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األول الفصل

األول املنظر

ونارص) وحليم (غادر

غادر:

ال��ك��س��ي��ِر ق��ل��ب��ي ع��ن ال��ض��رِّ م��زي��ل ل��ل��ق��دي��ر أب��دأ ب��ال��ح��م��د أال
ب��ص��ي��ر َم��ل��ك ُم��ن��ع��م س��م��ي��ع رءوف ب��رٌّ راح��م ك��ري��م
ال��غ��زي��ر ب��ال��ف��ض��ل ُج��دَت م��ن أي��ا رب��ي ع��ل��ي��َك ال��ث��ن��اء أُح��ص��ي ف��ال
ال��س��ع��ي��ر م��ن ال��ف��ؤاد وأن��ق��ذَت َك��رب��ي وج��ب��رَت أغ��ث��ت��ن��ي ف��أن��ت
ال��س��ري��ر ع��ل��ى ال��ح��ق��ي��ر وأع��ل��ي��َت األم��ان��ي ن��ي��ل م��ن��ح��ت��ن��ي وأن��َت
ال��ن��ق��ي��ر دون ال��ورى ب��ي��ن أرى وُس��ق��م��ي ج��وع��ي وم��ن ض��ع��ف��ي وم��ن
ال��وزي��ر ن��ج��ل س��ي��دي م��الذي ف��ض��ًال ع��ل��يَّ ال��ح��ل��ي��م ف��ح��نَّ��ن��ت
ح��ري��ر م��ن ث��ي��ابً��ا وأل��ب��س��ن��ي وآوى وأط��ع��م��ن��ي ف��داوان��ي
ال��ف��ق��ي��ر غ��وث وي��ا س��ن��دي أي��ا خ��ي��ر ك��ل ع��ن��ي ال��ل��ه ج��زاك
ك��األم��ي��ر ف��ي��ه ال��ظ��ل ع��م��ي��م ب��ج��ود ال��ع��ان��ي ُع��بَ��ي��دك غ��م��رَت
ال��ب��دور ب��در ي��ا ع��ل��ي��اَك ع��ل��ى تُ��ث��ن��ي ب��ال��ش��ك��ر ج��وارح��ي ج��م��ي��ع
ن��ض��ي��ر روض ف��ي األي��ك ح��م��ام ت��غ��نَّ��ى م��ا ب��ع��زٍّ واس��ل��م ف��ُدم
ال��ح��ب��ور أُف��ق ف��ي َس��ن��اَك ج��م��ال ت��ج��لَّ��ى وم��ا ال��ص��ب��اح ب��زغ وم��ا
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حليم:

ال��غ��ف��ور ل��ل��رب ال��ح��م��د ف��إن وُش��ك��ري ح��م��دي دع ص��اِح ي��ا أال
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ق��ل��ي��ل ذك��ر ودع وف��ض��ل��ي إح��س��ان��ي تَ��ذك��ار ودع
األم��ور ك��ل ف��ي رج��ائ��ي وأن��ت وُروح��ي وري��ح��ان��ي أخ��ي ف��أن��ت
ال��ط��ي��ور ص��ي��د إل��ى ن��م��ض��ي ل��ك��ي ن��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ل��ن��ا واح��ض��ر ف��ِس��ر
ب��ال��م��س��ي��ر ل��نُ��س��رع ن��ح��وي وُع��د ب��ه��ذا ق��ص��دي وال��دي وب��لِّ��غ

غادر:

ق��ص��ور ب��ال ط��ل��ب��َت م��ا س��أُح��ض��ر ح��ي��ات��ي ي��ا وع��ي��ن��ي رأس��ي ع��ل��ى
ال��ده��ور م��دى ت��روم ك��م��ا ودم��َت األع��ادي ك��ي��د م��ن ال��ل��ه ح��م��اَك

غادر.) (يخرج

الثاني املنظر

ونارص) (حليم

حليم:

إح��س��اُن األح��رار اس��ت��ع��ب��د ف��ط��ال��م��ا ق��ل��وب��ه��م��و ت��س��ت��ع��ب��د ال��ن��اس إل��ى أح��س��ْن
م��ع��واُن ال��ح��ر إن ن��وال��َك ي��رج��و أرٍب ل��ذي ِم��ع��وانً��ا ال��ن��اس م��ع وُك��ن

الجميل؟ ُصنع مثل نارص يا أرأيَت
العدو ويجعل الضيق، ج يُفرِّ الجميل، ُصنع فإن النبيل؛ الحليم أيها وأبيك ال، نارص:

صديق. أحسن
قال: َمن صدَق وقد بالصواب، نطقَت قد حليم:

ُزرع��ا أي��ن��م��ا ج��م��ي��ل ي��ض��ي��ع ف��ال م��وض��ع��ِه غ��ي��ر ف��ي ول��و ج��م��ي��ًال ازرع
َزرع��ا ال��ذي إال ي��ح��ص��ده ف��ل��ي��س ب��ِه ال��زم��ان ط��ال وإن ال��ج��م��ي��ل إن
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رأيته أني وذلك الغابر؛ الزمان يف أحد إليه يسبقني لم ِفعًال غادر مع فعلُت قد أنا ها
واعتنيت األطباء، له وأحرضت فأخذته والضيق، األمراض كثرة من الطريق، يف ُمنطرًحا
ورفيق، خليًال لنفيس اصطفيته قد الصديق، أيها املرض من شفائِه وبعد االعتناء، غاية به
حياته، طول كولده يعامله أن رشعيٍّا، صكٍّا نفسه عىل كتب إيلَّ، لحبه نظًرا والدي وكذلك
يف وُمسعفي وعُضدي، عوني يصري أن أمًال وفاتِه؛ بعد األموال جميع يف يل رشيًكا يكون وأن
خليل. وألطف صديق أفضل لنا وصار الجميل، معه هلل والحمد بان وقد وسندي، األمور كل
واالمتحان؟ االختبار قبل اإلنسان، هذا تُصايف أن سيدي يا لك أمكن وكيف نارص:
الحمد من أبداه ما سمعَت أما والظاهر، باطنه وعرفت نارص، يا اختربته إني حليم:
صيد إىل معي أصطحبه أن ُرمُت ولذا الفاخر؟ الشكر من يل أظهره وما القادر، للواحد

والرسور. النشوة كمال عىل لنحصل الطيور؛
نارص(مبتسًما):

ال��ل��ب��ي��ُب ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��ج��ه��الء تَ��ض��ح��ك أم��ور

وحماقة؛ ة ِخفَّ إال إذنَك عن هي وما والصداقة، بالُخلَّة غادر تصف مواالي يا أراك
وآويتَه، ودوايتَه وضيق، َكرب كل من وأنقذتَه الطريق، يف ُمنطرًحا وجدتَه إنك حيث
وهللا بلسانه، فشكرَك حرضتَك، أنيس وجعلتَه نعمتَك، يف وشاركتَه وكسوتَه، وأطعمتَه

زنديق. إال هو ما وهللا ال الصديق؟ هو أهذا َجنانه، يف بما أعلم

ل��ي��ن��ف��ع��ك ن��ف��س��ه يُ��ض��ر وم��ن م��ع��ك ي��س��ع��ى َم��ن ال��ه��ي��ج��اء أخ��ا إن
ل��ي��ج��م��ع��ك ش��م��ل��ه ف��ي��َك ش��تَّ��َت َص��َدع��ك ال��زم��ان ري��ب إذا وم��ن

الدرجة؟ هذه إىل غادر أوصَل
هذا بها امتحنته درجة إىل وصلُت ما وأنا الدرجة؛ هذه إىل وصل ما ال، حليم:

ن. الِخالَّ من وجعلته إيلَّ فقربته اللسان، عذب الوجه حسن رأيته بل االمتحان،
نارص:

ِح��س��ان؟ غ��ي��ر األخ��الق ك��ان��ت إذا وج��وه��ه��م ح��س��ن ال��ِف��ت��ي��ان ي��ن��ف��ع وه��ل
ي��م��ان��ي ال��ح��دي��د م��ص��ق��ول ك��ل ف��م��ا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ال��دل��ي��ل ال��ُح��س��ن ت��ج��ع��ل ف��ال

فاجر؟ وال عاقل يستحسنه ال الذي الظاهر، التغفل هذا ما
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الجميل ناكر

ِل��ِع��ل��ه أو ل��ن��ف��اق أض��ح��ى ال��ن��اس ُودَّ إن
ل��ل��ه ي��ص��ح��ب ص��اح��بً��ا إال األص��ح��اب ف��اه��ج��ر

معدن يا واقبل الهفوة، هذه ورطة من نفسَك وانشل الغفلة، هذه من بُني يا انتبه
الصالح وعرَّفته الَحَدثان، غوائل وأفنتْه الزمان، أنحله قد عارف، ُمجرب نصيحة اللطائف؛
والرخاء، الشدة وأرته والناجح، والهالك والرابح، والخارس والناصح، والزائغ والطالح،
والصديق. والعدو والضيق، والتفريج والفقر، عة والسِّ واليرس، والعرس اء، والرضَّ والعافية

ِب��ري��ِق ظ��م��أ ع��ل��ى وأش��رق��ن��ي ق��ه��ري أراد ال��ص��دي��ق إذا وك��ن��ُت
ص��دي��ق ب��ال أع��ي��ش أن م��خ��اف��ة غ��ي��ظ��ي وك��ظ��م��ُت ذن��وب��ه غ��ف��رُت

االمتحان، عند وذلك ووضًعا، ِحطًَّة إال زادني وما نفًعا، ذلك أجداني ما ولكن
األهل وملَّني عينني، ذي لكل الصبح واتَّضح امَلنْي، من الصدق ميَّزُت الزمان، وانقالب
ال الذي الرحيم، الرءوف العظيم، باب إال األبواب، جميع وجهي يف وتغلَّقت واألصحاب،
اك. أفَّ منافق كل ُصحبة من إياك، ابني يا فإياك استجداه، َمن يُحَرم وال دعاه، من يخيب

وأل��ط��اًف��ا ِب��ش��ًرا يُ��ري ِخ��داع ذي م��ن ب��ارق��ة ت��خ��دع��َك أو ت��غ��ت��رُّ إي��اك
ص��اف��ى إن اإلن��ص��اف ي��ب��ذل أًخ��ا ف��ال ق��اط��ب��ًة األرض ج��م��ي��ع ق��ل��ب��َت ف��ل��و

وامَلالم. بالتقريع وأسهبت الكالم، نارص يا أطلَت قد حليم:
ما بل بامَلالم، أسهبت وال الكالم، أطلُت ما أنا الوسيم، والزاهر الحليم، أيها ال نارص:
إنَك اإلهمال، زوايا يف ألقيتَه وإن واملقال، النصح وأكرر والصدق، والعدل الحق، هو قلته
استحسنْت ما أفكاري ألن وائل؛ سحبان وهللا كان ولو طائل، عىل غادر ُصحبة من لسَت
وِمرية، شقاوة ذا لذَّاع، بًا خالَّ اع، خدَّ كذابًا إال أراه وما مرافقته، استطابت وال صداقته،

رشور. وباطنه رسور، ظاهره وِفرية، وعداوة

ال��ث��ع��ل��ُب ي��روغ ك��م��ا م��ن��ك وي��روغ ح��الوًة ال��ل��س��ان ط��رف م��ن ي��ع��ط��ي��َك

حليم:
س��ب��ي��ُل ال��ف��ؤاد إل��ى ال��ف��ؤاد وم��ن دل��ي��ُل ال��خ��ف��يِّ ع��ل��ى ال��ج��ل��يَّ إن
م��ث��ي��ُل أَُخ��يَّ ن��ي��ِت��ِه ل��ص��ف��اء ف��م��ا غ��دًرا ب��غ��ادر ت��ح��س��ب��نَّ ال
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(يُنشد):

ال��ق��دي��ر ب��ال��م��ول��ى ُخ��صَّ ق��د ال��ص��دور تُ��خ��ف��ي م��ا إظ��ه��ار
ب��ص��ي��ر ُك��ن ال��ظ��واه��ر ف��م��ن األم��ور إدراك ُرم��َت إن
ل��ْك ال��ي��وم أم��ري س��لَّ��م��ُت ش��ك��ور ي��ا ح��ال ك��ل ف��ي
وال��َف��ل��ْك ال��ب��س��ي��ط��ة ف��ي م��ا ي��دور ال��س��ام��ي ف��ب��أم��رك

