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األول الفصل

الربيَّة يف َشعر بيت

األول املشهد

وحدُه) (قيس

ب��ال��ج��م��ِر ف��ؤادَي ت��رم��ي األس��ى ون��ار ص��دري ف��ي ي��ق��دح ال��ب��ي��ن زن��د ل��ي��َل أي��ا
ف��ك��ري ف��ي ذك��رِك األي��ام م��دى ف��إنَّ ن��س��ي��ت��ك��م أن��ي ل��ي��َل ي��ا ت��ح��س��ب��ي ف��ال
ال��ف��ج��ِر وَض��ح ف��ي ال��ِغ��رب��ان ن��ع��ق وم��ا ال��ص��ب��ا ه��بَّ��ت م��ا أن��س��اِك ال ف��وال��ل��ه
ق��ف��ِر ب��ل��ٍد ف��ي ال��ج��وزان1 م��ن ري��اًض��ا ن��رت��ع��ي غ��زال��ي��ن ك��نَّ��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
ال��وك��ِر إل��ى ب��ال��ع��ش��يِّ ون��أوي ن��ط��ي��ر م��ف��ازٍة2 ح��م��اَم��ي ك��نَّ��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
ال��ب��ح��ر ف��ي ر ن��غ��وِّ أم��س��ي��ن��ا ن��ح��ن إذا ن��رت��م��ي ال��ب��ح��ر ف��ي ح��وت��ان ل��ي��ت��ن��ا أال
ق��ب��ِر ف��ي ض��ج��ي��َع��ي��ن ِم��ت��ن��ا إذا ن��ص��ي��ر ول��ي��ت��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
وال��ن��ش��ر وال��ح��ش��ر ال��ب��ع��ث ي��وم ونُ��ق��َرن م��ع��زًال ال��ن��اس ع��ن ق��ب��ٍر ف��ي ض��ج��ي��َع��ي��ن
وال��ح��ش��ِر ال��ق��ي��ام��ة ح��ت��ى وق��اِت��ل��ت��ي ال��ُم��ن��ى غ��اي��ة ي��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك

وهو الكاكنج وهو املرج؛ وجوز هندية، شجرة ثمر وهو الحمس؛ جوز منها النبات، من نوع الجوزان: 1
كافورية. برودة يف لطيف وصمغها هراة جبال يف تنبت شجرة صمغ

ومفاوز. مفازات الجمع فيها، ماء ال التي الفالة املفازة: 2



ليىل مجنون

تلتَهنَي قومِك بني أنِت غرامِك. قتيل عىل قلبُك لرقَّ محبتي مقدار ليىل يا تعلمني لو آه
أتقلَّب! النَّوى نار عىل وأنا

أط��وُل ال��ل��ي��ل ج��نَّ��ن��ي م��ا إذا وُح��زن��ي م��ل��ل��تُ��ُه ح��ت��ى ط��ال ن��ه��اٌر ن��ه��اري
ت��ه��م��ُل ع��ل��ي��ه��نَّ وج��ٍد م��ن وع��ي��ن��اُه ذائ��بً��ا ال��ع��ص��اف��ي��ر ك��ذبَّ��اح وك��ن��ُت
ت��ف��َع��ل ب��ال��ع��ص��اف��ي��ر م��اذا ال��ك��فِّ إل��ى وان��ظ��ري ال��ع��ي��ن إل��ى ل��ي��ل��ى ت��ن��ُظ��ري ف��ال

ذلك بكل أبايل ال ولكنني والقال، القيل شأننا يف وكثر األمثال، سري حبي سار لقد
عنِّي. راضيًة ليىل دامت ما

رس��ائ��ل��ه ورثَّ��ْت ل��ي��ل��ى ع��ن ص��دَّ ل��ق��د ال��ع��دا ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ال ال��ع��دا ت��ق��ول
أوائ��ل��ه ج��دي��ًدا ل��ي��ل��ى ه��وى ل��ك��ان ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ت��دبُّ ل��ي��ل��ى أص��ب��َح��ْت ف��ل��و

عنَّا غافلني الُوشاُة كان يوم الُحبِّ لنسيم قلبي بها انفتح التي األيام تلك أحىل فما
الهوى. كئوس نتعاطى ونحن

أسُهم صدورنا تخِرتق ال الربيَّة ُحضن يف راِقَدين وليىل بِك كنُت أياًما يا أنِت جميلة
الواشني. عيون

ح��ج��م ثَ��ْدي��ه��ا م��ن ل��ألت��راب ي��ب��ُد ول��م ص��غ��ي��رٌة غ��رٌّ وه��َي ل��ي��ل��ى ��ق��ُت ت��ع��شَّ
ال��بُ��ه��ُم ت��ك��ب��ِر ول��م ن��ك��بُ��ر ل��م اآلن إل��ى أنَّ��ن��ا ل��ي��َت ي��ا ال��بُ��ه��م ن��رع��ى ص��غ��ي��َري��ن

الثاني املشهد

جارية) – ليىل – (قيس

بغتة.) تدُخل (ليىل

ي��روى ال ُح��بِّ��ك أم��واه م��ن ف��ق��ل��ب��َي وال��ن��ج��وى ال��ص��ب��اب��ة ه��ذي م��ا ح��ب��ي��ب��يَّ
ف��ت��وى ال��ه��وى أه��ل ش��رع ف��ي ل��ن��ا ول��ي��س ُم��ع��ان��دي وال��زم��ان ل��ق��اءً أروم

12



األول الفصل

َرض��وى3 ث��ق��ل��ِه م��ن ت��ن��ه��دُّ م��ا ف��ِع��ن��دَي ذرًَّة غ��رام��َي م��ن ت��ح��وي ك��ن��َت إذا
ال��ش��ك��وى ي��س��م��ع م��ن ل��ي��س ول��ك��ن وأش��ك��و ُم��س��ام��ٍر م��ن ال��دُّج��ى ف��ي ل��ي وم��ا أِب��ي��ُت
ب��ل��وى ف��ي ال��ُح��بِّ م��ن أن��ي ج��ه��ل��وا وم��ا ل��ح��ال��ت��ي ��وا ي��ِرقُّ ل��م ُق��س��اٌة ف��أه��ل��ي
ك��ال��ع��دوى ال��َع��ي��ن إل��ى ي��س��ري ال��ه��وى ف��إنَّ ج��ان��بً��ا ال��ن��اس م��ج��ل��س خ��لِّ��ي ي��ق��ول��ون
ل��ل��ت��ق��وى أق��رُب ال��ح��بَّ رأي��ُت ف��إن��ي يَ��ن��ص��ح��ون��ن��ي ال��ذي ال��نُّ��ص��ح ح��بَّ��ذا ف��ال

قيس:

ال��َم��ض��اج��ُع إل��ي��ِك ه��زَّتْ��ن��ي ال��ل��ي��ل ل��َي ب��دا إذا ح��ت��ى ال��ن��اس ن��ه��ار ن��ه��اري
ج��ام��ُع ال��ه��مَّ ال��ذي ال��ل��ي��ُل وي��ج��م��ُع��ن��ي وب��ال��ُم��ن��ى ب��ال��ح��دي��ِث ن��ه��اري ��ي أُق��ضِّ
ض��ائ��ُع ف��ُع��م��رَي ل��ي��ل��ى ي��ا خ��ي��ال��ِك أرى وال ح��ي��ات��ي م��ن ي��وٌم م��رَّ إذا
ص��ان��ُع؟! أن��ا ف��م��ا س��ج��ن، ف��ي ال��ص��ب��ِر م��ن ك��أنَّ��ن��ي ح��ت��ى األرُض ع��ل��يَّ ت��ض��ي��ق

ليىل:

وب��ال ش��رَّ م��ن��ُه ��ل��ُت وت��ح��مَّ ج��س��م��ي وب��رَّح ال��ه��وى بَ��ران��ي ق��د
خ��ي��ال��ي أم ب��ي��ن��ه��م س��رُت أأن��ا ش��كُّ��وا ق��وم��َي ب��ي��ن س��رُت ف��إذا
آم��ال��ي ب��ه��ا ت��ح��ي��ا ح��ي��اًة ـ��س ق��ي��ـ ي��ا ب��ح��ب��َك أرى وب��ك��لٍّ
ب��ب��ال��ي ق��طُّ م��رَّ م��ا َف��ِس��واك��م س��روٍر أل��ي��َف ُم��ه��ج��ت��ي ي��ا ف��اب��َق

قيس:

ج��ن��وُن ع��ل��يَّ وج��ٍد م��ن أص��اب��ِك م��ث��ل��ُه تُ��ح��ب��ي��ن ل��و ح��بٍّ��ا أح��بُّ��ك
ف��أَن��ي��ُن ل��ي��ل��ُه ��ا وأمَّ ف��ح��زٌن ن��ه��ارُه ��ا أمَّ ال��غ��زالن م��ع ح��ل��ي��ٌف
ي��ك��ون ف��ه��و ال��رح��م��ن ق��ض��ى ق��د ف��م��ا َل��ج��وج��ًة ت��ك��ون��ي ال ص��ب��ًرا ن��ف��س ف��ي��ا
وظ��ن��وُن ري��ب��ٌة داخ��ل��تْ��ن��ي ف��ق��د وال��ج��ف��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة ه��ذي م��ا ول��ك��نَّ

والثَّبات. للثِّقل مثاًال كثريًا العربي عر الشِّ يف ذكره يَِرد املنورة، املدينة من بالُقرب العرب جزيرة يف جبل 3
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ليىل مجنون

ليىل:

م��ك��ي��ُن ص��اح��ب��ِه ع��ن��د وك��لٌّ بُ��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اس م��ظ��ه��ٌر ك��الن��ا
ال��ع��ي��وُن ت��ظ��ه��رُه ال��ن��اس ف��ي وم��ا ش��يءٌ ال��ن��اس ه��ذا ي��ف��وت وك��ي��ف
م��ع��ي��ُن ق��ل��ب��ي ف��ي ه��واَك ف��إنَّ ع��ي��نً��ا وق��رَّ ب��ذاك ن��ف��ًس��ا ف��ط��ب

فانتِبهي. يدُخل أن أوشَك أباِك إن ليىل): (إىل الجارية
اآلن. الوداع اخُرج. قيُس يا اخُرج ليىل:

حبيبتي. يا امُللتقى إىل قيس:

الثالث املشهد

مهدي) – (ليىل

الحنون. والدي يا مرحبًا ليىل:
كنِت وَمن املكان، هذا إىل بُنية يا سبقِتنا كيف عزيزتي يا سالم وألف مهدي:

الساقط؟ العاشق ذلك هنا يكن ألم تُحدِّثني؟
تَعني؟ وَمن ليىل:

الناس، أفواه يف ُمضغة ِعرضِك جعل الذي عزيزتي يا ح امللوَّ قيس عنَيُت مهدي:
كحرب حرٍب إىل تَُجرِّينا لئالَّ وبينُه بينِك العالقة حبل تقطعي أن هو بُنيَّة يا أراه فالذي

وداِحس.5 البسوس4

يت وُسمِّ سنة، أربعني ودامت وبكر تغِلب بني جرت الجاهلية، يف الشهرية الحروب من البسوس: حرب 4

رآها ُمرَّة، بن اس جسَّ خالة وهي للبسوس، ناقٍة رضع أصاب جرح الحرب اشتعال سبب ألن بالبسوس؛
أخذْت صاِحبتُها البسوس رأتها ا فلمَّ رضعها، أصاب بسهٍم فرماها أرضه يف ترعى التَّغِلبي ربيعة بن كليب
امُلهلِهل بقيادة تغِلب فثارت فقتله، ورماه لكليب اس جسَّ فكمن لناقتها؛ الثأر عىل قوِمها بني س تُحمِّ

الحرب. واشتعلت
ودامت وذُبيان، عبٍس بني جرت السباق، حرب أو والغرباء داِحس حرب الحقيقة يف هي داِحس: حرُب 5

نبغ الحرب، هذه سبب كان بينهما والسباق فرس، اسم والغرباء جواد اسم وداِحس سنة. أربعني ُزهاء
وعنرتة. سلمى أبي بن كُزهري عظام وُشعراء العبيس، شداد بن كعنرتة ِعظام أبطال فيها
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األول الفصل

الويل؟ هذا كلَّ يجرُّ قيس حبُّ ليىل:
الرشف، دم عروقه يف يَغيل عربيٌّ إليِه يسبقُه لم قيس غرام إنَّ بنيَّة، يا نعم مهدي:

الجانب. وعزَّة املنزلة بعلوِّ قومِه بني ُعِرف ابنٍة والد به يرىض وال
اللَّبن. مع هواُه ورضعُت قلبي من تمكَّن قد وحبُُّه أبي يا أصنع ماذا ليىل:

وأْعمى وجهِك من الحياء ماء نَضب لقد تَخجلني؟! وال بهذا حني أتُرصِّ ويحِك، مهدي:
العرب؟! حرَّة6 يا الَعذارى حياء فأين بصريتَِك، الهوى

تعَشْق ألم أبي؟ يا تحبَّ ألم القلوب. تعنو7 ولُه ُسلطان الُحبَّ إن أبي؛ ُرحماك ليىل:
زمانك؟! يف

ُحبِِّه فدرجة أحد؛ يصل لم املجنون هذا إليه وصل ما إىل ولكن عشقُت، لقد مهدي:
الناس! غرام فوق وَغراُمه تُقاس ال

أنَّني واعلْم ابنِتك عىل فأشِفْق يشء، بكلِّ يُغالون عراء والشُّ أبي يا شاعٌر هو ليىل:
الحقيقية. سعادتي وبُقربِه املوت من يُقرِّبني بُعدُه هواُه؛ يف مجنونة

وأُقسم اإلهانة، عىل أصِرب ال أنَّني واعَلمي الفارغة، األعذار هذه دعي مهدي:
ليىل، ليىل امُلهنَّد. هذا بحدِّ شطرين قطعتُه َخيمتك يف عليِه عيني وقعْت إذا الكعبة بربِّ

َوِخيمة. فالعاقبة احذري
تأِرس ال أن إليك وأتذلَّل أسألك قدَميك عىل ُمنطِرحة أنا (تركع) أبي. رفًقا ليىل:

عواطفي.
الُعذري. فتياِتنا هوى الفاِسد بغرامِك دنَّسِت فلقد الحياء، قليلة يا انَهيض مهدي:

ليىل:

ص��دري ض��اق ال��ل��ي��ال��ي ص��ْرف وم��ن ُع��ذري ال��ُع��ذريَّ ال��ه��وى إنَّ أب��ي
ت��دري ل��س��َت وْج��دي ب��ف��ْرط أراك ول��ك��ن أب��ي ب��ال��ق��ل��وب ف��ِرف��ًق��ا
يُ��زري ب��ال��ش��ه��د ل��ق��ائ��ه��م وح��ل��و ف��ؤادي يُ��دم��ي أح��بَّ��ت��ي ف��بُ��ع��د

وِرفعة مكانتها ُسموِّ عىل داللًة عربيٍة كل بها تُنادى وكانت السادة، طبقة إىل تنتمي التي السيدة الحرَّة: 6
نَسبها.

وتخَضع. تسُجد تعنو: 7

15



ليىل مجنون

رشَّ حذَّرتِك لقد تخجل. وال َمسمعي عىل ِبُحبِّها أتبوح الوقاحة! هذه ما مهدي:
(يخرج). لِك يَحلو ما فافعيل ذاهب وأنا العاقبة

قيود تُحطَّم فمتى القتاد8 خْرط ذلك دون ولكن الحبيب، لقاء غري يل يَحلو ال ليىل:
بها يأُمر لم التي الجائرة السلطة هذه القلوب؟ عن هات واألمَّ اآلباء ُسلطة وترتِفع التقاليد
قبلنا؟ اًقا ُعشَّ تكونوا ألم األغرار! اآلباء أيها ويحكم األنبياء. من نَبيٍّ عىل تنِزل ولم الخاِلق
العاِشقني بالء وكلُّ األعصار تلعنُكم سوف ترحمون؟! ال فلماذا الحب؟ بليَّة تذوقوا ألم

الظاملون. أيُّها منكم االنتقام طالبًا يُرصخ امُلحبِّني ودم رءوسكم، عىل يسُقط

الرابع املشهد
مهدي) – جارية – (ليىل

لك؟ أقضيها حاجٍة من هل جارية:
(تفكر). ال. ليىل:

بالخروج.) تهمُّ (جارية
ُهنيهة؟ منذ عندي كان الذي الشابَّ ذلك أتعِرفني ارجعي. ارِجعي، ليىل:

العامري؟ قيس تَعنني جارية:
إليها فأِرسع تراك أن تُريد ليىل موالتي إنَّ له: وُقويل اقصِديِه بعينه. هو هو، ليىل:

املعهود. املكان يف بانتظاِرك فهي
اآلن؟ هو وأين جارية:

الوادي. يف ليىل:
لتخرج). (تميش سيدتي يا أمُرك جارية:

فلوال الَخنا؟! رسوَل يا أين إىل قائًال): بكِتفها الجارية ويُمسك بغتًة (يدخل مهدي
(يصفُعها وجَهك هللا قبَّح خائنة يا اخُرجي الحال. يف لقتلتُِك العرب ُحرمَة خَرق يُقال أن
أنك عرفُت إذا الُحتوف كأس أُذيقك إنَّني لك أُقل ألم الطائشة، االبنة أيَّتها وأنِت بيِده).

