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األول الفصل

السمر مجالس من مجلس - عامر بني حي يف املهدي خيام أمام (ساحة
أيدي ويف الليل، أوائل يف يسمرون الحي من وفتيات فتية - الساحة هذه يف
خيام من ليىل تخرج — يتحدثون وهم بها يلهون ومغازل صوف الفتيات

ذريح) ابن يد يف ويدها الستار ارتفاع عند أبيها

ليىل:

يَ��ثْ��ِرِب1 َف��تَ��ى ال��ِح��َج��اِز م��ن��اَر م��ع��ي وَح��يِّ��ي س��ل��م��ى ال��غ��ْزَل دع��ي

سلمى) (تصافحه

��ِب��ي َرحِّ ب��َم��ْق��َدِم��ِه ��ي ه��ل��مِّ ال��ِح��ج��اِز أدي��ُب ه��ذا ِه��نْ��ُد وي��ا

السامرون) به ويحتفي هند (تصافحه

املنورة. املدينة يثرب: 1



ليىل مجنون

سعد:

آٍت؟ أن��ت ي��ث��رٍب أم��ن

ذريح: ابن

ال��ط��يِّ��ب ال��ُق��ُدس ال��ب��ل��ِد م��ن �ل أج�

ليىل:

ال��غ��م��ام ل��ق��ي��ن��ا ذَري��ٍح أي��اب��َن

هند:

ال��ن��ب��ي نَ��َف��َح��اُت ب��ن��ا وَط��اف��ْت

سعد): إىل (هامسة عبلة

ذَري��ٍح؟ ابْ��ُن َم��ن

سعد:

وال��م��غ��رب ال��ش��م��س َم��ش��ِرق ع��ل��ى �ُره ِذك� �ى �تً� ف�
ال��م��ك��ت��ِب م��ن ال��ُح��َس��يْ��ِن وت��ْرُب ال��س��الُم ع��ل��ي��ه ال��ُح��َس��يْ��ِن َرض��ي��ُع

ذريح): ابن إىل ومشري برش (إىل عبلة

وال��ُم��رض��ع��ْه ال��رض��ي��ع��يْ��ن ف��ديْ��ُت اْل��ُح��َس��يْ��ِن رض��ي��ُع ب��ش��ُر أت��س��َم��ُع
�َت! �م� �ام� �ص� ت� ال��ح��س��ي��َن ذك��رن��ا م��ا إذا وأن��ت
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األول الفصل

أحد): يسمعه أن يخىش كأنما ومتلفتًا برش(هامًسا

م��وِض��َع��ْه ج��اه��ًال ال
يَ��س��َم��َع��ْه أو ال��ت��ش��يُّ��ع ع��ل��يَّ ي��رى أن ً ام��رأ أخ��اف ول��ك��ن
م��ع��ْه! وق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ه ل��س��ان��ي ول��ك��نَّ��َم��ا ال��ح��س��ي��َن أِح��بُّ
ت��ق��ط��ع��ه أن أم��يَّ��َة ِح��ذاَر م��دح��ه ع��ن ل��س��ان��َي َح��بَ��ْس��ُت
��ع��ْه! إمَّ ف��ُك��ن ال��ن��ج��اَة وُرْم��َت ال��ب��الد ف��ي اض��ط��رم��ْت ال��ف��ت��ن��ُة إذا

ليىل:

ب��اْس؟ م��ن��ك ُم��ْس��ت��ف��ِه��ٍم ع��ل��ى ف��ه��ل ُع��ْزَل��ٍة ف��ي ن��ح��ن ذري��ٍح إب��َن
يُ��س��اْس ف��ي��ه��ا األم��َر ت��رك��َت ك��ي��ف خ��لَّ��ْف��تَ��ه��ا؟ ك��ي��ف ال��ن��ب��يِّ داُر

ذريح: ابن

ال��م��راْس ش��دي��ُد واٍل ي��ح��ُك��ُم��ه��ا َم��ض��ب��وط��ًة ل��ي��َل ي��ا ت��رك��تُ��ه��ا
اح��ت��راس ف��ي��ه��ا ال��ن��اس وخ��ط��َو ه��م��ٌس ي��ث��رٍب ف��ي ال��ن��اس ح��دي��َث إن

ليىل:

َرواْس ج��ب��اٌل َم��ْرواَن أح��الُم واق��ت��ِص��ْد تَ��ُج��ْر ال ذري��ح إب��َن
األس��اس ع��ن��د وال��ش��دُة واْل��ُع��نْ��ُف ب��ي��ت��ه��م ف��ي ال��ُم��ْل��َك ��ُس��ون ي��ؤسِّ

ألخرى) إحداهن وتقول الفتيات (تتضاحك

فتاة:

ت��م��ي��ُل! م��ال ف��ح��ي��ُث ق��ي��ٍس دي��ِن ع��ل��ى ل��ي��ل��ى
ج��م��ي��ُل ل��ي��ل��ى ف��ع��ن��د ق��ي��ًس��ا س��رَّ م��ا وك��لُّ
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ليىل مجنون

ذريح: ابن

ال��ع��ام��ريَّ��ْه ال��ظَّ��ب��ي��اِت م��ن��ي أض��ح��ك ال��ذي م��ا
أم��ويَّ��ْه؟ ول��ي��ل��ى ِش��ي��ِع��يٌّ أن��ا أألَن��ي
ق��ض��يَّ��ْه ل��ل��ود يُ��ْف��س��ُد ال ال��رأي إخ��ت��الُف

ليىل:

ال��ه��اذيَ��ْه ال��ط��ف��ل��َة ت��س��َم��ِع وال ذري��ٍح ي��اب��َن س��م��اَع��ك أِع��ْرن��ي
ال��ب��اديَ��ْه ع��اَل��َم ت��رى ف��ك��ي��ف ي��ث��رٍب م��ن ال��ي��وَم ل��ن��ا أتَ��يْ��َت
ال��ص��اف��يَ��ْه؟ ال��ُق��بَّ��َة ه��ذه ت��رى ال��ق��ص��ور ف��ي أو ال��دور م��ن أك��ن��َت
غ��ان��يَ��ْه ع��ل��ى م��اٍس ق��الئ��ُد ص��دره��ا ع��ل��ى ال��ن��ج��وَم ك��ـ��أن

هند:

ال��ب��ال��يَ��ْه ��ة ال��رِّمَّ ع��ل��ى ك��ث��ي��ٌر ال��ح��ري��ُر ه��ذا ال��خ��ال! ي��اب��ن��َة ك��ف��ى
خ��اويَ��ْه َوْح��َش��ٍة ك��م��ق��ب��رٍة ذري��ح ي��اب��ن ال��ب��ي��َد ت��ر ��ْل ت��أمَّ
ال��ج��اف��يَ��ْه ال��ع��ي��ش��ة ه��ذه وم��ن ذري��ح ي��اب��ن ال��ب��ي��َد م��ن س��ئ��م��ن��ا
ن��اح��يَ��ْه ف��ي ال��ش��اة ح��ال��ب وم��ن َم��ْوِض��ٍع ف��ي ال��ن��ار ُم��وق��ِد وم��ن
ال��ث��اغ��يَ��ة2 ال��َك��أل م��ن تُ��ج��ي��ُب ال��خ��ي��ام وراء م��ن وراغ��ي��ٍة
ال��ع��ال��يَ��ْه ال��ُغ��َرف ف��ي ال��ش��ام أو ب��ال��ع��راق أو ب��ي��ث��رَب وأن��ت��م
ال��ع��اويَ��ْه ��بُ��ُع ال��ضَّ وق��يْ��ن��تُ��ن��ا وال��غ��ري��ُض َم��ْع��بَ��ٌد ُم��غ��نِّ��ي��ك��م��و
ال��م��اش��يَ��ْه َط��ه��ِت م��ا ون��أك��ل ال��طُّ��َه��اِة ُف��نُ��وَن ت��أك��ل��ون وق��د

الشاة. والثاغية: الناقة، الراغية: 2
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األول الفصل

ليىل:

ق��اس��يَ��ْه َم��ه��ده��ا ع��ل��ى وك��ان��ت ذري��ٍح ي��اب��َن ه��ن��ُد اَع��ت��َس��ف��ْت ق��د
ال��واف��يَ��ْه ال��ذَِّم��ِم وَم��ن��زل��ُة ال��ِك��َراِم ِدي��اُر إال ال��ب��ي��د ف��م��ا
ال��ث��ان��يَ��ْه ال��ُق��بْ��َل��ُة ول��ل��َح��َض��ِر ال��بُ��زوغ ع��ن��د ال��ش��م��س ُق��بْ��َل��ُة ل��ه��ا
اآلن��يَ��ْه ف��ي ال��ري��اح��ي��ُن وه��نَّ ال��ف��ض��اء ِم��ْلءَ ال��ري��اح��ي��ُن ون��ح��ن
ع��اف��ي��ْه ف��ي ال��ع��ش��ق م��ن يَ��ُق��ْم��َن وال��ح��اض��راُت ال��ِع��ش��ُق وي��ق��تُ��لُ��ن��ا
م��اه��يَ��ْه — ال��ه��وى ل��وال — نَ��دِر ول��م ال��ح��ي��اِة ب��ُه��ُم��ـ��وم ن��ص��َط��ِدم ول��م
ال��ض��اريَ��ْه األس��د إل��ى وآنً��ا ال��ظ��ب��اء ل��َص��يْ��ِد ن��ِخ��فُّ وآنً��ا

(ساخرة): هند

راويَ��ْه أو ب��ل��ي��الُه ي��غ��نِّ��ي ش��اع��ٌر ن��اح��ي��ٍة ك��ل وف��ي

وتستغيث) فتتألم رجلها تمد أن ليىل (تحاول

ليىل:

ق��ي��س إل��يَّ ق��ي��ُس،

هند:

ال��خ��ب��ْر م��ا ل��ي��ل��ى ده��اك �ا م�

ليىل:

ال��َح��َج��ْر ك��أن��ه��ا ح��ت��ى خ��ِدرت رج��ل��ي أُح��س
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ليىل مجنون

هند:

م��رت��ي��ن ق��ي��ُس ص��ح��ِت ق��د

ليىل:

ال��ض��رر م��ا ث��الثً��ا أو

(متهكمة): هند

ال��خ��در ع��ن��د ن��ذك��ره ع��ن��دن��ا ال��ح��ب��ي��ِب إس��م

ليىل:

ح��ض��ر اس��ٌم االَّ ه��و إن دع��اب��ة ك��ف��ي ه��ن��د

(لنفسها)

ف��ع��ثَ��ر ال��ل��س��ان ال��ق��ل��ُب ب��اس��م��ك ن��اج��ى ق��ي��س ي��ا

(ضجرة): عبلة

م��ن��ازُل؟ ي��ا ال��ي��وَم ظ��ل��ْل��َت ك��ي��ف ش��اغ��ُل؟ ال��ح��دي��ِث ه��ذا س��وى أم��ا

(ضاحًكا): منازل

يُ��غ��ازُل! أو يَ��ْط��َع��ُم أو ي��ش��َرُب ه��ازُل ك��أم��س ال��ي��وم م��ن��ازُل
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األول الفصل

هند:

ش��اُة ي��ا وان��ُف��ق��ي ب��ع��ي��ر ي��ا ُم��ت ال��ح��ي��اُة ف��ل��ت��ك��ِن ك��ذا ب��ٍخ!
ال��رع��اُة! ال��ت��رف ف��ي ان��َغ��م��س��ت

ليىل:

ورش��اِد! ص��ال��ٍح ف��ي أم ك��ِت��رب��ك أه��ازٌل س��ع��ُد؟ ال��ي��وم ظ��ل��ل��ت وك��ي��ف

سعد:

ب��واد وال��ُم��ج��وُن ِب��واٍد ح��ي��ات��ي وديْ��دن��ي س��ب��ي��ل��ي ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ج��دُّ ب��ل
زي��اد ل��س��ان م��ن ق��ي��ٍس ألش��ع��ار ت��ل��ق��ًف��ا ي��وم��ي ط��ول زي��اًدا ص��ح��ب��ُت
وغ��اد ال��ع��ام��ريِّ ب��ش��ع��ر ع��ل��ي��ن��ا ل��رائ��ٌح — ك��ان م��ن��ذ — زي��اًدا وإن
ب��اد ت��رن��م أو ق��ي��ٍس ب��أش��ع��ار ح��اض��ٌر ت��م��ثَّ��ل م��ا زي��اٌد ول��وال

الفتيات) فتتهامس الزهو من يشء ليىل عىل (يبدو

سلمى:

وك��ب��َرا زه��ًوا اك��ت��س��ت ل��ي��ل��ى ت��رْي ه��ن��د ان��ظ��ري
ك��س��رى! ك��اب��ن��ة أو ال��ن��ع��م��ان ك��اب��ن��ِة وت��ع��ال��ت

هند:

ذك��َرا؟ ال��م��ج��ن��وُن ل��ه��ا ي��رف��ع أل��م س��ل��م��ى، ال ل��َم

عبلة:

تَ��بْ��َرا؟ ق��ال وم��م��ا ق��ي��ٍس م��ن ه��ن��د ي��ا إذن ِل��ْم
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ليىل مجنون

هند:

أدرى! ب��ال��ن��س��وة ن��ح��ن إن��ا ال��نِّ��س��وِة! َع��بَ��ُث

سلمى:

ي��وَم��ه؟ أن��ف��ق ف��ي��م ب��ش��ًرا اآلن س��ل��وا

أصوات:

س��ل��وه

هند:

ِب��ش��َرا ي��وم��ه ع��ن ل��ي��َل ي��ا س��ل��ي

ليىل:

ال��ص��ي��د؟ م��ن ك��أم��ِس��ه ش��ئ��وٌن إال ي��وم��ُه وَه��ل

هند:

ال��ك��ب��رى ل��ذتُ��ه ال��ص��ي��َد إن

برش:

ص��ب��را ت��ن��اول��ه ع��ن تُ��ع��َط��ى ال��ن��ف��ُس وال أَم��ل��ه ال ال��ذي م��ل��ه��اَي ه��و ن��ع��م
ال��زه��را ف��ت��ي��ان��َه��ا ال��ص��ي��د ف��نَّ ل��َع��لَّ��ْم��ُت أم��يَّ��ٍة ق��ص��ور ف��ي ع��ي��ش��ي ك��ان ول��و
ال��َق��ْف��َرا أِل��ُج ح��يَّ��اِت��ِه ع��ل��ى ول��ك��ن م��ث��َل��ه��م األران��ب ص��يَّ��اُد أن��ا وم��ا
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األول الفصل

ليىل:

ق��ص��را! َح��َج��ٍر م��ن تَ��بْ��ِن أو ت��خ��ت��رْع وال م��رًَّة ال��ق��ول ف��ي ب��ش��ُر واص��ُدْق ه��اِت إذن

برش:

واس��م��ع��ي ل��ي��َل ي��ا ��ْخ��َر ال��سُّ ه��ذا ع��ن��ِك دع��ي

ليىل:

��خ��را ال��سُّ أُْض��ِم��ر ل��م وال��ل��ِه ف��ال ت��ح��دَّْث

برش:

وال��ُخ��س��را ال��ُغ��نْ��َم ي��ح��س��ب ي��ت��ص��يَّ��ْد وَم��ن ق��ن��ي��ص��ًة أب��غ��ي ال��ي��وَم ك��دأب��ي ب��َك��رُت
ُظ��ه��ًرا)3 ل��ن��ا تَ��راءْت ل��ي��ل��ى أرى ف��ق��ل��ت روض��ة َوْس��ط ي��رت��ع��ي غ��زاًال (رأي��ت

ليىل): إىل (مشرية هند

ه��ذه آن��س��ت؟ ب��ش��ُر ال��ل��ي��ال��ي وأيَّ

برش:

أخ��رى ُح��رًَّة أو — ه��ات��ي��ِك أو — ش��ئ��ِت إذا
ال��دَّْه��َرا) ت��ره��ِب وال ج��اٌر ل��ي (ف��إن��ك ح��ادثً��ا ت��خ��َش ال ظ��ب��ُي ي��ا ل��ه ف��ق��ل��ُت
وال��ظُّ��ف��را) ال��ن��اب أح��ش��ائ��ه ف��ي ف��أع��ل��ق ان��ت��ح��ى ق��د وذئ��ٌب إال راع��ن��ي (ف��م��ا
وال��ن��ح��را) ال��ذئ��ِب م��ه��ج��َة س��ه��م��ي ف��خ��ال��ط غ��م��س��تُ��ه��ا َك��ت��وٍم ف��ي س��ه��م��ي (ف��ف��وَّق��ُت

املجنون. شعر من األقواس بني التي األبيات 3
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ليىل مجنون

(ضاحكة): ليىل

ك��رَّا م��ا وال��ل��ي��ُل ال��ص��ب��ُح ف��اك َف��ضَّ وال ي��ٍد م��ن ي��م��ي��نُ��ك ُش��ل��ْت ال ب��ش��ُر أخ��ي
أج��را! وال ف��ت��ًك��ا م��ن��ك أده��ى ن��ر ف��ل��م وف��ت��ك��ه��م ال��ل��ص��وص ب��ِإق��دام س��م��ع��ن��ا
ف��ك��را وال خ��ي��اًال تُ��ع��ِم��ْل ول��م ب��ذئ��ب ت��ث��ْب ول��م ل��ظ��ب��ي ت��غ��ض��ب ل��م ووال��ل��ه
وال��ش��ع��را! وال��ذئ��َب ال��ظ��ب��َي ل��ع��م��ري س��رق��َت ب��ض��اع��ًة ل��ق��ي��ٍس ت��ت��رك ف��ل��م أخ��ذَت

الجميع) من (ضحك

أن��س��اه ل��س��ُت وق��ي��ٍس وال��ذئ��ِب ال��ظ��ب��ِي ح��دي��ُث
ه إالَّ ي��ن��ب��ي��ك وال ن��بَّ��ان��ي ع��ن��ه زي��اٌد

ف��ن��اداه ظ��ب��يً��ا راب��ـ��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��ٌس رأى
ق��رن��اه األرَض وم��سَّ أذْنَ��يْ��ِه ال��ظ��ب��ُي ف��أل��ق��ى

نفسها) تحدث وكأنما مخفوض وصوت لوعة يف تقول (ثم

ت��ه��واه؟ ال��ق��اع ظ��ب��اءُ راح��ت ه��ل ق��ي��ُس! ب��ُروح��ي
ل��ب��ل��واه؟ أرث��ي وال ال��ري��ُم ل��ه يَ��رث��ي وه��ل

األول) حديثها يف (تسرتسل

ف��اه ص��ب��غ��ت ب��ق��اي��ا ال��ُع��ْش��ِب م��ن ف��ي��ه ع��ل��ى
ل��ي��اله ع��ي��ن��ي��ه وف��ي ق��ي��ٌس ج��ي��ده ف��ي رأى
�راه ذك� �وة �ش� ن� �ي وف� ال��ش��وِق ف��ي ه��و ف��ب��ي��ن��ا
ف��أرداه ال��ظ��ب��ي إل��ى ال��وادي م��ن ال��ذئ��ُب ح��ب��ا
�اه �نَّ� �ه� ت� �ا م� �داءً َغ� ال��ظَّ��ب��ي ب��َح��ش��ا ت��غ��دى

ف��أص��م��اه ب��ال��س��ه��م ال��م��ق��ت��ـ��ل ف��ي ق��ي��س رم��اه
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بحماسة!): برش(مندفًعا

ش��ِه��دن��اه ش��يءٍ س��وى ق��ل��ِت م��ا ل��ي��َل! ي��ا أج��ل
خ��ط��ط��ن��اه ك��ي��ف وال ال��ق��ب��َر ت��ذك��ري ل��م وإن
ف��دف��ن��اه وق��م��ن��ا ل��ل��ظ��ب��ِي ال��ق��ب��َر ح��ف��رن��ا
س��ق��ي��ن��اه وب��ال��دم��ع ال��م��يْ��ِت ع��ل��ى وص��لَّ��ي��ن��ا
ال��ل��ه! ي��رح��ُم��ه م��ع��ي ل��ي��ل��ى ول��ت��ق��ل ف��ق��ول��وا

والسخرية): الضحك أصوات(بني

ب��ش��ُر! أج��ل
ب��ش��ُر! أج��ل
ال��ل��ه! ي��رح��م��ه أج��ل

ذريح: ابن

ُس��دى ال��ل��ي��ُل م��ض��ى ال��ع��م وي��اب��ن��َة ك��ف��ى وت��خ��ل��ي��ًط��ا ه��زًال ك��ف��ى ب��ش��ُر
يُ��ع��ت��ن��ى؟ ق��ي��ٍس ب��أم��ر م��ت��ى م��ت��ى أخ��ب��رت��ن��ي ف��ل��و ق��ي��ُس أرس��ل��ن��ي
ال��َم��دى ب��ق��ي��ٍس ال��ب��ل��وى وت��ب��ل��َغ خ��ط��بُ��ه ي��ِج��لَّ أن ن��خ��اُف ب��ت��ن��ا
ال��ح��م��ى س��ي��د واب��ُن ال��ش��ب��اب زي��ن ت��ج��ه��ل��ي ل��م وإن ل��ي��ل��ى ي��ا وق��ي��ُس
غ��ن��ى وال ن��س��بً��ا ح��ك��اه ف��ت��ى ح��يِّ��ه ف��ي أو ح��يِّ��ك ف��ي ن��دِر ل��م
ن��رى ن��ح��ن ال��ذي ال أن��ِت ت��ريْ��َن م��ا ل��ي��َل) (ي��ا وه��ن��ا ج��م��اًال، وال

برش(ساخًرا):

خ��اط��ٌب ذري��ح إب��ُن بَ��ٍخ! ب��ٍخ
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ذريح: ابن

أَخ��ا! ل��ل��م��روءات ف��ل��س��ت أس��ك��ت

(غاضبة): ليىل

ذري��ٍح؟ ب��َن ي��ا ال��ك��الُم ه��ذا ف��ي��م

ذريح: ابن

ال��ت��ج��ن��ي ف��ي واق��ِص��دي ال��ل��َه إت��ق��ي

ليىل:

ت��ج��نَّ��ي��ت م��ا

ذريح: ابن

وِخ��دن��ي ص��دي��ق��ي ع��ن ال��ذَّوَد أُح��س��ن دع��ي��ن��ي ظ��ل��م��ت، ب��ل

ليىل:

وال��ت��ح��نِّ��ي ب��رح��م��ت��ي يُ��داَوى ل��و ع��ل��ي��ه وأح��ن��ى ب��ه أَْول��ى أن��ا
م��س��ت��ِك��نِّ ج��وان��ح��ي ف��ي ه��ًوى م��ن ل��ق��ي��س م��ا وح��ده ال��ل��ه ي��ع��ل��ُم
َدنِّ��ي ال��ص��ب��اب��ة م��ن ق��ي��س َدنُّ س��واءٌ وق��ي��ًس��ا ال��ه��وى ف��ي إن��ن��ي
أِع��نِّ��ي ول��ك��ن تَ��ْل��َح��ى ف��ال ر ال��ن��ا ك��ل��ت��اه��م��ا اث��ن��ت��ي��ن ب��ي��ن أن��ا
وَض��نِّ��ي أُح��بُّ ب��م��ن واح��ت��ف��اظ��ي ع��رض��ي َق��داس��ة ع��ل��ى ح��رص��ي ب��ي��ن
يَ��ُص��نِّ��ي ل��م ال��ه��وى م��س��ت��ه��ت��ُر وه��و ج��ه��دي ال��ح��بَّ ال��ح��داث��ة م��ن��ذ ص��ن��ُت
وب��ي��ن��ي؟ ق��ي��س ب��ي��ن ب��ال��غ��ي��ل ك��ان م��اذا ال��َغ��يْ��ِل، ب��ل��ي��ل��ة ت��غ��ن��ى ق��د
وأُذن ال��رف��اق م��ن ع��ي��ن ب��ي��ن وردٌّ س��الٌم ب��ي��ن��ن��ا م��ا ك��ل
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ل��ش��أن��ي وس��رُت ش��أن��ه وم��ض��ى إل��ي��ه ال��ط��ري��ق ف��ي ��م��ُت وت��ب��سَّ

أقصاه) الغضب بها بلغ وقد بالسامرين (تهيب

ف��ل��ن��ق��ْم ال��ل��ي��ُل أَْوغ��ل

(متوسًال): ذريح ابن

(ل��ي��َل) واس��م��ع��ي روي��ًدا ب��ل

ليىل:

دع��ن��ي! َع��نِّ��َي خ��لِّ

منازل إال القيام يف منهم يتثاقل فال السامرون ينفض بينما خباءها (تدخل
الجميع) يسودان واألسف الهرج —

برش:

ك��ري��َم��ا َح��ْف��ًال وك��ان ل��ي��ل��ى س��ام��ُر ان��ف��ضَّ

سعد:

ن��ظ��ي��َم��ا ِع��ق��دا ف��ف��ض ذري��ح اب��ن ��ه َف��ضَّ ق��د
ِري��َم��ا ��ر ت��ن��فِّ ك��م��ا ف��ه��اج��ت ل��ي��ل��ى أث��ار

ق��ي��ًس��ا أتُ��بْ��ِغ��ُض ت��رى

ذريح: ابن

ب��غ��َض��ا ال��ح��بَّ ت��ق��ل��ب��وا ال
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ت��رض��ى ال��ص��ب��ُح ويُ��ص��ب��ح غ��ض��ب��ى ال��ع��ش��ي��َة ل��ي��ل��ى

سعد:

م��س��اءً (ُم��نَ��اِز) أن��ع��م

منازل:

م��س��اء س��ع��ُد ن��ع��م��ت

هند:

ب��خ��ي��ٍر ��ي��َت ُم��سِّ ب��ش��ُر

برش:

م��س��اءَ ه��ن��ُد أن��ع��م��ي

هند:

ال��خ��ب��اءَ ب��ّل��غ��ن��ي ف��ام��ض ط��ري��ٌق ي��ح��وي��ن��ا ن��ح��ن

(ضاحًكا): سعد

م��ن��ه! ه��ن��د ي��ا اح��ذري

هند:

اع��ت��داء أخ��ش��ى ال أن��ا
ال��ظ��ب��اء! ي��ص��ط��اد ك��ي��ف وع��رف��ن��ا ع��رف��ت��م ق��د
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جانب من وزياد قيس يظهر بينما الطريق أقىص من ضحكاتهم (تسمع
اآلخر) املرسح

قيس:

وال��ح��بُّ وال��ش��ع��ُر ال��ل��ي��ُل إال ال��ب��ي��ُد وم��ا وال��ه��وى ال��ش��ع��َر ل��ي ه��اج ح��ت��ى ال��ل��ي��ل س��ج��ا
ربُّ ي��ا ال��ع��ش��َق ذل��ك وح��دي ��ْل��ُت وُح��مِّ وأرَض��ه��ا ع��ش��ًق��ا ال��ب��ي��ِد س��م��اءَ م��َألْت
رك��ُب وال دل��ي��ٌل أش��واق��ي غ��ي��َر وم��ا ال��ه��وى ب��َي ل��ي��ل��ى أب��ي��ات ع��ل��ى أَل��مَّ
ق��رب وال ج��وار م��ن��ه��ا يَ��ش��ف��ن��ي ف��ل��م خ��ي��ام��ه��ا م��ن ُخ��ط��وة خ��ي��ام��ي وب��ات��ت
ال��ع��ذب ال��م��ن��ه��ُل ال��ُغ��ل��َة يُ��ط��ِغ��ي ك��ذل��ك ش��وُق��ه ُج��نَّ ح��ول��ه��ا ق��ل��ب��ي ط��اف إذا
ي��ص��ب��و وك��م ي��ح��ن ك��م ق��ل��ب��ي وي��ح ف��ي��ا دن��ت إذا وي��ص��ب��و ش��طَّ��ت إذا ي��ح��ن
ش��بُّ��وا وم��ا ل��ي��ل��ى أه��ل م��ن ق��ب��ًس��ا ل��ن��ا ف��ال��ت��م��س ام��ض وق��ال��وا أه��ل��ي وارس��ل��ن��ي
ال��ق��ل��ب ن��اره��ا وم��ن ل��ي��ل��ى م��ن ��َل ت��ح��مَّ ب��ال��ذي ن��ؤُت ل��ق��د ل��ي��ل��ى ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا

