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 حيي الدين الحاج عيس ى الصفد مل مصرع كليب مسرحية

 م: أ.د. كمال أحمد غنيمبقل

م كان من املقرر أن يدرس املسرح 1948قبل النكبة عام 

للطالب كمادة من مواد املنهاج، حيث يقول محيى الدين الحاج عيس ى 

أنه كان من املقرر أن تدرس مسرحيته "مصرع كليب" كمادة إضافية 

 للمطالعة الشعرية في جميع مدارس فلسطين الثانوية، لكن الهجرة عام

 .(1)حالت دون تنفيذ ذلك القرار 1948

ــــعرية  ــ ـــــرحيته الشـ ــــي مســ ـــــ ى فـــ ـــاج عيســ ــ ــــدين الحــ ـــع الـــ ــ ـــــد محيــ واعتمــ

"مصــرع كليــب" عألــا ااحــداخ التاريثيــة املتمثلــة فــي حــرب ال ســوس، ال ــع 

نشـــــ ت كـــــين ككـــــر وربلـــــب عألـــــا مـــــدار أر عـــــين عامـــــا، وقـــــد أ  ـــــت ال اتـــــب فـــــي 

ـــي كنــــا  حبكــــة مقدمــــة املســــرحية املصــــادر التاريثيــــة، ال ــــع اعتمــــد عل هــــ ا فـ

ــــة اادب،  ـــ ، و  انـ ـــن اا يــ ــــان، والعقـــــد الفريـــــد، واكــ ـــيو "اادـ املســـــرحية، واــ

وأيـــام العـــرب"، ولـــم يكتـــو كـــذلك، كـــل أوجـــ  قصـــة الحـــرب كمـــا ورد  فـــي 

(، وقـــد دـــاعدته تطـــورا  ااحـــداخ التاريثيـــة عألـــا إتقـــان 2كتـــب التـــاري )

ــــي لجـــــة الحـــــد ـــع فـ ــــث وقــ ـــ ، حيـ ـــل اا يــ ـــا الفصــ ـــى وفـــــل  إ ــ ــــة، ح ــ خ الحبكـ

التــــاريتي وتوافـــــل الحــــرب ععـــــ  ااعــــوام املتعاقبـــــة، وكــــان مـــــن ااجـــــد  أن 

يشــــــــي  إ ــــــــا ذلـــــــــك كطريقــــــــة فنيــــــــة، ويحســـــــــم اامــــــــر دون املتابعــــــــة الدقيقـــــــــة 

للتفافــيل، لكنــه نيــض فــي إضــافة الحلــم للــر و كــين ااحــداخ، ومــن ذلــك 

رؤيــــا كليــــب للوحــــوى الراك ــــة عألـــــا فــــدرن، والتفســــي ا  املت ــــار ة كـــــين 

اف، كمــا اعتمــد عألــا النبــو ة للتمايــد ل حــداخ، ومــن ذلــك زوجتــه والعــر 
                                                 

 114، 1948-1918( ينظرو الجوزي، تاري  املسرح الفلسطينع 1)

 (.16-5( عيس ى، مصرع كليب، )2)
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الحــــــوار الــــــذي يلريــــــه كــــــين املالاــــــل وهمــــــام فــــــي املشــــــاد ااول مــــــن الفصــــــل 

الثالث، حيث يفتثر املالال كفرودـيته، وسخـ ر منـه همـام، ومـن إدراقـه 

 (.1في ال مر واللاو)

ولــــم يكتــــو محيــــع الــــدين الحــــاج عيســــ ى الصــــفدي فــــي مســــرحية 

كدرامية ااحداخ التاريثية ال ع اعتمـد عل هـا، ومـا تكفلـت "مصرع كليب" 

كــه مــن كلـــورة لا صــيا  الح ايـــة، كــل مــنث الا صـــيا  ال  ا يــة أبعـــادا 

إنســانية مقنعـــة، اجيهــد فـــي إعطاقهـــا دــمة ا قنـــاع واملنطقيــة، حيـــث ماـــد 

(، 2ملصـــرع كليـــب، ودفـــع املتلقـــ، إ ـــا كراهيـــة الرجـــل كمـــا أكـــدان مـــن دـــرور)

اية الفصـل ااول وهـو فـي  بـا  زوجتـه جليلـة يععـ  عـن حيث جعله من كد

عظمتــــه وحبــــه للســــيطرة، يهبــــااا كودــــامته وقدرتــــه، ويبــــين كيــــو انتصــــر 

عألــــا قبيلــــة "مــــذبي" اليمنيــــة كيــــوم " ــــ از"، وتحــــاول جليلــــة أن تكفكــــو 

دــرورن وتــردن إ ـــا الصــواب، وتـــدعون ليشــكر ف ــل هللا عليـــه، ويتــذكر مـــن 

، وعنـــدما يتمـــاد  فـــي دـــرورن وسســـ لاا عـــن دـــاندون فـــي حر ـــه وأقـــاموا ملكـــه

 أع  الناس؛ تليبه ك نهم أ واها جساس وهمام الفاردانو

 جليلة: 
.... 

 وفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  لنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

 

 شييييييييييييييييييييييييييديد البيييييييييييييييييييييييييياس يييييييييييييييييييييييييييو  الييييييييييييييييييييييييييرو 

 

 

 

 عزيييييييييييييييييييييييييييييييييز الجييييييييييييييييييييييييييييييييار فييييييييييييييييييييييييييييييييي  ربيييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 ع ال ينفييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييييييييييين  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييحب 

                                                 
فـي فلسـطين ح ـى  1948ية في فلسـطين ح ـى عـام ( ُينظرو السعافين، نش ة الرواية واملسرح1)

 (.144-142، )1948عام 

  151، 1948( ينظر، السعافين، نش ة الرواية واملسرحية في فلسطين ح ى عام 2)
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 أبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأنف اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدنيا

 

 

 نيييييييييييييييييييييييييييد   مييييييييييييييييييييييييييين نيييييييييييييييييييييييييييييد   حبيييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 ا يقول(:كليب: )وجليلة كأنها غير مصغية مل
 ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين أعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز وائييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين أعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز وائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا جليليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ي

 أجمليييييييييييييييييييييييييييييييييييي القيييييييييييييييييييييييييييييييييييول أو دعييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 جليلة: 
 هميييييييييييييييييييييييييا أخيييييييييييييييييييييييييوا  ييييييييييييييييييييييييييو  اليييييييييييييييييييييييييي

 هميييييييييييييييييييييا الليثييييييييييييييييييييييان فييييييييييييييييييييييي شيبيييييييييييييييييييييييييا

 

 فخييييييييييييييييييييييييييير جسييييييييييييييييييييييييييياس وهمييييييييييييييييييييييييييييا 

 ن ال يعيروهمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ا 

 

 كليب )بانفعال(:
 أجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس وهميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 

 أعز النييييياس 

 جليلة:
 

 همييييييييييييييييييييييييييييا عينييييييييييييييييييييييييييييا  فييييييييييييييييييييييييييييي الدنيييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 ال تغضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب              

 

 (1وأنيييييييييييييييييييييييييييي  القصييييييييييييييييييييييييييييد واملييييييييييييييييييييييييييييأرب )

 

ويتفـاقم اامـر ببــرور كليـب، فيــ مر الرابـي دـعد كرمــ، ضـرع ناقــة  

"ال سوس" جارة جساس، انها رعت فـي حىـى منـع النـاس مـن الربـي فيـه، 

وان جســـــاس تلـــــرأ عألـــــا ا جـــــارة دون الرجـــــوع إليـــــه، ويدفعـــــه البـــــرور إ ـــــا 

راحـت تـذكرن عبثـا أن جسـاس هـو عدم االدتلاكة لتودال  جليلة، ال ـع 

 أ وها، وأن "ال سوس" اي  اليهاو

                                                 
 . 22( عيس ى، مصرع كليب، 1)
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 جليلة )بانفعال ظاهر(:

 بربييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييا كلييييييييييييييييييييييب دع ال سوسيييييييييييييييييييييا

 

 وإن أخيييييييييييييي ابييييييييييييين عمييييييييييييي  لييييييييييييييس ييييييييييييييدر  

 

 

 ونا تهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وال ت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير النفوسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 رعيييييييييييييي  غضييييييييييييييا  سييييييييييييييراب  أ  يبيسيييييييييييييييا..

 

 كليب:

 أجسييييييييييييييييييييياس يجيييييييييييييييييييييير بغيييييييييييييييييييييييير إ  ييييييييييييييييييييي  

 

 فييييييييييييييييييييييييييييييييييييال وهللا ال أنفيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حتييييييييييييييييييييييييييييييييييييى

 

 

 ر جلييييييييييييييييييييييييييييلجليلييييييييييييييييييييييييييية.. إنيييييييييييييييييييييييييييه أمييييييييييييييييييييييييييي

 

 يحطيييييييييييم رأسييييييييييييه السيييييييييييييف الصقيييييييييييييييل

 

 جليلة:

 أخيييييييييييييي الجسييييييييييييياس، حسييييييييييييييب  ييييييييييييييا كليييييييييييييييب

 

 

 وخالتي ال سيييوس

 كليب:

 

 سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأورده املناييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطل ها

 

 فمييييييييييييييييييييييييييييييييييييا أبييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي                    

 

 (1ليعيييييييييرف كييييييييييف بيييييييييادرة الرجيييييييييييال)

 

ــــــــد فـــــــــلو كليــــــــب لحظـــــــــة   وال يكتفــــــــ، ال اتــــــــب كـــــــــذلك، كــــــــل يلس 

نائب، فيصـــر عألـــا مواقفـــه الســـاكقة املواجاـــة مـــع جســـاس عألـــا دـــدير الـــذ

مــــن حرمــــان قبيلــــة ككــــر مــــوارد املــــا  والعشــــب ال ــــع حماهــــا، لتبلــــ  العقــــدة 

                                                 
 . 25( عيس ى، مصرع كليب، 1)
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ذروتهـــــــا فيقتــــــــل جســـــــاس كليبــــــــا، وإذا كال اتــــــــب يلـــــــاري الحــــــــدخ، وسعطــــــــ، 

الصفا  ا نسانية ل ليب بعد أن أيقن كالاالك، فإذا كه إنسان ضعيو 

نــه يثىــ ى عألــا جثتــه مــن يتــ لم، ويفكــر فــي لفلــه القــادم وفــي زوجتــه، كــل إ

أن تظـــل نهبـــا للطيـــور الجارحـــة والوحـــوى، ويتودـــل  ـــر ة مـــا ، فتتفلـــر 

يناكيع الشفقة في قلب عمرو اكن عم جساس و ريكه في القتل، ويندفع 

ــــا ادــــــهيعاب  ـــل أن يشــــــرب، فينقلــــــب املتلقــــــ، إ ــ ــــو  قبـــ ــــه يمــ ليســــــقيه، لكنــ

كرهــه جســامة اامــر، ومــرارة املوقــو، ويتعــالو مــع كليــب بعــد أن كــان ي

قبـــــــل قليـــــــل ممـــــــا يـــــــدل عألـــــــا كراعـــــــة ال اتـــــــب وقدرتـــــــه الفائقـــــــة عألـــــــا نخـــــــي 

الا صــــيا  وفـــــح تطـــــور الحـــــدخ ولـــــية االعتمــــاد عألـــــا نمطيـــــة  اكتـــــة فـــــي 

 تصوير الا صيا  والتعامل معاا.

ال اتــــب إ ــــا االدــــهناد عألــــا ااحــــالم فــــي كنــــا  املســــرحية، إذ عمــــد و  

 فـــي املنظـــر الثالـــث مـــن الفصـــل ااول " هـــب
مل
،  نـــر  كليبـــا

مل
مـــن نومـــه مـــذعورا

يشــــرح لجليلــــة مــــا ألــــم كــــه فــــي حلمــــه، فقــــد رأ  الوحــــوى تنهشــــه واافــــابي 

تلددـه، ويحــد ها عــن ال ــاكوس الــذي جـثم عألــا فــدرن، فــرأ  أ ــيا  رشــي  

 إ ا مستقبل ااحداخ.

ـل   وقد وفح ال اتـب فـي تصـوير أزمتـه فـي حديثـة عـن نفسـه، فحم 

تفسر لـه أحالمـه، تهـون  الشعر لاقا  درامية موفقة، وحاولت جليلة أن

ـــي ا  ـــا يصــــر عألــــا أن ل حلــــم تفسـ اامــــر، عألــــا أنــــه كفعــــل الطعــــام، لكــــن كليبـ

آ ـــــــــر، ويفيـــــــــد العـــــــــراف  رأيـــــــــه، إال أنـــــــــه ببـــــــــرورن يـــــــــرف  هـــــــــذا التفســـــــــي ، 

والنصــيحة ال ــع يحملاــا فــي لياتــه، ويحتقــر  ــ ن ككــر، ويقــول لجليلــة أنــه 

 دوف يللوهم عن املا  كحد السيوف.
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ب عألا ددير الذنائب، وينفـذ جسـاس مـا ويتصادم جساس وكلي 

ع م عليه كمعاونة عمرو ويقتالن "كليب" فيمـا تـرقمهم ال سـوس، وتتطـور 

ااحــــداخ حســــب الروايــــة التاريثيــــة وسســــتعر القتــــال  ال ــــين دــــنة، وينــــال 

 كـــــن 
مل
التبلبيـــــون مـــــن جســـــاس لكـــــن املالاـــــل ال  هـــــدأ لـــــه كـــــال، ويقتـــــل كليـــــ ا

ـــى يقــــوم الحــــارخ كــــن عبــــاد الــــذي اع ــــ ل الحــــرب، و  ـــ ض، ح ـ ـــ ى كالصـ ال يرضـ

ضدن الحارخ، وي درن دون أن يعرفه، ويطلقه كحيلة، فينطلح ك هله إ ـا 

الـيمن، فيمـا يسـود السـالم كـين ربلـب كقيـادة الهجـرس كـن كليـب وجليلـة، 

(، لكــن الــذي يت مــل نهايــة 1و كـر كقيــادة مــرة، ورشــيع املــودة بعــد ال صــام)

ــــعفاا لتق ــ ــــة وضــ ــ ــــو  الحركــ ــ ــــع  فــ ــ ـــــرحية، يالحــ ــ ـــــام املسـ ــ ـــــرحية التـ ــ ـــــد املسـ ــ يـ

 (.2كااحداخ التاريثية)

ولعل محيع الدين الحاج عيس ى الصفدي في مسرحيته "مصـرع  

كليب" كان أقدر عألـا توييـو اللبـة الشـعرية فـي تفليـ  لاقـا  دراميـة فـي 

بع  املواقو، وقد داعدته الح ايـة التاريثيـة كمـا تحملـه مـن إم انـا  

و ، وممـا ُيحمـد لـه عألـا فـعيد درامية في تحقيح ذلك عألا أكث  مـن مسـت

 يحرمـــه مــــن ا فـــادة مــــن 
مل
الحـــوار أنـــه لــــم يسهســـلم للبــــة ال ـــ اخ ادهســــالما

م مســرحيته كلبـة واةــحة متينـة، تــو ي  اادـة املسـرحية الدراميــة، فقـد 

ــــة  ــ ــ ـــ   لبـ ــ ــ ـــــة. وتميــ ــ ـــا ال افــ ــ ــ ــــك لبيهــ ــ ــ ـــا تمتلـ ــ ــ ــــة، ولكنهــ ــ ــ ـــــاة الجاهليـ ــ ــــو الحيــ ــ ــ كلـ

فس ع الذي رعايشـه الا صيا  وفح املستو  االجتمابي، ووفح الجو الن

ـــ    ـــع تميــ ــــب، ال ــ ـــد عبيـــــد كليـ ــــعد أحــ ــــديث دـ ــــك حـ ـــن ذلـ الا صـــــيا ، ومــ

كالقصـر والسـرعة، وكـذلك مـاي  ال اتـب كـين لبـة كليـب فـي املشـاد الواحــد 

                                                 
 . 1981، 2( عيس ى، مصرع كليب، ط1)

 ( 146-139، )1948لسطين ح ى عام ( السعافين، نش ة الرواية واملسرح في ف2)
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تبعا ملوقفه النفس ع، فكالمه ي ر، في موقو الاـدو  لـويال، ولكنـه يصـبث 

 عند الب ب درسعا قصي او

 كليب )لعبديه(:

 اإلفيييال أييييا سعييييد أطلييييق عقيييال 

 

  

 وييا عوف أطلق سيراح البهم

 سعد:

 ليس لي منه امتناع  أمر موال  مطياع

 بات مقطوع الذراع  من عص ى أمر كليب
 

)يذهب عوف، و بل أن يغادر سعد املكيان يير  كلييب بيين إبليه نا ية غريبية، فيخاطيب سيعدا مشييرا 

 إل ها(

 كليب:

 مليييييييييييييييييين النا يييييييييييييييييية يييييييييييييييييييا سييييييييييييييييييعد

 ميييييييييييييييييييييييييييين تيييييييييييييييييييييييييييير  أرسل يييييييييييييييييييييييييييييا 

 

 ن نييييييييييييييييييييييييييييييا ي رعييييييييييييييييييييييييييييي  بييييييييييييييييييييييييييييييي 

 الوييييييييييييييييييل ليييييييييييييييييه مييييييييييييييييير امليييييييييييييييييذا 

 

 سعد:

 هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذه  سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراب 

 جارهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا جسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس

 فهييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه

 

 نا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  ال سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوس  

  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب  النفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوس

 (1درة العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروس)

 

ويظاــر الــنو الوضــوح املل ــ م والرفــانة املععــ ة عــن كي ــة الــنو  

 واملحافظة عألا القرب من املتلق،.
 م2016د تمع   12 *  ه1437 ذو الحجة 10

                                                 
 .24، 2( عيس ى، مصرع كليب، ط1)
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 القصةمصادر 
 

 اادان،  (1)

 العقد الفريد  (2)

 اكن اا ي   (3)

   انة اادب  (4)

 أيام العرب  (5)
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 القصة
 

م، ونش  في 440كن ر يعةو ادمه وائل وكليب لقبه ولد نحو دنة  كليب"

 ربلبككر و ) ب عألا الحرب  م تو ا ريادة الجيشوُدر  بجر أكيه و 
مل
( زمنا

ة دنة ح ى   .(1)م"494قتله جساس كن ُمر 

 (2) " يو  خزاز "

 من ملوك اليمن كان في يديهعن هذا اليومذكر اكن اا ي  
مل
 ، أن مل ا

 
ُ
معد  اعة، فوفد عليه وفٌد من وجون كنع  أدار  من ُم ر ور يعة وق

م، وعوف كن عمرو، وُجشم ومنهم )
 
ددوس كن  يبان، وعوف كن محل

و إيتون، ندن بع  الوفد رهينة وقال للباقين ة امللك ع، فاحتكن ذهل(

 .قتلت أصحاككم إال ي و كرؤدا  قومكم آل ذ عل هم املوا يح كالطاعة  

فاجتمعت َمَعدٌّ عألا كليب وائل فرجعوا إ ا قومام ف  ع وهم ال ع  

اح التبلبع عألا مقدمته َدلمة كن ودار بهم و   الد املعروف كالسف 

 ل" ناأمرهم أن يوقدوا عألا "  ازو 
مل
 اجتماع  هتدوا را

مل
بها فبل  مذبجا

هم من قبائل اليمن  من يل ادهنفروار يعة ومسي ها ف قبلوا كلموعام و 

مة كمسي  مذبي ان موا إ ا ر يعة  داروا إل هم فلما دمع أهل تهاو 

. وفلت مذبي إ ا "  از"و 
مل
إن دشيك  وكان كليب قال لسلمةو  ليال

أوقد نارين ف قبل كليب فلما رأ  جموع مذبي  ،العدو ف وقد نارين

                                                 

 ( شعراء النصرانية 1)
 .جبل ما بين البصرة إلى مكة :( خزاز2)
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 كث ازفب  كالجموع و 
مل
 و  ،ث مذبجا

مل
  ديدا

مل
يه القتل أكث وا ف ،اقتتلوا قتاال

 .بيانه مت مذو 

" وه مام اجتمعت عليه معد  كلاا كليب جموع اليمن في "  از    ملا ف

َع  كذلك حيو  ،وجعلوا له قسم امللك وتاجه ونلي ته ولاعته
َ
 من د

مل
نا

انقياد غا عألا قومه ملا هو فيه من ع ة و  و  ،دهرن  م د له زهٌو  ديد

ىى مواقع الخحاب فال يربا ، ح ى كل  من ببيه أنه كان يحَمَعد  له

ة ال يمر أحد كين يديه إجالال له، وال يحتبع أحد في إذا جلو  ،حمان

 
ُ
ع إكله، وال توقد نار كل أحد مإورد مللسه دي ن، وال ُيبي  إال كإذنه، وال ت

 و لم يكن ككمع نارن، و 
مل
 أو يحىع حىىمل إال رٌي وال ربلبٌع يلي  رجال

مل
ال بعي ا

وحش أرض كذا  كان يقول ان يلي  عألا الدهر فال تثفر ذمته، و ك مرن وك

 والين لون  كان هو الذي ين ل القوم منازلام ويرحلامفي جواري فال ُ هاج، و 

 إذا ف ان كلب جرو  اتثذ أنه و بيه ع ته من كل  وقد ك مرن، إال واليرحلون 

  ن ل 
مل
 الك  ذلك أحد يربا فال فيعوي  فيه الجرو  ذلك قذف ك  فيه من ال

 آذن من أو كإذنه إال أحد يردها فال املا  كحياض هذا يفعل وكان كإذنه إال

 يحىع وكان وائل بليك من ع   أ فقيل الع  في املثل كه فُ رب   كحرب،

   منه أحٌد  يصيد فال جواري  في كذا ناحية و فيُد فيقول  الصيد
مل
 .ي ا

ة كن ذهل كن  يبان و ت وج كليب جلو  ة عشرة كنين كان يلة كنت ُمر  ر 
ُ
مل

، إرادة في دار واحدة  نو  يبان تقيمجساس أفبرهم وكانت كنو ُجشم و 

 .مثافة الفرقةالجماعة و 
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 وي ال ع يقال عنهااوكان لجساس  الة ادماا "ال سوس" كنت منقذ و 