إليك؟! استدعائِه عىل تَجُرؤين فكيف بعد، فيما الشابَّ هذا تُحدِّثني

حدَّ باِلٌغ األمر أنَّ أي القتاد؛ خْرط دونه املثل: ويف اإلبَر، كأنَّه َشوك ذو قاٍس َشَجر القتاد القتاد: خْرط 8

القتاد. خْرط احتمال من أصعب فهو لصعوبته، اِالستحالة
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األول الفصل

الواِلديَّة؟! رحمتُك أين أبي؟ يا الُجور هذا ما ليىل:
الَحَسب. بنات من ابنٌة إليها تَسبْقِك لم َفِقَحتُِك ِك؛ أمُّ ثكلتِك اخَريس مهدي:

العرب. سادة من سيِّد يرتكبُْه لم وُظلُمك ليىل:
الَجسارة؟ هذه ما مهدي:

البَْغي؟ هذا وما ليىل:
ِخبائك. من اآلن بعد الظهور احذَري مهدي:

األجساد تعتِنق لم وإن عينيَّ أمام ر ُمصوَّ فهو بي؛ تَحجُّ هواُه ف يُخفِّ أن هيهاَت ليىل:
األرواح. تتعانَق
مهدي:

يُ��غ��َم��ْد ِب��ص��دِرِك أن م��ن ب��دَّ ف��ال ال��ُم��ه��نَّ��ْد ه��ذا ح��دِّ ف��ي دواؤك

قاء. الشَّ هذا من وأِرْحني افعْل ليىل:
فعلت. إذا العار من َرشيف أُنِقذُ بل مهدي:

تُهنِّي. وال اقتُلني ليىل:

ح��ي��اُة ل��ل��ُم��ح��بِّ ف��ي��ِه وال��م��وُت غ��رام��ِه س��ب��ي��ل ف��ي ع��ذٌب ف��ال��م��وت

مهدي:

ك��ري��َم��ا ُم��دنِّ��س��ي��ِه ب��ق��ت��ِل ي��غ��دو ِع��رض��ُه ت��دنَّ��س إذا ال��ش��ري��ف إنَّ
ع��ظ��ي��َم��ا أع��ي��َش ل��ك��ي ب��ال��س��اب��ق��ي��ن ف��اْل��َح��ق��ي ِع��رض��َي دنَّ��س��ِت ق��د وألن��ِت

طْعنها.) ُمحاوًال سيَفُه (يستلُّ

تَخف. وال ارضْب ليىل:
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ليىل مجنون

الخامس املشهد

خالد) – زينب – مهدي – (ليىل

قلبي. أرعبَْت لقد الجنون؟! هذا ما بذراعِه): مهدي وتتناول بعَجلٍة (تدُخل زينب
ابنتَك؟! أتقتُل

العار. من َرشيف ألُنِقذ أقتُلها نعم، مهدي:
الناِرض؟ شباِبها عىل تُشِفق أال يكون. ال هذا ال؛ زينب:

وامَلفاخر. َمجدي عىل تُشِفْق لم ألنَّها مهدي:
اقتُْلني ربي؟ يا الحبِّ ُشعلة بقلبي أرضمَت وملاذا هللا؟ يا اقرتفُت ذنٍب أيَّ ليىل:

رشِفك. سالمة وبِه لك يلذُّ قتْيل كان إذا أبي يا
واألجداد. اآلباء طريق واْسلُكي اصمتي مهدي:

يُحب؟ ولم يعَشْق لم منهم ومن ليىل:
اسُكتي. بُنية يا اسُكتي زينب:

خالد. يا بكر. يا خالد. يا مهدي:
سيِّدي. لبَّيك خالد:

ويكتُب). وَوَرًقا قلًما (يأُخذ قليًال انتِظر مهدي:
مهدي. يا الَحماقة دَِع تكتُب؟ ماذا زينب:

يكون. ما سرتَين قليٍل بعد مهدي:
بغرامِك. َعيَشنا كدَّرِت لقد بُنية يا آه ِحدة): (عىل زينب

تكوني فال قاٍس أبي إنَّ النساء. ُقلوب وتَعرفني امرأة فأنِت اه، أُمَّ يا ارَحميني ليىل:
عليها. ال ابنتك مع وكوني مثله،

مروان. ابن الخليفة إىل وادَفْعُه الكتاب هذا خالد يا ُخذ خالد): (إىل مهدي
موالي. أمرك خالد:

لُه؟ كتبَْت ما بربَِّك زينب:
بعد. فيما يف َرشَ ُحرمة انتَهَك إذا قيس دم بهْدر أمِره إصدار مهدي:
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األول الفصل

قايس. يا أحٌد هذا إىل يَسبْقك لم ليىل:
ليىل. يا اسُكتي زينب:

وأسُكت؟! حبيبي قتْل يَطلُب ليىل:
(يخرج). املوت أَسكتَِك تَسُكتي لم إن مهدي:

السادس املشهد

خالد) – ها أُمُّ – (ليىل

أن تَعلمي ألم نُحب. لم حبِِّك وِمثل عذارى كنَّا لقد بُنية؟ يا الُجنون هذا ما زينب:
رشفِك؟ عىل ُمحافظة فعل ما فعل قد والدِك

قراني. لعقد السبيل دِت ومهَّ عيلَّ ألشفقِت ُشعوري تَشعرين كنِت لو ي أُمِّ يا آه ليىل:
العقبات. د أُمهِّ وأنا تُريدين َمن فاختاري تَرومني، ما أفعل لَعينيِك زينب:

حبيبي. إىل ني يزفَّ أن واِلدي أقِنعي إذًا ليىل:
ليىل. يا ُمحاٌل هذا زينب:

الحياة. عىل آَسُف وال أموت إذًا ليىل:
وأجمل؟! منُه أرشُف ِبِك ُطالَّ وبني تَموتنِي شابٍّ أِألْجل للجنون! يا زينب:

الحياة، قيْد يف ُدمُت ما أبًدا أهوى ال فغريُه ؛ الحبِّ يف والجمال للَرشف دخل ال ليىل:
مروان.9 ابن الخليفة كان ولو حتى

البقعة. هذه ُمغادرة عىل النية م صمَّ ألنَُّه إليِه؛ يدعوك موالي سيِّدتي، خالد:
قيس! يا بعادك أمرَّ وما للُمصيبة! يا ليىل:

(تخرج). األمر ُقيض فقد بُنيَّة يا تنبَّهي زينب:

باملدينة، ُولِد (٢٦–٨٦ھ/٦٤٦–٧٠٥م)، مروان بن امللك عبد الخامس األُموي الخليفة هو مروان: ابن 9
الدواوين، بتعريب اشتُِهر الزبري. ابنَي هللا وعبد ُمصعب قىض أن بعد الخالفة َد وحَّ دمشق، يف وتُويفِّ

٦٥–٨٦ھ. من سنًة وعرشين إحدى خالفته دامت الذَّهبية، النقود وبسكِّ الطراز، وبتعريب
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السابع املشهد

وحدها) (ليىل

��ل��وى ال��سَّ أج��د وال ��ل��وى ال��سَّ ف��أل��ت��ِم��ُس أه��وى م��ن وص��ل ف��ي األي��ام تُ��ع��اِن��دن��ي
��ل��وى10 وال��سَّ ال��م��نَّ ل��ُه ث��غ��ٍر ف��ي وأن��زل��َت ال��بَ��ه��ا ف��ي ال��ب��در أب��دع��تَ��ُه ل��َم ربِّ ف��ي��ا
رض��وى م��ن أث��َق��ل ��ب��ر ال��صَّ إن ��ب��ر ال��صَّ م��ن أط��ي��ق��ُه ال م��ا األي��ام ��ل��ن��ي تُ��ح��مِّ
ال��ب��ل��وى ه��ذه م��ن َف��ي��ال��ل��ه رق��ي��بً��ا وب��ي��نَ��ُه بَ��ي��ن��ي األي��ام م��دى أأْل��ق��ى
يُ��روى ق��ط��رٍة م��ن ال��بُ��رك��ان ذل��ك وم��ا ب��ن��ظ��رٍة ال��غ��ل��ي��ل إرواء أح��اِول
م��أوى ل��ُه ي��ل��ق��ى ل��ي��س ق��ل��ب��ي ول��ك��نَّ َم��ض��ج��ع ال��ب��ري��ة ف��ي أُن��ث��ى اب��ن ل��ك��لِّ
ال��َم��ث��وى ذل��ك ف��ي ال��ص��يَّ��اد يُ��ط��اردُه رج��ل��ُه ال��ُغ��ص��ن ع��ل��ى أل��ق��ى إذا ك��ط��ي��ٍر
أه��وى وم��ن ب��ي��ن��ي وال��دَّه��ر ِح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا ال��ه��وى م��ن ق��ل��ب��ي ي��خ��ُل ل��م ال��ه��وى وح��قِّ
وال��ف��ح��وى م��ع��ن��اُه ��اق ل��ل��ُع��شَّ ف��ي��ش��َرح وُك��ن��ه��ُه ال��غ��رام س��رَّ م��درٍك أم��ن
ال��ع��دوى ُط��رق ع��ن األل��ب��اب ب��ه تُ��ص��اب ٌح وم��ب��رَّ ق��ات��ٌل داءٌ أذل��ك
يُ��ش��وى ن��ارِه ف��ي ال��ق��ل��ب إن ال��ح��بِّ م��ن ذَرٌَّة ب��ق��ل��ِب��ك ه��ل أِج��بْ��ن��ي أق��ي��ٌس
دع��وى م��ن ال��ح��بِّ ع��ل��ى م��ا ل��ي ُج��ْد ف��دي��تُ��َك ب��دالل��ِه ج��ن��ى ق��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ن أي��ا
يُ��ط��وى أو يُ��ن��َش��ر األل��ح��اظ م��ع أس��ي��ًرا ب��ن��ظ��رٍة أض��ح��ى ال��ق��ل��ب ف��إنَّ دالًال
وال��ح��ل��وا ال��م��رَّ أن��ا ِم��ث��ل��ي ذُق��ت��ُم وه��ل وال��ه��وى ال��وج��د ِع��ن��دن��ا م��ا ع��ن��دك��م ت��رى
ح��وَّا ��ن��ا أُمِّ ع��ن ال��ف��ردوس ف��ي ال��بَ��دء م��ن ك��لُّ��ن��ا ورث��ن��اُه ق��د داءٌ ال��ح��بُّ ه��و

الصوت! هذا أعذَب ما شبَّابة، صوت الرَّخيم الصوت هذا ما

جفاف وتجفُّ َعَسًال األشجار بعض عىل تنعِقد مائية وُقطريات به، يُنَعم ما كلُّ املنُّ لوى: والسَّ املنَّ 10
الربيَّة يف إرسائيل بني عىل هللا أنزَلُهما اللَّذين لوى والسَّ املنِّ إىل إشارة وهنا العسل. لوى: والسَّ مغ. الصَّ

ُجوًعا. يَموتوا وال بهما ليَقتاتوا ِمنه بأعجوبة
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الثامن املشهد

خالد) – الرُّعاة – (ليىل

داخل.) وهو شبَّابتِه عىل يُغنِّي (أول

فيقول): الخارج من القطيع ُمواء يسَمع غليظة عصا بيِده الشمال من (يدخل ثاٍن
والقطيع جميل الطقس ُقْه، ُقْه ُقْه ويقول) اليُمنى الِجهة إىل َحَجًرا (يِرضب طق. طق طق

امَلرعى. استمرأ قد
والدَّبك. للرَّْقص ُمناِسبة الُفسحة فهذه القطيع من دْعنا ثالث:

ِتْس. ِتْس ِتْس ِحْر ِحْر ِحْر ِحْر ثاني:
لك. قلُت القطيع ُمخاطبة من دْعنا ثالث:

لع. لع لع َلْع ُهو ُهو ُهو ثاني:
ترُقصون؟ ال بالُكم ما يقول): ثمَّ العْزف (يقطع أول

عيشكم! أطيَب ما الرُّعاة أيُّها لكم هنيئًا ليىل:
املواليا! لحِن عىل اعزف ثاني:

شبَّابته. عىل يعِزف ل: أوَّ
(ينشدان): االثنان

ل��ي��ا ��ل��ك وصَّ واي��ش ج��ب��ل وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��وال��يَّ��ا ي��ا ع��ي��ن��ي ال��زل��وف ب��و ي��ا ه��ي��ه��ات
ش��ال��ي ال��ك��َم��ر ف��وق ب��ال��ك��َم��ر م��زن��ره ��ال��ي ن��شَّ ع��ال��ب��ي��ر ��ال��ي ن��شَّ ع��ال��ب��ي��ر
م��ط��ف��يَّ��ا وال��س��رج ع��ت��م ل��ي��ل��ة وت��ك��ون ح��ال��ي ت��اس��لَّ��م��ك ال��ق��م��ر يَ��غ��ي��ب ال��ل��ه ي��ا

ليىل:

ع��ل��يَّ��ا ب��ت��ت��ن��دِّم��وا خ��اط��ري ت��ك��س��روا ال م��وال��يَّ��ا ي��ا ع��ي��ن��ي ال��زل��وف ب��و ي��ا ه��ي��ه��ات

بالسكوت.) بعضهم إىل يُشريون ليىل تبتدئ عندما (الرُّعاة
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ليىل؟ أهذه (همًسا): ثاٍن
اعِزف. غانم يا اعِزف ِبَعينها. هي ثالث:

كاألول.) شبَّابته عىل يَعزف ل (أوَّ

ليىل:

ص��ابُ��ون��ي ب��ال��ع��ي��ن ال��ع��دا ع��ل��يَّ م��رُّوا ص��ابُ��ون��ي وت��ق��ول ص��ابُ��ون��ي وت��ق��ول
ع��ي��ن��يَّ��ا ن��ور ي��ا ع��ش��رت��ك ع��ن ب��ح��ي��د م��ا ص��ابُ��ون��ي أل��واح ش��َق��ْف ق��طَّ��ع��ون��ي ل��و

بمنديلها.) دمَعها ف وتُنشِّ (تبكي

تَبكي؟ بالُها ما ثالث:
زمانك؟ يف عامر أم عشْقَت أما عاِشقة. هي ثان:

رأيس. عىل عامر؟ أم ثالث:
هذا؟ من خالد) فيَدخل شبَّابتُه (يُهيئ فلنرُقص. أول:

الحال. يف فاذهبي إليها تدعوِك ك أُمَّ إنَّ سيدتي، خادم): ومعه (يدخل خالد
ما آه َقيس. للحبيب ِجريانًا ستظلُّون ألنكم أحُسدكم؛ وإنَّني الرُّعاة، أيها وداًعا ليىل:

باكية). (تخُرج َقيس! يا جفاك أمرَّ

بها.) يخُرجان ثم رفيقُه ويُعاونُه الَخيمة حبال بحلِّ ُ يبدأ (خالد

املهدي. يذهب أين إىل أعرفَت أول:
توباذ.11 جبل إىل ثاٍن:

عنهما. يسأل من وليىل فِللَمهدي ونُغنِّ فلنرُقص ثالث:
تعني؟ ومن أول:

بنَْجد. جبل تَْوباد، يلفظها وبعضهم تَْوباذ: 11
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ِلنَْدبُك. اعِزف ح. امللوَّ قيس َعنيُت ثالث:
العاِشقان. هذان ِمسكينان ثاٍن:

عليكم. السالم رابع:
غانم. يا اعزف يَدك، هاِت ثاٍن:

أذُرَعهم يُشبِّكون والثالثة بالدَّبكة، العرب عند يُعَرف رقٍص لحَن يعزف أول:
الغناء وذاك الرقص (وهذا والزَّمر الرقص عىل نشيدهم عني ُموقِّ ويغنُّون سويًَّة ويرُقصون

عنهما). فليسأل الرواية تمثيل شاء ومن ة العامَّ يَعرفهما

التاسع املشهد

الخليفة) عامل – قيس – (الرعاة

والرقص.) الغناء فينقِطع يدخل (قيس

قيس. يقول ما اسَمعوا رابع:
قيس:

ُط��لَّ��ُع وال��ك��واك��ب ب��ل��ي��ل��ى وس��اروا ت��رَّح��ل��وا أي��ن ال��ح��يِّ ِظ��ب��اءَ ي��ا أال
أص��ن��ُع ك��ي��ف ص��ب��وٍة م��ن ل��ل��ِع��دا ف��ي��ا وِط��الب��ه��ا ُح��بُّ��ه��ا ق��ل��ب��ي ف��أم��َرَض
وم��ودَُّع آل��ٌف إالَّ ال��ن��اس وم��ا وخ��يَّ��م��ت راح��ت ح��ي��ث ل��ي��ل��ى أأت��بَ��ع
أج��م��ُع ال��دَّه��ر ع��ن��دِك ف��ؤادي ف��إن ب��ع��ي��دٍة ب��أرٍض ُج��ث��م��ان��ي ي��ُك ف��إن
ت��َق��طَّ��ُع ع��ل��ي��ك ح��رَّى ك��ب��ٌد ل��ُه ع��اش��ٍق ق��ت��ل ف��ي ال��ل��ه ت��تَّ��ق��ي��ن أال
ُم��ول��ُع ��وق ب��ال��شَّ ال��دار غ��ري��ب وك��لُّ ب��دي��ارك��م ُم��ول��ٌع م��ش��وٌق غ��ري��ٌب
أت��ض��ع��ض��ُع ال ال��دَّه��ر ل��ري��ب وك��ن��ُت ُم��وج��ًع��ا ال��دَّه��ر أوق��ع ��ا م��مَّ ف��أص��ب��ح��ُت
ي��ق��ن��ُع ب��ال��لَّ��ْح��ظ ك��ان م��ن ال��ُم��ن��ى ي��ن��ال وإن��م��ا ل��ي��ل��ى م��ن��ِك ب��ل��ح��ٍظ ق��ن��ع��ُت
ت��ت��ق��طَّ��ُع أوص��ال��ُه َخ��بَ��ٍل أخ��و ك��أنَّ��ن��ي ال��ط��ري��ق ب��َروح��اء أِب��ي��ُت
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قيس. يا األنفاس هللا طيَّب ل: أوَّ
يل. اَرشْح ِشعرُه، أفهم لم يقول؟ ماذا الثاني): (إىل ثالث

أبْلَدك! ما مدرسة! أستاذ أنا هل ثاٍن:
الرُّعاة) (إىل املهدي. عن الرُّعاة فلنسأل الداِرسة؛ األطالل غري يبَق لم آه! قيس:

املهدي؟ ذهب أين أتعِرفون
(يخرجون). الزمان ذهب فقد نخُرج بنا وا هلمُّ ِرفاقه) (إىل تَْوباذ. جبل إىل أول:

قيس:

ت��ع��ق��ُل ك��ن��َت إن ال��ِغ��ي��د ِط��الب ع��ن أِف��ْق ال��ُم��ع��ذَُّل ال��لَّ��ج��وج ال��ق��ل��ب أيُّ��ه��ا أال
ُم��ض��لِّ��ُل ض��الٌل ل��ي��ل��ى ف��ي ت��م��اِدي��ك وإن��م��ا ال��ع��اش��ق��ون أف��اق ق��د أِف��ْق
أج��م��ُل يُ��دان��ي��ك ال ف��ي��م��ا ف��ص��ب��ُرك ب��ج��الل��ِه واس��ت��ع��ْن ب��ص��ب��ٍر تَ��َع��زَّ
ُم��وكَّ��ُل ُم��س��ت��ه��اٌم ب��ل��ي��ل��ى وأن��ت م��ك��ان��ُه ع��ل��م��َت ودٍّ ذي ك��لُّ س��ال

ُمغرم؟! عاشق يَسلو وكيف امُلتيَّم؟ للعاشق الصرب أين ولكن

العارش املشهد

جواد) – (قيس

الشاب. أيُّها سالم جواد:
الكريم. أيُّها تحيٍة وألف قيس:

العامري؟ قيس أنت جواد:
نعم. قيس:

بليىل االجتماع إىل ُعدَت إذا دمك بهْدر أمًرا أصدر قد الخليفة موالي أنَّ أُنِذرك جواد:
للخطر. نفسك تُعرِّض وال حذَر، عىل فكن املهدي؛ ابنة

دمي؟ َرُخص الحدِّ هذا أإىل الجائر؟ الُحكم هذا ما قيس:
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(يخرج). هللا فأستوِدُعك دمك، من بَريء وأنا يَعنيني ال هذا جواد:
العاشقني! َعيش أمرَّ وما الظاملني، هللا قاتََل السالمة، مع قيس:

أزوره��ا ال ج��اه��ًدا ي��م��ي��نً��ا ع��ل��يَّ أم��ي��ُره��ا وآل��ى ل��ي��ل��ى ُح��ِج��ب��ت ل��ئ��ن
َس��م��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ع��ن��د ف��ؤادي وأنَّ أُح��بُّ��ه��ا أنِّ��ي غ��ي��ر ش��يءٍ غ��ي��ر ع��ل��ى
ُس��روره��ا ال��ح��ب��ي��ب م��وت ف��ي ك��ان إذا ط��يِّ��ٌب َم��وت��ي إنَّ ف��اق��تُ��ل��ون��ي أال
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الثاين الفصل

