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  الحلقة الثانية
  

ا، يشاهد     ،منظور خارجي لآلستانة ) (1( ي باش نقلة إلى قصر عل
  .)من الخارج

ة القصر    ) (2( ي لحديق ين      ..منظور داخل يشاهد مسبح القصر ب
اف وري   . شجر ألف ورد الج ا شجر ال ب عليه قة يغل ور منس أحواض زه
ين الشجر    ،غزال يرآض.. األحمر العطر ز ب  ..طاووس يتهادى، قرد يقف

ون  يوف يتجول افي   .. الض ق الثق هربان والملح ا، ش ي باش رود وعل  ،جرت
ذفها      .. هيلدا والسفير ى األرض فيق ه بجوزة عل القرد، تقذف تتحرش هيلدا ب

وز  ات الج دوره بحب انه   .. ب ا لس د له انها فيم ه لس د ل ع  .. تم ف الجمي يتوق
  )..تضحك هيلدا آما لم تضحك من قبل.. ويشترآون في مداعبة القرد

افي الملحق هربان : (الثق وم )  لش ا الي ا رأيته عيدة آم ا س م أره .. ل
نها  .. ضغياب األم ال يعّو في ممثليتنا في باريس لديها رفيقات في مثل س

ولكنها ال تنجذب إلى مصاحبتهن، ترغب دائما في أن تكون معي ترافقني 
  ..آظلي

  ألها هوايات معينة؟: شهربان
ا   يستهويها رقص ا.. رقص الباليه: الملحق ذ له لباليه ولكنني ال أحب

  ..أن تتخذه مهنة آما ترغب فتكرر مأساة أمها
هربان ه  : ش ي أمارس ة ل ه رياضة ومتع ل، في وب الخي وايتي رآ ه

دّ     د أن تع دتي التي تري ة بيت     بالرغم من معارضة وال ا رب ني ألآون مثله
  .ممتازة

زوجة علي باشا تشرف بنفسها على  ..منظور داخلي للقصر() 3(
رة في      .. ساعدها ثالث جواريالمطبخ ت ة آبي الجميع جالسات حول طاول

ة تلف ورق العنب    .. وسط المطبخ ة زنجي سحر شقراء من    .. ذهب جاري
برك   ل الشيش ه لعم ين وتقطع رد العج ورة تف الد  .. م ن ب مراء م ياء س ض

ة   .. الشام تساعد سيدتها في عمل الكبب نديم طباخ ترآي يهيئ سدر الكناف
عل منقل جمر واسع ويحرآه من حين آلخر آي   النحاسي الكبير ويضعه

رم      ال الف ينضج على نار هادئة بشكل متساو، ويقوم في نفس الوقت بأعم
  ).والترآيب والقلي والشوي وترتيب األطباق

ل العصر      : األميرة شمس الدنيا يجب أن يكون آل شيء جاهزا قب
ث    .. (يا نديم ر من ال وح آبي ى  )  (لجيدخل خادم يحمل لفافة بيضاء فيها ل إل

ة   ة الزنجي وت الشامي    ) الجاري ذهب، مادمت انتهيت حضري شراب الت
ك من    ) تتأمل لفائف ورق العنب باستحسان ورضى.. (للضيوف يس مثل ل

ف   ذا الل ل ه تقن مث اقة  .. ي وال والرش س األط نة   (نف ن ألس ة م تضع طبق
ة وتصفّ     ية المبيض رة النحاس اع الطنج ي ق د ف ة الجل اروف منزوع  الخ

ري فوقها ورق  ا      .. العنب بشكل دائ ي، وتسكب فوقه تكبسها بصحن خزف
ة التي       ة الكب ى عجين ود إل الماء المملح وتغطيها وتضعها فوق الفرن، وتع
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ي     روم المقل تصنع منها مختلف األنواع والحشوات المتعددة من اللحم المف
  ..)تقرظ مهارة سحر وضياء.. والقلوبات
ا،  شهربان تشير إلى ال ..منظور الحديقة) (4( قرد أن ينزل فيطيعه

ده وتراقصه   .. تقول له سلم على الضيوف فيرفع يده ويسلم هيلدا تمسك بي
   )..يشتفونه حتى آخر قطرة.. يدور الخادم بالشراب.. فيقلد حرآاتها
  ما هذا الشراب الطيب؟: هيلدا 