لك يُدسُّ ما بُد وال جسيم، خطر عىل غادر مع إنك وهللا حليم، موالي يا آه نارص:
السهم يُرد وال التالف، بعد التاليف يفيد وال الندم، ينفعَك ال حيث فتندم الدسم، يف السم
الزمان، وهو شيخ أعظم عىل السياسة درست إني حيث اف؛ فَّ الشَّ خرق وقد القوس يف
مارسَت ال بخبري، ليسَت األمور وبعواقب غرير، شاب وأنت زان، وما شان ما ومارست
نظرَت، وال سمعَت وال َسربَت، وال َخربَت وال امَلَلق، ذوي من الصدق بني ميزَت وال الَخْلق،
لنفسك، فاستخلصتَه اللئيم، غادٍر صحبة ظهورك واستهالل النعيم، ظالل يف نشأَت بل
وفعلَت والحال، العاقبة يف فكَّرت وما واملال، النَّسب يف وشاركتَه أُنسك، ريحانة وجعلته

جاهل. عليه يُقرُّك وال عاقل، يرضاه ال فعًال
األخ أن علمت أما غادر، ذم يف وأرسفت نارص، يا الحد تجاوزت قد (غاضبًا): حليم
من خري الشفيق، والصاحب يرسك، أبًدا فإنه الصالح الصديق وأما يرضك، ربما الصلبي
من إال هو ما معه فعلته ما بل لرخاء، وال لشدة ال غادًرا اتخذت ما وأنا الشقيق، األخ

لغادر؟ محبتي من عليك نقص ما وأنت والسخاء، املروءة باب
فقد وما املراسيم، من يشء عيلَّ نقص ما الباهر املحسن أيها أنا نارص(مبتسًما):
أُحذِّرك أن يجب اإلحسان، من لَك ملا نظًرا وإنما النعيم، من إيلَّ أسديته مما يشء مني
خلوص من هو بل ال طويَّة، ُخبث عن ناشئ هو لك قلته ما تظن وال الزمان، نوائب من
فقد للعهود، ناكث أول والصاحب حقود، الزمان رأيت إني وحيث النيَّة، وصفاء الرسيرة
تفديه وأنت سواك، يختار وهو تختاره أن صاحب غدر من وأنذرتَك، وحذرتَك أخربتَك،
ظالل به تصعد ظلمك، رحمته وإن حرمك، أعطيته إن الهالك، لك يودُّ وهو بنفسك
بينك يسعى وهو والحالوة، الشهد تُطعمه الجحيم، حضيض إىل بك يهوي وهو النعيم،
ويُوسوس ويُدلس، يُدنس ورشك، وخريه ورضك، لنفعه إال ذلك وما بالعداوة، الناس وبني
بل الرشف، إىل ينظر وال الرتف، يستحسن ال العاطل، ويُحيلِّ الباطل، ج ويُروِّ ويُهوس،
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ْكرة، السَّ ذهبت ومتى والحيثيَّة، الجهة عن النظر بقطع الخصوصيَّة، منفعته يف يجدُّ
قال: من قول ويتذكر الحال، حقيقة لإلنسان يتضح الفكرة، وجاءت

ال��ث��م��رة دام��ت م��ا ح��ول��ه��ا م��ن وال��ن��اس ك��ال��ش��ج��رة اإلق��ب��ال زم��ن ف��ي ال��م��رء
ش��ج��رة غ��ي��ره��ا وأرادوا ت��ف��رق��وا م��دت��ه��ا أي��ام ان��ق��ض��ت م��ا إذا ح��ت��ى

واالمتحان. بالتجريب إال إيقان، املرء يزداد وال

ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دو ع��ن ل��ه ��ف��ت ت��ك��شَّ ل��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا

حكيم. مجرب بنصح الحليم، أيها فاتَّعظ

أص��ادق ج��س��وم ف��ي أع��اٍد ق��ل��وب وج��دتَ��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��تَّ��ش��ت أن��ت إذا

أعيش أن أترغب يفيد؟ ال الذي والنصح الشديد، الحمق هذا ما (غاضبًا): حليم
نديم؟ وال خليل بال لئيم، يا وحشيٍّا

املقامات: صاحب قاله ما الصفات، حميد يا سمعت أما نارص:

ح��م��ي��ًم��ا ص��دي��ًق��ا ت��وه��م��ت��ه إذ ودي ص��دق م��ح��ض��تُ��ه ون��دي��م
ذم��ي��ًم��ا ع��دًوا أل��ف��ي��ت��ه ح��ي��ن ق��ال ق��ط��ي��ع��ة أول��ي��ت��ه ث��م
ذم��ي��ًم��ا ِج��ل��ًف��ا ف��ب��ان ذم��ام ذا إْل��ًف��ا أُج��رِّب أن ق��ب��ل ِخ��ل��ت��ه
ك��ل��ي��ًم��ا ج��ن��اه ب��م��ا ق��ل��ب��ي م��ن��ه ف��أم��س��ى ك��ل��ي��ًم��ا وت��خ��ي��رت��ه

افعل كلٍّ وعىل وجليل، الزم بأنه أِقرُّ بل ال الجميل، صنع بعدم قلت ما موالي يا وأنا
ولكن: وأفعالك، أمورك هللا ح نجَّ لك، بدا ما

َغ��َدر إذا تُ��ه��ان ال ك��ي غ��ادٍر م��ن ح��ذر ع��ل��ى ت��ك��ون أن ع��ن��دي ال��رأي
َس��َه��ر ف��ي ل��ي��ًال ت��ك��ون ال��ل��ص��وص واف��ى إذا ح��ت��ى ُم��ت��ي��ق��ًظ��ا ك��ن أح��ل��ي��ُم
ال��ن��ظ��ر واْج��ُل م��ح��س��نً��ا ل��ك��ون��َك ف��اص��ُح ل��ج��م��ي��ل��ه آم��نً��ا غ��ي��رك ن��ام إن
ال��خ��ط��ر ه��ن��ا ب��ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ل��ك ت��م إن س��ي��م��ا ال م��س��ت��ي��ق��ًظ��ا وك��ن اح��ذر
ال��ق��م��ر؟ ك��رة ف��ي ال��ن��ور ي��ت��م ل��م��ا أوان��ه ال��ك��س��وف أن ت��رى أَوم��ا
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ال��وت��ر ان��ق��ط��ع إن��م��ا س��ه��م��ي رم��ي��ت ل ت��ق��و ال ك��ي ك��ل��ه ك��الم��ي ف��اح��ف��ظ
اع��ت��ب��ر ل��م��ن وِع��ب��رة األن��ام ب��ي��ن ُم��ت��ح��يِّ��ًرا ن��ادًم��ا ت��غ��دو ف��ه��ن��اك

حيث أقبله؛ أن يمكن فال الصواب، بجواهر ًعا ُمرصَّ كالمك نارص يا كان وإن حليم:
اللوم، يوجب ما منه أَر لم اليوم، إىل عرفته منذ ألني االرتياب؛ عن بعيد غادر مودة يف إني
أسمع أن يطاوعني ال قلبي ولكن حذر، عىل منه وأكون رأيك أتبع أن الواجب من وكان

البرش؟! من أحد كالم بغادر
لنصحي قوله ونتيجة فيُعارض، وأُرشده فيُناقض، أنصحه هلل يا نفسه): نارص(يف

البرش. من أحد كالم بغادر يسمع أالَّ املفتخر،
قليل خنَّاس، خئون الوسواس، كثري رجيم؛ وشيطان لذميم، غادًرا إن وهللا (لحليم):
وأوصافه ذميمة، أخالقه وِمراء، ومخاصمة ورياء، ة مرضَّ ذو الخيانة، مصدر األمانة،
وحيث قاق؛ الشِّ يف وإبليس اإلحراق، يف كالنار شيطانيَّة، وحركاته الطويَّة، خبيث َمشومة،
يكن لم ولو فاجر، وماكر لغادر، غادًرا إن أقول السياسة، يف وماهر الفراسة، أملعي إني
أن أتريد حليم، موالنا حليم، حليم إليه، اإلهانة تلك هللا أوصل ملا عليه، كان ملا ا مستحقٍّ

كال. كال، وأقصاه؟ طرده من وتُقرب هللا، أشقاه من تُسعد

��ُل ال��ُم��ؤمَّ وخ��اب ربَّ��ى ال��ذي ف��خ��اب األزل م��ن س��ع��ي��ًدا يُ��خ��ل��ق ل��م ال��م��رء إذا
ُم��رس��ُل ف��رع��ون رب��اه ال��ذي وم��وس��ى ك��اف��ُر ج��ب��ري��ل ربَّ��اه ال��ذي ف��م��وس��ى

والندامة؛ الحرسة يف تقع ما بد وال السالمة، عىل غادر صحبة من سيدي يا تحصل فال
األصل. رديء الفعل، قبيح السعيدة، والشمائل الحميدة، الصفات من خاٍل إنه حيث

ألص��ل��ه ب��ال��م��ذاق ي��رج��ع ف��ال��ش��يء ح��ن��ظ��ل م��ن ُس��كَّ��ًرا ت��ج��ن��ي ه��ي��ه��ات

يعينَك ال فيما ودخلَت االحتشام، حد عن نارص يا خرجَت قد (غاضبًا): حليم
عن فاغرب الشديد، العذاب يف أُلقيُت ولو أحيد، ال غادر محبة عن فأنا واملالم، بالتأنيب

العريض. الطويل كالمَك من وأرحني بغيض، يا وجهي
ذاهب): نارص(وهو

ي��س��م��ُع ء ل��ألخ��الَّ ي��وًم��ا ي��ُك ول��م ن��ف��س��ه م��ص��ال��ح ي��ع��رف ل��م ال��م��رء إذا
س��ي��وق��ُع ال��ن��ائ��ب��ات ص��روف ب��أي��دي إن��ه وات��رك��ُه ال��رش��د م��ن��ه ت��رُج ف��ال
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بالواحد نُت تحصَّ الحسد؟ يفعل أهكذا لئيم، وحاسد ذميم، نصوح من لك أفٍّ حليم:
وُمطَّلع ذاته، من أعرف إني حيث ورش؛ حسد وباطنه وبر، نصيحة كالمه ظاهر الصمد،

حركاته. جميع عىل

ال��ش��دائ��د اع��ت��راض ع��ن��د ث��ق��ٍة أخ��ا م��ن��ه��م��و أط��ل��ب ال��ن��اس ب��ل��وت وإن��ي
ح��اس��ِد غ��ي��ر س��رَّن��ي ف��ي��م��ا أَر ول��م ش��ام��ٍت غ��ي��ر س��اءن��ي ف��ي��م��ا أَر ف��ل��م

وأعامل الناس، جميع حب من عالقتي أقطع أن الخنَّاس، الوسواس ذلك يرغب
اللطيفة، وأخالقه الرشيفة، ذاته عىل وأقترص والعداوة، والجفا، بالصد الِخالن من كالٍّ
ما عرفته منذ فأنا اإلرصار، هذا بُغضه عىل أرصَّ حتى األرضار، من معه غادر فعل وما
وِخالله الرديَّة، وذاته واللسان، بالقلب الحب غري له أظهرت وال اإلحسان، بغري عاملته
يغضب. ذنب وال يُوجب، سبب بال وَضري، رش كل ويرغبان الخري، فعل يأبيان الشيطانيَّة،

ذوات��ه��ا ت��ق��ت��ض��ي��ه ل��خ��ب��ث ل��ك��ن ل��ع��داوٍة ي��ك��ن ل��م ال��ع��ق��ارب ل��س��ع

غادر، محبة عن أميل ال القادر، ربي وِعزَّة وأنا عمله، وفسد أمله، خاب ولكن
العباد. جميع محبة عن بالوداد، منه وأكتفي

ب��ارِد ح��دي��د ف��ي ت��ض��رب ف��ال��ن��اس ل��ب��ع��ض��ه��ا ال��ق��ل��وب ت��أل��ف��ت وإذا
ال��واح��ِد ب��ذاك ف��ِع��ش ال��ُم��راد ف��ه��و واح��ٌد زم��ان��ك م��ن ل��ك ص��ف��ا وإذا

الفرص، فوات قبل أستحرضه أن يلزم بحارض؟ ليس أبي هل غادر، أبطأ قد ولكن
والقنص. للصيد يلزمنا ما كل وأستحرض

(يخرج.)

