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 ذكرينا فقد ألِْفنا التصايب

 ونسينا أيام كنا أباًة 

 ورخيَص الهوى ورجع الرباب 

 منأل الكون بالندى والشباب

*      *     *
 يا ضفاف الريموك مالك أقفر

 يا ضفاف الريموك مالك أغضيـ 

 يا ضفاف الريموك آن لك البعـ 

ت من الشم واألسود الغضاب

 ت عىل غمرة الزمان املحايب 

 ـث فميدي وهليل يا روايب 

 جبيل؟ هل شهدتها وهي ترتج ارتجاج الرعود خلف السحاب

 مائجات، مجلجالت الهتافا 

 تحت أقدم أمة تطلب الفتـ 

 ربض الروم فوقها يطلبون الثـ

 أثقلوا السفح بالحصون الروايس 

 وسالحٍ مقعقع وجيوش 

 بني راٍم ورامح وأخا درع 

 أزمعوا سحق أمة تتنزى 

 أمة يعربية جبلتها 

 ت حيارى، محمومة األعصاب 

 ـح وجيش مظفر غالب 

 ـار حمر العيون واألنياب 

 وقباٍب متتد خلف قباب 

 عدِد الرماِل والحىص والرتاب 

وحر   و طامع   يف      نهاب

 نزوانا يف عزمها الوثاب 

 راحة الدهر من صليل الحراب 

*      *     *
 ذكرينا تاريخنا وغالنا

 ذكرينا أيام كنا أباة 

 وأحاديث مكرمات عذاب 

 منأل الكون بالندى والشباب

ذكِّرينا

ذكرينا ......

مقدمة ملرسحية الريموك التي مثلت بحضور  سلطان االنتداب الفرنيس  وألقيت هذه 
القصيدة.... 
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الريموك مرسحية شعرية ذات فصل واحد

وثالثة مشاهد

األشخاص 

رشحبيل: األمري الجريح

جامنة: ابنة قالون ممرضة

قالون وفامي: جاسوسان 

عصام: حاجب رشحبيل

خالد ابن الوليد: أمري يأيت لنجدة رشحبيل

عجوز جاءت لرشحبيل شاكية

جندي روماين جريح

جنود عرب خارج الخباء ال يظهرون عىل املرسح
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الفصل األول

    يجري حوار الجاسوسني أمام الستار قبل رفعه، يأيت قالون من اليمني ثم يتبعه 

فامي، ويقدم الحاجب من اليسار. 

قالون )وحده(: 

مدهشاً، واكتشفت رساً جديدا

ت ويفني أبطالها والجنودا 

ر وتلقى سياطنا والقيودا

ـقاه إال مكبال أو رشيدا 

مأل الرب والبحار جنودا 

سا وتذري وعيدها والوعودا 

ـف وأميس مكرماً محسودا 

وفضاًء رحباً وظالً مديدا 

يف مقر العدو فخاً حديدا 

ـل تؤايس جرحاً بليغاً عنيدا 

يف حامها مالذي املنشودا 

ـر فأفيش رساً وأخفي حقودا 

يتلوي فيه األمريُ وحيدا 

بت سهران ُمنصتا مستفيدا 

 يوايف أمريه مستزيدا 

وعرفُت التدبري واملجهودا 

ـسمُر يا من كنتْم لروما عبيدا 

 وليت الخيام ظلت لحودا 

ـقاً ومنحو طريفكم والتليدا 

وأخرياً عرفُت أمراً عظيامً 

سوف يقيض عىل العروبة باملو

بعد أن تنهل املرارة والعا 

جيُشها ظافراً غزانا ولن تلـ 

سيدي قيرص عىل عرش روما 

وجواسيس تخطف الهمسة الخر

سيدي قيرص سيمنحني العطـ 

وأاُلقي ماالً  كثرياً وجاهاً

كيف ال وابنتي جامنُة صارت 

هي يف خيمة األمري رشحبيـ

فتالقى جوداً عميقاً وألقى

أرسق السمع وهي ال تدرك األمـ 

أذنت يل بالنوم قرب خباٍء 

فتظاهرُت بالكرى غري أين 

فإذا القائُد املنفذ هاّمم 

فسمعُت الحديث حرفاً فحرفاً

ويحكْم أيها الحفاُة العراة الـ 

ليتكم ظلتُم النياَم األذالء

إننا اليوم سوف نسحقكم سحـ 
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)خائفاً(  
 من تُرى يُقبل نحوي 

 عله بعض جنود القـ

 تحت أستار الدجّنة 

 ـوم هل خيبت ظنه

وتواريت...       

)فامي(:   
 .... متهْل

 أنا مسكنٌي فقري 

 وترّفق يا أُخّيا

خانني الدهُر 

 فتيا 

 هل أالقي بني هذا الجمع يا )راء( سخيا 

قالون )لنفسه(: 
 ـله عند الشيخ شّيا )راء( قد تعني وحق الـ 

لفامي
 ـجود يا )واو( فهيا  ذاك صيوان أمري الـ 

فامي: 
 سيدي إذ قلُت )راء( 

 فإذا ما قلُت )ميامً(

 قلَت )واواً( بعجْل 

قالون: 
 ألفاً )قلُت(...... .....                   .....

فامي: 
........             ...... 

 أنت تعني اسَم روما 

 ....... ........ أجْل!

 إنها فخُر الدوْل
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قالون:
 عشِت روما

فامي: 
 عشِت يا بنت األزْل عشِت روما 

قالون:
 قيرُص..... ..... عاش موالِك املفّدى 

فامي: 
 ...... عاش األجّل....           .....            .....

قالون:
 لقد جئَتني يا صاحِ يف خري ساعٍة 

 لهم خطًة ُجىّل كشفُت قناعها 

 وخلف الدجى رشُّ العدى متفاقُم 

 وإين عىل إعالم قيرَص عازُم

فامي: 
 متى كان لألعراب كيٌد وخطة؟ 

 فام هُم إال حفنٌة من قذارٍة
 لعلك عن لب الحقيقة واهُم! 

 تقاذفها رمُل الفال املتالطُم 

قالون:
 لقد كان قبالً ذلك الظنُّ سائداً 

 لهم جحفٌل َغْمٌر، وخيٌل ضوامر، 

 وأبطاُل هيجاٍء إذا ما تسّعرْت 

 أتاهم نبيٌّ مزق الجهَل نورُه 

 فألفَّ ما بني القلوب وبّددْت

 ووحد بالقرآن أشتاَت أمٍة 

 وسرّيها للفتح فهي صواعٌق 

 ولكنني بالقوم يا شيُخ، عامل

 وسمٌر طويالٌت، وبيٌض صوارم

 لظى الحرب راحْت للردى تتزاحم 

 وأضفْت عىل الصحراء منه املكارم 

 ضغائنَها آياتُه واملراحم

 فال العبُد مظلوٌم وال الحرُّ ظامل

 إذا غضبْت، وهي الندى والغامئم
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فامي: 
 أمتزح أم تغني الذي أنت قائل؟ 

 رعاٌة غزاٌة خاملون يقودهم

لعمري عجيٌب أمره!...

 وهل تبعث املوىت الرُقى والتامئُم؟

 إىل الفتح راعٍ للُشويْهات خادُم!

