
ا!!!!
!بلمحواالجوْشا
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ء!هـلَثبع*!5!م!!م!

للكنابالعامةالم!وبةالهبئة

5991

http://www.al-maktabeh.com



رةل!11رئي!مىهـطس

!5!!ق

لثخرير1رلجدمى

!5!ما!المح!م!وَ!ظق
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ا!!!!

!بلمحوااالجؤش

!صص!ف!اا:و+لبعمظليص

5!مم!!م!!*نر!هـلَثبع

ثفتهلإكق!لأفَ!ال!أ

للكنابالعامةالم!وبةالهبئة
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طديم

تأكأيخ!ناببمالرالبزءالزبزلملقارىء!قدمأنيسدرنى

التىالامالمكاباهتينتهىوبه،الممدورىملولبالصليبيةبالحر؟

الصليبية.الحروبتاربخدراسةفىالاْساشيةالمصادريهـديحد

(م1184-113)ْرىالصبوليمالكتابكذاكتبل!؟

شجعهو!!،الصصإببيةبا!رأآثذ،ء؟التمامصد!راساق!ةرئيحرلى

ام!داثليضحن!المقدس؟يتحلكتورىَالداكأ؟قئاتتجابةعلى

سوفأتيدكانواكىاححرعلىشناأزحعالتىا!رب

فيها.ينتمدر

حنالمتاريخىالبرثآدهـاتالصدورحَأوليملدىدواذكأتودد

وحاهـدثه،وتوما4اطحنحاينبالق!ه؟الصيلإيةالمنلكةفيوقراراتثايْهت،

الإسلأ!ىالتاربخكتبورن!اخلتمعينةلأ!داثالتان!ثمبود1به

.التكادْقثكم!!!!شخصياب4يتومكانوحا،والمسيحى

التاريخيةا!بتةكذهكدانجتهذىرىالص!وليمراعىوقد

اللثموترحيلهالحث-"ع!ثرىللملكذتدهعلىان!كط!كيرحدالمى

كدديىدبئا!دبادتأولك!ا،محهرعلىالاسدتيلاءفىمدفهضرياععلى

بل،والخزبالشرقفىالم!يريةوقحمالمصلبإيديئالقادةكبارمن
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إيم!اطتخاشقيتتثإم.:ذتت-!،ايختملص!إماتثابال:انجحض.تان

الكأاهتتدلةاد!س!!ىانبال،1تلىيةت-لبإاللتروب!ر!االص!

التىوالتراذيةالمإقتاديةنهلجاسيةJواا،بذ!اتيه1ا!كأاوذ

.اتَءتت!مكدت

المترجكةلأربشةابأتجزائ!يه:ء!إإةالرروبكأاب!!اد!د:ااوت

لمدتجا،،اهـ:ربينتاكأدج!ثجفد:فيىدْتنرذاداواكى،اك-:!،الى

وذ!/بالر-!اعضلدئاةا!كأهـأن!نتكأذادارإتتدكأذبأت-اثحافيا!

عنكأإتالتىالمفىلفاتببناردالحد-تبخكانالحَتابكذا!فلى

لولاياتواوروباأفىالمؤرخب!فيأردعات!تلى،يةالعميفا!روب

أساسىكصكلدربدوالاستحانةءلغاتبمالىدرتتهالىانتردد

الاسالعىالتالمبشاوأوضاعوأفعباثعالمنياا!روبروذدتاريخنعوئة

.والمسيرى

تاريخفىكبيىا!ستاذالعرببةالىالكتابهـادسجموف

شمس،عديئبجامحة!بشى!سنكأثرال!!ال!شلىالضور

والفرنسيةبالانجليزيةالمامهب!ضلققيوالفبالمحربحعليهوعلهق

عربىبأسل؟كىالدرجحةفتتجت،الفيكلةاككأذلهوريةووالالأدخذصة

خشرقة.تج!بابأيىسيخ!

صدرف!شاولا36انتبخثصكاتلدنأا!دكأورافي!-ضاذاتإت+اذطام

لخىنجدرجكةقيالربالمثَدنجةائواءشْىب"اليع!.!يات!:نا5:"تجانجا

فيبااآحممرافي،شا:كالشالمصلببيةا!روبء!الاْساسية!الميصا.:

فىذ!مببلج!كانو!ناالمتإ!رأق"-رأ.دثا(ا!تداقيءلمىاووقث.

لا.اثزوتآو!تا،ببكأدطذا

يموباد!مدتاالمحروفادَ!اب!بشدث!سصن.دآت!بلقد

الاْولى/المحسليبيةا!ربتتاالمقدسابيتو!جانالرلدتات!ء
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أاولر!،!ناتسضأربعل1ثاك-إبذكىالدىبحةل!ذدفيكأتوقد

انفبلحبمالخرنسىالمةزرختاب2ذرجمكثا،بالانجلبزيةفيساقهـجمة

لهذنخدرتك!ا،والشامعح!رع!ىث!ح!ت،الداله-غرودب!الملكءن

3ناإكلنهاردوالخزنهـدىاكألسبباتاكذدَت-بت؟تزبزإاعبدلماكادرر!غبا

الم!م!تىىَافيإاتحت!!درجمذلك3ورولالرابارحمدلبإتولالحعلةعن

تجاباللجعيدودواذاتباالح!لةكتدءن!كا!كأىروبرت11

علىإبونالحلبئااتتولىاكى؟يدالصلبالرص!ةتنيادربورن

ابنة"3!خيناأنا11الب!نانيهلملعؤرخةالضخمااسباد3آل11دمياحا،وت،ب

رجالاةغضدبرب!اضلعلهكانالذىومذبن3آلكسب!سرالاهـراض!

منالأولالقسملحقتذكباتن4عليهترتبلماالر؟يبنعصره

!سند/أنكما،الرعاعبح!لةالمحر!!نةالأولى؟يةالصلبا!ملة

الأولىا!ربينعنمج!ىلسىريانىمؤرخ!ولباتلملطنجعيحدحبشى

الأولى.الصليبيةالمصادرحنذلكغبسالىوالذانية

نشردكىالأساسيةبالمصادرهـبشى!!هـن/دامتمامويظات

وسد،ك!!اشامدوماكتراتعنالممملحبنتتبناكِلكدإبات6سترقيقه

1Lلشبخالتمشباتباءالغ!كأ،ءكاذبا3!داتلطفى IIفىحجراتنفىم

بنشرالاسافىحيةلمل!شثثنالأعلىالمجلسقامالتىالأرلةأبتائه

ةذز!11وتجاب،لملخلىني!ريئدحاففيىوا!رابه!ا!بضتمة-!ابآثاردة

الصيرفىداودبنلمحلى11الزحانأهـلدواربخكى!الأنجدانهـلر!النط

ايخدرلنثنر!اءاذبا!،991"بتبنافىثاخرآظننرفياراءا(جزتتاآؤى

قهترقبالى،دْلكوغبردرر-ط-قءند!تتثد،!!لياتزكداب،لمؤلفا

والآقرانالثميوخدرا-!!إزماناتذوانالموسدومالشململححجم

ا!تراثشركزوينشرهضتمةكبلداتشةضوهـوذاعىالدا،شام

هـنوكادثحا"انالكلت!ان11وحتدصرد،المحدريةالنذببدار

ءكأضافييهالمؤلفوا:دكأن،وذسائهوقتهرجالمنالمؤلمفعا!ورردم

عحنردْاثوأحدوالشتكأيآال"دنجيةلملررلأء
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اللختينكىنج!االمتفجمقاموا!برهاثحؤلم!اتحنذلكغيرالى

الجزءْمذاختامفىالقارىءيراكاوالانجليزيةالحرحلِة

ياَخرأضافقد!نجتىهـسنالدقىورالأستاذآنناوي!مشا

يترىحاموقيتطتقا،تجاباو!دهيكونآنيكاد-ملحقاالترجحة

يساعدكاحلكثعافبعملبنفسهقامكما،جميراا2تراءالترححةكذد

هـيبتحمهالىعكلحدكحا،يت!شيهماعاىسريعاالو!!فصلىالقار!طء

السانجتة.الاْبزاصصنحاتبحضفىوتتت)اد!االأخحلاء

استقبلتالشى،العرديةامتناالقابفيذايذيدا!نأدءووالت

والتقدير.والدر!يب9!ةبالحفاالسابقةأجزاءه

الموفق!ذوا

\/!/4!91ذكأالمنهرم

السلسا4تر!يررئش

رمكعالأالحظيممحإد.د.أ

!ا!نضب!جمي!لممسللَأكنئاَأ
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6عالى-)دال!تءتدمة

"قا!المترحب!

خالمؤتكدفيامتصلةضتحةدرا!+طةختامصنجعالراالبزءامذ

شد،رك5حمعخلحغاعاشفدرةت!م(1184-)0113الصهورىوليم

ثادثوررنىرالصةعلىواذ،كب،.-ةايجاشماركةt"أ!داب!طكثيركْى

البونانية،،،لافىتدند،وا3المرإب3!فيورلمهاذلاتتاتياتووثاذقصطعنده

حقوثل!إكدطلةالمىآفعهاتيصس!حىدنىاقىتالسذر!ذاصنخاجوأت!

الاتاتجالتطتقفيماْنلايتكنأترت16%الحملدبيةا!روبرصصادر

-ا!ةلاعلى-ا!ولاح!ليةاالمصادربنهذدالحرشالقارحَأءبإءتزبت؟

لملصحةإق-باعليبا!3مويسدو!قيغتز،لمتتضحمنبافبربجانب

والف!ه

بىاا؟علامطصائات2اقيهـدية-حةالحرالىاعخ!يفانيت6رولد

كما،اكربحةف،يانىوردحعاوغبكأثماالجخرافيةوالأماطَن

واضافةتيمايتا:التر-صحةكتءخىزتكأفي،ءر:يةب!حمادر)ست!!ت

وعزضا.وتحمريحاا-نقد!مثر!ا

حسبالأعبحيةلازسعاءالقلحيةالمصوردآذنجتامنليفتلْى3و

ا!ثالءلىلمي!دطلالىْجنبىبرسماالحصهرذلكفىقا3منط

الى،صلية.ناحظاورىعنهااكئتبش
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ال!ملبخدالتانجديىالم*شصاءل!ءىدخلره!حةالدربوا!قت

الجدداثالذتيرابب!-ال!ىل!4إ-ثا*ق%ثَإواتدب-5!ال:!-غيموالمد!د

لالهتلوادلدورابافةتج!اادبكةالتفال!دهـء-حلتكب-ا-رلمصاباا!لهطنحفنر

الخدرذلكدخا-يى!تنجيحهبحجمحادتدأثلم!تااتثىفيندتتركذ!ث

،ردحاع!!فتا!.يمتتا!-بتادتكأبءثالتارقءع!بمت-ب!تى

علضلجهي!مرادداث!اعت:اشصتا-!وات5إ*ئحااثاراتتنال!بيةد،ةالصرب

المد-تا.دذاإادخبدماتبائمنا

للكتاورالحاحه،دةالمهاك-دةاضص!اآْدذ-ددأنآ!!!م
هـ-هـ!-لاهـكا-.

رحضانالخليمعشد.دأْوكتلك،سرحانسحديى.د.اورئيسغا

لمصريبن.تارهـخالرءلمسلةرئيس

النعمهمن-لانىالمابفحملهالمقرشكرل-.وأتبراا!ولاطكررالية

كا،6كانتيةالعل!آحانى!قا.حنيةتحقبقفيىأعاننىاذوال!ركة

المرربىالارىءيدفىالتاريتىالمحدركتاا.رىآنفىيراودنى

يتنىانالك"نأكأبثوماالأصليهالمصادرورقد!بحفحا"تاذبالى

صمادر.41!ذدورندث:يهحا"على

السفبا!وانارة!اكاكأ!اءا!طربحاالمداربنَتدخدال!ثدفى-حا

ا!سداكال!و:نالبادةْبخالتاربت)رث!الحاتدربتتأ!ماحد

تا.بكدتاو

!هـ(-هـ؟يئ-لهسدلْا.د!اآ661ث(.لمدَ:كأ:كأ41كاث!هـذااتيا
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محفئطرالنتمال!مغالننت!اد؟30،ول

7ك!!أط3JS1**!لْى!!،صس!!!وء!

.الثرله!علىبلدوينأثاديخلفرىعص-

اتهوعادته!بءنظات-"كالأوله!ع!!رىالملكخصاث!-

اور!حى.للخالأ!!ا!صددقائهأ!دوسدؤاله،الجثحانيآصفاته-

الشرعيةز!بتهلمفارق!-تتريجهقبل-ارداضحات%؟ر-

اللأنسيةْللقواذ-ي!ثاإحا

السلحلانوبديئبينهالتتالود؟ا؟رمصرعلى؟ز!ف)!لاك-

ضرغام.حصرالىلثديىكوهي!مدتدعىلدطاور"فتغام

الحنع.(طبذىعحىورقاداكالىالرلر-لفلبر

أسقفورردربكواسدتخالأكتصد!رلمداقنة6رئديدىبحا!روىموت-

حكانه.ع!ا

شاورهـإجفييهبحاءتهلضكنبذتبديىال!مدلتانممدرع-

11
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الملكفيز!فلمساعدتهعمورىيدعوشاورمكانهْسلحلانا

.بىالثوةدفيركوهويترجحصدرالى

فىالوقوعمنهرنجاونجاتهطوابلسقربالد؟نذورهـزيمة-

حشقة.طوللدالصليببنيدى6

وور!ع.أنحلاكيةا!رضمن!ارمحصنيراصدرالديننور-

فىقيليقيةحاكم،2-لمان"وطرابلسونت3واكيةأنحلا1امير

سرهير

الديننورومحاصرةالشامالىكلأندرزكونتتيبشىوصول-51

علينها.واستياوؤه"نيالد!با"مدينة

احللأقحصدرْمنربوعهبعدألياكيآالىبمضىالملك-11

صيدافىقلتةوتسليمالفديةدفعبعدأسدرهمنالأمبرلمدراح

وراءأتر!صنعلىأبضار!قيم!هشالتديئالدتكالى

الأ!دن+

وكذلكةذلكووصفالىديارديعودالكتاباتحؤلفوليم-13

نشاطه.بثخىعن

المعسكر.مناكبيرةقوةرأسىص!مصرالىبزحفشبركوه-13

المصريديئلمساعدةحصرالىالاَخر!!يذمبعمورىالملك-14

ه3؟هلشيرمتتبحا

حؤسسنها.عنالماو!ظاتوب!هىالقاثرةلمدديةوليموصف-15

ذاالنبريط!را!ذىشديىكوهلمواجةشصالابرْحفالملك-16

الحركة.ثذهيتوقع

فىجانبهالىالملكبقاءيحليللكىالاتفاقيةيجددالسلطان-17

مصر.

13
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18-

91-

31-

33-

34-

35-

26-

27-

28-

93-

03-

33-

.الاتفاقتجددليعلىالخليفةهنللحصدولالرم!دلايظد

الخلينى.القصرروعةوصف

اليمنىبدهبحدالتلميغةجانب!نكاوتأكبإالاتخاقيةابكأام

قيص!رية.صا!بلمارود-3)1مصافرا

مولانا.ممدرتلينةدءىلماذا

خصمهوولماذا،بالخليفةحصرأميوتلقدبفىالمس!بب

.ادبخدلمخليخة

ين!زلوشإركلؤه،النبلعلىج!م!راي!قيم"رىعص11الم!ك

الملك.فيهاجحهالبزيرةفى

البررفىتصبالتىالنبلفروعوأسماءالبزبرةوصدف

يتملكرنوالعدويتر%وننيرالصليب.الفروعمذدوعدد

.الصرراءالىشيركودفيربالبزيرة

!خصائصعا.مصدرأرض

.3!هوشيرالملكببنالصحراءفى!احيةمحركةنشوب

علىالملكاليهفيمضىالاسكندريةالىيتسرب3!هلدثبر

المدينةْويحاصدرالسرعةجناح

الاسكندريةْ!وقعوصصف

أنتمدالمصدريينمضايقةوفىالحصارفىالملكال!دتمزار

قة.بالمكصا

!مبح،معللت!اوةىالتب!كذاسماعهعندهـدشد!5رة!نجات

المردحْلمعطدقيص!ربةصا!ب

.اروذاتوا!الم!كحعالادداقيةبذودلد!بج

،الىأكلغاالحمدواعالأنللدلكالاسكذدريةمدينهْاسدتمدالأم

للجند.وتسدرير"مذننحدرادباردالىاداكءشدد

13
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أبددقنا

عشرالتاسحالكتال!

!!!!!!ثو!ةط!و!!!اصا

هـ!وح!!ا!ف!!ح!!

-1-

نأدوناللاتبنالمقدسبيتهلوكرابعالثالثبلدوينمات

أخوهالمقدسةالمدينةعلىكخلفه،رنا3ذكمابحدهمنولدا!ترك

سنةفىصاروبذلك،وعسقا،نيافا3!نت0عمورى"الوحيد

وث!ذه،ليالاتدبىملكرانجع،المسرج)لدوريدنا!يلادحنم

الىالحبيبةالمدينةلَلكتحريرمنوالسدةبالثاذىالحاممىالسنة

الذىاسكذدرالبابابوخذاللأتينيةالكني!مدةكرسهىعلىوكان،الق

ككانالمقيامةكنيسةآما،سنواتث3ثابابويتهعلىمضىقدكالْا

ا"حضدسالتىالالأتينبحلاهـكتباتاسعهـوg(ا)1(أخالريك/)ليتو!ها

ديىأسهامكانألياكيةكنيسهأما.اتسنرأربعليركيتهاكى
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ء"Sjثالث"بحلرس"احرةترتفكانتصدوركنيسةأما

المسلمينأبدت!!)المدينةدكتإشدإذ?لىابحدتبن3الاساققها31

الياثا.!ديهحنءتردلمثةالداللمدنةومى،(الم!!رد؟ن

الىبلدوينأخيهبعدموتات-شاععوركأ؟11-اعتافىأدى

أثرذاالم!وكتنتيىكانالذينالم!اتَباروناتبىبنجمبر3شقاقرظي

آوشكالذرْاعكذاا:نوا!ق،الآترسس!خ!مال!ا!دخىيختلف

الدينىاالانشهقاقتارعاىيحلغىأنكات!ادتصددعالىينتهىأن

انبادنابثودنها؟كنلممالاليدالحنالي،ا!نكىت!دللحناحأ!ل!دنللكئ

ربالكانف!ت،كةتل؟الأزكاتآشدديفم،التمافيىإ..لحافى!واسحافدْا

ؤ؟دونكةالمطكأجالكبار!نضدذدليغيرور!والشتبالدين

المتذمزين،31-اككراولا!بذكرلعبلمحاييدالأل3عصوشكأ"لا

تدوا"(الثالث):لدو؟نالم!كهـنجاد!!الثام!!البومكىورإذ"ثموصْ

و!ن،شدرعا)باكاوراثتهوكاذت،1رىعص11أثوهكةالمطسدة

كالْأالذىالنج!اركددا!!باحةكأيرف"فيىاكدلرلأارْبتباح!فحثم

دتةلم؟لنصاا؟قتةلألهطااءر!نما!!اثا!دبتدبْإ!وبىاذقكا!نهعديسا

إإكاهأت:وكانرآسهْعلم!ارداجووتط!ثانتسطة3التجالوكا!ة

ارادت؟محضحنر"ئرفارساثل!نذ!ا"دده(ا!كأا!ل)بلدهـبن

!تفضدلالذكراليبببإدوبن!دأتقامدمباتاتذت3وأصتتالتاج

مدينةهىالتى،ءسىقالأنحمدبت،إحهنخأكأا!!!كىب!كأحدعليه

بلدوديئ،ز!!إ?إيياال*لتتياتمت!كانإ:ىاال!.ج!الدنل-حلديبديئ

وقد،الم!ديرىالإدجان!خلتيىدا!ىب!ولحاaفيدرنجتدءادتوهكذا

.بلدهـبنص!*دارآ%:قذر.؟كأا!بن!تاذدثل"اح!ىوخصتبأذ!كفصلنا

مص!مزديىْوالثالف!دابىخةفىت!ثداا!إشهاءتا؟ثم،طَع!ور"كاىْ

.رتضدأ"وتح!صل!نتدعثر!اا!د!!احدت!،عمره
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!!!

يالهتثو!نجرةوالت!والرلثدبا!صافةداعحورطَ"امتاز

غبالهَتيبهلا،لكني!اتك!!اذاب-ية!لك!ي!ثكأنت،!بلمهالدنب

بربدعناتللاقةاتجحبيرتنل!نهتخمكعاتتخدشدبدا

الىا!ت،تحتبهـها.ونحةتخههـنا!!نراْيا،كاتاذوك،ت-الإبصصاح

وكان،!عمديدعلىالمحلكةتنبرطَالث-ا!طَاللهبالشاذفنالما:؟جاذب

بخيععلىدتوقدالىاد*ضاكةبا،مالمإك)!تكىضرردبلديوتدلا

الآضورتن!ا!هى،د!ييةالو!ضهوتاككاص!ددكىالمحلك!6-شدكأاف

الدوية،تهحتإء،اثناءوقعتالتى5ث!ةالالأزضاتا؟اناخل!ثبرزم

داءانخىا!!و)معلىبردياكانامنهكحا،حعلكته!دودلمدالمس!تعرة

ور-دكان3!أذ-اذب11مذااتاتت!د!بم!عتتفبرص!رأيد

وب!جع،لأخد!اتبحححاآورا!ي!نوانإنمالتامنفيبراقمعدحناتلقى

بأذبعلىعانانهفىالواءيةوذاكرقا!،دذكاثهالىالخكهل

سلشول،ت!!!فوعبذاتتنلمالمتىبالمسصاتلاكراية!!كبير

والنظريخره!مدؤال!!!:اومتهع!-"%رىَماذ!كعلىأءانهوقد

فيمضربحماالمحلكةمثصاغلمئكراغ4فرحهلهآتي!تكل!االئتخى

يبدثم،بىكأاعتهعهتتفص!ا"سدخلةيسا!لحا!ان!كلنرا،الآكأاءدفى

اصغاءالتاربحروايهالىبحخىوكانافيا!إولايبادنخىالاذة

!ثدبئاي!ت!4!وكان،ادتهـفةفيذ!نشهتىءلىودِتثزداتيدتاحا

؟،:ت،ودقهبسصرنى!بتبتبر:ب؟لأأبدولإبذت!ادوصأدال!

اختثييةاادضايخأادقدتبا!نالأَها:لماذ:ثَا!تندلر!تابتبةالأحزر

اردادث!تصبقازالثقرال!ت؟دكتبىحشابلتتبل،الرفاآلتاتا!!

يضبء!كانان!ا،ث،ا!تحلءلمىجاداححدتكأ!اكاط.كحما،فرب!دقيا

!حذتحْولث%!!ت+بهإفىءا؟تتبالضددبإرتالثا!ب

(!ا!:باقي-2،ا)
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تو!-"تكأكاضلةلمناةابفيالتث!ربىردآ!!أتهتد!اد!لْاوبلىغ

التداسادقبتتعنكأانا،وكأتدتنب!يخك!ا،ءإيا5-لإ!ازع

ب!لبلد--تمافت،ر!لم-بثتث:كأت!ذلات!نيكنشظلمحابكأتمكل

ئمالضور!ف-خلدقجاتخهاضةر:انجاذبإىاات،التضاعويب!ببنه

ت-!التص،ثىآ!أتا:ولتب!بسبررهـف!ابشطايا!اخهاكواد-!يهع

بنجادغكَان!إبمخه.تغببتتيخاترادحنذا!كدر=-وى؟حا،التا!رز

.قيلححاث-يخاق!بتصىلمما؟ظ،إرائيةلب؟ل!تىحتص.ءكأد-خى

ر!ثكأيد،شأ!اولفىوكمصلحاذتك!اتب11(،تورىا)ن13

كاناطدالوب،اليتامدذا!لكىاد*!راطا،كلارهـاالاعددالتكأثفا

الحسا:اتبكشد!فور!اكاتديممدآقي3بكنفلمعحاله3!ذالنتةءإ-ت

ا!ت-تحاعبر!تلىإن3و!شدذثندباداردأا!--د!ذىبيم3تثتحة

-!ظاك،لد!بثلىي!دو!هـأحر،آثانتموفى3ممفيختنا!االى

وبتولونثضصبلةدغدراددت!ديئء!!،يهص!ايالامصسيارونه-يثدتحه

اليىمْا!لتات،صتةعلىبهـ!انذاثان

كاذتنطاا*االحتيح!ل!ديةازالذكنبكأالتات!ذدجانبالكا

فناها5ذالتىالرحيدداحرضاتاح!نثهـهتا!بانبابةتاتىفيلمه

تكأذ!،ت:ثI1jاخاالمؤيتد--كانان،روثادتلافىكاحت!ت

اتدباجااحثربما*صراا3؟نر؟ضاالنىبتضاثح!الرزدتككا،كلاحه

""تورىكانئتنا،رخاد،3تبايكست!ى3الناصبوريةحه!ال!ا

ان3صحا،ار!هالكا:معلىالضدروكأدد%غكهحالمآتدالىيتكا!

الذىنجكوبنب!خبط!ادكأرنااذحاتالأ!ظأكثرتللأ!ظفيطمتحتة

اقيحب.معالبشاشةويتلنعالدوامعلىالكلماتتسدحفهطانت

جماح3-!بئلمل!واتهالحرانا"طاق!عص!رى"انو؟قال

لهكليغفر!ْ،آش!مصدكنحتزث%،تنساءحنفكماجم!دددرغالْب

وليسصاححهْ،فعلحاالرب
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صائد!3الا!ري!ناثخص،كل!41ت-تت-كاننجان!اثذإعي!وتيادد

ن!ب،أ:ركت.اخاببلص.ج!3-+زتتالد:شةاْشدوبتافي!!شى

كنلأحااتتشتت!sقثاتْ:!ا!ى!؟بترتحَاناككألمس!تحزدا4ححفا!

نج!ادثا.إزت،صأاقي!عاذدإنمدا.-دلنمبتوردالد-5-نخى%!دالصنا!

ديم!نحنااْ!ب!تا.تجهدد!كلاآ!صبراداللاعصعسرى"!باز،5

ر!ارة،اياثكأدت-!تاردصَنيهبتت"ا!3ا!اذ،لهتت!ء-عا!ذا

،راا!دْ!ناثدال،ات-تحتتبإت!إلتتتسته!اتالنيكأفكبآترغأ

:فيتحاللبالجتهيبكأكأأنوبينهببتىارد!ديثفىحاوللتا!

صا.تتمحاون3دح!اأءركادتحلا.ناثتإا.وآتبر!لءلمىيجب11

ا:حانكىداصنا3-ندالكأغةترزحهآن:ا"ولا،اصمفببتافيدذات

يهـ!لْاأند-با"شة:او!ات.المحصاكهـذا!غبرالراكمخللضاتام

حنل!"ضصوركأوراتل!ددت*حاالمالت!ذاكآثا!اكمكذايدترت

!ثدفصلااداكطىببباذةا!سبانفيىروكنلمحلارىءتداناللرة

3دتت!ق-دا2-تليعااتتىونلي3ا!-تلتاكال!ان-التال

ترْفاشا،ثمر:تاءإ-إ،ار-رتءنبخضد!ل!!كفيا،،اإتذ:اتإتا

:خدهقئ-اررتززدنداالك41؟كأزبتءتثتل3أنالبلمىاخص!تإا

ةاْاحة*الألساد!بلالاصة

ا.ق-ت"!تت--ذكاتصاد6+يعلإبفتتاكأ

إلتفتثىيئن!ذإك،لظروفماذنَمةكانت

ب!ختاام:.العىكأفخادححدراملحَةإا

كاذترءايخا؟أ:ء-شلانآخبكأ،ال!رر:ذلءت

وددثرنترهـاأنببنالثهـح!ةيتتنمكان:تظ

:!:ذ!ساتبحم.

تب!هـاتثتا.ناير:!:ر

فياتكأتالىاتبت

ا!جثفإزعا!اقنيت

إ:ثاناءنان!إت!حِأنجرد

لإثتصدابالَعالذردآدفي
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-آ.-

!انكثترب!!نآحا!لفي،ت،بددت!اك!ذ)!عحورطَ"كان

زسبتمان3و،الخسحاضهلثتالبماال:نيةآص!ظبتتاقهحهريكن

سل-كءن-عدْهإءالكلر؟تتى-6ءباسلهـكهي!ص!،التقاسيم

،التبمحدولصخلتى!راذد؟-بذانله!كاذت،امالإْ!تريسدترقحلكى

تد-خأتدرنتتكأدوآكا،ا"خد"لْفكظتخالصنجاأنذى3.انتآنثوأحا

3\تماو،تجة!بحبإ،لمريةوذئنهخديهودبمسو،الشلتالىإفىتهتور

ا!ل!مِالردبتيربحا3،ك!ةجمصدددرر--!تىفقدختكاات

تاحةوث!كأ:خةال:حبدةبالتإفىدكببرالماملبم،اوتقإنةوا!اتكحة

ايئجنضب،ته.بالعادأت

قلضةالىوديخةدء!ة!تدذاتفيعانىتنض!آنه5اتأ! لاصس

وكنت،برالحتابتةليسدتخفيفدححى!طيحانىان3أنوقت4رصد؟"

انرحىبدياذو:،تتكزنالتىالترأتوورىانصتجتاحىخافىلساعات

بعضعانوابيبط،ودياتناولااضدعالمومناكثبرمحهاتناولالمتقيد3

كثبرااستفادآنهوا!!ت،ذاكاذالإنجتبى"يسد-ححابقدرلأس!تلته

آتقعذىسدؤالذاكاذسا"لذيهماببن!نولمحان،ححامذتقثداتذاعن

عهخ!مئت!أنجاذبالى،مأذتذاالصتبلهماكأان3دلملإئهال!زلحبزطد6

!،ل+!:حايبماصصدقنىالاظدينذ،لأن،نخاثلىص!ضص-عدتؤنأنقل

غاثرا%ر!اىق!برحآلْهكحا.خادقةدعقتبدعدتشاو،لمذ:نخدتت

أت-كخالدطلبلحتاوللإدحاتا!+ادقار!ثذكمصباحبراأآنآ!لدد!ادْ

ثتدناذ3آنيبدز!ات،قذ،"ذدبءؤفيكاالردبةدوفت-!/ناهـثت-ب

.!دردبخايرذإإث-كحْا:زفاكتاءذ

إد-دخااننابتإ-ذادنا6لء-!ل11لنىلمدأأتداكولوثت!ر

لبلصتلتحااءقدد!ااد،ندورتت41ااف-تنابرتإراش:اةاآ:إخا.ثلا-تلا
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دت،صةةذتنخاصااةنإمحاتاححة!تر:بشة!رد!الدد:3ذت!ل،ث-كموضع

ت!اليمفىان)1:لىوقاتل!صا%3الاممصدددعةحنذذكأءت،"؟الموت

فيفرنجايع!صب،غهلتسا6حاعلىالردفىفاقي3اونجاديناسبدنا

:أفوءدكما،تالمربحدالجسدبىقبامالانجيلمن3كثبتفقراتفى

لدي!!لاتهش!يرىيحالشىء3فىيقضىبماضياتىسدوفذاتهمو

يهخ!دونففسهِالأشرارأصا،طامرةمحلكةخييج!انهلملصتوة

بب.أنيكفى،،وآء!انهللنخدبظانأعتالذىالأ:دىالجريم!ثى

بووله:كارحىاعىوررد،1ْالدديما!ضدد:اءواالطو:اندبل!الرس!دل

ذاحلحارداالمتمسولكننى،قلتهمابكلجازمااعت!اداأعتآداننى)1

الممدور:جإدينيؤصنول!الأصور!ذدفىبشدكلمن4بالإرهنةيمكن

ه!ا"وتبحدأترى!باةوب!دفىأو،حقبلدتثفىيهعتقدل!؟

دعتا؟،بخكلتبلضعمرئفسكضعاذن11:كأبنجلَه

"ْالموضدوعهذا!ولنطىءتإكيدنحاول

."حسذا":لاة

.5؟!فاثهانبئتبرفل!صت1":و!ءالته

يا.!قب!؟دحالرقوانه..بلى11:اطقا

تازىأنآيخهاا!قحنالدتلىدم)1:ذ.افىفكلأصىختابحت

كا.فيالهوربثولارءدثتهرال؟.برالمرلدورذكةالحسذة

.3ذإتفيجاحرد!ت11تجابفي9

:فاتأصقيالتش:اى

ا!تتكأثشاابتثشاثذاكلأن

ثكأماك!ؤببنحا،شيالثا

ذتث-ت:ا:تهارد:)إ!ب.اذ

كاإ-!أل*دثا؟-ر11ت--تتاكا/1

ءا-،1اءا-01بادا.* --:صتصداحَأندو..-:ور!

ئداالتبالسخادديق!زنءتت

أَ،ادالث

ثءح!-تد

ئى!رلا.
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./2.!ذ-ء111.ا:..010:ا؟-10

ت.-:ب...ئاء-!-.-ز-

-ياذفيقحوهمْانبخا1 .دثلصثذ)تاا:،.:تاشاذتا!-إتت!

فففيت!!غوحن.تضائا،ؤىالكأبتدلا؟اْ:ل41--ت.--تدد-ع،ظتشا

كا!دبرْحَأحبثدا&نجع!َفيذاث؟"ثم2،-نرداا.ترخاتحاذل!ون

ف!ثرهـ،!ْمئدر)وان،ثب!اتتيىاط:اا!رذ:ث"!تثتتلظيمحَماءاتت

.ابحدءل3ادْء-5شاصدهـاب-.الم!ذ)ا.ن!ب:دءهـإشا.":تاثالأت!ت

.11اشذيابثَاط.ت-2ة؟دَتر،نشكل3قيا-صاتتآز--اتاذاتت

ا*حلتضنانْحَلم6ا!!افيبذاتلبتاكصمانوا

!وضدوعناْالىنصدكملاشذاا!ن

كثديىةَيربن3ثديينذا،اللد!حنةحتكأط!تتفىرى11َتحات

اةعضاتهبقيةر!صتاليبيحةأنتيئ/"تايم!ضبتليانالمرأة

نحبتازادتبل،دالتناسدقذ!بى!دابا:ند!!فتاب-إب.*اوتمننت

كانأنهينهـتواأنبقادربنت-زحدكانرحا،!ادحاغدببتج!ال

بكنفلمالحرنتسهعلىفضم،3ادبَسدداتهـلتورىفا!

أبداهلرفي

--ث-

3!نتالحصخديىت!سدلي!نا؟لْة"جنمه!6:.!ت"ت%ث!ىَا،،در-تَ

لالإتكأ(لثلثهاا)ودتلدب؟%!أتالمحاشاآؤت9!م7311خ!ف)لهـكالم

اكامحة.فيهـكمالتاح!إلتد!-3-،التحملد!دولادثحنصصرنجا

لرطادتفي:3ا!تد!اا!خااخيفيئآتيا.تدادتاإل/خ؟ذهـ!أ11تتوأتت

+:رلْمائ!!(لتلااقْ-وبإب!وسد!يهعمددع!دىلتا-كأ!ثبزاثل!

باسم"يافىسب؟"لُاكمدحاتنتاتكان)،تفاوأت(،!تالن!تفد"لأ"ا

3،1
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،رزدذنخافى2!ندل!!1ع!ب

،(تدرى11و

(ثالثاا)تلددبنتتل2ش!يتنىالشى

ير-عا.ت:زتبحتاللحدرخهلرد!بحَأعصورالكاإ!تا!..-لتاطو

الدا؟لآ:!بطابتمزوقدكانالتىزو%تد)3(اتتاتالىاضتإكأ

كذ!وشانت،الت(ك!اليدب"تهـلثضتا)ال:!اركضحاكأخه-!كلم

11رىَصت)،ببنالثكأانجةآنب!"-ببافيحلركتاذب-قالمحار!-ة

!سرق!اوهـا:فت!الرالةال--بة!شات-انجةكاذنت(1آبذءرر"و

،اعحورى1المحدرنجبنمنل3آثاربلصةالكذبثجهورىوأةكدعا

!له!دنجحاانالزثغقدف!صخعنالملكا!قي؟لمدموعن،3آجن!دى)1و

البح!ارإثحن!كل!خح!ثرذىالحلافىقودم،المكذسىالقاذونثضدى

!!ديؤالد!!نا"إوىالباوابخائبالذ!!ا!!ابب؟(ا،)لريك?اْ))

أتاربكنجعاعةقامو!ت،وبى!لمهردف!ناالق!يسصبنكني!دة

حثتس!يخن،الخلدطةبالميدي!الرابخةامتدبتا:كيتلماوأجنمدىت!ر!ا"

علىينصشدرطأ"ضيفث!،ةركأوكاالشهىانحاا!قيقةبا!

فىالتاما!قلحاواان،شرعويينفي!نالإابنىاتبار،وجوب

أبوكما.تلفحاارث

دتفيناؤهـتند-الأصورفيذدلأحوراب-د!رالالهثدددكذتولما

!نهi!ذلك،الاثنبنبديئ!تقيالتى:ةالثكأ(دربغعه!دقيتبدقص

آزالل*كذتبالمقدساالرادالنداشتاذبلمصرىاكىالوقتفى

اسةلدشحنصرفاءنجحوالءورانجيحاابعدد،رلدلااإ.41فىااتحبذ

كاخصلتاعىللحصولتيىاا3الاْحربىوامضدى،نوالقاتلاَدابا

اكدسةدب،كاترات"دشد،(ددخاذبا"الديدة:نالم!!حاتم!!علدور

اذت3ز،الحد!ددمافىالتوربدرتإدنجالةاقغاكالدبردتث،"-ردالكفبم!ر

ىثالندر؟ثدلْقيةالتبا!حفاهـ!دا!!تسساحاشاثدتالت!قالهـآفآهدْد

كةا"ذخاا"حيو"ثبثكأ"وأختكالراذت3!لكتبرا،1نبلىل!دلبا)بن!ا
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أرذلهاكضر!قْتبإ،دذت12أبْ!تالرصكموثلت(1تج!اردت؟ا"رْلما:

أ!ن!نحكنباإ:!ءبائجوخكل!عا!ا،قدفاصدليتحىتت3تاا3الأ

قلب.خلبزءنالصرتاذكأو%ب!ا!نسابالاليةالصد!رةعلىتندرد

الشالْعا!رتلالمقدلهقبدتكملزذىذْلأتورجدىينبلد؟)1كاط

والممديىءح!نابالتإإ:!ياته)ذب!وكلكحىلناوالذى)ناءبةكلخى

الكبيروبولمرلمبن!انها"زول(بدددتاولنا!بناءشالمتاعى

لضقيتتداغْلأختبنا؟نبنانا3

الثالثبلدثين:!حاحلكبنلصلدوديئملبزذدالماكةولمدت!قد

.ىروء!و

نتسةالرثلداواصدخبرابقلدطلديئ؟ب!ال!؟بو!ه!لب!!فتلككت

،ل!هـهـرىرْوتجة-شدكأءا!لبل!دت-الواقعورى!إنتالدىلماآبطمهرا)

الماكلاسذكالا)الآنوروالذىا!ثالثطب!سلبتإث!اا3%لفآنهكثا

.اي!نا!،كمالرادخلمابادوبن)1الم!كوخال

تتر،دتزوجلمأءزبالودت!نتْرد"رىع!؟11ظلول!

الممدتىبللذاطإزواتاظةبرابأننسيرإطتمال!رصرالْا"أ!ذسا)أن

!ددنة-بحدالدددناإا6!ى،درالحببار؟(نابن!(1ببنادىيمهـة11

يخلدوولدافي:!ظآتودماتطَواكالإَنذثياالركملورىالتالش!لة

ب!!د(قبما)اوردهـقطَالتال"تخيرفيليانا؟!انLSأنه،كصاوب!ثد

لم.س!ورءكلم!ا"!لرأب

اردنجحلتنا6!ترىاد!بوفى"وربج"وثادبعدو!دث

ل!با"ولنَدتبدذفي-ى"!اتببر11بناصبدصاتبلربذو3جدْلد!آلما

-ال!د-ء-ةءشاآ؟-ثولمحاذت-بحمذإ-ااشذا.تتأ"نإ*،5تلدت،التح

11ردا:بب)-انقيذلكث(1:هـر؟ط))لماكا؟ال،لدا؟تاقثلثرااابااكأذ؟ت-
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كلثيؤكدكعا،بعاوالقر:سا!-موسثهلةدكأتلهكاذتربخورالد

نخهْأسمدا3هـنث!كله-:غأ!ظبىذخمتول

مذاوكان،الزواجبفممديخثانوررار!*درآنذلكعلىودردب

ه!!اذكرناد(اطمحلابوراالخرات

+6،3-.

الاموخلالال!إسعرشعلىنف!هطه،عمورى"وطدأنبعد

!قانوا3التىالبزيآدفعاكركضصثالمصزدثنقامهـكحهمنالأول

جمعإذلك،لأتيهودينبيبنمرما!الاتباق!لصدبماددنج!!أن!ب!وا

ححدرعلىبهز!فكثيفا!جيتمامنالفرسانكببرةطائفةالملك

المملكةتل!!!اكم!خدرغام11لم!دهفهب،سبتعبرشهرصم!تهلفى

بماعاترألهىعلىلهوتصدى،الت.لمحلانLباآكباخةكىالملتب

بمصر،الصرراءفىبىلقاتهالمخاحلرةعنيحجمولم،العديحصيغالا

الأحروانتنص،الصدلب.ب!!مبزماتد!لعلىقادرادكنلمملمكنه

الإرتدادعاىآرغمهح!اوقتبلألدطيربينهـاع!كوهحتخلمراحبلأن

.!)5(ب!!دس"صربة41بلغتنهميس!ونااليهحعدينةقرب6الى

يمدممإنحت،تة)!!يبنت.-سال!الةزعتسدرب!ينذاك

!تىالمفطكآنئ!!غاطثوالتتمد!كز*ادت!فءلى(عصهـرخا)لم!كا

ضالأجاياتح!صونرا!واإذلك،النحصدرثذاا!رازدت-آقحمصاك!ا

ا3اذواالتىالمالْيةالد:د!دك!مدرءلىالد%لهلىذدذخه،+حلأددالوقف

فييعمد!ن،ا،!ذا!مدبالثقتيرديئتتى!اوراءالتيضانحياديخحبززن

3،انو،افيتت-حا6شقفئدإرإث(باآتض-قL!تثى:دتيى!ااصا

لثاىمءصاآدونزلط4دبال.خزدإت-تاولتدغتذةِآناإ-ونبات!!بزن

الىابصاضتَذوأنب!اتثنلمحاذواا:بنم!ا،نمأ"ت-اث!!تانبثت71

.خكانتىتَلتتتفئ!3الدىالمباهدكتدنلببع!ىا!!د-3
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،:المب!تل!ا!را3اخاخلك!لىا(1ءحورى11الملكعاداكحبنذ

دالنجا!ْءلييم!حلت!إتوت!اأعدا-دقبرفقت

الحكرلدكانالدىَت-رغاحاأنلبخلفاب؟قبل!دثتأ!كان

المنحتبث!داتنفرىقثذبمَكأذا!البا-ن!!ناا!احى!رقى

!نجاحيدتذار!بالتذثشفىءل."ا!!ث01بدافؤوباتر،اْبخبرا

شىنبضاراش:!افيحبا.نل!ا0التت-شادتاثلا!دحَأآتشتارة

:ش!تله:تتءيااك!ب-!-ولا:بنا?ثالىوشكدتذذ!ت:سص،لاافالتس

موالءالةحن!حلهاستحهااعهـادَلوهـإخار،!آتناعهآصددكاءد

تنمخخسالموقفعبمالتجلىحااذ!ناكأفيخاصتهبيغقاكواختياا

لبتلبصةاقيإالبش!ةقرب-اتستهآناين!ثوكان،الرربعذ"

معوكلنهالىالماكءودة!تبربرلهثم،منافسهعلىاذدةإاكيها

مىوازد،درءبئواالسآثدبديئجاحا،ا!كمفى!صمهارالصخصكأخبر

قادلب!نههـقغيرءنوف،!ى،دبلذِيٍءنذزادضدكأغاماالخرور

غيرصنالبمارتدادءلى-آتغعد،6(دودإنجزعيماالوغىساحةورى

الىشدإورآلصرعلذلكبىالبا،دلم،اقيلجراالض!-راذزالحنيحكنهأت

والنبددال!!نمنهحلتحسادحثدقصا!ب)7(الدديئ!ورىال!تا!!ر

فيستحفبخصرغاماكنافسهحت*االجترجحح!درالىت!دد،!ىراتبا

وتLلرثلمرضظالدب!ررنجاسدترابأ!رظakaال:إإدءشموسيإتته

ححراححكةىءلتوذديم!ا؟نإخعو،و!ت!ددb!داياا-تاتا،iوا!متخا

بْرسانةبكبيا!طاوراأردثْا:اك،دهـ!ل!حنجيشهتن!ظلولمتشث

ا!تت%ذاشفت!،!اخث-اابرثاشن13ثاالذ؟.بكأإت،كأباثد3!ثبر

جانتإقاات،الرر؟قيالشدذ!نكىوأتلحتةتنجرةوصها!ب،لاحجد

نجالاضدانجض،إثتناتدثلدتدتتاثخأالتالبم-متشأ-ل؟،،كانحا

احطتوبدولبختخوراتورتاضا"ثتْنابخاطشئيضا!نجاإول!ا.أت:ا!بالى

..ما!%"دد

Yl
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خت-ظ،افي-اتثدب،ال:لهْيةخدشبلرتإ!30شبكأركا!

دتاعةمث!نإكأغما!ءإى،الدتند،،تنموقدا!كأدفإ5ب!هـوران!دممنة

الم*خراء،ت!كأد:لق!لفالردبأدذى%!دورد؟!شاكأتفخأتةالااحىا"

تعالء!تات!-دشكان!لكف،،عديب"ءفدات-تكأةرمى3ْ-بتت13!ق

دفثطْحآغبر6ترشااكخا:ق-عواد-وادثدائىلإمقيا

!آش!ا!!م!-رال-قالدبنذورل!أرستاكىا!ر-ل!!دْ)

ضتبمفحرف.بببحاالدكأددأئحةدال!سدا!وكاذت،فيبتجبش

بب-ت!الإَنءاذدقيل!نآترب،،ا!ذىعدودبأ!)8(خدرغاماإب-ا

اعناْنرالتجثذالنجث،وحاالجندحنالمئل!ةالىلأفدواكهتسكى

.وشداع

لحلاباة:كارذئمدالذادد"ةشدولورىالثتةقا-ليفرغامكانولما

شا،محَدأبا-حعبم11ت!ثرى11ااكاالىبخثنمرلمدلدتءلىالنجدد

الآنآصتحالذطَالح!!!لجات؟بئال!!ثالتمالدلىعلىسحلوردئىأدح

دنجععلىيتتحمهتألاجانب!نفدرغام،وتحنيداعيهبال!بوميجددد

فىزادبىل،!تقبلعصشرىمعياعلبادذ!ذدكانالتىاد%زية

الثث!ا"!لارتالنمصتعدبأتهصررحما13الماكيقرر!لدبخاالميغ

حرالنفعلىالحزمعافكأآذ*لهاشماكعا،هـ!سص؟حدقعلىد!-إفىافي،

.الالإ!وتن!الدأظبشب؟-الاحمحالنحة

تكمثلتقيالخاذيرال:.ا.تةتصْاخارشلهتلدبلضَادفيذتالز!دْافي

11،لرتالمتزدر41صد!رأنائنخةلىرئيتليرلدرل!إر3رى!ث"لملكا

أيامالضت!تا،فييهديمدبكأنا3ه!!فاقل!ل)إبتىالتاقياهـ؟!ف!

"إاثتدرركت!دبترم!تكا-النشم،اذ--كأامدذإل-اثذإ-إق6-!تا

27
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الملك.ا!ادد!!صببحلرسحهـانكنيستيار%الوكببرعكاسقف6

كى6نديا-كالوتاكألا،/الدبصو!نوكىو-!فردردك"كان

ت!قىتكانوانوهـو،للمذظكأحلقةبصدورةابخرلفارع،ذاته

ل!تالقك!!يسكلنفسهحكرساكانآنهالاحلبنجاقسحناالطمهن

.)6(الحرب

الملك،مفاوضةفىالم؟ثؤاءمذهفىالمصدرب؟نالفسلأخذ

قبل!دثلكئ،الحلوفي،نارتضداداتفاقالىالواقعفىوت!وصصلوا

الينماالمنماروه3!شدرشاورتعكنأنديارممالىرجوعهممنقليل

القتالسا-ةفىوالاليا،ءسمدكريبارأسعلىمصدردخرلمن

صرْدجةبل!الباتبينلقاءأولفىثزمحاا!ذىاضدرغامبالسلطان

آصد؟بآنأترطَحت!كةقى-طمايبكأ؟(ؤإلأرْو!دث،ئكراء

أتباعهق!ادحنهنجمات)01(رجالهبهأ!درماهشرببشمخدرغام

الخلافرد!ول%صدمه!اتاذالقاهرةنتدإ-رف!تل،يكاءأحر

ضرغامأصرابرهـ1تصىارنمديفوهـكم،ي!فىكانكماالمنتح!ر

الىعادوبىذاكعللج!،العثورمكذ"6الذينو!!انثديهقا!د"6وكلبثم

المناقي!ىثعذاهـلىبء!ولم،لثة!!اعليفان3اكىالسا؟مهالمكانه

تالمابتبكأرتْتى6(إلطات!ت)اك!بئة!دتالذىكربرا!ذاكأو

الخاصة3حولا!ث!نلرعايةكالعتدنفسهيكرله!كمدوت!!مناكأن

المكل!ةْكأب(لوشون

حنه،ةادت!ب؟ا/لىب!ب!لمء!تش:ح!يئابت:تادحأتت:بهـكاثدباتر

الظاْفو-تإلا!ه!تأع!اوظ:كأ،اتا!"ت!إحادول!!واءتر*

ذحدللط:اضساأ6:إأ-أت-:ولأ.!ت-اخءإق-التتواتاثلكأ-آتازأثت!أ

9،3

http://www.al-maktabeh.com



تسربأنالفزعما!نجثلكناوالخليفةالسدلطأن)11(وجودرغم

الضديف)13(!ذامثلاستدعاؤددى"أنتاففقدا-!لث!انفسالى

رجكا:دتْلوأند،!ث!دثبحدادحالتاءلادت،!"ارر!خص!ااد!

كذافأن،!الص!ترخىالتدصاءو:ا!ية،المبز)نتتىردالمنأشحهآ"

فىسف!!اآكه-رعلمذك،دتازاا"أسد،!ا!ورضكدب"ازىببثف!لالرب

ن؟ير!االث،مفي!عرترف11الىديهذا!ت!.تل!دلل!ريص.،الس!رعد

فىلينذ:واإ-ءإ!!بةبازقدثاحَاالتس!ثدكم!!عة41-ادذلرسد!1الميا

اتاكب،فىلةإبنلتإلعملى6ْاا.ساقإتفاتكأدت!اءتاسا-اك-لبال!ال

تذازلات-اءْ،هـورةادعتاذا-ابددءث!آلىْصرغامنلتماإزال!ص

سد؟قْما31؟ر

الماكقام!ذساتصفيمماابديةوبفئكدببرمق1ا*ذثاكادما

جيشهل3تأسعلىإز!فاب!كعه!نالثابةالسدذةت!(سكل!ورى)

بمنشاورهناكاليهانضكلم!يثالثاذيةللص!ةحمد!الىوحضى

3ادحمهحنحد Lحديذةفيزدث!--ث3حتا!اكصدتوا1،اتكأديئش

بحداضدطرلكأ"،بئختة3.اذتلشكحاثاإاءتحممالد!(1ب!بيط!"

ذت3ث،الموخمعتهسليما!قالمجاعةسشلأةوترتلالا!بالححدار

نجرميعإ؟ددبالىإكأبوج:ألداكحاحهـناشدتتكلغ،،الىالتدشوط

عبروعاداكديةآخلى3داثحنبتلكلتذنثاة،هـ:(ديئاْطَدونقواته

هـد-ث*قادكاا-اد!را

ثؤإ.للهلااتاتاتكاذ-وتعيرتا.تشتاأدتث!طالترتقذ-رناحا

اخا-كأب!ماةتلصولفالثادث!نمزثَث--!اتع1او:تنرب"تفت!!!أ!عِ

-دتامله!كا/اذف!--كا-يه!!دقتاقذكأاث!دَ-تا!ق،:ولرااندتط

رد!القورتادت3!اتذ"06اذبدا!-:.ث:!ا!إةآد13بتاتت2.،:ذءفا

93
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:تاتكانادفة-نجااإ!اادتل"تر.-محاتلماشاثتا3:آ11ت3إ::ت9ءاالذ--نتت3.

.-داْت-ث1(ا9)إ،ت!اكأدا!،.:تإ-اةا!قىكأشسود)1)سدض!.تدواابيب:

--ل-:-حَاذ-!هـزت-ا-تت..و؟ا:إ.باة01ثو%تاتْء!ة تءقى-اد..*ا":111

:وربكأدما!ات-:بةِ-ا.اذذادإ(--ت.زغة:ب:تْا-!تتناثإ.ا:تتتبا

تا"-؟.تتء1)..ا*"-:.اا*ت:.ا.:-إتاتتد.بمتولا.ذ!الا!تآلر:ا
كا!.!لاjت--نا-هـ!ناا-

ناحَاداثا!ا:لث11:خداص:ل101لأتا:فى3.يخص.دخدا:ا*تأ*-ا--ت -رىء-لا-كا!.لى.!-ى!

كأات-!إا،كاا!-يتتتذت-كات!،ان،"ا.ف2تأت،أ!ثءتد؟خهالت:

ذ.خاب"تبتاوتد.ا:لب!ا،َ،-دثن."!الا!ةادء1-.-،-اول .-ت:-تءتا-010:د----را

رجالهشنكاإدرر!ظ3صروالدت.تذالم:ذد"،ا!لهمدب،!اقىدثَ!لغ

.باللردفنملث.ءتتابتفيتفيآورذكا،فيهـ-تافي

IIJآ:ثهمءناأت"!هـ.فئكاككأب،اولءت!!بوا!11داذشذداىت

دثكث6،ن!تأدصثىلم-*!اتتاندإ-ضد!!امزانذجاثشتنذ!-،.!وا.ت"

دوابىَ-تا!ا!تيى،أكث::!!اثىوتر!ف-بثبلضتات،!وكأاءث

ذ-اتنا.ادتىذ!ا!-ورث!-!ا-ذفاكأتز-دايئتاتان2ات:قا!

يرنت--!ااتت،تمقالتثت--.دكأبكاعاد-اكْبدالمخد-إب..؟رتاأخا

.خا؟-:اطإانر،االتكأتزاثث-.ا.إتبا

خد-%،ت..--11!حا&تإثدثتت:ذتدكأت .-ب،فى3!ندت(كا-حَالبرهـة

اتذال!!تت!!!توف،!ربدادترتق1وتقاتا،احانةى"ال!نجافتدرب

اكيمإ!اننالكأ--،3ثيحازنه،اءحاالت"تذلكفىاكب-ذكأ!ورانقاث

فىلبد!اكلتهد-حكأاددذة،1حاذزلرتر-.11اث!!إ،:!افىآاقثر3المذ

الذكأدتانْحنأت%!ا:3لجةوحاإلةالرتدلك

-6-

،!تارابالا!هخز-د6واخد!اكأب،ذ-ذرناالدببذوربالخفبىلغ

الذادحة،النهـيهلذ؟ب!مص؟بلهىاليخاءلب"واسددولى،القلهقبهواسذبد
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حعهوبسْ:ور!لالتىلملتإلأكموالظ"تلردولطَاك)&اتقير3!تكأ

نأوذلالمثثهـ!ابوا:اشبا؟ا:نااكوناطبإ!تاضأثكأ،ارتاشء:ت

تدءتور:-!لساديئْلتاذقلم*ع!تله-دتإنمخدرتإأاءاْتكأ:تْتترأت،اتئنظَ

ة!6د!تَنكسد*تلدافيلما-!،\"َل..:--إا ،-شم!سهـ!--تا-:د-دابلمطحفلى!-1،اْت3-!

يتهرأل.تاتادالم-*!-:غ!ب،لمخد-ثتدذات،زتتإاتْ-!%تخدء..التجتخ

الثهـسانصهنلاثوآحديختبديمه!ءناثذإتا"ل!ذف.-.!ااذ.ثاسثدقتن

:تثنإإلعد--إحتاتل.--ا!..افغت-ت.:؟نمترااثت-أبثببضاالت

لأسن!شبباحولها!ربىيةلاتدآون!ب،كيةا"نح!إدا!اتت!صآا!!ب

ل!لهمكاني!-هـتوانم،رفباثتورتفيكأإث.،.-دث:كأرأ،ت-رغ،كاالثذفيد

-ول.ال.-ات.تبىث.-:

اشأسصشءثماحضةذبآال-ورلب:ب؟لىْال!ادتإىاضثدكأا!انرت!!

.-كت!دْكدْاشاْلذالمثداةدالمه!ا11لىا؟-ا!ْ،ث! ح!جمم:م!لى-ر!ر!.رمحم!

لح!خب!ا!د،-رب!و،نتااكد؟اة!بأ"الثالث11!-تكأذد:./.بفينمتشأنوكا

ردَوكالىْ!ا!!ل!دجيل!!ادولثزوذت3)ردب.!ندبقا!دلاكارابذت

غ؟:ا:لاال!.كا6حاا0لإ!.ا!قاآد-ا:"!نلدكا113!ائ لى--!لىو،ا-ر.ى:بj-صود،--

اءأ!رآتدا،ذوث-لهلىاث!ا،إ*بقىالثذلكذكارا!ا!ردتج؟اإ:انذتالث.

عمالذبنبالمشكرانجسارواا3؟؟صاشأو5ابئر!تبد!IIر!!ناا

.دبال؟ذ!تذرذرصكلم)-=.Lال!ركأطءز؟نموذئاالقالأشةءإى

ئررىا(ا)ثال:ار:-بتال:،دذصنكت-!نا(ا!)!برفياا،نبق

تلتاء!نوالا-!؟ل(الرححما-)16رتعاذثدوبا!!ا3آذاو!ا!صمدتب!

كانكأالتلكدضىَإدت!دهباالم!:حلردتنعليبمآجدىفدْلمكاآذثله"جمم

على!!ر!!واآثرالنمبخط!ارذلاث،ته!ب-مالقدثمقىشدكعلى

ليممياتهبحاءزاث!بمذ-بت"يئالحسلب"أنتثر،ثيلهصارا-ا،رتد1

اذبالْفتئننطْ!2غبرال!د.-تعقبفىفمثضفءواالنح!ر!نمساءلبم

31
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،ال!ظاماءلأ!تالاءثِفيهـابفي!ف"ال:عَأا!!تار!تاالمواطنين

غتبعلىاوانحللثالصربىا!دخبكاءتبدىبالينغبكأفاقدصوا

نس!رء1التديئادد!اكاآ-داء!مدجلاردونقاقدذاكودترث!ا،ث!دت

جمم.تباة-تذ-ماتاردسدشا!ا

كىأْننم!ءبخثبدوا!ب!تحدر3!كاْزىiال!ليفبكأنوفعثم

ءفيتماكشكت3!قد،لمنتذشاتواكثبهـال!!لالدبقدبدتحوضص!

دَةل!تاحَأذفا!:إلت-!آء!ةات2كأد،!-تو-مفيا-،1ة-ذداعذيتكرة

إ.ث!اآالتيرتأاك!اثب:!-!-وألر-يخةاكتكق!شبفيالتزصأيبذون

ا:تحبجمفيت!-اا؟،كأزقل!دكأبر!وربوف*موشزدقكمم4ذا!بل3حنع!يم

ضنخماْ-تدديخ!تإعولم،اكبحا:حامددنمد-يئالقرابل؟طْلْبم!د!قتك

قك!نة-ثبيخمحتل3ذسىةللثد،ثوددنيالثباعةاداسدرد

ا"و،ب-مذزلتالىا!نبولب.01ب-كأا!تحراثللمهآتدكغدقمفلمآبا!ه

بحادكد%ذ!نث!دواولم،أ!لم!نجدآمبادوءطا!ريةءندفاعايقاتل

كىو11!دددل!ونورا!!)،حيمتءا3اذاْلآاث!الشد-فع!ب!مبمليه

اثألفىب؟ذإه-ثمااةنعايننمأتد!!لمان3الدتمماا"!ثا!نجمعلىيبدى

.ذكأارتد؟ولتقدد-!احثا،اليروذوانجالًيماكارضا3%لحنبشجاعة

11كأرإقدحا

تأقتنجداكزدمة

برنخد،النباةعلى

!ذتير،،راصتأوكان

كانج5--د!بارىقصص

:!دداآتذفبلله

-أنلإتا-ك!ار.تالظ:ةآنرحتْشأ1لما"ذوتولهدا

رجهأكاكةاللمرثدذولفىاكزما"بتعبالمس!ب!بد!

ادمحركةنآد!!لإنسراببا!بأدظ-إىالانجتا-

د:لا!ندما،3الد-ك!!ااردذنرِكاايرب-ءِل!آابنافي-

بلصدخفثافيلمد!تتمتاقإت-ءن-يئلمد.التكلثتى

!ته.ذم!ورلتااشاردتقيا-ذ

ذتد:!،11!باياا!ت6:.ا،،ت+-هـاد؟ا.ا:غد،
!!-ت----:!:-ر.-الا-!