 ، جا   ون لت عألا اكن أ "أ  م من ال سوس"
مل
اس، ف انت جارة يها جس 

ة، و  ارةمعلبنع ُمر   .معاا فصيلو  (1)اا ناقة  وَّ

ذا  يوٍم، قال لااو  (2)نما جليلة ربسل رأس كليب زوجاا ورسرحهفبي

من أع   وائل؟ فصمتت، ف عاد، فلما أكث  عل ها، قالتو أ واَي جساس 

ام  فن ع رأده من يدها وأ ذ القوس، فرمى فصيَل ناقة  ال سوس .وهم 

عألا ذلك،  م لق، اكن ال سوس  دكتوافقتله، ف دم  كنو  يبان و 

، فقال لهو ما فعل فصيل ناقتكم؟ قالو قتلته وأ ليت لنا لعن أمه

 
مل
 .ف دم وا عألا هذن أي ا

 أعاد عألا امرأته فقال  م
مل
وائل؟ فقالت أ واَي،  أع    و منإن كليبا

 ،قة ال سوسدكت ح ى مر   كه ا كل فرأ  كينها ناف ضمرها في نفسه و 

اس، قال وقالو ما هذن الناقة؟ قالواف ،ف نكرها و أَو كل  من ل الة جس 

عدية أن يلي  عألي  ببي  إذن،، الأمر اكن  ، ف  ذ رم ضرعاا يا دالماس 

 .ى ضرع الناقة فا تلو دماا كلبنهاالقوس فرم

( 3)لاا عجيجوراحت الناقة و  ت الرعاة لجساس ف  ع ون كاامر،راحو 

ا رأتها فاحتو واذالن ،نا  ال سوسح ى كركت كف ! فقال لاا جساس فلم 

، بها د قتل وإن، ،ادك ع ال ترابي فلك كناقتك ناقة  ي  منها
مل
 د قتل جمال

 
مل
  .(4)دالال

                                                 

 غزيرة اللبن. (1)
 تمشط شعره. (2)
 .الصياح ورفع الصوت (3)
 فحل إبل كليب. (4)
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ت" و يقال له ،(1)"عٍ ه  ن  "ككٌر عألا   م يعن اكنا وائل بعد ذلك فمر   َبي 
ُ

 "

هى آ ر ،  م مروا وقالو ال يذوقون منه قطرة ،فنفاهم كليب عنه عألا ن 

ال يذوقون منه قطرة،  م مروا  وقالو  ،هم عنهفنفا ،"يقال له "ااحو  

"الذنائب"  افمنعام إيان، فم وا ح ى ن لو  ،(2)عألا "كطن الجريب"

 و 
 
هات اس ومعه اكن عمه عليه جس   فمر   ،ح ى ن لوا عليه ،بعام كليب وحي 

و لرد  لهفقال  ،(3وهو وحدن عألا "ددير الذنائب") ،عمرو كن الحارخ

  ،أهلنا عن امليان
مل
 نفقال كليبو ما منعناهم ع .ح ى كد  تقتلام عطشا

هذا كفعلك كناقة  ال ع، قالو إال ونحن له  ادلون، فقال لهو  ماٍ  

ة الدتحللت تلك ا كل بها؟ أما إن، لو وجدتها في دي  أقد ذكرتهاأوَ  ، كل ُمر 

ماأتراك ما فطعنه  ،ردهس ف! فعطو عليه جساَي نعا أن أذبَّ عن ح 

يه   ،كرمٍث 
َ
( املو ، قال يا جساسو ادقنع 5)ا تدا مه(فلم  4)ف نفذ ح ن

ا  منذ ولدتك أمك إال داعتك ما عقلت ادهسقا ك امل ومن املا ، فقال

بيثا"
ُ

كان قد عطو عليه عمرو و  ،"و  ح"اا و هذن؟ فلقد تلاوز  " 

 ح ى انتهى ،يدن كالفرساس جس  أمال ه، و من  لفه فطعنه فقطع كطن

ذا الجساس  ن  و إإ ا أهله وقد كد  ركبتان، فقالت أ ته حين رأته اك ها

 ركبتان، فقال ورأ
مل
، فلما جا   ما  رجت ركبتان إال امٍر عظيمهللاى  ارجا

لعنة لهشبلن بها  يوخ  ما ورا ك يا كنع؟ قال ورائ، أن، لعنت وقال

؟ قالو نعم، قالو ودد  أنك وإ، قوائل زمنا
مل
 وتك كنتم الو أقتلت كليبا

كنا  وائل، ف قبل قوم مرة عليه  ، إال أن تهشا م  ، أ ، مامتم قبل هذا

                                                 
((

1
 النهى: كل موضع يجتمع فيه الماء. 

(
2

 قبل اليمن.( واٍد عظيم تجيء أعاليه من 

(
3

 ( موضع في نجد على طريق البصرة في مكة.

(
4

 ( جانبيه.

(
5

 ( غشيه.
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ة وارتحلت كنو و  قالواو ال تقل هذا وال تفعل، فيثذلون وإياك، ف مسك ُمر 

م أ و جساس قد آخا كان هما يبان ح ى ن لوا كما  يقال له "النهى"، و 

" أ ا كليب وادمه عدي كن ر يعة، و 
مل
ل له املالال انه أول يإنما ق  "مالاال

ه
َّ
رق

َ
 عاقدن أن ال يكتمه و  ،من هلال الشعر أي أ

مل
ف انا جالسين  ، ي ا

  و إن  فقال همام فرده،جساس يرك  كه  يشر ان فمر  
مل
 وهللا، له امرا

  فلم يلبث في ركب. فثذيه قو مارأيته كا فا
مل
ح ى جا ته إال قليال

ته أن ال ادمة و   قتل كليبمعاا فرس فسار 
مل
 جسادا

مل
فقال له مالالو ما  ،ا

، فضحك املالال وقالو  وأ ع تك؟  فقال
مل
أ ع تنع أن أخي قتل أ اك كليبا

مر ح ى فرعت ال ،  م أقبال عألا  رابهما همة أ يك أضعو من ذلك

، فانسل همام وركب الفرس الذي أتته كه الجارية
مل
دار ح ى و  ،مالاال

 .لحح ك هله

جي عن  ر ايا هذن  والت لااة امرأة أ  ها فقلرد  أ ُت كليٍب جليلو 

م تمنا ف نت  أ ت واترنا و قيقة قاتلنا، فثرجت واي تلر  أعطافاا، 

ة، من  ، ويٌل فقالت لااو رحلة املعتدي وفراق الشامت  آلل ُمر 
مل
ددا

ة، فقالت جليلة وكيو رشمت الحرة بهتك د  ها  ة بعد الكرَّ الكرَّ

نفرة الحيا  و وف  وترقب وترها، أدعد هللا َجدَّ أ  ع، أفال قالتو

 . دار  ح ى لحقت ك هلاااالعتدا ، و 

إ ا الحي فرآهم يعقرون  يولام ويكسرون رماحام،  رجع املالالو 

وتكسرون إل ها،  احتلتم أرعقرون  يولكم حين !ويحكمو فقال

إ ا النسا  فنهاهن  عن الب ا  وقال  رجعدالحكم حين افتقرتم إليه، و 

 تو ادهبقين للان
مل
 .ب ، إ ا آ ر ااكدلب ا  عيونا
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ر  و ه وآ ا عألا نفسه أن ال يقرب ال مر والنسا ،   م ج    عرن وقص 

، و ي  ك الويهجر البَ ل و 
مل
، ح ى يقتل يدهن كدهن ال قمار وال يشم ليبا

 من كنع ككر، وجمع إليه قومه و ك
مل
حثهم عألا  ل ع و من كليب رجال

ر  ىكالحرب ح  ال رعجلو إننا نر  أاا ذ كالث ر فقال له أكاكر قومه عذ 
ُ
ر

 إل هم
ٌ
  ،ا ُمرة كن ذهلح ى أتو  ،من ربلب (1)، فانطلح رهو

 
موا ما فعظ

 و ا    وا لهقالو  ،كينهم و ينه
مل
 منا  صاال

مل
و إما أن تدفع إلينا جسادا

ه، و احبناقتله كصنف
َ
ل إما أن تدفع إلينا ، فلم يظلم من قتل قات 

 
مل
قيدنا من نفسك، فسكت  و  ،هماما

ُ
كن ه وجون ككر قد ح رتو  إما أن ت

 ، فقالوا ت لم دي  مثذول، فقالوائل
ُ

اس فبالٌم حديث و أما جس 

فال علم  ي كه، وأما همام ف كو فارب حين  اف  (2)السن ركب رأده

ث كنون في لو عشرة وأ و عشرة وعم عشرة، و  دفعته إليكم لصيَّ

، وأما أنا، فال أرعجل نوجهع، وقالواو دفعت أكانا للقتل كلريرة دي  

عألا أن تلول جولة ف كون أول قتيل، ولكن هل ت يد ال يل   و املو 

ع  هل لكم في دي  ذلك إن هم فاقتلون كه، و فدونكم أحد ؟ هفال  َكن 

كن وائل، ت منها لكم ككر  ،قلنملا ئتم فلكم ألو ناقة دودا  

ا لم ن تك لتفدي لنا كنيك، وال لهسومنا اللعن ،فب بوا ، وقالواو إنَّ

 .حربو وقعت ال ،فتفرقوا

، فلما علم ان الحارخ كن عباد من ح ام ككر وفردانها املعدودينكو 

وال جمل واع  ل الحرب أعظمه وقالو ال ناقة  ي في هذا كمقتل كليب 

 .أقار هولد إ وته و ك هله و 

                                                 

 الرهط: الجماعة من الثالثة إلى العشرة. (1)
 ضى على وجهه هائمًا.م (2)
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وكانت ت ون  ،ن دنة ف هن  مة وقعاٍ  م احفا كانت حربهم أر عي

ونحو  ،رجالن الرجلينوال ،وكان الرجل يلقى الرجل ،(1)كينهم مباورا 

 .هذا

 ل عليه كنو هو الذي نانت عألا ما  لام يقال له النهى و أول وقعة كو 

ل في قت، ف انت الدائرة لتبلب إال أنه لم يُ  يبان بعد مقتل كليب

ة  .ذلك اليوم أحد من كنع ُمر 

 ،
مل
 عظيمة

مل
 مقتلة

مل
 م التقوا "كالذنائب" فظفر  كنو ربلب، وقتلت ككرا

 .فردانهان دادا  ككر و ذهب ف ها كثي  م

في حرَّ القتل في كنع ككر وادتو  ،التقوا كواردا  فظفر  كنو ربلب م 

ل همام كن ُمر   ت 
ُ
 فقالو و ،ةهذا اليوم ق

مل
هللا ما فمر  كه املالال مقتوال

 منكقتل ب
مل
 .عد كليب قتيل أع  عألي  فقدا

  م 
مل
كالقصيبا  ف انت ،  م التقوا التقوا بُعني ة فظفر  ربلب أي ا

 أ د الطلب
مل
ادا ، يه أكونعل ، ف لض  الدائرة عألا ككر، وللب ربلب جس 

 
مل
 فندب  ل  إ ا أ واله كالشام في  مسة نفر، و  فسي  ن درا

مل
ال ع  مالاال

 فقاتلام
مل
، ف دركوا جسادا

مل
ويرة ومعه  ال ون رجال

ُ
نويرة تل أكو ، فُق أكا ن

  وأصحاكه ولم يبَح 
مل
  ديدا

مل
ما   ،منهم دي  رجلين، وُجرح جساس ُجرحا

تل أصحاكهمنه، و 
ُ
 فلم يسلم منهم دي  رج ،ق

مل
تل  .(2)لين أي ا

ُ
ا ق فلم 

جساس أردل أكون إ ا مالالو إنك قد أف ت   رك، وقتلت جسادا، 

 فاكفو عن الحرب. فلم ُيلب إ ا ذلك.

                                                 

 المغاورات: من غاور القوم، إذ أغار بعضهم على بعض. (1)
ي إلى الخيال وذكر األغاني أن قاتل جساس هو الهجرس ابن كليب في قصة طويلة ه (2)

 أقرب منها إلى الحقيقة.
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قوُمك،  عقد فنو ر إ ا الحارخ كن عباد، وقالوا لهفاجتمع كنو كك

 إ ا مالال وقالاكنه  ف ردل
مل
و إن، اع  لت قوم، انهم هل لقو كلي ا

وقد أدركت  ،فثليتك وإياهم ،كلا   وقتلوا أ اك كناٍب من ،يلموك

مرؤ ا ي  فامَّ املالال كقتله، فقال لهوقتلت قومك، ف تان ُكل ،  رك

أن تحقر  إياكو  ،كن أكان، وكان من أ راف كنع ربلبو ال تفعلالقية 

قتله، فطعنه كالرمث وقال إال  ف  ى املالال ،البغي فإن عاقبته و يمة

عل  كليب"
َ
سع  ن  .لهو "كف بش 

 و 
مل
  ديدا

مل
ح ى ن ل مع  ارتحلفلما كل  الحارخ ذلك، د ب د با

 .جماعة ككر كن وائل وتهي  ل حرب

 "تحالق اللمم" يوم ،" ق ة"اليوم الذي  ادن الحارخ هو يومكان و 

 .ف ها ككٌر القتَل  فُارمت ربلب بعد أن أ ثنت

 وهو ال يعرفه، فقال لهو دُ يه أدر الحار فو 
مل
لنع عألا خ كن عباد مالاال

 .أ ألي عنكمالال و 

 .و و ي ذمتك و ذمة أكيكقال 

 .و نعمقال

 .و ف نا مالالقال

 .و ُدلنع عألا كوٍ  لبلي قال

 .ال أعلمه إال امرؤ القية كن أكانو فقال

ا عنهو  ،فشد  عألا اكن أكان فقتله، وج   نافية مالال
 
 . أل

ون ل في  ، م فارقام إ ا اليمن ،عألا الص ضحثهم و  ،هف رى مالال قوم

 .، ح ى ال ير  هو قاتألي كليبن في مذبيط"جنب" واي ككنع
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وا داقطب إليه أحد كنع جنب اكنته ف  ى، ف كرهون عألا ذلك و  و 

 من أدم
مل
 .إليه في فداقاا جلودا

 ورجعوا إ ا كالدهم كانت جموع ربو 
مل
لب قد ملت الحرب فصالحوا ككرا

 .الفتنةتركوا و 

" أما مالال فإنه فارق 
مل
 إ ا قومه ف درن عمرو كن مالك كن "جنبا

مل
قافال

سن إدارن، فمر  عليه تاجٌر ي يع ال مر وكان ُض يعة البكري ف ح

 
مل
 له، ف هد  إليه ز قا

مل
  ،فديقا

ُ
ان من قية كن ثعلبة "قبيلة ب  فاجتمع  

 ونحروا  ،عمرو"
ُ
 لشراب، فلما أ ذ منه افرد لهو ر وا في كيته الذي أ

ه كذكر امرأة عمرو، فبل  ذلك 
 
ى بشعٍر ناح فيه عألا أ يه واديهل ربن 

 فحلو
مل
 ح ى يرد "ر يب و ال يذو عمرا

مل
 وال ما مل وال لبنا

مل
ق مالال  مرا

يرد املا  ، كان أقل  ورودن ال مة أي ال الا اب"، ور يب جمٌل لعمرو 

ة كل  مسة أيام  و كئة ما حلفته أناٌس من قومه، فقال لإال مر 

كان دلوا في للب البعي  ليسقون املا ، ف توا كه بعد  ال ة أيام و أر و 

 مالال قد ما
مل
 .  عطشا
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 خشاا األ

 

 .و ديد ربلبكليب كن ر يعة

 مرة كن ذهل كن  يبانو عم كليب.

 همامو أكع  أكنا  مرة.

 جساسو أفبر أكنا  مرة.

  الحارخ كن عبادو  ي  كنع عباد من ككر.

 رخو اكن عم جساس و ريكه كالقتل.عمرو كن الحا

 

 تميم كن مالكو أحد  يوخ كنع ككر.

 عامر، عوف، قيةو قافة أ ر.

 امرؤ القية كن أكانو أحد فردان ربلب.

 عدي كن ر يعة )املالال(و أ و كليب.

 أكو نويرةو أحد فردان كنع ربلب.

 الهجرسو اكن كليب.

 كلي و اكن الحارخ كن عباد.

 دعدو  ادم كليب.

 .و امرأة كليبجليلة

 .و  ادم جساسمسعود

 .جارتهال سوسو  الة جساس و 

 .و أ ت جليلةدعد 
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 .و جاريتان مبنيتاندعد ، ر اب

ةولفا   .و جارية مر 

 .و أ ت كليبهند

 .و امرأة املالالأم ليألا

 .و كنتا املالال الصبي تان ليألا ودلىى

 و"النكرا  املسرحية"

 .ا ، نسرعاة ، أتباع،  يوخ، عر اف،  فردان

 واملوضوعة" ااش اص"

، هند، دعد، ر اب،  عامر، عوف، قية، دعد، مسعود، دعد

 .، عرافولفا 
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 الفصل األول 

   املنظر األول 

 ] املشاد ااول [ 

 (ربلب وإ ا جانمها  يام كنع ككر في ر وع نلد،  يام كنع)

 .(أته جليلة رسر ح  عرن في  يمتهامر كليب و )

 :كليب

 ري در ي  عـ ةجـلـيل

 اراوألـق، فوقـه الب

، في ددائـرن
 
 (1)وُ ـثــ

 ارازك،َّ الــطـيـب  مثـت

 فقـد أفـبحُت أقـو  الناس أعـوان
مل
 أنصو  ا

مل
 ارا

دك
َ
 ـواوأنـلـدهـم إذا نـ

وع مب  ـوارادداة الر 

 

 ( ديف،2)أجلت كـمذبٍي 

ارا3)كيوم "  از"  ( َكتَّ

ما فـي  
 هوأجـريُت الد 

 اراعألا البـبـرا  أنه

 الجيَش  ألي يقودفمن مـثـ
                                                 

 : الذؤابةجمع غديرةالغدائر:  (1)
 قبيلة يمنية  (2)
(

3
 ( جبل ما بين البصرة ومكة 
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ارا؟جارا  فــ، الب  ـرَّ

 اَر ع   الجيُ  ومن مـثلـ،

 ارا؟إن دهــٌر كـه ج

 اع إذاـطي يومـن مـثأل

ارا؟عص   ى ااقــواُم جبَّ

 ويحىع املا  واملربا

 ويل ي من عص ى النارا

ـدانملـي
ُ
 ـنعـيـٌك ال يـ

 الـبـارايحـمـل  يـٌك مـلـ

 جليلة:

فة   حياة يا كليب  النَّ

 ر ك من ــذاالفــ له

كــث  الف
ُ
 هللا رعـاك ت

 ُعجبك من الشر   أ ى ى

ا لـ، ـقــدأ لــصتل  حب 

 ُحبـك في أ لصت وقد

ـــــدٌّ  لــنا الحــ، يوف  ن 

ــر ــــك في الجـار ع ي 
ُ
 ق

وع   ديد الي س يوم الر 

 ال يــنــفــك  مــن فـحبك
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 )وجليلة ك نها دي  مصبية ملا يقول(و كليب :

 ؟ـٍل ـ   وائــــمن أعـ

 ادـمعـيــا ج
ُ
 يليـلة

 ــٍل؟وائـ ـ   أع من

 القول أو َدبا(1)أجمألي

 جليلة : 

اس و   همامُ هما أ واَي يوم الفثر جس 

  (2)هما الليثان  في  يباَن ال يعروهما ذام

 

 و(كانفعال) كليب

اس  ع   ُالناس؟أ همامٌ و  أجس 

 :جليلة

 رب ب ال

 مل ربوا القصُد  وأنت الدنيا في هماعيناي

 

 ] املشاد الثان، [    

 و  كليب
مل
        كالرض ى ( ) متظاهرا

 
ُ
ـــالم دعينا جليلة  من ذا الكـ

َعموهي  (3)ا نراقب رواَح النَّ

                                                 

 .ر الكالم من غير تفصيليعني ذك (1)
 والذم.العيب  (2)
 ء.بل والشااإل (3)
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 من ورا  الكتيبلقد كرز  

نت بم (1)اعطانها ح   كالنَّ

 وجليلة

 قد ح ن الشمة بجر للبيبو 

قم  ف لقت عألا اارض معنى السَّ

 اد الوفــكحمعنى القطيعة و 

 ـــرمبعــد الك (2)معنى التلامو 

 وكليب

 حسن النياقـر ـــين لأال تـط

 (3)مقد  اكه اللوُن منها العنو 

ها وضاق بها الحي  من  عد 

 (4)نها السنمم أر ى عألا اافحو 

 وجليلة

 لك امللـك ُيا ديهنـي 
مل
 ديـا

 ـرمالكـألا و عـللــقــد حـــ ته ل

 (5)لردا ا ألـال ٌل فذاك فصي

 ه فـالـتقـمأمـولـار إ ا 

                                                 

 .بل ومأواهامراح اإل :جمع عطن (1)
 .كريه وجهب هاستقبل (2)
 شجر ثمره أحمر  (3)
 البعير العظيم السنام. (4)
  .صوت ذوات الخف (5)
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  (1)ـالتلك ا فـو 
ُ

 ـد  العقالرش

 ها ال ــدمقد أحكم العـقـل منو 

َو من حـ ـساــ
 
 اتُروم الـتــثل

ـــار و   (2)ـــاا فـباُر المهممن قــــد دـ

 ع ية من كائسينـ، الـكــم فو 

 ـمم فـــ، أمـــــرهــم َمــــن يـلـكتحـ

 ـــيُدنُ ف  قــل أعــناقـام ق

 ه معتصمن دونـــلم يـُك م  و 

  
 
