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األول الفصل

بني مضارب اليسار ويف بالنخيل حفت وقد املرسح، يمني يف األصاد ذات (عني
ورائه ومن حوله منها جزء يبدو التي الحمراء مالك خيمة وأظهرها عبس،
من باألرض تستوي الرمال من وكثبان عالية ربوة املرسح جبهة ويف فضاء.
عليه باديا الخيام أمام عنرتة وقف وقد الشمس مطلع يف الوقت اليمني. ناحية

الخيام.) وراء من كالب نباح يُْسَمُع والكالل. النصب

األول املنظر

األول املشهد

عنرتة:

يَ��ْل��َم��ُح ح��ي��ن ن��ْج��ُم��ُه يَ��ران��ي وأي��َن أُص��ب��ُح ع��ب��َل ي��ا ك��ي��ف ع��نِّ��ي ال��ص��بْ��َح َس��ل��ي
ُح م��ب��رِّ وْه��و ال��ش��ْوَق ال��خ��ي��اَم أَبُ��ثُّ بُ��ي��وت��ك��م ف��ي أم ك��ال��ن��اس َخ��يْ��م��ت��ي أف��ي
تَ��ْس��َف��ُح ال��دم��ع ُم��نْ��ه��لَّ��ة ع��ن ��تُّ ت��ل��فَّ َوُرب��م��ا ال��ب��ي��وت أَط��ن��اَب أُق��بِّ��ُل
ُح ال��ُم��َط��رَّ ال��س��ب��ي��ل ابْ��ُن ي��س��ت��ري��ح ك��م��ا راح��ًة دي��ارك ف��ي ب��وُق��وف��ي أرى
ويَ��ْج��َرُح ال��ق��ل��وَب ي��أُس��و م��ا يَ��ْدر ول��م ال��َه��وى ي��ع��رف ل��م ال��ق��ل��ب غ��ري��ُر أب��وك
أَْش��َرُح ج��ئ��ُت إِذا وق��ٌر أُذْن��ه وف��ي س��م��ُع��ه ال��زور ي��ش��َرح ل��واٍش يَ��خ��فُّ
ف��ي��ج��َم��ُح ع��ن��ك ال��ق��ل��َب أردُّ ل��ي ف��م��ا َس��ل��وٌة وف��ي��ه��نَّ ح��ْول��ي م��ن ال��غ��ي��َد أرى
يُ��م��ل��ُح ك��ان م��ا م��ن��ه��ن ل��ي َراَق وال يُ��ْش��تَ��ه��ى ك��ان م��ا م��ن��ه��نَّ س��رن��ي ف��م��ا



َعنْرتَة

ف��تَ��ن��ب��ح ع��ن��ي ال��ح��يِّ ك��الَب وأُْق��ص��ي يَ��ري��بُ��ك��م ل��ك��ي��ال ال��س��اري ع��ن أَح��ي��ُد
ت��س��م��ُح؟ ال��ح��وادُث ب��ت��دان��ي��ن��ا م��ت��ى وظ��لُّ��ُه ال��ت��ن��ائ��ي ط��اَل ق��د ع��بْ��َل ف��ي��ا

اليمني) من الربوة (يصعد

ل��ش��ْك��ل��ه��ا ال��ق��َط��اة ح��بُّ ل��ي ع��ب��َل ُح��بَّ��ك ل��ي��ت ي��ا
ول��خ��لِّ��ه��ا ألل��ي��ف��ه��ا ��ف��ا ال��صَّ ُق��بَّ��َرة ُح��ب أو
َف��ْح��ل��ه��ا ف��ي م��ج��ن��ون��ة ن��ج��ي��بَ��ة ُح��بِّ م��ث��ُل أو
وب��َف��ْض��ل��ه��ا ب��ش��ج��اع��ت��ي ي��ك��ن ل��م اف��ت��ن��انَ��ك ل��ي��َت
ول��نُ��ب��ل��ه��ا ل��ق��ص��ائ��دي ي��ك��ن ل��م ح��بَّ��ك ل��ي��َت أْو

املرسح سائر عن يحجبانه الربوة عىل نخلتني وراء مضجًعا لنفسه (يهيئ
ويمر الديكة وصياح الشاة وثغاء الكالب نباح ويعلو يرقد ثم املستطاع، جهد

الخيام.) ناحية من وقادمني الربوة عىل ساِئَرين َفتيان به

الثاني املشهد

الفتيني: أحد

َج��َس��ْد؟ أم ص��خ��ٍر ُج��ْل��م��وُد ان��ظ��ُروا ق��ُف��وا، َم��ْن؟ ذاك؟ م��ا

اآلخر:

ُوُس��ْد ل��ه ال��ث��رى ُك��لُّ ع��ن��ت��َرٌة ال��ف��ت��ى ه��ذا
ك��األَس��د وت��م��طَّ��ى ِن ك��األُف��ُع��وا ال��ت��وى ق��د

صوُت ويُْسَمع النخيل وراء اليمني ناحية ويختفيان الربوة الفتيان (يهبط
الخيام.) وراء من هاتف
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األول الفصل

الثالث املشهد

الهاتف:

َص��بَ��اَح��ا ع��م��وا ع��بْ��س ح��يَّ ي��ا ص��اح��ا ال��ب��ي��وت ع��ن��د ال��دي��ُك
ال��ب��َط��اح��ا ُخ��ذُوا ال��م��واش��ي ه��ات��وا ُه��بُّ��وا ُرع��اُة ي��ا ه��الَ ح��يَّ
وال��ف��الَح��ا وال��ح��ْل��َب ال��رَّْع��َي َع��بْ��س راع��ي��ات ي��ا َه��ْل��ُم��ْم��َن

ومتجهني الحمراء بالخيمة مارين الحي يف ناحية كل من وَجواٍر صبية (تخرج
العني حفايف عىل الجواري من جماعة يجلس بينما النخيل وراء الحظائر إىل
وتقف الحمراء الخيمة من عبلة تخرج ثم ناجية، بينهن ومن الجرار يمألن

وتتثاءب.) تتمطى بابها أمام

الرابع املشهد

عبلة:

ع��ص��اف��ُرُه َوَزْق��َزَق��ْت ت��ج��اوب��ْت ال��ص��ف��ا وادي
ح��ظ��ائ��ُرْه واس��ت��ي��َق��َظ��ْت خ��ي��ام��ه وان��ت��ب��ه��ْت
أَب��اع��ره وه��اه��ن��ا ش��اؤُه ه��ن��اك ص��اَح��ْت
وآخ��ره َج��َرى ـ��ف��ج��ر ال��ـ ��ة لُ��جَّ ف��ي أوَّلُ��ُه
وح��اف��ره وظ��ْل��ُف��ُه وم��اُؤُه ن��ب��اتُ��ُه

(تتغنى): فتاة

ال��ِج��رارا م��ن��ه وام��ألَْن َع��ذَارى ي��ا ال��ص��ف��ا ج��ئ��ن
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َعنْرتَة

األخريات(متغنيات):

…………………… ال��ص��ف��ا…………….. ج��ئ��ن

وحدها: األوىل

��ا ف��ص��فَّ ��ا ص��فٍّ َف��ِرْدَن أَْص��َف��ى ال��ف��ْج��ر م��ن م��اءٌ
ط��اَرا ف��اض��ربْ��َن وق��م��َن ُدّف��ا ف��اض��ربْ��َن واق��ع��ْدَن

األخريات:

ال��ج��رارا م��ن��ه وام��ألَْن ع��ذاَرى ي��ا ال��ص��ف��ا ج��ئْ��ن

األوىل:

واد ك��لِّ م��ن ��ْع��َن ُج��مِّ ال��َغ��وادي ُدم��وع ت��ل��ك
ان��ف��ج��ارا ان��َف��َج��ْرَن ث��م األص��اد ذات ع��ي��ن ف��ي

األخريات:

ال��ج��راَرا م��نْ��ُه وام��ألن ع��ذارى ي��ا ال��ص��ف��ا ج��ئ��ن

األوىل:

ال��ح��الَال ال��رَّح��ي��َق رْدَن ال��زُّالال ال��َق��َراَح ِرْدَن
دي��ارا ع��بْ��س ك��م��ث��ل س��اال م��ن��ذُ س��َق��ى ف��م��ا

األخريات:

ال��ج��راَرا م��نْ��ُه وام��ألن ع��ذارى ي��ا ال��ص��ف��ا ج��ئ��ن
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األول الفصل

هنا املرسح يف واقًفا متهاديًا الخيام أمام صخر ويمر خيمتها عبلة (تدخل
والحني.) الحني بني وهناك

الخامس املشهد

الفتيات: إحدى

ن��اج��ي��ْه؟ ي��ا ال��ف��ت��ى َم��ن ان��ظ��ري اس��م��ع��ي ن��اج��ي��ُة
ال��ح��اش��ي��ْه ال��رق��ي��ُق ـ��ُح��ْل��ُو ال��ـ ال��ُم��َه��نْ��َدُم ال��َف��ت��ى ذَاك

ناجية:

ال��ن��اح��ي��ه؟ ف��ي ه��ذه ـ��َل ق��بْ��ـ ت��ري��ه أَل��م ك��ي��َف

الفتاة:

أَظ��َرَف��ُه م��ا ل��ل��ه

ناجية:

غ��اويَ��ْه ي��ا أح��ب��ب��ت��ه
س��ال��ي��ْه ب��أخ��رى َص��بٌّ م��ْغ��َرٌم ف��ْه��و َخ��لِّ��ي��ه

الفتاة:

ال��َف��ت��ى؟ َم��ن

ناجية:

ال��نِّ��َع��ْم م��وف��وُر أب��وُه ع��ام��ر م��ن
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َعنْرتَة

ال��نّ��َع��ْم ح��م��ر م��ن أل��ف��ان ح��ظ��اره ف��ي ي��ق��ال

الفتاة:

ال��ص��ن��م ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا م��ْن؟ ي��ع��ب��د َم��ْن؟ ي��ح��بُّ

ناجية:

ت��ه��م ل��م ع��ب��ٍد ب��غ��ي��ر ب��ه��ا ه��اَم ال��ت��ي إن

الفتاة:

ع��ب��ل��ُة؟

ناجية:

ل��ألَُم��ْم ح��دي��ٌث ـ��ْوَم ال��ي��ـ إن��ه��ا ال؟ ِل��ْم
ع��َل��ْم رأس ع��ل��ى ن��اًرا ع��ن��ت��رة ص��يَّ��ره��ا

الخباء) باب عىل عبلة (تظهر

السادس املشهد

ناجية:

ف��اخ��ره ل��ع��ْم��ري ع��ب��َل ي��ا ال��ح��م��راءُ خ��ي��م��ت��ك
ال��م��ن��اذره ع��ق��ائ��ُل يَ��س��ك��نُ��ه��ا أن ت��ص��لُ��ُح
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األول الفصل

فتاة:

ع��ام��ره تَ��زاُل وال ب��ه��ا أُْخ��ُت ي��ا ُم��تِّ��ْع��ت
ال��م��دى ع��ب��َل ي��ا ب��ي��ت��ك ف��ي وع��ش��ت م��ال��ٌك وع��اش أه��ل��وك وع��اَش

ال��وَغ��ى ل��يْ��ُث ك��أن��ه َرُج��ل م��ْع

صخر:

ال��دَُّج��ى ب��ْدر ك��أن��ه َرُج��ل ب��ل

عبلة:

ال��س��م��ا ب��دُر ح��س��بُ��ن��ا ال��غ��وان��ي ن��ْح��ُن بُ��ْغ��ي��ت��ي ذاك ل��ي��س ال، ال��دج��ى؟ ب��دُر
ان��ح��ن��ى ال��م��ض��اج��ع ع��ل��ى ال��َك��َرى ف��ي أو ع��نْ��دنَ��ا ب��ات األس��م��ار ف��ي ك��ان إن

م��ع��ي ل��ي��ال��ي��ه ب��ي��ض ف��ي ال��ب��ْدُر

صخر:

إذْن؟ ت��ري��دي��َن م��اذا

عبلة:

ال��ّش��َرى َل��ي��َث
ال��ص��ف��ا ك��ُج��ل��م��ود خ��ْش��نً��ا وس��اع��ًدا ال��ُق��َوى ش��دي��دَة أَج��الًدا أري��ُد

صخر:

وق��َف��ا وج��ًه��ا ال��ِق��در َه��ب��اب ع��ل��ى ُق��لِّ��بَ��ْت ق��د ك��أن��م��ا وِس��ْح��نَ��ًة
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َعنْرتَة

عبلة:

ك��ف��ى ت��ع��ري��ًض��ا ص��خ��ُر ي��ا ك��َف��ى ب��يِّ��ن، ع��ن��ت��رة؟ م��ن ت��س��َخ��َر أن ت��ري��ُد
الق��ِه ف��اْم��ض ك��ال��ف��ت��ي��اِن ك��ن��ت إن

صخر:

أن��ا؟ أم��ج��ن��وٌن أُالق��ي��ه؟ أن��ا
ال��ف��ال ذئ��َب أو ال��ص��ح��راءِ أس��د أو ��ف��ا ال��صَّ َح��يَّ��َة ال��ق ت��ق��ول��ي��َن ال ِل��م

عبلة:

ال��وَغ��ى ب��ف��ارس ص��خ��ر ت��تَّ��زن ال ب��ه تَ��ْق��تَ��س ال ص��ْخ��ُر م��ن��ه َخ��لِّ��ك

صْخر:

��ِب��ْر ال��صَّ خ��ان��ن��ي ع��بْ��س ـ��اَت ب��ن��ـ ي��ا أن��ي ال��ح��قُّ
ال��َع��ِط��ْر ث��ن��ائ��ه وم��ن ع��ن��ت��رة م��ن س��ئ��م��ُت
األَُخ��ْر نُ��ع��وت��ه وم��ن ب��أس��ه ح��دي��ث وم��ن
ال��َح��ض��ر ب��ي��ن وش��أن��ه ب��ه ال��بَ��دِو وف��ت��ن��ة
ال��ب��َش��ْر م��ن وَش��بْ��ُع��ه ِريُّ��ُه ذئ��ب أك��ل
ذَك��ر َح��يَّ��ة وك��ل ف��ات��ك ل��ي��ث وك��لُّ
تَ��ذَْر ل��م ري��ح وك��ل ي��دْع ل��م س��يْ��ل وك��ل
َخ��َط��ْر؟ ل��ه ك��ائ��ٌن ءِ وال��ن��س��ا ال��رج��ال ع��ن��د

عبلة:

ال��ح��س��ْد ال��ف��ت��ى ق��تَ��َل ق��د َدْع��ن��ه ص��ْخ��ًرا َخ��لَّ��ي��َن
األس��د ف��ي ت��ق��وُل م��اذا ع��ام��ٍر ش��اَة اس��ْم��ع��َن
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األول الفصل

صخر:

؟ ي��ض��رُّ م��ا ال��ش��اَة اح��س��بْ��نَ��ن��ي ع��بْ��ٍس ب��ن��اِت ي��ا أن��ا َش��اٌة
وش��رُّ أذًى ف��ي��ه��ا ول��ي��س خ��ي��ٍر ُك��لُّ وال��ل��ه ال��ش��اة ف��ي
يَ��ُس��رُّ رائ��ٌق وش��ك��ل��ه��ا ل��ط��ي��ٌف ه��ادئٌ م��زاُج��َه��ا

ضاحكة) (عبلة

ش��اْة ال��ع��ام��ري ب��ن��اْت ي��ا اْض��ح��ْك��َن

صخر) إىل (ثم

بُ��ْس��بُ��ِس ت��ع��اَل��ْى بُ��ْس��بُ��ْس

أخرى:

ُه��س��ي ع��ام��ِر ش��اَة ُه��س
تُ��ْرُم��س��ي م��ن ُك��ل��ي ُخ��ذي

صخر:

ف��ه��م��ا أس��أْتُ��ن ق��د ال��ل��ُه ش��ِه��د

عبلة:

َم��َق��اال أس��أت ق��د أن��َت ب��ل ن��ح��ُن
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َعنْرتَة

صخر:

ق��ل��ت؟ ال��ذي م��ا

عبلة:

األب��ط��اال ع��ن��دن��ا ��رَت وص��غَّ س ال��ب��أ ق��ي��م��ُة م��ا ق��ل��َت

صخر:

ال��رئ��ب��اال ال��ل��ب��ؤُة وتُ��ْع��َط��ى ـ��ب ال��ذئ��ـ ال��ذئ��ب��ُة ت��أخ��ذُ ق��ل��ُت إن��م��ا
ال��رِّج��اال ل��ل��نِّ��س��اءِ ال��ل��ه ��ر س��خَّ ف��ق��دي��ًم��ا الب��ن��ه��ْم ال��ن��اس وابْ��ن��ُة

عبلة:

أن��ذَاال أذلَّ��ًة ُج��ب��ن��اء إال ص��ْخ��ُر ي��ا ال��رج��اَل ت��ري��د ال

صخر:

وق��ت��اال س��ب��ي��لُ��ه��ا ش��رٍّا ل��ي��س وس��ْل��م��ا خ��ي��ًرا ال��ح��ي��اَة أري��ُد ب��ل
ال��ش��ب��اْب ل��ه��ذا ال��ش��بَ��اَب وأب��غ��ي ال��ج��م��ال ل��ه��ذا ال��ج��م��ال أري��ُد
ل��ل��ذئ��اْب أو ال��غ��اب أُُس��د إل��ى ال��ظ��ب��اءُ تُ��زفَّ أن ويَ��ح��ُزن��ن��ي
ك��ال��َه��بَ��اب رج��ل إل��ى َع��ُروًس��ا ك��ال��ش��ع��اع ام��رأٌة تُ��ح��َم��َل وأن
��ه��اب ك��ال��شِّ أو ال��ل��ي��ُل أظ��َل��م إذا ��راج ك��ال��سِّ ف��ت��ى ك��ل ال��ب��ي��د وف��ي

عبلة:

َل��ُه م��ا ي��ٍد م��ن م��ان��ًع��ا وال ال��ب��ي��وت ب��ح��ام��ي ول��ي��س ج��م��ي��ٌل
س��رواَل��ه ال��خ��وف م��ن وب��لَّ ال��س��الح َض��لَّ ال��َك��ْل��ُب ع��وى م��ا إذا
أط��ف��اَل��ه ال��ذئ��ب إل��ى وي��رم��ي ل��ل��ُم��غ��ي��ر ب��زوج��ت��ه ي��ج��وُد
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األول الفصل

صخر:

ع��ب��َل؟ ي��ا ت��ع��ن��ي��َن وَم��ْن

عبلة:

ت��ْع��ن��ي؟ َم��ْن َص��ْخ��ُر ي��ا َوَم��ْن
ال��طَّ��ْع��ن وف��ي ب��ال��ل��ي��ث ال��ت��ع��ري��ض ف��ي أس��َرْف��َت ل��ق��د

الخيام) ناحية من استغاثة وأصوات ضجة (تسمع

عبلة:

وص��ف��ي��ُر ص��رخ��اٌت ووي��ْح ج��ي��ران��ي وي��َح
ت��دوُر وأق��َداٌم ـ��ب��اٌح أْش��ـ ال��خ��ي��م��ات وع��ل��ى
وال��م��غ��ي��ُر؟ ب��ع��بْ��ٍس ـ��ّص ال��ل��ـ ن��زل ق��د أتُ��رى

صخر:

ال��ن��ج��اه ال��ن��ج��اَة ال��َح��ي��اه ال��ح��ي��اَة
ال��ق��ف��ار ال��ق��ف��اَر ال��َف��راْر ال��َف��راَر

الخيمة من إليها فتخرج وحدها عبلة وتبقى هناك ومن هنا من الجمع (يفر
سعاد.) الخادم
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َعنْرتَة

السابع املشهد

سعاد:

اق��ت��َرْب ال��ش��ي��اط��ي��ن َج��ْم��ُع اه��ُرب��ي َه��يّ��ا س��ي��دت��ي

عبلة:

ال��َه��رْب ال��ع��رب��ي��ات ـ��اع ط��ب��ـ ف��ي م��ا ال، أه��ُرُب؟!
ب��ج��ان��ب��ي ت��ع��ال��ْي ـ��ع��اُد ُس��ـ ي��ا ث��نْ��تَ��ان ن��ح��ن
راق��ب��ي ال��ب��اب ط��رف ف��ي أن��ت ح��يْ��ُث ق��ف��ي ب��ل

سعاد:

َوَم��ع��ي

عبلة:

َح��َم��ْل��ت؟ ال��ذي م��ا

خنجرها): (وتظهر سعاد

وَص��اح��ب��ي خ��ل��ي��ل��ي

بالباب) من وترى الداخل من صوتها ويسمع الخيمة عبلة (تدخل

عبلة:

ت��أّه��ب��ي ج��رِّدي��ه خ��نْ��ج��ري م��ث��ُل خ��ن��ج��ٌر
أِع��نِّ��ي ت��ع��اَل خ��ن��ج��ري ذا ُه��َو م��ن��ي ال��ي��وَم خ��ن��َج��ري أي��ن خ��ن��َج��ري
وَع��نِّ��ي ع��ن��ه��ا ال��ل��ص��وَص وُردَّ ال��ُع��زَّى ُق��ُدس ع��ن وح��اِم ع��ف��اف��ي ُح��ْط
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األول الفصل

الخيمة) بداخل الصنم إىل عبلة (تتجه

ت��خ��ذُل��ي��ن��ي ال ُع��زَّاَي ي��م��ي��ن��ي َق��وِّي ُع��زَّاَي
تَ��َرك��ون��ي وإْخ��َوت��ي ع��ن��ي ��ر ت��أخَّ أب��ي
ال��َع��ري��ن؟ ح��ام��ي أي��ن ال��ي��وَم ع��ن��ت��رُة وأي��ن
دون��ي ال��س��ي��ف ل��ج��رَّد ع��ب��ٍس أرض ف��ي ك��اَن ل��ْو
ال��َع��َرْب وإل��َه��َة ثَ��ق��ي��َف م��ع��ب��وَد ُع��زَّاَي
ذَه��ْب م��ن ع��ل��ي��ك ف��ي��م��ا َط��م��ع��وا ال��ل��ص��وص إن
يَ��ض��ط��رْب ع��ْرٌق وف��يَّ َش��ْع��َرًة ي��س��لُ��ب��وك ل��ن

عبلة) (تخرج

س��َع��اُد ي��ا ان��ظ��ري ُق��وم��ي ��ي ه��ل��مِّ ال��رَج��اُل؟ ك��م

تعود) ثم حذر يف الخباء حول سعاد (تدور

سعاد:

ثَ��الثَ��ْه ال��خ��ب��اء ح��ول تُ��راع��ي ال س��ي��دت��ي
رثَ��اثَ��ْه وب��ال��ث��ي��اب ك��ال��ح��اٌت وج��وه��ُه��ْم

الثامن املشهد

حاذى إذا حتى الخباء باب وراء الفتاتان فتختفي اللصوص أحد (يظهر
ظهره.) يف عبلة طعنته الباب
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َعنْرتَة

(هامسة): عبلة

ب��ض��رب��ْة ق��ت��ل��تُ��ُه ُم��ْت خ��ذ، ت��ع��اَل ذئْ��ٌب؟

التاسع املشهد

سعاد» فتطعنه آخر لص «يظهر

(هامسة): سعاد

ال��ح��ِق ب��ه ُم��ْت ام��ض ُخ��ذْ َش��ق��ي ي��ا أي��ًض��ا وأن��َت

األرض): عىل اللص(ممدًدا

ال��خ��ن��اج��ْر م��ن آِه

األول:

ال��غ��ادْر ي��م��ي��ُن ُش��لَّ��ت

الخباء) وراء وهناك هنا من آخرون لصوص (يظهر

العارش املشهد

سعاد:

س��يِّ��َدت��ي
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األول الفصل

عبلة:

ال��خ��ط��ْر ن��واج��ُه اآلن س��يِّ��دت��ي ال��َخ��ب��ر؟ م��ا م��اذا؟ س��ع��اُد
ان��ح��دْر نَ��ْح��ون��ا ال��ذئ��اب م��ن س��رٌب

عبلة:

ان��َف��َج��ْر ال��ب��يْ��ت ف��ي س��ع��اد ذا ه��و ب��ل
ال��زاويَ��ْه ت��ل��ك ُدون��ك ن��اح��ي��ْه س��ع��اد ي��ا ق��ف��ي

سعاد:

َوَرائ��يَ��ْه م��ن وأن��ت

عبلة:

أن��ا ال��دار ف��َربَّ��ُة ه��اُه��نَ��ا م��ك��ان��ي َب��ْل ال
ال��دن��يَّ��ْه م��ن أح��َل��ى َل��ْل��َم��ن��يَّ��ْه س��ع��اد
َح��َض��ْر ال��م��ْوُت إذا ش��يءٌ ال��ُع��ُم��ْر ف��ي ي��زي��ُد وال
ب��رُق��ع��ي ون��اول��ي��ن��ي تَ��َق��نَّ��ع��ي اب��ن��ت��ي ه��يَّ��ا

َم��ع��ي اْل��َج��م��ع وق��ات��ل��ي

اللصوص: أحد

ذاك؟ م��ا أْك��بَ��ر ال��الُت

عبلة:

َخ��نْ��َج��ْر

ويقبض اآلخر، بذراعها آخر لص ويمسك بذراعها فيمسك تطعنه أن (تحاول
سعاد.) عىل آخران لصان
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َعنْرتَة

اللص:

ي��ح��م��ْل��ن��ه��ا؟ وال��َخ��ن��اج��ر ل��ل��ُم��بَ��ْرَق��ع��ات م��ا

عبلة:

ف��اج��ْر ك��لِّ ل��ردع

لصآخر:

ال��ب��رُق��ِع؟ وراءَ م��اذا اْرَف��ع��ي أس��ف��ري ت��َع��اَل��ْي
َم��ع��ي ت��م��ض��ي��َن اآلن

اليسار، ناحية من الستار وراء ما إىل وسعاد عبلة اللصوص بعض (يحمل
اللصوص.) سائر املرسح يف يبقى بينما هناك من عبلة استغاثة فتسمع

الحاديعرش املشهد

(مسترصخة): عبلة

ف��ت��رى ع��ن��دي ل��ي��تَ��ك واع��ن��ت��را واع��نْ��تَ��َرا
ال��ّش��َرى ل��يْ��َث ي��ا إل��ّي س��اح��ت��ي ال��ذئَ��اُب َح��لَّ

اللصوص: أحد

ال��ك��ب��رى ال��ق��بَّ��ُة ال��ح��م��را ال��خ��ي��م��ُة
ال��طُّ��َرْف ن��ف��ائ��ُس ه��ن��ا ال��تُّ��َح��ْف روائ��ع ه��ن��ا
ال��ث��م��ْن ال��غ��ال��ي ووْش��يُ��ه��ا ال��ي��م��ْن ع��ص��ائ��ُب ه��ن��ا
ال��دن��ي��ْه م��ن أح��ل��ى َل��ْل��َم��ن��ي��ه س��ع��اد،
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األول الفصل

أخيه): بخناق (ممسكا آخر

ل��ي ال��ق��ْرُط ال��زن��ا اب��َن ي��ا دْع بُ��ْش��َراَي

آخر:

أن��ا ل��ي ب��ْل

األول:

َح��َك��ْم ب��ي��نَ��ن��ا ال��س��ي��ُف

(ويطعنه): الثاني

َف��نَ��م ش��ئْ��ت وم��ا خ��ذه��ا

الثالث:

َل��ْه وال اْل��ُق��ْرُط ل��ك ال

الثاني) يطعن (ثم

ُح��ثَ��ال��ْه ي��ا أع��ط��ن��ي��ه

شداد املرتفع الربوة يسار من يقدم الستار. وراء من مستمرة الغارة (ضجة
نائم.) وهو بعنرتة القادمان ويعثر اللصوص فيهرب ومالك
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َعنْرتَة

الثانيعرش املشهد

شداد:

ُس��ب��ي وال��ح��يُّ ع��ب��ُد ي��ا أَض��ْج��َع��ًة

عنرتة:

أب��ي َص��ْوُت س��ي��دي: ال��م��ن��ادي؟ َم��ن

شداد:

ال��َع��َرب؟! ف��ي َغ��ًدا ي��ق��ول��ون م��اذا

الهاربني) بعض الربوة يمني من (يظهر

الثالثعرش املشهد

الهاربني: أحد

ُه��م��اُم ي��ا ج��روُة واخ��تُ��ط��َف��ت وال��خ��ي��اُم ال��ح��ظ��اُر أُب��ي��َح��ت

مالك:

ال��ّط��َغ��اُم! ب��ه��ا ط��اَر واَف��رَس��ا

(لعنرتة): مالك

َج��ْرَوت��ي ع��ل��يَّ ردَّ ق��م ع��ن��ت��ر

26



األول الفصل

(بربود): عنرتة

إخ��َوت��ي اب��ع��ْث أو أن��ق��ذْه��ا أن��َت س��ْر
َغ��ف��وت��ي ل��ذي��ذَ أغ��ن��ْم وخ��لِّ��ن��ي

(ويرقد)

آخر: هارب

ال��م��اءُ ل��ن��ا ل��ي��س ال��م��اء َس��يِّ��د ي��ا
��اءُ ال��شَّ وس��ي��َق��ت اإلب��ُل أُط��رَدت

شداد:

اد َش��دَّ اب��ن ي��ا

(بتهكم): عنرتة

وي��ْس��ق��ي ي��ُس��وم ع��ب��د ول��ك��ن ل��ش��داَد اب��نً��ا أن��ا م��ا
َح��ّق��ي م��ن��ك أف��ات��ن��ي ��ي أمِّ ل��وُن اب��ن��ا ل��ك ول��س��ُت الَ، ع��بْ��َس م��ن َل��ْس��ُت

شداد:

وَع��نِّ��ي ح��ري��م��ي ع��ن ذُد ان��ه��ْض ع��ب��س ف��ت��ى ي��ا ُق��ْم
اب��ن��ي ع��ن��ت��َرُة ف��أن��َت ال��س��ب��اب��ا َرَدْدَت إذا

عنرتة:

ل��ش��أن��ي ف��ط��نْ��َت م��ت��ى ل��ي ق��ْل ال��ح��يِّ س��ي��د ي��ا
م��ن��ي؟ ُ ت��ب��َرأ وك��ن��َت ت��دَّع��ي��ن��ي ذا أَأَنْ��َت
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َعنْرتَة

ثالث: هارب

ه��يّ��ا اح��م��ه َه��يَّ��ا ال��َوادي س��ي��د ي��ا
ع��ب��َل��ة…

(ناهًضا): عنرتة

ال��خ��ْط��ُب؟ م��ا

الفتى:

ال��ح��ي م��ن ُس��لَّ��ْت

عنرتة:

ِج��ِب��لَّ��ه ف��ي ل��ي ال��ف��رار ول��ي��س ط��ب��ع��ي ف��ي ال��ه��زي��م��ة م��ا ك��ال��ل��ي��ث أن��ا
األَِج��لَّ��ه ��راة ال��سَّ وآب��ائ��ي س وال��ن��ا ع��بْ��س أبَ��ْت وإن ُح��رٌّ أن��ا
َع��بْ��ل��ه س��ب��ي��ل��ك ف��ي ال��م��ْوُت ح��بَّ��ذا ول��ك��ْن أم��وُت ل��ُح��ريَّ��ت��ي ال

الستار) وراء من استغاثة صوت (يسمع

املستغيث:

ال��ج��اْر ع��زي��َز وي��ا ال��ب��أس ع��ن��ت��رَة
ال��ع��اْر ع��ل��ي��ه��ا َح��لَّ ع��بْ��س ن��س��ا ت��ل��ك

عنرتة:

ل��ب��يْ��ِك ع��ب��س ي��ا ع��ب��ُس ي��ا ل��بَّ��يْ��ِك
س��ربَ��يْ��ك ��َن أمَّ ال��رَّْوع ع��ن��ت��َرُة

الستار) وراء ومن بعيد من عبلة صوت (يسمع
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األول الفصل

عبلة:

واع��ن��ت��رت��ا واَع��نْ��تَ��رتَ��ا

عنرتة:

آِت��ي ال��ل��ي��ُث ُع��ب��يْ��َل ل��ب��يْ��ك
ب��ال��ق��نَ��اِة ��يْ��ف ب��ال��سَّ ل��ب��ي��ك تُ��راع��ي ال ع��ب��َل ي��ا ع��ب��ل��ُة
ب��ال��ح��ي��اِة ب��ال��رُّوح ل��ب��ي��ك تُ��راع��ي ال ال��ق��ل��ب ع��ب��ل��ة ي��ا
ل��ل��بَ��اِة ال��ّل��ي��ث ك��غ��ض��بَ��ِة ت��ريْ��ه��ا غ��ض��بَ��ت��ي ��ل��ي ت��أمَّ

ويحاولون أسالبًا. يحملون الخيام ناحية من اللصوص من جماعة (يظهر
الربوة من عنرتة فيهبط عنرتة، صوت سمعوا حينما العني طريق عن الهرب

الطريق.) عليهم ويقطع

عرش الرابع املشهد

عنرتة:

ج��ا ال��ل��يْ��ُث ف��َس��َق��ْه ي��ا َس��َرَق��ْه ي��ا
ف��ال��نَّ��َج��ا أو نُ��ف��وُس��ك��م ُرُؤوس��ك��م
ال��ُوُس��ْد َدُع��وا ال��ُح��ل��ي َخ��ّل��وا
َم��َس��ْد َح��بْ��َل ي��خ��ت��ل��ْس م��ن
األَس��ْد م��ن �ُه �لُ� �َويْ� َف�

عليهم) (يهجم

ال��ق��س��َوَرْه أن��ا إن��ي ال��َف��ال ذئ��اَب ُك��ون��وا
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َعنْرتَة

اللصوص: أحد

ع��ن��تَ��َرْه ع��ن��ت��َرة ج��اءك��م ع��نْ��تَ��رة

عنرتة:

ال��ح��ظ��اْر إل��ى ال��نَّ��ع��ْم ُس��وُق��وا اْل��خ��ي��م إل��ى ال��ُح��َرْم ُردُّوا
وال��ن��ارا ال��س��يْ��َل الق��وا ال��َق��ف��ْر ذئ��اَب ي��ا ��وا ه��ل��مُّ
إْع��َص��ارا أج��ر ري��اًح��ا واْج��ُروا ج��م��ع��ك��م ه��ل��ّم��وا
ثَ��اَرا ب��ي��ن��ن��ا س��ي��ب��ق��ى ال��ب��ي��د ف��ي ال��ي��ْوُم ف��ه��ذا
ح��ذاْر ب��ط��ش��ي م��ن َح��ذَار م��ْن؟ ب��ال��ل��ي��ث يَ��تَّ��زْن َم��ْن
ون��اْر س��يْ��ٌل أن��ا إن��ي ه��ن��ا أل��ُق��وا ال��َق��ن��ا ه��اتُ��وا

اللصوص: أحد

ال��َف��راْر َه��يُّ��وا ع��ن��ت��َرٌة ق��ْس��وَرٌة زم��ج��رٌة

آخر:

َع��اْر ف��ذاك تُ��ح��ج��م��وا ال وأق��دُم��وا اه��ُج��ُم��وا ب��ل

أسيد:

نَ��ْف��َرُق؟ ك��م إل��ى ال��ع��ب��د م��ن ذا ك��م ت��َف��رَُّق��وا ال ق��وُم ي��ا م��ك��ان��ك��م

(لعنرتة)

تَ��ْس��ق��ن��ي أو ال��رَّدى تُ��ْس��َق اْل��َق��ِن��ي ع��ن��ت��َر َه��لُ��مَّ
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األول الفصل

عنرتة:

ال��ف��ت��ى؟ َم��ِن

أسيد:

ُح��رَّة! اب��ُن

عنرتة:

ب��ي أح��م��ُق ي��ا َع��رَّْض��َت
ب��األب ج��ئ��ن��ي أب��وَك؟ ف��م��ْن ش��داَد اب��ُن أن��ا

أسيد:

َس��ْل ش��ئ��ت َم��ْن أب��ي ع��ن َس��ْل األَس��ْل م��َع��ان��ُق أب��ي

عنرتة:

وأَج��ْل أع��َل��ى ش��داد

اللصوص: أحد

نَ��َره ه��يُّ��وا ع��ج��بً��ا ي��ا وع��ن��ت��َرْه ص��اح��ب��ك��م
ب��اس��ْل أس��ي��ُد ش��ه��ٌم أُس��يْ��ُد
يُ��نَ��ازل َك��يْ��ف ن��ن��ُظ��ْر ت��ع��اَل
ال��ق��ب��ائ��ل غ��وَل ال��ص��ح��اَرى ل��يْ��َث

عبلة عن باحثًا الخيام وراء ما إىل يجري ثم فريديه أسيد عنرتة (يطعن
وشداد.) مالك ووراءه
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َعنْرتَة

الخامسعرش املشهد

لص:

يَ��ْس��تَ��اه��ْل أس��يْ��ُد أنْ��َت ع��ْش أس��يْ��ُد
ب��ال��َع��اق��ل ف��ل��ي��س ال��ن��اَر ي��ط��ف��ر م��ن

آخر:

ي��ْق��َح��ُم��ْه م��ن ال��ق��َدْر ه��ذا
ي��ْص��دم��ه َم��ْن ال��ص��َخ��ْر ه��ذا

داحس ووراءهما اليسار من وعبلة عنرتة ويدخل اليمني من اللصوص (يفر
وسعاد.)

السادسعرش املشهد

عنرتة:

َوَق��ن��ات��ي ُم��َه��نَّ��دي يُ��ج��بْ��ك ن��ادي َح��ي��ات��ي ف��داك ي��ا ع��ب��ل��ُة ل��ب��ي��ك
ُرف��ات��ي ال��ت��راب ثَ��بَ��ج م��ن ل��بَّ��اك ح��ْف��َرت��ي ج��وان��ب ف��ي ص��وتُ��ك َرنَّ ل��و
َل��ب��ات��ي وأن��ت غ��ابَ��ت��ه��ا ل��يْ��ُث أن��ا ض��يْ��ع��ٌة وتَ��ْح��تَ��ك ي��دي ت��ح��ت ال��ب��ي��ُد

اْل��َع��مِّ؟ ب��ن��ت ُروِّْع��ِت

عبلة:

م��مَّ؟
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األول الفصل

عنرتة:

�ُرْع يَ� �م أل�
وَق��َط��ات��ي َح��م��ام��ت��ي ال��بُ��زاة م��ْرأى

عبلة:

ف��الِة ح��داءُ ه��م ذل��ك، دون ه��ْم بَ��وازي��ا ال��ل��ص��وَص تَ��رى ال��بُ��زاة؟ َم��ْرأى
ف��ت��اِة ُح��ِل��يُّ أو ش��ي��خ ع��ك��اُز ��ه��ْم ه��مِّ أك��ب��ُر خ��طَّ��اف��وَن ُج��ب��ن��اءُ

عنرتة:

ال��ل��ص��وص؟ م��َن ل��ق��ي��ِت م��اذا

عبلة:

َس��ْل ام��ض بَ��ل

الخباء) باب عىل قتيلني إىل (تشري

َط��َع��ن��ات��ي ��ي��ا ت��َل��قَّ ك��ي��ف ه��ذيْ��ن
َج��نْ��َدْل��نَ��اُه��م��ا ه��ات��ي��َك واب��ن��ت��ي أن��ا

عنرتة:

ف��ع��ْل��ِت س��ع��اُد ح��قٌّ

سعاد:

م��والت��ي َس��ْل
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َعنْرتَة

عنرتة:

تَ��رى؟ م��اذا داح��ُس وأخ��رى ج��ث��ًة أرى أَج��ْل

داحس:

دَم��اء

عنرتة:

تَ��ق��تُ��الَن؟ أَأَن��ت��م��ا

عبلة:

ال؟! ِل��م

عنرتة:

ال��ّظ��بَ��اءَ؟ ال��خ��ن��ج��َر ق��ل��د َم��ْن

عبلة:

ال��ع��َداءَ تُ��ْض��م��ُر ك��وال��ًح��ا إل��ي��ن��ا َم��َش��ْت ق��ْف��ر ذئ��اُب

عنرتة:

ال��رَج��اُل؟ َك��ان وأي��ن

عبلة:

س��ْل��ُه��ْم
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عنرتة:

ال��ن��داءَ؟ ي��س��م��ع��وا ل��م وك��ي��َف

عبلة:

ال��ن��س��اءَ َح��ْول��َي أج��د ول��م أج��ده��م ل��م ��تُّ ت��ل��فَّ ل��ق��د

لداحس): (ملتفتًا عنرتة

م��ع��ي ع��ب��ل��ٌة ون��اد وأَس��م��ِع ِص��ْح َداح��ُس
تُ��َرِع ل��م وأن��ه��ا س��ال��م��ٌة وأن��ه��ا

الخيام) وراء من داحس وينادي الخباء سعاد (تدخل

عرش السابع املشهد

داحس:

أخ��تُ��ك��م��و ُوِج��َدْت ق��د ل��ك��ُم��و بُ��ْش��رى ع��ب��ُس ي��ا
ب��ي��ن��ُك��م��و وع��ب��ل��ٌة ح��ي��ال��ُك��م ع��ن��ت��رٌة

عبلة:

ع��ن��ت��رٌة؟

عنرتة:

ُع��ب��ي��ل��ة
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َعنْرتَة

عبلة:

أي��َن؟ م��ن

عنرتة:

��رى ال��سُّ ط��ول م��ن
دن��ا ح��ت��ى ُك��لَّ��ه ـ��ل��ي ل��ي��ـ ال��ح��يَّ أب��غ��ي َس��َريْ��ُت
��َح��ى ال��ضُّ أس��اب��ُق ـ��ص��ب��ح ال��ـ ُم��نْ��بَ��ل��ج ف��ي وج��ئْ��ُت
رَع��ى ف��ي��م��ن ك��ع��ادت��ي ش��اءَُك��م أرَع��ى ع��س��اَي

عبلة:

ال��ح��َم��ى تَ��رَع��ى ب��ْل ع��ن��ت��ر ي��ا ال��ش��اءَ تَ��ْرع��ى ل��ْس��َت ال
َم��َدى م��ن تَ��ُزْرن��ا ل��م ـ��َت ك��ن��ـ ال��ع��م اب��َن ي��ا وأي��ن

عنرتة:

ش��ع��اب��ْه وف��ي ال��ح��ي��اة وادي وف��ي ال��دن��ي��ا َع��اَل��م ف��ي
َغ��اب��ْه س��ل��ط��ان ف��ي ال��ل��ي��ث ـ��ن ع��ري��ـ ف��ي ع��ب��ل��ُة ال��ب��ي��د ف��ي

عبلة:

س��ع��اد

الربوة فيصعد الخيام وراء من داحس ويعود الخباء من سعاد (تخرج
النخيل.) وراء ويختفي
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عرش الثامن املشهد

عبلة:

ول��ب��ن ب��ت��م��ر ج��ي��ئ��ي اذه��ب��ي ب��ن��ت ي��ا

الخباء) سعاد (تدخل

عرش التاسع املشهد

عنرتة:

س��ق��ي��ُم ال��ط��وي��َل ال��ل��ي��َل يَ��ْل��بَ��ُس ك��م��ا ح��ائ��ًرا ال��ب��ي��َد أل��بَ��ُس ث��الٌَث ل��ي أج��ل
وس��م��وم ك��لُّ��ه م��ن��اي��ا ط��ري��ق��ي ب��ح��ي��ٍة ع��ث��رُت ذئ��ٍب م��ن ُق��م��ت إذا
ي��ه��ي��م ��ل��وع ال��ضُّ ب��ي��ن وج��ه��ِه ع��ل��ى ال��ج��َوى م��ن وق��ل��ب��ي وج��ه��ي ع��ل��ى أه��ي��ُم
ري��م ي��ش��َخ��ُص ح��ي��ن إال َويُ��ْط��ِرُق ب��ان��ٌة ت��ه��ت��زُّ ح��ي��ن إال ُ وي��َه��دأ
ن��ج��وم ج��ئ��ُت ح��ي��ث م��ن ب��ي َوتَ��ْرج��ع ب��ع��ي��دة ن��ج��وم م��ن ح��م��اُك��م أج��يءُ
ك��ري��م وْه��َو ال��وج��َه َع��ّم��ى ف��ي��ص��رُف أزورك��م أن��ي ع��ب��َل ي��ا ويُ��ح��زن��ن��ي
أري��ُم ح��ي��ن ال��ط��ْرِد ن��اَر وي��وق��د أج��ي��ئُ��ه ح��ي��ن ال��س��ي��َف يَ��ُس��لُّ ي��ك��اد
ت��ح��وُم ال��ظُّ��نُ��ون ال��وادي م��ن ع��ل��يَّ وأق��ب��َل��ْت ح��دي��ث��ي ف��ي ال��م��وال��ي ف��خ��اَض
َزع��ي��م ال��دي��ار ف��ي م��ك��ان��ي َوَودَّ س��ي��ٌد ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ُوّدي راَم وك��م
ك��ظ��ي��م وه��و ال��خ��س��َف ِس��ي��َم ِل��ع��بَ��ل��ة أبً��ا وال ��ا ع��مٍّ ع��ب��َل ي��ا ي��ك��ْن ل��م ول��و

عبلة:

َخ��س��ًف��ا؟ أب��ي ت��س��وُم
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َعنْرتَة

عنرتة:

ل��ل��ئ��ي��ُم إذن إن��ي ال��ه��وى َم��ع��اذَ ع��ب��َل��ت��ي م��ع��اذِك
ج��اَر ع��م��ي ول��ك��نَّ

عبلة:

ت��ل��وم؟ أك��ن��َت ج��ارْت ال��ت��ي وه��بْ��ن��ي ذنْ��بَ��ه ل��ي َه��ْب

عنرتة:

ل��م��ق��ي��ُم ال��ه��وى ع��ه��ِد ع��ل��ى ف��إن��ي يَ��ُج��ْر ع��ّم��ن��ا وات��رك��ي ج��وري ُع��ب��ي��ل��ُة

العرب يصنعه طعام وهو مجيع فيها قصعة حاملة الخباء من سعاد (تخرج
خرجت.) حيث من وتدخل األرض عىل القصعة فتضع واللبن، التمر من

العرشون املشهد

عبلة:

ال��م��ج��ي��ع��ا ق��اس��م��ن��ي خ��ذْ ع��ن��ت��َر

عنرتة:

ج��وًع��ا أم��وُت ك��دت ف��ق��د ه��ات��ي

عنرتة.) إىل تعطيها بلحات بضع عبلة فتتناول املجيع قصعة إىل (يجلسان
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عنرتة:

ف��اِك خ��ال��ط��ْت ن��واة ك��لُّ م��ن��اَي أَرٌب ل��ي ال��ت��م��ر ف��ي م��ا ع��ب��َل ال��نَّ��وى َح��ْس��ب��ي
ث��ن��اي��اك ��ْت َم��سَّ أو ب��ث��غ��رك م��رَّْت إذا ال��ن��واة ف��ي��ه م��ا أط��ي��ُب ال��ت��م��ُر
ض��ح��اِك ال��غ��ي��ث يُ��ص��بْ��ه ل��م وإن نَ��ْض��ر ش��ج��ٍر ذي غ��ي��ر ب��واد م��ررُت ل��ق��د
ذاِك ع��ل��ى ت��ع��ل��و أو ع��ب��َل ي��ا ك��ال��م��س��ك رائ��ح��ٌة م��نْ��ه ن��ف��ح��تْ��ن��ي ُم��ط��يَّ��ب
ب��م��ْس��واك ف��ي��ه��ا م��ن ن��واح��ي��ه ع��ل��ى ورم��ْت َم��َش��ْت ال��وادي ف��ي ع��ب��ل��ُة ف��ق��ل��ُت

عبلة:

ال��ت��م��را ف��م��ي م��ْن ف��اق��ب��ْل ع��ن��تَ��ر ي��ا أح��س��ن��َت ل��ق��د

عنرتة:

وال��خ��م��را ال��ش��ه��َد ه��ات��ي ـ��ُة ع��ب��ل��ـ ي��ا ف��وك ب��روح��ي
ع��ن��ت��ره تَ��ُزقُّ ق��ام��ت ق��د ع��ب��ل��ُة اش��ه��دوا ع��ب��ُس
ال��ُق��بَّ��َره ال��غ��ص��ون ع��ل��ى َف��ْرَخ��ه��ا ت��زقُّ ك��م��ا

�َل �ب� ع�

عبلة:

ال��خ��ي��ل ح��ام��َي ل��ب��ي��ك

عنرتة:

َح��اْم ع��ب��يْ��ل��ُة ي��ا ل��ل��خ��ي��ل أن��ا �ا م� ال

عبلة:

ال��ل��ج��ام؟ خ��ْل��َف ال��ن��ج��ي��ب وي��ح��م��ي ج ال��س��ر ف��ي ال��ن��ج��ي��ب��َة يُ��م��س��ك إذن م��ن

39



َعنْرتَة

عنرتة:

أح��بَ��بْ��ت��ن��ي؟ أل��ه��ذا

عبلة:

ال��ت��م��ام ك��ب��ْدر أو ال��ش��م��س ك��ُض��َح��ى �أن �ش� ول�
ض��رغ��ام ع��ن وَق��ام ك��م��يٍّ��ا دى أر ع��ن��ت��رٌة ي��ق��اُل ي��وم ك��لَّ

عنرتة:

ُح��َس��ام��ي؟ ع��ب��َل ت��ع��ش��ق��ي��ن ال ِل��م َج��وادي؟ ع��بْ��َل ت��ع��ش��ق��ي��ن ال ِل��م
ال��ه��ام؟ وح��ْص��د ال��طُّ��َل��ى وض��رب ال��ف��ت��ك ف��ي ش��ري��ك��يَّ ه��م��ا أَوَل��يْ��س��ا

وثالثة نرس فراخ معه حامًال منها يهبط ثم الربوة عىل داحس (يظهر
أشبال.)