الظالم): يف شبحيهما ورأى الصوت همهمة سمع (وقد منازل

ال��دج��ى ف��ي ه��م��ه��م��ة وأس��م��ع ال��ظ��الم ف��ي م��ق��ب��ًال ش��ب��ًح��ا أرى
ال��ُخ��ط��ا اض��ط��راب ون��مَّ ع��ل��ي��ه ال��ُه��زاُل دلَّ ِح ال��م��ل��وَّ اب��ن ه��و
ج��ف��ا ص��اِغ��ي��ت��يْ��نَ��ا4 ب��ي��ن وال ب��ي��ن��ن��ا وم��ا ال��م��ب��ي��ن ع��دوِّي
روى م��ن ل��ه ل��ي��س وش��ع��رَي وال��ح��اض��رون ال��ب��دو ش��ع��َره روى
ال��ه��وى ب��ه��ذا أول��ى ك��ن��ت ل��ق��د ب��ه وه��ام��ت ب��ل��ي��ل��ى وه��ام
نُ��ه��ى إالَّ ازداد ف��م��ا وُج��نَّ ال��ب��الد ف��ي م��س��ت��ع��َظ��ًم��ا ت��ش��رَّد
ال��ِق��ل��ى ال��ض��ل��وع ف��ي ل��ه وأخ��ف��ي ال��وداد إل��ي��ه ألُب��دي وإن��ي
أن��ا أم ب��ه ال��ش��ق��يُّ أق��ي��ُس ع��ل��م��ت م��ا ح��س��ًدا وأح��ُس��ُده

خطوات) منهما (يتقدم

قومه. الرجل: صاغية 4
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ليىل مجنون

أخ��ي؟ ق��ي��ٌس ال��ل��ي��ل؟ ال��راك��ُب م��ن

قيس:

ال��م��ل��ت��ق��ى! أع��ج��َب م��ا م��ن��ازل؟

منازل:

ال��ف��ال ح��ل��ي��َف ب��ق��ي��س وع��ه��دي ال��ب��ي��وت؟ ظ��الل ف��ي أرى أق��ي��ًس��ا

قيس:

أي��ن؟ م��ن م��ن��ازل،

منازل:

ال��م��ش��تَ��ه��ى ال��م��م��ِت��ع ال��س��م��ر م��ن ع��ن��ِده��ا م��ن

قيس(حنًقا):

م��ف��ت��رى أب��ي َل��ع��م��ُر ح��دي��ث ال��ذي��ول ت��ج��رُّ ل��ي��ل��ى ع��ن��د أم��ن

منازل:

ح ال��م��ل��وَّ ي��اب��ن ق��ل��ُت م��ا ال��ص��دُق ب��ل

قيس:

م��ت��ى؟ ص��دًق��ا ق��ل��ت م��ت��ى إخ��س��أ
ت��ص��ن��ع؟ ك��ن��ت وم��ا
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(ساخًرا): منازل

ل��ه��ا ف��ي��م��ن ل��ع��م��رَي ل��ه��وت ي��ص��ن��ع��ون م��ا
ال��ِح��م��ى ش��ب��اب ت��ع��دُّ ف��ل��س��ت ال��زِّح��ام ك��ث��ي��ر ل��ي��ل��ى وس��ام��ر
ت��ش��ا م��ن وت��ح��رُم��ه رض��اه��ا ت��ش��اء م��ن ع��ل��ى تُ��ف��ي��ُض ول��ي��ل��ى

(مغضبًا): زياد

ال��ف��ت��ى ه��ذا ت��أدي��َب ل��َي وِك��ْل ق��ي��س! س��ب��ي��ل��َك ق��ي��ُس، م��ن��ازل،

بتالبيبه): أخذ (وقد منازل

ل��ه��اذي وراوي��ة ل��م��ج��ن��ون ظ��ل وأن��ت زي��اُد ت��ؤدبُ��ن��ي
ه��ذي! غ��ي��َر ال��م��ص��ائ��ب م��ن رِض��ي��ت ل��ق��ي��س ِن��دٌّ أن��ن��ي وت��زع��ُم

زياد:

ِج��دُّ ح��ي��اُة ي��ا ف��ي��ِك ي��ب��ق ل��م ِن��دُّ ل��ق��ي��س أن��ت ذا؟ ق��ال م��ن
وغ��د! ي��ا ن��اح��ي��ًة ب��ن��ا إم��ض

خباء عىل قيس فيقبل تختفي ثم بعيد من أصواتهما تسمع حيث إىل (يجره
وينادي) ليىل

قيس:

ل��ي��ل��ى!

الخباء): من (خارًجا املهدي

س��اروا ق��د وال��ف��ت��ي��ان وق��وُف��ك م��اذا أرى؟ أق��ي��س ال��داع��ي؟ ال��ه��ات��ف م��ن
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قيس(خجًال):

ف��ي��ه��م ع��مُّ ي��ا ك��ن��ُت م��ا

(دهًشا): املهدي

إذن؟! ك��ن��ت أي��ن

قيس:

ال��دار ن��ارن��ا م��ن َخ��ل��ْت ح��ت��ى ال��دار ف��ي
وال��ج��ار وال��ض��ي��ُف ب��ه ال��ري��اُح أْودى ب��س��اح��ت��ه��ا َج��ْزٍل ح��ط��ب م��ن ك��ان م��ا

(مناديًا): املهدي

ل��ي��ل��ى — ق��ي��س ان��ت��ظ��ر — ل��ي��ل��ى

الخباء): أقىص (من ليىل

أب��ي؟ وراء م��ا

املهدي:

ن��ار ب��ي��ت��ه��م ف��ي م��ا ��ك ع��مِّ اب��ن ه��ذا

الخباء) باب عىل ليىل (تظهر

ليىل:

م��رح��بَ��ا ي��ا م��رح��بً��ا ي��ا ع��ن��دن��ا ع��م��ي اب��ن ق��ي��س
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قيس:

األََربَ��ا وبَ��َل��ْغ��ِت ة ب��ال��ح��ي��ا ل��ي��ل��ى ُم��تِّ��ع��ِت

الخباء): يف أبوها يختفي بينما جاريتها (تنادي ليىل

ع��ف��راء

موالتها): نداء (ملبية عفراء

م��والت��ي

ليىل:

َوَج��بَ��ا ��ا ح��قٍّ ن��ق��ِض ت��ع��اَل��ْي
َح��َط��بَ��ا ��ي ع��مِّ الب��ِن وام��ل��ئ��ي��ه وع��اءً خ��ذي

ليىل) وتتبعها عفراء (تخرج

قيس:

ح��اج��اِت ل��ل��ق��ل��ب ق��ض��ت ل��و ض��ره��ا م��ا ع��رض��ت ح��اج��ًة ل��ي ق��ض��ت ل��ي��ل��ى ب��ال��روح
أب��ي��ات��ي م��لءُ ق��ي��ٍس ُروَح ي��ا وال��ن��ار ق��ب��ًس��ا ل��ي ت��رت��اد ألب��ي��ات��ه��ا م��ض��ت
وع��الت��ي أس��ب��اب��ي أك��ث��ر ك��ان م��ا ��َق��ٍة م��ل��فَّ ب��أس��ب��اب ل��ي��ل��ى ج��ئ��ُت ك��م

ليىل) (تدخل

ليىل:

ق��ي��س
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قيس:

ح��َض��ْر إذن ش��يء ك��لُّ ب��ج��ان��ب��ي ل��ي��ل��ى

ليىل:

ال��ُع��ُم��ْر تَ��ْف��ُض��ُل س��اع��ٌة ف��أح��س��ن��ت ج��م��ع��ت��ن��ا

قيس:

أت��ج��دِّي��ن؟

ليىل:

ح��ج��ْر وال ح��دي��ٌد دي �ؤا ف� �ا م�
ب��ال��خ��ب��ْر ي��نْ��ِب��ئْ��َك ق��ي��س ي��ا ف��س��ل��ه ق��ل��ٌب ل��ك

ال��ب��ش��ْر ي��ح��ت��م��ل م��ا ف��وق ال��ه��وى ف��ي ت��ح��م��ل��ُت ق��ْد

قيس:

وأَن��ف��ِج��ْر؟ أش��ك��و ك��ي��ف داريً��ا ل��ي��الي ل��س��ُت
أخ��ت��ِص��ْر؟ ال��ش��وق م��ن أم ك��ل��ه ال��ش��وَق أش��رح

ليىل:

وط��ْر؟ م��ن ال��ب��ي��د ف��ي ل��ك ال��ذي م��ا ق��ي��ُس ن��بِّ��ن��ي
ال��ح��ض��ْر إل��ى ج��اوَزتْ��ه��ا ق��ص��ائ��ٌد ف��ي��ه��ا ل��ك
ال��درْر ج��ي��ده ف��ي ُص��غ��ت ل��ق��ي��ت��ه ظ��ب��ي ك��لُّ
األُخ��ْر؟ ال��َم��ه��ا وع��ش��ق��َت س��ل��ْوت��ن��ا ق��د أتُ��رى
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قيس:

تَ��َغ��ْر ل��م م��ن��ك وال��م��ه��ا ال��م��َه��ا م��ن ل��ي��ل��ى غ��رت
��َوْر ال��صُّ م��ص��ب��وَغ��ُة ب��ِك أن��ه��ا ال��ب��ي��َد ح��بَّ��ب
ك��ال��ق��م��ْر ال��ب��ي��د ق��م��ُر وال ال ك��ال��ِغ��ي��ِد ل��س��ت

قيس): كم إىل تصل تكاد النار رأت (وقد ليىل

�س �ي� ق� أرى! م��ا ع��ي��ن��يَّ وي��َح

قيس:

ل��ي��ل��ى

(مشفقة): ليىل

ال��ح��ذْر! خ��ِذ

نجوى): من فيه كان ملا إال آبه قيس(غري

ال��س��َح��ْر ف��ي ت��ن��ف��س��ِت ه��ل س��أل��تُ��ه ف��ج��ر ُربَّ
ال��ع��ِط��ْر ذي��َل��ك ج��رََّرت ح��ِس��ب��تُ��ه��ا وري��اح
ال��َح��َوْر ع��ي��ن��ِك س��رق��ت ُج��ف��ون��ُه وغ��زاٍل

ليىل:

خ��ط��ْر ع��ل��ى غ��اٍد أن��ت ف��ت��ى ي��ا ال��ن��اَر إط��رح
ان��ت��ش��ْر األي��م��ن ��ك ك��مِّ ف��ي ق��ي��ُس ال��ن��ار ل��ه��ُب
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يديه): من النار رمى أن بعد قيس(مستمرٍّا

ال��ُغ��يُ��ْر أه��ِل��ك م��ن ل��ي��ُل ي��ا أرقَّ وذئ��اٍب
وال��ظ��ُف��ْر ال��ن��اب ي��دي ف��ي وم��رَّغ��ت ب��ي أِن��س��ْت

ليىل:

َش��َع��ْر وم��ا راح��ت��اه ت��ح��رق��ت ق��ي��ٍس وي��ح

قيس:

ف��اس��تَ��َع��ْر ال��ش��وِق الع��َج ال��َح��ش��ا ف��ي أج��ج��ِت أن��ت
��َع��ْر وال��شَّ ال��ج��ل��د ت��أك��ُل ج��م��رًة ت��خ��َش��يْ��َن ث��م

اإلغماء) بوادر عليه وتظهر موقفه يف قيس (يرتنح

ليىل:

تَ��ِج��ْد م��اذا ق��ي��س، أِب��ن ت��ك��ل��م، َده��اك؟ م��اذا ق��ي��س أب��ي ِف��َداك

قيس:

ال��ج��َس��ْد ت��ح��ِم��الن ال وس��اق��يَّ غ��ام��ت��ا ق��د ب��ع��ي��ن��يَّ أح��سُّ

صارخة) صدرها عىل فتتلقاه األرض إىل رصيًعا (يخر

ليىل:

ال��داْر! ب��َص��ح��ن م��ل��ًق��ى ال��ن��اْر ص��ري��ُع ق��ي��س ل��ل��ج��اْر ألب��ي ي��ا

استغاثتها) صوت عىل الخباء من أبوها (يخرج
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أدرْك أب��ت��ي أِغ��ث��ن��ا ج��ئ��ت ذا أن��ت ه��ا أب��ي
ُح��رِّك إذا ي��ص��ح��و ف��م��ا ب��ال��ن��اِر ُح��رِّق ل��ق��د

املهدي:

ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ن��اُس ي��ران��ا

ليىل:

ف��ك��رك م��ن ال��ن��اَس انْ��ِف أب��ي
غ��ي��رك وال غ��ي��ري ع��ل��ى ال��ع��يْ��ُن ت��ق��ُع ال ه��ن��ا
ِس��رك وال س��ري ع��ل��ى إن��س��اٌن يَ��ْط��لُ��ُع وال
ب��رك أو ب��إش��ف��اق��ك ق��ي��س م��ن أج��در وال
ص��درك إل��ى ف��أس��ن��ْده ي��ق��وى ال ص��درَي أب��ي

إنعاشه): ويحاول قيس جسد عنها يتلقى (وهو املهدي

ص��ب��رك ع��ل��ى وك��اف��اك ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ل��ُه رع��اك
أم��رك ف��ي ال��ق��ل��َب وأخ��ش��ى أم��ري ف��ي ال��ن��اَس أخ��اُف
ع��ذرك م��ن ��ْدُت م��هَّ وك��م ل��ي��ل��ى ي��ا داري��ُت وك��م
م��ه��رك ف��ي ال��ط��ام��َع وال ال��ق��اس��ي ال��وال��َد ول��س��ت

غيبوبته) يف قيًسا (يناجي

ع��م��رك ف��ي ب��ورك وي��ا ع��وف��ي��َت ال��م��ه��ديِّ أب��ا
ش��ع��رك س��وى أروي وم��ا ال��وي��َل ش��ع��ُرَك أران��ي
ل��ل��م��ش��رك! ال��ل��ه ك��الُم ال��ُك��رِه ع��ل��ى َل��ذَّ ك��م��ا

فيناديه) يفيق كـأنما عليه ويبدو قيس (يتحرك
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ليىل مجنون

ق��ي��س

ليىل): فتسنده الوقوف قيس(يحاول

ع��مِّ ل��بَّ��ي��ك

املهدي:

داَرا ال��ع��ش��يَّ��ِة ب��ع��د ل��ي ْ ت��ط��أ ال ف��اذه��ْب ح��س��بُ��َك

ليىل:

ق��ي��َس ع��ل��ى تَ��ُج��ر ال أب��ت��ي

املهدي:

ج��اَرا ال��ق��راب��ة ع��ل��ى ق��ي��ًس��ا إن ال �ْم ِل�

ليىل:

اص��ف��راَرا؟ وك��ال��َم��غ��ي��ب نُ��ح��وًال وي ال��ذا ك��ال��َف��ن��ن ت��راه م��ا أب��ت��ي
اآلث��اَرا ت��َر أو ال��ن��اَر ت��ج��د وي��ديْ��ه رداءَه وت��أم��ْل

يَ��س��ت��رْح َدْع��ُه أب��ت��ي

املهدي:

ان��ف��ج��اَرا ُس��خ��ط��ي ل��ي��َل ي��ا ت��زي��دي ال �ا �ن� �ي� دع� �ل ب�
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األول الفصل

قيس:

واع��ت��ذاَرا ل��ه ِح��ل��ف��ًة وك��ف��ى ��ي ل��ع��مِّ ذالٍّ ح��س��ُب ل��ي��َل، ي��ا ح��س��ُب
ج��ن��ي��ت؟ م��اذا ع��مُّ

ليىل:

ق��ي��س؟ ج��ن��ى م��اذا

املهدي:

واألخ��ب��اَرا ال��رَُّواَة ن��س��ي��ِت

قيس:

ع��مِّ ي��ا ي��أف��ِك��ون إن��ه��م

املهدي:

ن��ه��اَرا؟ أم غ��ِش��ي��تَ��ه أل��ي��ًال وال��غ��ي��ُل
واألش��ع��اَرا؟ ال��نَّ��س��ي��َب ف��ي��ه��ا ق��ل��َت ح��ت��ى ال��َغ��يْ��ل ل��ي��ل��َة ك��ان ال��ذي م��ا

قيس:

َوَع��ذاَرى ِف��ت��ي��ٌة ن��ح��ن إن��م��ا وح��دي ك��ن��ُت وال وح��َده��ا ت��ك��ْن ل��م
��اَرا ��مَّ ال��سُّ ال��ح��م��ى ي��ج��م��ُع ك��م��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��غ��ي��ل خ��م��ائ��ُل ج��م��ع��تْ��ن��ا
ي��س��اَرا وِس��رُت ي��م��ن��ًة ذه��ب��ْت اف��ت��َرق��ن��ا ث��م ال��س��الِم غ��ي��َر ل��ي��َس
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ليىل مجنون

املهدي:

وش��ن��اَرا ف��ض��ي��ح��ًة ح��ي��ٍن ك��لَّ ل��ي��ل��ى ت��ك��ُس ال إم��ض ق��ي��س ي��ا إِم��ض
س��اَرا ال��ش��ع��ر ب��ذل��ك وك��أن��ي تُ��روى ال��ن��ار ب��ق��ص��ة ف��ك��أن��ي
ع��اَرا ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي وت��ج��ل��ل��ُت ذالٍّ ال��ح��ي ف��ي ارت��دي��ُت وك��أن��ي

ام��ِض ق��ي��ُس إم��ض

قيس:

ج��ب��اَرا ت��ك��ن وال وب��ق��ي��ٍس ب��ل��ي��ل��ى رف��ًق��ا ع��مُّ
ال��ح��ذاَرا ال��ح��ذار ُس��خ��ط��ه وم��ن ال��ل��ه غ��ض��ب م��ن ال��ِح��ذَاَر ال��ح��ذَاَر

املهدي:

ن��اَرا؟ ال��ب��ي��َت تُ��ش��ع��ُل ج��ئ��َت ت��رى أم ن��اًرا ت��ط��ل��ب ج��ئ��ت ام��ض ق��ي��س إِم��ض

قيس) (يخرج
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الثاين الفصل

عامر بني حي من مقربة عىل ويثرب، نجد بني القوافل طرق من (طريق
— التوباد جبل سفح وعىل البرص مدى عىل الحي هذا مضارب تبدو حيث

نحوهما) يسري شبًحا يسترشفان نخلة، جذع إىل جلوس وزياد قيس

قيس:

(ب��ل��ه��اءُ)؟ أت��ل��ك ال��ُج��َويْ��ِريَ��ْه؟ َم��ن ت��ل��ك؟ م��ا زي��اُد

زياد:

ه��يَ��ْه ق��ي��س أج��ل

قصعة) رأسها وعىل بلهاء (تظهر

قيس:

��يَ��ْه؟ أُمِّ ك��ي��ف ؟ ال��ح��يُّ ك��ي��ف ب��ل��ه��اءُ

القصعة): تضع (وهي بلهاء

س��أل��َت ك��م��ا ع��ن��َك ت��س��أل



ليىل مجنون

عنه) وعزوف للطعام كراهة قيس عىل (تبدو

زياد:

أك��ل��ت إال ق��ي��ُس ب��ال��ل��ه

الطعام) عن قيس ميل (يشتد

لزياد): (هامسة بلهاء

��ا ه��مَّ وال ق��ي��ٌس ذاق م��ا زي��اُد

زياد:

��ا ِم��مَّ ذُْق ق��ي��ُس ي��ا األمِّ ي��ِد ط��ب��ُخ
��ا ��مَّ ال��سُّ ت��ط��بُ��ُخ ال ق��ي��ُس ي��ا األمُّ

غطاءها) القصعة عن (ينزع

ذب��ي��ح��ٌة ت��ل��ك ق��ي��ُس، ��ْل ت��أمَّ ت��ع��ال

قيس:

ن��ح��ٌر ال��ي��وَم ع��س��ى

زياد:

األَْض��ح��ى؟ م��ن ن��ح��ُن أي��ن
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الثاني الفصل

قيس:

وال��بَ��ْرح��ا ال��ه��مَّ ��ل��تُ��ه��ا ح��مَّ وإن ب��روح��ي َف��َدي��تُ��ه��ا زي��اُد، ي��ا أم��ي ُص��نْ��َع أرى
ال��ب��ل��ه��اء س��ت��خ��ب��رن��ا

زياد:

ال��ش��رح��ا وال ال��ح��دي��َث ع��نَّ��ا ت��ك��ت��م��ي وال ب��يِّ��ن��ي ب��ل��ه��اءُ

بلهاء:

ُص��ب��ح��ا زي��ارتُ��ُه إال راع��ن��ا ف��م��ا ب��ال��ح��م��ى ال��ي��م��ام��ِة ع��رَّاُف م��رَّ ل��ق��د
وال��نُّ��ص��ح��ا َة ال��َم��َودَّ ش��اءَ م��ا وأظ��ه��َر س��ائ��ًال ق��ي��َس ع��ن ج��اء ح��ت��ى ال��ح��يَّ ط��وى
ُج��ن��ح��ا أو ال��ل��ي��ل م��ن ظ��الٍّ ت��َخ��يَّ��َل��ه��ا ب��م��وض��ٍع َج��ث��وٌم ش��اٌة ل��ه والح��ت
ال��ذَّبْ��ح��ا يُ��ح��ِس��ُن ي��اف��ٌع إل��ي��ه��ا ف��ق��ام ع��ن��َده��ا ف��ال��خ��ي��ر ه��ات��ي��ك اذب��ح��وا ف��ق��ال
ط��ْرح��ا وال ن��ْزًع��ا ال��ش��اة ق��ل��ب نَ��أُل ف��ل��م ق��ل��بَ��ه��ا ال��ش��اة ُج��ث��ة م��ن ان��زع��وا ف��ق��ال
ال��ِم��ْل��ح��ا ج��وان��ِب��ه��ا ف��ي وأل��ق��ى ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��زائ��ٍم َرَق��ى ش��وي��ن��اه��ا ف��ل��م��ا
��ا َص��حَّ ت��ن��اوَل��ه ل��م��ا ب��ه ك��أن��ي دواؤه ف��ه��ذا ق��ي��ًس��ا اط��ل��ب��وا وق��ال

زياد:

ال��ُح��بَّ��ا ت��ذه��ُب ع��س��اه��ا ب��ال��ش��اة ق��ي��ُس ت��ع��لَّ��ْل
ط��بَّ��ا وال ع��ل��ًم��ا ال ل ب��ال��م��ج��ه��و ال��َع��رَّاُف ف��م��ا
ِك��ذْبَ��ا وال ت��دج��ي��ًال ال��ب��ي��د ع��ل��ي��ه تَ��ْع��َل��ْم ول��م
وال��رَّْط��ب��ا ال��ص��ح��راءِ ف��ي ال��ي��اب��َس ج��رََّب ط��ب��ي��ٌب
نَ��بَّ��ا وم��ا ق��ال ب��م��ا تَ��رتَ��ْب وال ق��ي��س ف��ذْق
ال��رَّبَّ��ا ت��ِط��ع أِط��ْع��ه��ا ق��ي��س ي��ا األمُّ وت��ل��ك
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ليىل مجنون

قيس:

وال��َع��ت��ب��ا ال��ل��وَم وخ��لِّ ع��ون��ي وك��ن اس��م��ْع زي��اد
ال��ق��ل��ب��ا آُك��ُل ف��إن��ي بُ��دٌّ ي��ك��ن ل��م إذا

زياد:

أي��ن��ا؟ ال��ق��ل��ب أي��ن ب��ل��ه��اءُ ي��ا ال��ق��ل��َب ي��ب��غ��ي ق��ي��ُس

بلهاء:

ع��ل��ي��ن��ا ق��ي��ٌس اش��ت��ه��ى م��ا وي��س��ي��ٌر ع��ن��دي ه��و
ال��ش��اة ف��ي ه��و

زياد:

إل��ي��ن��ا ال��ق��ل��َب أخ��رج��ي �ي � �مَّ �ل� ه�

بلهاء:

وَض��ْع��تُ��ْه؟ ت��رى ي��ا أي��ن ال��ق��ل��ُب؟ أي��ن ال��ق��ل��ُب!
ن��زع��تُ��ه! ب��ي��دي أن��ي ن��س��ي��ُت ل��ي! وي��َح ي��ا

قيس:

ق��ل��ب! ل��ه ال م��ن ال��ق��ل��َب يُ��داوي وك��ي��ف ب��ه��ا ي��داوون��ن��ي ق��ل��ٍب ب��ال وش��اٍة

وإذ طائفتني، يف يلهون الحي ناحية من صغار ويظهر الحي إىل بلهاء (تسري
بغناء) طائفة كل تتغنَّى وزياد قيس عىل أبصارهم تقع
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الثاني الفصل

األوىل: الطائفة

ال��رَّبَ��َواْت َوَه��زاَر ال��ب��وادي ُع��ص��ف��وَر ق��ي��ُس
ال��ف��ل��واْت وغ��م��رَت ِل��وادي واٍد م��ن ِط��رَت
ال��ظَّ��بَ��يَ��اْت ون��ج��يَّ ن��ج��ٍد ش��اع��َر ي��ا إي��ِه
ال��َف��تَ��ي��اْت ِألََع��فِّ وأب��ِد ال��ح��بَّ أض��م��ِر

الثانية: الطائفة

ال��ُح��ُرم��اْت وان��ت��ه��ك��َت ال��ع��ذارى ��ف��َت ك��شَّ ق��ي��ُس
ال��غ��اب��راْت ال��س��ن��ي��َن ف��ي ع��اًرا ال��ح��يَّ وَدَم��ْغ��َت
ال��خ��ل��َواْت واص��ط��ن��ع��َت دع��وى ال��َغ��يْ��َل ذك��رَت ق��د
ال��َف��تَ��ي��اْت! دون م��ن��ك ب��ب��ل��وى ل��ي��ل��ى َص��ِل��يَ��ْت

ثم الصغار، بها يحصب أن ويهم األرض من حصوات بضع قيس (يلتقط
عوف ابن اآلخر الطريق جانب من يظهر بينما يديه من الحصا فينثر يرتدد

نصيب) وكاتبه

نفسه): قيس(مناجيًا

ال��خ��ط��ي��ئَ��ْه ��ون يُ��ِح��سُّ ال ص��غ��اًرا س��ام��ْح ال! ق��ي��ُس
ب��ري��ئَ��ْه بَ��بَّ��غ��اواٌت أت��ْوه ف��ي��م��ا إن��ه��م
ب��ذي��ئَ��ْه أو ن��زه��اٍت ك��ل��م��اٍت ��نُ��وه��ا لُ��قِّ

الصغار): يرصف (وهو زياد

ُخ��بُ��ْث ي��ا ب��خ��ي��ر ق��ي��ًس��ا واذك��روا آب��ائ��ك��م إل��ى ع��ودوا إِذه��ب��وا
َح��َدْث م��ن��ك��م َح��َدثً��ا ول��يُ��بَ��لِّ��ْغ أت��راب��ك��م إل��ى أْوُح��وا إِذه��ب��وا
َع��بَ��ْث ال��ح��بَّ خ��ال م��ا ش��يء ك��لُّ دن��ي��اك��م��و ع��ل��ى ال��ح��بُّ س��يْ��َط��َر
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ليىل مجنون

يستلقي بينما األنظار، عن يختفون ثم مضطربني زياد أمام الصغار (يجري
إغماء) شبه يف األرض عىل قيس