الثالث املنظر

حليم) ثم (غادر

ذاهبًا حليًما أرى يل ما لكن للذهاب، يلزمنا ما عىل استحرضت قد (يدخل): غادر
حليم، مثل وغد ظل يف عاش إذا وخصوًصا عظيم، اإلنسان بالء إن آه، الباب؟ هذا من
من أعز وجعلني أبيه، نعمة يف وشاركني وسقاني، وأطعمني وآواني، داواني إنه نعم،
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ده أُمجِّ أن ذاتي أرى ولكن اإلنعام، بمزيد وغمرني واآلالم، األحزان جميع وكفاني أخيه،
تحقري، هكذا يحتمل ومن إكرامه، وجزيل إنعامه، عىل له شكًرا وأفخمه، وأبجله وأعظمه،

السعري. عذاب الذل من ويُكابد

ال��ح��ن��ظ��ِل ك��ئ��وس ل��ي ب��ع��ز وأدر ب��ذل��ٍة ال��ح��ي��اة ك��أس ت��س��ق��ن��ي ال
م��ن��زِل أف��خ��ر ال��ع��ز ف��ي وج��ه��ن��م ك��ج��ه��ن��م ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ك��أس

الفرصة سمحت وإذا العواقب، غوائل من به وأْسَلم مناسب، وقت يف أقتله أن بُدَّ فال
كل من آمنًا والهناء، بالصفاء أعيش وحينئٍذ اشتباه، بال ِعوضه وزيًرا وأصري أباه، أقتل
ولكن األحمر، املوت حده من ألُذيقه الخنجر؛ هذا أحرضت قد القصد ولذلك وعناء؛ إهانة
تخفي بما يشعر ال كي الرشيف؛ ألمره وأخضع اللطيف، بالكالم ثه أُحدِّ أن اآلن يلزمني

أتحول. ال القصد هذا وعن أفعل، هكذا نعم والرشور، البالء يف فأقع الصدور،

ال��دس��ِم ف��ي ال��س��م وأُخ��ف��ي ��ا ُس��مٍّ أس��ق��ي��ه ع��س��ى ال��ك��الم ُح��ل��و ف��ي ال��ي��وم ��ه أغ��شُّ

أجمعه. املال أحوز هذا وبعد
حليم.) (يدخل

وال��ع��ج��ِم ال��ع��رب ب��ف��رد وس��ه��ًال أه��ًال
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ك��ال��ب��در ط��ل��ع��ت��ه ج��م��ال وم��ن ال��ف��ؤاد ُم��ح��ي��ي ي��ا ع��ب��دك آن��ْس��َت
ك��ال��رم��ِم أم��س��ي��ُت إذا م��وت��ي وب��ع��د س��ن��دي ي��ا ع��ل��ي��اَك ع��ل��ى أُث��ن��ي ع��ش��ُت م��ا

حليم:

وال��نِّ��ع��ِم ال��ع��ي��ش ب��أه��ن��ا ال��زم��ان م��دى وُم��ع��ت��م��دي ذُخ��ري ي��ا يُ��ب��ق��ي��َك ال��ل��ه
وُدم وِع��ش ل��ي ف��اس��ل��م ري��ح��ان��ي وأن��ت ب��ه��ا أع��ي��ش ��ا ح��قٍّ ال��ذي ُروح��ي ف��أن��ت

أحد معنا نستدعي أن تأمر فهل للذهاب، يلزمنا ما كل استحرضُت قد غادر:
األصحاب؟

قط؟ تنظرهما ألم وأمي، ألبي قلت ما ولكن فقط، وحدنا نكون ال، حليم:
الفريد، الحليم أيها عليه عزمَت ما فاستصوبا تريد، بما أخربتهما قد نعم، غادر:

ويبقيك. يحفظهما هللا أبيك، مع آتية أمك وهذه
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الرابع املنظر

هزار) وزوجته الوزير، (املذكورون،

حليم. يا مباركة همة الوزير:
الكريم. الوالد أيها بعنايتك مباركة تكون حليم:

الحبيب؟ ولدي يا للصيد تذهب أن عزمت َمن مع الوزير:
القريب. الحرش هذا إىل غادر أخي مع حليم:

الخاطر. منك ينرشح وعىس غادر، مع اذهب بأس ال الوزير:
من كثريًا معنا مصطحبني بالرسور، هللا شاء إن وسنعود وطاعة، سمًعا حليم:

الطيور.
باألمان. اذهبا الوزير:

الزمان. مدى موالي يا ُحفظت غادر:
الكريم. والدي يا إذنك عن والده): يَدي (يُقبِّل حليم

الرحيم. الرءوف بعناية محفوًظا ِرسْ الوزير:
أماه. يا إذنِك عن أمه): (إىل حليم
هللا. بعناية محفوًظا ِرسْ هزار:

وغادر.) حليم (يخرج

الخامس املنظر

وحبيب) نارص ثم وزوجته، (الوزير

جل فإنه حليم، بولدي الحسنة األوصاف جمع الذي العظيم، امُلنعم هلل الحمد الوزير:
َمن كل يَِرُده صافيًا منهًال وجعله والصالح، التقوى روح قلبه رياض يف غرس قد ُعاله
الغريب، غادر مع أجراه الذي العجيب، لعمله مجازاة إال ذلك وما والنجاح، الفالح يبتغي
أن أسأله وأنا ويُريد، شاء بما أحد كل ويُجازي العبيد، حالة إىل ينظر وتعاىل سبحانه إنه
السميع إنه وقريب، غريب لكل ُمحبٍّا ويُبقيه وعُضدي، عوني ويجعله ولدي، حياة يحفظ

املجيب.
العادة ضد وهذا حليم، وحيدنا ذهاب عند فؤادي خفق ملا أعلم ال موالي هزار:

جسيم. خطر من عليه فأخىش
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املكان، هذا من بصحته ذهب أما الفظيع؟ والكالم امُلريع، املقال هذا ما الوزير:
األكدار. سوى تفيد ال فإنها األفكار؛ هذه فدعي الزمان؟ ريب آمنًا هللا شاء إن وسريجع

ُمرسًعا.) نارص الشيخ (يدخل

امُلعظَّم، امللك موالنا جاللة نجل امُلكرم، األمري سمو موالي يا َف رشَّ قد نارص(بلهفة):
قد هو وها عليك، سأعرضه كالم معك يل حيث املقال؛ معه تُطل وال الحال، يف فارصفه

أقبل.

حبيب.) (يدخل

حبيب:

األث��ي��ِل ال��م��ج��د ذي ال��ق��در رف��ي��ع أُه��دي ال��ف��رد ل��ل��وزي��ر س��الم��ي

الوزير:

ال��ج��ل��ي��ِل ال��م��ل��ك ال��ع��ادل ون��ج��ل ال��م��ع��ال��ي أخ��ي ب��ال��ح��ب��ي��ب ف��أه��ًال

برتفيع والدي أمر صدر قد خدمتك، لصدق نظًرا أنه الوزير أيها اعلم حبيب:
عىل التشكُّر ألداء تذهب أن عليك فيجب األحكام، ومدبِّر األول وزيره جعلك وقد رتبتَك،
لينتعش أتبعهما أن فأُريد وغادر، هو الصيد إىل ذهب حليًما أن بلغني وقد اإلنعام، هذا

اآلن. ذاهب أنا إذنَك وعن كان، بما فأخربه والدي سألك وإذا الخاطر، مني بحديثهما
حبيب). (يذهب الرحمن وكالءة باألمان، رس الوزير:

القلوب؟ جميع نحوه حليم استمال كيف أنظرِت زوجته): (إىل

والكروب. األكدار من هللا وقاه نعم، هزار:
أن املنَّان، العظيم هللا فأسأل الرسيرة، صفاء عىل دليل السرية، حسن إن الوزير:

باألمان. علينا يرده
العواقب، يف تفكرَت وما اللئيم، لغادٍر وسلمته حليم، عىل موالي يا أمنَت قد نارص:

للعهود. الناكث الجحود، غادر يد من املصائب، من به سيقع وما
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حل وما صار، ماذا نارص فظيعة! ومصيبة مريعة، نكبة من لها يا وياله هزار:
الدمار؟ من بولدي

مهوًال. خربًا مني واسمعي قليًال، َروعك هدئي نارص:
تكلم. قلبي، آه تكلم؛ نارص تكلم، نارص هزار:

منكما يطلب حليم ذهب حينما املكان، هذا دخلت أني موالتي يا اعلمي نارص:
عىل أطلعني بما نفسه، يحدث فسمعتُه ناظر، غري يل وهو غادر، فيه فرأيت االستئذان،
يعيش أن وملزوم ُمعظَّم، كونه حليم من مغتاظ أنه وهو أمره، حقيقة وأفهمني رسه،
ألمره سامًعا يكون وأن يريد، ملا يخضع أن عليه وواجب ُمكرَّم، بخري كان وإن دونه
ما هذا املرة، عيشته من رغمه عىل ليتخلص املرة؛ هذه قتله عىل صمم ولذا العبيد؛ كأحد
ألخربه ذهبت وقد حليم، موالي عىل النصيحة كررت بعدما اللئيم، غادر فم من سمعته
وأخربتكما فرجعت احتجب، قد عيني وعن ذهب، قد فرأيته املهالك، من أُخلصه كي بذلك؛

امَلنون. مخالب من لتُنقذاه سيكون؛ وما كان بما
الجسيم؟ والبالء العظيم، الخطب هذا ما إلهي، (تبكي): هزار

الفعال؟ هذه مثل عىل غادر تجاَرسَ وهل الوزير:
ذا يا عليه أطلعتَك غادر، فم من سمعته ما هذا امُلتعال، العظيم وحق أي، نارص:
الفخيم، مليكنا عند وزيًرا يصري أن أمًال حليم؛ قتل بعد يقتلَك أن أيًضا م صمَّ وقد املفاخر،

القنَّاص. يقتنصه أن قبل الخالص، لولدك فتدارك
ولداه. وا أواه، هزار:
هزار. يا صربًا الوزير:

غادر كيد من وخلِّصه النارض، ولدك موالي يا أدرك النار، احرقتني قد آه هزار:
الفاجر.

يل وأحرض نارص، يا رس الدمار، من نُنجيه أن فعىس هزار، يا وجب قد الوزير:
الواد. تجاه وانتظرني والجواد، السيف
ذاهب. وأنا أطلب، ما هذا نارص:

الوزير:

األم��ل م��ن��ه خ��اب ب��ال��ع��ج��ل وُع��د س��ْر
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هزار:

ك��رًم��ا ��ه ن��جِّ ال��س��م��ا إل��ه ي��ا

الوزير:

األث��ي��م أي��ن أي��ن ال��ل��ئ��ي��م ذاك أي��ن

هزار:

… … اآلخ��رة ي��رى ك��ي

الوزير:

ص��اب��رة اج��ل��س��ي … … …

هزار:

… … ح��س��رت��ي وا آه

الوزير:

واث��ب��ت��ي اص��ب��ري … … …

الوزير:

… … … ن��اص��ر ي��ا ه��ي��ا

نارص:

س��ائ��ر أن��ا ه��ا … … …

هزار:

أب��دع��ك ب��ال��ذي م��ع��ك وخ��ذن��ي س��ْر
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الوزير:

… … … س��ك��ون ف��ي ام��ك��ث��ي

هزار:

ال��م��ن��ون ذق��ُت آه … … …
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األول املنظر

الغابة) يف وجنده (حبيب،

حرس(لحن):

ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در أي��ه��ا ي��ا وال��ص��ف��ا ب��ال��م��س��رة ُدم
ال��ع��س��ي��ر األم��ر ��ر وت��ي��سَّ ص��ف��ا ق��د ال��زم��ان ف��ب��َك
ال��ص��ب��اح ش��م��س أش��رق��ت م��ا وان��ش��راح ب��ع��زٍّ ف��اس��ل��م
ال��ن��ض��ي��ر ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ُص��ب��ًح��ا ُم��ش��ن��ًف��ا ال��ن��ه��ار واْش��ُد

فأبعدوا وحدي أصطاد أن فأرغب املكان، هذا يف حليًما أجد لم إني حيث حبيب:
أريد. عندما أدعوكم كي بعيد؛ محل إىل تذهبوا ال ولكن اآلن، عني

وطاعة. سمًعا حرس:
هذا ومع الخواطر، منا باالجتماع لتنتعش وغادر، حليًما ألقى أين تُرى يا حبيب:
غزالن، أو طيور بعض أجد عىس غريه إىل ه أتوجَّ أن فيلزم املكان، هذا يف صيًدا أرى ال

يطري. قبلما باملسري، فلنُرسع طائر، طائٌر وهذا غادر، أو حليًما أرى ولربما
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الثاني املنظر

غادر) (حليم،

غادر:

االرت��ي��اح ري��اض ف��ي ال��ط��ي��ور ص��ي��د أخ��ي ي��ا
وال��ِم��راح وال��ت��ه��ان��ي ال��س��رور أن��واع يُ��دن��ي
ض��الٍل ذي رق��ي��ب م��ن خ��اٍل وال��وق��ت س��ي��م��ا
وف��الح يُ��م��ٌن ل��ن��ا ال��غ��زال ص��ي��د ف��ه��ن��ا

ألبي نُقدم املساء وقت حيث الخاطر؛ مني ُرسَّ لقد غادر، أخي يا بالحقيقة حليم:
الرسور. غاية منا فيُرس الطيور، أنواع

ِغزالن. بعض معنا كان إذا وخصوًصا الزمان، بهجة يا نعم، غادر:
حليم:

ج��دي أس��ع��دت ف��ل��ق��د ح��م��دي ل��ك إل��ه��ي ي��ا
واالن��ش��راح وال��ص��ف��ا س��ع��دي ت��م وب��غ��ادر

هذا أشكر لسان بأي ُمناك، خري كل من وبلَّغك صفاك، سيدي يا هللا أدام غادر:
اإلحسان؟ هذا أحرص قلم وبأي اإلنسان،

يُ��ج��ت��ن��ُب وال��م��رذول ال��ح��ل��م ف��ي ي��زداد ُم��تَّ��ب��ع ال��رش��د ل��س��ب��ي��ل م��وف��ق
ال��ذه��ُب ي��ص��دأ ال ك��م��ا ال��زم��ان ص��رف يُ��غ��يِّ��ره��ا ال ِب��ي��ض خ��الئ��ق ل��ه

َرطب، ولسان أَلُوف، وطبع عطوف، وقلب حاتميَّة، وأياٍد هنيَّة، نفس إال هذه وما
وُصنع سديد، ورأي فاخر، وكمال باهر، وجمال عريق، ومجد وثيق، وعهد َعذب، وحديث
أحسن عىل وانطبق الكماالت، من ُخِلَق كأنه مستقيمة؛ وسجايا عميمة، وعطايا حميد،

الصفات.
غادر؟ يا الصفات هذه صاحب وَمن حليم:

قد الزاهرة، خصالك هي الباهرة، صفاتك هي املفاخر، معدن يا أنت هو غادر:
سامية، مكانة ورفْعتَني ودواهيه، الزمان نوائب من وأقْلتَني كدر، كل عني رصْفَت
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سواك، من فسبحان بوجودي، تم قد وصفاك، سعدك إن وقلَت الهامية، بنعمك وغمرتني
قدير. شاء ما وعىل البصري، السميع إنه قاصد، لكل ً وملجأ وارد، لكل منهًال وجعلَك

األوصاف؟ هذه بغري يتَّصف من األلطاف، معدن يا الناس يف وهل حليم:
النَوب، وتكفيه األدب وتُعلمه وتُراعيه، وتُهذبه وتُواسيه، تُقربه من ترى غادر:
الضياء، إىل الظلماء من وتُخرجه وإنفاق، حنو ذا وعليه وإشفاق، رأفة ذا به وتكون
حرًصا واألحباب؛ واألقارب األصحاب، أجله من وتُعادي العلياء، إىل الحضيض من وترفعه
كل يف وعدة صديق، لك يصري أن أمًال والعناد؛ الضالل وأرباب الفساد، أهل من عليه
رقص أو حيطان، عىل كنقش تراه والهدايا، واملواهب العطايا، تلك فبعد وضيق، يشء
بلسانه ويُكلمك بالسيئات، حسناتك يُقابل زهر، بال وأكمام مطر، بال وغمام غيطان، بني
استُؤمن وإن هان، الن وإن خلب، ملس وإن كذب، حدث إن الغايات، أصحاب يرقب وطرفه
بطش، قدر وإن نهش، ظفر وإن وافق، ك ُرضِّ عىل استُشري وإن نافق، ُعوتب وإن خان،
عىل يستقيم ال ذاتية، منفعة أو نفسية، لغاية إال العباد، من أحًدا يألف وال وداد، يراعي ال

قال: من قول فيه ويُصدق حال،

رم��ان��ي س��اع��ده اش��ت��د ول��م��ا ي��وم ك��ل ال��رم��اي��ة أع��لِّ��م��ه
ه��ج��ان��ي ق��اف��ي��ة ق��ال ف��ل��م��ا ال��ق��واف��ي ن��ظ��م ع��ل��م��تُ��ه وك��م

واللسان، بالقلب ُمنافًقا ويكون الِحسان، أوصافك بضد يتصف من موالي يا وهذا
أطعمتَه وإن الزمان، آخر إىل صادًقا ويكون باإلحسان، اإلحسان يُقابل من الناس ومن
ونادر، قليل الزمان هذا يف الفاخر، الحليم أيها وهذا ورعاَك، ودَّك واسيتَه وإن سقاَك،
بصحبة ويتمسك األنذال، صحبة ينفي أن عاقل، نبيه كل عىل يجب الكامل، أيها كلٍّ وعىل

وتفكَّر: سمع ملن وطوبى وأنذر، قال من در وهلل الكمال، آل

ال��رَّدي م��ع ف��ت��ردى األردى ت��ص��ح��ب وال خ��ي��اره��م ف��ص��اح��ب ق��وم ف��ي ك��ن��ت إذا
ي��ق��ت��دي ب��ال��م��ق��ارن ق��ري��ن ف��ك��لُّ ق��ري��ن��ه ع��ن وَس��ْل ت��س��أل ال ال��م��رء ع��ن

خالص وال انفصال، عنه أجد كنُت ما نارص، أوصاف هذه غادر، أخي يا آه حليم:
بني ويرغِّ شيطان، كأنه عيلَّ يهمر إنسان، مع أصطحب أن أردُت كلما الثقال، نصائحه من
وقال: ِمرار، صحبتك عن نصحني إنه حتى العباد، جميع أهجر وأن واالنفراد، العزلة يف

جحود. كنود أنه نت تيقَّ ملا يعود؛ ال حيث إىل تركتُه ولكني األرشار، األشقياء من إنك
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غادر:

زوال��ه��ا إال يُ��رض��ي��ه ال ك��ان إذا ن��ع��م��ة ح��اس��د ال��م��رء يُ��داري ك��م إل��ى

يف والوقوع الهالك، يل يودُّ وهو لألمري، العبد خدمة وأخدمه الختري، ذلك أُداري كم
صحبة من باهلل فأعوذ العباد، جميع دون واملحبة الوداد، يل يُظهر االجتماع وعند األرشاك،

بلسانني. املداد كخائض املتكلم الوجهني، ذي

ي��ن��ادي��ن��ي غ��شٍّ ع��ل��ى أم أص��ادق ت��ل��وُّن��ه ِم��ن أدري ل��س��ُت ل��ل��ذي ق��ل
ي��أت��ي��ن��ي ع��ن��ك وك��ل آخ��ري��ن ف��ي وت��م��دح��ن��ي أق��وام ب��ي��ن ت��غ��ت��اب��ن��ي

فيه، بما ح توشَّ ألنه عريض؛ يف دخوله من أتكدر وال بغيض، عىل نارص ألوم ال وأنا
يكفيه. جزاء وطرده

ال��ج��رائ��م ع��ل��يَّ م��ن��ه ع��ُظ��م��ت وإن م��ج��رم ك��ل ع��ن ال��ص��ف��ح ن��ف��س��ي س��أل��زم

فاجر. ماكر كل كيد من هللا وحماك غادر، يا فيك هللا بارك حليم:
والعقل. الكمال ُحلة وألبسني والفضل، املنة وله حماني قد غادر:

ب��ح��س��ي��ِب ق��وم��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م وإن ع��اق��ًال ك��ان م��ن ال��ق��وم رف��ي��ع يُ��ع��دُّ
ب��غ��ري��ِب ب��ل��دة ف��ي ع��اق��ل وم��ا ب��ع��ق��ل��ِه ف��ي��ه��ا ع��اش أرًض��ا ح��ل ف��إن

وال القادح، يغضبه ال خبري، األمور وبعواقب بصري، إال يكون ال موالي يا والعاقل
عىل يَحسد وال نقمة، يف يتسبب ال البواسل، يف معدوًدا النوازل، يف ثابتًا تراه املادح، ه يرسُّ
أبناء عىل يتكربَّ وال بنفسه، يُعجب وال مرضة، إىل يسعى وال عورة، إىل ينظر وال نعمة،
بفراسته إال ذلك وما ُمصيب، األقوال جميع يف إال يكون وال يستغيب، وال ينمُّ وال جنسه،

وسياسته. عقاله وكمال ونبالته،

وم��آرب��ه أخ��الق��ه ك��ُم��ل��ت ف��ق��د ع��ق��ل��ه ل��ل��م��رء ال��رح��م��ن أك��م��ل إذا

أديب، عاقل من درُّك والشئون، األحوال جميع يف يكون، َمن غادر يا مثلك حليم:
عجيب! وصف كل فيَك هللا جمع
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ذُكرت ما وجودك فلوال بنانك، حب وغريق إحسانك، عبد إال موالي يا أنا ما غادر:
نادًما عني وأبعده نارص، كيد كفاني هللا إن وحيث اإلحسان، من اإلساءة ميَّزت وال بلسان،

مكره. عاقبة لقي فقد بذكره، الوقت يضيع أالَّ فأرغب خارس،
نفعل؟ أن أخي يا تريد ماذا حليم:

عىل لنحصل الطيور؛ صيد وهو األول، املقصد إىل نرجع أن موالي يا أرغب غادر:
والرسور. النشوة كمال

طائر. وال املكان هذا يف أرى ال ولكن الفاخر، أيها صدقت قد حليم:
كاللصوص، دائًما الصيادين وأحوال مخصوص، محل لها ما سيدي يا الطيور غادر:
ينفك ال امُلراد، لحصول والصياد والغزالن، الطيور يتفقدون مكان، إىل مكان من ينتقلون

حنني. بخفي نرجع ال كي جهتني؛ إىل فلنفرتق شئَت فإذا االنفراد، عن
غادر. أخي يا رأيك حليم:

الرجيم، الشيطان بحراسة غادر) فيقول حليم (يبتعد القادر، بحراسة رس غادر:
يف قتله من بد فال املرام؟ عىل أحصل كنت وما بالكالم، أتملَّقه كم إىل الذميم، النذل أيها
وبهذا فيل، أو أسد افرتسه قد الثقيل، لوالده وأقول النار، يف بعدها أُلقيُت ولو النهار، هذا

سائر. إيلَّ طائر، وهذا وامُلنى، القصد وأبلغ العنا، من أخلص العذر

بقتله.) غادر ويهم حبيب (يدخل

الثالث املنظر

جندي) حبيب، (غادر،

خئون. يا آه هذا؟ ما غادر:
الِكرام. بأخالق تخلَّق املصون، أيها مهًال حبيب:

رشار أثار قد والغضب عيوني، عىل الحقد ظالم غىشَّ قد اللئام! ابن يا آه غادر:
العريض. وعظمه لحمه وسحق البغيض، هذا بقتل الفرصة وسأنتهز جفوني،

الدمار. أسقيك وإال ار، غدَّ يا اخسأ حبيب:
األرشار. ابن يا آه الدمار، تُذيقني انت غادر:

ال��ل��ئ��ام ن��س��ل ي��ا ال��س��ي��ف ب��ه��ذا ال��ِح��م��ام ُش��رب إل��ى ب��ادر أال
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حبيب:

… … … … … ذم��ي��م وغ��د ي��ا وخ��ب��َت خ��س��ئ��َت،

غادر:

ُه��م��ام ب��ط��ل م��ن ال��خ��س��ران ل��َك … … … … …

يُصيبه). فال غادًرا (يرضب حاًال للقرب واذهبن فخذها، حبيب:
غادر:

ح��س��ام��ي م��ن ال��م��ن��يَّ��ة ط��ع��م وذُق اس��ك��ت، … … … …

بخنجره.) (يطعنه

حبيب:

… … … … … ُظ��ل��ًم��ا ُق��ِت��ل��ُت أدرك��ون��ي ج��ن��ودي

غادر:

أم��ام��ي ق��ه��ًرا وُم��ت ف��اس��ك��ت، أال … … … …
م��ن��اِم ف��ي أو ي��ْق��ظ��ة ف��ي أن��ا وي��ل��ي اآلن ق��ت��ل��ُت َم��ن ول��ك��ن
رام��ي غ��ي��ر م��ن رم��ي��ة ف��ه��ذه ورب��ي ال ح��ل��ي��م ه��ذا وه��ل
أُن��ادي ل��م��ن ح��ي��اة ال ول��ك��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ع��ي��ن��ي ن��ور ي��ا ف��ُق��م
ال��ض��راِم َغ��ور ف��ي أُل��ق��ي��ُت وق��د ج��ن��دي ج��اء ق��د أرى م��ن إل��ه��ي

جندي.) (يدخل

جندي:

األن��اِم م��ل��ك ال��ع��ال ل��س��ل��ط��ان ف��ري��ًدا اب��نً��ا ق��ت��ل��َت م��ن ي��ا أال
… … … … ال��ف��ع��ل ذا ع��ل��ى تُ��ج��ازي ك��ي إل��ي��ه م��ع��ي ه��ل��مَّ
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غادر:
ال��ح��راِم اب��ن ي��ا ع��د … … … … … … … …
ال��ح��م��اِم ه��ام ب��ح��ده ي��ق��دُّ س��ي��ًف��ا ك��ف��ي م��ن أذق��ت��ك وإال

الحال يف الجند بقية وأُحرض وقال، قيل بال أذهب أن يلزم نفسه): (يف الجندي

(يخرج.)