والعرشون الحادي املشهد

عبلة:

ع��ن��ت��رة؟ م��اذا ت��ح��م��ُل؟ م��ا ذاك؟ م��ا
ع��ن��تَ��ر؟ ت��ل��ك م��ا

داحس): من النرس أفراخ (متناوًال عنرتة

ن��ْس��ِر أف��راُخ ع��ب��َل ي��ا �ذي َه�
أْس��ري ��ْع��ب ب��ال��شِّ وك��ن��ُت أب��واه��ا ب��ي اْغ��تَ��رَّ
ظ��ه��ري األم وغ��طَّ��ت ص��دري األبُّ ف��ظ��ل��َل
وف��ّر ال��ج��ب��ال ع��ل��ى ب��َك��رٍّ ��يَ��ان��ي وم��سَّ
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وي��م��ري ال��ف��راَخ يَ��ه��ن��ي ص��يْ��ًدا ��م��ان��َي ت��َوهَّ
ُم��رِّ ال��ص��ي��د ل��ُم��ب��ت��غ��ي يُ��تْ��م غ��ي��َر أك��ْن ف��ل��م

عبلة:

َم��اتَ��ا؟

عنرتة:

ال��ت��ج��ّري ج��زاء ع��ب��ـ��ل��ت��ي ل��ق��ي��ا أَج��ْل
ب��ُظ��ف��ري م��م��زَّق��يْ��ن ب��ك��ف��ي ُم��َح��طَّ��َم��يْ��ن

صخر وبينهم العني ناحية من وفتيات فتيانًا الهاربني من جماعة (يدخل
وناجية.)

والعرشون الثاني املشهد

صخر:

تُ��ْس��َب ل��م ع��ب��ل��ُة

صوت:

ال��ح��ّي ف��ي ع��ب��ل��ُة

آخر:

ش��ّي م��ن خ��وَف ال ثُ��مَّ ع��ن��ت��َرٌة
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َعنْرتَة

عبلة:

األْخ��َرى؟ ه��ذه وم��ا

عنرتة:

َوتُ��ْص��َل��ُح ال��ب��ي��وت ب��ي��ن ه��ن��ا تُ��رب��ى �ٌة �الث� ث� �وٌل �بُ� ُش�
��ُح ت��ت��ب��جَّ ل��ب��وة ج��ان��ب��ي��ه ع��ل��ى ب��ب��أس��ه يُ��دلُّ ل��ي��ٌث ل��ي تَ��ع��رََّض
��ُح ُم��َل��مِّ ُرُع��ود ذو س��ب��ي��ل ب��ك��ل ك��أن��م��ا رع��ًدا ال��ب��ي��داء م��أل وق��د
ي��ت��رن��حُّ ال��ُخ��ط��ا ت��يَّ��اَه ف��أق��بَ��َل ف��ط��ل��بْ��تُ��ُه ف��انْ��ثَ��ن��ى إل��ي��ه م��ش��يْ��ُت
َوأُْف��ص��ُح ال��وع��ي��د ق��ول ف��ي َويُ��ْع��ج��ُم َويَ��تَّ��ق��ي أت��ق��ي��ه م��ل��يٍّ��ا ظ��ل��ْل��ن��ا
يَ��ْص��لُ��ُح؟ ال��غ��م��ُد ذل��ك ل��س��ي��ف��ي أل��ي��س ج��وف��ه ق��رارة ف��ي س��ي��ف��ي ف��أغ��م��دت
يُ��ذب��ح ك��ال��ش��اة ال��ّض��ْرغ��ام رأى ذا وم��ن ف��ذب��ْح��تُ��ه ي��دي ف��ي ت��َع��اي��ا أن إل��ى
يَ��ْس��بَ��ُح ال��ح��ّر ال��دم ف��ي ورائ��ي ت��رك��ُت س��اب��ح أع��نّ��ة ف��ي ك��م��يٍّ م��ن وك��م

عبلة:

ع��ّم؟ اب��ن ي��ا ب��ال��ل��ب��اة َص��نَ��ْع��َت وم��ا

عنرتة:

ع��ن��ه��ا َع��َف��ْوت

عبلة:

ال��ك��َرْم وال��ل��ه ذاك

عنرتة:

ت��ْق��ت��ح��م أن ف��ائ��دة م��ن تَ��َر ل��م وان��ث��ن��ْت م��رت��ي��ن اق��ت��ح��َم��تْ��ن��ي
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ُح��َرْم أم��ث��ال��ي ع��ن��د اإلِن��اَث إنَّ ت��رك��تُ��ه��ا ال��ُق��وى ض��ع��ي��ف��ُة أن��ث��ى

صخر:

�م؟ّ �اُك� �م� ح� أغ��اب��ٌة ال��ب��ي��وت ف��ي تُ��َربَّ��ى ُش��بُ��وٌل

عنرتة:

نَ��ْس��َرُح ال��غ��اب ف��ي األس��د ون��ح��ن
��ح؟ ال��ُم��تَ��َوقِّ ال��ف��ت��ى ه��ذا َم��ْن أنْ��َت؟ وم��ا وُدوره��ا؟ وع��بْ��س ه��ذا ي��ا َل��َك وم��ا

صخر:

ُم��تَ��َم��دُِّح م��ع��َج��ٌب إال ه��و وم��ا َس��رات��ه��ا م��ن ع��ام��ر م��ن زائ��ٌر َف��تً��ى

عبلة:

َويَ��ْف��َض��ُح ال��ع��ذارى ل��إلف��ك يُ��ع��ّرُض وم��اءه��ا َع��بْ��ًس��ا ج��اء ذل��ي��ٌل ج��ب��اٌن

فتاة:

يَ��ْس��َل��ُح ��راوي��ل ال��سَّ ف��ي ف��ت��اه��ا ي��ك��اد ع��ام��ٌر؟ أي��َن ُك��رب��ة، ف��ي ع��ام��ر ف��ت��ى

ناجية:

ال��ظ��ّن ع��ن��ت��َر ي��ا ب��ه أس��أَت

عنرتة:

أرى �ا م�
ت��نْ��َض��ح ف��ح��ل ي��ا ع��ن��َك أن��ث��ى وأْس��م��ع؟
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َعنْرتَة

(همًسا): صخر

ث��وَرًة ت��زي��دي��ه ال دع��ي��ه َدع��ي��ن��ا

ناجية:

ي��ن��َط��ُح ال��ك��ب��ُش أوش��ك ق��د إذن ت��ن��حَّ

وعنرتة) عبلة إال يبقى فال الجميع (ينرصف

عنرتة:

وال��ض��ي��غ��م ب��ذئ��ب��ه��ا إل��ّي َق��ذَف��ْت َم��ُخ��وَف��ة ُج��بْ��ُت ب��يْ��َداء ك��م ع��ب��ل ي��ا
وب��اْل��َف��م ب��ال��ي��دي��ن أض��رُب وج��ع��ْل��ُت ب��س��الح��ه م��غ��ازل ك��لَّ ف��ل��ق��ي��ُت
ال��م��ْع��َل��م ل��ل��ك��م��يِّ س��رج��ى ورب��ط��ُت م��ه��نَّ��دي وادَّخ��رُت ُرْم��ح��ي ��رت أخَّ
ت��ت��ق��دم ف��ل��م ُرع��بً��ا رأْت م��م��ا ف��ت��م��ألْت ظ��ب��ي��ٌة ت��راءْت ح��ت��ى
ال��م��وس��م ع��ي��ون م��ن ن��ف��اَرك ن��ف��رْت تَ��نُ��وُش��ن��ي وال��س��ب��اُع رأت��ن��ي ل��م��ا
ب��ال��م��ع��ص��م َوف��تِّ��ه وب��م��ق��َل��ت��يْ��ه ب��ج��ي��ده يَ��ُف��ت��ك ل��م ��َت ت��ل��فَّ ري��ٌم
اْس��َل��م��ي ل��ه��ا وق��ْل��ُت ال��وادي وأب��ح��تُ��ه��ا ث��ائ��ر ض��ار ك��ل م��ن ف��م��ن��ع��تُ��ه��ا
ب��اْن ف��ْرِع ع��ل��ى أو ض��ال غ��ص��ن ف��ي ُع��ص��ف��ورتَ��اْن ع��ب��َل ي��ا ل��ي��ت��ن��ا ي��ا
ي��داْن ال��غ��َوادي إال يَ��س��ق��ه��ا ل��م ال��رُّبَ��ا وراء ُغ��ْف��ل روض��ة ف��ي
ال��ُج��م��اْن ه��ذا ال��َح��بِّ م��ك��اَن ف��م��ي وف��ي ج��ن��اَح��يَّ َج��نَ��اَح��ي��ك ع��ل��ى

عبلة:

َق��ْس��َوَرْه ي��ا ل��ن��ا ش��ئ��َت م��ا ف��وق وَدْدُت ل��ق��د
ُم��َس��تَّ��َرْه خ��ام��ل��ة وادع��ة ع��ي��ش��ة م��ن
َرْه م��ك��دَّ أْل��ُس��ِن��ه��م أو ال��ن��اس ب��ُع��ي��ون ال
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عنرتة:

ال��م��ن��َك��َرْه ب��ح��م��الت��ي ع��ب��ل��ت��ي ت��ه��ي��م��ي ل��م ل��و
ال��م��ْح��تَ��ق��َرْه ب��س��ْح��نَ��ت��ي وال أن��ا ب��ي ول��ي��س
ُس��كَّ��ره! ي��ا َق��م��ري ي��ا دع��وتِ��ن��ي إذا ل��ق��ل��ِت

عبلة:

��َح��ْر ال��سَّ ص��ب��غ��ة م��ث��ُل ـ��م��ي ع��ـ اب��ن ي��ا ال��س��واُد ه��ذا
ال��ب��ص��ر وف��ي م��ْف��َرق��ي ف��ي ُه��َم��ا وال��ُك��ْح��ل ك��ال��م��س��ك
يَ��ُض��ْر م��ا ع��م��ي اب��ن ي��ا ُد ال��س��وا يَ��ُض��رَُّك وم��ا
ال��ح��َج��ْر ف��ي��ه��ا م��ا أح��س��ن م��ن ال��غ��راءُ ال��ك��ْع��ب��ة
ال��ح��َض��ر وق��اره وف��ي إج��الل��ه ف��ي اْل��بَ��ْدُو

عنرتة:

ع��ن��ت��رْه؟ ح��ي��اَة ي��ا ـ��َل ُع��ب��ي��ـ ي��ا وَدْدِت م��اذا

عبلة:

ج��ْوه��َره ف��ي��ه وأن��َت ص��دُف أنِّ��ي وَددُت
َخ��بَ��َرْه ال��غ��ائ��ص��وَن ب��ْع��ُد يَ��ْدِر ل��م زاخ��ر ف��ي
يَ��َرْه ول��م ب��ه ال��ُف��ْل��ُك يَ��ْس��َم��ع ل��م وَم��ْوض��ع

عنرتة:

وأب��ي ب��أم��ي ب��ل ال ب��ي ع��ب��ل��ُة ي��ا أن��ت ب��ي
ال��َع��رِب بُ��ْم��ل��ك ب��ل ـ��د ب��ن��ْج��ـ ب��ل ب��ع��بْ��س ب��ل ال

(سـتار)
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الثاين الفصل

األول املنظر

املرسح تمأل ا جدٍّ قريبة مالك خيمة أن إال األول الفصل يف كان كما (املكان
لسائر وال األصاد، ذات لعني أثر وال مسدول سرت كأنه بابها ويبدو تكاد، أو
الوقت الخباء. أمام عام طريق كأنه املرسح مقدم ويرى عبس، بني خيام
ثم الخباء باب يف ثقوب من توصوصان وناجية عبلة وقفت وقد األصيل يف

تتحدثان.)

األول املشهد

عبلة:

ن��اج��ي��ْه؟ ي��ا ال��ح��َم��ى أت��ى َم��ْن؟ ال��رج��اُل ت��رى ي��ا َم��ْن

ناجية:

ال��ع��ال��ي��ه ��راة ال��سَّ م��ن ع��ام��ٍر م��ن ض��ي��وُف��ُك��م



َعنْرتَة

عبلة:

ج��اءوا؟ أخ��ُت ي��ا وف��ي��َم

ناجية:

ي��ط��ل��ب��ون��ا م��ا أْدِري ال
خ��اط��ب��ون��ا ل��ع��ل��ه��م خ��يْ��ر رْس��ل ع��س��اه��م��و

عبلة:

تُ��رى؟ ي��ا َم��ْن ع��ن��دن��ا ويَ��خ��ط��ب��وَن ب��ع��َض��ه��م ع��رف��ُت أج��ْل ع��ام��ر م��ن

ناجية:

ال��ح��َم��ى ف��ي وي��ج��ري ج��رى م��ا ب��ك��ل ع��ال��م��ًة م��ال��ك ب��ن��َت أظ��نُّ
وال��س��ن��ا؟ ��ن��اءِ ال��سَّ رب��ة َع��بْ��ل��ة س��وى ال��ح��يِّ ف��ي يُ��ْخ��َط��ُب ع��س��ى وم��ْن

عبلة:

أن��ا؟ أج��ل��ي م��ن ال��ق��وُم أج��اء أن��ت؟ م��ج��ن��ون��ٌة أم أخ��ُت ي��ا ه��ازل��ٌة

ناجية:

ال��َف��ت��ى ذل��ك أْم��ُر س��رٍّا ي��ب��ق ل��م ت��َج��اه��ل��ي ال ع��ب��ل��ُة ت��ن��ك��ري ال

عبلة:

ال��ف��ت��ى؟ وم��م��ن ف��تً��ى!
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الثاني الفصل

ناجية:

َع��ام��ر م��ن

عبلة:

َع��بْ��س؟ ن��ح��َو ح��َداُه وم��ا

ناجية:

ال��ه��وى

عبلة:

اْس��ُم��ه؟ وم��ا

ناجية:

ص��خ��ٌر

عبلة:

يُ��رى ال��م��اء ع��ل��ى َم��غ��رب ك��ل ف��ي �ذي ال� �ه �ل� �ع� ل�

ناجية:

ع��ب��َل ي��ا ت��ه��وي��ن��ه أم��ا ك��ي��ف

عبلة:

ال ن��اج��َي ي��ا ح��س��ب��ت م��ا أْخ��ط��اك ال
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َعنْرتَة

ناجية:

ع��ب��َل ل��ي خ��ل��ي��ِه ف��رح��ا ي��ا

عبلة:

م��ت��ى؟ م��ن��ك أخ��ذتُ��ه م��ت��ى ب��ه �ي �ب� اذه�

ثقوب من الوصوصة إىل ناجية وتعود عابئة، غري اليسار من عبلة (تنرصف
ثياب.) فيها رصة متأبًطا اليمني من صخر يقدم لحظات وبعد الخباء،

الثاني املشهد

ناجية:

أي��َن؟ إل��ى ع��ام��ريُّ ي��ا ص��ب��اًح��ا ِع��ْم

صخر:

ع��ب��ل��ٍة إل��ى

ناجية:

ذَاك��ا؟ أي��م��ك��ُن

صخر:

ال؟ ِل��َم
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الثاني الفصل

ناجية:

تَ��راك��ا ال ل��ك��ن��ه��ا ال��ف��ي��اف��ي َج��ْوز ف��ي ـ��َب ال��ذئ��ـ تَ��رى ع��ب��ل��ٌة

صخر:

ت��ق��ول��ي��َن؟ م��ا

ناجية:

س��واك��ا ت��ه��َوى ع��ام��ريُّ ي��ا ه��ي ح��قٍّ غ��ي��َر أق��ل ل��م

صخر:

غ��ًدا ل��ي ع��بْ��ل��ة

ناجية:

م��نَّ��اك��ا ال��ذي ش��ي��ط��انُ��ك ـ��َك يَ��ص��دْق��ـ ول��م ُخ��دْع��َت
تَ��ْه��واك��ا ال��ت��ي إل��ى ْل وت��َح��وَّ ه��واه��ا وخ��لِّ ع��ب��ل��َة دع ص��ْخ��ُر

صخر:

ع��بْ��ٍس أخ��َت ي��ا س��واك أه��وى أن��ا

ناجية:

ُم��ن��اك��ا غ��ب��يُّ ي��ا ن��ل��َت ال ام��ض

ثم التفكري، من قليل بعد ناجية تتبعه ثم اليسار، ناحية من صخر (ينرصف
الخباء.) ناحية من املسدول الستار ينجاب
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َعنْرتَة

الثاني املنظر

القرفصاء مالك جلس وقد فيها ما كل عىل النعمة وتبدو مالك خيمة (داخل
وقوف خدم عامر. بني رجال اآلخر الجانب ويف جواره يف وجلس جانب يف

الخباء.) صدر يف بباب

األول املشهد

مالك:

ع��ام��ْر ال��ي��وم ض��ي��ف��ن��ا ال��ض��ي��ف ق��رى ال��ن��ار، ال��ن��اَر ال��ج��زوَر، ال��ج��زوَر

الخدم) (ينرصف

الثاني املشهد

مالك:

األك��اب��ِر ال��ع��ل��ي��ِة ب��ع��ام��ِر م��ْرَح��بً��ا ي��ا
ع��ظ��ي��م ل��ع��ْم��ري َح��ظٌّ

الضيفان:

ح��ظَّ��ا أع��ظ��ُم ل��نَ��ْح��ُن

مالك:

ع��ن��دي ع��ام��ر َس��راُة
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الثاني الفصل

الضيوف: أحد

ع��ب��س س��يّ��د دار ف��ي

آخر:

خ��ب��َرْه م��ن��َك ن��ْع��َل��م أن نُ��ري��د ش��ائ��ع ق��وٌل م��ال��ُك ال��ب��ي��د ف��ي
ل��ه ج��ئ��ن��ا ال��ذي ف��ي ن��خ��وض ث��م

مالك:

بَ��رَرْه راش��دي��َن اس��أل��ون��ي ه��ات��وا
ذاَك؟ْ �ا م�

الضيف:

ع��ن��ت��رْة ب��غ��ي��ر تَ��ْرَض��ى ل��ن أن��ك ت��ح��دث��وا ق��د ال��ن��اَس إن

مالك:

ص��ْه��ًرا؟

الضيف:

أج��ْل

مالك:

أص��اه��ره؟ أن األَس��وُد أي��ط��م��ُع ك��ِذٌب ذاك ق��ال؟ َم��ْن
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َعنْرتَة

الضيف:

ل��ه��م ق��ل��ُت م��ا م��ال��ُك ي��ا ذل��ك

حوله) يلتفت (ثم

ي��ره! ال اإلم��اءِ اب��ُن ي��ْس��َم��َع��نَّ ال

آخر:

األب��ع��َرْه ويَ��ْس��ق��ي ��َويْ��ه��اِت ال��شُّ يَ��ْرع��ى أَم��ٍة اب��ن إل��ى تُ��ه��َدى ال ع��ب��ل��ُة

آخر:

ع��ب��ل��ًة ن��ْخ��ط��ُب ِج��ئْ��ن��اَك ع��ب��ل��ٍة أب��ا

مالك:

ل��م��ْن؟

األول:

َس��يِّ��ِد واب��ن َس��يِّ��ٍد ل��ن��ج��ي��ٍب
أس��وِد ش��داَد ع��ن��د ل��ع��ب��ٍد ول��ي��س م��اج��ٍد ع��ام��َر ِف��تْ��ي��ان م��ن ألبَ��ي��َض

مالك:

ال��ف��ت��ى؟ اْس��ُم م��ا
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الثاني الفصل

األول:

األش��تَ��ِر ول��د م��ن َص��ْخ��ُر

مالك:

ع��ب��ـ��َل��َة؟ رأى وه��ل

آخر:

ال��ح��رََّه ح��دي��َث ال��ح��رُّ وس��م��َع �رْه م� �ف أل�

مالك:

ال��ج��ب��ان��ا ال��رج��َل تُ��ب��غ��ُض ف��ع��ب��ل��ُة ش��ج��اٌع؟ أص��اح��ب��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا

أحدهم:

��ن��ان��ا وال��سِّ ال��م��ه��نَّ��َد اع��ت��َق��َل إذا وك��رٍّا إق��داًم��ا ال��غ��اب ك��َل��يْ��ِث

مالك:

ال��ب��خ��ي��ال ال��رج��َل تُ��ب��غ��ُض ف��ع��ب��ل��ُة ج��واد؟ أص��اح��ب��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا

أحدهم:

ال��م��ن��ي��ال ال��س��م��َح ح��ات��َم يُ��نَ��ّس��ي ي��ه��م��ي ح��ي��ن ي��دي��ه ن��َدى ي��ك��اُد

مالك:

ال��دَّم��ي��م��ا ال��رج��َل ت��ب��غ��ض ف��ع��ب��ل��ة ج��م��ي��ٌل؟ أص��اح��ب��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا
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َعنْرتَة

أحدهم:

ال��ك��ري��م��ا ال��م��َل��َك تُ��ب��ص��ر ل��م إذَْن إل��ي��ه! ت��ن��ُظ��ْر أل��م ت��ره أل��م

مالك:

ال��َع��ي��يَّ��ا ��ل ال��رجُّ ت��ب��غ��ُض ف��ع��ب��ل��ة ف��ص��ي��ٌح؟ أص��اح��ب��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا

أحدهم:

ال��نَّ��ديَّ��ا؟ ش��ه��َد إذا َوَس��ْح��ب��انً��ا ع��ك��اٍظ؟ ف��ي ��ا ُق��سٍّ ق��طُّ ت��ر أل��م

مالك:

ال��ع��ن��ي��َف��ا ال��رج��ل ت��ب��غ��ض ف��ع��ب��ل��ة رق��ي��ٌق؟ أص��اح��بُ��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا

أحدهم:

ألُ��وف��ا نَ��ْع��َج��ِت��ه��ا م��ث��ل ودي��ًع��ا إل��ي��ه ُح��م��ل��ت إذا س��تُ��ْل��ف��ي��ه

مالك:

ال��ثَّ��راءَ ت��ه��َوى ط��ف��ل��ٌة ف��ع��ب��ل��ُة ؟ غ��ن��يٌّ أص��اح��ب��ك��م ل��ي: أص��ي��خ��وا

أحدهم:

وال��ف��راء ال��ج��واه��َر ونُ��ل��ِب��ُس��ه��ا ك��ْس��َرى ك��ب��ن��ت ال��ق��ص��وَر س��نُ��س��ك��ن��ه��ا

آخر:

ال��ف��ت��اِة م��ه��َر ل��ن��ا ت��ذك��ر ول��م ش��يء ك��لَّ ع��ب��س ش��ي��َخ ذك��ْرن��ا
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الثاني الفصل

آخر:

ش��اِة؟ أل��ُف أم ن��ج��ي��ب��ة أأل��ُف َه��يّ��ا ش��ئْ��َت م��ا اق��ت��رح س��ل َف��َه��يّ��ا

مالك:

ال��نّ��ي��اق��ا وال ال��نِّ��ع��اج أب��غ��ي ف��ال غ��ن��يٌّ ُم��ثْ��ٍر أن��ن��ي َع��ِل��ْم��تُ��م
ال��ع��ت��اق��ا وال��خ��يْ��َل اإلب��ل ه��ج��اَن ل��ب��ن��ت��ي م��ه��ًرا ب��ج��اع��ل ول��س��ُت

أحدهم:

ت��ري��ُد؟ م��ا ول��ك��ن

مالك:

ل��ض��اق��ا ب��ه ال��ح��دي��ُد اب��تُ��ِل��َي ل��و ش��ي��ئً��ا أري��د

أحدهم:

ُق��ْل��ُه ف��اذك��ره إذن

مالك:

أط��اق��ا م��ا ص��خ��ًرا ��ل��ُت َح��مَّ ول��و ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ص��داق��ا ع��ن��ت��رٍة رأَس يُ��ق��ّدم ل��ص��ْخ��ر ق��ول��وا اذه��ب��وا ل��ي: أص��ي��خ��وا

آخر:

ال��ّط��ب��اق��ا؟ ��بْ��ع ال��سَّ اْه��دم ل��ه ن��ق��ول ال��رواس��ي؟ ُق��ل��َل ان��ت��زْع ل��ه ن��ق��وُل
يُ��س��اق��ا أن ال��ق��ب��ائ��ل ب��ه ت��ض��ي��ق ب��م��ه��ر تُ��َط��اِل��بُ��ه ل��ه ن��ق��ول
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َعنْرتَة

آخر:

يُ��راق��ا أن ُس��ئ��ل��ن��ا دٌم ه��ن��اك م��س��ت��ح��ي��ٌل ه��ن��ال��ك م��ا ال؟ ولِ��ْم
ال��ّرق��اق��ا وال��ب��ي��َض ��ْم��َر ال��سُّ وي��ْرُش��و ش��يء؟ ك��لَّ ي��ص��ن��ُع ال��م��اُل أل��ي��َس
ال��ع��راق��ا غ��م��َر أو ال��ش��اَم ل��َغ��طَّ��ى ص��خ��ر م��اُل األب��اط��َح ه��ب��ط ول��و
ال��رِّف��اق��ا ورَش��ا ب��ي��ت��ه م��وال��َي أْغ��َرى ال��ع��ب��د رأُس أع��ي��اه إذا

مالك:

خ��ن��اق��ا ب��ه وض��ق��ت ب��ع��ن��ت��رٍة ذَْرًع��ا ض��ق��ُت ق��د َف��ه��م��تُ��ُم��و اآلن
اْخ��ت��ن��اق��ا َم��اَت أم ب��ال��س��ي��ف َق��َض��ى أُب��ال��ي م��ا َم��يْ��تً��ا ال��ع��ب��د أري��د
ال��ف��راق��ا يُ��ب��ل��ُغ��ن��ي األْص��َه��ار م��ن ح��رٍّا وأري��ُد ف��راق��ه أري��د
ذاق��ا؟ وك��ي��ف أي��َن ع��ن��ه أن��س��أل ع��دوٌّ ل��ن��ا ال��ه��الك ذاق إذا

الضيوف: أحد

وزام��ْر ُدفٌّ غ��د ف��ي وِق��در ن��ح��ٌر غ��د ف��ي
ول��ع��ام��ْر ل��ع��ب��س ��ْه��ر ال��صِّ ف��ي ب��ورَك ان��ه��ض��وا

بالقيام) (يهمون

مالك:

ال��م��ج��ي��ع��ا تَ��ْط��َع��ُم��وا ُه��نَ��ي��ه��ًة ع��بْ��س ض��ي��وَف ي��ا م��ك��ان��ك��م
ع��ب��س ع��ن��د إال ت��ل��ق��اُه وال وتَ��م��ر ل��ب��ن م��ن ال��ب��ي��د َم��ج��ي��ُع
ب��ن��ف��س��ي ض��ي��ف��ي خ��ادٌم ف��إن��ي ق��ام��وا ل��ألض��ي��اف ال��غ��ل��م��اُن إذا

بالطعام) ليأتيهم يخرج (ثم
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الثاني الفصل

الثالث املشهد

لآلخر: أحدهم

ُزورا وال��ل��ه وق��ل��َت ك��ث��ي��را ك��ذب��َت ل��ق��د
بَ��ع��ي��را ول��ل��ب��ع��ي��ر ش��اًة ل��ل��ش��اة زْدَت ق��د
وزئ��ي��را م��خ��ال��بً��ا ل��ص��خ��ر َص��نَ��ْع��َت وق��د
ُع��ْص��ُف��ورا! رأى إذا ص��خ��ٌر ط��ار ورب��م��ا

اآلخر:

ك��اذْب أول ل��س��ُت ض��رَّ وم��ا ك��ذب��ُت أج��ل
ب��واج��ب ن��ق��وم ل��ك��ي ك��ذب��ن��ا ق��د وك��لُّ��ن��ا
ال��خ��واط��ب ف��نُّ وال��ك��ذْب ل��ص��خ��ر خ��َط��بْ��نَ��ا ل��ق��د

ثالث:

ق��ال��ه��ا ك��ل��م��ات ن��س��ي��تُ��ْم ك��ي��ف وم��ال��ٌك
ك��م��اَل��ه��ا وُم��ظ��ه��ًرا ب��ب��نْ��ت��ه ُم��ب��اه��يً��ا
ال��دَّم��ي��م��ا ال��رُج��َل تُ��ب��غ��ُض ف��ع��بْ��ل��ة يُ��ب��ال��ي وال ي��ق��وُل س��م��ع��ن��اه
َزن��ي��م��ا ع��ب��ًدا ُع��لِّ��َق��ت ف��ت��اًة ال��بَ��وادي ف��ي ع��ب��َل��َة ق��ب��ل نَ��ر ول��م
ال��ع��ن��ي��َف��ا ال��رج��َل تُ��ب��غ��ض ف��ع��ب��ل��َة يُ��بَ��ال��ي وال ي��ق��ول س��م��ع��ن��اه
ُم��خ��ي��َف��ا ذئ��بً��ا ع��لِّ��َق��ت ف��ت��اًة ال��ب��وادي ف��ي ع��ب��ل��َة ق��ب��َل نَ��ر ول��م

مثلها، يحملون غلمان ورائه ومن طعام فيها قصعة حامًال مالك (يدخل
الغلمان.) وينرصف األرض عىل القصاع توضع
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َعنْرتَة

الرابع املشهد

مالك:

م��ري��ئ��ا ه��ن��ي��ئً��ا اْط��ُع��م��وا اط��ع��ُم��وه ع��ب��س ض��ي��َف ي��ا ال��م��ج��ي��ع ال��م��ج��ي��َع

القصاع) عىل كلهم الحارضون (يقبل

أحدهم:

ال��ُع��َق��ارا ت��ف��ض��ُل ع��ب��ٍس أل��ب��اُن

آخر:

ال��ع��ذاَرى ك��ح��ل��م وت��م��ُرَه��ا

آخر:

وت��م��ِر َل��ب��ٍن م��ن أَف��ِدي��ه��ا

(هامسا): آخر

خ��ْم��ر ب��ِزقِّ أش��ت��ري��ه��م��ا ال

مالك:

ي��ط��را م��ا ن��ع��َل��م ف��م��ا ال��ح��ْزَم اس��ت��ع��م��ل��وا اآلن
ذْك��را ه��ن��ا ك��ان ل��م��ا تُ��ْج��روا ال ع��ام��َر ب��ن��ي
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الثاني الفصل

أحدهم:

س��رَّا ج��رى م��ا س��ي��ب��ق��ى تَ��ْخ��َش ال ع��ب��ل��َة أب��ا

آخر:

ض��رَّا؟ م��ا األم��َر؟ أذْع��ن��ا ن��ح��ُن إذا ض��رَّ وم��ا
ال��بُ��ْش��رى؟ ن��ع��ل��ُن ال أو ال��خ��ط��ب��َة ن��ذُك��ر ال ولِ��م
َش��رَّا؟ ل��ه ت��خ��ش��ى أو ال��ع��بْ��َد ت��خ��اُف أن��َت إذن

مالك:

ال��ِح��ذرا؟ ع��ن��ت��رَة م��ن ن��أُخ��ذَ أن ال��َح��ْزم أل��ي��س
ُط��رَّا ي��ق��تُ��ل��ن��ا وق��د وح��دي ي��ق��ت��ل��ن��ي ف��ق��د
بَ��ك��را وال ال��م��ْرع��ى ع��ل��ى ش��اًة ل��ن��ا يُ��ب��ق��ي وال

أحدهم:

أدرى ي��ْف��َع��لُ��ه وم��ا ب��ال��ع��ب��د ع��ب��ل��َة أب��و
أْم��را ل��ه تَ��ْع��ص��وا وال َق��اَل ب��ال��ذي ف��س��ي��روا

انرصفوا فإذا االنرصاف يف ويبدءون مالًكا يحيون ثم الطعام عن (يقومون
الخباء.) بباب مالك وقف

أحدهم:

ح��ْف��ظ��ه وف��ي ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
�ك �ال� م�
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َعنْرتَة

مالك:

ب��ال��ل��ه م��ح��روس��ي��ن

الخامس املشهد

مالك:

َع��ب��ل

الستار): وراء (من عبلة

أب��ي؟

مالك:

ع��ب��ل��ُة ي��ا أي��ن م��ن

السادس املشهد

عبلة) (تدخل

عبلة:

َخ��ب��ائ��ي��ا م��ْن

مالك:

ت��م��ض��ي��ن؟ وأي��ن
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الثاني الفصل

عبلة:

ش��ائ��ي��ا ب��ُس��ق��اة ـ��ب �ـ �ي� أه�

مالك:

َع��ن��ائ��ي��ا ��ف��ي وَخ��فِّ س��اع��ة ل��ي اْس��م��ع��ي ق��ف��ي

عبلة:

م��ر أب��ي ق��ل

مالك:

زه��ي��ُر؟ أي��ن أخ��وك َوُزَه��يْ��ٌر أص��ي��خ��ي ت��ع��اَل��ْي إذن

عبلة:

ُه��ن��اك َع��م��ٍرو م��ع

(ينادي): مالك

َع��ْم��رو ي��ا

الستار): وراء (من عمرو

ُزه��ي��ُر َه��يَّ��ا ت��ع��اَل ج��ئْ أب��ي َل��ب��ي��ك

وزهري) عمرو (يدخل
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السابع املشهد

مالك:

أق��م��ارا َس��م��ائ��ه��ا ف��ي أُط��ِل��ع��وا ش��ب��اٌب ن��ج��ٍد أرض ف��ي أص��غ��ي: ع��ب��َل
ويَ��س��ارا ن��ع��َم��ًة وال��َق��واري��ُن وث��ب��اتً��ا ج��رأًة األُْس��ُد م��ن��ه��ُم

�ر �خ� ص� �ُل �ثْ� م�

عبلة:

ص��ْخ��ٌر؟ ب��ربِّ��َك وَم��ْن

عمرو:

دارا ال��ب��ي��د أرف��ع م��ن ع��ام��رٌي

زهري:

وع��ق��ارا وض��يْ��ع��ًة ونَ��خ��ي��ًال م��اًال ال��ك��ث��ي��ري��َن األش��ت��ر ب��ن��ي م��ن

عبلة:

ف��ارا ي��ق��تُ��ُل يُ��ط��ي��ُق ال ال��ذي ـ��َو ال��نِّ��ْض��ـ ال��ف��ت��ى ذاك ال��غ��الَم َع��َرْف��ُت ق��د
ال��ع��ذارى ك��إح��دى ُم��ْس��تَ��ْح��ي��يً��ا ـ��ْج��ِب ال��ُع��ـ ك��ث��ي��ُر ال��ع��ذارَى م��ع ي��وم ك��ل
األْص��َه��ارا ان��ت��َق��ي��تُ��م��ا ك��ي��ف َع��ْم��ُرو ي��ا أخ��ي وأن��ت أب��ي ي��ا أت��رى

زهري:

اخ��ت��ي��ارا أخ��ي��ه��ا وال أب��ي��ه��ا م��ن خ��ي��ًرا ُع��بَ��يْ��ل��ُة أرى ال وأن��ا
ق��ارا تَ��س��ْربَ��ل ��ن��ا َع��مِّ ب��ن��ي م��ن َع��بْ��ٍد ب��أس��َوَد م��ف��ت��ون��ٌة أن��ت
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عبلة:

وَف��خ��ارا؟ ُس��ْؤَدًدا ال��ب��ي��َد وك��س��ا ع��ب��س َح��ْوَض َح��م��ى ال��ذي أَوتَ��ْع��ن��ي
األش��ع��ارا وَخ��لَّ��د ع��بْ��ًس��ا ـ��اَم واألي��ـ ال��وق��ائ��َع ق��لَّ��د وال��ذي
األح��رارا؟ وتَ��ْه��ِدُم تَ��ب��ن��ي ُن األل��وا ك��ان��ت م��ت��ى اتَّ��ئ��د ُزَه��ي��ر ي��ا
ال��ح��م��ارا ال��ب��ي��اُض يَ��ْرَف��ِع ول��م ال��َق��ْف��ِر أَس��ِد م��ن ال��س��واُد يَ��ُح��طَّ ل��م
ال��ن��ه��ارا؟ ال��ب��ي��اُض َع��بَّ��َد ك��م��ا ال��ل��ي��َل ع��بَّ��َد ق��د ��واد ال��سَّ أرأي��َت

مالك:

ُزَه��يْ��ُر

زهري:

أب��ي

مالك:

نَ��ج��ّد أن ل��ن��ا آَن ع��ب��َل وي��ا اس��ِت��م��ْع ع��م��رو أص��غ

عبلة:

أب��ي؟ ي��ا ه��ازل��ًة ك��ن��ُت م��ت��ى

مالك:

ال��رََّش��ْد وأَض��ْع��ت اب��ن��ت��ي َه��َزْل��ِت
أَح��ْد يَ��ْرَض��ى ب��ال��ع��ب��د َوَه��يْ��ه��اَت م��ف��ت��ون��ًة ب��ال��ع��ب��د زْل��ِت وم��ا
بَ��ُع��ْد َم��ْن وال تَ��دان��ى َم��ْن وال أَخ��َواك وال أْرَض��ى أن��ا ف��ال
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عبلة:

َع��ن��يْ��َت؟ ق��د أب��ي ي��ا أع��ن��ت��رُة

مالك:

أَج��ْل

عبلة:

ال��م��ض��ط��ه��ْد! َل��ع��ن��ت��رَة وا
ال��ح��س��د ك��الُم ف��ي��َك وأثَّ��ر ال��وش��اُة م��نْ��ك ت��م��ك��َن ق��د أب��ي
األس��ْد؟ أل��ي��س ��ج��اَع؟ ال��شُّ أل��ي��َس ال��ج��واَد؟ أل��ي��س ��ي؟ ع��مِّ اب��َن أل��ي��َس
وج��ّد؟ األوال��ي ف��ي أٌب ن��َم��ان��ا إْخ��وت��ي وم��ن م��ن��ي ُه��َو أم��ا
ال��ول��د ��َه��ات األمَّ إل��ى ول��ي��س آلب��ائ��ه ُردَّ ال��ب��ي��د وف��ي
ع��ب��د وال ب��زن��ج��يٍّ ل��ي��س ع��ن��ت��رة أب��ي،
��نْ��د ال��سِّ م��ن ي��ح��ض��ر ول��م ال��نُّ��وب م��ن يُ��ْج��َل��ْب ول��م
ال��َوْرد األَس��د ك��م��ث��ل ال��ل��ون ِم��ي��س��ُم ول��ك��ن
ال��ج��ْع��د ��ع��ر ال��شَّ ج��م��ي��ل ال��لَّ��ْدن ك��األس��م��ر ف��تً��ى
ال��رِّْف��د واس��ُع ج��َواٌد ��ي��ت ال��صِّ ذائ��ُع ش��ج��اٌع

عمرو:

ال��م��ج��ن��ونَ��ا ت��خ��اط��ُب وَع��ب��ثً��ا ال��م��ف��ت��ون��ا تُ��راج��ُع ُس��ًدى أب��ي،

زهري:

ي��ك��ون��ا أن ش��ئْ��َت م��ا ي��ْك��ن ف��ُم��ْر
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مالك:

يَ��ْع��ن��ي��ن��ا ل��ي��س يَ��ْع��ن��ي��ك ��أُن ف��ال��شَّ ت��أم��ري��ن��ا م��ا ع��ب��َل ي��ا األم��ُر

عبلة:

ف��ي��ه ال��رأي ل��ي ول��ي��س وزَه��ي��ر ل��َع��ْم��رو ف��ي��ه ال��رأُي أم��ٌر ذاك
أخ��ي��ه م��ن أب��ي ي��ا ف��زوِّج��ه أو ل��ص��خ��ر زه��ي��ر َع��ل��ى أع��ق��ْد أب��ي ي��ا

دهش): (يف مالك

ال��خ��ب��ال ُم��ن��ت��ه��ى َل��َع��ْم��ري ذاك ب��ال��رج��ال ال��رج��اَل ُج أَزوِّ

زهري:

تُ��بَ��ال��ي ف��م��ا أخ��ت��ي اْس��ت��ه��تَ��َرْت

مالك:

أص��رْرِت؟ ع��ب��َل ي��ا إذْن

عبلة:

ك��ان��ا م��ا وْل��يَ��ُك أَج��ْل
إن��س��ان��ا ال��َع��مِّ اب��ِن َة ع��ن��ت��ر س��وى أرض��ى ف��ل��ن

غاضبة) تخرج (ثم
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الثامن املشهد

مالك:

َش��ان��ا َول��ي ل��ل��ع��ب��د ـ��َل ع��ب��ـ ي��ا ف��ان��ت��ظ��ري إذن

ومعه اليسار جهة من الطريق ناحية من صخر ويقبل ابنته، إثر يف (يخرج
األول.) املنظر يف يحملها كان التي الرصة

التاسع املشهد

صخر:

ُه��ن��ا! ص��دي��ق��اَي ال��ح��ظِّ ع��ج��ُب زْه��ي��ٌر؟ ع��م��ٌرو
ل��ق��اءًة ط��ي��ب��َه��ا ي��ا

عمرو:

أس��ع��َدن��ا م��ا ل��ل��ه
��نَ��ا ال��سَّ ال��َع��ال��ي ب��ال��ق��م��ر م��ْرح��بً��ا ب��َص��ْخ��ر أه��ًال
أح��س��ن��ا م��ا أظ��رَف��َه��ا م��ا ال��ُح��لَّ��ُة ه��ذه م��ا

زهري:

��ام؟ ال��شَّ أص��ن��ع��ُة

صخر:

ال��يَ��م��ن��ا؟ ت��ذُْك��َران ال �م وِل�
وث��م��ن��ا س��ل��ع��ًة ـ��ق ِدَم��ْش��ـ م��ن أْع��َل��ى ص��ن��ع��اءُ
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عمرو:

ال��ِغ��نَ��ى أْه��ُل يَ��ع��ِرُف��ه��ا أَخ��ي ي��ا أم��ور تَ��ْل��َك

زهري:

ف��ي��ه؟ وم��ا ص��ْخ��ُر ي��ا ـ��ل ال��م��ن��دي��ـ م��ا ذل��ك؟ وم��ا

صخر:

وغ��ال��ي��ه ال��َوش��ي م��ن أث��واب��ي م��ث��ُل ث��ي��اٌب
أُْه��دي��ه ج��ئ��ُت إل��ي��ه ث��وٌب م��ن��ك��م��ا ل��ك��لٍّ

حلة) منهما كل فيتناول الرصة (يفرد

زهري:

أب��ه��ج��ا وم��ا أب��َه��ى م��ا ل��ل��ه ُح��لَّ��ًة ل��ه��ا ي��ا ��ل ت��أمَّ ع��م��رو
َم��نْ��س��ج��ا ب��ل��د أع��ل��ى ص��ن��ع��اء ع��ام��ٍر ف��تَ��ى ق��ال م��ا ال��ح��قُّ

فيتناولها) حرير من طرحة الرصة يف (يرى

ع��م��رو؟ وت��ل��َك

عمرو:

ال��ط��اُووِس ذُنَ��اب��ي م��ث��ُل �ٌة �رح� ط�
الم��ِس ك��فُّ ال��وْش��ي ف��ي ل��م��َس��ْت م��ا ك��م��ثْ��ل��ه��ا
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(مبتسما): عمرو

ل��ع��ب��ل��ٍة؟ ه��ديَّ��ٌة

صخر:

ف��ارس م��ن م��ج��ل��وب��ٌة

زهري:

ع��ن��ت��رة؟ ت��الق��ي أن أزم��ع��ت ك��ي��ف ل��ي ق��ل ه��داي��اك م��ن ص��خ��ُر َخ��لِّ��ن��ا

صخر:

ن��ْف��س��ا ال��ع��ب��ي��د ش��رِّ م��ن ع��ب��دي��ن ال��نَّ��ْح��س��ا أُص��بُّ ال��ع��ب��د ع��ل��ى غ��ًدا
وب��أس��ا ُق��وى أش��دِّه��م وم��ن

َق��رع��ا غ��اٍب َض��يْ��َغ��َم ق��ارَع��ا أو َص��رع��ا ص��خ��ر ُج��ْل��م��وَد ص��ارع��ا إن
ال��م��ْط��َل��ع��ا أص��اب��ا ال��ش��م��َس رَم��يَ��ا أو

ح��يَّ��ه وْه��َو وم��ارٌد ال��م��ن��يَّ��ه وه��و غ��ض��ب��اُن
ج��نّ��يَّ��ه ِك��الَُه��م��ا
ع��ْم��رو ي��ا ت��أم��ل��ه��م��ا أق��ب��ال ه��م��ا ه��ا

اليمني) ناحية من قادمني شبحني إىل (ينظرون

عمرو:

ج��نِّ��ي��ان أق��وُل م��اذا
َه��م��ا؟ تُ��َرى ي��ا ول��م��ن
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صخر:

ال��ث��ان��ي َش��َريْ��ت وق��د ع��ب��دي األول ال��س��اب��ق

ومارد) غضبان العبدان (يدخل

العارش املشهد

ص��ْدت؟ أس��ٍد ك��م ل��ص��خ��ٍر ق��ل غ��ض��ب��اُن ت��ع��ال

غضبان:

أل��ِف ن��ْح��َو

عمرو:

ي��ك��ف��ي! ك��ان ل��يْ��ثَ��يْ��ن ق��ل��َت ل��و َل��ي��ث أل��ُف ال��ي��د أف��ي أْل��ٌف؟

زهري:

َق��ت��ل��َت؟ ذئ��بً��ا وك��م

غضبان:

اث��ن��يْ��ِن

عمرو:

َم��اذا؟

71



َعنْرتَة

غضبان:

ذئ��اب��ا! ن��اص��ي��ت��ي ع��داَد ق��ت��ل��ُت

زهري:

ك��الب��ا! ُوج��َدت ��ه��ا ت��ُج��سُّ وج��ئْ��َت س��ه��ام��ا ل��ه��ا ب��ع��ث��َت إذا وك��ن��َت
األس��د؟ َص��يْ��ُدَك ك��ي��ف ل��ي ُق��ْل م��ارد ي��ا وأن��َت

مارد:

َف��َرَق��ْد واد ل��ب��ْط��ن أت��ى إذا أص��ي��ُدُه
َص��َع��ْد م��ن ع��ن��ه��ا يَ��َزلُّ ن��خ��ل��ة ف��وق وك��نْ��ُت
ال��ول��ْد األمُّ ت��ح��ت��ض��ن ك��م��ا ِح��ض��ن��ي ف��ي وال��ق��وُس
ع��َدْد ب��ال ِك��ن��ان��ت��ي ف��ي ��َه��ام ال��سِّ وك��ان��ت
ال��ج��س��د أص��ل م��ْن ال��روَح ف��أُس��لُّ أرم��ى ه��ن��اك
ال��ك��ِب��د رك��ن وف��ي ش��ئ��ُت إن ال��تَّ��ام��ور ح��ائ��ط ف��ي

عمرو:

غ��ض��بَ��اُن

غضبان:

ل��ب��يْ��َك

عمرو:

أج��بْ��ن��ي
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غضبان:

ُم��ِر س��ْل

عمرو:

ال��غ��ض��نْ��َف��ِر؟ ع��ن��ت��َرَة ل��ق��ا ك��ي��ف

غضبان:

ِل��َوْج��ه؟ وْج��ًه��ا

زهري:

ال؟ ِل��َم

غضبان:

أْج��تَ��ِري ال

زهري:

وت��ْش��تَ��ري؟ إذَن ت��ب��ي��ُع��ه ك��يْ��َف

غضبان:

��ِر ال��ُم��ع��فَّ ك��ال��تَّ��يْ��تَ��ِل أت��ُرك��ه ب��َخ��ن��ج��ِر َف��ْرس��خ م��ن أق��ِذُف��ه

صخر:

ت��ْج��َه��لُ��ه ل��س��ت م��ارد ي��ا وأن��َت

73



َعنْرتَة

مارد:

ال��ل��ي��َث؟ ي��ج��ه��ُل َم��ن

صخر:

ت��ق��تُ��ل��ه؟ ف��ك��يْ��َف

مارد:

�مَّ وثَ� ف��أن��زلُ��ْه ج��ب��ل ل��رأس آت��ي

صخر:

َم��اذا؟

مارد:

أُرِس��ل��ه َس��ْه��ٌم ل��َي
يَ��ْس��ت��ق��ب��ل��ْه م��ن ال��ح��ي��اة يُ��َودُّع

لينرصفا.) اليمني ناحية وصخر عمرو يتجه ثم لحظة، الثالثة (يتهامس

عمرو:

راش��َديْ��ن ام��ض��ي��ا س��ي��را ال��ع��ب��دي��ْن ف��ي ال��خ��يْ��ُر

ضجة وتسمع اليسار ناحية من العبدان وينرصف وصخر عمرو (يخرج
الصدر، يف الذي الباب من عبلة فتظهر وعويل، وصياح فشيئًا، شيئًا تتعاىل

مضطربة.) فزعة
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الحاديعرش املشهد

الخارج: من أصوات

أََس��َدا! وا ك��ِب��دا! َوا وَل��َدا! وا

عبلة:

��ْه؟ ال��رَّجَّ ه��ذه م��ا ��ْه؟ ��جَّ ال��ضَّ م��ا زه��ي��ُر

زهري:

ُم��نْ��ه��زَم��ْة ُم��ْدِب��رًة ق��اف��َل��ًة أْح��َس��بُ��َه��ا
ُم��ح��طَّ��َم��ْه َف��َردََّه��ا ل��ف��ات��ك تَ��َع��رَّض��ت

ينادي) مناد صوت (يسمع

الصوت:

ال��خ��يَ��ْم أْه��َل ل��ك��م بُ��ْش��رى اس��م��ع��وا ال��ب��ي��د َم��ْع��َش��َر ي��ا
وغ��ن��م إبْ��ٌل ـ��َح��يِّ ال��ـ ووراء ع��ب��س ب��ظ��ْه��ر
ال��نَّ��َع��ْم ك��رائ��م م��ن َك ذا ن��ْح��َو م��ا أو أل��ف��ان
ال��َع��ج��ْم أرض وإل��ى ت��َس��اُق ك��س��َرى إل��ى ك��ان��ت

أخرى) ناحية من آخر مناد صوت (يسمع

الصوت:

أل��ف��ان األن��ع��ام م��ن ع��ب��س ي��ا ال��ح��يِّ وراء
س��ْرح��ان أْس��الب م��ن ءِ ال��ف��ل��ح��ا ع��ن��ت��رَة َج��نَ��ى
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س��اس��ان ب��ن ك��س��رى إل��ى تُ��ْزَج��ى اْل��َف��الَ ف��ي وك��ان��ت
ان��ي وال��دَّ ال��خ��ي��م��ات م��َن ال��ق��اص��ي ف��ل��ي��ع��ل��م أال
ب��ُق��ْط��ع��ان ال��ح��يِّ ع��ل��ى ج��اَد ق��د ال��لَّ��يْ��َث ب��أنَّ

زهري:

ال��لَّ��يْ��ُث؟ َم��ن

زهري:

ل��يْ��ثَ��ان؟ ال��ب��ي��د ف��ي ه��ل ال��ل��ُه ل��ح��اَك

ذعر هيئة يف املسلوبة القافلة فلول هم ونساء رجال الطريق عىل (يمر
اليمني.) من داخلني واضطراب

الثانيعرش املشهد

أحدهم:

ذراع��ي؟ م��نِّ��ي وأي��َن وذراع��ي

آخر:

س��اق��ي؟ ال��س��ي��ُف َط��يَّ��َر َق��ْد س��اق��ي أي��ن

امرأة:

نَ��ْع��ل��ي اْل��ق��ت��ال ف��ي ت��رك��ت نَ��ْع��ل��ي،
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أخرى:

ب��ع��ل��ي ف��ي��ه َخ��لَّ��ْف��ُت أن��ا ��ا أمَّ

آخر:

ص��اح��ِب��ْه! وب��ي��ن ـ��ُه ب��ي��نَ��ـ ح��ال م��ا واَف��رس��ي
ب��ه؟ وط��ار َس��ْرِج��ه ع��ن ح��طَّ��ِن��ي َج��ب��ان أيُّ

[باكية] عجوز

نْ��وِم ش��ر ال��َع��َراءِ ع��ل��ى ن��اُم��وا َق��ْوِم��ي م��ن َف��َواِرس ع��َل��ى َل��ه��ِف��ي
يَ��ْوم��ي ي��ت��أخ��ْر ل��م ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

عبلة:

ال��ق��اف��ل��ة ف��ي اب��ن��َه��ا ت��ب��ك��ي ث��اك��ل��ْه ال��ع��ج��وُز ت��ل��ك
ب��ك��اك؟ ق��ْل��ب��ي أوَج��َع َده��اك م��اذا أُمُّ ي��ا

العجوز:

س��رح��اِن وَل��دي ل��واء ت��ح��ت ال��ُف��ْرس��اِن ب��واس��ل م��ن ع��ش��رون

عبلة:

وال��طِّ��ع��ان؟ ال��ض��رِب ل��ي��ُث س��رح��ان

العجوز:

ال��م��ك��اِن ع��ل��ى ت��رك��تُ��ه��م أج��ْل
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وال��غ��رب��اِن ال��ح��داءِ ول��ي��َم��َة

عبلة:

ثَ��ك��َل��ى م��ن ال��رْح��ُم��ن ل��ِك ال��َق��تْ��َل��ى ف��ي س��رح��اُن إذن
ال��ُم��غ��ي��ُر؟ َم��ن

العجوز:

ع��ْص��بَ��ٌة

عبلة:

ال��زع��ي��ُم؟ م��ن

العجوز:

َع��نْ��تَ��رْه

عبلة:

ال��َف��َج��َرْه؟ ال��ل��ص��وِص أف��ع��اَل ي��ف��ع��ُل ع��ن��ت��رٌة

العجوز:

ي��ب��ت��دي ل��م ع��ن��ت��رٌة َظ��ل��م��ِت��ِه اب��ن��ت��ي ي��ا ال
يَ��ْع��ت��دي ال ش��بْ��ع��ه ـ��د ع��ن��ـ ك��ال��ل��ي��ث ع��ن��ت��َرٌة
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الثاني الفصل

عبلة:

ج��ن��اه��ا؟ وم��ْن إذْن ال��ح��ْرَب ب��َع��َث َم��ْن

العجوز:

�دي وَل�
ال��ه��بَ��ْل ال��ط��ري��ق ف��ي وف��اج��أَن��ا ال��ب��ن��ي��َن خ��ي��َر ال��دْرب ع��ل��ى ثَ��ك��ل��ُت
َرُج��ل أْو م��ع��ن��ا ام��رأٍة م��ن ال��رُّع��اة غ��ي��َر ث��الث��ي��َن وك��ن��ا
ال��ج��بَ��ْل يَ��تَ��َغ��طَّ��ى أو ��ْه��ُل ال��سَّ ب��ِه يَ��ض��ي��ُق ك��ث��ي��ًرا ��واُم ال��سَّ وك��ان
ِل��ن��ج��ت��ازه��ا ال��ع��راْق أرَض ��ُم نُ��يَ��مِّ وك��ن��ا

عبلة:

ك��ْس��رى؟ ن��ح��و

العجوز:

أَج��ْل

(غاضبة): عبلة

ال��ع��م��ل ب��ع��ض س��رح��اُن ويُ��م��ن��ُح ال��م��ن��ى وت��ن��ال��وا ال��ّرش��ا ل��تُ��ْع��ُط��وا
واألَس��ْل ف��ارس ُظ��ب��ى وت��ح��ت ال��ه��َم��ام ب��اس��م ال��ب��ي��ِد ف��ي وي��ح��ك��م
ال��ب��َط��ْل ال��ع��زي��ز ال��خ��ي��ام وع��ن��د ش��رواَن أن��و ب��ب��اب ذل��ي��ٌل
��بُ��ْل؟ ال��سُّ اف��ت��َراَق وت��ف��ت��رق��ون ال��ن��ج��وم ت��ح��ت ت��ه��ي��م��وَن ك��م إل��ى
ه��َم��ْل ف��وَض��ى ال��ب��ي��د ع��ل��ى ون��ْص��ٌف ال��ذئ��اب رع��ت��ه��ا ق��ط��اٌع ف��ن��ْص��ٌف
ال��دَُّول ك��ال��ذُّي��ول وت��س��َح��ب��ك��م ال��وج��ود ف��ي دْول��ٌة ل��ك��م ول��ي��س
ن��َزْل ج��ان��ب��ي��ه ع��ل��ى وك��َس��رى ق��ي��َص��ٌر ح��وض��ك��م ع��ل��ى أل��مَّ
ال��دََّخ��ْل األدع��ي��اءُ وم��ْه��َم��ازه ال��غ��ري��ٌب ن��ي��ِر ت��ح��ت وي��ح��ك��م��ُك��م
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َعنْرتَة

ال��نُّ��ذُْل ذُلَّ األع��اج��م ب��ب��اب ي��رت��ُدوَن وق��د األم��راءُ ُه��م

أحدهم:

س��م��ع��َت!

آخر:

ذَاك م��ا

األول:

ال��ن��اع��يَ��ه؟ س��م��ْع��َت
ف��ه��م��َت!

الثاني:

ن��اح��يَ��ه تَ��َزْح��َزْح ف��ارْق��ن��ي

(لعبلة): األول

األك��اس��َرْه ف��ي ت��ط��ع��ُن ُم��ك��اب��ره م��ْن ل��ك ي��ا
ال��م��ن��اِذَرْه! وت��ل��ع��ُن

اآلخر:

ال��خ��َط��ْب ت��ع��ق��ُل ك��ن��َت ل��و ال��ذه��ب ت��ن��ط��ُق ع��ب��ل��ُة
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الثاني الفصل

األول:

ل��ه؟ ت��ْرم��ي ال��ذي وم��ا

عبلة:

ال��َع��رب ل��ت��ح��ري��ر أرم��ي

األول:

م��مَّ؟ ت��ح��ري��ره��م؟

عبلة:

ال��ق��يْ��ـ��د م��ن

األول:

ق��يِّ��ُدوا؟ وك��ي��ف

عبلة:

واس��تَ��ْع��ب��دوا ق��وَم��ن��ا اْس��تَ��رق��وا وال��رُّوُم ال��ُف��ْرُس

ألخيه: الثاني

إذْن؟ ل��ي م��ا

األول:

َم��اذا؟
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َعنْرتَة

الثاني:

رْج��ل��ي ف��ي ق��ي��َد ال
م��ثْ��ل��ي! ج��م��ي��ع��ُك��م وال��ن��اُس وأن��َت

عبلة:

ال��رُُّس��ْل؟ ل��واء ح��ْول ك��إْس��رال1 ح��ول��ه ن��ل��ت��ق��ي ب��َط��ٌل أال
األَوْل رق��اَب م��وس��ى ف��كَّ ك��م��ا أع��ن��اَق��ن��ا ال��رِّق م��ن يَ��ُف��كُّ

األول:

َوَج��دن��اه؟

صوت:

ُق��ْل ال��ويْ��ُل ل��َك ت��ك��ل��م ي��ك��ون؟ تُ��رى ي��ا َم��ْن ذاَك َم��ْن

عبلة:

؟ ال��ع��ب��ق��ريَّ ع��ن��ت��رَة أت��ن��س��ْوَن

صوت:

خ��ب��ْل! ه��ذا ال��ع��ب��د أي��ح��ك��م��ن��ا
ح��َج��ْل م��ا إذا ال��دل��ي��ُل وب��ئ��س ال��غ��راُب ال��رج��ال أم��ي��ُر ل��ب��ئ��س

إرسائيل. بنو 1
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الثاني الفصل

األول:

ع��ن��ت��رة؟ أت��ج��ح��ُد

آخر:

ه��َزْل ب��ل ق��ول��ه ف��ي ج��دَّ ف��م��ا �ه �لِّ� خ�

عبلة:

ون��س��ا؟ ق��وًم��ا ع��ب��ُس ي��ا َج��بَ��نْ��تُ��ُم��و ب��الُ��ُك��م م��ا
َرَم��ى ب��م��ا ع��ن��ت��َرًة ال��ف��ت��ى ه��ذا رَم��ى ح��ت��ى
ع��ص��ا؟ األي��دي وف��ى نَ��ْع��ٌل أرُج��ِل��ُك��ْم ف��ي أل��ي��س

ويرضبونه) عنرتة سب من عىل (يهجمون

األول:

ال��م��َدى؟ ال��وق��اح��ة ف��ي ـ��َت ب��ل��غ��ـ َف��تَ��ى ي��ا ل��ك م��ا

آخر:

��رى؟ ال��شَّ ب��ض��ْرغ��ام ك��ل��ُب ي��ا َغ��رََّك ال��ذي م��اذا

املرضوب:

أن��ا؟ ش��أن��ي م��ن ي��ع��ن��ي��َك ال��ذي وم��ا ع��ن��ت��رٍة م��ن ي��ع��ن��ي��َك م��ا وأن��َت
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َعنْرتَة

عبلة:

��ن��ا ال��سَّ ال��ع��ال��ي ال��ف��ْرق��د ف��ي ت��ُخ��ْض ل��م ل��و أح��ًدا ل��ت��ع��ن��ي ك��نْ��َت م��ا ص��دق��َت
غ��دا م��ن وي��ْع��ن��ي راَح م��ن يَ��ه��مُّ ق��وم��ه َف��ذُْخ��ُر ش��داد ابْ��ُن أم��ا

اليسار.) ناحية من قادًما الستار وراء من عنرتة صوت (يسمع

عنرتة:

غ��اب��ْك وَربُّ ح��م��اك ح��ام��ي أن��ا ذا أن��ا ه��ا ب��ي��ُد ي��ا
ون��اب��ك ل��ي ُظ��ْف��رك ب��ج��م��ي��ع اْخ��ُرج��ي ج��اه��ل��ت��ي ك��ن��ت إن
ذئ��اب��ك م��ن ال��َك��واس��َر ه��ات ك��ل��ه��ا أس��وَدك ه��ات

أحدهم:

ال��ف��رارا ال��َف��راَر ه��ي��وا ع��ل��ي��ن��ا ـ��ث ال��ل��ي��ـ َط��ل��َع ق��د ال��َف��راَر رج��اُل ي��ا

وحدها) عبلة وتبقى اليمني ناحية من جميًعا (يفرون

الثالثعرش املشهد

الستار): وراء (من عنرتة

ع��ب��َل أي��ا

عبلة:

اس��تَ��ذَْرى؟ ب��ال��َخ��ي��م��ِة َم��ْن ال��ط��ارُق؟ َم��ن
م��ْن؟ ال��ه��ات��ُف م��ن

عنرتة) (يدخل

84



الثاني الفصل

عرش الرابع املشهد

عنرتة:

ال��ع��ب��س��يُّ ع��ن��ت��رة

عبلة:

ب��ش��َرى! ي��ا

عنرتة:

ال��ص��ْح��را أس��َد أج��ي��ري ال��ق��اع ظ��ب��ي��ة تَ��َع��ال��ْي
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الثالث الفصل

األول املنظر

مطروق. سبيل عىل عامر بني حي من مقربة عىل الصفا وادي يف (املنظر

قليل. بعد عىل منها، شجرة تحت بعريها عبلة عقلت وأشجار؛ ونخيل عيون
الطريق.) عىل ويروحون يغدون أناس

األول املشهد

عبلة:

ب��ع��ي��ْر ي��ا ت��ح��ب��ك وَم��ْن تُ��ح��بُّ َم��ْن ب��َربِّ��َك ل��ي ق��ل
ك��ث��ي��ْر م��راع��ي��ن��ا ع��ل��ى ف��إن��ه��ن ال��نِّ��ي��اق أيُّ
زي��ر؟ ك��ال��ع��ب��س��ّي أنْ��َت أم ب��ن��اق��ٍة اك��ت��َف��يْ��َت وه��ل
ال��بُ��ك��ور س��اَق أو إل��ي��َك ال��رَّواح َدف��ع ب��م��ا تَ��ْل��ُه��و
ي��دوْر ع��ق��ائ��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ي��وت ب��ي��ن ��ال ُم��تَ��ن��قِّ
وال��نُ��ف��ور ال��ت��ج��نُّ��ُب إال ع��ن��دن��ا ع��ن��تَ��َر َح��قُّ م��ا
أم��ي��ر! َع��بْ��ٍس ع��ل��ى َع��بْ��ٌد ُم��ْه��ج��ت��ي تَ��م��لَّ��ك ل��ي م��ا
ال��س��ري��ر ي��ْس��َع��ى ل��ج��اءه ��ري��ُر ال��سَّ ال��ع��َرَب ي��ج��م��ع ل��و
ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ُر ع��يْ��ن��َي ف��ي أن��ه إال ك��ال��ل��ي��ل
خ��ط��ي��ر م��ح��س��ود وك��لُّ ـ��ه ع��ل��ي��ـ ال��دن��ي��ا َح��َس��َدتْ��ن��َي



َعنْرتَة

فيلمحون فتيان، ثالثة الطريق يف يمر بينما بعريها بإطعام عبلة (تتسىل
عبلة.)

الثاني املشهد

قراد:

��َج��َرْه ال��شَّ أت��يْ��ن��ا أن��ا ل��و ض��رَّ م��اذا بُ��َج��يْ��ُر
ال��م��ن��تَ��ظ��ره ِب��اْل��غ��اَدِة س��اع��ًة ن��ل��ُه��و ه��ل��مَّ

بجري:

ال��َق��ْس��َوَرْه ب��ري��م أْل��ه��و أن��ا م��ج��ن��وٌن أأن��ا
ع��نْ��تَ��رْه َل��ب��اِة ع��ل��ى أج��ت��ري ال أخ��ي ي��ا ال

الثالث:

ثَ��ْرثَ��َره ُق��راُد ي��ا ـ��ب ح��س��ـ ب��َج��يْ��ُر ص��ه ص��ه
م��َع��طَّ��ره ت��ح��ي��ًة واب��ع��ث��ا ال��ُف��ض��وَل دع��ا
ب��نَ��ك��َره ع��ب��ل��ٌة م��ا ع��ب��ل��ٌة إال ت��ل��ك م��ا

الستار.) وراء من عنرتة صوت ويسمع اآلخر الجانب من (ينرصف

الثالث املشهد

عنرتة:

َع��ب��َل ي��ا
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الثالث الفصل

(لنفسها): عبلة

ع��ن��ت��رٌة؟ َع��بْ��َل؟ يُ��ن��ادي ذَا َم��ْن

عنرتة:

ع��بْ��َل ي��ا

(لنفسها): عبلة

األس��ِد نَ��بَ��رُة ل��ع��ْم��ري ت��ل��ك
ال��ك��ب��ِد م��ن ي��أت��ي أو ال��ق��ْل��ب م��َن ي��أت��ي ف��م��ه ع��ل��ى اْس��َم��ي ه��ذا ال��ح��بُّ ه��و ه��ذا
ُم��ن��ف��رد غ��ي��ر اس��م��ي نَ��ِس��َي ورب��م��ا م��ن��ف��رًدا ال��ب��يْ��داء ف��ي اس��م��َي ُد ي��ردِّ

عنرتة:

ن��دي؟ ك��ال��ص��ب��اِح ح��ْل��ٌو ال��ب��ش��اش��ة ط��ل��ُق س��ال��يَ��ُه ل��ْس��ُت ج��ب��ي��ٌن أي��ن ع��بْ��َل ي��ا
وَددي؟ ��ْرتُ��ه ض��فَّ إذا َل��ْه��وي وك��ان ف��اغ��يَ��ت��ي ك��ان ف��ْرٌع َع��ب��َل ي��ا وأي��ن
ال��لِّ��بَ��ِد إل��ى أح��ي��انً��ا ال��غ��دائ��ر م��ن أن��ُق��لُ��َه��ا األظ��ف��ار َخ��ْش��ن��ُة ي��ٌد ول��ي
َزَرد ف��ي ال��ل��ب��َوات َش��ع��ر وم��ن ح��ي��نً��ا خ��َم��ل ف��ي ال��غ��ادات ش��َع��ر م��ن تَ��ع��ي��ُث

املرسح.) عن بعيًدا الشجر وراء داحس فيختفي داحس، إثره ويف عنرتة (يقبل

الرابع املشهد

عنرتة:

ع��بْ��ل��ُة؟ أرى؟ َم��ْن
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َعنْرتَة

عبلة:

ع��ن��ت��رة؟ َم��ْن؟

عنرتة:

ت��ْص��نَ��ع��ي��ن؟ م��اذا ع��ب��َل��ُة ُم��ْه��َج��ت��ي

عبلة:

وْح��دي ��ف��ا ال��صَّ ع��ل��ى ل��ل��نُّ��ْزه��ْه خ��رج��ُت
ع��ن��دي م��ا أبُ��ثُّ ب��رَه��ْه ه��ن��ا أق��ض��ي
ال��رَّنْ��د وروض��َة األل��ب��ان خ��م��ي��ل��َة

البعري): إىل (مشريًا عنرتة

ع��ب��س؟ ن��ور ي��ا وذَاك

عبلة:

ص��ب��اُح ب��ع��ي��ري ه��ذا
��الَُح ال��سِّ وه��ذا ت��ح��ت��ي، َوبَ��ع��ي��ري م��ع��ي رب��ي

البعري) هودج عىل سالحها (وتريه

عنرتة:

وال��رِّم��اح��ا ال��ك��ن��ائ��ن وت��ت��خ��ذُ ش��يء ب��أَس ت��ْخ��َش��ى ع��ب��ل أم��ثْ��لُ��ك
س��الح��ا؟ َع��ن��ت��رة اس��ُم ي��ك��ف��ي أم��ا ب��اْس��م��ي ال��م��ح��ب��وُب اس��م��ك ُق��رن ل��ق��د
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الثالث الفصل

عبلة:

ال��َع��مِّ؟ ابْ��َن ي��ا أي��ن م��ن

عنرتة:

ال��ب��ي��د ع��اَل��ِم ِم��ن

عبلة:

ال��غ��ي��د! م��َن م��اذا ك��م ف��ت��اة م��ن ك��م
خ��َط��ْب إال ال��ب��ي��د م��ن ب��ح��يٍّ ي��ِق��ْف ل��م ع��ن��ت��رٌة ي��ق��ول��ون
أَح��ب وأخ��رى ت��ل��ك وغ��اَزَل تَ��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه��ات��ي��َك ف��ق��ال

ال��ح��ص��ى ِم��ثْ��َل ص��ْرن خ��الئ��لُ��ه

عنرتة:

ال��ك��ذب؟ ه��ذا أَص��دَّق��ت وأن��ت
ال��رِّيَ��ْب ال��ح��اس��دون ي��خ��ل��ُق وق��د ��دي ُح��سَّ ��ق��ه��ا ل��فَّ أح��ادي��ُث

عبلة:

س��ع��د؟ وأخ��ُت

عنرتة:

ل��َه��ا؟ َم��ا
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َعنْرتَة

عبلة:

ب��ع��ي��ره��ا؟ تَ��ُق��د أل��م
ت��ُزوره��ا أن ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي ن��س��ي��ت وم��ا

مذعوًرا.) داحس فيقبل أقدام، ووطء الشجر أوراق يف حفيف (ويسمع

الخامس املشهد

داحس:

ال��َح��ذَر ُخ��ذ س��يَ��دي َس��ي��دي

عنرتة:

داح؟ م��اَذَا

داحس:

وَدِب��ي��ب��ا أْرُج��ًال أْح��َس��ْس��ُت

عنرتة:

داح تَ��َخ��ْف ال

داحس:

ق��ري��بً��ا وش��رٍّا م��اث��ًال خ��َط��ًرا وأخ��ش��ى أَخ��اف ب��ل

أتى) حيث من داحس (يعود
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الثالث الفصل

السادس املشهد

عبلة:

وع��ات��ك��ٌة؟

عنرتة:

ب��ه��ا؟ ص��نُ��ْع��ي ك��ي��ف

عبلة:

ال��نَّ��ِم��ْر ب��ج��ل��د إل��ي��ه��ا ب��ع��ث��ت

عنرتة:

وأي��َن؟ وك��ي��ف

عبلة:

تَ��َع��ت��ذر وال ��ْل ت��تَ��نَ��صَّ ف��ال ذاَك ك��ان ل��ق��د
ال��َخ��ب��ا؟ ف��ي ت��ج��ئْ��ه��ا أل��م ع��ام��ٍر ب��ن��ُت وه��ن��ُد
ال��ذه��ب��ا؟ َع��ل��ي��ه��ا ت��ن��ثُ��ر أل��م ب��ْس��َط��اَم واب��ن��ُة
ُم��َش��بِّ��ب��ا؟ ت��ْط��رب��ه��ا أَل��م َش��يْ��بَ��اَن واب��نَ��ُة

عنرتة:

ال��ك��ذب��ا وح��دث��وك واخ��ت��َل��ُق��وا َزّوُروا ق��د
ع��ب��َل ي��ا ُرح��م��اك
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َعنْرتَة

عبلة:

ب��ال��خ��الئ��ْل اش��ت��غ��ل واْم��ض �ي �ن� دع�

عنرتة:

ذاك؟ ق��اَل م��ن

عبلة:

ال��ق��ب��ائ��ل ح��دي��ُث ه��ذا �ٌر �ي� �ث� ك�

عنرتة:

اب��ت��َس��ْم ال��ص��ب��ح ُغ��رَّة ع��ن وَف��م ب��ال��َق��َس��ْم َوأَْع��ظ��ْم وَع��يْ��ن��ي��ك ال
ي��ن��م ل��م ع��ظ��ي��ًم��ا أم��ًرا َرَع��ى م��ن ال��ه��وى ع��ه��د ع��ن َع��بْ��َل ي��ا أنْ��م ل��م
ال��َغ��ن��م ع��ي��ن��ي��ك بَ��يْ��َن أْس��ق��ي ح��ي��ن ��ب��ا ال��صِّ أي��ام ع��ب��َل ي��ا اذك��ري
��ُح��ْم ال��سُّ راح��ي م��ن ال��م��اء يَ��ْغ��تَ��رْف��َن أن��ٌس ح��ول��َي َوُش��َويْ��َه��اتُ��َك
ت��ح��ْم ل��م غ��ي��ري ال��م��اءَ ت��ولَّ��ى أو وارت��وت ح��ام��ْت ال��م��اء ح��ض��رُت إن
ل��ق��دم ف��رًع��ا ال��ُح��ْس��ُن ك��س��اك ق��د ُح��ْل��َوة ط��ف��ٌل أن��ت إذ اذك��ري
ال��خ��ي��م ظ��لِّ ف��ي ال��ح��يِّ وص��ب��اي��ا ال��ح��َم��ى ب��ص��ب��ي��ان ت��ج��ي��ئ��ي��ن إذ
األَج��ْم ل��ي��ث أو ال��ق��ف��ر ذئ��ب م��ع َخ��ب��ري ع��ل��ي��ه��م ��ي��ن ف��ت��ق��صِّ
ع��م اب��ُن ال��ُق��ْربَ��ى ف��ي ع��بْ��َل ي��ا وأن��ا ال��ه��وى ف��ي ع��ب��ٌد ع��ب��ل��ُة ي��ا أن��ا
ال��َع��َج��ْم وه��ام��ات ك��س��رى َراَح��تَ��ي ع��ل��ى أح��م��ل��ُه اإلِي��واَن اط��ل��ب��ي
ال��ه��رم م��ْص��َر م��ن ل��ك أج��ل��ْب ع��ب��َل ي��ا ال��م��ش��ه��وَر ال��ه��رم س��ل��ي��ن��ي أو
ال��ن��ع��م ُح��ْم��ر م��ن ال��ب��ي��د وراء م��ا َس��ل��ي أو م��ه��ًرا ال��ب��ي��َد س��ل��ي��ن��ي أو
وال��ق��ل��م س��ي��ف��ي اإلِن��س��اُن: ُق��لِّ��د م��ا أش��َرَف ف��خ��ذي ت��ع��ال��ي أو
ك��ال��ع��ن��م ب��ن��ان رّق��ي وح��َوى ق��ادن��ي ح��ت��ى ُق��ْدُت خ��ي��ل ُربَّ
األك��م َوُرْع��بُ��وُب ال��ق��اع رش��ا ص��ادن��ي ح��ت��ى ص��دُت ول��ي��وٌث
َس��ِئ��ْم ح��ت��ى ال��دَُّج��ى وت��ع��ه��دُت َم��لَّ��ن��ي ح��تَّ��ى ال��ن��ْج��م رَع��يْ��ُت ق��د
ال��ُح��لُ��م؟ أي��َن ل��ي ال��ل��ي��ل ف��ي��ق��وُل ال��ك��رى ُح��ْل��م ف��ي ط��ِي��َف��ِك أْش��تَ��ه��ي
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الناحية غري ويف الشجر وراء من وغضبان مارد يظهر األثناء هذه (ويف
عبلة فرتاه عنرتة ظهر إىل سهمه أحدهما فيسدد داحس فيها اختفى التي

إليه.) يلتفت أن دون بالرجل عنرتة فيصيح وتضطرب

السابع املشهد

(ضاحًكا): عنرتة

ف��دَْع ال��ك��ل��ُب يَ��ْق��تُ��لُ��ه ال ال��لَّ��يْ��ُث لُ��َك��ْع ي��ا َح��ذَار وَْغ��د ي��ا ح��ذار

ويفر ميتًا األرض إىل نفسه هو يخر ثم مارد يد من الرعب من القوس (يقع
غضبان.)

وق��ع وق��د ي��ده م��ْن وق��ع��ْت ق��د

الثامن املشهد

عنرتة:

َق��َف��اْه ف��ي ع��ي��ن��ان ِل��لَّ��ي��ث أَراُه أن ب��د ال ك��ان ق��د
َص��ْع��ب��ْه ال��ه��ُص��ور ال��ل��ي��ث زَم��َج��رُة ال��ك��ع��ب��ة َوَربِّ م��ات ان��ظ��ري س��ي��ري
ال��ِح��م��ام م��ن أن��ُج ل��م ل��والك ك��الم��ي اس��م��ع��ي ع��بْ��َل اس��م��ع��ي ب��ل
اه��ت��م��ام��ي وب��ك ات��ج��اه��ي ل��ك ام��ي ق��دَّ ص��ن��م��ي أن��ِت ك��ن��ِت ق��د
��ه��ام ال��سِّ ج��ْع��ب��ة ف��ي ويَ��َدُه ال��رَّام��ي َق��ْوَس ع��ي��ن��ي��ك ف��ي رأيْ��ُت

عبلة:

َرأي��َت؟ وَم��ا

95



َعنْرتَة

عنرتة:

أل��وان��ا اإلش��ف��اُق ل��وَّنَ��ه وال��وج��ه ح��ائ��رًة ال��ع��ي��ن رأي��ُت
ثُ��ْع��ب��ان��ا ال��ل��ي��ل وراء أثَ��رِت ك��م��ا غ��دائ��ُره وان��س��ابَ��ْت ش��ع��ُرك وق��فَّ
م��آلن��ا ارتَ��دَّ إال ال��ري��َح يُ��ْف��َرُغ ال م��ج��ت��ه��ًدا ك��ال��م��ن��ف��اخ ص��درك وق��ام
ب��ان��ا ُروَِّع��ْت ل��م��ا ع��ب��َل��َة ع��ط��ف ف��ي أب��ص��ُرُه ل��س��ُت ورائ��ي َش��رٌّ ف��ق��ل��ُت
ك��ت��م��ان��ا ع��ب��َل ي��ا ل��ه ت��س��ت��ط��ي��ع��ي ل��م ُم��ْرتَ��س��م��ا ع��ي��ن��ي��ِك ف��ي ال��ح��بُّ ل��ي والَح

عبلة:

؟ ال��ُح��بَّ ع��رْف��َت ك��ي��َف ! ال��ح��بُّ

عنرتة:

ع��ي��ن��ي��ك وِم��ْن م��ن��ِك

عبلة:

أح��ي��ان��ا ال��َع��يْ��نَ��ان ت��ك��ذب ق��د

عنرتة:

بُ��ه��ت��ان��ا ع��ي��ن��ي��ك م��ن ت��ع��وَّْدُت وم��ا ص��ادق��ٌة ال��ح��بِّ ع��ي��َن إن ال ع��ب��َل، ال

عبلة:

إن��س��ان��ا ك��اَن ل��ع��ي��ن��ي ال��س��واُد ه��ذا أج��ْل ذاك ك��ان ق��دي��ًم��ا ول��ك��ْن أج��ْل
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عنرتة:

َواْل��يَ��ْوَم؟

عبلة:

خ��ان��ا ق��د أح��ب��بْ��ُت م��ن ع��ن��ت��َر ال��ي��ْوَم ه��َوى ال��ج��ري��ح ق��ل��ب��ي ف��ي ل��َك م��ا

عنرتة:

ن��س��ي��ان��ا ق��ي��َل م��ا ع��ل��ى ُج��رِّي ع��ب��ل ي��ا َدع��ي ع��ن��ك واألْوَه��اَم ال��وَس��اوَس دع��ي

أقدام) وطء (يسمع

عبلة:

ن��اح��يَ��ْه ف��ل��ت��ت��واَر ��ٌة َض��جَّ ت��ل��ك ع��ن��ت��َر
وال��واش��ي��ْه ُس��بُ��ال إل��ي��ن��ا ال��واش��ي ي��ج��د ال

كأنهم وزهري ورضغام مالك أخرى ناحية من ويقبل الشجر وراء (يختفيان
هذا.) مثل من بيشء أو عني ماء من بالرشب زهري ويتشاغل بالطريق مارون

التاسع املشهد

رضغام:

ال��ح��يِّ س��يِّ��د
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َعنْرتَة

مالك:

ت��ق��وُل؟ ش��يء أث��مَّ ت��ك��ل��م َض��ْرغ��ام ل��ب��ي��ك أل��ف

رضغام:

َس��ب��ي��ُل؟ ال��زواج إل��ى ل��ي ف��ه��ل ال��ق��ل��ُب اخ��ت��اره��ا ع��ب��ل��ة ال��ح��يِّ س��ي��د

مالك:

ض��رغ��ام ي��ا وال��م��ه��ُر

رضغام:

ت��رْه اق��ت��رْح ع��ب��َل��ة؟ �ُر �ْه� َم�
تُ��َق��دِّره أن ع��ب��ل��ة إل��ى خ��لِّ أو ْرُه َق��دِّ
ال��م��ق��دره وُظ��نَّ��ا ف��ي��ه ش��ئْ��تُ��َم��ا م��ا وغ��ال��ي��ا

مالك:

ت��ْح��ذَره أن ف��اج��ت��ه��ْد غ��ال ض��رغ��ام ي��ا ال��م��ه��ُر

رضغام:

ال��م��ن��اِذَرْه ع��م��ام��َة واق��تَ��رْح ك��س��َرى تَ��اج َس��ْل
ال��ق��ي��َص��َرْه ص��ل��ي��َب ف��اْط��لُ��ب أو ال��ق��ي��ص��ر ُس��بْ��َح��ة س��ل

مالك:

ذاَك ف��وق ال��م��ْه��ُر
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رضغام:

ت��ذُْك��ره أن ت��َخ��ْف ال �ُه �ْل� ُق�

مالك:

ع��ن��ت��رة رأُس ال��م��ه��ُر ل��ه أص��ْخ إذْن اْس��م��ع

(لنفسه): رضغام

ق��ال؟ م��اذا ال��َويْ��ُل ل��ه

مالك:

ال��ف��ت��ى وج��َم ق��د

رضغام:

س��ائ��ُل أن��ت م��ا ه��ْوَل اذْك��ر ع��ب��ل��ة أب��ا

مالك:

ج��بُ��نْ��َت!

رضغام:

دم��ي ف��ي ال��ج��بْ��ُن م��ا ال��ل��ه م��َع��اذَ

مالك:

ذَْرًع��ا؟ ض��ْق��َت َف��ل��ْم
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َعنْرتَة

رضغام:

ه��ائ��ُل ع��ب��ل��َة م��ه��ُر
ال��ق��ب��ائ��ُل إل��ي��ه أم��ش��ي ال��ذي ِف��داءُ رأَس��ه أْخ��َط��ُف ال��ُف��ل��ح��اءِ إل��ى أأم��ش��ي
ق��الئ��ل ال��رج��اِل وش��ج��ع��اُن ش��ج��اٌع ان��ق��ُض��وا ق��د وال��ك��رام ل��ع��ْم��ري ك��ري��ٌم
ق��ائ��ل ال��ب��ي��ِد أي��ك��ِة ف��ي بَ��زَُّه وم��ا رن��ي��نُ��ه ال��ق��ائ��ل��ي��ن بَ��زَّ ق��ال إذا
ال��خ��م��ائ��ل ص��داه ف��ي وَغ��نَّ��ْت ُرب��اه��ا ب��ش��ْج��وه��ا ط��ارح��تْ��ه ال��ب��وادي َه��زاُر
وط��وائ��ل َخ��َل��ت ع��داوات وأْه��ل��ي أه��ِل��ه ب��ي��ن وال ثَ��اٌر، ب��ي��ن��ن��ا وم��ا

مالك:

ض��رغ��اُم؟ ي��ا وع��ب��ل��ُة

رضغام:

ع��ب��ل��َة ش��أن وم��ا

مالك:

ال��ع��ق��ائ��ُل؟ ال��ح��ج��از ف��ي ِف��َداه��ا أل��ي��س

رضغام:

األص��ائ��ل ع��ل��ي��ه��ا ��ْت َرفَّ وم��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ض��ح��ى ��ت ال��ت��فَّ م��ا ال��ش��ْم��ُس وف��داه��ا أج��ل

مالك:

ال��ع��ب��د؟ ت��خ��اُف أأن��َت
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رضغام:

ال��ف��ض��ائ��ل ال��رج��ال ف��ي َوتُ��رَج��ى تُ��خ��اُف �ه �اُف� أَخ� ال �ْم ِل�
ون��ائ��ُل ع��ف��اٌف بُ��رَديْ��ه م��لءُ ف��تً��ى ب��أُس��ه ذاع وإن ش��داٍد اب��َن وإن
واْل��َوص��ائ��ل أس��ت��اُره ق��ص��ائ��دُه��م ش��ع��ُرُه��م ال��ب��ي��ت ف��ي ال��م��س��ط��ور ال��ُع��ْص��بَ��ة م��ن

مالك:

زائ��ل؟ وال��ض��رب ال��طَّ��ْع��ن ق��ب��ل ال��خ��وف م��ن ه��ال��ٌك ك��أن��ك ُم��ْص��َف��رٍّا َل��َك َف��م��ا
ح��ائ��ط��ا ح��س��بْ��نَ��اُه اْس��م��ع زه��ي��ُر ت��ع��اَل

زهري) (يقبل

زهري:

ُه��و؟ ف��م��ا

مالك:

م��ائ��ل ال��ع��واص��ف ف��ي رك��ٌن
ال��ح��م��ائ��ل أن��ك��رتْ��ه ُع��وٌد ه��و إذا ل��ب��س��تُ��ه ف��ل��م��ا س��ي��ًف��ا ��ل��تُ��ه وأمَّ
ط��ائ��ل ف��ي��ه ل��ن��ا م��ا َج��ه��اًم��ا ف��ك��ان غ��د ف��ي ال��ح��يَّ يُ��م��ط��ُر غ��م��اٌم وق��ل��ُت
�ٌب �ل� ك� �َو ُه� إذا ب��ص��ه��ره ن��س��ت��ط��ي��ُل ك��ل��ي��ٌب وق��ل��ُت

رضغام:

ق��ائ��ل أنْ��َت م��ا َض��لَّ
ال��غ��الَئ��ل ال��ح��ج��ال ف��ي ح��وتْ��ه وغ��ْص��ٌن خ��يْ��م��ة ت��ح��َت ظ��ب��ي��ٌة ل��وال وأق��س��ُم
ال��َغ��وائ��ل ال��م��غ��ي��ب ق��ب��ِل م��ن وغ��ال��تْ��ك ل��ًق��ى ال��ثَّ��رى ف��ي ُج��ث��ًة إال رْح��َت ل��م��ا
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َعنْرتَة

مالك:

ض��رغ��اُم ي��ا ت��ج��رأَت

رضغام:

ك��ائ��ُل أن��ا ل��ي ِك��ل��َت ق��د ك��م��ا ول��ك��ْن ج��ْرأٌة ت��ل��ك م��ا

مالك:

خ��ائ��ل ال��زَّه��و م��ك��ث��ُر إال أنْ��َت ف��م��ا وق��اَح��ًة ح��ْس��ُب ِض��رَغ��اُم ي��ا ح��ْس��ُب ك��َف��ى
ال��دالئ��ل ال��نِّ��ج��ار ل��ؤِم ع��ل��ى وق��ام��ت وراءه ع��م��ا ش��ف ق��وًال ق��ْل��َت ل��ق��د
ش��م��ائ��ل ل��ل��ب��اس��ل��ي��ن ه��ذه ف��م��ا م��ن��ه��م��و أن��ك األب��ط��ال ي��رف��ع وال
ج��ائ��ل ب��ال��س��ف��اه��ة ل��س��اٌن ول��ك��ن تُ��ج��ي��لُ��ه س��ي��ف ك��األب��ط��ال ل��َك وم��ا
خ��ام��ل ال��ب��ي��د ف��ي ض��رغ��ام ي��ا وذْك��ُرَك ق��ْف��رٍة ك��ل ف��ي ال��س��وء ع��بْ��ُد أيُ��ذك��ُر
وع��ام��ل؟ س��ي��ٌف ك��ال��ف��ل��ح��اء ل��َك أم��ا ق��وم��ه ص��ن��دي��ُد ك��ال��َف��ْل��ح��اء أن��ت أم��ا

ل��ل��َع��ب��د؟ ح��س��ٌد أال

رضغام:

ح��ام��ل األك��ول��ة ل��ل��ن��ار أن��ا وال �ًدا �اس� ح� �ُت �ْس� ل� ال،
واألرام��ل؟ ظ��لُّ��ه ال��ي��ت��اَم��ى وي��أوي ب��م��ال��ه ال��ع��ف��اُة يَ��ح��ي��ا م��ن أأح��س��ُد
ال��ج��ح��اف��ُل؟ ك��س��رى أرض م��ن َزَح��ف��ت إذا غ��ي��ره ال��ب��ي��َد يَ��ع��ص��ُم ال َم��ْن أأح��س��د
ال��ق��ب��ائ��ُل؟ ال��م��ل��وك ت��ح��َت اف��ت��رق��ْت إذا ق��وم��ه ل��ت��أل��ي��ف يُ��رج��ى م��ن أأح��س��ُد

مالك:

ع��اه��ل؟ ثَ��مَّ أم��ا يُ��غ��ن��ي��ن��ا ال��ع��ب��ِد ع��ن س��يِّ��ٌد ثَ��مَّ أم��ا ع��ب��د! ي��ؤلِّ��ف��ن��ا
األراذل ال��ج��ف��اُة وال��روُم وق��يْ��َص��ُر وق��وُم��ه ك��س��رى ال��خ��س��َف ف��ْل��ي��ُس��م��نْ��ا إذن
ال��م��ن��اص��ل؟ وأي��َن ع��وال��ي��ن��ا ف��أي��ن ُع��زٌَّل ن��ح��ن إذَْن ع��ب��ٌد؟ أي��م��ن��ُع��ن��ا

102



الثالث الفصل

رضغام:

س��ام��ع أن��ا ل��ل��ذي ص��ب��ري ع��ي��َل ل��ق��د

مالك:

ف��اع��ل؟ أن��ت ف��م��ا ي��ن��ف��د ل��م ال��ص��بْ��ُر إذا

رضغام:

آج��ل ال��غ��د إل��ى م��ت��روك وآخ��ر ع��اج��ل ال��وق��اح��ة ��ي��ك ي��ن��سِّ ع��ق��اب

مالك:

ال��م��ن��ازل؟ ل��دي��َك ض��اع��ت ق��د َل��ك وم��ا ه��اذيً��ا ل��َك م��ا ض��رغ��اُم ي��ا رويْ��دَك
س��اف��ل األرض إل��ى ُم��ن��ح��طٌّ ال��نَّ��ج��م، إل��ى ع��الَ وإن ك��ال��دُّخ��ان إال ال��ع��بْ��ُد ف��م��ا

رضغام:

ت��أه��ْب ت��ع��اَل

هزٍّا) فيهزه بكتفه (يمسك

مالك:

ك��اِه��ل��ي خ��لِّ ك��اِه��ل��ي

رضغام:

ك��اه��ُل ذاك أم ذاك ُزبْ��ٍد أَق��ال��ُب
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َعنْرتَة

(صائًحا): زهري

رج��اَل��ك��م ه��ات��وا ال��ح��يِّ َس��َراَة ه��ل��م��وا

مالك:

ال��ن��وازُل ف��اج��أتْ��ه��ا ف��ع��ب��ٌس إل��يَّ
�ُس �بْ� َع� �ا ي�

زهري) ومعه هو الحي نحو فيجري قادًما عنرتة (ويرى

ع��ن��ت��رة؟

العارش املشهد

الستار): وراء (من عنرتة

ال��ن��ار؟ م��ن خ��وٌف أم ��يْ��ل ال��سَّ م��ن خ��ْوٌف ب��ك��م م��ا ل��ب��ي��ك
ال��ض��اري ال��َق��ْف��رة ول��ي��ث ال��ص��ري��م أف��َع��ى س��رب��ك��ُم��و ب��ال��ف��ْل��ح��اءِ ��ن أمَّ ال��ل��ُه

عنرتة) (يظهر

الحاديعرش املشهد

عنرتة:

ل��ل��ج��ار؟ ال��ج��ار ع��ه��ُد أي��ن أغ��ارٌة؟ ه��ن��ا أن��ت ض��رَغ��اُم أَرى؟ م��ن ال��ف��تَ��ى َم��ن
َم��ه��ات��ي؟ تَ��ْس��ب��ي أج��ئ��َت
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رضغام:

أخ��ط��ب��ه��ا ج��ئْ��ُت

عنرتة:

ب��إن��ك��ار يُ��ْل��بَ��س ل��م ��ْدَق ال��صِّ أج��َم��ل م��ا
�َرى؟ َج� �ا �م� ف�

رضغام:

ال��ذَّاري ال��ع��ائ��ُب ه��ذا ب��ال��ش��تْ��م ع��ل��ي��ك وبَ��غ��ى م��ال��ٌك م��نَّ��ا ن��ال
بَ��ُه أؤدِّ ك��ي إل��ي��ه ان��ص��رْف��ُت ح��ت��ى

عنرتة:

َج��بَّ��اِر ت��أدي��َب بْ��تَ��ُه أدَّ ل��ي��َت ي��ا
�اُم �رَغ� ض�

رضغام:

ع��ن��ت��رٌة

عنرتة:

ال��ث��اِر م��ن يَ��ْدنُ��و ق��د ع��ب��ْل��َة ح��ب ف��ي َش��َرٌك ب��ي��ن��ن��ا اس��َم��ْع
وأوط��اري آراب��ي ع��ب��ل��ة ف��إنَّ أربً��ا َغ��يْ��رَه��ا أن��ث��ى ل��ن��ف��س��ك ف��اج��ع��ْل
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َعنْرتَة

رضغام:

وأح��ج��اري أْوث��ان��ي َع��ب��ل��َة َج��ع��ل��ت َرُج��ٌل إن��ن��ي س��واه��ا َف��اْع��بُ��ْد وأن��ت
ف��اخ��ت��اري ُخ��يِّ��رِت ق��د ع��ب��ل��ُة ن��ق��ول م��ًع��ا ال��ن��ه��ار ْش��م��س إل��ى نَ��ذْه��ب ت��ع��ال

أنْ��َت؟ ت��رى ف��م��ا

عنرتة:

إي��ث��اِر ف��ض��ل أْو تَ��ْض��ح��ي��ٍة ج��م��اِل إل��ى ن��ص��ي��َر أن رأي��ي
ال��ج��اري ه��و س��ي��ف��ي أو س��ي��ِف��ك وُح��ك��م ُوض��ع��ا ق��د ال��م��ي��زان ف��ي ورأُس��َك رأس��ي
ع��ار م��ن ال��ح��بِّ ُدون ب��ال��م��وت ول��ي��س ك��رًم��ا ال��َه��وى َح��قَّ َق��َض��ى ِم��نَّ��ا م��ات م��ن

رضغام:

وإك��ب��اري وإْع��ج��اب��ي ح��بِّ��ي ي��أب��اُه أتْ��ب��ع��ُه ل��س��ُت رأيً��ا ع��ن��ت��َر رأي��َت
س��اح��ٌة ج��م��ْع��ت��ن��ا ال وال��ل��ِه

عنرتة:

ب��م��غ��وار م��غ��واًرا ت��ج��م��ُع ال��ح��رُب ال؟ �َم ِل�

رضغام:

َق��تَ��ْل��تُ��َك ه��ب��ن��ي

عنرتة:

؟ َض��رَّ م��اذَا
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الثالث الفصل

رضغام:

وأخ��ب��اري أن��ب��ائ��ي ال��ب��ي��د ف��ي ت��ك��وُن إذن �ف �ي� ك�
أظ��ف��اري؟ ال��رئ��ب��ال ف��ي أَج��رِّب ف��ه��ل ُش��ب��ول��ت��ه��ا م��ن َف��ِت��يٍّ��ا ش��بْ��ًال أل��س��ُت
ب��ال��غ��ار؟ ال��روم ج��ب��َه��ات م��ن أَح��قَّ ش��رٌف م��ل��ؤُه رأًس��ا أف��ل��ُق وك��ي��ف
��ار؟ وُح��ضَّ ب��ْدٍو م��ن ال��ق��ْوم ك��رام��ُة أم��ان��ت��ه��ا ف��ي ُع��نْ��ًق��ا أض��رُب وك��يْ��َف
��ار؟ وُس��مَّ َش��ْرب م��ن ال��ب��ي��ُد ب��َش��ْه��ده ُس��ق��يَ��ْت ط��ال��م��ا ل��س��انً��ا أرم��ي وك��ي��ف

(ينادي): عنرتة

ع��ب��َل ي��ا

الستار): وراء (من عبلة

ال��ع��مِّ اب��ن ي��ا ل��ب��ي��ك

عبلة) (تقبل

الثانيعرش املشهد

رضغام:

ُه��ن��ا؟ أن��ِت

عبلة:

أَج��ْل
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َعنْرتَة

رضغام:

أُذن��اك؟ ق��ي��َل م��ا َس��ِم��َع��ْت إذْن

عبلة:

ب��ي��ن��ك��م��ا دار ق��د ب��م��ا ع��ل��م��ُت أج��ل

عنرتة:

أرض��اك ال��ق��وَل ل��ع��لَّ ت��ريْ��َن؟ ف��م��ا
وي��ه��واك ض��رغ��ام يُ��ح��بُّ��ك وَق��د ودم��ي َج��رى ل��ح��م��ي ف��ي ُح��بُّ��ك ع��بْ��َل ي��ا

رضغام:

�الِت ال� �اَدَة �ب� ع� وأع��بُ��ده��ا ال��ُع��زَّي ُح��بِّ��َي أح��ب��ه��ا

عنرتة:

ب��ْش��َراك ال��َع��مِّ ب��ن��ت

رضغام:

َم��ْغ��ن��اك ح��ول إال ع��بْ��َل ي��ا ُط��ْف��ُت م��ا زَم��ن��ي ف��ي ال��ب��ي��ت ب��غ��ي��ر يُ��ط��اُف ول��و

عبلة:

�اذا؟ �م� ب� �َرى �ْش� بُ� ��رن��ي؟ تُ��بَ��شِّ ب��ْم ��ي َع��مِّ اب��ن ت��ق��وُل م��اذا
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عنرتة:

ال��ب��اك��ي ال��َع��اش��ق ب��ه��ذا

(لنفسها): عبلة

��اك��ي ال��شَّ ال��ُم��َع��لَّ��م إال أُتَ��يِّ��م ف��ال ب��ي ال��ف��وارَس أش��ق��يْ��َت َربِّ يُ��ِح��بُّ��ِن��ي؟

عنرتة:

يَ��ْل��ق��اك؟ ال��ده��ر ف��ت��رات ف��ي ك��ان ه��ل أت��ى ك��ي��ف ال��ح��بُّ ه��ذا ع��ب��َل اس��م��ع��ي ع��ب��َل
ن��اج��اك ق��ب��ُل م��ن ب��ال��ه��وى ل��ع��لَّ��ُه َزم��ن م��ن ال��ُح��بَّ ي��ش��ك��و ج��اءك ع��س��اه

ت��ك��ل��م ه��ات ض��رغ��ام

رضغام:

أش��راك��ي ق��طُّ ل��ع��ب��ٍس نَ��ص��ب��ُت ف��م��ا تَ��ْظ��ِل��ُم��ِن��ي أنْ��َت
ذاك ِش��ي��َم��ت��ي ف��ي وال ي��ق��وُل ك��م��ا ُخ��لُ��ق��ي م��ا ع��ب��َل ي��ا ل��ع��ن��ت��رٍة ق��ول��ي
َع��ذاراك؟ ف��ي إال ل��ق��ي��تُ��ك وه��ل ُض��ًح��ى األص��اد ذات ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��ن��ا ه��ل
ُع��زَّاِك ��تْ��ِر ال��سَّ وراءَ ن��ْظ��رِت ك��م��ا َخ��ِف��را خ��اِش��ًع��ا إال ن��ظ��ْرتُ��ِك وه��ل

عنرتة:

ه��اك ي��ًدا ا َم��دَّ ق��د ال��خ��ط��ي��ب��يْ��ن ه��اك راض��ي��ًة ت��خ��ت��اري��ن ع��ب��َل ي��ا اآلن

عبلة:

زم��ن م��ن ال��ع��مِّ اب��ن ي��ا اخ��ت��رُت ق��د إن��ي
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َعنْرتَة

عنرتة:

َم��ْن؟

عبلة:

س��يِّ��دي!

إليه) (تندفع

عنرتة:

وم��والك! اْل��َواف��ي َع��ب��دُك

بعيد.) من كأَنها الحي من استغاثة وأصوات سالح وقعقعة ضجة (تسمع

عبلة:

ع��نَ��تَ��ر؟ ذاك م��ا وف��وارٌس َص��يْ��َح��ٌة أذْن��ي وي��َح ي��ا

عنرتة:

وص��ي��اُح غ��ارٌة

عبلة:

يُ��ج��تَ��اُح ٌع ُم��َروَّ ثَ��مَّ وال��ح��يُّ ه��ن��ا ُم��َق��اُم��ك��م��ا َم��ا ع��ن��ت��َر ض��رَغ��اُم

مضطربًا) داحس (يقبل
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الثالث الفصل

الثالثعرش املشهد

عنرتة:

ال��ح��م��ى؟ دَه��م م��ا َداِح وراءََك م��اذا

داحس:

وس��الُح ش��كَّ��ة ع��ل��ي��ه��م ف��ئ��ٌة
وم��راح ن��ْش��وٌة ع��ل��ي��ه ول��ه��ا خ��ي��ل��ه��ْم أرُج��ُل ال��م��ه��ِد ت��راَب َوِط��ئَ��ْت

عنرتة:

ال��ب��وادي؟ أم��َن

داحس:

ِص��بَ��اُح ال��ن��ع��ي��م أث��ُر َق��َس��م��ات��ه��م ع��ل��ى َغ��س��اس��ن��ٌة ب��ل
وراح��وا ال��رِّي��اض َوْش��ِي ع��ل��ى وَغ��َدْوا ت��َرْع��َرُع��وا وال��ف��راِت دج��ل��َة ظ��لِّ ف��ي
وِط��م��اُح ت��َط��لُّ��ٌع ال��ع��راق أْرض ب��ه��م رَم��ى وال��ذي��ن ل��ْخ��م أوالَدُ
وب��ط��اح ح��ول��ه��ا ج��ب��اٌل ف��ي��ه��م وال��ت��َق��ْت وم��ك��ُة ب��ه��م ال��ح��ج��اُز ج��اءَ
َج��نَ��اُح ال��ت��م��اَم ب��ل��َغ وال ل��ه��م��و َم��نْ��َس��ٌر ت��ص��لَّ��َب ف��م��ا ه��ن��اك نَ��ش��ئ��وا

عنرتة:

ي��ب��ت��غ��ون؟ َم��ا

داحس:

وص��اُح��وا ال��ب��ي��وت َح��ول ب��ه َه��ت��ف��وا ُس��ْؤَل��ه��م رأَْس��َك أظ��نُّ
ط��اُح��وا ب��س��ي��ف��ك بُ��ْه��ًم��ا وف��وارًس��ا ق��ت��ل��ت��ه��ْم وك��ي��ف س��رح��انً��ا أن��س��ي��َت
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َعنْرتَة

رضغام:

اْل��َق��ْوم؟ م��ا

عنرتة:

ُرْس��تُ��ٍم ع��س��ك��ُر

رضغام:

رس��ت��م؟ َم��ْن

عنرتة:

س��م��اح وف��ي��ه ش��رٌف ل��ه ب��ط��ٌل
ي��رت��اح ب��أُن��س��ه إل��ي��ه ك��س��رى وص��اح��ٌب ال��ع��راُق يُ��َع��ظِّ��م��ه وَف��ت��ى

(لداحس): عنرتة

َوْج��ه��ه؟ م��ا َل��ْون��ه؟ م��ا ش��ك��ل��ه؟ م��ا

داحس:

��اح وضَّ ن��اع��ٌم أب��َل��ُج ري��اُن

رضغام:

رس��ت��ٍم؟ ش��ج��اع��ُة ف��م��ا ال��ج��م��اُل، ه��ذا
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الثالث الفصل

داحس:

ُم��ت��اح إل��ي��ه ي��م��ش��ي ل��م��ن َم��ْوٌت

عنرتة:

وث��ي��ابُ��ه؟

داحس:

ووش��اُح أع��ط��اف��ه ع��ل��ى ص��اٍف وبُ��ْرنُ��ٌس ال��ح��دي��د َزَرُد
��اح ال��لَّ��مَّ ال��ل��ؤل��ؤ ُق��رُط أُذْن��ي��ه ف��ي ورفَّ ��َواُر ال��سِّ س��اع��َده َح��فَّ ق��د

األصوات) وتقرتب الضجة (تزداد

رضغام:

واإلل��ح��اح ي��زي��ُد ال��ن��داءُ ه��ذا ل��ص��وت��ه��م أص��غ ال��ب��ي��د ل��واءَ اس��م��ْع

رستم) صوت (يسمع

الصوت:

ال��ع��ب��د رأس ال��ع��ب��ُد!

(لداحس): عنرتة

ُم��ب��اح م��ن��ك��ب��يَّ ف��ي ل��ه��م رأس��ي ل��ه��م ف��ق��ْل ام��ض

بعيد) من القادمة األشباح يواجه (ثم
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َعنْرتَة

ن��ب��اح األُس��ود ل��غ��ة ف��ي ل��ي��س إذ اْع��زبُ��وا ن��داءَك��م أف��ه��م ل��م ق��وم ي��ا
راح َوتَ��رِج��ُع ب��ه ت��ج��يء راٌح ل��ه��م ك��رًة غ��دا ق��د ل��رأس��ي وي��ٌح
واألرم��اُح األس��ي��اُف ت��ت��ق��طَّ��ُع ودونَ��ه ال��طِّ��الِب ف��ي ع��ل��ي��ه ك��ث��روا

املهاجمني.) للقاء ورضغام عنرتة وينرصف هاربني الحي من جماعة (يقبل

عرش الرابع املشهد

ستار): وراء (من عنرتة

ويُ��ن��اُح غ��ٍد ف��ي ع��ل��ي��ه يُ��بْ��ك��ى أيُّ��ن��ا ت��ع��َل��م أُْس��واُر ي��ا ل��ب��ي��ك

(للقادمني): عبلة

وال��ع��واءَ ال��زئ��ي��َر اس��م��ع��وا ع��ب��ُس م��س��اء ِع��ُم��وا ع��ب��س ُح��ي��ي��ت��ُم��و
ال��ل��واء ع��ن��ت��رَة ان��ظ��روا ق��وم��وا

الستار) وراء من الدائرة املعركة عىل الكل (يرشف

أحدهم:

األَج��ْم ل��يْ��َث ال��ع��َل��َم َح��يُّ��و ق��َدْم ع��ل��ى

الستار): وراء (من عنرتة

ع��ب��َل ع��ب��َل
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الثالث الفصل

عبلة:

َل��ْب أل��َف ل��ب��ي��ك

أحدهم:

ان��ق��َل��ب ش��داٍد ع��ب��ُد ذاك

عبلة:

ال��َع��رب وف��ت��ى ع��ب��س ل��واءُ ب��ل
��ُح��ْب ال��سُّ ف��ي ال��رْع��َد اس��م��ع��وا أن��ص��ِت��وا
ال��ق��ص��ب ف��ي ال��ل��ي��ث ص��ْرَخ��ُة ت��ل��ك

أحدهم:

ب��أًس��ا أخ��ي��ه دوَن ل��ه ل��ي��س وآَخ��ُر

عبلة:

أج��ْل

األْول:

ال��ُح��س��اُم ال��ع��ْض��ُب ِض��رغ��اٌم
َخ��بْ��ت ب��ِش��ْع��ِب ال��ض��يْ��غ��م��يْ��ن ُم��ب��ي��ُد

آخر:

ال��ّزؤاُم ال��م��وُت ِض��رغ��اُم أج��ْل
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َعنْرتَة

الثاني املنظر

يرشفون عبس بني من معها ومن عبلة تزال ال قصري، زمن بعد املنظر (نفس
من أبعد مكان إىل املرسح يف تأخروا قد أنهم يبدو كان وإن املعركة، عىل
جماعة أخرى ناحية من املرسح مقدمة يف قليًال. األول املنظر يف مكانهم
يكون يكاد وحديثهم صندوق أحدهم وبيد الفرس أنصار لخم بني من قليلة

همًسا.)

األول املشهد

لخم: بني من واحد

ب��أك��ف��ك��م؟ م��ا ال��ص��ن��دوق؟ م��ا ذاك؟ م��ا

الصندوق: حامل

واإلص��الح إخ��واُن ي��ا ��ْل��م ال��سِّ
أف��راح م��ح��لَّ��ة ُك��لُّ ال��ي��وَم ف��ارس بُ��ش��رى ال��ع��ب��ِد رأُس ال��ع��ب��ُد

مغطى) قتيل رأس فيه فريى الصندوق (يفتح

آخر:

يُ��زاح؟ ع��ن��ه ل��ل��ّس��تْ��ر وم��ا ي��نْ��ُزو؟ َل��ه م��ا أت��ي��ت��م؟ ع��ن��ت��رة أب��رأس

آخر:

َح��يٍّ��ا! أت��راه
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الثالث الفصل

آخر:

ُج��ِن��نْ��َت؟ ه��ل

األول:

األرواح غ��ول��ه��ا م��ْن وتَ��خ��لَّ��ص��ْت �ى �َض� َق� إذَن

آخر:

ال��غ��ض��ن��ف��ر؟ ذب��ح ال��ذي ذا م��ن

الجماعة:

ال��نَّ��ط��اح وك��ب��ُش��ه ال��ع��راق ف��ح��ُل �ٌم �ت� رْس�

آخر:

أرى؟ م��ا إل��ه��ي ي��ا ن��ن��ظ��ر. ح��ط��وه

الرأس) القائل (يكشف

أط��اح��وا؟ ال��رءوس أيُّ ل��ه��م وي��ٌل
��ف��اح؟ ال��سَّ م��ن ال��ج��ان��ي ت��رى ي��ا َم��ْن رس��ت��ٌم ول��ك��ن ع��ن��ت��رٌة ذاك م��ا

آخر:

ِك��ف��اُح؟ ال��ض��ي��غ��م��يْ��ن ب��ي��ن ك��ان ق��د ُرْس��تُ��ًم��ا ُل يُ��َج��ن��دِّ ع��ن��ت��رٍة غ��ي��ر َم��ن
ج��راُح؟ ال��ج��ه��ات ك��ل م��ن وع��ل��ي��ه غ��ارًق��ا ال��دَّم ف��ي ال��رأَس ت��ن��ظ��رون م��ا
ال��م��ص��ب��اح وان��َط��ف��ا ال��ب��ش��اَش��ُة َع��َف��ِت وج��ب��ي��ن��ِه َق��َس��َم��اِت��ه ع��ل��ى َل��ه��ف��ي
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َعنْرتَة

(صائًحا): آخر

َدارِس ع��ب��س َح��ْوَل ِل��َق��ت��ي��ل ف��ارِس ونَ��واح��ي ل��ك��س��رى ي��ا
ال��ع��راْق أُْس��وار ال��ج��ح��ف��ل ق��ائ��د ف��ارس��ي ب��ح��رٍّ ال��ع��ب��ُد َف��تَ��َك
ال��ع��رِب وم��ج��د ال��ف��ْرس َش��َرَف األْش��َه��ِب آل ال��ُم��نْ��ذر بَ��ن��ي ي��ا
ال��ع��ت��اْق ال��خ��ي��َل ث��اره ف��ي ف��ارك��ب��وا ال��م��وِك��ِب ف��ي رس��ت��ًم��ا ص��ح��بْ��تُ��م ق��د

ن��ب��ا ذو ي��وٌم َع��بْ��ُس ي��ا ب��ي��نَ��ن��ا

بعض.) إىل بعضها لخم وبنو عبس بنو الجماعتان (تتجه

عبس: بنو

َم��ْرح��ب��ا أه��ًال ب��ال��ي��وم م��رح��بً��ا

أحدهم:

ال��ت��الْق ي��وم وانْ��ت��َظ��َرْت أُْره��َف��ْت وال��ظُّ��بَ��ى أُع��دَّْت ��ْم��ُر ال��سُّ ه��ذه

عبلة:

َل��ْخ��م أوالََد

آخر:

ال��ُم��ن��ادي؟ َم��ن

آخر:

ع��ب��ل��ُة
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الثالث الفصل

األول:

ِت��ْل��َك؟ َم��ْن

اآلخر:

م��ال��ْك ِب��نْ��ُت
ك��ذل��ك ب��ه ُج��نَّ��ْت وال��ب��نْ��ُت ه��واه��ا ف��ي ُج��نَّ ع��ن��ت��رٌة

آخر:

ع��ب��س أخ��َت َل��بَّ��يْ��ِك َل��بَّ��يْ��ِك

عبلة:

ب��أم��س؟ أُنَ��بِّ��ي��ُك��ُم��و أال
وال��ص��ح��اَرى ال��ش��م��س ب��نُ��و ن��ح��ن ج��ن��س أب��ن��اءُ إال ن��ْح��ُن م��ا
ي��ثْ��أَروْه ل��ل��ف��ْرِس َخ��لُّ��وُه َدُع��وُه رْس��تُ��ًم��ا تَ��ح��ف��لُ��وا ال
يَ��اَرا ال��دِّ تَ��ْخ��ذُل��وا وال م��ن��ك��م أخ��وُه أًخ��ا يُ��ق��ات��ل وال
غ��ايَ��ْه ل��ك��ل وأْس��َرُج��وك��م راي��ْه ك��لِّ ت��ح��َت ُح��ش��ْرتُ��ُم��و
دارا وك��لِّ ك��س��َرى ل��ُك��لِّ وال��والي��ْه ال��م��ْل��َك ��ْع��تُ��ُم��و َوسَّ
أْخ��َرى داَن ال��روم وق��ي��َص��ُر ك��س��َرى ح��ك��م ت��ح��َت ق��ب��ي��ل��ٌة
أغ��ارا ك��ل��م��ا ي��رَك��بُ��ُه ج��س��را ل��ل��َغ��ْرب أص��ب��ح��تُ��ُم��و

أحدهم:

ال��غ��َزاُة ال��ق��اِئ��َد أيَ��تْ��ُرُك ف��ت��اُة؟ ي��ا ت��ق��ول��ي��ن م��اذا
تَ��وارى ق��د ال��ش��اِة وذاب��ُح ش��اُة ال��ط��ري��ق ف��ي ك��أن��ه
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َعنْرتَة

عبلة:

ال��ن��س��ْب ح��رَم��َة َل��خ��ُم ي��ا ال��ع��َرْب ب��ن��ي ي��ا ل��خ��ُم ي��ا

(ضجيج)

ال��َج��َل��ْب ه��ذا م��ا روي��َد

لخم: بنو

ع��ن��ت��َرْه رأَس ن��ري��د

عبلة:

ال��َع��َج��ْم وال أن��ت��م��و م��ا يُ��َرْم ل��م م��ا رم��تُ��م��و ق��د
األَج��م َل��يْ��ث ِب��ب��ال��غ��ي

لخم: بنو

ع��ن��ت��َرْه رأَس ن��ري��د

أحدهم:

ال��دِّم��ا ن��ح��ق��ُن — ش��ئ��ت إن — ُرْس��تُ��م��ا أْح��ِي��ي ع��ب��َل ي��ا
ال��م��ج��رم��ـ��ا نَ��اول��ي��نَ��ا أو

الجميع:

ع��ن��ت��َرْه رأَس ن��ري��د

الجميع.) ناحيته إىل فيلتفت بعيد من مقبًال عنرتة صوت (يسمع
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الصوت:

ت��خ��اط��ب��ي��نَ��ا؟ ذَا م��ْن َع��بْ��َل ي��ا تَ��ْغ��ض��ب��ي��ن��ا ع��ب��َل ي��ا أراك
ال��ع��ذارى؟ م��ْل��ك��ة م��خ��اط��بً��ا ال��ج��ب��ي��نَ��ا ي��رَف��ُع ذَا َم��ْن

عبلة:

ض��ي��َف��ْك ال��ح��يِّ ف��ي ل��خ��ًم��ا وُع��دَّ س��ي��َف��ْك خ��لِّ ال��ب��أس ع��ن��ت��رة
ج��ارا ال��ع��ب��س��يُّ ي��ق��ول��وا وال ح��ي��َف��ْك األَق��ربُ��وَن يَ��رى وال
ف��اع��دِل األدان��ي ق��راب��ت��ن��ا ل��خ��ٌم وه��ذه ال��ق��ري��َب َظ��َل��َم م��ن أن��َت م��ا
ال��م��ع��وِل ف��ْع��َل ف��ي��ه ت��ف��ع��ُل َواْل��يَ��ْوَم ب��اذًخ��ا ق��وم��ك رك��َن ت��ب��ن��ي ب��األم��س
م��ج��م��ل س��ي��رَة س��ْرَت إال ب��ال��ح��قِّ ب��ال��ه��وى ب��ع��ب��ل��ة ب��ال��ع��زى ب��ال��ب��ي��ت

عنرتة) (يظهر

الثاني املشهد

عنرتة:

األك��اس��َرْه ص��ن��ائ��ُع ال��َم��ن��اذَرْه ي��ب��ت��غ��ي م��ا ث��ائ��ره َع��بْ��َل ل��ك م��ا

لخم: بنو

ع��ن��ت��َرْه رأَس ن��ري��د

عنرتة:

أنَ��ا رأس��ي
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لخم: بني من واحد

أَج��ْل ال ل��ْم

عنرتة:

ِق��بَ��ل ب��ه ل��ُك��م��و َه��ْل

الكل:

أَج��ْل أَج��ْل أَج��ْل، أَج��ْل

عنرتة:

ع��ن��ت��رة! رأس بُ��ْع��َد ي��ا
َج��ْح��َف��ْل ف��ي وارج��ع��وا ل��ك��س��رى وام��ض��وا ال��َق��نَ��ا ه��ات��و ج��م��ع��ك��م ه��ات��وا َل��خ��ُم ي��ا
��ْل ُم��تَ��َرجِّ وم��ن ف��ي��ًال راك��ب م��ن وف��ارٍس ال��ع��راِق ب��ُف��رس��اِن ج��ي��ئ��وا
ُم��نْ��ص��ل م��ن ُق��لِّ��ْدت��ُم��و ب��م��ا رأس��ي واط��ل��ب��وا ال��م��ن��اص��ل أم��َض��ى وت��ق��لَّ��ُدوا
ج��س��م��ي م��ن رأس��َي وخ��ذوا َل��خ��ِم ب��ن��ي ي��ا َه��لُ��ّم��وا
��ه��ِم وب��ال��سَّ وب��ال��رُّم��ِح ��يْ��ِف َف��ب��ال��سَّ ش��ئ��ت��م ب��م��ا

صائحني) فيفرون عظيمة مقتلة منهم ويقتل (ينازلهم

أحدهم:

ب��ن��ف��س��ي أنْ��ُج َخ��لِّ��ن��ي

آخر:

ع��ب��ِس َج��بَّ��اِر م��ن أن��ُج
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إنْ��س��ي ل��ل��ج��نِّ��يِّ ُز ي��ب��ُر وال ج��نِّ��يٌّ ذاك

عبلة:

ع��ن��ت��َر ُرح��م��اك

عنرتة:

ذي؟ َع��ب��ل��ُة أن��ت

عبلة:

أج��ْل

عنرتة:

أف��َع��ْل ال��خ��وارَق َس��ل��ي ت��أُم��ري��َن م��ا

عبلة:

��ل وت��م��هَّ واتَّ��ئ��د ب��رم��ح ت��ط��ع��ن وال س��ي��ًف��ا تَ��ِش��ْم ال ع��نْ��تَ��َر رح��م��اك

عليها) يقبل ثم سالحه عنرتة (يلقي

عنرتة:

ب��ال��َع��ن��دِم أْش��َق��ري وتَ��ْص��ب��ُغ دْرع��ي م��ن ت��س��ي��ل وال��ج��راُح ذك��رك أن��َس ل��م
دم��ي) م��ن ت��ق��ُط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ُض م��ن��ي ن��واه��ٌل وال��رِّم��اُح ذك��ْرتُ��ِك (ول��ق��د
ال��م��ت��ق��ّوِم َق��ّدك ك��أْس��م��ر خ��ط��َرْت ألن��ه��ا ال��رِّم��اَح أع��ت��ن��ُق ف��م��ض��يْ��ُت
��ِم) ال��ُم��تَ��ب��سِّ ثَ��ْغ��رِك ك��ب��ارِق ل��م��ع��ْت ألن��ه��ا ��يُ��وف ال��سُّ ت��ق��ب��ي��َل (ووَدْدُت
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فخم رسادق صخر خيام ويف األشرت بني مضارب ويف عامر بني حي (يف
خدم عامر، وجوه من وأخرى عبس بني رساة من جماعة فيه حافل وسامر
وآخرون يزمرون، جماعة الرشاب. وأواني الطعام بقصاع ويجيئون يروحون

(… واملزاهر الدفوف عىل يرضبون

األول املشهد

أحدهم:

ع��ام��ْر إل��ى ��ْت ُزفَّ ال��َوْش��ي ف��ي ع��ب��ل��ُة
زام��ر ي��ا اْش��ُد ه��ات ال��ح��ّي زام��َر ي��ا
ال��س��ام��ر وأط��رب َه��يّ��ا ارت��ج��ل َه��يّ��ا

عامر: من شيخ

ع��ام��ر ض��ي��ف��اَن ال��ط��ع��ام ال��ط��ع��ام ق��وم��وا ع��ب��س ي��ا ال��ط��ع��اَم ال��ط��ع��اَم



َعنْرتَة

آخر:

ُح��س��اُة ي��ا أق��داُح��ُه وه��ذه ب��واط��ي��ه ت��ل��ك ال��ش��راَب ال��ش��راَب
ال��نَّ��واُة أل��ذَّ وال م��ن��ه أط��ي��َب اك��ت��س��ْت م��ا ع��ام��ر ت��م��ر دون��ك��م
��ق��اُة ال��سُّ ال��م��ل��وَك يَ��ْس��ِق ل��م م��ا ئ��ف وال��ط��ا َج��لَّ��ق زب��ي��ب م��ن دون��ك��م

آخر:

ال��ك��روم��ا اس��ق��ن��ي وه��ات م��ن��ـ��ه دع��ن��ي ال��رع��اة ش��راب ه��ذا

آخر:

ع��ام��ْر ص��ب��اي��ا ه��يّ��ا ال��ح��م��ى ج��وارَي َه��يّ��ا
ال��م��زاِه��ر ع��ل��ى ربْ��ن واض ال��دُّف��وف إل��ى ُق��ْم��ن
ال��س��ام��ر ج��م��اَل زَدن أو ال��ُع��ْرس ج��م��اَل زْدَن
ال��ك��أُس َج��رت ق��د األُنْ��س َك��م��َل ق��د

َع��بْ��س اط��َربُ��وا ق��وم��وا
ال��زام��ر وَرنَّ��م ال��س��ام��ْر ك��م��َل ق��د

ع��ام��ْر اط��رب��وا ُق��وم��وا

غناء:

م��ح��يُّ��وِك إن��ا ح��ي��يِّ��ن��ا ع��ب��َل ي��ا
ف��ي��ك ع��ن يَ��نْ��َف��ْح��َن ال��ري��اح��ي��ن��ا ه��اك
ال��غ��ي��ِد م��ل��ك��َة ي��ا ُح��رَّه ي��ا ع��بْ��َل ي��ا
ال��ب��ي��د َم��ف��رق ف��ي رَّه ك��ال��دُّ أص��ب��ح��ت
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ضيف:

وال��ذُّره ال��ش��ع��ي��ر ن��بْ��َت وال ال��ت��م��َر تَ��س��ق��ن��ي ال
أن��ق��ره وراءَ وُم ال��رُّ ي��ش��رُب م��ا وع��اط��ن��ي
ع��ن��ت��رة! ان��ق��ل��بْ��ُت م��ن��ه��ا أرب��ًع��ا ش��ربْ��ُت إذا

الستار) وراء من رجاًال يخاطب بعيد من عنرتة صوت (يسمع

عنرتة: صوت

ال��رج��اُل؟ َم��ن

الرجال: أحد صوت

ـ��َت؟ أن��ـ وم��ْن

عنرتة: صوت

وُم��غ��ي��ُر َف��ات��ٌك
ب��ال��ن��ف��ِس ف��ل��يَ��نْ��ُج ال��ع��يْ��َش آثَ��ر م��ن
ع��ب��ِس ع��ل��ى س��ي��ف��ي ال��ل��ه ج��رد ال

عامر: بني من واحد

ع��ن��ت��رٌة؟

آخر:

َم��اذا؟
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األول:

ج��اءَ ع��ن��ت��رٌة

آخر:

ش��اءَ م��ا ي��ق��ول س��ك��راُن ذاك ب��ل

آخر:

ال��ج��واءُ! ت��ردُّ م��اذا

(ثمًال): آخر

ثُ��َغ��اءُ إال ذاك م��ا
ال��ش��اءُ ال��َم��راع��ي م��ن ج��اَوب��تْ��ه��ا ُش��َويْ��ه��ٌة

عنرتة: صوت

رج��ال؟ ي��ا وق��ف��ت��ْم

الرجال: أحد صوت

وق��ف��ن��ا أج��ْل

عنرتة: صوت

ن��زاِل إذَْن نَ��زال إذْن نَ��زاِل
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الرجال: أحد صوت

ف��ت��ى ي��ا ت��أه��ْب

عنرتة: صوت

ب��ال��رج��اِل؟ أص��ن��ُع ك��ي��َف إل��ه��ي ��ي؟ ع��مِّ أب��ن��اءُ

الرجال: أحد صوت

ع��ب��س ل��ل��ق��اء ف��ت��ى ي��ا ت��أه��ْب

عنرتة: صوت

ل��ل��ق��ت��ال ف��اس��ت��ع��دُّوا وأن��ت��م

سالح) قعقعة (تسمع

عامر: بني من واحد

ال��زْم��ج��َرة؟ ع��رْف��َت أم��ا ال��ف��تَ��ى تَ��بَ��ي��نْ��َت أَم��ا

(ثمًال): عامر بني من واحد

ع��ام��ُر

آخرون:

َم��اذا؟
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األول:

ب��ال��ج��وه��رْه أي��دي��ك��م��و �رت �ف� ظ�
ب��ال��نَّ��يِّ��ره س��م��ائ��ه��ا وم��ن ال��ب��ي��د م��ن ف��زدتُ��ُم

آخر:

… وب��ع��ُد؟

آخر:

ال��ح��نْ��َج��ره ت��ك��دُّ ف��ي��م ت��ب��ت��غ��ي؟ م��اذا

األول:

ع��ن��ت��رة؟ أي��َن ال��ي��وم أي��ن أع��ل��َم أْن أري��د
ُم��نْ��ت��ظ��ره وع��ام��ٌر س��الح��ه��ا ع��ل��ى ع��بْ��ٌس
يَ��َره! ال��َع��بْ��ُد ف��ل��ي��ج��ئ ي��دي ف��ي َس��يْ��ف��ي وذاك

أحدهم:

ب��ال��الَِّت أع��وذُ ب��اْل��ُع��زَّى أع��وذُ

آخر:

ال��ُف��ج��اءات م��ن ب��ال��ب��ي��ِت ن��ع��وذُ

عنرتة: صوت

ال��ق��ْس��َوَرْه وأم��ي أب��ي ��بَ��ن��ي ل��قَّ ال��ذي أن��ا
ال��م��ن��ك��رْه َح��َم��الت��ي م��ن ال��ف��ال َض��راغ��ُم ��ت ض��جَّ
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عبس): من (آلخر عامر بني من واحد

ع��ب��ل��ه! َص��َداَق ك��ان ال��ع��ب��د رأَس إن ل��ي ت��ق��ل ل��م أَو

اآلخر:

أَج��ل ذاك ق��ي��ل ق��د

األول:

ن��راه؟ إذن ف��ك��ي��َف

عبس): (من ثالث

�َل��ه! أبْ� أن��ت
ع��ن��ت��ره؟ ال��غ��ض��ن��ف��ر رأس ع��ل��ى ي��ق��وى ال��ذي ذَا َم��ْن
ال��ق��س��وره أَُس��ي��ُد وه��وى دونَ��ه رُس��ت��م م��ات ق��د
ال��ث��رث��ره ال��ف��ت��اِة م��َه��ر ِم��ن ال��ح��يِّ ش��ي��وُخ وج��ن��ى
وأبْ��ع��ره! تُ��س��اُق نَ��ع��ًم��ا ف��ت��ات��ه��م ص��داَق ف��رُض��وا

السامرون فينهض مقنعة وفتاة عبس من آخرون رجال ومعه عنرتة (يدخل
من واحد لعنرتة ويربز قليل، غري عامر بني من ويفر سيوفهم ويشهرون

عبس.) بني

الثاني املشهد

املتقدم:

ع��ن��ي وت��ذود ع��ن��ه��ا أذوُد أنِّ��ي ع��ب��س تَ��ع��ل��م ال��ذي أن��ا
م��ن��ي ال��ح��ذاَر ��َي ع��مِّ اب��ن ي��ا ُخ��ذْ
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عنرتة:

ب��ش��ب��اِب��ْك ت��م��ت��ْع ع��ش ب��ك م��رح��بً��ا ب��ك م��رح��بً��ا

يؤذيه.) وال يده من السيف فيطري عنرتة عليه (يحمل

ع��ارا ب��األس��ر ت��ْخ��َش ال ط��ارا س��ي��ُف��َك ت��ع��اَل
األَُس��ارى ألْرَع��ى إن��ي

أسريًا) عنرتة رجال (يأخذه

عنرتة:

ال��ن��اص��يَ��ْه تَ��ُج��زُّوا وال ن��اح��ي��ْه األس��ي��َر ُخ��ذُوا

عبس) بني من آخر له (يربز

املتقدم:

واْل��ِق��س��يُّ ال��رم��اح ت��ع��رف��ن��ي ال��ع��بْ��س��يُّ ال��غ��َض��ن��ف��ُر أن��ا إن��ي
واِإلن��س��يُّ ال��ف��الِة ف��ي وال��وْح��ُش

عليه: حامًال عنرتة

ال��ن��اِزل��ه ال��ق��ض��اي��ا أن��ا ال��م��اث��َل��ْه ال��م��ن��اي��ا أن��ا
ق��اف��َل��ه ف��ي غ��ض��ن��ُف��ٌر

سيفه) (يحطم

أُِس��ر ال��س��ي��ف وص��اح��ب ُك��ِس��ْر ه��ذا ي��ا َس��ي��ُف��َك
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رجاله) (إىل

ُخ��ذُوُه

منازله) (إىل

ِس��ْر اْم��ِض ه��يَّ��ا

ثالث.) شاب له فيربز عنرتة، رجال (يأخذه

املتقدم:

ال��رئ��ب��اِل أب��ي م��ث��ُل األْش��بَ��اِل أخ��و أن��ا
أُب��ال��ي ال ب��ال��ِق��ْرِن

عنرتة:

ع��ب��ْث ط��ف��ُل ي��ا ال��ح��رُب م��ا َح��َدْث ي��ا أي��ًض��ا وأن��َت
ال��ج��َدْث إل��ى ت��س��ْر ال ق��ْف

يده) من السيف فيطري عنرتة عليه (يحمل

الشاب:

ك��ّف��ي ف��ي ك��ان ق��د س��يْ��ف��ي؟ م��ض��ى أي��ن

عنرتة:

َدَخ��ْل! َس��يْ��ف��ي ف��ي َس��يْ��ُف��َك تَ��َس��ْل وال تَ��ْغ��تَ��ِم��ْم ال
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ب��ط��ْل! ي��ا ه��ن��اَك ق��ف س��ْر
ب��ص��اِح��بَ��يْ��َك��ا اْل��َح��ْق لُ��ْع��ب��ت��ي أن��ت اآلن

إل��ي��ه��م��ا ان��َض��ِم��ْم اْم��ض

خرج قد كان آخر مبارًزا األرض من بيده رفع قد يكون األثناء هذه (ويف
الشاب.) بجانب فيقذفه إليه

إل��يْ��َك��ا ذَا وُض��مَّ

الجماعة) يخاطب (ثم

وْزرا دم��ائ��ك��م��و ف��ي تُ��رك��ب��ون��ي وال س��الََح��ك��م أل��ق��وا ق��وم ي��ا ح��رب��ك��م ُس��ًدى
�دي؟ ي� �م �تُ� رأيْ�

عامر: بني أحد

ب��ْط��َش��َه��ا؟ أْع��َظ��َم ك��ان م��ا

عنرتة:

وس��يَ��ف��ي؟

آخر:

يُ��ْف��رى وال يَ��ْف��ري ال��م��ْوت ك��س��ي��ِف

معه.) دخلت التي املقنعة الفتاة من عنرتة (يقرتب

رَج��ال��ي م��ْن وال م��ن��ي ت��خ��اف��ي ال ت��ع��ال��ي ع��روُس ي��ا اآلن ان��ه��ض��ي
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ب��األب��ط��ال ال��ن��س��اءُ تَ��ْش��َق��ى ك��ي��ف م��ن��ه��م خ��وَف ف��ال ك��ل��ه��م بَ��ط��ٌل

عبلة) هي فإذا القناع وجهها عن (يرفع

ذهول): (يف صخر

ه��ذه؟ َم��ْن

عبلة:

ع��ب��ل��ُة

صخر:

إذْن؟ ت��زوَّْج��ُت ب��م��ْن �ْن! َم�
ال��ن��س��اء؟ ف��ي ت��ك��وُن تُ��رى وم��ْن ال��َخ��ب��اءِ؟ ف��ي تَ��رك��ُت ال��ت��ي م��ن

آلخر: رجل

وُع��ْرِس��ْه؟ ص��ْخ��ر دار ف��ي أل��ْس��نَ��ا أج��ب��ن��ي ل��ك��ْن

اآلخر:

ب��نَ��ْح��ِس��ْه أم��وٌر ج��َرْت َص��ْخ��را وأْح��َس��ُب ن��َع��ْم

عنرتة:

ف��راُر م��ن��ه م��ا ال��م��وُت ف��إنِّ��ي ق��ض��ائ��ي ان��ت��ظ��روا ع��ام��ُر ق��ي��اًم��ا
ق��راُر ل��ك��م ع��ام��ٍر ف��ي ف��م��ا ع��ودوا ل��ألوط��ان َع��بْ��س وأن��ت��م
يَ��اُر ال��دِّ ت��ن��ك��رت وإن تُ��َح��بُّ ج��ن��يْ��تُ��م م��ا وأنْ��َس��ى ل��ك��م نَ��س��ي��ُت
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رجل): يقولها جملة (كل الجماعة

بَ��َط��ْل ي��ا ال��ص��ْف��َح ع��ن��ت��رة ال��َع��ْف��َو
م��م��ت��ثَ��ل أم��ُرَك تَ��ش��ا ب��م��ا ُم��ْرنَ��ا

عنرتة:

ال��َخ��ب��ا ف��ي ح��س��بْ��تُ��ُم��وه��ا وك��ن��ت��م��و م��ع��ي ع��ب��ل��ًة ق��وُم ي��ا رأي��تُ��م��و
ح��م��ى إل��ى ح��م��ى م��ن ي��ن��ُق��ل��وه��ا أن ع��ام��ر وش��ب��اب ب��َع��بْ��س ن��ي��ط
ال��ُق��وى اء أش��دَّ ف��ت��ي��انً��ا ع��ش��ري��ن ح��وْل��َه��ا وك��ان��وا ب��ع��ي��َرَه��ا س��اق��وا
نَ��ج��ا م��ْن ب��ال��ف��رار ال��م��ن��ون م��ن َف��نَ��ج��ا ال��ط��ري��ق ع��ل��ى أدرك��تُ��ُه��ْم
ال��ف��ال ف��ي م��ج��ن��دَّل��ي��ن ُغ��ودروا ق��د َع��ْش��َرة ن��ح��و ال��رح��ْل دوَن وم��ات
ه��ن��ا إل��ى م��ع��ن��ا ال��م��َس��ي��َر إال أب��ْوا ال��َع��مِّ ب��ن��و ه��م وه��ؤالء
ال��خ��ط��ا وح��ثَّ��ت ع��ب��ل��ٍة ب��ع��ي��َر ف��رك��بْ��ت ن��اج��ي��ٌة م��ع��ي ك��ان��ت
أن��ا ب��أت��ب��اع��ي تُ��ح��َدى َوانْ��َط��ل��َق��ْت خ��م��اره��ا وف��ي ع��ب��ل��ٍة وش��ي ف��ي

رجل:

ال��َع��َرْب ف��ي ل��ي��ْؤث��َرنَّ ع��ج��ْب ع��ب��ل��ٍة ح��دي��ُث
ال��ِح��َق��ْب ل��ت��روي��نَّ��ُه

صخر:

وش��ائ��ي! إبْ��ل��ي َف��ق��دُت واب��الئ��ي واش��ْق��َوت��ي

عبلة:

ال��ع��الن��ي��ه وف��ي ال��س��رِّ ف��ي ت��ه��واَك ج��اري��ْه ال��خ��ب��اء ف��ي إنَّ ص��ْخ��ُر ي��ا
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صخر:

م��ْن؟ ت��ح��ب��ن��ي! ج��اري��ٌة

عبلة:

ن��اِج��يَ��ه

صخر:

ل��ي��ه؟ أراده��ا وم��ن ن��اج��ي��ٌة؟

عبلة:

م��ك��ان��ي��ه َج��َع��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي أن��ا

عنرتة:

ك��ال��رَّش��ا ج��اري��ٌة ف��تَ��ى ي��ا ن��اج��ي��ٌة
ت��ش��ا ل��م أو ش��ئْ��َت إن ب��ه��ا ب��اٍن وأن��َت

صخر:

ع��ام��ْر ق��ِب��َل��ْت إن ب��ال��ح��ك��م ق��ب��ْل��ُت
اآلم��ْر ُه��نَ��ا أنَ��ت ش��ئْ��َت ب��م��ا ُم��ْرُه��م

عنرتة:

ن��اح��يَ��ْه ي��م��ض م��ن��ك��م��و إرادت��ي يُ��خ��ال��ْف َم��ْن

أحد) يتحرك (ال
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َعنْرتَة

َق��ض��ائ��يَ��ْه ورض��ي��تُ��ْم م��ش��ي��ئ��تَ��ي ق��ب��ل��ت��م ق��د
ن��اج��ي��ْه ُع��ْرَس واش��ه��دوا ع��ب��ل��ة ُع��ْرَس اش��ه��دوا

عبلة:

أَخ��اُف إن��ي

عنرتة:

األَس��ِد ج��اُر يَ��َخ��اُف �ا �بً� �ج� ع�

عبلة:

ب��م��رَص��ِد ل��ي وُك��نْ��َت ص��ْدت��ن��ي يُ��ق��اُل غ��ًدا
ال��ت��م��رُِّد ع��ل��ى م��رن��ا ْ ت��آ ق��د يُ��َق��اُل غ��ًدا

��ُه َع��مَّ خ��اَن يُ��َق��اُل

عنرتة:

َوأن��ِت

عبلة:

وال��دي ُخ��نْ��ُت

عنرتة:

ال��ن��دي ول��يَ��ه��ِذ ش��اءَ ق��ْد م��ا ��ام��ُر ال��سَّ ل��يَ��ُق��ل
وت��ْق��ُع��ِد ب��ه ن��أت��ي ل��م��ا ال��ب��ي��د ول��ت��ُق��م
ي��دي ف��ي ك��نْ��زي ص��ار ق��د ب��ع��دم��ا يَ��ُه��مُّ م��اذا
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َم��ْق��ص��دي وب��ل��غ��ُت ِك ُم��ن��ا ِن��ل��ت أن وب��ع��َد

عبلة:

ُم��ْع��تَ��د؟ وك��لِّ ل��يٍّ ف��ض��و ك��لِّ م��ن وال��ن��اُس

عنرتة:

ُم��َه��نَّ��دي أو ال��ن��اس ت��ي ِل��ق��ن��ا خ��لِّ��ي ال��ن��اُس؟
تُ��ح��م��دي ل��م ال��رَّش��ا ُم��خ أط��َع��م��ِت��ه��ْم إذا أن��ت
وال��تَّ��ودُّد ـ��تّ��ْم��ِل��ي��ق ب��ال��ـ ��ونَ��ك ي��ُخ��صُّ غ��دا
ال��م��ع��ب��د ف��ي دْم��ي��ٌة ـ��ِت وأن��ـ م��ْع��ب��ٌد ال��ب��ي��ُد

عبس: من واحد

أع��داُؤْك وال��رََّدى ال��ذَّل َل��ِق��َي ِف��داُؤْك ن��ح��ُن ل��ع��بْ��َس اس��َل��م ع��ن��ت��َر
ال��ْج��وَه��َرْة إِل��ي��َك يُ��ه��دي أْن ��َك ع��مُّ أبَ��ى ل��ق��د
ن��أَم��رْه أْن ل��ن��ا ن��ح��ُن ق��ْوُم��ْه ن��ح��ُن ��ك ع��مُّ
ع��ن��تَ��رْه ه��اِك ع��ب��َل��ُة ع��ب��لَّ��ة ه��اَك ع��ن��تَ��ر

عنرتة:

ب��ن��اج��ي��ْه ج��ئْ ال��َخ��ب��اءِ إل��ى ام��ض َص��ْخ��ر اآلن
ال��غ��ال��ي��ه ال��ع��روَس ��وا ُزفُّ أق��ب��ل��وا ع��ب��ُس ع��ام��ُر
ب��ال��رَّاع��ي��ه وال ع��ب��س ف��ي ب��ال��خ��ادم ه��َي م��ا
ال��ع��ال��ي��ه ال��ب��ي��وت م��ن ح��رٌَّة ف��ت��اٌة ل��ك��ن
ال��م��اش��ي��ه ك��ث��ي��ر ـ��ال ال��م��ـ ب��واف��ر ت��زوََّج��ْت
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َعنْرتَة

صخر:

َع��نْ��ت��ر

عنرتة:

ُق��ْل ه��ات َص��ْخ��ُر

صخر:

وَش��ائَ��ي��ْه؟ وإِب��ل��ي

عنرتة:

ن��اج��يَ��ْه م��ه��ر وه��ي إل��ي��َك غ��ٍد ف��ي تُ��ردُّ
م��ع��ا ن��ع��ي��ش أن ال��ل��ي��ال��ي ري��ُب وش��اءَ زَم��ن��ي ق��رب��ك��م ف��ي س��اَم��ح��ن��ي ع��ب��َل ي��ا
��بُ��ع��ا ال��سُّ ه��نّ��ئ��ي ت��ع��ال��ْي س��ب��اع وي��ا ع��ن��ت��رة أع��راَس اش��ه��دي ه��يّ��ا ب��ي��ُد ي��ا

عبلة:

ان��ص��دع��ا ب��ه َش��م��ل��ي ف��ي َظ��نّ��َي وك��ان ب��ع��ن��ت��رة َش��ْم��ل��ي ع��ام��ر ف��ي ال��تَ��اَم
اْج��تَ��م��ع��ا ال��ُف��ْرق��ة ب��ع��د ش��ت��ي��ت��ي��ن م��ْن ك��م َف��رح وف��ي ُع��ْرس ع��ل��ى اج��ت��م��ع��ن��ا ق��د
خ��َش��ع��ا ��َف��ا ال��صَّ ف��وق م��خ��ل��ب��ه َم��رَّ ل��و أس��د ي��َدْي ف��ي ب��ن��ان��ي وض��ع��ُت إن��ي
ت��بَ��ع��ا ل��ي ص��ْرن ح��ت��ى ال��ب��ي��د ع��ق��ائ��َل وم��لَّ��ك��ن��ي إج��الل��ي ال��ق��ب��ائ��َل س��اَم
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