إفقدكأ-كأكأ!:نجاى!إثا،خف!اديئدش!!ث،وكثشاانتلهإا:لدلىطر
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ا"ثرمماواقتفى،والمالأحةالحارنفسينحاعلىبجلنجاأنذلككلف!حصا

تضاالمجداك!ار"لززذياندىَبظواا،تي!3كيإإوالى"5-لىنا1

،.افىءاكلم!!هـادص!؟ب!كمالكأكا3!نتإثالثاوب!نإإنور:ل

.-"ايخ!-تبهللىموساقيملمالثبدبكآضت!ا!دبدكىواك:فصفدكم

للكخاكأْتط!ية!ححاروا،!:!تيخانخىبنمدزخ.!يث-ربإلى

صحاَالتاتنوضالتفاحLخرJIا3؟.دبئ!.ت".اك..!!لتت -....-هـنا-ت!!-!

يخحاحد!ء!نهاتث!قالتالمنيخا!!-نب!ابهـ!نثابةثتاد!اصنادنجود

الندا؟ت!،!قْاءظمبثقةإتةاهـ:دابا--جسداركثماتسدتمثت!تإل

تْوةالمكاناعىالمإث-تبافىءدتموقدا)؟إ:اطقيأابامكددتءلىار-دتتكما

.اثوللمحتو

اخسساورضضفقب!،الرا:جالبومبْىال!ادثةكذ"جرتوتد

الماكتكممانابخانىالحا!اوفىالهطبدذا!سلد-قم1651لمدنةت!

اغلة!ثفين،وختذاكححدرخىداضوبلابزالكانالذىصح!-رى

هـناكْب!د!اسددازحتفيحا

-01-

علىبصعاتهاالفظيةوالؤفياتال!نجرىالتيراتكتدهـ!ا

غادةالنفن!عةحترباليمنجتدهـ!رت،وا"!والبمال--لببىببنا!؟-ضاع

ببكليخاذراض،لميما.لأ!إ!!قد:ت!دااقين!!ب؟-ل!.تءِالتف

التيم-ل.oوتديئقل!باعحاا"شرداداانتهدا"ياما!هـنبد!ت:ث-

خضت:اتكأاْد!كم!لئهدااتت11ت:----وفى،1فئ.ا*ندرز3ءهـشتبكأ-ىد11

11،*تتتر--تال+-.تحفيت..انالثكأسص:ناب!فى!اصاثحزصظكاكأحط!ث!

تاخاتِ:فيمدإبَ"اة3؟ر-ظنب-ثرءاعخا،فيلحَأبدتتإ!:اتدتاتء!ث

اة*!د:.اْااات:"اإث-ادافىت.فاإاث!ئ!ال.دالذسمتتفغألنا"دعر..!
---!اسهـَ!-.--..-هـ.

.شت-روإلادثلألبافىاثد(ابتدد3سات.-دثلتدتا!سأمفيكأذخهبخا
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ددتالتىالإكلخان!نالحالمةثذدفان!!أس!ادوالكن

علىاليغجاءتدكناءسحابةا!تيه!اثحاسرعانت!؟قماأ.صخى

الثدح!دى!فوإت)/دام!!،اكلامالىشىءلأ3فأخالتانتخلارغير

تيابا!ننها!دينذشرلهتهـخفئد171()11دمالىوالقحف،ظل!ةالى

"انيالهر11؟ندينة!إصدرةالفرصآانحتنامعلىعزملقدحتىلمنباحه

ع!ىا!لكابمد-إبعباال؟عاعاعادوامحئالمملكةبتلوالتاملمثينه

فىالكبارالقادةبوبودولمحرفتهالحربيةالمملكةد!ةمعخلمرأس

بحلبْأسد:د

!بذأنجبلسهف!عندتقع،المقدمكلقديعةمدينةوبانياله!

،دان11تسمىاسرائيلأياموفىالغابرةالأزمنةفىوكانت،الشعير

لايمدتعبير11كماكانت،الاسرائيليةلا،راضىالشمالىاهـدومى

الميعادأرضطولءنالكلامعندكانهثمومن،لياالجنوبىالحد

نأووقاانجدليفىنقرأكما1،،سبعبيرالىدانمن)1:قيال

ااخوندتمددتروكورة"ايحاوتية11ربعحاكم)18(هيرودسفيفيليبس

لاكلبنرب؟س11للقيصص-واجاولاتكريماالنا!يةتلكرقحةفىزاد

كحىا،كيليبسقيصدريةسماهافقدذاتهصاسمهتخليدفىمنهورت.ط

دأبجم3الاسم!رفوااللأتبنجصاعتذالكن،بإانيالرىأيخحاتحرفأن!لا

3ْبنيالهل!)1مافسصالمدنااسحاءفى

ينبعالذىإو!طعادكأبدحسشصقأرخىالنمرقصنوتتاخمبا

فىعننياالكالأموتدالتىا!إينةهىوهذه،الأ!دننرحنه

سألذيليبسقيصر؟ةالىبسد!عجاءولما"باء!يث)91(الانجيل

ابميضاوكنا11ْا،ذكمرانانجنأناانىالناسلي!صن:قاثلاتادميذد

السدبدهـطالم!!اءحححلكةضئتاحالرواريينأحير"بحلزس)1ت!مدلمم

اوتائ!!ْاعرافعلىلدمكافأةسدج.41
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اكععىل3!نإياخاثو%ددلعلمو!اادتبنالإذوراصرsولقد

الكونستانجل1(!صفي!طَ"و!ر!رثىَاكصرا!بى،لأن!ذلك.ت.ا.

ت!فا3آنكحا،(!ورى)الملكبشنجتةح!-!فىغاذنجاكانالمى5)

همعددذؤ!لاثتدألعا!فياا.عا-ءخدابحتلىترقيا!!كالْاتكاناا9ت

إنااكرن!ذتب!تلك.التلكن!مإقتبخابسببتبنانتخط

ا!ذىبالدلدوأ!تقذا-اظةاللىدكتضالقدالوآلاتا!ربادْ!2ت

الحبريةائة!لقتا؟!مد:بذواتيهصعخما!اتابىكأآثضتختسدور؟دتدم

إذلقاأيام؟تدم3طتساالإ!ءلىاخلنهابىانوا3حنححلمحااحمم!ت!!دا

رتمنساقينثمأدبحلكتهبىماالمدبت؟مخادردلنهمدؤذنأانعلى

د)فحن1لم161سدنةفىالنجادأتتورناكديئرهـرتم!نومكذا،لمص!ء

سينا.

!كم!نالؤانيةالهـنةذىالى!اتثةحذدجرتوقد

.آكدربر)03(!تاءش!رالدا-نالدِوموفىلاع!درى11

الم!ك

لمصرر!يلهعثبنجاذبايد!بببْدانيبلالهـوذلحمدتابلوكان

Quesony!الال!هذوبمحَأد11!وإترد4فيرساذصةخاحن!دقالىا

حنآكدرأ"ث-ب4كحا،المكانءقا!دفئاعآثم!قأذ،،الب!حْس:3دينالذى

ثتاذايدذالرنرربالحن"روبر11الد!حهلهىقس!بحعد!اكلأنه16ثذ

الكاعاد،ذلم!اةخ!لقعلسا!بلتلمادودر!فالمفوحنقدإ3تين،نةمالما

المافا؟ا-شآنتخاكةبىالخاتنفيئالثدبدالذءتاستإ"ححدر!ت

حالاا،أ؟ورشاك!تء!ال؟قيناقيأأدتيذاب؟!ثلبس،اجئهاعدبا

"ل!تدوايد!تمددلممتبنةاكان:نتفث

rI
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!11!

ال!داتمْتىهـحالف!!اناهـورد3تعلى

صترحهنالت!رتثذد!اقثدث:-3ا!راجاتاكتمآت5-بتد

الى!رجعد6إالإثىال!كمل،،ب!زنلم!لمتنا!ا"ا؟شازروتنحصب؟ول

الىالمرزثالأتداثا"عام:ت!بثالظاتكأ:الت،ر.-شالدس

هـدلمحاذتا!تداردتتلااْن!!ال%ث،آرعلى،المتلكةلمح!بىت

،(تةالص!ا!؟تا!ستاحق!دلبثإتأالكاقينا!!خىآأنا،الى*الذإخابيت!

لروكاافيءاعاب".تثاغث:3،كاارق!-اقداتت،كبرزا.ثادلاألْاوعلنم

ن!ديمت!ااتْعبتذفيتلاثمد!نأ،ثذ،!ا!ت!دك!ن!ردن-اتذرا

اتحتبةإة3أتلاالىا!!س!راعاالىال!ادهتوال!بالإتتببخإتنؤةا

احتأ!بقى،الحون!د!الب"ا!(بة!سديط!ذى-3!تا!فيلميقفم

لغبإاكادوحا!بححافهدب-ءا11نجارندكأزثلْت3!االمزةمذدفىمد

حمدقفىأثوركافدبراْميرماصلاحياتسد"لمنهآخذهـدىا"نتلاكية

كىيدذله3:هـحطآكانردهـاددراغايتهور!ل16ودثلا!اخلا!!

الالخةالر!حةحنلةدس!كحا،الخاحدةلثرذ!نا"تباورالادة

نخأقا-ا،هـاءال!!علىوالتاتةال!:،فى"*تتععلىاكصليحةوالحكحة

بآخاركاتجحلحةافي!ء!رج!يعدنجة!دا!ذأكدرب،،حديتةكلنجى

ر3-الألمد-يى!ل!نالىبىالهاخ!اتااذا!تىدتدقةأ!؟ذةاتافدالى"حبكأ

اختاكاداش!مت!ا!كالْدذ!كو!ع،،،خكدآالىآدشاب"؟ءاداخايخااتص

بصالإدت!ا+ااحه،تتىلْالمتلتباحه--ددإذررآث(ذدديرتفى؟)"بر

الماكبت!دة-تlو،ايزتبكأااث؟يما-تاشا؟ذ:ا!تددتءتب؟تذتضماات:

خاذت-الصلأالت!دلأذت:حىب-!إط31!اء؟!ا.تنج!ات1-:شاذضالأ:-تالت"

إ-،:.:تلارةتتأ؟را؟ت.".رادث:ا!اتْت؟إت.-ا:6-ا-كأ-:-ث-.إتث،ا!

ا!!دتانذ--؟لدز!تاتلفا،سىذتثنإدرب،تثادتألمدرفه!

الد:ت-ج--:تىافي-رذثوراح!امبىدحَأل؟دز.3ال-الكأبت؟إشاآإضلمه3أننإ
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ى!إثاؤ!مبثول"تدحما!ا!آلراب3الذديئال-ث!اتنجلة-!

3!+-أ-6+

قبلدروجذ-21()(ماذوبل)القشلذطبندولاحا!رات!ثكان

11هـد!ثذدث؟)/تيىفياثتب!ات!لمحدثكأ!ريآ"حا!نالوةتا!ذمنقليل

اليههـا"دذادبالادت!يباا!ا.،را!!:فب"ذكأ!باليهأسدرعالذق

ثمالوقتبحهىتذددبوهـبحوذ!كاتام،،حمصاناكلكتاحك،وأ!لهددن

!فوا!شاياإفيدرلاحبرا!اوريدابالأَلتهص!!!!ا*تباكيةالكلماأءاد

ال-ائة.

كلىهـ!!نث!ر-ذ!رالدبن؟فلانال!بب!نبردىربضا

كاناذول:ح5لجةاصاأذآ-؟راحلدورربظاقآن-نظردوتعتا!رجاتة

!ىالتبراءقث2بولا،المسببينادسدرآترب!كنالدوامعلىبفر

،ثمالرفيخةالمكاذثذوىلم؟سددحاة!منا!نكثبكأاأسدرفبا؟نه

يتدخلانايتشىكانذ*آو!حاآحرتحافىنانتقلمربرلأ!راافينىرغت

هـرفيااحسدرإقاكلافدشةلمهبنفسه(حاذوبلالببزنحلى)الاخراحلور

ثدْاكلتؤالهـتضءاان!بتْأكيخندثرتكأقنجافىكديةب،لا

الث!أنا.ال!ثيعا!اكم

بخمدآتذدكأناإإدا!ذشصْاآ!اذر!تأء:إذ!د:بربشاأثاذكاو!!ا

اةلْأ-ث.اتدثفىلم؟لصدتا-دثتنجلأخديىا-تتتداال!اانأ"نحذا3؟يهثالىآ

ضكاخ!ابتلثنهاَتراتتفص!ا!!االى!-طا!برمعلى-رحم!3يدشغبم

.ت!دآثحمد!ادذ:كث:3!ن-بر:ت:-ةتناأذ-ىَإتشااتبكونوربثا

نآ3،كلظالخفيىأقالمىفثتت.!!أتسف-ص!ذبمازددد.!:لك،عذصاشد

لثرلمرلمد!ن!ىي!ثن!تىد،3آناإحنلكتة!كمكىث!يه!وتبىقيف!ر

آلل.ذاكادْعهالتتاكلفلحد-خمراسا!آصحبمندبآلصاألتد
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الحقيغبابْعالدوتأسرألثانيةا!خ!فبذدآنتْتدىوالكأآف

.نالخطنجدبال!!هـافيميرث.ا-بتازورتلىكأتسد:تااذت3الى

نن!-ةعىاىألمىامذتأ3!دلثددكأآنإىاا!ننَهإرددكأدحاوكندبكأا

نبمقكش3تهـدءلىثلأ-2ف-ا)!دآ!كأ-كانالحداجدإبنيحتامأنال!

يحس!ن2د*حص!بناتفئافىنجركأيت.حد!ر:حص!فتتاصد-دبقرب

واصك!!،تراسد،بكأشدود!معلفباا؟--ثباثءانل؟ت-3!ل،اقخا!"

حنج!تغنجر!!خماديمددننلمال!حدت13-عاآفا،فئاكثلذلكقصد؟

ندخاءالذكأبير!م3:بتفيد،ددهقدلم.الدوآرضالىنجد*ا!اذث

شذتْفقدنيابةألهدوآننايتهوتهـونءلمدولا!ثنج!لىد!ما"نقدكأد

إئئوليمالمىإ!تاليدا!ددت)33(ذالاالسذةدثمتأتاءوذكا

روب!ْالملكتا!!واتوىا!صديتذىح!لمحلية

شينهةةلعة3!دشبرأخذأناميضاقتالث!ذاقرابته!دثكصا

اقتحاحنن!دج!نلاالجاذبحمنيعةوكنانت،3!نماماذالتىالتعةلتاك

لمتمبىكوهوقدسدل!!ابالحرإدباد!دعلىالأكأدنوراءاقحة.وهى

ئبادر،حراستاالييمول3الموال!حبكلفرلمدان!!الأت!ةبحهط

نجلما،فيانبددالذرله!انحننجدت-3حلائنةكىاليبابرلدطاءفىالملك

بأنالت:!دجاءالأردنكثدواكلىءءل!ذزلوقدال!اشيقبهىكىكان

لى!وابشدذقحى:وأ،احاكأدتثخبفيل!الحدبدكىلدورتخ!صدا!حصدقكذا

ثذاءطالممثولدبئ!كاذواالدار؟!غاككألدورانتنافىشبثءكأأتنى

.التس!إ-أ

الص!لإبب!رابفاىر!اعضم!3عه!إ!دإثاات،،اللدشثتفاد؟ت35

تحان!-خلا؟نابىطبب-أإ!االملكآ،وحدارت،لمح!اشبا!طبأديى

تبد!ا.ال-ىإ.اكأأفيتا"تت

YA
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!!ا-

YY(ْالثصل)فيت)نص!:تالآصدولخ!ت

-12.-

ر!حذاكْقوصناوتورعان3ال!ورتدعى

ت!-إتاشاعةالإَونةمذهؤىالذثا-ىكنلكىاتشدرتكما

ال!تسانحنضخحةقوةرااله!علىخرجشه3ثوربراندقول!صاد%ها

يسدتحد!ا!نه،الشحاليةالجغاتو!لىْالمثه!قح!الك!طجحعنبمالذبن

الشائعة!ذدتكنولم،!برةبدوةا!خرىوركأةمحدرعلىللاغارة

!!امأعخلموكو؟!دادخ!يخةزارقدشبركوهكاناذدفاعحننابعة

الأعلىالسلحلانصناحبيحتبرآنهاكا،شإنا؟أخ!اركمالمسلحبن

لهثدتعحؤى!كةالمالالتحيةوهـد،د3-دشبرجاءد،فماالجميعببن

كلورنعجبنجةكثرةح!هـتأن!اادائبا،حصدش:تاءخدخاحةلهي!صل

قص(الظطمىالخليفة)أميركاعليهحاءلبقصكحىا،ونادررائ!ع

حن4خزاَفىاتجدفينةالكثديىةثالالأ!لهوذكرنجاخىغنى

السذوىدحكو!!إدالحاعلىبفي-ضباالدىوالم!وستائباله!

!باةالىامواالتفقدارإا،دأورلانتنخالىذاكعلى!!اد.الاذل

بالسلمعنيدمملاول!مبتج!فهـكنتاليني!الىالهعتراح!هـاثا!حرف

)لاْجرأنا.ترىلميعدحودالخليفةلهلتعءاكأر3بضراح،الد)ئم

ت"لتكفيفسة1تتارنخةاقا!!اقثن!اإق6و-!مدرفىالآنالحاكم

)الثحتة(نجتتمخافىننجا6الدولءلىاترؤوفىا!،ت-إفىتدانجةوخافى

ب!ارنا!ن-!نلاالى(ال!تذية)اد:كف!-ا!تا!خالأتذح!خ!مذ؟

!تبخاثدخايآإلا!ممفيىذلوابأهـبمبلكتال!!أخفاقطثىءلا

!وتتالادبشدتاءِفدلم!!!لتقياد-النخةححاموتحالمبمأترىا
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كهالخاإسحع!اىاللأدثالننذدداهـشلصر%:هـ.حَركأدأ:!،

%!عالىبقي"رت.ا:لمذدتالأتبكأاستبإ:تالى(اصعىإك)

!اسدصاأ!-ااياهمآور-االمشدرقأحراءحنتمبه!ثلعلى!أن!ظ

لمساءدتهْشيركودوراءوالمممديرجبوشم3بجععفييهرتجةلة

ا-لتاع!دنادحَأءتورحهد-هـعالرالر:ركذاورهـا!ى!فلحا

)اك:،نسى(ال!قيذةخ!اكأتادالىخماذ-تت!ذوللفلصمل!هلانافيىعام

حنوغديى!مورؤمم!:ئج!كأا%تقنةالنج!ا-اثحضدوتكىالملكو!،م

نتر-،اكامشارحااتح!داوالنالحرداالبا!ونات-كذلكا!كأ؟سة:جال

حلابفىالردثثالممدحىرت+ص،المحلكةيجددإذىَاحارالمت!دىاذب،و

متدنجحهمالمربحهاةاارثةالإظركأفاكذدانخلرنهذتموحن،م!!نج!

كه3احا!!عثصرة!تا%زءفيىدل3بدفحأنماعاىابحاعبمانعقد

.التزفيذ!كأتطعالة!اتثذا-ضعثم/المحاكةانقاذآجل!ظالعيية

نصدلزتبضازوددت3!!شبردانتدرطَلأ%ياكأاتحرتاسهو

بشاثفىادتكأهـ1الما-حنوتيىة-بهـحية،طشيلةلأداماليعام

ال:ىا!ارال!صالكا،ال!طركأاءترسدرددداوأنه،والز!الا

ادالهتشدداكق!يذذ،حادالمبآ-ضادتا(؟!بنال!رائدلبذوسلكه

وابمحة4التر!نفيثا!سدهـعالذرلصاق!ن!!ثددولعالمدتتاأحاكل

بارنيهب!ادلرلىت!فهـزض!ادلغ-ف!مبث:ظل،؟داث!تدشب:!

،تاك%تحهبدبك4!!ذ،ا!عمر-اءفىKadesئ!تا4!!حلأإْ

أ!!دْلف.قلراتتةتقتادر

11 ---

عسلأرتر!باْنأنينادوااخادبتاالى(ك!يذتا،خرحددإ-

عهـمدتافىن3!نشد،ذ!خَدازأااذف2شرلص(نا:المتلكةت-نتد!!.-بن!لمحل
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الجتية!ب-آ؟ناديى!نالثا"بقْال-ومكاناذا!دكأ،تج!-م:قكز

إ!تتلمة،ال.افىزتالمذقنة*كايرتاجدخاكدفىتاتزخخة

الأحلرا!المتراميةاكيهاءصرتبتتازآنذ!؟،!ح!!استطاع9

ت؟دصحص-أرءلىوتبنالممل!ةكدنا-رمىالدىغزد؟بنادشةاكِ

كىاوتلبذثعسكرثمماأ:!!ثوكدْا،؟لمصرراءالقدبمة،!الحربقلعة

الإَنالمحر!ف!المدينةالىبسصد!لهدكاحلالذىالجتط:كي!اذتيار

التى"دبلوزبهـم)1بىالمدمإقدي!ةالأرتذخاثتءففتنوا(43)!ندلمبد

.ياءد؟لمداسخرف!لإلدطمابىيخذاوتدتاكالما

،رظءصثاثالمابرففرءلماذيتصاورانبىالشا!االذزعاثمدت

منالظؤاوردولهط،لغجاذىانلحمليبببا!لغررعلْداتشدخا،ق!؟روحلا

ذاتهموضدهالرربىالزحفمذا!جهآنوخافالزاتفالحسكر

ببحدر.واشدفي،ا،درUنجبنجاJ!اكصكاناذولغدالم!س!فن6وخيم

3ت."حْمراو-إ!داشكلتب:ذ،المناس!إتجكتدئىأ؟دىأنه؟ادتظ

ليص!لماْذولالاالمرفوربذاحد+،الذىبال!تببيحلمأن3أنه!مهء

بداتراحتأجاءوان-ا.!.ترا؟!!اب"وانت!-!ااعامورا!دقالى

بن!ولا!؟ةيأ!كأندباك:أاءألحررالىاتبماكش!ارل!الال!!-د-ددقوفي

ددالصركىاكممد!!تأنأذنجردتسلهالدعادlفلص،اتو!ر!ات

وقاءثدددرر!اله.:ليانابت.باكت!ات،)23(اتإ!تبَا"3!الو!ل

بوكاءخا"اعد!اتا-وإادر،أكاحلفتالثناعلىييسموإتىاحسطيببينأ

الم!كتص!رتركل!ذوض!!-المصريين!لمخالْهتجاهشالصلبالجي!ر

اليممذ!كت؟:اابرا3:ا،الالأ!ثتنزالتنبئةاتال-ضتنا.كظضاا!3

الذىلاع!تكأت11َالملكشتنجاتب-بتتذيمبذثى--:ىالتLالت:،

ثتبإتت-قإبداا.تت-تتنأناثَ:-اثَطيئ::ضا-ص!. ،.تلى!اا!61-حددا

.،:اقتإ:ا

،\
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كاذتالىافئأكلردث؟ورربابعدديتى!اربقيمنىبدونالصلبحر

اء!نجي!عأ:حلر-تجدوت!ثلو؟لجةدااالندلآ!!قددرلدإالت!ضهب!بانب؟

داصشع-تاذلب!لباإ-؟:،ا!:ل؟ل!-اراءلى3ت3تتلحىا!ذت-ر؟،صعالتا

قيت11ِ:!د-ت)1باسخاكرببةذحاوا!ردإول(ب)6:ا:ل؟ون:ضادالمص

بعاالتتكأت.نج:المذىع!ب؟قب!للان3!التااندط!13ءاالودذفأستيع

ارينيالتزل!ناو"قس!عJائ!طالثدم:ايخةحدبتتكاذتنافبىرببا؟نهلك"

حتالم،تتمابتحدينةأىتشبهـالىل*اك-بضةللحصدو!تؤهـخإلتى

ل!دتتأنتنفلإت!ءثاهـت!لاةنئص!3و!ن،!شب!دافىمحدرعففتنأ

اليالمةزضنولاامحرا!ك!و!نأ!لكاذواالذلينالذتاعذةدفيفى

عصت!الىدرتجعكانتر؟حابل،لدقي-اا!كمدول!االذين

.روشانبةواإيةالىمحهر!!لواالذديئالروحان

دبعلرتالمهستايخاةالجروفالقا!كأةبصديهنةيتعلقفيحاأما

*حي!!شرقائدودومصدرإدبا5Jكفخآلهتمأنلد(الحسقلى)جومر

فريتيتج6ْفىاذذاكال!كملدن13الذى(اك!ىالفا)الذ،ل!بنالمحو

ب!ْحابداذكر!ردخصدكألثفيلتلأحفاات!دثبف3اما

مدبنتهىدثت"!؟!ن(!لي"أتاإللبزم!رخبالم!بحهلىيذهب

اركأوالشاالإَفياقتتاشمط:ؤتالتىال-ائحةالؤديمةلامدنبلد!"

!الدكأالأذ.دإءوكىالقدديمالتاربقئكتبتنىالبثاارةالالفو.ردتحا

،المجا!ردلمإياتالئحنوكثدتكا%،المحلكةءاحمضكاذتانباةإل

ءوىإ!ما-:!-دسبدلإدكأالآنه!إى،عددشا،:ات.4-خاولثعىباواذ

ادذتنابابابنىبداكأادنابكأتذحَأ4اا!ذبلاوراءالأخبعثدتذتا

جلتلض:؟تولل6أ!اصاا!ب-+اض-د-،+:دل*درالثكأل6،اقينت:!نترإم
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دنف:سق!نجكلظبت!لحيدالإتصساعبميوة

اشلتلمهْا!امتلْديدلىهـث!ذدأنخللى

اكهـاحىتا!لتكاننريحصر،

إ!)كأتذداةلا:حتب!ا،اْ!الت؟بزنا؟نالرذتا!تمندْلكءإ!؟

كان(اقيدإد)المكا!اد-الأنآو411.ت،ته!ا!،تتوفيتتخه-ا

.تتالذكأ!المةثكأىالغ!ئةالى3؟:مضنانذإتاتموحن،في3أشخع

ا!ورل!بمابالهمصتديىأن-ت-يئ:تتربحاأو-ارت،تذإكفىث!؟-ث

الإ،كديئإحزا)حرا%الرتبكأافي؟د!ثا.نفىذمثدكر*،-فرنلأ!ملىا

هـتدالتالرورلهلىساتهـواىاجوهـ!ورقلإدأرلمدلكَ-كان(ا!حىالخا

هـالتخاب2دAسنةذىلهتمفلحا،مصرإفيفحالخركررألهد!ءا

لمحرباكبنةكذدانشأا،هـالمىعلىالبزيةونرضاوجاردكلعلى

فلما،بيخاحقامةذاتتول!؟ددتدالاْثيرالمهروأصدبرتبايليون

التى"انالقفرو)1المزغهادففحاليماتءإىأء!اغ:إإثةانحضت

حنابتج!لا!تحاحهصاية:ذلذم،ءددلمصطذ!اتححل!صد3!سدىكاثت

لئهاْثحترالدولتهعاصحةي!!نينيلبق1راتْبلداالاد%د

فلايةت!الخن!صربقالحامفىتىهـآ136سنةا!تبرىَوقيت

اءأحرءنكتابىنامنآترب!وضعذلكذ!ا!ذفنا!س!؟حا-المز

قا-كألمتَها

-16-

قعلص!الذ-ثلةتاكاسءاعىتدم5حشدنجد!نالحملتخم!ربحدنحا

نجبت-محكا!سا!باتد.-انثآو!د3اكبت،لمتا:قددبْ!ر!إ:ظثلآلد

حذاتثكللمهتبة%االآراءتبولثذوتثتةلأتصناعافيىدالاالحبرخذال

كهتلم!ءلبز-نمدذضحا*تبكأأنالئا:ما!كأاكلىاذقي-خاجد-*

ارأ!!ا!لىذ؟رازثد(دبا-ائبلات!!قيتثد3ريد!اشصا4!ديمربرهـانآ
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بىكأدlادتنخاتلقنهمأصروبتربة(19)المحلكةدحتسلتنختةأن

علىتصتهبذاكثاذاالينهاحلريتنهمشقواقدءسكردأنيكون

حتاتلتها)ىليجمبؤدقآءتودو.وتلكذبيهثإ--دداالحمليفبديئ

.افي.اثت!قتال

الىالمسيز!أضكلذكأاخيامخاذ!ضدثف!دنلك:نالرغمرعدى

!يقال،عندهحشكراوا&اي!!نامنيتوقط!نكاذواىالإخمعايى

حَانالذىالمانءنآمبالءثرةةذ:اب:!؟كانالمه-!طعمذاان

انأاعصواثذالظالمى!ط!!انجلع!ااقدلمنذب"صخطتكربنج!نقدنا

ولم،لردنجاجذددل3بأجدازدقد-ا!؟كالطائدو!!-لتدبركو!

وتقيبدهمعليبخالقبضالىرتجالمنافيبادرقليلونشرذحآالامنخيدق

النئعغببحةاردآت:آكاتوثحابنهماستشفىا!صينبتنثمفعولما

ءمتكردْءددوعنلذ:ت1د3ث-يربت!ريتطقماذ!هطيصالا

تلكرتب،ألذاتب!الطكانتتخيآع!!اللثانمافيمأةثواْ!ا!ات

فاتلأتَمذلم!وكأب-:لْوباءل--!رشدبركودذواتاجتدازتتآنهكى

ا!.ت!ذى.ثدأرتعاليااتثاعاالهـتلذراتحعثهاارتفحتزوبشة

الشابىسص2آذ.،اآتاصيمأتتتثم،دأ!!ن!!قيغدبعل!

نجصذت!ءلمىب.ما!دب.-رثفيلم،الهـد-بْآهـالت-؟ابالقادمة

نجتتبمااديتتابوروولمغءدثقيمثد-ماعْحتدوواارحقه!عداكافىم

اثذلدتة!أباتصح!ص؟يئ!لأر!اءد!ااخر!واذفىجياد!عءناقزبلف

ىالفئ-فحىنجإءال-ربالخاصفدةدبربمل!!تىالفنالذ!!بتمادلي

دف6عواالئتكأاءشىب-بقدآلْ!ذلث،آرخد!تلغيننمتمأ!اى

ءإوريج!ا!ح!ما،ال!مددلي3-وظثمكدرتنعال!رر5ءهـإ!:فرعيه

.لماءاكأنحبب3ءِرءناثرذ.تدتللم؟،ح!اق؟إأدذد

3!اعيا!ا)37(افظكأآندقيكالتإإا-ت-nثاذ-،البوعاد3

ىأيوذون9نجاالع!بلضلواوندوعناكقاوبفىمبمع!ىدابن
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فظلواأحياءالبقاءسد،-ىمحلحع!نلبمدجدولم،بسلكونالحذرق

نئ!تأنبحدشنا3ذمااد!ادكأ!ولالمىالأحربجمىانت!دىا!كت

كف-تةحلاشفةوثلكت!مئوذ-صنالأعخلمالراذبوخداخ،مب!الب

حةالثالتايخ!داتاءالصرردثفي!تجاأحذفودشدرد،رتافيم-ق

.افي!دفدبر.التى

%يرطناذاماقيتء:ره-اقدالهوكأب3!دكثدبتأنادخ!خ!ل!

فرإ.-ا؟،تزااءبكداكأكاطَالثادار؟3!نبت!شالكائثبم

.ز"لحنغادكأوكاالتىالمد؟نة!ربالنهئن!ثماحلىءع!متممدكرهم

أء--/9

الت!دمورؤا؟ءا"نليخاومتليهالم!مدتربل!نأتهلاَنات-اورأبذن

حاشدهمت!عابزذ"قأ،آثيهماهـا:ل!ثادىتحكادَتهوادتللذ؟نا

جهدهغايةنجذلثت!و:تَ!ك40ا4دبكأتدلي!ضنحنننا

خشىشتدمهدرفىعمورىاست!تاءبايمكنهوسيلةأضمنليعزف

.بىإفىددالى؟ددالكلعلىيلقاكاالتىا!لصاعبمنالضمجزيرحملها!!

/إسدثا-الو!بددل!صيلةاكا:نا:كأثمثد،اورا:ن!ا!لح-اف!

البزيةبى!ضداءنجةجاذإ"حنبذ!مامنفىتتكذل4،اذال:لاتفيق

نفئاتلم!ه!-اس3.افي:4الرزبخددتفا30ذ:!ا-لما"ب.ا:دفئتاكزم

.ناذ،،أإ01َير.تاتتة!:اتب!

المأك

لحمها

كإاا

حملىاويرقدالإدبض!ا::؟%تا!ثاتأدب--إ.دا:!!تاعرْمإكلت

ا!--ص!-بت-ق(!اتثل!ثاا1-.ليإلتا،نتإت.ا،ب:اتلأ)اتاِإا-ناإاث:تا!

تاش!افي-ا-بادتأيرتتا.تثإت،ثتاألتْ"تتورتاتت11!:غال-تإا:::م-نأ

رلات*:فيأ!تبرالإ*بأب--هـم3-ل!ديختببلاإتت!اإإ:تت!لاأ"لم!ا

http://www.al-maktabeh.com



ميغكعيناضافةنويةمعالمصالمجؤيةبزياددالاذلكالمىسببلضنوما

ددتك!اا%تتأةناالتلمينةتزبتغتنلل!لكحنر،يكونالمالحغ

الهـجنبد!نإزبداايلببلبيممد!اذجازدبح!نلم؟أتشاكانابيان

والزضن.

المسدذلىلتنقرتوريخات!مانببنالبحنكلمحلالبحذاقنبئوبتى

الطك(ح!حمر)تدثما؟نالتط!وك!ات-تيبوءنالاتباديهاعداد!:ا

ا"حا،!الابذخممفنهايخلاتردلاكنتةذعبىتبنارألافأربة

ححيةإوقاتكىفي!سدلذ!حىدينارا!رفحائتاوقدرهاقيتشالنحث

لالمى:,روطالش!انت3و،بينغفيما!ددهـ!ا

سهوءزل!غما!تدكأصنحددقإا!دددبخ!عحىورىاثاااؤكد!)

عاىالقضاء؟تم-تىحصرأ:تدايغادرلنأنهعلىشية

بهـردءنالد(فىدور!ايخز%وأو،عسكرد!بمبعود3ظدبت

يظراْنالملكواْراد،ال!تسووحر!مذهعلىاليركانووا!ق

كما،الخليهفةذلىابمصاف!االيحنىيددفص!الإتفاقيةء!رضاءد

علىلهث!اداوكان،قيصربةح!ا!ب"دبت"ذاخةالو!تفىا!تات

بدثقحجالاالتصزفوحلرنالتا!تةالركث!ةالدلءتلير3جانب

علىليحصلواآخريننفرخعوآرسله،عمردكدلؤكلاان3حمنأ!د

و!دكاالوزيفصوانتةلاْناعي!المدزقالجدءلى-جةالخلمواكتة

كاكيةْغبربدتالشضدوعا!تضدلفى

-18-

افى!لْوعطثكأيىإ،اك!ىالفاالتلميئةعذىام)ا!.اغتات!كأان3ولما

ث!د(الخهزبىى)حالمتاكىاكالبفىنةل!المإثددقأع!ىويمدطبكأ

لأتباشا-طعلب-دكتماا!تتبلبىاا"دوناةنلأوفيقا!قثىأبت
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!أن،المحخليمالأمير)38(هذازا-وامنرواكا!التىقي،تدِئ!هـق

صف،ادِقت!القىوأببته،الخاح!توث-اءدزعنمتها!هـوالداْصف

غيرحنث!اءيذمبرنهذ)لم!لدقب!فبماعىالر!ولاْنذلك

ائى.لخرجد!ى

بعثناكاالتىوسفارتد،اال!يحمركاكبج،!الخاهزددخلل!

اويه،الدسانشأحد؟اور!لنثدرطَوضجود11صحبلهوقيكما،ثثناتئالمى

الذىالقصربلخوافلماالسلحلانحرسحمايةفىايامالهمد!لىوكان

93)با!المصدريةاللحنةفىيسد!!نه Casc4+)e!الحرسبهمسا
منكبيرعددالذور،ووراءمم!نبصديه!نينهاليسفيقةايزدحصاكى

منزصراكدتلل3عذدرأواكما/فالسير!اعلىالمرافتين

بكثرة!لانللمطقديىهمشاظنيارتىل!ونابإبتالتام!لحبنا)لاالسود

لمه.شَحباتغم

جىءوالثانيةالأولمىالحرسطاثفتىالمس!اردابتازتولما

فيبِةسا!ةالىالقدجصرتوهبجاضدرفي؟فروىبودبالرلمدزليه!

ردماتارىودؤدى،بالد!ولللشحمدلىتأذنحسقوفةغيرفسيرة

ية،ذ!سمدتهـقاتح!ل،باتزةبرل!دوممذورقشةتخاصيةاعحدةات"

نالم!9ا!تكىوقيدشالإلوانالمختل!ةالأ!جأر!قأرضدحات!ثىلا

يشيرححاالماكهىالح!اتعددأبدعثاالتىيةال،ابثة11!خلاهزكل

تجعلالا؟داع!!حدابلمثتا"نبماالىكذا.الصتعةروعةالى

الجحالكدْاروعة!طدهشدفيىترص!قآنا!ا!عدت!د/،اقيت

ال%تام!نبىشكيخناكاالب"التيك!تْ)إف-ي!للاقالتابخادر

لات.رفهااع!ن!اشدتى!قصتبوروثتا.ا!صداكىب،لماء!Aaللم!:ت

ل'أش!3ذاتألئتاثثاالتىالابورهـ!ححمااكدا!،تابخا.ف
-.كاوحا

حلعامن13وانألفهعمايختلفوتحنرديىهاا!تنوعة+%!وانعجتبت

?E

http://www.al-maktabeh.com



عذبعن!لكلاذ،أذثاعيا!سدبالآتكأحلحامء!يرقيط!اكل

ب"ْالخا-رروشامه

ثتددتثب-!ا!:"(3خدجتكأحَأال)ديخيأتانالتض!بمإرت:مو

ذ-:اتستكأالتىانجانىاضا!اروبذقد؟زنجانالىالسأ-طه

ا:ا".-تتبكأبحاووعإإ3!فتحارْكاثتحد.!ل!للتا؟كت.حلىتكأ!تصغد

صَاذتذتد،غدء،توتذ:ن-:-تيئا!اد:ذ"!ث!!ت!لا!كاأروع

شثلننااعابتالتاتإت5دفتا!بد-اذإتضن!ت:ظهت،تمبع!قاك

ئنمخاإا،ير!ابخا"ث:أأتنتحا:.رثافت-ناثكألغداات:الزبوب

3الترد6ب.افي!اتادفىددت-:ح!!اقوراتولكتب،حلحه!ى

،ا!ادتلم؟اءبااءي!صثحأو،ل:كدبا!هال!حنربدررلمولى!اا--تثباونى

نا-كاذتثااسصدت"!ال-!أق3إإتاا!نا!بابا،،ذ!ا!نئهاغديى

كؤانجه.خىتد3ذما11سولدإولد)!"

-1I-

نجحدال!مرالىالمبت-ثبد!انح!راءاؤلاءفيافاتااثانتى

ثيخابت-لاحرورا1،لصاوكجم،المترجةا!رات-نكثدكأ)اجتبازهم

!اا)ستخرلناساقاتجر6!دىصفعوتادا!اذتحاعباوتستلنت)"ت-

وكلفمعدداآكتاتبخاتوبدواالقهعربلث!اولما،تا"مالأتجمتى

ء!دص!كهكأكثرىدم!!فب-لاإدتاخاتتْا!تآكأدآ،ا!سصاإح%ضلق!ت

شااح!ا:!ا!أنك!ا،تخت!؟4اا!دد؟ف!ارذسَاإ*!م:ثاخرءعاكا

التىثاتجا--ثال!اءتقإ--،كماض!-ت:اص!إخأكأب!ذ!-4ا!آدلمإب-ل

.ترا-ي!اذلهلا

ا،ت:رتَتْ-؟اثص-كااتْذلاالتافئ-الىيخاشارتزذذ-در3

-،:)تتتثت،برإثإترد،اباءتاتاخاالتد؟رالدءَ(ر،َش!ا)ناالهصلاأ
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دقدحغاكانلوكحاالمنهينةالمطاعةقفروةوقدمكرقينالأرضعلى

رخىالمعلىركعثم،لمهليلالمتJاجافىءندكأجحةك4!ذاودمتلالاد

وا:لتادعنثه!تلىددإىوالتبتاقددتالت؟!ور-ث!آحمدوركيتالثةحرة

الأتخظالسدتادرعجيةلصزعةئىاذزاتتذاكواذ،البلدا!اعلى

-خهال!سانجرإبفةوالت،تلتبااكرث!وظننتثتالتفكرابالب

،وء.بدت!لحدتشا!يه!ناثئةط4ر!!ل،ىإفا!نتتدعلىجالم!ر

(شاسر)ال!مدلحلانشدنى!32!ملرمذظرحنأكثفحنظردبدىوف

ذا!را،ءتشدعلى!!وددحدرر!تلآفىفلأ؟اتترامبكل!نه

الاتنافشدروط-فوى(إىبالحط)أفى!!ثثزبا-ةمنالخرخسلمد

دإبذقانلولش!صحك!ا،4البإغدتا؟ددا3(0)الميكةوحاتة

كاترْوبواة،ار.لا"رافث-؟د(33)داءإذاتيا(،يا1،)رإة!الاص.شا

المدك!صقيت.حهو!ا،خةتَت)*هـنرحعا!!بد!افَارثلورَلحات

!تىتصجمغبر!القبثجهالخليفآفامباب،اكذلقاء(لح!ليبىاأ

اد!قا!ذطَالإتفاق؟نح!و!لاللوئاءحعشحداذ"وقالظادكأة!ودد

إع!ور!(اثللص-احنهوفاءذلكيف!لرادنه،وارتضباهالجاذنجانعليه

له،منهتقديراالرضاءغايةراضية!بنفمد!

دتتأيروى-!ذوهـجذيتاناليبفد!نطثالصهلب.بالتحهـىاكهـينذ

الت!الأ!ر.جمالاف-أشدبآنالاْت!تدادىَءلنى!دثلم!!،بيدهقالحا

را3وتس!دتثداروداللباكذامىفيزعكلعا،؟،لخلبفيتبتدخا!نالتبن

ناجمماانزءاجنبموكان،الخليفةخلحاتنفيذعط!المم!ثثلينحاشيته

إفئلصفةا:نتت،ابدأثتولبموتتعدفلم؟ءش!ىالمالبانتهـلا(نءن

،ام!ددضا(دفزبت)حlإتاو-ةتتجدل!حاقللإْىبت-(ل!ت(ب

فيزعطن3وكأاد،د1ختهوكاذتشنا،!ضدتدماعلىز!حصنبددفط!

حاشخه!يتحدثأنررطهـثمةال؟!رادةددتواا!تبنإ.خدربي!ا

لول:قالاذsشه/(ثبت)1؟!اتدثادكأابأ!:.هـا!يخالخلبقْيالى

اءاكت!كاناذالهـ!،لةوربخابتث!ا؟الحمادقبىا!ان،ث!للإ!لم"
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ثىءل3يهكر!آنفيببأنفشنهمحعالصتقكلصادقينال!نجار

ر!خهدائى،ددولو!حاحلانجعالد%احةت!!نوا"ناجليا!اخسحا

عا!يةيدكتدسطلمماذافانهثموحن،المقدمةالنتمروطلتب!لأث

ت!جحهد!نخخلاا!واخمصأاعدتعندكبآنللخلنحهترينهـن3ذئانذا

لما.3!لالم؟ثااخالأاكق!

1(!بج11بدفيق!ازتبشحنيدد(ب)3الخليفةرضعاوإت؟ت

ثيتهمنيقللالهتملكتال!كانكحهـاح!نهكفهعلىذلككحل!ؤد

اتايفةراحثمالممدريديئآزتجتخاطفةابتسامةورنجت،اإإشكة

صورةيحاىو!والأخرىتدكلحةلماهبجا)لهبقيتكاكليردد

دشجاْلاأتلمىل!لمدثءأو،بافىمبقحماتقاوآتمصم،*،دتإ"لىْا

ورنفيب!باذبخلىشانجا"مبج))!تثنىكماالخلبكةان3

لحلوبزكان،%داقردبوقتعنذالالريهت!تذنجتلمالمكريمقالت!

.كلنناتزوباتوعندد،البيآ،رائعنجشفةالا.سمر،الئاشة

!ال-دابا!يج!اليبنجةآرهل341(لننْا!يمانححراتوبعد

ككياخىإفىتالم!نتدوكأنت،هـكىالم!لست،شدر!زا!الخف

السد!راءتزددىدْىركيةر3أْالمخليفىالتطاءرْكتدحاوكبقنيا

الممما!عادوارهـىا!لتتايةفىو!غالخلبنجتيةاتخ!دردات(ادروالتبن

يا:.!نم.!

-!03

أولمذك!تاذكفدكاع!ىبناءالييفةءظمة!حم!ذاو،دأما

نءاتبراا*تةاذكأاحدلكانذالنادذ!-5مابا"عيبخ!شاصدواالت؟يئ

مذانستمدونرن،ن!تفخار1يذ!تاورهذ!كوأحمل،عخلمته

حنوكذلمك،السالنةال!ص!رتاتبقكدبفىالنخلر!نال..يان
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؟بمنفلصفينه!ذ!اث،الث!ةل3بحبادشته!التئهـ؟تالكثبفيخادات

ءلل!ارىثحملأن-بالتارب!ا!لد!تانهعْفيىضن-ت!حيملالم!تح!ت

الآح!!ره!ث*

ك!--تش

لاذةالخلفأ/كىشأخددحا،اسدحينأميرهمعلىححمرقونمينلق

الشاصكانهاو!قاكخنتيمنبيهمكانةفْيلهلابشستللأوْلالكأربثآى

.شدرءا11الخلبخه11الىاآت

ا.-زرنا،إكتحَاا(3+ب:دلإنا)11ادزذ،0دتنجابمثانيننحاواةكا

اءب!بن(1نةرءا؟11بدالىَديىب!اذلكخىالأحدلأن!رديخلنبز

الىبمصمالىاضتلرو،!إ"ححرراتيمواشمدت!لمببرال!ثد)36(بولمف

وجحلب!س!ثكذام!تلكاتبمل"3ل:يعالمروعةالت،عةةوحبنترت

،إ،شءونتاضحفباؤ?،كاال!أدذاداحىناخمى-افيتاصتلحكانال3

اىيخئ:لملحزوشال

اؤيخةإ)أخ!اسفير!شظااْ!ا.!لكداىالخريهتدد!!ا(!نعلبكم"

كأكمثفىنآلح!باطإبوتتبلحث-!اتيا6إبتاتزدورتآنلكمتنةشا!ق

.،،و-خارغ

.اذتلد-%مث!اث-درا!أذإيج!آخااْزل*بزسدتالثدترىلث

ختاآنتدتاليتو!:ثما!؟رباب!قلاكمالمصرديىنارتب!اوككذا

كملمنا"اذايخسرالأحروهدْا،بحاكثخ؟لدآىسكانبهاكأتنف

الحبزدية.ارذبا!ابى"هـكأ!تن

دياد؟نراتوالمذت!تىلحكاجئمءنجيداالمصرب!لىْصدارثكذا

دد؟،امالإ!ترتلى!إةتذإدكأا"ور-إ"ذا/)3!حةدكمحبت%د-!ينا

البحلالمةءترفىوانتشرتالنراعنةأيامذىالظامرةكذهدكألرطتت

فىكحاد!م-البدأذزلواالتديئالرومانعضخا،لاستمزتثم

+1
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التديمالوضعمذاو،بزال،الولايةمرتبةالى-الآخرىفترهـ،تبم

حسئوليةأيةا"بدايترحللامصرأميرالثاقعكىيجحلحماحست!را

تعامديص!رتثم!دن،ذنالتوكارا:إتالافءنشد؟ئايدرىول!

ىت)27(رلد-تث3كا%اا:نتيرنتكأ،تذد4فيدصاا!ئااتثلى*تا

ع!ىذلكنىتتحىداكةالمحص!ات!رحَلتتح!ردفميفالثتدبمالح!!

ا!اكمثذاويسمى،مولإدمنبد!الخدالةاوورنذتالسددثذ!ة

ا؟ث!رخاطَلذالثاثكأ(تدذتت)!كأفايخن!ادذددل!دن؟طا؟،نبالسد!ا

.اكثبشاليه

ت!اأنذلك:يلى!افْيوفيبالتللؤبئىالن!:بأعا

آحدباشدردب!د!لفه(والم!-لامإلم!إإذءلد")38(الم!دءلبقذص

تجاءثمالتحلاببنع!كألإَخزادو!لفدا!ذىَبىكرأت!زاسدحهاتبات،

ربتةاككؤلى*،!نل3ونحت،)36(!)البآب!!ابنعاىدتإحمن

ركان!ثا،الذبىاثلفيوبحيتالأفينمتدكغتجاءوا!نوكت!كبالخلثه

وا"علمآساوفمنآكثر!!،ر؟(كان!اياتا!،طميمآنعلى/ورثتا،

صمابنكانك!اورذلكفيهـقا:ندثم31ا!رددبالأ!َرك!اصدردول!شا

الإقحدأرإئمالماهـت7!!لبآنكأا!"ط(م?واللد..إال!-إفىداعيه)تمد

ت!،ْابىنبآندتت!عاى

(ث.)............

ددادادذ11-اأ:10،1-ا -لى-?UJ!دتا-ب،هـ5!تو

-إنخا-سدل!لانتتالنخدكأقإحتج!وأ!بتةت

3ء

!ول.إضاصهلااا!زب

ذ113-طاءوير،)!ر!

http://www.al-maktabeh.com



آ!صر،ببضي!اا-تتأيخماْتفيكأالدودحسارتخبا،(3اوالسلا

بخدوالثصاذدنلدطةإالساو1،ائديئالسنةكانتنبكا،المتار!داا"ىالي

تبحعضكأتتحد:نا-+ثءبدا،عس!ب؟نجارزربلقامالكأس!!لحوت

عَ(1)ةمنتيةله!صلت).تكأحءلىالاحامبىنناتلصاب!علىبنحححد

نشهطهأعات-إفىدحال3ذتحأاذ!تىفيكأدئبذآنر!!هـغ!ىبالمفرقا

آ،يخدىضنهاصعاءةدةفيا)1تنتبماثي!تطحيتءخلكلوقمدينةوررنى(ثَحَأ)3افي

صا5،النجاداتمه!اد!صثحال3قديز؟ضخماوفيداحلكهعاحدحة

3"نهو،ايخااي!ا!!آبزاءبعهداوتكأبصقليةبها!تلأشاولانشأ6

على،()الاهـامذ!يةمنباءواصنبروي!(ليدنحنتبرأ!نيولض

اغبرددونالإحامهـوالذظ(1علىخليفة)1بحذكلالينةدالتولقب

قائددتحثنجالمطزودلمقب(1تحيما"بثالمثاسمهذريتهمنوا!دقامثم

ورام!ذاالتىالقا؟-ردوشصبدمصرعلىلىفاسترالصقلىجو!ت

قاهر"11وصولادالعظيمسيتدمقامتكونأنثطاءهالأنه،(الالة)1

.،الب!!ع

زلايةؤىالواقعةاقش!التربتدي!(المرز)فةالخاباكتوف!ك

الؤاكرةالى-محدىآشلافه!نا"رنجحةلااقامقدكانالتىأفريقإة

ذلكمنذيحدثلمولكته،لمملكتهكاءدةاتتذ!ا!يثالمذ!رة

الثرققي3لخلتصذانجلهلا!حر!كمتولثآن(!)3اقين!تىالوقت

.كثفيىةتيصتخهتدءلىالكأب،لد*!لهكانتطَاك

إربخالب:بكأآتإلم*هـتراد-تءتاالمزيدي!كأتْأنأتدادأكأا؟.اذ

)!امخمحهادكأهـ!حمادتسهوبحمخضاتجتات،كاذىرذ!؟بإاالدقةيَخنارا!االت

ذطبتإشاَتاربا:ذثات.:*ضر":عحس!-رتاالم!كتتا،اتذنجاتالر-ددح!

!سا:تئذ،أحَأآ(ا-"ض13ار!ا،ضروا):.--:تا-تفا-ت:لبختضاوآكأت!ثاءاصبأ

ال.ء!!"-دا.عدْاخاتا..لندت.ت:تكاصد:ت!ت.التا.+ذت"
6ط-كاتلا.ر!ا.هـ-صا-لا!

.اك!ف-حا!ىلدخن1821فنآث-ةاانى
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أ-+-3

31ددابذ:ءلكاالتاكأذإن-ووا(يميماؤبذ)3الم؟ذتربددتهـد،،

اك:تلانجازالبنتاعدءقينتكأان،!اتاذإل!نذلكفمدلنا

ل3تت!اترا-"(34)وأدتفياجعآاستدواش/دحمآدبقينء،الذ

ت!الرا!تهاحناتكلبمآتاحاللدكد.:ولا:مْاض!فت،إلأدافيأر!بإء

!خب%قدوقف9ا!بد!اال!نجاحآل!ثكأفيلنما،ا"بداذ-م،ذدتسهتم

ع!كماوعندكضاللبلتل!لح!ل،ددان3ود3شد؟راتااكإالنثكأءبحسْ

أحرذادواذ،ءلصكرناصواجةفىالنغرنفسضنإتراالجانب

بكثوةمناك41!جودالخيلأشجاروجذوعالمراكبباتضارالملك

منيعااثنتينكلوربحاالسفنبجلبوآموجسراكل،ذلمك!نوبرذ!ا

ثمالواالخشبالواحعلي!ابسحلواثم"بالنهلبببثضبحضننحا

بالاَلات-زودةخشيةبابراجالجسدرتدعيمبذلك،فتخالدرابعليها

وسطبلغوا!تىأيامبضتةالحملهذافىواسدتص!وااا!ربية

الجسصرمدثبينبىبنيمالحدويحولأن.حنتوثاادوقنن:مالنمطى

!ألشبرمةإالمقاأعمالجحيعوذهـقخت،لئاالمواجهالشاحلىءالى

النهر،بخورعنجاتثممنعاجزين؟صبحواالصلييينلأن،دزيد

تجذباالحملثذابمثلالقبامعلىابب!ؤ؟ل!اءاله؟ءإأنكما

حهثحترل!م.ع!ىثشدقيطلفار-

.التامردحدبنةفىالموقفن13اثكت

هـ!ئت!حاإا!!سصلقدشه3شبركانثذدادبدوءفدردلتا6وكى

بشتىزا!ردحسجاورةجزبرةعلى-اصكنان-إءلا!!ءتياالرجال

ثيالحملتبدحنعحىند!م!نا"!ذلكوراء!!تاجيا،اك-تغأذواع

تجانبتن)الحملثذاانجازدمولتد،بحدفي!ااعكإدالاغات!ن

مكةْدء!و!أ"!سدنءلى(3!؟!ثدبر

4ء
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!تىالبز؟تدعلىالدواسدتيارءبخبر؟ل!حعالملككادما

السيلانبنوالكامل"بافىنسدىدىتل6يئ11البافارسدلبادر

وود؟وجدوداداباؤونجلما،الىكألرانورنترقةراملهىعلى(رشا)

الأثالقبل!د!!ونكاذ!اوان!م،!UIابا!تالالبم!تحالاالهركفرغ

صْكلفب16قأدلحتركةهـثبخت!خنتيمثىفيا.-ت-ثم،المذلمة

،الربب!الصلدييبنبانتصارأخيرا!انتتخداريال!قاالجاذ؟بن

بائدا:ت!!تاكىشارالذ؟كأالإذثشاعءإىاكهال!"!وافغ!ثااذ

البِم!ذافيىودلك،بأل!مريفالتدآ!!تنبوا!نبحت!ا!!ادىد

،ننهـ!اثت!ت!سصالهالأك!توربىمختك!ربالهعس!هـالعد!من

الش!ثكعليهواسدولتالخضبتلكهب!لكشديىكوهلم!معفلما

!ملته.تحرزهن6يمكنالذىالنجاحكدىءنالقاتلة

!يى**

ساحةالىوص!لحديئالصورةهذدعاىتجرىالأوروركانت

الملكىالكونستابلهماااوتأىذفىمانالملكرجالمناثنانال!قتال

قدوكاناذابىلسصا!ب11فيليبا،وتورونصا!بلاممفرى!

!قاأنلبثاماثماشخصيةلأمور"عص؟رى"حرافتةءنتخلفا

لثهدبنيحاو!ميمللترحيبالعسكففبب،ححسكرناالىوانضدحابالجديش

وبراعتينماشجاعت!حامنالذاسبينذاعلمااول!درورتنجحلةيكونونما

أخلفارمما.ن!وحةمنذالحروبباعحالوالتحرسفىحlال!مدحملفى

ينبخىالتىالخحلةفىللتشاورحجلمه!الرالفىانشقدلذلك

الليلسهـ!نكرصدةاغتاموجوبالى)ج!ابموانتبى،اتخاذكا

الىولمضىبخروجهالحدوللمأندونكلهالأتتلفمخرنَ

اتفذفىاو،ت!زيباآحبالثماندةلدعلىالمعهمدكفامانشلواقحةجرْبكأة

اقي،راتعلىلبلية!:اسدةذوبةأشلذىاقيبنهىيترتنأ6على

نجهِبا!3ويصيبهالمخالأماجفحترتالحد!ياتجمثم،ال-!كيجتاز

ح!نة.خسارد
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الأشازلضفىحاعانتولدت،التحلةدكتبتنثدد!تفياف!--ت

وسعار،بخدرهبإ!ثىوال!د!إ.ا-يتهتع!ىالمتذؤ!زصع41ال!

وال!!نحباتجحتةعاىاتجغقالموض!عالىالأش!!لأذفذقترالتف

وتمثذاك11اوحدارآندوافد.أذ،ا*!ا:إتتحا+3!قاتنىإ"!إص

.البز:شثع!ىإء،ل!دتياافيم

وهمالذ-رمبرتفىذتطةآترأجتيازنيراوليكاذ!اببنما؟

تهبعاصفةبربحاذاالخحلةدتفيذنىقالتووركنعليههمحعاعاى

يحسكروالأنفاضحلروا،غرضهماكمالودينبينخموترولفجاة

،الآترلملشاكلىءابلمااد،البزير-حنالذاحيآتاكفى!محيث

تشيبدهبحدوحراستهالجسربذاءلانمامورواتغبحضخلنغاث2وتر

المخوأرال!ارس،ابلديئدىثتج"الىالقرديئثذاقدإدةووكلت

ا!لقة!()46(ا"جذلدى)!نتزوجقدكان!الذى1اللحثددبال:حبثىذى

.عمورىالملك

-33-

ا؟هـالىاعنددسحىالإَنعنبسانذكلمالتىالبزديىدكانت

،الثمارأنواعبشتىدتحبمالمخصبشدددةبربةذاتومىبا!لة

هذدت!دقىولاعذدث!اننتفرعاكىالنبلصياهالت!اءحئتكوذتوقد

ؤرفعا"ردحةكإربق!سنال!ررادبمبات!نتتتحفممابل،ث!انيةالأتشع

!دينتبنبدقاقيرفيتجمبالثهـامابدناب!اجهالذىوفياا6أضا

بااصتراالذرجتادباوتت!ب،والدرحا()47تييلى!حاثب!!بن

تص؟رناةا-3إد!دىاكبنتبن!اتب!ا!دىصْجفيافبافياشددبإ

ا!!أبالدإ*خ!!نبذشبليتاالأ!رىَءنقيخد!لء-ا،عبراذيئا

أرلة.

.دباحا)8"(ندتت-!رالكىفيدبالثاذىالنرعآخا

6ء

http://www.al-maktabeh.com



سدربوْعندثد!!بلت1الذ!ال!ر93("صا

(4كأشىبد)9ينةحصإعند%البتفىكدصصبالرانجعأماش

.هـمسدةاْوأميالبأربحةالاسهقئشيةءن

تبعدالدتا

حاقمترغمانيرالهذاآترحَأعافر،؟اكذش!فأناىيتمصنولم

كىف-!ددذاالنيلبرآنوءندىَ،ددجبنوبرثمناستقح!ا-!"

سبعةلهلأن"الفروعالسباعى"دالتثر؟صهـوروذ"القدماءلأنخوع!

يخطرالذىالو!يدالتشسبتكان!رب!ا،!رالكىدصدبحناننه

ما3!جراكهالنشرددل!،،الإدتيموب،اعذىالتغإرأنهوالداتإ

أولانبقالن21يحكنأتع!ى،ثر!لمالمارالأب!نحَثفيىثى!-ث

ور-النغرأنربصااوإ-فد!عا!قيقةمرادلممالخبددا!!بتاك

ذلكفكانهالاْراضىفاغرقتففاضرتالمةإوفورناكثزميامهزادت

مذه!نآكدرآخرىحجارلث-ة!عليهترتببولالعادةتبرلممفيضانا

الأصلى،مجراهـاالىبأد41تهـجع!ينالرفيتلفهاالتىحةالأرب

هـادفىنرلم!:وللممفانذا:اقيالادزالال!:؟لمذاحنشىءكانفان

مىال!هـوعتاكولكن،بالمداداك!امعلىئها1احتالضمالقروع

ال!-نة.حنحتديةف:ولذىترتثالتىلباللمددتكونحاآث-ني

كلبنءإبركلأ

الأصدخراالذرعن6لااابزبكأدعلىد-إرءا!سصتنالرغ!وع!ى

)ب%تخوحهحنالد!استتقظالصلحباحانثره!!لما،ثثحا3اكل

لهـ!(3!خمالىكأباإ"فيب!اَبرففا*ختاولاقىانرتلثدخكضة

ء!اا!لر!تفيإهـا،ثفءىض!ا-بثاتا"ونفيم!ااب.لجةح!تتقتْ-ظتوذا

قدارجاكاحيد-(تالننسكاتلتاكأ!خ3عسداا!بثتاتدمبت

أصصب!!الإ-لأل!--اادثال!3:ئمأ!؟3!ا-آدرداب!دىضلىاافتكأل!