 ـه قادرونــفالهم عألا َحل

 مكـا حال هو أنصو فيمـو 

 

 ] املشاد الثالث [ 

 ولعبديه كليب

 ح عقال ا فالأيا دعد ألل

 يا عوف أللح دراح المهمو 

 وسعد

 ــطاعأمر موالي مـ

 لية  ي منه امتناع

 من عصا أمر كليب

 كا  مقطوع الذراع

                                                 

  .جمع أفيل وهو صغير اإلبل (1)
  .أوالد الضأن والمعز والبقر (2)
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 من عصا أمر كليب 

 كا  قوتا للسباع 

يبة فيثالب أن يبادر دعد امل ان ير  كليب كين إكله ناقة در  وقبل عوف يذهب) 

 إل ها
مل
 مشي ا

مل
 (ودعدا

 وكليب

 ـا دعد رَعت كين نياقيملن النــاقة يـ

 ؟ الويُل له ُمر  املذاق  من تر  أردلاا

 و سعد

 هذن "دراب"

 نـــاقة "ال سوس"

 جارها جسـاس

 قـــاكــــ  النـــــفوس

 فهع في حمان

ة الــعــ  ــروسدر 

 وكليب

 عُد ضــرعاارم   يــا دا  

 رماا جساس لن يمنعااا

 وكانفعاٍل ياهر جليلة

 ـادع ال ــسودـ ـليبكر ك يا ك

ــــثـــ ر الــن
ُ
 ــفوداونــاقــــتـاا وال ت

 عمك لية يدري وإن أخي اكن 
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مل
ا  أم يبيسـا ("دراٌب"1)َرَعت د  

 اتــتــ، مرعــاُن كـال يدري أفـو 

 (2)رعاك عيسام اتـــبــعــت إلـى مـأ

 ـشر  ٍ مر ما يدعو لفما في اا 

 اُيثــيــُر الــحرَب كيــنكما ضرود

 وكليب

 إذن،؟ ببي  يلي  أجساٌس 

 ـلجـــلي ـرأم إنه ،جليلة

 ـ ىح كفأن ال وهللا فال

 
 
  رأده ميحط

ُ
 الصقيُل  السيو

 وجليلة

 ، حسبك يا كليٌب و  ال ع ال سوسأخي الجساس

  وكليب

 فما أكا ي

 د وردن املنية يصطل ها

 ليعرف كيو كادرة الرجال

 وسعد

 أأرم، ضرعاا موالي؟ مرن،

 ـتعٌد للن ال  فـإن، مــس

 

                                                 

 .الطري (1)
 .اإلبل( 2)
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 وجليلة

ـد يـا دـع ـ  
 
 ــُد إت

 وكليب

 ـلفــعــا

 وكاكية جليلة

 ــرانــتــظ

 ــوكدــيـدي أرج

 وكليب

 ا ال يلدي الـرج

 نع عن الع م الر جالية يثني

 عن الع م الب ا  لية يثنينع

 ووقد رمى دعد الناقة جليلة

ت يدناهقـد رم
 
ل

ُ
 ا دعُد  

ر  فلطفـ
  قـد 

 كالق ا رب 
مل
 ا

 رميٍة مش ومـٍة  يا لاا من

 الحقَد و 
ُ

 تودي كالوال تورخ

 كين فربي وائل يتلافو 

 ، كالشقا  تـتأكد الدهر و 

 قد رعجلت كليب

 وكليب

 لية في عمألي إال الذي يقض ع ا كا 
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 ونفساافي  جليلة

 ما تر  الجساس في ذا فانعا؟

 وكليب

 إن  ذا الجساس رأس الجبنا 

 وجليلة

ر 
ُ
؟أت

مل
   همام يبقى هادئا

 في   ما يرتئيه العقال  ؟

 وكليب   

 ة في أهلك  من يبى ى الوغالي

 لية في أهلك من  هو  اللقا 

 ما أهلوك في الناس قذ إن

 ا ما إنهم بع  عبيدي و 

 وجليلة

 ٍة ـن نـبعـم مــإنــما أنــت وهــ

 ونم
مل
 وفـرعا

مل
 ـا كُرَمت أفال

ٍ ماج
 ـدليــة فيكـم دــي  حـر 

 ويحـىع الن  
َ

 ـ ال ُيكرُم ال يو

"در َهب "
مل
 جا   املربا فال؟ اكا

 ا ؟يطرد الرابي كمرعــى الكرم

 الأوأتت من حوضـك املا  ف

 ؟ا مُيمنع الظمآُن من ما  الس

 ،إ ور، ما ذنبكم يا إ ور
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 ال ُيـرت
ٌ
 ها نلا !ـجا منفـتنة

 

  املنظر الثا   

 ] املشاد ااول [

ة وأوالدن )عمرو كن الحارخ، الحارخ كن ُعباد  ( في  يمة جساس ُمر 

 عألا وجاه أمارا  الت  ر"جساس و يد ل مسعود  ادم "

 

 ولجساس مسعود

 ارتكم في الحي هائمةموالي ج

"
مل
 تنتحُب لبلواها و  تب ، "دراكا

 أفاب درتها دعد ك دامه 

 ا دهاها منظر عجب ممف ان 

 ملا رآها كليب في منازله 

 قد  الطت إكله والشمة تحتلب 

 ى لسعد ك ن يودي كدرتها مو أ

 بها العطب  (1)ف ان ما فال فادهشر  

 و(2)واي رش و ما ألم  بهاف قبلت 

 : جساس

 هلل من فتنة تبدو وتق  ب

 مرة: 

 ذا ح ى نهدقها ال سوس إادع 

                                                 
(

1
 ( تفاقم وعظم.

(
2

 بها.( نزل 
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 جساس: 

 ة ما فعال ادع ال سوس، كليب كئ

 وام  لاا ضعو ما نعطيه من لعن 

 الناس من كثال  فشر   ،في كل يوم

 الشر كالشر يل   كل آونة

 مرة:

 ال ي  كال ي  والحسنى ملن عقال و 
 

 ) املشاد الثان، (

 " تظار ال سوس فائحة نائحة أمام  يمة جساس "

 ال سوس:

 يا للمذلة! يا للعار! قد رميت 

 د ب  ك رعاا ناق ع من دي  ما

 واي رائحة  جنى عل ها كليٌب 

 في إكله بعد ورد املا  والعشب 

 عقليها مذ مسا اامر فانفلتت 

 من العقال دداة اليوم للارب 

 فاحمها  وأكصر  إكال لم تدر  

 ب ولم رس ل عن النسفثالطيها 

 يا لاو نفس ع قد عاد  م رجة 

 (1تمد مما دهاها الصو  كالحرب)

                                                 
(

1
 الهالك. (
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 كه  أنة موجوع ألم   ُن تئ

 دام القريب ف فمان ولم يثب 

 ن لت في حيكم يا ذل جارتكم 

 (1أفابها ال يم في عرض وفي النشب)

 جساس:

 يا  ال ع أقصري فالبغي مررعه 

 منذ القديم، و يم حيثما كانا 

 إن هنت هنا، فما هذا الب ا ؟ فقد

 أ ر  في النفة أشجانا وأح انا

 ديقطع السيو من أوتارن وترا 

  وال سوس

 فدع عنك هذا ال الر اآلنا ،ال، ال

 وجساس

 هوالرمث يثرج من أضالعـ

 وينيهرن مرة

 إذنف

ك يا جس  اس ُعدواناجاوز  حد 

 ولل سوس جساس

 فاذن إكألي

 وال سوس

 
مل
 ال أكتغي إكال

                                                 
(

1
 المال. (
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 ج اك ر ك يا جساس إحسانا

  ستمر الباقون في الحديث"تثرج ال سوس و ي"

 وهما 

 و إن البغَي ماـبغا كليُب 
ٌ
 لكة

 ـحر ايلر  الويــل وال في كل حين

 ُن التاج ح ى كا  من فلٍو أدرَّ 

 يفذي القريب و يفذي من له انهسبا

 ومن أكنا  مرة آخر

 املرابي كليٌب عن ركائ نا حىى

  يدع ولم
مل
 نبشان للما  موردا

 هللا أعط
مل
 له مثيل الـان مل ا

 ما هللا أعطان
مل
 فلم يكن  اكرا

 وآخر

 وٍم ٌب كـل يـــليأيــظـلمـنا كـ

ر  ون ق 
ُ
 ما يلريه فــيناحن ن

 ـه من كل ضيٍم يـلي  ن يل

لَّ املايناو 
 
 يلقى جاُرنا الذ

 أرٍض  ا  ك ي  إن همت السمو 

 ونا درعـاهــ
مل
 مبينا

مل
لما

ُ
 ـنا ي

 ياةٍ من حـ و   ي ٌ إذن فاملـ

ساُم بها املذلة فادريــنا
ُ
 ن
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 وآخر

  اكن  ربل
ن َحح   اَب أن ُيطاعـأم 

 من   ن اكن ككٍر أن ي اعاو 

 في الفلوا  ح ى لي  الوحشي

َنلُبـُن أن نـايج ل
َ
 ه دباعالـ

ـــرَوُن ف  ج 
ُ
ع ا يوير و  بي ك 

 الر 

 اــنثـى ى أن نـنازعــه ذراعف 

 وآخر

 اُرن أوقــد نثى ى إذا نو 

 ، يا للعجبك ن نوقد النار

نا مللٌة عندنو   إن َضمَّ

 ـسوُ  اادبينا ففإما احتب

 الروم في كع ن فال قيصرُ 

 من لباع العربـعله وال ف

 وجساس

 ال كسر  دمعنا أنهح ى و 

 يظلُم املسكينايفذي القريَب و 

 ن أضالعـهد  مـحساَم َيُق فــدع ال

 ي ال ـلوع دفينالـي يـَل دا مل ف

ة  ومرَّ

 ـافـكفــ -ا مو نعَّ قد أكث تأكـ

 وقـ -كـمــوا
مل
 الـيقاال



 

38 

 

 

 

 ـكـُم كـلــيـإنَّ اكـَن عــم  
مل
 ـبا

 الروَن له عــديــال تـ

 ؟ىىىى منا الح  َح  ـمــلكف

 ؟لـكـم أجــار لـنا ن يالو 

 هأعـــداؤن وقبيـل

 ــ يالعرفوا له القــدَر الن

 ،شتــكـــا نـتـنوالن كلـ

 " الذلَّ الو يالـذحــَج مــمن "

 ن معـدــبائل مــقهــذي الـ

ــُعــد  لـه مــثــي
َ
 الال ر

 تحفعمــناقبه و  يو ـر تـ

 ـيالفي الــقلوب له الجم

جقـ  لمتهه وأدـــــتـد توَّ

 ف
مل
 ـلــيالقـــيـادهـا جيال

 ــثواال رـعجــلوا وتري

  والفالـثطب يو ـك أن يـ

 ـفـإذا د
ُ
 تدمـيراٌب أ

 الهل نم  الدنـيا عــوي

 النياق دعوا ال سوستلك 

 ـصـيالتـــقـود أكـرماا ف

 ؟ تــورخ(1)ناٍب ما   ن 

                                                 

 .الناقة المسنة( 1)



 

39 

 

 

 

 ـلـليالااحقــاد والــرز  ال

 اق فإنهقـا الــشـو فـدع

 م البلياليـــشـفى من ال ص

 جع أ تكم َّ مضيُق و 

 ـويالوتـر  كـه الامَّ الط

 :الحارث بن ُعباد

 ـو الرأي السديدهذا هـ

 ـدادنفال تحـيدوا عــن د

 
 
 ا لكم دبل الر ادجأل

 ادنفال ت ـلوا عــن ر ـ

 النفة تلمث كالاو  ف

 العقل يكبث من عنادنو 

 ـراد  ُ هلكه املاملرو 

 اد  في ُمرادنإذا تم

 يت  كوا ااهوا  تور  ال 

 الشر من وااا ز نادن

ة عدا جساس"إ ارا  ا"  و دتحسان من أكنا  مر 

 وهما 

 ا قلت أ ،نعـَم م

 نعَم قوُل اكن عبادو 

 كلنا لوٌع ملا أكديت
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دادأ  الن ر مــ  (1)ــس 

 . ان و يبقى جساس في  يمته وحدن"يبادر الحاضرون امل"

 ] املشاد الثالث [ 

 ."ال سوس متوارية  لو ال يمةو " و لنفسه اسجس

  طٌب جللو  مصاٌب عظيٌم 

لوأمٌر يحـار كــه م
َ
 ـن َعق

 ُيراَد كظلم ال سوس؟ اذافم

واري ن ل    من في ج 
ل 

ُ
 دو  ذ

 ـيٌب أال تنتهىكل ،كلـيٌب 

، فماذا العمل
مل
 ؟لقد ضقت ذرعا

 ئن كنُت أد يُت فيما مض ىل

 فاٌر أجلوقلُت اكن عىع و 

 ؟وما ذنمها لل سوس؟ فما

 كناب ال سوس دُي د  الجمل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .الصواب (1)
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 ] املشادالرابع [ 

 وجساس"و  في اهامسعود "تظارال سوس

 وجساسل مسعود

 موالي قد أتت ال سوُس 

 وجساس

 فلتد ل  
مل
 فمرحبا

ااال سوس و  كرُب   هم 

ا قريٍب ينلألي  عم 

 وال سوس

 ى ال أرتجاجساس يا ليــث الودـ

 اديإال رضاك وأن ت ون عم

 ؟جو  في هذا الحىىاملر من دي ك 

 اديليــردَّ كيَد الظالم املتم

 حملة دادرٍ  ي  ـ مان عألحمل ال

 عدمُت ر ادي ف  كُت قوم، إذ

  فكنت ُم  ن لُت في ككرٍ و 
 م،ـكر 

 عاد   وتـلــي ن، من يالٍم أو

 اق عنفس ع كيو أود  نيا لاو 

ع لارفي و   
 تالديفـ زيــَل َعن 

 
ُ
 ددوُ  فـ،بعد مع ٍة و  ـنُت هـوأ

  
ل 

ُ
 اادة السـر أليفاادـيذ

 فـلم أجــ  ح ذ
مل
  تغيـماذا يـنبا
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 ـٌب ديَ  بغٍي كاد  مـنع كلـي

 جه جساس عالئم االنفعال الشديد"تظار عألا و "

 ول ادمه جساس

 مسعود

 و مسعود

 موالي

 و جساس

 تدعو  َي اآلن َعمرا
َّ

 هال

 ووهو ذاهب مسعود

 مر يا موالي أمركاا 

ا لال عمرك  أنت املرجَّ

 لنف جساس
مل
 وسه مستمرا

ٍ  ــيُ      فإنه
 ـل 

ُه الــيوم دـ
ُ
 أكث

مل
 ـرا

 أ ى يروم التباض ع

 كدُ  أنشح  فدراو 

 إ ور، قد تناَهوو  

 عن الحفيظة جارا

 هل ملثألي افطباٌر؟و 

 و 
مل
 الكيد ي داد  را

 ؟وكيو أد ا لقوم،

 عألا املاانة ُعذرا
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 ؟كيو أنىى لبكرٍ  أو

   البيد فثراف م

 
مل
 إن لم أ رها ضرودا

 قذف جمراحمرا  ت

 تطيث رأس كليٍب 

 تقار البغي قاراو 

 ووسسلل 

  أنت ياو 
مل
  ال ع قوم، مباركة

 إ ا  بائك ال تنوي عألا أحد

، عنك هذا الح ن و و   
 ات دي فف 

 فاهلل للظالم املبرور كالرفد

 ()تثرج ال سوس و تثتف، ورا  ال يمة

 

 ] املشاد ال امة [ 

  "يرجع مسعود"

 ولجساس مسعود

 عمرٌو أرى

 وجساس

 ا مرحباي
مل
ما  ، اد ل فديت ُمكر 

 وعمرو 

اكا  حياك ر ك يا جساس حي 

 أن ل الشرَّ في أنحا  أعداكاو 

  لجساس
مل
 ومستمرا
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 ؟ماذا عسان كدا

 وجساس

 اجـلــة لــقـ
َ
تــشـ بــد ن

َ
 ـ

 مثالب الشر  كااحشا  تدم ها

 ماو علمَت ما كان من أمر  ال سوس 

 أفاَب ناقيها من كيد  رام ها

 ـة عن كرٍم امكاى وما رآن أ 

  ثن هالي جر الناس عن  ٍر و 

 ؟ أأماذا تر  
مل
 فد  النفَة يام ة

 أم أدمد السيو في  صىع ف رو ها

ت  عألابيع أحشائ، و قد م َّق ال    

 ت و هارم ا  تلذُع أضالبي و 

 وعمرو 

 نت وحدك مطوي عألا َحَنٍح ما أ

ثف ها
ُ
 فالنار تحت رماد الكيد ن

 ، فاو يظلمنالينا كليٌب لغا ع

 قبل الناب يرم هاسوس و ل ال قب

 عن كرٍم ج أعماُن عن رفٍح و فالتا

 من ف هافبا  يحتقر الدنيا و 

 حرميهاولم يعد يحفع القر ى و 

 وجرَّ 
مل
 علينا ذيله ت  هاليشا

 عندي دواٌ  ديُ  نافذةٍ فلية 
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فر هاو  نكالرمث تثرق أحشا
َ
 ت

 وجساس

 ...لوال جليلة

 وعمرو 

 ـرننـت ذاكــا أدع م

 يُن هللا تحم هااترك جليلة عو 

 إ وتهفَمن لاا مثُل جساٍس و 

 ما ضرَّ لو رجعت في ُعش راع ها

  وجساس

كة يا
 
 ويث قلبع لقد أةحت ُمعذ

ٍ و ت
 تطو هاقض ع الليا ي في هم 

 كما عل ها كليٌب كاملالم و أنح

 قد داماا الاون كال ادا  يسق ها

 وعمرو 

ن حواد همُت هذا و عل  عندي م 

 و 
مل
فة أحقادا  يفذ هاما يوقُر الن 

رديه فااحيا  قد رحلواهـ
ُ
 لمَّ ن

لعٍة أ ص ت منها مراع ها
ُ
 في ن

  ُت "كليبا"قد علمو 
مل
 راح ُمقَتفيا

  هاآ ارهم ينـتحي إحـد   نواح

 
مل
مة  هناك نطعنه نلالَ  قاف 

 النفَة يام ها
ُ

 تودي كه فُيبيث
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 ] املشاد السادس [

 يد ل مسعودو

 موالي عاد الرعاة

 وجساس

 ما تنتهع الحاد ا 

 يد ل الرعاة و

مُتما مسا   ع 

 ح تما عال و 

 ولجساس أحد الرعاة

 (1)ك عند ااَحوَّ أهلن لنا و 

 ف بعدنا عنه من يعتد 

َ يو 
ُ

 ج نا   
مل
 فلم نب  د (2)ـــثا

طٍر من املا  أو نورد
َ
 كق

 اُق القــبيلة  ــياد  نفــكـدنا وك

 نقض ى عألا يىٍئ ُملاد  

 لـيبـظـلٍم عـا ككليٌب دهـان

كنا إ 
ُ
 ا املولن  ااجردف 

 وجساس

 
مل
 الكرام   فصع ا

َ
 ُرعاة

مل
 فصع ا

( عَ  للُموَجد   (1فما أحسن الصَّ

                                                 

 .موضع ماء في نجد (1)
 أيضًا. موضع ماء (2)
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ردن وح  ـدند وردن و 

 أجلون عن وردنا املسعدو 

ة فسي وا رَّ
ُ
 له واح وا مل 

  فقد
َ

 ُيكش
ُ

د   قبل اامُر  و
َ
 الب

 وهم  ارجون  الرعاة
مل
 ومعا

 جساس أنت املرتجا

 جساس أنت الفارُس 

 ـم لظكل يقــتلاا اا  

ا حابُة و   املا  عن 

 ولعمرو  جساس

 
َ
 فإنهع لـ َ إذا لـم ن

مل
 لشر حدا

)ت
ُ
 دراب الشر دي   (2صيب  باة

 لية ُيصغي لناصٍض رأ
مل
 يت كليبا

 ـحسن  طابر ى كـوال ُيــسعـُد الُق 

ا كنا يا عمرو نم  امرنافا  ي 

( يه 
َ
 مـن ح  ن

َ
ـذ ُننف 

َ
راب   (3ف  نصَل ح 

ــــ ـــار""دـ ـــ  ـــتـ

 

 

                                                                                              

 .المكره، الذي أوجده على شيء: إذا أكرهه( 1)
 .أي حده (2)
 .جانبيه (3)
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 الفصل األول 

 )) املنظر الثالث ((

 ] املشاد ااول [

 في  يمة كليب 

 ك "
مل
 يلتفت يمنة و يسرة مشي ا

مل
 ، ذاهال

مل
يدن إ ا جاا  كليب  هب من نومه مذعورا

 و مثتلفة من ال يمة "

 وكليب

 ؟ هنا الليث راكٌ  ة ما هذاجليل

 الرقطا   لو امل اربهنا الذئب و 

 يا ليث، إن،لقد تبعون
َ
 ، اكتعد 

 ، عذب املـشاربفلية دم، يا ذئب

ك  ناقٌع أنت  و   أيا رقطا  ُدم 

 نع لشـر املذاهبفهع  اذهبع ع

 ؟ ين يدي؟ أم أين  مُة أنامأليف

ر  لحىع وعظُم ال  ائب
ُ
 ؟وأين ت

 ، فلية  يد نهشون، م قونلق

 ال فدٌر فسيُث املراحبيٌد، كل و 

 ولنفساا جليلة

 ؟هويالن ماذا أفاك

 ؟مةٌّ من الجن ناكه

 وواضعة يدها عألا كتفه

 ذئبكليٌب لية من ليٍث و 
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 ال رقطا   لو ال در رسري و 