  ..التوت الشامي: شهربان
  !آم أحب الذهاب إلى بالد الشام ورآوب الجمال: هيلدا
م   : نشهربا ال يرآبون هناك الجمال إال في البادية أما في المدن فه

  ..يرآبون عربات تجرها الخيول
ر  ) (5( ي للقص ور داخل دة   ..منظ ول المائ يوف ح س ..  الض يجل

ا    ى لياقته علي باشا قريبا من جرترود، تبدو متحفظة تجاه الطعام خوفا عل
دية ل   ..  الجس ي تحف واع الت ف األن ة مختل ى تجرب ا عل دة يغريه ا المائ به

  ).وهي تجاريه خجال ولباقة
  .لم أذق في حياتي طعاما طيبا آهذا: جرترود

ا  ي باش ي : عل رة ف غيرة وآبي ل ص ى آ رف عل ي تش إن زوجت
  .المطبخ

  .أريد أن أهنئها على مهاراتها ؟ألن أراها: جرترود
ا ي باش رود: (عل ر ) لجرت ي التغي ي فه ن زوجت ذر ع ي أعت إنن

ا ومو ي ألفته ا الت ان عاداته بب آ ا وصالتها ألي س د طعامه ا  ،اعي وأظنه
  .. تصلي العصر اآلن

لم أن نحاذر     :السفير د مس إنهم ينبهوننا في بلدنا قبل أن ننقل إلى بل
ة    ،من تجاوز عادات البلد فيما يخص النساء ة ولباق فما نعتبره نحن مجامل

ا إذ نسيت نفسي        در مني أحيان ا يب ذر عم  إجتماعية يعتبر وقاحة، فأنا أعت
رة       : مرتين د األمي ل ي ا حين حاولت تقبي رة هن يالحظ  ..(مرة في ويمر وم

السفير الذي يجلس مقابل جرترود نظرة غريبة في عيني جرترود، مزيج 
  )من قلق وحرج بالغ
ا  ي باش وض: (عل ك ال) بغم ي    .. علي يال ولكنن ة قل ت منزعج آان

  ..أفهمتها األمر على حقيقته، فهي نادرا ما تقابل رجاال أغرابا
فير  ا    : الس دون إلين ذين يف باب ال ل الش ذي يجع بب ال م الس ت أفه ب

  ..إنه الكبت الذي يعانونه في مجتمعهم.. للتدريب يالحقون نساءنا
ه ل      .. معك حق: علي باشا ا قلت ا فكرت طويال فيم ..  ي في ويمر  أن

ي        ون عن طريق ذين يبعث ق بالضباط ال ا يتعل  ،إنني أستطيع التصرف فيم
ى سنة           ات عل اعطني الئحة بأسمائهم، وسأجعلهم يتزوجون أولئك الفتي ف

  .. اهللا ورسوله
  والمتزوجون منهم؟ : السفير

  .ماذا يهم؟ إن شريعتنا مرنة بهذا الخصوص: علي باشا
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  لفتيات؟ما قصة هؤالء ا) بفضول: (جرترود
  .. سأحدثك بأمرهن فيما بعد: السفير 

ا ي باش رود: (عل دا ) لجرت دنا أنت وهيل ك أن نستضيفك عن ا رأي م
  ..فترة من الزمن، شهرا أو شهرين

رود ة   : جرت ع الفرق ة م ا مرتبط تطيع، فأن ي ال أس بة إل ام بالنس للقي
  ..أما بالنسبة لهيلدا فوالدها يقرر بشأنها.. بعروض في عواصم أوروبا

دا: (هربانش د هيل وك، ) لوال اإأرج مح له را ..  س تمتع آثي سنس
  ..بوقتنا

ك  : الملحق دا      .. بودي لو أفعل ذل ا هيل تعلم فيه زلكم مدرسة ت إن من
  ..الكثير، ولكنها مرتبطة بدورة تعليمية صيفية في ممثليتنا في باريس

  ماذا تتعلم؟: شهربان
ة : الملحق دها أن تكون مقصّ   .. ثقافة عام ات في    رة عن ال أري البن