!يتكأثمخ3تتمداذحدبوثمتوت،غ!ر!ن.،بمبىلثر11!ت!هـث*ا-تتنقثبار

ال-غمعلى،الثىءتهقالفاتىء:اثث:ا!ودت!غق15كأان.نم

7ء
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لكنض.النبرال!!لل!و!ثحتاللج!يح!لمكذاب!ض!تيمأنهممن

جيادهم.تتضربكم!بحدداللذورابمضتاربنكاذوا

الدث-تنىابخجاي!!تى!خلبنمتبكأ:حهءإىالصليضبونحمعم

الكأرورةالخ!دعتانألس!بخا:إرب!الأنتنج!ابتثإنواالدالمى

في!؟تاطالللأ!!اءاكأ--اترالكثاكأآد!اهـاررتلمملمنن!3،إث؟

ءإهـخبلالنبى!ترواكأ!لدتْاتضااقءسهـكأناخأوكأآائصد:ح

إبخالتبا3-ند!دثالمنتهاةوراءكمثتنث!ا،ييارد!نهوا"سدرك!!ا

تثدحا.ي!نمصرع

خئيلن!فسمص-ىمحهخستش!بغبراثالماوترج

السلطانَبنوالكاحل"الابلينىمبج11بعتقدكانواىالفرسانمن

لمرمايةححا-ريينaإواالصينيبنالقرسدانحئنجبرة3قوةاددد!راعلى

غزوةأىولمهد،بنودقدالحسكركانالذى-الجسرالقاهرة

كذهالمنجه!اجب!راسدةرجالناحنرجالالىويخدامف!ابئةعدوانية

يكنلمالذىالخليفةقصرأما.تحصيناتهاوبجميعالراثحةالمدينة

الخلديةصا!بهلأن،عندمممالوفاأصبحفقدللصلد!يينمحروفا

قواتعلىاح1داعتصاداسلاحتمكىيعتعدونا"ضروابيتهأكلوكل

اسبحدا!تالأقتسور:-المسيريينا"حام-ع!توحافيأحدوهكذا،الملك

ممسراكانحاوانكشف!اْجمحبنالذا!ل!ثت"فىمحىإقادعراكان

قلبلْلمنفزالاححر؟فةغبرعجائبهكانتالأسدراتأدلى

آت!واخذ-ا)03(:ا:و+كأد!ا)بجيرارالملكبختكذاك

علىالمننهرهنالإَ%-فابانبالى(شاور)إنللسيا

بصصتات!الأوالييمموحمدرت1(15)افنعفبنثص!فوةلد!را3

خمفقد6شهذالملككالْهو!ااابراء؟وكأ!،ثل!ث!!)3انالعد!

الحد.تاإردراحك!دالب-يىأث!الضر!لم-ق!ذاحَحا-وراءد

كاذخةلادال،تكوب!طتلةفيل!البتبربا!اتجادعكمدلىكىخلاردد

ب!كانْلمةالنمضخنآ!ت)الدوتتحبتجحل
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-كاا+،"

بافىدتومءلىاف"،ليقالالى!دددثاأزحدت!ن!ء..تذكأخ

فئإحادديئدآإا"اْنء!-:اؤت-ىنتنر!رحتراكأنييئوبنيىْبىالأثب

الية!ط!عاْىدذ-جا؟نن!ص-اافيلدآت!لىأنكثا.الآنا!ق

النىني!ادتا:ظاذا،اتبا!اتت!-انبثخصلا!سهذكأ!قخ!بنةل,aبْفىاا!

!!ادفلشا3وفي،كاثدبرىآذىاكلةلإذتاجصه،لرةدربتايجحل

،3ادب-ح!إةخ!اترلمهآآتو؟"ذتمفكأذالالأدهـ:لتحلائىالمدطحا

الزرعكثرك!!اثا،!باب!دروبالدكلطرةلاالأمتإ!ةزادتنركاضا

ونحا.

اتجتاكلىحاال!امرةوراءأفيصلناابت3حتسحاالميادرتبد

كاذتوإذلك،اءالاسددكلحهـم!ذ!يةالأرضت!ونحبثالنجررنرو

نثر؟رثي!ماالى!الجات!ىالوصدربالاذتاجتقب!ىالتىالنواحى

ن!تصدأكدرأومبلمالْةلم!ت،فةالفلاتةدوتحبم،الخصبالنيل

ور!صةالقربكندريةالاسد!تىللشامإ!اجهاكأافلحل!)53(حصن

ا!قاثرةبي!نفي!ابثبدأن!ع!ى،الحرراويةالكديةالرد!د

!تىتحتدأراضم!تتجذوبحدنأقصى!ىالتىوةوص)54!

الئهرلكن/الرمليةالتالألوتحميغا،ثيبدالأثب؟مصامحةتجاور

لداتساعأقصدىييغ!تىوهناكهنااحىالنإتلكفىينساب

ضفديهع!الدكأالأرضضبقوقد،ثمانبةأوأخيالبرشةيقدرد)

النيل،فيضدان!دىلاتساعتبحاأحيالخطسةأوأربحةالىفدخل

لأنمناكتتسعأوثناتنك!غ!المحلكةحدودفاندقةالح!إوبيذد

ححمكومأراضكىانماالنبى؟روببالاالىا!زراعيةالأراضبى

ث!ذاويسمى،القويةالشرلد!!رارةبسببالد)لْمبالجدبعلي!ا

صص؟لالي!نذدم!طولم،بالصتيدالمصريينفىلخةافيعلىا،قايم

الاقليميذكرا،أفالأحا!نا)ادنجنا3كانوانالتسميةهذهصل6الى
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ور؟صا.العظبماد-فل!دتلونع!نبث!؟ذى،كرتيالهلى"لتلحيذه

ذور!لهحالا!!لىل!حاته3ذ!!ذوردآنكلها!ثهـقآْ!سنن13

ث%عبقْالىنبابفباصستتن!سمالنيلحيادن6ودو

ال!هـامةءظ:دديةالتا!يةمتثحنبىالمقرببدد-كانت

الساتبرانى،بالمداذونالقديصلالحاد-!سدبتحكمسبس")55("

المدينة.هذهمنالأصلفى""أماسي!د!الامبراكلور/كانوقد

حسميهرةعلىدشعمصرذىالناحبتجثت*ورنآخرقسموثناك

ضحىنجةترنجةذان13وان3!ر!هـورصدادحغيررلكنه،القاكرة!ت؟وم

-يسمى،المثمرةوبشاخديهت!لدتهـوتالتىالسرنجزوعب!ضرل

(ْفى)6"الفيروم"باسمالبلد!-االق!دلمامتالمصريون

باءب؟هـلةخاأرضاكَاناله*كليممذاانالددبحآالأتإإروتذ!ل

يحرف(تمحنهبهـراكانوأته،إييااحلربقها::داالمتراثيعزفلم

احىبقيئالنهِشا:نذلك-قشآنهالمحالمدداد،حنذالذافى!ةو،الزراعة

!ع!رالى(الذص)بوت4lبلما!لكن،اءالص!تاثمنت!االأ!رى

خمفال!ت!كخد،عرركعأانجب!اإىاويريلةيثىءا!3ليست!!ويمأن

الأراضدى!ن!هـلبداء!اأرضناصنذ!ىانخ!اضوءتفالنا!يةتلك

الحدالرةالمناصاقفينالواقعةالأكحاتبعه!آزيلت!!أنهوآدرك

دب!دا!نذاكاذانالإ:3تضالعرتاء:!اقيزءهذابديئا؟لملسكئ

المسدد!دشبداك!ذ،إرىادتياالخت؟:انفباب!3أ!بآ!لددنلأرة!ا

تبرىاخب.ادو!لحارت!%لاتأنا!نجبضانلمبادحتيراطالأر!و!ت

واهزتاسالبكدالأش!ىنجآخحدبتاتبالتأبلا!نشدقتترعفى

لْذتنضا؟تربكنلممحا!اْذد،تتوربت

اعنفددْخاا3ا!االقددمال!!!*،ءشتألمت1أذكا:فأا!تنحمدع!كا

لمااك!يبا12ا-ا؟زاىاكءهـ!رفيعلد؟!لاقان3اذذل؟ماتْاإن
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الذديئالحلاورر!نالطيبونخاجاءأنهالقديمةالأسطورةتزعمالى

دقلديافهـلد!1111ز!ن!+ورا،111،!وللمآبونيم"!ىالشئهادةتاجتوج!هـا

هـومد!مشهلمهبتآولأنيطألدبْوالتأوبسدول!ىكاحكسي!انزس"و

0"بولدىيعت!مور11

كافتالخشخاتىآذ!اخأ!له!نأنالىآ!رىَاضناردوتاك

ماْ:ىالإإالختمخاش11:اسمبونالمحكءتفذموحن،د!اتنض!

ددسئاانبقالالدتماجه5؟الأ،!+%وثدن"أ!تلىوان

الشامدوابو!سى!صر!نال!ز-ا!ا!ىان!الات!تدحنح!ا

ديمىدقيخاتتوهـ!!وديئ3اودسدذتت!االواردفالوح!ع!كمادذاء

القمتما،!كمذداءتداياهـقدتتاتددل!اءعاقإتبسهت:ا"ناللإفالصارظء

ن-اذَتراقياهـفأححىفىكبةنليف-!دتاتمالذىَكىتالىثرفلى!ن

الأر.باءفمصبقاقلفيموثص؟،اكرشداحلىء!قنتحلة:حداوءلىهـهـكأ

.4وقود!إينةوستينوستائالثمائةيقالفيمايضم

قلت\ك!االصخرشدبددالىقليمط؟يحةبس!نجبالمحملكةوتحتبر

اديمطرْاا!عاولانالد!اضنجديخاالتترك-حهـطلاآنه!تى

والى"ت-ر!11الم!كالىتةتىالفوتكأدمءنلأتباشاكانت

كثداقيمااليحاديقلنهاوكان،الياعغيرحن،الخاظمى)الفزير

الاهـانجع)7!(اليومكانفلما،بتلولهاأيامثة3ثااناردةاستمرتوقد

درندحة::،!الحتثىكبددث.دظالتالبزمبسدبقخأالتال!:توور--

تسيم.اقرباصدإت6قدال!دودآنالخبرجاء،(آورشليمبا)!-حى!

أ.--3

تا،ذغدبتا5!ندأنالشررورةاقدصدتحجاسار-!-المناءنب

التكاح!الركبإ.؟-فكأذال!-تاعت!،ةتإبت!ؤإ!أكما-ات!تاكان

.،\
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يح!خلاالتىالقاكلردا!خنروفاتللبا!الذوىإهلىا؟خاايمليا

وحمفؤا،القال!بهـبعلىرأينهمفاجث!!االتسزيفحنش!ىءت؟

دثا!نأ!،الةالمساثمذدفىلافبتالكم2!نببانأوحدىأذ

،الجاند؟ن:بتاحتأنخاق3بنمال!ثيد؟زرديخاتاكرءث!اذخرسدان

ف!اتشط:نثنم،دتك!اذىإثاءنثتاتناند-ب!3!دثذ-خانت-

إثطالثااآ:ارزثشماعىوالمحاؤر!!دورممعاىالدكأثعبفي!قن

كا،!الن!تثانمابئذواله!صلىسافىتجماقد!!كأنجتإتروناأ)؟ت

عربىالفعشدرا"حدا"وألاثءغ!رد-!ز3%ثيىاتشت!د+تء،ان

حما.تش!اشىءول!احالر!بكا-ث3ن؟إيحاش

الذفسانتنإدحيميهـنفلما؟ترىالناحبلمهتنبتب!نالعدل"حاة

حبنمبد!ىل!د.!.-طنباوىفيار!د!شلد!:ور-يئوامت:-،3تأ:ثحاثةسصكأق

كأداءثئهبةتلدجمثتيافى!اءدثكلوندْوا3إتبناق!بإا!ق

آحماب!!تْ-همكانتإك3،لت!اء!نااو:تت3آن!نامكذكأآ!اخبم

اتيالة،منوهموبرلية3بالترسورءون41ابنداتفيثافيلصاءة

ءا-دكم.ا!ء-ناا!3!توإن

ال!تبىى.اكئث!دإ11ات.اسلتىنظاالدَبرزترذىآتإولث

ب-وكااا!حَاكتشكف:تااكااشئآد-تاق5بإمإلتزم4(-ءدْاذ!ل

لكببتا

كل.اكاا !تىتالآخراتكأابد-فكارببنإاتنت،دب-

اثآلهئنهرواكأأذفيرباد4وذكل!ةالظروثتتيلبهحسفخاصدثففرتب

خا!!هـ4هـثتا!تالهـمد-دلييم!التأأثل-تْارثم3افاْكااا"سرلتقيسم

في3اذلو:عِد!تلمددالنجداءإ+ناا:إبتتئبما؟تةاللصالترتالد،بمدبات؟

ب-تقىنلد-زثتموأقي،إتورراإ!مدوثدثنمهـ!؟ننغاوأرزارواك!يرلمه

اْتلبدا"%-تعخلبهـاافيفىت؟منبا!ثحار
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المنحمعهآكىفيباالمتركةوذهـعالمترقعالقتالسداحةكانت

ححغدةغبرآر-ىو!ى،ي!اتإإرةلىواالصحراء؟بنافاحملة

!ؤيةححابتسذىلاحعاا!فيتوت!!لل!االسخل-ةالنَتانببناتحكثر

الموخمدع!ذاولرف،منبمابثيدعلىلمحاذ!ا)نالرارجينا!واقئادمديئ

بينإنحلخةافاكتىال!افعالذبرصدب-التمدة8-()،(البىادينابا

أخيالءصمردانالم!كذاودإحدالاذإديئْع!ى!ددالموتالمرتختات

المذياْبكأقتةآ!ياناالإقتةثمذ؟عرنجتثمو!ق.المنب!عان

اليحينءلى19!جودةالمرتفعاتا!دلق!ذظرهلبدات!حَان

الاْرضضاريمد!!ا؟دت،للد!الات-ت!داداتجالهاخمرذاثاب!-اكأ

صلفمغةرجالذادح!ادفآنالىالرحلدةا!!ضاوظاد-ةارتخاعت!"

حنححهب!نشبركوهتح!قاكىإ!كعااثتع!!البهبثمخى!ىلمحب

أصدنجرتحارعانولم!،الجانبينعلىاإتكأونااصحفاو،تبز3إل-ر

فى!-جهالخحم!نحنوا!دكللودوفال!ة!عوتح!يكةالمر!4

منتقدمو-بثذاك،بدبحاا!ربتنحنا-!ثميتدولم.؟تتا

شه3لهثنبربربالدتوا=نجا"ب!3آوءرْمضمراع!فيالملك:حاكاتى

فافتل!قبالمقرارل"ذذاتهود3رتوربأنكحعا،نجيننمإ!-يفا!أءتزا

.ببقيءنإاتد؟ثآ:ردةكأخحست

بقيادةكاذتالىالتحاعةهاتجمكقت11البب!درتعبت11وأ!ا

ا!!مدفرثاءذ،ترواربالهآن-ت؟اود3تديىااتقب!ااك؟ن!!ارح

رجالهتنكبردثغظحاإأل!دفىالتتصرتلي-خىووؤوىضزد:ت*ءن

انمدتال!!)اابخبفليالصهدامثافىوولطق!،منبمبآكث!وكتك3!بء/:

.!بنتيما)خحل!د-طلثجاعالمددداكانال:ى،1لفزقية

اوىبحضنهياصقوكنهافضدحتالتركيةالكتائبتالنصأزدعاى

ولا3!وان5التىالحصطب؟ية:القي؟اتباذبل5!نأ!دقت
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،ضارب!ب!ماهاص،وهاب،والذ%ديىدالمتاععل!قالمح!ذظةالميبا

بنا.إءالباالحدكأزا،ذزل3.دء-ابتثرق،عهأك!تْر

هـدفيححسرعض!كردوذا11د!ثرقالت(1جثر"لمقىوإقف

.ع!اهـدرلتيرةأذ؟لحمجدذال!ا!!!ىن13اث،المحركة

الكثيرينوثلكالصليبي!القوا!اندحاركانا!عمورذمذدعلى

ر)اككأذبالباائدلاذزال!هطبفمنذجواالذبنا:!ا!لفاحنرب

،ديتدإأتدايبداتد!نمونتبكأقي!تابمع!ىألمتدولىذاسض

خه.ذلىاثل3كحمل

!ارإتوردالصثبرةالأوديةفىوهناكثناالمشتتةالقواتأما

الثداثفهمأنف!م!!مالمقاتاون!كان/مصيرمافيهتدرىلاصرربا

ديى!آنسواثمأتدقدردذىلى؟كنلأنهابرىصاعلىالو!با

ان3شفا!نجاحم!لةة3:المحرتكئلمثعذدم!تكتمأناعى،!دثما

!اكات،نجيبنالصلبفى(جانبأترىوتارةالتركجانبفىتارةالنحدر

حفحماواحداكانما!،الآتربال!اكأث!لحايهلقنه!ال3

تشبل!!اثاا"نبلمبثلادولاذاكىذا!يةكختدرجرتوفنفسهيرى

اإرافا/إو!راأثونابرحولقد،آخفضعصفيىالجزدمدفتلىقه

مذهبتهـ)95(!ندولبناالمذىاثللهـىوالمستشار!متيتا"سدقف

حتاعهْكلونجنداش!دب!بر!"وكان،6()ْالوكلبفة

باتيدترياندونضاويافىوقتات+-ر!تذ!تالققعةنتد.*تولفاترلقت

المشتترقالحتدءاد!إنات*اراا*ااذحدرغدا!لأ!هـالكصلاأ!!

انحللثتافكاذ-اعنال-بمانفدمكاوسدرء،ن،راياتبمترتفذ،لملر

افيا!اتتثلعم!!وتْ!م!!اكذالىلمبما!دافع!كان،صحننمتحيد؟ن

وثإ-اوذ!ا!!ثورت!ت!ا!حادث،الم!ككعادكوذقاعنءلى!!رحممبم

أمكلااءلت!!دبدا-ل3،لْ!!بثحنال*نتصداسزشدكعلى!هـالملك
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حوضعفىافيزبحةقنهمفتلتاثوكنا!تاب!اتل!نككاذواغبركم

حنأ!دعلىالسخال،وبذلكاتر!وضعفيىالنح!رتيموبو

الأ!!وانتيى،نجاحملةنت3ْالمحركةآنبزءمأنالجاذةبن

!االتاكإفىلأ!دالً!ختداتت!!وتنةالم!ك-باذنجأنأتدر)

،ععو-5!"رفعثم،بلأاؤراصط؟السبلعنالنتصىءلخىبرتفع

!حْدورلىادكأرقتدزودتحف،اك-تفنكأدع!2يرتردلبتحا،علحد

4يى!انالتىالركى!اكرالنليف-؟نرآىَت!حت!ااكتا،ركائبما

رأودقزل3006برثاْلصكأ-م:برتونجدكتأبنمتلىاسدولى

إوابناالتفنعلىو!!الاضتلرابوعمهاوتوفىسا:تهوقد

الارتدأدأرادانكوجيشنايم!دلمكةقكاربأىلمثتاكي!نولم،لم

،الدوا،!تآإالملتبقب-تبئالتبندبند:را!نلاا

بْرقدالظروفكأنتحقصاالارتدادعلىءزبمب!!الت!إ-ابحعواذ

ا3!ذدىالثواتاناببإءثكامالمدفثكاداوث!كأتيخخ!حمرفياارتبد

أل!!تىعجببثباتفىاوسارث،وشصالخبحدي!معلىبرونه

كالألمار.ىبالإلبما!دصهدىحراولةعلىببشؤفالمافئار

ش!!اكقد!ولج!تسليحاوأحسنهمرجالمغا!!!ىاوق!واغررجالنا

حنئات:%وهماضة؟"وتجدوارافي!قمحإنف-خص:الىحلريق!م

حا!لاهـددادممكىا!خلف!ا!تارذلهمدقاتءلىاالتت:ور،م!دالمين

حنه.لدحواا!نفي3سإقالذى8يئا!اردنئظىفىاللتلي

خحسصونثحته"بوجىدحَااردببر"يااكؤى!صد،دث-ا

واسكهنالسدلمتاإأبناءأ!ديحاونيمفيولبةالت!ور!و!إئةفارسا

ا!قيس!!الإَ:راخثد(!اسءع!هـادقف3(نىَالتال-ايئ)61(حربى

ىزدختقدالذ-ف*-ةأنافعوا!قاراكإيم!،ولانالتدولصد!

أنات-ثكأان2اث!ااا"اسأ7جئابردصحأت-هـاكأد"تكأ-!ولاكذولر!

ياتأندكحا،الت!دى!-ؤدىJاع!ىز!دليدافيث-اء*حهشاب

بما!3؟ا!وللىالادذذ-ذ*ترذلدررإلمحاتتار-!!اذا.!ثإإ-.ةثلكلأبزعا

ت6

اليث(ا:ب3-ات)م
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على!تب؟حاأشدوكان.سحيسداطصاحب،سلبن"حبرإلثمجاع

!راسةْيلاودمتاداكدوبضخمهمأناالت!ت

!تىحلألتحد5إذياا11الم!وحموفي3-انتقفىالمكاوخللى

لا1-التجححكىالمشاةاْخذال!اب!!اقيومكان،فلحاأبامثا،ثةليت

بلخواحتىفىقفبلاالمزحفتاءواثم،واته3الىانحت!اوكتند!ا

ورىالملبهولثرع،عند،اكحس!كأوبابادوناحامإوبوتاالبسسر

حينالثدوملكى)نوقدِل!حلبمماثآك)Uل!،نحذببنةرسانهاحصاء

وخمسمائة.آلفاكانواأحصوا

-36-

حلائ!ةوجحلنهمعسكره!نب!ىمنكلشيهركودجمعاك!يذت

الصرراءبيممجتازاالمصليبيبنع!!دونتراز!فثموا!دة

فىوب1ءافىإينةكسليمهللهاأكأشرعالاسك!ريه!قاصدا

كارلرطةكى)ستدعىالذىالم!كالىالزحفثذاخبرا!ال

المصريين،اعيةووا"ولإده(نت!اور)السيلانومحغحسدتمثماريه

ا!واروبت،الاجراءات!نيتخذدحافيالأ!رشى!شاورمم

فىخا،فحرضعمىاوشالالأ-فمذدفىهـدلبحاولالذىرليانإ

لمخ!ايقة-رالفىالأستاولاذزالعلىالإت!اقتمالثل!و!ج!ات

منحثز!قالاسكدريةداتلؤعاي!قلمملأنه،الحدهـوتخليها

اكينةاعتحادذلكوثفجعااليحامص!ادمن!متركاولاالربوب

وضعكانثمو!ن،ححدرصحب!عنال!ننننالياتج!نجهاحءلىكليا

اكاترةكاتن!3!مبعك!متءِفيىيمنددالحمد!رددكتعلىالأسحلول

وضدربكللهبديشهالماكقادذنكاك!اء،صلعاخاهـ-افىمممنص؟(

الاس!دبخدكأيةءنيبحد!3!!عفىودحنبورتفوجة)63!بلِنمتمكرد

النا!ية،تلكلاستكشافعب!نهمنديحاأقوراحآحيالثحانية
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جونبسفإحادتسااو

اصاربقاقيح:لكو-اء

تادرذيراولمونرل!.ل

لدا)،ئ-ال،امباةنذلك

تكانتابر-مالأحد

دم!حى.ذ!رد

ر4ْفياحص-ب!ن2إلد-إاوت.ا!خثاتنأدافيدا:اد

آ.اك!ل!-ار.د--ةتاا.؟ت-ا
مح!وخع-.:نم.ستدر-.---كأ

علىرزات4جبانحات!ناتبددا.!لبذح!اد:

يدمد!جيتد!!م،ا!فيكأدوليذت41ل2دد-دتثل

المرصتخراءسحىا!تا!ذ-3-ببر-تمتتترصا

عنتلالمهانث!!الا!تياحنيةمذداكهبراءاتءلمىشغكأو.)نقضى

الناسالتذصوعم،خارج!+امنتموينيةامداداتأىوصولالمدينة

ذنكتروصدلنجلما،اللعاموعدمواعذدممالخبزقلفقد،قاحلبة

!ديمابن6ورنتوفانفسهاىاالتوفتسدربلثتيركودعلمالمى

تيه6ا؟بئ!كأكلذإك،هؤلاءدوراسمدبثااتىاالمباعةالآخفوروجيت!ه

هوإما،ا!لدينةلرراسة!كار!ا"رتمنيقرب!اومحهالمدينصلاح

منال!غم،وعاىالمصراءمبدازاا!ظافىمجفحتتانسربفقد

صحيدالىفرارهخحلةدبرأنهالاقواتنامنكلالتربدريباكانأنه

قلبل"ورنذمنهجاءقدكانالذىمصر

بلغهـتىفت!غبهنجادرحتى3!دلث؟ربر!يليحلمالملككادما

علىتجاءد!ينل!تقدماداسدت؟تلمىج!ياجذدد،وكانب،بليون

ابنواسحعدا؟قو؟ءامصررجالات،ر3منوا!دتوقلعغبر

المجاعة!ظا!سكندري!ةتدا:ددبىحاالب،وأئضىل)63(الرسروء:د

وايئم-ا؟رالكبذاالن!!قذوىقبأفلةانردفآتإوزاد،التاتلة

عنى!يسهرسننولةشىقادشونوامذ!مالنهابركامفىذون3ب!اأتمبه

فىاكان!تى؟إوالملكها؟رب؟التىارثبخةالجوعىس!اناتوجيه

الملكفتأذت،الترك-طبحا:نوتضبعثىالب،كاالمدبنةتسدابحئهماكذ

الدىالسدإلنأح!تخنمممدتنتد،اريهكنيشف!مدروراحالختربر!ذا

السلحنانفيننبصاوا!دداد!مبعرتماتكانتولما،اتياعنهايرون
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حاصروكاءالاسكندريةالىراتجبن!شو(بْقدذاته!ش!ا!ت)

حتا.ب!شدلجببا

ءلأصم ا-!ه

المتذاقيمال!كىا!!اخيمات-رهـدنآتربخدريةالاتلتبر

المناضا!دبنالذاحلةا!دشد!دقيعوثى،لب:د،نتثت!با

هـعلىار!اا.سمدوتا!فيقعحا13اءالبردالهتراءقدبقالختدبظ

ازراعةا!نئهم!قاتتملمؤلصيرةصاقةرةتالفالؤراية!حعاتخر

نأ)كديمالتاربخ!كبورىجأء-ذ!،فديىعاثنااتدافيبقيمو!

ثبردد،؟اس!حهنجسميتكادناالذى!!فبلدببننئدوذىاا،لسكنفر

خنت!تىالثالأ،جمإاداياثمث.يدتابأذ"لس5دالما!مدوإدذ!لدىب!ل:-!لى"

لمهكوردوس)1ن؟":برثددلىبا!كادْ"لثاا3قنحسلباامأبذىلمانآاب!

المه!ؤدلدىس!اسد!ا6حبرووخع"بادولد!بنبدتلبوس11وزحن

الشتبنخلزفىالثاندورالمرتبةوا"يدان3الذى"دنبوكريتمد!"

ل!.تمحي!ا

ديمن!يهالتىاكيلمصتب!!!!هفيناالالهمدكثكأيةخددولا

.ال!إذ-شبالفرعا!خرالبتىوديصكيه،افيتقلىاكرعبابعضيغ!

الىالخروعأحربإن3والهمرمهضنهاثوردتال!طَإثخفناادنجأنعلى

ترخا!مم4علضاحاقأثم،الأسحاءحن!.طعفييماضاع4افى:قي

.شبدر

حجرخماخنأتحيالنتةالموتحسرةبىتدعلىدي!المتدتدوتدغ

!اتالتتو-قعث-رعفرث!اسإاجاءذإ-:نهفييهآلياءااخت3ا،ؤا:الف!هر

ا!حد:اردكاددتدفانالنردبااالإتتثاظكى.!ى311Sَابتتإالدفت

تاتتإىاكإ!!فيتت!د!ااككأت!اد-تءطاتحدبأتتخرح!
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إرتدتتولتذز)تفى-الخدف!رذدتتفا-وتحدرفياالم!نة

.اكرت*تارت،ا!-اتشةبدم!اتبنال

ناحديخاءولبااالزاستةفداللفرن3دماأحد!خلإفكندريآا+

عندهوي!ثم،خد؟قبداالأرضحنلسانبثض!هناءنيفصلمما

الذىقي!هردبىليريه!الىيذل!فب؟ذاروسيسحىالارتناعشداههتبرج

.!ناكمممصتخرةولإنشداشبهال!املالأنتفاعبناه

عاأشمختلفالنبلعبرال!ضلبامحنفمنريةالإسص؟تإالىوترد

الباداحتاجا!اذاالضائعصدنوثشتىمنهـائلةوكمياتالأحلحعة

الباثدحنخهكيرةنجلأ!مالالضتحةالسفنجاءتهصاشىءالى

نه6و،الإسص.كندفبتهنتف!رة6-ذبعليتترتبم!االبررراء؟اوواقئة

خىتذوقالتىالبةءاثعا.ذواعخغمختلفث!اثلةباتاليابصل

كلوان،أ!رىبرريةصدينةأىالىتص!لا!تىالكعيات!تمها

الثكل-رقيةوالفوالجواهرلالد!اادثاعحنبا،دناتحداجدحا

ال!رب-:الأدزنمبلأالإلدبافىد!نيرد)نماالاْجنيي!ةوالمصنوعات

المجاوكأةانفىت!نالركاقتفاكأسمناثوكذ!والهـ!دانوا!يشة

الأ!حرالبرر!.رحدرصعددالىالنملىعدهتل3نقلبتم!بث،لئها

؟!-كياال!م!كنتذتغثم،اليذاالثدحىقبدبتانمقتيحذإرالتى

اكيخلثىذ!ايذزل؟دمالترادتسا!لءلىالوانتد6(،)عيذابكى

لا"س!!شس؟-تةعم!ءثاعيفا؟تدفيهقنجاذور!لذ!ك،يةالالسكدفد!ا

،ال!المت!3.ا!إعاطالددزقاا!س!كأدشبته!تتبحخابوالتالثدرق

زان،اءالهـت!على!الرددثالتديمالالمدقح!بتباذاع!لتلك

اتو(،:كاافياراثبخسفبإرتاهـ-داليكاذتة؟الثرثدْروبأتذفي

الاليةالايةدف4الذثالفسلا؟كدكأالرو!ىا)؟دنحىف!

ارتخعتحدذلكتإىاددوزب،اهموتالنالد!بينبهانجبشولكنيشنها

لاآتاست!لد!)،الخوبالانالأبواناتتارثمااذصيتها
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؟شت.-رقيجابتتئااتر:ضياادتتلثا:جلب:الر/11اتإ-إ2"و

3واتتتكأ(فياببما،خأر!:إاجم!إ*ر؟اا!ن!!احتإالْهصاثاردآتدا،لد-3)

.لم-*ثاتالث:قدادب"ئاافيتا:!و؟تااب!غرتل!!اذتناغالمث

و!

وس!ائات

.في!بدثِ

ىال!اح!إثل'إ--اآ:!صك

!د!--تا:ت-اتا*ذ:كأا

تفيبرحَت-"*ور

أ---8

3.!ور-خدمل!سْه5َ

تار*+دبتذنقد

اداكبر-ارافمامفىالحدلببدين!!بقى!قاتااثا.-بتت

أبامش!المدديد!ذدبلثغعنىخادكأ!نآفيتماوتكأفيتإلد-كأدربوللا

هـتلجفواالنسافى!اتصاصثراوماندقتت؟إفىمبرردبْاان!تآ7آتاثقيافى-ا!

،افيكأة!نيلؤ!يمهـال3دلمدنجن!ماد!.ثفرا!.:،اكد-دب"اوإ-تتخ!ى

سفرممفىافق!جم،ورالاهـتة?الفو!ن!ر!ب!نجرريا!إت-3اقيأوؤكأ-!ا

!هاندةأثارتصحأالتصدوتا!لد-اخباةرئبس11%قدتدكا.نرل!تااهث

)!تىاخبوتاهـ-!رالىتحْمى،اكا.!36.د!ا!!؟؟رزثب!الآت

حفضاكثهثحاسوعانل!!،افيتإفلإد؟اعه!!ز!رهفىالس!ى

!ل!ىأصاَالعلف،،وزادت،الذبلت،دتتثربوولالخت؟،ثاالدو!صز!ا!إ

-خهريةْاإتاعلىالكاانمنتافىءذ-ل!ابإ.-ث!الإ)ا!إكأا:صد

اداأثوجص!د!ا3!رالحااب؟:ثء!ابرتْ:با؟لم+-3اانمأ"ء::دا-

وثممو،إاك!اريرنْأءَاتناعإ)ت*3التْ..هـلا:.::.،َ:يمإا-ا.لمقد!ت3 -ساا!!-.!--!اس.-هـ

-ادْ-لا5!رت،.أ61*ءابما::0110بم-.ء،::لم*.اتث!-ت--ار::إءب؟ ى-عَ-ى.-َ!!--ق--اهـ--!!

خاله"!بارذ!-!لأوالىتالصتاتباتشتد!ال:-لأالم*لم*تآرلم!!"ة،-ةإا

!ولالت؟تاخ!يخهن3ا!حافىافيثت!لمثى5هـ!-تتإ:-تتا!بارت

تلة!تخةتتري!تجا،عاتابعبكأصْدرضاتل!ترتت،اكأ!دلم"أ%
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تإاال!سااراقيتءِت3شالوكأن

اتتالنجاعلىفيحدرة!ث؟.ةبصدف

تالد-صمطإاذذتبفئساالثزعثبذت،

التازاْذ-اعبطلاختوا!فني)كيةافي-التثسد!االنمدادكاذت

حىا.ث،تحَاتدولدة!تىإ-بتبإ!تربال!نجدطداك:اذاتةإيوالف

عاكاا؟ت!ت?JIدحذددِ!تف!يتزىَجمببمالالمنظركذا13!،وهـادتة

ع!مدكرذااقترصهاثلقد،بايننتر!جا"تلهحلابحادفابان!دتهـكا

رتتنهملا-لاالاقت!ام!ذاعيلىكيمفيزLJJوكانفدخحةبهـ!عخى

ل!كأثانلهـ!،ا:لاد-مبناء!ت!-ذ:نمالىال!ادعط!!رالحثِفى

كاذدخ!!ابىاحلدالمخدردواذزالباكشرب!ىوا!ددثنةتحلكج!ما

ح!!لكثيىت!د!إدقاافاربةالنبات!اتفاجتد!اجذقنيااندوراعا

!!!إ*:اانسدودتادديئساالذقات:ادكتلبثت3.1و،اضتتلآا

ا!دد-اكات!تدع!لى،ودهـتبفلحانعلب"صاكانتالىأدتتمبخدولم

ب!:بفتألاصكأارتج!هـنوزادتالمربهـةاتالدىاتكوىتعالتأن

ج!هـكأو)أفيتمورأكأا،تلميااد-ازثةد!االتىال،ت..د!خاكفدنخد

.ءاالتزأ.د!-إآتَ،ءإ)ثوواماعلى

و&اقيا!ْذ!اءظدت-وراءفال:قكى!تطاركهجب.نخ!ذااسدتكأو

بدديىداسالدبكىكأد!ذقاسدتتنل!اال!ايئذحَأ3!الدىلمدَله-دِإحها.بدع

اثتتإلتتاد!!ت!ذ؟-باتالدتتكوت،شاا.اور!-ش-ح!رإلازء-اخا

إ!خحترنأال:إكااثلأاآتا،آذ!اندتأقيببشاي!تامِفي!دح!4ا!تجبد؟:نأ

تمفيَذتَصاإغض،لالذتءلىاقتير.-شولى41تاترةخات"..تتلهداتتآلهْشراحرا

ات،مشنىددغديى!ثورقي،:تب-غذزلتاا"نارآزفثدباك!ب!إرذ

.اكأ!-ج!ه-1تمْأث.مرلى،دتار--شدةا-!أباأ!!ورو

قلدلينشدرذحةفيكات!انةباكبتتشاافا-االتبت)ككأك!ا1و

نذسى63حعايةفىركأرا!مانأدئثناعلىاح!حئانا!ايم!دتب-ونلا

1Y

http://www.al-maktabeh.com



ذا-!ا!اذ!الذ!!،نجأسبغوكأ!ىعز!بمختتالتبندإلىيخاالى

غب-همبشجعنجا!ذقمقدافي؟كنإماثآتلِ!نجا:ا،للتتالبرزونبخا

.شبا!ءدسا

نجالدول!نلمزبتحاجةثحتنيل

ك3،وأ!زنهم!اعفدالناسفىبومكلرتإداررال:المالنجتلقد

خيماذا،وكاذ!االلبلاح!ولنجالرراسةوقياحنهمات!انجمصكنالكثف!بن

!اجآ!مشددةا:ضتغمنجقدكلهذلكوؤو!،الظاومحنكزعوام3الخلا

نقوسم،ءلىسiث!ااستيافىءالىآدىطحاعندهم؟ذترتهللحلعام

نآآثر!اا؟ا!ربةؤىرفح!كلجاذ!انرزالدد!تىممحغفتجلت

علىذلكحففلبنالنالدىحنياىردبقاي!!ذواوآنالمدينةيسد!ا

التذمروعم،ببوتغفىضرثىوصخارممونممداؤكم!ميحودوااءأ

!عالألْية"راببص!ارأنحالبثثم!-حةئكانالأحرآولفىالناسما

ثدْه!ندتل!شنم!خبنطاتابراءاتتإذمابيببآنهافكأ!و

الىالمد؟نةكتعودعنبمالتصد،ررفعالىود-دىاوكادحةال!وارث

والررية.الكراكهـةمنعبهفمال!ا:ق

ا"نالنالدداءلمىاسردولىالذتال!عامرالشتِليذاان3ما

فىناتبته-طا،بطوثبننجارسالنجباد-ديئال؟إحصإاتاديفوت

ضنذ،إتافي،عماكتللئرديىمع(ود3شددكأ)ع!هالىتاحدلسربة

الأثالىومبلالحلتامالىالمدة!ابتهوآ!ر،ولفددحإزق

دنجتثأ!!و،ء!بهآدححاآغلما!3و،ذاته!ثعنهنفضا!لا6لما

ا!تتدةثذدرداذدخ!1ثناءآ!حتا،ووجا،،دتذقت-بنبإا!الئىاقي"

!ابحبمنبا36!همثتاءالم!د%علىوأملزاالم!ينةربالءداتالى

آحاذالم،اءنسراسبمآجل!نر!قأتر!دىايرارت!آنيقتضديبحم

!ريب،اككأثن6وا"نبأ!م،أسرإفىك!ماليدليت!الإقداءضلىو!:بمم
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مصرهلفبركرعنهدتولكىححةأا!!حدولوثوركعلىالدد!آن

جذاحعلىواص!ل!آنه،4ا،لمدكأدردلنمذ.؟افيثاءخننافللرد

التسكرْورنةفيياِاعدادأرآلدىعلىالسر!عة

الادراكتعاممدركاكان!لا9ذاذ(عد!رى)الملكحنكانحااما

اهـصا!اعفةبعض!طالبكقدالأثالمىيحانيهالذىالقلقعدت

بائسةسه!ةاا!والحى!النا-لى!هبماعلمكلماوكان،ثاستحراره

حن!!ثاور)السللاناس!لدكماعلي!مْحهمجئمنشرددكلما

فىبالمالكفهوبسحلالقادةجميعتحريضفىيقصرفلمذاحيته

كلعلىالكبيرةنجالغ41وبذل،الخاصةالناءآلاتعلىالحدرت

للنعراءالحلاءوا!بزل،العصالأجورفىوغالى،ا!ربل!حلل:"عا

العنايةويولاهمبالجر!ىخاصااهتماماأهتمكما،كالم!-زين

فىبالشجاعةاشدتئروامئلاسدبماالمقاتلينعلىوسخى،ال-ابنجة

.الثال

-3،-

و!شد!3كانتدرية!3الإلهآ!امترىالأ!داثفذدكاذتبينحا

!اولروو!ىحىيذ"بدغاات!تىز!توتانجع،االتلبفىصريحارب

سد!عانلكةخاتانخاكحت!عاعلبوشهن،عذوة9?ا؟:1الاسدديا

لما،ةادستاالثصفةقثنولنالمجالاثتفىدت؟وتاةناآدركتا

شخصعأنالىلإضراكدشإكذا،!اكأبلفدت!نلالحطاتانجاراتب!-

عدلالىالانصدتافتليهبفرضالمت!زم(الدبنح3!طا)أخي!اب!

ر6ْوالمالمن!ات!دخهالمدبذةكتدخنيتسلماحنقيلي!ركن،خر6

اللهـ!نيىْ!!مرالمىاته!قرا"سعلىز!فيضدابحةفىيمترع

أرسلقدكانالملكن6وجدبابلبونالى3!هشيروصرلاولم

ىأ،بهاالذىوالجسرالقامرة!راسةلى6ليذ،ابليندى!بج،"
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ت،-بامات.ت-تى-تإإتإكقثبهـحادخمدور؟!إى!ورالموجدألْه

كاناولم.كأ!دبت!إالىدعاوتتد،تبرا11ان3لذىاقيص!زية

:دا"كتدتجداللىبشوثلى،المتشرلتف،اللسانذلقرجافىشديركوه

لمه:وزالاات!ياتثتىدقف!بكلداتالهبتكلخ

فيهـعك.ببنأالنثثذوعتنيما!كأدتةسا!!القدكأبإثل!بثأانكا)

!وض!حلأتضلهشد:تلوجركارهـناتالتنأ!داآودشكنته،!ات!

اليالع!تنشاءاولم!نخدرىف!يدلر.إجلمدتصاىاتحنهوأث!ش

تالتمأطا&-ربا.رشاءتلالربثذالمد!ادُدونأذتترونا!نو!ده

لةنشبنالن!ه!بشدتاا*عليخاا!حمدفلبحهـ!كان!اكفخةلمى

وات!،شيهإبكاماسة!ابيخكىأناالذ-ىالأورتاكتنجىب؟بىتك

الخافشا!نفىذلكشاأتىلم!ت%دككثحا!نذىبهورراحةلمكتلأعدت

لهث!ىأنأكأككل!كا6مص!رخ!كتذ%اءا!تذبنىود؟،أبمحبن

علىاعماداالأيام!نبثمفىلىالم!ةاصذدته!نأنروادتنى

رغمحصدرادنبئت!ذإكتودر"!في3!كألل!الذديئUlalطنجيعة

الج!ةةالدتابولقبت،لي؟ر3الالبىتلوإتإتالأت!لارمنكلْبر

الشتنجاةنخدلح!ترد!ثمم،-لم!-انالفي!نير3دفيراليامعىوجاء

ائىاذ،تتلتقلمحا!قآدن!!ور-تى!!د.خد!اتمالصىالجامرول

01ذدا-تفْياصا،اد؟كدصادت؟ثدبتابى-تءطذتولاكاددرأنالإَناىأر

رجلىلأ!حكحااذك؟..إببأتترتدتتاليهددش!ِداللىت!هـح

الكةا!اشذييذك،ككلااثاااق!بادع،-دكأ؟بالتدرسداضال!ممآعالى

داخا-،فيب!ا،-؟:بم،تالت-ا!تت:حاِ-نت،أِأاثإإسا،د،ا؟!.تءتتْدد

ضثرورلم9ءأااكا03طا1صا-تشا/إ--ضطا11د:نرنجاث؟دليظء)بذماقياح

دوتدحزإض!الم؟.!ثاث،ىَدلت!دأتتاقنفبخ6(3)اذذا:لولودل

ئا،دب(..زدت،ئىوذتورتا!منجآث،اا!-ء.كأخاكا!ق،ث.!صاءنأتدترخضلاأن

هدجةبب!ثرولكنه،في!ثكأاإزمأتنثاتجه3تىاثإ4اابددثأنكعا

كاتبسصدلمأن:!ل!قىلرب-3إبصاضبتاأ!!نخاق،تتكأدأبل!!ثتا

74

http://www.al-maktabeh.com



ااذ"س!القإتالا!تذر!ات

فى!مالذبنأسدراديهـندردكدعه

التبقألد-هـاقءل!ساقب!دإرا!!-

)ليماس!-دض؟لمه،تيةتقالمناتت

ارْصانبخدتمابد3تاْ-لْدآتدلأفىا!ا

."يضدركمبحانخ

لخياة511تعاتنإبفيا،ءادخد

دثف!أآنإت"ااحلتوا،الآد!؟د-حأ

.!غعإلد.-ت!اكدت!لكادددث+ئ!

6!شأَداترب؟دبمط:قت!شت-زانى

كأتلاإتزااكاكأ؟ثثسإتءسثود

-.س!-

فىدد؟رأتذالكلامفيذا(1كلبجا)اتتععأنلد

تخكترائيه؟ف!!ومكدى،3!هشدبربهتثدمظالت!!الت!

بْىلثهكأدلْىبسد،وردوإم،والقانةافدةالذت!نعليهكلبع

لاحملتنجبدبئ،اخبشني!وأنلابدأؤيخةا!تقظر!تتحت

الخلذوتذدبآنتتإنجةائيحةد!ثءباداتخئسد"ي!ثميانفى

لمايفكىححاأكد%ذاتهثو!ردتهذفيلماي!ص!ىأتهالمى

د!امأنليا%لندرت!!كانارليحا!نرآىلذإكاال!ام

)66(لىذكوولقد،إ!فثعا!ذاورقلأولىا-ةبالخط

.ع!د"داتضننى!ذابىت!ث-داا!ظ!مدثوأقضدى

كذاذهنث

ب!اادقيت

الصدحأن

ترددلكنه

باإبمتضن

ثعالفيني

غدتهأ!د

بعدفي!ما

،اتاْرذو"كلثآترأت.بكأل!!المفخاةابذدتبدبر!:ك!و!!

ىتا!سدإتااع-فعثتكا!أنه،!كالاضا!!-ددتاالى2ْ-اث.!دلسْ

لد،3ر،اإضااولتْ+(إتمدىالث(1تثب11،فئ:نرق!-تَإ)ة:-193:ذثتلا

فى(أرذزإت)فيترركأ(ءضأتءهـش)إكااإىاإتالهـس!ابشاساهبج

ااكا-رنجا!،كأكأ،!!تورن!الثتتار-ثصص!بل؟لهتدف!آ؟َالتثأكهلر

،دا!رلف(ورشدا!لىْلفإخماأا%د!ف!ا،ذاه!دكأ:بالادلا،ت!ثدئهلىا

يعالب)لأثْ!ا،المتر!ىحآ..ب-اشترح"!دق3لفبرت!ل!ث5-لثْر؟أدْنجش!

حاالمقدت!الثدرثفىل:يرىأنوقي؟ذثا،بىااء*ل!فسانالخددحفكزة

لا5
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كاءارضتضر!نا!نبا،ل،والخلبتةالماك؟بتحةا"فيد،لإتفاقي!يخل

،الم!كدبفىاكينةبثضعاللدزر-و!ا!ذد!تقضى!صريحاوفاءبنها

الدثكل!د!اح!بخاأوآن،ان!فين!نالأس!تىجحبعإدلدو؟تم

هصرتنهادروامن،عبنمليرفعاةنيجبالذىا!صدارترتجودديئاد؟

دبا.تب!دد41ثد3شبرقواتجبحكللها

لثروطهاوقبدواالاتفالحيةعلىمصرولاة!جميعشاورو.واشق

أ؟يالاسديماعنباالتامعنرخدائهشاوروصرح،خاطرحلبعن

فىنه6يذافم!ىحنبنلمكونحنى،لهعداشةحهوحهأشدعلىقضت

.ْالمللكةعلىالسيادة

اللحساتب!خصعفقامب!ايت6شهذءن!مبج)1كشفخم

ووصل،الجاذنجينح!!دقيقةضاقشةمناقشتكابعدلافىتناقيةالأخيرة

.انرضبةإيةاكالدعبالمونحدو

-31ت

،دوقفالقتالتداذلمهاكةالاهـببنالتب!دبْفيدْلكبفوذ-دى

السلامكادوكا،دريةالالم!:ا!محلءنا!ذىبتح!زمحوسدوموحتر

،ار،ت!شوالتا&خدارطثلحرشبمالتبناكالد!الفرحةععت!تىيحلن

يحترضخملابص-!فنااتبن!وا،؟ثتبيات!واملخم3ء:اوالوا

عندمم،جكثرةالتحاماود!شْر،حدابخيم!!زتخلحصوا،ححدكأض

ظلواالتىعةأبما!،!الىناستخاء!ولما،تريؤباارةالتبواشحادت

مذ!يادبم،اتتخحتوبصرتبمالإك!حامفىا!خذواطويافىزحمناتبا6لاسى

لآتنظرةااليغاصبرواينظرثنأالتىاتقبا%أنخلاركمينتحوناوراحف

اهـقدح!ؤ!ابعبوننايرح!القريبالأ!مد!خىنكاذ!ان6لددةص

فىا!حاديثمحغايتجاذبعونف!ماليوم،أمامالاحتذارعنوتثعف
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كاذواالذينالحسكرهعالكلأمفىويتشونشافةلاتثموبيامودة

.والبالأكالخح!!رسلوي!شذثمقرببمنذيخانجونم

القىاكبنةلدتول"-!تد!قافيكةحفنيمآدلالحمدفينجبثنيلانلم

مثموارعافىدلب!لونورا-زا!نجحدأثضذثحل!ماثخاكان!

!!-تبمحت،وحصونز،أب!انجز!احننو)خلر!مويحاذ-ن،أحرار

ديارهم-الىء!د-مبت-رْب!تيز!احَانراددتالتإبقةثلأ!خناتشممهم

آذانباذتلددالقصحهىحتتلفاتوا-نمعلىحنبابق!واأن

سامتاْ

لهبقالالى؟رتئاعشا!!بتنالراشتتإد)؟ذتجا5متءإ!!ويتدرت

المشاعل!نكدديىحئ)قيدثالمشد!بنزردالنبملي!او،اسفارث11

حله!دضاتضدلل!!تىاك!لتةتكففل!الىنالسننبدىالتىالمنيرة

البسيمة،احفيالمخاحرفوفريةالاسركأإ!نقدرابإ3الأنوذلك،ليلا

ا؟تحلار،!نعليهىينحدحال3بملىءالمظلمالنجررنا6الىبالاضراكة

البناءكتاوروقوا!ل!جوددالدوامعلىالمتقدةالمصا:بحدذهورتهـون

،الجنوحخحلرودآْحنالحيب!ظسدفنخ!ملتنبولماب!،رةاترذبت

.نلمب.!حماباليبرروو

لانتصارهرصزاخخاقا(تهـرى)لم!كاعلماءالدت!ذاعلىورفع

مذدلرقيخ!!تىلهيماهـنهالكئتنفنخنا!ىالتإرتما؟ت.ص!تا!!دأبا*

إب.االن!هأنل!ب!يمح!تونجاأحدب!-لملكارايةرذرؤتوقد-اكو!يذت

بادمحأءتىدفيثنايرذ+-اذ"ث5طبصألتا5تتكأليتاالتاتاكإنمماتاد"باس!بقد

وررصشو!وال:ب؟ئكالشصذثإ%دتر(الودذف(-!!افالمإتةتن3-تالأ

ئىبدرددهـارم-ا!!رردارثتفدفى!-نجافيغ؟بتإبإ!لضصإتملانسدتمد،اا

ؤؤظاقاتدثبصانابءيى-اتكأدء"!.دقاإحماااذفا!اصةكأ،دخااطلإتد!ا

انحتاإخا).ثيىدقلفلي-؟بشد(أنرغ:،،ءشْوآابىثتإ:ادَ!اثرب-ى:ىَالىت!ث
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وحب!الئالىتقالبدرالرددكذاضدلسص!ريةا!1شيرتلدىأن

نيد!اءتفاعاكفيخاد!،ذخا!ناتافذدابظاكابغففيا!عاكقني

لماذ،نيبنالى*تت!شافىمااعىضكلبمت1(لحصلمب:ىا)لببشاابذ6!و

خمسة21!،ْفا"!أكأنجتةثارل!!تح!ش!.تة!نأكأت:ببلىْالحنإإعشت5شد

لافآحْمسةاعىديىْدبوناشهـأذىاهـ!دقرونآحا-المشادمنأ،ف

.ح3الساح!لتلىالقادشين!!-كلغم،رت!

-33-

وظلالملثالىوعضدىالمدي!نةعمنا!دبنص!افىحترن!بنذاك

كلاكينح!لاحولقى،لملر!بلتأ!نجاال!لميبىالم!تيمكرفىمقيما

امانةى6!ن!مادتهحرساله،شجعلواالمحاحلةفيدرامالاتمظا!-

لبم.تلزقلا!اا"ؤبلحند+ايت!كأض!تد

ص!!فكىعسكرهرأسعلىسارفتد(شاور)السلحلانأكا

المشصر،زثوحزروواينةإ4اا"بواباتبى،زو،بعضابحضهايب%

وصئدت،اكتفلاتال3وافيبقاقأحاح!ونذكخ،لا؟طإiIتتقدحه

المذادديئفىحنوزص!الكثير!نالتدمأمامهوسارايخنبناقأبث!!لمه

بقتلبمنجأخرننراآداناذال:حهداا!ززعالقاقولكئ،ا!ربىزيقم

ا!نهالا؟الثدةنبالمت؟آ!خذحَانواناعنهذلك3آخرديئلت!احوأطاق

والصلة.النحمةديمدترق!!علىوصافىتهنححهدضفىكان

المالص!نكبديىمبلغددنعالإس!كذدر؟ةJAأعلىتبراا3قضدىثم

المديخنة!نالجبادوعديئ،الضدرائبلبميمحلائهورتب،قدرديرددلم

المدينةبأمرشاورعبدالمالحن3؟يرافدسااجع!3،فلحاا!!سلجمع

ش!ز3محسكردالى!عاد،آذنجاعهتاصةلهمنمخلمدديئع!الالى

المبدْنشد!ة
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قط!كانواالذينكا"ما6دباردالىالحم!إبصاليثىتشدكأقبتدئذ

نجها3!ر،ر!لتنهمفىمايحتابونهأعدواكتدالبحرحلربثءنقد!وا

بحرقالملكأحرما3،ذيهكمتاخد؟خابنباإدلمحمالىراب!ديئالس!ثن

انضمضيث؟ابلبهـد!الىترديهبْىخىثم،الأضتحه!زم؟الآلات

!فنالسحلااأقرثم،ذإلخنثناكدثفي3د1كان!!عس!تهإلى

،الأسدرفىكاذواالذيئرتالدواسدتردالدووأثكأجالمملكةح!!مة

،1167سنةاغسحلسصقوالتتصشبنالادىب!مءنع!قالأىْودتل

حكمه.منالخامصمةالسشةفىذلكان؟3

ءسْوالدقاسعالكتابقثاد

فيا!76سُاثلالىبممستج!

إإ!لاأ!ر!ااقمابىمبم،
ُ؟ط7ُكا

،مره
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!!لأ:.
ع!،ج--س!ش

أصَ!ل!ث-4

اتمدثيختعجآلتق!ثالتفذاإأ!د!تترظ"قا%يكأخا!و)1(

المن!تنت!باخيأر-ذلمت!+ا3711ثبرذب-اصثبهـشىاحركلملدخلفا

تثتي!ثضلي.تمرت،اسختإ)ا،افترح!بهقيالضلمرفببضلبزندح!يةاك

أرلل4-،م1167اتكل!طس!!بريأرحم!ئتيسةئى!:تيخنابمصاريا،كل:ان
اللمانجعبد!"-كتتدريثراإ:ا"إخبرا-قكلاشلثاردرأ!!-ا!ظت-رلملكا

دَكأنتاشإ،خت4تتبغالع!:شب-يتاانجر%صتاتجانىوقرى

،-:صةتنهاللتارددتاتام؟ترككطغ1661ن!ن!ك4فتاتباىَرثفلاندرز

-رىَضمحبثذاالوكأخا؟يباانكاخاْادنرث!كاعاتيةربحءلمب؟

3ِ+اْالدارعلىزتفذقمالأ07ديشبمفى

ذزاختت3اذ!أبط%لأ:خيه!بحاتدد-ىَاكهاايرى+تتلى)3!

انيتتتكخلمتض!-نبمالاب-بتلنيتتخلتالذىاكينى!اا911

قا%-هـاابتو:يهاتناتب-اب:-ن1اخا،االحخزرلدا!تالدغ01ر.فدقئ5

تلجاتتيتاصَان!ا،ث،رد:ا"ا!ا:النياستخً!الت-اكأاشكارْ

ا.تت،ء!قة:-تت:باذتارتاثا،المن!يانهـ!!ائيلالحسينىللؤرت

ث؟،ا!ثبتا-تِتمنجهت:تفااذحلاك!يخةاضي!-تربخاتايخةِبكفى؟ثالمئك

اا؟إأرفات6لحث!طإت!،ى،ا)؟!خذ!ذخنىح!اكالنؤاخ!ثخناثص!!!عمتوردقدت!

دت؟االات!!.3!بلبضخةضاليةبخالغ6تهـايرنخهختماأالى

(افاب!الحر-ب-6م)
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بالمعسىراسهجراحل!خلقدحتىوجرسه!جرحهوسجفأرناط!اكانه

خلثبكويناغخممتخثابا!لهير!ابالحديدوكبلهالخي!خارةفى!ا!قفه

التدسنجفحببهالىخضىفإطفاليركسراحاحللأثعلىارفاطوارعْمالقدس

دحَأتولمابطركي!ْ!!سىالمىدةاتِاكرد-لكنه،حليزثالملكةواحهحئكبا

5ايرظ!الىبلد!ينالملكبخدإلا!دعلىش!رعيااخيراالثالمثببز!ينىند

نستانسعفيnaخيراااغضبخاالزتتبحف!البلديحكقخة"لينوجيسدق

رلممماثذاالىيشيركالحالجاالدخليلخاتالاضبراحلورحننحالتنت

ايضصاثاكلراجان.5(علاالمرجنهفى

,n.Cironique.3؟إ.. .t II, Pم!01أ!اl Le Sصا+Mich

كناففح!الابعد-تز!جاالمتى!اجنس"الأخيردبذلكدالمنحمض)3(

المرخلةْحماحبانجليندق؟إ-بنَنتصوثزالمبكةنبارءاحد-رىعنت

.81!!1رتمالحاشيةراجح)4(

oj)حءتس،51التبطىواشاالتديةالمحمريةالمدنمنبلييعس

،اج.3قالجغرافىالقثاصس:ركزىَضححدواشار5Biblo!الر!ض

دانجاخرداذبةابنفىالياالاشارة!ردت!ف/اشائاتعددالى1حوَ

باننهمخلطهفىأ!ياالم!ريزىَ!رحث،عشىافيصبحرفىوالمندسىحزقل

.هويسارنححةاح!حابء

.الخدسصلىغزرسَبذلكالمئصود)6(

الإخاحةحركة-كأالحملييزناكيزانورةحبشىحسنراجع)7(

اونجبرظْالسادساتجرنفيملاخيةالا!

(A)علىرقالحئ:لع!دابالتىالكلت،ثى5السلحلان+ا؟ضلفى

رخ!رغامْشاررزمردناتِاس!عتالتا

خما!فةاخسيحىالدب!رجالخسا!ةبادإإحخلأالحتيردا!ضورخن)6(

انارخةاكالآنرذلمثالى)شارت!قد،واستعنالمهح3الساصلفىفعالة

بيزنطة.الخناثردنمىدتعنىعدداخذاتالمكسيادبم3كتافي،بْىاقردتكزحنيفا

واشا!.م111!أتسحلدص!فىذلمكولمحان101{

،ئم5حط6لم3هـصإ*صا+ءس!،يم،.ط.-!
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رقم8الحاشيةاثلرشاررْالززيرثنا"نالسحلاابلفختالمقص!د111(

(2N)ِدشيو!الدينقاسمدالدديئذزربذلمكدالمتحت.

النرنسيةالإنناءخنكثيرفى!المطرقة2اكَأ؟ضارتا!،لخريتردد)13(

شارل"الخحعئصتجهعلىلا-ثِخنالربريعرت،الزسحلىالعصزرفى

Aعاماتييظقيضعركآتنى11خارتل T Y.م

عنراجع.زنمىاكينعادبندخخوالديننقريذلمكدالمتحصئ9(؟)

نْوالح!يببالدبنشر؟حبثمىحمسْ!يخادفىسيرف

الفرسبظالمرادكان!ان..كرادالم،ثنااللث!%ابثالمؤلفيريدلأ()3

والساسهجقةْ!راخة

فىاحان!ذاا!ية!تتتثل.حارمعنالحح!اررخعالمتصزد)16(

حلب!فىاعنالداخلة!لمكنغاإثحلاكيةصجاورةالححمانةشديددتلحةانه

تيافأ!الاالوسحلىالعحمورفىالمسلنئننالجغرافي!؟حارم+الىاضاروقد

خراقيتهْفىال!داوابىخراحمددفىا!قعبدراب!،خعجبمافى

فىبالمتفصيلذلكراجع

!lestineUnd.به09 r The ، Moslems, P-ك!:لمأ()Le Stran3 e

شاعحلىز02-2/91الرسلأعالفىجاءضاالىاشاردهذافى)17(

وبخارشنارادناتأسغلخناؤرضعلىوآلا!ة!نز!اخنالشا-فىعجات

الربب-ميجى-أنتنلدمالىرالتنر:كللةالىالشستتحزلةدخان

13/3ْنْيلفيِتىايضااردشالكلامتارخثل"الحتتيم

1/3ْحاادنىرردخاعاكلماامر!ةخىرح!ختالآلحناشضبحلت)18(

ربنةايليهبخدبحلرس3*رر،اثسالتابت!قاتِ:ايخساوانخلر

ص!ْرابراثميم،الكساندرحبسن

ب!حناافناض11تيالل!بتيةأضا.16-/1612صراج!!)91(

ليم:قال!ادتيا-تت-احدأكأارخياشآخر-ن.ايليا.!آخررناختهدان

انتت!:-تالبحلر!!بطْستانفاجافةنجاناانىنتت-كشْرْنْتم

نا.في-نابنياشحاناصكحازبىز:ثشالددعَيمتفاجابظالحىالمسئن

ايضا:اكأت-ل-اناالشزاتشْالذ!،ابىدت،التيعلنا3ودخالحا

.9كنيشىأبنىالحخرد!ذدزعلىبحلرحمماانت
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تج!نجغباذ:الم.تااإاإاستقننتبلتنزتإ؟تا!زارتْاضيحتدْ!(3

1167..