َعينها األول الفصل هيئة

األول املنظر

األول املشهد

وحدها) (ليىل

ف��ج��نَّ��ا أح��بَّ ال��ُم��ْض��ن��ى ف��ف��ؤادي ال��م��ع��نَّ��ى ل��ي��ل��ى ف��ؤاد ف��ي رأف��ًة
أت��م��نَّ��ى م��ا ن��ل��ُت م��ا وأران��ي أق��اس��ي ال��غ��رام وي��َل زم��اٍن م��ن
م��نَّ��ا أن��ِت ف��م��ا ال��ه��وى ش��ك��وِت إن ن ال��ُم��ِح��بُّ��و ق��ال ال��غ��راَم ش��ك��وُت إن
ض��نَّ��ا ب��ال��وْص��ل ع��ل��يَّ وزم��ان��ي وَش��وًق��ا َوج��ًدا ي��ذوب ق��ل��ب��ي ك��اد
ظ��نَّ��ا خ��اب ق��د ن��اس ي��ا ُم��ح��بٍّ ك��م ُظ��ن��ون��ي خ��اب��ْت ال��لِّ��ق��اء أرج��و ك��ن��ُت
ك��نَّ��ا ال��ق��ل��ب م��ا ي��ع��رف��ون ل��ي��تَ��ُه��م ق��ل��ب��ي َوي��ح ع��واذٌل أه��ل��ي ك��لُّ
وأه��ن��ا ك��ال��م��ه��رج��ان ف��ع��ذاب��ي دْع��ن��ي ال��ُم��ع��نِّ��ف ال��الئ��م أيُّ��ه��ا
ك��نَّ��ا ك��ي��ف ت��س��ْل وال ك��نَّ��ا ي��وم ِل��ق��ان��ا ع��ه��د ت��ذك��ار أَُح��يْ��ل��ى م��ا
ن��ت��غ��نَّ��ى وب��ال��ه��وى ونَ��ح��يَ��ا ـ��ر ال��ده��ـ وي��ج��م��ع��ن��ا ن��ل��ت��ق��ي ل��ي��تَ��ن��ا



ليىل مجنون

الثاني املشهد

زينب) – (ليىل

وأنِت نتقلَّب األحزان جْمر عىل تركِتنا لقد بنتاه، يا دات التنهُّ هذه ما (تدخل): زينب
الهية! بغراِمك وأنِت األىس فْرط من يموت كاد أبوِك تَشُعرين. ال بأحزاِننا

س��ه��ِر ف��ي ن��ح��ن إذ ن��ائ��م��ة ال��ن��اس ُم��ص��ي��ب��تَ��ن��ا أق��وى م��ا ن��اس ي��ا ب��ال��ل��ه
ال��َح��َج��ِر ع��ل��ى اب��ن��ي وق��ل��ب��ي اب��ن��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ِق��َدٍم م��ن األم��ث��اُل ق��ال��ِت م��ا وص��حَّ

ليىل:

��َج��ر ب��ال��ضَّ ال��دَّه��ر ب��الن��ي ح��ت��ى أق��الم ال��ـ ت��ح��ص��رُه ل��ي��س ُم��ص��اب��ي إن ��اه أُمَّ
ب��ال��َوَط��ر ال��دَّه��َر أف��وز ول��س��ُت أه��وى م��ث��ًال ال��َورى ��اق ع��شَّ ب��ي��ن م��ا ص��رُت ق��د
ال��َح��َج��ِر م��ن أق��س��ى ق��ل��ب��ك��ُم ل��ك��نَّ أََس��ف��ى ف��وا ال��ق��اس��ي ال��َح��َج��ُر ل��ي رقَّ ق��د

تربيتِك سبيل يف إتعابي بحقِّ رسيرِك، فوَق وُركوعي أوجاعي بحق بُنيَّة، يا زينب:
واألُمراء األغنياء بينهم الذين بِك ُطالَّ من بواحٍد عنه غنًى ولِك الشابِّ هذا غرام تنِبذي أن

كثريون. وهم
أهواه أنا يُغنيني. قيس عن غنًي وال يُرضيني أمري فال اُه؛ أُمَّ يا تُزِعجيني ال ليىل:
إذا للفتاة سعادٍة وأي غريه. إىل أميل ال حتى ِبُحبِّي مجنون أنَُّه وَحْسبي ِسواه، أهوى وال

تهواه؟ ليس بمن اقرتنَْت
(تخرج). بنية يا يَهديِك أن هللا أسأل زينب:

أمي. يا عيلَّ قلبِك ق يُرقِّ أن وأسألُه ليىل:

الثالث املشهد

قيس) – (ليىل

الوالد. وتهديد األم تعنيف قيس يا ساِمع ليتَك ليىل:
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(يركع). حبيبتي يا يشءٍ كل ساِمع أنا قيس(يدخل):
ُمهَجتي. يا انَهض حبيبي، يا لقاك أحىل ما ليىل:

قيس:

ب��ال��م��ج��ان��ي��ِن ��ا م��مَّ أع��ظ��م ال��ح��بُّ ل��ه��م ف��ق��ل��ُت ت��ه��وى ب��م��ن ُج��ِن��ن��َت ق��ال��وا
ال��ح��ي��ِن ف��ي ال��م��ج��ن��ون يُ��ص��رُع وإن��م��ا ص��اح��ب��ُه ال��دَّه��َر يُ��ف��ي��ق ل��ي��س ال��ح��بُّ
ت��ل��وم��ون��ي ال ج��ن��ون��ي يَ��ش��ف��ي ك��ان إن ب��ه ُج��ن��ن��ُت م��ن ف��ه��ات��وا ج��ن��ن��ُت ن��ع��م

ُمهجتي! يا لقاءَك أعذَب ما آه! ليىل:

ق��دي��ُم ه��واك م��ن ب��ق��ل��ب��ي ُه��ي��اٌم ف��ع��اَق��ن��ي ع��ن��ك ال��ص��ب��ر أردُت ق��د ف��ك��م
ع��ظ��ي��م وه��و ذك��راك ويُ��ق��ِل��ق��ن��ي ل��ذٍَّة ك��لِّ م��ع ال��ن��وَم ج��ف��اك وي��ن��ف��ي

قيس:

ي��ق��ُص��ُر ال��ط��رف دون��ه��ا ب��ن��ج��ٍد خ��ي��اٌم وح��اج��ت��ي ال��ح��ج��از أرض إل��ى أح��نُّ
أن��ظ��ُر ذاك ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ف��ؤادي ب��ن��اف��ٍع ن��ج��ٍد ن��ح��و م��ن ن��ظ��ري وم��ا
ويُ��ح��دَُّر م��اؤه��ا ي��ج��ري ل��َع��ي��ن��ي��ِك َع��ب��رة ث��م ن��ظ��رة ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
وت��ق��ط��ُر ت��ذوب ن��ف��ٌس ول��ك��ن��ه��ا م��اُؤه��ا ال��َع��ي��ن ت��س��ت��ن��ِزل م��ا ك��لُّ ف��م��ا
ُم��ت��ذكِّ��ر؟ ن��ازح وإم��ا ح��زي��ٌن م��ج��اوٌر ��ا إمَّ ال��ق��ل��ُب يَ��س��ت��ري��ح م��ت��ى

أرًضا. ماء السَّ صارت ولو أرىض ال بَغريك فأنا بأشعارك قلبي فطرَت لقد ليىل:

ع��ج��ي��ُب ال��ُوش��اِة ق��ول م��ن وذل��ك ب��َغ��ي��رِه ع��ن��ُه اس��ُل ل��ي ق��ائ��ٍل وك��م
ي��ذوُب ال��ح��ب��ي��ب ب��أك��ن��اف وق��ل��ب��ي ُدم��وع��ه��ا ت��س��ت��ه��لُّ وَع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ُت
ل��ق��ل��وُب إن��ه��ا ب��آَخ��َر وق��ل��ٌب ِب��ذك��رِه يَ��ه��ي��ُم ق��ل��ٌب ل��ي ك��ان ل��ئ��ن
ك��ئ��ي��ُب وال��ف��ؤاد ره��ن ب��ح��بِّ��ك ف��إنَّ��ن��ي ب��ال��ل��ق��اء ل��ي ُج��ْد ق��ي��س ف��ي��ا
دب��ي��ُب وال��ع��ظ��ام ِج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا َس��ورًة ال��م��ب��رَّح ال��وج��د م��ن وأل��ق��ى
رق��ي��ُب م��ن��ك ال��َغ��ي��ب ب��ظ��ه��ر ع��ل��يَّ ك��أنَّ��ن��ي ح��ت��ى ألس��ت��ح��ي��ي��ك وإن��ي
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صفاء كدَّروا طاملا فقد اللُّوَّام الُوشاة من ووييل والعذَّال، الرُّقباء من آه قيس:
أنا: أما الغرام. أصحاب

ه��ب��وُب ل��ه��نَّ يُ��س��َم��ع ل��م وب��ال��ري��ح ال��ح��ص��ى ف��ل��َق ب��ال��ح��ص��ى ب��ي م��ا أن ف��ل��و
ت��ذوب ��خ��ور ال��صُّ ج��الم��ي��د وك��ادت ل��ُه��دِّم��ت ب��ال��ِج��ب��ال ب��ي م��ا أنَّ ول��و
خ��ل��وُب ل��ل��رِّج��ال َق��ت��وٌل ول��ي��ل��ى داره��ا بُ��ع��د ع��ل��ى ل��ي��ل��ى تُ��ذكِّ��رن��ي
ل��ب��ي��ُب ال��ع��اِذل��ي��ن ف��ي أم��ا ��ي ِب��غ��مِّ يَ��ت��رك��ونَ��ن��ي ال ال��ُع��ذَّال م��ن ف��وي��ل��ي
ع��ج��ي��ُب ه��واِك ف��ي ِم��ث��ل��ي م��وت ف��م��ا أم��ْت وإن ِس��واِك أب��غ��ي ال ع��ش��ُت ف��إْن
ذن��وب ع��ل��يَّ تُ��ك��تَ��ْب ل��م ذَك��رتُ��ِك ك��لَّ��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ِف��ر أنَّ��ن��ي ول��و

لنا! الويل … ُمقِبل أبي هو أقدام! وْقع أسمع ليىل:
تخايف. ال قيس:

اهُرب. قيس، ليىل:

الرابع املشهد

زينب) – بكر – خالد – مهدي – قيس – (ليىل

وخالد.) بكر ومعه يدخل (مهدي

بِه). ك (تتمسَّ وَدْعه اقتُلني ك ِبحقِّ أبي، ليىل:

منُه.) يفرُّ َمنفذًا ليَِجد وينظر االرتباك عالمات يُظهر (قيس

الوَْغد. هذا ُدونكم رجايل، والعذارى؟ الحرائر1 ِخباء يدخل قيس أِمثَل مهدي:

الخيمة. هنا وهو إليها، الناظرين أعنُي عن املرأة وراءه تَختبئ ما كلُّ الِخباء: 1
يِّدة. السَّ العربية الفتاة وهي حرَّة، َجمع الحرائر:

عذْراء. جمع العذارى:
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امللعب.) خارج إىل ويَتبعاِنه أمامهما من فيفرُّ قيس عىل يهجمان وخالد (بكر

قيس.) عىل هاجًما سيفُه ويُجرِّد ابنتُه يرُفس (مهدي

قايس. يا قتلتَني وتُرصخ): عليها َمغشيٍّا (تسُقط ليىل
بكر، يا خالد، يا ويُنادي): الباب إىل ويتقدَّم بقيس اللَّحاق عن بليىل مهدي(ينشِغل
يف لقتلتُها الوالدي الحنان ولوال ه، أشدَّ ما االبنة، هذه غرام من آه الجمهور) (إىل إيلَّ. إيلَّ

الحال.
بالرُّجوع. تأُمرنا لم لو بحياته نُودي كْدنا لقد سيدي، لبَّيك خالد:

قليًال يأُخذ (ثم لنُنِشقها ُرقعة2 احِرْق بكر) (إىل فراًشا. لها أِعدَّ خالد): (إىل مهدي
وجَهها). به وينَضُح املاء من

ليىل! يا ِمسكينة الرُّقعة): رائحة ويُنِشقها (يَتقدَّم بكر
أقساك! ما آه كافر. يا قتلتَها (تدخل): زينب

فاِجرة! يا اخَريس مهدي:
ليىل! يا عليِك لْهفي وا زينب:

(ينُقالِنها). فراشها إىل لننقلها ساعديني مهدي:
حظَِّك! أتَعَس ما باكية): رأِسها َفوق (تجلس زينب

بالطبيب. عيلَّ خالد، مهدي:

بعَجلة.) يخرج (خالد

أمي! ِفداك! ليتني حبيبي، أبي، اقتُلني. ُرحماك أبي، اهُرب. حبيبي (تهذي): ليىل
(تتشنَّج). أمي!

(تُحرِّكها). حبيبتي ليىل يا أفيقي ِك أُمِّ ُعيون زينب:
صدري. حظي! أتعس ما هنا؟ أنِت ي أُمِّ هذا ما (تَستفيق): ليىل

َوْعيه. إليه يعود كي عليه للُمغَمى ُمساعدًة بها ل التوسُّ عىل ة العامَّ دَرَجت عادة 2
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بُنية؟ يا منُه أتتألَّمني زينب:
نعم. نعم. ليىل:

الطبيب. سيأتي تَجَزعي، ال مهدي:
الجائر. أيُّها َقسوتُك لوال عنه ِغنًى يف ُكنَّا لقد زينب:

اخَريس! مهدي:
َرحمة! أبي ليىل:

الخامس املشهد

بكر) – خالد – ليىل – زينب – مهدي – (علقمة

األمري. أيُّها صباًحا ِعم علقمة:
بالطبيب. مرحبًا مهدي:

العذارى! ربَّة يا سالمتُك املريضة؟ هي أليىل علقمة:
صدري. آه ليىل:

يُؤلُِمها. صدُرها ك بحقِّ الطبيب): (إىل زينب
(يُعدُّ هللا بإذن ستُشَفني بُنية يا تخايف ال نبَضها): ويجسُّ ليىل من (يقرتب علقمة

ُجعبته). من دواءً
عليها؟ خطٍر أِمْن مهدي:

الكبري. فاء بالشِّ واألمل جرعًة اسقيها زينب) (إىل اآلن. خطر ال علقمة:
البلية! هذه من آه بُنية، يا اَرشبي زينب:

قاء. الشَّ لك سبَّبُْت قد حبيبي أنَت أين قيس ُرشدها): يَضيع ثم الدَّواء (تجرع ليىل
قيس؟ يا أراك هل أبي! يا أنت قاٍس

وحَدها. وندْعها نخُرج بنا هيُّوا علقمة:
يكون. ال هذا ال، زينب:

(يخرجون). عليها َخوف فال سيِّدتي بىل علقمة:
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السادس املشهد

اف) عسَّ – (ليىل

هم؟ أين (تستفيق) يعيش. ودعُه اقتُلني ُرحماك أبي قيًسا. أرى هل (هذيان): ليىل
وتَنئ). بلحاٍف رأسها (تُغطِّي امُلحبِّني وَلَشقاء للقساوة يا وحدي تركوني لقد

(ثم هذا؟ ما أنينًا. أسمع قائًال): يقف ُخطوتني يسري أن وبعد (يدُخل اف عسَّ
يتقدم).

ُرحماك الطريق عابر يا هذا؟ من رأِسها): عن اللِّحاف فرتَفع ُخطاه (تسمع ليىل
منِّي. اقِرتْب

أِج��د م��ا ب��ع��ُض ع��نِّ��ي ل��ي��ذه��ب ْج ع��رِّ م��ط��يَّ��ت��ُه ال��ُم��زج��ي3 ال��راك��ب أي��ه��ا ي��ا
َوج��دوا م��ا ف��وق ب��ق��ي��ٍس وَوْج��دي إالَّ ��نَ��ه��م ت��ض��مَّ وج��ٍد م��ن ال��ن��اس أرى ف��م��ا
أج��ت��ه��ُد األي��ام آِخ��ر إل��ى ح��ت��ى م��ودَّت��ه ف��ي وإن��ي رض��اُه أه��وى

لِك؟ أقضيِه طلٍب من هل الَعَرب، حرَّة يا هللا حيَّاِك اف: عسَّ
متى أنك وهو الجميل؛ هذا معي تفعل األخالق وكرم املروءِة أهل من كنَت إْن ليىل:
منِّي أَقِره به اجتمعَت فمتى ح4 امللوَّ بن قيس بيت عىل تستدلَّ امَلعالم تلك إىل وصلَت
تلتذُّ ال وهي والغرام، الَوْجد ة شدَّ من السقام أضناها قد ليىل ك عمِّ ابنة إنَّ لُه: وُقل السالم
بربك األنحاء. سائر يف النِّساء بني مثًال صارت حتى املنام ِطيب أجفانها تذوق وال بطعاٍم

النُّهوض. عىل وساِعْدني اقرتْب

َمطيَّته يَسوق الذي َمطيَّته: وامُلزجي فرس، أو ناقٍة من يُمتطى ما كلُّ واملطيُة برفق، دفعه اليشء: ى زجَّ 3

ري. السَّ عىل يحثُّها برفٍق
العامرية ليىل أحبَّ العامري، ح امللوَّ بن قيس هو نَجد، أهل من غزل شاعر ليىل مجنون ح: امللوَّ بن قيس 4

األشعار. يُنِشدها الفلواِت يف وهام حبٍّا بها فُجنَّ له، يزوِّجوها أن أهلُها ورَفض
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(يُجلسها). سيدتي. أمرِك اف: عسَّ
الِقرطاس. وذلك الدَّواة تلك يل قدِّم ليىل:

والَعني. الرأس عىل اف: عسَّ
وتكتُب. تَقرأ ليىل:

ي��ل��وُم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��تَّ وع��ْدتَ��ن��ي م��ا أخ��ل��ْف��تَ��ن��ي ال��ذي وأن��َت
س��ل��ي��ُم وأن��َت أُرم��ى غ��َرًض��ا ل��ه��م ت��رك��تْ��ن��ي ث��م ل��ل��ن��اس وأب��رْزتَ��ن��ي
ك��ل��وُم ال��وش��اة ق��ول م��ن ب��ج��س��م��ي ب��دا م��ا ال��ِج��س��م يَ��ْك��ل��م ق��وًال أنَّ ف��ل��و

إليه. وصولك عند الورقة هذه له ادفع
(يخرج.) الكرام. ِبنت يا لبَّيِك عساف:

ليىل:

األف��ك��ارا ح��يَّ��ر ق��د ف��غ��رام��ي ُه��ي��ام��ي وف��ْرط َل��وع��ت��ي م��ن آه
س��ت��ارا ال��زَؤاُم ال��م��وُت ل��ي��ل��ى ف��وق ويُ��رِخ��ي ال��ح��ي��اُة ت��ن��ق��ض��ي ف��م��ت��ى

الثاني املنظر

بريَّة) (يف

األول املشهد

ح) امللوَّ – (قيس

نفسك هتكَت فقد الهوى عن فتُْب ولدي يا الجنون هذا وما الحبُّ هذا ما ح: امللوَّ
صوابك. إىل فارجْع يرى؛ ملن وعربًة يسمع، من عند وأُحدوثًة الورى، بني ما مثًال ورصَت
أنا املحبَّة. ُشعلة بقلبي أوقد الذي القدير ذلك لُْم بل تَلُْمني، وال أبي دْعني قيس:

بامُلحال. تطَمع فال أرِجع ال وعنها ِبُحبِّها سأموت
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وال بشفٍة تذُكرها تعود ال أن عليك أُشري فأنا ليىل؟ ك عمِّ ابنِة ألجل ذلك كلُّ ح: امللوَّ
لسان.