الصغار): يطارد وزياد نصيب عوف(إىل ابن

ب��ال��ح��ص��ا ال��ص��غ��ار ي��رم��ي ورج��ٌل وص��ب��ي��ٌة ض��ج��ٌة نُ��َص��يْ��ُب ان��ظ��ْر

نصيب:

ال��ُق��وى واه��ي ُم��تْ��َع��ٍب س��ب��ي��ٍل ب��اب��ن ت��ع��ل��ق��وا ً ن��َش��أ أم��ي��ري أرى

عوف: ابن

َس��ْل ام��ِض ب��ل

زياد): (معرتًضا نصيب

ال��ف��ت��ى؟ َم��ِن

عوف): ابن رأى وقد (لنفسه زياد

ه��ُه��ن��ا ��َدق��ات ال��صَّ أم��ي��ُر ه��ذا أرى؟ �اذا م�

نصيب) عىل يرد (ثم

ال��ع��اش��ق��ي��ن إم��اُم ق��ي��ُس

عوف: ابن

ب��ه��وى ق��ي��س ك��ل ك��ث��ي��ر، ف��ه��م �م �ه� أيُّ�
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الثاني الفصل

زياد:

س��ن��ى وأع��اله��م ذك��ًرا أرف��ُع��ه��م تُ��بْ��ِص��رُه ال��ذي ول��ك��نَّ أج��ْل

عوف: ابن

َروى ف��ي��م��ن ش��ع��َره َرويْ��ت ل��ق��د ن��ع��ِرُف��ه ال��ذي ق��ي��ُس ل��ع��ل��ه
زي��اد؟ ظ��لُّ��ه ف��أي��ن

زياد:

م��ش��ى ح��ي��ُث ي��ت��ب��ُع��ه ال��ذي أن��ا ذا �ا أن�

عوف: ابن

ال��رُّب��ا ون��ف��ح��َة ال��ن��ح��ل ُم��ج��اج��َة ق��ري��ٍة ل��ك��لِّ ت��ه��دي ال��ذي أن��ت
ال��رِّدا َق ُم��َم��زَّ ال��ب��ي��َد وي��ق��ط��ُع ح��اف��يً��ا ال��ت��راَب يَ��َط��ا ب��الُ��ه م��ا
أذى ال��ُع��ِري م��ن ي��ل��ح��ق��نَّ��ه ال ف��غ��طِّ��ه بُ��ردت��ي نُ��َص��يْ��ُب ي��ا ُخ��ذ

زياد:

ال��ح��م��ى س��ي��د ب��اب��ن إل��ي��ه ف��ق��َر ال أم��ي��ُر ي��ا ال��بُ��ْرَد ع��ل��ي��ك إِح��ف��ظ
ال��ب��ل��ى يُ��ع��ي��ي وم��ا ال��ع��م��ر ب��ه ي��ف��ن��ى م��ا ال��وْش��ِي ث��ي��اب م��ن ل��ق��ي��س إن

نفسه): عوف(مناجيًا ابن

ورث��ى ل��ق��ي��ٍس َرقَّ ب��الُ��ه م��ا ق��س��وٍة م��ن خ��ال م��ا ق��ل��ب��ي وي��َح ي��ا

قيس) عىل (يقبل
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ليىل مجنون

بُ��ن��يَّ ق��ي��ُس

زياد:

ص��ح��ا أظ��نُّ��ه وم��ا َوْج��ده م��ن إغ��م��اءة ف��ي ه��و

يظهر حتى قليًال قليًال الصوت ويتعاىل نجد، ناحية من حاد صوت (يسمع
حتى قليًال قليًال الصوت يذوب ثم املدينة إىل تسري قافلة ورائه ومن الحادين

ينقطع)

الحادي: أنشودة

�ِب � ورحِّ ب��ال��زم��اْم ُخ��ذْ ن��ج��ُد ي��ا
�رِب �ث� �ي� ل� ال��غ��م��اْم ِرك��اب ف��ي س��ْر
ال��ن��ب��ي اب��ُن اإلم��اْم ال��ُح��َس��يْ��ُن ه��ذا
َغ��َم��ْر ح��ت��ى زاْد ال��ب��ي��د ف��ي ال��ن��وُر
ال��ق��م��ر أُْح��ُد ال��وه��اْد ف��ي ال��ح��ي��ا أُْح��ُد
ال��ح��ض��ْر زي��َن ال��بَ��واد ج��َم��اَل أُْح��ُد

ال��ن��ب��ي اب��َن

عوف: ابن

ُم��ط��ِرِب ح��اٍد رن��ة م��ن ل��ِك ي��ا س��م��ع��ت��م��و؟

زياد:

ال��م��ْوِك��ب ل��واءُ َم��ْن ب ال��رك��ا م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
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الثاني الفصل

نصيب:

غ��ب��ي؟ أم أن��ت أص��مُّ ف��ق��ل ال��ح��ادي ب��يَّ��ن ق��د
ال��ن��ب��ي اب��ُن ال��ُح��س��ي��ُن ه��ذا ال��ع��رب م��ن��اُر ه��ذا
ال��ط��ي��ب اب��ُن ال��ط��يِّ��ُب ال��زَِّك��يِّ اب��ُن ال��زك��يُّ ه��ذا
ل��ي��ث��رب ط��ري��ق��ه ف��ي ال��ح��س��ي��ُن ع��اَرَض��ن��ا
وال��رُّب��ي ال��وه��اد ِم��لء ج��ب��ي��ن��ه س��ن��ا ه��ذا
ال��م��َط��رِّب ال��ق��ارِئ َل ج��ال ح��ادي��ه ج��لَّ ق��د

نصيب): إىل عوف(هامًسا ابن

ال��تُّ��َه��ْم م��س��ال��َك ب��ن��ا تَ��س��ل��ك��ْن ال ص��ه ن��ص��ي��ُب
ال��َع��َل��ْم ال��ب��ي��ت ل��وارث ب��ال��ه��وى تَ��ظ��اه��ْر وال
ال��َح��َك��ْم اب��ن وع��ي��وَن ه��ن��ٍد اب��ن ج��واس��ي��س إح��ذْر
األم��م ع��ل��ى ق��وَّاٍم��ة ُدول��ٍة رج��اُل ن��ح��ن
َص��َم��ْم ب��أُذِْن��ه��ا وال ع��ًم��ى ب��ع��ي��ن��ه��ا ل��ي��س
ال��غ��ن��م ُرع��ي��ان ه��م��َس ال��ق��ص��ور ظ��ل ف��ي ت��س��م��ع

قيس) إىل مشريًا زياد (إىل

وال��ذك��رى ال��وج��د ص��ري��َع ان��ف��كَّ ف��م��ا ان��ظ��ْر زي��اد
َم��رَّا ب��ه ال��ح��س��ي��ِن��يُّ ال��رك��ب ب��ن��ا َم��رَّ ك��م��ا

ف��ك��را ل��ه ي��وق��ْظ ول��م ب��اًال ل��ه ي��ش��َغ��ْل ف��ل��م

زياد:

األم��را ت��س��ت��غ��ِرب وال م��ه��ًال س��ي��دي روي��ًدا
ال��غ��رَّا ال��ك��ع��بَ��َة ف��ح��جَّ ب��األم��س س��ق��ن��اه ل��ق��د
��ت��را ال��سِّ ي��ُده ��ْت وم��سَّ ال��رك��َن ل��م��س ف��ل��م��ا
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ليىل مجنون

ي��ب��را ف��ت��ن��ت��ه��ا وم��ن ل��ي��ل��ى م��ن اآلَن وق��ل��ن��ا
ال��ك��ب��رى س��اح��ت��ه م��ن ال��ل��ه ي��ن��ادي س��ِم��ع��ن��اه

عوف: ابن

ق��ال؟ وم��اذا

زياد:

اس��ت��ب��را وال ال��ِع��ش��ق م��ن �اَب ت� �ا م�
وال��ش��رَّا ال��خ��ي��َر م��ل��ك��َت ربُّ ي��ا ق��ال ول��ك��ن
ال��ض��را ه��و ل��ي��ل��ى ه��وى ك��ان إن ��رَّ ال��ضُّ ف��ه��اِت
س��ح��را ل��ه��ا تُ��ب��ط��ْل ف��ال ال��س��ح��َر ه��و ك��ان وإن
ال��ص��ب��را وه��ب ل��غ��ي��ري ال��س��ل��وى َه��ِب ربِّ وي��ا
أُخ��َرى ِم��ي��تَ��ًة ال ب��ه��ا ال��ُم��ض��نَ��ى َم��ْوتَ��َة ل��ي وه��ب

بحنان) عليه ويميل قيس عىل (يقبل

ال��َخ��بَ��ْل غ��واش��ي م��ن س��اع��ًة أِف��ْق ال��ذه��ول؟ إالَم ق��ي��ُس ح��ن��ان��يْ��ك
ال��ج��بَ��ْل وراء َرْك��ٍب ��ُة وض��جَّ ال��ُح��داءِ وَرْج��ع ال��ب��غ��ال ص��ل��ي��ُل
ارت��ج��ْل م��ا إذا ال��ج��ب��اَل ي��ه��زُّ ال��ح��َس��يْ��ِن ِرك��اَب ي��س��وق وح��اٍد
واب��ت��َه��ْل دع��ا إال ن��ج��َد ع��ل��ى راك��ٌب وال م��اٍش ي��ب��َق ف��ل��م
األم��ْل ال��ح��س��يْ��ِن ب��َج��دِّ وأن��ِزْل ال��ض��ارع��ي��ن م��ع واض��رْع ق��ي��ُس ف��ق��ْم

قافلة رأس عىل يثرب، ناحية من نجد إىل قادًما آخر حاٍد صوت (يسمع
األوىل) مرت كما القافلة هذه وتمر أخرى
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الحادي: أنشودة

��بِّ ال��صَّ ل��ل��ن��ازح ال��ح��يَّ��ا، وق��رِّب��ي ط��يَّ��ا، ال��ف��ال إط��وي ه��يَّ��ا، ه��ال ه��ال
ال��رَّْط��ِب ال��ف��نَ��ِن ف��ي ال��ِغ��رِّي��ْد، ك��رنَّ��ة ال��ت��ردي��ْد، ش��ج��يَّ��ة ال��ب��ي��ْد، ف��ي ج��الج��ٌل
ال��ق��ل��ِب ُش��َع��ب ف��ي رنَّ��ا، ُج��َل��يْ��ِج��ٌل ح��نَّ��ا، ل��ل��ح��م��ى أم غ��نَّ��ى، أم أن��اح
وال��ُع��ش��ِب ل��ل��م��اء ط��ي��ري، ب��ن��ا ط��ي��ري ب��ت��ي��س��ي��ر، وام��ض��ي س��ي��ري، ه��ال ه��ال
ال��ح��بِّ وَم��ن��ِزِل ل��ي��ل��ى، م��ن ال��ع��ه��َد ال��َغ��يْ��ال، وأدرك��ي ال��ل��ي��ال، اس��ب��ق��ي ط��ي��ري
��ع��ِب ال��شِّ ف��ي وال��ع��ق��ُل ال��وادي، ف��ي ف��ال��ق��ل��ُب ب��ت��ْوب��اِد، ف��تِّ��ْش ح��ادي، ي��ا ب��ال��ل��ه
ب��ال��رك��ب ش��اء م��ا ال��وج��ُد، ص��ن��ع ق��د ن��ج��ُد، َم��ط��ل��ُع��ه ي��ب��دو، ق��م��ًرا ي��ا

الحداء) إىل مصغيًا يتلتف ثم قيس (يفيق

قيس:

ِع��رب��ي��ُد ال��ص��در ج��ن��ب��ات ف��ي نَ��ْش��واُن ل��ه ف��خ��فَّ ل��ي��ل��ى دع��ا م��ن��اٍد ل��ي��ل��ى!
داوُد ال��م��زم��ار ف��ي ت��رنَّ��َم وه��ل ب��آِه��ِل��َه��ا م��ادت ه��ل ال��ب��ي��َد ان��ظ��روا ل��ي��ل��ى!
ت��ردي��ُد ال��س��م��ع ف��ي ل��ه ل��ع��م��ري س��ح��ٌر أذن��ي ف��ي رنَّ ب��ل��ي��ل��ى ن��داءٌ ل��ي��ل��ى!
األغ��اري��ُد األي��ك ف��ي ُد تَ��َردَّ ك��م��ا خ��ل��دي وف��ي س��ْم��ع��ي ف��ي َد تَ��َردَّ ل��ي��ل��ى!
م��ع��ام��ي��ُد ع��ش��اٌق ال��م��ن��ادون أم وإخ��وتُ��ه��ا أه��ل��وه��ا ال��م��ن��ادون ه��ل
ال��ب��ي��ُد وال ص��وتً��ا ل��ه��م ن��ج��ٍد ج��ب��اُل َرَج��ع��ْت ف��ال ل��ي��ل��ى ف��ي يَ��ش��َرك��ون��َي إن
ال��غ��ي��ُد ال��ُخ��رَُّد ال��ي��ال��ي ل��ي��ل��ى ف��داء ه��ت��ف��وا ب��ه��ا أم ن��ادْوا ل��ي��الي أغ��ي��َر
ال��ع��ن��اق��ي��ُد م��ن��ي َص��َرع��ْت م��ا وث��اَب َخ��بَ��ل��ي م��ن ثُ��ب��ت ل��ي��ل��ى اس��َم س��م��ع��ت إذا
ال��ع��ي��د أو ال��ب��ش��رى اس��َم��ه��ا ك��أن ح��ت��ى وح��بَّ��بَ��ه ح��س��نً��ا اس��ُم��ه��ا ال��ن��داءَ ك��س��ا
نُ��ودوا وال ل��ي��ل��ى ع��ل��ى ن��ادْوا ال��ح��يُّ ال ل��ي؟ يُ��َخ��يَّ��ُل م��ج��ن��وٌن َل��َع��لِّ��َي ل��ي��ل��ى!

عوف: ابن

وت��الق��ي ال��ه��وى ف��ي ت��ك��اب��د م��م��ا اس��ت��رْح ق��ي��ُس ي��ا وت��ع��اَل ت��ك��ت��ئ��ْب ال
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قيس:

راِق؟ ال��ص��ب��اب��ة س��ح��ر م��ن أن��ت أم ج��راح��ت��ي أم��ي��ُر ي��ا آٍس أن��ت ه��ل

عوف: ابن

إش��ف��اق م��ن ع��ل��ي��ك ق��ي��ُس أخ��ُل ل��م م��ض��ى زم��ٍن م��ن ق��ي��ُس ُروات��َك م��ن ب��ل

قيس:

ال��ع��ش��اق؟ دَم ل��ه أب��اح َم��نْ��ذَا غ��ٍد ف��ي ع��وٍف ي��اب��َن ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة ق��ل
ُم��راق ال��ج��ُف��ون س��ي��ف ع��ل��ى ب��دٍم ف��ت��ح��رَّش��ْت دم��ي ح��ك��وم��تُ��ه ه��َدرْت

عوف: ابن

�س �ي� ق� �ا ي� ش��اف��ًع��ا؟ ال��خ��ل��ي��ف��ِة ع��ن��د أَرِض��ي��ت��ن��ي

أنفة): قيس(يف

ِال��خ��الِق وال��واح��د ال
أش��واق��ي ق��ل��بَ��ه��ا ون��اِش��ْد ل��ي��ل��ى ل��دى ل��ي ف��اش��ف��ْع ف��ام��ض ل��ي��ل��ى ع��ن��د ب��ل
م��ي��ث��اق��ي وِص��ْف ع��ه��دي ل��ه��ا واذك��ْر وِح��ف��َظ��ه��ا ال��ع��ه��وَد ف��ذكِّ��ْرَه��ا ِج��ئْ��ه��ا
َوث��اق��ي أم��ي��ُر ي��ا وف��كَّ��ْت ك��رًم��ا دم��ي َح��َق��نَ��ْت أق��ب��ل��ْت ه��ي إذا َل��ي��ل��ى

عوف: ابن

األخ��الق ث��ي��اِب��َك غ��ي��َر َوتَ��َردَّ ح��لَّ��ًة ف��ب��دِّْل اذه��ْب ق��ي��ُس اآلَن
ورف��اق��ي ب��ط��انَ��ت��ي وب��ي��ن رْك��ب��ي ف��ي ق��ي��ُس ل��ي��ل��ى ح��يَّ ت��دخ��ُل ف��ال��ص��ب��َح
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زياد): قيس(إىل

ال��م��ش��ت��اق ب��َج��نَ��اح��ي ال��ح��م��ى ن��ح��و ِط��ْر زي��اُد، األم��ي��ُر؟ ق��ال م��ا أس��م��ع��َت
ع��راق��ي وك��لِّ ش��ام��يٍّ ك��ل م��ن م��الب��س��ي أع��زَّ أم��ي وس��ْل إِذه��ْب
األع��ن��اق ق��الئ��َد األم��ي��ر ِن��َع��م ت��َزْل ول��م األم��ي��ر، ف��ض��َل ل��ه��ا واذك��ْر

كالطفل) عوف بابن قيس يتمسح بينما الحي نحو زياد (يسري

ال��رح��اْب َم��ق��ص��وَد وُدم��َت أم��ي��ُر ي��ا ل��ُص��ن��ِع��َك ش��ك��ًرا
أم��ي��ر ��ْل ع��جِّ

عوف(ضاحًكا): ابن

ال��ث��ي��اْب؟ ق��ي��ُس ي��ا أن��س��ي��َت ان��ت��ظ��ْر ب��ل

قيس:

ث��اْب؟ ال��ي��وَم ع��ق��ل��ي أن ال��ح��زي��ن��َة أم��ي ُم��ب��ل��ٌغ َم��ْن
ال��رك��اْب؟ ف��ي ب��ق��ي��ٍس ل��ي��ل��ى ي��ا إل��ي��ِك ال��ب��ش��ي��ُر وَم��ن
ش��ب��اْب! ي��ا ب��َك وم��رح��بً��ا ب��ال��ح��يَ��اة أه��ًال ال��ي��وَم
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ممتدة عامر بني مضارب من طائفة يسارها يف تبدو الصحراء من (قطعة
هذه يمني إىل مرضوب خباء — التوباد جبل سفح عىل اليسار وراء ما إىل
يقف باٍن أشجار اليمني عىل — الحي خيام نهاية كأنه املضارب من الطائفة

وزياد) وقيس وحاشيته عوف ابن ظلها يف

عوف: ابن

��ْع��ِب ال��شِّ ع��ل��ى وأش��َرْف��ن��ا ل��ل��رْك��ِب ال��ح��يُّ ت��راءى
يُ��ص��ب��ي؟ م��ا ال��خ��يْ��م��ات ي��ة رؤ ف��ي أم��ا ق��ي��ُس أِف��ْق
وب��ال��ع��تْ��ب ل��ي��ل��ى إل��ى ب��ال��ش��ك��وى ت��ه��ت��ُف أال

قيس:

َص��بِّ َش��ٍج م��ن س��الٌم ل��ي��ل��ى م��ن ال��ح��ي دي��اَر
ال��ح��ب ع��ل��ى ل��ي��ل��ى ع��ل��ى ال��دار ع��ل��ى ال��ح��ي ع��ل��ى
ال��رَّط��ب ال��م��ن��َدل ك��ري��ح ط��ي��ٍب ع��ل��ى ال��رك��ُب ع��دا
ب��ال��ق��رب ال��ش��وَق أب��لُّ ال��ي��وم ع��س��ى ل��ي��ل��ى ف��ي��ا
َك��ال��َخ��ط��ب ن��ادي��ِك ف��ي ت��ن��زُل ال ال��ِخ��ْط��ب��ُة ع��س��ى
ال��ل��ب م��ش��ت��َرُك ف��ت��ى ي��ق��ول��ون ال ع��س��اه��م
ذن��ب��ي س��وى ي��ب��ق��ى وال إح��س��ان��ي ي��ذه��ُب وال



ليىل مجنون

ك��رب��ي م��ن غ��نَّ��ي��ُت ل��ق��د غ��نَّ��ي ب��ه��ا ي��ق��ول��ون
ال��تُّ��رب ع��ل��ى خ��دَّيَّ َم��رَّغ��ت ك��م تُ��ربَ��ك س��ل��ي
ال��ع��ش��ب ع��ل��ى أب��َخ��ْل ول��م ال��رم��ل َع��ل��ى ُج��دُت وك��م
ال��ق��ل��ب م��ن م��غ��روٍف ال��ثُّ��ك��ِل دم��ِع م��ث��ل ب��دم��ٍع

الحي) ناحية إىل عوف ابن (يتطلع

عوف: ابن

ق��ي��س ان��ت��ب��ْه ق��ي��ُس

قيس:

ال��م��ن��ادي؟ َم��ن

عوف: ابن

ال��وادي َس��دَّ ال��س��الح ف��ي ال��ح��يُّ
ِش��داد لُ��ُدٍد خ��ص��وم ع��ل��ى غ��اد ح��ي��ٍن ب��ع��د ق��ي��ُس وأن��ت
ال��رش��اد ُم��َض��يَّ��َع تَ��ْل��ق��ه��م ال ال��ف��ؤاد ص��اح��َي ال��رج��ال َف��اْل��َق

كذلك): قيس(متطلًعا

ت��راه��ا؟ وال ال��س��الح ف��ي ��ج تَ��دجَّ ل��ي��ل��ى ح��يَّ ع��وٍف ي��اب��َن أتُ��ب��ِص��ُر
ح��م��اه��ا ل��دى ال��س��واُد ك��ثُ��ر وإن ل��ي��ل��ى غ��ي��َر ��ُق أَُح��قِّ ال ل��ي ف��م��ا
س��واه��ا أرى ف��ل��س��ُت ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ح��ج��ابً��ا ل��ي��ل��ى ه��وى أل��َق��ى ل��ق��د
ه��واه��ا ع��ن��ه م��س��ام��ع��ي وس��دَّ ل��ي��ل��ى إل��يَّ ال��ن��ص��ي��َح ��ض��ِت وب��غَّ

الصوت ويقرتب سالح وقعقعة لجب الحي ناحية ومن بعيد من (يسمع
فشيئًا) شيئًا ويتعاىل
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م��اض��يَ��ا ال��ع��ام��ريَّ��ة ك��ه��ج��ر س��الًح��ا أرى وال ال��س��الح ف��ي ل��ي��ل��ى ح��يَّ أرى
دم��ائ��يَ��ا ُم��ه��َدَراٌت ل��ل��ي��ل��ى ِف��داء وأه��ِل��ه��ا ل��ل��ي��ل��ى م��ه��دوٌر ال��ي��وَم دم��ي
س��ق��ان��ي��ا؟ وم��اذا ال��س��اق��ي ذل��ك وم��ا ب��ي َط��اف ل��ي��ل ي��ا م��ن��ك م��اذا ال��ل��ُه! ل��َي
ِل��يَ��ا ع��ن��ده��ا ال��ذي وأس��ت��ن��ش��ي ل��ل��ي��ل��ى أق��ولُ��ه ل��ل��ي��ل��ى ِع��ن��دي وم��ا دع��ون��ي
ال��ق��واف��ي��ا أس��ت��ج��ي��ُر ل��ي��ل��ى وأق��ب��ُع ال��ج��وى ع��ل��ى ن��ه��اري ف��أس��ت��ع��دي أه��ي��ُم
ت��داوي��ا) إال األش��ع��اَر أُن��ش��ُد وال ص��ب��اب��ًة إال األيْ��َف��اَع أُش��ِرُف (ف��م��ا
ص��الت��ي��ا ف��ي ب��ي��ت��ه��ا رك��ن��ْي ت��م��ل��س��ُت وج��وه��ه��م ولَّ��ْوا ال��ب��ي��ت َش��ط��َر ال��ن��اُس إذا
ث��م��ان��ي��ا) أم ��ح��ى ال��ضُّ ص��لَّ��ي��ُت أِث��نْ��تَ��يْ��ِن ذك��رتُ��ه��ا م��ا إذا أدري ف��م��ا (أص��لِّ��ي
ال��ت��واري��ا ي��أبَ��ى ال��ص��ب��ح ك��اب��ت��س��ام ف��ٌم ف��خ��ان��ه��ا ل��ي��ل��ى ال��َج��ْم��ع وراء ت��وارْت
ال��ف��واغ��ي��ا ف��ه��بْ��ه أو األق��اح��ي ف��ه��بْ��ه ك��لَّ��ه ال��ط��ي��َب ح��وى ��ْت ُخ��صَّ ب��ه وِط��ي��ٌب
ع��ي��ان��ي��ا الق��ى م��ن��ِك ع��ي��انً��ا ك��أن َه��زًَّة ل��س��اق��يَّ ف��ْرع��ي م��ن ف��أح��س��ْس��ُت
ب��اق��يَ��ا ال��ح��بَّ خ��ال ش��يءٌ م��ا ف��وال��ل��ه ف��ن��ي��تُ��م��و م��ا إذا ي��ب��ق��ى وم��ا دع��ون��ا
وش��ائ��ي��ا ل��ي��ل��ى ش��اءِ ف��ي ال��ه��وى ودبَّ ��ب��ا ال��صِّ م��ن وف��يَّ ل��ي��ل��ى ف��ي ال��ح��بُّ م��ش��ى
األوال��ي��ا ش��غ��ل��ن��ا ك��ن��ا ك��م��ا ل��ُش��ْغ��ٌل غ��ٍد ف��ي ل��ألواخ��ر ول��ي��ل��ى وإن��ي

أصوات تسمع — زياد فيتلقاه يرتنح ثم والجهد االصفرار وجهه عىل (يبدو
قريب) من الحي

عوف: ابن

ع��اَدْه ال��داءَ أرى إن��ي أَدِرْك أَدرْك��ه زي��اُد
ال��ج��رادْه! م��ث��َل واص��ف��رَّ ق��ي��ٌس ت��ض��اءَل ل��ق��د
ِق��ي��اَدْه إل��ي��ك إال ب��ُم��ل��ٍق ق��ي��ٌس ول��ي��س
ف��س��اَدْه أخ��اُف س��ع��يً��ا ل��ق��ي��ٍس أس��ع��ى اآلن
رش��اَدْه يُ��ص��ي��َب ح��ت��ى وب��ق��ي��ٍس ب��ن��ا ف��ِم��ْل

من الحي طالئع وتظهر البان، شجر وراء به ويختفون قيًسا (يحملون
السالح) شاكي وكلهم ومنازل، املهدي رأسها وعىل اليسار
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املهدي:

يُ��َج��نِّ��بُ��ْه م��ن ج��ان��ب ف��ي وال��خ��ي��ُر م��رَك��بُ��ْه ش��رٌّ ال��ب��ْغ��َي إن ق��وُم ي��ا
ي��ص��َح��بُ��ْه ال��رِّك��اب ف��ي ق��ي��ًس��ا وإن م��وِك��بُ��ْه أط��لَّ ق��د ع��وٍف اب��ُن ه��ذا
م��ذه��بُ��ْه س��اء ك��ي��ف ع��ِل��ْم��تُ��ْم وق��د ويَ��ْخ��ُط��بُ��ْه ِص��ْه��َرك��م ي��روُم ج��اء

تَ��َش��بُّ��بُ��ْه ب��اب��ن��ت��ي ط��ال وك��ي��ف

صوت:

نَ��رُق��بُ��ْه وك��ن��ا وج��دن��اه ل��ق��د بُ��ْه ت��ؤدِّ س��ي��وف��ن��ا إل��ى ِك��ْل��ُه

املهدي:

نُ��َخ��يِّ��بُ��ْه أن��ن��ا ِم��نَّ��ا ي��ك��ف��ي��ه نَ��ق��َربُ��ْه ال دُم��ن��ا ق��ي��ٍس دُم ال،
ي��ط��ل��بُ��ْه ��ا ع��مَّ األم��ي��َر ونَ��ص��ِرُف

