. خدي صميدي:

العفريت.) (يدخل

أربعة. خد الست:

العفريت.) ويجلس تهرب، العفريت تشوف (الست

يأخدها). العفريت ورقة يرمي ما (كل إثباتي سبعة خدي صميدي:
خمسة. اميش خالص
ارررر. العفريت:

الخواجة.) يدخل يرصخ، العفريت يشوف (صميدي

خواجة! يا ابوي، يا أخ صميدي:
مالك؟ مخمد مالك خواجة:

شغال. ماني ديني وحيات صميدي:
مخمد؟ إيه علشان خواجة:

محشتغليش. حسابي، شوفيل َلْه، ِتُجيلِّ معفرت البيت أَُجلَّك صميدي:
النوبة استنَّى معلش عفريت، واخد يشوف بعدين كتري، ينام أنت كلمتو أنا خواجة:

بس. دي
طول. َعَىل ح أروَّ الزم النوبة شفتو إن مكانه، يف وارتفاعه وجالله وعزته صميدي:
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دي. نوبة واخد استنَّى طيب خواجة:
معاك. الست خد جلَّك، ا أمَّ صميدي:

إيه. علشان خواجة:
بتاعها. والكريس والدواية الدفرت وخد بتجالون، ساعة كل ِمَعْرَفتَة هي صميدي:

(ويخرج). ست يا يال طيب، خواجة:
دلوكت. العفريت جاش ما ليه ال أُمَّ معرفتة، اليل الست هي صميدي:

فيخاف النار فتهب الشمعة يف وينفخ جاز، مليان وفمه يدخل (العفريت
الصعيدي.)

الخواجة). يخش خارج، (ويجي ناس يا اْلحجوني ربنا َخْلج يا جاي، صميدي:
خمار؟ يا إيه خرب مالك، مالك خواجة:

سعيد. نهارك خالص، صميدي:
نوبة. واحد كمان خواجة:

وإن اعذرني، العفريت شفت إن النوبة، أجعد عندك، أجعد عاوز كنت إن صميدي:
أموت. ا أمَّ جثل شبعني عليك أضحك عما كنت
هنا. يستنَّى أنا أنت، اخرج طيب خواجة:

صميدي.) (يخرج

الشمعة.) يف وينفخ األول، مثل بالجاز يدخل (العفريت

مسلمني! يا ناس يا هو مخمد، مخمد، خواجة:

عليه.) يضحك صميدي (يدخل

ليه؟ خايف مالك صميدي:
البيت. يف حريجة واخد عمل مخمد عفريت واخد خواجة:

بالعفريت. حلمت بعدين نايم كنت أنت شيخ، يا ال صميدي:
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امسكوا. شفتوا عفريت واحد ال ال خواجة:
إيه؟ رأيك وبعدين، صميدي:

َموَّتوا. العفريت شفتوا إنت لوفرفر واحد يجيب أنا استنَّى، خواجة:
(يخرج). الورور هات روح أيوه صميدي:
(ويخرج). معاك اجي أمَّ استنَّى خواجة:

والصعيدي.) الخواجة يدخل الكريس َعَىل ويجلس يدخل (صميدي

(ويجري). أبوي يا صميدي:
بتاعه. الوش يف اديله ادخل مخمد، إيه شفتو خواجة:

عليه.) ويركب يقوم يشوفه العفريت اللوفرفر. يده ويف يدخل (صميدي

ناس! يا اْلَحجوني خواجة، يا جاي جاي صميدي:

الفصل.) وينتهي الستار (تنزل
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