األشواق بي وهاجْت وغراًما شوًقا ازددُت الشأن بهذا ثْتني حدَّ كلَّما أبي، قيس:
الِفراق. ة ُغصَّ عيلَّ وغلبْت

حيلة! اليد يف ليس إذًا ح: امللوَّ
شئت. إذا بىل قيس:
هي؟ وما ح: امللوَّ

نكون أن ِعَوض َحليَلني فنصري يل وتَخطبها ليىل أبي إىل تذهب أن هي قيس:
َخليَلني. عاشقني

عينًا وقرَّ نفًسا فطب ولدي يا قريبًا ذلك سأفعل أصنع؟ ماذا حدة): (عىل ح امللوَّ
(يخرج).

ينَجح لم أم نجح عندي سيَّان ولكن ترى؟ يا ينجح فهل بالسالمة، ذهب لقد قيس:
يكن. وإن أُحبُّها فسأظل

وخ��اِل��ي��ا خ��ال��ي واب��ن ��ي ع��مِّ واب��ن أب��ي ق��رابَ��ت��ي ل��ي��ل��ى ح��بِّ ف��ي الَم��ن��ي ل��ق��د
وم��اِل��ي��ا ع��دوٍّ م��ن ل��ي��ل��ى ب��ن��ف��س��ي ع��دوٌَّة ب��ي��ت��ي أه��ل ل��ي��ل��ى ي��ق��ول��ون
ِل��ي��ا يُ��ري��دون��ه��ا أه��ل��ي وال ب��ش��يءٍ بَ��ي��ع��ه��ا يُ��ري��دون ال ل��ي��ل��ى أه��ل أرى
وَده��اِن��ي��ا ب��ي ح��لَّ ق��د وم��ا إل��ي��ه��ا تَ��ح��يَّ��ت��ي أدَّى ال��رِّي��ح نَ��س��ي��م ف��ل��ي��َت
ِب��ي��ا م��ا يُ��ذِه��ب ال��ن��وم ل��ئ��الَّ ِوس��ادي واْرَف��ع��ا ِف��راش��َي ل��ي ا ُم��دَّ خ��ل��ي��ل��يَّ
س��الِم��ي��ا م��نِّ��ي ال��ش��م��س ض��وء ن��ت��ي��ج��ة ب��لِّ��غ��ا ال��ص��ب��اب��ة داء م��ن م��تُّ وإن

الثاني املشهد

اف) عسَّ – (قيس

العرب. أخا يا سالم اف: عسَّ
ومرَحبًا. تحية ألف قيس:
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إليك. اهتديُت حتى عنك أبحث وأنا زمان منذ اف: عسَّ
تبغي؟ وما قيس:

إليك. أدفُعُه كتاب بيدي اف: عسَّ
الكتاب؟ هذا ن وِممَّ قيس:

ليىل. ِمن اف: عسَّ
ليىل؟ ِمن قيس:

كتابها. وهذا دِنَفة5 مريضة وهي نعم، اف: عسَّ

يقول): ثم بإمعاٍن ويقرؤه الكتاب يأُخذ (قيس

ك��اظ��م ال��ُق��ط��وف دان��ي ال��رِّض��ى بَ��ع��ي��د ف��ك��ل��ه��م َق��وم��ي أغ��ض��ب��ِت ال��ت��ي وأن��ِت
ك��ل��ي��ُم6 ف��ه��و ال��ق��ل��ب َق��رح وأح��دث��ِت ال��ثَّ��رى دل��ج ك��ل��ف��ت��ن��ي ال��ت��ي وأن��ِت
س��ج��وُم7 وه��و ال��َع��ي��ن دم��ع ورق��رق��ِت ص��ب��اب��ًة ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ع��ِت ال��ت��ي وأن��ِت

لقاءك تنتِظر وهي الخيال، من أرقَّ أصبحْت فقد الفتاة، تلك هي ِمسكينة اف: عسَّ
رب. الصَّ بفاِرغ

جميلك. عىل أخي يا أشُكرك قيس:
(يخرج). بالتوفيق لك وأدعو أَودِّعك اف: عسَّ

ويقول): خطوات بعض (يتمىشَّ السالمة. رافقتْك قيس:

ج��دي��ُر ب��ال��بُ��ك��اء وِم��ث��ل��ي ف��ق��ل��ُت ب��ي م��ررَن إذ ال��ق��ط��ا ِس��رِب إل��ى ش��ك��وُت
أط��ي��ُر ه��وي��ُت ق��د م��ن إل��ى ل��ع��لِّ��ي َج��ن��اح��ُه ُم��ع��ي��ٍر م��ن ه��ل ال��ق��ط��ا أِس��ْرَب
ك��س��ي��ُر وال��ج��ن��اح ب��ض��رٍّ ف��ع��اش��ْت َج��ن��اح��ه��ا تُ��ِع��رن��ي ل��م ق��ط��اٍة وك��لُّ
ش��ك��وُر ال��ُم��ح��بَّ إن ف��أش��ك��رُه رس��ال��ت��ي يُ��ؤدِّي ه��ذا ف��م��ن وإالَّ

حبٍّا. املوت عىل ُمرشفة ودِنفة املوت، عىل وأَرشَف املرض من ثُقل دنًفا: يدنُف املريض، دِنف 5

الثرى. الندى ع يتجمَّ حيث الفجر ُمنبَلج حتى ليًال امليش واصل إذا الثرى: وَدَلج ليًال، مىش دَلج: 6

الغزير. الدمع السجوم: والدمع امِلدرارة، للعني ِصفٌة السجوم: 7
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أزوُر وال��ذي��ن اف��ِت��راق��ي وب��ان رك��اب��ه��ا ولَّ��ت ح��ي��ن ع��م��رو أمُّ ط��وت
ي��ط��ي��ُر ال��ج��ن��اح َم��ق��ص��وص وه��ي��ه��ات وب��ي��نَ��ه��ا بَ��ي��ن��ي ال��بُ��ع��د ِج��ب��ال وح��ال��ت
أس��ي��ُر يُ��َف��كُّ ه��ل أم س��ق��ٍم أخ��و ع��اش��ٌق يُ��ن��وَّل ه��ل ع��م��ٍر أمَّ س��ل��وا
ُم��ج��ي��ُر ل��ديَّ م��ا ف��ي ل��ه��ا ف��إنِّ��ي ُم��ج��ي��رت��ي ت��راه��ا ه��ل ِل��ل��ي��ل��ى ُق��ل أال
تُ��ج��ي��ُر ذاك دون ت��راه��ا ف��ك��ي��ف دم��ي ن��ذروا م��ج��ل��ٍس ف��ي ج��ل��س��وا إذا
وس��ع��ي��ُر ث��اق��ٍب ج��م��ٍر ��ُد تَ��وقُّ ك��أنَّ��ه��ا ال��رِّم��اح ه��زُّ دم��ي ودون

الثالث املشهد

سعاد) – (قيس

اء الدَّ لهذا أليس الطريق. عابرو بك هَزأ فقد والنحيب؟ البُكاء هذا ما أخي، سعاد:
دواء؟!

امُلحبِّني. هللا ورحم سأموت الداء بهذا إنني أَُخيَّة، يا ال قيس:
واصِرب. أخي يا َجلوًدا كن سعاد:

وألوانًا؟! أشكاًال العذاب من تُقايس وليىل رب الصَّ كيف قيس:

ص��دي��ُق وأن��ت تَ��ْض��ن��ى ال ل��ك ف��م��ا م��ري��ض��ٌة ب��ال��ع��راق ل��ي��ل��ى ي��ق��ول��ون
ش��ف��ي��ُق ب��ال��ع��راق َم��رض��ى ك��لِّ ع��ل��ى ف��إنَّ��ن��ي ب��ال��ع��راق م��رًض��ى ال��ل��ه س��ق��ى
غ��ري��ُق ال��غ��رام ب��ح��ر ف��ي ف��إنِّ��ي م��ري��ض��ٌة ب��ال��ِع��راق ل��ي��ل��ى ت��ُك ف��إن
ط��ري��ُق ال��غ��داَة ل��ي��ل��ى إل��ى ل��ي وم��ا وع��ْرِض��ه��ا ال��ب��الد ب��أق��ط��ار أَه��ي��م
ش��ري��ُق وه��و ال��ب��دِر ن��وَر ويُ��ك��ِس��ُف نُ��وُره��ا ال��ش��م��َس يُ��خ��ِج��ل ش��م��ٌس س��ب��تْ��ن��ي
وع��روُق أع��ظ��ٌم إالَّ ي��ب��َق ف��ل��م وُم��ه��ج��ت��ي وق��ل��ب��ي ِج��س��م��ي ُح��بُّ��ه��ا ب��رى
يَ��ع��وق ل��ي��س ال��ن��ف��س ف��ف��ق��ُد ع��ل��يَّ ��م��وا ت��رحَّ ه��ل��ك��ُت إن ب��ل تَ��ع��ذل��وا ف��ال
ع��ش��ي��ُق وه��و م��ات ل��ح��اٍظ َق��ت��ي��ل أس��ُط��ًرا م��تُّ إذا ق��ب��ري ع��ل��ى وخ��طُّ��وا
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الفتاة. تلك تَسلَو أن هللاَ وناشدتُك أخي، يا فديتُك سعاد:
وأنا: أسلو وكيف ُمهجتي؟ يا وتُباع لوى السَّ تُشرتى وهل قيس:

ال��رَّن��د8 م��ن غ��ص��وٍن أو ب��اٍن ُغ��ص��ن ع��ل��ى ��ح��ى ال��ضُّ َرون��ق ف��ي َورق��اءُ ه��ت��ف��ْت إذا
أب��دي ب��ِه م��ا ال��ذي وأب��دي��ُت ج��ل��وًدا أك��ْن ول��م ال��ول��ي��د يَ��ب��ك��ي ك��م��ا ب��ك��ي��ُت
ال��وع��ِد ع��ل��ى م��تُّ ِب��ال��وع��د ب��خ��ل��ْت وإن الن��ِت��ظ��اره��ا ال��ه��وى زاَد وع��دْت إذا
ال��وج��ِد م��ن يَ��ش��ف��ي ال��بُ��ع��د وأنَّ ي��م��ي��ل دن��ا إذا ال��ُم��ح��بَّ أنَّ زع��م��وا وق��د
ال��بُ��ع��د م��ن خ��ي��ٌر ال��دَّار ُق��رب أن ع��ل��ى ب��ن��ا م��ا يَ��ش��ِف ول��م ت��داَوي��ن��ا ب��ك��لٍّ
ع��ه��ِد ب��ذي ل��ي��س تَ��ه��واُه م��ن ك��ان إذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى

الرابع املشهد

سعاد) – قيس – ح (امللوَّ

يدخل.) ح (امللوَّ

العزيز. بواِلدي مرحبًا قيس:
وجبنٍي كالٍح بوجٍه الرجل قابََلنا لقد نُفِلح؟ لم ونحن بُنيَّ يا العمل وما ح: امللوَّ

ُمقطَّب.
عُه. أتوقَّ كنُت ما ذلك قيس:

وأمر ُمعِضل داء هذا لنا: وقال يقبَل، فلم ِبراِعيها ناقٍة مائة له دفْعنا وقد ح: امللوَّ
عاشًقا. زوَّجُت قد إنَّني عنِّي تقول العَرب أدُع فال سابًقا غريي أحٌد فعلُه ما ُمشِكل.

ويُنِشد): ُد ويتنهَّ قيس(يتأوَُّه

ال��َخ��ْف��َض��ا َع��ي��ِش��َك ف��ي ُه��نِّ��ي��َت وال َش��ِق��ي��َت ي��رض��ى ب��ن��ا م��ا ال��ذي ال��ش��ي��ُخ أيُّ��ه��ا أال
ال��م��ح��َض��ا َم��ودَّت��ي م��ن ب��ل��ي��ل��ى وأص��ف��ى ب��ل��يَّ��ت��ي ب��ل��ي��ل��ى أَب��ل��ى وال��ذي أم��ا

الرائحة. طيُِّب البادية شجر من شجٌر الرند: 8
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ق��بْ��َض��ا ب��ه��ا ي��ش��دُّ ل��ي��ل��ى ذُك��رْت إذا ط��ائ��ٍر َم��خ��ال��ِب ف��ي ف��ؤادي ك��أنَّ
ع��ْرَض��ا وال ط��وًال ت��زداد ف��م��ا ع��ل��يَّ خ��ات��ٍم ح��ْل��ق��ة األرض ِف��ج��اج9 ك��أنَّ

تعود. ال َغيِّك عن أنك يَظهر ح: امللوَّ
ال. قيس:

بُنيَّة يا نخُرج بنا ي َهلُمِّ لك، بدا ما فافعْل أنت أما الواِجب، فعلُت قد أنا ح: امللوَّ
(يخُرجان).

الخامس املشهد

عمر) – (قيس

قيس:

ت��ض��ي��ُق ع��ل��يَّ ي��وًم��ا رُح��بَ��ْت ب��م��ا م��ال��ك أم ي��ا ال��ل��ه ب��الد ت��ك��اد
خ��ل��ي��ُق ب��ال��َح��ي��اء وِم��ث��ل��ي ح��ي��اءً أردُّه��ا ث��م ال��ن��ف��ُس إل��ي��ك تَ��ت��وق
م��ش��وُق ل��ل��ح��ب��ي��ب وأن��ي ح��ب��ي��ٌب أنَّ��ن��ي أي��ق��ن��ِت ال��َغ��ي��ب ت��ع��ل��م��ي��ن ول��و
ط��ري��ُق إل��ي��ِك إالَّ أح��ٍد إل��ى ل��ه��ا وم��ا ع��ن��ِك ال��ن��ف��س ُس��ل��وَّ أروم

األمري. أيُّها هللا حيَّاك عمر:
غالم؟ يا وراءك وما قيس:

ليىل. سيِّدتي من ِكتاب عمر:
جهًرا). ويقرؤه ُه ويُفضُّ (يأُخذه الكتاب هات بك، مرحبًا ألف قيس:

األنام سائر فاق من األمجاد، وِزينة الفؤاد ُمهجة األديب، والسيد الحبيب أيُّها
من الخالية الصالحة وامَلحبَّة والزِّمام العهود وِحفظ الِخصال وُحسن بالكمال
وُمكابََدة والُهيام والَوْجد والغراِم وِق الشَّ من فيه أنت ما بَلَغني قد اآلثام،
ناحًال ورصَت الُهزال اعرتاك حتى اللُّوَّام كالم واحتمال الطعام وُهجران هر السَّ

فجاج. والجمع عب، الشِّ من أوسع َجبَلني، بني الواضح الطريق الفج: 9
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وأنا األراك10 وادي إىل الليل هذا نصف يف فاحُرض هذه الحالة وحيث كالخيال.
ُرؤياك. لذَّة يُساوي فال هواك يف بنفيس خاطرُت ولو هناك. إىل أُوافيك

َم��ح��ب��وب��ي األع��داء ع��ن رغ��ًم��ا وأن��ت وَم��ط��ل��وب��ي م��ق��ص��ودي أن��ت ُم��ن��يَ��ت��ي ي��ا
ب��م��ح��ج��وب ال��ُم��ض��ن��ى ق��ل��ب��ي ع��ن أن��ت م��ا أم��ل��ي ي��ا ال��ص��بِّ ُع��ي��ون ع��ن ت��ح��ت��ِج��ب إن

قيس:

نَ��واِك ال��ُم��ح��بِّ أح��ش��اء وأذاب ج��ف��اِك ال��ف��ؤاد أْض��ن��ى ل��ق��د ل��ي��ل��ى
س��واك أح��بُّ ال ُح��س��ن��ك ف��َوح��قِّ ال��ورى م��ن س��واِك ال ال��ح��ب��ي��ب��ة أن��ِت
أراِك األراك وادي ف��ي ول��ع��لَّ ُه��ن��ي��ه��ًة ال��لِّ��ق��اء أم��ل ع��ل��ى أح��ي��ا

من وبعُضه الشام جهة من بعُضه عرفة َمواِقف من هو وقيل: امُلكرَّمة. مكَّة ُقرب واٍد األراك: وادي 10

اإلبل. وترعاه به، يُستظلُّ َشَجر األصل يف واألراك اليمن. جهة
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األول املنظر

األراك وادي

األول املشهد

وحَدُه) (قيس

ال��ه��ج��ُر ب��ل��َغ ي��ك��ن ل��م م��ا ع��ل��ى وزدَت ال��م��دى ب��َي ب��ل��غ��َت ق��د ل��ي��ل��ى ه��ْج��ر أي��ا
ال��دَّه��ُر س��ك��َن ب��ي��ن��ن��ا م��ا ان��ق��ض��ى ��ا ف��ل��مَّ وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��دَّه��ر ل��س��ْع��ِي ع��ج��ب��ُت
ال��ح��ش��ُر َم��وع��ُدِك األح��زان س��ل��وة وي��ا ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ج��ًوى زْدن��ي ُح��بَّ��ه��ا ف��ي��ا
ال��ُخ��ض��ُر ال��َورق أط��راِف��ه��ا ف��ي وت��ن��ب��ُت ل��م��س��تُ��ه��ا م��ا إذا ت��ن��دى ي��دي ت��ك��اُد
ال��ق��ب��ُر ��ِك ض��مَّ إن األم��وات ح��بَّ��ذا وي��ا ب��ي��ن��ه��ا دم��ِت م��ا األح��ي��اء ح��بَّ��ذا ف��ي��ا
األم��ُر أم��رُه وال��ذي وأح��ي��ا أم��ات وال��ذي وأض��ح��ك أب��ك��ى وال��ذي أم��ا
ص��ب��ُر ل��ُه ل��ي��س ق��ي��ل ح��ت��ى وُزرت��ك ال��ه��وى ي��ع��ِرف ال ق��ي��ل ح��ت��ى ه��ج��رت��ِك
ال��ق��ْط��ُر ب��لَّ��ل��ُه ال��ع��ص��ف��وُر ان��ت��ف��ض ك��م��ا ه��زَّة ل��ذك��راِك ل��تَ��ع��رون��ي وإن��ي
ن��ك��ُر وال ل��ديَّ ُع��رٌف ال ف��أُب��ه��َت ُف��ج��اءًة أراك أن إالَّ ه��و ف��م��ا



ليىل مجنون

َجيبه من ليىل كتاب (يُخرج ترى؟ يا ِحيلة األمر يف فهل القدوم، عن تأخرَّْت قد ولكن
أقبلت! قد ها األمر. يف ِحيلة وال خطُّها الخطُّ ويقول) به ل يتأمَّ