 ـتقرٌّ ف نت عألا فرا ك مس

ٍ وضُ 
  وقـاَك هللا من  ـر 

 ـر 

 وونظرن متله نحو دقو ال يمة كليب

  هل
مل
 الليل ال ينفك أدود حال ا

 فقوم،  
ُ
 نظري هل في السما من كواكبا

 وجليلة

 هذنالبدر تمٌّ و فديتك إن 

  ريان ترمينا ك حع  املداعب

 و كليب

 ، إن، لظامئلة هار، املا جلي

 وجليلة

 ، هذا املا  يا  ي   اربلك اامر

 و ه
مل
 مري ا

مل
 اااذية للعدني ا

 دمت لنا تللو يالم البياهبو 

 بعد  رٍب وراحٍة فا
مل
 ؟ل لبت نفسا

 زالت متاعبعلقد هدأ  نفس ع و 

 وكليب

 ما  فت ليلة عمري 

 يقظة أو منام  في 

ُرعنع ذئــاٌب و 
َ
 لم ت

 دواموال لــي
ٌ

 ـوخ
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 ظامٌ وال أفاٍع عـ

  العظام  
 رسعا لفت 

 كما ف عُت كليألا

 زاد دقامـ،هذا و 

 وجليلة

 
مل
 ؟ك نك قد رأيت إذن مناما

 ما رأيَت 
مل
 ؟فثي ا

 وكليب

 
مل
 رأيت  را

  كليب
مل
 ومستمرا

 ، في دياٍر دريبٍة رأيـت كـ ن

 عن ااحباب أ  و التنائ
مل
 يابعيدا

 ال تر  ه و ت ل  العين فيكقفٍر 

 ه إال السباع ال وارياكـــ نحائ

ة فاتٍك اللــيث كأليَّ عـ ر  يــك  ـرَّ

 اياتبمل يروُم  حيويـتـبعه ذئ

ُر ذيلااأفعو  لر 
ُ
 ا عألا قرٍب ت

 من ورائــيـتو 
مل
 قاتال

مل
 انفث دما

 قـبل ذلم أَر لـيـفـل
مل
 ـك زائراثا

 كذلك عاوياكاـذا، و 
مل
 ال ذئبا

 ثرسعا كتلك  بي ةحي  ال و 
مل
 ة

 يردل تفث  فحيح
مل
 لرعب داويااا
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 فما كنت أدري أي  طب أذودن

مالياو   ما عدُ  أدري قبل ع من   

 عاجلنع الليث الاصور كو بٍة و 

 فثلُت ك ن املو  ينق   عاديا

يَّ الظفر و  ف عمل  ف 
مل
 الناب فادرا

 
مل
 فما

مل
 ،  لتنع منه إ ا القع  جاريا

 قد  عَّ منهمايا هول عينيه و ف

 راع ففادياكريح كر  جسىع و 

 ادرعأليَّ الذئب  دة دـ  دَّ و 

 
 

 م أضالبي وأجر  دمائيافاش

 هو يلعح من دم،وكنت أران و 

 ُيردي عظامياوينهش من لحىع و 

 لُت عألا ما كنُت فيه من الظما و 

 ك ن، لم أ رب مد  العمر  راويا

دقى الفرا  و 
ُ
، لو أ  

 
 دجلةوأن

 ، لم ُيشو ما كياعألا هول ما القيت

 أدركنع ليٌل ك ن  دوادنو 

 أدار ف جألا عن دمان الدراريا

 أد
مل
 ور بعينع فيه لم ألح ُمسعفا

 يب ، و 
مل
 لياوال كاكيا

مل
 ال را يا

 جليلةما هو 
مل
 و إال أن رأيتك  فاحيا

 في قر ، تـداري
مل
 ـن حاليا



 

52 

 

 

 

 

 وجليلة

 ٌم عـلـيٌب أرانلح

 كال
مل
الم  مــفوال  ـسمل

طل فيه ف
ُ
 فال ت

مل
 كرا

 فذاك   ن املنام

 كم 
مل
َل النوم ليال

 
 َمث

 ل ن
مل
 امعجائبا

 ـي ٍ يطي  هذا كط

ر  و 
 
 البمامفوق الذ

 لقاٍع  ي ذاك  هو و 

 الاوامكين الرؤ  و 

 و 
مل
عرا

ُ
 البع  يرك  ذ

 من لارٍد ذي انتقام

 آ رون تالقواو 

 من بعد لول انصرام

 
مل
 ف  بعوا النفة لاوا

 كذكريا  البرام

 
مل
 فالحلم كان مثيفا

 بسال 
مل
 مأم ُمشعرا

 لم يبُد إال 
مل
  ليطا

 من فعل  لو الطعام
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 وكليب

 ية إالة إن حلىع لجلـيل

 كوارخ دوف يحد ها ال مان

 
مل
 فما  لو الطعام يريك  را

  
 ولكن ما يحد 

ُ
 ـنانـــه الج 

 وجليلة

 
مل
افا  دمعت ك ن عر 

 له في الحي  أصحاب

 ن يٌل عند جي تنا

 الحة حس  
ُ

 ابلطيو

 فلو دعٌد يجيُ  كه

 ـذابفما الـعراف كـ

 ناوافاهذا الصبث و 

 ال عابفال حرٌج و 
 

 ] املشاد الثان، [

 وكليب

 يا دعد

 وسعد

 لبيك

 وكليب

افااذهب، و   أح ر العر 



 

54 

 

 

 

 يأين ال ليل املواف

 إذا ال مان تلافا

 ملقاكلة العرافيذهب دعد و ي  ذ كليب كارتدا)
مل
 (  مالبسه ميهي ا

 ومطلة من ال يمة جليلة

 أرى دعٌد أرى دعُد 

اف من بعُد و   ذا العر 

 وسعد

 أ
مل
 رى العراف يا موالي لوعا

 كليب:

 
مل
 ف د له لقد أحسنت فنعا

 ويد ل العراف

 
مل
 عمَت موالي فباحا

 موالر، فالحا ُح    

  وكليب

 ها  لنا ما أنت تحسبهلة و اج

ٍ  فاف    من الحساب كقلٍب ني 

 أر قت ليألي من دهيا  داهمٍة 

 رأييها في منام، ذا  أوفاف  

 والعراف

 ؟ماذا رأيت

 وكليب

 فتك  ،رأيت الليث ي
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 ألرافيوالذئب ينهش من جسىع و 

 حو 
مل
 لمست ،ية

مل
 حال ا

مل
  م ليال

 ، ح ى نورها  اف  فيه ال واكب

 في قفرةٍ 
مل
 ، ال املا  أكلبه، فاديا

 ال  ليٌل يواس ع كر  ع واف  و 

 لذي تللو البيوب كهعراف ها   ا

 كم كنُت أس ر من أقوال عراف

 (في وجه جليلة مرة أ ر  ب مرة ، و العراف يثطو كالرمل و يتفرس في وجه كلي)

 الرقطا  كلامالذئب و الليث و 

 أعدا  قد نصبوا للَملك  أ راكا

 بُع ندفٌع والذئب مت  ليث مفال

 تلك توم، كمسراها ملسراكاو 

 
ٌ
 فاحذر فديَت إذ ااحيا  ياعنة

 أن تع ح الحي  أو ت جي مطاياكا

 ما يم َت ان املا  منقطٌع و 

 من كـيد أعـ
ٌ
 داكالكنه يـمـ 

 ك الشر لم يعلم كه أحٌد ل كواحا

 يببون دلبك ما موالك أعطاكا

 وكليب

 ؟فمن أول ك

 و العراف

 من أدري،  فديَت و ال 
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 أنباك كالبيب ما كالصدق أنباكا

  عالئٌم 
ٌ
 كدر  في الرمل دام ة

 عداكاوأنت أدر  كمن وا ا و 

 إ ا جليلة كليب
مل
 وملتفتا

 ؟أفتلك مذبي ت تغي  اراتها

 و جليلة

  ويلهذا لعمري أفدق الت

 والعراف

  ما من دي "مذبي"لر و 
ٌ
 عصبة

 حسدته فهع كثي ة ا رجاف

 ال مان وما يـ
ُ

 جيُ  كه دٌد حــــدخ

 ـرية  اف  درٌّ أران عن الب

 لهـفارق يال تفال م حماك و 

 ما في حماك دو  املحب الوافي

 وبب ب كليب

 
ُ

 اذهب لش نك أ ها العراف

 
ُ

 أنا لست من َحدخ  ال مان أ اف

دي غيتب إن "مذبي" ُمان 
َ
 ااذ  ف

 
ُ

اف
 
 َع ٌب و ٌماري في الوغا عط

 إننع كفف لاا دي  "مذبي "أو 

 و 
ُ

اف  عظيم جيى ع للرد  زح 

 و 
مل
 دنان رمحي ال ي ال محددا
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ردي كه  ااحشا  و 
ُ
 ااعطافت

 دون مقاتأليأيروعنع حلٌم و 

اف
 
 ع ٌم كبارقة الق ا  ط

 أنا الذيأم كيو أل  م الحىى و 

حىى كه ااكناف و 
ُ
 االرافت

 فإذن ر 
مل
  يعة لم يكن  ي والدا

 إذن كليٌب وارخ متالفو 

 من حشد  ال يل تقتحم الرد أنا 

اف يوم "ال  از"  فايلاا َرج 

 كفوارس ت ن الجبال حلوماا

 " ووإذا دبا الدابي
َ
  فاف ..."، ال  ن

 رشتد  في للب العدو ك نها

 رعافاآلداد ت  ى هونها و 

 ف  كت مذبي تلتظى أكبادها

 عاا مذرافأكد ال مان فدم

 منعت أرض َع أن يحل بها العداو 

 أن ي ون لام هناك مطافأو 

 فل ست تاج امللك دي  مدافع

مَيَ "   ائرون ضعاف وملوك "ح 

 ()يثرج العراف وهو يررعد من  دة ال وف

 ولسعد كليب

 يا دعد
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 وسعد

 لبيك

 وكليب

  دوا ركاكنا للرحيل

 لنعجٍة نلتل ها

 من بعد جدب لويل

 فقد همت بب ير

 ف ل رب ُمنـــ يلمن 

 فلنبد حيث أفاكت

 ل يٍ  ج يل
مل
  ي ا

 وجليلة

 لـيبور ـ، يـا كـال 

باحا  لية ربدو ذا الص 

 إن قلبع في اضطراب

 الحامذ كدأ الفلر و 

   النعجة هـذيا أر م

 ي فالحالدنعجـة تـ

 ـد دـــد  قبلك ككٌر قـ

ُد الــمـا  الـ ــر 
َ
 مـباحات

رَد إل هاــف  اتــرك الو 

 ا َدماحابىى املر ح  و 
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 وكليب

 يكـيـو يــبـدون وإكأل

 ا  رائحا دـاديـ

رد و   باحح الر و ي الو 

 ي كـل الجاا ف

 أر  أهــلـك إالا مـ

 أمعنوا في السي ا 

 دوف أجلوهم عن املا 

 مرهفا كحـد الـ

 

 "دـــــتـــار"



 

60 

 

 

 

 

 الفصل الثا   

  املنظر األول 

 ] املشاد ااول [

لذئاب، ال سوس متوارية كحيث تران وال يراها، يظار )كليب وحدن عألا ددير ا

 
مل
جساس و)عمرو( كن الحارخ مقبلين نحون، يق  ب جساس منه ويبقى عمرو مبتعدا

 بع  البعد(

 ل ليبو جساس

 كـأكـلـيـب قـد أ ــقـلت ك
مل
 را

 هاكااذ  وأهنـي

"  يجـا   "
مل
 ،رـســتـقـ ـثا

 هاف حقيهـا ومنعي

" و اا وعن "  
 عن الث   َحو 

 دفعيها(1)طن الجريبك

 ( 2")الذنائب"ح ى إذا أتت 

 ابعد ذلك تبـعيه

 ـماكاد  تمو  من الـــظ

 ااأف نت تبغي موتـ

 وكليب

 ـوارديجسـاس تلـك م

                                                 

 .بل اليمنه من ق  يدي عظيم تجيء أعالوا (1)
 .موضع في نجد فيه غديرها (2)
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 فعالم تبغي وردهــا

 تماد  كا دا ة "ككٌر"

 لست أدري قصــدها

ـــــوال ا ـــــر كــــيــنــنالـــ  اوافـ

َاَدمُت منها ملدها
َ
 ل

 ُعـــــقـــبــى البرور َريُيهاأو 

هــاو   كيو تل م حــد 

 وجساس

 ـَت ااوافر يا كليبقـل

 أأنت تربا اآلفــــرة

 ك لكنتالو كـان ذ

 دوايَت القلوب النافرة

  عثت في أكنــا  عمكو 

ي الـــثـــائـــرة  
 ما ُ هد 

 مك كالاد لُسسَت قو و 

 ال كالـــفـــعـال الجائرة

 ت ل  توي ملـــا حــميو 

 سما  املالرةما  ال

 ملا عدو  عألا ال سوسو 

ٍ  ـــادرة
  بــغي 

 
 ككو

 وكليب

 ؟أذكرتها جساس
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 ويطعنههو و  جساس

ذها فاقرة 
ُ
ث

َ
 (1)ال أنس ى ف

 نلال  توردك الرد 

 فهع املنية حاضرة

 عألا جساس و دمه يسيل كليب
مل
 ديفه وهاجما

مل
 وملردا

 جساس َويَك قتلتنع

ت يميٌن دادرة  ت َّ

 جساس ويلك لاح رأدك

  جساس
مل
 وهار ا

 أين منك البادرة؟

 ...مت يا كليب

 
مل
 وعمرو مدافعا

 كليب ُمت  ذها

 إذن كال افرة

 يتثبو كدمهو كليب
مل
 و قد  ر فرسعا

 يا عمرو بغٌي ما فعلت

 :عمرو 

 ل ل بغٍي آ رن

 ؟كم ذا فنعَت كنا ااذ 

 دار  عليك الدائرة

                                                 

 .الداهية التي تكسر الفقار (1)
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 ومتوارية ال سوس

 ناق عقر الفصيل و ع

َرنو   اليوم القا عاق 

 ويبكل

  فمااتلك ال سوس و 

 لاا من مـاك
مل
 ـرةتبا

 ــوسان من كيد البـــسأو  

 من جرا ي البائرةو 

 و م يلتفت إ ا جساس وعمرو 

  جساس يا
 

 كالحشا من كو
مل
 لعنة

 و 
مل
ى ك  ر  يالٌم قاس  ددرا   ن 

 الف ى عمرو إذا ذكر  ئة رٌو و عم

 محامٌد لكراٍم دي  أن اس

 قد 
مل
 أوديا كدم، فانهلَّ منهمرا

 تلري فيه أنفاس ع "الذنائب" عند

 في قلو كمال
مل
 و كنت أحسب حقدا

 مصربي من بعد إيناس ع إ ا ىمير 

 هو ذو  طرٍ لكنت أعملت ديف، و 

 س عامن كفذقتما املرَّ من فت ، و 

 
مل
 ؟!تقتلنع( 1)لنابكا ،جساس يا دادرا

 فلو ذكرَ  دداة القتل أدراس ع

                                                 

 .مسنةالناقة ال( 1)
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 رفعُت من   نكم في كل  كادرةٍ 

 لكم من داو 
مل
 ئر الناسكنت  ي ا

بى ى منازلكمأ
ُ
 ذود عنكم فال ر

 بسوٍ  و 
مل
ُحراسيوما لقى ل 

ُ
 ال ت

 حسدتمون، عألا تاجي فذاك لكم

كم راس ع  من بعد راس ع إذا لم ُيفن 

 وجساس

ر كفاك الذي د 
ُ
 ما أنت فيه فال ت

 وما يلديك  تم قريب طاك
مل
 ؟ا

 ك ذكر التاج و دع عنو 
مل
لك جانبا

ُ
 امل

 فلسَت إ ا داع هما كمليب

 ح و  تلحَّ 
مل
 ع راكطا

 
 ر املو  في الن

 كما كنت يوم الروع دي  هيوب

 ووقد  آملته الجراح و عر بشدة الظم  كليب

 أال يا كن عىع هل ربيث بشر ٍة 

 لايبعمن املا  تطف، حرق ع و 

 أحة  دكيب املو  يسري ك ضلعي

 ؟وأيلمت  الدنيا، ف ين لبيبع

  أ عر في رأس عو 
مل
 ك نه دوارا

 ر ا دوَّ  ك ل عجيب مدار 

 وجساس

بيأما عن "
ُ

 منعتنا ٍث" و"ااجو" 
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"  وأقصيتنا عن ما  "كطن  جريب 

 ــٌح فذق من عذاب املـو  ما أنت ذائ

 ! ما ماٌ  لنا كقريب  فــاــ ها 

 وكليب

 الحي مصربي إذن يا كن عىع أعلن

 ال ت  كن لحىع لنهمة ذيبو 

 مث عـنع تحأكل  أكاك السو 
مل
 ــية

 صيبولست إذا  الفتنع كمـ

 ـــا دوإم
مل
   يبان ككرة

 د  في  ي 

 ـبجليلة فلتن ل ك ل رحـي

 االيلححصان الذيل ترث، فنعمت 

 بوتب ، عليه إ ر كل مبيـ

 
ُ
 ؟ ها هماأين الذئب والليث ،جليلة

 تلك اي الرقطا   لو كثيبو 

 اافارقيها نلومهذي دماٌ  و 

 لنحيب(1)ف ان فراقي فاف بي

 ٌل جساس؟ أ تك حامأرعلم يا 

 كظلم
مل
 ـبر ـــي فال تفذها يوما

 لاب أففما هو 
ٌ
 لااإال دردة

 ـيباٍن ونفحة لـن تة ريحو 

 كصــالٍض  إن ذكر و 
مل
 كليبا

مل
 يوما

                                                 

 .تهيأ له :لشيءلفزع  (1)
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 فال ت  ذ الولهى كذكر حبيـب

 هرسح تراكعاا ت ر قع ي و دو 

 (1)لعل  ُرفار، ترتوي كــذنوب

 عألا الف ىأجسا
مل
 س لية املوُ  عارا

 إذا كان لم يدنة كفعل معيب

 فانٌع  لكن هو اللفم الذي أنتو 

 رعاب كه في ح رٍة و ديوب

 وا عمرو  م يلتفت إ 

 يا عمرو  ر ة ماٍ  

 أُكل  كاملا  ريق،

 فقد رعايم كــر ـــ،

 زاد منه حريق،و 

 وعمرو 

 لنسقه املا  يا جساس قد كرد 

 ـدا للمـو  مرهوناألـرافه ود

ف
ُ
 ه نا كطعٍن مثل لعنتفإن أ

 
مل
 يحنو فيسقينايوما

مل
د مسعفا ل 

َ
 ، ن

 بع هوُل مــصـــرعه ار كقللقد أ

 و 
مل
 أ ى ى الذي أردان يردينـاُرعبا

 اكنةحر كت من ففادي كلَّ دو 

 هو مديٌر لحظه فــيـــناعينان و 

                                                 

 .دلو الماء، الحظ، النصيب( 1)
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 اله فعلت في النفة فعليهاأقو 

ينا  ح 
َ
 فلست أنس ى لاا اايام ت

 وجساس

 أراك َجُبنت يا عمرو 

 (1)لم تك قبل ذا نكساو 

 هللا ال يسقىفال و

  داببي  م اجه ك

 ى مظاملهفال ننس 

 ــساو كٌر رشت ، هم

 تحاذر  رَّ دطوته

 اويدعــُة قلمها دعس

 لقد دردت يدان أذ 

 ــافدعه يقلع البردــ

 وعمرو 

 أما نثى ى من اايام

 ــري كنا نحساأن تـل

 دينا عألا يــم
ُ
 ــ ٍ ف 

 نشري دردنا كثساو 

حد ـ      ـــَت  ي في جنبه رمساد دقيه و 
َ
 لو أ

 و(ما يتقدم ليسقيه فيلدن قد )

 

                                                 

 .الرجل الضعيف (1)
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  عمرو 
مل
 ومستمرا

 لقىفاا هو ما  ال تـ

 ر كـ هلـ
مل
 و  (1)ـ ا

مل
سا  ال ح 

مَّ هلمَّ يا جساس نثف،
ُ
 َهل

 معالم جسمه في ذا امل ان

 فيبدوو 
مل
 ال نبق، له أ را

  ال مان(2)لقائفه 
 عألا مر 

 نواريه ال  اب ف ل   ي ٍ 

 إن لال ال مان عليه فانو 

 وجساس

 ادتو اأراك ندمت و 

 رهُب العليك الح ن و 

ا نطمُة اآل ــ  ارفاي 

 ــبننــقلو  ،ال تبدو

 ()دتـار 

                                                 

 .الصوت الخفي (1)
 .قاص األثر (2)
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 الفصل الثا  

   املنظر الثا   

 )املشاد ااول(

 ، مرة واكنته""في منازل كنع ككر، في  يمة مرة

 وواا مطلة من ال يمة ابنته سعد 

 كالظليم   (1)أكتان ذا الجساس أقبل فوق بجرٍ 

 يم  جمحت كه فك نه املطرود في الليل المه

 
 

 كريم   نشر  ذوائبه و انت ركبتا عو

 نه؟ ما  طبه؟ انظر أ ، نظر الحكيم   ما  

 :وهو ينظر إليه مرة

 ين را   عتاهلل ما الجساس تبدو ركبتان ل

 في هذا املسا  إال ل طب مدهم جد  

 ما أكصرته في دلم يلول وال لقا 

 
 

 و لحمه أو كان من تحت الردا يوما تكش

 دناقوم، إليه فقد 

 وفار إ ا ال با    امن

 فلي   يا دعد 

 فقلبع قد تحدخ كالشقا    

 و                 سعد 

 علينا هو مقبل أكت

 ينهب ال طوا  نهبا

                                                 

 .لخيأنثى ال (1)
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 وعليه آ ار الدما   

 ك نه قد  اض حر ا

 عينان تلقى في قلوب  

 النايرين إليه رعبا

 َد فك نما تق  
مل
 ان نارا

 امنها الشر دك   دب  

 

 )املشاد الثان،(

كنا  مرة و ع   يوخ كنع ككر وسشاركون مرة كالتفرس في وجه جساس يظار بع  أ

 :وهو قادم

 و                          مرة

 ما ورا ك؟
مل
 جساُس  ي ا

 و                                   جساس

  إننع
َ
ه كالرمث لعنة

ُ
 عاجل   كادرت

 
مل
 ف  كته عند "الذنائب"  اويا

 ولمرته كحجارٍة وجنادل  

 من عدٍو جائرٍ وأرحت ككر 
مل
 ا

 كم كا  يرهقاا كلور نازل  

 :دة ود بحك مرة

 
ُ

 ؟!هفعٍل ج تُ  ي  أ ،لت يمينك 

 كين فربي 
مل
 وائل  أ علَت نارا

 قتلَت 
مل
 ؟كليبا
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 و   جساس

...    