وكيف املبني؟ الضالل هذا ما وقعُت؟ بلية أي ويف سقطُت؟ هاوية أي يف وياله غادر:
مكبًَّال وأُسحب الجنود، تأتي اآلن ُمجريي؟ َمن نصريي، َمن قسطنطني؟ امللك ابن قتلُت

بالقيود.

الرابع املنظر

حليم) (غادر،

من خلِّصني حليم، موالي يا آه حليم): قدمي عىل غادر فريتمي حليم، (يدخل غادر
الذميم. األمر هذا

األفكار. مني أشغلت صار؟ ماذا حليم:
القتيل. هذا إىل موالي يا انظر غادر:

البرش؟ من قتله وَمن قسطنطني، امللك نجل األمري هذا آه حليم:
ليحرض وذهب الجند، أحد ورآني عمد، غري عىل قتلتُه قد امُلفتخر؛ موالي يا أنا غادر:

األجل. مني فرغ قد العمل؟ فكيف ر، ُمحقَّ امللك عند ليأخذني العسكر؛
العظمى. والبلية الدهما، الداهية هذه حليم:

فعىس العسكر، تحرض أن قبل الِخنجر، هذا معك تُخفي أن موالي يا أرجوك غادر:
من ألخلص اإلنكار؛ عىل عزمت فقد السالح، من خاليًا رأوني إذا األتراح، من أنجو أن

الوجل! من متُّ آه! بالعجل، موالي يا خذه الدمار،
عظيم. ُجرمك أن مع أخاطر؛ أن تُلجئني غادر، يا الوداد شفقة حليم:

حليم. موالي يا الصنيعة غادر:
الذنوب. جميع من تتوب، برشط تبتغيه، ما عىل وأساعدك وأخفيه، آخذه أنا حليم:
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الخطوب. من اآلن خلِّصني أتوب، سيدي يا أتوب غادر:

ويُخفيه.) الخنجر حليم (يأخذ

يُنجيك. بالء كل ومن ويُبقيك، يحفظك هللا غادر:
مجدك، كوكب غار قد الرطيب، القويم وقوامك الحبيب، أيها طلعتك عىل أسًفا حليم:

النحيب. أعياني آه حبيب، سيدي بعدك؟ من حالنا فكيف

ال��ِح��م��ام ال��ع��ل��ي��ا ذات��ك وأدرك ُظ��ل��ًم��ا ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب أي��ا ُق��ت��ل��ت
ال��س��الم ف��ي��ه��ا وم��ن ال��دن��ي��ا ع��ل��ى يُ��ن��ادي روح ذي ك��ل ل��ف��ق��دك

العظيمة! املصيبة هذه عىل صربًا امللك امنح إلهي
األليمة؟! البلية هذه ما سيداه! وا أواه! غادر:

نشفيه. فعىس انظر يختلج؛ قلبه ها غادر حليم:
حبيب). نبض يجس (حليم سيدي يا أمرك غادر:

فيه. أتبعك وعىس نفسه): (يف غادر

الخامس املنظر

جنود) غادر، (حليم،

اللئيم. القاتل هو هذا غريه): جنود مع (يدخل جندي
حليم. موالي يا أغثني غادر:

غادر). عىل القبض الجند (يحاول الجنود أيها أمسكوه جندي:
اآلثام؟ من فعل فما اللئام، أيها اتركوه حليم:

حبيب؟ موالنا قتل الذي اللبيب، أيها هذا من أعظم إثم وهل جندي:
أنا النقي، أنا التقي، أنا النقمة؟ هذه ما أنا! أنا! التهمة؟ هذه ما أنا! أنا! غادر:

القائم. أنا الصائم، أنا الشاكر، أنا الذاكر،
الرجال. أيها عليه اقِبضوا دجال، يا صه جندي:

غادر.) عىل القبض الجند (يحاول

امُلتعال. أيها براءتي أظهر غادر:
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الرباءة، هللا من وتطلب جراءة، بكل حبيب األمري قتلت الِفعال؛ قبيح يا آه جندي:
اللحود. ليسكن الجنود؛ أيها اسحبوه

صار. ما لكم ألحكي أخيار؛ يا دعوني دعوني، غادر:
ار. الُفجَّ ابن يا تكلم جندي:

غزالن، أو طيور بعض ألصطاد املكان؛ هذا دخلت أني األبرار أيها اعلموا غادر:
الفاعل، هو فقال القاتل، عن فسألتُه ر، ُمعفَّ بدمه حبيب وموالي خنجر، بيده حليم فرأيت

والسالم. فمه من كرام، يا سمعتُه ما وهذا
البُهتان؟ هذا ما غادر حليم:

الجنود. أيها فتِّشوه كنود؟ يا القاتل أنت أما الخوَّان، أيها اسكت غادر:
خرب. عندي ما وحياتك حليم:

(يُفتش الفريد. واألمري الوحيد، الحبيب به قتلت الذي الخنجر؛ غائل يا أظهْر غادر:
الخنجر.) معه فيجدون حليًما، الجند

خئون. يا آه الصدق، واتَّضح الحق، حصحص ها غادر:
الجنون؟ هذا ما غادر حليم:

غدار. يا لك جزاءً الدمار؛ خائن يا ذُق غادر:
غادر؟ يا جزائي أهذا السادات، أيها فارحموني السموات، ورب بريء إني حليم:

الشقي هذا وارُشقي ُمحرقة، ناًرا السموات أيتها أمطري فاجر، يا اسكت غادر:
الرسور. فرقة اغتال الذي صاعقة؛ بألف

بالقيود). حليًما الجنود (يُكبِّل غيور يا أغثني آه حليم:

السادس املنظر

الوزير) (املذكورون،

الغادر. أيها ولدي عن َخلِّ (يدخل): الوزير
وحق قتله، الذي وهو حبيب، األمري بقتل الفاجر، هذا بهتني قد أبي، يا آه حليم:

املجيب. القريب
الخنجر؟ ُوِجد َمن مع أنا؟! أنا! غادر:

حليم. مع الجند:
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قتل. ما إنه وقال: َفَعل، ما ِفعل يُنكر ال املحسوس غادر:
ظالم. يا ويلك حليم:

أثيم. يا يداك ُشلَّت غادر:
الجحود؟ هذا ما حليم:

الجنود أيها اسحبوه غادر:

حليم.) سحب الجنود (يحاول

حليم:

ال��م��ه��ان ذا خ��ان أغ��ث��ن��ي أب��ي ي��ا األم��ان غ��ادر

الوزير:

ال��م��ك��ان ه��ذا م��ن ت��ح��ول��وا أن ق��ب��ل ال��ح��ب��ي��ب ات��رك��وا

الجند:

اإلم��ك��ان ف��ي ل��ي��س ب��ع��ي��د ت��رك��ه ال��وزي��ر أي��ه��ا

حليم:

ال��َج��ن��ان ط��اه��ر ت��ق��ي إن��ن��ي ال��ج��ن��ود أي��ه��ا

الجند:

ال��ك��رام ال��ق��وم أي��ه��ا واس��ح��ب��وه ك��تِّ��ف��وه
األن��ام ب��ي��ن ِع��ب��رًة واج��ع��ل��وه واص��ل��ب��وه

الوزير:

ن��ف��اق ذي ل��ئ��ي��م م��ن ال��ع��ه��ود ن��ق��ض ان��ظ��روا
ِرف��اق ي��ا ب��اتِّ��ع��اظ ال��َك��ن��ود ف��ع��ل واش��ه��دوا
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الجند:

وال��دم��ار خ��ئ��ون ي��ا ال��وب��ي��ل ل��ل��وي��ل ه��يَّ��ا

حليم:

… … … ج��م��ي��ل��ي اذك��ر أخ��ي ي��ا

غادر:

ال��ف��ش��ار ه��ذا اس��م��ع��وا … … … …

حليم:

ال��وب��ل ج��س��م��ي وب��رى ك��رب��ي زاد ُغ��ل��ب��ي ب��أن
َف��ع��ل ق��د م��ا ف��اع��ًال رب��ي ال��ل��ه ف��س��ي��ج��زي
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األول املنظر

جندي) قسطنطني، (امللك

امللك:

يُ��ف��ق��ُد ي��وم ك��ل ف��ي ف��ك��أن��ه ي��ت��ج��دد وح��زن��ه ال��ح��ب��ي��ب يَ��ب��ل��ى
أب��ع��ُد ق��ل��ب��ي س��ل��وَّ ف��إن ع��ن��ي ن��ازًح��ا ب��ع��ي��ًدا أم��س��ى ق��د ك��ان إن
ُد أُع��دِّ ح��ي��ن ال��ن��ج��م أع��د وأن��ا ف��ض��ي��ل��ًة ال��ح��ب��ي��ب م��ن ي��ذك��رون ه��م
األس��وُد ال��ل��ب��اس ب��ه ي��ل��ي��ق م��م��ا م��ح��ب��ه��ا ع��ن��د ال��ِب��ي��ض ال��س��ج��اي��ا ت��ل��ك
يُ��ط��رُد ال م��ق��ل��ت��ي ع��ن وخ��ي��ال��ه ال��ك��رى ط��رد ال��ذي أن��س��ى م��ت��ى وي��ح��ي
وأج��وُد ب��ال��ج��واب أدرى وال��دم��ع أدم��ع��ي س��ائ��ُل ف��أج��اب ن��ادي��ت��ه
م��وع��ُد ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ب��ي��ن��ن��ا ه��ل ب��ع��ده اص��ط��ب��اري رح��ل راح��ًال ي��ا
ي��ش��ه��ُد دم��ع أل��ف ض��ري��ح��ك ف��ع��ل��ى ال��ح��م��ى ف��ي نُ��واح��ي ت��س��م��ع ال ك��ن��ت إن

∗∗∗
ب��أك��دار ص��ف��ون��ا وب��دَّل ج��ار ع��ل��ي��ن��ا ال��زم��ان إن آه
ي��ن��ه��م��ُر ك��ال��س��ح��ب غ��َدا ع��ي��ن��ي ودم��ع ُم��نْ��ذع��ُر وال��ق��ل��ب ول��دي ي��ا ِغ��ب��َت ق��د
وال��ك��دُر ال��ح��زن ط��ال بُ��ع��ِدك ب��ع��د م��ن س��ن��دي ي��ا ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب ي��ا ف��ارق��ت��ن��ا
ص��دُر وال ورد ب��ع��ده��ا ل��ي ي��ط��ي��ب ف��ال ال��ح��ب��ي��ب ف��اص��ط��ي��د ل��ل��ص��ي��د س��ار ق��د

فعل؟ ما عىل حليم تجارس وكيف الجندي): (إىل امللك
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وخنجره إقراره، عىل شاهٌد غادًرا أن مع قتل، ما أنه يدَّعي موالي، يا حليم الجندي:
إقراره. عىل برهان هذا

موجود؟ اآلن هو وأين امللك:
بالقيود. مكبٌَّل السجن يف هو الجندي:
ألوان. املوت ألذيقه اآلن؛ به عيلَّ امللك:

الجندي.) (يخرج

امللك:

ُم��ظ��ل��ًم��ا ع��ن��دي ال��ش��م��س ض��وء ف��ي��رج��ع ُم��ش��رًق��ا ل��ك م��ض��ى ع��ص��ٍر ف��ي أُف��ك��ر
أع��ظ��ًم��ا ال��ب��ريَّ��ة ف��ي م��ن��ه��ا وج��دن��اك إن��ن��ا ال��رزيَّ��ة ف��ي��ك ع��ظ��م��ت ل��ئ��ن
ُم��ْع��ل��ًم��ا ب��اس��م��ك ال��رع��د ون��اح ع��ل��ي��ك ج��ي��وب��ه��ا ش��ق��ت وال��ري��ح ال��ه��وى ب��ك��اك
م��أت��ًم��ا ال��ج��و أن��ج��م وق��ام��ت ِح��داًدا ال��ض��ح��ى واك��ت��س��ت ال��ب��رق ث��وب وم��زق

لقاتلك ُخًرسا ُمحياك، نجم وغار الرطيب، َك قدِّ غصن ُقِصف الحبيب، ولدي يا آه
العيون. وقرح القلوب بفعله كلَّم خئون، غائل من يداه ُشلَّت اك، األفَّ

األب��راِر م��ظ��ن��ة ق��ب��ل ف��غ��ط��اه أوان��ِه ق��ب��ل ع��ل��ي��ه ال��ح��ت��وف َع��ِج��َل
األس��راِر م��ن س��ر ط��يِّ��ه ف��ي وك��أنَّ��ه ق��ب��ره ق��ل��ب��ي وك��أنَّ
ال��داِر ذي ع��ن رح��ل��ت ح��ي��ن ُوفِّ��ق��ت ل��ه ُم��ع��ت��ذًرا أق��ول ث��م أب��ك��ي��ه
وج��واري ِج��واره ب��ي��ن ش��ت��ان رب��ه وج��اور أع��دائ��ي ج��اورُت