الثاني املشهد

قيس) – (ليىل

قيس: فيُنِشد باأليدي) (يَتصاَفحان الحبيب أيُّها سالٌم (تدخل): ليىل

ال��ف��ج��ر اس��ت��أَخ��َر م��ا ال��ش��م��س م��ق��ام وق��وم��ي ال��ب��دُر أف��َل إْن ال��ب��ْدر م��ك��ان أن��ي��ري
وال��ث��غ��ُر ��م ال��ت��ب��سُّ م��ن��ِك ل��ه��ا ول��ي��س ض��وءُه��ا ال��ُم��ن��ي��رة ال��ش��م��س م��ن ف��ف��ي��ِك
ب��دُر وال ش��م��س ع��ي��نَ��ي��ك ح��م��ل��ْت وم��ا ك��ل��ه وال��ب��ْدر ال��ش��م��س ن��ور ل��ِك ب��ل��ى
وال��نَّ��ح��ر2 ال��ت��رائ��ب1 م��ن��ِك ل��ه��ا ول��ي��س ط��ال��ٌع وال��ب��رق ال��ألالء ن��ظ��رة ل��ِك
َف��تْ��ر3 ط��رِف��ه��ا ف��ي ال��َع��ي��نَ��ي��ن ب��م��ك��ح��ول��ة ��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��ُم��ن��ي��رة ��م��س ل��ل��شَّ أي��ن وم��ن

حبيبي! يا جميل أنت كم آه ليىل:
… ولكن حبيبتي، يا أجمل ُقربُك قيس:

حبيبي. يا تعِتب وال تُقل ال ليىل:

َم��ش��ي��ُد وه��و ُدكَّ رض��وى ب��أرك��ان ال��ه��وى م��ن ب��ي وم��ا أل��ق��ى م��ا أن ف��ل��و
ع��م��ي��ُد وه��و ال��ع��ي��ن ت��راُه وأم��س��ى ح��دي��دُه وذاب وج��ٍد م��ن ت��ق��طَّ��ع
ل��ش��دي��د ذا إنَّ وأح��ي��ا أم��وت ول��ي��ل��ٍة ي��وٍم ك��لَّ ي��وًم��ا ث��الث��ون

الِقالدة. موضع أو در، الصَّ أعىل وهي تريبة، جمع الرتائب: 1
الِجذْع. عىل الُعنق ُمرتكز الصدر، أعىل النَّحر: 2

الَفتَيات. أُعني يف ُمستحبَّة ِصفة الطرف وفتور البرص. حاد ليس فاتر: َطْرف واطمأن. سكن الطرف: فرت 3
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الحديد. سالسل من أشدُّ وقيدُه عنيد، ار قهَّ الهوى ُسلطان أنَّ أجهل ال أنا قيس:

أرك��ُب ل��ي��َل ي��ا ف��ي��ك أم��ور وأي ه��ج��ْرتِ��ن��ي م��ا ع��ل��ى أدري ال ف��وال��ل��ِه
يُ��ش��َرُب ل��ي��س ع��ل��ق��ًم��ا ك��أًس��ا وأش��رُب دون��ُه ف��ال��م��وت ال��وْص��ل ح��بْ��ل أأق��َط��ع
يُ��ع��ذَُّب ه��واِك ف��ي ق��ل��بً��ا وأب��ق��ي��ُت ب��واح��ٍد ع��ش��ُت ق��ل��ب��ان ل��ي ك��ان ف��ل��و
ي��ق��ُرُب ال��م��وت وال ل��ي يَ��ص��ف��و ال��َع��ي��ش ف��ال م��ح��ن��ٍة ق��وس ع��ن األق��دار ي��د رَم��تْ��ن��ي
ي��ل��ع��ُب وال��ط��ف��ُل ال��م��وِت ع��ذاَب تُ��ق��اس��ي يُ��ه��ي��ن��ه��ا ط��ف��ٍل ك��فِّ ف��ي ك��ع��ص��ف��ورٍة
ف��ي��ذه��ُب ال��ج��ن��اح َم��ط��ل��وق ال��طَّ��ي��ر وال ل��ح��اِل��ه��ا ي��رقُّ ع��ق��ٍل ذو ال��ط��ف��ُل ف��ال

فعندما لعذرتَني؛ العذاب من ألجلك أقايس ما الفؤاد ُمهجة يا تعرُف كنَت لو ليىل:
تِقُف التقاليد ولكنَّ قيس، يا أحبُّك عيلَّ. ت انقضَّ اِعقة الصَّ كأنَّ أبيَك طلب والدي رفض

ذلك. عىل أُرغمُت وإن بسواك أقِرتن ال أنا أفعل؟ فماذا بوجهي،
قيس:

��ن��اب��ِك ال��سَّ ل��ون ال��ِب��ي��ض ِع��ن��اق وأه��وى ��واِح��ِك ال��ضَّ ال��ث��غ��ور ل��ثْ��ِم إل��ى أح��نَّ
ُم��ش��ارِك م��ن ال��ه��وى ف��ي ل��ي ي��ك��ن ل��م إذا ص��ب��اب��ت��ي م��ن ��ب��ا ال��صِّ ذاِت إل��ى وأْص��بُ��و
ل��ِك وش��ى واٍش أيُّ ِش��ع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا م��ال��ٍك ب��ن��ت ي��ا ال��وْص��ل ِح��ب��ال ص��رم��ِت
ب��ن��ان��ِك خ��ض��ب��ِت ق��د ق��ل��ب��ي دم وم��ن ص��ب��اب��ت��ي وام��ت��ح��ن��ِت ف��ؤادي م��ل��ك��ِت
ب��ن��ارِك ق��ل��ب��ي أح��رق��ُت م��ا ال��ح��بِّ م��ن س��ال��ٌم ق��ل��ب��ِك أنَّ أدري ك��ن��ُت ف��ل��و
م��زارِك ع��ل��يَّ ي��ب��ُع��د ل��م األرض م��ن م��ق��ي��م��ٌة أن��ِت أي��ن أدري ك��ن��ُت ول��و
ل��ذاب��ِك ه��واك م��ن ق��ل��ب��ي ��ل ت��ح��مَّ م��ا ب��ع��ض ع��ن��دك ك��ان ل��و أنَّ��ُه ع��ل��ى
وح��ال��ِك ح��ال��ي ش��ْرح ت��ش��ك��و م��واِق��ف ال��ِح��م��ى ج��ان��ب م��ن األي��ِك4 ظ��لِّ ت��ح��ت ل��ن��ا
م��ال��ِك س��ي��د ك��ن��ُت ه��واِك ول��وال ع��ام��ٍر م��ج��ن��وَن ال��ح��بِّ ف��ي ��ونَ��ن��ي يُ��س��مَّ
ل��ِك ب��دا م��ا واص��ن��ع��ي ��ي ف��رقِّ وإالَّ ال��ه��وى دول��ة ف��ي تَ��ط��َغ��ي��ن ف��ال ح��ك��م��ِت

امُللتف. العايل َجر الشَّ األيك: 4
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أُالقيِه ما فيكفيني عذابًا، عذابي تزْد وال األقوال، بهذه فؤادي تجَرح ال حبيبي، ليىل:
العيون. من أخاف فإنَّني اآلن فالَوداع أهوال؛ ُقربك دون ولكن أهواك أنا أهيل. من

(تذهب). القلب حبيبة يا وداًعا قيس:

الثالث املشهد

وحدُه) (قيس

وال��وت��ِر7 ��ْف��ع6 وال��شَّ ال��ع��ْش��ر5 وال��ل��ي��ال��ي ب��ل��ى أح��بُّ��ه��ا ال ب��أن ل��ي��ل��ى زع��م��ْت أال
وال��نَّ��ح��ر ال��ذب��ي��ح��ة أي��ام وع��ظَّ��م ع��ب��دُه ال��طُّ��ور م��ن ن��ادى وال��ذي ب��ل��ى
ال��ق��در8 ل��ي��ل��ة ُف��ض��ل��ت ش��ه��ٍر أل��ف ع��ل��ى ِم��ث��َل��م��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ل��ي��ل��ى ��ل��ت ُف��ضِّ ل��ق��د
ب��ال��خ��م��ر ال��خ��م��ر ش��ارب ي��ت��داوى ك��م��ا ال��ه��وى م��ن ب��ل��ي��ل��ى ل��ي��ل��ى م��ن ت��داوي��ُت
ال��ق��ب��ِر م��ن ل��ق��اُم��وا ال��م��وت��ى ب��ِه ي��داوى ري��ق��ه��ا أنَّ ل��و األس��ن��ان ُم��ف��لَّ��ج��ة
وال��ب��ْدر ال��ك��واك��ب ب��ي��ن م��ا ف��ش��تَّ��ان ك��واك��ُب وال��ن��س��اءُ ح��س��نً��ا ال��ب��ْدر ه��ي
س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا ف��وال��ل��ه ب��ِذك��ره��ا يَ��ه��ي��م م��ج��ن��ون ي��ق��ول��ون
ِش��ع��ري يُ��ط��اِوع��ن��ي أن وأب��ي��ه��ا، أب��ي، ِذك��ره��ا غ��ي��ر ف��ي ��ع��ر ال��شِّ ن��ظ��م��ُت م��ا إذا
ال��ح��ش��ِر ُم��ل��ت��ق��ى إل��ى ال��دُّن��ي��ا ل��ن��ا ودام��ت ب��ع��ده��ا ع��ش��ُت وال ب��ع��دي أن��ع��م��ْت ف��ال
ال��دَّه��ر أم��َد خ��ال��ًدا ح��ي��ات��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ُه أُخ��يَّ��ر ل��و زم��ان ل��ي م��ض��ى
ُع��م��ري اق��ص��ف��وا ث��م ال��واش��ي��ن غ��ف��ل��ة ع��ل��ى ُم��ه��ج��ت��ي ُق��رَب س��اع��ًة ذَرون��ي ل��ق��ل��ُت

رمضان. شهر من األخرية العرش الليايل العرش: الليايل 5
األضحى. يوُم وهنا العدد، من الزَّوج ْفع: الشَّ 6

عرفة. يوم وهنا العدد. من الفرُد الوتر: 7
ويُقال: رمضان. يف األخرية العرش من الوتر الليايل إحدى وهي القرآن، فيها أُنزل ُمباركة ليلة القدر: ليلة 8

السابعة. إنها
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الثاني املنظر

عر) الشَّ من (خيمة

األول املشهد

بكر) – سعد – زينب – (مهدي

بواحٍد ترتَِض لم وليىل ا عدٍّ الَجراد وفاقوا بابنا حول ب الطالَّ تفاَقم لقد مهدي:
دمي، من نقطٍة آِخر ُهِدرت ولو بذلك أُسلِّم ال وأنا امَلجنون ذلك بحبِّ ُجنَّْت لقد منهم!

أرىض. أن وهيهات فرفضُت ابنتي خاطبًا والدُه جاء
لعمري فهذا املوت، براِثن بني ونطرحها االبنة هذه نقتُل أن لنا يَحلُّ إذًا زينب:

الظلم! ُمنتهى
أمري إىل ها أزفَّ أن ُمستعدٌّ وأنا إقناعها عىل فساِعديني عليها تُشِفقني كنِت إذا مهدي:

امَلقام. رفيع القْدر جليل عظيم
مروان. ابن الخليفة كان ولو ترىض، ال أظنُّها زينب:

منيف؟! بن سعد باألمري ترىض أال مهدي:
قيس. َوجِه بَغري سعًدا ترىض ال إنَّها زينب:

يدخل.) (سعد

سعد. باألمري أهًال العريس. هو هذا زينب): (إىل مهدي
األمري. أيُّها هللا حيَّاك سعد:

قرَّرُت فقد النهائي؛ الجواب ألُعطيك قدومك ب أترقَّ إنَّني الَقهوة. هات بكُر يا مهدي:
وأرسل باألمر أخاِطبها قليٍل فبعد العاجل، القريب يف وذلك ليىل، ابنتي إليك أزفَّ أن

أبَت. أم رضيَْت عندي وِسيَّان أعواني أحد وراءك

القهوة.) يقدِّم (بكر
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عظيًما. رشًفا أوليتَني فقد األمري أيُّها أشكرك سعد:
ُقيض وقد يُكتب، ُهنيهة فبعد العرس؛ ات معدَّ ز وجهِّ مأمور غري إذًا فاذهْب مهدي:

ليىل. تدخل قريب وعن األمر،
(يذهب). إذًا أودِّعكم سعد:
السالمة. مع وزينب: مهدي
عوَّلت؟! هذا عىل إذًا زينب:

بحدِّ وريِدها9 حبَل قطعُت رفضْت وإن خاطري، جربَْت رضيَْت فإذا نعم، مهدي:
امُلهنَّد. هذا

الثاني املشهد

ليىل) – مهدي – (زينب

. والديَّ يا صباًحا ِعَما (تدخل): ليىل
العزيزة. باالبنة مرحبًا مهدي:

عزيزتي. يا بُقربي اجِليس زينب:
أصحاب ادة السَّ منِّي وَخطبِك العرب، بالد يف بُنية يا ِصيتُِك انتََرش لقد مهدي:
األمريُ َخطبِك حتى طالٍب لطَلِب وال خاطٍب لخطبة أُصغي ال وأنا والرُّتب، املناصب
واتََّصف والجمال، باألدب تحىلَّ الِخصال، محمود املال كثري وهو َمنيف، بن سعد الرشيُف
ج ويُفرِّ ها يَلمُّ َزوج من للمرأة بدَّ ال إذ الرجال؛ دون به زوَّجتُك ولهذا والكمال؛ ة بالِهمَّ

ها. همَّ
ارحْمني. ك ِبحقِّ أبي ليىل:

فِثقي وإالَّ عندي العزيزة كنِت أقول كما فعلِت فإذا َشفقة، وال رحمَة ال مهدي:
َمحالة. ال مائتة أنِك وتأكَّدي

وقطعُت بالحياة. أبًدا ينِبضان َوريدان الُعنق يف وهما الوريد، حبل له: ويُقال الُعنق يف ِعرق الوريد: 9
ذبحتُها. وريدها: حبل
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وكمًدا. قهًرا متُّ ولو أبًدا، يتمُّ ال أمٌر هذا ليىل:
خدِّها). عىل (يلُطمها ِقَحتِك يف تَماديِت فلقد شقيَّة، يا اخَريس مهدي:

العَرب؟! بني مقاِمنا من تحطُّ التي األعمال هذه فما مهًال، زينب:
(يذهب). الرَّْمس وإما العرس فإما األمري وراء وسأبَعث ذاهب أنا مهدي:

أُنس! من القرب يف كم الرَّْمس! أحىل ما آه ليىل:
كل بني وني خريَّ فلو حياتك، ني تُضحِّ رجٍل أألْجل بُنيَّة؟! يا الحماقة هذه ما زينب:

حياتي. لهم لقلُت وحياتي الرجال
هذا قلبي عن ألزْحِت امُلربِّحة وآالمي بَعذابي تَشُعرين كنِت فلو ي، أُمِّ يا ال ليىل:

ترى! ليتَك َقيس يا آه الثقيل. الِحمل
أردُّ لعلَّني بُنيَّة يا سأذَهب ليىل) (إىل ربَّاه. يا ألِهْمني أصنع؟! ماذا (تبكي): زينب

العزم. هذا عن والدك
جهدِك ابذُيل اه أمَّ يا ِك بحقِّ املوت. من اثننَي تُخلِّصني ألنك اه؛ أُمَّ يا عظيم أجُرِك ليىل:

وخلِّصينا.
عزمي. تشديد إىل حاجة ال زينب:

الثالث املشهد
بكر) – (ليىل

ليىل:

ح��ذاِر ال��ُم��ح��بِّ ق��ت��ِل م��ن ف��ح��ذاِر ج��ار ال��ب��ريَّ��ة ف��ي ال��َم��ح��بَّ��ة ُح��ك��م
أع��ذار م��ن ال��ُع��ذريِّ ل��ل��ه��وى ك��م َم��ح��بَّ��ة ف��ال��ح��ي��اة رف��ًق��ا ن��اس ي��ا
األس��رار أغ��رِب م��ن ذا ت��ال��ل��ِه وأم��رَُّه ال��ه��وى أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
األم��ص��ار ه��ذه ف��ي راح��ٌم ل��ي وم��ا ج��س��دي ب��رى ق��د ُح��بُّ��ك ق��ي��س ي��ا
واإلج��ب��ار ال��ت��ق��ل��ي��د ب��س��الس��ل َع��واط��ف��ي يُ��ق��يِّ��دان ف��ال��واِل��دان
ال��ج��بَّ��ار َم��ش��ي��ئ��ة ح��لَّ��ل��تْ��ُه ق��د ل��ه��م وَدِم��ي ِم��ل��ك��ه��م ق��ل��ب��ي ف��ك��أنَّ
األغ��رار ل��ج��م��اع��ة ض��ح��ي��ة ن أك��و أن ربِّ��ي وش��اَة ع��ل��يَّ ج��اروا
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ال��ب��اري ش��اءَ ف��ك��ذاك ��ري ت��ت��ذمَّ وال َج��زًع��ا واح��ِم��ل��ي ص��ب��ًرا ن��ف��س ي��ا
ب��ن��اري ُم��ح��رق��يَّ ف��اح��رق ربِّ ي��ا ُغ��روره��م ب��ن��ار ق��ل��ب��ي أح��رق��وا ق��د

استعداد؛ عىل لتكوني لك أقول لكي والدك؛ موالي أرسَلني لقد سيدتي، (يدخل): بكر
سعد. األمري مع قادم فهو

قال؟ ماذا هذا وغريَ ليىل:
(يخرج). اآلن فالوداع بالرجوع، ل أُعجِّ أن أمَرني وقد شيئًا، يَُقل لم بكر:

أبواها يَحكم التقليد؛ بسالسل ُمقيَّدة املرأة تظلُّ ربِّ يا متى إىل املوت! أحىل ما ليىل:
الجائرة! لطة السُّ هذه ما آه تشاء! بمن ال يَشاءون بمن يُقيِّدونها قلِبها عىل

الرابع املشهد

الِفتيان.) من وُزمرة وزينب وسعد مهدي (يدخل

لُه لتكوني البرش بني من لك اخرتتُه قد العزيزة، ابنتي يا عريُسك ذا هو مهدي:
السعيد. الحظَّ هذا أوالِك الذي هللا فاشُكري وُمحِرتمة، خاِضعًة

أبي. يا تشاء ما فليُكن ليىل:
امَلقام. العايل األمري أيُّها صهرك أكون بأن ف َ الرشَّ يل سعد:

الُعرس نشيد

املذكورون.) امُلمثِّلون ويُنِشدُه امُلمثلني جوق (يَختاره

َمقرونًا العروسني ِقران يجعل أن ونسألُه اجتماعنا، بارك الذي هلل حمًدا مهدي:
ويَنفي الفؤاد يُطِرب ما ورقِصكم ألعابكم من الفتيان أيُّها أرونا اآلن والبنني. فاء بالصَّ