قالون:
 ...... تلك سرية

 لنئ ظلّت الروماُن تُهمل شأنها 

 وأن بني الصحراِء قوٌم بواسٌل 

 فبرّشْ بخرسان الشآم جميعها 

 حقيقيٌة أَغضْت لديها املزاعُم
 ومل تقتنع أن الخطوب عوارم 

 موحدة آمالـُهم والعزائُم 

 وجيُشك مهزوم وقيرُص نادُم

فامي: 
تبالُغ يا هذا فروما 

 قويٌّة 

لها النرُص يف اليوم 

 الرهيب ُمالزُم

قالون:
 ولكّن جيش املسلمني مظفراً 

فإن مل نُبْدُه اليوم.....

 أىت وادَي الريموِك وهو املهاجْم

فامي: 
 ..... يكفي تشاؤماً 

 لنئ ُزعزعْت شمُّ الروايس فجيُشنا 

 أتطمُع يف صيد البزاة الحامئم؟ 

 عظيٌم منيُع الجانبني مقاوم

قالون:
 أرانا نُضيع الوقت يف غري طائٍل

 وقيرُص عام دبّر القوُم غافٌل 

 وللفجر يف األفق البعيد عالئُم 

فامي: 
 تكلّْم فقد يُجدي الذي أنت كاتم .... ...... ....
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قالون:
 متّخضت الصحراُء عن خلق أمٍة 

 فجيٌش عىل األردن وهو ميينها

 عليه أمريٌ رأيُه مثُل سيفه 

 وجيّش يحاذي البحَر وهو شاملُها 

 عليه أمريٌ من بني العاص مرعٌب 

 وجيّش عىل الريموك وهو فؤاُدها 

 عليه رشحبيُل الذي شاع ذكرُه 

 جريٌح ويف هذا الخباِء ممّدٌد

 يعّززها إميانُها والكتائُب 

 تضيق به شطآنه والجوانب 

 فتًى من بني الجّراح فذٍّ محارب 

 شبيٌه مبوج اليّم واليمُّ غاضُب 

 إذا اعتنقْت يوم النـزال القواضُب
 تراءى لنا فرسانُه والنجائب

 ولكنه عن ساحة الحرب غائُب 

 وقد عقلْت رجل األمري العصائُب

فامي: 
... رشحبيــُل  يف هــذا الخبــاِء؟!  ....  .....  ..... 

قالون:
 ... ... ..... بنفسه

 أىت أحُد القواد يف ظلمة الدجى 

 فأيقظ مواله األمريَ وقد بدْت 

 وقال: رأيُت الروم تغيل جموعها 

 لها عدُد األحجار والرمل والحىص 

 فكيف نُباديهم ونحن قالئٌل 

 وأرسْل إىل األردن أمراً معّجالً

 وال تُبق للجّراح إال طالئعاً 

 وأعلمه أن يخفي عىل القوم رسّه

 وهذا الذي يف الليل كنُت أراقُب
 وال ساهٌر إال أنا والكواكب

 عىل وجهه آالُمه واملتاعب 

 وتريس عىل الريموك منها املضارُب 

 جيوٌش عديداُت البنوِد أشائُب 

 فقال رشحبيُل: استعدوا وحاربوا 

 لتحرَض حاال جنُده واملواكُب 

 تقارب احواض العدى وتجانب 

 فقد كرثْت يف العسكرين الثعالب 

فامي: 
 ..... ..... .... أأنت سمعت هذا ؟!
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قالون:
 ..... ...  أي وريب 

 فطْر وارشْح لقائدنا النوايا 

 ليبعَث نحو ميمنة األعادي 

 فُتفنيها وتلتّف التفافاً

 فُتعمل يف ظهورهُم املوايض 

  

  سمعت بهذه األذن النقّيه 

 وأخباَر العدو العسكريه

 جيوشاً يف أسنتها املنيه 

 عىل األعراب مرسعة خفيه 

 وال تُبقي لجيشهم بقيه 

 
فامي: 

 أجدت أجدت يا بطالً قديراً 

 لقد بسم الزماُن لنا... ولكن

 أرى شبحاً! تلّفْت !َمْن تراه؟ 

 فوا فرحاه! وا نرص القضّيه!

 أتسمع وقع أقدام أخّيه؟ 

 ييّمم شطرنا... يا للبليه؟ 

 
قالون:

 قريباً من خيامهم فجاَء  متاسْك حاجٌب هذا رآنا

الحاجب: 
 أخطب ساق شخصكام إلينا؟ 

قالون:

 ضللنا الدرب ال زاّد نرّجي 

 أجل والخطُب أرهقنا سواَء
 ونحن العاجزان وال غطاَء 

الحاجب:  
 أيشكو جارنا جوعاً وقراً!؟

 ففيه ملن أراد الزاد شبٌع
 ادخال فهنا فتاٌة سوى تعنى 

 ولكن حاذرا صَخباً وَهرْجاً

 بربكام أدخال هذا الخباَء 

 ويلقى من شكا القرَّ الفراَء 

 بأمركام فهّيا إن تشاءا

 فإن أمرينا يُغفي عياَء
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          )وحده(
 إذا نُسب الجوُد الرفيُع فإمنا 

ه  فكُل فتاٍة تنطق الضاد أمُّ

 منابُعه فينا وفينا روافُدْه

 وكلُّ فتًى صايف العروبة والُدْه

املشهد الثاين

     يرفع الستار يف خباء منصوب، فيه األمري الجريح النائم ممداً، عىل رسير، 

يف زاويته الجاسوسان يأكالن يف طبق ويتساران، وجامنة يف مقدم املرسح. 

جامنة )مرتابة(:
 من ترى هذا الذي يحدو أيب 

 وأيب مييش وئيداً حائراً 

 لِْم عن الحاجب أخفى أمره؟ 

 لِْم أتاين زائراً رساً وهل 

 أترى يخجل أين بنته

 عن أمري القوم مل يسأل وقد 

 بحديٍث طيب مسرتسل 

 كيف مييض دون أن يخربين 

 ثم يأيت يف ثياٍب رثة

 ساحباً شيخاً غريباً عاجزاً 

 ثم ما هذا؟ حديٌث خافت 

 والفتى الجراح هل من حاجة 

 إن يف ذلك رساً، كشُفه 

 وليك أكشفه أخفي الذي 

 

 خائفاً يف زيّه املستغرب؟!

 إن يف ذلك بعض الريَب 

 وبدا يف مظهر املكتئب؟ 

 لتخّفيه ترى من سبب 

 وهو من جاء إىل موالي يب 

 كان يجلو عنه بعض الكرب 

 وفكاهات األديب الطرب 

 ومصابيُح الدجى مل تغب؟ 

 وتقاسيم الذليل املتعب 

 من تراه؟ صاحٌب أم أجنبي؟ 

 عن بني الروم وجيش العرب 

 لهام فيه وهل من أرب؟ 

 واجٌب والرس ال شك خبي 

 أحدثته حامئاُت الريِب
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فامي: 

            هذه بنتك يا صاح؟

قالون:
 إننا نرجو لها خري مكانه  ............... أجل

فامي: 
 ما اسمها أيدها الرب؟.... بقيت للروم ذخراً طيباً

قالون:
 .............. جامنة

فامي: 

        ذهب الحاجب يا بنت؟ 

جامنة:
 ................. نعم 

 إن يكن من حاجة سلها! ففي 

 ومىض يرسل يف الجو أذانه

 خدمة الصيف توليُت مكانه 

فامي: 

       كنت أرجو شكره )يهم بالخروج(

جامنة:
 سفُر الضيف بال أذن مهانه .......... سوف يجي ..