السلوك، هذا ألسلك عشت فأنا امللوك، بمقام مخالٍّ البكاء كان وإن ولداه! وا أواه!
غبوق كل يف وأنوح، وأبكي الطبيعيَّة، للجبلة نفيس وأسلم الرببريَّة، العادة هذه وأخرق

العجيب. وجماله الحبيب، عىل حزنًا وصبوح،

أث��ري ي��م��ح��و ك��اد م��ص��اب م��ن ِف��َك��ري ف��ض��اع��ت ال��ج��ن��د أب��ط��أ
ال��ظ��ف��ر غ��ي��ُر ال��ج��س��َم ي��ح��ك ال أق��ت��ل��ه ك��ي أذه��ب أن��ا ه��ا

امللك.) (يخرج
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الثاني املنظر

السياف) غادر، امللك، هزار، الوزير، حليم، (جند،

جند:

ال��م��ف��ت��ري ال��خ��ئ��ون ال��ذم��ي��م ب��ال��ن��ذل ج��ئ��ن��ا
ال��م��ج��ت��ري ال��ك��ن��ود ال��ل��ئ��ي��م اب��ن ال��ل��ئ��ي��م
األن��وِر ال��م��ل��ي��ك ال��ف��خ��ي��م ال��م��ج��د ذو أي��ن
… … … ح��ل��ي��م ذل ل��ي��رى

حليم:

ب��ري إن��ي ارح��م��ون��ي … … …

الوزير:

… … … ح��ي��ات��ي روح ات��رك��وا

الجند:

م��ح��ال ه��ذا ارت��ج��ع … … …

حليم:

… … … ب��ال��م��م��ات؟! ل��ي م��ن آه

جندي:

ح��ال ب��َك س��ت��راه … … … …

حليم:

… … أص��ب��ح��ت س��ي��ئ��ات��ي ح��س��ن��ات��ي
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جندي:

ال��ض��الل؟ م��اذا … … … …
ط��ال األم��ر ه��ذا ط��ال ي��أت��ي ال��س��ل��ط��ان ف��م��ت��ى

حليم:

ال��ك��ل��ي��م ال��ع��ان��ي وال��دي وداع م��ن م��كِّ��ن��ون��ي

الجند:

رج��ي��م ي��ا وداع ه��ذا ام��ت��ن��اع غ��ي��ر م��ن ل��َك

حليم:

ك��ري��م ال��ل��ه أب��ي ي��ا ان��ه��م��اع ذات أدُم��ع��ي
ال��غ��ري��م إظ��ه��ار ع��ل��ى ض��ي��اع��ي ق��ب��ل ق��ادر

أمري. يف وِحرُت ظهري، ُكِرس قد أوَّاه الوزير:
وعليم. وهللاشهيد اآلثام؛ من بريء إني لها وقل السالم، مني والدتي بلِّغ والدي حليم:
الزمان نوائب من وكثر عزاه، طال والٍد أسف حليم، ولدي يا عليك أسفي الوزير:

وباله. حزنه
املنون. ساعة أتت قد آه حليم:

والعويل؟ الندب هذا َمن وعىل الجنون؛ هذا متى إىل غادر:
الجليل. أيها ق ترفَّ حليم:
شقي؟ يا أرفق بمن غادر:
النقي. التقي بأخيك حليم:

بك أعرتف ال املجيب؛ والقريب اآلن، وأما حبيب، األمري قتل قبل أخي كنت غادر:
بلسان. بعد أذكرك وال خوَّان، يا
اإلحسان؟ جزاء أهذا حليم:

رْمسك. مضيق يف غرسك، ثمرة وذُق ُمهان؛ يا اسكت غادر:
زنديق. يا الوفا قليل يا آه الوزير:
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هللا قدَّره ملا االنقياد، قيد يف فأنا أراد، ما يفعل دعه الشفيق؛ والدي يا دعه حليم:
الرحيم. الرءوف به حكم ملا التسليم، سوى يسعني فال رضاه، فيه يكون وما وقضاه،
امِلنة ولك ، حلٍّ يف منه فأنت ُمباح، لسيفَك دمي وها الصالح، غري فيَك أتفرَّس ال أنا غادر
أني يشاء، ما إال ملكه يف يقع ال من ويا الفحشاء، عن تنزَّه من يا وأشهدك والفضل،
تُخرجه ال والدي يا عليك، بحياتي ، لديَّ البُهتان من ألقاه وما إيلَّ، نسبه مما غادر أبرأت
ويريد، يشتهي بما إال تُعامله وال الوحيد، العزيز كولدك واجعله يديك، من موتي بعد من
ألنك الصالحة؛ واألدعية الفاتحة، من تنَسني وال الطاهر، عهدنا تذكَّر غادر أخي يا وأنت
يف الدعاء، من تنساني ال كربي، وحاسم أبي، يا وأنت الرفيق. والصديق الشفيق، الشقيق
يف لتُؤانسني الدوام؛ عىل دعاها يل واطلب السالم، مني والدتي وبلِّغ ومساء، صباح كل
منسيٍّا. نسيًا الرمس يف وأُميس املحيا، أفقد قرَّبت قد فإني وحدتي، يف وتُنعشني وحشتي،
آتية، أمَك وها وبالئي، حزني وازداد أحشائي، تمزَّقت فقد ولدي يا كفى الوزير:

جارية. ودموعها

هزار.) (تدخل

القيود؟ هذه ما ولدي يا آه هزار:
الوحيد. ولدَك ودِّعي هزار، ودود! يا أغثنا السماء): إىل يديه (رافًعا الوزير

شديد. عذابي آه هزار:

ك��س��رت ق��ل��ب ك��م ده��ر ي��ا أال ُج��رَت ب��األح��زان ده��ر ي��ا أال
ع��ي��ون ب��ال ُخ��ل��ق��ت ق��د ك��أن��ك

الوزير:

… … … … … ال��ب��ل��يَّ��ة؟ ه��ذي م��ا رب��اه أي��ا

حليم:

ال��م��ن��يَّ��ة دن��ت ق��د أب��ت��اه أي��ا … … … … …
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الوزير:

… … … … … ال��رزيَّ��ة؟ ه��ذي م��ا ول��داه أي��ا

حليم:

ال��ع��ل��ي��ة ال��خ��ل��د ف��ي أب��ت��اه أي��ا … … … … …

امللك.) (يدخل

امللك:

ك��ل��ي��م ق��ل��ب��ي ب��ف��ع��ال��ه وم��ن األث��ي��م ال��ب��اغ��ي أي��ه��ا ُم��ت أال
ذم��ي��م ي��ا ُج��رِّد دم��اَك ل��س��ف��ك س��ي��ف��ي ف��ح��دُّ ل��ل��م��م��ات ت��ه��ي��أ

حليم:

ت��ه��ي��م ع��ان��ي ط��اه��ر ب��ريء ف��إن��ي ع��دًال ال��ورى م��ل��ك أي��ا
ال��رح��ي��م وال��بَ��رُّ ال��س��م��ح ف��أن��ت م��الذي ي��ا ب��ع��ف��وَك ف��ع��ام��ل��ن��ي

قلبك لك سمح وكيف املنيَّة؟ ولدي أذقت وقد الربيَّة، أشقى يا أرحمك كيف امللك:
لرشب اللئام؛ ابن يا ا ُمستعدٍّ فكن املهالك؟ من النجاة قتله بعد ظننت وهل بذلك، القايس

الِحمام. كأس
قتيًال، إال ولدَك نظرُت وما اآلثام، من بريء إني األنام، بخالق أقسم موالي حليم:

الفاعل. هو إنه فقال القاتل، من فسألته خنجر، وبيده عنده وغادر ر، ُمعفَّ وبدمه
الخنجر ُوِجد من مع صادق، غري رأسَك وحياة فإنه منافق، يا اسكت غادر:
أسفي التهلكة؟ يف نفيس وأُلقي اململكة، وحيد أقتل جحود؟ يا مثلَك أني أتظن كنود؟ يا

حبيب. موالي يا عليك
الكئيب. أيها هللا قاتلَك حليم): (إىل امللك

واحد، ذنب غري ارتكبت ما إني واعلم، عيل وأمهل احلم، موالي يا احلم حليم:
كتم وقصدت امُلنكر، فعله من ألنجيه الخنجر؛ منه أخذت أني وهو وشاهد، عليم وهللا
الفعل بهذا كنُت فإن الُخرسان، يف والوقوع بالبُهتان، فجازاني الِوزر، من فعل وما األمر،
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عاملتني فتكون العفو، أستحق كنت وإن ارتياح؛ بكل املنون أرشب فأنا القتل، أستحق
والسماح. الصفح من أهله أنت بما

رجل من خنجًرا يأخذ أحًدا أن أسمعت طائل، تحته ما الذي الكالم هذا ما غادر:
امُلخاتل؛ هذا لكالم موالي يا تسمع ال َرْمسه؟ بعدها ويسكن نفسه، ويرمي ليُخلصه قاتل؛

الخنجر. معه ُوِجد إنه العسكر، هذه عليه وتشهد القاتل، هو رأسَك وحق ألنه
الكالم؟ هذا أصحيح (للجندي): امللك

حليم. مع الخنجر وجدنا إنَّا األنام؛ ملك يا رأسَك وحق أي الجندي:
وحيث بالفجور، أتكلم وال بالزور، أشهد ال الكريم؛ موالي يا صادق عبدك غادر:

السعري. عذاب وأذقه الرشير، هذا فاقتل امُلحال، من الصدق وامتاَز الحال، اتَّضح
امللك:

ال��ح��رام اب��ن ال��ل��ئ��ي��م ه��ذا وأح��رق��ي وِض��رام ج��م��ًرا س��ح��ب ي��ا أم��ط��ري
ظ��الم ف��ي وظ��الم س��ي��ئ��ات أف��ع��ال��ه م��ن اإلح��س��ان ج��اح��د
ال��ِح��م��ام ك��اس��ات س��ي��ف��ي م��ن ذُق ث��م م��ج��رًم��ا ي��ا ل��ل��ردى ف��ت��ه��ي��أ

األمان. موالي يا األمان حليم:
الفانية. وُمهجتي الجارية، أدمعي وارحم الزمان، ملك يا ارحمه هزار:

مجرمة. يا ابعدي امللك:
املؤملة؟ البليَّة هذه ما إلهي هزار:

السيئات. معدن يا آه امللك:
السموات. بديع يا ارحمني حليم:

حليم. موالنا إن واحلم الكريم، امللك أيها ق ترفَّ الوزير:
كنود. يا يديَّ من فُخذها الغادر؟ ولدَك أعىل فاجر، يا أحلم من عىل امللك:

الجند، أحد بقتله فُمر وأعوان؟ خدم عندك أما الزمان، ملك يا عليك ض خفِّ الوزير:
ألني عليك؛ بروحي بعدها أبخل وال يديك، بني أقتله أنا شئَت وإن القصد، يكفيَك فهو
األشيا، من فيها ما إىل وركنت بالدنيا، وثقت إذا النجيب، ولدي وقتل حبيب، فراق بعد
، التبرصُّ بعني فيها تأمل ومن ُركنًا، الزوابع ومن ِحصنًا، السحاب من له جعل كمن أكون
أخذًا، وعطاءها إعصاًرا، ونسيمها إدباًرا، إقبالها َعدَّ والتدبُّر، بالعقل تقلباتها يف وتفكَّر
نياحة، وضحكها ِذلة، وعزَّها ِقلَّة، وكثرتها سلبًا، وإيجابها نهبًا، ووهبها نَبذًا، وعهدها
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وال ُمهان، وال عزيز وال ُحبور، وال فرح وال رسور، وال حزن بها يدوم ال راحة، وطالقها
الديَّان. الواحد إال يبقى وال فان، هللا سوى ما كل بل سلطان، وال وزير

األح��د ال��واح��د س��وى ي��ب��ق��ى وال ت��راب ف��إن��ه ال��ت��راب ف��وق ب��م��ا ��ل ت��أمَّ
ال��ص��م��د ال��م��اج��د ال��واح��د ف��ج��لَّ ش��ري��ك ل��ه وم��ا ال��م��غ��ن��ي ال��م��ب��دئ ه��و

العبارة، بهذه إسكندر يا عنك عفوُت قد ب، َخالَّ لسان يف وصواب، حكمة امللك:
منتقم يا اقتله فعله، سوء عىل له جزاءً قتله؛ من بُدَّ ال ولدَك لكن الوزارة، من وخلعتُك

غادر. يا اتبعني بي، ما ألُذهب بدمه وأِْتني ذهابي، بعد
الفاخر. أيها أمرك غادر:

وغادر.) امللك (يخرج

األثيم. أيها أمامي اركع السياف:
حليم. ولدي يا آه هزار:

د. الجالَّ أيها ارحمني حليم:
أوغاد. يا اتركوه الوزير:

السلطان. مغضوب يا امِض السياف:
باإلحسان. سيدي يا عامله هزار:

جبار. يا أغثني حليم:
الجنود. أيها ركِّعوه ار؛ الُفجَّ ابن يا آه السياف:

معبود. يا ارحمني حليم:
وأمان املنكرسين، جابر يا أغثه ار، ُفجَّ يا اتركوه أرشار، يا عنه ابعدوا هزار:
جدير. وباإلجابة قدير، تشاء ما عىل إنك امُلستغيثني، وِغيَاث السائلني، ورجاء الخائفني،

أحد.) يراه أن دون للسياف ِرشوة يعطي (الوزير

السلطان، موالنا أمر تنفيذ عىل نقدر ال املكان، هذا يف وأمك أنت ُدمت ما السياف:
وأنا محلِّه، إىل يذهب منكم وكلٌّ الكنود، هذا عناد من لنسرتيح الجنود؛ أيها اآلن فاتركوه

والسالم. ذلك بعد عارضني إن الحسام، بهذا أباه وأقتل بقتله، بعدها أنفرد
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(لحن): حليم

س��ل��ط��ان��ي أم��ر ه��ذا إخ��وان��ي ودِّع��ون��ي
إح��س��ان��ي ج��زاء ذا ربَّ��ان��ي ح��ك��م ه��ذا
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األول املنظر

بقربه) تندب وهزار قرب، هيئة عن الستارة (تُرفع

هزار:

وف��ت��ك��ي ب��ط��ش��ي م��ن ح��ذاِر ح��ذاِر ف��ي��ه��ا ب��م��لء ت��ق��ول ال��دن��ي��ا ه��ي
م��ب��ك��ي وال��ف��ع��ل م��ض��ح��ك ف��َق��ْول��ي اب��ت��س��اٌم م��نِّ��ي ي��غ��رُرك��ُم ف��ال

سجيم، ألجلك ودمعي كليم، فراقك عىل فؤادي إن حليم، ولدي يا عليك أسفي آه
رحيم! يا وارحمه كريم، يا ني صربِّ آه جسيم، وبالئي أليم، عليك وحزني

من انتبه إنه حيث اآلن؛ هنا إىل آٍت فامللك املكان، هذا من موالتي يا تواري جندي:
حليم. فيه ُدِفن الذي القرب عن وسأل عظيم، كرب يف وهو ُرقاده،
رميم؟ رمسه يف جعله أما حليم، من امللك يريد ماذا هزار:

يريد. ما موالتي يا أدري ال جندي:
الشهيد. ولدي يا أوَّاه هزار:

هزار). (تذهب أقبل قد هو فها بالعجل، موالتي يا تواري جندي:



الجميل ناكر

الثاني املنظر
غادر) السياف، (امللك،

(يدخل): امللك

خ��ان��ا ق��د وب��م��ك��ره ف��ب��ع��ذره األوط��ان زل��زل خ��ئ��ون ده��ر
ن��ي��ران��ا ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي ف��ي وأن��ار أح��ب��ت��ي ال��م��ن��ون س��ل��ب ل��وع��ت��ي وا
ال��ص��وان��ا أرض��ه��ا ل��دكَّ��ت رض��وى ع��ل��ى ُص��ب��ت أن��ه��ا ل��و وم��ص��ائ��ب

عاقبة وأنذرني الحلم، يف جاءني الذي امُلقبل؟ الرجل هذا ومن املذهل، الخطب هذا ما
وما الهائلة؟ الرؤية هذه ما ووعظا؟ نصيحة وأفعمني تتلظَّى، بحربة وهدَّدني الظلم،
مهًال، مهًال مصيبتاه وا آه بالصدق؟ ويُخربني الحق، يل ح يُوضِّ من القاتلة؟ املصيبة هذه
آه الغادر، ذلك إال أغراني وال غادر، إال قتلَك ما وهللا الكريم، أيها ُعذًرا الحليم، أيها مهًال

الصدق. وألهمني حق، يا الحق، يل أظهر ربي يا
رحمن. يا أغثني النريان، بجسمي اشتعلت فلقد

ُم��ظ��ل��ِم خ��ي��ال ف��ي أم��س��ى وال��ع��ق��ل ال��ُم��ؤل��ِم ال��ُم��ص��اب م��ن ض��اع ال��رش��د
دم��ي ه��ذا دم��ي ه��ذا ظ��ال��ًم��ا ي��ا ص��ارًخ��ا ل��ن��ح��وي أت��ى ح��ل��ي��م ه��ذا
ج��ه��ن��ِم ن��ار زف��ي��ر وه��ذا وي��ح��ي ج��اريً��ا أم��ام��ي دًم��ا أرى ��ا ح��قٍّ
م��ج��رِم أو ب��ق��ات��ل ول��س��ت ال ال ب��ظ��ال��ٍم ف��ل��س��ت س��ام��ح��ن��ي أح��ل��ي��م

سيدي. حليم دم فهذا أبرش السياف:
أعظمي. أحرق النار فحر ابعد امللك:

االضطراب؟ هذا فما الرقاب، مالك يا عليك بأس ال السياف:
شنيعة، بلية يف أوقعتني مريعة، رؤيا رأيت أني سببه منتقم يا االضطراب هذا امللك:
بحربته، عيلَّ فهجم كالهامة، ناريَّة حربة يده ويف القامة، طويل رجًال رأيت أني وهو
مسلك سلكَت وما بالقتل، عليه حكمَت من ظلمَت إنَك وقال هجمته، من أذوب أن فِكدُت
وأنا الجالد أيها يل وقال وظلًما، ُجوًرا أفعمتها كما وعدًال، ِقسطاًسا وامألها فُقم العدل،

الصواب: عن تائه
ال��ن��دِم إل��ى يُ��ف��ض��ي م��ص��دره ف��ال��ظ��ل��م ُم��ق��ت��دًرا ك��ن��ت م��ا إذا ت��ظ��ل��م��ن ال
ت��ن��ِم ل��م ال��ل��ه وع��ي��ن ع��ل��ي��َك ي��دع��و م��ن��ت��ب��ٌه وال��م��ظ��ل��وم ع��ي��ن��اك ت��ن��ام

46



الرابع الفصل

بدم ملطًخا حليًما رأيت هذا وبعد الصواب، عن غائب وأنا وغاب، ُمنتقم يا هذا قال
وعدوان، ظلًما وقتلتني املهان، غادر بهتان أسمعَت وجراءة، جسارة بكل وكلمني الرباءة،
كالعبد يديه بني وأنا املحق، تأنيب يؤنِّبني وفضل الخاِتل؟ والخائن القاتل، هو أنه مع

ومالمه: تأنيبه بعد كالمه، آخر وكان الرق،

ال��ظ��ل��وم م��ن اإلل��ه ع��ن��د غ��ًدا ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ظ��ل��وم ي��ا س��ت��ل��ق��ى
ال��م��ل��وُم ه��و ال��ظ��ل��وم زال وم��ا ش��ؤم ال��ظ��ل��م إن وال��ل��ه أم��ا
ال��خ��ص��وُم ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ه وع��ن��د ن��م��ض��ي ال��دي��ن ي��وم ديَّ��ان إل��ى

لوعتي أكابد وأنا فانتبهت الصواب، عن غائب وأنا عيني عن وغاب ُمنتقم يا هذا قال
واستوضح طريقة وافعل بي، ما به يُذهب ما فاصنع االضطراب، سبب هو فهذا وأنيني

الحقيقة.
عليه أدخل فأنا رشير، غادًرا إن حيث بعسري؛ ليس أمر موالي يا هذا السياف:
يتكلم فعساه وامَلَلق، القدح له وأُكثر وحبيب، حليم بغض له وأُظهر عجيب، بأسلوب

الصدق.
ُمشتهاك. رأيس وحياة ألنيلك اك؛ األفَّ ذلك أقرَّ لو ُمنتقم يا آه امللك:

أللقاه فاختِف أقبل قد هو وها جهدي، كل أبذل فأنا موالي يا تفتكر ال السياف:
وحدي.

امللك.) (يختفي

(يدخل): غادر

ال��ض��رر ع��ن��ا وزال وال��ك��در ال��ش��ق��اء م��ات
س��ق��ر ف��ي أم��س��ى ال��ي��وم أب��غ��ض��ه م��ن وش��خ��ص
اش��ت��ه��ر األن��س ب��م��وت��ك ال��ب��ش��ر أش��ق��ى ي��ا ح��ل��ي��م
األب��ت��ر ع��الك ل��م��ا ال��وط��ر غ��ادر ون��ال
ال��رق��ي��ب م��والك ج��زاك ح��ب��ي��ب ي��ا أن��ت ك��ذاك

السياف:
ال��ش��ف��ي��ق ال��س��م��ح ال��ُم��ن��ع��م ب��ال��ح��ب��ي��ب وس��ه��ًال أه��ًال
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عُدوُّك هلك لقد غادر، أخي يا نفًسا طب الكروب، ومفرج القلوب، حبيب يا آه
الُحبور. عىل لنحصل الباقي وأسقيك رسور، بكل منه ارشب دمه وهذا الفاجر،

آه. يقول): ثم الدم من جرعة (يرشب غادر

ال��م��ن��ى ب��ل��غ ف��ق��د ي��وًم��ا ع��دوه ب��ع��د ع��اش م��ن

وتكاملت ارتياحي، تم اآلن الجحيم، حضيض يف زلت وال رجيم، يا ثراك هللا رحم ال
أسري تني وصريَّ ُمهان، عدو من خلصتني ا حقٍّ الشجون، وُمذِهب العيون، قرة يا أفراحي،

الزمان. مدى إحسانك
قتلت وأنا اللئيم، حبيب عدوي قتلت ألنك وكرمك إحسانك، غريق أنا بل السياف:
تذكرت كلما ألني األعظم؛ هو فضلك ولكن ُمنعم، أخيه عىل فكالنا الذميم، حليم عدوك
وابل ثراك بلَّ وال حبيب، يا روحك هللا رحم فال املكلوم، فؤادي يتلظَّى الظلوم، ذلك
دعني الفاجر؟ ذلك يحتقرني كان حينما غادر، أخي يا تراه كنت أما آه ثم آه كثيب، يا

قدميك. أقبِّل أن عليك، باهلل
تفعل. ال أخي يا باهلل تفعل ال غادر:

هالك كان كيف امُلصان، أيها عليك باهلل يل اذكْر البطل، أيها هللا حفظك السياف:
ل وأتحصَّ فؤادي، لينتعش سقر؟ إىل ُروحه وأذهبَت بالخنجر، رضبتَه وكيف امُلهان، ذلك

ُمرادي. عىل
أثره، عىل فلحقه حليم بقتله واتهمت نحره، يف بالخنجر أخي يا رضبته قد غادر:
أبيه قتل عىل أحتال ما بُدَّ وال حبيب، بقتل لك صفا كما رقيب، بغري الوقت يل وصفا

الكثري. ماله يف أمرح وبعدها الوزير،

ال��ك��رم أخ��ا ي��ا ح��ب��ي��بً��ا ق��ت��ل��ُت ل��م��ا ال��ه��م��م ه��ام ورق��ي��ت ال��ُم��ن��ى ن��ل��ت
ع��دم ف��ي ال��ف��ت��اك س��ي��ف��ك م��ن ف��ح��لَّ ق��ت��ل��ت��ه ب��ع��د ح��ل��ي��ًم��ا ت��ه��م��ت وق��د
… … … … … … … … … … بُ��ش��راي

امللك.) (يظهر

امللك:
وال��ن��دم األه��وال َش��َرك ف��ي ي��رم��ي��ك ب��م��ا ال��ل��ئ��ام ن��س��ل ي��ا بُ��ش��راك …
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غادر:

ال��ق��دم زل��ة وا إذَن ال��خ��الص ك��ي��ف ُم��ع��ت��رًف��ا ج��ئ��ُت ح��ي��ن��ي ح��ان ف��ق��د وي��ح��ي

الرجيم. الشيطان هذا عىل اقبضوا لئيم، يا آه امللك:
الخرسان. يف ووقعت اللسان، زلَّ لقد وياله غادر:

حجاب يف ت وتسرتَّ النفاق، حمى يف احتميت كيف الشيطان؛ أيها لك ُخًرسا امللك:
عليه وأحرقَت ولدي، قتلَت بعدما الِوزر، يف بعدها وأوقعتني األمر، عيلَّ وألبسَت اق؟ الُفسَّ

كبدي؟
الزمان. ملك يا ارحمني غادر:

األثيم، املجرم هذا اسحبوا وحليم؛ الحبيب قتل بعد ُمهان؛ يا أرحمك كيف امللك:
النَّكال. يف وقع فقد واألغالل، بالقيود وكبِّلوه

السجن.) إىل ويأخذونه غادًرا، الجند (يُكتِّف

ماذا النريان، هذه ما أوَّاه يضطرم، قلبي آه ولكن منتقم، يا الحق ظهر قد امللك:
املكان؟ هذا يف أرى

الزمان. ملك يا سالمتك السياف:
أنا حليم حليم بقتَّال، لست مصيبتاه وا الحال؟ هذه ما دعني، منتقم يا دعني امللك:
تمتَّع ِفَكري، ضاعت قد أوَّاه الربي، أيها سامحني والغي؟ الضالل هذا ما ، بُنيَّ يا قتلتك ما
رحيم. يا ارحمني حليم، خيال ُمنتقم يا انظر األليم، العذاب يف وأنا املقيم، بالنعيم حليم يا

األحوال؟ هذه ما ربي يا السياف:
ما قادر، يا ني نجِّ غادر، قاتلُك وسامحني، عني، واعُف الخيال، أيها ارجع امللك:

املسلول؟ السيف هذا ما بظالم، لسُت إني الهاجم؟ هذا
الجزع؟ هذا ما موالي الذهول؛ درجة هذه السياف:

خياله وها الربي، حليم بقتل ارتكبتُه الذي ِمن انصدع، فؤادي منتقم يا آه امللك:
سالم! يا أثري، ليمحو ُمقبل

حليم. األمري بحياة وابرش األوهام، هذه موالي يا دع السياف:
الكالم؟ هذا أصدق تقول؟ ماذا منتقم امللك:

وعناه. الكرب من آمن الحياة، قيد يف إنه األنام؛ ملك يا وحياتك أي السياف:
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األنور؟ أيها اآلن هو وأين انرشاحي، عىل وحصلت أتراحي، ذهبت اآلن امللك:
وأنزلَت نعمتَك، منه سلبَت الذي إسكندر؛ الوزير أبيه مع عبدك عند هو السياف:

ونقمتَك. غضبك عليه
لنُذهب اآلن، وأحرضهما فاذهب أفعالك، عىل وسأجزيك ذلك، منِّي حصل نعم، امللك:

األحزان. عنهما

السياف.) (يذهب

ال��ك��رام��ة إل��ى أس��اء ق��د ت��راه ل��ئ��ي��م ف��ي ال��ك��رام��ة ي��ض��ع وم��ن
ال��ن��دام��ة ف��اع��ل��ه��ا ج��زاء وك��ان ض��ي��اًع��ا ص��ن��ي��ع��ت��ه ذه��ب��ت وق��د

الثالث املنظر

غادر) جند، حليم، الوزير، السياف، (امللك،

(لحن): الجميع

ال��ك��ري��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا وب��ان ال��ح��ق ظ��ه��ر
ال��ذم��ي��م ال��ن��ذل غ��ادر ب��ال��ه��وان وت��ل��ظَّ��ى

الختري. غادر ك َ الرشَّ يف ووقع الوزير، أيها الحق ظهر قد (لوزيره): امللك
من فعل ما عاقبة غادر عىل وأعاد الرباءة، ثوب ولدي ألبس الذي هلل الحمد الوزير:

والجراءة. الغدر
أن بعد صدقك وتأكَّدنا بالقتل، عليه أمرنا بعدما ولدك براءة اتَّضحت حيث امللك:
مكارمنا بعواطف لتدوم الوزارة؛ َمسند بتقليدَك أمرنا صدر قد الَعْزل، علقم أذقناك

امُلريعة. أتعابه بالرسور لتُذهب بديعة؛ ابنتي بزواج ولدك عىل وأنعمُت الكريمة،
(لحن): الجميع

االرت��ي��اح س��م��اء ف��ي ال��ت��ه��ان��ي ش��م��س أش��رق��ت
وان��ش��راح ب��س��رور األم��ان��ي ن��ج��م وازده��ى
س��ام��ي ال��ع��ل��ي��اء ذُرى ف��ي ال��وج��ود ق��ان ي��ا ُدم��ت
وخ��ت��ام اب��ت��داء ف��ي وُس��ع��ود ب��ص��ف��اء
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الهوان. كأس لنُذيقه الخوَّان؛ غادر أحرضوا امللك:

ت��م��رَّدا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��َت أن��ت وإن م��ل��ك��تَ��ه ال��ك��ري��م أك��رم��َت أن��ت إذا
ال��ن��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وْض��ع ُم��ض��رٌّ ال��ع��ال ف��ي ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ف��وْض��ع

بالقيود.) مكبل غادر ومعهم الجند (يدخل

غادر:

ال��ج��ان��ي ع��ن ي��ع��ف��و م��ن ف��م��ث��ل��ك ف��اس��م��ح س��ن��دي ي��ا ب��ال��ذن��ب ُم��ع��ت��رًف��ا أت��ي��ت
ال��ع��ان��ي ال��م��ن��ظ��ر أخ��اك ح��ل��ي��م ان��ظ��ر م��راح��م��ه تُ��رج��ى ال��ذي ال��ح��ل��ي��م أن��ت
… … … … … … … … … … ل��ه ف��اش��ف��ع

حليم:

… … ع��ن��ه ف��اع��ُف ك��رب��ه م��ن ك��رًم��ا ��ه ن��جِّ إل��ه��ي ي��ا … …

غادر:

ُج��س��م��ان��ي ذاب … … … … … … … … … …
… … … … … … … ك��ال��س��ح��ب ج��رى دم��ع��ي ح��ل��ي��م

حليم:

… … … … … أس��ف��ي وا … … … …

غادر:

ب��إح��س��اِن ع��ام��ْل أخ��ي ال��ب��ك��اء م��اذا … … … … … …
… … … ج��ن��اه م��م��ا م��ع��ت��رًف��ا ج��اء ُع��بَ��يْ��ًدا وس��ام��ْح واس��م��ْح

حليم:

أح��زان��ي ت��ي��ار ط��م��ى … … … … … … …
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الجميل ناكر

امُلصان، ولدي قتل بعدما األثيم؛ هذا عن أعفو وكيف حليم، يا الحال ذا ما امللك:
الوزير؟ أيها هذا أيُمكن والبُهتان؟ بالزور بعدها وأوقعك

مجبور ليصري غادر؛ عن العفو أطلب أن جرَّأني الشهري؛ موالي يا حلمك حليم:
غادر عبدك فعامْل انترص، إذا ويصفح قدر، إذا يعفو من الناس أعز حيث الخاطر؛

الَحْمداني: فراس أبو قاله بما الجاني،

وإح��س��ان ع��ف��و ع��ل��ى ي��دلَّ ح��ت��ى ج��ن��اي��ت��ه وأس��ت��ج��ن��ي ال��خ��ل��ي��ل ي��ج��ن��ي
ج��ان��ي ع��ل��ى ح��اٍن م��ن أح��س��ن ش��يء ال أب��ًدا دائ��ًم��ا وأح��ن��و ع��ل��يَّ ي��ج��ن��ي

موالي. (يركع): غادر
املعذرة. ثمرة فالعفو املغفرة؛ من غادر يا تقنط ال حليم:

ع��ل��م��ه ع��ل��ى ال��ذن��ب وي��غ��ف��ر ق��درة ع��ل��ى ال��ع��ف��و ي��ن��ي��ل��ك
ح��ل��م��ه م��ن أع��ظ��م ام��رئ ذن��ب ي��رى أن م��ن ي��أن��ف ك��ان م��ن

فاألصاغر استغفر؛ من أساء وال اعتذر، من موالي يا أذنَب ما ويقول): (يبكي غادر
يعفون. واألكابر يهفون،

ب��أس��ك س��ط��و م��ن ُم��ت��ع��وِّذًا ال��ردى م��ن أس��ت��ج��ي��ر ب��ك
رأس��ك وح��ي��اة ل��م��ث��ل��ه��ا ُد أع��و ال رأس��ك وح��ي��اة

امللك:

ح��ل��ي��م ع��ل��ي��ه ي��ن��دم ل��م ال��ح��ل��م أرى ف��إن��ن��ي ح��ل��ًم��ا م��ن��ك ه��ب��ن��ي رب ف��ي��ا

الواحد فاحمد النعيم، من فيه كنَت ملا وأرجعتُك لحليم، كرامًة غادر يا عنك عفوت قد
الدمار. من أنقذك الذي القهار،

غادر:

األح��ك��ام ُم��ص��رِّف ال��وج��ود م��ب��دي اإلك��رام ذي ��اب ل��ل��وهَّ ال��ح��م��د
أس��ق��ام��ي وم��ن ض��ع��ف��ي م��ن ُع��وف��ي��ُت ب��ه وم��ن ال��رح��ي��م ال��بَ��رُّ ال��ُم��ن��ع��م
م��رام أه��ن��ا ن��ل��ت ق��د ق��ل��ب ي��ا ال��ب��ال م��ن ن��ج��وت ق��د ق��ري ع��ي��ن ي��ا
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ِض��رام��ي ال��م��ه��ي��ج ال��ن��ذل ب��ش��ف��اع��ة ال��ُع��ال م��ل��ك م��ن أم��ل��ت م��ا وب��ل��غ��ت
س��ام��ي م��ل��ي��ًك��ا ي��ا ب��ع��ف��وك ف��ارج��ع ص��ي��ان��ة أح��ب ال وبُ��غ��ًض��ا ح��س��ًدا
ك��الم��ي وه��ذا ُزوًرا وت��ه��م��ت��ه ك��اف��أتُ��ه م��ا ح��ب��ي��ب ق��ت��ل ق��ب��ل أن��ا
واإلن��ع��ام واإلس��ع��اد ب��ال��خ��ي��ر ب��ع��ده أم��رح ث��م ق��ت��ًال ل��ي��م��وت
ع��ظ��ام��ي وس��ح��ق م��وت��ي ع��زَّت��ي ب��ل ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة أرض��ى ال واآلن
ذم��ام ح��ف��ظ ل��ل��غ��دَّار أي��ن أو س��ع��ادة ال��ش��ق��يِّ ل��ل��ج��ان��ي أي��ن م��ن
األج��س��ام ف��ي ال��روح ت��ح��ت وال��ط��ب��ع س��ج��ي��ت��ي وال��ض��الل ط��ب��ع��ي ال��ل��ؤم
إع��دام��ي وم��ن غ��دري م��ن وس��ئ��م��ُت وب��ال��َع��ن��ا ب��ال��س��رور ع��م��ري زال ق��د
رام��ي أن��ا ح��اف��ر أن��ا ن��اك��ر أن��ا ف��اج��ر أن��ا م��اك��ر أن��ا غ��ادر أن��ا
األي��ام م��دى ِف��ْع��ل��ي وت��ذكَّ��روا ��ل��وا وت��أمَّ ت��ن��بَّ��ه��وا ح��اض��ري��ن ي��ا
ك��خ��ت��ام��ي وخ��ت��ام��ه ك��م��ص��ائ��ب��ي ُم��ص��اب��ه األث��ي��م أن اف��ه��م��وا ث��م

فقتله! بصاحبه بدأ أعدله، ما الحسد در هلل امللك:
الوزير:

ج��ه��ن��م ح��ض��ي��ض ف��ي ��ا ح��قٍّ م��ص��ي��رك ق��ش��ع��م أم َرْح��َل��ه��ا أل��ق��ت ح��ي��ث إل��ى

(لحن): الجميع

ت��م��رَّد َم��ن ك��ل ه��ك��ذا ال��ُم��ؤبَّ��د ل��ل��ع��ذاب ف��م��ض��ى ��د ت��ع��مَّ ق��د ل��ل��خ��ط��أ غ��ادر

ال��ج��ح��ي��م ن��ار ل��ظ��ى ف��ي ال��م��س��ت��دي��م ل��ل��ع��ذاب س��ائ��ر
ال��ح��م��د م��ول��ى ل��ل��س��ل��ط��ان وادع��وا ال��ف��ض��ل أه��ل األش��رار ف��اح��ذروا
ال��س��ل��ط��ان م��والن��ا ديَّ��ان ي��ا وان��ص��ر ال��م��نَّ��ان ن��ع��م ي��ا رح��م��ن ي��ا ��ق وفِّ
األن��ام م��ول��ى ي��ا األن��ف��اس ط��اه��ر ال��ع��ب��اس م��والن��ا ب��اإلي��ن��اس واح��ف��ظ

آمان
ال��م��س��ت��دي��م ع��زه وأدم ك��ري��م ي��ا اح��ف��ظ
ال��خ��ت��ام ب��ُح��س��ن ه��ن��ا ف��ي وُدم��ن��ا ال��ُم��ن��ى ون��ل��ن��ا ل��ن��ا ف��ال��ه��ن��ا

سالم
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