 إننعنعم 

 قتلت الذي راع منا الحىى

 فااضعوهاج ال سوس عألا 

 وضرج ناقيها كالدما

 فال تل عنَّ لوقع  املصاب  

 لنا كالظمافقد كاد يقت

ة  وُمرَّ

 لك الويل والبعد من لائش

 ن رعدما ف نت الجدير ك

 قتلت اكن عمك  ي  الرجال

 وقطب الن ال إذا ما ائتىى

 وأحللت في وائل فتنة

 اهون منها حلول العىى

 
 
 ا سالنفت أ تك كين و ل

 تطوف كليل ااس ى مظلما

 أكنا  مرةو حدأ

 قبث هللا وجه ال سوس أال 

 أ  مافما كن أ    وما 

 كنا
ُ
 الكرام دما ُ  راُق ب ت

 فبئة الذي ج ته كئسما
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 ومرة

 مو قادتلقى إ ا ربلب 

 و اقا  ديد العر  محكما

 منك كما رشتهى و  فتقت

 وتلقى الذي ج ته علقما

 أكنائهو حدأ

 لتبلب في كليب أرسلمه

 !أ ،، فلنعم ما فكر  فيه

 لم نك عندن بع  املوا اأ

 ؟فيحملنا عألا ما يشيهيه

  اوٍ  وهو في ااموا ؟ ال فلم

 نقوم ك ل فعل يرت يه؟

 ولجساس خرآ

 عن هذن فكم كنت أنهاك

 ك ال تنتهعي  وأنت بب  

 فما زلت كالداهيا 

 عإ ا أن فعلت الذي رشته

 ومرة

 إأما وهللا  
 
 ىأرض ى كنت ن

 وأوالدي جميعا عن يقض  ك

 وال يقض ى كليب  بعد هذا

 أوأو 
مل
 دميعا فقدن كصي ا
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 :ملتفتا لجساس

 فعلك فاحتمله زر فقم في و 

 لتلقى عندن املو  املرسعا

 وجساس

 ، كفى لوما فان، راحلأكت  

 د ال يرجُع عنكم رحيل مشر  

 فتع ؤا منع لتبلب واجعلوا

 معاا دمى هدرا وال تتوجعوا

 حمل فعل عأ نا الذي أجرمت ف

 
ُ
 قرعوا؟ما ذنبكم كلريرر، أن ت

 ااد هيم في لول البالد وعرض

َجمُع 
ُ
 وحد  وما يوما كبكر أ

 ف
ُ
 ما ٍل  كم من هول  ر  ر يح 

 يوجُع  وأريث نفس ى من مالٍم 

 د نافم وإذا التقيت كتبلٍب 

 دفُع أكه الحمام و  دذو أع ب 

 قنى الرماح وسبتد ر  ثح ى ت

 جسىى لريحا كالسيوف يُ 
 
 عقط

 وحد  يوخ ككر، ملرةأ تميم

 أكا همام   يلية من الرأ

 ك 
َ
 الم  املالع م ك ل  ُف ن ت

 وتكسر القلوب كالكالم  
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 ككر عن ال صام   يتنتحف

 وال تلبى دعوة الامام  

 تظفر كالوئام   وربلٌب 

 فتنه  الشر عألا ااقدام  

 وربتد  عليك كالصمصام  

 
 

 كل دارٍع مقدام   ككو

 ُيحامى
مل
 فال تالقا نافرا

 ويدفع الُحسام كالُحسام  

 فانه  كحمل الكرب العظام  

 املقام   ئع  ن وان ح كبكرٍ 

 وا دد دروج ال يل كالح ام  

 واشحذ  فار البي  ل حمام  

 وادع كنى ربلب للسالم  

 كدية من  ي ة اانعام  

 فمن الكرام   ن دالمُ إف

 فإ ا  ال صام   ن  صامُ وإ 

 وأكنا  مرة حدأ

 نعم أ ى ما قاله تميُم 

 فاو الحكيم رأيه حكيُم 

 لقد جر  الذي أرى كه القدر  

 وما لنا مما قض ى هللا َمَفر

 من ليلتنا عن ربلب   لُل نفل



 

75 

 

 

 

 مر كما تر  كه ال ي  أ ىف

ة  ولناحذ السيوف واادنَّ

ة  ونعمل الركاب وااعنَّ

 فلية جساس قليل الناس  

 قاس   ه ملوٍ  يلثتح ى 

 ومثالبا الحارخ كن عباد ةمر  

 ؟ما تر   باٍد يا كن عُ 

 ؟كما من ال طب ن ل  

 الحكيم املرتجا أنت

 إذا ع ل   ملع ٍل 

 ذلك الشي  ااجل   دمعت ما قال تميٌم 

 يران الحارخ اكنع هل كما قاال  طل  وما 

 حر  ويم هللا في أمر  وال طب جلل

 يٍ أدل كرأ

  كن عبادو الحارث

... 

 وال جمل   من ناقٍة   ي لية 

 
ُ
 بها فما  ما   ن، فتنة

 كل من  اض لظاها اح  قا

 ف ض فان، مص ض فإذا

 وإذا حرب فما أهو  اللقا

 ربلبا في معرٍك  كيو ألقى
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 قا لأوهم دربا الذي ما 

 ر  ما يمينى كاكن عىى ُم 
ٌ
 ة

 تقطع اليسر  إذا الجمع التقى

 ومرة

 فلك ال يار ،كن عبادايا 

 لية عألا الناجين منها عاُر 

 ويلتفت لجساسو

 ه؟جساس ماذا كالدما  فعلتَ 

 وجساس

 أ فيُيها تحت الث   ولمرُتها

 ولمسُت من  ابائه آ ارها

 كاملا   م عقرتها ودفنُيها

 و مرة

 ؟امُ وأين هم  

                و     اسجس

 يحسو الصابا  كين القيان  

ٍ في روضة مع   (1)عدي 

 لم يحفال كال مان

 ومرة

 أردل إليه فرس ع

 ي حح كنا عألا عجل  

                                                 

 .وهلهلهالشعر  ولقب هكذا ألنه أرق   ،أخو كليب )المهلهل( (1)
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مل
 وال يدع مالاال

 يدر  كه كيو رحل  

 (1)النهىنحن دنللو اآلن ح ى 

 (2)الحلل   يعن  هذ

                                                 

 .موضع ماء لشيبان (1)
 جمع حلة: وهي المجتمع والمجلس. (2)
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 الفصل الثا  

   املنظر الثالث 

 ااول( )املشاد

 ، الذئاب حيث قتل كليبقرب ددير 

 عامر وعوف ومعاما بع  رجال ربلب القائفان

 لعوفو عامر

 إ ا هنا قد انتهى كنا اا ر  

 ؟ر  أين تران يثتفى عن النظ

 و قد َفَدر  منذ فباح اامة قالوا

 ولم يعد لبيته امللك اادر  

 ؟أين ددا؟ أين ن  ؟ أين ادتقر

 عجائب قد حي   منا الفكر  

 وكل من ف ها ح ر   وربلٌب 

 ؟ يا قافي اا ر  صيث أين امللكي

 و د  للسَفر و نست ككرُ 

 ك نه لم يعنها هذا ال ع   

 در  أذن، و ك  مفامة الوه

 
ٌ
 يا عوف ليست ربتفر   جريمة

 وعوف

 قد حي ن،(1)الشابا  ر أ

                                                 

 .فرس كليب (1)
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 ورد املا  وفي املا  ا تفى

 ؟ أم فار إ اأددا في املا 

 ؟ىحالح الجو؟ أم الجن اقتف

 يرتجا لية يا عامر  ي ُ 

 عفامن دوام السي  واا ر 

 فلنسر واملا  نللو أمرن

 نه عن دو  قصد إ
ُ
 تلفاأ

 كاارض عامر
مل
 ومحدقا

 ا، قد  لت هندر ودعنع عوف

 حد ا أوقع في روبا الوجل  

 في املا  جر  تك الشابا إن 

 ف ر  عنها كليبا قد ن ل  

 كد  هذن آ ار أقدام

 ل  كينها نعل كليب قد مث

 الهجأنعله ما داب ال 

 أمى ى في السال أم فوق القلل  

 نا عامر ال يعج ن، ف

 زحل    ر الباد  ولو أم  أ

 فم ى عد  تلدن، ها هنا

 عند الجبل   حول ذاك القاع أو

 اته()يسي  كل منهما في ج
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 لنفسهو عامر

 ! هنا كقعةعجيٌب  عجيٌب 

  ا وقعة حاميهرشي  إ

 رٌّ فو  فدام عنيو وكرٌّ 

 ؟بقعة الداميةف ين اي ال

 

 (د الثان،املشا)

 "قيةن ربلب ومعه بع  رجال القبيلة و"احد فردأيظار امرؤ القية كن أكان 

 .اا ر الثالث قائو

 ولعامرالقية  امرؤ 

 ؟عوف ؟ وأينأعامر ما فنعت

 
 
 ؟ا بع  ال فا   ميتوهل جل

 في هرج ومرج يتركت الح

 وأزعي  الر فو  الب ا   

 ؟ في جال ليب من أ رٍ  أما

 لقا  كليب من قبل املسا 

 وعامر

 انتظر يا كن أكاٍن إننع

 كد  أجلو الس   عن هذا ال فا   

 دار واملا  إ ا
مل
 إن عوفا

 قيد  للفنا    (1)حيث  ال الحجر

                                                 

 أنثى الخيل. (1)
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 وكليب واةض وهنا أمر 

  ر النعل ومقياس الحذا   أ

 هذن آ ارن وعراٌك 

 نا ب ما أ  ب اارض دما   

 فاردان ا نان كانا عندن

 اة الشرق دوا    م عادا ج

 ولقية قائو اا ر الثالث ابن أبان

 فاتله يا قية في إ رهما

 كالجال     ي  دمسرع ال طو وعُ 

 من  افيٍة   يار أكم  أنت

 عج  عقل الحكما   أا هدر  

 و ر الفاردينأوهو يقو   يس

 ذاهٌب  نها أنا يا كن أكا

 لطو هللا كما أ فى الق ا   

 والبعد  اكن أكان ومن معه بع د عنقو اا ر و عييوهو منهمك  عامر

 !يا كن أكان إ ي   ي  إ 

                  هرع إليه و     ابن أبان

 ماذا ؟

 وعامر

 جديُد  هنا تحت ال  اب دمٌ 

 إو  لقد أ فون عن عمٍد 
 
 ،ن

 ال طب العتيُد  نهأاحسب 
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 و ابن أبان 

 ؟تران من كليٍب   رٌ أوهل 

 

 و عامر

  ر  ايُد أمن نعله  ،نعم

 وابن أبان

 ؟كا  منه أين إذن كليٌب و 

 و   عامر

 امل يُد  ثديللو أمرن البح

 

 )املشاد الثالث( 

   والكن أكانرجال ربلب  أحد

 قد أرى
ٌ

 ذاك عوف

 و آخر

 ذاك قية قد رجع  

  ولعوف ابن أبان

 
ُ

 ؟فما ورا ك عوف

 و عوف

 عقروا إنهم

 ك بجار   ا ابا ن  م أ فوه 

 املا  مرحلة يتها بعد قطعوجد

 آ ار   أي   ولم أجد ل ليب
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 و مثالبا قية ابن أبان

 ؟والفاردان  

 و    يس

 جساس هما عمرو وفاحبه

 و ابن أبان

 تب  
مل
 ل وان وددار   ا

 ومستمرا  يس

 مقتفيا ما زلت أمى ى عألا اآل ار 

 ح ى احتوتنع لبكر داحة الدار

 كال منهما عطفت هناك ألفيت

 (1)كه إ ا كيته  طوا  مبوار  

 امما في منازل ،قوم قد رحلواوال

 ار  دي   ي   ، أدي  الجنادب فر  

 و وقد عث  عألا امل ان الذي أ فيت فيه جثة كليب عامر

 
ٌ
 يا كن أكان جريمة

 د عقد  منى اللسان  ق

 
ُ
  لر  هنا الدما  ف

 نا الطعان  ههنا الوغا 

 قد  و   هنا كليٌب 

 هنا رمان الفاردان  

 وددرن يا حسرتا

                                                 

 الفرس السريع. (1)
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 قد كان في هذا امل ان  

 مذعورين " " هرع أكا أكان ومن معه

 

 و   لعامر ابن أبان

 ؟أحقا ما تقوُل 

 وعامر

... 

ا  أقول حقًّ

سقى
ُ
ر ة املبدور ر

ُ
 وهذ  ت

 عنها أزيحوا هذن اابجار 

طقا
ُ
 فقد نطقت وما يسطيع ن

 و     ملن معه ابن أبان

 أزيحوا هذن اابجاَر 

 وعامر

... 

 كليب، هذا

قا
ُ

 كطنه والصدر  

 
 
 ل قاتلون كه فويٌل ومث

 ملو  يلقىلقاتله دداة ا

 و)مرتان( معا الجميع

 نتم قاتلونأ ، يبان عكن

 يا كنى  يبان
مل
خحقا

ُ
 !حقاُس  ،ف
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 وأحدهم

 دنن ل فيكم دي  الليا ي

 
ُ
  دق  ت

مل
 رقاككم والصدر دقا

 رٍ    ر للمليك ورب   ونث

 وحرقا
مل
 ي يد دراتكم  قتال

 ولبع  من معه ابن أبان

 
مل
ٍ كليبا

 انع للحا 

 ولتوافينى الرجال

 فد امللك امل نحمل  

 ونناد  للقتال

  ابن أبان
مل
 ومستمرا

ن أوجع البلو  وافلعاا  ؟أليَة م 

د البطال  كناقٍة يقتلون السيَّ

ة إنَّ السيو يطلبكم  أكنا  ُمرَّ

 ولية يبمد ما ندب له حمال

َتكم
َ
 (1)ح ى يوار  أديم اارض   ف

 ؟جالكين الور  ر فيكم وال أر  

 " دتار "

                                                 

 .األصل (1)
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 الفصل الثالث

 ( ) املش د األول 
 

ا جاريتان من ال مر ومعااملالال وهمام في روض كالقرب من منازل ربلب يعاقرا"

 "دعد ور اب

 و مال امل ل ل

 لعمُرك هذا الروُض واملاُ  وال مُر 

ُر  ع   
 

 رشدو وسشدو بها الش
ٌ
 وجارية

 هاكههو العيش حلو ما تر  في إ

 هموما وال في مثله ررع الدهُر 

ها  الذي(1)فاارى من الصابا  من َدنَّ

 لقد عصر  فيه ولم رعرف ال مُر 

 تدب إ ا ااحشا  واا لطيفة

 ، ما درها در  ورسر  إ ا ااع ا 

 اهل العمر إال رحلة لال هما

 العمُر  هفيهئ لاا ما قد يطيب ك

 ع  وما مثُل هذ  الك س  
مل
 ت مني ة

 تالقا بها اايام يلماؤها فلر

 ودعد در  درا إليك كطيمها

 لجاُر رعاليكاا والسر يفضحه ا

 " واا ت هو كحسنهااٌب ر ودنت "

 وقد نقر  كالدف يا حبذا النقُر 

                                                 

 .الجرة الكبيرة (1)
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 عيوننافتلك لنا  مة أضا  . 

 ، كدُر وهذ  لنا في الليل ما للعت

 و""مستمرا ومشي ا إ ا همام

 عألا اللذا  كا  موافقى دٍن و   

 دونك واامُر  عهو النَّ إذا قلت قال

 عذب يطيب ورودن فمن منهٍل 

 ا بها الصدُر ا  يلألإ ا روضة دن  

 ؟لهو ما أنت والروض والاول  أقول 

 ،  يم ى السكُر يقول إ ا هذين

 فدونكاا همام ك دا ك نما

 من النلم أجراها كنفثته الخحُر 

 " من أدانيك واسجعاوهارى "ر اب

 ويا دعد هذا اليوم قد زارنا ال شُر 

 وهما 

 ،" من ال مر يكتفإذا كان "همام

ن  لم يكفك ا( 1)ال يا زيُر أ، س كك  لدَّ

 
مل
َر عينع مثلك اليوم  ار ا

َ
 فلم ت

 نٌة وال جن  إوال قدر ذا يحسون 

 ك نك قد بعت الحياة بسكرةٍ 

 هذا هو البعُن  مد  العمر تبقى إن  

 

                                                 

 .النساء وهو لقب المهلهل ثةدالذي يحب محا (1)
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 ()املشاد الثان، 

 و"رع ف عألا العود وت  ذ كالبنا  . ر ابا الجاريتان في ذلكم"يقاقاان ورشاركا

 الروض ما أكهى مبانيك ةيا ورد

 أوما 
 حديث الوجد من فيك رق 

 كتمت حبك حينا  م كحت كه

 ك نما حبك املكتوم يفذيك  

 من أمل  ذاك في الحب يدنى الصب  

 تدمى من يدانيك   و وكة الصد  

 هلا هللا كلبيا وردة الروض حي  

  دا ك حن جر  فيه مبانيك  

 وزهرن  ا و ااكصار مبهسٌم 

 من أماليك   ييرنو إليك ويمأل

 مبتبطا أنهى إليك كتاج الروض

 في أمانيك   يئٌ ما دولة الروض  

 ، زين الروض كهجتهأنت املليكة

 نيك  ادعد هللا يوما حال  أال 

 وهما 

 ر يُم  فوتها فوٌ   ر اٌب 

 ما حييت بها أهيُم  ودعٌد 

 بَ فكم من مللة َح 
ُ
 انسمل تان أ

 امة والنديُم دمع املوقد ُج 

 وامل ل ل
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 زر  كليباكاامة 

 منى ولحان،فال 

 أم، يا كن وقال  ي

 ؟إ ا م ى أنت وان  

 البواديم   هذ  

 كذكر حسن البوان،

 ول
  مرٍ  م تدع زقَّ

 أو لعان   ملدمٍن 

 أضعت عمرك تحسو

 كين القيانالصابا  

 ؟تبقى إ ا م ى أنت

 مى والحسان  زير الد  

 هلالت ذا الشعر ح ى

 أضحا رقيح املبان،

 فلو عمد  للاو

 كمرهو أو دنان  

 وفون مار كريم

 ان  للسبح يوم ره

 وجد  كالشعر فثرا

 أو وفو حرب عوان  

 حكمة يرت  ها أو 

 للقلب سحر البيان  
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 لنلد لكنت أكقى

 عألا ممر ال مان

 وهما 

 س  ا ر النصيحة قد كدا في ال أ

 وامل ل ل

 
ُ
 ديت ودع كالم الناس  فا رب ف

 وهما 

 ؟يثنيه عن لاو الصبا،  اٍن  أمالاٌل 

 وامل ل ل

 ذا عن املقياس بعيٌد 

 و هما 

 ؟عن وفل نعم ينثنى أمالاٌل 

 وامل ل ل

 من أنفاداا أنفاس ع، ال فال

 وهما 

 ؟ماذا أجبت أ اك

 وامل ل ل

 وله أخي قلت

 ال رستمع لوداوس  الجالس

 أنا إن  ر ُت فدن  مر واحٍد 

؟  فإذا دكر  فال تر  من كاس 

 وإذا وففُت البيد في  عري فما
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 أنا قائل ذا الشعَر كل ودواس ى

 ك عهن اللوار، قد أ رن فبا

ماس ى  وأدرن قلبع بعد لول    

 ف  كُتهُ 
مل
 فلفا وزملر مب با

 س  ا ر ال إس احسو ال أورجعت 

 وهما 

 
مل
 هلل درك يا مالال  اعرا

 ونسيبا م  
مل
 القوافي رقة

 
مل
 قد زد  في قدر الحسان محادنا

 وكسوتهن مد  ال مان قشيبا

 وامل ل ل

 همامُ 
مل
 ، في يوم الوغاكل فاردا

 ابو عاد  حرها املشاا  يصأليُ 

 ...يحيى حمان

 مقاقا هما 
مل
 و ا

 وهو دٌن دائٌر 

 تماي
مل
 وجنو أكدا

مل
 ا ل  م ال

 وكانفعال امل ل ل

 كر  مانعاهمام حسُبك لية ُد 

 من أن أنال من الفثار  نصيبا

 د    فعا ا يوم رشتلر القنا

 ف جيبه إذ ال ت ون مليبا
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 و(ن يحدخ كينهما ما يكرنأوقد أ فقت ) دعد 

 رهاذك عانا من الحرب أو 

 إال قبث هللا وجه الحروب  

 فليست تلر ك ذيالاا

 دو  كل  طب عميم الكروب  

 نسهأ فمللسنا لاب في

 فايا إ ا ال مر  قبل البروب  

 و تقدم ك دا للمالال

 مالال دونك

 ي  ذ الك سو  امل ل ل

... 

 س ال ىك 

  باف القلوب    إل ها تحن                            

 و  م لامام

... 

 وهمامُ 

 وهما 

... 