فامي: 

       رْس بنا )يخرجان من الخباء(
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قالون:
 رس قبل أن يأيت وُعْد 

 سابق الريَح إن اسطَعت ففي 

 أما أنا فإىل األردن منرصف 

 وأشهد الذبحة الكربى فوافرحا 

 ما أجمل النرص والرناُن يتبعه 

 حامالً نحو بني الروم األمانة 

 هذه األخبار للنرص ضامنه

 تواً فأكشف أخباراً وأرسارا

 والجيش جيش الفتى الجراح فّرارا

 وما أحيىل القصور البيض والغارا

)يخرجان(
جامنة: )وحدها(

 مل يلتقط مسمعي شيئاً يساعدين 

 الروم والنرص ألفاظاً ترددها 

 لكَن أمر الفتى الجراح ملتبّس
 أين أحس بأخطار تهدده 

 أين أحس بأرساٍر محّومٍة 

 يف حرية تركتني ال يساورين 

 أيب إىل نرصة الرومان يدفعني 

 وكيف أنرص َمْن مل يرحموا وطني 

 قالوا بأن جيوش املسلمني إذا 

 القتل والنهب والتدمري شأنهُم 

 أمامهْم جحفٌل من كل معصية 

 قالوا اذهبي واشفعي يا بنت عندهُم
 فجئت والواجُب القوميُّ يدفعني 

 لكنني مل أجد إال غطارفة

 قوم أباٌة لهم حلٌم ومكرمة 

 يف مأمن جارهم من كل طارئة 

 عىل الخفايا التي أصبحُت أرتقُب
 كلُّ الشفاه فال شكٌّ وال عتب 

 ما شأنُه؟ كرثت يف شأنه الريب

 وساعة الوثبة الهوجاء تقرتب 

 رهيبة يف الفضاء الرحب تضطرب 

 همٌّ مقيم وال يأٌس وال طرب 

 والقلب نحو بني الصحراء منجذب 

 يوم الرخاء، وَمْن أقوالهم كذب 

 مرت بأرٍض فال رضٌع وال ُعُشُب
 واملال همهُم والقوت والسلب 

 وخلفهم رصخُة األيتام واللهب

 فقد تخّف رشوُر القوم والغضب 

 واليأس يرهقني والهُم والرعب

 تزينهم رفعُة األخالق واألدب 

 وجودهم كفنون الغيث منسكب 

 واملستجري بهم مستأنس لعب

 
 إين سمعت حديثاً لألمري رشحبيل الجريح وقد خّفت به النجب 
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 من آل غسان، والصحراء منبتهم

 “أنتْم بنو عمنا واألصل يجمعنا 

 بني الدماء التي تروي عروقكم

 جئنا نذود ونفديكم بأنفسنا 

 جئنا نحرركم والحق ينرصنا 

 هنا عىل ضفة الريموك سوف نرى 

 فال يظن العدى ديناً يفرقنا 

 

 وعرُشهم يف ظالل الروم منتصب 

 وإن تفرقت األهواُء والكتب 

 وبني هذي الدما يا قومنا نسب

 ال جنة الشام اغرتنا وال الذهب 

 وعسكر من بني أعاممكم لجب 

 أعالمنا من دم األعداء تختضب 

 إنا إذا الح خطٌب ـ كلنا عرُب “

*     *     *
 ما أحيىل تلك النفوس األبيَّْه 

 كم متنيت أن تكون دمايئ 

 كم متنيت أن تكون... ولكن 

 إن يكن والدي من الروم فاألم

 وأنا منهُم الين أحب الـ 

 وأنا منهم فهذا لساين 

 لست عوناً للروم يشهد ريب

 جبلت من سالفة العبقريه 

 من دماهم ونشأيت بدويّه

 انا منهم دماً وروحاً ونّيْه 

  منتها ساللة يرثبية 

 مجَد والعزم والنفوس االبّيه 

 عريب، وموطني سوريّه

 أنا عوٌن ألمتي العربيه

)رشحبيل يستيقظ(
رشحبيل:

 أفٍّ لهذا الجرح ضاقت به 

 كأمنا يف لبه سوسٌة 

 رباه ما ذنبي فألقى األذى 

 بينا بنو قومي يُذيب الوغى 

 دماؤهْم فّوارٌة تغتيل 

 طاروا إىل املوت كبار املنى 

 رباه ما ذنبي فال مسمعي 

 وال صهيُل الخيل يف كرها 

 حرْمَتني يا رّب من فتكٍة 

 وجولٍة بني صفوف العدى 

 روحي وخىل مقلتي ساهرْه 

 مجنونة، ناقمة، ناخرْه 

 واألرس يف ذي الخيمة الضامرْه؟ 

 جسومهْم، والحومُة الدائره 

 وخيلُهْم محمومٌة ثائره 

 يف هذه الدنيا ويف اآلخره 

 تطربه سهاُمنا الصافره

 وال صليل الُقُضب الباتره

 تروي وتشفي نفيَس الحائره

 رابحٍة، ال فرق، أو خارسه
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)إىل جامنة(
 قويل جامنة هل تنّفس ذلك الصبُح املنري

 
جامنة: 

 أجل استفاق والح يف الرشق 

 يف وجنتيه من الحيا

 والغيم يف األفق البعيـ

 والكون نّفض غربة النـ 

 والزهر فّتح مقلتيـ 

 والروض داعبه الصبا

 والطري يف الجو الفسيـ

 مل يبق يشء يف الدىن 

 إال أفاق، وبانتظار الـ

 

 املظفر يا أمري 

 ورد وبسمته طهور 

 ـد مالئك بيض وحور 

 ـوم الكئيبة فهو نور 

 ـه فضمخ الجو العبري

 فرتنحْت منه الخصور 

 ـح مرفرف غرد فخور 

 حّي، به نفس يدور 

 ـشمس مرتقب صبور 

)الحاجب يدخل(: 
 اال جيوش العرب آساد 

 مل تنتظر ارشاقها 

 هجمت عىل األعداء فالوادي 

 املعامع والنسور 

 والصرب يف الهيجا مرير 

 يزلزله الزئري 

رشحبيل:
 ـمحيي العزائم والبشري حياك ريب أنك الـ 

)إىل جامنة(

 نة .......................... هايت لنا لبناً، جمـا

جامنة: 
 إنه أمٌر يسري..................................
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رشحبيل:
 أيها الحاجب األمني متّهْل

 جيُشنا باسل جسور ولكن 

 مأل السهل والشامريخ والود

 هو جيش مدرب مارس الحر

 وهو، ال تنس ميلك القمم الشـ 

 بينام نحن يف العديد أقال

 نحن مل نعرف الرتاجع يوما 

 غري أين اضن بالدم أن يذ

 وجسوم األحرار تصبح أشالء 

 