أ:-ةاشابما:.!تتخا.0101اا..".ااا-.!نخا!1/\ -.اب-ر-:ن!بدث-رت!--ة-شابزد-ضا-

!-.فىذكأ:تت"/ك-تتث:طْ%ثا!الر-تر-قاثذات-حازرث(رابعفي.نب-ثْ

!:ت".د6نتاإ!:11ت.تإ.خا.,_!ةت.تاتا"اتا..خ!ثتض ط--ا11-.سا-:ربر،--.هـس.

أت:ئاات:الاالاد!تتإ:-إاتاللتشَأتتلا.ةطذتدقر!ا-صب-اض

.تإألما!ضبتةلملما-اتاااتت-حتاذاسْدت!اتا؟":تثاتاشات)ت؟تديرب

اتببزرتتفأبئإت!ا-اتذتثَاخانىاذ-ربنئتيتد+،طأتت!اتتأبتْ.

ط1َادر6:--ت-ت-اااذسا؟ق:دتأش6-!يخازبأتع!نازئا-بنربورت!إشخ!اصاثا

اا-ا..تا".داشداد.تات1110ذ.ت.دبم.ا!.،لماداتت.طدت:،ا)"
لاهـ--ت..!د---طت.-ئاهـ.ا:(.ا-.-.-شاس

أشادءاصاتثذلمت1-تتابطإخ!!بناير)الئاضتات!-ت!تتتحت:د

اتتذترباحْألابزغخمبخاإ"بخاصفزاا؟خاباح!اتيا-ةسيئاأجراذأ

.شالماثت!!:،دنا-ت!كات:،خايىتكنراقالإتكء!يزرخالنمتبألنر

را؟نجرااإ-اقامراتااكتنجيدْاكشبخظدتخنات*الا)قيزتفي!ت!ثس!لم

تد!اتتتتتيماقيأننإالىسا!بسأردبارلالذافالزتت!نىيلمانؤ

!ت!ت!اخلاذلمتفيصكانخاإ--ا!ه-،إتدثاأت"خاربااءيمدا:

ثتات-ا!س،%-ظلماخادىب:!اإتيجت!أنهالمل!اخد!!ابيتالمتا)ب-ح

-ال:-نحينات-بانتددات3ثتأار!قد-ت-صيرإت!ثتثخاتشدا:4:!-ا

الدتضتبريخ!ا!اكأتارث!تبردإلمساظرتلماخ!تلجنت-:تبْىتْللزف

الآلهحنذكتأيتاربمتب!ا!كأباريم!خ!تدتذقفىلاح!سنتكنين!فىفي،ت،

ا:-كأأدا!اتدتتا،:،ري!:خانتتثحالاقيش!لص!.قإ!ا!!ا؟لمترفيا،

أب-بااش-شنحب%ابئثلأ،1:ثتَتاليطحزذ،إ!ش!!الضتتت!!نجيهذ"!بنب:

ورَات:بريرت:4ا):ةاتقاكفيزاد6!:خا1عاضدد!فيىار9ااتتات-بد؟قي2:

:-شانإ.اتاضذسها:::،.خذبنيرل!صات)تنمبثانمتبا.-:ث-تلواليخاتاششننا

.-إ-تافي-تت-راتإ.لأ:خ"تت،.كأ)؟:صااالتات3ابا:،ا!ااياد6طأتاذ

ا:--تتتإبم-اتحبادرت6ا؟...؟-ااضد!!تا%بتأواد!ادس!::ا

:اتذاثْ-اا.:-لمء!؟إ.إلاتفي

1(by Hussey.بم!)ntine St ،. teجzلملم!of The.نج5لح"ا55؟.8اذ،3:أ،)5فا

0..؟؟ا:أإ1-،إغلأ:إ؟.ا!: 1 T3:أ.!3ا%!!ط:!أبز:--أا*1(ا!بماأا3بما.:إفي!أ!.!.؟أ-7-1ا

Vol..I.؟77. P-!-؟-أ:ء،ا،أيمةإ،31601".؟:6،،)أ+أس!6!أت!إإاء
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.-1!69!ق!اتذى)33(

ت:(يةالم؟نببالربخ!.شارتيمسا)دخ!لإ،ا-ويمنمنهخت331(

الغحنى.تذادينهربوتالمزلمخ!بم-انكلام،أب

.هرتهاالحات.سد!ضاراجع2(ؤت

1أكأاحنخي!351( Liasi-الحصمفبنركامزاتجدية51-ي!نإأ!ن

،2ق،الخرافىالاف-س:رطزتخمحتغاراجع.التزدنحائنظثى

.23ص!3ضا

رذكر،ا،اتتنباب،هـ-الأحىاشياان،يتال،بابليرن261(

رضزىَصخدالْاإ-.الاحسبنعزتفمتح!!حنااب-ناا!انالتر--رتان

.9/13احاط،!اشر!

على!اننااتانبت1+-رجادشبتتعلىعاثدثناالنتير371(

خصر.ايىنجمخريتفيشثممالعاحشةضنوجويخم

ق!أ.أاافْإثاأنا-يالأت.ضالفاتالخفيعدء؟-ناثخبفيبالمتىت-دا3()\ئم

التحيحةْإ*بتا)ئ!اإأتابااشخاد،فىدتجينا

ضْتتتت!فاتتاب:!ادتاااتا!تنجكزرخا"الذ%تتتجت)36(

انهللنفثناوْوت-فشاه!!6،حا،ْا،ك،311-د!تخعةااللاتينىالإسم

كاناخجىإا%فيولىش،الكتافيبئ!لهيىلى6أح!!الىبشيو!اهنالىلبس

اتترف!انمونتلاةبتاقي(،الش!:!لم13لىتدتيفاا"أا؟ْ)،+أ!؟عكلا

التىادش:ا-قي+بم+؟يمت!دت!اتتةلة3اتذداتأاللاتيذقياجعالي

لئهت.،الرباةخسليه--حضكا.إفخأابتفيطيقحمد

خرنرْ!تاتالتحثكا(ْ)

ت!-ْبتلكيت!د)31(

.:.11!... شصر.تي!----دد3تشر!ت:يئالإد-راتتثالىألحثاكأدت:د)33(

إثاثلدت!تث"قيتالمر،ت!الظاثمنارالغا!.ابم،؟طايخإإكان331(

ال!ادرق!ءخبفىال!احبدبناتاتعاءأتو!للهاديئلإالعاضد

عردننالتاس!تةفىكانانتيزعمخافتااتلافةولمىحب!سنهتمتديربْى
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صاتانهالمعر!ت!خن،ربحالمث-تِعشردالسابةالىبيح!لخا!!نيا

بتبقتعنا!نو،رلمداءشراذنى!خلفام171Nمشد

6sion"65لىا4شما11،فأل!ا3فى؟أ()inأ،!لأ،6إ؟دعrnicrsج"anova : Les5لإ!

..rchغ.4! .t VI, PP. 415 etول

افي-دح!يغةالسفاردتدالىإخارتافىيستخل!لع!انيلأخ!)؟3(

أخر.حيناتالجعالتتب!ح!حينا

(43رقمحاشة.332ص.3ج)الانجليزيةالتربخآتشير)!3(

المسجدفىالجحىننحلبتةدتحلِكانتنتث!علىخلبرثذاحر!نالتبأنالى

الربخة!تعلق(م؟901-3501)المستنحسرالخليفةب!ق!ولتداالألتحس

الصورىوليميكونأنجداالمحتنلحنانه!بق!لهاذلكعلىالانجليزية

كتبه:الذىالمتحقيقالىالمقارىءتحيلثم"ذاتهالنحىثذاأ!كلاقد

(ain!: Inscription of the Caliph al- Mostansir (in؟.S.A .S Hu
08.-77.Palest.Deptt. of Antiquities.,)4291( PP

.السلامعليهيوسفالنبىبذلمكالمقصود)36(

التاريخ،حعإءملايتاشاوالوضعالخيالفب!ايينهرررايةمذد)37(

نعرفولسناالمتاريخيةالأحداثتفسيرمحاولتهفىوليمضنسقطةومذه

مضطربةيوسفالنبىعنأخبارهانكا،ا؟خبارمذدوليماستتىاينحن

.الاضطرابأشد

الصلاةعليهالرخةنبىعنانندهكبأتالمتنفىاكلفأورد38(لم

نحنالذطَالتاريخيضيرلاوحذفاالتربخة!نحذفناثاوشد،والسلأم

الكبارالمؤرخينت!!موقالتاولميمترفملمودضكنا!كمة61بصد

المدققومو-عليهاليسيرضنو!طن،التار!فيكتبفىنخلرواالذينالقلأئل

وثنا،ونبيها!سلامحقيقةجلا-فىيتبينان-بالعربيةوالثارثالباحث

خالف"عندوحساب،عليهتزخذزلة

فحنربكرأبر:إتىكاضحررف!!االراشدينالخلنطاءترتيت361(

أعلادْالمقنفىالمؤتذكركالب!3،ثعلىفعثنان

ضنحمدفىرشايلدث!ضلالمةضنفيالماحذفناثاقلانلاسحلركنا؟().

ا!حامتحمفالمحذففةوا؟شطر.المتاريخيةالمعدالةبْيهت!ترضكبيرخؤر!

86

http://www.al-maktabeh.com



ألاالسحلزرتلكفىعنهوليميقزلهالذىكانوضاةعلىيرخسادلى"بخاعليا

فىوالاسرائدلياتالشيعة:تندنبفانراجع.سبأ)بناسرالْيلياتحن

ابراميم.زكى-ضخدحسنابراثيمحسنالدكتيرترجة؟أحيةبنىعنهد

Salaminiasباسمالحميبيينعندسببحديتتعرفث(11

المسبزنالمجغرافيزنعت!اخاذكرهراجع!الشيعةخراكزأكبرضنضركزومى

والادريسىالفدا"وابىزالاصحلخرىواليعقوبىالحدعبدوابنتياشأحثال

!Le-Stran..28!بخعهصثا؟المخدسى e op. cit. P

شىءكلاخضع"الذىالشخصبانه"المنهدظ7كبةالمؤلففسرث(21

والدينيةالتاريخيةدلالتهللفظولكن،"للناسويسرماالطرقوعبد،لملسلأم

Levellerبالمهدىكلنةالانجليزيةالنسخةتربختوقد،وحديثاقديكا

.الناسبينوالمساوتالمنصفأى

.الكتابمذايختموليمكانأنوقتم1182سنةحسَاى)43(

)44(373..P+ا.Runciman: op. cit

سفارةعنالجزءمذافىورودهماسبقالموضوعمذافىوانخلر

ميج.

.محمودالديننوروقواتشيركوهمنابالعدوالمقصود)45(

(4)nىدميج!نوز!اجهاعورىخنحلاثقهارخبراجنسعنراجع

.3رقمحاشيةسبقحاابلين

حخدذلكالىيشيرككاالمندثردالغديهْالمح!ريةالمدنحنتنيس)47(

ذكرياقوتانالىواشار،791حى،\ق،الجغرافىسالتافِ:رحزى

حلحاالسنةاَياماكثرخاؤماويكون،والفرشالملشنةالثيابباتصنعانه

رحزطَعحكدويقول،الشتاءأ!لفىاليباالموسطالأبيضالبحو!اءلمدخول

وكانتاقححبضناخحماح!ا-الحربدخزلوقتهـ-03سنةكانتتنيسان

،قحمورابنهااثملابنىثم،الأخحماصبذاتاخيةبذ!زتنححدرالىتعرف

بح!غاريجعرفتح!غاريبمعددبنافبنى!366سنةلونبنحلتاححددخلناثم

حح!نال!راعنةزحنوكانت،المصريةالرباطاتاتمفننحاالضأضا.الأضير

المت!رىواشنا،البلادعلىايخيرينحلريهتفى؟ذ!االثموقجبةخنحح!ر
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،11نبرت،العبرىَاست!ار!نت،ن::*اتاندي!.ىَ.،آحنبىر2التدي!

لأرضااخما؟ر؟يلض+الر-مزشاحا!اصدكأضاا،:رالربى(1برضا"5-التع!!

نرزادة61!!أق،الجغرالفىالتاصسبالمتفحميلذلمكذءصرند،ادءحذ

سهاحل:-!أ:يالإتخ.اترتتلى!ا:إتات-،إترإا،آثارأ-ت!ثند!رت!!!!ال

كانت؟4ألحيفابتةترفكاذتقل!!اإا؟لأرءندما/المتوس!االألم!البحر

الحامْاعببميغخبد!!ننى

النيلإشزعالثص-!!اشىا+ى-علىاتب!ة:حمرثقرسن)8؟إد!ياط

الشالبكأف4!!ؤ،1)ء61ال!ديمالمحمرىواسنر!ادضياطبفرعالمعووف

واقعةالأحملفىكانتاف!ا8ص،اج!3قالجثرابْىالقات-سفىرجاء

"3؟بسنةخنالحالمىنوض!!االىلهتنتمالحالميةدخياط!!الشالفى

تأolbituاeاسثحا!كانالتديةالجزيةالخزرحنرثميد)46(

ابن3-!اذرشده،فا!(50؟!الا،نتى+!إ؟أ،أأأنافكانالمتبدقاش!اواخا

عبثاانا!.ونخيا!!خاماتصالمتاقااسببهاانوتالخسالكهفى!فىقي

3ْص2َبم،2!تش!سحد:فرطز!خدا!ئتيلبا

كك7إشبتىالازضي!اتقنتلا!زيةقجإإإاالرجنطتص!ارداليْ)(5

شماررابنانتثنال،الدينصحيىزكأثل!ا!%أحوباشترجنا،ط

هـا558رشخسانذقتلتاك11خى!!اانإ!ازرلمحانأتةالمر-ت!ا

ححبح:النتث!تىراجع.ابيظءننياتابزاردت-شكااك11الكاخلا!د!

.33د-01/813ثش!ا

انح!ريين.قبديئالحإإاكبذيونى)31(

رشبتئهْاكينت-راتتتلننابالد!-المنح!ئ!د)3

ت!ددر؟ا؟خ!برا:-!فات+بم!ذزة:-نرلينيبتشال-اناانا!)3ء(

ذستتيدشحف!،لد!ارعاl11!!ان،3دترافىالبثضا:قستفىر!زطَ

صاز!ْابادت-ات:ل!تن:تةالحال11سفات،أن

رتأظإأ؟ت!+4ت)-ات-؟.،ْبافات!يئنإا!!تص3(؟)

-رنت!اْا-اردا6ت!تا:أق"!!تبرباءالمكبتال،رديى!إ&ا

شلديات-منى7ت+الفىذ::ة؟ioc1eiianoع3أتإباسمالالمثالوناث-ا+ننذ

ا!قيحااثسارزب.اصيإتييماتْاتالمسب-لجظباداخجافىاسرتظاك/الداغيهة

اكأ،ببْار؟نجرد"جارفىحتجات4دعا:!تافاألفجا:!ابخ!انثنالدشىالم؟د)

:حزىتنىلموباد7لوحااونفيمترات)تجبظخانخلرا0!ف!االخارجب!علتبخا

.187لى4،5!3،قشرحد
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ثمدْافىالأرضنعاحفة!ثىءسينى!اتجحامالىالمداص!ن!تتا)55(

.اتاكديتحثالذكَماخاترىَفى"خعألمز

السابقتجع41:رضزىخخدفىتط-رثاوشذثدإلاتاريف!اال!!361(

ث!.36---
ضا.!شا

.م1671له!تابربا!18ثمبذلككان)57(

المخاخوسراجعالبالنوخعةجوتحيثبالمذيايتحااقفيما/58(

.Wkصو،بثدما!شاNATص31ج،2ق!المحمريةلبدنالرافى

الكتابثذالت-الح!ورىَ!ليمانالى11بحدد!ن"عبارةتشير)56(

كت-جاربحولتد،عورتلمللك:طششاراححارأنتالخبرحذاكتب

كأبقدوليمان("5!قمحاشية333!!،3بم)ئجليزيةالمألىالئاب

اس!ببايبيالم!امحننها؟المتدسبيتخلكت:.فىرق-تادبثدإداعابالمتنحا

.الترجبحتاالىيحد-!االذت

.قء:فىر(لمثاار:!دتصااكينة6أى6(0)

.؟!رقمالحاشب!لبثضاراجع)1()

نناننهاانايكخعت!ذكر.اتي!الم!قيةالافىدخنضرد-حت)3،آ

البشرافى،الا!وس.قر:ث!تزثشَر،إسهـترقياأءخالضنالديىةت-ق

نيراسإاأب-برحَذدرتتنمبمأد-إاز:تَانبااخد:تتافي،016!!،\!ق

.ذيخرتنجا

ات!االى8Tث!!3ج31قالفرحه:ر:زىاشارفتددخنبشرإنا

تلمحاذت!-ر،؟إا:تبتا!!!211)ع+.أ)،ا!تجا-بجدب-شا:-،.قبْ!ىصرد!ت

ضكاتىابنفىأرر!ا.ص1ئماااالففحإ-ايةفى!اكةحرببللياتنسرحا

البحيرةدفلبمدتقاثاذباىَر:صكأ3-ذ.!ت؟تاكِرترإ:نرتد،س!ةاذ:نجتتأسا

.مافياشالف-اعنةتفييخن

الرم!ص-لءثبابنتتبخناكا-ت-ا!ااط+بئ(؟:1:".إ؟!!ثاثط(\آ)

انح!حيح.المىيرشتنا"فىبؤع!دحا!اتشناا!ل.خاات:،تاكأت
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التلؤوربحرساحلعلىثخرأننهاحعجه!تياتذكر:عيذاب6()ث

كانتانبا933-338ص،\ق،شرحه:رحزقاشارككالمح!رتابع

!حنشاسحلىاكِالترفىنفىالمحصرقالحجثطروكانتللسفئشيرةمرساة

ف!ة.جدةالىيجتازرن

ولمبيذ!هفيا؟لعلاعنورترالملثنف!بذلك3شيوفييتصد6(ؤه

حقا-عنهنتلخاكانان-دشير!اكانالتكيهرءلىيبعثخااعلادالمتنقى

س!هـنورتجاهلالتزا!اتارعايةد!نبحدنميناخح!ربعلكالاستئثاريريد

ضمانضعحح!رحنيخرجحتىرىتِعلىيريدالتقيدكانانهام،نجالدين

منالتولذلكصدورنستبعدلااباعلى،فيالشاضالنورىالجيشسلاعة

حمالمحه،فيهلمايسعىوموالاالنادةمولاء!ناحدحنفعاكان،شيركوه

الخليمةحنتخلصحينالمدينحملاحنوقفعلىالاستد،لفىوحسبنا

قطبوأخيهالدينرتابنحع!واقفهثمالديننورلمولادتجاملهثمالفاحلكى

.حسعودالدين

لنايسوقبذلكومو،نفسهوليمالىثنا!هـلمىكيةتشير)66(

نأالمسلميناوالصليبيينالمورخينمنسواهلاخديتسنلمثاحةمعلوصات

.حباشرةذاتهميجحنثوتلقامافتد،ب!اويدنابايلم
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الكشهربنالكنابف!هول

حيلمم!صرالصراع

ىدلاايود"واقيصدريةأس!اقفةرلْيسلاميرفليسيولهلى"-

وفىالقسحلنطينيةمني!!دانالملكىالساقىأماندسانت

كنيسةفى!"عمورىوتتوبج،المقبلةالملكزوجةصحبتهما

وزواجه.صور

رملة9دورابتيويمضدىاحلورلامبراقارب6ي!د؟سأندرونيكل-

.الحدوبلادالىبلدوديئالملك

وتحيينالجلدليفيوالأ%رىتدمرفىاحدام!اكنيهممدتبنانشاء-

وأسقفصقليةحلكهستشارداستيفن11مجىء.ل!هاأسقفين

أثناءنيفيرزكونتوليموفاة.ارموبافىالمنتخبالكنيسة

هـ1محذ5ودبو

اتفاقعقدكللبفىالملكالىالامبواحلورج!ة!نرسدلحفدور-
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13

ا!ذ-إ-ذيخة.ال*تد-ال!كأا!ْرلصر!ت-تَ.د،!:رذ-تراتله!ال،حعه

الا::راط!رْحعالمتتهـ-ولالإتذقدةاخضهاؤد

سثص-روطدذلكءصاقت-اصتىعاى؟،،يثبتتدابإب!ودالماك-

الحربويشدنالمصدريينمععتدثاقدكانالشالاتناولبة

.؟همعاإ

يحنرىلف،ورنالسياأ.علي!اا!مد!د:ا؟ءوبل!لىلإمدبذة!حسار-

لهْالمالحنت-3مبلغبدثخدوتحتالملك

وعددظالتاحمالااندنخار!تالقاكرةا"هـامححسهـسدديحدبالمكا-

.ثهـ،ا-تب

الهسيلان.ال:-بةاتاك!لىا!؟نف!االنفليورىدبر!له!طفىلنااة-

المساء-ةويلتمسالمقا!مةوب!ا!لاتناؤولدبؤ!!(ش!ا!ر)

.لتركا!شا

.النثد-!بر:رأ؟ولااكاتفهـشبذن!!!دإلأذلد!ءقدتبدون11-

بلمه.إ!ور!د-با!لمدتفاثة-يئدل(!حد!الى)5!دل!-؟رلكأح!نز

بت!دبعاد!!مانخئاالحهـرراءدتعبريدتماثالما

تكأ!خد.5!ب.!تآنتتورنتلكت:L!الأدرا*تور

دْث3نثدفبةفي،نْلسدلتنااكأبقدل!-خدتءلىزد!برر.ءت!3ثب

ويرغ(الببحثىقبإدة!ىأشديىكودعمهبخاثينا!ت!طلاح-

.محدرتاحَة

ءمنفيدةاعىرفياحثدلحل!البإ-د!!كأذتط:اردكأناب"تتيها-

ثىالرتادثص!هـرأساقفةرئبس،1ث-ديناند11كأرتبلالتا

.كناكالى"!راءضنالم!!نةحللب
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ص!ا

14

بم\

16

17

18

91

03

21

الىإ!!لاألتيرلصلالات!اقيةلامضاءتنث!،-قهلمحىتاحلورالامب-

*6ءالتتأاعهد:آبخ!ى:ثياددلتاما

اتف"تقنابالنجإزتودبطر:وركدرص!ء!لهدجتبز!ث)داك-

برية.!ب!بر

يما"ذ::ب.؟!-!ن!الاإتيئاإثهـثقادنجاظْحدبنةير،!رالماك-

..تدوىتا3بمنههـإال-!:ارثمحا

نجتتزةيجوبخاأشد.المسبىالمت!مدكرفىالماعةاندغار-

دتس!ااثن!تبرتاءددذا*ت-تتعخدداع.تالذاتاخاال؟"اثإ!نا

"ال!حسارت!ر

خظمضدياعالىدب،ردْالملكو!-ددثانيةال!لةال!تدء1--

ا!ث-تة.رور،حهـ:بىبب!ههـصباقي-دةكىالببزنَلىإ!لالأل!د

كله.ألنْترثالوافخفىبكتس!زإزالأ!تالددد!تالم!ندحاى-

.ا:رغالدقلحةريراترأرخدذابثزوالدب!لأَححدة-

بالتدووبحتثترت-إنالتطبئدابرشت!!ثنناكالىرعينصالمالا

.ز---ثآتاءثىتزذ:ثد:،قي-خا1ذد!تتأ-hبكتب

شدعتتالأنا!قاتالاررجه-خأرخمهالىا!تبنح!-(6!ء-دد

تتالثلاتتتإ01ا؟راتا*نالخْت.؟!!!االخماكأومااكزداكأت!

!غكاااثتق!:ق-ظربر-*اذثتانيل!آ!ر:تل!!الر!!دء!،1إ-دا

.:"تءد:فيسكا-كأن5وب

د"1-إتكأت-شماذت"اثا:.!تب:ت.-.:--د!لأزننشءول:تإذ:إبز.الز!طززرةإ-كا

تا.)إت-.فرأتا:.كادبرارا--اعِكأ.ت-ت:ا

-التباوراخاداتا!تإتتا)-*تبىكأا.تت-هـذضاإااا!األادت-
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24-

2-د

36-

37-

YA-

ب-9

-3"

31-

ث6َ

حسسائلحولبينبحاكأةالكثبالمحادثاتالحظيحينْوالاحت!ام

.خطيردأمنيةاتن

نآبتدبالبداياحححلينب!دصمالىواسثرائدالملكءودة

الر!لة.أغراتلهتحققت

رئبسو!ودةنجىالبيث!يرشدالملك

ولي!ومتلالبحروراءفيحااقتةاليد3الباحنصد!رالهم!اقنة

ال!ومْبافىدفىعكالأسص!ث

نورالىاتهبىق،ينضم-!كأروساخر-الأرحنى!ملبح"

ل!:عكناكالىالملكذلسرعأنحلاطَيهأرتلافيولِفسددالدبرْ

.التربرتأع!اله

الأردنوراءالواقةالكركقلحةيحاص!تالددبحرإفىح

.ب!ددالىي!ودثمكتد!حاولتهفىو؟نجح

فيحصرالأردنوراءالواقحةالأراضىكليخربالدينح!لاح

حلرابلسكونتع!وددبالكوملْيسمىمكانثىوجيشهالملك

.ار!ءسدرحن

الىللشوماالتىالسغاردووححتالحَشاتمينات!ةحاوصف

الم!!.ا

تتبو!ا!شداشيهنث!تيذبرونالداويةالذرسانالاحت-ان

وفاةالمحاكظْنحىعندث*اتآضدتهـا:وؤثعالادثكذاعلى

"م!بتبة-.دأ11خاإار"

مباذ؟إلدلىولكذول؟؟رعلىالرح!ارث!ترتالم!ك!دبتْارذصونجاذ

.دلمااكدالىعداتال!و!ف!لحظ،!بنمثرباثاقيةالبا؟تفي

قي،ئل.اْبامتحفذكاب!كأتلكن!
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هتايبد

الح!ث!رونالكت!اب

و!!3!و!-!ؤأ!حو!!

ث!!!!وطأ!بمو!!!م!

-؟-

"هيونيسيوس"حنكلبخازا!رلصىصدورالىثنةاقيهذهشىتإد

kiernesiusايرد"والذكفاليباقيصريةامساقفةرئبحما

udes!الملكساقىالوورتذلكفىكانالذى!اأ"!اندسانتدىل

الخعاماللمحئحاب؟المتىاكخآحهآْعلىاا!َقدالافاْكا5ْ \-.!حسرسالهجرلالأى

بالنجاحعامديئبحدسخاكأتيحاوتكللت"خاذوبل)1لاحبراط!راءخديخا

زوجةنلتكل"رودولهوربنجاسمددوسالا)بونابخةتخجا!ت-!اآلأقيسنا

اك:له.المكإ

وبتد،صورالىألمدرعحتىبوتول!ايتلمالملكاد3فىحا

الأتيىةالىزفالمحلكةوأشرافالكنبددطآكأجالىبىار3إسفءائظ
http://www.al-maktabeh.com



-:والضدلدلىالمقبا!زدباد"-حلةنالتقدإنت3التى،(ماري!"

إثدْث،-بإ3بمىإققيت!را%!ةتى!ا!زه-بالتتاتاد9اوتم،الكاتطى

التاثباأ،ردكإامصا11ا!وكال:بد!اىت!ربخيسةكىضنهنضاأ36ب!-م

ت!افددثآنج!ا!المكل!ااسنجاللباذتءتاثدااإكلمزتدا*كأالتالايب

.ا\.+تا!-:اةخذا!وضصءبد6 يد.!-خا-رث.--!ساصاهـ

::ت:ةذاتاابمتإكااتززتَجهطإتانت.-ا،لاال:!ا:ددبتالدد:بم-ت11كالْا

!تت.(ذ::رتث!ةا:!:،-ا-اصهال--بىجِتت:اتي!تىا-*ت"أضاثثتنإبىإ؟،اتْأب%اكو

-تذ*،-ت-"انر:تت،إتمب:هـتت.:اثْ%!ثشاكأنجا3قثتماكي!تا!مْاذثيكماإكى

اذتدقا،تبتAإبماى!هـاك-ف!11لح-تج!لاثالببلم:إباسااذح!مدبماناالر؟.!ا

آ؟ا!بدر،(1)ثكأصم3!نوكنفيىقوبا!ذوىاا!حد"شاسص!-!د!

الملكتلةجافىالىا"يةا"ر"-ع!قب:،والتدومانئبلةالم!كةبخزاتتد

ثتماثوتافى!ادشكأذاإكأات:؟ماجصياع)سهدد!اءعاىبا!ر!لىوكلغةيم

حفبا.شىءفيالدقحدب!

،ا)؟!دصا*تنجدورتكلت!امقالثا،!صْ!عمىصفىرقيل!صةوكانت

-طادانتقلؤدان3ك!اا!ت؟بْردشبدأاالمحظمهـ!اكجتترئيماوكان

إت6-تتااداكت-بنَ!قأيامثافىثآ(ءانقضوبحد،عكاكنيسدة!ن

وهىصوركنيسةأساقفةرئيمد!بوفليفةعلى،،فردريك!)تفخص.لقرانه

!ث!د"،عكاثذ-يتولاستدعاف!!بطق-كجاقدثليمكانالتىايخئهال-

أ)الرتخغث%ديئ3إا!خد-ة!فياداككنجيهتال!ا!دذافردكأ؟ك

.دضباا؟ا

-ثم-

أ--اث--الرْا؟تر(ضرىءتأ4!كاتاكاد:تاا!-باا-ذتكادددْبر.فى

\!أ"!ظ!::3؟4ِذدرت،ا.آد-اصثزذتا:بلكأصبهارLفي!دآيميخةقيلبء3ت(ححد!!بم!

!أش!ا-ادْتحط:ةالف!نمالتذثذدْ!ىعا،أشبا!!إب%ة3!إشيه ثى
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مصهر!منالملكعادحتىبيننامقبماوظلالقسحلنحلينيةبامبراطور

أشبوران3،ثلكنهلمناكب!ةتبحلة!نجعثكانبيننا،وجودهأنواتق

مضيخيهجحيلرداذس:aUIصيرانفىوبالمثارالصدركىبا!ية

آحلعنل!دت"حارو)1قالةفاكالمثلصدقعلىوبرهن،رديمسوا"

!ءحدف!!)دتالم!كوما!ادباليدايا!م!حلبواجاشولموللاغريه!

الاغريتىهذابادرذ)كواذ،بير"-تمدينةنج!قليماعليهلضلحتى

وكانت،ببروتلمزيارةلمراف!تهبلدوبنا!حلةلماتب!دوكأا11فد-!

وقتلمنهاكصداقآختتباقدكانتالتىعكاحدينةتحتلك3تب!دوراا

،له!أتر9ييكللابيتافىاستضاقتكدهذددوراتي!،وكانتكأ!اجيا

وهـدثبالقصيرةلميستنجترةعندماكقضى!يمهـيثحويلةفترة

فاختحلفالأمانةخانثم،الدديابنوراتصدلاةنهذهسنرتهثذاء6فى

بشدفيمابامضىثمالحدوبلأدمندمشقادقهعهو!ملئهاأشلكة

.فار!ا)3(بافىدالى

-3-

الاشارةيسترقجىيدالسنةمذهخلألالأثناءمذ!فىيجدلم

ل!يما،أسقفينوتعيينال!ححسينوقتكنيستينتشييد!طلكانماالا

الأردنوراءالوأقخسدىصوادىفىالكنيستينهادنأ؟لىوكانت

المتتةأنكانل!ذهقطيحدثمر،ولمذ؟اقليم!ءاصهمةمؤابأرضقى

يتسنلمأنهكصا،الميعادأرضالىالمسيحيينقدوممنذلاتينىأسقف

فقد،الشرفبي!ذاأنحظيتا!بدا-الجليلكنيسدةومى-لملأخرى

وكتلك،أبرشيةنتبأن!ت!داوهىالمبيهزلييينيخدطوالظلت

غديى،المحرفةتمامححروفكعاب!مددتكنبسةازاءالحال؟،ن

ب!اولدالتىالمبقتبأعتاتكاقبرتِمنلمدبتب"تتمكانتكاأن

أفيساكصا،السامبة3المكاتثذدالىجدإرةءترتبالممص!جسيدنا

79

الحكييه(-تالرت-/\م)

http://www.al-maktabeh.com



زحنلكاوكان،واحيازاتحدوقت!الكاتدرائيةبهتتتعكل!افالت

؟(ْحباشرد)المتدسةالمدينةفكأبرأع!ابفىالأ!لنبلدوالملك

التىالسنهنفسكىالأخرى!ىلىالجلبحد؟ن!!خليتكت!اث

كانكانجبب!م!لهآدلمىالذطَالتتخيماالبنكر-ولأولعن!انتردث

ابرا!بموثممالم*ددالىن3ارنجارب!إا!الالمسدبحامحت:!نحمالأتلمها

وكانتدحرلكنيسدا"سدخا(1!شبكأدي!""اتتديىو،وي!تبسرقوا

محلرانااتدذلأسثاا!تاعتناك!اال!دبد!ىيكلعلىقيحالمنقب

الذكرذتولثر3ا!!حاركا"خىابن(1رينالمدا)ونصب،الكركلاقليم

وحدلالالىالحامصيفكان،فلحالالجلبلملأنيسةرئدشاالمجبد

سامىالقدررفيعرجا،وكان،قلبلركطفىالمعلكةالىاستيدندا1

لكنيسةالمنتتبايأسقفوهوصقليةلملكحسششاراويضلا!لكانة

جحيللثاباكانالذى3؟يرلآ!دىربدرونتكر11لثقيه!!صبالر!و

دلرهااتاحفحؤضحية"استتمن1وقعوقد،بحلبعهمو!وباالمنخلر

افيإفىدتلكمناخفاجهفىنجرواالت!!صدق!ية!!نبافىءره!ضدد

تلك3واحخيوالإ؟زالكانالذىالنخمابم!بكها!زاكقةغب-!نفخرج

جرى،ماحثعمنلمكنحاة!ولا!وللبا؟كنلمل!ن،آحهذف6رصكم

الذإإفىءأ!حاببليتجذبنا3شرإبدةبص!سبةأس!دخلاع"س!دينن"أنعلى

قيتهوافتهأنحالنثلمكئبررااليذاال!صدولفىونب!،وم!رهم

بالمتدسكدثف-ااةالربفارقالإوقدد!ارقهولماعرادخحلبشأثهـحرض

اهـدىكنائ!د!كي!لالرب.فىجثماند،وسجىالاحترأمحنبهيليرقتا

ححلكة!ناكإسالىؤفاناالوقتا!تذور!د!فى!دثكتلىك

وكان"ذبؤيخر!ونت2وليم"الأغدراتالذكأسانحنزحزةفىكرنسا

وكان،ذإنثءااسعة"!شربفآصرالْلة!نفيبرااقياعيااأمبى

المهـمديريا،،لوا-ترتال!بدةخحدوممر(ربةهـ،المجح!ءالى-افحه

نجاحه!طاقيكأدأحس)3!تا!ا"د!غير.الخاصةنفقتهعلىنلك
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والجم!)الورخالرجلكذادبنا!!فاس!كأء!الاوتكت،الب5ص:

حلالتلفت!ددوعةبهلمتفقدا،النببلصثتروعدوببنلاذبكيرزدى

اكربضخللىبافلثركاذت!ياةدربإتآولو!!علىحنياثماتصليه

الستي!تْالدحعايخهاوذرقو-ذأفاعىارج!بختزن

-4-

فييااضراكلثورية)6(!مدنحارةذاتاالسنةكذدصيففىوجاءت

جراخيناذوذت13،الصصكندكأ)1مماةاح!تحينباالدترابخراح!بلاطضناذناق

الملكفاةحرأتراندوورنموالذى(1نئسِ!كددرحيخائيل"اسحهوآخر

المكاودتىةأ.بلهمناجاءومايوولانةماماعلممتخا!ىاجتهماعبعقد

الرسدولانفىنجشرع،!اخدريهي!ونوان6أرادحنتصاعالاباكتالى

حما!ب!نرسدالةالملكالمى!ح!الأ،مجينبحاوراءالمدواءىشهرح

يلىتحافر!اسان13و،أجل!!نقدماعحاإراحلوريةالا!الجافىلة

ختىخللتالتىححدرححلكهأن؟راكلإرالاصلاحظلقد"

فىوقحتقدالثراءفاح!ةْدهاو:ذ؟قويةالحاخدرةاللرظة!ذد

الماورةالثت!بآنكه.ا،الإلصدرخاءألفض!خيفجتحه!لأيدى

ن!اؤدراكاحزحصر:!اكمعلبولصاكانيغتال!الأترىَثىلمعا

انهبلمدتيلعلىهترهالىبوضوحيشبرخمادءالكاوعدممنال!

تؤلآ!!؟:وأنه3الإَنءإيهكىفيحاهـا!با!تسدتكأأنانحلكة

وان،افيضمصغغيركاالىعليباثالالثرافهـ3!خت!ا

يضصباآلظ-داكابمساعدة-عةاباسدتابةىْحوحناحلورالإمبر

(.V)(1البما

الىرلدوفيولادضتلااتآبلعهنااكأسدلراحضثلا!:اكانلكات

الملك.

كوكانالملكا!ن-الا!تمالنجير3ا"مروهذا-البتضودقول
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علىوء:ضهالموضروعثذااترا!4فىالتفكبركىالنجادء/ء

نأعايهورلاآد!برساذلاليهأنضذكمرلم!لىآب،علىالامبراحاوكأ

اياحر4كذالانجازالالأزمالمال5وبالأشلولبالعم!كرلمدنهمنيسحفه

هذدفىنصببذلمكلقاء(البيزليى)للأص!راحلوريكرنأنعلى

عليياْ)إ*هـتبافى-بخ!تالى3الخنابحبعكى5المعلكة

الملكا!ثسدولمإنال!سلاجاءالتىافيجةحلبيعةدقتدكانت

"اذا"اخاكونىالاتفا!يهلهثروطعاىاليرفينببنالاتاقتمفلعا

حاملأناكنتولما،الملكبأمرذلكان2ومنيمكواحداللحنةالى

وعزمالماكدتاراليهوأن!لا!تراصاوررا؟رْا؟انعلىان3ت4رلدطائا

علىال-افقهَصلا!ية!ثلنىفذدذإكعلىوزيادة،كلباالمحلكة)،/(

الصورةوفقولكنذلكصنىحللبكما،بيننهحا)9(ات!اقمنمايدرم

الملوثينالىائضمتس{L...1هذاوعلى6!ْ!إا!ققالتى

التوجيخات!سببحارابللهلىاندتلارىةىكانااللذينا!مبراطوريإن

نأفحلمناالقسحلنحلينيةالىمحاجميعابررنا6و،الملكمنالصادرة

ذالْرينأكلهاكانحيثالصربفىذاك)ذمتغبنجاكانالامبراطو؟ر

لفكمعم.أقامهاالتىهـكومتهعلى

!ز3برفي

والليريا،والمجردلماشيا؟ينوافعجبلىاقليمالصربوبلأد

المتسر،أشدعسيراا"حرااقتحا!هيجحلممااكتدؤةابالخاباتغنى

أ!ددخولاستحالةعلىمننهماعتحادارةبالضالصدربيونقامولد

الينهاْالموصلةا&راتضديئلشدةباردكم

الىصله6فىيرجعككالشحبأنهذاالقديمةالأخباروتذ-ل

الححلضعلي!موفوضاالنا!بةاتثاالىحاردواالذينابخفيين

اشدقديةالحبرمذدبستبانهو!قال!وفيالمداجمالرخامصر،جر

.(01)مسمننا
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الحاباتديمدكنونومماكظاميعرفونلاظ1غامقيوالصرب

قحل!،نممعذإلكنالزراعةءنشيئايدرونلا،الجبالفىويقي!ى؟ن

الكمياتلهمتوفرالتىالدوابمنضخمةوأسرابمنالماشيةدنجيرة

رؤسائثمعلىويحللق،واللرموالز:بىوالأجبانالألبانمنالهائلة

!ْسدوباتى،1اسم

كانواكما،الأحيانبعضفىللامبراطرريخضحونكانوا5

وتخريبافساداويعيثونالجبليةمنمحاقلعمنينسلوأخرىأحيانف!ا

فحلروابصاذلكالىهدفوسكين،وكانوابه!ا!يطةالنواحىكلكى

اعتداءاتهمأدتوقد،القتالهنحبعليهطبحواوهاالنحلشمنعليه

مانودلي()براطورالا!اقدامالىبجيرانهمأوقعوهوماتحتمللاالتى

هذاز!فهوتمخهى،كثيفبجبشعليغالزحفعلىبحلوليااقداما

الأاكبر.زعيمغموأدمصرشوكنهموكل".نجاعنالنثيايةفى

مندلهبعدصالاور:راط!رأنن!ابلم!ىولمنرىلسنىلمد5

لقاؤنااق3و،الا!قمنمتاعبالثث!يرعلىتظنجناأنوبحدمذهح!ملت!

المديتةقربلمابونيا3با"ولايةفى3دوتيلا11المسعاةالمدبنةفىاياه

رأسمهبطومىالهـرى(،"جستنياناباسمتحرفكانتالتىالقديحعة

الامبراط-رومرلعنهرلمموالذىطالمحاطحد!عوألهالثاسأحكم

وقد،ْاأوكريد)1با!مدملآناتحرفأصنبتولكنيا،،اجستنبان11

بقفهو!باناكأي!ا3استقبالاالمدديةمذدؤىرSايأمدراحااسلثنجلنا

وتلكاله-حاةبشذدللقيامدفحناالذىبالمدافعظخبرنادرىنجراحلئالا!

لكلفا"صغىا!يامدةمضص؟ندقد!اكثدرحالمه!شر!نا،السفارة

ب!!ععلىحواشتتطوأءإناسدنا,ةإولاوققبلهراضبةبنفلد!قلناهما

قواثالخلبظةايأيمانذيناليرقيادلاوبحدع!د،الادماقتمقدكاقضا

المبحوثونارتكما!عاك!اال!ثدروطعلىحية3الصامنلهبمابراطوتالاه

فىالاتفاقنه!تتك!منا-؟راط-ريةكدنجا!أخذنا،عليما!حمادق
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بى،تاال:تتكأدكأاتخاذاآنت؟التطترنرلناذ!فىآ،إت*!أ!صد!رث

جاءتحاانجازفىشئارفانجرتاو!كث،!اةاقيالادد!سدب

.ثبرقيآنههلأولااخاثدذادر!كتكاشترصااك-بذتي!-،أح!،!ا

3-حه

شاردتادلتىألْىوكلهـ:اثردضثادرتناولداول:تاصاد:؟ثى

ا"رب،ء!ىلصشترتتا!!1611بى.وتتنااكىدء؟طانجا!قأ)رلمتتإ

المم!!خىدنجتتأرْءلىدآب!ص!تل!!يخا!شداورا!ىْتتشلتضشطالنجادد

أل!دوادءق،ا!فيدبدالمسد،ءت!د:ندحلتحساالدبنذ!كأا!قباثدب

علىتنمتانماحعذاسادماتناقب،أىءتجدشىخنتجات"حثاركدل3

الإتتاق!ظالانشابفىراغب،وا!ند!!تإئهغدثوءل!،تكرد

الم؟تناق!ذادحتب!مدوفوآنه(رىتث)الملك!عآبهـتكاوْى(لت

له+الدبنرن!خمراعدةحصنتحاماتآكدانلادياالمكاءنويستهتل

يدمدخط،انو!!لهلالسخط3الملكأسخطالخبرحذاا!وبقال

علىإكأماوغاالمملكةنواصاكلحنوخزنمانةت،لت!ج!خولذلك

حدرْالىالسدث!جناح

نشتالىاا:ؤ!التداعندزعتفنرا!واءن؟ضاكأنءلى

افيراءد،ل3نهبكأى-ح!ا6عنبولواخدكأبتاتبماتراا!ىإانشرا،يىالى

حخا!!اذحو،ااإكتانبحهتاتاع!ثيمدْدتلإداآبت:--ثلى*وأنا،

نأاوصص!!اهتآكثكحا،ب!إدعس!تهنجاءوالااإدخاقاإء!!نخات!فى

الإليى!للرقحنا!دةخلادةت!بال!ث!ىانخدددالتاثتطال!رب

،اد!!وركأحثدروع-نللدنجاعا!!حضه!با؟تذرعذكأبخت!اص3وحا

بْ!!اع!اقدلح،لوبالبىألصرارا3التاالتبا:!باكأا:"قافآصنو

ت!اخنا-قاللاحاخابيم!ص-لمر!تتصاتءثتاتتادت

خ!.الخاإ
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كاتبىالمفلهىالاسدتداردةرئيمد!لماالأيمالىجبلبرت11انويقال

ال!هـيبة،إرزا&تفيذد-لأولاالمخل!ا!ىبكنلمان-بدينالمقأكدر

ولأد!افلد؟ذتل!ثلهـ!اليدستىا-!!!رجاد"ب!نجرت،1ن13و

اخدىةلىبرسفصاربلااالأ(!!جميعاس!تؤنجاددبشد)ذا،-،تراةءلىيذ..ت

،نا-؟،ل2:!بم!-ماكب!الت%يم!-انع!ىكا!!!-رتهبراة3حالا

تحشلم!تىبإط13اث!لدرابماحناثقهء!ىديىنال؟دكأاكحمتاوبنبن

وت!ا،3!تبابثتىوالنتتكألاتنناازإكف!احكانبولغا"طَاتكذا

نتإثيابتج؟ِ-إتالإلهربالد-*كىوخيتتا"عنالتثتىع!ىالنالدلىوحما،،

ذ-اكل3حدتفاندديال1،ن!تقياقحصضةالثحسانةذنجلغدددونحثقلة

بىفييمه!دخصر:حآنع!ىالملكحعتفالئحها!سالدىعلىالك!خعةالجالخ

مل!االأراضىحنما!وللشال3ببب!!زديىمقديماتصفكانتالتى

واخضاعبا8مصدرففحللحلكبتمحينوذلكالمنظمةلبذددائما

Liرثضواانتعاعاالمن!ضجاكتعكه!ففنهبوأال!ي!لفرممدان

كانتاأقيتدثهـمذلكور!جعحَانوربما،ا!ملةد!؟خىك!وايساأن

المنائسةالمنخلمةرلْيسلأنأو،ضمائرممعلي!حمتمليهلمامخالفةهـحلة

كال!!ذ،وحناومنذذدالم!ثرءجذالالمخحلطبكأيظمحا3كانلهم

أن!همذلك،عندمخع!نبقواتأوامداددالملكوو!افثةالداويةرفض

اذحايحبنذاصددفمافىيثه!إناصددبقبلدعلىالحرباعالأنأنرأوا

لرقتردونجيه،المإتذاديةلذء-!!ىوحتا!تتاحلىءع!صل!!

ثمودن،خذاأنجرمتهلمامرلصةوفيبلمهخللتمصد!لاْناولllوال!د

حلة.WIثعذهحدلتست!قلافبم،

!6-

لذإكش،لا!رربب!دات،!حال3اثحتنات،ادال!تتل3الما%آذم

كانتدى!كن!:نخ!ت"لااالتذحةور!إكأثبرشقربدأكادخافانه

تؤاسدخضحسدبكأدوتد،ترعلىرْ!ثداتl4izاتدثحتدقد
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كىشدرعحيثبلديسالمىوصرلال!اصلةالصصتاءءنجرأيامعشرة

لأنأبامثلاثةى!ْئْىواهـهـتياعالرصاربححاداتالقيامكىلالط

الثالثكالساكلما،بالرربعليافاست!لىفيابالسيفحلريقهيشه!

تعاماْديةالمفوا3!إقدضسهـكأدكانذوكثبرمن

فىالسعِفالملكحكمحتىالمانعلىالاستيلاءيتماد3ها

الذينفا"ما،جنسأولتمرمراعاةدونالأهالىصنالكثيرديئرقاب

ولأنحريتهميفقدواأنعليههمكتبكقدمنالموتالنجادلهمالقدرشاء

ىأهنفيأ!الشرفاءيرادأمفوهوالبخيضالأسرربقةفىيقحو)

ومئبلنيسفىالأسرىكباربينكنن13و،الموتصورمنصورة

ابن)11(الدين!حيىففيهاالرفيحةالمكانةي!صحاب

المدينةعنلينمسعْر"!لكانا،الأخيراتوةأبناءأ!دوكذلك،السلحلان

.مناكالموجودةالقواتوقيادة

اليرجفعمالقواتحنهاندفعتورتىيففحالمدينةبابكادحا

فىالحسكرفتوغلمتمىءىا3حرمةتراعولمبالنابلالحابل!اختلط

وجحلواالخاصةالبوتاواقتحى؟،احيهشلأقصدىحتىالبلد

ذاناجونالج!ظنواالتينبايئاللانًذكل!يدىفىالأص!اد

وعرضواءالثح!نيعالموتالىواقتبواظنيمكخانغبعااعتصموا

العموصقتبلفى!مالذينور3الذجحيعالر،لفىالسإفعلى

ولاالشي!خبطشممننجاأنوقل،السلاححعلعلىالقادرين

رتوامال3ثاوغذ،إاءال:ستحةLAJLدكثيراايث!تحو-لم،الأط!،ل

باْ)I"باعتبارمابالقرعةوقسعت،غنيمتهفى

.،!اتالابمذدنباء6وافتهحيني!حلحماذاالسلحلانلميدر

لهيهـر!3!ابتد!الأ!وراخذاثم،يمهـطلكالحارقأىيدرىلاوتحير

!ا!!-بدئةالمىا.يعحدبدرىتدولم،بدا!يحكفوالظرهالوقت
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الزعحاءالمجاورينمنيلتص!لىتراهأم!اليهافىالمنمبلغبتقديمالملك

النخاية،فرنجبنلهفىماجوريئا؟وطوعالمساعدتهالمجىءدينهعلى!من

انبسلكالحلريقينعلىالرالكىكحزمسريعااجراءيتحللبالأ!رأق

النجتةتسةلهالمديننورالمىسفارةأرسهلثماو!!!ا!دةآ!فىححا

حناليها!شررناالذىشديىكوداليهواستدعىالديننورلهكاشباب

خاصتهكبارمنبالكثبروأيددالجيشمنطائفةبقياد-اليهوعهدقبل

وأعد!للزحفاللأزمةالذخديىةبتجعيهزأموثمالأمرذنجعةليشاركو!

مصرْالىبالحملةوبعثالمتاعلحملهنالابلنجيرا3عددا

-7-

نروعسكرهبكلزحفبلبيستدميرهمنالملكفرغلهحدأن

يوصايستخرقماالاأ!يامعثدرةكىيقحلعفلم!ثتيدبطءفىالقامرة

وأعدالقاهرةأمامهحسكرهنصبزحفهتايةبلغفلما،فقطواحدا

يمكنكلماووضع،الحبالهنالمجدولةالستائرومدت،القتالاَلات

وراءالمقامةالاسننعداداتمذهوكانت،الحص!ارعملياتفىيجدىأن

القلوبفىالقزعأوقعحصاادبوعوشيكمبثمعنتنبىءالأسوار

الناسْيثندال!لاكنجشدأصبحوقد،هلحارارفضرت

أفعالب!اوراءالحارفون،الأموربواحلنعلىاقذميئادوفال

(شاور)للسلحلانتتوفِحتىعنقصددالننومفىتلكأامنهمذدالملك

الانسراب،التنمصكرعلىالذتير!لuالأفيقدمالثقتمنلحريلةكشة

،ا!سي!انحنالمالديدَزآن!!الملكافيولبسعىىَالإاكدفأنأى

بىد،فيذسحب!يردرشدوةيأخذن6يبخصصلكاناندالناسرىمقلاء!قال

فىبل؟يس،!دثكماقومهلحص!ا!اتنباالمدينةمتديدعأنخن

خلألالسدلحلان!،زل؟لتددتْثي!اا!قدقةمدْدت"تحوممثمتل

حنرجالعط!طري!تعمورخاالىا!كأبالارقبث"!ىال!ترد5عذ
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دبخولم،نتسهاداكبأقاتتا!-لمهو!قذاتكودبتهأكلتاصة

فىعروضهفينج!تاحقنح!اااا؟ا!5!!نبلث!مجاوسديلةأى

ت!ضدقالثتاخةكللثكأثاال!3قالإاثاداعلىكأالتأذخىاللياية

للحالا.

تجريعف5!ىأنثلبدا3:ب!الهثداقرب!سدالتىدغا!كان

اله!تا،حهضايايمناليها"ت-بث!دى!لثبوللا!ثا-(1)2المملكةحوارد

ألترإتكبتذثؤط!-ذى!بدتخ!ثات.ا.بتالان،د!،6بال3هـق

نثدف3-!!د،ددار!االىالمر!دبيداكواتاب!اذسرتفياواب!اولدد

فىإ-شاند!ءركودش!ال!رتهذاف؟مآنهلدفيحاالقناع

حناداكيتملكىال!لمثتىءلإ.ءشضهلكند،س!دا-دقدتته

قاخاإاسدتتدا!ءلىلَكاقلف!الىدالقاءت!دبن!ع!ىالنجاذىالزحف

ف!هـ!ه!ىاندكمد-درااا؟شاعليبالاسدطتدلملأءل!لمحاهةا

الدئاعْوساذلت!ز!ااذت3اذعليباد.ثل!بالنهارة

!دثثات:لم!نةكانأنهاكذان-وبود؟نالذديئكاتهـاويعند

أ!قابكىالاورردالىتتدمقدكانبدشاأنلوالأمر)13(هذا

فىارواف!تىاكحبنتألمحمربونكان،تددبمه!بلع!الملكاستيلاء

قرببحته!دثتالتىت"المتثنجرتمعلبوذزلالخزعحالاتأشد

،)كزعألهثد؟ت!قحةتكهنل!إتىاا!!كة3-أذزءتتا،ال!طاءص!نزول

دلهكاذلىااكالر!دلم!صكاتإئةالأتدصالل3تتحافى!أب،كذاان2و

فىْحيا،عتاأا!!خابتذفيوناا!3ا!ضإبئيةارنرلثكإاتىلا!دشاسدتا!وا

وكا!ثا،ادتافردالذا-ب*ئىتد!ماتالا*دكأاذت!او-تاندص!تأولأن

وعلى،التدتهـ:.؟تأل!فينمأح!تابك6ثنا!إ!--زاتىانذسثبمهم

ودثث!ابتملفمآنضنارقيفي:الفاش،!دفيىتثبفان13قتدذلك

ا"ةخردنهلتهيظىالتالم---رت-)1دإآن!نتقت،حر:فدث!!بال
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.د!ال!اا!!!تىالزخ!كان!!ا

:ضاد:تتءت؟اتاتلمحاتطَالتلر-ت!ل11الثتتاتخىو-!لثم

،3-اب-،اله-ب!ذت.و!لصرع!نجأثنَىببت-اْناتكأقت\(؟)المحايما

تاالثنئ!المدولت،ى"الكار؟صبال!رعالمتروفكرعهشئالنيلودتل

الثمذ-بحوصلةةبنر!إ-كى(\د):ادتيخة!11ءلىالهـختكىال-ردخ

!ا،ويسلت"لبببوهاتالحس!3الىاولتل!قيا!دينمثداحلىءعلىودغ

سدواصدربديئ41ودحنا!ل!كالىربنضمحافالم!-!!الم*لهتحا!لا-ل!اثم

بحثذاكواذ،ئيهللت؟ورك!ديئعلئواوأغ!بىف!)ربغالنبلعليه

لاحتلالال!وسانمنمنتقاةئفةكاأمعتورونصا!ببنهح!رىالملك

حنغدورناكيظلإنعسىلمه6احتاأم!نيمانرالبمحنا!خرالشاحلىء

فيان3نه6وببو،المخيرأماممفتوحاالجانبمذاعلىوا!دولو

انلافى!الول9شفنهثتغر!نالخلكذاانجازوربالمهمحخرىحمدور

محاحنيمشبركوداث%ابالىتثطيرراتيالتال!قتافىمتشائة

البحرالىيترجباْنللأسحلإلالأمرفصدرخحلتق3،لتثدديناضحلركم

الميه،الصادرا،حرالأل!تاولفأطاعدباردالىراتجاث3وبالحالفى

بالرابا!ذراتتاذءإمبشب!وراءتمنشواذيهواحدةأ"نغير

.)تخاذد

بنهلءطذاتهالزقتكىوطومه!شخاور)نالسي!اإدكفلم

خلتزتحاإ!يلةبافيغتموإدت،3ب،لأد!نإ!كاا؟ترانهـغب؟بىل3

الىث!جمم3برقي،-اقي3خشفتتاتعافثوالص،ب"إعا/إختاإعطنالآوة

باحنالهاحلافيواتتيالمالبمب!د!با!تكا:امأقيذلك،إىراآسالبب

كتْااحلنجئبمكى!بت:3وكاذتد*3،د-نجالْ!بدث:ال!ثا!لصد!احفدكأد

وا!د،ححترعنهـهد!فبل*يستياعالمال-نال!نجديىال!دىاثتحدلاأن

المتذخدبْ،فعتءالإد+%ق!ضصعتلل!أتردخنيئإد1تاثموهـ!
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ذهـنجيةقحلعةألمفمائةالحالفىدب!واأنهنذلكيمشحهملموان

رمائنلثراور!إمثم،أخيهواتنالسلطانابنسرراحاحللاقلقاء

اذا3و،الصخيزبنا!تيه!لدىالر!ائنفكانتالمالمندنجقىعما

شابين.