 حسبى

 ودعد

 فثذ هذن

 

 وي  ذ الك س هما 
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 لقد ليب الك س ثبُر الحبيب

 و دعد

دا   
َّ
ا فالعبا الن مَّ

 
 َهل

 و هما 

 (1)ومن يقمر  

 وامل ل ل

 ينل دعدا

 و دعد

 فما دعد كراضيٍة 

 ما أجد 
ُ
 وهذا الشرط

دتين  فمن َيق  َمر كد 

َدا (2)البازَل  يلر   ه   النَّ

 وهما 

ت  
َ
 اتيه، فالقد َفَدق

ا  َعدَّ
مل
 ر اٌب كامال

 (لعبل)تح رن ر اب وي  ذان كا

 وامل ل ل

 لقد قمرتك يا همامُ 

 

 و هما 

                                                 

 .غلبه في القمار( 1)
 .نشق نابه لدخوله في السن التاسعةالبعير الذي ا (2)
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ٌ
 واحدة

  ...  

 
مل
 هلم  انية

 و امل ل ل

 والشرط

 وهما 

 موجودُ 

 وامل ل ل

 أ ر  
ٌ
 وهذن قمرة

  و هما 

 فباَح دٍد 

 يقودن لك قبل الشمة مسعودُ 

 

 

 ) املشاد الثالث(

 : ه جارية تقود فردا ورشي  إليه أن ي ر، إل هاينظر همام في   عألا بعد من

 و هما 

 ؟أتلك "ولفا " تقود فردا

 رشي   ا عسان من  يٍ  عس ى

 و هرع همام إل ها

 ؟فما ورا ك  يا ولفا 
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  وولفا 

... 

 داهية

 
 

 اسجس   دهما  أرد  كليبا كو

 كطعنٍة نفذ  في الصدر قاتلٍة 

 " ال يلد  بها آس  عند "الذنائب

   (1)"ح ى "النهى" وقد جلت "ككُر 
مل
 ياعنة

 فالحح ك هلك واكتم ذا عن الناس  

 ولنفسه هما 

 أفعليها جساس فعلة لائٍش 

 هذا الذي وهللا كنت أحاذُر 

 أوقعت ككرا في  قا  دائم

 " ملدها يهنا ُر وتركت " ربلب

 وأ ر  نارا كين فربا وائل

 كد ال مان  رارها متطايُر أ

 ححننى كك ال ولفا  دي   إ

 فاروا فائُر  وحيث بعد البروب

 ووطفاء

 اركب و ل مالاال في دكرن

 ناع  
مل
 من قبل أن ينعا كليبا

 در  من كطشه  ى ع عليك إذاأ

                                                 

 لشيبان، وقد تقدم الكالم عنه.ماء ( 1)
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 فال ير  لية إذا فاح كل اع  

 وهما 

 ن ربلب قد أتاها أ اف ك

 ، فهى عألا ضرام  كليب ينع

 مر   عر  ك  ف  دينع إذا

 فلست كذاهب قبل الظالم  
 

 (املالالإ ا  )تذهب ولفا  ويرجع همام 

 ولامام امل ل ل

 ك نما
َ

 أللَت ولفاَ  الحديث

 هنالك  طٌب يا كن مرة واقع

 كيننا كه همام فالعاُد  لد ف

 ضالُع نبوُح كما تطو  عليه اا 

 وكلهجة املازح هما 

 
مل
 ولفاُ  كلااُ  حقا

  املصائب  
 تهذ  بشر 

 د أر و جساس قول ت

" اك عند "أ  الذنائب 

 ومتناوال ك دا من ال مر امل ل ل

 
مل
 ؟جساس يرد  كليبا

 ب  ن املحدخ كاذإ

 أأ وك 
مل
 قصر كاعا

 يمدن للنوائب  
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 ؟بسوٍ  م ى أدار  

 عألا الليوخ الثعالب  

 ق محاالفال تصد

 اا أنا  ارب  وا رب ف

 وي  ذ همام كالشرب وهو يرتلو

 عيا أمرهاأعيتنى و ولفا  أ

 فادقاأ
مل
 هألا فما ترو  حديثا

 كذب املقال أهنيهاعألا كم ذا 

 منها النالقا ل  ُد ح ى لكد  أ

 لكنها البلاا  ما انفكت كما

ا ما  حقااي رسهسي  القول  رَّ

 حديثها اا ال تبا ا ما يلر  

 ناعقا ن   ح ى ك
مل
 بها دراكا

 نُ والكذب دا  في النفوس جديد

 كقديمه أعيا الطيب الحاذقا

 كلهجة املازحو

 ننى كك وا حفا رب مالال إ

 ، ال كالجوار  وا قاما دمت  ى

 ودعد

 ما 
ٌ
 كل جاريٍة همام كاذكة

 رقا وإنما هذن كلاا   

 بعاا كيث ب تبعد  فم منطقاا
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 ،  فما الطب أعيانا وال الدا عنا

 و  امل ل ل

 
 
 إن  كان حقا ما تقول الجارية

 
ُ
 كنى  يبان نارا حاميه   يفألأ

 النافيه ك ل مبوار أدر  

 يفعل ما يقوله عالنيه

 " ك ل داهيهمصبحا "ككرا

 كاقيهمنهم من  ،فال يبق  

 رافعا ك دا أ ر  للمالال وقد ا تد كه ال وف منهو هما 

 ا رب أكا ليألا ودع هذا ال ع   

  ر  فما له إذا تحريت أ

  رب فقد لاب الشراب والسمر  ا  

 و يم الليل علينا ود    

 وهجع العاذل من لول السار  

 أعطاف ال هر   وحرك النسيُم 

 الروض  ذان وانهشر   فم  

 الوتر  ر اب من هذا  يفلح ف

 دمعينا منك لحنا مبتكر  أو 

 فإنما ليلتنا من العمر  

 واب العود للبنا  فيمنعاا املالالت  ذ ر 

 وامل ل ل

 اليوم مصحا لشارٍب في " دعينى فما 
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 " (1)قرب اليوَم من دد  أما  ،وال في دٍد 

 دكرة ٍ(2)"دعينع فان، في دمادير  

د  ها
 
َلل

َ
ى وادهباَن ت  

 "يَجلَّ هى 

 عننإالصبُث املنيُ  ف ن يطلُع إ" ف

د    "(3)د ددو الاوينى دي  واٍن ُمفرَّ

 
مل
 فيلمية

مل
 دارة

مل
 وأفبُث ككرا

 (4)يناُل لظاها كلَّ  يٍ  وأمرد  

 )ويقع فرسعا من  دة السكر (

 وهما 

 فعلاا
ُ
ت  فيه املدامة

َ
َعل

َ
 لقد ف

 سفبا  فر 
مل
 ال يفيح من السكر   عا

 ودعد

 فاذا أكو ليألا فرسع مدامٍة 

 يفيح مد  الدهُر وذاك فرسع ال 

 وهما 

 ؟فمن رعنين يا دعد

 ودعد

 ! انه السعد ،كليبا

                                                 

 .الثالثة أبيات للمهلهل (1)
 ر.غشى الدوار والنعاس من السك (2)
 .شديدة  (3)
 البيت للمهلهل. (4)



 

100 

 

 

 

   ُ فما ولفا
ٌ
 كاذكة

 وه لك كله جدَّ 

 لقد أود  أ وك كه

 
 
 ر ففونا نكدوعك

 وكم أ فقت من  ر  

 هنا كينكما يبدو 

 ٍل عجفقم واذهب عألا 

 فإ
 
 ادا ها هنا ُد ن

 اٌن و "  نشال يروهذا "

 ومن يومين ال يبدو

 وهما 

 ال أخاعكئست ف أال 

 وال دلمت له زنُد 

 ننى دارٍ وداعا إ

 وها الليل  مسود  

 ملالسنا وال أنس ى

 وأنسكما بها يبدو

 فال يا دعد من عوٍد 

 ه ها  يا دعٌد  ،لاا

   ستار  
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ابُع  ُصُل الر 
َ
 الف

   املنظر األول  

 }املشاد ااول  {

 ()في منازل كنى ربلب، في  يمة كليب

 وجليلة

 أككيَك ح ى ينفَد الدمُع 

ُع ييا من ن   َت ومالُه َرج 

ٍه 
َ
 أككيك ح ى القلُب من َول

ُع  ف 
َ
 ما كه ن

مل
 ُيمس ى قريحا

 دنأككيك ح ى النوُر تفق  

مُع  ع،عين  وح ى يذهَب السَّ

 أككيك يا من قد ك ان معا

رعُ   
 والد 

ُ
 عليه السيو

مل
 وجدا

 عليه أس ى
ٌ
 وال يُل ذاهلة

دعُ  َعُه الصَّ  والحا  أواا َجم 

 هيبكيه ال ُيصغا لناصح

 إذ كاَ  ال ُيصغا ملن يدعو

 (ال يمة فائحة ومعاا بع  قريباتها" أ ت كليب وتد ل )تظار "هند

 ولجليلة هند

َو القاتل   ن  رنا وف  َت وات 
 
 يا أ 

ا بشر  ما ل    قومى ارحألا عنَّ

 قومى ار 
مل
عة

 
ل
َ
نت  أ اُم ل

َ
 حألا ف 
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 وأ وك  أددُر فاتٍك ُمتحايل  

 داروا في الدجادي   
ُ

 اهلك  حيث

ل  الر احليُ 
َرح   ك 

ليهم  ع   ثفوَن ف 

   ال رشم ى فلربَّ 
َّ
  اٍو في الث

  الل يم البائل
  يٌ  من الحب 

 فوارُس 
مل
ه فبدا

ُ
مات

ُ
بلٍب وك

َ
 ر

 (2)نافل (1)ربدو إ ا ككٍر كنصٍل 

َدل فإذا عيد  ُمَلن   أ وك  عألا الصَّ

 وإذا أكوك  يُدق  فدَر الثاكل  

ُت   الُعال، ككأنا إن َككي 
َ
 يت نادرة

ت  و  ت  إذا ككي   ، َككي 
َ
 أ

َ
 َم  اتل  ا

 وجليلة

  يا هنُد 
ٌ
 حسبَى في ففاد  جمرة

طف، أكد ال مان  القاكل    ال تن 

 أ
مل
 ك ى ُهنا وهناَك أك ى حسرة

 يا للُمصاب لعاجٍل وآلجل  

ع ن    قد هدَّ م 
مل
 قائما

مل
هُر ُركنا  الدَّ

   طٍب نازل 
 وعدا عألاَّ بشر 

 
َ
 فقُد الق

ٌ
مة هرين  ونق   من أهل 

                                                 

 .حديدة الرمح والسهم والسكين والسيف (1)
 .: إذا ثبت في نصلهمن نصل السهمالناصل:  (2)
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ٍل ما ل  وفراُق م
ُ
 ن له  كذ

 كقرينها
ٌ
ة  أ  ى أرشمُت ُحرَّ

دن فقُد الرَّجا   ال امل   فق   و  

 في ذ  الحياة فقدُتها هو َجنَّ ى

 هو ركُن كي ى  رَّ فوق اآلهل  

 هو نوُر عينى في الوجود  عدمُته

 ؟أو بعدن ديُ  الظالم الحافل

 
مل
ا عا را

َّ
 فاك ى أ اك  معا وحظ

 القتُه أ ُتك في إهاب  الحامل  

 ف نا ال ى دال ال ماُن ففاَدها

يت كنبل الناكل  وأنا ال ى ُرم 

ر إنَّ   هأكليُب ُحلمك قد تفسَّ

 ما في السما نلٌم يض ىٌ  آلمل

 عظيم فعٍل ج تهُ  جساُس أ   

 جساُس أفمانى بساٍم قاتل  

و املوُ  الانا  نبَّ
مل
 أ  ى وداعا

نا وفر ق كين فربا وائل    م 

 وكليب قريبا  إحد 

 يرب بى ال تبُعد  ترحألا ال ال 

 وحبيُب 
ٌ

 كك  من كليٍب وارخ

 البيُت كُيتك فال ميه وهذن

 ونحيُب 
ٌ
ة  أقواُل هنٍد أنَّ
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هاذأ  ال رعتبى فالرز  مَّ
ُ
 هل ل

 صاب لبيُب ولطاملا عذَر امل

 

 

 ) املشاد الثان، ( 

 ظار املالال فيلتف ن جميعا إليه ويلتففن حوله (و ي) كينما تحاول جليلة الرحيل 

 و ي تينبصال كنهيهال  امل ل ل

 ؟َي دلما ،َي ليال 

  وير  أ ته هند كاكية

  هنٌد 

  
ف   ،كف 

ُ
ك ك  ،دموع 

 تفى ل ليٍب شدن

  ل ع ٍو ك لو  لـ

 و م ير  جليلة كاكية

 
َ
،جليل

ُ
 ؟اذام ؟تبكين ة

 و جليلة

 وقد ضاَع إلفى ،ك أ

 وهدَّ دهر  كَيان،

 حتفى
َ

 فليَت ذا الحتو

  وامل ل ل

 قكأ
مل
 وَعينا

مل
 يَن دمعا

  ا مل لويالتب ى ك

 نعاييوٍم د ل   ف



 

105 

 

 

 

 منا قتيال
ُ
 النعاة

 ح ى يشيَع كبكر

مام  وَ   يال دا  الح 

 منهم وال تر  ا نين

 
َّ
ال  واس ى  ليالي   

  وجليلة

ساقا  أكنا
َ
 عٍم ر

مام  د  اكا  ك َس الح 

 ليَت النسا قبَل هذا

راكا
ُ
نَّ ت

ُ
حد ك

َّ
 في ال 

َن 
 
 هنَّ اللوارى َيذق

 الاواَن والذلَّ فاكا

 وهنَّ 
مل
با  َبشُققَن َجي 

َن الشباكاتويف  قد 

 اياويحتملَن الرز 

 والعذاكا
مل
 مبيدة

 وللرجال قلوٌب 

الكا دَّ  ف 
ُ
 كالص ر ق

طو  عألا الح
ُ
 قد  ح ىت

 وناكا
مل
فرا

ُ
 يحوَل ي

 
مل
قان حميما  ُيم  

 وُيدميان  الصحاكا
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  ،مالاُل 
مل
 كن حكيما

 أفاكا
مل
 إن قال قوال

 ما ذنُب ككٍر إذا ما

 جساس داَل وداكا

ا
 
رعٌ ف ل  م لَك د 

 إذا الشر  ناكا ،يق

  وامل ل ل

 أراها
مل
 ما ككُر درعا

ليب  
ُ
 من بعد فقد ك

 دبا كالمك هذا

 عو كقلبفالنار تذك

  وابنته ليلى

 تبغي
ُ
 أ ى جليلة

 عن الديار ارتحاال

 ، هنٌد جريحة القلب

 قَست عل ها َمقاال

  وامل ل ل

 لية ربدو
ٌ
 جليلة

 ، لية ربدومن كييها

 فمن كليٍب وليٌد 

 منها لنا دوف يبدو
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 جليلةمثا
مل
 ولبا

 ا قوَل هنٍد عال رسم

 لاند
مل
     وملتفتا

 ، أ ط    هنُد أ ط    

  وهند

 
مل
 أخا ما كنت مثط ة

ها ترحل  اآلنا ر 
َ
ذ

َ
 ف

 اس  ليست أ َت جس  أ

 ؟!الذ  كالبدر  وافانا

ذرها ال تر  عيناَ  
َ
 ف

 !من  يباَن إنسانا

 وجليلة

 البيُت كيتكُم والحا  حيكم

 فيه بعَد اليوم  من راع فلية  ا

 جا     دأعوُ 
ُ

 ركائبه، من حيث

  لح
 أهألا أ  و فيه أوجابا ي 

 يا دعُد ُزمَّ متابا فوق راحل ى

 وامل ل ل

 يرعجألال 

 وهند

يَ 
 
ر ول هس   نعاا النابال 
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  وواي  ارجة جليلة

 يا ليتُه قد نعانى

ا حليأل ع 
َ
 يمن قبل ن

 يا ليتنى قبَل هذا

 يأليفي القع  كاَن مق

 تمى و 
مل
 و م تلتفت نحو كييها  ،ى قليال

َح  ا من عودةٍ   لم يب 
مل
 يا من ال

 إلي
مل
 ه َوداَع إلٍو راحليوما

 ٌح قد كان  ا والعيُش فاٍف مون  

اهل
َّ
 واليوَم أن ُح عنه ن ح الذ

 ألفيُت آما ا كه وأضُعيها

 ملن ،فيه
مل
 يهألاوعد  لريدة

 وواا ت تعد امل ل ل

 دي   اهلك ماذا تصنعيَن هنا 

ثف هاتبدين ح
ُ
  نك  واافراَح ت

 ٍة يما أنت بعد كليب ديَ  داع

 كما ُ هدُم من قومى مبان ها

 ويرفعاا ويدفُع الشر عن ككرٍ 

 ح ى تهيَه علينا في معال ها

 منو 
مل
 كتدر اإذا  عيٌل لبكٍر ددا

 دواكح ال يل  للبايا  أجر ها

ع"   ا فقلُت لامنعا الن 
مل
 كليبا

ُ
 اة
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 (1)هامالت  كنا اارض أم زالت رواد 

 ليَت السما  عألا من تحيها وقعت

 "(2)وانشقت  اارُض فانلاكت كمن ف ها

 

 }املشاد الثالث  {

 " رسمع ةجة قرب  يمة املالال وأفوا  " و

  
 
 وا  الرماح  محط

 وأعقروا  ال يول 

لفوا السالح  أت 

 كسروا النصول او 

 قد قض ى كليٌب 

دا  قاهر الع 

 قد قض ى كليٌب 

د   ليهنا الف 

ملالاـــــل ، النســـــا  يل ـــــ من يرة وامـــــرؤ القـــــية كـــــن أكـــــان قـــــادمين ل يمـــــة ايظاـــــر أكـــــو نـــــو "

 . با هن"

 وا ى نويرة  ل لامل

 أكا نويرة ما هذا الذ  َفنعوا؟

 هواُل تق  ُع ؟اا ل و  ين يعقُر الم

 
 
 وال ط

َ
 السيو

ُ
 امإنه ،َّ من ُيتلو

 بها الجشُع ؟ ييدا النون ال ى يرد

                                                 
(

1
 البيت للمهلهل (

(
2

 البيت للمهلهل (
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ام
ُ
عقر  يول

ُ
وا إ ا الناس ال ر ف     

رعو 
ُ

  
ٌ
طية

َ
حطم لام  

ُ
 ال ت

 ونع
مل
 ها مإنا دنورُدها ككرا

 فا فدر  فردانها واملوُ  يندفُع 

 إن ُيتلفوها كماذا ُيتلفون إذن

 ، أفال عقٌل لام َي عُ أعدا هم

 فادعوا إ ا  يوخ الحا كلام

 في الحرب 
مل
 صطنُع نلينظروا ما ددا

 :أبو نويرة

 لقد أذهَل الناس  طُب املليك

 لاين  وما ذلك ال طُب كا

 فكم قد نهيُت وكم قد نصحُت 

 عثننو عُ  ذو  الجال ال ي

 مرأ القية وانصض لاميا افسر 

 للمحسن
َ
 فإن النصيحة

 وأكل   يوخ كنى ربلب

 عر مللسنا ال تنلتح 

 الطراد
ُ

 فاذا املالاُل ليث

 نسي  عألا رأيه ااحسن

 كن أكان (ا) يذهب  
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 ) املشاد الرابع ( 

 ) يد ل بع   يوخ ربلب (

  وأحدهم

 عم أكا ليألا فباح
مل
 ا

 الحائرين
ُ

 أنت كاو

 أنَت من بعد كليٍب 

 
 
نا العدُل اامينمل

ُ
 ك

   وآخر

 يإننا ج ناك نبغ

 ور ادا
مل
 منك هديا

 مرل    رأيك في اا 

 
مل
 وددادا

مل
 فالحا

 قد َعد  ككر ولم

 تحفع اهلاا ودادا

  وآخر

نا ك ليب   َلَعت 
َ
 ف

قادافَنفت عن    ـا الر 

 رب  دمت للسلم ول ح

 
مل
 وعمادا

مل
 منارا

 يرجع اكن أكان و

 زجرنا الناَس عن عقر  ال يول  

ُصول   ة والن   وتحطيم  اادنَّ
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 وتلك  يوخ ربلَب قد تناد 

 تلبى دعوة الشام  الن يل  

 

 ) يد ل  يوخ آ رون (

 

 و الشيوخ ي بعد أن يت امل مج امل ل ل

 النهاُر (1)كنى عىى لقد َمتع

 و كٌر لم تنل منها الشفاُر 

 كليٌب  يحت  ال  اب أخومن ت

 البداُر  لتبلٍب  ايُيناد  

 كنى أكيـ
َ

 هُيناديكم ليوخ

 ، عألا البدر املباُر ونفلب  

 او اتو  عألا من ضيُعوا الُقر ى

دائَة أين داروا  يُددون الدَّ

 يلام ديَ  املعا   فال أدد

 ف ان لام كه العلم املناُر 

 دونهُم ُيحام
َ

 ،وكان الليث

 يفو 
َ

 وامن أجار  يوكان الكاو

 
مل
 ي ت هم ر يعا

َ
 وكان البيث

ه ن ار
ُ
 تحمل

َ
 وكان السيو

 و اتوا
مل
 لقد أودوا كه حسدا

                                                 
(

1
 ( ارتفع أو بلغ غاية ارتفاعه.
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 ومن كيد الحسود لام  عاُر 

 ا الجساُس دي  فد  لحقٍد فم

 ربلبَل في قلوبهُم فثاروا

وا للسيوف تقلُدوها  فُاب 

وا ال يل يحجمها البباُر 
 
 و ل

وموا لل
ُ
 رماح ف  ر عوهاوق

وا الحرَب يوقُدها
 
 النفاُر  و ل

 الاف، عليَك أخي كليٌب  فو

 ن يت وكيو  ا عنك افطباُر 

 ي عمر  يَّ  ذ العاد ااكيد عأل"