 ودع الفخر جانباً والخياال

 جيش أعدائنا يفوق الرماال

 يان وانساب يف الشعاب وساال 

 ب زماناً وعارك االهواال 

 م وقد شاد يف الجبال جباال

 ء ونجداُت خصمنا تتواىل 

 نحن ال نرهب األذى والنكاال 

 هب هدراً فيخنق اآلماال 

  ويف البيد أنٌَّة تتعاىل 

الحاجب: 
 يا أمريي ماذا تقول مألت النـ

 كم قليل بإذن ربك يُفني 

 ـفس غامً وحرسة وظالال 

 عدداً قد يفوقه أمثاالً 

رشحبيل:
 قلت حقاً لكنني ال أغايل 

 أنت تدري أين كتبت إىل الصـ 

 لست أدري ملا تأخر ال علـ 

 ثم أرسلُت نحو ميمنة األر

 وإلخفاء ذلك األمر ابقيـ 

 مرشفاً تارة، وطوراً خفياً 

 يعرف القائد املظفر هامم 

 ثم يدعو مبكّراً لهجوم 

 ورسايا أيب عبيدة مهام 

 أنا يف حرية يصارعني اليأس

 طر إىل حومة القتال وجئني 

 إن رأيت املعارك السود سودا

 ّديق مستنجداً فكان وئيدا

 ـامً عرفنا وال رسوالً مفيدا 

 ّدن ادعو كتائباً وجنودا

 ت قليالً منهم يجوب البيدا 

 وقريباً حيناً وحيناً بعيدا 

  القضايا قدميها والجديدا! 

 شامل زعزع الربا والصعيدا 

 أرسعت، قبل ساعة لن تعودا

 وقد عانق الحديد الحديدا

 حامالً علمها الصحيح االكيدا
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الحاجب: 
 ذاهب  . . . . . . . . . . . . . بدد الهم يا أمريي فإين 

رشحبيل:
 ال تُطْل فأبقى وحيدا  . . . . . . . . . . . . . .

)يخرج الحاجب(:

رشحبيل: )وحده(:
 دعوتك اللهم هّيْئ لنا النرصا 

 جنودك يف الوادي تقاتل قيرصا 

 دعوتك اللهم فأشدْد مييننا 

 فقد نهضت ملا نفخت بها، 

 وخلف السواد الخصب يتعبها 

 فأنت الذي تقيض وأنت الذي تدرا

)تدخل جامنة وبيدها كأس لنب(

جامنة: 
 يف الباب من سكان هـ 

 جاءت لتشكوا أمرها 

 ـذا الحي سيدٌة فقريه

 والنفس ذابلة كسريه 

رشحبيل:
 والدنيا كثريه جيئي بها فمظامل اإلنسان

)تدخل العجوز مضطربة الخطا متوكئة عىل عصا تسعل سعاالً كثرياً جافاً(
العجوز: 

 . . . . . . . . . . . . . . سالم لك يا قيرص 

رشحبيل )مبتسامً(:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 أرى الشكوى بعينيك 

 سالم لك يا خاله

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
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العجوز: )وما تزال يالزمها السعال( 

 لحاها الله من حاله  . . . . . . . . . . . . . .

*     *     *
 سطا يا سيدي شخص

 وفْر بنعجة بيضا 

 لها وافرة! سبحا 

 وضم دجاجة كربى 

 وكيسا متقن الصنعة 

 حوى عرشين ديناراً

 من الجند عىل داري

 تساوي عرش أبقار

 ن ريب الخالق الباري 

 عليها مدمعي جاري 

 من صوف وأوبار 

 تحايك شعلة النار 

رشحبيل:
 تباً لذاك الوغد ما أخبثه 

 أما عرفت ما اسمه؟. . . 

 العجوز: ..... يا سيدي 

 كّدرين، واملصطفى، بلؤمه

 ....     ....     ...      .... 

 نسيت أن اسأله عن اسمِه!

رشحبيل:
 هل تعرفني وجهه وشكله؟

العجوز: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ال ميكن التفريق بني جمعكم 

 لكنام ثيابه باليًة 

 كال وقد أخفى معاين رسمه 

 وجسمكْم، رشفتُم، كجسمه

 مشؤومة، وا لهفي، كشؤمه 

جامنة: 
....      .....      ....   ... متى سطا األثيُم يا سيديت؟
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العجوز: 
 إمــا تــواري ليلنــا بنجمــه  ....                        ......

جامنة: 
 ....   .....   ...... هل من عصا غليظة يف يده؟

العجوز: 
 أجل، أجل، بلحمه ودمه ....   .....   ......

جامنة: 
 يا سيدي ليس الفتى من يعرب

 لكنه ضيٌف أىت ومعه ...

 ولست أدري ما لسان قومِه

 ومعه .... .....

رشحبيل: 
......           .....         .... 

 خمسني ديناراً فقد ترىض بها 

 هايت لهذي السيدة

......        .....        .... 

العجوز: 
 أدامك الله بحال جيده ....        .....          ......

رشحبيل:
 تلقْي أكفاً للندى مجرده عودي إلينا إن الـّمْت محنًة 

العجوز: 
 منصورة من ربها مؤيده بوركتم من أمة كرمية

)تخرج، يدخل الحاجب(
رشحبيل:

 ففي عينيك أخباٌر جساُم تكلْم ما ورائك يا عصام؟
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الحاجب: 
 أجل ! نشب القتال فكان ناراً

 متيد لها الربا فرقاً فتنـزو

 لها من كل مقرتب وقود

 وبينا القوم يف أخٍذ ورد 

 أطلَّ أبو عبيدة يف جيوش 

 تكرّب فالسفوح مرّددات 

 وخاضت يف  اللهيب فال كالل 

 ولكن العداة ذوي جيوش 

 يغذيها من الرومان نبع 

 صفوفهُم كموج البحر ترتى

 نحاول أن ننالهم فتثني 

 وأصبح من ضحايانا ركاٌم 

 فقطّبت الطبيعُة وادلهمْت 

 والح الجو اربَد مكفهرا

 كأن الحزن أرهقه فأغىض

 مزمجرة، يجلّلها القتام 

 ويذكيها املثقف والحسام 

 فام فرتت وما فرت الزحام 

 وقد بشمت سيوفُهم وصاموا 

 يحثحثها إىل الهيجا غرام 

 وتشدو فالفضاء له اهتزام 

 وقد حمي الوطيس، وال سالم 

 يقرّص عن ضخامتها الكالم 

 ومتنحها روافدها الشآم 

 وموقعهْم منيٌع ال يُرام 

 عزميتنا املعاقل والسهام 

 ومن أشالء جيشهم ركام 

 وخّف النور وأنساب الظالُم 

 يغطي وجهه الصايف لثام

 ....                  ..... ...

رشحبيل:
 .... 

 مألت النفس هامً وانقباضاً

 ترّفق ويح قلبك يا غالم!