منألدموضعالىقواتهوسربالحصنارالملكرفعحينذاك

منمقربةعلىمشدكفهعتدهخدربميلمنيقرببمامذامهضعه

أياملثانيةلمدةمنامرابحلين(لع!مدكربقىحبثالبيس!شجرحديقة

مرضية،غبرولملكنها،كثيرةرسائلالسلحلانمنخلالهاالملكتسلم

يحرفموضعالىثانيةمعسكرهنقلالىأخيراالأمربهوانتلى

(.)60بسريادوس

أرجاءكافةالىبرسلهيبحثالأثناءمذهفىالسلحلانكان

جمعهآمكئماكليجمعانفاستط؟ع،الم!ص،عدةالتمالرىفىالبلاد

القاموةبتزويدأمركما،حولهمعنالمساعدةب.حادم،السلاحهن

علىيحملوراحإ؟ينةافيهايتفقدبنوبات،وقامالاعاشةموادبكل

للمقاومةكلريقةكلويتدبرالتحصيناتفىالضعيفةالمواضعكلتثوية

انمسئهماعلىحناظاللحوبشطبهيدعوأنال!-يةبكلحاته!إستَااع

أمامووضع،عنأبنائخوذوداعنحريمهمودفاعالحريتغوصونا

ووصف،ل!مصجاورةب!دينةنزلتالتىللنكبة!يةصورةأعينم

تتمل،لافظاظةومىنيرالثالبفيشعا!!ق-فظاظةالأنمرلهممرارة

.القيودخى!تحالمةلحمد!ءا!ىبالاضافة

-لآ-"

الخلقلئبمولكنهشريفةأسدرةعنشخصالملكجبشكىكان

واسكهاأتاوا*يرقرذحةولاالم!الثفىلايرعىالحب4اخسيس

للمخاصمةبالااوكانالحياءبرقحشدخدع"نسى9بادىلاحيلون
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ت!اميحرفان2،و!لاالمشاكلاثارةفىالإبىاعةكلبارعا،مختابا

نأحنبد،ج!ئهحهتخذيةعلىعملف!؟لل!الالملكشدرامةالمحرفة

علىالمبردايةمنذفيدأب،الحليبةوالذحدي!ةا!سندالحظةلمهيقدم

ا!لحلت!نيبدرثوآنوا!دمدفنروجيم-ددكل!بتكرباعْراثه

ح!اتفائاذ!كبتدبتقدثم،قيلحنذ!!ذادالذتالمة!المحمرية

فيزنوبابالاع!!دعلىالاسدتدإفىءحتا!لتتتنبردلاواكليغةالسلحلان

المديئةأخذدالع!تحالةمنهايمانءنذلكئ!لانه،وبقاليفالن!بحد

يت!رنخونذ!أ13ممئوغديىممالفرسانأنيحتعفىرجادبلعنوة

ا!ملةكذدخنهتتمتحه!حاكلتبلثمو!ق،الثنائملأ!ذ

أنهالحادةجرتاذ،الملكيةالتزاذةفيىينصدبالىمالالحظيمة

تقعالتىوالأسافىبالخنائمفانهـابلدفىمنالمدنمدبنةورترتاا؟

مباشرةالمدت!دطامالفيدمذاأنلومماأكبرنت!؟البدشفىحوزد

السيدلم!وىمننهالابلتتفب؟اتفاقيةلمثطر!طرنجحاالأ!يرأوللملك

و!ده

نأجندىلكلتتيحالرربسنةفانالأولىا!،لةففى

مايعلكهيتضخموبذلكحلردقهفىالصدفةتضعهماكلعلىيستحوذ

علىيحودكلهالنفعفانالدانيةالرالةفىأما،المنتصرالجندى

الملنهتزينةفىالحلريقةبهذدعليهيترصرلمال3ينصهبوبذلكالملك

الملكثروةفى؟زبدمال3ا"نحنبنجدومصاالرغموعلى،و!ده

رعاياهمعلىالمباشرض!يربالمنفعثسدالعلياالمكانةوأصحاب

علىالحصولالىاصدراركىالد!امعلىيستىا،دنسانأنالا

بهلكه.مازياددالىدؤدىمكاسب

نألاااختلبرةهشه،!ذاتالثالمدتاقضىالأمر!ذاأدش(لددا

نياكلشىءيهـكونوأنالفيصلهوالسيفنيكلأنلتحأالأغلبية

الظجمةلغوكانتالرأىمذارفضوا!ولهوحاطالماكلكن،حباحا

.اداا.رحاوتة!الف*ا؟ةفى
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دنيكنذكرناكاالتىالريةفىخس!هـاالجيشكانوبينما

يذقلعل!سدبلهناككانأوستةأميالخصسةال!اهرةعئتتالى

ارسالءنالسلتلانبكفولم،بنالجانب:ديئب-ددالرسدلحن

والتوسلاب!وعدالذىانيلغجح!غفىتج!ا!درزرغفكأبأتظحاثيد

ع!يهولم!!،خب!بالظذر!ادضبقلابامنذاتا"الوقتفيالملكالى

حتىاكبنة!نحناقت!انجهيزيدألانصحهكما،بالصبريتنسدكأن

كلميفذبنكاذواالذبنوابخالدىالخلبنةالىالتوفيدسربلا

نبحولقد،قلبلخذأبرمتالتىال--!خاتئاقيةا!ىالإظحدان

JLفيذدشاور lبدينالصلبيةطسلأحآاستغلالفىةال!اذ

الأخر!الفذديىاتالى-ضح!ثابوكا!قا!نصيحةا-ريافنبذوا

اقترحهح!اخيراوكانتآتكأونعليىماقدرحب!االتىالصادقة

.شاور

حقربةعلىشيركودبأنبْجأةالنتمائحةلثاعتأنتإثل!ن

نأفما،الحديهيحص!ل!ك!انالت!حنجبشله!را6علىوائهمبئم

وآثقا&صتاعهوبخعباك!ؤس!لى!دىالم!كش!عالذنجا3كتْاكلرق

!واد!نالزحفيستلزكهبمافيانتسهجغؤ!يثب!نجيسالىعالى"

،والفرسانالخيالةمنقوةالىالمدينةبحعايةعدثماشحدرورية

تفمكا!ا،عثيخركودضرداءالصرررددشمبهـء:25يوموز!ف

العارذونبيما،-د!قال!ضماتةوافادالفباشىئىالنَ!ىءبثه!

فاضحارد،بتسدكرهالنبلءإرفسه3شيربىانالمحرفةت!دامبالذاصية

وأنلاندالحدوةذاكاذتواذ،خحلفيختيىأنالىالت؟رتا

الذىالجسيمالضر!حدىالملكأدركفئداداتالا:إبتدتتضاعف

نأذفسةا!ثدتي!رأى،وابخهور!ذلكاكدر1دفيتهـضانإ"يكق

كما،عليهالرطقةبمأحونلبس3!دشبرخددالدالنىدباكا!يث

ولم،لإتفاقيةباامةالتزبفيدمامندبطرلم(تاور)السيلانأن

)ستياعوثد،ذلكذكتلآنثرالا"صنب!،لتب!ادتتنن!ن
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حعاإوقفاآ!!فىيحليماآنالمدقيقةالذكيةالمماطلةدسبال!-!هَتتاور

،لارر!حتىمندهـحةآحاحنابتدولميختربواا:نللتفكأتاح

كانتالتىالكتبإةالينيهاانضحت!بثبلبدبدهألىاكواتوعادت

الجيشآخذمنينابرالثانىالبومآخنل،نجل!الحراستاباياق!ة

نجلشبين.الىعاثاطريقهالصليبى

-01-

غرضهلتنفيذ!انقدقتالأنالوقتثتافىشإركوهشرر

،رهـلقدالملكمادامرتنجاتددصقبقوبب!ببنهعاذقأىدير!لم)ذ

فنصبالتنفيذموضعا"عدهاالتىخلتهبوضعصر6ذاكث)ذ

علىتخلوىلبستءودتهوكأ!بي!ب!تىالتاهرةورحالةعخسكره

موحيثفبقىمبربالمهتمسكهفىحكمتهوبىدت4عدوانى!صد

شحورحنيضحوهماعلىيدلمخلخرأىتلملأد!ابنجدلمأبامبضت

يخغىآنيجارتلاالذىبمكرداستحلاعوهكذا،له!دوءنيةأ!وخحاد

رمضمع؟ومكليحضىكانشاورليانال!هأنحتىالحقي!ىكدخه

دائه6بحدينةإ41الىيتود3متس!كأهنجىلزياكأتهأ!باعه!ن"خير

الطيمة.بالنهدايايصلهأنوبت،كةالمآلالدتية

بالأحلب!حىالمتاليةالزباراتمذه؟صا!بطَالتالأحنلمحال!

بلاهان3حااحلخنانه!!ززاد،أفضرلغدءتافيحويسذتأنش

لكئ،عديدةأباثاذإكواستمركلت:الالاله!سدن!ن3!دشيرضن

لحممدنالثقةل3فوئهقالمصحلنعالأمانكذاتدعدلقدر.سفاهْا3وا

المتآمرين-سي!!!و-ود5شيرأخذد!ينالي!م!ا!لعأن!التهـكنية

الىلمراأ-ا!ر،وأخدر،يحت!صبلاحيثومنحنهغرةعلى

كىاتهكحاالتالمىالدِ!مفبربننسهخارباود6راذاأنمانهأت

المصرىنالسلحماأاعتادالذىا!وقتئ!!الخمماحلىءالىاك!اب
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راوأانأعوانهالىأسرانهأقول...يومكلفيهفلارتهشاور

لثتاوركادحافانهثمومن.بدويئتكزاشاورعلىيدبواأنذلك

!%-لتحيت!اعذادث!االتىالساعةتىشيركودمحسكرالىيمضى

شيرحَقءحناليمالحمادر-لما،واحرتقيذاإوتارسلعليدوثب

.ا!جسدد)7ء!رآسدوفص!واحلحناس!ليهاوأكاننهاكأرضاوحلر-وه

امت!إ!حاوسرءإنباعينيمأبييممصرعشاورأ!لادشاهد

ا.!احمها؟ركعزالخلبت!اْحامومظ!االقاكربنرلىوا"لمرء!اجيادكم

نابالحياةوعد!حأ.ند،ويقألأرواحبمعلىالح!اظمنهيلتع!مدون

طنن،لما!اب!مدتجيبأنثوعدودبالتركل!رىاتصالكلميعرامم

الىالخفاءفىالرسلأرسلوا!دث!دممنتضواأنالبضمالكنهم

بقتلئ!ا"حربذلكالخليفةص!امفكا،الص!فىيفاوضدارنهمثيركوه

بالسيف.فقتلوا

ثموشاورغادرحَخاالبالدغادرقدحينذاك(عمورى)الملككان

ذاشبركودنخم!!منالخجلةموقعكلهنلكفوقع،الدنياالاَخر

فروضلأداءالخليفةفزارالمملكةلهودانترصنهباتهتهحققت

هالاحترام

السيننة.منصبعليهو!لمعاس!ددمبالأجلالخلدكةواست!نجله

ةاكلمهوصارتاكلهاحصرسيدشيركوهأصبحوهكذا

ال!مديف.بفضل

جربقيكلمنضأن!ىااشدد!والذ!الأعمىالرجالفي.الجمف

!!امعالااللحدردالقهـلباسةويالمخ!ص!َاصكراء

الىءفيذاإكأ!بنتنصبالتملكفيىالجاحرةغبةالتددفحنالكم

!!القاقفىظافىملتلقينااليدوءمنااوتنزعالذ-ضوىمغحال

لحضذاكيذالضخحةوتروتامصرحعصادرجحيمكانتلقد
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هنالايكنولم!ميحئنةأحنةمحنهامملكتناحتود،وكانتحاجاتنا

حمرايتتبنالتركال!ك!ا،الجذ!نجيةالناحيةحننخشادثدومن

ؤوحناوكان،اليناللحجىءبسحزن،نالممنافىمعيبمايركرف؟غنا

عيم)سد!ضانى،حتخنتيئخاثفشيئغفكأآحنب!حصدرأكأ!لأثنيدخ!

الىنيجلتحانراررنأذ-ا2تببقالمصآن،كحاوحتابرفم

تكأذ-،نر!المالتىاكرت!ئ!عوالدفت+!د:-إااتارثكأو()18الملكة

واثضكا-إوزد،دد،ا!التادخ!تتبكأ-تمتربموكان،لذصْ

تزاذنذابحلؤكانءامكلبىبذنااتةال!الأت-الحانيحدرثثنهحافان

علىراْلماال!الانقلبنجتبالىةناةحا،شت-!حَلدتل!!وبزيد

تثفتالذكتْآكد!3-يخا!)أل!!ا"هـتضاالىنتْمىءكل!تسبرءقب

صةع!،!إارىو!ز!،!حذللىَءثد11اكأ!!!تكاو(61ْ)لهلتبدالإبردزا

.(02)1(كينالبا

رالا!!!لرابالظزعيدء-حاإ*اارلمافمرىنابئ:ت!يثحااننى

جحيعوأصبحت،احناتكأاقليحنكانكحاالجرريشدفلم

لنااوفدالمبا!لصالمكوشدرعت،للعدوتخضع!ولناالىالأ!اضى

.!دالوبمنزمرونا.علديال!قضاءتتا"كب

احنحهأنكا،ار:لايال!إد3علتياج!بوا!درجلجهـث!عان

حمض!وهو،سمالهحناصغوعررقدالشرورج!فيأسهـثالتى

قبلْ!نالربانيةالتاد"ور:د!للناكانت

قحهتنا.نتابعدءونانكا!

ب!!ذكأاصمكأ"لتعمححدف(دوإدث(شاو!)نالساضاإكعمالتد

فيالشلب،4السداتاال!اثذاراذ،اككأخ1كذ-إبل!ر؟بيمصتردكأنه

نأد!بثدرإمل!ن،ث!اد!لمدبيرغتراحثبكأءودتالىعكحدر

ال!ذولتتت-بيتي!د3بشلم،ش!بالرثالمكاذطدحتثبا!؟!ابتنم

.ث-ا)31(خااصا3بار-ذ-اتتارقانر!خه

!ا!نض*جم!لممسلصث!كئئب!

الحئيي!(الحر+ب-8م)
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!!افىحا!سلطاننجتدد!نالأضدكألىتدششدديىكودحاتأنما

رجالأالجدبدالحاكممذاوكان،!الدبنجخأخيهابنو!فيالدديئ

ح!وداقصيى1الىثمححلاء،اءيبافيكثخصواراونجحلار،الذكاءدش!دب

إبؤدىالخلينةزاكأوقد)!3!،خسطبلذتانه،زيقالءالححأ

بثدكىلمانبصد!!ولإدغدكأب(ع!حا،لهالمفوو!دالاءال:ابب؟

الخليفةأولإدج!عفىالسميفحكمذم،ذقتلظا!رضصابخدلتةفرتة

بالحكمور!بن!ردو!تى،لهلحلاتهلحدلحلانثميكونلا!ت!

دحينأخمر!ندبون9التدلمحان-خ!.!ا.تدآنورىوسيلاناخلي!ة

يدب!!!نبىمي!دكأن11-يئال؟ح3ما5تنثىدْقدللتركاديةس3ال

كللملامرا!ذاطلتوك،بئتهاليفةقيا!-هـالتالخليفةصولاهبرفرد

الخليف!فىفا.مضى،القصدكبذاقصدطLلا!دالحدةواعدا!!-؟اظ

كوزيرمقذادةفيهامضاءهبكدرمقبلكماالخلي!ةكذاكانحا

.لمد)33(

المالببتعا!!ن!سطالدبنصافىحاسددوفي،الخلي!ة-اتولما

ودلهمدط،واد6رفوشدىءيملوله-،له!المخلبمافيدةالتزاصنجحيهعاعىو

حتىقالاقامبامتمض!نلم،جنددتاصدذ!لاسبكاالبسطل3يدد

اقي-ذربنحنلارورتشاضإتداضد!كاخاويةالتزائنبمب4انت3

كاهلهْاْذقلت!تsءلبول)23(الدبونودراكمتانةوالاالمدت

ءلمىمصرات!اا!كأاطالتلدكةآبنا!بعه!اْنيتالأنهعلى

ذل!!راءت!رادواوف،يتةالتل!ملأ:نيتنماأخلحدا!ربالبد

كىوجدواسمة3الرءلىلهءل!ا-نمال!تردادلاضصه!يديئأتبحاذأ.نه

زيد،لىا!تبتالصهميرتا!الذحَاالقردبالناجديئهؤلاءحن!ا!د

دكائ!.نغسءروقا،شىوتبرى!كاق

11ير
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داكس-يلألذونجاللحثدىءب--لمح!اءت.الىا.لكاتف-دبتد

6،+8فئةneruح!."لدناردذإسم!ا.وقاثله-دحَاالممنةتالثهـق!؟-لمىا

الهاورتلدبكأر!بتلىا،كأدبتناا.لىر؟تاكأ3كايبال!اسدفأ

خكانه.

منادسةالم!الت:سدذ*،لثثالتىالدالىالتبديمكاننجلضا

ضدت-،كانللدرك!ع!-رخضد!عأناحكةا!عحافىءإراثاْعحى!رىَحكم

حصاآسوأية!الحصالنا!ية!نأص!د-حررو!نجنان6و،البذاوجبتابخةأْ

اذحا-اددإت!خه-ر!ناأيثد-ا!د؟نرذقاعاسكلخ!افيف،حكليهكان

نجحليةدصىكأردير،!رذ،ن6الضتمباْ!تاول"حصصرمنئبت!وتجه

دجيمآتيه.ا-برردراالرطاهـلب!الدنب!!ع!صهاروردكأتهلمحىأخد:!و

الحتانت!ىاتيهـبثورتدعاعىلد"دتاتآصكلأنطتثنجناحنورْاد

لذ)ك،نجتاتاالخمدإش؟لغبآذنوآاإْبل،أليناالمجىءصقوخيهشم

كأجالكبارمنسظرةارسالتنهرضبناا!!يحلةالظ-وفآنرؤخأ

اةياوتن!-دب!فيمالبتدا.والخرباءا"هـ!الىاد،رزبنالكلي!دة

المممدبضالتمعب4باخدأوحا.المبكةد؟ادوركأالتىالمت!تكةا؟!هـال

انخ!.)!فىدبإات!اتبا!غ!مإ؟اربص!قكأو،داد!ةباوىحن

لصبولهد5""كرنبالمودربنالىالسدكارة!ذدتناطا"نعلىالا.ج!اعواتهت

+nesiuأHe!وكاتا،اع!آورورقفزواريمقيصدريةاْكه!اتث!لارصبله

بىالرضدااتتدار!نادل،كق!والبالاغةبالمصد!االهـا!نجاذبع!

الألتاهشةجحيعثتتاداكسنبكألهمانَل!زثدبنفاْبرفاالجحيعررت

.الضر!-ةحاكول!بلرل!ا!روماناخلوررا!إ!فردردك)1!!ل3الئ!

نداتالك!ا!قوكذاك.حهق!يخة!اك!وليمةالانجلفزحاكرثتكأى

لدثل!،-!ب،خأ!!وذتكل3هـذتىو.ذد!ز9ئادنتSنجبربب!تللأفاا

.ابت،بكأبالاكأ3؟ب!دالىا!دثاتذتآواشد،ار!!زهـذت3الؤالنى

-11
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فجاةمتأنلابحارمماالداليةالليلةفىحدثأنهعلى

الثملالوذاتتالبحبنذاتتا!كأبحسنبنتغورا!تعاتيةعاصفة

وتصزقتاحادي!اوترطَح!ت،كناو!نالىًالأس-اخوت!اذشا

وؤتالبزعا.كد؟ثزءبنا.-امثارثةبتا!نج!سثالأنعاد"أ!ثرصكل!ا

قى.اك!ق3!نابلماذافيادتنياْستابخجاقلناكتبت

هـتب!ئردريكحنتتاْرثالآزلمىبدلثاثيةسناردب؟زتثمو!ط

اصكاامح!!فىد!لصلاهـ:حتدبب-االت!امذلاكتحتفراْسازت4

الكدشةدتتبالوفيبربانباد!أ!فالدانخدمكا،والذبادء

!تجنن:خافي؟لتادنالظ-لد-نو-الفي!ناتار6ْاتلمرإثرةاجه-ن"ش!ث

بت41فىكببرادوئثاايررزلم!المكب،هـتتتةبرحلة!سا!

وحمولهمماآعقابفىباريسفىالأ!مصقفحات،وقداليحاات3وادت

فىبقاثهمنعا!؟يئبحدعادفقدالاْساقفةرئيسأمااكرنساالى

.النباحررنشبذأيرتزأند!نالار!

-13-

الذكي.يسترقبالذىشىش!دوثدونالصديفوانتغص

)ماذث؟ل(راكاورالا!أرسهـلالتالمىالتريفحستخلكانفلحا

التئللتا!دة!ثاءبولوتالذىللأ!تخنرا-اتذاقهبىتنفتذالمتم-

كللمرورودوانه،مذا)34(!رنجةباقدراحاداكحعأبريخاقدكان

وبعخلنةدديقاد!دذاالإتئاقنئتفقدالنا!بةكذ،منا!حد

تول.و!ثن13؟أكثهـخااا!ئىقدبتإكن13اذتإلا،!نجراطور

حر(زتا؟تاال)نجر-شدتالالت،-قدهـتكَاذت

وحتث!ابشإبا:ب-زدث!!ببسدثت!!خحندبن،

-.-201:اتا.تلتا"!تت.ت. !غفوتد--!دت،ت.!----

لى.!ج-ورلختا

116

حاضهت!تتأ!ف

ثئبا-با!نا

ت.-:،برتلقرانختال
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السفنحنسئينةستونالشوانىهذدتانبالىمناكوكان

حجنهزذاليادلن!لحتةوكانترةصسحسرن6علىالمسلحةالكبيرد

حنهيا،وانزالانج!المخبلتنرنجاليسننلحؤ!رتافىواسعةبمتاكذ

ا!صحىصدالسص!اءاعىوالخبللاكأجالي!كنتم!صوريخاءانتكما

بتهكدمناسحاهـل!ناكاندًصا،البابسةالىحناالنزولأوعلييا

الخخ!ال!يرةالغوا%بمنعشرين7أقواربع!فمريتضمنفينا

وكانتءالمديىةاذ!اعشتى!ورلالمعدةبالمدراحديئ)25(المر-فة

عنزياددالممافىحصنرفحنكثتيىاتر!لالأت!ىكىالسفنثمذك!

.التالو%لاتالرربمتدات

وا!دبدفيالحامةا،شذولثمذاقبادةالإصنجراكاثروجرل

الكسديىس11الكتيرال"-وقهـ،ذربادوذوىأصنَرافهنجار3!ن

أ!بكأا،(كانمكلوريس"اسمه-رآبذإبلوأرد!،11ونتستفاذشله!3

اءيتتحتحاذ!دليان3كاةتهثو!وضعالا!نجراهـا!رحولادعند

فيحا!تثححااكذعلىبستدلكحاكبدكأااعدخاداالفبئكذات؟رة

ب!وندجحبخذىالبكأ!ذاأا!؟رديهلى11الى!!كلأن!حنبىحد

.احوردةاالاجو

ءتذتكأدرال!دالئادةفىحجماني!ب!ا!او-اآتتىرككذإك

؟!"اخىديص"إ-؟راحاوراثكان،أبى!الجاأنثدكأاف!توحوصد:لتافا3

بهْإدؤالى"تالخ!ق!تالهـذتبخل!ردلماكان!ودد

ا(صتنمرحبصداددال!باكأثه6الثالاء!!الىرإ"د"ت:راابثثكذا

بقاتفلحا،التطرتتن!تابزفاالىكأده!9اهـبنإتكأا!اثرىا

تلرتدتد!ورزكأررتاءلالأسد!ا!دتلالاذ!!كأانمص!إ!ل!دبت"رثير

ىت-تالد-بطهإ-!آ*-؟ثء13الىار؟ا؟بتابعثم،نجياهيئالدكأفيلازخط

.والمبناء،الذببندارتةذا!يخة

1 1 v
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اثا:*اا!لدت*رثىاحمنعفتات،اصدتت1166هـ-:تكأارْتنا!

ت11ات-صتا!ع!ادل!دة3-ا!تورلاال!ث!يهتربكأ!ت!ات!تلق

نةنجت،رتثا--خد+ث+ثقإتْتذحمثتماتإااتمانمحَأ1ءوركْأ !!ر:ذث*.ا.--015

ع!تاملدَثاب--تابتغببت،ك9!ات؟الخبإدا؟نمالببصغاْ!تالثتتتان

،خث.هتاا.شتَلاتىبتركالاإبزكانخأارتبتاكاذزر!نقتحأاتذ-:ب

فى!عشافى!ف!إفح!!بإثالمإتر؟كأد؟يئ3الاتنديئإأا!إاا:تكأاْث!ا

ءلمحاهـتا.!تبئإ--رآدتا:زسصح!اولإن!3،!:را"قيتنءثالت؟ا!نى

الممدريئ.الديارقاصداأياميضحآذلكقبل

با!!قيل!؟ت؟واتحنم،ا!كد!ب!)26(16ب!مالجيشثتررك

لظ،لامزرالذىادالابخياتهددجنبحدىبلوع!ىبطتالبط

مواضصعكناله!ذإددثمثكثرحرا!لب!حمح!يسرفىكرالحم!وثم

فىالؤديمةالثنرماتينةابلض!ئىالماءينقحميال!الدىالتوقف

+المدولاضاىالحلربقيممدلهـ!اانرادوا6و(زخ!م!ق)الاسعا!؟!م

حفرلهرغمالدات!ىا!!لر؟قاأناضلا!عليغخرتىجلىبتحبول!ن

ور1المبروافيالسو،لد؟نددال!تالم!د!دتورتراننبتتبْف

ضاريقالنئسد!االميادكمفقتلاالاْمواتضرباستعرا!جراءمن

تدفتتحايصدكعاتجدلمفلصا،المم!دودلنهذدالمواجغةالركأابزء:ر

تىلْت،ا-ت!التلمفكىاثْتالثا!الاء-!ابدا!تدنمارتاهـبثثاْتتثص

وشاخدتاكاتيىعاادتمدإاتنمتأنحمافيهـتذتخبتبكأ؟ءت؟إ"ابىادظء

.ا%تتاكتنت-تضتب،ت3ال-؟،-:إبالتىب،لإءراتم!تحدش

ايا::!!آناطقي!شاآ!دإتب-ثبدرربمةِليلم!ذظيررذإ3ادبإ-تثتيمتأنم

.-..بر..011ءا
تخماصا-ز-تابىل-!-ب،.تتبتإا.إ-بتطا!طتإتءدتلي-دت..ى0.ا.؟.ت-:

..ال!(ذ-يختا3الم!ضادفي
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ذالاالسا!لصَاوللكاءال!ط.ا.!ست!تذدالررن13ولما

بهـال!رردبحررالىاكداببرضونكهات-ااكب!المد!اثكأبن

الررباصثدرذسفركم!فىت؟-واباْتقبتضي!تمنذه-آاب-وثإتلىالممص

اكااثاذليةابحرلرآلْأذدلافيرقيدت!هـلخيتاونبدت.تْكأ1أاءث

.قر؟الا

ولأرْ،الحجيبالحادث!ذالجددالتفاصدبلدكتاْوردذاإتإو

د.فياد!صالخمحراوىاثهق!يخماثتخلال:تراحياناكأاستحش

حاالنابؤ:ل!ضاكانا.نبفال؟،ارباقيا.ح!رابذكأددذى3ك!ا

لمررثةْالثحم!!اردالر!محزفا

اكبخشبئدامتادْا!تا!غزبتا،نالاقلبم!عذاأصبحولما

.فل!!يعرةونداتىب!مالمحنهوأ!رت!اادديئإالمص

ا!نثالب!كنقبلاليض؟آشدرناالتىYV))Uالئرمدبنةاما1

علىتقعوكى،ينهمغاحةالتبمشىانت3أنابىحدالنمكانن4

تصبالذىالنإلف-وعا!ولصالكاربالبْرعقربالص!راءورلثاردف

النبربينواقعةف!ىئموحى!،(سطالمدقالأإيهى)النجرركىميا!د

خصدبعنأحبالثافىثةحسماذ،تأنعاكحا،ثالصرراءوالبحر

.للنبا

ق!بلمذتي!د!تدذدإلحش!كألا-:-4الثكأماحدشفْابدنب!وت

نن!ل!تم،دند:لمالمب!نابفييحذاتونبحنالحالهـنىالتمد-3قيتجاء

ديمار!ماعلىتنبسجط!اآقبافال"خرىال!طةنةالىبا:كطورا&تإتثر،

نجا:االإَنأصا،عظبحةحد؟نةالثابفالز!مابْىلاتدب!11وكاذت

فخالمر.تثثقالجبدا:عكاو!ن،حمهخويىدأكأبكأدعصونأنتض!لا

المددل!اتآصد:بلْاو)تختا-ب.ثع!إرخبافىءغ!زديئحتىتدربحف.افة

الم!دزحعتبقمدرةد-1تثالْدط"3-ت.ءآ!دتء-اuziاتد5ْ --.-ر.صا-كاصى-.-لا

.طاحفد
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،ذكراوأعظحغاض!ر!إنأثدممىْواتدةدحياطوتتتير

ءندا!ياترثنكاا!كأبأنباحَثاابخب!شاحلىءعلىواقحةوث!ى

الذىالثانىنرعهعبرابررتىالنيلفيهايصبالتىاككية

السابعبرمدحاطبيثدابىلغ!لكد،واهـدحبلص!افةعنياب!عد

كىوالبر؟نةإإاببن!!ضصعكىهـعس!راكأودرمنوالحشرين

البر-كد،ج!الالذى(الدزتاى)الأسحلولوحدولانتظار

ثلأثةالمذوالهذاعلىالحالوظلى،وصدو&دونالمك!ادةوا!فياح

لمهالكأبحمواتاةابيماشاولوراغددماج،الأ!!دةب!إهاانكسرتأيام

بينفيحاالسصا!لعلىا!!دوءلفديدميناءفىوا"رل!دىالننودخ!

والبحر.اكينة

قدشص،-تاو--ددنفعالبرتَاقيترالثطاحلىءعلىوكان

،نبالمنكالتبالحصنفيريىدكلائ!ةيقخة!راسة!راسدتهعلىقام

حنيعااسصإورث!دبديةلصلشلةالمدديةالىالدتجهذاحنوتحتد

فيعكآداءع!بةفكانتال؟،جرحنالطويةالنا!يةالىال!ص!ولدون

ر:انجليونتالاب!تالذازلةالسثنجميمأنغبر،ذواتناوجه

الأسحلولاتختفلما.عائقأىدوناليج!تحضىآنالصتياعت

حتنمكركعبىبنا!-اقخةوالردولتيدالدمتءبتالؤوات!!ت!وضْه

ي!فنحاا!كربان3!تضت4كىتيا!باونحصدبتااتاذإدلينةا:بن5

نأعْب!،حيسدرا1لتنجاا:س!وار!اا!!ال!حهـولان3التىدحعياطالى

المثل!دقاع!ثاوهنااا:يامثارثههبوحبائىتويهثتاتالؤتد

ددمخدد،ا؟إنداضةااتمد-وبك!!ان!قشدقءل3ادا!دماذا"ا!::ئل

ككا،اكشكم!نlJ-..iيرحدب"لاجدير!بحصدرالحتبدءالمىأ!!

جيشناأكأغم!ت!لردبالمنهبا!!بالاحشرونهاالنسثْنسْكأالكذبجاء

قاكار؟قتذ!ت!-أىع!ا!ي!صدتاب!!راك:إفىال!د!ثْعلى
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شديداازد!اماازد!حتقدتاحا-البذنت13التىالمدديةفيه-يىق

3ءالإستيااس!فالةرجالنادب!!ا!سزءان،بالمرإربب!وتصدت

درمىالدى-الحددالررببةبىالآلإتلإيدتإنةاغتكأتندصياك!اءإى

وصول!دنقيدو2.اذتالمدديْدأنمنالىضعع!ى!ذاقْت:المذت

هـجومارلعذدأبديبم!ىالولدوعءلىصشلثكةر!!!الصلميبدبن

عليبها.شنهيخثنر

بحدلياءو)والمصالمافىئه،المواد!جضزتالعصالاخدتولذلك

سدنجحةانعالميا؟ربا؟قيحمواأن!ارخرقالثاقالجدحنالمزيدبذل

فىبآكحليااكديةبرىآنأعازد!نالناظريسىتييع-إثابق

ءِ.ضوخ

الأحجار!رحىحاكانحنئاالأنواعحختلفةالم*تنصدتكما

ايألغامدصىتونالذبنلر!ايةكان-اومنبا!ارادئد:رلإ.كالضخحة

ولكنهمالتدونعنتتثييماكأءحتألاتاقيد:دص!بترذونكانوااذ

مماالى*دخاقباآسدفلنجيرفهـونالتحصيناتمنالإثد!ابي!مدتحليحون

يسذدكعا.!1ترباديىبدلا!بتارالأسدوابيارالىب-دى

ورةبىصهالم!بندح!تلتحتيدورظلأدذ(ءاد!ت!طا!ذ!ربغفي؟

،الأت!دارءاى3-ازاإرذاصاىر-قاترثىاإفتما)ذكال*تاقيتهجحل

ضدخحيثمب!اصدلكأناتركالبرنكىإ!بكأدوظاالمراربزنوال!تمز

من!اكخبإرا!لد!اممنلابقرحمينماحس!ثنوديىالمرحم!و!بنعلى

مساحةبىحاتدصحختمالتىالأخرىاشلىةالىتجانبالىاذقا،عث!ر

ورت3الثى!ونإجا؟الرمىإا؟*تكىالتب!راح،كخاالخدبقالمهـان

ارالألمدو!ددَحلاث-ول!حاسةفى!بتذاشن!دصنالضخت!رب(لحمتذاته

.ت؟لتام!شالحابافت:اا؟

مقابلة)!اولكلذدالحصدليببياطححراولإتالبدأ!لرأىضاني

بحاتددذايةاب:دتكانمت؟ت؟,ذ."مث-تتإ/كلاابيئثتت؟
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:رتجفبةبحواكىعافيا:!نجابنتبدواآنءوكأاحكه!ارْيبابث

حرلاتتاك!اثحتاوضةعليي!(ن13الذبقا"خد-!بن!بالمرجالوشحنود

ورت"كأدا:عذفيتج!أتا!إتا!ر!-.ءذتنااشالماثَلمةصث-انجد!لمة

ول!!اخاتتوإإر!نم.شالمآتا*تورثلنىأ!إ!إتالإتبمأاوشخحز

تقأالت"ئنىتابد؟نمتاْلرت!ما.ب3بىذاىتإالتلاءفيت!حابى:ل

ب!ا!ارتِصاكاإفاثثااْ!.ت:نم،ث:ابافى!إش!ئاخدتبمنتند-يم6

سا.با:اقادزدقا!المروبكب!"

إ!نىاابنمدثعركأقز!مال!خلةت*-دكأكلا!االث؟!وأ!ا

ابتداعالىتذالملالحاجةآتكأتغكددوالماث!ةالصد!ودعلىقاددن

اىْابى1اب،ورانجتداععلىاد!اثن9ألبمبالظنبإوريكنلمتكلط

لمبخدحنحا.-إثلالوفمهنيبتكر!نرا!!امينمالنالهىبى6

ا:مالراجة11الخاذَا!المثل!لحده!الواسيةالتب!بةثعل!!يم،السافىحة

.11اعلاخد!ا

ن6َفيادينالصليبعلىيبخىالىكانال!خلةنفمه!فىلكن

و!ماقين!طيبونبنماذاذبلذ-حماعنا!حما!يشددوا

ادسى2الس!لموالت!-يىدذا!البعضوديسدب.ب:3الالشدىءالا!ت-اث

وف-تنجقد!إصتولمدولوالاالتباثنايىاتروندوي!رْا،،ال!يانة

3:اك.التاندلدلإذَاط!كل-!مدخهءت!ارجالذاءلىج!بااك-ا!ى

لأضا-آالتدإنهءنددءهـتبروحيتص!ذونكانوات!آناتخم!ح

ذكأو.جطوهال!مدورالىافيناءا!ديثةالأبىكأاجاا!-باسذإدأ!%وا

الذثا!ىرر!كثيرالمدبذةورنالقسمافيتان3و،اراإتداي!-د-دمكان

ح!تطدربدححاا*-تتالم!وأتلالقاضاكر%آثباارفيت!اكانتالدقا

إت!ركارنالإازضدتثلكبمبرالذلصمدذاوثلمىاع!بث6-إالاسددت

تجتاساشإت:،-6تصى،تتص-ياوأضددأتفْضأ3سادا).خاارتا-تيهثق

اةإثعلىوزبإدةبرال!ت!:رز،ثد؟دا"تكأاذباا!ر:ب،لملاتالمةوصْ!ع

وير*i.{11_ا:لدليرصببانخم!صاإ:اادت:تبفعالذطَا!ذدد.تكأنجان
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-3!لراقتدثا!ةثشالحاأالالدأمذديدلحة3ي!دب!لتث:انيبم

.ذشلدورنجا!

ارلم؟ك!را

ا.عئاب-ت-:؟ا!اعه؟اتجت!نالمإد،-ذ،ثا.تثكأث!ككهطْدِ.لدبنا

!فد!ددذاور.نياةءناحسادىكاناتاامفرد:إدناكالى!قلتا؟

ث:-اتلت:دخا:!:ببترداكتبذذالهـافتذقلمدبنهاكاذتت-،لث-يم

حلا!اا؟:"ادنبت!ا!تب!الم!همانينباثاتيمدو.ثا+نك؟!ن

16ثبش!ات!فثاتالتليببكانفكِ.-،لبببماوأل!التربث!ى?ن

لسصتت-بطاكبامنمإتفيءا-ف؟ذإ!اث3ا!ث!ش!وو-التافىتذيتا

أتاتوامآفيهـ!بث.قالثىولرق،عليننا!بفمالمولفىالمدينة

خافىلادشمآتثكانت.أفناسةيمفيع،دلمفخل!نلل!صدوريننجر!ة

النجواسلالشخانباكاتليناك!اد!مت-الىبسدبببكثردتتزايدذلك

ذؤط!يهـه!دبحاتذ!ا!مةثعلى!قاثرينا"حصت!اا:بم!سنا"سنزح!ا

.الدرالذىلدتاتةإكأجننا-ابتوراوأتل/اذاقيالمدبذ!ةاتلدذى

صر69حا

تكلببنيببالحل!،قالجار؟ةالىة!داث!!المنتإف!تاذ!ا

ا،غربقأنذلمك/دبىحنفيم!إ!تالدكأالخ!وبالىا"ضدبفجديد

الاَناةتذواالأسخ!رلشىإبرذ3أ"ءدادفياذت-ثذدكاتهـاأكبشه

!تىاثز!ن3عذدا!كا:!كقذنجتتؤإنماالشىا!ذت-"!ابدون3ب

يمة!ثبىفى-ن؟لمهد6أحلتاى/آافعالثئىفي!مكبدولمم،ضةلمق!ةترأ

اتجتدثالمغ!ىمننرب:يخالفكأنتدليخنورترءيرأنو!دث

ابَش-!؟ثربتاتاتاأابتذت،نيل!اأ.تر-ظاْ!و-نخى!لإس!ت!افي

كألإ!ريثإثاراتبادثثالتىادورخإردالإ-:تاك!احب!تصلمدو!

ا)؟تجزأءتدكاذتولما+:ا(!ح!ارةقاث-تشدوالآثالاْتعدان

قدثاد!اقيرغمالتاماتنكأثعاتذوباث!ك3لماذ!المت
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إذ!ااالب!عقر!اتت!تكفت؟ا!بلمة6صلىكا!تلمكيااالذائية

كحا،بأكلونهتدكأءتنالنجرثذىلا!تلاداالىالناسبيؤلاءأدى

بلمددعحاا!تثاثىحاا!حشر،بصباردى3آذاصخا!يةان!ا!تبفأن

دينحاامالحئاكذااعىد!بت-ونايانمبخدخةذال!ااثل!دااورآيابابم

-وخانبالية-!رحاذامنننمل31كاذ!اوان-ب!غبمءلىغيرثممتثلب

.والقممدصالوالزبيب

حنوبكأت؟زالت!نبكننيج!ماءذدهمفكان(طدنجدونال!؟ما

أيديهمكىممابحضاجانباينرثقوكاتهـا،الَن!إمف3صتشتى

ذلكَالىيضراثالمباعةْأدنج!اثمتض!!سح!ا!نحخافةوددخفونه

دمياطفىحكتنغسدبحاولكماتقدقماوجهعلىيدرونلاكاذ!اأنبم

!اوبافىْ!بابتاؤكمتن3دآنيد!ق!ثنكاذ!اوان

واتتدت/ال!قتاثثشثتدكأد))؟خ!:ر!-5إتأنت!دث

علىقادربنتبتت-مرAlآثمم!!تجشتارةتحرفاكلخةاقير.ا!ت

تبايخم،داتلالىبالتم!ر!نالماءلمدعوسبلةا"ىاحسحلناغ

دتدأددشمزبتشساخليتمالأن!ظابم!ذآتسمدنالأغتداءولم-!طْ

يرخرونفيءطذواحدراراالساءعليمدكأسرلمباالغزبردالا!محها%

نجحضذ!كفيفيبءصنباد41!البتترثلتبابمحولالذا-"ت

لج!.الوقاية

رستتدد3.اذتآتتض،أترقوركأد:!احا:ثي!دالج!لمت6تم

تنبيابفءالشال!ذواعاصتتلتةاالندفيناكين!حى!4ح!%بعلىقا

-بالبنتقذيخبا!كأبقاناالنجادآبلىَراتدا،افيرا1الجر

!تنذيذالئرحمةهتداتذ!ثاش!ديدتثئىتتذقالتلييخادوآن

دثوح!التادىالخمخهنقاكأبااختوا!خلتماذفىدكأوهـاخيآ
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الناروتزيدلالعشتحالقابلةهادةلوب3وراروبالالجافةبالأخعتابكله

النرالىيرهـلو!ابالقاربدث!-اثمكلهذلكوآوةدوافراحا

اذكىحان9ثسرء1أَلمد!اولذابهوثحتادياذدلتاءتنالأس!اتاحتهفر

دل!فينالمثورتلالؤفبا!دموات،القارالجؤوب-ولالهـ-ب؟-د!ب

!ن-تا:صالمتاث.يابثت:الى!تا!!ردولفت3ْالشا!االأسد

خمهدأا.تأابد!بكأاتماكألفاددَاث.فرتائالاذهـاث!كف!؟ذأنستا)د..-فلا

الحه!بهتءكأاى!تدب-بادكأتالتاثالم!تج3تت!رتلاإنصحدااا3على

%حاا:ثاخه!تاإذذخالازذِيئ--تلماذة!تثد!ت-ب!إطنجانئ،ضا

آَت:!نلتثول!بذتت!.-تات!مب3!آ21.ترارذالبدتوا:بذظبوادد

اثتت-!انال:أ-اتتءلىفمث.-:-!أإت%إأنت-ذءقرذاتاثاكأ3،ذ

تبا!إ!نخرتإت:اتتثإ!بل3اثتطإاث،ةءاباكخلت6،ث

؟.،،ضد:كاتتبتتل3ا!تا:اذى!ءبله.ءاشالت!تار؟قءات،ترالمت

.الرب!تستيماالنىتبةالملواد4واابرتحها41ارشىررب!ص؟بالنيران

كاق5،الذالثضتالىراتاالندكأانتدات!ادثمفي!الففلان3و

.القربل3حنننمياة.

فب!االنح!-كانلجبماتعرضدةوكىآ!امبخيئإدبنةالدثت

يردثكناأتدافمجاذبفىتآتتودارةببنالصدل؟باذبفىتارة

التين!عاختملب.د!ناوكان،تا!طا،ود-تةد!.كهـن5دل!!بكغالبا

للحربدفعاذاالاير،ربديمانلمانهرغملبدالعدوكميطَرد!لما

دكعا.

باب

ء!ممأ

-بحكلالم

ا!ةد-001

كاصا

لدكأىَ

ار!س:

واتكا

تتااإثواذًاار-خة:ورالغدتكدا(لتفيخاااتناكأثشاصرتا

صخاذ:3اونث:-لإعربذ!اكأ:--3اببئ:تد!ءصااتت!-!

أذ-االم!ترل-تت!لىالت-يزتتالتلدتمذإكان!ت%خاأ

و):ا3هـنا-ا-آ3ازت-ةكأ؟ثلم*ت!إاتزارقيئابىآااِتز!-ت

يكا:دئاالتىدالشضدبتا!باثقيآءإ:!هـاث-1كاذ،ت:تا
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أغ!ارا"اعلييمالغب-م!دءلىقدتدأةا!تل!م-*تب!وردالبونان

ال!!ائدا!ز،ا!البةد:د-نالكأغمءإىل!نحخبرْجممع!لب

ك!ماالدرصةيخننحونحَانواال:يزنتدببنضنص!يرد!11!ك!هلىحيبال!))

ي!حلخحاوا!ظتجاعةالنجَاثل!تىىددتي!شب!تيتا%ةونإت-و

ةبتكم!الاشدادإ!لمردابعئ3كىتب-،ا.داتبذزاءاإوردتاع!ءقالجيش

دْبؤنى:ذقحا"ب!!%الللإدوكةح!

:ألاورداداتعدداتخس!اخفحًا:ت؟تالمر!-قت!ثةاْن-!لى

امنعيبمادتتبح!ا،ود!رابراالبماكأدحةاح!لةدو41ةتالكتب

مصدفكاذواصرةم!1عدينةداثلانرحدارمخرضكلم-البكشان

لفي.ن؟ب"ال!فيكانحا.ا.كثواثمءدلأنجبكأ3عتز

شعررعلفيهمربخلب-بدفيماث-ب؟تباتسد-ن()38ا!ذالدر3تذو.أْ

علىالبمرااشأبحرو،خاش!عب-دسد!ى!للمهبدناآن!و-وا!د

آشاحلد!تى،التبرت-ىبغبتحَانأ!حلةبذثالخروتاحأ

أجدىجذشاحبث!ق!عالربآنالنالد!وذألا!خدبث!ءذابىلىجئهد

ثم!.ممن.أ!كثاربلتبتتيخذكاْوبكأعامحهرفيىذتقا!أ!!لمنا

عذ؟دفيالغضدلوبكأتح،+كأدثالمهالثكأوطض؟6تءنادخاه!عتد

ة!ال،!نوخناخئآت-اد-اتخ!تاذبهـ!هـ؟-دتك!مجننوداتالى

اسمهواحدالاتخاق!ذااب!امفىالنماعينآبىرزان3والرك

.الإتذا-اثفعا.دْتا::ْالاتْخأة2ْ!ن117elinoالجاود!/1 كا--لا-راس--

،ا!لصد(شمواس!ددإابالمدد!باذ!ارمحلناالمذادىنادى؟!يذاك

0-1b-

ءد:يخمالمسد،اقدتثبلحاذ!ا؟تادت-ثالوالتوىثاذا)نتتاك!بذث

إمثا!ستح؟ءا،ذ،حش!تال!ثاوباا:دناتراعايبمدرتشف

!إشواالمدبتعلىالتكأ-دتتا3-!وأبتافيدذ!بذتتنت!اءأ-ن(كذ
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-(نيتاباجاذ:اااراحكأآتب!البالا!خنوورثمثتزقئبمعاذقيخزتت

راد!اآكد:حااءلمثروافييه!براللج!!عدْنوآ،بحف!حا!ع!شبطهئنى

اْيامثاذثةالند!قعلىليرز-ددفنإسيردوتااكلزالث،ززار!ت!

إُ؟!بمفيتصؤأللكخادردذإك؟+يىا!-تواثماثتا!تحب(اتو!

صريةفىذلكع!ابآكأالإرىالببشوحكمر!ا!رقيسماالحر؟يه

نفسوا3ديتإآنتنقحاتالم!مهاكأبما!-حوقد/احديئئ!لهورالكأاإإك

"رونوالثا!ادقكاناذا!تى،قدو:3ثىسل!ثدظإتااكاربق

الملكأ.سرعفذ!الميلأدعيدكرباونخ!،عشالأنابل!تدبهـ::شحن

السيدْميلأدءاغصصةوعهشفيساالتىتكاالف

ونذركل!د؟لْةكلرو!ترتاْبررواختفا!سذقركبراالت-يئاْخا

عاتيةعاصدفةمبت!تىر!لدبمديردءونءشادواخااتبْ!ب:ث-!دل!

فرطمت،أتكلارهدن!حادشتتليعواممر،ذاالبررحعفاثاج

قبولممعظمىاوعابال!-طاحلىءءلىبنهاوألقتسركنمالأضو)!

دددفنبخثل!رووىالبناجاءقفإن3الذىالخمالأدصتثلاكذحن

الش!دة.علىالقادرةكىكانتحسغدتصب!ف-أكب؟كأ:كضغاس!ب!ة

وسعهمفىمال3بذ!!اتاحدالاتررسهلان-!الىتتمء-ىا؟

علىفاشببنلاء!دذااضحلرثبمأال*بمبدبحاتالدكأحإ41َ"،إتحام

ينتظرهمالمذىاتدرمنكزعاثا؟سىالر!نحا-صابقا!بإحر!م

آلتالذقال!ىءلا!؟اطمالى.!..لة6!االبدنمه-!أْ!اْنجاثتْ
!-.-هـ.-3.-لاطهـ

منالرغموعلى،كيهدبلبمن3بلمحعاكالتنختذءق:تم!خآإالت

،عنيافيم!فرلاالىالؤترئةصثدادثق!بعكلنناالنتيجةتداْق

ضنممبه-سوردشىوهو-الا!إراحاور-يمصبأنات!ت!!انا"ألىْ

كنتفدصر-صسياكمة-كأءااوشيئمألىا!حالالتادحد!ذد

يم.تات
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عحد،يئوتقح!دقي"ت؟تحقبهقدتسلمءبعدقمتلىأ،لآذكروانئى

تتتتلماذاالممكآارجال،ت3!:ثى-اكا-!كببفاروال!تذ!مص

!التيخ!م!،التاتنآدفي؟خاتحةءنبرةالكفالخلةدكبتحملة

.بتإء.ا!1كلاتتلأاارت3َ:نادذوتبولتتسهب3.اذت،فيأ

:!يدال!ثلىطسداثجالىالستثمذدإلصاضذخدسشاشت3وك-

،إتتضا(د!!رقي؟!ت؟ت--ثئا)ثذت:تااتت!ركأشهالىذثإتاذ

ت!!11خدثى-ظخترتتاعا،إاقىباإقيفا(با-)3اثثدوهى

اإراءاحصنذ:ر3الىات--ذدتتش،ا(لو!:وع!مذااءحاوتدقحسى

ذشاثتَاإناالتابتذتيىتاتالىاا.حمصلانا:ب!!اولتالخااتجضوراربة

ا!تكأوا!هـتت!ات!ذ!اهـتبدذ!3عرات!ون!اآت!لمحانتا!حلآ

داثsالأدتذاربخحَتابى+ذنجدى!ءل.لمبتقدكذتتلاكالاثدب!

ا!!:راحاوراناذاداضم!!دبخنب!3!ت-ابل!ا)إغربقاا!نفبدتة

!ذاتابإتالصدبْىالبمطالمالد،لبارت،فيإ"ثحزو-ازء!قدكان

اللرقيخذآذولذاكاالوعدمذازث!بتلم!ن،بب-3الالجيثى

دكونواأنشو!لىالمقكانممكلرالىال!بارذواب!فيناث!لالتى

رية.الامبرراحلىثالمفصنقيخربنا،باتا!تبل3الىل!تعلىقادرين

،جهالتاخ!دوت!تاوقرثأنئت-جمالتواب!ثلإءأ(نال!

تفىبدخط!لأث--:نمملاحاالمهتبسددكأو!لمالايلتحم!وناوشص-ءرالخمدبدد

.واا!!ات؟حا"كرا"!ت3؟!جدفي!مع!،"حيثماتبتراث

ذهـ/أتكا(م0117)ئا!اتإتانما!يفتتاذ؟ودء7ان3فيا!1

3،نع5!تزدهـالالمثوفىتند!بىاتء!الملذص!دصقالشابخةالسدنة

تحتلمتش!تتباءا3اوال*زا:نأذ!،!تتي!زازالأىخئ!ول!أشخد

!ات!تإذتالتدمهـلر:-دياعحده!إىافدرجماصدت!دديئاشدتيددخدن!ت

ند-لح-تَ!3ليكأذا3إتن-*ا:تبىبفي!اأذق3عيتثملثاكا،ل!ا!كلاث
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خمتبم،والأرواحالمحتلكاتفى%لهطاردتصبجالمكلا

جفائزصتالذهـا!ى!ت4نا!بشتلولم!وخصعل3علىالرزن

،موالشصدنا:إ6حنل3كىاكنأفيرالشوزالبفتلردتن،للحودى

ل!اصلمااكت!ر!قعلىشننرفيطاعتن!:ن!كى،وكيذلثا

وات!لا!يخةافي!اعلبذ!اتسفىاذدث!ت،كثاالتدديمالتاربخ

ص!تتكىذالح!داتل!اكاتتأتكأىَثنإفىدارص!وتيىكما

وابارت،المحالكورقكثيوتنسد-بع!دالمدندتكانت!.-،الأوقات

صاالذدثثا!3فيالمنتةالثثيدك!والأبرا!الياتلةالأسوار

13أذشوفتىال"!ائمدد!!قنجش:كأا!د!"رو!ق،آنتا!ت!تألتوالت

ابأبز)ءبخهىال!د!ميمححةدلج!لمالمكرفعادماراإن3وافىنجانى

ربنهـ!وكا!/ترتنم!حال5:يىء!ب!نذلكلر-.دليكىحانجذلرغم

(،ببلة/)حفينةذاقيطالولاية!ذهفيالخ!رمخسجاالتىالأخرىالمدن

المدنمنئوكان،النما!لعلىص؟ينتبنأ"مثدكر5-مما،اللاذقية"و

وحكل!رو!ماةوشبزروحلبالمعرونجة"بوردا11النكبةأصابتخاالى

ناهـك،الحد.حزرةكىكانتالىالداخليسةالمدنصنوغيرما

التىباك.رجةالكض!ة!!كاذتحتددمرتالتىوالقلاعبالرحدون

لحدْااتصيئنلا

اعةالددالىوتث(مV11سنةْ)ب!نيو26بومكانولما

يرد3اادلملهىك!ىمديةكجا-ةعذبفزازالضدربال!ء،،رصنالأولى

ارثناأسصيموراءلكان!قكلعلىت!كأبنجاجاء:الممنكانالمزدحمة

3بردصوأحرنج!تالبا!دث!ظوام؟3الىكياالمدينةخه!استحالت

.-كاباخنثىاكإتجا!شد

لى*يةلوا*تكدن!كأبيزا(1تصدق11فىاهـتتالادكألزكانلككت

لحىلك!ن،:"الخصتا!الأبر:تاثددحدىلماوب!داددضدثدوبلغ

جهـ.)،ر!ادكاذ.تسنارتردث

فَ!%!تتمب!جمي!لممسللَأقينَين

الحصئيبي!(الحرزب-6م)
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و!!-ودْاقافىعا،!اك؟ابمقاواحنابقالا:نكلفىوبدتولقد

-!:،ادياأنختىتىءالتدزدحنع!الأ:وابححفوحةحدحرةنمصف

ايذاءعلىي!آورديبهـؤكلكن.3هـعدواندبآل!"فيذيتياجانبا"ى

؟طتمتلاتفذزيةزتت:،ال!بءكأببهب!لأنمخانجةغبرد

،هـلم.4اتالتتفردابخاءترتبكأزحاْحت؟الت،!تيله!ثضهىءام!

.بجارتا!--!ارفيىبثءكأا4+-دثمبت

!ترةظلكأان،آ!دغدبختلماب:ختقدفد+!ىالحددحتم5ِ

ا،تفاةيةء1ءثدالى-ىالم،لافورب!نالب!كبغتوتتَعوأد،خصيزة

علىل"السدحا?3%با!!ارت!إ،.تذشلآن!تدتىل3د!ف4نجذ؟

البغضاءْاثوذبت-فءال!هأعالك!!مكتتاتقياهتحاإ

دلاثن11اذ،ءادتد!دثكحصا!-ددأآ!!االشبغضدبيكنلم

فيا،تدثه!ى؟آكدربلآربتةآوتتت،ثلاثةاظتالمروعةال!زد

--ركةكلكانت3و!ن،حراتا"%بحا"وصكأاتثافىتوتنك!هـرونهارا

ديهلت!تسحكانثمذاكيت!إم،لث"فىالزعمحثدالثطبنيايرتى

صاا:زء"و!ت)أالذقا.ذناءا!ناافيء!سأال؟ان!تحاالأحانالمرءفيه

ال"ثوات؟!نكأتفىوا:اب:!3ا!اادكأدظنى(افيتخكتقيجرى

بذتىنيْورىثماشاهـ:التى

خقإخبادات*ت،آنالقا-خظالب!يخعحانجظر!حةشد،-توقت

تْنخاله!دتببباعنىوآلإ!!اتتواالحلبدا*بزاءاللأدثكذدا

-6!ا-

فئق(م11/\فنهْ!تى1)ذا-.لأال!ذةشذث!ترديخت-وثى

الذ"لدل!د؟تزودطهتطاثثةاذدتدتتعصثرطَالماك!كمت!التاحنالتام

!!را!ت:ت!ج!ا-ت،:.ات-.خابتز-اْنإوثكالدديئح!اذحانلول
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ححزأنرا-افة3!ناتدقوورنح!ث!دثرغؤدا!نا،متفدةتصاثر

لارصاتبتبدد؟-كبتتزيادقتذدددعفضزاد.تلأنه،ابتضاودحتَق

ببالخنراتل!دحبيئعلىالؤحفاداحد!الدنيأطَىالول!هـبنالطمن

إذىتى!كتت!ت!تىاداك--حاخالت:هـلاروتات.كأداتلك

تضل!ابيا!!!!قحتا-كأص!!؟نالرالتتا"دث!،!نتاشن

،ارثمالد11ؤا!ةحاصدرؤدالدو.ث3:؟راالأحد-!ذااْند!صد4افي

بخحهانلر-بتلأت-تل2تتاْ!فىف-،:مىبىتبيزبكأ!تق!دقعلى!

اذ:ينختولىخل!-إقال!صاتلبدااذزحإظ!لمب.!:قبل!!

دح!اكأ!مان،الجتام!!الالمةت!مببآلْرْد،حابم!رببالانبخ!

ر!ظت!سنمحذ.دق،و!مبراتافأد-:تمالس!امهـنح!صتريخممفلي

د6وكاتا،المانانتءدفاعالهول،!حJlتتلتلكلاأقادفان5قليل

راسردولمى،د؟بال!ربالهئاقثرحهارفياصال!دوشترتألذبنرضع

ن6ءاالبردأثالى!ورلحماابخاحبة!نقسم!لمىاود؟نصد،فىح

.نت؟ر،او-!ثدثءا!اءزد!متئا!آ!!+نفىحلأذايتخس!وا

اةتدصنا"؟شفلكىالقسصمبالمقوةاحربقالنفمدلهلثدققدكانال!1+و

!شب-اثتا!ا!رونلازالوان،!%لهذىالناتوآضدرمالأ-كأاج

ال*صسلمحأ.اوهيممتن

ص.دشا.حهتف!ا3-!:ق،الملكالي!ءتاظالتاكقربر!!ات

تدإذزا-11ار-يرناد!هـهـا!-ا03()ا!داكأزنمذإحةتائدحدَان

5س!!احع.-! selmeت!هء:.:.َاب-:صر:كلاذثدار%لملأوكالْا،ول، --َد.-"،!لى-

هـاى)في-ب-.أتآت-ل)واذ"كىشدك!!وإب-!،احدذدبو!تاتنجا

.ثالتبتئافي-وردفيرذشأيثاتحاخاااال.-حدشا

ا!سثتارتال-دتبإ،!ارو-د،د5قالصبأ!زنالمدكَبئبل!نجا!

الفرلصانوؤ!ا!ال!بالةال!الفىكجكعا!رجالموبفذابةعلمحبن

ن!و%ر.حنلهزال!إوزربا!-دتدصص!قرغمالنوا!ىا!3من
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،صزة)اىالمسيرمثهذاالشننرنخسحنعشرالثا!تفىعسقارن

الواكبالمجلليبالمصحاماوالمحخلمالباركجهخرهف!ورافمه

اللكىدم!دتةااثناالمثتالدصةأحمحابمناثنانحمحت"كحا،الحياة

)-هـ!حعهء!رجك!ا،الادا:!ذتو؟رناتد!مليدتأسدفرالف!)1

كاذواالمر،رنجينصنحت!!اتحىثإتا،الم!اكد3ءذبا!نق!؟لي

.اثمداةحنافأوقرا:ةورارساوخحسبنمائتتيئ

،جثف!خدجاكغبلمالمملبافىءلبلةتزدبْىكفالح!م!!أحفى

منبخحاحاقأزعجبنموتت،بحلنة!ةيلةءلبنمالمسداعاتوحرت

،غزدحنسيرممبىدء-االالىالديىمثدحسأثرقتذلحا،ختمفزع

الىاجاءا؟اتبناالدادثةاكإدثت!تانصتاالإتدانالفينموانضنم

سارواتحلجمالتأم،فاكاالمكانعلىا!لةالمتلشاحلروهمهـا

.الدارومؤإحةانىبحدخا

dom")أدوما/فىواقلةالغلحة!ذ!ن6ا"عئدة (r1!ل

ببنالفاصىلالر؟صالذىمصربىنهرالمسمىالماءمبرىوراء

شيدقدعص-رىالملكوكاناأننااليدآشرناالذىوالاقلديمفل!كلحلبن

الأحللألفهـقالانردارقلدلةااكثةعلىالتلعةثمذهقلاصلسذواتقبل

انس!3!يحكى،التوم!تىباقيةحماأنقاضهبعضلاتزالالتىالقدية

الخا:رةامالأبفىكانآنه-الب!ااأانكدوك!ا-الزدحاءاصالذودهت

الدارومو!!الرالىا!لدسمأنكحا،الإضغثذاذى؟ونالْىدب-

ا!قيقةْكذدالىبثبرالاغربقبدتومثناد

قلتةإوض!!ائ!ذافييدتبدانقبلكاأ!ىدتالماكإن3

دءزت؟!ات؟حبرريخةء!دربدل!خة!لدتلمتنهطف،افيبرخادا!تمتوسص

أكبرآ-د!اكانبرشاصتْاة"-كاذ!اتا3رل3ءذدذ؟ؤ-مة3(تالخد!هـ!

ذحمدبلول!تخدقفيا؟!!لممذ"اءلى،مذاا3دكأثا3فأاتَبشافيبقيةكن

يرع!حا.
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ويردحةنررال!تاتضهـدالآحت!ح!ر،بعدعلىىالداكأثموتتع

اياالمجاورةولالح!زارعىمنقليلن!رهـإموقداتزة-نأ-ليال

على1وشيد،!خخيردصد-تثرداوذو2والبا!لهه!حعلإترادد(

بقحةوكأنت،هنابمايخامو)لدتذكأءكنيسدةقريةهنالقلتةحعقزبة

امه!دابح!تتجديىاال؟فياالظبتاتص!لإْذا!ص!زفي!تقدالنخسقش!!ح

كانكا،!دودلمدسحياالقيةهذدسثتبدقدالملكنا13و،الحياة

%حعف!الأحرلمهأندتبلهمدرانكانهـا!نيسصتحليعأنأيضاذغهفى

التىالقزىبهذد!نزلونممنصنقوصةغير!كاحلةالسنويةالضرائب

ث!5ا!45فىالدساكرا!و-ياعبالمهمذاقريسعيئها

ذذكفى!افربنالمف!قيجدىمحين!:لغفرضتمكذلك

اليريهضا.

-.أ-

درتفمءلىوا!فاان3و:بنحا،غزةكن؟!ثذحيلشناانحل!و

الحد!عسدكرديىى4داذاقالترببىصاولبخدالثمىءمنحدهـبحه!