 "كل ما حو  الدياُر  ،ك  ك

 وهجر  البانيا   و رَب ك ٍس "

 ال رستعاُر  عول س 
مل
 "جبة

با وديفى"  ولسُت كثالٍع در 

 النهاُر "إ ا أن يثلَع الليَل 

 ككرٍ "
ُ
 وإال أن ت يَد دراة

 أ ارفال يبقى لا
مل
 (1)"ا أكدا

 وأبو نويرة

 أمالاٌل ال رعجلنَّ فإنما

 عاد  كرأيَك في الحروب حصيفا

ووك ااقر ون وال أر  " 
َ
 ككٌر " ذ

                                                 

 األبيات األربعة األخيرة للمهلهل. (1)
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 حقَد القريب عألا القريب   ريفا

 أكنا  وائَل كلام لك ُعدة

مان كصرفه َمصروفا  تدُع ال َّ

 نا فإن نظفر كهجساُس واتر 

 أن تباُد ألوفاككٍر ما ذنُب 

ن ديَفناإذا َح ف  
 
مك

ُ
 متُه ولم ت

 طراد  ُزحوفالمنه  ففنا ل

 وامل ل ل

فا سرع ال َّح 
ُ
 فدعنا ن

 الحتفا ،ونسق
مل
 ككرا

 فما ككٌر لنا إال

 عدٌو  ان ما أوفا

 دوَن الاواَن كنايري

صفا
َ
 ؟وأنت تر  لام ن

 وأبو نويرة

عذر لبكٍر فإننا
ُ
 إذا نحُن لم ن

د  نفاج  من ككٍر كرأي ُموحَّ

رن
َ
 ا فُرب قبائلوإن نحُن أعذ

 إلي
مل
 يتدربا و نتفارُق  يبانا

نعمُل ف ها بعد ذاَك ديوفنا
ُ
 ف

 (1)يوينصر مظلوٌم عألا يالٍم عد

                                                 

 اسم المهلهل، وهو منادى ُخذفت أداته. (1)
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 ولسُت كقو ا عن لقا  ُمثب 

مل
 طا

دو  ملَّ
ُ
   َر املليك امل

مل
 ال ناديا

 ولكننى أدعو ملا هو فالض

 من الرأ  ح ى ُيحمد اامُر في البد

 
مل
   من ذوينا  ال ة

سي 
ُ
رنا ن

َ
 فذ

د   يو 
 لام كالقول حد  املانَّ

مل
 ا

 كلساس وحدنُ 
مل
طالُب  يبانا

ُ
 ن

 وإال بهماَم الع ي   املسود  

 فإن منموا هذين عنا فمرة

 وما بعدُن من مطلب مل ود  

 ، وهللا  اهٌد فإن رف وا فالحرُب 

ل
َ
 يو عل هم ورعتدنك نك لم ت

 وأنك آ رَ  الصالَح وأنهم

د  بأكوُن ولم يص  وا  ر اد  ُمر  

 ""دعُد كُن مالكعتاٌب" ووهذان "

 " يذهبون ملوعدمع "اكن أكان

 كالَن أمر ها ويللون من  يبان

 مورد ومن بعد هذا رد كنا أيَّ 

 
َ
 ديٌد  (1)"ت لنا من بعد "وائلف ن

م كه من ديٍد بعد ديد  ف نع 

 " تظار عألا وجون الشيوخ عالئم االرتياح لرأ  أ ى نويرة " 

                                                 

 .اسم كليب( 1)



 

116 

 

 

 

 وابن أبان

 
مل
 أكو نويرة حقا

مل
 قال قوال

ه ي فمن الح م أن نلار 
َ
 كيان

و
ُ
 دديٍد  يٍ ل ل رأ  ٌ هو ك

ه
َ
 كم أرانا فا املع ال  افتنان

 وهو فا الحرب ذو كال  عجيٍب 

ه
َ
 يدعم الرأُ  ديفه ودنان

 

  " املالال وقد أ ذته الحدة لت ييد اكن أكان قول أ ى نويرة "

 لكم رأيكم دي وا عليه وإننع

 ارجو لكم منه حميَد العواقب  

 نا فالعاُد ُعمر  قطعُتهوأما أ

نائب  
َّ
 ك نى ال أنس ى قتيل الذ

 
مل
 وال أر   (1)فلية له جساُس عدال

 ك دنى املطالب   (2)ي بهماَم ما يل  

عرةٍ 
َ

 بش
مل
 أرضان يوما

ٌ
ة  وال ُمرَّ

  و  منه فا لحد كريم الجوانب  

 
مل
 ولكننع ال أمنُع الوفَد رحلة

م عتب عاتب  
ُ
 لشيبان تنفى عنك

 جي همفإن جنحوا للسلم فاو ل

                                                 

 .، المثيلالنظير (1)
(

2
 .يكفي ( 
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  السيوف القواضب
 
 وإال فمن حع

راكه
ُ
لَم ح ى ُينشروا من ت  وال د 

ة آيب يل جرَّ
َّ
 يُلٌر الذ

مل
 كليبا

 وابن أبان

 يتدبفقوما إذن أكنا  عىى ن

 دي وا واحذروا مكر كاذبلشيبان 

 وامل ل ل

 لسانكم يعا وا كما ترض ى املوكون

 كصارمكم يللو يالم النوائب  
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 ثا ى    املنظر ال

، وفــــد ربلــــب، بعـــ  أوالد مــــرة و عــــ  ة" فـــي منــــازل كنـــى ككــــر فــــي النهـــى، فــــي  يمــــة مـــر 

 و"آتيا من ياهر الحا في   الوفد ، مرة يوخ ربلب

 ومرة

 ير ع يأر  اكن أكاَن ف

 
مل
 ، وذا عمرو وعتاكا

 يا كن
مل
 ععى عف هال

 
ُ
   ي الصدُر ككم قد أ

 أهليكم ي  أيتيُتم  

 ف ين رحبُه ال شُر 

 وابن أبان

 يهنا  ا أهليناأ

 وأهلونا لقد يلموا

 ،فإن أنصفتمونا اليوم

 عم ااهُل والحكُم ن  

 ومرة

 ٌم أتينانُ فما يل

 ولكن ذاك مقدوُر 

 ُمصاٌب كان عن ليٍش 

 فقلبى منه مشطوُر 

 ول جميعأكان  ابن

 كنى عمنا ج نا لُنعذر قبلما
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ُ
 وتود  أوافُر  قطع أرحامٌ ت

 رعرفونه
مل
 كناب قتلتم ديدا

 له فا 
مل
 املكرما  مآ رجليال

شرع القنافا
ُ
ُم من قبل أن ر

ُ
 ل لك

 
ُ
 البواتُر  ستل  لحرب ور

ُ
 السيوف

 من  ال ٍة 
مل
سلمونا واحدا

ُ
 ك ن ر

 كه   ٌر و هدأ  ائُر  ر  َيق

 وما
ٌ
 فلساُس أو هماُم أو ُمرة

 كمطلبنا َجوٌر إذا جار واتُر 

 ت ف كنا  وائٍل اي الحرُب إن     

 يذوقوَن منها ما الحكيُم يحاذُر 

 ا نا   بعد الكسر أن ُيلع وه ها

بادروه هاَ  بعد الحرب د  
ُ
 لم ت

 ."ككر يهبادلون النظرا  وييهامسون  يطرق مرة رأده والحاضرون من وجون"

 وكن مالك تميم

م أكا همام ما  ئت كلنا
َّ
 ت ل

 ملا أنت تلقيه من القول  نافُر 

 فإننا
مل
 ت لم وال تثَش انثذاال

 ديوفك ال دار  عليك الدوائُر 

 ومرة

 كنو ربلب أكنا  عم أكارمٌ 

ر  العليا   يد  م
ُ
 رئانلام في ذ
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 الام ُدمنا إن يحقنون فإنن

 نذوُد العدا عنهم كه وننافر

 وإن ُهم أرادون كث ر فإننى

   كنفس ى املعاذُر أقوُل وقد جد  

 ؟ إنهُ ساس، أين جلكم ذاك، لكن

 (1)فا املاامه  دادُر  ، بعيٌد لريد

 مرأ القية قاداولسُت عليه يا 
مل
 را

 ادلمُه وهو الشريد املحاذر

 و ابن أبان

 فاماٌم أكا همامَ 

  وُمرة

... 

 هذا لية من   نى

 أٌب وأٌخ فاماٌم 

 وعمٌّ  يُ  معوان  

 وإ واٍن  اكناٍ  

   وان كناٍ  أو 

 واد   ال ون إذا عُ 

 وا ف لفانوإن  د  

 فإن أدلمته  ار 

 كنون  ورة الجان

                                                 

 يدة أو البلد القفر.  سادر: ذهب فيها هائما على وجهه.المهامه: المفازة البع (1)



 

121 

 

 

 

امٌ   وفاحوا لية همَّ

 أكونا كالف ى الجانى

 فال ترض ى ك ن يرد 

 ملعروف وإحسان

 يه ك رواٍح نفد  

 لنا من كل عدوان  

 و ابن أبان

 ؟ف نت

  ومرة

 ؟ هل دي   وط تلولهأنا

 ؟كحوميها ال يل العتاق ف فرعا

  ي فلسُت إذن أجر 
مل
 إ ا املو  لائعا

  ي د كا  يلر وق
مل
 املو  نحو  ُمسرعا

 ونصفة
مل
 ولكن إذا رمتم فالحا

 
مل
 ورأيا ا تا  القلوب ُملمعا

 اآل رون ف  هم عأوال  كن

 عاُملد   رشا ون قودون كث رٍ 

 من النوق 
مل
 وإن  ئتموا ألفا

 و كانفعال أكان ابن

... 

 ال ت د

 ومسمعا
مل
 فحسُبك قد آذيت قلبا
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 (1)من كنيك ُرذالام يفلم ن    نبغ

 عاكث ر الذ  كاد العداة ورو  

 ولم ن   نستام النياق بسيد

 زان  يبان أجمعا
مل
 إذا زين يوما

ر  في د يلنافا س 
َ
 يا كنى عىى ن

 فقد كان من قد كان منهم مقنعا

  ومرة

... 

 رويدك فاجلة

 وفدو رج مع الوهو  اأكان  ابن

 ، حاجةلية  ا بعد

 
ُ
 وأدمعافقد أ

مل
 عذر املوتوُر حقا

 كينناو 
ُ

 ينصو
ُ

 لم يبح إال السيو

 درُب السيو للظلم أضلعا وكم قد  

 ولبنيه مرة

 ف حوا من   نكمأو  عقوموا كن

 وضراب   تهي وا لتطاُعٍن و 

 أكنا  ربلب في دد يبشونكم

 فادتعصموا ك دنٍة وحراب

 ""دتار

                                                 

 .رديئه يما انتفى جيده وبق (1)
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 الفصل الاامس

   املنظر األول 

 }املشاد ااول {

نيـــو عألـــا يمـــا  عمضـــ  بعـــد ، أكـــو نـــويرةالاـــل، املفـــا  يمـــة املالاـــل ،ربلـــب ع"فـــا ديـــار كنـــ

 ." ال ين دنة عألا الحرب

 وامل ل ل

   أكث ُ  قتَل "
 همكنى ككٍر كرب 

 "لام أحُد  ،ح ى ككيت وما يب 

 رض ى كقتلامأآليُت كاهلل ال 

 أينما ُوجدوا
مل
 (1)"ح ى أبهرَج ككرا

 تحت ال  ب مضجُعه (2)"حطلةقد كا  "

 " يب ى فقدُن الولُد و ا  "همام

 فقد نافرن ث،" ير  ا  "ُمرةو 

 في جان يه ااهُل والسند وقل  

 امفا كل معركٍة فرقُت جمع

 يحصُدُهم وا
ُ

 لطي  تحهشُد والسيو

 أن لُت ف هم كل داهية (3)"فا "النهى

 " كم من ديد فقُدوابئانوفا "الذ

 هامُام " ع   وفا "ُعني ة
ُ

 السيو

                                                 

 .البيتان لمهلهل( 1)
 أحد أبناء مرة. (2)
 النهى والذنائب وعنيزة والقصيبات والواردات: هي أهم المعارك في حرب البسوس. (3)
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 " لم ينفعُام العددُ وفي "القصيبا 

 ماُم كه" إذ أود  الح  ويوم "همامَ 

 (1)" هناك الذل والنكُد في "وارداٍ  

 
َ
 وا عن كل من لٍة روعُيهم فلل

 ائر اادُد ؟ فإن ال  أين القرار

 " أللُبهوكم أدرُ  عألا "جساس

 ؟فلم أجدن ف ين اللفُم والحسُد 

 ؟ أالحمان عن ا تفى؟ أفال يحىأي

 يذود عن حوضه والحرُب تتقد

 ، فما كاُل الاجاع ددالوا شجاعقا

 فا نوا ا البيد يررعُد 
مل
 ؟مستثفيا

 يثى ى ُحسامى ويثى ى أن ينازلنى

 ؟فا معرٍك، أين منه الصع  والجلد

 و ويرةأبو ن

نا   يوم واردا   منذ افطرع 

ماة  
ُ
 لم ألقُه فا معرك الك

 نفس ى لم تنل قنارى
َ

 يا لاو

 منه حنايا الصدر  واللبا   

ب كقتله حيار،  ولم تط 

 

 

                                                 

 عسر العيش. (1)
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 }املشاد الثان،  {

 من دفرمايظار )
مل
 (رؤ القية اكن أكان قادما

  وامل ل ل

 ؟من أين يا كن أكان

    وابن أبان

 أتيُت. من أرض ككرٍ 

  و ل لامل

 ؟وما ورا ك

  وابن أبان

... 

 
 
 كما يسرك ج ُت ى إن

 
مل
 فلقد لقيُت ك رض ككٍر فاحبا

 من أفدق  ااصحاب  فا ااقوام

 أنهى إ اَّ ك ن ُمرة مشفٌح 

 أن ي حح الجساُس كالامام  

 فلذاك أردله إ ا أ واله  

 البداة إ ا كالد الشام  
ُ
 منذ

 وامل ل ل

... 

 
مل
 ؟هل دار جساٌس وحيدا
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 ونابن أبا

 
ٌ
  مسة

َدوا من  ي ة الُفردان
َ
 معه د

هم ر للقاق  ريح فُمر أد 
َّ
 ُهم في الط

 لظى الني ان
مل
 وأذقُام جمعا

  وامل ل ل

ل  ،ف نا الذ  أددو ا ف
ُ
 عد

    ونويرة أبو

 ، أنت تبقى يا أكا الاجعانال

  يذا تركت الحإف
مل
 أ ى ى لارقا

 يبشان

 وامل ل ل

  اب ُمريُدن بَهَوان  

 وأبو نويرة

 فاننى َي ال يبدو دوا وهللا

د     يبان عما كنُمتعطٌش ل 

  وامل ل ل

ذ من ر جالَك َمن رشا  إذن ودر  
ُ
  

ك فا وغ
ُ
عان امل وهللُا عون  ول 

اَس أن ي َد قلقد حاَن من جسَّ  ى الرَّ

  وويثرج معه اكن أكان ،وهو  ارج يرةأبو نو 

د  بسنانى  د ذيُقه لعم الرَّ
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 }املشاد الثالث  {
 رأة املالال ومعاا أ ته هند (ما) تظار أم ليألا 

 وأ  ليلى

  اٍك  السنون وأنَت  لقد َمَ ت

الَحك تقتفى أ َر  داةد   الع 

تديه   ر 
َ
 ت

مل
 ولم تثلع  قميصا

سَك كالحياة   ف 
َ
َت ن ع   وما َمتَّ

ا فا ل  كاملا  و فايَّ  لَ ةادهس 

 من  ياٍب فا را   
مل
 جديدا

ٍ فقد أ فيَت د َك من عُدو 
 
 ل

 ك لبكٍر من َدرَ 
 
 
َ
 اةولم ت

 هند أ تهو

  يأخ
مل
 يكفيك قد أكث   قتال

 فا كنى ككٍر ذرسعا
مل
 وفت ا

 
مل
َل أم ليألاف ود 

َ
 ُقم وادَمع  ت

 ُمطيعا
مل
كالماا أكدا  وكن ل 

 وامل ل ل

 بع يأأبغ
مل
 ؟دُن يا هند لاوا

با   نوأنعُم فا ف  
 ؟وف  الطي 

 رُع الجديَد وأقتنيه  وأد  

هفا    ر 
ُ
 امل

َ
رُح السيوف

َّ
 ؟وأل

 كامل
مل
ل ُمسرفا  ا  جسىىوأدس 
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 ؟وجسُم أخا لعاٌم للنبا   

 يفال وهللا ال يثتل  عاد  

و  
َ
 الداهيا ي ف ي إ ا أن أنط

 

 " املشاد الرابع "

 يرجع اكن أكان ومعه فارس دريب

 وابن أبان

 ا ليألا أتانا لارٌق يا أك

ى تى 
 
 من كنى ككٍر إلينا َين

با أنَّ له فا ربلٍب   يدَّ

ُلم  
 
ُع فوَق اان

َ
ط س   ي 

مل
 نسبا

 ديفههيني لامل ل 
مل
 و ر الفارس ملردا

 ؟ك؟ ماذا أرى ك  من أنَت 

ل قبل د خ إها
ُ
كق  ك 

 والفارس

ه الفوارُس 
 
لل

ُ
 أنا الذ  ت

 أنا الكىى  البطُل املمارُس 

 أنا اكن من  قيقه املالاُل 

نهُل 
ُ
 وَمن كه دما  ككٍر ت

 حنى إليه الراُس أنا اكن َمن  يُ 

 أنا اكُن من أود  كه جساُس 

 و"رأده  م يلتفت ا ته هند يقبلعليه و " يهجم املالال 
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رُس يا هنُد هذا " عانهض  ،قوم ج   "اله 

 هذا الذ  تهو  لقاُن اانُفة

د
َ
بُل قومى عانقيه فق  

 
 هذا هو الش

امى  لاكت  كلقياُن بعد الكرب  أيَّ

 
مل
 قام منتصبا

مل
با ي 

َ
ل
ُ
 كه رأيُت ك

امى دَّ
ُ
 من قع ن فمى ى فا الحي ق

 فكم دمعُت كه والقلُب يرمُقهُ 

بو ملرأ  ناكٍه دام    والعيُن تص 

بانيها
ُ
 ح ى قض ى هللُا من نفس ع ل

هُر بعَد الي س  أحالم، َح الدَّ  وحقَّ

 "وأم ليألا رسلم عليه وتصافحه تتقدم هند ورعانقه واا تناي كالب ا "

 وهند

ن  والكمد  
ح  

ُ
 القلب  بعد ال

َ
 يا فرحة

َتَمد    كُمع 
مل
 بشبل  أخا أهال

مل
 أهال

س ى  ف 
َ
َت ن َيي   فيا ُبشراَ  قد َرَجَعت  أح 

د عنفس  َيت قارح الكب   إ اَّ وأح 

 هذ  َمثاُيله يهذا كليٌب أخ

لَعة  اادد  
َ
 فا ل

مل
 لقد كدا ما ال

 وهذن يُدن يا ليَب راحيها

رد   ماُن فا ال َّ
 
جث

ُ
 وتان عيناُن وال

  وامل ل ل

 ؟ قل  ارعاَل رعاَل كيو أتيَت 
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ك والديارا  ؟وكيو تركَت أمَّ

 وة معه ""  م يللة ويلل

  والهجرس

نت ي
ُ
 فا رب يأر    عا عىما ك

مل
 لب  نسبا

 كدنيا
مل
ادا  أ ى يكل كان ينى أنَّ جسَّ

 ح ى دمعُت لفظة

 قد كَدَر  من ُمبَ ب

 ا أننىعلمُت منه

ب  من ربلٍب فا منص 

 فقلُت يا أم  ادَمعا

  
 ى ال تكذ ىثوحد 

 ؟فمن أنا؟ ومن أ ى

 ؟وما فريُث نسبى

 ، وائٌل قالت كليٌب 

 زيُن العَربأكوَك 

ك جساٌس رمانُ 
ُ
  ال

 كالعطب  
مل
 لائشا

 وهذن الحرُب ال ى

 ب  رَ ت كالَح نقد آذ

 
مل
جة  من أر عين ب 

 ني انها لم تحجب  

   ٍر لم ي ل من أجل 
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 لالبه فا للب  

 
مل
 فقمت أعدو ُمصلتا

 و  ر  أر ى، ديف

ارب    فقيل  ا  الك للشـــــ   ــام انتحا لل 

ى إليـــــــ     
 ــكم وااس ى يفتُك  ىـ   فل ُت يا عى 

  وامل ل ل

ك تقض ى أوقاَتها  ؟وكيو أم 

  والهجرس

 ـا فا َعنـ

 
مل
 الام  دوما

َ
 أدي ة

 للشقا   
مل
  ليفة

 كدمٍع د يرٍ  ،تب 

 فا فبحاا واملسا   

ا و   عألا الذين تردَّ

 من أهله فا اللقا 

 وامل ل ل

 ؟وكيو  يباُن 

 والهجرس

 أةحوا جميُعام في كال 

ألا تراها
 
 فتلك  ك

ى رجاهاحي     
 
ب 

ُ
   ت

 تليُمها من بعيٍد 
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هى تناد  أ اها
 
 َول

 إال يفلية فا الح

 َحسر  ُمصاٌب دهاها

  وامل ل ل

ه
ُ
ة كيو حال  ؟ومرَّ

 و الهجرس

 حاٌل تذيُب الجمادا

د  َكنيه  
  يٌ  لفق 

قادا  ال يستطيُع الر 

ٌع كلَّ يوٍم   مروَّ

 كما  ُه   الففادا

 وامل ل ل

 ذاك بع  الث ر  من ككٍر وما

هم  ح ى الفنا   ننثنى عن حر ب 

 ويلتفت لاند

 يا هنُد درَع كليٍب 

حساما
ُ
ديه ال  

 
ل
َ
 وق

 واا تل سه درع أكيه وتقلدن ديفهو هند

 عة فدُيتك نفس  لاف

 كليُب عاَد وقاما
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 }املشاد ال امة  {