 أال أمالً يرجيه الكرام؟ 

الحاجب: 
 أجل أمُل الشهادة يف جهاد 

 فقد ضاقوا بجيش الروم ذرعاً 

 فظلوا يف أماكنهم أباة 

 أبو والنار تشويهم فراراً 

 فوّدع بعُضْهم بعضاً وقالوا 

 ففي الريموك مجدهم رصيٌع

 عنيف، بعُضه املوت الزؤام 

 وجيش الروم يدفعه انتقام 

 وللهيجاء حولهُم اضطرام 

 وأوىل من فرارهُم الِحامم 

 )عىل الدنيا ومن فيها السالم(

 ويف الريموك قربهم أقاموا 
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رشحبيل:
 جيوش أيب عبيدَة يف ربانا؟  وهل تجدي إذا حلّت بقايا

الحاجب: 
 لقد علم العدو مبا كتمنا 

 وأدرك ان يف األردن جمعاً 

 فأرسل نحوه جيشاً عظيامً 

 فوا اسفي عىل أْسٍد كامٍة 

 لقد ظفر العدوُّ بهم وأضحى 

 ليدرك ساقة الجيش املدمى 

 نراقبه وننتظر انقضاضا

 فمر يا سيدي فاملوُت جمٌر 

 وما أخفى األمري وما أبانا 

 صغرياً غاب قائدُه فهانا 

 فرشّده وقّتل َمْن تواىن 

 أرادوا الدهر معوانا فخانا 

 يجّد السري ملتفاً ورانا 

 ويسبي دون مرحمة نسانا

 وال ندري الزمان وال املكانا 

 يحاذر أن يالمسه سوانا

)جامنة تحدث نفسها يف زاوية من املرسح(
جامنة:

 أخفيته يا دهر عني  اآلن أدركت الذي 

 وعرفت أرسار التآمر والتجسس والتجني 

 وياله ما هذا؟ أيب 

 يأيت ويذهب ال يحوم 

 وأنا هنا من غري قصد 

 سهلت قتل املسلمني 

 وأنا التي قد سببت 

 وارحم إلهي إنني 

 الذنب ذنب أيب ولـ

 ينساب يف درك التدين 

 عىل املغامر أيُّ ظن 

 يف الخبا شبه املجن 

 وقد عمدت إىل التأين 

 خذالنه، ريب أعني!

 ندماً قرعت لذاك سني!

 كن والدي يا رب مني! 

الحاجب: 
 تُبدي الجواب وال تجيُب  مايل أراك مفكراً 
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رشحبيل:
 أين أفكر يف الخطوب 

 إين أفكر كيف أدرك رسَّ 

 ودرى بأن جناحنا 

 يا بنت، ملا زارين 

 هل كان يف هذا الخبا أو 

 وكيف تجتنب الخطوب 

 خطتنا الرقيب؟ 

 يف الجبهة اليمنى جديب 

 هاّمُم، قائدنا األريب 

 حوله رجٌل غريب 

جامنة: 
....        .....          ...... كال... أجل كال!

رشحبيل:
 ....            .....          إذن

 ال بد يل من كشفه

 واآلن ليس أمامنا 

 منيض إىل الصحراء منهزمني 

 العار يسبقنا ويلحقنا 

 وجبالنا تحني الذرى 

 وبنوا أبينا كيف نتـ 

 جرحى تدوسهم الجياد 

 قتىل ألرساب الطيور 

 منقارها يهوي عىل مقل

 واملخلب الدامي عىل القلب 

 والوحش خلف جموعها 

 تفري براثنه الحشا 

 وياله! سـّمرين وحطم 

 هات الجواد فخافقي 

 فالرس يا بنتي رهيب!

 وغداً لناظره قريب!

 إال الفرار أو الوثوب!

 ترهقنا الندوب!

 التوجع والنحيب!

 خجالً وتلعننا الدروب 

 ركهْم يذيبهم اللهيب 

 يتمتمون وال مجيب!

 عىل رؤوسهم نعيب!

 العيون فال يخيب!

 املسجى ال يؤوب

 لحم األبوة يستطيب 

 وتصب نقمتها النيوب 

 قويت جرٌح رغيب 

 للحرب ملحاٌح طلوب 
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جامنة: 
 وما أسدى الطبيب؟  أنسيت يا موايل ما أبدى 

رشحبيل:
إن  أشــهاه!  مــا   املــوت يف الهيجــا حبيــب املــوت! 

جامنة: 
....        .....          ...... حرس الله سيدي!

رشحبيل:
 ....        .....       .. ال تخايف

 أتلّوى عىل الفراش وقومي 

 هزؤوا بالحياة واستقبلوا املو

 لن تطيب الحياة بعد كرام

)يحاول النهوض فتمنعه جامنة(

 قد أىب الله أن أكون جبانا 

هْم والسنانا   تُعمل السيف كفُّ

 ت وطاروا إىل اللظى عقبانا 

 زيّنوا صفحة الهدى والزمانا!

جامنة: 
 سيدي ال تقف فجرحك مازا

 ينكأ الجرح إن نهضت فتلقى 

 ثم تضطر أن تعود ... 

 ل طرياً وحقه أن يصانا 

 من خفايا عذابه ألوانا

......          .....        .... 

رشحبيل:
 ....        .....      .... ولكن

 أنني خارج إليهم فهذا الـ 

 جثة، أو مظفراً نشوانا 

سيف ما زال جائعاً 

 ظآمنا 

)يحاول النهوض فتمنعه(

جامنة: 
 متّهل وأرسْل نحو معرتك الوغى

 عىس فرٌج يأيت من الله انه 

 رسوالً، لندري كيف يّتجه النرُص
 له كل يوم يف خليقته أمُر
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رشحبيل: 
 صدقِت. فرْس يا حاجبي واشهد الوغى

 يحاول قلبي أن يكرس أضلعي 

 

 وعد مرسعاً فالصرب عن خوضها مرٌّ
 ليميض بال إذن فيوقفه الصدر

الحاجب: 

        مطاٌع أمريي )يخرج(

رشحبيل:
 ... أين شاعر يعرب

 »وإن أناس ال نعّود خيلنا 

 وننكر يوم الروع ألوان خيلنا 

 لينشد يف هذه املالحم قيرصاً 

 إذ ما التقينا أن تحيد وتنفرا 

من الطعن حتى نحسب الجون 

 أشقرا«

)لجامنة(
 لقد طمع الرومان فينا جامنة 

 وظنوا بأنا نقبل األرس بعدما 

 ونرىض بأن نحيا وقد خيم الردى 

 وما عرف الرومان أن شعارنا 

 مذ اكتشفوا رساً وأمراً مدبراً 

 تجرح منا ساعد وتكرّسا 

 عبيداً بأسواٍق نباع ونشرتى 

 »نحاول مجداً أن منوت فنعذرا«

جامنة:
 وما بالكم تخشون رش جموعهْم 

 فام قتلوا إال القليلني منكُم

 وجنحكم ملا غزوا كان مقفرا

 وساروا فألفوا جيشكم متحذرا

رشحبيل:
 لقد كان كشف الرس يا بنُت رضبًة 

 وتضمن للرومان نرصاً مؤكداً 

 فويٌل ملن أفىض إليهم برسنا 

 وأجعله يف صفحة الدهر عربًة

 تحطّم آماالً وتدحر عسكرا

 ولو أن هذا النرص يبدوا محريا

 سيلقى إذا أدركُتُه املوَت أحمرا

 ....         ....          .... 
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جامنة: )لنفسها(
 إلهي تلطَّْف واجعل الخطب أيرسا....        .....          ......

رشحبيل:
 أجل، هددوا ال ســاقة الجيش وحدها 

العــدا  فياللعــار إن ظفــر   نســانا! 