  .سنها في بلدنا اللواتي يذهبن إلى المدارس العامة
ذه  ..  أغبطها على حظها: شهربان آم أتمنى لو أحصل على مثل ه

  !الثـقافة
  ..سأجعلك تحصلين عليها يا شهربان: علي باشا
نتساب إلأمي تعارض في سفري إلى الغرب وا ؟ إن آيف: شهربان

  .رس خاصة بالبناتإلى مدرسة داخلية وليس في بلدنا مدا
ا ي باش ى  : عل أجعلك تحصلين عل ة، وس ة الحربي أدخلك المدرس س

  )الجميع في دهشة(ثقافة الرجال 
  أليس هذا القول مزاحا؟! أبىاحقا تفعل ي: شهربان
ى أقرانك    .. أبدا ليس مزاحا: علي باشا تتفوقين عل وأنا واثق أنك س

  ..من الشباب
  ..ولوجه بعدهذا المجال لم نسمح لفتياتنا ب: السفير

ا : علي باشا رآوب  .. شهربان لها دراية ببعض ما ندرسه في آليتن
وأريدها أن تتمكن إلى جانب  .. الخيل، واللغة الترآية، واأللمانية والتاريخ

  .هذا من العربية والرياضيات والعلوم
ا المجتمع ممارسة مهن      : جرترود تح له ولكن ما فائدة هذا إن لم ي

  الرجال؟
ا  ي باش درّ   مجت: عل ة ت ائالت الرفيع رعة، والع ور بس ا يتط س معن

بناتها وتتيح لهن الثقافة في المنزل آما فعلت مع شهربان، ولكنني أطمح    
ة بشكل رسمي وال أستطيع االنتظار حتى         ى الثقاف لفتياتنا أن يحصلن عل

ات  ة، وال يعترضني       .. تنشأ مدارس للبن دير المدرسة الحربي ا أنني م وبم
إنني د ف ا أفعل أح ذا المجال فيم ي ه دة ف ون رائ .. أرغب لشهربان أن تك

ة       ت رحم عيفة أو تح ون ض ا أن تك د له ي وال أري دتي ووريثت ي وحي فه
  .الظروف

  .أريد أن أراك وأنت ترآبين الخيل) لشهربان: (هيلدا
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  .سأغير ثيابي على الفور، ونذهب معا: شهربان
ق هربان   : الملح ة ش رى الفارس ب أن ن ا نح ن أيض ذهب ..( ونح ي

  )ميع ما عدا جرترود والسفيرالج
  )منظور قاعة االستقبال) (6(

  .ت فرصة نادرة في عدم قبولك دعوة علي باشافّو: السفير
ة     : جرترود اء الوليم ا آنت أعاني أثن ي   .. أنت ال تدري بم ان عل آ

باشا طوال الوقت يداعبني وأنا ال أستطيع االعتراض خوفا على العالقات 
  !الترآية ةاأللماني

ل     ) ظور الساحة خارج القصر  من) (7( داعب فرسها قب شهربان ت
  .أن ترآبه وهي في لباس الفرسان

هربان دا: (ش ك       ) لهيل زمن لعلمت ن ال رة م ي فت ين مع ك تبق و أن ل
  ..رآوب الخيل
دا ك: هيل ى ذل را! أتمن عدني آثي ة  .. يس ن دراس ي م ع ل ه أمت ان

  )اشهربان تسابق الريح على فرسه )مواضيع  ال أهتم وال أبالي بها
ذا الصيف بصحبة شهربان    إ: هيلدا ..  سمح لي يا والدي أن أبقى ه

  ..أحب أن أتعلم منها أشياء آثيرة
  ودراستك؟: الملحق
دا ك أن أدرس: هيل ي  ،إن آانت رغبت توية ف دورة الش ألتحق بال فس

  )ل عن حصانهاتعود شهربان وتترّج..(الممثلية ولن يفوتني الكثير
وهي ترغب في     ،هيلدا بمهارتك لقد أخذت .. انك مدهشة: الملحق

  ..قبول دعوة والدك الكريم خالل الصيف
هربان ا: ش دا! (حق انق هيل غرى) تع ت الص ي األخ تكونين ل  ،س
  ..وسأرعاك آأم

 