 "كشو ال ع ست يام املالال، ويذهب اكن أكان لي قرب " رسمع ةجة

" 
مل
 "هما آ ار الدما ومعه فاردان عل  يرجع توا

 وابن أبان

ُسر  ور بشر 
َ
  ٌ ز  ر

 أفاب قلَب الجميع  

 نجساُس ماَ  ولـك

 يا للُمصاب  الوجيع  

 أمس ى
َ
 أكو نويرة

 فرسَع ذاَك الصرسع  

د  ف
َّ
 يا ففاُد تلل

د ع 
 ييا دموب يوأد 

  وامل ل ل

ول  ال ع    ا   يا ل 

َفر   شفم  السَّ
َ
 يا ل

 وللفارسين

وال فلم ُيبن فتي ؟ما جر  
ُ
ر ق

َ
 َحذ

مل
 ي ال

 والفاردين أحد

و  عألا أحٍد 
 
ل
َ
 درنا  ال ين ال ن

 اداجسح ى لقينا كُلنث الليــل  

ذوا  معه من قومه  تث 
ٌ
 و مسة

يل نع  ادا
َّ
ااَب الل  إ ا الشآم   

 
مل
هم  م كانت  بعد معركة حنا ب   ص 
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مل
  ال اللبيُب بها اا ماَس أددادا

دميه الجراُح وقد
ُ
 فماَ  جساُس ت

مى لنا الرَّادا أفاكنا منُه ما  أد 

 عليه قض ى ،لاف نويرة يا أكو 

اداف  ا الحرب وهو يقوُد ال يل عبَّ

ا  َح منَّ  ديُ  أر عٍة ومنهم لم َيب 

نا إ ا ااحيا  أن ادا  (1)وقد َرَجع 

 وامل ل ل

 يا عماد املللة ،أدف
َ
 عليك أكا نويرة

 عس نومو يا فارَس الايلا   فا اليوم العبوس 

) منما ُمتَّ قبل الث ر    ام االلة 
 
 (2ذئب الل

 

 

 } املشاد السادس  {

 "املالال فارٌس ال يعرفه املالال يصل إ ا  يمة"

 ""يد ل ال يمة

 والفارس

 أردلنى ،يا أكا ليألا أ 

 منَك كُص ٍض 
مل
ئام   لامعا  وو 

َنت ناُرها
 
 لالت الحرُب وأف

                                                 

 دة والكرم.أنكاس: جمع نكس، وهو المقصر عن غاية النج (1)
 األطلس: الذئب األمعط، في لونه غبرة إلى السواد. (2)
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الم   عمن كن
ُ
 ود

مل
 ااعمام   يثا

 اقد تح
مل
 ماها أ ى ُمع   ال

 الكرام   يير  رأ يفعس ى  ا 

 قد  فيت النفة من دليها

 اس فليـ    السالممض ى جس  

  امل ل ل
مل
 ومنيهرا

 ؟ ومن ذاأنت من أين

 جال  
 ؟أكوَك كيَن الر 

 والفارس

 أنا كليٌ  
ٌ

 ، وليث

 ، بعيُد املَصال  أ ى

 كُن ُعباد
ُ

 الحارخ

 وأنت فا امللد   ا ا

  وامل ل ل

 وما الدابا ان يدعو لص ٍض 

 ؟أكوك

 و ْيرُبَج 

 أتان مرة يستليُ  

 حادرٌ 
ٌ

 دما  عَ هى فطرف

 وقلٌب من أذ  البـلو  كسيُ  

 و يٌ  دالت  ااياُم منهُ 
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ُه ال ريُر 
ُ
وان وكاَد يقتل

ُ
 (1)ق

 تردَّ 
مل
 فقال ك ن جسادا

بيُ  
ُ
 وأرد  ُجلَّ إ وته امل

نى ف 
َ
 وقد كاد  كنو  يباَن ت

 فال  يٌ  وال لفٌل فبي 

 كل ما قد َحلَّ رشفى
َّ
 فاال

ها الصدور  كه من لي 
ُ
 فرط د

 الرمث لصدر كلي 
مل
 و()املالال مصو ا

 
مل
 إذن تببون بعَد كليَب ُف حا

ة وحك ابن أبان  دَّ

ُل كن حكيما ا 
 
 يا ُمَال

مل
 فماال

 فلم نَر من أكيه ديَ   ي ٍ 

 ويلَّ عألا الوداد  لنا ُمقيما

هُ  ن   فإن تقتلُه تلح الشر م 

 مررعُه و يما يوتلح البغ

 وويطعنه امل ل ل

 فإن 
مل
 قتلتك يا كلـــيُ   ببيا

 أ فى للصدور   يالَبغفبعُ  

 
مل
 فاذا الص ُض تطلُبُه حثيثا

 فبف اكيك كال لع الكسي 

 

                                                 

 الضرير: الصبر على مقاساة الشر. (1)
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 ووهو يتثبو كدمه بجير

  فا  لتبلٍب  يإذا كان فا قتأل

ب  بعدُن القتُل كث ر كليٍب  يط 
 
 ، فل

 أموُ  قريَر العين 

  وامل ل ل

 ُمت قارَح الحشا

ع  كليٍب ب  
س   ُل عكك النَّ  ي، لية ُيودش 

 وابن أبان

 
مل
َت فعال  وَجني 

مل
 أد َ  مالاال

هج  
ُ
َر الكرامُ ت ك 

ُ
 نه إذا ذ

 حميٌم 
مل
 وال يرض ى كه أكدا

َعَجُب من قساوته اانامُ 
َ
 ور

 دُي د  فا ُكلي  ك ُش قوٍم 

 يقوُل فال ُيرد  له كالمُ 
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 صل الاامسفال

   املنظر الثا ى

 }املشاد ااول }

" وهو املعروف م "قصةيو  باد كالقرب من موقع املعركة فاأمام  يمة الحارخ كن ع

 "التحالوكيوم "

 كالقيودو ين ي الحارث بن عباد
مل
 وديه أدي  من ربلب موئقا

ر ها ُت النفَة من وات  في 
َ

 قد  

مم
 
 فا يوم تحالق  الل

مل
  ائرا

 من َحر  نا
مل
با نا ربل 

 
ق

َ
 ف ذ

عن
َّ
م  فادق الط

َ
ق  

 ، ف رَدتها الن 

 كم تلنَّ ُت رحاه
مل
 ا عامدا

 دون االم  اقيو نو ككر 

  عكب نف  ى البا ُم إال     

 كبليٍ  وهو عنوان الكَرم

 ل دي و 
مل
 وملتفتا

مل
 مستمرا

 وأنت يا ذا ااديُ  قل  ا

 ؟بيه  تمالاٌل أين أك

ن
َّ
 إنا رشا عليه عفُدل

 كما أنَت ترت يه     وف

  واألسير

 ؟ااماُن عألا دمى يو 

 وحارثال

 كولك ااماُن عألا َدم  
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 واألسير

  
 
 ماُم عألا أكيَك و ا الذ

ك  ؟و يح عاٍد من فم 

  والحارث

ماُم ُحرٍ  ماُم ذ   
 
 ولك الذ

 
د أن يثون   ما رعوَّ

 فبنو ُعباٍد فا اانام

قون   عاٍد فاد 
ُ
 ُرعاة

 و األسير

 ف نا املالاُل 

 ديفه الحارث
مل
 وملردا

ا ل  يم املاكر  أنَت  بًّ
َ
 ؟ ت

 د الجائر  اأفنيَت قوَمك كالقتال و العن

 فعل
مل
ٍ   وأف َت من قلبى ُكلي ا

 دادر   ب 

 أدعوَك ل ُحسنى وأنت تُصد  َفدَّ ُم اكر

 فك نَّ قلبَك جامٌد ال يستليُب ل  اجر

 وامل ل ل

 ُد ياكَن ُعباٍد العا

  والحارث

سيت ُعاود 
َ
 ما إن ن

 ف
ٌ
 يقيودي يكفيَك ذل  أديٍ  وةجعة

ودُ 
ُ
نى اآلن عألا ك

َّ
 تراُن لُبلي    ٍ  ل
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  ضي    أنَت أةحيَت 
 من كل 

مل
 بعاد  آمنا

 وامل ل ل

 اكن  أكان   ،دي  ذاَك  لبلي ٍ  لية كو ُ 

عان  
 
لَب ك ُش القوم فا يوم الط

 
ب

َ
 هو فا ر

 السيووالحارث 
مل
  ملردا

 ؟أين أين اكن أكاٍن 

 وامل ل ل

 قد مض ى فا الاار ين  

 
مل
 أة ُم الفردان  جسما

 يرتد  الع َّ الثمين

 ووهو يبادر امل ان الحارث

 
ُ
ليقار  دوف أ

َ
 ل

مل
 ديه وتبقى بعدُن َحيا

نت   فلك
ُ
 ورفيقاالويُل فكم  

مل
 ليال

 ووحدن امل ل ل

أل  
َ
 ؟الويُل فما   نى و  ُن اكن أكان يَ ف

 ،الام  وما القيت فا اادر َجنانأذهَل 

ان ،كحر  ،هبُه يسعا ملبارار  ،ولع 

لُت فال يَحمد قو ا
ُ
 ،و يان وإذا ق

ر  انأوير  فا كل ما   ،فعُل ما يحق 

يو كيوم املأف  ؟معانعما ي رُب كالسَّ

قع بساٍم ودنان َن فا النَّ  وي يُد القر 

 لوَل ال مان  
مل
ٍب  ائرا ي 

َ
ل
ُ
 وتراُن ك 
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 ؟،؟ وما فا نكبة  اادر رمانيا عقألما دا

صان ُه  َمت  ربلُب   ،فا الايلا  وادتيَل ح 

 ،ولم أكرح م ان ،شا القتُل ك عوانوف

 كمصقوٍل 
مل
اكا  كالرمث ضرَّ

مل
 ،يمان لاعنا

 ديَ  نـــكٍة أو َجبانف تانى اكُن ُعباد

ر إذ  ،القيُت فا اادر  هوان قاَدنى ل د 

 كلسان، ،أللب  حيار أنا لوال الث ُر لم

بعد ما أقض 
َّ
نان عوملا أدلمُت إال  ،ع 

 (ع الحارخ كن عباد وديفه يقطر دمايرج)

 وللمالال الحارث

 قد قتلُت اكن أكاٍن 

و  لبلي 
ُ
 فاو ك

 عمض كالعاد دت

د  أدر  ي 
َ
 من ق

مل
 ي ُمطلقا

 و  نافية املالال ويطلقه وهو يقول( م يل)

 
مل
طلح فادرا

ُ
 اآلن ت

 النافية من بعد ج   

 أنا لست أ ى ى يا مالاُل 

دائك عاديه  من ع 

 فاذهب لتبلَب إن

عت كالداهية  
 ربلب ُرو 

 واذكر لاا ما قد
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 الل العاليه رأيَت من ال

 نيهاال تب  حر َى   وكفاَك يا اكن ر يعٍة 

 
َ
 فلقد أ

ُ
 ،ف تف َت، وقد أ

 فدع  لقومَك كاقيه 

 ولقد دلوَ  كما أرقَت 

 من الدما  ال اكيه 

 لالت عألا أقوامنا 

 ويالُ  حرٍب حامية

الم يفارجع إ ا رأ  السَّ

 دمع الباكية 
َّ

 وكو

 ووهو ذاهب امل ل ل

 من اادر  بعدما يكإلالق مننَت 

 حقنَت دمى كالعاد يا كن ُعباد  

 الفعل  أنت وإنها فنعم الحميُد 

رو  ونهُي ر اد  
ُ
 ملكرمة ت
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 }املشاد الثانى {

 (ككر إ ا  يمة الحارخ عن و يوخ كنيصل بع  فردا)

 والفردان أحد

 اليوم  كنصٍر كاهر  
ُ
مت معركة ت 

ُ
  

 قاهر   ُه َمت ربلُب وارتد  كذٍل 

   ر ُحٍر قادر   و  رنا لُبلي ٍ 

 وآخر

  هنيَك ياكَن ُعباٍد أنهم ُه موا

 من بَ 
ُ
 و عد  ما أ

مل
ال ثُنوا قت 

 
 نكيالت 

 
َ
 عواَل فذاك   ُر ُكلي  إنهم ف

 ودادوا عألا آدادها ال
مل
 يالبككرا

 كانت فيه نكبيهم حيوم التحال

 
مل
 وتلديال

مل
َسُنوا فيه رسليما  (1)قد أح 

   وآخر

سارا  وانك 
مل
ال

ُ
ق ربلُب مثل اليوم  ذ

ُ
 لم تذ

الها َك فت  وأف 
مل
 بها فت ا

ُ
 اراكو السيو

 ا اليوم لحرٍب تهبار  ال أراها بعد ذ

 
ُ
 أو ت

مل
 ر  فا أرض نلٍد ت تغا ف ها قرارا

 والحارث

ى  
   رُ  ولكن من  يمينى ومن كف 

ف وأتلفُت  ر 
َ
 يإذا أتلفُت من ربلب ل

                                                 

دالة، وهي األرض، عالمة التسليم. (1)  التجديل: السقوط على الج 
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 ،أ  عونسَل كن ععى عأليُسوا كن

 ،أو إن دنا أنف ُاُم إن ع َّ وأنَف 

لوا يوَم التحالح إنما ذ 
ُ
 فإن  

سف
َ
ر   

َ
ش  ،كثذالنهم أن لُت فا مع 

دُ  
ُ
  (1)وق

مل
 ولم أكن لي ٍ كمن ُكلي ا

 ملا أ
مل
و  حلقريرا

 قت كالقوم من َحت 

 

 }املش د الثالث  {

 " ال ة فردان مقبلين من أرض ربلب يصل"

 ول حارخ الفرسان

 الُقلو ا، الذ  أدمى كيو أللقَت من اادر

 
َ

ن ل كه الشرَّ ورسقيه  
ُ
 (2)ُعو اكيو لم ت

 والحارث

 
مل
عنى ُمالاال

َ
 أنت ر

 كالَعاد قد َمض ىذاك 

 
مل
 لم ُيصب أذ

مل
 ُمطلقا

 وهو قد ُج َّ وارتض ى

 وآ ر فارس

 علمُت ك نه من بعد هذا

 ددا فا ربلب فعَب املقام

                                                 

 قدت: ُحملت إلى القتل، أي قتلُت. و)من( في البيت بدلية. (1)
 َشعوب: اسم للمنية. (2)
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واأ ار عل هُم في أن يث    ف 

الم  
 إ ا ككٍر كبادرة السَّ

 وقال ك نه لوال كليٌب 

ئام  لساهم كاملحبة والو 

 أمس ىوفارقُام وال أدر  أ

 مك رض الروم أم أرض الشآ

  وآخر

 دمعُت ك نه أجر  

 ركائَبه إ ا اليمن

  (1)يحل  كلنب
مل
 مع   ال

 قيم بها مد  ال مني

 الشيوخو أحد

يقم أين أقام
ُ
 فل

 ما عليه من َمالم

 قد دعا ربلَب للص ض

الم  وإيثار السَّ

 الحارخو

 ُص ٍض فإننالربلٌب مالت إذا 

  الكرام  نميُل 
 لص ض كنى العم 

خوكم قد َدَعونا للسالم فلم   ُيص 

 لداعيه منهم عاقٌل وجاوُل 

                                                 

 حج القبيلة اليمنية.جنب: بطن في مذ (1)
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 الفصل الاامس

   املنظر الثالث  

 

 " فا ديار ربلب ،  يوخ ككر وربلب ملتمعون للص ض "

 وبادكن عُ  الحارث

نا 
َ
ٍد جمَع هللُا  مل َد ُبع   َبع 

  و صا
 ح  تال ٍد و ٍم مبد 

 ا قواناواح  اٍب أكاد من  

  فوَ  النواح  ف ل  
 فنا في الحي 

  ربلٍب  عيا كن
مل
 و كٍر جميعا

 جمَع هللا أمركم للصالح  

 ؟ وأنتميوٍم هذا أرانُ  يأ

 فيه تلرون للُعال كافطالح

 ،يوم هذا أراُن فإن يأ

 القلب من دروٍر كراح  مُل 

ري
ُ
 ما ت

مل
 ؟دون؟ هل تريدون عدال

ما والجراح  
 ؟يشمُل الناَس كالد 

سامى عن الَعد
َ
   أم تريدون ما ر

اح   كوجاه  لوضَّ
مل
ال  ؟ل ُمد 

 والشيوخ حدأ

 ؟عباد كالعدل ياكن عٍ  ش  ي  أ
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  وآخر

 ؟فالحكالعدل لل  عٍ  ش  ي  أ

  وآخر

  ؟ي ون ذاك عٍ  ش ي  أ
َ
 ...دناف  أ

     والحارث

ماح    ض ى وفعُل السَّ
 ذاك فعُل الر 

 والهجرس

 ،ألسماُح السماُح 

 ومن ربلب آخر

 ،لصفُث الصفُث ا

 وآخر

 الوئاُم امل يُل ل تراح  

 ومرة

 والسالُم العميُم 
ُ

 فالحب  فالعطو

     وآخر

 ل فراح  اللقا  املقيُم 

 والحارث

 طب  ذاك فعُل الكرام في يلمة ال

 الوجون كاملصباح   درار  

 ـه ذاك فعُل الكرام ضا   معانيـــ

 ت كطيمها الفواح  عوضا

 ذاك فعُل الكرام َيبقى عألا الدهر 
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 منار الاد  ورم  الفالح  

 ملاٍض  رٌ ال عتاٌب ولية ذك

 وال قصاُص الجراح  ال دياٌ  

 و الهجرس

 
مل
 قد عادناَك ُمذ ُوجد  كريما

 تقول قوَل الكرام  
مل
 لية كدعا

 
مل
لم وال صام  ريفا  كنت فا السَّ

 للوئام  
مل
 كنت فا الحرب داعيا

 القلب  رش و َ، ر دامكنت كالث 

 دما كنع ااعمام ييو تودك

 َيد ها هذن ربلٌب تُمد  

 ُيعيد عاد السالم لسالٍم 

كيه
َ
 ا كلميٍل كقلوٍب َمل

 ليَة ينس ى الجميَل ديُ  الل ام

 ومرة

 
مل
  الصا

مل
صحا

ُ
ين ن َت ل حيَّ َدي   أد 

 املش    
َّ
ك منُه حع

َّ
 وجعلَت حظ

ن  ويظل    فييمحو الظالَم كنور 

 للُمبصر  الئه ُمتبد  ا
مل
 يا

 فبنو ُعباٍد ال ي اُل أميُ هم

كر   د 
ُ
 ُيسد  الجميل ملقبٍل ومل
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 وللهجرس الحارث

رُس اع   ج  م  ه 
ُ
الم  ق د راية السَّ  ق 

رة اا   وااعمام   وال   فا ح  

 عألا ربلٍب الكرام  
مل
 عادا

 ما بعَد هذا اليوم  من  صام  

 و الهجرس

 الرايه يأعقُد كادم هللا  هذ

 عقَد الوفا ما دمُت للنهايه

 هيكرام  البا ،وموَعن ق ععن  

 

 (نزداريد وأفوا  ادتحسا)

   والحارث

ن  قم أ ها الشي  الجليُل ُمرَّ

نو   اعقد لنا عاد الوفا وُفرَّ

ن  كم ذقَت من كيد ال مان ُمرَّ

ح
ُ
نبعساك ت  ى منه كاملسرَّ

ُن ااحقاُد هذ
َ
دف

ُ
ن يوت  املرَّ

ن  فمالاا من بعد  هذا كرَّ

 ويعقد الراية مرة

 اعقدنَّ راية اامان  

بان   ي 
َ

 عنى وعن قومى كنى  

  وا حسان  
 عألا الوفا والع  
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ا مد  ال مان    لتبلب منَّ

 

 (زداريد وأفوا  ادتحسان) 

 والحارث

لكرام  وها أنا أعقُد ل 

الم    عادي عألا الوفا   والسَّ

 مَد  اايام   ،عنى وَعن  قوم

   يَ وهللُا يربا راب
 
 مام  الذ

تام      وال  
 بعينه فا الَبد 

 

 () زداريد وأفوا  ادتحسان

 "ال تام دتار "
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 أخشاا  القصة
 لب و ديد ربكليب كن ر يعة

 مرأة كليبةو إجليل

 و عم كليب مرة كن ذهل كن  يبان

 و  ادم جساسمسعود

ة همام  و أكع  أكنا  مرَّ

 و  الة جساس وجارتهال سوس

ة جساس  و أفبر أكنا  مرَّ

 و أ ت جليلة دعد

 و  ي  كنع ُعباد من ككر الحارخ كن ُعباد

 مبنيتان تانيو جار ، ر ابدعد

 لكالقت هو ريكجساس  و اكن عمعمرو كن الحارخ

ة  وا لفو   جارية ُمرَّ

 و أ ت كليبهند

 و أحد  يوخ كنع ككر تميم كن مالك

 مرأة املالالاأم ليألاو 

 اة أ ر فو قعامر، عوف، قية

 و أحد فردان ربلب امرؤ القية كن أكان

 عدي كن ر يعة ) املالال (و أ و كليب 

  تان (ي) فباملالال ليألا ودلىىو كنتا

 أكو نويرةو أحد فردان كنع ربلب

 الهجرسو اكن كليب 

 كلي و اكن الحارخ كن عباد 

 ، دعدو  ادم كليب

 ) النكرا  املسرحية ( 

 ، نسا فردان ،،  يوخ، َعرَّافرعاة، أتباع 

 ) ااش اص املوضوعة ( 

 ولفا ، العراف، ، ر ابُدعد ، هند، دعد، ، مسعودعامر، عوف، قية، دعد
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