أمــة  بقبضــة  أســرياٌت   نســانا 

 نســانا اســرياٌت »بأســواق رومــة«

 يطفــن بأكــواب الــرشاب كوارهــاً

 ولكــن نســانا والعتــاد املؤخــرا

 بهــن وأبــدى الخصــم ثــأراً وأظهــرا

 تعيــش لتحيــا يف الفســاد وتســكرا 

 يَُبْعــَن ويخدمــن الجبــان املصَعــرا

ــرا ــوم أدب ــا الي ــا إن حظن ــوا ذلن  ف

 
)يدخل الحاجب(

الحاجب:
 موالي ألفيُت العدو مهاجامً 

 أضفت عيل من الغبار مالءة

 ينساب تحت ستارها متدفقاً 

 من كل علجٍ بالحديد مرسبل

 ِملْنا عليهم بالسيوف وبالقنا 

 والخيل ترهقهم فلم يتوقفوا 

 وإذا بصيحات النساء تجاوبت 

 أنَف الدُم العريبُّ كلَّ مذلة

 فبدت أرسُة وجههن وأشعلت 

 فوثنب يحضضن الرجال عىل الردى 

 وهجْمن يُْعملن الـُمدى وحجارة 

 يجعلن أعمدة الخيام صوارماً 

 عن عرضهن رددن كل مهاجم 

 أوقْفن جيش الروم فهو مبلبل 

 وكأنه موج الخضم املزبد 

 دكناء مل تهدأ ومل تتبدد 

 متدافعاً نحو الحسان الخرد 

 ومغامر فظ الطباع معربد 

 ونبالنا تعمي العداة وتهتدي

 ومشوا بكل مترد وتهدد 

 وجموعهن متيد دون تردد

 فغىل، وثار عىل العدو املعتدي

 نار اإلبا يف كل طرف أسود 

 حضاً، ويبعنث القوى يف املجهد 

 تنيس كميَّ القوم كلَّ تجلد 

 وإذا اشتبكن فبالنيوب وباليد 

 وعن العروبة والكتاب األمجد 

... .....  ... .... 
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رشحبيل: )مقاطعاً(.... 
 أنعشَتني َحّدْث بربك وازدِد

الحاجب:
 لكن ـ بدا يف األفق غيٌم زاحفاً

 فلعلها نجدات روما أقبلت 

 عجالن يقصدنا بغري تردد 

 تزهو بكل مثّقف ومهند 

رشحبيل:
فإننــي  والجــواِد  بســيفي  ــى رهــني الســتائر إيلَّ  ــار أن أبق  أرى الع

جامنة:
 فجرحك موفور األذى واملخاطِر تقّيْد بأقوال الطبيب وال تقف

رشحبيل:
 أأبقى هنا؟! بئس النصيُح إذا أىب 

 جامنُة قويل للطبيب إذا أىت 

 بأن جراح العرب ال تعرف الشفا

 عيلَّ اقتباَل املوت بني البواتِر 

 وأبدى استياء من جريحٍ مغامر

 عىل غري منت السابحات الضوامر

)ينهض ومييش متثاقالً(

رشحبيل: )للحاجب( 
 وجامنة ـ أرسع.... هات الجواد وعد لتحرس خيمتي 

الحاجب:
 ....        ...        مطاع سيدي ....        .....          ......

)يخرجان( )جامنة وحدها(
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جامنة:
 عفوك اللهم عني إنني 

 كلام فكرت يف أمر أيب 

 فأمريٌ جرُحه يف خطر 

 ونساٌء يف نضاٍل راعب 

 وأماين أمة وثابة 

 لهف املجد عليها والهدى 

 ليتني كنت تراباً، وأيب 

 ندماً أبيك فيكويني الندْم 

 غرزت يف القلب أنياب األملْ 

 وجيوٌش راح يطويها العدم 

 يعجز النطق لديه والقلم 

 بُّددت، وانهّد عنواُن الشمم

 واملوايض واملبادي والكرم 

 ليته كان عىل الدهر اصم 

الحاجب: )يدخل(
 جامنة ربُّنا، برشاِك، 

 فهذا مدد يقبل كل

 أتانا خالٌد ، بُرشاِك، سيف

 ذلُّ العرب مل يُرضه 

 النرص يف بعضه 

 الله يف أرضه 

جامنة:

       من خالد؟!

الحاجب: 
 ... شعلٌة يف الحرب ملهبٌة

 تنري آفاقنا يف السلم طلعُتها 

 باألمس مال عىل الصحراء منتقامً

 عادت إىل الدين كرهاً بعدما نكثت 

 واليوم أرُض العراق الخصب موطـُئه 

 ماٍض إىل الفرس يطوي عهد مجدهُم
 واآلن جاء بأمٍر من خليفتنا 

 من خالٌد؟! بطٌل تاه الزمان به 

 مل يبق يف جسمه شرب بال أثر 

 هذي كتائبه أسٌد مجّنحة

 روُح البسالة واإلقدام تُذكيها 

 واملوت يفزع منها إذ يالقيها 

 فزلزلْت فرقاً منه رواسيها 

 عهد الكتاب وغالت يف معاصيها

 وجيُشه مسبطٌر يف مغانيها 

 وراية النرص تحدوه فُيعليها 

 يذيك العزائم يف الوادي ويحييها 

 كرباً، وضجت له الدنيا مبن فيها 

 لطعنة أو جراح مات مبقيها 

 قومي اشهدي رقصْت عجباً مواضيها

)يتطلعان من جانب الخباء، أصوات نشيد، خيول تجري وهتاف(
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 يا جنود العرب يا اسد الفالة

 بددوا شمل الطواغيت العتاة 

 هل عرفتم يف الوغى غري الثبات 

 واحملوا للشام نرباس الحياة 

وأدخلوها بسالم آمنني
 يا جنود العرب يا رمز االباء 

 واذبحوا االعداء ذبحا بسخاء 

 انزلوا الرومان من عليا السامء

 يالثارات الضحايا األبرياء 

انظروها من ظبى أسد العرين

الحاجب:
....        .....          ...... هذي أناشيدهْم 

جامنة:
 فيها لهيٌب وإميان وتغريُد....        .....       نعم األناشيُد

الحاجب:
 أتنظرين ؟ ألوف الخيل طائرٌة

 ان انترصنا ففي الجوزاء منـزلنا 

 وان غلبنا ففي البيداء....

 إىل الوغى إن هذا اليوم مشهود

 مرشٌّف راسخ األركان مقصود

جامنة:
 فوارس من روابيها صناديد....        .....       ال ُغلبْت 

الحاجب:
 أتنظرين لقد مالت كتائبنا 

 أرخوا لخيلهُم أرسانها فجرت

 أسيافها شعشعت تهتز عارية 

 وللرماح استباٌق نحو غايتها 

 لقد تضعضع جيش الروم وا فرحا

النرص حالفنا حقا...

 عىل العدو كام انّقضت جالميد 

 سيالً له كهزيم الرعد ترديد 

 وللنبال وقد أصمت اغاريد

 موتوره حققت ثاراتها الصيد 

 وللطيور عىل اشالئه عيد
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جامنة:
 ....        ....           وال عجٌب
 فهي التي تُنبت األسياف ماضيُة

 أن حققت يف الوغى  آمالها البيُد

 وهي التي يف حامها ينبت الجود

الحاجب:
 أنقْذَت صحراءنا يا ابن الوليد اجل

 لله درك ما أسامَك من بطل

 أنقذتها واملنايا حولها سود

 فذٍّ مناه األبيون األماجيد

قوٌم....   
جامنة: )مقاطعة(:

 .... دع القوم، وانظْر تلك خيلكُم 

 تنساب يف جنبات السفح غائرة 

 تراجع الروم مذعورين يُرهقهم

 تراجعوا ها هُم أخلوا معاقلهم

 جّنْت، فحظ بني الرومان منكود 

 كأمنا هي تدعوها املواعيد 

 واملوت منتصب، سحٌق وترشيد 

فّروا وباُب النجاة الرحب مسدود

الحاجب:
 فروا. أجل حّققْت آمال أمتنا

 فاستبرشي يا شعوب األرض قاطبة

 وعزمها، ونجت وافرحتا الغيد

 بنا لواء الهدى والعدل معقود!