والكَدر. الهمَّ
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حسب ويُغنُّون ويدبُكون يرُقصون والباقون الشبَّابة عىل يعِزف واحد الِفتيان:
الرقص. وأساليب األغاني هذه من يَعلمونُه ما يختاروا أن امُلمثِّلني ولجوق العربية. العادات
املهدي: يقول النهاية وعند أمكن. إذا جميل فذلك والرتس يف بالسَّ يرُقص َمن كان وإذا
ينية الدِّ بالواجبات لنقوم نخرج أن يِجب واآلن بكلمة. القلوب جمع ملن شكًرا مهدي:

املقام. هذا ِمثل يف بها يُحتَفل أن الواِجب

«بالحدو»): ة العامَّ عند املعروف بالغناء يَهزجون يخرجون (الجميع

س��ع��دن��ا ك��م��ل ال��ي��وم ِم��ي��َرن��ا ي��ا ِم��ي��َرن��ا ي��ا
ع��ري��س��ن��ا وي��ا ِم��ي��َرن��ا ي��ا ك��ل��ن��ا رج��ال��ك ن��ح��ن��ا

(الستار)

الثالث املنظر

بريَّة) (يف

األول املشهد

وحده) (قيس

ع��اِديَ��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ي��ع��دي ل��م وأي��ام ال��خ��وال��يَ��ا ��ن��ي��ن وال��سِّ ل��ي��ل��ى ت��ذكَّ��رُت
م��اه��ي��ا أدِر ل��م ب��ال��ل��ي��ل ِج��ئ��تُ��ك��م إذا ��ة ُم��ِه��مَّ ل��ي ح��اج��ٍة م��ن ك��م ل��ي��َل ف��ي��ا
ل��يَ��ا ب��ك��ا دم��ع��ي أج��ري��ُت إذا خ��ل��ي��ًال ف��أرت��ج��ي تَ��ب��ك��ي��ان��ي إالَّ خ��ل��ي��ل��يَّ
ت��داوي��ا إالَّ األش��ع��ار أُن��ِش��د وال ص��ب��اب��ة إالَّ اإلي��ق��اع أش��رف ف��ال
ت��الِق��ي��ا ال أن ال��ظ��نِّ ك��لَّ يَ��ظ��نَّ��ان ب��ع��دم��ا ��ت��ي��تَ��ي��ن ال��شَّ ال��ل��ه ي��ج��م��ع وق��د
ال��م��راِس��ي��ا أل��ق��ى ��ي��ُف ال��صَّ م��ا إذا ِل��َل��ي��ل��ى م��ن��زٌل 10 ت��ي��م��اءَ أنَّ وَخ��بَّ��رتُ��م��ان��ي

موءل. السَّ حصن «األبلق» منها بالُقرب الجندل، دومة جنوبي العرب، جزيرة شمايل يف واحة تيماء: 10
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ال��َم��راِم��ي��ا ب��ل��ي��ل��ى ي��رم��ي ل��ل��نَّ��وى ف��م��ا ان��ق��ض��ْت ق��د ع��نَّ��ا ��ي��ف ال��صَّ ُش��ه��ور ف��ه��ذي
م��ك��ان��ي��ا أُخ��لِّ��ي ح��ت��ى ب��ن��ا ت��واَش��وا ن��س��ت��ل��ذُّه م��ج��ل��ًس��ا ج��ل��س��ن��ا م��ا إذا
أت��ان��ي��ا ح��ض��رم��وت12 ب��أع��ل��ى وداري دارُه ب��ال��يَ��م��ام��ة11 واٍش ك��ان ول��و
ل��ي��ا ق��ض��ى م��ا وال ل��ي��ل��ى ف��ي ال��ل��ه ق��ض��ى ال��ذي أم��ل��ك ال وال��ل��ه ال خ��ل��ي��ل��يَّ
ابْ��ت��الِن��ي��ا ل��ي��ل��ى غ��ي��ر ب��ش��يءٍ ف��ه��الَّ ب��ُح��بِّ��ه��ا واب��ت��الن��ي ل��َغ��ي��ري ق��ض��اه��ا
ل��ي��ا وال ع��ل��يَّ ال ك��ف��اًف��ا ي��ك��ون وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ح��بَّ س��وِّ ربِّ ف��ي��ا
ِردائ��ي��ا دم��ع��ي ب��لَّ إالَّ ال��ن��اس م��ن َس��ِم��يَّ��ٍة م��ن ل��ه��ا ع��ن��دي ��ي��ْت ُس��مِّ ف��م��ا
ِل��يَ��ا ب��دا إالَّ ال��ش��ام أله��ل س��ه��ي��ٌل13 ب��دا وال ِدم��ش��ق م��ن ل��ي��ًال س��رُت وال
وال��َق��واِف��ي��ا ال��بُ��ك��ا تَ��ح��م��وا ف��ل��ن ع��ل��يَّ ح��دي��ث��ه��ا وِط��ي��َب ل��ي��ل��ى ت��م��ن��ع��وا ف��إن
ِل��يَ��ا ع��ن��ده��ا ف��م��ا ع��ن��دي ل��ه��ا ف��ه��ذا أح��بُّ��ه��ا أن��ي ال��ل��ه ع��ن��د ف��أش��ه��ُد
ال��ل��ي��ال��ي��ا أع��دُّ ال ده��ًرا ع��ش��ُت وق��د ل��ي��ل��ٍة ب��ع��د ل��ي��ل��ًة ال��ل��ي��ال��ي أُع��دُّ
خ��ال��ي��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ن��ف��س ع��ن��ِك أح��دِّث ل��ع��لَّ��ن��ي ال��ب��ي��وت ب��ي��ن م��ن وأخ��رج
تَ��م��اِدي��ا إالَّ ال��واش��ون زادن��ي وم��ا ص��ب��اب��ًة إالَّ ال��نَّ��اُه��ون زاَدن��ي وم��ا
ل��ي��ا ق��ض��ى وال��غ��رام م��نِّ��ي وب��ال��ش��وق ل��َغ��ي��ِرن��ا م��ن��ه��ا ب��ال��م��ع��روف ال��ل��ه ق��ض��ى
ورائ��ي��ا ال��ُم��ص��لَّ��ى ك��ان وإن ِب��َوج��ه��ي ن��ح��َوه��ا ��م��ُت يَ��مَّ ص��لَّ��ي��ُت إذا ت��ران��ي
ث��م��ان��ي��ا أم ال��ع��ش��ا ص��ل��ي��ُت أإث��ن��ي��ن ذك��رتُ��ه��ا م��ا إذا أدري ف��ال أُص��لِّ��ي
ُم��دان��ي��ا م��ن��ه ك��ان أو وأَش��بَ��ه��ُه اْس��َم��ه��ا واَف��َق م��ا األس��م��اء م��ن أح��بُّ
ِب��ي��ا ل��ه��ا ذا ف��م��ن أو ِب��ل��ي��ل��ى ل��ي ف��م��ن وال��ُم��ن��ى ال��ح��اِج أك��ب��ر ل��ي��ل��ى خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ُم��داوي��ا ال��ط��ب��ي��ب ك��ن��ُت ل��يْ��تَ��ن��ي ف��ي��ا م��ري��ض��ٌة ب��ال��ِع��راق ل��ي��ل��ى ي��ق��ول��ون
غ��اِل��ي��ا ك��ان م��ا ال��ِم��س��ك س��واد ول��وال ذم��ي��م��ٌة ال��ج��ب��ي��ن س��وداءَ ي��ق��ول��ون
ِل��ي��ا تُ��ش��ت��رى وال تُ��ش��رى ح��اج��ت��ي أرى ب��ع��دم��ا ال��ع��ي��ش م��ن أرج��و م��ا ف��وال��ل��ه

العارض. تُدعى السعودية العربية اململكة يف واحة اليوم وهي نجد، ُمقاطعات من اليمامة: 11
إىل يُشري هنا والشاعر عمان. وبحر عَدن خليج عىل العربية الجزيرة ِشبه جنوبي منطقة حرضموت: 12

املسافة. بُعد
ُسهيل يلتقي وأنَّى قول: وهناك الَقيظ. وينقيض الفواكه تنَضُج ُطلوعه عند قيل يمانيٌّ نجٌم سهيل: 13

يَلتِقيان. ال لذلك الشامية، النجوم من وهو نْعش، بنات بني يَختفي صغري آخر نَجم هى والسُّ هى. والسُّ
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وَم��واِل��ي��ا إخ��وًة ل��ل��ي��ل��ى ق��ت��ل��ُت ك��أنَّ��ن��ي ك��الم��ي ع��ن ل��ي��ل��ى وتُ��ع��ِرض
تَ��ص��اِف��ي��ا ال��ِع��داِة رغ��م ع��ل��ى أش��دَّ ص��ب��اب��ٍة خ��ل��ي��ل��ي ِم��ثْ��َل��ي��ن��ا أَر ف��ل��م
ال��تَّ��الِق��ي��ا يَ��ط��لُ��ب��ان إالَّ خ��ل��ي��َل��ي��ن ن��رى وال ل��ق��اءً ن��رج��و ال َخ��ل��ي��َل��ي��ن
ِب��ي��ا ِل��م��ا أنَّ��ى ق��ل��ُت س��ل��وٍّا يَ��روم ع��ام��ٍر م��ج��ن��وَن ع��لَّ أُن��اٌس ي��ق��وُل
وَش��اِن��ي��ا ال��ق��اِض��ي��ات ال��َم��ن��اي��ا ف��ش��أُن م��ال��ٍك أُم ي��ا ال��ه��ج��ر اس��ت��ط��ال م��ا إذا
ب��ال��ي��ا أن��ع��م��ِت ش��ئ��ِت إن ال��ت��ي وأن��ِت ع��ي��ش��ت��ي أش��ق��ي��ِت ش��ئ��ِت إن ال��ت��ي ف��أن��ِت
َخ��ي��اِل��ي��ا يَ��ل��ق��ى م��ن��ِك خ��ي��اًال ل��ع��لَّ نَ��ع��س��ٌة ب��َي وم��ا ألس��تَ��ْغ��ش��ي وإن��ي
ِح��ذائ��ي��ا ل��ي��ل��ى أن رح��ل��ي أُص��اِن��ع رأي��تُ��ن��ي ال��ف��ض��اء أرض ف��ي س��رُت إذا
ِش��م��اِل��ي��ا ع��ن ال��ه��وى ت��ن��ازع��ُت ش��م��اًال ت��ك��ن وإن ي��م��ي��نً��ا ك��ان��ْت إذا ي��م��ي��نً��ا
راِق��ي��ا ال��دَّه��ر ل��ه��ا أل��ق��ى ال وإنِّ��َي ُرق��ي��ٌة ��ح��ر ل��ل��سِّ أنَّ إالَّ ��ح��ر ال��سِّ ه��ي
ي��م��اِن��ي��ا ه��وان��ا أم��س��ى ف��ق��د ع��ل��ي��ن��ا ع��رِّج��وا ال��يَ��م��ان��ون ال��رَّك��ب أيُّ��ه��ا أال
واِديَ��ا نَ��ع��م��ان ب��ط��ُن إل��ي��ن��ا وح��بَّ ب��ع��دن��ا نَ��ع��م��ان14 س��ال ه��ل أس��ائ��لُ��ك��م
ل��ي��ا تَ��غ��نَّ��ي��تُ��م��ا ��ا ل��مَّ ال��ه��وى ع��ل��يَّ ِه��ْج��تُ��م��ا ن��ع��م��ان ب��ط��ِن ح��م��اَم��ي ي��ا أال
خ��اِل��ي��ا ك��ن��ُت ل��و ال��ع��ي��ن ُدم��وع أب��ال��ي أك��ن ول��م َص��ح��ب��ي وس��ط وأب��ك��ي��تُ��م��ان��ي
واِش��يَ��ا أن��ت ل��م��ن أو تَ��ش��ي��ه��ا م��ن إل��ى ت��رى أال ب��ل��ي��ل��ى ال��واش��ي أيُّ��ه��ا أال
ِل��ي��ا زْدتَ��ه��ا ك��م��ا ِب��َع��ي��نَ��ي��ه��ا ف��ِزْدن��ي ال��ُم��ن��ى ه��َي ل��ي��ل��ى ص��يَّ��رَت إذ رب ف��ي��ا
ط��اِوي��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ل��ي��ل��ى م��ن ك��ن��ُت وإن ن��ف��س��ُه ال��م��رء ي��ق��تُ��ل ل��ي��ل��ى م��ث��ل ع��ل��ى
ِل��يَ��ا واس��ت��غ��ِف��روا واألك��ف��ان ال��نَّ��ع��ش ل��َي ف��ق��رِّب��وا ب��ل��ي��ل��ى ض��نُّ��وا وق��د ��ا ف��أمَّ

الثاني املشهد

سعاد) – ح امللوَّ – (قيس

هنا. هو بُنية، يا هنا هو (يدخل): ح امللوَّ

ومكة أدناه بني والطائف، املكرمة مكة بني «ودان» إىل يصبُّ األراك فيه ينبُت واٍد األراك، نَْعمان هو 14

هنا. امَلعنيُّ هو األول ولكن الشام، أرض عىل الُفرات من قريب واٍد أيًضا ونَعمان ليلة، ِنصف
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يَبكي؟ بالُه ما سعاد:
َوَلدي. يا عليك لْهفي . الحبُّ عليِه جنى قد سعاد): (إىل ح امللوَّ

قيس:

َح��ل��ي��َل��ه��ا أُالق��ي أن م��ن ل��ي ب��دَّ وال ت��زوََّج��ْت ل��ي��ل��ى أنَّ خ��بَّ��رون��ي وق��د
ل��ه��ا ق��ض��ى ق��د م��ا ب��ئ��س ُدون��ي ك��ان وإن ال��ه��وى ع��ل��ى ألُ��ْم��ه��ا ال ِم��ث��ل��ي ك��ان ف��إن
خ��ل��ي��ل��ه��ا وأخ��ن��ْت ل��ي��ل��ى ت��ِع��َس��ت ل��ق��د ال��ُق��رى َح��َوِت م��ا أوب��اش15 م��ن ك��ان وإن

ليىل؟ بزواج عَرف أين ومن سعاد:
بُني. يا مرحبًا قيس) (إىل أدري. ال ح: امللوَّ

تحيَّة. وألف قيس:
الغرور. هذا فدع وأشقيْتَنا، نفسك أشَقيَْت لقد ح: امللوَّ

وبَلَغ األمر ُقِيض فقد أشجاني، هذا بكالمك تزيد فإنك وشأني، أبي يا خلِّني قيس:
الزُّبى!16 يل السَّ

ي��ت��ق��طَّ��ع��ا أن ال��وْص��ل ح��ب��ُل ك��اد ف��ق��د وتَ��س��َم��ع��ا أق��ول ح��ت��ى ن��ل��ت��ق��ي م��ت��ى
م��َع��ا أس��بَ��َل��ت��ا ال��ِح��ل��م ب��ع��د ال��ج��ْه��ل ع��ن زج��رتُ��ه��ا ��ا ف��ل��مَّ ال��يُ��م��ن��ى ع��ي��ن��َي ب��ك��ْت
َم��دَم��ع��ا ل��ل��ع��ي��ِن ك��ف��ك��ف��ِت م��ا ك��ِذك��راي تَ��ذُك��ري��نَ��ن��ي ل��و ال��ل��ه وج��الل أم��ا
ل��ت��ص��دََّع��ا ال��ص��ف��ا ص��مُّ ��ن��ُه ت��ض��مَّ ان��ُه ل��و ِذك��ري ال��ل��ه وج��الل ب��ل��ى
ت��ق��طَّ��ع��ا أن َخ��ش��ي��ٍة م��ن ك��ِب��دي ع��ل��ى أنْ��ث��ن��ي ث��م ال��ِح��م��ى أيَّ��ام وأذُك��ر
ت��ْدَم��ع��ا ع��ي��نَ��ي��ك خ��لِّ ول��ك��ن إل��ي��ك ب��رواِج��ٍع ال��ِح��م��ى ع��ش��يَّ��ات ف��ل��ي��س��ْت

معنا؟ تذهب أال اآلن. تفعل وماذا ح: امللوَّ

َوبَْش. وامُلفَرد فلة. والسِّ األخالط، األوباش: 15
ال التي الراِبية ذُروة وهي ُزبْية جمع والزُّبى أقصاه. األمر بلوغ عند يَُرضب َمثَل الزُّبى: السيل بلغ 16

األسد. أو الذئب بها يُصاد عاٍل مكاٍن يف ُحفرة كذلك وهي ماء، يَِصلها
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اآلن. منذ َخيمتي السماء فهذه أبي؛ يا ال قيس:
بنا. ِسريي قاء. والشَّ الَويل فهو الغرام من هللا ح: امللوَّ

فلنذَهب. ك بحقِّ أخي قيس) (إىل هنا؟ أنرتُكُه أبي، سعاد:
اتُركاني. لُكما قلُت قيس:
معنا. نأُخذك بل ح: امللوَّ

(يختبئ). يكون ال هذا ال، قيس:
(يخُرجان). دواء لُه ما الهوى فُجرح بُنية؛ يا فلنذهب ح: امللوَّ

الثالث املشهد

أسد) – غالم – سعد – (قيس

قيس(يدخل):

ال��ع��ط��ُب ب��ه أودى ق��د ال��ج��س��م ت��رى أم��ا وص��ُب ه��ائ��ٌم ف��إن��ي ع��نِّ��ي إل��ي��ك
ال��ك��رُب م��تُّ��ُم م��ذ ع��ن��ك��ُم ف��رَّج��ت ه��ل ق��َض��وا ب��ال��غ��رام م��ن س��أل��وا أن��ه��م ل��و
ت��ل��ت��ِه��ُب ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ن��ار ل��ك��نَّ ج��س��دي ب��ل��ى ق��د إن ص��اِدُق��ه��م ل��ق��ال
م��طَّ��رُب األرض ف��ي ف��ه��ل ل��ل��رج��ال ي��ا رُح��بَ��ت م��ا ال��ل��ه ب��الد ع��ل��يَّ ض��اق��ت
ُم��ن��ش��ِع��ب وال��ش��م��ل ن��ازح��ٌة وال��دار ي��ج��َرُح��ن��ي وال��ش��وق ي��ؤلِ��م��ن��ي ال��بَ��ي��ن
ُح��ُج��ب دون��ُه م��ا زم��نً��ا ب��ه��ا ع��ه��دي ح��َج��بَ��ت وق��د ل��ي��ل��ى إل��ى ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف

سعد:

ت��راه��ا ول��ن س��واك م��زوَّج��ٍة ف��ت��اٍة ف��ي ج��ن��ون��ك ع��ج��ٍب وم��ن
س��واه��ا ي��خ��لُ��ق ل��م ال��ل��ه ك��أنَّ ب��ل��ي��ل��ى ت��ه��وى ك��م م��ج��ن��ون أي��ا

قيس:

ب��ش��ي��ُر؟ ب��ال��ط��الق ي��واف��ي ه��ل تُ��رى ت��زوَّج��ت ل��ي��ل��ى األخ��ب��ار أك��ث��ر وم��ا

الكالم؟ هذا بمثل تحدِّثني حتَّى رجل يا أنت ومن
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سعد. زوجها هو أنا سعد:
قيس:

ف��اه��ا ق��بَّ��ل��َت أم ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��َم��ْم��َت ه��ل ب��َع��ي��ش��ك
ذؤاب��ت��اه��ا17 ع��ل��ي��ك م��ال��ت وه��ل ب��َم��ن��ِك��بَ��ي��ه��ا ي��داك دارت وه��ل