فىخهةترءكأاعهـدكرناذذثلهلافىالذزعالكثيفتادداكا!؟بثتالذى

نجأدت،الادددلمهجرتصماثز3آتغىالىلصصيخمالاتضمام

كسمرا!ثإت،ادتح!اذ-3ر!!اد؟فىانمتهد!!م!وقاىاارحَدبكةج!وع!م

اكن،شص!في3!ديمحرا!ليا!كاءج!وممال،صدعتاعلىالكنار

أكأر!ذزف7اويص:زا؟تبب!أنإكأبا:ثث!لاكم!تاءواالصلييفب

فيمرْ*اتتاتتثآتلرءو)ثم،ءديمواكطثثتصةأو!دوتا!!ان!ن

يه6دناحدتاعذددحد!ذتا!ا-ا،-ت-طمبمحَانحَأالىتإثخسعاقاصدديرن

ا!إكأتَفىإاد!نإاءفعرحثفىالل!ا!!!إ!كال:تالللدبدوثاد،خداحه

الندطاعة!وا!فذ!ك-دثودداكهارافااءشاكةال؟ال!!يةبب!ار

ترديهةحنمارش!اتافيومذلئاط!البرتا"نلدالنيارحانالسادسة
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رتجابخاواكابدىابأكحلفابخاعاتمباسداككت،23اتألتحضو

ينصدلاناللدليوشْدكآ،ولماالصدا"ر)فيبومبْىاءسدفكاثةلهثص-جاعة

فكأد،تاحتدابيم!ساكأاتهبقزالزحفيخس!تاكبتصإفىحا-تذحهأنجه

الصر:احتنفمهىاد!ف!ليمص!-الن!رقزتاللدلةاتئااقاتمول!"

أورابخا.وذ!ثءكأذمدديهءلىز!ف

لفلشينا،ال!:ركأالتاحدصةدالوجهال!إدجةغزةكانتاصهد

،انحاندة3لحبةادليااربخلدكأا!!كلفىاكثفيىا!بالإغمارةاوت!د

!؟دلمحاءلىتدل!دةهـو-بلادكأ(لالتىالكثتتدال!رخة،نىالاال!كما

اكاحدل!ا؟يهالابلتثاقذكأاا!ز!تمنيادطرد!اخللتولدد،ابرالحض

ملوك!ورااذكراالحليبالكأانجعبلد!يناأخيفجاءثم،ححللحا

الأحصةبزاءا3أ!دعلىوشيدثو)ردشاوحشدالممل!تهف!ةفجععلدد!ال!إ

الإخوانالىبهعنندالعملرخ8فلحا،حنتتا)33(بدبصاححدنا

.مفأزعفيهيدازفيح!لالغخالصهاعلكااياد8-وعتالداوية

ك!االمدينةشللب"ثطددتالذىاتلاكل!شخللمال!لتةانعلى

أنفسهكمتا"!ين6-ارما6!احةلا!اقاعيالذبنإىا6افين6تتف6قنا

قصيراالسصوركذاو!ان،وأبوابب!ءورالدلد؟بخ!!!ايةفحاولوا

.القوةعا!3-نب!اوأنجحت

2Uالاعتصامقرثواالحد-اكلراببفإرالتلن5ور"دوروراحع

للحد!وتخ!!ا!اصت؟حب!اليانجض!!اواْثلادثممديراصلدخ!،رالنيد

كاناتءعنهغورداتد.ا!فالإذ!ااإددذةا:-اال:إثقا&:زءءظ

افحرنيدحااللد-إإححن-فيمرفيورلىإدالأر!انجا!!ورتلىةاحدكأاي!اء!ا

ارادوقت،التال!ذرنهتنثمدشاب+تثونشل!،ألهلد:نمءنب

يكنوان-المنلكةربالجار3!نا!داوزكانا،تإشنممع!دقهـلثن،)

فامتكرالم!ازحة!اىديثبيمخ!أناراداذولتمولآ-الت-إىقت!فصاحل
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اقيزءذلكءقبالدفاعثآ!كأ!مالت!-وعورتتى)لمإل!ت-لامعلبجم

المدبذةْححنالضدحيف

شانجانولحدشخح!سةذوام!ابهـاسحةنجتزدحَانآن؟!دث

يسحوفياب!ددص!ا:حلالاوكاذ!ا،فةالتفيبالأل!لرةدبحسد!

ا،ال!بتاكئ!اوصدل؟توكأ!واءده!المحتبيتقرب"ةالمرص،،

صبل!ن"همكاصالجيشالىا،*نهضدصامكارديبمفي!غزةالىبالذات

كى1انص!بسله،!يثالتارجىالبلدب(بتدفاكأذباكاإلأنمد!ى:دى

الحدومراولاتالسيفبحدوأفسدوا،وحريتهمبلدممسسنالدفاع

المكاناقترمواال"!ارولكن،بالق!ةودت!لاعذ!ةالنجلدلاورتر،م

الذىالجابوبدياالقلعةببنتقعآخرىمننا!يةكجادحديئعلى

كا!واالذينلائلال!النفرالخلفمنوباغتوا،هـإلااليهأشرنا

الكناروأحدق،البوا-"ءنالدكاعفىالم!تبسرالأهـسدنمسدبسلديئ

فلمغرةعلىقدا"%ذواالْتدبابكؤلاءكانولما،ب،ذبكل!نبنهم

قليلغيرالسيفبحدفعلكوااطويلاالصص!دم!إورص!فىيحد

هذامنأيضا!سالمالميحدالحدا-أنالا،براهـ!مأثخنت!ممنغ

داحداْاذتح!اركهف!انالصدام

لمملكنمالقلتةاقترامداتيةحربطد2ارا؟ط!،ولحينذاك

ورأءالتركأصبحاذالنجاةأبوابأمامهموسدتدتولايستحلي!وا

سدرءانثم،أ!دع!فينهاايبقرلمشرسةمذنجحةعملوا6والأبواب

ذكرعلىولمديقوأالنجلدعلىل-افاسضيثها":الىبحدمااندفعواما

لاقواكخدالأذى!!؟سلصواآلالرضعالأ!لئال!تى،ا"نثىول!

با!بارةْمصد-عنيم

ال!دما،ا،فعراةالثزغضدبثثرةلإحافاءكافيالمب!!ك!"ذإكن3ل

بيخدبنعن!م،اءعفلأاابداءفىالبرجالىل!إواددحَاذوا!!ذبحف!!
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الحجارةلمدوىأذفند!معنبول؟دافيثنلص.،إحمنمبأددببكاصولم

ا!صنتتىث!أ!!،ابئ!-نَالاْس!لرةإحض؟بخا+ابفثود

الربهبفضدلحالصلب

،رومLJ1«الىعادبا"ثله!الفتكالبادعلىالال!هتيافىءالعدوتم!ين

منطائنهةالحارليقبعه!فىإقا!مفا،المنتم!رالناكردت!لودخلا

الىنضمام3لماالس!ديىفذينكاذ!ارجلابخمسينت!قد:خميالتنا

لتهممحاورغميتيج!ب!:دعلىفنهلهـ!ا!ذرهمأنيا"تذوادوناتافِ

اتستمحاولةهذدم!اولتهم؟كانت،أننسيملانقانالالْسة

.بالهـصدبفالقتالفىبارإراعة

-أ!-

الرربية،الأص!ل!سدبللقتالصفونمبماعدادفىالتركأخذ

الىالأوامروحمدرت،فرقةوأربعبناثنتينالىة!اتموقسموا

،ما!والد"بىينالفافعالنما!لىثان!ءنجرباإز!فحن!اع!ثربن

ن6عيىاكانةقدالكدإدبثصذد!نافياةيدقبةالمبهـْأحاوالب

كلهمالعهمدكوانضمالتيةجاورتاذا!تى،افيرىالحلرديئتس!ك

.واحدةحجموعة!صاروا،بحضالىبحضم

عرفوا!بنلا!لَالببخ!ءنأبخاهمالصهلبنجب-نواست!تد

منعليها!ماكاذثال!غمرعلى،لمحاربتنيماليبمراجعالدون6

،التبرعايةتكا؟ثحآنكى3؟بردكاذتثفيمآن1yال!تدقلة

ديصأ.لو!االإاجيةالعذإبةالىبق!وبثهمدو-واآنتدلكربا!د؟ياةو

ثقةعلىذ!ا13و،الثائةوالمثضجاءةبالنجأسالربكأثكم،ناب

لثدبشاليخترمكانإف4الثنحئثنه،ل!افي3رابعالتكأآنحهنتاحة

مبمماسديىدكىاس!رجبلبساراهـ!يحيناي!جفلم،فلذثهماغبتأضر

مصر.شحلر9وبق
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ر!لقدالعدوأنيحلموننهمنجيبنالصلبالمىالثقاتالرسلوجاء

جيشهالآترموالملكبحعذاكواذ!الرجوععزمهفىوليس

لاا/الدارومفيوراءدتاركا،ال%برعايةفىعسهقا،نالى!ارت

اذت3الىح!!البحةدضدعحادتحيملاعادد،لالربثنحنائفة

عليهكانتمصاأمنبمءادتترميمامنكرغوا،فلعامثدعةنصف

لهمتسنىممنالمملكةكىمنويؤول،لتايةماحصنزوقدقبلحن

شامد!اأنهمولايذكرونيشامدوال!أتهمبهات3ا!صاكثيرمنرؤية

ناعنهالأنجارلثوالتى،كثافتهئىالشركىالجبشكذاحدل

.أ"له!االأر!حينقاربو!دهمفرسانهعدد

؟ثغجمجمز

حنوالعشررديئالتاسعالديىموؤى؟،لذاتال!قتثذاو!والى

ذكرىفىبانجلدتاالمشهيرةكانتربرىمدينةفىاحتفالقيم6ديسمبر

المدينةتلكل!داق!ة6رئديدىاخيمال!(ا)33(دو!الد!سدنت"اسدتثئهاد

لمادبونجولد"آيامثماح!دت!ارذي!هىصارثملندنا!ملمنكانالذى

الثامندذ!ىددء،ةالد!ثم،ت3الذدبالمبكانتر؟بىىألمهـقفةرئديهى

بالمعلكة،الأ!!رصمهلْوليةتح!لفىليشارك؟كدفيعاانجلدتاحللظ

!!حاوتجلىاالتذ.أ!غابة-ليلكخستثناراصارودد-ىظب؟

-الماكآحرثم،إ!اك!اثطئوناداتدئى!الءدردال!+كحةح!نءليه

أمر،بت3إبلاذث!اى11بذولمىباءن-بوإدذإ،إنياكأكالأباوفاذبَ!؟

دوررفا*!مالهورةتنىاتع،فيدتدحاتهخ!قلمهفيأدح!كاذترليرىكني!طة

ححاإنر!اتواالخلام!جهت!!ووقف،ال!تبلد-،!دوقء.قفالحض

الماكاضتل؟،ددتاظدىإذرتتاالىارللت!اضدطراردءلب"دردت

صبرفىسذ!اتسدبعالنفى!سارفرذشهافى!فتل،إ،،مذرى

التىب،ال!!تدب!دءادفيل!ااثلهبا!االب!تاءابلددد!قصنبم

ددداذابوتدالذخأ6كاال!!ا"تارد!و16!بدبةوررفاعابكر!طت

ال!تي!لمةنفدلىكىإنثفرارأ!قشرذحدبسديىفنجدخالمهاليظتحتدمال!

يهاحذ!حضصأتل!نب--إكأدَاندب؟خاا:ندذإك.ال-تتاكأاددت!يم،اكى
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جدثالذةقتاتجهد!ه!كان،والتبت،تخ!في!صريابقعبهااذ

الر!!مالنمبتتخاءرل!تر"لهْ!اد!ةتقْبيىارثيباد!اهـلعف،به

ارجاءكلفىوحَفلاث-شةالفيذفيف!!وكىالزب؟يىامتب؟علىبتما"زا

ا"نحثهيت؟ليحا؟وبةلتصبهكانتاك!!كأدت3الزاتالمب!نأردلاية

!تصا.alt.كأدال!مصلز!ن

ب--2

عحىثرىحكممنالس!ابخة)34(ا!مىا!تافيةال!م!نةكانتولما

كانالتىالمملكةا!قباباتآحاثئمنجش!ءئه3دْباجميعاليهاسصتدعى

المسيريةالمةااشفاتءالأ!والحىندير3وحلاةترتتئنبراما

أيضا،والثروةالمقوة-فىبلفرلمدبهـال؟كلشالكثسةفىيتزاددونل!

القادةفىتا!اذقصاآترباذبكندتإ-!نت3حملكتتاا!قكما

عحل!لالذىالجديدالجدليا"نذاك،ال!دلأءالمحنكبطاءالألب

الخسيمهد41اهـمأفىترعرعجيالأكانباره3مكانوأخذالقديمالجبل

فبدددالذىآحرعنالعظامالتبالحرل!ل!لهيتمخهىولم

تدمورعنشفر6،ححالث!ائنهللرق!نألطفىممهورذ؟ما4أصراد

النالس.لأتص!تىواضحاضعنايبمانجاتحلرهـكناوراتدهالمملكة

صحالجةكيفعةفىالنصيحة؟حرخدودأنذدلمضئهصتالماكالتمسلمذلك

،ا!د"اتآحماالمحلكةذ)!تلهيتمصنىبف3والثدربردالةوث-،عمذه

ن)ا؟لم!مفِعلىكأدكما!ص!ورقف!!ممادب!ح!فييماتشراوروافاهـا

تشدلممسقوحا!اليأتلاع!ال،عتاك!كاتالىا!لكآستوط

انمالمغاراتيمالصصودتر!ل،أ؟ائض،أتحدابحضصسإقادكأدححه

اءا!هـر!نالذبدالتحالدر1!بشابانص!هـو3،اياذاتحا-ننجم

تحلةلإْ!!احتاتةلتينم5!طد3و،عبالمتأدكتعا!للقض!اءالخرب

حقلفةسخارةارسالالآراءباجحاعاترروئددثمو!تآتهـطَا3اذقاذ

ت3مشكالبميشدر!ود!االثربحراءا3الهـ!ال:ضبشةالمكانةأصحابصن
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الهـ!1بور،!ا،ل-اوادهـونالممص(ءت-بدتاوبمو-ي!دآا،حلكة

راحلزراور.و-!اكأزبنهاو؟الخربوأ!كأاءاباالبزبارةل!ورلا&لاءثز

زيارةاكوتَإ،والألدمبالا!مقلية،اانب!دكأ؟ذتذ!-او!إ!كإفرعانا

ادىثاركأتشبمت؟بشاقي،ر01ا!؟%ترال!صوداقافيد؟!!غيرمم

لمطكة،اددتبالمدكأاد!"الثإ،رلأتاعي!ءاقضاافىكمببدوتابانبخ

القسحلثطينيةامتراحلورايقافوبوبءلىة!ا2كادذلثعلىرزادوا

6!ربفحاذ!بل،المطكةدةب:!زدظالتاكتدىغ!!ال!حدىءلى

ادذاا!.!على!ادربذلكوهـ!،دسدوادaإل3!نا!غذى،الديالا4النا

يهـنا!نت!رركتلك.دالمربإنبدةبىادممصكأب!دهمابلتثفى

Iرفيعاداسانفصربح!كيعاربإ،الامبراحاورالىل.المرل!،حوث

ا!اكمهذادمكبريجعلأنوكفاءتهلرذقهيستايع!تىالمكاذة

رغاتثا.معمتس!االحظيم

الملائمالثمخهىاختيار!!لأتنمه:3يجبدونكاذ!اوحلذحا

برممحعيتعتاورالملككانالمخحلديىةوالم!دفارةافيحةمذدلأداء

تطةالجميعلاحامفبسطقامثم،بهالتصاقامسدتشاريهأشدصن

الأمميهمنالأمرمذالجاس!فارةأنلج!وأوخهج،و!،.ناماارتآما

،51سروأ!دلاأهـذاته،فقحرواهـدالاد!اديثهل!أنيمك!!لا

يزبح!تىوالصعابالمخاحارجمبعلدَرملحست!؟أنهوأضاف

المحلكةندلملأءالمعظيمالاعجابوتطك،الكديزةLillمثهالمماكةكا

الحسر،كلءسيردالمهمةباناحتبوا؟لاقتراحهذهلواوانقالامما

عحورىولمكن،في؟تهإو!لثدةبالتقرلهرالمماكةأنذاكألىمضاذا

4عإدهأناإذىااربابمدنفىالمملكةةا!،ء!":3!الْاءلفي3رد

بشذ؟نىأنع!بقادرأ!د!نو!اذ!ب6أنذفم!دىءلىآ!بتقي؟5

"ْءدرحتهاعما

مصتوبارتلتهكىاثالما%رجصنمارسالعاشدرالدوما!كاJفا

وثْى،ئموالْىعفرومحه،الملكيدبالبالألةدلمبقنجبرد3براشديخة
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:وثىم،ألسحاؤ!مالدالية،المحلكةوذبلاةِء13أسقف"ولميما)حنهبتد

،أرهوفصا!بلابون11و،طبريةصا!ب"جورصهـند!

لتدلهلااخظحرالارد!ار!!11و،(1وبى.دظردجبرا11لماكىالمرشالوا

.(،نيفبزدىرينيه11و

وظيختدءنلالالت.ؤدكانطَالتالنادل!تى11فدليب"أما

براْأ!اخبم؟حدودفتدالد-اويةلثتك!دا!كرئبس

الر!لمةتحتفبدالملكذشعىالافييةالحنايةكانتواذ

البسفوروهدخلى"ا"بيدوس"مضايه!المى41ساوو!ل،بألتوفيق

العظيمبراحاورالا!أما.ب!رجسنتدذراععندالشاحةالمعروف

است!لتفقدثذاءل!لأملرووالذىالمذ!دوالعلمالحاةلالملك6وكل

شهيرةعظيمةلمملكةو!اك!اذوداملكاباانعلم!دياالدهمثة4علب

احتبىاحدردته،زورأنوبوشركالحرفيتافالربحنبةمحب

يرمللذىاانجعال!!ن-قدثشتهبصمذلاياترإدىءبىفىدخكبكأد!كان

حادثذم،الر!لةبذد3مألزفةغبرخةبرحل!القيامعلىالماك

به5يحفلمهمثيللاببر3علفأ!ادصدور!؟نت!لةقلبهذاضن6

فلدش،!فضبخهقدردوركهقةت!جيدهادىبؤدىاعفومو،ألذ

امذ،ولميردثقطاالردثكننذاث!؟اتراحاوريفتاريخصفحاتفى

شئن!ا!تىالاْحا!!ءنافعاكهـثو-قدله!4اتببملركورن13حلأن

تناآتددزيارذقامآلْأ-إوا!:حادورتو!ا!ىحته1وقببدالمهألام

(عطوكأى)اث111إو!ولدي!دتتدأنتأىلت!ك،الأ:احهاردأسالأف

"!ناااتب"ابن4افيتىكاسف،ال!خليمالاتد!املوليقدموأن

ورىلممدااث!درإارتال!فياا"نجرزحه!ا!دفىهـ!و"لدلاسيت*المدضدثلب!؟ا)1

ثفاا!!االإترا!ا!توتنم،ابذت"(عصورفأاداكدتونوالذى

ن!لاكدبأنكلث"بما/املكىاخ!ديتدبىاس!تالىبا!طدولدر!!بالبرود

ار!ائعالم*حتفاءالماكبنجابمزالىوا!ثاضعاكنجصيعا!دقاء

لكلوب!حنححنتالثابتةالاحب!اكدريةوحراسديمبثقبحابهإذقالا
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الملكعلىيشير!نكلفهكذلك.لهمئبللاالتىبالتعظيمحظىوأنه

الذينالامراحلورمحثلواليمههيرضر!تىبنتظرا-نلهكابن

الملوكة.المدديةد!ولهفىسبراتقولهه

اصلكاخؤابلالاحبرا!اكأرلأواصرلالجلبالأحير)23(هذااعوأ!ا

البسفررعلىالميلةدابلب:ولى11كدينةفىالتافى-حنحامثيةفى

الربحكانتشلما"ْآ:دبولهد!11خضدبقع!نبراتبشدلاوالى

إر)حاوريةالا!المددنآالىباكثاباثاداو!دنجينةدت!دتحنجلم!ثاتية!!كأ

!اشيتدهحع!تابغ،نلفتيته!طالبرالىال:ز!لع!ىالملك!تلحعا

نئسعلىال-ال!عةلا!كأخ!لي،11حدبذيهارىاقيبادرخل!تلى!لمةا&

اعتدالىمنواستفاد،المدياءفىراسباالأس!طرل!ان!يثالسا!ل

الذكأاداكذإلالمدينةو:لغكا!ب!راتجالاثتدبيىالربحهت!ب

ناعحةْرحلآبحدالتشبخلينيةالىووصلثانيةمردنجه3ر

-33-

بقص!تالمعروفالمدينةكذدةىإورىالاحبراالقصدركان

للحلربق،وكانالتزق!!اجهاالبرشهاحلم!ءع!ىيفعقدمتلتتين

كسا،الرافعالر%امعنتجدبر!يخفالترفا!د!ةحهناليهدىالمئ

.6Jودالألههوتصأ!دلي111ءالىإ-دبخامL?lالمركانت scIIحنح!تة

المدخلا!ث،وكانحلوكية!وعةالصدر!اى6بخلعا!شتامتناكا

يربت!ديئغديىددونكأاخلورالأورجر*ل!نتتالالتادةفىمخح!مرا

!ذثعلىتربوانم!لكفال!ت+رت!طَال!!قال*-مالكأدالحتز

صدودaإحل!تن(كأظع!)اث)دااتزتي!جالتتداكإت

عولهببلوافياك-ددر!!خخمإثت؟ر!نياك-لاهـ؟ما!البا!مده

.لهءزاددرنث!د!
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القصرربالكارو..!ثىبدخ!إتطورى!ثش:الماكاهـفتدم

!تىالأذ!انحخنةأوحبراتمتنوعةأباءفىب4اوسد،رثالهـصاحى

حعرإ؟إتكأااكانتدتثحرJا!"!ال!وطَالتممالىبهاتو)

الستائرا!!؟راكا!ريةالاجتماعصالةع!ىأشداتوقدانهدفي!هنجار3

نىكأكمافىثللاارتىوبولالب:بالأتخالا!،لأة،تحالحضالرائحة

حن-ذ،كد!وا)لهتحايها!بتحالانن5!تىل-ت،ذاتهالشنات!ءق

(1ْالماردخاقتالىت-نةا،آن

خارجاداكاسدتذ:الكىالامبرا!اوردةشخمدياتفياروكان

اخيمو؟قهأل،الدطبهـفاد:دكاوراءالىة،كمداشواث!،الص-الةكذد

ويظا!،في!!دا،مبراظورب،ةالممهتثبنجةت!ل!دثذإكتلوا

ايئتب!اتبلمحالكما،بىاورياا!!.بىا!اورديئدباداثإا.إ%تتى!لم!ن

حربياودخىننهض(بافىطهرجالأعظمسدوى!واءبك!نك!لماك)

لمحدداللأ،فىطلرب،ل3تفور!ىب!خاذ-كانادثا،صىدكأث،اداك

اد3وكاراحاو!يةْالإ!4)36(بلإلته!نغليمادشازل!المتمض!ن

نإاح!هـرا؟صترااوبىدى،العم!-خ!ا!ترنخحت!تىالعدالةددتلاداك

الملابمدلى1بص-دإ!بالتصنثرثىءلفجاللتارح?ال.ثفىاذهـا3

ذتنمترآ!ىشحَهعل(كأىت!ء)لماكادرابوالكاو،ر!ةزإالإترا

.دكأبةهـاكاكأشاللإعه؟ءرتنادونولكنه

إطغو!المألشث،،عخلاهـهـالتاةبالثةرقةؤىنجراهـاق.الا"هادقوا

ربالءا!اكرا-ةءتفيال!دفي!روتف،ذ؟إلأخنااش3السدإلأَم

شهحادننهء!واضحاتعببراوالإشاردالكحةباوعبت،!اشكليته

:،وهـوظيمال-ا!5طاذ!،را-!نمأت!وردان3و،ركما:!ت!/اقىعاالتخت

للنزءذتل!د،،الىنضحص-:اتلفى!دء،ةالر:ليالخةث.اصد-نا"جنرتجادش-با

خاصةدورالملكعيطح!ركآ!علىبالمدديةامءإتكحا!و!امثهيتهالم!ك

اذ:طربثم،لهرتاإتاوةاا!ندا3ء!كاوا!ددَلب-حَاذةتليقحذفصلة

عَا2
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ئىويكوذ!االم!كبرانجذ!)كىاليماتكأاحلوتب3الرضررةخناتب!فا

الساعة!ددبحدآنينزلو!!يثالىبالإذصدراتلم!مأذنثم،!دتة

ديه.ا!نيئاني!هـددااةببدشاا

ثاعه،ابدخاعاتحشينةساءاتكأ!ى؟ومحَلبخذ-ونالكأس!لكان

إ!اضيعا!ثلنجييا،بخاقدشنبب!بمفدكاوتاكأةر!!ترااضعصارة

أول!هـاخاشمكلهدْاكع!ىوزيخأد*،الىتاللحتشردئهمالى

جاش!االتحَأالمترضانجا%لايح!!التم!لالأجراءاتالاءتارءل

..بالنجاححهم!ابفيتكللتثقدركلنننما!قبحمودواصتاقث!ا"جها

،الزباتةدبها!تحد،مءلى!:تجهالمتىالأسباببخ!رحاحلكاوكان

م!ادشاتثىذ"رةتلكبتلان2ف،مح!اختها!ذيا.جماتوبفظ

اتسةَ-:صبكاربر!*وتث!-!ا،!يذ،إشرةكألم؟تةا"ببىبتط!:"قي-ت

بهيرظى!حالفِعلىأتبالتركزوفي،الإ:؟راطورت!ال.خافى

وأفت،حصدرلاتضاعبر!اول!امانالخالدالمجدنناحورالاترا

غتهـعنر.حاناتروعاكتذ-قب!ةاخكادا)إيجابىيةراث-يئنجال

واعيةبأذنمتترحاتهالىحى1Iالم!ككلحىاترا،حبراحاابت!:ت

اته.ر!س؟ل3بتديرذاا.كيدوء-ا-ءد،َ"

ونبا،ءالملكعلىيخدقالإحت!)حذهـرراحذلكأثناءوفى

بالاضدانحةاهت،ريةالى*ص؟را!وعخبتهتتؤامرهـبالف!ايااببى!افية

نءالالتزءنبدرفا؟كاظلنيماك!ردزبارافدىأنطالى

لأهلتخفحكحما-ليمتتحبآتاحردآوا!صدركحاوصرلَيمْكأ)بم

وكذ)كقصتر؟ايم!راتمنحن!،،بمانكا!تى3!الأعهابحيع-ببف

اميضااتلاتدبازادذدشدهـات2\!روضهْتعلىال!ا!رمدَتداحبش

ببخاالتىالذادرة.خاتتوالت3،الحا!-"فىايخلقةاصْعال/

وآثارال!إبسبنحتلفاترؤيهلنجمحU-أأذ،دل6اتئا!ارداإمدأسا

إقدس!ة()اوالحربةوالمساصيركالصليبالخالةالمسبحعيسىسدقيذا

ث\3

http://www.al-maktabeh.com



الخفبن..ثالكاذىوالثوبالشروكىوالانالخابوقحمبدوالاسفنجة

ترجبماالتيإفذىدواال!دريةالأنمياءحنشىءرؤيةعتنميحجبولم

.وجشانسوتديىدولصب؟قسحللتبن؟الاْحجادالأباحلرةاميامالى

بالرجرإتإوجردذأالخاصاةالخزائنكأاخآهـحتوكانتوالتحم!

المخبة.

كلبماترىثاة!نةآببقذتد!ا!و؟لماكاعوبدرخهشاسلامباوكالْ!

حصنوتْبم!لىا!ذتلهمص!معىْوديىوتواالتراغوساءاتعداداية!ى

!فينالشابماناإذقالاال!نابعاتذال!كارتبئلبؤماالتى4التس!إإ

التىا"ولىلةلإتقيابحتد!أتبانادثنبميأأذدا3و،السفيحة

فئولنهبم3،علىوال!مدروراليخةلإدتالالحذنجةانJالأحن!اتنساب

اكإحةكتةالمطحهثذاكدَا!،مث!بت4راالمختفإت!نفي%قيأتهـلْ!3ئم

يةإخابابا!امةالإصراحافىراممركا،وا!!ال؟دالجحبلالث!قعلى

وآالمسرحيةاباتبالوونرنذسكليهحاتهث؟لمهالتىالتائحآالعظيمة

المديهْثىيعيمثونإ:بناالنات!ليشاكدهاالسديرك

الملك.دةوررفعلىكلهذلككل

ر1--4

:!ورت:ولاةيامبرخم!حآقسحلتلفيئقحدكأفىاكامتموبحد

نأأ!شفقدالمحعلةعانالر!ابةيخلحدجمالذ!االتخيبرفىإورا"ثبرا

المسحىالرددد3ضرالالى-الملكص!إتهوفى-اؤاحتد!رلفيقل

عدابرل3إ*صبراطوراراعىآدضاوهنا،")37(بافىشدرنا!لم)1بتصدر

ئىأبامبت،ص!رظع!مالملكفاسمددضات،ذاءيخكراعاةالضيافة

،أبطر*بحت!لىتصحدت!يث،:ولللتز!دبالخا!لىقصدره

رففى!سدريةالحتكأاتأكثرفىانفرادعلىمتهيتباخثوأخت

اثالكلحاشيةتث!بامنأضرالأ!صدرت،كصا:را!ا!رطَالا!أسلأكه

144
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دتقىبراعىرا+ن،ب!انبنمرتلبهقا!كأات!تييالو!-ن3أحا

نتا!اق!و،خا-رتق،الفراثتن3!؟را-ذاْةالآحا،ن

-تااك.تَ-ىَل!ءتالا-تغل-دبمشاتأإا؟فتاإ:*اتاكص!الما--ذتاط

ل.!تت-لاات.!"6-ليماتتال*.ث-ة.ا!ا!-ا.-دَافي:*ةت !!بمَر-سأ-هـضأ-ص-طفسا-هـ.-

.اهدناتت:دارزاخآاكأت-ا:اطالهـسه!ا.بى-توزباللبة

3!11،،اكلا..اءال-لا،-الميز.دتل6اث11اء3،.
مبهسا---لافلتلاتر-د-ور-.--لا!

كانالتىوالاْديرةالكنائ!لأزاروقد،اخاتبأقدصه11-اتل

يىةر)يئاتراسدوآوشات،الشدط!بت!نج!خابافيلدحنبا

لارتجادكت--هـلإصهشىد!تلثر-فنركا،ارب،3كتابالهسلترملمزبذلمةا

اذافكان،تاتاالماحاالأثطءب،ءد!تبكا!اتإقاالذ؟-الأءا!3من

!لذ!ك1هـحللهدثدنمجماتحلىن!اكرت:ب-ا؟هـا.تكأإءقسةلمبم

.تخمربا!الدثلله!ئصلراب+ا،ح!كأنجةكدكأهـم6ومكانةنجرهم31

-دتلالىووصدلالبسدئورذاتهالوقتافىهتالماكرْكبكذلك

الىحلريقجات!ثقافيلمد!ورحباهعنددحنتتأالذىتالأسرارنج!ر

ب!علىوعوهـوالمط-لهأتبحرب!ذا،الاْبيضالمدوسطالبر

كانتا!!اكنديئورين-شهمرخهقيتنىءكلءثالاستفممصار

الى4ا!درابعاد!عدحع!بحا:أىبحاغلبلهأمثنئءنجلحالديهمجثولة

كذلالىئوء،مت،راحلزلاترامعديةاليمصفاوخداتد!!اصد،،ينهاك

.بالنجاحدتتهتكللن6فىالحدادقةالملرةبرتنجته

ألنهامةاضيعا&انتيت!قت!تالحنالعدبة:ردأخكدىأنوبتد

هوارت!!اهاحاثةالىاإلاقاواب-!،لمدحب-ةخاتحةالى

اكدذتو!عاْبتاتمبوتت!،كانجةتجا!اا"كدا3،إفررا"-الإ!؟

دا"حاتىحثيحاللسنرأكةفا"تت؟ا!شأتنالى-بلفياداكاسد!اذن

دحه3!نمحهررتأوءإمحاL-Aءإورإإت؟كأاادا.ت"!ق،2-ذاتبالج!:خ

!االنص!جميط!لممسللَأكئئنَين

اتايخإيخة(ال!!وب-لأ.م)
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عنالإسص!نيثبرْزحاذإل--اعاب3اغدنخدكانحال3يثْثقنها

الذكب!ننجآئقالا،!ليرا!اث!وحهلمد،ئدالثشاء!ن!فا؟ثائه

كصاالصنعافيبنجيةالسلع!نوكثيرالربريةإبسالما!نوآتخال

لا.!حدر!اباد--تيملاإنآ3حمخرأ!تى-تشهحننال

!ءالليما!شاء(1ب!تىرولد-تادبرإإابون"شاكذلك

افيحرأءببنإتاند!4ا!وحالرلاثتكأ3ثآذ،التثدائرادل5

الملك،الىا!كأاتةال!داداتبتديمتنىددداؤسى-نفىرا!!اث!بنالم

المقة.دقة!تير3جانبعلىاباثتداليتختو!

وسدانجويخمف"أنبزوقداطكاب!3ردافىب!ارالأ!تكهاشل!بتأ!لحا

دا!عادةتتىاكرءبرالبندذ!-ربنإنمدافديةالنخشلتياإالىى

سدسدولدلا"ا/؟عديشْىاب!اتدفىوحر،لصصياوآورباآبر؟!االنا!تل

دخلثملماثب!و11و)38((:ندرالبأ1إت--انالثهء-ب-تديئلاااببد-لهلى11و

التاصه!بفىمس!ىفا!تاتيةاصةا!دتوكا:ت6المدوستاالأديضالنجرر

.اءصيدكتينةعند(م1711)شنة؟وئبو!نعكثدر

-23-

رألهىعلىلا؟زالذورالدبنأنبلخهحملكتطءالىالماكعادحديئ

أنعح!ورظاقبالرهـنجةنجداخلت،باندإسنا!يةفىضخمجيت!

الها!دذإعر،لذ!كبإفىدنااعىكعف.كمنالخاراتالدبنذور-شدن

بؤدربتجنب!تىالجلتليرتلى6تىب!موسا-،المحلكةبار؟نات

بينال-اف!الشنيرالنبعقربعسكرثم،-مال!بمذاحدلالإ!إن

وسط!ظالهربشددبدالنبعكذاكانولما،وصفوريةالناصرة

فىمهـانأ.ىالى!نهيذدقلا"نعلد"اليمصيرمنكانكقدالمملكة

ذكرناهالذىالسببولهذا،اليهالانتقالفىراتبايجدن!سهالقحلر0

0146
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فيجب!شغ3تجنبعاعدادواانجهذسرن!ا!تافىكدثورقا:نفبدحالا

البصة.اتك

أندائةرتيد!إ،لمإفيردرلياثإلمحذ!تر-كأعقتال؟اتو-اكت

بذ-!د-3!ةاتاخدشافاذ:اباتانمتدَان!ساالتر4)36(كأذ-:قْر63ضرت

كأدتالهدقي!-فيرد!ثىالرباءاا.ت!ا!نلإرشادقاإصذ!هالتمالص!ا

دْ-يئاكإورثكأاندترنا:ث!ثاعادافي!رحاوراء:إ:دثىءابنت،،

كاننئء!يرصدلوإم،-؟وددن!-ب!طْالتامالتلكان!ت

آولإد)أفير(ة.)سددبذنونت3ابهذآرلد-ا-اككا،عناذيابةاياددغملمدآ

ا!ل!تة!نثىفالذى(ودكأقوث-ةكأترزباواا3!ذتالثانىث؟و!في

نتؤامة.لاوااكهـرتء!تونضاآب*د!؟اةبيىن13لكنه!شزيفة

رئدصالثناردعلىلناءحظ."فىلثدد(كأكأى)ا!ث ..*عص.أهـاك.كا

لمهشدرحادلخَةا!قال!تذتوح!لفياحا،ابنتهلبزوتجهالألتاشتة

د!كَانر!لاابَآنررننمالرتإحالكهت،!ا-:ةبروحا!-!ولوعاداك

كرفخه،الإَرْعاداذولالاع!يهوواذ!""ل!!يفنعلىقيل!!صرر!!

ورررروكبءقنجمت4ءيشرعالثد!االمنلكةنحىشئنور!ةقخدىآنوب!د

شحلووجههيممثمالىأنحلاكيةأولافمضى،وطندالىبرا-عالرب

فىي!ريمدونهبالرتكهىذ!ذيةسدلطانتزدا!،ونج!(1كدييخة،1

وث!و)طالحه4+وءشاءولكن،نيةالقسحلنحصإإالىبراساكراللزلي!

فينفىيقعاْنال!(-بصةالمه!!تر:،!علىكيليكيةئىلا؟زال

(اثاذىاأ"لىدوروت11أ!والد!ىلأت!ذىا"جحلب"رمبافيلهنجهنص!

كان،،ل93ثسلبوهصحليهوثبواال!ارقعقاإشنر!طعليهترجاذ

دثلصالأته!قلأ-ىبعداتورتحلاعثمخهربردودنوثرتالحنححه

بلهـ!تح!له،!زدإفىبواداإ،؟دهـ3!اأةنعلىيرح!،مامنالميبمالمدة

!منقليلكىالمزريةالحمدورددتدعلىالقشلذطينيمهالىوحعضى

كذيرد6ْ!والأنكا؟دبحدتداعه6

47N
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.الثدرة!أدلجمب4كرا!يةلاتكته5-بد

كأباطالةجاددثللتقاحراتااد!ذاتاالشاثتدكىوف!ل

،نالطداز!ثَتذت!لثنم..طاتتوالصذبتنالىكأذتا.دتأا!-ضضآتر

صف%بنبماتولا؟ت!دا.00.اا!-.3اتت!يست!اخَأ!أ.ذثت!ال-ثتم!خذن

ثافىاةةاتىبلدتتأات..تيز:ةترب.ا!كانت؟،إتتشثاا!تا:اص!تول

دوه!انحدلمتتتثترظاتتابقت!ختث!!فلحان،ات%نرنملاد!د-انم

رُرابتاءأدث.:برذثترذا!)اَتج!افيكابتبحاك3-نجاإاليابتفي

يحاتا-!-ياإ!إ-د-ةالفيتد!-فيت-تاافيجاأثتد-ا!ثحاال!!ا

.بحد.إاباا:اد؟دضر!.إب!؟لمج!ا!درثفي-يىاتخاخااتلا!نجرا!اا

المل!!!اكمعهنا؟(اكاث-رذ)1دهـكاالتذتهـاكالةخَانتاصاو

!يمدطتتتاء!تبةخات!مةر3التالغاإبعكاأسدثولديم!وو!ءمما!!ق

فىفوحأ،لباابغ!إالىالئ!هضلتيذبة!!ا!رل!دل"دتا!لدككاناذ

ول3المقالمنهعةكتداتحامآمكنطماجنهدكر،ولامالاق!ادتل:2تثتد

زي!ارةعلىعزمعكاالىعودتهكار؟قفىكاقؤلحما،نجقساالداماله

ا!دى"أدكأنه11المىذوصهلبىيئْي!اس!اوربئات!اقعلىدْإءإر!االاتر

وليمالأد!صأ!سوهناك،ال!مغرىلمادراقيا"فىالثدبدهـةد!إ41

دتالالخلتيىة4سداث!اذتولما،ر!لمتهكاول!نال!ثددددبا،نياك

كذاس!كأدكىبصربىتهوكان،المر!قجسدددلدتبحىقدثمأححا!4

!سيسا!نجل!طْرسدحهكدول؟منكا،توبرت،)التحهل"رب(صظْحدا!

اهـ!ت-ةنترؤىدييمالما!تر!-لرت))ان3و،هـللأزب"!!وتل!

لظقىب!ر!لأ!نتلأتثر(،برتوكان.سدقففياباذببلهررذكأ!-ناكاال:تأ

تاشلاتردثالفجائىالتزد!!ن!اكل!ن،في:ردثددخهعانى

تالىقياتلآإبكأوحابقها3!/طتتيهاكانُمافياورثإ"ط!ق؟سبث"

رات3ل!دبحاذىأنسدبدثمارخبهـالتت1كاذ،هـنكا!د-ك،"ح!رات15ت

لاتاك!شاإإهتفيلإانم3حت3(نال:ابتأ3ورتهت؟طلذدثتهـافيات،تا!؟

6صملا:تثبدواؤةتونجترزدف!مأغبث.الم!دتثفيم!ت"ل،*صدتامما
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زال؟اتول!انوانالرىادقتضتإد:اَثتبواند،أخ!سظ!:احدلد

ات-ا%ت!ثف.!؟!دكألىثبابرشق:.:زلأانتا؟،4ثباز!ذ-:-طبتت

حا!لر!لط!هـا!دلىالقا!:رْاءل؟كىدددإإنرا!-إثافىتوات

تمقج!الأله%قنطرلصن،اننبْ!ىقتلتترما!تىذواذبقبتالدىدقت

ثروالقاةتو!"!جاذأبلحصقإبماتد!سدل،لاشدارد!ابادصخ!حة

اقدكأفهحابتاواا:ا!ي!ت!بهموكوالر-حأم!إمثم،تجرح!اكادا!

كافىكه.الىخأ:ؤدبربحهالشماب

!دثنب؟*92يررمكذا!دثد.!-

صلىإتتدرتالدا!خحالة،ِبسضفئررآننأقي!دىن!!صاخولم

بحاتىانكاأتدإتتىاخال،وانالثلتاءاقيربثذلاثاق!اثتت

.ء....1111.،1لم*.01 لت4دذشاْقإ!اتْ،،ل!كفرط-!3-تلمهـ-!و،هـب!صترتتضصما

.اكلحنبعبتضلهءنتت-!لض!فتثتاث)-خا!تتس!ذحخ!نجت:ذت

ذاثتا؟ءاذ:ثذدب!ات!نرىادخها)إ.:!!،صأادإت:.تودثكىت

ا!ر-".*ت،ذصتورولت.ا.يه!ا!-ىلم6ءأذتضاصت؟بتظبر!تجمهاكأدكانثْ،بع

بنخحمد3:نالأسدصاالى:ل!!ثصدب:ولىف!ول!ثداءا،:بةس3-!

ق.-رتتاتالمه3-ت-.!لاءنت*تءل!إ:دبدالإثتمِء-أتتلقحذ؟:ا

كاثلةْآأدد!ث

شى!اتغحاننصبفثتت؟رضر!!هـاتترب!الا)توشْى

متثَانخا6-4تكأا:،فيد+اد!اتولبسءثتاسدت11ال!د-إ.كأتلتكاا"سدتذيظ

الكذ:ت!ط.ذتسثىثدمكلاسا

أ"--6

اْدثردحما"الث-!محاإالتاونجليفىااكطدربئالإْتاءاد!ثنج!لموعات

أت-وهثاماكذرادْ،لا!شر!نتدمحاحَام:يؤإي!اآلثحرتلما!إىالت

!ث\
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ئىتْاإتثكأثابخكإءلكألم*!ترات!!:..ا:تأكأثها2تتاالت2تأ.اا/ءورربط!

ل-بل!!ىذوشاالشرتلاا!ذاتروربقا:بل!ن،ثم!-ىكث-شولاتْإ؟يىاا!دجان

إ:نمدشاب!الكر!دانمنثةبحناي!دأنءذلاالحا!اعلت!وآد!

ب!ثواقفالافىدت(كأ!راء5!.تودوكانااتصتآحدول9!ثتا86تاباغد

11لهلاذدرفىلم)آ!فتا:لْا(1ل!ذء؟.خاد/1ا!ابفئمحا11تكأثلدلا11وشاذبحى

لمهخا-حاا1ضة.-"ش!*-!ا!،*.ذتا،:بإث5الم درعىهـ-!:-رلا.-ر:و!--

الشجاعةتنئحد،أ!!اتتلكنالأبذىاإدةدو!اسوكان،ابأحب!ب

.استدءودالذديئثوْلإ-!علبتا،ءمكأ!ان6الاوال!كند

كافعددعلىالدبطت!رمنير!لأن"!لبح"وايمرتطاع

ل3لمهحرفيةمرددةشدروطاا!دينلنورقدمآنبحدالنرسدان!!

عنيشدذقومهبنى!نواحدأ!لاكتتمله"ملبح11نخكان،الرضا

الإحارةالىالكتْارمنجيشا!نادتلوإبال!اذال!تحانإكهأساعادات

الالمحللمعلىوسمطىا"خلداتنوا!ترجبال!!دأجدادهأ!!-مغزىئم

هو!إضتهئىال:إإدحسارتا!نبحدبهقامع!لأولان3و،كله

يكيلبكية"!)فىمنمعتلكاتبمالبدكلف!سانأ؟دىشمال3اندراع

عقدثم،المؤسسهـةهذهأفرادأ!د؟!مذاتان3ا:نهمسنالسغمعلى

،الأتوةبإن!تىحثكيردثأندلهـلماواك!كادبناذ!رحع

خصرراب؟عولم،ل!اوكذرحلتهفح!الر!لة،خاتا-إ.ْ
!....سر-..-!أ

شداءصنالحبسفىفألتىببمأذزلهالابالمسيحيتيئا!اث.يشيتي

ال!صر!ناجتياحهحينأوالقتالسا!لمةفىبدهذىبنخو!ان6تاورد!

-د!اعا.؟،ددإادنرتادْلد-الد!إتد.اإ-ات"-إ.ْ-.!د
وهـهـلا!.-.".ع!هـ.-.!أ.-

حنوا!دأذ،!إ!االم!مب!يدبخ!.دالتتاثتيخاا!-يمقال(!:اال؟س

ث!الىا،إناتذربالوبماتث"آتا،3أ،ترتتا-،ت"اءإنما6-..د11

وأ!تبنا!ا،رافي*تأتار!صاكاتأآنه:نااركأ-تاط/ش.!؟.دا*تال(ت-ا

!د!ثالوا!عفهـ!يتتىححاحلهأكل!نياخ!دتامندء-!اتتا:بيهن

المشيتب6!لإءثخِت3بسدأنليستتبات!بمان.اطإ؟!أثا.-طْ!!ت
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3تر!اتعلذثاثتدإاب!!()1دتقتااذ-مبإتثذز!تإذ!!ابلمه-ا:اءت

لاح!ظكة.اءدودروعتفاوعليد

بذزط"لترعا3الإئلبمذلكشىالفاصدب،ل"خت!ارابالماكءلممنلما

اخآيصحىْماكلفىبد!رديساثمأنفىلتثحتهيةأ"ل!3احاردالى

الشخحد؟بق"!توقي!تا:!ا:نتتابتجانجلما،ل!مدإإما!اقي!الىاقبؤْد

لهاوأتح!ث!،اا::دالربأثىرتلاطَ!تا"تاب!"اض!ىاكذاالى

،شاءوأنىحتىشاءذاتدمو!حه!وارع!دذ!!الملكربةع!ن

هوات!الإولملأناا!!ساالمةثتديت!ذىاتبتيتظ"حلبحا)فتظا!عر

ارسالحراتوتحددت-المخالمنةتمامكلاهـ!ديخالفكانباكلنهأن

لكئ،الكبيراللقاءهذااتمامالىدفحهرجاءاليهإب!وثليناالملك

،الخسبلدىلالرباهتبربلمخدوعاان3أندالننبايةفىله-ثين

ذاكواذ،الحلر؟قثهـذاءناحشىءترقإقدشتحليعلاامنهدرك6و

حنهازياعدوددإودعلىوبجيشهبثعمونزلالإمارةهذهأفرادكلجعع

ا!ا-بلمن""كيليكيةسهلئىوجدوهحاكىالنارالعسدكروأضدرم

!اولكا،المثمقةبالغأ-ث)كان3!الجضإالتار؟قفىالس!يرلأن

جاءهلكن،ببفاحرواالتىخ3القاعلىبالحزةالاستيافى-الحسكر

الىدنخد؟سسديئةأنناءاليهيحملمنالرسلىرسدولفجاكاة!ينعلى

الم!تهـنجةاك-ديخةالملي!ةعاحدحةلت!ت))بذول!إحراصهراك؟نذورأن

.صريراالخضران2ث"ال!سك"باسمأيضدا

يئ(إا3ذأ)أور؟\:نرْا!..تآتث،بإليصاذإث،أإ.ذ:اافيذاداكقياق

5خا،:تلأ:كأاءتامأن!تدثلظن،و-دكخأتباع!أث-دوكىوألترع

اخاص!اذزقا!2ب:زاأنن!مدفح!ف!!الصمش!ل؟ياال؟وحرزلولفل

وتث!كأف"ثحترى/االسنسد!ابىلالىاكاتبا!د؟اددو!بدواا!ربية

ىالدتقاتالدقكاذتث!اككلفيبت-!ل!مليبتألصدث11راف5

رنرثلاج!مقاحبنالمددالمكانالاظفيثتاعةودصم!هـعانجتلاءدون
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!دالمتاتتيفإفْخكلاثلتوقتالأل-ولالص-خةكا!تشلحا

الأ!سانك!!ضتمرثتيهفيبىنجواتدبأرتاكزوالدبنص!افىح

آرباءكل!!لمجقممتيالترد3عنمكلرألهلىا?لىالصرفهـاتداز

.اثاإ*ذتانه؟2"ءاقالمعهبةالذإتالىزحدل،؟ح!-كأ

بدث!هجمعفيصدالدديئإحص!ابىءددتقياداكفانرلما

إوور%ااسصب-احص.إ-ب.اتافىت-تقأ!في.برتإهـكإا!--إترثىوترجا!،ا!لى

ا+بخة؟!.ءشءإكلثلبإ،م!تنمرىب.،!ت!بد""يممهتتْ-ب3ةذبالتاثبا!إا

آكدرحتدنرل!ال-ديئحد.لاحاتدث؟أقْ!الت؟ثمبأء،متإ41ات!.-م

تكامفىالالمث!نت:!ر!ات3ا!لاداكص!!ححس!تحافىعثدقورن!مهته

يخر،ا(!فات!تاتا!قأقي(اذث3طتا!!-اثشذداكركآن!تْاالذثذ

اكذاaرد5ضعسداقامدتاتب!إفىححصحَالْااذ!إدث،ان3الت".رأىْ

دلة.:ددور.:،،إالترْفثنْا-:3-بثبورءلماا-ذفيلت

ع!!اصحمنجا!ئا،!ءالمكاأنتمةكلا-روتد

الحدم!كف.ثذه.،ك-ا11ا!ا رمماو.لدرب-سحىحدام

كاذثا"ىارتواذشتءِناال-ذت-بتبدءثءند-ذالأن

.!.ت-مشإةتثتركاان3أنتوبت،إالملالصرام

ءلْاا!لىاتعدتاير!!ثبمزتاتجوتا3

ا!ضاءنا6بتداياحنليةافيداي!اضةنبالىبمأءتحا؟

N a V

ت؟،خاكأدقهبترأن

نحوجحيحالؤإده!

تشف.اذ.تءتد
..هـدكلأ.

اثدعا-"ار؟.غ

uالواالببثوا
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ا-زمكشننتكأع!إت-يئاح3حتسارتاءا%!تدخْا

كتكتبحة!اصتهـبث.عافي!قهضتتتب!ضدورلزدت%ال!ة!ا!"!ت

ءلياا-غارفت!،يخاوآهكنهالى*تاصم!ذا3قيافىأ-حهت!تاتد!أَخت

!رفحتىراقتةذتحَثات،تزقىتبالمةيخسص!حا:فراء!تنتىلىت"ف*

اك،تذتتض-لتتع!-لجهحانت:احتاذبالىات،ضت:تةبقةتىار:ل

باد!بدالدىا!قوقيوكاذت،والدمتركاكاقي،راباوأاكأهـاآسصء

شسدب:ةبتةفىالدلسمصثحغىوثى،الأله!دوارتأرحاد(ت:تد

الهرحات!،اص!ناراتا!ق.:ضتةيب!لئبح!االإرت!اعلثا!هء!!نردار

ضبحيعايمدكان!اقكالْا،بأدوروال!د!رمديهاا!والرربىيةلآلم؟تباباإ

في،.ثالتتةعلي!مالإءتحمادإتإْسفإافىكان!لمتوكخسيربيئ

ح3طاباللهتبصبزأ.!لمصنزث!ثإذت3الكاخة!االتذالىت!!-،لمحا

،ْعذتللدنخاعب3رلف!،ورت؟ات!رع!ى!بدفم،ت!دالتت

امبام:ضخهةالمكانادتءاصافيب!مذىثثا؟ر؟نال!كتات!إ!

ءزبزضهعت،س4ذ1اذفبنحت1!1اتأ!شانكأبخشت!اا؟!!ت-،اْ!!ت

الى.ثءادءتْا"-بليإلكأبرراتهـ*اا!دبن!ا!حآحددر،ا)-تتا*دت5!ْ*

.الح!ررادىاكإريرقر-بت.?ةتتكأ

-9-.،.

ء!درتلك41غ!3ت.نْأاخاتكأذاثحطاذكأا-إنرالتاال!هـلْةحَاتتإ:ا!

اتهتاثب:ان3اذفا41!ساك!فيكأ-إالصا!:لل!تةا!-بن!!اشح!لدتب

9!ت-خْ!رنم11مكاافسااذذ(وقيال!0ثذءأ-بخاذبرإ3ذخاتي!نتا

!!قضمدراذتإءكاذةحىنتتت!41يخث.بضا:-ءإ!داثتت:ق

صسن6تتء!آنزلق---1،إيئا+%د%ا!ق؟:؟!ا.-%ث--اترنا

اررالإفا؟3:رذزل?-ااص!!لاتكأبهشاءقافيت-تم!حات.ذ،تإذتت.بخأ

اَ؟13
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و-إ-ينتشد+تنىووكصل،()42باللهمدكان

الماخدية.ا!تنةثىردبح!ت3احتلغاقد

اتءأال-فاال:ث--ةذثتد3تال

ال!قراعلرثى!ع!فر!ااماناححشا!ع!تَز!تءتإتأقغدث

الةضت-لليثاالمرراءكأى،وإن!القولالت-دأ"!ا!ولدثاترْ!فة

الديقلمإححح!اأن-الل!دالتا&انمفىءلمكحا-عا!ولكنظ،افىارق

بحتاتأن!تيظدتتء!فاذت!ثالتاعات!ديمايىالنا!يةكتإود

دهـتبا!تبثخأا!ثرناتبةتقثدثبد.بئا!تإحتااىاتر!جهتفي

ما،ئعاحكاذاوتخبفالبنجلىالحلر؟قصكلصوتىسلكلذلك،المعلةفى

الذىالساحلىJAاثرب؟لهواثتالكرصل،ولضىالكر!لالىارتدثم

ا"نغنهانتراآقي!انقزآقريةهـوبل"دد!Wالب/)صحد!!إن3

كىحدكبحاالملك!نولدد.فيب؟يعيشكانالأرءن!)44(ذابالى!11

بد،قدبمةبتكةوجودبسددبمائهووفهـدضعافى؟ثذااختيارد

حئوافربفدصىكلهالجيش-حدأندشتَليع،الإتساعف!مدبرة
.اءفىا

الواصعالاقليم!نقرياكان،ال!هـحل"فانذلكعلىوزيادة

يحتننالذىالنشنهبتالوادىسد!ىعنهبنخصلهولاالأردنثراءفيما

كانثمو!!،المديئالنجررؤيه؟قع،كعاالاقيمبنبرب!النا!لأ!د

الف!ات3تررامتبار:!لحتيرعلىا!هـولجبلثنااسدخلاعهفى

اردبتأ.ح3صدإاتؤوا!وحع-إع!تاذشاوالش

لازي!دلاتال!ا*-د-تاك-تاالم-*ثترا!ء.تاأ،إإا.إذتذ:.أء!-.
..-.سلاحا

"إرأ!خليمضلدتن!تاذْ-:بْح9ا!،االترحد!امداحشؤافا3ذالتى

صثاإا-اتاثاالتت!-إ..ا:11ء:-هـاحتل!،رىد؟تا!ر!مدة هـخا!ش!-!:دت،!ط،ا.لي

ت:صأىالتر؟وذ-:تتتمرم3الفيآ-إخالأصانجاتإا-:ذاثواءتش،ل!ذبرالْه

ابخاآرغتدفيتعحمرا!-ادالم؟ذ:بز(ء-إ.قل!-:ل!؟ثل!ت-!آذناذا

.5ددافيزب:،،،:إ!لىت،ات-إاب-باتاإ!3،قليما
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قتالا!تنىاب!لد!3!نتحارالكغبركأيؤذدعاد!!ك

فى،(اإتضر)5ائىلمتْهـاتقضىا"ن1؟تآسافىفةا-ر!دماالىتدردصا

اليه"!ردت،افي،يةفىا!4سصرحلاقاآذم،بالسدإإسرلاوخقبتإلخههـت،

الم!كذهـهـب،ذتتيةفاخةا؟لت!اذ!ق؟دكأ!اثديتدتعبت!هـيتط

ف-"ددبكأقخثرزعطخ!ظلاوتيمإ؟ت!اصهءإثكأدرت-ارذر!ببب-لاأتكأدت!

اكاخه11التكأاذ"تحانث!صداتزادثم،ندرب!ثابتدقال5ح!انفؤوخه

ذلكارىوآفإ!اذديتهدكعفىله!!دخدداءددالكثضيىدتL?,1?نجا

!يص!ند.حعف!جهجهقيعلىالكنبسةرتالار3وإئهنبابرثقياحه

-92-

اضتمكاكانفا!شةكارثةنجاتقربالوةتاتفىبناوالمت

الآن!تىحنهانعانىوحازلنا3حتاوالكنيهسآالمحلكةعلىالحواقب

المسالمةكذثبخمأنوأرت،الأإدالى؟ش!ا!زانىلمتظلوربحابل

كانأنهنلك.الم!حمةلبايةكأايافىالوراءالىاررجوع!تْيتتلل!

يحلكونالنماسمنإحة"طرحلإس"أ:ر!ثريةوذىصدورولإيةزىيحبتحى

كصا-المنالد!كوْلاءءثدوكان،المدنكندلرفي،وحاكا،عثمه!

اذو)3و،قليافىذلك!!آزبدثآنمصصةلف6ن!رتبحنبؤرب-سححنا

I6ذ Iدتج!تبرولمدتنجالذص"،اتتارواع!فينمآ-دالوابءِآنكأادوا،-

اباه-تعاى؟ذاءيختارونهحنددد!!نوءصاذ!)،نجالوراثالب!هث

يوثرونهلثو!!ءالجبلبشب!نمت-دالزءبمورذااذتتابتمفاذا

،البدحنهتيىتق!ىمأور!لمدازآندإحز،الحآبم9ابألذتقا؟لمرثع!ى

حمرقدقهكانتبخابمثم!ءا!ونبا2-ل!(ءء!:!ااعةدءفويحلا

غماب.يملْ!دبتغر،ا-!دأوبذد!دليلتإئْع!حهـثدطىنجأي!كأ!و!ولا

رإاتياث!3رددانحياعااله!بذصاءكأن!ب!ابمدبداصادقا

ا!ا!!دثاسددثبباْن!دثااذا:نا،ذلك!إ!والمثالةءوبمالبسمصتبخ

إتباصسه!قْا!داثقا!لالكثدب!ذإتمإجمأسرأوال!%ماإءهـ!كرابة
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ال!جماسا3مر-افيتب:.الإخنباراثيخدف4تضا:إدثبخت!تراا:كدرآد

زأءفي!صد!-تثم:اتتاثتَ؟عاتدبنعْب%الالفىت4)كبام

إتخاسةليمت!ح!د-شنبل،فينت-اءودتراآوتج!نبمتت؟تتد-يْ!

دتخهيمالد!إخالص.!خةااتر!--ا!نوب:تقيءركأرد؟دت!مايانااحإنج

.تبن01تَإياتينت(أكثنمهـثلإ-وكا!،نتهيق!ماخوفتذماط

امتسديه.اتدا!شتتتححاإفصلحبتاول!رىابخ!طص!أحدصرفبل*5

ب!-ول!3والزحان!ظؤكأوناْرلةالحشالث!نثؤ!-خلل!لف

ن!بخير!م!!رذواحاواذا،دقدقااتاعارسدنني!مالم!مهلمتيئشريتة

آف!-مازنجتثشىاكت!نر:حتا-ء:نركأيخنمبدواالأترىَالأمخ

اتتارواآنولكتشىأياضذا!دثلكنالغد-عْا-ونبكأالذديئوتدثم

!مذاعندوكانالتلمحاءْغاية3؟ذاللممدانئحمب!أقي(لثصالميم

ل،.الكألدولتْكأائ!خابثيدالبى!ت-إ"تها!ل!عكمط!على-ا!تبل

تا!تلدن!بت"بعانح!!دذاتشىل-ابخا3ثبيخاْاخراكا-اصتما!اوح

لية.لثند،اذذ--!؟ا:دْودآ!!ا-ل-هـااييفيى

دْ:ذاعىالس!ت،اركأاتخهذ؟وتاشفيالم!د-دجبمتتالإ!!زف

افيألت!ْد!تء،تاابلد!%احثم،حت-دحذذكأت-االتىالعاصد

ات!*دواالى،دبمت3!آعمفيدمامتجمتحالبمتن3اخْرب!تى

لح!تا!لالتترت،ربا؟نم:احواامالحدب:نوحنته!م!اذباعسالَأد1

ديىْل!طرار6علىالخاتمال!ؤثففيال:ثبئأبرادقتهثم،التتزب!