)نشيد(
 أحدهم: ضموا الصفوف إىل

الجميع: الله أكرب!...

وا   الصفوف ليك نفوز وكربَّ

 أحدهم: يا أيها الشجعان نرص جاءكم فاستبرشوا 

الجميع: الله أكرب!...
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املشهد األخري

)األمري خالد، رشحبيل، الحاجب، جامنة(

رشحبيل:
 وذي ممرضتي الرؤوم  هذا خبايئ يا أمري  

خالد:
 حّياِك ريب أن فضـ 

 واعاننا حتى نكا

 _لـك يا بنة الوادي عميم

 فئ من عىل ودٍّ يقيم

جامنة: 
 )تسمع ضجة يف الخارج(موالي شكراً

رشحبيل:
 .... .... .... .... ما القضية؟ 

)الحاجب يخرج ويعود مستعجالً(

الحاجب:
...   ....       .....        .... 

 يف قبضة األرصاد جا

 أنه أمر جسيم!

 سوسان رشهام قديم

رشحبيل:
فيدخال!

جامنة: )لنفسها(:
  أيب هو اآلن الغريم قلبي يحدثني بأن

خالد: )ألحد الحراس(:
 وكيف علمتم رس هذين



30 

الحارس:
...   ....       .....        .... 

 وملا دخلناه وجدنا ثالثة

 فجئنا بهم والشكُّ يغمر أمرهم

 سيدي رأيناهام يف الكهف يختبئان

 حديثهم يبدو بغري لسان

خالد:
 ولِْم كنتام يف الكهف تختفيان؟ ....        .....       ....   ...

فامي: 
 هربنا من الهيجاء واملوت عابس

 وملا دخلنا الغار مل يك خالياً 

 ومن فيصٍل ماٍض ووقع سنان 

 وفيه الفتى هذا جريح عوان 

رشحبيل:
 جريح؟ خذوه واعتنوا بجراحه!

 )وإىل الجاسوسني(... ... 

 ملاذا أرى الشيخني يلتثامن؟

)يزيحان اللثام ببطء(

رشحبيل: )لقالون(: 
 وأين؟ يدا املسكني ترتجفان  رويداً فهذا الوجه أعرفه متى؟

قالون:
 غريب أنا عنكم وعن كل جيشكم

الحاجب: 
...   ....       .....        .... 

 ومن كان قبل الفجر يا صاح ضيفنا؟

 وعني أنا؟ هل أنت يف هذيان؟ 
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قالون:
....        .....       ....   .. ...... ..... ... أنا؟! 

الحاجب:
....        .....       ....   . ....        .....       ....  أنت

رشحبيل:
...   ....       .....        .... 

نعم أنت قالون

 مهالً سوف يعرتفان 

جامنة: 
اعرتف آه يا أيب!

رشحبيل:
 أمل تعريف املحتال قبل ثوان؟! ....        .....       ....   ...

جامنة:
كتمُت ومن حقي....

خالد:
 أِبْن، أننا يف الرأي مشرتكان  ....        ...       ..  لغوٌز غريبة
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رشحبيل: 
 لزمُت فرايش والجراح ثخينة

 وبينا انا يف لجة اليم غارق 

 أتاين الفتى قالون مع بعض قومه

 وحدثني أْن سوف يرسل بنته

 فجاءت وكانت آية يف اعتنائها 

 وكان ابوها كلَّ حني يزورين 

 ومل أدر إال اآلن أن حبائال

 إىل الروم أرساري الخفية أُرسلْت 

 علينا، عىل أبطالنا ونسائنا 

 يعذب صبحي وخزها ومسائيا 

 يذيب األىس قلبي فأشكو انفراديا 

 يؤايس، فخلفت الهموم ورائيا

 إذا شئُت، تأسو يف الخباء جراحيا

 تبّدد آالمي وتُنيس شقائيا 

 صديقاً، نظيف الراحتني، ُمواليا

، ويطغى رشها يف خبائيا   تَُعدُّ

 وكان صباح اليوم لوالك قاضيا

 وقد سحق الجيش املغري جناحيا

الحاجب:
 رأيت قبيل الفجر حول خبائنا 

 ظننتهام والجو ما زال قامتاً 

 لقد خدعاين فاسرتاحا وأُطعام 

 عجوزين. هذا والصديق املرائيا 

 فقريين جاءا يستدران عاطيا 

 وفّرا وقد لبيُت داعي صالتيا 

رشحبيل:
 وكنِت له عوناً ليهرب ناجيا  عرفت بال شكٍّ أباك مخادعا

جامنة:
 نعم غري أين ما عرفت مراده 

 أىت زائراً ليالً ومل أدر قصده

 وال خطر الرس الذي كان خافيا

ونام هنا.... 
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رشحبيل: )مقاطعاً( 
....    .....     .....     ...... 

 وأدرك ما أعلمُت هاّمَم قائدي

 وهذا رشيك ال يقل خطورة 

 سألتِك عمن جال حولنا خبائنا

 فأنكرت ال شيخاً رأيِت وال فتًى 

 بل ظل سهران واعياً

 به فاغتدى بالرس واألمر فاشيا

 أكنِت لهم عوناً، وترساً مواريا؟ 

 وهل تعرفني الخائن املتواريا

 وكال. أجل كال. أجبت سؤاليا

خالد:
 إن األدلة يا أمري مدينة 

 رشكاء يف جرم فظيع مؤمل 

 فاحكْم وانت مبا قضيت مفّوُض 

 ذكراه متيض بالحلوم وترمض 

رشحبيل: )لقالون(
 من أنت؟ قل! ماذا فعلت؟
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خالد:
....    .....     .....     ...... 

 إين أقِّر، ويل بحلمك مطمٌع 

 أبرصت نور الشمس يف هذي الربا 

 وعرفُت من أرض املدينة غادة 

 كانت يل الزوج الرؤوم وأنجبت 

 أسميتها مرتا فلم تقبل به 

 ظلّت إىل صحرائها أميالُها 

 غلبْت وأسمتها جامنَة يرثٍب

 وسلكُت يف طرق التجسس يافعاً 

 حتى جرحَت فقلت سوف تعينني 

 جاءت فكانت حجتي وذريعتي 

 فنقلت للرومان خطة جيشكم 

 أما ابنتي فربيئة مظلومة

 كانت أداة يف يديَّ وانها  

 ترّفقوا أين ملعرتف لكم ومفّصُل 

 ولصاحبي بجميل عفوك مأمل 

 ونشأت بني ربوعها أتنّقل

 عربية، بردا الفضائل ترفل

 بنت لها بني الجوانح منـزل 

 زوجي، وأسامء البداوة أجمل 

 وأنا إىل روما العظيمة أميل 

 وجامنتي أنقى البنات وأكمل 

 وظللت التقط العلوم وأنقل 

 بنتي عىل ما أرتجيه وأفعل 

 ونجحُت يف األمر الذي أتأمل 

 فمضوا مبا أوصيتكم وتوغلوا 

 يف مثل هذا األمر ال تتدخل 

 بطويتي ورهيب رسي أجهل

خالد: 

        هذا رفيقك؟ 

فامي:
برفيقــه أكــن  مل   ....  ... 