آخر: صوت

�ف وق� ْد �ردَّ ت� وال ت��ض��ُع��ِف ال ال��ح��م��ى ش��ي��َخ
ال��ش��َرِف ح��ي��اَض وام��ن��ع ال��ح��م��ى ع��ق��ي��ل��ة ع��ن ذُْد
ال��م��س��ت��ع��ِط��ِف وال ق��ي��س ف��ي ل��ل��ش��اف��ع تُ��ْص��ِغ ال
ب��ال��م��ن��ِص��ف ل��ه س��ع��ى ال��ذي ف��ي ع��ْوٍف اب��ُن ل��ي��س
ت��ح��ت��ف��ي؟ ق��ي��ًس��ا أج��ار م��ا ب��ع��د أِب��األم��ي��ر
�ف �خ� ت� ال �ه �ال� رج� وم��ن ب��أَس��ه ت��خ��َش َال

ك��ال��ُم��ص��َح��ف ب��ي��ن��ن��ا ول��ي��ل��ى ك��ع��ث��م��اَن ن��ح��ن

زياد) ومعهم الشجر وراء من وحاشيته عوف ابن (يظهر
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عوف: ابن

ص��ب��اَح��ا ل��ي��ل��ى أب��ا ِع��ْم

املهدي:

َع��ْوف ي��اب��َن ص��ب��اًح��ا ِع��ْم

عوف: ابن

خ��وف َم��ْوِط��َن ذا ل��ي��س ال��س��الح��ا يُ��ل��ُق��وا ل��ه��م ق��ل

الحى: من صوت

ال��ُوالِة ش��أَن ذا ل��ي��س أم��ي��ْر ي��ا ع��وٍف ي��اب��َن
اْل��ُح��ُرم��اِت؟ ُم��س��ت��ب��ي��َح وتُ��ج��ي��ْر تَ��ح��م��ي ك��ي��ف

عوف: ابن

راِح بُ��ط��وَن ال��ن��اس وأس��َم��َح ال��ِب��ط��اِح أج��اِوَد ي��ا ع��اِم��ُر
ال��ّس��م��اح م��ن وم��ا أن��ا ض��ي��ٌف وال��رم��اِح؟ ول��ل��س��ي��وف ل��ي م��ا
ل��ل��ك��ف��اح ق��وُم ي��ا ج��ئ��تُ��ك��م م��ا ب��ال��س��الح ال��ض��ي��ف وج��َه َردك

واإلِص��الِح ل��ل��ت��وف��ي��ق ج��ئ��ُت ب��ل

السالح منهم كثري يلقي ثم وتهامس وتصايح الحي جانب يف ضجة (تحدث
السيوف) ويغمد

الحي: من صوت

ب��ال��ح��ي��اِة ل��ق��ي��ٍس ُج��ْد ب��ل��ي��ل��ى ل��ي��ل��ى أب��ا ي��ا
ال��َظ��ب��يَ��اِت ونَ��ِج��يُّ ن��ج��ٍد ش��اع��ُر إن��ه
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آخر: صوت

ل��ذَمِّ أه��ًال ول��ي��س ع��مِّ واب��ُن أٌخ ق��ي��ٌس
ن��ج��م ك��ل ع��ل��ى س��م��ا ب��ن��ج��د أض��اء ن��ج��ٌم
ب��ُج��رم ال��غ��راُم ل��ي��س ب��ل��ي��ل��ى ُج��نَّ ه��ب��وه

خطيبًا): الجمعني يستقبل (حيث منازل

ت��ب��رءوْن؟ أف��م��ن��ه ع��مٍّ واب��ُن أٌخ ال��ح��ي م��ع��ش��َر ق��ي��ًس��ا إن

أصوات:

ال��ب��ي��ت وَربِّ ال

منازل:

ال��ظ��ن��وْن ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن ل��ي أص��غ��وا
ُم��نْ��ِك��روْن؟ أف��أن��ت��م يُ��ج��اَرى ال ال��ذي ال��ب��ي��د ش��اع��ُر ق��ي��ًس��ا إن

أصوات:

ال��ب��ي��ت وربِّ ال

منازل:

ال��ظ��ن��وْن ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن ل��ي أص��غ��وا
ت��م��ت��رون؟ أف��ي��ه س��ادات، واب��ُن ع��ام��ٍر م��ن س��يِّ��ٌد ق��ي��ًس��ا إن
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أصوات:

ال��ب��ي��ت وربِّ ال

منازل:

ال��ظ��ن��وْن ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن ل��ي أص��غ��وا
ت��ك��ف��رون؟ أب��ق��ي��ٍس ول��ن��ج��ٍد ل��ك��م ال��م��ج��َد ب��ن��ى ق��د ق��ي��ًس��ا إن

أصوات:

ال��ب��ي��ت وربِّ ال

منازل:

ال��ظ��ن��وْن ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن ل��ي أص��غ��وا
ال��ج��ن��ون؟ ق��ي��َس ع��ل��ى أوآن��س��ت��م ع��ق��ل��ه ف��ي ك��ام��ٌل ق��ي��ًس��ا إن

أصوات:

ال��ب��ي��ت وربِّ ال

منازل:

ال��ظ��ن��وْن ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن ل��ي أص��غ��وا
ت��ع��دل��ون ب��ق��ي��ٍس أن��ت��م وال ال ش��اع��ًرا ب��ق��ي��ٍس أع��ِدْل ل��م أن��ا

أصوات:

ال��ب��ي��ت وربِّ ال
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منازل:

ال��ظ��ن��ون ب��ي ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ظ��ن��وا ث��م إذْن �ي ل� �وا �غ� أص�
ال��م��ع��َج��ب��ون ال��رواُة ي��دان��ي��ن��ي ال ب��ه وإع��ج��اب��ي ُودي ف��ي أن��ا
ال��ق��رون تَ��روي��ه ال��ش��ع��ر ك��لُّ ل��ي��س غ��ي��ُره وي��ف��ن��ى ي��ب��ق��ى ش��ع��ُره
ال��م��ُج��ون ي��ت��خ��لَّ��ْل��ه ل��م ل��ي��ت��ه خ��ال��ٌد ع��ب��ق��ريٌّ ق��ي��س ش��ع��ُر
ي��ه��ون ال��خ��ط��ب أوش��ك ق��ي��ٍس غ��ي��ُر ش��اع��ٌر ال��م��ت��ج��ن��ي ان ول��و
ال��ح��اض��رون وض��جَّ ال��ب��ْدُو ه��ت��ف ب��ه ل��ي��ل��ى، ف��ي ق��ال ش��ع��ٍر ُربَّ
��ن��وْن ال��سِّ ت��م��ح��وه ل��ي��س ع��اٍر ُربَّ ع��اَره ع��ل��ي��ك��م أخ��ش��ى إن��ن��ي
األق��رب��ون وت��أذَّى وأب��وه��ا ��ه��ا أمُّ ��ت وض��جَّ ل��ي��ل��ى ض��ج��رْت
ال��ج��ب��ي��ن َم��ْح��ِن��يَّ ال��ن��اَس، ي��ل��ق��ى ح��ي��ن ع��اِم��ٍر م��ن ف��ت��ى ك��لُّ وَغ��دا

كثرية: أصوات

ق��ل��ت م��ا ه��و

منازل:

ت��غ��ض��ب��ون؟ ال ل��ك��م م��ا ت��ث��وروا، ل��م ب��الُ��ك��م م��ا إذن
ت��ن��ظ��رون وأن��ت��م ال��ح��يَّ ُ ي��ط��أ أت��ى ال��وال��ي م��ع ق��ي��ٌس ذا ه��و
ي��ل��ي��ن أن وأْخ��ش��ى ال��ق��ل��ب ��َة ِرقَّ ل��ه أدِري ام��ُرٌؤ ل��ي��ل��ى وأب��و
ي��خ��رج��ون ب��ل��ي��ل��ى ال��ح��يِّ وم��ن ب��ك��م ال��ق��وُم ي��ع��بَ��ُث ح��ي��ٍن ب��ع��َد
ال��م��ص��ون ال��خ��دَر ه��ت��ك ق��ي��ًس��ا أن ت��ع��ل��م��وا أن ل��ك��م ق��وُم ي��ا آن
ف��اع��ل��ون ب��ق��ي��ٍس أن��ت��م ال��ذي م��ا ُح��رَم��ًة ل��ل��ي��ل��ى ي��ت��رك ل��م ق��ي��ُس

صوت:

ت��أدي��ب��ه م��ن ب��دَّ ال م��اِج��ٌن
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آخر: صوت

ال��م��اج��ن��ون يُ��َربَّ��ى ��ْوط ب��ال��سَّ إن

صوت:

ع��ل��ي��ه ال��ح��يَّ ن��أخ��ذُ

آخر:

ك��ال��ح��ص��ون وح��م��اه��ا ل��ي��ل��ى دون �ْف �ق� �ن� ول�

منازل:

ت��ن��ت��ظ��رون؟ ال��ذي م��ا ق��ي��ٍس دَم ل��ك��م ب��األم��س ال��س��ل��ط��ان ح��لَّ��ل

صوت:

�ه دَم� ل��ن��ا ب��األم��س ال��س��ل��ط��ان ح��لَّ��ل

أخرى: أصوات

ف��ات��ك��ون ب��ق��ي��ٍس إن��ا

واندفاع) (ضجيج

صوت:

ال��ق��م��ْر ف��ج��ع��ل��تَ��ه ق��ي��ًس��ا رف��ع��َت ال��خ��ب��ْر؟ ه��ذا م��ا ال��ع��م ي��اب��َن ُم��ن��اِز
ب��ال��ب��ق��ر ال��ي��ه��ود ج��زار ك��ف��ع��ل ال��زَُّم��ْر ب��ق��ت��ل��ه أغ��ري��َت واآلن

وَع��َق��ْر! ال��ع��ي��وب م��ن ب��رَّأه��ا

57



ليىل مجنون

الناس) من جماعة حوله فيجتمع للخطابة منربًا برش (يصعد

قائل:

�ب �ي� �ط� وخ� م��ن��ب��ٌر ه��ذا ق��وُم ي��ا إرج��ع��وا

أحدهم: يسأل

ي��ك��وْن؟ م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

آخر:

ب��ش��ُر ه��ذا أن��ت أوأع��م��ى

آخر:

ويُ��ب��ي��ن ب��ش��ٌر ال��ُخ��ط��ب��ة ي��ح��س��ن �ل ه�

الجماهري) من ينسل أن منازل (يحاول

برش:

ال��َم��ن��ون ف��ي��ه��ا ص��اع��ق��ٍة ج��ان��ب��ْي م��ن ال��رع��د س��م��ع��َت اس��م��ْع م��ن��اِز ق��ف
ال��ع��ري��ن َج��وف ف��ي ال��ل��ي��َث وس��م��ع��َت ال��َف��ال َج��ْوز ف��ي ال��ذئ��ب وس��م��ع��َت
يَ��ُه��ون أح��ي��انً��ا واْل��خ��ط��ُب تَ��ُه��ن ل��م وإن خ��ط��ٌب أم أن��ت أخ��ط��ي��ٌب

(صائًحا): منازل

… ب��ش��ر
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برش:

ق��ف!

منازل:

ُج��ن��ون وال��ص��ح��ب األه��ل ح��رَب إن ول��ي؟ ب��ش��ُر ي��ا ل��ك م��ا

برش:

ال��َخ��دي��ْن؟ ح��قَّ أو ال��ع��م اب��ِن ح��رم��َة ت��ُص��ن ل��م ق��ي��ًس��ا ح��ارب��َت إذن ِل��ْم

منازل:

ال��ح��قَّ ب��ش��ُر ق��ل��ُت

برش:

أِم��ي��ن ال��ح��ق ع��ل��ى وال��ل��ِه أن��ت �ا م� �ق �ح� ال� �لِّ خ�
ال��َم��ه��ي��ن ال��ح��ق��د ع��ل��ى ال��ص��در م��ن��ط��وي ح��اس��ٌد ل��ق��ي��ٍس أن��ت إنِّ��م��ا
ال��دف��ي��ن ال��داءَ وج��ه��ك ف��ي ق��رأْت ع��ام��ًرا ع��ن��ه ح��دَّث��َت ك��ل��م��ا
ل��ح��ي��ن ح��ي��ن م��ن ال��ص��دَر وتَ��ُف��شُّ أخ��تَ��ه��ا ت��ت��ل��و ال��زف��رَة ت��رِس��ُل
دون! أن��ت دون أن��ت دوٌن أن��ت ل��ي أص��غ ��ي ع��مِّ ي��اب��ن م��ن��اِز ي��ا

منازل:

دع��ون��ي
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املنرب): برش(من

ل��ي ب��دَّ ف��ال دع��ون��ي

رجل:

أن��ات��ك

برش:

أق��ت��ل��ْه أن ب��د ال

منازل:

دع��ون��ي

برش:

دع��ون��ي

رجل:

ات��رك��وه دع��وه

آخر:

ك��بَّ��ل��ه أو ال��ن��ذَل ك��تَّ��َف وم��ن

منازل:

دع��ون��ي
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رجل:

دع��وه

آخر:

ي��ف��ع��َل��ْه ول��ن ال��وع��ي��َد ي��ق��وُل ال��ب��ط��َل��يْ��ِن ك��ال

برش:

دع��ون��ي

رجل:

ْم ت��ق��دَّ

منازل:

دع��ون��ي

رجل:

ان��ط��ِل��ْق

برش:

دع��ون��َي

رجل:

ِج��ئْ��ُه
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منازل:

دع��ون��ي

رجل:

َل��ْه اْم��ِش

آخر:

ال��م��ق��ب��ل��ْه ال��وق��ع��َة ت��خ��ش��ُوا وال س��ب��ي��ل��يْ��ه��م��ا وخ��لُّ��وا ��ْوا ت��ن��حَّ

برش:

ك��ام��ٌل ع��ق��ل��ه ف��ي م��ن��ازُل

منازل:

أك��م��ل��ْه م��ا ب��ش��ُر ي��ا وع��ق��ل��ك

برش:

ال��م��رس��ل��ْه ك��األك��بُ��ش ون��ق��ِف��ُز ال��دي��وك نَ��ْزَو ال��ح��ي ع��ل��ى أن��ن��زو
ك��ال��ح��ن��ظ��ل��ْه رأَس��َك وأف��َل��ُق ك��ُرم��ان��ة رأس��ي وتَ��ف��َل��ُق
ب��ال��ول��ول��ْه؟ ان��ت��ف��اع��َي ذا وم��ا ال��ع��وي��ُل ع��ل��ي��ك ي��ردُّ ف��م��اذا

زياد:

ال��ك��ذْب إال ق��ل��َت م��ا ووال��ل��ه ال��ك��الم ك��ث��ي��ر ك��ن��ت م��ن��ازُل
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صوت:

ال��ع��رْب؟ ُح��رم��ات ع��ن ذاد وق��د زي��اُد ي��ا ك��اذبً��ا أت��زع��ُم��ه

زياد:

ال��س��ب��ْب دوَن األم��َر ت��أخ��ذ وال ف��ت��ى ي��ا ت��ن��خ��ِدع ال روي��َدك
ال��رِّيَ��ْب وخ��ْل��َق ال��ظ��ن��ون وج��ْل��َب ال��ج��م��وع خ��داَع إال ي��ب��ِغ ف��ل��م
ال��رُُّق��ْب ُس��م��وَم ف��ي��ك��م وأف��رغ آخ��ري��ن وف��ي ف��ي��ك��م وأثَّ��ر

صوت:

ال��ِح��َق��ب ق��دي��م م��ن ُم��َع��ظَّ��َم��ٍة ُس��نَّ��ٍة ع��ن داف��َع م��ن��ازُل

زياد:

ج��َل��ْب! ع��ل��ي��ه��م م��اذا وج��ه��َل��ك ال��ج��م��وع ُس��ْخ��َط م��ن��ازُل ت��أم��ل
ال��غ��ض��ب ل��ل��ي��ل��ى ل��ي��س ل��ن��ف��س��ك ول��ك��ن��م��ا غ��ض��ب��َت ق��د أج��ل
ذه��ب م��ا إذا ب��ل��ي��ل��ى ل��ت��ح��ظ��ى ال��رج��اَل ق��ي��َس َق��ت��ل ع��ل��ى ت��ح��ضُّ

أصوات:

ب��ل��ي��ل��ى ل��ي��ح��ظ��ى يُ��ري��ُد

زياد:

ن��ع��م!
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صوت:

ت��ك��ل��م

آخر: صوت

أَِب��ْن

ثالث:

ع��ج��ب! ه��ذا إن

زياد:

ال��ط��ل��ب؟ أش��دَّ ل��ي��ل��ى وي��ط��ل��ُب ال��نَّ��ِديَّ يَ��غ��َش��ى يَ��ُك أل��ْم س��ل��وه

املهدي): صوت(يخاطب

ل��ي��ل��ى ي��خ��ط��ُب ك��ان إذن

املهدي:

ن��ع��م

صوت:

ت��ج��نَّ��ى ق��د إذن

آخر: صوت

ك��ذَب! ق��د إذن
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زياد:

تُ��ِج��ْب ل��م أع��رض��ْت وك��م ل��ل��ي��ل��ى ض��رع��ت ك��م ل��ه��م��و ق��ل م��ن��ازُل

صوت:

غ��ي��ري وُغ��شَّ اخ��دْع م��ن��ازُل

آخر:

ِك��ذْبُ��ْك! ع��ل��يَّ إالَّ ج��از ق��د

ثالث:

تُ��ِح��بُّ��ْك! وال ل��ي��ل��ى ت��ح��بُّ ش��ق��يٌّ ج��ٍو إال أن��َت م��ا

املرسح أركان من قيص ركن يف رجال ثالثة ويقف منازل حول ضجة (تحدث
يتحدثون)

األول:

م��ذه��ُب ل��ه ف��ك��لٌّ ول��ي��ل��ى ق��ي��ٍس أم��ر ف��ي ال��ح��يُّ اخ��ت��ل��ف ق��د
ت��س��ت��ْص��ِوُب ال��ف��ري��ق��ي��ن وأي ت��م��ي��ُل رأي أيِّ إل��ى وأن��ت

الثاني:

ت��ك��ِذُب ق��لَّ��م��ا ن��ظ��رٌة ول��ي األم��ور ف��ي ن��ظ��رت��ي ص��دق��ت إذا
أْخ��يَ��ُب ف��ض��ل��ه ع��ل��ى وق��ي��ُس خ��ي��ب��ٍة ع��ل��ى غ��اٍد م��ن��ازُل
م��أرب ف��ي��ك��م��و ل��ه غ��ري��ٌب ال��ن��ج��اَح وي��ل��ق��ى يُ��خ��ف��ق��ان وق��د

65



ليىل مجنون

األول:

غ��ري��ٌب؟

الثاني:

ثَ��ِق��ي��ٍف ن��واح��ي م��ن أج��ل

األول:

ذاك؟ وَم��ن

الثاني:

َوْرُد

األول:

ي��ط��لُ��ُب؟ وم��ا

الثالث:

ي��خ��ُط��ُب ع��ام��ًرا أت��ى وق��ي��ل ال��ح��ي��اءَ ي��م��ش��ي ال��ح��ي ف��ي رأي��ن��اه

األول:

يُ��ح��س��ب؟ ل��ه��ا ح��س��اٍب م��ن أم��ا رأيُ��ه��ا م��ا ال��ش��ي��خ اب��ن��ُة ول��ي��ل��ى

الثاني:

تُ��غ��َل��ب ال ال��رأي ع��ل��ى ع��ج��وًزا ال��ش��ب��اَب تَ��خ��طَّ ل��م وإن أراه��ا
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ت��وج��ب م��ا ال��ت��ق��ال��ي��َد وتُ��ع��ط��ي ال��رم��ي��َم وت��رع��ى ال��ق��دي��َم ت��ص��وُن
ال��م��ع��َج��ُب ب��ال��س��ل��ف ق��ل إذا إع��ج��ابُ��ه��ا وب��ال��ج��اه��ل��ي��ة
ش��بَّ��ب��وا إذا ال��ع��اش��ق��ي��ن م��ن األك��فِّ ن��ف��ُض ال��ب��ي��د ُس��نَّ��ة وم��ن
ويُ��س��ت��غ��رب ع��ن��ه يُ��ح��دث ح��ادٌث ج��رى إن ت��ع��ج��ب��وا ف��ال
األق��رب ل��ه��ا األح��بُّ وق��ي��ُس ل��ه��ا ب��ع��ًال ورَد رِض��يَ��ْت وإن
ال��م��ه��رب ه��ي ث��ق��ي��ٍف وأرُض م��ه��ربً��ا ال��ت��م��س��ت ط��ال��م��ا ف��ي��ا

منازل:

أج��م��ُل ب��ك��م األن��اة ف��ِإن ال��ُح��ل��وَم تُ��ِض��ي��ع��وا ال ع��ام��ٍر ب��ن��ي
يَ��ه��ِزُل وص��اح��بُ��ك��م أج��دُّ إن��ن��ي آذان��ك��م ل��َي ه��ب��وا
أف��ع��ُل ال ق��وُم ي��ا ل��َي وم��ا غ��ًدا ل��ي��ل��ى وأخ��ط��ُب خ��ط��ب��ُت
تُ��ْق��ِب��ُل غ��ٍد ف��ي ع��س��ى أض��ي��ُق، ف��ال ل��ي��ل��ى ال��ي��وَم تُ��ع��ِرُض وق��د
أف��ض��ل وال خ��ي��ٌر ه��و وال ب��ه��ا م��ن��ي أج��دُر ق��ي��ُس ف��م��ا

زياد:

ال��م��ن��زُل! اخ��ت��ل��ف ق��د ب��ق��ي��ٍس ت��تَّ��ِزْن ال م��ن��ازُل! إل��ي��ك
أب��ق��ل ب��اق��ٍل ِم��ن ه��و وم��ن ال��ع��ب��ق��ري ال��ش��اع��ُر ي��س��ت��وي وال

منازل:

زي��اد ي��ا ل��ن��ا ب��يِّ��ْن أن��ت؟ وم��ا

منازل): بذراع (ممسًكا زياد

ت��ج��ه��ل م��ا م��نِّ��ي س��ت��ع��ل��م
ال��ذراْع وانْ��َع ض��ل��وَع��َك وودِّْع ال��ص��راْع! ه��ل��مَّ ُم��ن��اِز، ه��لُ��مَّ
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منازل:

ذراع��ي ع��ن خ��لِّ زي��اُد خ��لِّ

زياد:

راِع ف��أص��ِغ، أن��ت؟ م��ا س��أل��َت
األض��الع! ُق م��م��زِّ أن��ا إن��ي

املرسح) خارج إىل به ويميض ذراعه من يجره (ثم

صوت:

ت��رى؟ ي��ا ي��ك��ون م��اذا

آخر:

ن��رى ه��يَّ��ْوا ن��رى ه��يَّ��ْوا

يتدافعون): (وهم آخر

ه��ازِل غ��ي��ُر زي��اُد

آخر:

م��ن��ازِل ع��ل��ى ن��وح��وا

آخر:

وب��ازي ح��م��ام��ٌة
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آخر:

م��ن��اِز! ي��ا ه��ل��ك��َت

بعيد): (من آخر

ال��ب��راِز م��ن أُه��رب

من رصخة تسمع ثم ونصيب عوف وابن املهدي من إال اآلن املرسح (يخلو
الشجر) وراء

مهدي:

ع��وف؟ ي��اب��َن ب��ق��ي��ٍس م��ا

عوف: ابن

ع��ل��ي��ْه م��غ��ًم��ى إن��ه

مهدي:

أذُن��يْ��ِه ف��ي ك��بِّ��روا ع��ل��ي��ك ب��أَس ال ق��ي��ُس

الشجر): وراء صوت(من

أك��ب��ر ال��ل��ه أك��ب��ر ال��ل��ه

عوف(لنفسه): ابن

ِب��الل أذاَن ف��ي��ه��ا س��ك��ب��وا وإن م��ف��ي��ق��ٌة ق��ي��ٍس أُذُْن م��ا ك��بِّ��روا ُس��ًدى
غ��زال ب��ش��ك��ِل ل��ي��ل��ى ب��دْت م��ا إذا وش��ب��ه��ه��ا يُ��ف��ي��ُق ل��ي��ل��ى ع��ل��ى ول��ك��ن
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ِرح��ال وراءَ أو بُ��ي��وٍت وراءَ اس��ُم��ه��ا َد ُردِّ إذا ل��ي��ل��ى ع��ل��ى وي��ص��ح��و

املهدي:

ي��س��ي��ل ن��راه أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ٌز ظ��ال��ًم��ا ك��ان وإن وال��ُق��ربَ��ى ال��ُودِّ َدُم
ج��م��ي��ل ال��وال��دي��ن ف��ي م��ذَه��ٌب ول��ي ل��وال��ٌد وإن��ي إلن��س��اٌن وإن��ي
ي��زوُل ع��ن��ه ال��ش��رَّ ل��ع��ل ب��ع��ي��ًدا ��ه ونَ��حِّ أم��ي��ُر ي��ا ب��ق��ي��س ف��رف��ًق��ا

عوف: ابن

س��ب��ي��ل ال��ظ��ن��ون ل��ط��غ��ي��ان ع��ل��ي��ك يَ��ك��ْن وال وِح��ل��ًم��ا ل��ي��ل��ى أب��ا أن��اًة
ك��ه��ول وض��جَّ ِف��ت��ي��اٌن وأج��ل��َب زي��ارت��ي وات��ه��م��ت��م رك��اب��ي رددت��م
ت��ص��ول! ع��الَم ت��دري وم��ا ت��ص��وُل وك��ث��رًة َم��ِغ��ي��ًظ��ا َج��ْم��ًع��ا ت��ج��ْد ت��أم��ْل
ع��ق��ول ل��ه��ن م��ا ذئ��اٍب ن��ف��وُس وراءَه��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��رُّ ت��نَ��زَّى رءوٌس
ق��ت��ي��ل يُ��س��اَق أو ج��وع غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ُج��ثَّ��ٍة إل��ي��ه��ا يُ��ل��ق��ى أن ت��ط��لَّ��ُب
وغ��ل��ي��ل ص��ًدى يُ��س��اوْره��ا ل��م وإن َدٍم م��ن ال��ي��وُم ب��ه ي��أت��ي م��ا ن��واظ��ُر
أم��ي��ل؟ ح��ي��ن ال��طَّ��رد ن��اَر وق��وُم��ك ُم��ت��ب��ع��ي أن��ت ف��ه��ل أُك��َرْم ف��ل��م ن��زل��ُت
ق��ل��ي��ل وال��م��ن��ِص��ف��ون تُ��ن��ص��ف��وا ف��ل��م اس��ت��م��اع��ه ق��ب��ل ال��ق��وَل ع��ل��يَّ أبَ��يْ��تُ��م
ج��ل��ي��ل ف��ي��ه ج��ئ��ُت ق��د ال��ذي ف��إن وق��ف��ٌة ب��ن��ادي��َك ل��ي��ل��ى أب��ا ل��ي ف��ه��ل
ورس��ول خ��يِّ��ٌر س��ف��ي��ٌر ول��ك��ْن األذى رُج��ُل أو ال��س��وء َم��ْرءُ أن��ا وم��ا
ي��زول األم��ور ج��اُه إن��م��ا أال ذري��ع��ًة األم��ور ج��اَه أت��خ��ذْ ول��م

املهدي:

وي��ط��ول رك��نُ��ك��م ي��ق��وى زال وال أم��ي��ٍة ُوالَة ي��ا ب��خ��ي��ر ب��ق��ي��ت��م