هـكان،l(ارد!-نجى11بدخااداكحنهالى:ت-شبار!الالىالفب

،!ول*دتةلبماعى.تابْتناادايخز-تاآشح!يراا!تاثاتاقيعيد

اذاأتيفيإشثاات%ت!ربلهوررإولاقد!احاتالملكالىحتهو!:ل

ال!نخماثطب!لأراضىحجاوردمذيتاقادعلنهما!تب!؟المعتئفسانتت!ت

مهذكانالتىالذثببتجقةالألئىا!شالثدب!حطىرتدواأن

إائئةلادلآكافةكا!تريةآذظكأد؟!مدكاذقىْوآياستقمفينقا3تثيد

و؟نتصكلر!نْالألصبحانسةبشتذت!ن!سد!ف
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:5

ذت،رتإثع!قكأقتكاواذ،تلمه:،كلاقيإنتبقرك!هفلاتاذإالم!ا!

التغداد"ا::دىaَاتبل،طص!إيا-كأت-التىلباتايملءاصوا:!خت

اني&غإتطةاتاتزإتث:!اقب!:اد-ات-تقن11التدمابتتلححما-

اسد!ىاكلت،ذثتي!ا!عا"دا"نتاوقدردالخثد،ند-فن؟"؟مإاإبىلماك

المإتتاقا!طبلدثلنتكال!فىيلةتردلاقيشبقئرفولضد؟الما!

تتتثم،دئالحات3لالمهدةا!ذ؟"نجن!(تاتفلزتصحإدت-إىار-؟ثم

لر"اصتشى!ثو-)في)دتدودتح!.ويررل!دورتدقما!راتا،ل!دباحرث-د

اذا!تى،!ارابلسيحت.ازأن-"!ا!داداكتحتحمو:نالدلمبل

الداوله،النجرلتانمحهو!!باتلهبلددالىاكت!لع!+قا"!كثدك

بخلدهقطد-ثري!نلمانذى!قثا!ةأفتاثتلتلهست!ك!منم:--!اووفوا

حلةالحبيا!!ذأندون!ذراذ"!ذق،بلالذدذا!نءنتدتد!ث

احممئذاناه-ا،الملكبهزوددأمانتجابمنددإفىبعاكذ"ثقةنجةالواب

ذفسبم6(الدا(-ية)الثرسدإنعرضو؟ذإك،آمتذاا؟مانالمى

الخيانة.بلتصهمى

جنونه،وجنالملك!إئرةءالدنىايخ!لكذاخبارا3أثارت

خد،نةأنغضبهس!رةكىورو!لغموبدبافياروناتالب"فاشتدعى

حللبثم،ذاته!!تلتفنجالخةامانةاعذصاركاالىتوقىانثاالأكانة

رأيمنات!ق،اترْاذدءلب"بالوابىاساباعليهايدبرعآنالب،م

الكراحةلأنال:شعالبرم!ذا!س!ا!تافىي!يمتل!أنهعاىبيتا

جلبجرى-ا!أن،تعاحاخىوحةابردحهدتفالؤى:دتالمكيةا

احسيحيديئانيآ!لدورنفىخ!زاوء-!رالتآبىدلإيتىطَإتاالار

نأجداالمرتلف!نذإكعلى،وزياددبدالر!!وكأتاإتاقيإ

كانتىوالت،الربيرضىىالتْازدماهـ!االمثرقفيىبنةالفيتهذ؟

له.ذنجلتكأ.الد
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كناالذبافىءت!افايمطاباذتءااقيحي!ع6-،!ارراثذاوان

ieber!لل1vIamecluneتاررثدرنقدرزسزب، Deش!وباِا)!-مهاتكأوأط-

ىددد!ا11نفياباتح!وحمميفيئنكألهدولب3!تافيتات-اا!تتتاثتظتلماتب!د!

لل!لكالحَاكاخدب،ا!تسدتدبمإقيداتفشانرذ-يد!لاأحاندنت!ب

اردتمدتْاءش3اكالنتل!دثتنحتاوللي!

11!بذتتلبوحَأددقلذتا!نمد-خما.وا)نلإت-تاتدأقاالثدقي

6 isnilioيذْلا:!كناالنثءىتله:بلد!الث-كأبرا:ث!تشدَإنلم،؟6ألم.طب4لمإ

لكئالبريحآد:ددنجرالذىد!(1)6؟(حنثاريدم!رو!"3.انت"

حنهةرت-ابخظنة!رقيتانثاث.12ال:خته!كأزادانالترفبص!انجتة

بت-اثحهبزاءينالأ.نءنبتدداالتبلاختاعىالإبقاءتى

كت)اعى3ت!بالأذزلا"نهيضكأدل!ذتن!ل!دول!!بلمحتابالكاالمى

الج!يعقيصوأنه،ااربابالىارسالدوشكعلىاوأتدالمذنبالأخ

اليهالممثارافيخاْ!دممب!فبا"وبصلِف!اا!ن-الداباءنبا:ة-

ر!حتليماأضلتيبآترىَمافى!خلاتذلكالىوآخمىاث،لهوروءبآدنى

كابىفىثمذاأسجلنالكهرورىضنلب!لاول!نوالحرورالت!إلمى

.المالأ!تاتتلككتا

فوجد،ال؟ضوعكذابنشانحمبداالىبننشهالملكوذمب

ذاته،اقيكأمكذاوثبجمالا-!ات!نكثبر!عالنرلمدانرلْدير

بالتؤهـدأنيأخذواوراةى،ركقةفىتجاء!احاننع(عصورى)فتشا!ر

%هنسرب،دلمجبم!بثا"ذزل!نالبري!ةدلبالمتبملالربذلك

.uاتبىلدفىب"زج!دث!ورالكابال!بودحكت(فىوأرلن!ود

ألىْاكنشانردبْرلص!لضد!اؤترةتالىالب-يكةكادتلقد

رآبدْلادحكنوصردع!ذبقىهـرابالىلبا3كةبالمطتؤدظ
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نجحدسليمابشدتتالإتتاظعلىقاادكأ!ااحمب!اخكا"نا!!ى

!ههعلىبخط-دولا!كال:ىا&:نجللثبخعذدكصإ-تةبرا-دزتلاان

بير3الدا!!ا)طالداويةحعتاحلدادسخكدا،ات!رب:ةوردأنح!

كات!ذلكوت4"بلهاث!اتاتدقشتذخاا"شفقع:قاءا!!ت!اْد.!ا

ا!رةىك،إحعا"وفوعبنجرثأنتركاانبمثثث!اانلثال

ارلم!،لمهكار؟قعناك!ذكأدال!تبرعكثحىنب:لأ"نثدوا!ضراثنجا

الإ!تامالأحفبفىكأحتىال!ذبت)ضبإ!اذزطَتتتنختتتيئ

ب!.كأاتجدبإ

إ-قواالأخالملكىالم!تتثعارصوتالد(د!ال-نجبكىوقحاكت3

الحلباعل!د!حربر!كان،!مبىدتا!لهمدقت(1!الت11كف1البالاإ

بفزتكذيستهل!احةفىححخدب)!تالكىاكرابور!ا!؟كألماةباإأْ

كىالبحثقيدالمشكلآكتدكانتوإينحا3لهخلت)ختتار:لحمكة

الناتبيغآراءدصارعبس!نجبجعةحداكأقاتلثدبتالكنيسة!ئصى

حسماالصتبحعنكاناختافىذاتوئى،بعه!ءنبتض*يخا!اخارث

حكمورنالتالليةالسنة!تى!اس!اباتاذيباافيتينكن6تلم

.بعددحنوتليففعصهـرىاداكن1(ال-انجع-دنبلت!

أ!والالمرمبيتقيسةالآراءذىالَاتتافىف!ذاكلفولم!د

ح!ئله.

ما1 -ا-

الوقت(ذلكحنواحدشبربةقرا؟حدأغى)مابثشننروفى

المسيرية،ولململةالمسيحىلافىسمال!نجيرالمضتلخدنورالدديئ!ات

أمبر)ان3و،سنةوعثدريئثا،ثااتد!كمبعدإوتاو)فاهوقد

بئىمخئهوم!سبرعبنال؟الاتقياءمنوهـ!يلذااشجاعاعادلا
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ث!،ا!!ثإ:إقيا!!اتبحتعاسدد-ثتاتدبثفئاالاكءامولماجذهـ-4ْ

1-تاذاتثا-كاتتديئَاكذزرآت-للمأتتانفثالحا،لهلاباذببورحى

ادتتإكاأال!حإ-بد)ثىا.ر!-إتا.نا!اتشبب!ائنىال:لداءمحا!

شفي؟-ت%4!!!لاإتثابالا!تأئاسس-ت-:راتتأ-ث:ة!بر:6ذت01!ثحَاعفثت

.تاقا.إ"!ظراإث:اثإ.رذإك:زا(!!ت-تتَا.صاخأثاتش،تثا.6تدث

عرْثكأآخنبثباءرصْدراث!سلى:آشها):تكأا-.!.!ءقتت-ت-يئإ!ا!إي!رغ

ذزاز"ت"ت"لم!ر!س:،؟اثانلك*تاثإ.أت،:اذث،ددلا؟ت-اف---!-ا--!لمةع!!صا

ث--ولذرا:"-اطالتتاب:اا:!ابىءتفئالافااثإدأ،-ا:ت!الا:نأكأدكأأكبت

د-*خاإذكأتلم!1-دلتاذثيخاد3:"ف!-ساوةء!ففئىتبفب-،بوماث:ر

!أا!تدرراآدركلت،وغيهركاالرصارآلات:!بددد-ت!اب!كدل

حح!؟تلمأح!احمت-!فدراب؟-فىكادْتا!ركةالمفءإىالى:تاكَلدره

الذءوركأ.فيساللهآ!لألا

ت4الثذافىظلرا)47!ا!نججلةال!-يدد!تد!وبىأناعى

،فالمدتبابالسالأمبحلابعليهمكينوبافى*ؤقذ"الم!كيا،-يتاذادور

الأءثا-أكلاقاكعا،ءلميهالم!!و!ىالمالو!تللأقبحدلمالملك

الصليدبين،الأسرىالفرده-ان!!ءترديا،مب(قي!ن(الم!صل!ون)

القيامعلىمجعحاالمعومكان!)نبانيالهلىءنالرصا!رفعو!ينذاك

.إتتذتحا3.-تأءاتب!ثرو

لت!ثدكىالىدباردءردتهقحلرفير!لمع!شالماككانوببنما

أبحدأند!أ!لهلى،jJL,أوفىليدباهـر!ىورنحايرشهحوله

هـ!سديىدروووواصلءلت!رهنج!د!-!حالمثاةبةء!سنصا؟3

ريا5شنَاإبالدوقدلةطت!3تدتإاىااعها"دترخاحسة

اليةدرابيخشيءكانوه!،ذشبتا3-ا!دبتفتك

د-دد!زالا؟اذ%دادد!رخكءإكأدتاتنحاكأب+،،ذالي-حفيذدعليه

تابإلدت5ِ؟الن!ا-ءرطإشيقا،لمحىو!رادالج!ت-ى.ذلإ3!قبحاالنجا!س

تذ:!تت!رذدش-كأت،علتدتإ؟ولذ-اليدت!بثلهدأالأؤتببتالى

165

http://www.al-maktabeh.com



لمهارةاستجابىتالدثسنَلارياأنمنالرغمعلىشددليةحمىأعترته

التىالحمىمنأبأمبضحةيشكونفسهراىاولماكزايلتهالمحلبب

وغيرهموال!سريانالإغريقمنالمحبيمنباسدإعاءثر6كقدتحتعللا

علىوأصفاالتافىجغىبردقغالمحروفديئالأترىالجنسياتمن

&يث!اأنوررا3متاحللبدارفح!إ،فل!ادلينادواءيسذ!هأن

واْضاف،قينجلئهمواب،حالذينساْلما!ساْلي!م،فىتديئ1U!نيخالمالجبن

،لدثماعا!نجةحمتركلفاذولابخيت،كانتح!سحاآنهدْلكالى

بته!دوسض،؟سدرفىسؤلدي!بق!ااكواءورنلمهكجزوا

كىالخوةبشثصاامنيأأكليسدحليعانقيلحدثلكئالمنمكتاتْ

الىالرضعاودلت!أنالتثالحافىخبراءهنومنالذىجم!د

11د!مالأخديىةأن!اسهولفظلقدكأهواس!تسلمتندابهآناعادت

؟-خثسةع!اصاعثطراثنىدام!كمبفم1174لمدنةثل

.أشعر)48(

بوارالىدفن.وة!عا!اوثافىينثمانيةحاتيومعمزهوكان

الجلجتة.أمامقبزهويقع.أسلأفهجانبوالىلإخيه

أهـردفةلادارةأها،،حصيغا!كيحارجلارىبوكان

كذ:بئاأنفىعليناالحاحهالىالفضدلويرجعاالمحلكةفىالحكهثمة

امسلافدهاعمالوأذاته!ثااععالهعنالتاريخعذا

اكسالثرولقالكتالطيخلهىهانا

161بمتئأا!نضب!جمي!لمطصللأكَئئف!

الحنيث!بالحرث-11م)
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لقأ!خخوأل!خمأ!طحو!!دق!!

:ndon,.!اول.6:نأ)1( ComnenesطةClial

بلغثم،كيليكيةلمنطعقةقبلكنحاكحاهتا5نيكوله!اندره،كان)3(

حكرء"عنحمرفهعلىخلهخاالسيدةالأحورمنعنهخانويلالإخبراحلور

بالأضيرةصلته-حرت!ثه!-عانويلتبهرحىحابيئحنوكان،الاقليم!ذا

فياقحلعهعزرىبتفاعجبالندسالىجاءثمءحسشهجنااقصالا،فيليبا،

الجعيعاغضباتحسا،با!خيردفاتحما!،يدهلملنلكيحفظلملمكنهبير"تكلدينة

عنورىالىسرا!انويلكتبيلينئ!بكاوعاشركابيروتفىالبوذثبت

اليهإساءباانتنبا!ور!كانتالابعلىالاشثتانفزشفمث!أنبكافى

ثىافيحداثدتتنح!دلراجع،الاسالأحيةالباردبثضالىلنفر

.Chل!زفي"ntines(+غ*س!)كه.)حأ"!PP.886-13فى Diehl : ! igures

سْتجيرالتدجتثهثنايافىثسيرد4الن!ابقهالحاشيدراجع)3(

يه.المتيتهرالأف

بحد!ا.وخا383ص.الحربيةالتربخدفيه!نالثافيالجزءانخلر)4(

حا.فى\1114سنةوفاتهكانت)5(

وقد،ايطالمياجنئبنكلى3تورالردأثلخنالمبتقثانكذانكان)6(

وباد*يحلاليينابدهأيناءللو"ألهحىإليز!-را!حبراخهيستحينانعجيبايخبدو
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الخحلةثذهيبررادافىتينالىصيلهلكن،الخحليرةالجا!ةالأكإر!ذ!حثلفى

س!خطاثارتالتىانلالعتاكبرعنالغرلهن3ايثارزكان،ححنه

بقثيحزلد،!ا.ختتنز!اجهبلةالحلين!اد-!ا،شئيمحيمعلىاقيزنحليب!

الحاكماعىبابخز-دلدفيخا11ضينبماندرتنيكزساةتيامالىادىخا

نتيامعليدترتبحاحيةاكراخهإابلعاتبنكأ!طالكسب11الحمغيرالشرعى

النهرصةانمتخلكنا:ضحيتاالا!!بطراحع!كرثتبتباحمحبتداخلتنخة

ايحلاليا.جنزبقىفتحركوانالنركنىندفي

النحىت!اجحتهبحىأنهنحالاندونكتب!حاصطالمة!نلنايتضصح71(

ع!لكةلض*ت11يشحىكانخانزيلأنيقتدأحب!فىليمكتظالذقالافىتينى

حصر9شا!المنلكةبكبآيئحدكانليفالمزبانللملختنيللمنا،لماالشدش

hش!neاتا-.!.ئاذنأ..راج!الجدسبيتشلش 6 landon : Conuiin!أس

المئدسْبيتثىنا"بالمبكةالمخحمزد8()

بيزنحك.انجراحلزربل!عاشسالمقتبيت!لكعورتبيناظ)9(

.،عبيد!انبمات)01(

!ع!!الحه،ا.باسمالإنجليزيةالتربخةالمثوكذالأصلف!كألميمس!اد)11(

8-!.وراجعشاوربن A!05رقمحاشآ.

خحر.ا.طا5بالمنلكةينحمد()13

.التاكر.دعلىالاستيلاءاىَ)13(

المخثسْلتثنابالملةالمئح!ود1()يم

5(l)ذاكْالىا!شاردسبخت

*يربح!التدي!ا،!مرببةالمدنتقالب!بمس-س!ياتسس)16(

-زقيذثابطاتلفى!انتأ!ني3د!ر.ات.3قي.شرحه.رخز!اسخد

بالف.شم!نيت11أتريبا:انى::اس-!يات"اثاأنث!

ثواكخلذابقامالذ!اأنسخيةاقياتاسنفىالدبنفي،ءتال17()

.بزلللؤاستانلي!زخهالانجاإ،خالمزالرأتفيتاا!توقدننسدالدينإححمما

s3!ولسhe Middleفاpt in!س!!،oole : Hi5tory o-ظ-ne!3.+ي

دذلث،شا-ر:تاالتخلحىءلىح!Lرجردبكاكدب!آح!افىانيض-لحدث

اللحخلة3!ذحانتتبا11شيركإددتلمىم3المماكب؟المخساعتادالخلةافى

-تيد-ددابف.فيق:ندثأذ!فيح!،ا!اذ-ثرتجالالدينحمافىحءليظ:ب3

،ْشا-ر6براسدباقيأنفىحللباجرقخاسدرالنيفةران،رتجفا%د

سيدفؤاداين!الدكتئخححرشالغاحلنتالدولةكتابذلكنكىراتجبم
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اكإربخفىوردضاعلىبناءعكأانيديذايعرترحيث(16لا2سنةطتة)

،.:3-11/336التاربتفى!الكا!ل،.!اص!الأتب-ل*بنالباثو

النرقب:ث-قةواحلثاب!.؟3/36لأ1/6شا!ةلأبىوالركأخحتب!

.162-16االما

.اهتبس:تضه%اىَ)18!

.غ/\ارخياخراثى)16(

.بر\.؟03بااب)02(

ا؟ثَ-؟مث!ب!انبرقان!رخعابلميمفيخا!لماكىرردنحايتخادأ(اؤ

؟ت-رةاتجا-ق2+1السبتبثمتباد!اتأنهات!!الزاب!ت3-!)نتحر!قد

3سث IL(م1اآ6سن!خار-!هـ)راجع.ل!اإاأ!!كل:ظبرشَان\برت

،أثأالبادثاكاربت:المثير!أبنان9،3،+./ءاثماتد"صالزسبن

.31.-أ3/!ْا!حنفاااتافا:!المنريزق.3ث2-؟11/13والَانل

اكإبئاتاد.،نتليعتزمكانانعاخمداشيف!اأنالن!!خنبمدتت(31

ابالمتتِرلن،بظكويثدرأنشبلفتلهتسبفا!خيربادرتم!خن

56ثسنةإث-تابخاد!ات!ال!اكد!زيراالدينح!افىحظليفندذلكغير

خنالسابعفىلملغاكنيين11الحلاحإخلعحاعند5671ضنعخى

النيفةو!اتا!نل3دتاأيامالتذعلىت!لىكألم،السنةمذدحنالمحرم

للخلبخةالخحلبهالحملأحزأنامذاتياالستخنخاشز!اءلميلةكداالعاخ!د

سيدفثادابد!د.كتاببْىبالدتحمبلالمثذراجعالمستشءْالعباسى

اتجاليظ:المحمادرءلمىاضتاداة3برN-؟23!!!كح!ردغىالمفاحلحيةالدولمة

السسضتب!ث،/11368المارل!فىال!اضكتة136لأثيرابن6البا!ثالتاربغ

2012-1/002فىاحمنىإبنالكو-ب!حفرت!463-1/62؟شاخهى%

.338-3/532ثلبنتربتلمحذفااتإاظاا-ِ

ا:-يئإحححاكادا!اثتالالىيثيرحاالمراجعخنأيدينابينلميمص!)33(

الجثكنضحظخنصلىافيت-البذاتكأردالىامثارتذلكيكونانال!باكفي-ن

.الرباتظ!!ا

احَبرعفالم!--ر!افىلمديمة!تفي!اخ!اتا!احربت"اشارةثثت2(بم!

اليزتْربلىا!ضبراكلئرا:نجراكلزبا!ضاتد،:ا!ثتتذلكت!نسبصء،ضإ،

(Ye)اصسحنا:الخير!ا!-ادرنخراتاخبتا!تبااترب،ا!ن!ت

.غ8-،06إسم!ا!!يةا
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أعلاد،المتنفىأتردناد!اهـالحمحيم،7أغسحلس11)1ا!حلفى)26(

فىالباشارتكأانرليمخطاعلىنح!تيةا!نجاإالمترجنةأنويلاخ!

.فنتآاحاشبا

."الفرحا!كلتةتحتالجغرافىالتا-ي!أرحرىصخدراجع2(زْلأ

يقوحونالذينوالمسيحيئنالحملييون:!نابالناسالمقصزد)28(

.بالحرممار

بالحاشية،366ص.2ج!ا!نجليزيةالترجتعلتت)36(

رنيسصعحح!اعبهعنبياناتاىرتالحصوليمتقديمءحدمالى

المكاانالمىراجحاالمحماعبكذدبعض!كانربخاانه!جحتوالىْ،اسماقفف

تعينهحتىشا!سةكرنيسوليمرانببزياددالأساشترئيسطالبعورق

فىالاله!امزثى،اليهالملك!كذ!االتىبالمبةالنيامعلىالزياددمذه

.!بخددا!ورحاتاربخوكتابةالتاريخىاكَأل!!

باسمالحميبيينعذثتحرتْالت!11مالدارب"المندل!ىعرفْ)(3

جبرينهبيت!حزلالواقيال*قليمعلىيحللقلفظبىافهدارو!اْ**""!83

س!ول،لاس!لمقبمااه،80ْ5ثاباسمالآخركوالصليبيةالحولياتثىالمحروف"هـجبويلأ!

المسافريحماررياقلعةالحقصبد!ابىطتياضتنكلءندالدار؟3انعلى

البحرعنفرسخحمافةتبحدهى3.حح!رالى!ويقهفىغزدفادرت!ب!

علىاستيلاقحينخرببااكينحص!كحانالىذاتخاالكاتبانيهثميركا

فيتركأفىجاكالحسقرت!ليم!نكلريفسر،(م1188)ت؟38سن!الناحية

!لكن،"الر!مارد":نالمشدقر33الا،ة5تا8؟ج!+ول.!هح!باقار!ماكاسم

rThe.7!.آ _1 oslems, P؟Palestine Und:حيمn3أ6؟!كا-Lcلهخحلنةالىبذكب

لابتكد+ار-ماك/1كبةأنا-!بشبساذ،بت-لم*فلنيناالمؤرخيئثذين

.هتبىالجضالالتلي!"العبريةقى

6Iduniacولأديخنالنهايخالرتددك!!516دفىماأ!أيدفىضيا31()

احصةاادِا!تسخىال!1تهـ-ردنىالتاتاريتافا!الطولي!حلرءلىحوصْعبثرتْمى

!eStran5..لححP.ثا8إْذلمحشوشد،الث!ام3المعربوبلأد!صربين : 0pيؤ

ش!كان،اذر-نخه3دَا:خرف!في!ذلك11بالشراد"المحر!فةهـىافيط

افيتتإدىْعنثذايذنلسنرالْ!!

ص،13ف.17ك.الثربيةالتربخآكذدخنالثالمثالجزءراجع)32(

.033-3آ6
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كالربرفأساتقةرلمحيص!Tho؟maظ،طأ،اشاطثبيك!تتتخاس-ت)33(

ث!:ااتجالثاسحكندرالباباأعلثتم117دديخنرْ!3دتمقتاطالذطَ

.م7301عيدفحنفى

.-الدامسشتالشه،.يتالأنالحححيتاذاالمزلفضاتمزلآتد3()ت

ابت!-النن-ف-ميناسفحناا.خيرخناالجلي!با%:-اصشت-ثا)35(

خاف:يل.اخى

كىجاءبخاغخمتإا:ابلا؟شحدثدشىثلمذ"صردصاشارن()6

1++:+!ا)غ؟6)12105.،7.!.51ب7--.)؟إد ndoا،ولح

شسااحتإينلناتطى3ابئإْ-.!ا!أ،ا،ا.َإنتتيىناقبا،!لمحب!تاإت)27(

!!انييا،اكدبىالنرنتلىاتعالدبالمخسحننحلينيةالانجراح!رقالخحرهو

السيادةاطنصك!القحمرعلىيستحزذتنكان5،بدالمدتالكيسهعلى

،الحك!ااجلخننضالهابانالبيمعىجستنياننرتلمذلك،الحاحبمافى

نسفك!ااكثرحاقضااشكبرىَ*تإحتفاابْبدتقامتا%التصركانأنشت

كنبهخاذلكعلى
.Comni;nes, PPئاd،ا!poguدتجأاشا ntineلأبة،فىتocieteءhl : Laا!Ch. Di

2+.-30

اثاحتضناثذاف!تخاالح!ليبيةاللاتينبايخةبغيامبسيتهانحلضاوقد

خنتاخوزخنحتىبيزنحلةتاربخفيبميرادشراالقحرثذالبوقدداضية

بالضرفتلحقةأيخ!االانممثاالمحرونجةالكنيسةاضاسحلىْاكرالعحمت

انحسحئسحجغبخاءتباندذلبهعلىيدلالتدرعييها!!ساخكبيردوض

شرونبست!ذلثبعدشدتبماناتا،يقئعباتدبلاتإإفب!فا!م754

ل!!8رب!تا!صاتننخا11!سلمل؟ختا1(م331،"خده-ثأ)تتريبا

.احلضءىإضنراالتاج

اصد!اث!ابانثاككانأنضالتديتنانيتافيا!خبارتىاردالي)38(

ثلا!نHeroىز!بحمديفدزيارلىتءزمقلتافىيهرالبت!Lean+كrلياندو!ْ

ناتاثدش:ببخاافاحا!ارانج!ضاخخف!!:!ابكأثت؟تيرسينت

المياهيحارخواخذرحكات!ما!وأبىلاند-ريعبااتاتجمظشدة

+!دائتهْش!لجدقات!اكح!!تخىالحاخة

(5Y)الىح!زرالالةريخ!ص!ايتفردربنرطقاغاقئاص!شرةا!ىثلمحت

لهننع،ابْمالمسلناثيغسدنجاد3ااحكات!كباررأضرائظاخرباكات
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كثيرفىبهالتقيناالذىبلوادىكونتستيفنشيهحفيد!ز)04(

ا!عافىمفرسراجع،اذولىالمصل!بحهالحربخىالمترجتهثذفىفىالمواتعصن

.الجزء!ذافيايهَكى

ثتايخداحداثتسلسليصححهخطا:!مئىدالثاحنةالأ!لفى)!4(

1ل!نظتىالحادث!ذاجرففقد،الملك IVYالخطاكنواالىأنتبضتوقد،م

المتنْئىتح!ححهكوانالحاشيةتْىاليهساشارتالإفجيزيآالنسخة

احرك3ْالبتراءصتتةدنابالناحيطالمنخ!زد)2؟(

)43(.tseq35؟.ast,P!سaders in theتtevenson : Cru!ك

وردىَءقاسياكانDبأنه25/2أءليلحمضِفى-حشهجاء)،4(

و،بخيلةالممجيدةفكانت5ابيجابل!اشا-اخراته!اخا."الافعال

.الجزءثمذااَخرفى!ك!حنا،الذىالملىقماهـاتنر5ْالصورد

الاضنفىسراحهاحللقثم،م؟116ستحارمفىأسردكان)5؟(

يستفاد!ام1172سنةسبتنرفى!لميسم1173نمنةاكتوبرحنعشر

الاشار!(!حلتالانجليريةالترجعةتتينهلمخطا!ثذاااعلاهالمتنمن

.16رقمحاشية،83حا!الجزءاتفراجعحارمعنأخا،الميه

الذحَاالانسانكف8-/23اشعيافىجاءصاالىمناالاشارة)46(

.،فسنة4انصفى

الدين.نئرأرطلةالمزلتعتبنهاالمحح!زد)7"(

راجععلينياالتثليقشإخداثادثفييتعلقفيا؟()8

.13 et seqير.venson: Op Cit., P5،سا
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أد!ال!ثيىا!،دىيطاكظاكنه+ول

محرص!م!أةير!!أص!!أو!م

ال!لححأ!!!حأصبممحص!(يوع!

وصد!فةال!دتلاحاوكتورادمهداالرابعبادثدن!كما،و!بات-

!دْوححلعحردالىوالاشاردهـياته

وذذويجه.ددنثمينهتاتبخ-

الذىاطالأسدحدالاسكتريةا"صامبحماحنىالتىال-اد!ةالكبة-

الرابع.ب!توبن!كممنالأولىالسنةفىصدوولبةملكا"رله-ل!

الملكوعلىالمملكةعلىصدايةنجابيحلالبطهـابلس3!نت

اليه.النا!ىأؤربباصكتش،رد

رلْيسذرد!دكثوكتافىءكافىا،د،فىذنم!!دى!ب!و!ا،!نخدل-

.صدورا"سداقنة

من!3انردرالذبنألهمافىفه!ذكرإكأابلدرزذت3وحدف-3

916ا!نضب!جميطلألممسللاكئئب!!
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الزشعلىالوصايةآخذدوكيفية

خلكباْحسدشاراالكتاب

!ذامؤلمفتثيينْ

اقساحضارللةدحثدتئ:دبف!سئنىنقي!لىالدبنإحصا-

حترلمحدددبيهىكنرابلمدى،3!نتآكباْليابالتتجا؟ة

فْحلحناتتيا،عليخسد

الحصليبدين.علىبرأدد!3اْال!دوا"صب!فاذا-

عليكشيخباأخيداتنلمساعدةي!د-عال-صلحماحب-

بح!تحلرابل!دىكونتقيامكلهْالى*قليم!قيكالديغطلأح'

الرمائنْو؟تمدلد،حتداقيةاتب

الكتابدذالفثِورشعت:يروا"لمد!ف"حبتارد))حوت-9

صثرْمحلرانحردجمةالى

ويخر!ا.الدحاشتةأرضيخزو(الرابعبادوبن)الملك-اْ

قيصرية.قفةاساارلْديهلىt("مديىنيسبوسوروت

!)دفىذساداويتثادَتودإثىدعلىالب!ميثاودالملك-11

ار!اع.وادىاممدحه

!!نية.ضنىتك!!اءكزيةالقسينحليذيةاحبرراطورثزيحة-13

ويئترنفل!مكلحلب!الىدضلهـوددتتاتحركبزالصخديىولديم-13

.الماكبأ!ت

خنتاخنتظرحبهدبندوكاناورعلةالىرز1تلىإفينت3وصدلىل-41

.تدأ!!

يئكأا-ا!ذعانءدمعلى!تر!ن!ت-ء.ثثادحقذتأد:اع-15

المحايم،ة.أسثرراف
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الصليبيينومطالمبتج!ال!سحلنحلينيةابخرارورلمدفراءقدوم-16

حععقد!اقد(عس!رىَ)الم!ككانالتىا!تخاتدةبتنننبذ

علىححةاواعدادالحالكىدتفيذهاءاايرونو،حر،حم

حصر.

ححاالحظيمالمشروعالب(فافىندرز)الكوذتح!ارخمة-17

الى*تنا!ديئ.دتذيذعدمالمىأدى

نتكرومتاتةدياركمالىالا!؟را!ا!ر!نجطوذىربوع-18

اداكر!لةاتل!"بلب،نا)نثازية3ْا"نحاأالىبهـدلبرز!لأذ؟

عمورى

فىكارندرزونت3يحىاونانكارابل!هىونت3ونحلاكية6ادير-16

ب!دمم.لثفلهـلكن،رمt-!صدنححمار

ثيياجمكثيفةورواترأسءلمىحمحد-منيصدلالإبنصا،ح-3ْ

دشاتبجميعفيترجعسدقا،نأماممتنكوهويضربالمملكة

المدينة.أماممامةمحركةوتنشبلصدددالمحلكة

الذوا!ىوالمدنويحرقونالناحيةكلنيفكأبرالدرك-31

ال!اصية.

ال!اننبناينتحدادد؟ْادليصدءنعسقا،نينئن!!الملك-33

اجة.للصفهببحاودأللل!دا

-يثرادب!ا!!-دحعلىالدائردبْيبأتدورتركةنثكأب-33

دحجلا،حد!ورا

البارببنحلاقةتننهانالمتتادةبروال؟شوددالاصفالجو-34

وثؤثم،حت:مكبرةادأءإو!ثتاصركةاحنؤرواالذين

.حنفراالمددسببتالىالمنكء!دةثمافيسدرفيغبرمم
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كاا-

26-

TV-

38-

93-

739

منهح!اعنتتخلىتحلاكيه!ىحارملثلتها!إصدرداتالص

ها.اردبلىاوتود

حصصنبىنجناءالملثوقيامروحةفيعامكنسىحجمععقد

هذاتسليمه.حا،ئحةغيرظزوففىالأردن!روراءفيما

يةْالدايمالىنجائهورنالخراغبتدالحمدن

وموتافادحةبخسارةو!كبتهالحدوارضلروالملكقيام

هناكْالملك!نستانجلهمفرى

الملكيجمعوحينذاكصيدابلد!ةبحاجمةيقومالدديئصلأح

لص!دْويخرجالرربيةالم!كةةوة

وس!وطيبنالصليبفزيحة؟البانهببنبينحركةوقوع

الأسر.فىحنمالكثبرين

قريبحنذدشيب؟دتماكىالحصصنيراحصرالدبنصلاح

سوريةالمىيصدلاكو!ينت،ويخربهبالذ!دعايهويلصدولمى

الفرنجةْملفأخووبحلرل!ل!"دىوبفيوذت3ورذ!ى"

،7!برجُمصحم!7كا*

آلمخاثلا!ك!مسنخأأصر!لا6أإ!لإ

مر،،،

لمأآلأسرقينإبخمايُىجمص

كبئا11
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دآلجثهنسا

!الت!ذدو،نالت،دىالئاتاب

كب-!ت!ا1إ؟-هـأبر!د!صا!كايئ

إ؟كتت!لص!جه!!حنلا!!ب!iغ!بم

اتفهرمخم

--أ-

وهو،الافىقينالقدلد!م!شك1()لت،دله!التابعبلدوديئكان

حاوالمادليلمنذعنهذكتبكذاالذىت3اكاحببالء!ورىالملكابن

الرثأذت!الحهخيربوس!ديئإنةا،(تجن!هنا3)1ال!ونتمدةنْيىآمه

السدالذةْالمحمفتاتث!لاالب"اإشارداو!تتعاكثتيىاالذى

برقأسلاكهلإءتإفى?رلد!المدددء-دت؟نرخأع!يمالمكادَان

انحسيا،5،قبل!قأشدرناكها(،جذل!لىآ!)رْوبتدابقبفإقامفافالهـت

لأ3/9ا!نضب!جميطلالممسللاكتىي!!
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ذاكاذلكانالذىالذكرالييب"أخالردك)1مانوب!خطللكنبسة

،نالشا3كذاشىلمهورولشر11لدملخه!ذوحذى!الذىال!إله!بحلرك

بينالدمقرانجةلةطدةمى-ثابتة!قيقةو!ى-الحجةوكانت

فيهترريتوافيال!تش!اا!وفوعا!ذش!ر!تولؤد(ْ)3لاذئينا

!ستورىْالملىإعد)3(فحملتحبنالدقة

13 jبلدوينولددتتليمعلىاقي!صسئددبت(ء!ورت)الماكن(

!رعاية(صدورلشماحسةرئيساكنتبكأم)الىد!دوقد!(الرابع

وكلفنى،؟ومذاكع!ره!نالتاسحةيقاربكانالتىالافىمكذا

هذهفذنجلتلهحقدنجاا*اكونسآن،والآدابالفد،يئتخليعطبالقيام

عحلفهباخدكاءلىتحنندد!الىعط!تىلالحاحوالدستت؟ت،انيمة

نفسىتكرديد!فيبدىقصارىبإبئل!نجا!نجىأتاوقحت،على

الرعايةوأ!لمية"اشرافىثرتو!!الملكىالتلمبذهـذاأبلصن

فىجهداآلولمم،الرفيحةحكانتهصثلةىكلوبىحانالبردبردالتامة

.علحباخلقياتث!يفه

المماثلبنآدرا؟"حعيلنرثوروثالأيامت!ب!مذاتنىوحدث

مثلكى!مورنكعادة-شنشيمواحد5Jامخذودد،ان!و!3فرالمظ

ن!يصيرونارا!ثأن،بآخلاثسديتدشهوخه-لماي!ت!لى-ع!رد

تحملفقد،؟شوالتاكتص!نيعذ!دلمرفا!هانرغمد!ال!الألم

نأ!فافوأخبرنى،حححللتاحابشىءينثعرن3بلمكأنح!مفرذىاكذ

منهالصنبرذلكفأربت،عديددكراراحنه!دوتدتهـروالاْمفك!ذا

دحاالإ!سا!!انتدامالىوديمدلىاكح!لءاالكبد!دقدرتهالى

دتهأنلىدكمثفالت:رإلجةىنوسآلت"ذاديةشلتا،لهبرى

يش!ثفا،د-برليقتالأبذ-اء!ا،دترقتامخدرهـىالخها(لكرة

تذكرتالمَاقكساورنى،واله!الثتزأوبالط!!لىمحللتاحعه

WE
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يستنفدالا!ساسالخاقدالتهضوآنلاشك"القائلالحكيمحكمة

لا.خطرفىفيوسقيمأنهردركلامنآن،كحاالبدنصحةورنكتننا

!تكرر،ونالمباستشبرو،ولدهبحالةالصبىوالدوعلم

ولكشىاالساحةوالأدويةبل،بالزبتوالتدلدكالكادات(ستثحال

كانخا!صذدآنالوم!بوررورعرتاولعَدعدهْل!صطاولمتن!الجدلم

اننضصحورود،منهالتتضفاءيرجىولااض)!حهِأضيرحنحر!دماتلائل

.الوضوحكلبحد!يحاانللحبذلك

يتكلموموبال!معتسحاأنعينيهبحملكن6الانسانيسدلييعو!

نضجهسنوات!نبهَتربكادLا؟المكدبرالمخبااتاحدنجلهعن

سدوءاترْداد!التهوأخذت:لجثالمتالبدْام!طدجالْىاذول)تخ!ج!تى

تنتابالمرض!جماتا!شدوكاذت،؟ومبتدبوماتدتهوروصحلَه

كانواالخلصأتباعهان!تىووجهأطراتالخصدوصوجهعلى

يظ!ركانبدكانمارغملكه،ينظوونه!بطعليهعد!بتألموت

تحلثعه.لحىالتفاؤلرونب!زيدب؟لدةرالدرال!ةئىخقدصا

ا!سا،فيزوبد،لمردبارنشةالحللتةبى(الرانجع)بلدوبنكان

كلواعيةةبن!)ىتعتعةجانبالى،وححا*!تياالخيلفكوبفى

!يي!تإالمذتالجحيلابدايشىب!-اولم،للردبثوتلي،اوث!أ

الىبالإضافةثذاءافيرورنتلحقهالتى*سداءداولاكاأح!اليه

خىأدضابل.كرسبصالمعففىلَاأبرد"وببقببنا،التدبهش!ة

ذكائهجاذبالى،ححدوتدونبرد،!!دبتا.ذذتلىدانت،ذءله!دحاته

،لأ!بانابحضىفيىلسانه!لب!!وان،ال!اد

ا!بثد!كأةعدواتباالتاربخلم!دمامبلتلفددخىدأنجاشاد،كذلظ

إل!ادقةْ

لم811
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!7!

حاتتيئء:كأد!قعاخاعفردالثا،ثةذاربقدبل!وديئكان

تشأت"سصبلا،لااسد!باالتصرثى3؟ردذأحهمنا:تتلدوكانت،أبوه

اليا!ا)ا!سد-بدرءإيةتت)-(ببثالْىكى3،رْاتس!شت).ديرفى

رْالدثذارافياترتبشة!ىالىأنجينا!خا!ذ

!دص!نتنين!نان؟تتافىءابتعء-ورىالمكاماتولما

ولريجهولمددددلفدنءلىكريااتتاقا3راؤأيداذص!تحبللدىذى

،يولبوصْعثدكأالر،حتىال؟ومفيالهيامةكذبسةفيالشادةحهـندب

ا!سب!تكأاسيمباتحعانموقام،ا":يهنجاة!ن!ا"يامبفآرلةا!عنى

ثحذ؟اتحامفيوعازذ"،الذكرالظبالت-له!ليركلاا"مالتيك1ا

الفيسد.رجالارا3صنوغديىمم-اقئةالأ!رؤن!اءالمراسيم

النجاء!اث!ينذاالمقدسةا!شوحانيةالكنيسةهـلمرى3علىوكان

الحلاثمر-صة3أنحلانيسة3كبح!إ(1ادحرى"!إنبما،الؤالمثاسكندر

.ص!ورلأساقفةرذ؟ساوكردريكاالقدسهبحلركوأ!مالردك

!على،حاذ!يلالتهىالطيمالاحبواحلوربالقسحلنطينية5انو

حا06ل!ينىالملكالذرنجةوعلى،ايثةردرمانيةالش؟ا،مبراطورية

عما،أن!وكرنت،بونجوىبنهنرىا)يحكحياك!انانجلتر)فى

أهـا.الم!نجبروليمبنإثاذىاولمح!حكمترتصئتي!كانت

اجيس!اردروبرتبنكيحوندبا؟ررب:بنب!!ر!ندفيركجاألياكة

ري!تنرال!نتبنالصشيرر؟!ونديدفىفحكمنر،حلرابلسوأما

ير.لكبا

-3!

كأف(ال!انجعب!-ونؤ!لملف!كم!تالأولىالسدذةكانتولما

ص:حؤلفالددكا(؟لبتجببزصددلمبةماكولميبم!اما!غن!سصمدتدل
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خحرثالىالأش!ولئا!ر،رقيالإلنكت؟ز!فيبدبىخثنننفي!داتتى

فيىتدثاس،ا!دإداتا!تكأسان!نامال!ات3الىتت!علفوربص!

إ.لمخالازت-تبا،بإغ!ثاو!:ت-ثإتيإاتاكاكىاموبزددأتاء

اذ-واتتلةالتتطقتآنالتءخاءذالذات-:اذب:تق:تالذحَأ

تكأدتوذدالق%ثعثلى.-تفي3ت،ا،ال!ثواذ:اتذ.ا-!ولبتساثر

.،اببتبا:ابغدضدكااك

.1001ثالأذ!اءا1دتضادَتا.آتكاذت6
ىَدلأو-ب/1ب-كأ*-كاسمى

-با!اا-إحااإرزناتلينجرت!بنو؟بدذولداثلتداتتتتحَأا!ت(،بافىنسى

ب!اند!ددخاكأدكأالدلحيا%!-انجا،دبتتخلما!ندذثكأتبتمتماثالم!ديىددبرت

الخاثا"تقيالتثبىنإتاخ!ص!اعلىب.ْدربر3ْ-اثذ3بو!*اامدوفي!ىْ

ينثثدبىللل!لفاوهـداة؟-ايمعب؟سدتول!ذامادتجمادإفى؟دجاثإيخبآف

علق%!خأذا!تخاتتديملاتلكانأتهكنا،!تت*بالأ!ور

اقيترابىحهلىديئةتالأندجاذبالى!!تا،صمبواا!!-اذةالاهـاذة

نلف-بدتبيرتئرددبانبالىبالملكالعثىتمىلالى"!-ا!-بب!تاحا

.افىتمركأذدلى*ىال-أفيمباتأفي)فىكةالمط

لني-حصإالملكالىابلمد!كاشذثنتباءا"نفاءايئ3كتثىو!-ث

(حاصْكأبقبوذداآلْأال!وردءنث!اءثالذبنذاتافياروبودش)

:ىال!تثثيجتهاْنلدات!-3،المبكةءلىالثحماب"U'3:ندأن

ار!:ا*زالقالتا!اكع!ا!الثدرضالوحمعىتخل!؟ببجا-ةالمات

،سفب؟كدهـ!ن!قدحنعل-ولاو!!اد،انوقال،التتددسدنب:لغلم

ت!!ألمحا!الأث!أبخابلا:لحال!!ب!بىلتالىالضالدردربآ!فيثن!فيلا

لحه!ت؟،ا!لدنجبب!ب!نتْاد!را:ثحاثْ،إ،،إالع!بنفياتءابادوآبشب

له-تتدتىد!--أتثثا!ا،آنمبراأ!ثلماآذ،دث!تتا!!يااثاثا

ا:،3!لىل3ايتل!عِن11-ا،ءذاث؟تمثكلاالت،عهتنالظب!اخىال:لهتإت

بمتئأا!نضبف!ي!لملاللَأكئئف!
177
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بك!بن)الحننمذاوالدعص!رىَالملثالىوقا،عهو!خونه

،كحاالملكبةرعايتهوئىأحردتكننتدىءل13يصْ!،وآن(الرابع

خيقه:لىلآنالثتقنى)ذاانهتابدوجبيماقداضراف!،نه6

حيه:الوريثه(رتت)افيولش!ار41المإكب.رفالهالأستركى

اليهْالجميمآقربباعتباردسوادلهوربثولى*

كذاالرا!!رديئاءلأ!توا-يئدلتاثااا)اثوتترحلالب

مذ!ردبسالكاثثمذدال!سرنةآباديهعلى؟ذاءاته(بتحاع61

قابلفىيجنيهنفعكىلمهححلححآت%نآكد!النثهرفب!قالأذضال

أداحه.

لمماتهبحجةمذدطرابلساِنت3خلالمباجابةتابلأنهعلى

روذ،تب1!!لضؤن!رءْ؟رنجالذاتال!!ظةهذدتىاداك-ثلب!ن

فىالدعودالي!بمسدثجهوآنه،!3راكلحاهِبخْقنىمت!كةالمط

الجوابواعحلاءللحشداورةيمكئحابأسرعليجتحتواالمذاسبالودت

المسصائل.ثذهل2على-التببحونة-الملاصم

احارته.الىعادكذا3بكأدنتال!إعلمحلما

م!ناق3و،ال!ونتابحا2!نبزحَاذواتع!ي!عالأنالوائع.

4دور!نلاصاحب،(ثحىفرحَا)"الم!كىالهـ!نم!تاءل*!انبهالىوق!!ا

ا%ئ!أكفهْوخيعحديداص،هـبورفيوابانوآ%ث؟ثبظونجلت

ص؟--

أ!:رصن!ا!ءنهدكلتناقاكااإذسىبادىحي!ون11كال!

زولتىَثنرح!لكةوحنالببالوراءالواقيشد!.ايااقايملث!اث6

الذىكأعحوتالماك.-ذ!يبد)!الاقاتأ!ل!ن!%ليهانت3و،((دروى)1

انجنالمصخيرىكمضحاتلماأنهو!دت،لمحلكتد"لمدنكالا11ءبذ"

أ1/7
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وكى-ستئانىاحت!ا"رزوجضحىثرتكاند!رونصا!بككلفرى

متهرْوب-لمهبت-لبآ!ىالت(1،يئا!:،1ت!!-أبالهمرىالفيبففإابنة

تكأفونخياالأردنو%اءالثا!حةالإرا!مىكلشتالمتصفكو

د4رالمراتلزد!احن*ثتات-ت..خاتكلا!ناف!تلى.()!بالأطقبك

كلبااعادايتتعدلاإنس!عابادىنحميلإ"ان-3،صثبرانوبنت

لممثموحن،الحالىالملكبوالدت!بل!التىالوثيقةالتدداقةعلى

،قدراينتلاونهحن!لَىكةالمطلاروناتازدرائهاخلهارء!يكنا

دزدثميه،!تثتاتسدارجالأكانذفىاذبl.تلىااكذء!زذال!مبقيم!لا

فيه.عنجئنيةعنتفص!ححلناثةبعباراتتكلمتكلم،ذاذاال!:ر

ن!نكزدالىكحمتخه)!:ربنب-دع!ء!بالثلامرادوف

القدءىءقلعة!اشس(1ثار:ر11التحدال!ياءقظلدط!ابخا!صغ!ار

بهببرلماتابعوأنها!تافاد!بلهذالدوجيههاتبمدتلبآنههرودخلا

احردْلأومنفذ!اعيه

لاالزنجيعاللتبلرو!ارد،فكاناكنعكسكانالوافعلمكئ

ا!ناعاامثترتلمابافىنسرىدىحبلون"صضىبينحا،البوكر

داركنجأنهكردتخاأت!الضخ!ى!!اد!سدباخحلكة!تْدثفني!مدرف

اثتهكراءا!اث!اهـحهن-ز:أثسءْل3"رد11ujj!دكْي!

فأكحا.الآتربنارادثرغميددفىالمبحَةأَ!-تبدحقا!حَلجمع

دبالشد:اشنتفطْ!زبدا!رآثض!أا؟هـلتبعمشنحاحاتا"6ب:زعأخت

اإسبتالىاد،ةافيفيكورالىوت!تثمنرودْوالكزا!له

بخبرعل!قلما،قتلهعلىسرأا!ذةلدداتتتخةصاإتآحا-ت!بنحمص-دود

با.تتضأندوطاذ،،ءإت!شاذ:.رال!ت!غإنمااسدذتفارتآ!كأاهت

خ!لمحاداب::صذيخ!5،قهإتم---س(باعذ:ا:تءإفي6تادت:االتذر

متيمااورفااحتذءم3الياتتشكىايحف،،التاماللزديئكىبواحدافان

وأ--مذتصا.اسصفآثاااضاضلةاارر-!لقىأنبحدلمنأنناسله

01الم

http://www.al-maktabeh.com



ةدفيات-ليآتثبمبخخدلثئىتحدرعهالشاسآراءواختلتت

إخ!اتاءلالرا؟طَاتيتالثحذكباث-تثموذ!بااتاكو،ئه

ا!د%الل!زحاماعى6ءا!لمدد؟،اإ!إتتراللصتىديىتت!نا.نظإلوأدث

تةوت!رث:آت-كات،الى:إ!!لم!لتتفكاناْذلمها!دالزااإ-كةا

بشسمىلاذادف-نببمت-تأفيثل!تدْ-.قتإدكأدإاءإىيرقي3كرذلنا

إضلحَةْاتد!؟ندد:افىءاءإىك،ح!ص،ثذيخم

راء1اد!تآقطالبقيرت*خلى!ءشتآاناْتخاخلملكذى

اكظ.الإ11:اة!سدلاتا"*تب-اادتكأوثكانوان،افي!-دقثوالْما3

افيافىدالى(آذنجاافيولالمشارركأكاردت!اكذلكلفَقيق)داخاصداورب

!ة!المحع!النى)ملذثانواةتج؟%تا:اثدز!لهطاتا!؟كألتاءوراالوانعة

.ا!ذلب.انباذءدددومل3ونرور:بتاذ؟-كا

ثة-!ورنتيئالذا3الب!موفىاتبالتالوكتاتخشونوفى

،تاك؟الالى،الذكربالتتإد!دلمفذ،حات(م1711)ذادولا!كدونجر

حنف!هواكتهوقد،ح!ثرأساقف!رئيس،ئردردك"الأصدلمالكرب

نخاخهثورتال!ط؟ذاتاك!طالإرثل!ا!بضس!ااتبتللد!إناكىو!!

الىإلوا،تاالدضددت!قبديلب!بثاجسدددفر!لخورالر!عن

لكنيستد.سادناقإلحنكو3(نالذىال!مددبيخعَافىودذنلهىالذإ

-د-

باهـفىذاتبالؤدتلااتذت!أا:نأبت:االونختاثتثمأت-ثدَ:(ك

ت.بتضا!ت(إ-ثاالكأ؟ناإدتبأإكإاءذ--ال!ذت!ربال.اربمتِد5المت(

ا-دات.!ء-ثزال:!ماراباد-فئءإرب-بتأرا:لتناشذت2(رات"--ذ-ا

ذثند!رر3و،()6الرحنايةبثآنحا،آنئتلهسد؟ةبا:ىَال،ال!الت-إ!

ئأاتتتوبى-ت،،،احطإثالىاذإاثهت:شااقبفبئاتإانا-ط!وتد.ظ
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دا.ت،-ثال!نط.-ششاءإ)ت-يخ!عءَدإثاتهتثانإت!ا!؟و!بناسدتص

رثثشاقيأت،1في!صاو!تالهلااتدأرلذ.ادت!فيكال1(ذدبث"َش)كأذت3لاب

؟ت!اهقز-ا!3!!الأ!ياتباوحةا!3!لثذا!3دافي"وء-د!اويةافى:

للح!اثْفيادا؟بمفىنقآ-إ!،بألمدل!،

ا،ن!:اددرددلد-؟ف(ردتتند)ال!وذتا!مه-مكانلماء

نرىفانااكتابناطَتنجىفيانعرتطالشاقي!داثثذابافىفصاءدا

الأخلار-الؤاليةالأجياللحسادح-ذسبلآنالمتالمدب!قأنه

ذاكوراءت!ذ:بىثول!!-ذا)7(.الداتوح!لالىالكاد؟ة

ثتايهـثن!نمنذكزروردالض!بهحاتسصحفثبزولكا،احهاحف

إسرتههتهـقنو!!ونت2ال

لمببرالربكأقىتاإا!شا5ا!!ناعشاِ!قت-فبكأذ-ثذت3حَان

يرجع!ا،المسيىال!بدجبضىكىثاماا-ياقبإزا!!3شتلالذصلما

ل.تدتةالتةش"ت!ص!خاءثدةفىث!-ث"قط،ب-*"قْ؟ذألحه!أال!الخ!ل

.ت-يمابدثتثاكأدْت"-انا6تتاذقالدثتْر3دْفيىانمنهبت،!ددابحا!ل!ه

رلى،الما!-لةم!،ابإءق1ت-يئالاكأالكفاددالثآزإئكأخدارتناوبخا

لمااتمبردكأا)استثكألا!ر3الثاللإبرب:ثذ!ا!3-إ!ذتش31افيقان3و

إناا"تإلشأبىب:زتبثدإرابللدىىتذذب"أ5ار--يهـتإل"طاك،-ورلى

ثْإث،1لاتشتإا،الت:!؟ولدادتمالبت:تخأ13ث!،تاا-كأد-توليمأثب!4

5صليدذاذآف:قيأ(ف؟اءبإنجا11:لْأت؟-!آو،لفرءاذتاإحاام!3كىأباد

ئىتإذ،،ىَالذذ-ربص؟عاابت-ل،ذافجدتذتذت-ا-!كببدوابن!

ث!أ،5ررلأأ.إشأ"!:-:كأنا)1تطْذ-ر؟!م!ااا؟؟تودكأ.اا:ا!هلىخلزثخة!3

ثذدر؟تآآ!شإشتإ-طاز،َضاايم-:تإ:"ت!تزكأت!أثب-ا-!َ؟تاتإا

التتتادت-إلدلأ-اإ!iL!ذ!ا*ا3اتتلِم؟8-!اقانقياتول!آتظَطَلتا

الثنالفبن!نتثغتتبااذحاكأإب!لدىإنجآ!إبىابعندتدتا!3ذدربور؟

.)8(ا-افدوطتاش
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ءم!-رىبظْإ!3االهَتا:بئآحه-إثح!نترال!!دْتانتلمحانثموتق

يفددصتين.ختبنا6أولادكانواالذبن(الرابعأوبلدوين

جدت"لمةظ،اهتحنأقلالذكأابةصلةفكانتالأبتكةمنأحا

6%تكانت!ال!الياأسثدرناالتى،سبس!بلياا)-كىأسظنا!يةمن

،!احدةأممن!انااللذينوع!ورى!لدق؟نالمربقااكقذ-لكالملك

منتروجتح!ااةولدر!جتاككاةختكانتالىآ!حمالأ!ولكن

فولمك!لْهاْف*بتاْكشدز!--،هبرتثم،آنبوولْت3يفالفيفولك

ولإتذ-منولدتة،النرنجةحعلكفبا.يبالىوفي!تفالصحف

نتيسهالكمسررتهالتىبفيلبوكان،ور3ذوعددهمت،(لداسيسب11

التىالشوبخة-تهز!الملكةعناذفصلقدبجصاليا!برترادا)

مداوكان،وكونممدصانسلويسهمالمهحلفلبناانب"تق!كانت

والملكانذتاليمكانثموحئالكنتيدطةكاذ!نحتالثاالاننصال

كلأمنحدينةدتصثشيبةبى!ض!ماحبمادرةذ!!نا!االلذان
بشا.فلباا

الفإفد،!ثدددداالبرذيةنر؟ل!جلا(ر؟:وند)كأذلت3الكان

.البشدرةأ"سصر،3حادرولامفرحلهغيرالحلولحدشنتا،اكوامشلت

وكفان،ذ!اذتانعينانوله،!ادللمتا؟ت:لمفلمدلفئ!بلنمكزدوأحا

وتفئها،الر-كةدمدرعة!نب،قيورخعكانهـا+،ذبالتا،ءريخمصان

ق!أكدر4وورنثدفدحأكلهفياثتح!ادو،ا!دْخلروبتدالتآثلىورنجا!ا،غ

الشىءبتهْداضيارذإف!ابالىةعلىولبتلت!إء!ع،ءادىرتاطى6

ناله5،التات%بمحنار-افيرات!الى-اليمافاكةاو!ت،اUSذ!شأ

.كبدراب-داذلكت!!بذلأندقياكدويدفىسريواآددوبإ!ثناء

وكانكاءْوالتيةالنندوكأتssتطتفي"كان!اذلكق!إدث-أءإ

الكبتا!نف!احل!ب!يابلملحترفةالشددب!سدثولثىتفتىا.داكيثمبة
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خط46مجل!رحا!ضراذاالأشظآالاءصْ"يفولميكنوالمؤلذاتْ

الاجابة.علىالبدرةفيهوسم"شخص

المدليمة!!شصةفى!،فينيس!امما!تىنةالمتنف!!قىتز!جولقد

وكاذتالث!اءل3دريةاحزآدومىEsckiva*"اسكبذا"من

الادأ؟-عتحنهالهتت!االت(ريةطإ)لالجلبأصي!!وولتر،)أرملة

ة؟ليوانتخهزواجات!لل!ولنهقحتتنجبلممذدريهلالستبولكنها

هذافعا!أولاددكاذواإ.؟ككااولى*دنايرب!انأنه

نحودبناميا_!وضصشعذاءنلالقلبالخروجهذاكدو-والآن

مذهودع)9(المنصرمالمصيفآثناءفىانطنقولةفيهكناماالى

مراسمديوانصاحب؟لرميختأشقف!رالف)1اككراليدبالدذيا

اليمايحبأحدوجودضروفدعلىحريصاالملككانولما،المملكة

هد،ك!ء!ينذىتهفبارولنصيرةاستبابهـقدا!للكيةبالمراسلات

المششارْمكانةوبوأنىاروظيفةمذدفىالسنة

-6-

دحفدقرجالات!إرقامآنذاتثهاالشةكذدآثناءفىحدث

خفالذى!أدوب)الدديئبننح!اكديئا،!!اس!وا!دتدتوا

!!!ينذاكاد.غمرعى!اكحبمكان؟،متدرصحلكةخىثطديىكودعمه

لد.ندلغقدي!قلمالذكأ!الدببننور(اسمابل)الحصاد!الملك

دأمرالدينعبدصا،حلمتلك،لهمقرا!لبص!اتخذذ؟وكاطالىلثرد

رطlَصرهـفاتجتازوآددترعدانالاءدمدب1،)يه!:2لهأخال!حصر

اذقضاء،و/.خدفىدددثحةاهـ3لياتذمثقاببواءاقيتدردة!

ووامالحنحاقةنروتهدملهد!ثقحدفيةالآثالىدش!يمهـنقار!لأدِام

رءب!تسلظانهالقالا!بةدتبافىدج!ب!رمفىت"طحعا
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ات:تاتكأ؟رباث!ببذ!لنم،لقنا

تتنما."إ:يزفا.توا:&اخخصث-"!

.ا.-ا)ك-فت.لحَا.:لحاا\.
لا-كا!لاتةا-

10Iw -.هـث:لات!.

!الونجاءالكأاإء!اببع!ببتكأغ!-ولاءتال-!!يم-افىتنتتردذ!

المسحاة!لبسث!بوب!!حماليمقافيا-!"نتءلىلكاتاسوتولمإدتحق

la،،ةv،شأخازأداحال:ك"باسمالآنوالمروكةالب-نانيةفىالاسمبجذا

ا،سنماخروكةا!ث-ت!تدذةعل!!اسند!اىحا3ل!.ك2ْالحرببوبْى

----.،.*كا.
ددبت:وكان،قثالكفبكد-%ي!ا!كأوتهشدبزراريا.وحدم،(هـ؟،ت-،1

الأحبرعوسئءِ!إبتل-دلمهبتهـ--:ضاتوثإدنأبتدأ:ذدا!كت

حادث!دثق5ثلالت!ندخخه!إإرديئء!قإ!-تفى(\)ْالثا!

.ا؟:تذ!كتذفين!دوشا!ال

ذلكهـنار!قعفى!ثثذاوتصتالوخ!خان3ال!تورداتَتااعى

ال!اقيغ.