فنعم. حلَّفتَني إذا اللهمَّ (يضحك): سعد
قيس:

ث��دي��اه��ا ت��ض��مَّ أو ف��اه��ا وت��ل��ثُ��م ب��ُق��رب��ه��ا ت��ح��ظ��ى أن��ت ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
ريَّ��اه��ا ال��ع��ش��ي��ة ل��ي��ل��ى م��ن وت��ن��ُش��ق وخ��ص��ره��ا م��ن��ه��ا األرداف وت��ع��ت��ِن��ق

املؤمنني أمري أمر صدر فقد األعوان، سطوة واحذْر َمفتون، يا الجنون هذا دع سعد:
وهتكتَها األشعار يف فضْحتَها التي الجارية هذه ذكر عن تعود ال كنَت إذا ثانية دمك بهْدر

األمصار. سائر يف
مزيد): اضطراٍب يف وهو قيس(يُنِشد

ع��ات��ِب غ��ي��ر تَ��ج��ِزن��ي ل��م وإن ف��إن��ي دم��ي س��ف��ك��ت وإن ل��ي��ل��ى ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا
ص��اح��ب ك��لِّ إل��ى ال��ُم��ب��ل��ى ي��ش��ت��ك��ي وق��د ش��ك��اي��ًة ل��ل��ي��ل��ى ِم��ث��ل��ي وال ع��ل��ي��ه��ا
ب��ت��ائ��ب ل��ي��ل��ى ح��بِّ ع��ن ِخ��ل��تُ��ن��ي وم��ا وح��بِّ��ه��ا ل��ي��ل��ى ذك��ر ع��ن تُ��ْب ي��ق��ول��ون

(يخرج). فنون الجنون سعد:
وجورها! والليايل وأحكامه الدَّهر من آه قيس:

األديب. الشابُّ أيُّها سالم غالم:
غالم؟ يا السالم وبعد قيس:

إليه). (يدفعُه ليىل سيِّدتي من كتاب غالم:

أو شعرها، من خصلتان وذؤابتاها: الرأس، من الناصية َمنبت أو الرأس، َشعر ناصية الذُّؤابة: 17
جديلتاها.
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قيس:

األرِض م��ن ك��ن��ت ح��ي��ث ب��ن��ف��س��ي خ��ل��وُت ب��ع��ي��ن��ِه ال��ك��ت��اب م��ن��ه��ا ج��اءَن��ي إذا
ت��ق��ض��ي ب��ال��ذي ب��ه��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ى وأق��ض��ي ح��ال��ٍة ك��لِّ ع��ل��ى أله��واه��ا وإن��ي

جهًرا): الكتاب (يقرأ

العم بن يا اعلم العظيم. العيل باهلل إالَّ قوة وال حول وال الرحيم، الرحمن هللا بسم
وقد اشتياُقك، وآَلمني فراُقك أوَحَشني قد أنُه — والغم ري الضَّ عاقبة هللا وقاك —
للُمستقرِّ قراًرا وال للمفرِّ طريًقا أرى ال األحزان، عىل ُمواظبة وأنا زمان عيلَّ مرَّ
وقلَّة البكاء كثرة من األسقام عيلَّ وتواترت صربي وقلَّ صدري ضاق أن إىل
يَسرية؛ إقامتي وأيام قصرية، صارت نيا الدُّ هذه يف حياتي بأنَّ شكَّ وال الطعام،
وما واالشتياق، الَوْجد بنرِيان قلبي واكتوى الفراق، عىل صرب يل يُعد لم حيث

العباد. رب علينا قدَّرُه ما عىل واالنِقياد التسليم إالَّ األمر يف بَِقي

الذين الربابرة بني العاِشقني حظَّ أتَعَس وما أقساه! ما الزمان! من آه رأسه) (يهزُّ
الكتاب يدفع ثم هنيهة، يكتب الجواب) لها لتأُخذ أمِهل غالم (يا القلوب! لُغة يفهمون ال

هللا. بأمان ْرس لُه: قائًال الغالم إىل
الخضوع. إشارة ُمبِديًا يذهب غالم:

قيس:

ال��ُم��ش��ط��ُب ال��يَ��راع ح��نَّ ك��م��ا ب��ل��ي��ل��ى ال��نَّ��وى ش��طَّ��ِت وإن ل��ي��ل��ى إل��ى أح��نُّ
ال��م��ع��ذِّب ال��ح��ب��ي��ب ذاك ح��بَّ��ذا أال ب��ح��بِّ��ه��ا ع��ذَّب��تْ��ك ل��ي��ل��ى ي��ق��ول��ون
م��ن��ك��ب األرض م��ن َرْم��َس��ي��ن��ا دون وم��ن وُروح��ه��ا ُروح��ي ال��م��وت ف��ي ت��ل��ت��ق��ي ف��ل��و
وي��ط��رُب ي��ه��شُّ ل��ي��ل��ى ص��دى ل��َرْم��س ��ًة رمَّ ك��ن��ُت وإن َرْم��س��ي ص��دى ل��ظ��لَّ

عليها. يتوكَّأ غليظة عًصا وبيده جراب ظهره عىل طريق كعابر باملرسح يمرُّ أسد:
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الطريق؟ عابر يا أين إىل قيس:
عامر. بني حي إىل أسد:

إيَّاها. لك أُحمِّ كلمة َفِيل ِقف، هللا ناشْدتُك قيس:
أديب. يا تشاء ما قْل أسد:

وأنِشْدها: السالم منِّي ليىل أْقِر واألعالم املنازل تلك إىل وصلَت متى قيس:

ض��ن��ي��ُن ال��َم��م��ات ح��ت��ى ب��ك��م وإن��ي ًة م��ودَّ أخ��ن��ِك ل��م ي��م��ي��نً��ا ح��ل��ف��ُت
ي��ق��ي��ُن ال��َم��ن��ام أح��الم ل��ي��َت ف��ي��ا أراك��ُم أن��ي األح��الم تُ��خ��بِّ��رن��ي
س��ي��ل��ي��ُن ب��ل��ى ق��ال��وا وإن س��واِك ه��وى إل��ى يَ��ل��ي��ن ال ف��ؤادي وإنَّ

الحد؟ هذا إىل بها ُمضنًى أنت وهل أسد:
فلقد: نعم، قيس:

ُخ��ل��َوا ال��ه��وى ق��ب��ل ك��ان ق��ل��بً��ا ف��ص��اَدَف ال��ه��وى أع��ِرف أن ق��ب��ل ه��واه��ا أت��ان��ي
ق��الَّ وإن ن��واٍل م��ن ل��ي ب��ذل��ْت وم��ا ال��ِب��ال ع��ل��ى ل��ي��ل��ى أط��الل ح��بَّ��ذا أال
أالَّ زع��م��ت وإن ع��ن��دي م��ودَّتُ��ه��ا ت��ج��دَّدت إالَّ ال��ع��ه��د ي��ت��م��ادى ف��ال

يُْرديك. فهو الحبِّ هذا عن ُعد هللا ناشْدتُك أسد:
قيس:

وال��ُق��رب ب��ال��بُ��ع��د ال��ن��ف��س رج��اء ه��ي وم��ن ب��ح��ب��ه��ا م��ض��نً��ى أم��س��ي��ت ل��م��ن ق��ْل أال
ال��ح��ب ُم��ج��ِم��ل ع��ن ال��ص��ب��ر يُ��ط��ي��ق ذا وم��ن ف��ص��اَدن��ي ف��ؤادي ف��ي ه��واه��ا أن��اخ
ج��نْ��ب إل��ى ج��ن��بً��ا ع��اش م��ا يُ��ق��لِّ��ب��ُه ق��ات��ٌل ل��ل��م��رء ال��ح��بَّ أنَّ غ��رَو ف��ال
ال��تُّ��رب إل��ى ال��َم��م��ات ق��ب��ل ويُ��وِردُه أوان��ه ق��ب��ل ال��م��وت ك��أس ويَ��س��ق��ي��ِه
ذن��ب��ي ل��ي ال��ُم��ه��يْ��ِم��ن18 ال��ل��ه غ��ف��ر ف��ال وأه��ِل��ه��ا ل��ي��ل��ى ح��بَّ ذَنْ��ب��ي ك��ان ف��إن

املهيمن فتكون الخوف، من غريَُه آمن من املؤمن معنى يف تعاىل، هللا أسماء من وهي الحافظ، امُلَهيِمن: 18
وآجالهم. وأرزاقهم بأعمالهم والقائم خلِقه عىل امُلؤتَمن بمعنى
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عر الشَّ من َخيمة

األول املشهد

ِفراشها.) يف مريضة وحَدها (ليىل

ال��َم��ش��يَّ��ْه ت��ل��ك رح��م��ان ي��ا ف��ل��ت��ك��ن ش��ق��ي��ْه أع��ي��َش أن ربِّ ي��ا ش��ئ��َت
واِل��َديَّ��ه ُس��ل��ط��ة ال��ل��ه ق��ات��ل َع��ي��ش��ي ب��ت��ن��ك��ي��د وال��دي وق��ض��ى
َرزيَّ��ه1 ش��رِّ ب��ج��رِّ ورم��اه��ا أب��وه��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��ى ف��ت��اٍة ك��م
ال��ق��ويَّ��ه اإلل��ه ي��ُد ج��َم��َع��تْ��ُه ق��د م��ا ب��ال��ج��ور ال��وال��دان ف��رَّق
َض��ح��يَّ��ه أذك��ى وق��ي��س ل��ي��ل��ى إنَّ وق��ي��ًس��ا ل��ي��ل��ى ال��ت��اري��خ ي��ب��ك��ي س��وف
ال��رَِّزيَّ��ه م��ع��ن��ى االث��ن��ي��ن ف��ح��ي��اة ق��ي��ٌس ك��ان وال أك��ن ل��م ل��ي��ت��ن��ي

رزايا. والجمع: امُلصيبة. الرَِّزيَّة: 1
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املوت!2 حتى حزينة نفيس إنَّ قلبها؟ وعذاب ليىل بآالم وحدتك يف قيُس يا أتشعر
سلطة يا وُقبِّحِت ُعنقي. بها وطوَّقت التقاليد يُد حبَكتْها التي القاسية السالسل هللا لعن
فُقبِّحَت نسلكها. الرشف طريق هي قائلني عاِشَقني، عىل يَجوران الوالدان بها يتلذَّذ جائرة
سنَّة نرتُك فهل الناس، من ف والرشَّ هللا من الحبُّ املمات، إىل الحياة صفَو تُكدِّر رشًفا يا
من تتضايق عاشًقا فتًى تكن ألم القايس الوالد أيُّها الفاسدة؟ الناس تقاليد ونتَِّبع هللا
القلب؛ ألُطِلق العرب عشائر يف نافذة كِلَمتي ليت يا تهواه؟ من وبني بينك وقف إذا خيالك
قد ولكن والقتاد.3 العْوَسج أشواك من امَلحبوك التقاليد قَفِص من الصغري الطائر ذلك

األحزان. َسلوة يا قيس، يا قيس، يا األبد. إىل شقيٍّا وسيبقى للحبِّ الشقاء ُكِتَب

ع��ط��وُر ل��ل��ُم��ح��بِّ س��الم ول��ك��ن َم��الم��ٍة س��الم ال ع��ل��ي��ك��م س��الم
ص��ب��وُر ال��ُم��ِح��بَّ ول��ك��نَّ ُه��م��وم��ي وت��ك��اث��َرْت ب��ع��َدك��م ص��ب��ري ع��ي��ل ل��ق��د
ت��دوُر ال��دائ��رات ُص��روف ل��ع��لَّ وُج��وِره ال��زَّم��ان َري��ب ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا

وتبكي.) زنِدها عىل (تتَّكئ

الثاني املشهد

سعد) – (ليىل

الدموع؟! تذرفان عينيِك بال وما كئيبة بالِك ما حبيبتي (يدخل): سعد
َموت. فِعيشتي سعُد يا َدْعني ليىل:

األح��ي��اء َم��يِّ��ُت ال��م��ي��ُت إنَّ��م��ا ب��م��ي��ٍت ف��اس��ت��راح م��ات م��ن ل��ي��س

قبل ويوحنا، ويعقوب، بطرس، تالميذه املسيح السيد به خاَطَب إنجييل قول املوت: حتى حزينة نفيس 2
.(٣٤ :١٤ (مز راجع الجسمانية. يف صالته

كاإلبَر. َشوٌك له ُصلب شَجر القتاد: 3
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الجديدة؟ النَّغمة هذه ما سعد:
ُمعذَّب. قلب نغمة ليىل:

أِجد فلعلَّني داءَِك تُخفي وال حزينة، رأيتِك كلَّما أتعذَُّب فإنَّني حي رصِّ بحقِك سعد:
الدَّواء. لُه

فاء. الشِّ وعزَّ اء الدَّ استحكم فقد هيهات ليىل:
واِسع. فسيح األمل وَميدان الكون يف صعَب ال سعد:

سعد. يا ِلَغريي ليىل:
وملاذا؟ سعد:

والجسد. القلب فمريضة أنا أما الَجسد مريض َغريي ليىل:
تَخايف. وال حي رصِّ ا لرسٍّ األمر يف إنَّ حدٍة): (عىل سعد

الشاعر: قالُه ما تسَمْع ألم ليىل:

تُ��ب��اُح ال��ب��ائ��ح��ي��ن دم��اء وك��ذا دم��اُؤه��م تُ��ب��اح ب��اح��وا إن ب��ال��س��رِّ

عاِشقة. أنِك يَظَهر سعد:
فدْعني تُعاِوُدني تزل لم أعراَضُه ولكنَّ إليك، ُزففُت يوم قلبي من انتزْعتُُه فقد ليىل:

اآلن. بعد تُجاِدلني وال القرب، وإما الغَلبَة ا فإمَّ أُعاركُه
حاِرضة أنِك علمُت وقد بآالمِك شاعًرا كنُت لقد الغرام، هللا قاتَل حدة): (عىل سعد

القلب. غائبة الجسم
أحٍد. عىل تَخفى ال الحبِّ أشائُر حدة): (عىل ليىل

األمر. بهذا فاتحتُِك ملا بالحديث تَبدأي لم ولو سعد:
الظاِلم والدي رأس عىل خطيئتي ستسُقط إنَّما عليك، ذنَب وال عاقل رزيٌن أنت ليىل:

الجائر.
والدِك ألُالقي ذاهب أنا وهللا. مصيبة حدة) (عىل تَجَزعي فال امَلحذور وقع لقد سعد:

(يخرج). األراك بوادي يد الصَّ إىل
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الثالث املشهد

رسول) – (ليىل

َم��غ��ن��اك��ا ف��ي ال��ح��بِّ لُ��ق��ي��ا وأل��ذَّ ث��راك��ا أح��بَّ وم��ا األراك وادي
ِب��ِل��ق��اك��ا س��اع��ة أظ��َف��ر ك��ن��ُت ل��و وال��ه��وى ال��َم��ح��بَّ��ة أح��ل��ى م��ا ق��ي��س ي��ا
ِل��ق��اك��ا ُح��ِرم��ُت ف��ق��د ال��ل��ق��اء ـ��ه��ات وه��ي��ـ أه��وال ال��َوْص��ل دون ل��ك��نَّ

عذول، وال رقيب علينا وما بها نختيل ساعٍة إىل شوقي وا قيس! يا وجهك إىل نظرٍة من آه
… حظ هذا ولكن

سيِّدتي. يا سالٌم رسول:
الَخري. رسول يا وعليك ليىل:

قيس. سيِّدي من رسالة هذه رسول:
قيس؟! من ليىل:

إليها). الرسالة (يدفع نعم رسول:
وتقرأ: الرسالة تفضُّ القلب. حبيب يا آه ليىل:

وكوكب امِلالح سيِّدة إىل الصادق، والحبيب الواِمق،4 الهائم ح امللوَّ بن قيس من
البهيَّة باملحاِسن اتَّصفت قد من الرشف، وياقوتة َدف الصَّ ُدرَّة الصباح،
إىل ُمتشوًِّقا كنُت بينما إنَّني العامريَّة، ليىل السِنيَّة واآلداب العلية فات والصِّ
جمالِك؛ أنوار وُمشاهدة لفظِك واستماع آثارِك، واستكشاِف أخبارِك اسِتماع
ازدياد عن امُلسِفرة الفائقة، املحبَّة بَسيماء املرسومة رسالتِك عيلَّ وردْت إذ
ال أنَّه غري وانرشح، الغمُّ عنُه وزال بالفَرح القلب اها فتلقَّ الصادقة، حبة الصُّ
أنَّني وكيف هر، والسَّ البُكاء وكثرة َجر والضَّ والكَدر القلِق من فيه أنا ما خفاِك
والِغزالن الوحوش مع أهيُم والكهوف، الرَّوابي يف وانفردُت املألوف الحدَّ تركُت
ال وأحزانًا، ا5 رضٍّ أُقايس ُمهانًا ذليًال ُعريانًا وحيًدا مكان، إىل مكاٍن من وأنتِقل

امُلحب. الفاعل: اسم والواِمق أحبَّه، فالنًا ومق 4

ة. والشدَّ الحال سوء : ُّ والرضُّ ُّ الرضَّ 5

60



الرابع الفصل

كثرة من وذلك كالخيال؛ نَحيًال رصُت حتى بال، يل يرتاح وال حال، يل يستقيم
بالَويل وبالُه ار الغدَّ أباِك هللا فقاتل الفراق. ومرارة الهوى وتباريح األشواق،
حتى ذلك كفاُه وما وعشريتي، أهيل عن وطردي بليَّتي سبب كان ألنُه والدَّمار؛
الشقاء من بي ما ْرشح وهذا القريب، عىل البعيد واختار غريب برجٍل زوَّجِك إنُه

حبيب. الزمان طول عىل لِك وإني والتعذيب،

الخاطر؟ ُمنِرشح هو وهل الرسول) (إىل اآلباء. وُظلم الليايل ُجور من آٍه ليىل:
يشء. عىل يلوي6 ال َرشيد تاِئٌه فهو االنِرشاح أين من رسول:

ليىل:

ك��انَ��ا ك��م��ا ك��ن��ُت وق��د إالَّ ح��ال��ٍة ف��ي ال��م��ج��ن��ون ي��ك��ن ل��م
ُه��ج��رانَ��ا زدُت ق��د وإنَّ��ن��ي ال��ه��وى ب��س��رِّ ب��اح ل��ك��نَّ��ه

البيتنَي: هذَين عنِّي له وقْل الرسول أيُّها اذهْب

ُم��خ��ي��ُف ل��ديَّ أم��ٌر دون��ك��م وم��ن ووص��اَل��ك��ُم ُق��رب��ك��م ألرج��و وإن��ي
َح��ل��ي��ُف األن��ام دون ل��ك��م ف��إنِّ��ي ص��ادًق��ا ال��ح��بِّ ف��ي ك��ان إن تَ��ع��ج��ب��وا ف��ال

(يخرج). سيِّدتي أمرِك رسول:
َقيس. يا آٍه ليىل:

الرابع املشهد

سعد) – (ليىل

قيس؟ ِذكر تُردِّدين وملاذا تحدِّثني؟ كنِت من (يدخل): سعد
ذاك. وال هذا ال ليىل:

ينُظر. وال يِقف ال ُمرسًعا، ذهب يشء: عىل يَلوي ال ذهب 6
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تقولني: َسِمعتُِك بىل سعد:

ك��ان��ا ك��م��ا ك��ن��ُت وق��د إالَّ ح��ال��ٍة ف��ي ال��م��ج��ن��ون ي��ك��ن ل��م

عنِّي: لَقيس قل للُغالم أيًضا وقلِت

ُم��خ��ي��ُف ل��ديَّ أم��ٌر دون��ك��م وم��ن ووص��اَل��ك��م ُق��ربَ��ك��م ألرج��و وإن��ي

وشأني. فدْعني بلوى بليَّتي أزيد حتَّى أحزاني تكِفني ألم ليىل:
سيَِّدها؟! الجارية تُخاِطب أكذا سعد:

كذلك. جَعَلنا من هللا لعَن السيِّد؟! وأنت الجارية أأنا ليىل:
يقول) ثُمَّ بِه ويقرأ ه (يفضُّ الكتاب؟ هذا ما ويتناَولها): فيهجم الرسالة (يرى سعد

الِقطة.7 ساِقطة فِلكلِّ امُلخبَّأ ُكِشَف لقد

الكتاب.) لتأُخذ وتهجم الِفراش من تنهض (ليىل

خائنة! يا ويلِك بيِده): ويصَفُعها برجِله (يرُفُسها سعد
َجبان! يا ويَحَك ليىل:

! ُّ الرسِّ انفَضح فقد اخَريس، سعد:
لك. بدا ما فافعل أحبُُّه، أحبُُّه أحبُُّه أخاف. وال قيس، بحبِّ أستحي ال ليىل:

الثرى. عىل قيس وسيُجنَدل امُلهنَّد، هذا بحدِّ الِحمام ستَذُوقني سعد:
وإنَّني: قيًسا أحبُّ ليىل:

وأع��ي��ُش ب��ِه نَ��وم��ي ف��ي وأح��لُ��م ب��ذك��رِه ب��دأُت ِرج��ل��ي ع��ثُ��رْت إذا
يَ��ط��ي��ُش ال��ف��ؤاُد ك��اد أو ال��ن��ف��س ق��وى ِب��ذك��رِه زال��ْت ال��م��ج��ن��ون ذُك��ر إذا
يَ��ع��ي��ُش وات��رك��وُه اق��تُ��ل��ون��ي ف��ق��ل��ُت وق��ت��ِل��ِه ب��ق��تْ��ل��ي َق��وم��ي ��َدن��ي ت��وعَّ

كلمٍة لكلِّ ومعناه: يقول. ما يف ظ يتحفَّ ال ن ِممَّ ي للتشفِّ أو النُّطق، عند ظ التحفُّ لطَلِب يَُرضب مثل 7

وتُعرف. إالَّ تُقال كلمٍة من ما أي: الِقطة؛ أذٌن ساِقطة
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ساِقطة. من هللا قاتلِك ِمنكما. أحٌد يَعيش ال سعد:

الخامس املشهد

ليىل) – سعد – (مهدي

الجدال؟ هذا ما (يدخل): مهدي
الرَُّكب! لُه تصطكُّ موالي يا أمٌر سعد:

األمر؟ ذلك ما قْل مهدي:
الزَّواج. عهود خانْت ليىل سعد:

عرْفَت؟ أين ومن فعلت! كذا ابنتي مهدي:
وأوىف ٍة حصَّ أكربُ املجنون لْعنِة من أصابك فقد واقرأ، ل تفضَّ الكتاب، هذا من سعد:

نصيب!
أنا؟ مهدي:

واقرأ. ل تفضَّ نعم، سعد:
أرسار لُه وتَكِشفني املجنون هذا تُراِسلني ليىل يا أنِت ويقرأ): الكتاب (يأُخذ مهدي
والدَّمار؟ بالَويل وبالُه ار الغدَّ أباِك هللا قاتََل كتب: عندما أعصابُِك ترتِجْف ألم الُهيام؟!

الجميل. ناِكرة يا َمْمقوتة يا عنه وترَضني هذا يقول شقيَّة! يا ويحِك
ابنتُه ج يُزوِّ ظالم والٍد كلَّ هللا قبَّح اإلحسان؟ وتدَّعي أتَظِلُمني أبي، يا كفاك ليىل:
ليىل َة قصَّ الناُس طاَلَع كلَّما باللَّوم َمرفوًقا ذكُرك يبقى سوف تُريد. بمن ال يُريد بمن

وامَلجنون.
ِبَدِمك. إالَّ تنغِسل ال عاٍر وصمَة بَرشيف ألصقِت فقد اصُمتي، مهدي:

الحياة. هذه من وأِرْحني سيفك بحدِّ اقَطْعُه ُعنقي ذا هو ليىل:
حني. بعَد هذا ألفعلنَّ مهدي:

رشيًفا. عربيٍّا كنَت إن الساعة بل ليىل:
الَوقاحة؟ هذه ما مهدي:
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وُظلِمك. ُجوِرك ابنة هي ليىل:
ُمجرًَّدا). يف بالسَّ عليها (يهُجم ويحك! مهدي:

تفعل. ال هللا ناشْدتَُك (يُمِسكه): سعد
القتْل. تستحقُّ إنها مهدي:
اه. عمَّ يا أكرب عفُوك سعد:

ورحمة. عفًوا ويقوالن: بريَّة نعجًة افرتَسا ِذئبان ليىل:
فَدْعني. امَلوت تَستحقُّ لك قلُت مهدي:

ساِقطة. يا ويحِك مهدي:
العاِدل. الديَّان أمام وقفَت متى لك فَويل ُسقوطي، سبَب ُكنَت أنت ليىل:

السادس املشهد

ليىل) – سعد – مهدي – الطبيب – (زينب

احِتدام؟ يف بالكم ما زينب:
واملصائب، باآلالم امَلملوءة حياتي مأساة من مشهٍد آِخَر يُمثِّالن ي، أُمِّ ي أُمِّ ليىل:

عليها). (يُغمى ُزْر موت فيا
بها. َحراك ال (تُحرِّكها) ليىل. حبيبتي زينب:

أسٍف من فليس ماتت إذا الغرام. بأقذار امللوَّثة حياتها من لَخري موتها إنَّ مهدي:
شقيَّة. ِمثلها عىل

ليىل. يا فديتُِك ِحدة): عىل بيٍد يًدا (يِرضب سعد
وياله! الطبيب. بالطبيب، لوا عجِّ زينب:

غالم). (يخرج الطبيب وادُع غالم يا اذهْب مهدي:
بحياتها. أمل من يُعد لم آه سعد:

هات التاِعسة. االبنة هذه ذاقتْه ما حوَّاء بنات من واحدٌة تذُْق لم أسفاه وا زينب:
سعد. يا اإلبريق

هو. هذا سعد:
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باملاء. َوْجهها انَضْح زينب:

يفعل.) (سعد

ي! أُمِّ (تتحرَّك): ليىل
ُمهجتي! ُعيوني، زينب:

املوت. قُرب لقد قايس يا ويَلَك ليىل:
صباًحا. أنعمتُم علقمة:

بالطبيب. مرحبًا الجميع:
املَرض. وطأُة ليىل عىل اشتدَّْت قد مهدي:

بُنيَّة. يا تَخايف ال االرتِباك) عالمات ويُظِهر يَدها (يجسُّ دواءً لها سنِصُف علقمة:
الخبَّازي.8 نباِت من بقليٍل وِجئني ل َعجِّ سعد) (إىل

الثقيلة. الحياة هذه من أريحوني اذبَحوني، اقتُلوني، (تَهِذي): ليىل
َخفيٍّا. ا لِرسٍّ األمر يف إنَّ علقمة:

األعراض؟ ِت تغريَّ هل انُظر مهدي:
اآلمال. ضاعِت لقد آه علقمة:

فأودِّعك منِّي اقِرتْب قيس، يا ساِمحني عيلَّ. ذنَب ال ظاِلم أبي ساِمحيني، ي، أُمِّ ليىل:
اسقيني. أُمي (تستغيث) قيس. يا اقِرتْب املحبَّة، بحقِّ تبُعد ال

اإلبريق. هذا زينب:

ُروحها.) وتلُفظ يِدها من فيسقط تأخذه (ليىل

طبيب. يا اقِرتب ل َعجِّ زينب:
بقائكم. ِبُطول هللا أعاَضنا قَضْت. لقد الجمهور): إىل نبَضها (يجسُّ علقمة

وتبكي.) ع تتفجَّ (زينب

فيها ِلما بها، ويُتداوى مطبوخة، تُؤكل بُحمرٍة ُموىشَّ أبيض زهٌر لها الَوَرق، ُمستَِديرة بَْقَلٌة الخبَّازي: 8
والُخبَّيزي. الُخبَّيزة، عليها: تُطِلق ة والعامَّ شفائية. خصائص من
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ال��ق��اِه��ر ال��َم��ن��ون أري��اح ق��ص��ف��تْ��ُه ال��ن��اِض��ر ال��ش��ب��اب ُغ��ص��ن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
أواِخ��ر ب��دون ل��ي��ٌل ب��ع��ِده��ا م��ن ن��ه��اَرن��ا ف��إن ل��ي��ل��ى ع��ل��ى ل��ْه��ف��ي
ص��اب��ِر م��رءٍ ك��لَّ ي��رَح��م وال��ل��ه ي��أِس��ه��ا م��ن ق��ض��ْت ق��د ق��ل��ب��ي ح��رَّ وا
زاِخ��ِر ب��دم��ٍع ول��دي ي��ا أب��ك��ي��ك ع��ل��ًة ق��ل��ب��ي أورث��ِت ق��د ل��ي��َل ي��ا

مهدي:

ال��طِّ��ب��اِع ك��َرم ع��ل��ى ل��ْه��ف��ي ف��وا وداٍع ب��ال ال��ع��ال��م��ي��ن ت��رك��ِت
ال��م��ت��اِع س��َق��ط م��ن ال��َع��ي��ش وص��ار ل��ي��ل��ى ب��م��وِت ��رور ال��سُّ م��ات ل��ق��د
ب��اع ق��ي��ُد إالَّ ل��ل��م��رء وم��ا زواِل إل��ى ت��ص��ي��ر ال��دُّن��ي��ا ه��َي

للبليَّة! يا قضت؟ أليىل هذا؟ ما (يدخل): سعد

ك��ال��رَّْم��ض��اء ل��ي��ل ي��ا ��ف��ي وت��ل��هُّ وط��ف��اء ك��ِدي��م��ٍة ع��ل��ي��ِك دم��ع��ي
ج��ف��ائ��ي َل��ط��ول وي��ا ج��ف��وِت ح��ت��ى ج��رى ف��م��ا ال��ج��ف��اء يَ��ِح��ن ل��م ل��ي��َل ي��ا
بَ��ْل��وائ��ي ت��زد ال ب��ربِّ��ك م��ه��ًال ت��س��ْر ال ال��ح��ب��ي��ب��ة ن��ع��َش ح��ام��ًال ي��ا
رج��ائ��ي ح��ب��ل وق��ط��ع��ُت ��ف��ا ال��صَّ أرج��و أع��ْد ل��م ال��ُم��ص��ي��ب��ة ه��ذي م��ا ربَّ��اُه
ال��ن��ائ��ي ال��ح��ب��ي��ب م��ع راح وال��ق��ل��ب ت��ع��كَّ��َرت وال��ك��ئ��وس ال��ح��ب��ي��ب��ُة ق��ض��ِت
وف��ن��ائ��ي َم��ص��رع��ي ل��ي��ل��ى ب��ع��د م��ن وح��بَّ��ذا ال��س��الم ل��ي��ل��ى ي��ا ف��ع��ل��ي��ِك

نشيًدا املشهد هذا ُممثِّلو يُغنِّي القصيدة هذه إنشاد من سعد يَنتهي أن بعد الجميع:
يُرتَك النشيد وهذا ِفراشها، يف امُلمدَّد ُجثمانها حول يَطوفون وهم ليىل به يُودِّعون ُمحزنًا

تار. السِّ يُرخى النشيد هذا وبعد امُلمثِّلني. لَجوق اختياره حقُّ
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بريَّة يف رضيح

األول املشهد

أسد) – (قيس

هنا. من سيِّدي يا هنا من أسد:

ًا.) ُمتحريِّ الرِّجلني حاِيفَ الرأس مكشوف يدخل (قيس

هواك. شهيدة العاِمريَّة رضيح هذا أسد:
الجهل َسيف وقتيلة الُعذري، الهوى ضحيَّة هنا ويقول): القْرب عىل قيس(ينطِرح
وستَُرضب صفاءَنا، وكدَّر فرَّقنا من األجيال تلَعُن فلَسوف الهائلة! للجريمة فيا الوالدي،
مري! الضَّ وخائَن ة الذِّمَّ بائع يا امَلهدي أيُّها لَك فالويل بالضاد. ناِطٌق دام ما ببلوانا األمثال
وِصيَّتي هذه ا) (ِرسٍّ امُلفِرتس. الَوْحش أيُّها يُربُِّرك ال هللا ولكن وأساِمُحك، سأموت أنا
واذهب، وحدي فَدْعني الصديق أيُّها أنت أما أسد: إىل ويقول الرضيح عىل ويضعها
عالم يف حتى عِشْقتُها بمن وألَحَق الرُّوح، هذه ألِفظ أن إىل أحزاني بحر يف غارًقا دْعني

األبدية.
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سيدي. يا هللا أستوِدعك أسد:
وينشد): الرضيح حول (يدور خريًا عنِّي جوزيت قيس:

ع��ج��ْم وم��ن ف��ص��ي��ح م��ن ِن��س��اءٌ ع��ل��ي��ك أع��ول��ْت ش��ِه��دن��اك ل��و ل��ي��ل��ى ق��ب��َر أي��ا
ع��ْم اب��ُن وال ه��ن��اك خ��اٌل ال ب��أرِض��ك غ��ري��ب��ٌة ل��ي��ل��ى إنَّ ل��ي��ل��ى ق��ب��َر وي��ا
ال��ذَِّم��م ل��ه��ا وال��ح��اِف��ظ��ون ووال��ُده��ا ��ه��ا أُمُّ ال��ي��وَم غ��اب��ِت ل��ي��ل��ى ق��ب��ر وي��ا
س��َل��م1 ذي ن��ار ب��ع��ده��ا م��ن أخ��م��دْت ف��ق��د ُم��ه��ج��ت��ي ُف��ق��دان ب��ع��د ق��ل��ب��ي ل��ه��َف ف��ي��ا
ُم��ض��ط��ِرم ب��ال��َوْج��د ك��ان ف��ؤاًدا ف��أْص��م��ي أص��اب��ه��ا ال��َم��ن��ون س��ه��ُم َل��وَع��ت��ي وي��ا
ظ��َل��م ظ��ال��ٍم ع��ل��ى تُ��ش��ِف��ق ال ربِّ ف��ي��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي وال��ق��ب��ر ال��لِّ��ق��ا ف��ك��ي��ف
ال��ح��َك��م َم��وق��ف ف��ي األس��رار تُ��ه��تَ��ك ل��ُدن ف��َوي��َل��ه��م واس��ت��ب��دُّوا ظ��َل��ُم��ون��ا ل��ق��د
األل��م ِع��ي��ش��ة م��ن أن��ت أح��ل��ى َم��وت وي��ا ِل��ق��ا ب��ال ال��وداع ح��ان ق��د ل��ي��َل ف��ي��ا
تُ��خ��تَ��ت��م ب��ال��َم��وت ك��ان إن ع��ج��ٌب ف��ال اب��ت��دْت ق��د ��ق��اء ب��ال��شَّ ح��ي��ات��ي وه��ذي

بَدِمه.) ًجا ُمرضَّ يح الرضَّ عىل ويسُقط بخنجٍر (ينتِحر

الثاني املشهد

القرب.) لزيارة وُغالمان وعلقمة وزينب وسعد مهدي (يدخل

ولدي. يا آه (تبكي): زينب
هو به) يتفرَّس (يتقدَّم الرضيح. عىل امُلرتمي هذا من لنرى اسُكتي مهًال مهدي:

اه! عمَّ يا انهض قيس يا قيس يا قيس!
تُنادي. ملن حياة ال يقول): ثم نَبَضُه ويجسُّ الِخنَجر فريى منه (يتقدَّم علقمة

وقد املوضع. هذا ي ُسمِّ وبه باغة، الدِّ يف يُستخَدم ورُقه شَجر األصل يف لم والسَّ الحجاز، يف واٍد سلم: ذو 1

حياة. فيه تبَق ولم جميًعا الوادي أهل مات سلم: ذي نار وأُخِمدت ِذكره. من عراء الشُّ أكثر
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عليكما. أسفاه وا زينب:
ملهدي). (يُقدِّمُه الِقرطاس؟ هذا ما سعد:

اسَمعوا: قيس، وِصيَّة هذه يفتحُه): أن (بعد مهدي

نفيس قتلُت والجوى، الُحزن فرط من قضيُت قد عامر، مجنون ح امُللوَّ قيس أنا
ما عىل ويُساِمحُه امَلهدي ذنب يغِفر أن هللا أسأل بثأري. أحٌد يُطاِلب فال ِبيَدي
ويُكتَب ليىل، بجنب أُدَفن أن أطلُب إنما واحد، بسيٍف نَْفَسني قتل فقد جناه؛

البَيتان: هذان رضيحي عىل

ال��ص��دِر ُم��ن��َدِم��َل ال��ق��ل��ِب ج��ري��ح وم��ات وال��َق��ْف��ِر ال��ي��م��ام��ة أح��ج��ار ��د تَ��َوسَّ
ال��ه��ج��ِر م��ن ال��ُم��ح��بُّ ي��ل��ق��ى م��ا ل��ي��ع��ل��م م��رًَّة يَ��ع��َش��ُق ال��ح��بَّ ه��ذا ل��ي��َت ف��ي��ا

قتلُت لقد عظيًما؛ ُجرًما اقرتفُت بأنَّني واألرض ماء السَّ أمام أعِرتف أنا نعم مهدي:
ِصباهما. عىل أُشِفق ولم أخي، وابَن ابنتي

ف��ي��ن��ا ال��ف��ض��ا ض��اق بَ��ل��يَّ��ِت��ن��ا وم��ن تَ��ج��نِّ��ي��ن��ا ي��ن��َف��ْع ول��م َج��ن��ي��ن��ا ن��ع��م
يُ��ف��ِن��ي��ن��ا ال��دَّه��ر ب��أنَّ اف��ت��ك��رُت وم��ا أخ��ي اب��ِن ع��ل��ى أُش��ف��ق ول��م ِب��ن��ت��ي ق��ت��ل��ُت
ب��اِك��ي��ن��ا ��اق ال��ُع��شَّ ي��ذُك��ره ل��َس��وف ق��ت��َل��ُك��م��ا إنَّ غ��راٍم َش��ه��ي��َدي ف��ي��ا
ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن��ا ال��ل��ُه َرِح��َم وُم��تُّ��م��ا ب��ِه ن��م��وُت ُح��زنً��ا ب��ي��نَ��ن��ا ت��رك��تُ��م��ا

(انتهت)
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