رشحبيل:

 ال يصحب الجاسوس إال مثله

 لكن فتى من أجل روما يعمل

أوضح!

قالون:
 نعم قد كان مثيل يختل
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خالد:

       ما رأيكم بفتاته؟

رشحبيل:
 ... .... ... مهام يكْن

 لكن قتل اآلخرين رضورٌة

 اطالُقها أّوىل لديَّ وأفضل

 ان مل نبْد فاألمر قد يستفحل

جامنة: 
 أملا تؤكّد يا أمري براءيت 

 نشأُت عىل حب لها وحامسة

 أتيت ومل أحفل بقول ُوشاتنا 

 وعندي عن العرب املغريين صورٌة 

 أتيت ألقيض واجباً يستحثني 

 لقومي، إذا ما خاب ظّنَي فيكُم 

 حبوتك عطفي واهتاممي وراحتي 

 سهرُت عليك الليَل واألهُل نّوٌم 

 سهرُت ولو شئُت األذى ما منعتني 

 ولو شئت إفشاَء الخفايا فإنها 

 أقوم بها وحدي ويف البيت والدي

 وحقك يا موالي إين بريئة 

 ولكن أيب وهو املقر بذنبه 

 وأيّنَ يف نرص العروبة أطمُع؟!

 يغذيهام قلٌب وأمٍّ ومسمع

 وقد سودوا بيض الفعال وشنعوا

 مرشّفة أرواحها تتضّوع 

 أخفف آالم األمري وأشفع 

 فلم ألق إال ما يزين ويرفع 

 وفيك ألنياب املنية مطمع 

 ونجم السام يف حرية يتطلع 

 وال الحارس الشايك ببابك مينع 

 إىل اذن الرومان أمىض وأرسع 

 اعز مناالً من عقاب وامنع 

 وإين من بيض األزاهر أنصع

 إىل جودك السامي وحلمك يفزع 

رشحبيل:
 أىب الحق أن يلقى لدى شفاعة

قالون: 

 إال أرحْم دموع الخاطئني وال تكن

 بربك يا موالي أين أرضع

 عجوالً، وصدُر السادة العرب أوسع



36 

رشحبيل:
 ولكنه من مر سعيك مرتع  أجل صدرنا ما شاء ربك واسع

جامنة:
 بحقك ال تغضب وال تَُك حاقداً

 أيب مذنب لكّن مثلك َمْن عفا 

 أيب مجرٌم لكنه ظل والداً 

 تسامرها بيُض النجوم وقلبها 

 تشاطرك الهم الذي أنت حامل

 فال تُفسدْن يوماً به النرص ضاحٌك 

 بقتل أثيم مل يوفق بكيده

 فإنك أسمى يا أمري وارفع 

 ومثلُك يف الـُجىّل يرض وينفع 

 ملن كرهْت نوماً وجفنك موجع 

 كسريٌ، ويف العينني سهد وادمع 

 وتبعث فيك العزم والجرح مفزع

 وفيه املنى من منهل العز ترتع

 وكرس فتاة من أذى العار ترضع 

رشحبيل:
 أجل أنِت يف خيمتي تسهرين

 ولكن عني أبيك الشقي 

 يضاحكنا يف النهار البصري 

 سقانا من اليأس مر الرشاب 

 فكاد وقد نشطت ريحه 

 تذوقني ما ذقته من أملْ 

 عن الكيد والهدم ملا تنم

 ويرسق أرسارنا يف الظلم 

 وروى الصحارى دموعاً ودم 

 يحطم آمالنا والهمم

جامنة: 
 فأين الحلوم وأين الكرم؟! إذا مل يسع عفوُكْم مثله
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رشحبيل:
 أعفواً وهذي الروايب الغضاب 

 أعفواً وهذي ضحايا الخداع 

 أعفواً وأيتامنا يرصخون 

 أعفوا وقد خان أرضاً منته

 أبوك عىل نفسه قد جنى 

 ربيب التجسس يف العسكرين 

 تطالبنا أن نصّب النقْم؟!

 يضيق بها املنحنى والقمم؟!

 عطاشاً إىل الثأر ممن ظلم؟!

 يظلله فيؤها والنعم؟!

 وليس يفيد الرجا والندم 

 ويف أمم األرض ال يُرتحم 

جامنة: )لخالد(:
 يا سيدي هال تلني لذلتي 

 اخصص بعفوك والدي واستبقه

 اين أكاد من التوجع أقتل 

خالد: 

 ألبيك ما بت األمري بشأنه

 تجزى النفوس مبا تقول وتفعل 

ولك ....    ....    ....   ....

)جامنة ترتنح( 

خالد: )للحاجب(
 انتبه ما بالها تتحول

)تسقط مغشياً عليها(
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قالون: 

        بنتي!

رشحبيل: 

        احملوها للطبيب             )تحمل وتخرج(

قالون: 
 ....    ....    ....   .... وحيديت

رشحبيل: 
 الذنب ذنبك يا لعني اتجهل؟ 

قالون: 
 أو اه يا بنتي، الوداع، فإنهم 

 بنتي اغفري ألبيك زلته التي 

 لن يرحموا شكواك أو يتمهلوا 

 خلعت عليك مذلة ال تُحمل 

رشحبيل: 
 قضت العدالة أن متوتا والردى 

 للموت حاالً يا جنود خذوهام 

 لذوي الخيانة والتجسس منهل 

 والسيف أمىض يف القصاص وأعدل

)يؤخذان(        )يدخل الحاجب(

الحاجب: 
 موالي عادت للحياة جامنة

 وتصبح إين أيب أريد وداعه 

 لكنها تذري الدموع وتعول 

 وتكاد من عظم املصيبة تخبل 
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رشحبيل: 
 أوصل جامنة يا عصام ألهلها 

 واحمْل إليها كلَّ ما ملكت يدي

 محروسة أرسع فليلك مقبل 

 وارفق بها، فلعلها تتجمل 

)خيرج للحاجب(
خالد: 

 واآلن هيا فقد حّنْت جوانُحنا 

 إىل دمشق التي يف الحرب يُطربها 

 إىل دمشق التي يف ظل دوحتها 

 إىل دمشق ونادتنا املواعيد 

 وقُع السالح ويف السلم االغايد

 شاب الزمان، وما تذوي االماليد

رشحبيل: 
 ُمرنا تجْدنا كام تهوى، صنائعنا

 فال الجريُح جريٌح يف عساكرنا 

 بيض، وأيامنا يف خصمنا سود

 إّما دعوت، وال املفؤود مفؤود 

خالد: 
 هيا اذن فلقد حنت جوانُحنا 

 إىل دمشق التي يف الحرب يطربها 

 إىل دمشق ونادتنا املواعيد

 وقع السالح يف السلم األغاريد 

)يسدل الستار(