الخباء) باب إىل (مشريًا

ت��ق��ول ع��س��اك أو ص��وابً��ا أق��وُل ل��ع��ل��ن��ي إل��ي��ه ن��أوي م��ج��ل��ُس ه��ن��ا
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ج��م��ي��ل يُ��س��اُق رأٌي ل��ه��ا ول��ي��ل��ى ق��وَل��ه��ا وت��س��م��ُع ل��ي��ل��ى ت��رى وثَ��مَّ
وق��ب��ول رض��ى أو وردٌّ إب��اء ج��وابُ��ه��ا م��ا ن��ه��ت��دي أن ع��س��ى ف��س��ْل��ه��ا

نعليه) بخلع عوف ابن (يهم

املهدي:

ت��ف��ع��ل ال ب��ال��ل��ه نَ��َش��دتُ��ك ع��وف ي��اب��َن ال ن��ع��ل��ي��ك أت��خ��َل��ُع
م��ن��زل��ي؟ م��ا أن��ا؟ م��ن ف��دي��تُ��ك، ح��اف��يً��ا م��ن��زل��ي إل��ى أت��م��ش��ي

عوف: ابن

ال��م��ف��ِض��ِل ال��س��يِّ��ِد َخ��يْ��م��ة إل��ى ال��ت��راَب وان��ت��ع��ْل��ُت خ��ل��ع��تُ��ه��م��ا

(متدخًال): نصيب

ل��م��ع��ن��ى يَ��رِم��ي إن��م��ا ي��ف��ع��ل م��ه��ديُّ ي��ا دْع��ه
يُ��ع��نَ��ى ب��ال��ع��ش��اِق ه��و ع��ل��يٍّ ب��ِن ك��ال��ح��س��يْ��ِن
لُ��ب��نَ��ى وال��د إل��ى ال��ت��رَب ان��ت��ع��ل ال��ح��س��ي��ُن

ف��ُج��نَّ��ا ال��دار س��اح��ة ف��ي ح��اف��يً��ا ف��رآه
اب��ن��ا وال ب��ن��تً��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ي��اب��ن أم��ِل��ك ال ق��ال
ف��ُم��رن��ا ش��ئ��َت ف��ب��م��ا أم��ي��ٌر ال��دار ف��ي أن��ت

(لنفسه)

اه��ِزل��ي! ح��وادُث وي��ا ت��ش��ا ب��م��ا ُدْر ده��ر ي��ا
ارح��ل��ي ج��راي��ُة وي��ا اع��ُزب��ي وظ��ي��ف��ُة وي��ا
ع��ل��ي! ب��ِن ك��ال��ح��س��يْ��ِن َن ي��ك��و أن ع��وٍف اب��ُن ي��ب��غ��ي

املهدي) وينادي (يدخالن
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ال��َح��ل��ْب وه��ات��ي ��واءَ ال��شِّ وه��ات��ي ال��رُّط��ْب ه��ات��ي ل��ي��َل ي��ا ال��ض��ي��ُف ه��و
يُ��طَّ��َل��ْب م��ا ال��ح��يِّ َس��م��نَ��ة وم��ن يُ��ش��تَ��ه��ى م��ا ال��ش��ه��د م��ن وه��ات��ي
ال��ح��َس��ْب ك��ري��ُم أم��ي��ٌر ول��ك��ن ف ال��ض��ي��و ك��ك��ّل ض��ي��ٌف ه��و ف��م��ا

حجاب): وراء (من ليىل

ل��بَّ��يْ��ك! أل��َف أب��ي

عوف: ابن

َس��َغ��ْب ب��ي وال َظ��م��اءٌ ب��ي ف��م��ا ق��ف��ي ب��ل ال
ال��ع��رْب ج��واُد أب��اِك وأن ِدي��نُ��ك��م ال��ِق��رى أن وأع��َل��ُم

ط��ع��ام��َي ول��ك��ن

املهدي:

اق��تَ��ِرْح م��اذا؟

عوف: ابن

األَرْب ب��ل��وُغ ال��رس��ول ط��ع��اُم

املهدي:

اق��ُرب��ي ل��ي��ل��ى ق��ف��ي إذن

السرت) وراء من ليىل (تظهر

��ب��ي ورحِّ ت��ق��دَّم��ي
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داَرن��ا ع��وٍف اب��ُن ح��لَّ

ليىل:

وأح��ب��ِب! ب��ه أك��رْم
��يِّ��ب ال��صَّ ب��ال��غ��م��ام ف��أه��ًال ال��غ��ي��ُث زارن��ا ق��د

عوف: ابن

ب��األدِب ب��ال��ِح��ج��ى ب��ال��ج��م��اِل ب��ل��ي��ل��ى أه��ًال
ب��ال��ع��رب ن��وَّه��ت��م��ا ف��ل��ق��د وق��ي��ًس��ا ع��ش��ِت

والغضب): الخجل (بني ليىل

أم��ي��ُر؟ ي��ا ب��ن��ا ق��ي��ًس��ا أتَ��ْق��ِرُن

عوف: ابن

أْج��ِل��ِه م��ن ج��ئ��ُت وق��د ال ولِ��ْم
ش��ك��ِل��ِه ع��ل��ى ش��ك��ًال وأع��ط��َف ال��ق��ل��وَب أُض��مَّ ح��ت��ى أن��ا وَم��ْن
ح��ب��ِل��ه ف��ي ي��ج��م��ُع زاَل وم��ا ُروح��يْ��ك��م��ا ال��ح��بُّ ج��م��َع ل��ق��د

استحياء): (يف ليىل

ال��ه��وى ع��َرف��ُت أم��ي��ُر ي��ا أج��ُل

عوف: ابن

أه��ل��ه؟ ع��ل��ى ع��َط��ْف��ِت ف��ه��الَّ

املهدي) إىل (يلتفت
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نُ��بْ��ل��ه ع��ن وي��ن��ِط��ُق ي��ق��ول ال��ف��ت��اِة ق��ل��ب ال��ع��ام��ريَّ��ِة أب��ا
ق��ت��ل��ه ف��ي ُظ��ل��ُم��ك ي��ْس��َع وال ب��ه ��ْق وت��رفَّ ل��ه ف��أص��ِغ

املهدي:

ط��ف��ل��ه؟ ع��ل��ى ش��ي��ٌخ ج��ار م��ت��ى ال��ح��ن��ان! م��ع��اذَ ل��ي��ل��ى؟ أأظ��ل��م
ف��ص��ل��ه وف��ي ال��خ��ط��اب ف��ي ُخ��ذي ت��ح��ك��م��ي��ن م��ا ل��ي��َل ي��ا اْل��ُح��ْك��ُم ه��و

ليىل:

ت��ري��د؟ أق��ي��ًس��ا

عوف: ابن

ن��ع��م

ليىل:

ُش��غ��ل��ه ُم��نْ��ت��َه��ى أو ال��ق��ل��ب ُم��نَ��ى �ه إنَّ�
ِس��ْدل��ه ع��ل��ى ال��ظ��ن��وُن وت��م��ش��ي ي��ذاُل ح��ج��اب��ي أت��رض��ى ول��ك��ن
ذلِّ��ه م��ن األرض ف��ي وي��ن��ظ��ُر ال��ج��ب��ي��َن ف��يَ��غ��ضُّ أب��ي وي��م��ش��ي
أج��ل��ه م��ن ال��غ��مُّ وي��ق��ت��لُ��ِن��ي ال��ش��ي��وخ ف��ض��وَل ألج��ل��ي ي��داري
ج��ه��ل��ه وم��ن ق��ي��ٍس ح��م��اق��ة م��ن األم��رَّيْ��ِن ل��ق��ي��ُت ي��م��ي��نً��ا
س��ه��ل��ه وف��ي ن��ج��ٍد َح��ْزِن وف��ي ال��ح��ج��اِز ِش��ع��اِب ف��ي ب��ه ُف��ض��ح��ُت

ح��م��اك ف��ي س��ي��دي ي��ا ق��ي��س ف��خ��ذْ

وإباء) حياء (يف

َرْح��ِل��ِه ع��ل��ى األم��اَن وأَْل��ق
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ُرْس��ِل��ِه م��ن َم��ْرواُن ك��ان ول��و ب��ال��زواِج س��اع��ًة يَ��ْف��ت��ِك��ْر وال

عوف: ابن

ب��ع��َال ب��ه تَ��رَض��ْي ول��ن ق��ي��ًس��ا ت��ق��ب��ل��ي ل��ن إذن
ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ق��ص��ُد وخ��اب م��س��ع��اَي أخ��ف��ق إذن

ليىل:

ال��ف��ض��ال ل��ك أن��س��ى وال م��ش��ك��وٌر أن��ك ع��ل��ى
أه��ال ل��ه زل��َت ال ال��خ��ي��َر ب��ق��ي��َس وأوص��ي��َك

ال��م��ْول��ى أي��ه��ا ف��ك��نْ��ه ح��اٍم يُ��ع��ِوُزه ل��ق��د

دموًعا) عينها يف تحبس أن تحاول وكأنما أبيها إىل (تلتفت

ي��ب��ت��غ��ي؟ م��ا أت��ى؟ ف��ف��ي��م س��اع��ٍة م��ن��ذ ه��ه��ن��ا ورٌد ك��ان أب��ي

املهدي:

ي��خ��ُط��ُب ج��اء

عوف: ابن

ت��ع��رف��ي��ن��ه؟ وه��ل ل��ي��ل��ى ي��ا َورُد وم��ن

ليىل:

ط��يِّ��ُب ال��ق��ل��ِب خ��ال��ُص ثَ��ق��ي��ٍف م��ن ف��ت��ى
يُ��َخ��يَّ��ُب؟ ع��وِف ي��اب��ن أه��ذا وع��اري، ب��غ��ي��ره اف��ت��ض��اح��ي ب��ع��د خ��اط��بً��ا أت��ى

اآلن؟ ورُد أي��ن أب��ي:
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املهدي:

��ب��وا ورحَّ إل��ي��ه ��وُه ض��مُّ ال��ح��يِّ م��ن �ٍة �راب� ق� �د �ن� ع�
إل��ي��ه أرس��ل��ن��ا ش��ئ��ِت ف��إن

ليىل:

ي��ك��ت��ب ال��ي��وم نَ��ج��ٍد ب��ق��اض��ي وِج��ئْ��نَ��ا �ُه اْدُع� �ْث �َع� اب�

عوف: ابن

س��خ��ي��ِف رأي��ِت ق��د رأي ع��واق��َب ف��اذك��ري ��ْخ��ط ال��سُّ غ��اي��َة ل��ي��ل��ى ت��ج��اوزِت

(متهكمة): ليىل

ض��ع��ي��ف األم��ور ف��ي ل��رأي ت��ن��اه��ْت ض��ع��ي��ف��ٍة أن��ث��ى غ��ي��َر ع��وٍف اب��َن أك��ن��ُت

عوف: ابن

ش��ري��ِف غ��ي��َر ك��ان ج��زائ��ي ول��ك��ْن ش��ري��ف��ًة ك��ان��ت ل��ي��َل ي��ا وق��ف��ت��ي أرى

ليىل:

ن��ظ��ي��ف غ��ي��َر ال��ح��يِّ ف��ي ب��ه ظ��ه��رُت ف��ط��ال��م��ا أم��ي��ُر ي��ا ث��وب��ي أن��ظِّ��ُف

عوف: ابن

أس��ي��ف ل��ِج��دُّ ق��ي��ٍس ع��ل��ى ف��إن��ي ق��ري��رًة ب��ورٍد ل��ي��ل��ى ي��ا ك��ن��ِت ل��ئ��ن

أباها) يخاطب (ثم
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ووق��وف��ي ع��ن��دك��م لُ��ب��ث��ي ط��ال ل��ق��د ال��ح��م��ى س��ي��د ي��ا ال��ل��ه ب��ح��ف��ظ أَالن
ل��ي��ل��ى ي��ا ��ْق��ِت وُوفِّ

ليىل:

ح��ل��ي��ف��ي! ت��ك��وُن ه��ل ل��ق��ي��ٍس، ح��ل��ي��ًف��ا س��ي��دي ك��ن��َت ل��ق��د

عوف: ابن

ثَ��ق��ي��ف! ل��ورد ال ال��ق��واف��ي ل��ورد خ��اط��بً��ا ج��ئ��ُت إن��م��ا ُم��ح��اًال س��أل��ِت

البان) شجر وراء ما إىل املهدي ويشيعه الخباء باب من (يخرج

ليىل:

وش��ان��ي؟ األْريَ��ِح��يِّ األم��ي��ر ش��أن ِم��ن ك��ان م��اذا ق��ل��ُت! م��اذا ربَّ��اُه
اإلح��س��ان ق��ل��ي��ل��َة وك��ن��ت ف��ي��ه ُم��ح��س��نً��ا ع��وٍف اب��ُن ك��ان م��وق��ٍف ف��ي
ِص��ي��ان��ي أذال أو ح��ج��اب��ي ورم��ى ب��م��س��اءٍَة ن��ال��ن��ي ق��ي��ًس��ا ف��زع��م��ُت
ب��ان ل��ل��م��ك��ارم وق��ي��ٌس م��ج��دي ب��ن��ى ق��د ق��ي��ًس��ا أن ت��ع��َل��ُم وال��ن��ف��ُس
م��ك��ان��ي ال��زم��ان َع��ِل��َم م��ا ال��ب��ي��د ف��ي ب��ي ن��وَّه��ن ال��ت��ي ق��ص��ائ��ده ل��وال
ب��ف��ان ل��ي��س ف��يَّ ق��ي��ٍس وق��ص��ي��د أه��ل��ه وي��ف��نَ��ى ي��ط��َوى غ��ًدا ن��ج��ٌد
ال��غ��ض��ب��ان ي��د م��ن ي��خ��رُج واألم��ُر ي��دي م��ن أم��ري ف��ض��اع غ��ِض��بْ��ُت ل��ي م��ا
ِع��ن��ان��ي م��ل��ك��ُت أو رش��دي أب��ص��رُت ف��ل��ي��ت��ن��ي ت��ح��ك��م��ي��ن م��ا ان��ظ��ري ق��ال��وا
ب��ال��ه��ذي��ان اث��ن��ي��ن ق��ت��ل��ت ح��ت��ى س��اع��ًة ب��ال��وس��اوس أه��ذي زل��ت م��ا
ل��س��ان��ي ي��ق��وُد ش��ي��ط��اٌن ك��ان ق��د وك��أن��م��ا م��أم��ورٌة وك��أن��ن��ي
اإلن��س��ان م��ص��اي��َر ي��ُخ��طُّ ح��ظٌّ غ��ي��ره��ا وق��دِّر أش��ي��اءً ق��دَّرُت
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الرابع الفصل

األول املنظر

منهم طائفة اجتمعت حيث الجن، قرى من قرية يف ثقيف، بني ديار (حول
يف منهم شاب وبينهم الفلوات، يف ضاالٍّ وجهه عىل يهيم وهو بقيس للحفاوة
عقاالن رأسه وعىل قدمه، إىل فرعه من الحرير يرتدى الثياب جميل إنيس شكل
ينشدون الجميع — قيس شيطان األموي هو بالذهب، املحىل الحرير من

ويرقصون)

الجن: نشيد

ال��ع��ج��ْب ب��ال��م��رأَى ي��س��ي��ُل ك��ال��ذَّه��ْب األص��ي��ُل ه��ذا
وال��ُك��ثُ��ْب ال��وه��اِد ع��ل��ى

ال��ع��رْب ج��نَّ ي��ا ه��ل��مَّ ال��ط��رْب ي��ب��ع��ُث ال��رق��ُص
ال��ح��ط��ْب ع��ل��ى م��َش��ى إذا ال��لَّ��َه��ْب َرق��ص��َة ه��ل��مَّ
َدَم��ا ت��غ��ل��ي ك��م��ا ن��غ��ِل��ي ج��َه��نَّ��َم��ا ب��ن��و ن��ح��ن��و
ال��س��م��ا ف��ي أب��ون��ا ث��اَر ك��م��ا األرِض ف��ي ن��ث��ور
ال��م��ن��اِر ال��ع��َل��ِم ال��ج��ب��اِر ب��ن��و ن��ح��ن
ان��ت��م��ى ل��ُه م��ن ع��زَّ ي��ا ال��ن��ار ِب��ك��َر إب��ل��ي��َس
ال��ع��اِص��ف��ْه ال��ري��اُح ن��ح��ن ال��ق��اص��ف��ْه ال��رُُّع��وُد ن��ح��ن
ع��رم��َرَم��ا ع��رم��َرًم��ا ال��زاِح��َف��ْه وال��ظ��ل��م��اُت



ليىل مجنون

ال��ب��ش��ر ون��س��َم��ُع ن��رى ُص��َوْر ل��ن��ا وم��ا ل��ن��ا
ت��ك��ل��م��ا وم��ن م��ن��ا ح��َض��َر م��ن يَ��َرْوَن وال
ِب��َخ��دم أو ب��س��ادٍة ن��ص��ط��دْم ح��ي��َن ن��ق��ول
ع��َم��ى ع��ًم��ى ع��ًم��ى ع��ًم��ى ص��م��م ص��م��م ص��م��م ص��م��م

هبيد:

ال��خ��ب��ر؟ م��ا ع��ْض��َرُف��وُت ي��ا َه��ه��ن��ا؟ اج��ت��م��ْع��ن��ا ف��ي��َم

عرضفوت:

ح��َض��ْر ف��ي��م��ن ح��ض��رتُ��ه��ا ض��ج��ٌة ت��ل��ك … أدِر ال
َع��َس��ًرا أخ��اك ف��س��ل

هبيد:

ع��َس��ْر؟ ي��ا ه��ن��اك م��اذا

عرس:

ك��ال��ب��ق��ْر ن��دِري ل��ي��َس م��ا إل��ى م��س��وق��وَن ن��ح��ن

األموي:

ُض��رِِّه ف��ي ي��رُس��ُف اإلن��ِس م��ن ع��اِب��ٌر أرِض��ك��م ف��ي ال��ج��نِّ ب��ن��ي
ق��دِره م��ن ��ْع��ُر ال��شِّ ن��بَّ��ه ف��تً��ى أن��ه واع��ل��م��وا ب��ِه ف��غ��ال��وا

هبيد:

ه��و؟ تُ��َرى وأي��َن
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آخر:

ي��ك��ون م��اذا

األموي:

أم��ره م��ن ��ك يُ��ه��مُّ وم��اذا
ش��ع��ِره ف��ي أح��ُك��ُم اإلن��س م��ن ص��اح��بً��ا ل��ي أن ت��ع��ل��م��وا أل��م

هبيد:

ف��ك��ِره ف��ي ش��ئ��ت م��ا وت��ق��ذُف ي��ق��وُل م��ا ل��ه تُ��وِح��ي أن��ت أج��ل

األموي:

ذك��ره م��ن ال��ب��ي��ُد َِت ت��م��ألَّ ع��اش��ق أن��ه ف��اع��ل��م��وا إذن

عاصف:

أْس��ره ف��ي ال��م��س��ت��ه��ام��ي��ن ح��وى واح��د ال��ه��وى أن وأع��ل��م
س��ح��ره م��ن ال��ق��ل��ب م��دلَّ��ه��ُة ق��ل��بَ��ه س��ح��رت ال��ت��ي وأن

األموي:

غ��ي��ِره ه��وى ع��ن وأص��ِرُف��ه��ا ل��ه ل��ي��ل��ى ألْك��ُف��ُل وإن��ي
ُط��ْه��ِرِه ع��ن ال��ع��ي��َن أغ��ِم��ِض ول��م ال��زم��اَن ل��ي��ل��ى ُط��ه��ر ع��ل��ى َس��ِه��ْرُت
ِس��ره م��ن ال��ل��ُه ق��دََّس وم��ا ال��زواَج ح��ت��ى ال��ح��ب ع��ن ص��َرف��ُت
ق��ب��ره! ف��ي ال��ح��بِّ ع��ل��ى س��ِه��ْرت ال��ق��ب��ور تَ��ش��قُّ ع��ي��ن��ي أنَّ ول��و
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عرضفوت:

ي��ك��ون وم��ن

األموي:

ق��ي��س

عرضفوت:

ق��ي��س؟ م��ن

عاصف:

ال��ق��م��ْر! ي��خ��َف��ى وه��ل
َش��َع��ر ال��ذي وال��س��اح��ر س��ح��ر ال��ذي ال��ش��اع��ُر
وت��ر ول��إلن��س م��ن��ه��ا وت��ْر ل��ن��ا َح��نْ��َج��َرٌة

هبيد:

ال��ب��ش��ْر؟ ولِ��ف��ت��ي��ان ع��ض��رف��وُت ي��ا ل��ن��ا وم��ا
ش��ر! غ��ي��ر أب��ي��ه��م وم��ن م��ن��ه��م��و ل��ِق��ي��ن��ا وم��ا

عرضفوت:

زك��اٌم أِب��ك��م اس��م��ع��وا ال��ج��نِّ ب��ن��ي

جني:

ولِ��ْم؟
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عرضفوت:

ال��ج��واءُ ل��َع��م��رُك��م��و نَ��تَ��نَ��ْت

آخر:

ال��ج��و؟ ف��ي وم��ا

عرضفوت:

ذَك��اءُ ول��ه نَ��ت��ان��ٌة ف��ف��ي��ه �يٌّ آدم� �ٌح ري�
ال��ُخ��نْ��َف��س��اءُ ع��ل��يَّ م��رَّت ف��َق��د ي��وًم��ا ع��ل��يَّ م��رَّ ال��ب��ش��ريُّ إذا

جني:

وال��َع��ن��اء ال��ت��ب��رُُّم ب��ه��ا وط��ال اب��تُ��ِل��ي��ن��ا ال��بَ��َش��ِر ب��ع��داوة أج��ل
ك��ب��ري��اء آدَم ت��راِث وك��لُّ أب��ون��ا إب��ل��ي��ٌس ب��ال��ك��ب��ر م��ض��ى
ال��ن��س��اء ف��ي��ن��ا ع��اَرَه��ا وتَ��ْدِف��ُن ع��ب��ن��ا ف��ي��ق��ال رج��الُ��ه��م يَ��ع��ي��ب
دواء ل��ه ل��ي��س ال��ج��نِّ��ي م��ن داءٌ ق��ال ال��م��ط��ب��ب َع��ج��َز وإن
ال��ب��الء ال��ج��نِّ م��ع��ش��َر ف��م��ن��ا ف��زلَّ��ت ص��غ��اره��م��و َق��َف��َزْت وإن
ال��َخ��ف��اء وال ال��ح��ج��اب ع��ص��م ف��م��ا ف��اح��ت��ج��ب��ن��ا أذاه��م م��ن وِخ��ف��ن��ا
وال��س��م��اء! م��ن��ه األرُض ت��ع��وذ م��ن��ا ب��ال��ل��ه م��ت��ع��وٍذ وك��م

عرضفوت:

األن��ب��ي��اء ج��ن��اه م��ا ون��ن��س��ى ال��ت��ج��ن��ي ال��ن��اس م��ن ن��ش��ك��و وق��د

جني:

ِع��دان��ا؟ م��ن أي��ًض��ا ال��ل��ه أُرْس��ُل
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عرضفوت:

َس��واءُ ع��داوت��ن��ا ف��ي ه��م أج��ل
ال��ب��ن��اء ن��ه��َض م��ا ال��ج��نُّ ول��وال وض��خ��ًم��ا س��ل��ي��م��اٌن ف��خ��ًم��ا ب��ن��ى
ال��ج��زاء؟ ك��ان م��ا ت��دروَن ف��ه��ْل ب��أي��ٍد ال��ك��ب��رى ت��دم��َر ب��ن��ي��ن��ا

جني:

ال��ج��زاء؟ ك��ان وم��ا

آخرون:

أَِب��ْن

عرضفوت:

ان��ق��ض��اءُ! ل��م��دَّت��ه م��ا وس��ج��ن �ذاٌب ع�
ال��َم��اءِ ف��تَ��ْح��َت

جني:

ال��م��اءِ ت��ح��َت

عرضفوت:

م��اءُ! وع��ل��ي��ه ط��الس��م ع��ل��ي��ِه �اٍن ع�
ع��ِل��ْم��تُ��م ل��و ال��ق��م��اق��م ج��وف وف��ي
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آخرون:

ال��ق��م��اق��م؟ ف��ي وم��اذا

عرضفوت:

أب��ري��اءُ!

جني:

ف��ي��ه��ا ��ُه��م زجَّ ذا وم��ن

عرضفوت:

ق��ض��اء ل��ه يُ��َردُّ ال ع��ل��ي��ن��ا �ٌر �ي� أم�
ي��ش��اء! م��ا ي��ف��ع��ُل ف��ه��و وَم��ْل��ٌك يَ��ق��ِض��ي ح��ي��ُث ع��دٌل ف��ه��و ن��ب��يٌّ

عاصف:

ال��ب��ش��ر م��ن ق��ي��ٌس ل��ي��س م��ن��ك��م��و ق��وُم ي��ا ق��ي��س

جني:

ظ��ه��ر ع��ام��ٍر ب��ن��ي ف��ي وإن��م��ا م��نَّ��ا ق��ي��س

آخر:

ال��ش��ج��ر ع��ل��ى ي��ت��ف��لَّ��ى رأي��تُ��ه ق��د إن��ن��ي
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ثالث:

واس��ت��ت��ر ال��ِج��نِّ َع��وََّة ع��وى ق��د وس��م��ع��ن��اُه

رابع:

ال��س��ف��ر ف��ي ال��ظ��ب��َي رِك��َب رأي��ت��ه أي��ًض��ا أن��ا

عاصف(متطلًعا):

ف��ان��ظ��روا ت��ع��اَل��ْوا

ينظر) حيث إىل الجميع (يتطلع

جني:

م��اذا؟

آخر:

ع��ج��ي��ٌب

عرضفوت:

ال��ف��ض��اءُ يُ��دح��ِرُج��ه ش��ب��ًح��ا ن��رى
ذا؟ �ٌس �ي� أق�

عاصف:

وال��ل��ق��اء ال��ت��ح��ف��ُز وج��ب ف��ق��د ف��اس��ت��ع��دُّوا ه��و ن��ع��م
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آخر): (لجني هبيد

ك��ال��خ��يَ��اِل أص��ب��ح ال��ذََّوب��ان م��ن ت��ج��ْده ال��ُم��ض��نَ��ى ق��ي��ًس��ا ��ْل ت��أمَّ

اآلخر:

��م��ال؟ وب��ال��شِّ ب��ال��يَ��م��ي��ن ��ق يُ��ص��فِّ ت��راُه أم��ا ال��ط��ري��َق ض��لَّ ل��ق��د
ال��ض��الل ع��ن��د ع��اداِت��ه��م ع��ل��ى نَ��ْه��ًج��ا ع��ل��ي��ه ال��ث��ي��اَب َق��َل��َب وق��د

وينشدون) حوله فيلتفون قيس (يظهر

ال��ُم��ح��ب��ي��ن��ا وس��ل��ط��اَن ال��ح��بِّ َم��ِل��ك س��الٌم
وادي��ن��ا ُش��رَِّف ل��ق��د ال��رح��ِب وع��ل��ى وأه��ًال
ب��ال��ورد يُ��ح��يُّ��ونَ��ك ال��وادي م��ن ال��ج��نُّ أت��ى
بُ��ْع��ِد م��ن ن��ادي��ك إل��ى ال��ح��ادي رك��بَ��ه��م ح��دا

الشمال) وذات اليمني ذات قيس (يتلفت

تُ��رى ي��ا أن��زل��تَ��ن��ي واٍد وأيَّ ��رى ال��سُّ ب��َي ان��ت��ه��ت أي��ن إل��ى َرب
أن��ا؟ أي��ن أو ب��ال��ط��اِئ��ِف أن��ا أو ُج��ْزتُ��ُه ل��ع��لِّ��ي ال��ش��اِم ف��ي ع��س��اَي
ال��َك��رى وت��ه��وي��ُل ال��وه��م ع��َم��ُل أم ِج��نَّ��ٌة ح��ول��ي ال��ُم��ُس��وُخ وه��ذه

�اٍح ص� �ا أن� ال،

جسمه) (يتحسس

تَ��َرى يَ��ق��َظ��ى ُم��ق��ل��ت��ي وت��ل��ك ي��دي وِذي ِرج��ِل��ي ه��ذه
ُق��رى؟ ك��ال��ن��اِس ل��ل��ج��نَّ��ة ت��ك��ون وأَْن ب��ال��ج��ن أُوِم��ُن ال ولِ��َم
اخ��ت��ف��ى م��ا م��ن��ه أك��ث��ُر ظ��اه��ُرُه ب��ع��اَل��ٍم م��ع��رف��ًة أدَّع��ي ال

والتطلع) النظر ويعيد جبينه (يمسح
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ال��ُم��َس��وََّم��ْه خ��ي��ل��ه��م��و وه��ذه ِش��ْرِذَم��ْه ل��َع��م��ري ال��ج��نِّ م��َن ت��ل��ك
وُم��ْل��َج��َم��ه ُم��ْس��َرَج��ٌة وأرن��ُب ��َم��ْه ال��ُم��ط��هَّ ك��ال��ف��َرس ن��ع��ام��ة

وَش��يْ��َه��َم��ْه وَظ��ب��ي��ٌة وُق��نْ��ُف��ذٌ
َك��ثَ��ْب ع��ن م��ن��ي ال��ج��نُّ ال��ع��ج��ْب! ك��لَّ ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��ح��ط��ْب ف��ي ك��ال��دَُّخ��اِن ال��ع��ي��وِن ف��ي دق��اٌق س��وٌد
ال��ل��ه��ْب ع��ي��ونِ��َه��ا وم��ن أف��واه��ه��ا م��ن ي��خ��رُج
ب��ال��ذَّنَ��ْب وص��ال ن��يْ��ه ب��َق��ر ج��ال َم��ن ك��ل م��ن

الجان:

م��نَّ��ا ِش��رًَّة أو أذًى تَ��خ��ش ال ال��ح��بِّ نَ��ِب��يَّ
ال��ِج��نَّ��ا؟ تَ��ع��ِط��ُف ال ف��ِل��ْم وال��وح��َش��ا ال��ط��ي��َر َع��ط��ْف��َت
َع��نَّ��ا وش��ي��ط��انَ��يْ��ِه��َم��ا واألع��ش��ى ��ان ح��سَّ وَس��ْل

األموي:

ش��ف��ان��ي ال��ق��دي��م ش��وق��ي م��ن ه��و وال ب��ه أن��ت��ف��ْع ل��م ال��ش��اَم ورائ��ي ت��رك��ُت
م��ك��ان��ي بَ��ِرْح��ُت م��ا ك��أن��ي ووج��دي ص��ب��اب��ت��ي أق��اس��ي ن��ج��ٍد إل��ى وع��دُت
ِح��س��ان ِج��دَّ األش��ك��اِل م��ؤل��ف��َة ل��ي��ال��ي��ا ف��ان��ف��ج��رِت ل��ي��ل��ى ت��رك��تُ��ِك
ال��ق��م��ران ت��م��ث��اِل��ِك م��ن ي��خ��ُل ول��م ��رى ال��سُّ وال ي��وًم��ا م��ن��ك س��يْ��ري يَ��ْخ��ُل ف��ل��م
ع��ن��ان��ي َم��َل��ك��ن أو س��ب��ي��ل��ي م��ألَن س��وارٌح ه��واِك م��ن أرض ك��ل ع��ل��ى
رآن��ي) ح��ي��ن ل��ل��رح��م��ِن وك��ب��ر رأي��تُ��ه ح��ي��ن ل��ل��ت��ْوب��اد (وأج��ه��ش��ُت
ف��دع��ان��ي) ص��وتِ��ه ب��أع��ل��ى ون��ادى َع��َرْف��تُ��ُه ل��م��ا ال��ع��ي��ِن دم��َع (وأذريْ��ُت

ويتأمله) قيس منه (يدنو

قيس(لنفسه):

تَ��ع��ي! م��ا أُذْن��ي ووي��َح ت��رى؟ م��ا ع��ي��ن��ي وي��َح ي��ا
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م��ع��ي؟ ع��ق��ل��ي أو ال��ي��وَم ع��ن��ي غ��اب ع��ق��ل��ي؟ وأي��ن
يُ��س��َم��ع ل��م ش��ف��ت��ي م��ن ق��ل��تُ��ه ُم��ذ ل��ي ال��ش��ع��ر
ال��ُم��دَّع��ي؟ ال��غ��الم ل��ذا ب��ه أْوَح��ى ال��ذي ذا م��ن

انتقاده) يف ويأخذ الشاب من (يقرتب

وِع��ْق��يَ��اِن َوْش��ٍي ِم��ْن يَ��م��ان��يَّ��اِن ع��ق��االن
ث��ع��ب��ان ج��ل��دِة ف��ي ال��ش��م��س ك��َل��ْم��ِح يُ��ِض��ي��ئَ��اِن
ال��ق��ان��ي؟ م��ط��َرِف��َك م��ن األح��َم��ُر ��َف��ُق ال��شَّ وأي��ن

��ان غ��سَّ أم��الك م��ن َع��ِة ال��رْو ف��ي ت��ق��ُرب وق��د
��ان ح��سَّ رق��ِة إل��ى ال��ش��ع��ر ف��ي ت��ب��لُ��ُغ وق��د
ه��ذا؟ ي��ا ش��أن��ك ف��م��ا

األموي:

ش��ان��ي م��ن يَ��ع��ن��ي��َك وم��ا

قيس:

ث��اِن ل��ه م��ا ج��ري��ئً��ا أش��ع��اٍر س��اِرق أرى
ب��ي��ت��اِن يُ��س��َرق وق��د ب��ي��ٍت ع��ل��ى يُ��س��َط��ى ف��ق��د
إلِن��س��ان أب��ي��اتً��ا اإلن��س��ان يَ��نْ��تَ��ِح��ل وال
وإح��س��ان��ي ص��ن��ع��ي ف��م��ن ش��ع��ٍر م��ن أن��َش��ْدَت وم��ا
أُذن��ان تَ��ْس��َم��ْع��ه ول��م ب��ع��ُد ب��ه أه��ت��ْف ول��م
أل��ح��ان��ي؟ أُذْن��بْ��ك أت��ْت أي��ن وِم��ن أَن��ت ف��َم��ن
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األموي:

آن إل��ى آٍن ِم��ن ال��ش��ع��َر ع��ل��ي��ك ال��م��ل��ق��ي أن��ا
وال��ش��ي��ط��ان ال��ه��اج��س أن��ا

قيس:

ش��يْ��ط��ان��ي ل��س��َت ال، ال،

نفسه) يناجي (ثم

أَره ل��م ول��ك��ن ش��ي��ط��ان��ي ب��اس��م س��ِم��ع��ُت أج��ل
خ��ب��َره ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ن��ي �ا �دَّث� ح� �ي وأم� �ي أب�

مرتدًدا) األموي خطاب إىل (يعود

األم��وّي؟ أن��ت أل��س��َت

األموي:

ت��ذك��َره أن ت��َخ��ْف ال

قيس:

َرْه م��ص��وَّ ع��ص��ب��ي ف��ي ص��ورٌة إال أن��ت م��ا
ألن��ك��ره ح��اض��ًرا ع��ق��ل��ي ك��ان ل��و وع��ب��ٌث
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بعود): األرض ينكت قيس(وهو

ه��ن��ا؟ ق��ي��س��ان ن��ح��ن أم واح��د أق��ي��ٌس وي��ح��ي
�ا؟ أن� أم �ويُّ األم� ه��ذا ال��ش��اع��ر وأيُّ��ن��ا
ب��ن��ا؟ ال��س��ح��ر َع��بَ��ِث م��ن �ه وب� �ي ب� �ذي ال� أم

ج��ن��ى ق��د ل��ي��ل��ى ح��بُّ َع��ل��يَّ م��ج��ن��ون أن��ا أم

األموي:

ق��ي��س

قيس:

ق��ي��س ل��ب��ي��َك

األموي:

ق��ي��س أن��ا م��ا

قيس:

إذَن؟ م��ن

األموي:

ش��ي��ط��انُ��ْه إنِّ��ِن��ي ق��ل��ُت

قيس:

م��ن��ه أن��ت ف��م��ا آدٍم م��ن ق��ي��س
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األموي:

وج��دانُ��ْه ع��ام��ر ق��ي��س م��ن أن��ا

قيس:

�ك �ن� م� ب��رب��ي اس��ت��ع��ذُت وج��دان��َي؟ أن��ت

األموي:

ش��انُ��ْه! ج��ل ب��ه ت��س��ت��ع��ذ ال
ل��س��ان��ه ن��ح��ن ال��ل��س��ان ع��ب��ق��ريِّ ق��وٍم ش��اع��ِر ك��لُّ ش��اء: ه��ك��ذا

ومطرًقا): بوجهه قيس(مشيًحا

ي��ع��ُم��ُر! ل��س��اِن��ي ب��ال��ج��نِّ أص��ب��َح ع��َج��ب��ا ي��ا
وي��أم��ُر َف��ِم��ي ع��ل��ى م��اِرٌد ي��نْ��َه��ى وص��رُت
ي��ق��ص��ُر؟ ال ل��ه م��ا ي��ط��وُل؟ ال ل��ل��س��اِن��ي م��ا
ال��ش��َرُر؟ م��ن��ه ي��خ��ُرُج ال ك��ي��ف ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

قيس): كتف عىل يده (واضًعا األموي

م��ف��كِّ��ُر؟ ُم��ط��ِرٌق أن��ت ف��ي��م ق��ي��س ع��الَم
�ري �ب� خ� �ي ف�

قيس:

تُ��خ��ب��ُر ف��ي��م��ا ص��دْق��َت وم��ا أج��ل
ب��َش��ُر ل��س��ان��ي إن م��ارًدا ل��س��ان��ي ل��ي��س
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األموي:

إذْن! ال��ش��ع��َر وح��َدك ق��ل

قيس:

أْق��ِدُر؟ ال ت��ظ��نُّ��ن��ي

األموي:

تَ��ْش��ُع��ر! ك��ي��ف ق��ي��ُس ي��ا أِرن��ا ق��ْل إذَْن ج��رِّْب

قيس:

تُ��ح��بُّ وم��ا

األموي:

ال��م��ن��َظ��ُر وه��ذا ال��ج��نِّ ق��ري��ُة
ي��ؤثِّ��ر؟ م��ا ق��ي��ُس راءٍ أن��ت ف��ي��م��ا أل��ي��س

قيس:

! أم��ويُّ ي��ا إذن إس��م��ع

األموي:

أن��ت��ظ��ر إن��ن��ي
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قيس:

ت��زَخ��ُر، ال��ب��ص��ر م��ط��ارح ف��ي ورم��ال ي��زه��ُر، وف��ض��اءٌ تَ��ص��ّوُر، وج��وٌه
َع��بْ��َق��ْر! ك��أن��ه��ا ب��ال��ج��نِّ ت��م��وُج وق��ري��ٌة

(ضاحًكا): األموي

واض��ح��ك��وا! ت��ع��اَل��ْوا ق��ه! ق��ه

الجن) من جماعة (تضحك

غضب): قيس(يف

ت��س��َخ��ُر؟ أِم��نِّ��ي … ق��ه ق��ه

األموي:

تُ��ْك��س��ُر ال��ب��ي��وُت ال��ب��ي��ِد ش��اع��َر ي��ا ه��ك��ذا م��ا

آخر: جني

ت��ن��ثُ��ُر! ول��ك��ْن ق��ي��س ي��ا تَ��نْ��ُظ��ُم ال إن��ك

األموي:

ال��َح��َص��ُر! ل��ع��م��ري ه��ذا م��ف��َح��ًم��ا ق��ي��ُس ل��ك م��ا
��َويْ��ِع��ُر ال��شُّ يُ��ف��ح��م ل��ك��ن ال��ش��اع��ُر يُ��ف��َح��م ال
ال��وتَ��ُر؟ ع��ن��ه أدب��َر ال��ذي ك��ال��ُع��وِد ل��ك م��ا
ت��ن��ُف��ُر؟ ق��ي��ُس م��ن��َك اآلن��س��اِت ل��ل��ق��واف��ي م��ا

آن ال��ـ ل��س��انَ��َك ت��رى ك��ي��ف
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قيس:

ح��ج��ُر! ع��ل��ي��ه
ال��م��س��يْ��ِط��ُر! وش��ع��رَي م��ش��اع��ري ع��ل��ى أن��َت
ي��ح��ُض��ُر ح��ض��رَت وإن خ��اط��ري غ��اب غ��ب��ت إن

األموي:

�ر! �ِك� �ن� تُ� �ت �ن� وك� ق��ي��ُس تُ��ن��ك��ُرنِ��ي ال اآلن
�ُر ت��ظ��ه� وك��ي��ف ال��ج��نُّ ت��خ��ت��ف��ي ك��ي��ف ع��ِج��بْ��َت
ال��تَّ��َج��بُّ��ُر ِط��ي��ن��تُ��ه ع��ال��ٌم ه��ذا ق��ي��ُس ي��ا
وت��غ��ُم��ُر ص��ْح��راؤه رائ��ده��ا ع��ل��ى ت��ط��َغ��ى
ال��ت��ح��يُّ��ُر ن��ظ��اِم��ِه ف��ي ال��ُم��ْم��ِع��ِن وغ��اي��ة

أك��ثَ��ُر! ج��ِه��ْل��َت ف��ال��ذي ع��ن��ه ع��ِل��م��ت م��ه��م��ا

قيس:

وخ��ل��ي��ال ل��ي أًخ��ا ك��ن��َت ل��ئ��ن ال��ج��نِّ أَخ��ا ي��ا
ال��س��ب��ي��ال ف��ي��ه��ا أرى ال أرض أع��م��اءِ ف��ي أن��ا

األموي:

ق��ي��س؟ ت��ب��ِغ��ي أي��ن

قيس:

ِل��ي��َال ال��دَّ ل��ي��ل��ى إل��ى ك��ن �ى �ل� �ي� ل�
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األموي:

ق��ل��ي��ًال ام��ِش ث��م ال��م��ه��ديِّ أب��ا ي��ا ي��م��ي��نً��ا ِم��ْل
ال��ع��ل��ي��ال يَ��ش��ف��ي ال��ذي ءَ وال��م��ا ال��م��ن��زَل تَ��ج��د

مهروًال) يمينه آخذًا قيس (ينطلق

الثاني املنظر

ورد — قليل بعد عىل ورد دار ترى حيث بالطائف ثقيف بني حي (يف
الخباء من قيس يقرتب — رفاقه من رفيق وبجانبه الرمل، عىل مضطجع

نفسه) مناجيًا

قيس:

�ا داُره� �َك �ي� �ات� ه� أن ل��م��خ��ب��ري ق��ل��ب��ي إن
ق��راره��ا ف��ي��ه ق��رَّ ال��ذي ب��ال��ط��ائ��ف أن��ا
�ا �اره� دي� �ف �ي� �ق� وث� ت��ن��ق��ل��ي ث��ق��ي��ف ف��ي
ان��ج��راُره��ا ف��ت��ع��اي��ى َج��َرْرتُ��َه��ا ل��س��اق��ي م��ا
م��زاُره��ا ت��دان��ى ق��د ل��ي ي��ق��ول ول��ق��ل��ب��ي

ن��اره��ا ال��ق��ل��ب وف��ي ل��ل��ي��ل��ى أه��ت��دي ال ك��ي��ف
ج��اره��ا ال��ي��وَم أن��ن��ي نُ��بِّ��ئَ��ْت ل��ي��الَي ل��ي��ت

وصاحبه) ورًدا (يتبني

ك��ذوبَ��ا ع��ل��يَّ ش��ي��ط��ان��ي ك��ان م��ا ض��الل��ة ب��ع��د ال��داَر ُه��دي��ُت ع��ج��ٌب!
ال��طِّ��ي��ب��ا ل��ي��ل��ى دي��اُر إل��يَّ ب��ع��ثَ��ْت ب��ع��لُ��ه��ا وذل��ك م��ن��ازلُ��ه��ا ه��ذي
م��ق��ل��وب��ا! ج��ل��َده أُل��ب��س أتُ��راه ك��اس��م��ه أش��ق��ر ورُد غ��ري��م��ي ه��ذا
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ج��ن��وب��ا! ال��ت��راب ف��ي ��ر يُ��َع��فِّ ب��غ��ٌل ك��أن��ه األدي��م اف��ت��رش ب��الُ��ه م��ا

ورد: رفيق

ك��ال��ذي��ب ن��ح��ون��ا ي��دبُّ ش��خ��ًص��ا ال��ق��ري��ِب ال��م��َدى م��ن أرى ورد
ال��ُم��ري��ِب َخ��ش��ي��ُة ُخ��ط��اه ع��ل��ى

ورد:

ال��غ��ري��ب خ��ي��رة ت��ق��وُل ال ِل��ْم
َم��رَّا ب��ال��ح��ي ي��م��رُّ س��ب��ي��ٍل اب��ُن ل��ع��لَّ��ه
ج��رَّا س��اَق��يْ��ه ي��ج��رُّ س��ق��ي��ًم��ا أراه إن��ي

قلًقا) رقدته من (ينهض

الرفيق:

َم��ن ع��رف��َت

ورد:

أض��رَّا ال��غ��راُم ب��ه �ٌس �ي� ق�

الرفيق:

ق��ي��س؟

ورد:

أج��ل
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الرفيق:

ت��ج��رَّا ك��ي��ف إل��ي��ك؟ أف��َض��ى ك��ي��ف

ورد:

س��رَّا األم��ر ف��ي ل��ع��ل وش��أن��ي وق��ي��ًس��ا دع��ن��ي

وقيس) ورد ويتالقى الرجل (ينرصف

قيس:

ثَ��ِق��ي��ٍف؟ ب��ن��ي ورد أه��ذا

ورد:

ُرب��اَه��ا ف��ي ي��ن��ب��ُت ال��ورُد ن��ع��م

قيس:

َغ��ض��اه��ا! أو ال��ع��ش��ي��رة ِم ب��ُق��الَّ ��ْب تُ��َل��قَّ ل��م ورًدا ��ي��َت ُس��مِّ َولِ��ْم

وحلم): سكون (يف ورد

ش��ذاه��ا يَ��ْط��َع��ْم ل��م ال��م��زك��وُم إذا ع��ل��ي��ه��ا؟ وم��ا ال��وروَد ض��رَّ وم��ا

قيس:

ف��اه��ا؟) َق��بَّ��ْل��َت أو ال��ص��ب��ح ُق��بَ��يْ��َل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��م��ْم��َت ه��ل (ب��ربَّ��ك
ن��داه��ا؟) ف��ي األُْق��َح��َوانَ��ِة رف��ي��َف ل��ي��ل��ى ق��روُن ع��ل��ي��ك ��ْت رفَّ (وه��ل
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وسكون): فرتة (بعد ورد

ق��ي��س ي��ا وال ن��ع��م

قيس:

ن��ع��ْم أو ال م��ن ب��دَّ ال �ل ب�

ورد:

تُ��َه��ْم؟ م��ن ال��ح��الل م��ع ه��ل ق��ي��ُس ي��ا ن��ع��ْم ه��بْ��َه��ا
وك��م؟ أه��ل��ه؟ ق��بَّ��ل ه��ل يُ��س��أل: ال ال��م��ْرءُ
ال��ق��دم إل��ى رأس��ه��ا م��ن ق��بَّ��ْل��تُ��ه��ا ل��ق��د أج��ل

قيس(غاضبًا):

وس��ق��ْم! ب��الءٌ ��ى ال��ُح��مَّ ُق��ب��ل��ُة ل��ع��م��ري ت��ل��ك
َج��ثَ��ْم ال��ش��اة ع��ل��ى ـ��ُب ال��ذئ��ـ إذا ال��ذئ��ِب ُق��ب��ل��ُة أو

نفسه) يحدث وكأنما قليًال (يرتاجع

زع��م! ف��ي��م��ا ِص��ْدَق��ُه ي��ا ال! ل��َي: ي��ق��ول ق��ل��ب��ي

ورد:

وك��رْم أن��اٍة ف��ي واس��م��ْع ق��ي��ُس ت��ع��اَل إذن
ال��َح��َك��ْم ب��ي��ن��ن��ا ال��َج��ائ��َر ال��غ��ض��َب ت��ج��ع��ل��نَّ ال

ال��ق��ل��م م��ث��َل��ه خ��طَّ م��ا إن��ه ح��دي��ث��ي إس��م��ع
�َدم �خ� ال� وال �ه ب� رون �د ي� �ُل األه� ال �رُّه وس�

َظ��َل��ْم ال��ذي أن��ا ال ق��ي��س ُظ��ِل��ْم��ُت ال��ذي أن��ا
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ق��َس��ْم ق��ي��س ي��ا ل��ك �يَّ �ل� ع� �ا وم� �ُة �يَّ� أِل�
أنَ��ْم ل��م وال��ل��ي��ل��ت��ان ب��ي ال��ل��ي��ل��ُة م��رَِّت ك��م

ن��َدم م��ن خ��ل��ْوُت م��ا ل��ي��ل��ى دارَي ح��وت م��ن��ذُ
��نَ��م ب��ال��صَّ ك��ال��وث��ن��يِّ ب��ه��ا إط��اف��ت��ي ك��ان��ت
ال��ق��دم ف��خ��ان��ت��ن��ي َش��ه��ا ِف��را ج��ئ��ُت ورب��م��ا
َرِح��م ب��ي��ن��ن��ا ول��ي��س َم��ْح��َرٌم ل��ي ك��أن��ه��ا
واج��ت��َرم ه��ذا ع��ل��يَّ ج��ن��ى ق��ي��ُس ي��ا ش��ع��ُرك
اْل��َح��َرْم ص��ي��ُد ك��أن��ه��ا ف��ام��ت��ن��ع��ْت ه��يَّ��بَ��ه��ا

واألل��م وق��ي��ٍس وال��ش��ع��ِر ل��ل��ح��بِّ وَه��ب��تُ��ه��ا

قيس:

ت��ع��اَل تُ��بَ��يِّ��ْن ل��م م��ا ل��َي أِب��ْن ث��ق��ي��ٍف َس��ِريَّ ت��ع��اَل َوْل��ك��ن
ال��وب��اَال ب��ي��ان��ي ع��ل��ي��ك وَج��رَّ ال��ش��ق��اءَ ب��ش��ع��ري َل��ِق��ي��َت ت��ق��وُل
ال��م��ق��اَال ش��رح��ت إال ف��ب��ال��ل��ه ف��أْوج��زتَ��ه ق��وًال ق��ل��َت ل��ق��د

ورد:

ق��ي��س أَص��ِغ إذن

قيس:

ورُد ال��ص��دَق ق��ل

ورد:

خ��الَال إال ال��ص��دُق ل��ي ك��ان وه��ل
ب��اَال ل��ل��ع��ام��ريَّ��ات أُل��ق ول��م ثَ��ِق��ي��ًف��ا إال اخ��ت��رُت م��ا ف��ل��والك
ال��طِّ��واَال وأروي ال��ِق��ص��ار أغ��نِّ��ي ال��ش��ب��اِب م��ن��ذ ب��ش��ع��رك ذه��ب��ُت
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ال��خ��ي��اَال ال��ق��واف��ي ب��ي��ن وأل��م��ُح ل��ي��ل��ى ِظ��لَّ أل��ف��اِظ��ه ب��ي��ن أرى
ح��اال ال��م��ح��بَّ��يْ��ن ب��ي��ن وال��ع��ش��ُق ال��ق��ص��ائ��د وق��ي��ل ُرِدْدُت ف��ل��م��ا
م��اال م��س��ع��اَي دون أدَِّخ��ْر ول��م خ��اط��بً��ا ح��يِّ��ه��ا إل��ى خ��رج��ُت
ال��ح��الال ق��ب��ل��ي ه��اب ام��رٍئ وأيُّ ف��تَ��َه��يَّ��بْ��تُ��َه��ا ب��ه��ا ب��ن��يْ��ُت
ال��ض��الال وب��ل��ي��ل��ى ب��ه ل��ق��ي��ُت ال��ب��الء أص��ل ق��ي��ُس ي��ا ف��ِش��ع��ُرك
ج��الال ك��س��اه��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا ف��ُع��لِّ��ْق��تُ��َه��ا ج��م��اًال ك��س��اه��ا
أَن��اال أن َق��َداس��تُ��ه��ا ن��ه��تْ��ِن��ي ال��ح��ق��وق ألن��اَل ج��ئْ��تُ��ه��ا إذا

ال��م��ه��دي! أب��ا أْم��ِس��ْك

الخباء) باب عىل ليىل تبدو إذ همس، إىل كالمه (يستحيل

ال��خ��ب��ا م��ن ط��ل��ع��ْت ع��ل��ي��ن��ا ل��ي��ل��ى �ذه ه� �ْر �ُظ� أُنْ�

متهدج) بصوت ينادي (ثم

ه��ن��ا ت��ح��بِّ��ي��ن م��ن َه��ن��اِك، ل��ي��ل��ى أت��ى ق��ي��ٌس أس��رع��ي، ت��ع��اَل��ْي ل��ي��ل��ى

قيس:

ب��ن��ا؟ تَ��ه��َزا تُ��َرى أم م��ن��ي تَ��س��َخ��ُر أم أن��ت ق��ل ورُد ي��ا أم��ازٌح

ورد:

ُم��ه��ازًال أق��ْل ل��م ا ِج��دٍّ ق��ل��ُت ب��ل

إليها): بالذهاب ا قيس(هامٍّ

ال��ُخ��ط��ا ��ْم��ه��ا تُ��َج��شِّ ال ف��دْع��ه��ا إذن
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تقرتب): (وليىل ورد

ال��ح��ص��ا ف��ي ال��غ��زال َوْطءُ ك��أن��ه خ��ط��وه��ا ه��م��َس ال��م��ه��ديِّ أب��ا إِس��م��ْع
م��دى أق��ص��ى م��ن ري��َح��ك ل��َوَج��دْت أْدُع��ه��ا ل��م ول��و ��ْت ف��اه��ت��مَّ دع��وُت
ال��ل��ق��ا ب��لُ��بِّ��ك ي��ذه��ْب ف��ال أت��ْت، ذي ه��ي واس��تَ��ِع��دَّ، ت��ث��بَّ��ْت ق��ي��ُس

ل��س��ب��ي��ل��ي ام��ض��ي اآلن

قيس:

ُق��َوى ُخ��رُت إن��ن��ي أِع��نِّ��ي، إل��ب��ْث �ْم أِق� �ل ب�

ورد:

أن��ا وال��زوُج ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ُب أن��ت ي��ج��م��ُع��ن��ا ال ال��م��ْوق��ف أرى ق��ي��ُس
ب��ال��ق��ض��ا ارت��ط��م��ن��ا ال��ث��الث��ُة ن��ح��ن م��ن��ك��م��ا! ل��ي وي��ا م��ن��ي ل��ك��م��ا ي��ا

قيس) عىل ليىل وتقبل (ينرصف

قيس:

ال��ق��ل��ب ل��ي��ل��ى ل��ي��الي،

ليىل:

ح��ال��ي؟ وس��اء األرُض ب��ي دارْت ل��ي م��ا ق��ي��س

قيس:

ال��ه��زاِل وم��ن ��ق��ام ال��سَّ م��ن وم��ال��ي م��ه��ج��ت��ي ل��ي��ل��ى ف��داك
خ��ي��اِل ع��ل��ى ذراع��يْ��ك أل��ِق��ي ت��ع��اِل��ي ال��ن��وى ل��ي اش��ك��ي ت��ع��ال��ْي

بشوق) (تصافحه
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ليىل:

م��ن��ت��ب��ه��ان؟ ن��ح��ن أم س��رى أح��ل��ٌم ب��ج��ان��ب��ي أن��ت ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��َب أح��قٌّ
م��غ��ت��رب��ان؟ ن��ح��ن ث��ق��ي��ٍف ب��أرض ع��اِم��ٍر أرض م��ن ال��م��ه��د ت��راب أب��ع��د

قيس:

ي��ج��ت��م��ع��ان ح��ي��ث إال األرض م��ن وِخ��لِّ��ه ل��خ��لٍّ م��ل ل��ي��ل��ى، ح��ن��ان��يْ��ك
م��ك��ان��ي ف��ي��ه أن��ت م��ك��اٍن وك��لُّ م��ن��زل��ي م��ن��ك ق��رَّب��ْت ب��الد ف��ك��لُّ

ليىل:

ت��ب��ت��دران ع��ي��ن��اَك ف��َرٍح أِم��ْن بُ��لِّ��ال ب��ال��دم��ع خ��دَّيْ��ك أرى ل��ي ف��م��ا

قيس:

وال��ذَّوب��ان ��ْق��م ال��سُّ ب��ه��ذا رم��اِك ح��ادٍث ش��رِّ م��ن ال��روُح ل��ي��ل��ى ف��داؤِك

ليىل:

ك��س��ان��ي ال��ُه��زاُل ك��ان وَم��ن ُه��زال��ي ح��بَّ��ذا ق��ي��س؟ م��ه��زول��ًة إذن ت��ران��ي

قيس:

ال��ف��ك��ر؟ ف��ي��م��ن ل��ي��ل��ى، ال��ف��ك��ُر ه��و

ليىل:

ت��ج��نَّ��ى ال��ذي ف��ي
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قيس:

ك��ف��ان��ي ل��ق��ي��ُت م��ا ك��ف��ان��ي

ليىل:

واح��ٌد ق��ي��ُس ي��ا ال��س��ه��َم أن أأدرك��َت
ه��دف��ان؟ ل��ل��ه��وى ك��ل��يْ��ن��ا وأنَّ��ا

م��ذب��وٌح ق��ي��ُس ك��الن��ا
واألمِّ األِب �ُل �ي� �ت� ق�

ب��س��كِّ��ي��ٍن ط��ع��ي��ن��ان
�م �وه� وال� �ادة �ع� ال� �ن م�

ل��م ��ن م��مَّ زوِّج��ُت ل��ق��د
َط��ْع��م��ي وال ذْوق��ي ي��ك��ن

س��نِّ��ي ع��ن ي��ك��بُ��ُر وم��ن
ع��ل��م��ي ع��ن ي��ص��ُغ��ُر وم��ن

ال��ح��يِّ م��ن ال غ��ري��ٌب
�مِّ �ع� ال� �د َول� �ن م� وال

�ي �رِب� تَ� �ه �روتُ� ث� وال
ال��َج��مِّ أب��ي م��ال ع��ل��ى

ب��ي��ت ف��ي ال��ي��وَم ف��ت��ن��ح��ن
ُم��نْ��َض��مِّ ِض��دَّيْ��ن ع��ل��ى

ظ��ل��م ع��ل��ى ال��س��ج��ُن ي��ن��ط��وي ال وق��د ال��س��ج��ُن ه��و
ال��رُّغ��م ع��ل��ى ج��اريْ��ن م��يَ��تَ��يْ��ن ح��وى ال��ق��ب��ُر ه��و
ال��َع��ظ��م م��ن ال��َع��ْظ��ُم يَ��ب��ُع��ِد ل��م وإن ش��ت��ي��ت��يْ��ن

ب��ال��رُّوِح ال��ق��رَب ف��إن
ب��ال��ج��س��م ال��ق��رُب ول��ي��س
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قيس:

ق��دم��ان ب��ه��ا تُ��ن��َق��ل ل��م ال��ب��ي��د م��ن َق��ْف��َرٍة ظ��ل ف��ي ل��ي��َل ي��ا ن��ِع��ْش ت��ع��ال��ْي
ب��ان وأيْ��َك��ِة ُع��ص��ف��وٍر ورنَّ��ِة وَج��ْدَوٍل َخ��ِل��يٍّ واٍد إل��ى ت��ع��ال��ْي
وأم��ان َدٍد م��ْن ع��ي��ٍش وأح��الم وج��ن��ون��ه ��ب��ا ال��صِّ ذك��رى إل��ى ت��ع��ال��ي
م��ع��ان ب��ذات ل��ي��س��ت ال��ه��وى وق��ب��َل ��ب��ا ال��صِّ َم��يْ��ع��ة ف��ي ل��ي��َل ي��ا ُق��ب��ل��ة ف��ك��م
م��س��ت��ت��ران ال��بَ��ْه��م خ��ل��ف ن��ح��ن وإذن ت��رت��ع��ي ال��بَ��ْه��ُم إذا وأع��ط��يْ��ن��ا أخ��ذْن��ا
خ��ف��ق��ان م��ن ال��ق��ل��َب ي��ع��وُد م��ا وال ال��ه��وى م��ا ذل��ك ي��وَم ن��دري ن��ُك ول��م
َغ��ِردان ِم��ن��ق��اريْ��ه��م��ا ل��فَّ ك��م��ا ف��م��ي م��ن ف��اك َق��رِِّب��ي ل��ي��ل��ى ال��ن��ف��س ُم��نَ��ى
ال��ج��س��دان وال ُروح��ان��ا ��ْق��َم ال��سُّ وال ب��ع��ده��ا ال��ب��ؤَس ي��ع��ِرف ال ُق��ب��ل��ًة نَ��ذُْق
ي��ل��ت��ق��ي��ان ح��ي��ن ش��ف��ت��ي��ن��ا ع��ل��ى وغ��ب��ط��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ن��ع��ي��م ف��ك��لُّ
ث��ان ال��ج��وان��ح ف��ي ق��ل��ٌب ال��ق��ل��ب م��ع ك��أن��م��ا خ��ف��وًق��ا ص��دران��ا وي��خ��ُف��ُق

ليىل) (تنفر

ليىل:

وك��ي��ف؟

قيس:

ال ولِ��ْم

ليىل:

ي��دان إل��ي��ه ت��دع��و ب��م��ا ل��ي وال ف��اع��ًال ق��ي��ُس ي��ا ل��س��َت

قيس:

ل��ي��َل؟ ي��ا أت��ع��ِص��ي��ن��ن��ي
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ليىل:

ن��ه��ان��ي ال��ض��م��ي��ر ف��ي ص��وتً��ا ول��ك��نَّ �ري آم� �ِص أَْع� �م ل�
ش��انَ��ا ل��ه ت��ج��ع��ْل ف��ل��م ذََه��ل��َت ل��ق��د ب��ه َح��َف��ْل��َت م��ا ورٌد ق��ي��س؟ ي��ا وورُد

قيس(غاضبًا):

ل��ي��ل��ى ي��ا زوَج��ك ت��ع��ن��ي��ن

رأسها): (منكسة ليىل

ن��ع��م

قيس:

اآلنَ��ا! أح��ب��ب��ِت��ه تُ��َرى ورًدا؟ أح��ب��بْ��ِت �ى �ت� وم�

ليىل:

ان��ف��ج��اُرَك؟ ف��ي��َم

قيس:

ب��ه ُف��ِج��ئْ��ُت ك��ي��ٍد م��ن

ليىل:

غ��يْ��رانَ��ا ال��م��ه��دي أب��ا أراك إن��ي
وس��ل��ط��انَ��ا أؤدِّي��ه ع��ل��يَّ ��ا ح��قٍّ ل��ه أن ق��ي��ُس ف��اع��ل��ْم ال��زوُج، ه��و ورٌد
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قيس:

ت��ح��اب��ب��ت��م��ا إذن

ليىل:

إن��س��انَ��ا ال��ق��ل��ُب س��واك أح��بَّ ف��م��ا ت��ظ��ل��م��ن��ي أن��ت ب��ل
َ وإح��س��ان��ا ف��ض��ًال يُ��س��رَِّح��ن��ي ح��ت��ى أب��ًدا داره م��ن ب��ارح��ًة ول��س��ُت
ب��ل��وانَ��ا ال��رح��م��ن إل��ى إال ن��ش��ُك ل��م ب��ن��ا ال��زم��اُن م��ال إن ال��ح��رائ��َر ن��ح��ن

قيس:

م��ع��ي! ت��ذه��ب��ي��ن ب��ل

ليىل:

خ��ان��ا وال ع��ه��دي ع��ن ح��اد ف��م��ا ع��ه��ًدا، �ه ل� �ون أخ� ال ال
أل��وان��ا ك��ال��ف��ت��ي��ان َن ت��ل��وَّ وال خ��لُ��ًق��ا ي��خ��ت��ل��ْف ل��م ال��ص��ف��ا ك��ن��بْ��ع ف��تً��ى

قيس(متهكًما):

وب��ه��ت��انً��ا زوًرا ل��ي ح��بُّ��ِك وك��ان ص��ادق��ٍة ِج��دَّ ورٍد ح��بِّ ف��ي أراِك

ليىل:

ق��ي��س!

قيس(صارًخا):

وأوط��ان��ا أح��ب��ابً��ا ُل أب��دِّ غ��ًدا واس��ع��ٌة! ال��ل��ه ب��الُد ات��رك��ي��ن��ي

ليىل) به فتمسك يرتكها أن (يحاول
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ليىل:

ق��ي��س! ي��ا ال��ع��ق��َل

قيس:

دع��ي ال��رداءَ َخ��لِّ��ي ال

استعطاف) هيئة يف باكية إياها تارًكا سبيله إىل ويندفع منها يفلت (ثم

ليىل:

ك��ان��ا! م��ا ع��اد ل��ق��ي��ٍس وارح��م��ت��اه
وال��وج��ع��ا ب��ل��واي ق��ي��ٌس أك��ث��َر ص��ن��ع��ا؟ م��ا وآِه ل��ق��ي��ٍس واًه��ا

عفراء) (تدخل

ع��ن��دي ع��ف��راء

عفراء:

ال��ج��زع��ا ب��ه واس��ت��دف��ع��ي ال��ص��ب��َر س��ي��دت��ي ل��بَّ��يْ��ك

ليىل:

وق��ع��ا؟ وم��ا ج��رى م��ا ع��ل��ى ص��ب��ري إذن ك��ي��ف ال��ح��دي��ث س��م��ع��ِت ل��ق��د
س��ِم��ع��ا وال ل��ه ب��اًال يُ��ل��ِق ل��م م��ش��ف��ق��ٍة م��ق��اَل ل��ق��ي��س ق��ل��ُت
وم��ص��ط��ن��ًع��ا م��دًَّع��ى ج��ن��ونَ��ه زع��م��وا وإن ِج��نَّ��ة ذو وق��ي��ُس
ولِ��ع��ا ب��ش��ع��ره إال ع��ق��َل ال ف��تً��ى ج��ن��ون ف��ي ال��ن��اُس ت��ح��ي��ر
م��ن��ع��ا م��ا ال��ط��الَق ورَد ي��س��أُل م��ح��اس��ن��ٍة ف��ي ج��اء ل��و وال��ل��ِه
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ورع��ا أو ال��رج��ال ف��ي م��روءًة ل��ه ِك��َف��اء ال ع��ف��َر ي��ا ف��ورُد
��ق��م ال��سُّ م��ن م��ن آه

عفراء:

ع��اف��ي��ٍة أل��َف

ليىل:

ال��ح��ادث��ات م��ن آه

عفراء:

َل��َع��ا أل��َف

ليىل:

ج��ه��دي ب��ال��ص��ب��اب��ة ن��اءَ وإن ال��ع��ْبء أح��م��ُل ال��ه��وى ُع��ذريَّ��ة أن��ا
ك��ُس��ه��دي أِرق��ن وال ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ك��دم��ع��ي ب��ك��يْ��ن م��ا ال��م��ح��بَّ��ات
وع��ن��دي ق��ي��ٍس ع��ن��د ل��ل��م��ق��ادي��ر ث��اٍر أي ل��ي ووي��َح ق��ي��ٍس وي��ح
نَ��ج��د ��اَن ُك��هَّ ال��دواءُ وت��ع��اي��ى ودائ��ي ق��ي��ٍس داءُ ال��ح��يَّ أت��ع��ب
تُ��ج��دي ال��س��ح��ر ُرَق��ى وال تُ��ت��َل��ى ح��ي��ن ع��ن��ا ال��ج��نَّ تَ��ص��ِرُف ال��ح��وام��ي��ُم ال
ويُ��ردي ذوي��ه م��ن ال��ع��ق��َل يَ��س��لُ��ُب ع��ب��ق��ريٌّ ه��وى وب��ي أب��ق��ي��ٍس
ال��ُم��َف��دِّي وح��ار ال��رُّق��ى ف��ي��ه ض��اَع وداءٌ ق��دي��ٍم م��ن ال��ب��ي��د ِع��لَّ��ُة
ب��ع��ه��د وف��اءٍ وم��ن ع��ف��اٍف م��ن إال ي��ق��ت��ُل ح��ي��ن س��الح��اه م��ا
ب��ع��دي تُ��َع��ذََّب ول��ن ك��ع��ذاب��ي ق��ب��ل��ي ع��ذراءُ ب��ال��ح��ب تُ��َع��ذَّْب ل��م
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عفراء:

اش��ه��ْد! رب��َي ع��ذراء؟ ه��ي

ليىل:

ل��ح��دي رك��ُن ��ن��ي ي��ض��مَّ ح��ت��ى ع��ذراءُ �ْل أج�

عفراء:

ت��ح��تَ��ه أن��ِت وال��ذي

ليىل:

م��س��ت��ب��دِّ وال َج��ف��وٍة ذي غ��ي��ر �ٍل �ع� ب� �ت �ح� ت�
«ورد» ُم��روءِة ف��ي ف��ت��واريْ��ُت ال��ن��واح��ي ج��م��ي��ع م��ن ال��ل��وُم راع��ن��ي

تقول) ما آخر سمع وقد ورد (يقبل

«م��ه��دي» ب��ن��َت ي��ا ال��ِف��داءُ ن��ف��س��ي ل��ك ش��ك��وٌر ل��ي��ل��ى س��م��ع��ت؟ م��اذا ربِّ

ليىل:

ورد

ورد:

ل��ي��ل��ى
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ليىل:

أب��دي ف��أص��ب��ح��ُت ال��ج��وى أخ��ف��ي ك��ن��ُت وع��ف��ًوا ورُد ُرح��م��اَك

ورد:

َه��دِّي َع ال��ُم��ف��زَّ رْوَع��ِك ه��دِّئ��ي ل��ي��ل��ى؟ أث��ارِك م��اذا ب��ل��ي��ل��ى؟ م��ا

ليىل:

ش��ِب��ع��ا وم��ا ه��ي��ك��ل��ي م��ل��ت��ِه��ٌم م��ج��ت��ه��د ف��يَّ ورُد ي��ا ال��داءُ
م��ض��ط��َج��ع��ا إل��يَّ ج��ن��ب��ي يَ��ح��َم��ُد وال ال��ط��ع��اَم أش��ت��ه��ي ال أص��ب��ح��ُت
ان��ص��دع��ا أن��ه ورُد ي��ا أُح��سُّ ب��ه ح��لَّ ح��ي��ن ال��ي��أس م��ن ق��ل��ب��ي
م��ض��ط��ِل��ع��ا ��ل��وه َح��مَّ ب��م��ا ك��ان ول��ق��د س��اع��ًة ال��ي��أَس ي��ح��م��ِل ل��م
ان��ت��ف��ع��ا ب��ه ي��ائ��ًس��ا ت��رى ول��ن م��ن��ت��ِف��ٌع ب��ال��ع��ي��ش ال��م��ت��م��ن��ي
اج��ت��م��ع��ا وح��رب��َي ق��ي��س ح��رب��َك ع��ل��ى وال��ق��ض��اءُ ال��ي��وَم ال��ق��دُر
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عامر بني حي من مقربة عىل عام طريق يف التوباد جبل سفح عىل (مقابر
الرتاب عليه يهيلون الحي من أشخاص زال ما جديد قرب بينها من يبدو
يرى وصغاره وفتيانه الحي رجال من كثري حوله ومن األحجار، ويضعون
وهم االنرصاف، يف املشيعون يبدأ — حزين أو باك وكلهم وورد املهدي بينهم

مروًرا) ورد عىل ويمرون واحد بعد واحًدا ويصافحونه املهدي يعزون

معز:

ل��ي��ل��ى أب��ا ل��ل��ه إن��ا

آخر:

ج��م��ي��ل ل��ي��ل��ى أب��ا ص��ب��ٌر

يف الحي صبيان من صبيٍّا فيسأل الطريق يف رجل يمر انرصافهم أثناء (يف
ناحية)

املار:

ص��ب��ي؟ ي��ا َم��ْن ق��ب��ُر



ليىل مجنون

الصبي:

أب��ي ي��ا ق��ب��ُره��ا

املار:

إم��رأٌة؟

الصبي:

ن��ع��م

املار:

ت��ك��وُن؟ وَم��ن

املهدي) إىل مشريًا (الصبي

ال��رج��ْل ذا ب��ن��ُت
ن��ج��ِد؟ م��ن أل��س��َت ال��م��ه��ِدي اب��ن��ُة َل��ي��ل��ى

آخر: صبي

َل��ْح��ُد ل��ه��ا ج��ّف وم��ا ل��ي��ل��ى ُدف��ن��ْت ق��د أج��ْل
ورُد ص��اح��بُ��ه��ا وذا ل��ي��ل��ى أب��و ال��ش��ي��خ وذا

وال��زوُج ال��وال��ُد ه��ن��ا

املار:

وق��ي��ٌس!
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الصبي:

ب��ع��ُد ي��ج��ئْ ل��م

فيعزيه) املهدي من الرجل (يقرتب

املار:

ج��زًع��ا أج��م��ْل َم��ه��ديُّ

معز:

َج��م��اَل��ْك ل��ي��ل��ى أب��ا ي��ا

آخر:

ل��ي��ل��ى أب��ا َع��زاءً

آخر:

ل��ي��ل��ى أب��ا َع��زاءً

آخر:

ج��م��ي��ل ل��ي��ل��ى أب��ا ص��ب��ٌر

إليه): (هامًسا ورد أصدقاء من صديق

إح��س��ان ل��ل��ن��اس وم��ا ورُد ي��ا أح��س��ن��َت ل��ق��د
إن��س��ان ع��زَّاك وم��ا ل��ي��ل��ى أب��ا يُ��ع��زُّون
ك��ان��وا م��ا ال��ي��وم ع��ل��ي��ك أق��س��ى تَ��َره��م ان��ُظ��ْر ب��ل
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ُع��دوان األْع��ي��ن وف��ي ب��غ��ض��اءٌ األوُج��ه ع��ل��ى

ورد:

ُم��ن��ص��ِف ب��ع��ي��ن ال��ن��اس إل��ى وان��ُظ��ْر أخ��ي م��ه��ًال
ب��دا م��ا ي��أخ��ذون ه��م

خ��ِف��ي م��ا وي��ت��رك��ون
س��وءٌ ف��يَّ ال��ج��م��اع��ات ظ��نُّ

أص��اب��ا م��ا ف��يَّ ورأيُ��ه��م
ق��ي��ٍس ع��ُدوُّ أن��ى يَ��َرْون

اغ��ت��ص��اب��ا م��ن��ه ل��ي��ل��ى أخ��ذُت
ش��ق��اءً ن��ف��س��يْ��ه��م��ا وزدُت

ع��ذاب��ا ق��ل��ب��يْ��ِه��َم��ا وزدُت
ل��ي��ل��ى ق��ب��ر ال��ن��اس ل��ي��س��أِل

ال��ج��واب��ا ق��ب��ره��ا ف��ي ف��إن

معز) آخر يعزيه أن بعد املهدي إىل (يلتفت

ل��ي��ل��ى أب��ا ��ْل ت��ج��مَّ

إياه): (مصافًحا املهدي

ال��ت��ج��لُّ��ِد ق��ل��ي��ل ب��خ��وَّاٍر ول��س��ُت ط��اق��ت��ي ��ل��ت ت��ج��مَّ
ِب��ُم��ْع��تَ��ِد َع��ثَ��رُت ب��اٍغ م��ن ق��م��ُت إذا ِح��ْق��بَ��ًة ورُد ي��ا ال��ن��اس ُف��ض��وَل َح��َم��ْل��ُت
م��ب��ِرد ك��ل وم��ن ِم��ق��راٍض ك��ل وم��ن ِم��ع��َوٍل ك��ل ف��م��ن ع��رض��ي ف��ي يَ��ع��ي��ث��ون
س��ؤَددي وي��ه��دُم يُ��َف��دِّي��ن��ي وه��ذا َف��ْرَوت��ي وي��ق��ط��ُع ي��ح��يِّ��ي��ن��ي وه��ذا
ُم��ب��دَّد ال��ب��وادي ف��ي ب��ِع��رض ل��ظ��لَّ��ْت اب��ن��ت��ي ع��ل��ى س��ت��ًرا تُ��ْرخ ل��م ل��و ورُد وي��ا
��د ال��ُم��م��هَّ ال��ص��غ��ي��ر ت��م��ري��ض ب��ب��ي��ت��ك وُم��رَِّض��ْت ال��ش��ق��ي��ق ح��ف��ظ اب��ن��ت��ي َح��ِف��ظ��َت
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م��ع��بَ��د ك��ُدْم��يَ��ة أو ديْ��ٍر ك��ع��ذراءِ وخ��دره��ا ح��م��اَك ف��ي ل��ي��ل��ى وص��يَّ��رت
ال��ي��د ج��اح��د أو ال��م��ع��روف ل��ك ب��ن��اٍس أن��ا ف��م��ا ف��اذه��ْب ورُد ي��ا ص��ن��تَ��ه��ا ل��ق��د
س��يِّ��د واب��َن س��يِّ��ًدا غ��الًم��ا أح��بَّ��ْت ح��رٍَّة ب��ن��ُت ُح��رٌة ف��ت��اٌة ول��ي��ل��ى
ال��م��ف��نِّ��د وَع��ْوَن ال��واش��ي م��ع وك��ن��ُت ه��واُه��م��ا ح��رَب ك��ن��ُت أن��ي وأع��ل��ُم

باكيًا) القرب إىل (يلتفت

ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ل��ه ب��ظ��ل

ورد:

ال��ُخ��ْل��ِد ب��ح��ب��وح��ة وف��ي
ن��ج��ِد ث��رى ف��ي ف��ن��ام��ي ل��ي��ل��ى ي��ا نَ��ْج��ُد وه��ذا

ابن والشاعر املغني الغريض اآلخر الطريق جانب من املرسح دائرة (يدخل
وسعد) وأمية سعيد

الغريض:

وث��مَّ َس��ع��ي��ٍد ي��اب��ن ال��ح��يُّ دن��ا

سعيد: ابن

ثَ��مَّ؟ وم��ا

الغريض:

ال��ن��ظ��ْر يُ��ج��بْ��ك أُن��ظ��ر
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سعيد: ابن

ق��ب��وٌر؟

الغريض:

ال��ُح��َف��ْر نُ��ج��ي��ُز ق��ل��ي��ل وع��م��ا ال��ق��ب��ور ع��ارض��تْ��ن��ا أج��ل

سعيد: ابن

ال��ب��ش��ر ق��ب��ر ه��ي أو األرُض ه��ي ُح��ْف��َرٍة ع��ل��ى إال ن��ح��ن وه��ل
ال��م��ح��ت��َض��ر غ��رغ��ر إذا ي��راه��ا ال��ح��ي��اة ب��غ��رور ��ب��ٌة م��ح��جَّ

ج��دي��د ب��ق��ب��ٍر ب��ُص��رت غ��ري��ُض:

الغريض:

ال��َع��َف��ْر؟ ذا ف��ي ال��م��وت س��وى وم��اذا

سعيد: ابن

ال��ُع��ُم��ر وي��ج��ِري ال��ح��ي��اَة وي��ح��ي��ا ال��ه��واء أم��ِس ي��م��ألُ ك��ان أٌخ
ال��ُح��َج��ْر غ��ري��ُب ال��ِوط��اءِ غ��ري��ُب ال��ِغ��َط��اءِ غ��ري��ُب ل��ع��م��ري ن��زي��ٌل
َع��َم��ْر وم��راًرا خ��ال م��راًرا ال��ِك��َراء ك��ب��ي��وِت م��ن��زٍل ل��دى
يُ��َزْر ل��م ك��أن ف��يُ��ن��س��ى ف��ِغ��بٍّ��ا ال��ك��ث��ي��ر ف��دون ك��ث��ي��ًرا يُ��زاُر
ه��َج��ر م��ن ب��ض��ائ��ره ول��ي��س ال��واص��ل��ون ب��ن��اف��ع��ه ول��ي��س
ال��م��ط��ر ال��َف��ت��راِت ف��ي وح��يَّ��اَك ال��ري��اُح ع��دتْ��َك أم��ِس َم��يْ��َت ف��ي��ا
��َور ال��صُّ ق��ري��َب ال��خ��ي��ال ُم��ط��ي��َف م��ن��ك ك��ان وإن ك��ع��اٍد َوأم��ِس
ال��َوَط��ر ال��ن��ه��اُر ف��ي��ك وأدرك ال��ي��دي��ِن م��ن��ك ال��ل��ي��ُل ن��ف��ض ل��ق��د
ال��ق��در وِدن��ت ال��ق��ض��اء ق��ه��رَت ال��ت��راب ل��واء ت��ح��ت وأم��س��ي��َت
األَش��ر وأي��ن ال��س��روُر وأي��ن ال��غ��روُر أي��ن وراءَك ��ْت ت��ل��فَّ
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ال��م��زَدِه��ر ل��ي��ل��ه س��ن��ا وأي��ن ال��ح��ي��اة ُع��ْرِس م��َع��اِل��ُم وأي��ن
ال��بُ��َك��ِر َط��ْل��ُق ال��ع��ِش��يَّ��اِت َض��ح��وُك ال��ع��روِس ك��ُح��ْل��ِم ش��ب��اٌب وأي��ن
ُم��س��ت��ت��ر ك��اش��ٍح وم��ن ُم��ب��ي��ٍن س��اف��ٍر م��ن ال��ع��داواُت وأي��ن
ال��زََّه��ر وأن��ت يَ��ُح��ْم��َن ك��ن��ح��ٍل ُص��ح��ب��ٍة م��ن اُت ال��م��ودَّ وأي��ن
ال��ث��م��ر رج��اء ع��ن��د ك��ث��ي��رون ال��ِق��ط��اِف ام��ت��ن��اِع ع��ن��د ق��ل��ي��ل��ون
اإلِب��ر ب��ص��اِب إال يَ��ْج��ِز ف��ل��م ال��وداد ب��َش��ْه��ِد س��ق��ي��َت َم��ن وك��م
َس��َح��ر م��ن ل��ه��ا م��ا ل��ي��ل��ًة ونَ��ْم ��نَ��اِت ال��سِّ ك��ك��لِّ ال ِس��نَ��ًة ف��ذُْق
ال��خ��ب��ر َدف��نَّ��ا ل��ل��ع��دوِّ وق��ل ال��ح��دي��َث ط��َويْ��نَ��ا ل��ل��ص��ِدي��ِق وُق��ل
ُم��ن��ت��َظ��ر رك��ابَ��ه��م��ا ف��ِإن ال��ت��راِب ف��ي م��ك��انَ��يْ��ِه��َم��ا وه��يِّ��ئ

سعد:

ال��غ��ري��ض؟ ف��ي ت��رى م��اذا أم��ي��ُة

أمية:

ال��ط��رْب؟ أم��ي��ِر ف��ي أرى وم��اذا

سعد:

ال��ع��رْب وش��ادي ال��ِح��ج��اِز ُم��غ��نِّ��ي ال��غ��ري��ض أن ال��ن��اُس ع��ل��م ل��ق��د
… �ن �ك� ول�

أمية:

ال��رِّيَ��ْب تُ��ث��ي��َر أن ش��أن��ه��ا ف��م��ن «ول��ك��ن»؟ وراء وم��اذا

سعد:

ال��غ��ض��ب ق��ري��ُب ف��ه��و ف��ي��غ��ض��َب ي��س��م��َع��نَّ ال ال��ص��وَت اخ��ِف��ض أَُم��يَّ
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ال��َح��بَ��ب رق��َص ال��ك��أِس ف��ي وت��س��َم��ُع ال��ن��س��ي��َم تُ��ح��سُّ ال��م��غ��ن��ي وأُذُْن
ذه��ب ق��د ب��ي ال��تَ��َط��يُّ��َر وإن ال��َغ��ري��َض أخ��اُف إن��ي أم��يَّ��ُة

أمية:

�ف؟ �ي� وك� ال��غ��ري��ض َح��وَل ال��ش��ؤَم تَ��رى وأي��ن

سعد:

ال��س��ب��ب تَ��دِر ُروي��َدَك
ان��س��ك��ب ال��ع��روِس دم��َع رام ف��ل��و ال��ب��ك��اءَ يَ��ه��ي��ُج «س��ع��د»ُ ال��غ��ري��ض أل��ي��س
نَ��َدْب ح��ت��ى ال��نَّ��دَب وع��لَّ��ْم��نَ��ُه ال��ن��ائ��ح��اِت ب��ي��ئ��ِة ف��ي ت��رع��رع
اْل��َح��َس��ْب أه��ِل م��آت��َم ويُ��ذِْك��ي ال��رس��وِل آَل ب��ي��ث��رَب ي��ن��وح

أمية:

َج��َل��ْب ع��ل��ي��ن��ا ب��الءٍ وأيَّ ذك��رَت م��م��ا ال��ش��ؤِم ي��ُد وأي��ن
وال��ط��رب األس��ى ب��ن��اح��ي��ت��ي��ه��ا ال��ح��ي��اِة ُم��َغ��نِّ��ي إال ه��و وم��ا

سعد:

وج��ب ِل��ق��يْ��ٍس ��ا ح��قٍّ ل��ن��ق��ض��َي ع��ام��ٍر ق��اص��دو ول��ك��ن��ن��ا
ال��َوَص��ْب ث��ق��ي��ل ال��ب��الءِ ط��وي��ل ال��دي��اِر ف��ي ع��اش��ٍق ع��ن ون��س��أَل
األدب أض��اع ال��م��ري��ِض وأه��َل ال��م��ري��َض ب��ال��ن��ائ��ح��ات زار وم��ن

للغناء) الغريض (يتهيأ

ال��نَّ��َغ��ْم يُ��رس��ُل ذا ه��و ش��ج��ُوه ه��اج ذا ه��و
واألَك��ْم ال��ق��اِع ف��ي رنَّ نُ��واِح��ه م��ن ه��ات��ٌف
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األل��م َص��َدى وف��ؤاٍد خ��اط��ر ك��لِّ ف��ي ه��و

الغريض: أنشودة

ال��غ��م��اُم ال��ق��اَع وس��َق��ى �الُم س� �وت �م� ال� وادَي
�راُم �ح� ال� واألرُض ِم��ح��رابُ��ك ال��ُق��ْدُس ال��س��م��اءُ
ك��الُم ��م��ِت ال��صَّ وم��ن ُم��ب��ي��ٌن ��ْم��ِت ال��صَّ ف��ي أن��َت
ف��ن��ام��وا ال��ل��ي��ُل َغ��ِش��َي ل��ك��ن أه��لُ��ك يَ��م��ْت ل��م

أق��ام��وا أي��ن وال ص��اروا م��ا نَ��در ل��م ُغ��يَّ��ٌب

من يدخل ثم األنشودة آخر يسمع حيث من الحي ناحية إىل (يخرجون
وزياد) قيس اختفائهم، أثر عىل اآلخر الجانب

قيس:

ورع��ى ص��ب��ان��ا ال��ل��ُه وس��ق��ى ال��ح��ي��ا ح��يَّ��اك ال��تَّ��ْوبَ��اد ج��ب��َل
ال��ُم��رِض��ع��ا ف��ك��ن��َت ورَض��ْع��ن��اه م��ه��ده ف��ي ال��ه��وى ن��اغ��ي��ن��ا ف��ي��َك
ال��َم��ط��َل��َع��ا ف��س��ب��ق��ن��ا وب��َك��ْرن��ا َم��غ��ِرب��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س وَح��َدْون��ا
م��ع��ا األه��ل غ��ن��َم ورع��ي��ن��ا زم��نً��ا ع��ش��ن��ا س��ف��ح��ك وع��ل��ى
َم��ْرت��ع��ا وك��ان��ت ل��ش��ب��اب��ي��ن��ا َم��ل��ع��بً��ا ك��ان��ت ال��رَّب��وُة ه��ذه
األربُ��ع��ا ف��م��ح��ون��ا وان��ث��ن��ي��ن��ا أربُ��ًع��ا ح��ص��اه��ا م��ن ب��ن��يْ��ن��ا ك��م
وع��ى ال��رم��ل وال ال��ري��ح ت��ح��ف��ظ ف��ل��م ال��رم��ل ن��ق��ا ف��ي وخ��ط��ط��ن��ا
إص��بَ��ع��ا إال أم��ِس ع��ن ت��ِزد ل��م ط��ف��ل��ًة ب��ع��ي��ن��ي ل��ي��ل��ى تَ��َزْل ل��م
ت��س��م��ع��ا أن أب��ْت ال��ش��وُق ب��ي ه��اج ك��ل��م��ا ��ا ُص��مٍّ ألح��ج��ارَك م��ا
ت��رِج��ع��ا أن أي��اُم��ه ف��أب��ْت ��ب��ا ال��صِّ راج��ع��ُت ج��ئ��تُ��َك ك��ل��م��ا
َم��ْوض��ع��ا إال األرُض وت��ه��وُن س��اع��ة إال ال��ُع��م��ُر ي��ه��وُن ق��د

الحي) ناحية من املقربة إىل قادًما برش (يظهر
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برش:

ق��ي��ُس! ع��زاءً

قيس:

ب��ش��ُر؟ َم��ْن؟

برش:

أج��ْل

قيس:

تُ��ع��زِّي��ن��ي؟ ف��ي��م��ْن
تَ��ك��ف��ي��ن��ي ��َر أخِّ وإن ب��ش��ُر ي��ا ال��م��يِّ��ُت أن��ا

زياد) إىل هامًسا يميل ثم املوقف وحرج قيس جهل أدرك وقد برش (يضطرب

ي��ج��ه��َل��ْه أن أَخ��ْل ول��م م��وتَ��ه��ا ق��ي��ٌس ي��ج��َه��ُل
ل��ْه أق��وُل ع��س��ى م��اذا ل��ي! وويْ��َح ل��ه ويْ��َح
ُم��ع��ض��ل��ْه ال��م��ح��ب إل��ى ن��ع��يُ��ه ال��ح��ب��ي��َب إن
أق��تُ��َل��ْه أن خ��بَّ��ْرتُ��ه أن��ا إن أخ��اف إن��ي

قيس:

ب��ش��ُر
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برش:

ق��ي��ُس َل��بَّ��يْ��َك

قيس:

ب��ش��ُر؟ ي��ا أي��ن م��ن

برش:

ال��ح��يِّ م��ن

قيس:

ع��ام��ْر؟ ح��وادُث م��ا
ب��ش��ر؟ ي��ا أم��ي ك��ي��ف

برش:

ال��ش��وق ب��رَّح��ه��ا

قيس:

… وأه��ل��ي

برش:

م��ت��ك��اث��ر ح��ن��ي��ن��ه��م
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قيس:

وع��ذارى؟ ف��ت��ي��ٍة م��ن ولِ��دات��ي

برش:

ذاك��ر ل��ع��ه��دك ش��يِّ��ٌق ك��لُّ��ه��م

قيس:

وس��اِم��ر؟ ال��ن��ج��وم ع��ل��ى ون��اٍد ال��ري��ح ب��م��دَرج��ِة ل��ن��ا ب��يْ��ٌت ك��ي��ف
ب��ش��ر؟ خ��لَّ��ف��تَ��ه��ا ك��ي��ف وال��ن��خ��ي��الُت

برش:

ن��واض��ر ب��اس��ق��اٌت ه��ن ك��م��ا

قيس:

ِص��غ��اًرا؟ ت��رك��ُت ال��ت��ي وِم��ه��اري

برش:

ض��وام��ر ُج��رٌد ف��ه��ي ق��ي��ُس ك��ِب��رت

قيس:

وب��ش��اع��ر! ب��ف��ارس وت��أت��ي ال��ف��ذَّ ال��س��اب��ق تُ��ن��ب��ُت ال��ب��ي��ُد، ع��زَّت

برش) (يضطرب
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ب��ه؟ م��اذا ب��ش��ٍر وي��ح

برش:

ق��ي��س

قيس:

ث��ائ��ر ال��خ��ف��يَّ��ِة ن��ف��س��َك ف��ي أن��ت �ٌر! �ش� ب�
ال��م��زاه��ر ك��ض��اح��ك��ات ك��ان��ت ل��ك نَ��ب��راٌت وال��ب��ك��ى ال��ح��زن تُ��ش��ِب��ُه

قيس): إىل ثم نفسه برش(إىل

… ق��ي��س ي��ا ش��يءَ ال أُج��ي��ب؟ م��اذا ربِّ

قيس:

ظ��اه��ر ُم��ح��يَّ��اك ف��ي ال��ح��زُن ب��ل
س��اِدر ب��األم��ِس ال��ِع��ذار خ��ل��ي��ِع م��ن ِج��دٌّ ال��ي��وم ل��ك راع��ن��ي ول��ق��د

بالدموع) برش عينا (تغرورق

ال��ب��وادر؟ ال��دم��وُع ه��ذه م��ا ال��ع��م؟ ي��اب��َن أث��ارك ال��ذي م��ا ج��رى؟ م��ا

برش:

ش��يءَ ال ق��ي��س

125



ليىل مجنون

قيس:

ال��م��ح��اذر! ال��نَ��ِع��يِّ َوْج��َم��ُة ه��ذه ج��ل��ي��ًال ك��ت��م��َت ب��ل

برش:

… ق��ي��س

قيس:

ش��اع��ر ب��ال��ف��ج��ي��ع��ِة ب��ش��ُر ي��ا أن��ا ش��ي��ئً��ا تُ��ْخ��ِف وال تَ��ِج��ْم ال ال،
ط��ائ��ر رْوع��َة ال��ف��ؤاُد وِري��َع ال��ي��س��رى ع��ي��ن��َي ن��ل��ت��ق��ي ق��ب��ل ُخ��ْل��ج��ْت

برش:

ق��ادر! ل��ك أق��ولُ��ه م��ا ع��ل��ى أن��ت م��ا ب��رب��ك أع��ِف��ن��ي! أع��ِف��ن��ي!

قيس:

أم��ات��ت؟

برش:

… أم��ِس ق��ض��ْت أج��ل

عليه): يغمى قيس(وهو

ل��ي��اله! وا
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برش:

ال��م��ق��ادر! أش��دَّ م��ا ل��ل��ه

سبيله) يف برش (يميض

قيس): يف (مقرتبًا زياد

آخ��ر؟ ربُّ ي��ا ال��ع��ذاب ل��ه��ذا ه��ل أَي��ص��ح��و؟ ربِّ ع��ل��ي��ه م��غ��ًم��ى ه��و

قيس) (يصحو

زياد:

ال��م��س��م��ُع! وص��ح��ا ع��ي��نُ��ه ص��ح��ْت أف��اق ق��ي��ٌس ربِّ ي��ا ت��ب��ارك��َت
ق��ي��س ل��ن��ا رَج��ع��َت

قيس:

ي��رِج��ُع ال ال��نَّ��ْزع ف��ي ك��ان م��ن ه��ي��ه��ات! ه��ي��ه��اَت
ي��ْس��ط��ع ال ث��م س��ي��ل��ِف��ُظ��ه��ا ال��س��راج ف��ي خ��ْف��ق��ٌة ب��ِق��ي��ْت ل��ق��د
ال��ب��ل��ق��ع! ذل��ك وم��وِع��دن��ا ال��م��وَج��ع��ون ي��ل��ت��ق��ي غ��ًدا زي��اُد

املقابر) إىل (يشري

ال��م��ْوض��ُع ن��ف��س��ه ع��ل��ى ودلَّ ال��ري��اح ب��َع��ْرف ال��ق��ب��وَر ع��َرف��ُت
تُ��ْدف��ع ن��ف��س��ه��ا م��ن ال��ق��ب��ر إل��ى اب��ن��ه��ا ق��ب��َر ��ُس تَ��ل��مَّ ك��ث��ك��ل��ى
أَت��بَ��ع ال��ذي ال��خ��ي��اُل ول��ي��ل��ى ف��اه��ت��دت اب��ن��ه��ا خ��ي��اُل ه��داه��ا
ت��س��م��ع! ال ول��ي��الي ت��ج��ي��ُب ال ل��ي��الك ق��ل��ب! ي��ا ال��ل��ُه ل��ن��ا
نُ��ف��ج��ع ب��ه��ا أنَّ��ا ق��ل��ُب ي��ا ن��ح��َس��ُب ن��ك ول��م ب��ل��ي��ل��ى ُف��ِج��ع��ن��ا

أحجاره) من حجر عىل وجهه فيكب باكيًا القرب إىل (يقرتب
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أدُم��ُع! ي��ا م��س��ي��لُ��ك وه��ذا ال��ب��ك��اء م��ك��اُن ه��ذا أع��ي��ن��يَّ
ال��م��ودَع ال��ث��رى ف��ي َرم��ق��ي ه��ن��ا رس��ُم��ه��ا ه��ن��ا ل��ي��ل��ى ج��س��ُم ه��ن��ا
ي��ل��َم��ُع ال��ب��ل��ى وراء ي��ك��اُد ُك ال��ض��ح��و ال��زَّك��يُّ ل��ي��ل��ى ف��ُم ه��ن��ا
ت��ن��ف��ع ال ف��ي��ه ال��رَُّق��ى وك��ان ال��ت��راُب َع��ف��اه َج��ف��ٍن ِس��ح��ُر ه��ن��ا
ال��بَ��ْل��َق��ع ب��ن��اش��ره ول��ي��س ط��واه ك��ت��اٌب ش��ب��اب��ي م��ن ه��ن��ا
ال��ُم��م��ت��ع واألل��ُم ل��ي��َل، ي��ا ح��ل��ُو ال��ـ األم��ل ه��ن��ا ال��ح��ادث��اُت، ه��ن��ا
ي��م��ن��ع؟ أو ال��م��وِت س��وى م��ن��ه��ا ك يُ��ج��ي��ُر َم��ن ه��ل ال��م��ق��ادي��ر ط��ري��َد
ي��خ��َض��ُع س��ل��ط��انُ��ه��ا ول��ل��م��وت ل��س��ل��ط��ان��ه��ا ال��ح��ي��اُة تَ��ذلُّ
ت��ه��َج��ع؟ أال ت��س��ت��ري��ُح، أال ت��س��ت��ِق��رُّ أال ال��ح��ي��اِة َط��ري��َد
ال��َم��ف��َزع ه��و ال��ت��راُب وه��ذا َم��ف��َزٍع إل��ى ب��ل��غ��َت ق��د بَ��ل��ى

ويناديه) بعيد من شيطانه األموي (يظهر

األموي:

ق��ي��ُس

قيس:

ال��ُم��طَّ��َرْح ال��ش��ري��َد ن��اَدى م��ن ال��ه��اِت��ُف َم��ن

األموي:

واق��ت��َرْح ل��ي��ل��ى ُح��بَّ إل��ي��َك أْوح��ى ال��ذي أن��ا

قيس:

ش��بَ��ْح أن��ت أم أن��ت ُروٌح أْدِر ل��م وإن إِذه��ْب
َص��لُ��ْح ش��ي��ط��اٍن وأيُّ ص��ال��ًح��ا ف��ل��س��َت إِذه��ْب
نَ��َص��ْح م��ن ش��رَّ وك��ن��َت ل��ي ال��س��وء ق��ري��َن ك��ن��َت
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وَج��َرح ل��ي��ل��ى خ��دَّش ب��م��ا بُ��ح��ُت م��ا ل��والك
َس��َرح ال��ث��وب ع��ل��ى زي��ٌت ِع��رض��ه��ا ف��ي ك��أن��ه

األموي:

ق��ي��ُس أِف��ْق

قيس:

يَ��نَ��ْم ل��م ل��م��ن ب��ال��خ��ي��ال وَم��ْن خ��ي��ال ي��ا َخ��لِّ��ِن��ي ِس��ْر

األموي:

ال��ن��دْم دم��وَع تَ��س��ك��ب��نَّ وال ال��ع��ت��اَب أِق��لَّ ق��ي��ُس َح��نَ��انَ��يْ��َك
األل��م ال��ح��ي��اة ف��ي م��ا وأن��ب��ُغ ال��ع��ب��ق��ريِّ ب��األل��م ت��ف��رَّْدَت
ال��تُّ��َه��ْم ف��وق ال��نَّ��ج��ِم م��ع وأن��ت ال��ت��راب ف��وق ق��ي��ُس ي��ا ُم��ري��بُ��ك
األَُم��ْم س��ب��ي��َل ال��خ��ل��وُد ول��ي��س ال��خ��ل��ود ن��ح��و س��ب��ي��َل��ك أخ��ذَت
ال��ُح��َرم وان��َس ال��ت��ق��ال��ي��َد وَخ��لِّ ب��ه��ا وَش��بِّ��ْب ب��ل��ي��ل��ى اه��ِت��ف ُق��م
ال��ق��دم ط��ل��ي��َق األدي��م ف��ي وِس��ْر ال��َج��ن��اح ط��ل��ي��َق ال��ه��واء ف��ي وِط��ْر
ال��َح��َرْم َح��َم��اَم ال��وف��ود ك��تَ��ْرِك َخ��لَّ��ْوُك��َم��ا ال��ن��اُس أن��ص��َف ف��ل��و
األك��م ف��ي وَق��ْع ال��وه��اد، ف��ي وِط��ْر ال��ِق��ف��ار ف��وَق ج��ن��اَح��ك اب��ُس��ْط ق��م
ال��ِخ��يَ��م وأرَض ال��ق��ص��ور َس��َم��اءَ ال��ع��ب��ق��ريِّ ال��وت��ر م��ن وأت��ِرْع
ال��ن��غ��م ال��ج��م��ال ب��س��رِّ وأرِس��ْل ال��ق��ل��وب ش��تَّ��ى ال��ح��ب ع��ل��ى وألِّ��ْف
��ق��م ال��سَّ واش��ُك ال��ص��ب��اب��َة وبُ��ثَّ ب��ال��غ��رام وبُ��ْح ب��ل��ي��ل��ى تَ��َغ��نَّ
ي��ِن��ْم ح��ت��ى ال��زه��ر ف��ي خ��ي��َر وال يَ��ذي��َع ح��ت��ى ال��ح��ب ف��ي خ��ي��َر ف��ال

قيس:

ق��َدم��ا ه��ات … أق��وم؟
ف��م��ا أع��ط��ن��ي … أق��ول؟
َم��ا! ُم��َه��دَّ م��ح��طَّ��ًم��ا ه��ي��ك��ًال ت��ران��ي أم��ا
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قيس) ويستمر الشيطان (يختفي

َم��ش��اُع ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ت��دوُر ك��أٌس ج��رْت وه��ل ن��ع��ي��ُت ه��ل ق��ي��س َربَّ ي��ا
ِص��راع؟ ول��ل��ح��ي��اة ف��ي��ه ل��ل��م��وت ب��ه��ي��ك��ل أن��وءُ ب��ال��ي ف��م��ا ال أْو
دف��اع ح��ي��اُة ي��ا ل��ك وال ل��ي م��ا ب��ح��ك��م��ه ال��ق��ض��اءُ آذن��ن��ا ال��ي��وَم
ِن��زاع إل��ي��ك ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ن��ْزع ف��ي وع��ادن��ي ال��ح��ي��اَة ال��م��وت ف��ي راج��ع��ت
َوداع ال��غ��داَة ل��ي��ل��ى ي��ا م��ن��ك ل��َي يُ��تَ��ْح ول��م ال��ح��ي��اة م��ن ال��َوداُع ك��ي��َف
يَ��ف��اع س��ن��اِك يَ��ع��ِدْم ول��م ح��ول��ي ق��رارة ش��ذاِك ت��ع��ِدْم ل��م ه��ي��ه��ات
ُش��ع��اع م��ن��ِك ال��ب��ي��د رم��ال وع��ل��ى ب��ش��اش��ٌة م��ن��ِك ال��ب��ي��د س��م��اء وع��ل��ى
ق��ن��اع دون��ه��نَّ وج��ه��ك ق��َس��م��اُت ال��ض��ح��ى دون ض��ب��اب��ٍة ك��ل وك��أن

ويناجيه) قليًال فيتأمله سارح ظبي به (يمر

وتُ��ب��اع تُ��ش��ت��َرى ع��اٍن أن��ت إذ ب��م��اِل��ه اف��ت��داَك م��ن بَ��كِّ ظ��ب��ي ي��ا
ج��ي��اع ب��ال��َف��الة َع��ْط��َش��ى ه��نَّ إذ وط��ع��اَم��ه م��اءَه ط��ف��ل��ك وأب��اح
ق��اع ي��ا م��أت��م��ي ف��ي وُق��ْم ق��ب��ري وك��ن ك��َف��ن��ي وك��ن ن��ع��ش��ي ك��ن ق��اُع ي��ا
يُ��ش��اع ال��ظ��ب��اء ب��أس��راب م��يْ��تً��ا رأى وَم��ْن ال��ظِّ��بَ��اءَ، ل��ت��ش��ي��ي��ع��ي واج��َم��ْع
األت��ب��اُع وال ح��ول��ي م��ن األه��ُل ال ُم��ش��رًَّدا ح��ي��ي��ت ك��م��ا أم��وُت أتُ��رى
ِرت��اع؟ ال��ظ��ب��اءُ وال ه��ن��اك ح��ول��ي أوان��ٌس ال��وح��وُش ال وح��دي وأب��ي��ُت

القرب من مقربة عىل ذريح ابن ويظهر زياد فيتلقاه قيس سيقان (تتخاذل
باكيًا) خاشًعا

زياد:

ي��ديْ��ْك ب��ي��ن ذا أن��ا ع��ل��ي��ْك ب��أَس ال ق��ي��ُس
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قيس:

ل��ح��دي يَ��ُخ��طُّ ال��ذي ح��َض��ر ق��د وح��دي ل��س��ُت اآلن اط��م��ئ��ن��ي ن��ف��ُس
ال��ُم��َف��دَّي ال��ُم��ْش��ِف��ق أن��َت زي��اُد بَ��ع��دي إل��يَّ ال��ح��يَّ ويُ��رِش��ُد

ع��ن��دي ُرئ��ي��َت إال أن��ف��ِرْد ل��م

ذريح) ابن شبح (يتبني

ال��ض��ري��ِح وراءَ ي��ب��ك��ي م��ن��ذا ذاك م��ا زي��اُد
ال��ُج��روِح غ��ري��ِب م��ن ال��ق��ب��ر ع��ل��ى أغ��اُر إن��ي

زياد:

ذَري��ِح اب��ُن ف��إن��ه م��ن��ه ق��ي��ُس ي��ا ت��خ��َش ال

ذريح: ابن

ن��ج��ِد ث��رى ب��ه��ا ال��ن��ع��ي��ُم ن��َف��َح ال��ُخ��ْل��ِد َرب��وُة ق��ب��ُرك ل��ي��َل ي��ا
ال��ورد ��َس ت��ن��فُّ ي��ت��ن��ف��س��ون َم��َل��ًك��ا أرى ن��اح��ي��ٍة ك��ل ف��ي
ال��ِع��ق��د ك��ت��ن��اثُ��ر وت��ن��اث��روا أج��ن��ح��ًة ال��رَّْط��َب ال��ُج��َم��اَن ل��ِب��ُس��وا
ال��رد وَع��ن��ب��ُر ال��س��الم ِم��ْس��ُك ت��ح��يَّ��ت��ه��م ف��ع��ل��ى وت��ق��اب��ل��وا
ال��رع��د َص��َدى أو ال��غ��م��ام��ة َص��ْوُب وُس��ب��َح��تَ��ه��م ن��ج��واه��م وك��أن
ع��ه��د م��ن ب��ه��ن ل��ل��ري��اض م��ا وه��ن��ا ه��ه��ن��ا ِط��ي��ٍب ن��ف��ح��اُت
ال��وج��د ُم��ش��َه��ُد ال��ص��ب��اب��ة ِذبْ��ُح َم��َل��ٌك ه��ه��ن��ا ص��ب��ًرا ق��ي��ُس ي��ا
ت��ب��دي م��ا وُح��ْس��ِن ال��س��م��اءِ بَ��َه��ج ف��ي ب��ع��ي��ن��ك واط��َرْح ان��ت��ِب��ْه أُص��ُح

قيس:

ب��ال��لَّ��ْح��د األرُض ع��ل��ي��ه ط��َل��ع��ْت ُم��ح��تَ��َض��ٌر وأي��ن ال��س��م��اءُ أي��ن
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��ه��د ال��سُّ م��ن ب��ه��ا ال��ش��ف��اءَ أِج��ُد ِس��ن��ٌة وذي ع��ذَّب��ن��ي ال��س��ه��ُد
وح��دي داخ��ٌل أن��ا م��ا ب��ال��ُخ��ْل��د ��ُرنِ��ي يُ��بَ��شِّ ل��م��ن أق��وُل ول��ق��د
ع��ن��دي ت��س��اوي��ا ال��ج��ح��ي��م ف��ي أو م��ع��ي ال��ن��ع��ي��م ف��ي ل��ي��ل��ى أن ل��و
ن��ج��د ث��رى ف��ي ن��رُق��ُد ف��ال��ي��وم ب��ه��ا ظ��ِف��رت وق��د ال��ن��ع��ي��ُم ل��ي��ل��ى
ال��ُخ��ل��د ع��ل��ى وأوثِ��رُه وط��ن��ي ب��ه ش��ِق��ي��ُت وإن أح��بُّ إن��ي

القرب) من خارج هو كأنما ضئيًال صوتًا (يسمع

الصوت:

ق��ي��س

قيس:

ِس��ح��ُر أب��ي وي��ح��ي ال��ص��وُت َم��ن

الصوت:

ق��ي��س

قيس:

ِب��ش��ُر ي��ا وأص��ِغ اس��م��ْع زي��اد

الصوت:

ق��ي��س
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قيس:

ال��ق��ب��ُر ي��ل��ِف��ُظ��ه اس��م��ي س��م��ع��ُت

الصوت:

ق��ي��س

قيس:

ب��اس��م��ي ق��ب��ره��ا م��ن ت��ن��ادي��ن��ي
وال��ج��س��م ب��ال��روح ل��ي��ل��ى ي��ا ل��بِّ��يْ��ِك

األخري) االحتضار دور يف (يدخل

ال��ش��ت��اْت؟ ل��مَّ وه��ل ال��داَر ق��رَّب وه��ل ِج��راح��يْ��ن��ا ال��م��وُت أس��ا ه��ل

أصوات:

ل��ي��ل��ى ق��ي��س،

قيس:

ال��ف��َل��واْت ول��ي��ل��ى ق��ي��َس ردَّدْت �ي أُذُن� �ي ف� �ٌة َرنَّ�
م��اْت ال��م��ج��ن��وُن وال ل��ي��ل��ى ت��ُم��ْت ل��م ت��َرن��ا ل��م وإن ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ح��ن
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