ديبخىعاولاوتدبالذ!ب!ئبلص!ندىالملكات:إ*شنا-ادتفر،

برتالدىا-"افيوالصختبراتكأ!ةإطالافيز!قيدكتفىعحلهع!يه

Ls.,ء!ئا iIاترزحماتئا-وبقيتاتكأر:ثادإفىء.تا-ربغىخآاوش،ة

ءلىزخت01ب5-ؤتالتادرآنءإىاتناءيرلمهبموائؤقيبنيماك:اكأ

ددا،ابلحاكأ4وت؟3ثإضل!قيا3كأءدهص!!عم!3-تلأدد!ع!ق"اعا!:"

وكاذت،الت؟تإحخاتبدم!ق!للري!!لةتإنخت6كأصال3بتل!وأ

ىذزبادةآتنذف!مد!افىدتتدحَاالتاكآق-شببيت!3تتاتدتث

!!ادحعلبم!الهـ؟ب-التتكأ!ند!:لظ؟ا،إت،!!إ:ا!-د!!إإحدرد

ث!تبخا،الت..بحاثدظالأ،ىار!اةبم!63ر-:إطْكالأن!ذلك،اكاكة

م!ذادة(11)ا!معصبب)تفيفانهذ!كءلمى-زدادداال!هـم!!"!!

لأنهانظشحنهأتتداحَاذثديئاكإفىع!اكإاذاارب!!دقدنحرح!:3!ب

ا3%دىزل!دد!"!!-!:اد!تا!دى-إكثتيه!لىا!تهاذادتا!ط

كلاليدبشلىمنغبتهمأورءاياممقلوباكتسابفىالأمراءعلى
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الى!حليمضرابقيا:وددإلصشبإفىبآدعىنث!ىء:!خاواْت،أربسحا

كباراككان.!-ااءصتفيا؟دىأنج!بإدتنآلال!يحاال:ت،اءاثذحنانربل

خافىحأحافىإث-خ!اعخ!دطَ"ا(ن:ناقيهـتفئ!ثءلىرْخاشا

ةد!ات!تالمحىافدرثوربتق!تهزياددالىمملكتهرقتة!اتسراعنا!

ذثبتلكن،+"لذىتنك!كتناحف-ابقة!نتزبد3.بئآ

جماحد.لمكدجبذلناكاالتىالت!دكلالوداحاْترايم

وودحخازبْنانأ8لىدهـوعبمضوورذبرنبتب؟ذرقالبومتنهأو

لْذقدلْاآ!نولابد،اروتابىرئاغبذ!ركاذأخ!هدر&تنجذ"،تتةكت

ءفينا.وتحيفالسدص(ءر!حةشاا!3تد!لمكاتثلى51فىا؟!ا!ل3

بعديف.بلم!الثىالصكلةىالممكانمم!اعدأن!انرك!ةال!ثللن!الْد

ذشجعهأل!ءفينارل،م!إب"الت!ات:اب"اكأذقيش،آنلا،ال!ازتعن

خحلرويقلخيلهكفثدلأ!دب!ح!الأحاللدودكتزذازو؟ذداى3ْ؟في

الم!لكة.ء!ىشجثات!

-ص!

قابلا:!دآأ"نا-تتكدىا+ب!،!فإ،التتكتث!قا!-احت,شؤدآ!ا

ث!بئاملأد:ركَقاذياءثثإ؟-دااورتون3با؟نندشص!تىسسبإهقعن

بصاهـ-لْأآا!قد:تا-الارتورقادذذ(كأحااكثفتا:تولدْإك،6-بخةتا

حهـراتفتدداناءدد!خاأدلوتمادناآبداعتح!االدطلماذاونص!

ادذالعدثث!اتاتجنةتنى5!ذا!إثخاالتاتتجئىال"!اشلىحتزدكم

نأط!إرةتذذ:.كأت؟تا-إإاال!ابذأنكدت6،ءدداحنىنمذت3أ!!

،االمنمديرى11ال!ميحدبح-ت!"-تتتنم!با!دبال!ثالتجد-ث-اتاصب

ذ!كطلىثقهـتب.إ!با:-!ثْا؟ا؟!م:ذثلهدافيىورعترف:ذعا؟-

ببممفتكهتالب!مالرب!،آ.؟،:تاآا"ءحالبفيتهـلال!لدبد!بداتالاش

ذت13لج!!بل!كلتأناتفىث-!ن)!فين!!م-مص!لبدتحلبسائ!الفز
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هجحاتببحخ!قا:واال!اتولثمنجا6!اتنيما3واقيق،!دادونهمم

اباغابلشبثادترلملكن!انجاأشأكيمأ"ثلاكات!لجمخصومعلى

.والخخموعلافىستسالأماضحلرواما

ظروتورود!هبتا،نذد!لدلاون!ن)!نابظ!رلدطببأولانا

أل!د،لأكناأنهو(تطىءا!2!د-راتجانءاد!ونتيلىهتهياحنا6

الليومأصا،الرببخشيةقلوببمفافتةدوقه-حا،دبتورلأكانوا

الحقيدةءتنأقباومتظا!-وندتطابذاءوالث!د!بلتلمغ!لفقد

فؤوأنهم،لملرقمراءاةد!ن!رامل3يحاونلكنبعمالسيرية

عنا،أبحد"!مأرذلدكون!هـالمانللسديى()13!ال!المكالذينذلك

."تسرلاطرقكوبمحرفة

ؤلاء5ء:لمر!متهالربيم!كلكأنفى!ثطا!ة!لااذنعجبفافى

ا!برجاارجالاهؤلاءأشبهوما،آثامهمبسرنجبعليبملغض!نجهاظارا

المرء!اول!ان،الط!رقفىهـنيماكيمونلاسبماا!الىجيلنا

تبرزصورةيرسمأدقدلفظأوق!ح3لاْخاأحدنة!لمية!ى؟رة؟رسدمأن

ائهال!،لو!وبز،!المتلأل"عافيصادةواجدفاثهالذميحةرذائلغ

تاريخاهيكذبهمابكونأنتنأكث!مبوكداباا"تيرلديهسيجد

إنت.3الايحان!هـاسصةا"نو!وأديماآحاحنايلوحآ!رسببو!ناك

فىالشدرقإدلي،االىجاءوااكب!الأهـاذلوقرين41الرجالتسب!

لتدحةالروهـكأالاذنجتاللتهـلمص؟ءمذقتؤت!انت3و،السالقةالأزخة

ا!!بتدرواكذ-،إؤتالاثنهبىقىدتفلهم!يمنم3!ارلا!-انئةداث!ذا،الدديئ

قيض-النرعلىالتررقهـا!أ:ان!-يئتلهـ!،السرظحالمدتعمال!ت!ودوا

أدكأتاتصسإلصاألدورافىماتتْ،نفي!1ياحا.؟آ!داذثا.فينم؟لمدابحنخم

باالثولْادخودواولمم،ال!ربتمولْطد!باذ-ال!ذ.ألتنمءرْث!كدورإلى

!أراذنعجبفا!،الإنتهـخاءعهقى،في!؟تمضاالقواس!كاذوا.لالغت
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ز!ق،الطَثب!بنءلى:ستثلةدتظبأنحىنالقتالهـلiا!ناقةتحكنت

.أزت!ها!ذىالمنصرفىالتلب،اليدصا!إولاذت3برأتياتخترا"نل!ا

اذاأفمذىأ!هـننيدتيبالقتالخنىآتبر!مالذينثل-ق

بذغ!لالسالأحالمددخرألعذىقأدرةا!دا!حماقوتانالترحتما

ةرإالمثاوتتصنجاعلبولربة!إغبرلأت!ىا!"الاثدلةامدا!!قي

الثاذبة؟ْتلمىلالأولىةالظ3إنت

تاهLاوكحاليةأهميةقبساعندقللاذ."لمثسببمناكأ

حدينةللمحلكانالخانجرةالأزمنةكىآنهذلك،فرخ!اعلىنفسهي!رض

إدنامذدكانأمرشاوطاليسرا!ىخذتا6واذا،بثهاالخاصحاكهثا

عواصلثمتيكنلمكما،الأخرىعلىحناالوا!دةتعتحدتكنلم

تمامامتإلمفةأمورالغالبفىمناكبلكاذت،كلخافراكاواحدة

المخالفةتماميخالهونبا!صد!مانازعتفاذا،ترركاثاحدةلكل

الخطركانذاتهاهىمثلنهامعتتصارعالتىالحلياحثليالباانت3و

المسبيإنخشدتنهمعنيقللاإعاحلفاءمميتث!ونالذبنوكان،أقل

ا"نفسهم؟تسدلبحبؤو-سنآوالمثه-ركالتطزلدكعبينبمذيعايتردون

المباورةالمحالكجصيعفانشداءماالدشاءوقدلآناأما.مبرنالمدإ

)ءمادأندرببصذذفذرى،ا!دوربلل!ردجارةترتأصدنجرتقدلنا

لل!ا.أء4بكضدالمسديرىالال!دمخه!بىالت!شارثذلك(ى3زذالدبن

زنكىنا3ذرىأةولانذا!-يبصرذفىاك؟الدينذوروالد!ثوالذى

على؟لم!وداسد-ولى؟،الأتكأىاكالم!ا!نثبر3ف!6:ا"زلم!انمث!ذا

دوابح!ابكلأإ"تذلاكأىا!فيالميفيبنكىنازمىكاذتاكىال!كا

الصادقبنْصؤحنيامنياث!جد!كنبشتعوقدل

حىندحثقصاتبفأخرج(حص+!!د)اكب!ذ-را:ذورتاءثح!

ذاصكوت!ى،بذودة3اترابمنكث!آهلب،آتْداذةبىله!إبأرصْه
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نءثكأتااكىحار!!آ)إىوخ!نننا6تس!لذالجكهعلىاشر!أذد

فه3تريزحساعدة!بخخطأيشاارإبنف؟رعاسدد!اإما3،أ!له

يجحلاهـآنلمةالخفاوقديحةتحدتحملكةءلىرىيسهدا!نلتال":؟رد

نءتدبدذاتكأةىبْىثماذ!ثدلناالدىاتربتدتنج!دطلد-صااتااصايم.ا

.ت!-رىالماك

تد؟نؤلذ!شا3صا!ت!!لمنا!ة11المكالمص%عهبعفيانتكدَذا

وا-درجلمشبلْةوفيقوت!للهشد!دكبىا،واخدم!ا3ع!بالح!اإ

فثلأنشدمدت!دوتصتبرج،سد-اددشن!وبأ!-دوتافتذ!سب

نصوا!دئمي!نوكال!ض!ولارثة.3اذتولهـ3خددذاالسلاح

وامر6تجاملأدالمشخحميةمتارضتطاكلبارئىالرريةيكلكرجالمنا

ال!ولالإشرارةتد-تكماالتالدديئتا!حذا،ودا!ثتدبتا3و)لمث!!لاه

لمها:دشمر3ْول،وسد!ادهمعاحةالتإله!!ن9تتجاكانق:لح!تكدريىا

رثاشالم،وححا!حمر!نتذد%أرفيالمددتحا(عادتلباءد9ذش!:وأ":ظاك

ن36حا.131(ا؟،ربزاهـبالتآذؤى!!3.سبرةكفداتايئ:عدار!ن

الخبلحصطْالم!ددباليرتا*أد6؟بىتدورددكاتتتاا"ت9اتوإ*بثدْاك

دو!رتإنرالأ!،أينرت!نأندلماخ!إلإذشبالانخهفثمبنواهـإرببن

ال!هْلIا!تبابتذابورال!صل.دكتعذدد

ت!ضد!عنا.ندابعثبا3!ل

ذ!ك!ضص!واا!تبنج!ضعذثاتثب-!لفطب-طَربضا

الفبلاثتلمتاكأءلة!حة-حاهـلتكلالق؟با:ا!(41)الإتتاع

ذشوة.لاغبآلىْالههـ-تشلاع؟التكأيا،ذصد!"كىاذفىآدرلصاقىالت

لدا3أتءامشتثرهـذاكاا!3ث،!-،،!؟كأت!ىصاتدواتار*نثحمات

لنا،خحإإبىاءدواآ!!-حأنةءلىذلاثدلكلحاوتأل!اةوداداز؟

وفىهـخرجحا!!ل6كل!نال!لمدكرفرشدأ(ادكأنت)فىقام3وحن
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ثصذإكواحرابلساحاكأدالىاله:ب!هـثذديئاكا"صتهفاتنجار!تفي

شهَا؟أث!آتجالارضبئاتتثفالأقلديم!نالتسمالثذذىنزل

ءتق!.تدبنآؤربتش!مد!%بوخص!هـب

-9،حه

ذثرادلت)16(دخماذاعتدنالبنءىايئ!داثثثدكاذتدبدحا

را-داريقدإJسلاانيااْتهـثتدتو!د)ي!إتاذتب)ص!نا،الدديئ

برتتالت.ربا-دذد!النجارثىالب-ثى!ىالدتيدياؤوكااجن4

ا،ثو!ضت،التكاةتلكع!ىتدتذالدكأتداثا%ل5ب(أخيا.)17

رب"فىتوفالاذ!راندةبثواتيئءا:!!ء%-!تنالإحمافىحد(نم

يادى16د-ربالسىءاحا،رخكهاشند!تا!تَ-%ءى1(811دلإ!و

شيبتخلذلك،ال!طفىإكإاتلكلفواالتْ!-راافيبتكلا?إيهآدي!

و!برث!ا!اتهعلىحعنبإءالاْقالثرلمدان!ن3؟بردؤودهـولهادبنا

أخية.لإدن!!نانإيصا!وذ،خصصدزا!ثابيخمالهرات

المتروصةالمدبنةعلىحاكعاالحثلتيمافيحديى!ذاكانولتد

عليتناتعىب!ذل!لىاكشانبشالواكىاقئدماخَا!ىالىِبتثى

!قد!وال!حاد(\!)تىخاإاورضاث!تخ!افيكأبرتتدزتشاتتدرجتنجأ

ء%خْت%ددددندبدْولَالبددحةخأذبذ.ء!ت؟ددكأتث-اتةع!ىشيمادت

يةا!إسكانذ!اكأح!ليهاوفاقئ-بكهذبت!-ط6%!لىآذءل!!قا!تبالموحمل

لحتاء-ح!ون3ذأنبْساولكأيرتالفيتقالىفي:رْإةإنرت.اا!خخت%فالسا؟تحة

فىخ!تدخدرب(!الدبإتب)ادكدرأ:إءكلحا،"أخدكأر)!د61!

.تات!تب11لصمبلا

!ا!ط

التء-ا،ثر!ت-دث-إ؟:ا!ءدذأاثاثهـد:دبإشالتاصآا6!ت-.اتا5بنمل

ضأ!داِاخاإوفي،3!اا)يمفللتربابا!هد!اتتأثا.ئا!رال:!سأك!هـت-د
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ثم،فيدا!كي!قطشاعيةال!دينسم!كانلهاستتسلموف،كباإ

لاْكا!ب،د)!:إل!دمالمورت!محىبادةفحاصدردخر!

ذلكإت؟تا-طشثلالمالعبرْءخنليخمءنال-احلؤءيئرتقيآلم

ال!يةالىارفواددكاذ!االديىإلحلكوا؟.!بمءلىاركاإاذبنالأن

!!!صدنتقدكانتوالىالدتىءتت!لى!:دفعدلعلفالواثة

.ر-بدآ!لصدنبالذ!د!ةرزودتإفىحتأ!له!!تزتقوباتحرإنجالور

هتهفىاتةا!تىَالأتتإ-ناتةلاالدبنإحص.ادشلم!لك

!لب!تى!ندناالممددة!يةWالذوساذروشدبزر!حادو!ىلابةال؟

.د3الاثذدحهلتنفإالأك!ألىو!ام.ذاتيا

الىأرلمدلواقدحص!لىةلمتةالىإبئونالاكانالأثذاء!تدفى

منذكرذاهالذىا!-خعفيكأة3اتن!د!هـاتذاوالىطرابل!هلىكوذت

ذاكأزالاذبهتاكىالمكمحارب.حا!!!ب-دىأن!-إإيئقل!

الرسدلهولاءاوكلبْت،لمغشضية41اللثر!و!اودؤ-ديمبجمللألصتنتات

!ل!لتي!-اوآنا:!ناءاغب-:ناكخه-وتبافي،دتةتنبمبلفله!!ابا"ن

ا&ثذصىالت-مleaكائعد4؟ددت!نننأحساءددكلآنع!ىافد

.برإتثإا!!ببفدب؟هـقب!اا!الابلآنن36بلى

كعاذنالصذاتب!االئبعة؟!ثئنىح!تتب!ان13نطآذلكال!دضاف

الشابالأميروالداكإظذ!رالمىأسبنضةد3!نتالان3التديئ

و!ان،ئدددوفياثا!كوذتلهدراحا!اافىشهزظبر(المدماعدلالحداد!)

قيةألمفسدد-يئءندؤل!فد؟ةدنجحهر!-حانتأيداالج!دت!تابح!م

لمحان)ك؟نالهـكاث!،ذاقياخفحةادروتثنىبسب!ء:ل!كما،ذبديئ

ضيها3أشرإ!مقابلذد!-مقدحديدا!لحا!بظ-ارذديدريف!اأ

.11اسدتالد!،1
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منللحصولشياالنجذلغايةبنجذرونبونالصيتكانولما

ألرثعائنورنمنبهاسدراحإقإاخناوعدعلىالبعةولتدعلىإل!ائم

رعته،الس!وستتخمابلعسدحَو!حإجحغتكالىاا.ترت!ائنهم

ال!فار:،يحدهموعداْحَأالمىون3ْارااتء،نيتبمعدملمعمتببنلكن

المشارالأحبر-!دب!ضدلالحرتإ-رش!!يتمآنييت-طكاذ!االذين

ش!قىعدىوؤلبوثا!كأ!!!عدذنماالختلأدكأا،.!يربفىنحناةشلثا،اليد

تربمصهقدكاتواالذىر3المحسدالىاكودبارأفىإفىحاوب!تاار!ب!ه

قيلْخذ

الىالتينصافىحزهوبسببالنهاضبالمدليدينادارذ:دى31

ضابقالنهجحاتمنسلسلةعدينه!اث-ذاحلب-ن*ت:رابائىمثرضعظ

الىلد!!محمنهحىتاولة6كأشتددةححتطايقااتصكلاءادواتيخا

الجانبانالتقىالتردياتشذهحثالاة5!بت!نبحدوآتبرا،القتال

ا!واصدلة!ملانتصاراالدبنحما؟حازتحرار:انتىعنيفقتالض

لج!قيتبمبحضتبانةبراءكنكانذلكأناويقالبالرثعلى

الدبنصلاحرجعذاكواذ،عكلهاتب؟مبردال!الرشدودعحتااذ

ذاتثها.إدينةاأخذلهسبقاةنب!داقدتتىصلىذولىوال!تلاالى

لببدبيئالحصالىكأ!المة!حه!!ن(الدبنحافىح)ب!ثثم

ودشا.له،ختحصرودودث-!،شتلبدإ!أزنت3الت!ثي!ايخخس

لمنماء-ته،!تكأات!-دهـءْالدبنت-را:رْحعوشا:نا"!وب-د11!

فيهتكوطْرفكشاالمحللب!ذاال!وذتبرث!إ*اأثثكأتت!احفست

ال!!ذتخهلىبض!لاآرْالىثحذالمهب-ثعانرثو!!Uإالئرن!

!ال*ماد!افيا:نءبر!!رثماثتصا-خاا!ب!دآنأارايذ11اعىد

!سبهـاال-!ماذنرءادتالرجاءفيذاال!!ذتنجهاندتباب،لهبدنجحانه

ديئالت.افىءاكبقيةالدبنإفىح!!عادآحا13م!ةلمتاانجىنجمثآبااتثق

ليكرمهأبديلح!فاضتوقدفردمم،الر!إةكذهفيىاث3شار!داذث

ددارهمْالىالجميعوءادر3المتسراذكضاثتلك
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ذذرومادخأى1ثحث)1امنودتحال

كأفيتاشتتد،وخساتاحما!ا!:دفى

قة؟نإااإحد-ور.اص-إذتهصدإذةروابئ

هـتا!ودتذاكمت-بثتثبححما!ذا

أد!-!ا:ف!البمتتد!ؤا!لئضدى
ورءر.

دحَا.ا%:ت!4شاذلتزدادة!ءتنا

،ثإ-تارتنهالتالماكثنف.تابىاسا112

ذفذ/ختش3:ذتذ،،:آاتالا:-

كأأخح!1ن؟!2ف:اإط،ءا.لْاكتطل!

تالدابلمحانىَا!ت02()إلىةخب!

كلب،ة..تتتداذز-ا!قيط+ثثأنئ

اتالأسنَا!اتإيئاثأدرتذتكاذتالتىاك!-اتءادتاك!نجت

نثْ!نرظت:نضاليرلالمةا،ثىإدثانجاانى!ربحت1731لتنةبناديىصْ

ال!ف!اة.

-أ3-

لمصذلمه)ا!!ابىكأدل!!لرشدرينواالخات!سوفى

دبر!تأسرقف3!التاصمدبا!!لم+أ+،ard!ميارد"

!اوبالا.ا،تضلازمهأنبىكىصد!رفىأبله

حمات(1175

وابادوذد،

.!ت!عخىت"رووتمدد!صنك!ت!كأ

تاافيتجت؟!4تتالأشي؟رلصبفاظلتدد6-رصكأبسةانت3و

ا،اخد!ذءنثدبردليرألدلا

رالتتبياضااكرجال

بنا%-!ت6ب!بز

نمبوعذكاا2إمبأبض!تت!

ا!التصىناا3تس!!ت

لي"اكأفيا:ها"بدءلى

ب!\

أرإ3رتاتبكتا6الث!ثهـذاقاتئنىا"نهل!

قفيس!!الا%فيغدلالت:دءاث!علىاثالماوكتاك

تو،ال!تشةاعىاففدرا!1باآثتمنقي

ت.لا.-ت:ثتتء(67115اآد: .-َهـ.م-)--ىليت"تتأالثا

:إاصتباتتيخددلآشبتل!التبمشبظدت-!تفخرا

.ا-دا-اك U.4M'4.ب؟!ح!-
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حشثِ،الد؟نصافىحكانوبينحااتبالذالثقتتاالى!-وفيى

(ابخاد!)-وديئبإاطكاالىالت:رءتجالبzحهقي7ش)/،ذنثخالكل

اشات،خاتبتنبا!!لد:الب-تنا!ندتقاْرترتلتقدآن

ضنببايذزللمهدتتتظابمهـشدفيشيسة،زالنلتبالتعرخ!

د!ةرانا!تكألد:تاث؟لمتإتتثإكبتربنبإتكداا-ا!ا.تدنابقا

زالى(1؟ذ؟لدى11--:ث!نتفيالتشالثانجةخاشل-حر،الآ!دنبىصبم

بلحماردع!ىن01إت1ت:لجا-إثادحثقللمبودتل،باسعخاسدضيت

لفاللصبفيكاتذددناثترتاتفيا!حصرادتخااكذاذقتال؟وكان

فى!االنتهـانبخصرتقنذا!بت!لالمىاثمثثخ!!اذط!!زاا،والكأ:يران

!صدهثبصااثوكتلا!ؤ!ل"سعةالمب!ثالفيماندئىابخايخةالزتقع

احدد!اءإ!-تبنقْارفي-إ!تشوكأنكأتباالخأوتزذدد3!/ثنالثا

آكدر!ىالتى3نالأضاالىوص!ارهمبن!دائج!ارت!!ابقدوقا

اككماث!اتنا!ثحميئةرد!الاقلبمكلاصص:!ففثموىن،تحصبنا

رلمجافالال!دبثىقي!يدوثى31()(تداتبا"ب!تتتتىاندكت

ادذاؤوولثحت،آتالربتول6تنأكدتعتباددحىول!دمثدقكبلْة

الْت3و"نانل؟ل!بإله-ف!اَءذ-اتتث11ا:ءحخإ)كهسأإ.حاادتاك!ط

النمالمكان!اىتلتذ!كأتت!ات41ورتدحنالمددكقةالصاؤياإثادا

ح!دنا،ئىا"ثلهاستبس!رالرغمت!دربالناءإ-"فئاست-اىالاذد""بيت

وا،سالأبالوفبرةبالتبحةمثببنغادرو!هذاتتثرت!اظ!ا

سالمينرثح1دبالىءائدبنالدحاثورقةعبونمام9ااذت"-اتا،التحة

حشبم.ضاعلىآح!نين،أذذسديخمفى

،(لدذ:ف-تءد:3111.التاللتاذاتاقيسذ،.ت!!!تد؟بإت

4/ذلد.11تصا+اء*د.خف!ذالا،.ت:-َثتةت!اآتإذ.:.تبر.ب1تت؟،تإإ4في
..!:-!-!-لا-هـ

ا!-سل!لجمْاأثذب-الأذتمبشادرست!5!3-له!القصس!منرتلدقرذ

!ا!نضب!جميط!لممسللَأكئئب!
ايخيت(1ا13-الر-ب)م
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!!أ!

افي!م.-فىالرابعبلد!بنالملكعقورورنالدانيةالسشةونى

كا!خاكىالىوقتوابانم(1173سنة)اْغسحلسشر!نالأول

الملكقامحلبآحامفيهكوب!اضث!خهولالابزالالدينصصا،حفيه

علىتافيةر1وآتفرلمصان!ج!عكحا،المحلكةرجال3اكأعاءياءخد؟

ا!!اقحةالجبالارققىصيداحنحتةاجتازأن،وبعدالت!ثآكأف!

خصدبثرخعوه!"اصارةا"ورصلغالتدثوأر!ىا"رضدناببن

يرجوهكحا!ثمىءينقصه!لا،المباريةالمزديىةهAالمببهتتواف-

وبد-بث"بكاربرابسث!للرفلتخلالىثاذيةكناكحننزلثم،المرء

،المد!عهةالكبخىنقفا6حسبماوال!م!ل!ىلالمنتفيصلماالتا!ية

باسمالقديمفىيسمىكانالذىالاقليممذا!ىان!الجهويظن

فيهلبب!د!انقالإالدلي!ايترناالتى)32("،التدورأوانظ!رية)1

أ"رضحنكانذاتههوآنهكما!ثا!ارخاناكانفالكبدكير

فىوردحا-دةالجبافيزمنةفىنجدكذلك،اللجاةالاراخونيين

لاْنر؟نانبؤابةيسدعىن13الموضعأنكذا-)ل!رائبلحلركآيام

لت!مبحنرلحقربمأقلب6!-و،لبدانب؟ل.حسصيدلغ!قىبتدالسيل

البزءحذاخدآحاوط!ببالمسدكاندساكردوازد!امالمصحىوحائهررربته

عراحلةالبءيم!تىلإتزالحتيهنةكيهفتقومالوادىصن!ذاالآدنى

!هار!يجاأ"سمبا!دبثا-سمىلتىانيفاصنجاتشنهد1كص،ارالأسد!بى

التتنحةْمئمالدببه-قتتتعكانتحاءلى

تدشرأو(لأ)32(ا)بانيكأا!ىهذ*أنالآد(ردارلتىبحى؟خ!ق؟

شار6ال-نوث!ى،فينيقنيااتمستحص!نأكبرالغابركىكانتالتى

المذونكصلهفىبدالب؟حختمدردفىىلمالصوتا،اناولمبإ11اليبا

+حمالا!!ص!اء

لأ9ير
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فىاضذواورتىادضعكذاارىيصبونعسكرنايكدلم

ححننرض!بتكأخسيمأداد!نالاقليماْرباءكانجةفىالإنسدياح

لمفرارنخلراأ!دلميتصدولم،صادفي!دحاكلفىانالنبركاةمررر!ا

حسدودةاليباإتديةاالظرقبثبخكاذتالتى:الالرالىاإثاا

قيللم!كاف!االىلو--قدالنذد-لحان-خا،الخسكزث-لإءا"تاغ

يموا"!اتآإانيم!!الأكبرالانبممااصخدوفقدوصقلنا

Jبثالرادى!ننحتفىالوا!ةحةاكسبإكأ!!اما!اقالىاور!ماسد!

الخحمدبْاد!ءكلأيذوئر

بالقرب"جببل11لص+لعبرحرذت:لممهلى!اراكوختكاناك!بنذ

ورورابقدرد-ب!ك!دبوذإك؟المنتلرد/1ص!صنالمتفوفالحصنحن

وباء/ال!ادىَنئ!ر!فى،بعلبك11اقليهمالىبىرجالدفبأةتقدمثت!

كادفعا،حلردكهكىبصادفه!ثصىءكليحرقب!تهمناك!د!التبىر

.النا-بةدللمثالىبا!ذ!اببادرواهـتىتقدمهبخبريسمحونةون!نا

تانالثالخحمتورقد(للانتتت!وقاءنالإبذلالكونتكانولما

الوادطَْوسطحنوررببحوضعفى

دصثدقفىحم!يما-الدب!ح!افىحا%و-الدولةمتحسثكان

عمسرهالحالفىجحعحتىالأخبارمذدتبلنهكادت،فماالمإحاكن!ا

الدولةشتحمهلىوكأدت،3!؟تالخددبم!اولةالمبا؟آكليا!نههـئام

ورد!قيفادداقاحت.كذلك.عايالاز!فواستدل!قتالفْ

شم!صلىلصددوجاءواوجهأكحلعلىلملقتالب،لاستعدادناتبت!ا

لية،بخ!إمحةاتاديئتااذببنلىب(هـق!لىاتإوأ،دفذنابتتدحآل!!لتا

فى،ووقحت3!هـحن!مأ!-!!،وهـؤلا-هؤ!ءتنالكثنرونز!لك

لكابفهلحل-اأت-يىلأضرااذقيكأكأ،نلترفياحنغفديىدادتدأ%شرا

إ:ذ:(عهصنقلدإتفىشةورشبالدولةصثدمسأنلمحماجاكدووْر-ارالى

!هـملينعادوافي!المممدتبونأكاالمتتدرْالحبلىالا!ليمالى
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رل!ن،الماشديةقحلحانا!خامبموب!مى!ةونال-كيرةوالختبحةب3لاللاسا

بدىونل!أكأاكاان.تإذبطاربال-م:نؤإد.ا،رث!أإنت!رونائقد

قاتاخمددأات،قتت!ثربضت3بازنجة!نمآنثنصفي+:ازتْ!ااذبغل!ااكاحساا

.اصتاجىءاال-تإب؟ىكأال!-3ربونتإكأبآقينمأ-لتم،للنبب

إتالدتاإ:تالتبد:ث.؟!ض:ضظ:تبحلاداكعاتا3-بئ

بىبفصاز:تْالخمدْائمت!-ذلحِت!:ق؟ابد-نمت-ت1ثزث-ا6َدجاء

نحىكأْتندإقآ!إخا!إقاتخله-!لتل2مl؟-الأواالإشب

نا3فيب،:تتادإت!إرا!اذتثيم-تاإكدَت

ارى-ثوددلدلارا7تلىاثثاذ/وذثمد..يهالختإب

ذ:رذ3ا

ب!رد-

.رذ-

فئ-ىإلقينت

صند.1ءوابالذقالحلربق

1(سث!اتديىندص!ارينو"اسدردأنالستد:دنت!له!فيو!دث

كاابلىونمد-تا311!ناجدزوبث!هـلالهياكد،ا!ارةدولىىا!توكو!ربته

أقامثداثت،اآرناطلما!كان،"ري!وذت،1قال!ما:آتيىناأرحلد

ابا!-دقازدلولت:تدتم،!ا،-؟إداضااكأءشنجرلبادهـبرالأشوفي

احو!قا!ولل!-شقنجأخاأبطءاثذ-وثل111حنابر2؟مكابمببت

ل.اكح!/اكاداك!الداا"..-ا3.،1-+،د.ءاممصا:.6ت/1
حح!-.درىو!كأد-..ن.لم--؟لا.نا(-شا!.

اككااث:-ال-الألمداسساالىتقد-يهالكاوشددلالهالتإتقث!3احاإثكلا

ى!ادل!با"ثبذر11بت-ز"لا.؟ررْآ11ولتذ-تت3ل(!تامما!كلى!-!بت

ل!.ا11تمأو

--!-.-!.ت.-.ثالا،:.1اات-:ذ-!اد6ْظ..ذذو:ات-".
ا-هـد.ا؟ت-كألالىااد--سا-!11!

:نر.تلفالا!تاان:حَااك-تت%اتهـ-اا!لدىتتشكأثألم!تتااصا3

.ت:تباكأدتببلدتتا6المذدت-تر11د"كأفءتبغكأبت-طشاتا

لآ\6
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الشمخاإيدلجةاإكأرااتشلتىضاتودليلأ-تاارشقتكذا-ضى

تختىوالثاوتنحي!قايىاتب!المت-التتكأدالثكرىوت-

،2("بول)ذ!ىفياد!،ندَخ!!ضانهآ!ول،جحيخااكاله!اكضاله

إلدلحماتدر!ا،-لةخلثولال:تاءيصترقالذىَنجحبه!ور!ءاكانهخف

يركم3وتا!بةالشمره!الد!كىالجشبتب،هـ:تهوذلكالمنميحى

ببدلدرر-!مزيضاسدوأ!زمأذدتديى،ت!نبةسصلك!انادهـاسالححب

الىباززته:لو!دب!و4تفيولالن!كتدتته-رولم،خلايانا

اتالدوتدوكانت!بذنجمهط!دكأودصاكانالذىا،ت:أخاورد!هااتالغز

كانزيل(ا!اورلأتت)ا!ا!نر،زددلياثل3د-ا.-ززةكدادبلد-اكيب!

ديني!ركط!قكانالذينالر.بالفيقفاد!ولنجحمدطاردالمحركة!ذدخح

بو!نا11اتيهابطملْجمكانان،الينيمالاشنا!دتىتذأقاربهحن

!لمالت.تهـثريربةإ6اصؤالجمال!!مبادغكأبإفىان3ر(،سالبر-تسدببالمردت:

"ا؟د.!نا"ان3وديذعا.":اريةإ.ذذ":اهـظءت!لم!اثا(2د)تتزث

،ببرا!"!ثخدْاا2.-كأدريحدتابولااذلتدآروعالدوبتادلاث

حدثلالعِرالرمتاخيخرور"-خلمشد(تلمفىب!الى*حبرا!لورلذن

ذكنه،كىلثثبتيتبلآصدبب!لكنه،:-نهذىستالماوحننهالىب

اطال!ورثورالىبرجعالما"ساذثذدثتالسص.بانربقال

قتةالىبت-تجمت،أكد!ال!!اثبالفيتمقيادداد:كولالإتراخا!ردديئ

لْأدقى)عتالجبت!مدارزا(برْذحاببنال)خاآإكدْ،باءل!-ول5ِ-ثصدةتصدحه

ئه!كاذتتتبثةرذتحابد!وباب"اث3وتطثبذالكااخةلرباخذوادأأنا

تطدححَانتاءاكفثىثلهدبحات!ار-اعىنهلكتؤ!تبت،العضودد

ا!ا؟البفاحاار:ع!فالمفل،،:ثتآتذال!ثآ:-ولوندلدثداالبلز!ئا

!ت؟ذىرااقيلة3!تإبلالم!-!ت!قن13إذإك،القح!ففءحَاذت

!زنالإنبهـاصادرآلا-دلمجال،إت-ابتم!أوالردويداومآناخصزدتار

الذىاليزمذلكفىوقعحااءتتضنخنزياتهعلىأكا:رءهـبقاهـزنا
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تثاثت،داإأدْلكتد!د.اتد؟ا-ات:أد+ثذتإ*كأيات3اكأأت؟.حصل

ضدا!كبعدثذاددتأ3!ديئدع-لم.رزبرربارزدخةادولكار،ا!ذىهـ:-"لا"

ددتآنا!بإحابقيةلهيتأتبكحا،4ش!إيكامنجرتا5-ببىآزال!دورن

.ا!ادثث:ألدكبدكأت-ارىبطبت!تلمحانإدثالال!-ظ

)مالدرعلىتالأ!فكانتالبزدجة!ذدرت3ذأنالتولو:و+ر

كانوماا!كأوحاكنأددلآفئتصى،عيدءالسد!!هاآثتذثاله!،ثىوذكأكت

،الذ!تقوكدوهالنكر3راتهـقببت!تتير

ا؟لا:ققىبْى،اكأاببتماتاإدكأإإإ.(ثات!ح-!:أ!ذ"ةا(ثا!لد!تثتت!او!لا

(!6)لاهـدلالسثاى:تلملدباويمدزو3!كأ11صدددء!بنالىاتلثكذ!بىرأ

J!استجاية!ضدور!وكان،مونتفراتدىحركدزلولميمدت3الأالاب!هـ

"تي!وءا!اذدينيين!نالمحلهـةبتوذ.اتتحيعوكillاليخدقجخجادع!شر؟

ىرال!الملكأختكاذت!تىوص!لدءلى؟لىكاأتبىض!دتمىتكد9-لم

العامفىلهوالاشحداداتترتيباتهتعتزوابا!كان،الب،زفتقد

نقسهإوخد!عا!ذاأجلحنالحجىءاتءروليمكانتبصاالماضدى

زوجتهحع"وإيرا11وتهـم!لم،تأددب،3والنجاروناتذاتطكallأكددىالت

ا!يضاكلثا!الكونتيةحلحثاض!ابكلإبرت؟!بناإنعهـصقايائاحدينتى

الووتْذلكئىءلهاتذث-!مد:حسا

!لمماءالابركذاأكراددلىعا!!اءالأحرحنذ-بذاثمذالتأنغدت

الذبن!نببنذاذ!م!مكاق-اوان،يهمبراما&تا!رةءنيحجد!ا

اصالموخدوعايتطشلمموانوليمالىالدء!-4دو*نجبثلىأواك!ثد.

الشانور!كثارآيبماغبروفقدئ!لماكاآ،التعايةظ:لي"دبربس

ا!داعْإفاافي!ث)بماثتفى

،أشدرار!للتةبنيى،لللطِيحيلشابا(ولديم)3-زإاكان

وعخليموص!را!تهكرمهشدةمعالضبل!دربعوكان،الث!ز
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حَاكبلالبولي!دحىتكأضاىا"!فيأنق!يهحدثولم،اقداحه

تهب!ا!كانندس!لمهْفيحاوبنجدىور!!ا!ة5وبحلنهل!يجاث-!

ح!!.يضيعهـدابهذلكبا-لموانا!تكأانبخى!!وررتاصأت

واثهـتبر،شدبىانجةخللىمنذالأسلحتلاسهتع!اعاىتدربوقيدحتإ،ْ

.ا!ربصة..!ؤبدراكاتااتهعند

ت-ثسناك!انأنوقل)!روعةل3رائاإدنب!ىاوءمحهوكأن

.يسا؟ب+

هـىآحهوآحالهLAْ.فوفرذساح!كلاو؟سباقرأ!!دوهـان

التى3فرا!ردك11وعته"ونراد2))العظيمالروحاناحتهـاكاورخت61

حبراحدرريةال6يركم-الذكرالييبعحدوشاةحذذ-الآنمو

الراكحديئبذبنبز3المرهذادكأ!!2كانتثكذا*سنجرزمحاذبةالرو

ال!تبى.م!شأصدلةواهـدةدرجةالأثجدبضا

داممهحتىا!شهرثالأثةكذاز!ابلمهعلى!مفىيكتلملكن

بونيوشهركانفلما،انخحلاعبافى!شبشبلازحهعضالمرض

عسدقا،نفىاقيترهـ!الشدبدالمزضسكلىدكأالم!ك3.انو-التالى

بثحماتهانجنظ،!ا!لوهىزوجته-إركا(وليخم)زالى!3حات-

الفرم!هـانكذبسةش؟فىحابباخت!الذىودفتالمقدكدىبيتالى

بأداء(الصورىوليم)الحالىال!اتبودام،الالد!؟تاربة

الجنا،ةْهواسيم

لكونع!-تابدورونصا!ب"(كح!تى"القدت)هتفىدروج5ِ

ا؟!ينلاندرب))اتنةPhilippaا،اشلإبج"ىبادابتالملك

ت-جسكىاقينا!كمل!الذىالتالث"؟.ثث؟بثدْت"وأ"تتتباكية6

ا!نجراخا!رد(1حاريا))آ!تأبضاكانتأذ-اعا5،ا،!اكأة

ية.اكدياإالقم!د
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أ!د)27!سباندرونيكلحنقلجتد!قد!ثليبا11ختوحَا

ة,وبىصدوا!::تتتت-ا-*اتإت!.3ل(3سا!تت:ا-:1)سر!اتلا:ةاربقاا

جاذبه:قال!لدذاو"3ان،بنبادمالم!كا:-حلة:دت-دوثاعزر؟-!

اثور!ناالذىى!صفيىد113ضا،ا)تإتءناحدبشنجاضرا!اشمياءحاز

وحااتفياد-رآلمعلةاعدل!تىبلددالىبندليبابرب4حالااليه

الىبخاا:كخ!دىخحلبهـااحر!حرضتآنالآ%تكَأكىزوجتهلمبثت

قافىتل.بآيامنجعدددستا

-14-

ابوبنإالملك!كمحنالكأانجحةال!طنةكنالثاذىالث،-روفى

ونت3في!دب)/ب!بذإ?-13آرلتىآت-!سأ!لوورى،الرانجع

الزغموعلى،تجدبوقت!نتوحد!لهبد!قيونالث-موكانثاكلأندرز

ىقيتح!ا!ددإنآ-رأنهال!الذرالهداكاربحلإيه-الكانالما%آنحن

وذت3ث؟لببا/بوصد!لسحعتينالمآدسبيتالىعسقالأنمنححخة

إصار3وفي!وتاتهبحهرأرسلانهحتىالذ!حةتهوغ!ت"فلأندرز

تاما،بولالالاذقتنجالا،سداطوالحدددنجابه!لدرحببالديندبنرجاله

!نأالترإث!حاردخاَالزلاليالم!كإن3ءدثتداالذإالىال،زنتو!!ل

ا:!وردنجةدخمهريفاقي،،ل3واالتلةسلى،اليد!حرض!جراء

-اقفةوافيإ-ا!إ!كالحن4بف-جبتاتضةبرمنالمحكةا

اكأبةوالدلالمربتاريةاومتدحىالأديرةورؤساءبخانوالت!رثْسائنيم

(رزإتتنخاثنت3تفيت)!ق:تضا-أ!!انببنلتاحااوبددوتيع

-ا!لدطزا-!واتار!الداتلوفىوا!ربالسلمكى-شدرعا
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التحرف!ريةلمهويهـوناديىة3رصدخيردءلعلىافيع!ىسثرافا"

المنلكة.دءاصداتا!زانها:-!الثف

أبابأتاع!ميم(كأزخلاذ:دىتل؟ب)الهـ-ذت!:!اششا.نشبف

جاءولكف"السيلةاضتا،كنجئصددالمحلكةايىلتتلم!انةاكز،(

لمانةقالكحازبارتظْ!!تفالتىالزب!-تصفسد"لهىلي!

جالصرب!!لعهـيم:ابل،ولتثثاريئاةبت!ا!لْاا-نخه!صْبلْما

مصا!4تيلبتاذاباددالىلودحدى!را3!نبأنارادخانه

يختاردآترشخصأقبتحيدباذذاكالماك3ولب،الث!دةمذداث9!ا

النثمخهدمااهتعةحصاإالاعلبولفصا(ل-بثا"ى)هوآتا،5!تهلمطد؟

!!لاه!بالكشأتهعةالحاأت!كذىلتدآنهالكةالمص--اد!صيهالمسحبا

كرشنا.ت!ك

عرتخلما

كذلات-ارقتا

الحاحبْىلسالمه

تائيصاافىسن!بثة

تدالمتكةاكاذت

!وذUد.تد

+(إ،نا:رت!ا

دودكر!؟اءحالرا

راذض(نجافىندرز3!نتالم؟إزاسش!)كي!؟بأنإأكا

باروناته!ار؟قء-اقاماليظسصقنادالذكأالنث!كأث

تاال!صأج!تقياد؟ركا3تبذتلأنآترحَأ!كأة

التىا!حلة!مى،فيطامالتي)38(ذز:عالدى:اصه

ودتحنفالتمصحلدييندةراحلراتشحععلباادتتت

11ا Iدفالهـب!حاكأكبآَ!.آنبذيخهلابت.بددك

كذاءل!!(كا،ندرزدحَأبلبب)ال!ونتردت3د

سدلف.ش!ا

-بآ"(ا:رذاا-!)((ثتْاشاذبخأ:-ر؟:فاتأدكأاداكذانماك!بت

ا!فصْعان2كفاالاتلىعاشاافىطاذت!تاتاءلىذبخاالدطا،قابمبتجأذشاإ

ءشأبر!نقدر--.ا!(،!رب؟11زيمان،(ندرزت361ْ-ذت)د!زلترل

الملكعر.-الةاللإَْاك!ءائهالاحا،.!ْإ،3!اتإ-دآ
ر.بى-وووعjهـر!ا

تدبير:عا،نيةودقننسد،!ثب!!نمأ:ناشثص!بال*تخال:خالث-رثءت
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الأ!!-تجي!عتىالدترفتقو%ول-د،المحلكةشذون

"فلألدكأ-الكونتيحاونه

اة-عاحا،

فكأ!كأ-ن!تبكأ!ا!اد*لز-1.بث-ادتمر!،ذتال!قءلموردما

ضاا!!دلتينيبباذع!يه)دظ؟!اا!عكنىبت؟ذبل،الاجراءالضت

ن6عاكأثا!عليه،انتحصرآنفخارثالهؤي!!نالحربآحربدولى

اليت-بحثناتالملككاناذتدبذ!ن-ل!خلتا)لذْذتر!ههكأم

.ات)ت-؟!نرنذسهدالظزن3دثطخ!-،!دتأنبندتئ:4لى*الماكان

الملكفيهيتكرلمماو!ذا5ملكاذاتهارنشت-لىمذايج!لأندثن

ا!دضا.نرنئيهنف!-،لم

الذىالسرعناللثامالكئىنت1.1l.!؟نإوقفاان3محَذا

ذلمك،-!تيلهاليهترضاكاذتحااتفاءلهاولولم!-درهكىيخ!يه

الزثاجت-!ع!شذىحاأتديفات،لممانالتت-ابفىلاتظأنه

ن!عجتاحظات)Ulمذهسححنافلحا"ْسب؟يلا"الملكدشبجة!ن

الذىالهـ!!تكذالأنذلئا،الخببثةاخحلةوهـقال-جلمذادماء

قئاعهيتردىآنالآلىْيراولاسدتدنجالأ!لصنالكا)س!ت!.لمداطالم

الملكْقيخلتالدكأابة3!اذب!وانجتالضب

-15-

!شتإلة!اثذدعندقلب،!ت-ثفاْن!ىال!درايم!!أتوأرىَ

يتىال!!تكا!التىالدذ-يخةالخحلآدا.صات،فيدراؤنايفيم

علىحأبنختص!رامإوخدوعاامتءقنممد!فا،حاأنوالواقي،لمفد؟قبها

اتداعت!منوأبف!بىلالكثديىبنالأشخاء!اباترحنتجفذادما

ذاتد.!ء
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كوالنذتث،حوالص!جا!هذافىحب"الهـثذتيصد!ب!!-كان

كدلجهطحه"ا!-باصددديم.نث!لم11ظethune؟د!!ط11المحا-!

ب!تلراحنراحىااتألتلوديف،الربالتدغكا؟ذتكانااللتين

بىآ،غ:.تلثَا:-عتإرو،لستاْقإبإ،--:بآذ:ا؟ءتثاداءلىذتال!يه

ثذت3ادا*!باا؟"ث:كأب!دوراعدد!حَان،لى=.UJIلحرالرثل6!لت!فا

ادءكازت.!ا-ار!ذثتىتكا2-.-6ت؟"بحَاىْحأاكا"تل6ت.اذتدى3َولر!ا

دإفىد-!طاجثهـتب-،نج!صتذثَتإتاتتا-إتب!001ءتا.ذ-؟،ادطو:اد-ذ!.ذ(11

لت!ننتبمد(ا:ثتتتلإا؟ء-وبر(تزْإذدإتتت3بتدلب)ثذتل!ا

ىديبنجي!ال!وذتعالص.تحاإادْاالوراثةب-قافينردا!ىيطدذ"ملك

الذىع!فرىالملكزريد-ض!!ن!المحا!تولدتزواحب!تتآنندرز3فا

(ات!تنتتكأدى)رفيز41أرحلةي!كحااا!دا:لبنتوفؤدكان

قدكانتوالتىفىنابل!!الملةأ!يامعتنالاات3الى!الأخرى

يذل"هـت!عكأ!لمااد!ذاعلىالهـ-نت،!واذ!!ا!الزثل!هنبلخت

.الدر(ن)93(المثذلاتحامجهده

فيول.خا3صاالكالذ!جهطلمكئ

ثلذلك،ال!ونتحعص!اإتس!لننفاكاذتال:شالخايخة!تذناف4

!ثاكاةثم،الملكالىأولاالمسألةرفيعو%!بمفعاب"ردناكانفقل!

نأبدوذلمكب،ثلتء؟را؟الذىبا!!-ابء!الالالبومثىالكوذت

كمذد؟صدداجتحاعأولثثتالصإاح3،ن،فاحالمهتحا!يشاور

التالى:بالجواب3!تتالالىرتجاالمسالة

!ايهدأبناالذىوءرؤناد"فيعتالتىءاددتاج!تلد"

(-.ا!لص-اى)آرحلةت-رانا،تدأنلبزصنتذ

،زو+-اونادعلىوا!دتا+اات:خداءحبكالتإ:للى*.بحا

ليت!إقفيحاافي:فدان،عك"تتإدذا.نات-دتَ.!ذا.لم* هـلأر-ثاللىد

وفاةع!آث!!تإدةثا!نأكؤكأبنذ!ىلممندا6هـ!السديدددت
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ببوزل!فانهثمو!ضا،(ات:!تنحردى)كأالمركب(جئا6ز)

عددن!مد-تحلعلمانالسدوءحذ!ب:الهـرذتالاتدذثبأن

اديهوتذاالىزحهشااثتاتتلتاائااحبذتتالزدا!ذاتالث!ةهـكأان!عا

مفخااذاالت:ءعتودادتاضاياقىهـ-وفآذ،،تإقإدتاْبا

Jادث"-ء.ت!ناليظاثهارااتلباحث Iإضتااذ!كأت،ء.

ا؟هـ!تابتبعفيىكحا-الخال؟دتكىاثاداآلْ!م!!شد"حث!إ!ة

ويتاإ4،ال؟زذتنصصيةأع!لهم3ترأنبتب-الأخرتا

3هـتتالئ!لىثموتن!دث!تهصابذتتحاالدورمايركقلأن

بهذدجديراديمونتصاش!لذاوديت!ىادرةاللييامتذ!دا

إوضوخاا!تشى-ذخ!-لآنح!د!!حدديئولدلحنهون،اظما!%د

.،مآلحااثتنجماةالوفيق-لحالىا

وأتجاب،لمئراحتدوا!تانابكأ!االردثذاةىذتالحرا"!ا

بصيعأص!دورماذاال!حنهإب!ا-اال!بستبدتل!اب!تفيهالحدلياَن

خهاجلأ.خا،ذكاثلاولى*الهـدغه-ىتتا!"بانخدرراما*لباآ!ل!ارثناتال:

نا؟حدبالزفضذثنجلكوال!أهـيئؤدذخسهم!+يرىالقد!عالىدْ:يل

اسحهْكاالابكشففيكون

دتااتو!الم!ككرامةيبرح!حاا"ذولاك!لثتاءلىردناك!ان

عفثدىءكلنجغلعندناةن!!!أ%تهز!اجنختلآلتأدضانرن

ايدخحه.!تى

شددة

اخ!!ارتع/تغاتدءقح!!اتال:لِااتدهـر6ْفياذت3:!تنيتفيا3

تغيعوذيةالملكند،ةلهاتثممرت!رريئغثصدب!وفيب%!لا،

.تناثرلباا
http://www.al-maktabeh.com



1!--

أ!حراخففىريةنخارداتلدىد:؟تالأتا"ثذدقيىدوبدكاشت

نجتل19:ثماشأتاغلئ!مء-ألالرجاححنآبرزلفتتأ(ببرْلاية)

خا!إدا،ا!ادركألإت:اثتأتابادا.ببتقسهلاثبدا1ا،و!لأذدرزذ-3اا!

دا-ا!-بم1)3،خاذبخزا:رتقيارتزمتل-::تإ:تتان2ق،تش!نا

،ذاتلنصاإءلذباا!نأ-ئ!-وقياتآت!ا"ذااتكد--نض!ذت!

!ئ!إزرخاااا؟!:ر!!اال:ثر.جاق-كْابر"الد-:!اثط-عَتداتوربهـ"

د:؟دَاااالقإدذ،.:!3(0)سثاكأت(كتةاذ؟-إ)ا-اقركأا؟تةام%رسننا

ءت-تور:5.ذتالذكا31()إ.ذثارز!ةا%؟تبتتإق؟قيقتال!آنرأىأن

نع!3!اتءثكأتتت!:التالىتدتدتتمثاحماتتقررإ؟نداتذى!دفي

نجدكأة2!ألاآلددالآترهـقن13ىالت(ثا:الكأ)التإل!سأبتبلمدشالم!ك

،فئافىندتز،صنت(ات-ىإزأاإلدب)في؟:-؟!ءع!اىالكأبم!ونةبخكدل

ثذ)لمننثدردا!ااألأبردالدطثدن!!!ا-يذ"ثثعامحج!له!ءقدثموص!

اداثر6الجحيمورر!ب،لحَآالمصاتباشوتجحص!ع-فرد41!ضه!ع

الكونتمنه!!رةعنهددحخىبحاالدكأ!دبأعثموجحاعات

ربطا4دتتسصعنئع!!)!،!إت؟،إلخلكةححههـهـ!ند!،-ححاوندة

غير،إلمدبحاخترمعلىافيرماك!اءبدتمتت!ابخهـث!دا،دشاع

سا:ا!غديىح!!-قبل!نرنا3ذك!ا-عظانر!-تففيلمإبال!ونتأنا

ثتب-دتآحالذااذ-اتتث،.ظآترربلممث-ط-ءل!"ثكألهر3و،اراشت

.هـباء

صا(ا!مف-افيبزذ)ال،د!ثراءآنيهاثذت3إدرابكهـا:نال!ف(ءإكاتِ

ىدليا!ا!دتا،:!ان!اقذة!تجا؟دتتادادذفئ:تبزبتِءإىاأتر؟

دثد-:مرآنإالخقت!خحثقفاحردةبالىالإدصاتدحزتذتتفىاثىاكفي

%ذبتفئمحأذدئاإءتىاك؟-نمهـ:بأظ:إتتقي3:ن3!نيرتللأأ*تش؟شاا
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فأبدواد3تقلوا!ثزالكاا-اتتاوقيةلإتناا

صا-ثثوحهت::-طال-خادق .لفا-ا116

فاءللثاستحدادكم

م-ا!ضرشنازذاقتناثراءالنهإنم!اادحماال!ردكلتاانوبتت

ؤ-خثنا،(فلاتدرز)زذت3إاحما-تدبق،برتقيا!ةالمسأنفعآن.رنا!فِ

نجينتديادالمحدقالإتتاهتآحاحا،نجشاأءجا،قلصااح!نجظكىاتجهاتدة

دنجه.لذادرحهااليما!د!اتمتت،اتتذدت،ثبا!!-صدءرضتاو،راكاق!لاتا

احرتوا!وفبمدقيقاخرصا!ةال!بالهـوفىتذفرصا!ثنكا

ت؟ر،الدبارم!د!سنغرببانهكأجابرأيهسألذاه-داعافهحا

علىتقعايخالهِقالالتى!--كأا!ى؟ذ؟لاسدإعاب،1اتبذوتارنا

ا؟رةكاظروتاافير،ظتلإْتاراالأثاجحىبع!!اد-ةدتبحسافة

فتخمرنثةالم!حز(!ئبن!!سمضاكئاشدواعل!ا!؟دكنبضدان

وبانسدبالقحارذ!كبىطنجيعةخةفأعر!فنرنوأ"!ا.تناحاالأ:ف!

صمئدبئالكتير!طلمد!عأنهذلكالىوا!ضراف،ل!تثلباالأوذات

علىالمد*ثجعاوقتبا!دلالاليتنةمنارخالىالضلأنخصرزاروا

بحيادحخطاةحصروأرض،الأبوابعلىوالشتاءلاسيماماغزبم

حاشدةجصوعاأنورنماسمعهالىبالاضافةمذا،اليلشيضان

حنأكركأدالهصابثثلا"تمذاكثم،ختدرالىحضتدتالرك!ن

كىو!ثجذدرةهذاكسني!ونأنههر؟ألافالتألثددويتيفهسواه

اليا،وصدوليمب!!و!تىدل،محهرءلىز!فيبماأثناءاللت!ين

الجبشْالمباعةتضدربا"نعليطيدكأتب!مص!فالتىالأوركأ

الويةارا؟عتبتل!ن!لأكانأنداضاتاليماءتد!ت!!وأدركذ!

نجا&-حلة"افي!-!ءلتاتباضهذ؟رتالض

ن6ءلي!ءرضذ،خحدانلفىتءإ!!اكغابذىهـ:اثرتْسة

نءاتماع!قدلكوبروالسا،حاكوذةكدلب!ا!لمصتضائةلدنخَدم
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الهـمصئنحنالي!حاجدكىمو؟حاباحداددوعدنادكما،البرصئريق

رفضولكنه،القذالحستلزماتل3وا!ربيةوالآلاتذرtالذتلمحصل

ثعضىلننهبئخصزحذإكع!ىوزاد،إ،!ارت،اتكأ!!!!ذدكل

موبدهجاعد41آنتذزلمخاكدالفار-فأىافتحعنا!!رالى

ي!ودآناءتادآندذلكالىآضاتتنمق،قعْغبرعلىوعسكرد

ادْالنماإمزافذات!!رحاننهمبت،!لارآذوليةص!تد6بىأفيىجمسكرد

بسراأكثرذيظالبدتىز!فب!!نآخربلدااننختارالمذ!!سْى

أعد)ءثضرالمسيحىالإسمانتصارالى!ثديافيدإذولإاجدوالب

للسفر.الاستحداداتد،تفاذديى!بونو!جالمه!فاندالم!بح

-!79

مدْهمننن!تدخا"نلناالألحثدرفولاالألهمدلمممنيكئلمآتعلى

الحلبقةمنرجالومم-الإمبراكلإريونالمبع!وثونوكان،ا!تكاقية

ضخكة،نقديةهبالغومعثيمالقدلد!الى1دد!6قد-ا!لتحدزةاالحلب

المبرمالاتفاقشدروطتنفيذفىالنيةصادقوانمقلناكماوأعلذ!ا

ع!احيذاءفىالآندت-وبأنهت؟روق!وأ3االى*!براكاوروبينبيننا

الس!نحئغير!اجاذبالىمذا.اشارتغر!ن!ىث-فنيةلمصبعو!

!سدبحا(ع!يا)والاغا!د(مصدرالى)لاحر!لمةالكافيةىjالإْت

قبل"هـنع!يهاتهق

اصا،!!ايددوبهأن!سناكأتاذ،ا!نكا؟الات!اق!اوفا!مكان

،الحتي!!!الخطرمنعليهينحلوىماب،نبالى،بالمشدرف!زرى

الىا!حلةدآخبلاطوردونا؟كبتتثدثنا!دإل!و!تىنها3ورا!يخنا

ن!ق!ا!نالخ!م!ارةوكن،الحقلبجافىتطافىزن3بفانهآخرفىقت

ذلكعلىزيادة.الأنلم!ا"!ندتاالصترتالذى!!نجراحاو!اضساعىد

بىالمملكة،تحيه!وخيمةء!اقبعندشئىقدالتىغهدبتهخهـثديافقد

703

http://www.al-maktabeh.com



سررحهاحنتبالحعم!سههلىان-انركينمنبرضاء-عزمنالذلك

ذكاتدكاتضدكاوآنلمفلعهن)ترذتالذكاوالإبراءاتا؟ذثا،تا

.ال*!بتا!ا-رحعإخيدوثتكأذاصلِبااتئه!الئتىاداتالالتقتى

.اتااير،تكأا.نترنزأغضتورات-ددبد-ا!تاثا!ذدكأزوتت3عل!نجلحا

تاش"لتذ،كأخصو%!ب!ولبلتثاث!وبت؟لمإهاتدمد:-

اةربا-كألثمغبنْتني!-ثثادْب!3!ض،Jا!!د-ث!تاة؟.لءالندىبتت!

إصا.ت..تا:!11!تكا-لاتلدرجاقاتربلم!ا!ضافياوو

شردciIْدذدخلىالأ!ورواستدرت

،ا،

ا:تببالمقدسحيمابوحاعشرخحسةمنيدتبمانتالكلكلل

لإتا!كرهـت!!ىاكبلالنتس!تفت،!افىظبر!معباداتا،نجيا

،ذعا!با3توعإكأاعلم!ءزحهتسات!ناببدىالسو!--ىتب"شحائو

بث-بئ،ححىإباظرالقتكىب!!الناا"رندلآبامب!طحةثتاكيىقىركنه

عونيابة-لنايذكروابأنحكلفيناذشا3ثز!!ته!قآخربنمع

س!وأء،تَمثقامتىلمتائتنااست!رراددمنالجهاالى!ما-نت3ار

تخيفيىهكثردأنلنابدىوذ!،إدالنجا!نتيرثماأممصرنتح!دكنا31

زاْ!لا:دال!!ذتبأنالاحسالهىوساورناللستريةددعوا!مرلآرائه

ع؟متص!ذط؟ت!سدكلملأنه،الاضمخصدديئبانفصامصصاباي!!ن

ثوركأثخا!تىتالدرارداك!ء!دالكأسدالةندت!لم!ناحال!ن،تدد

لمأندلناوتببن،؟"اث31ء!ء:!ورىإغرديئا!4ىالكأا!تداولفي

كأقساتبتإذلت!ك!!الحكمه!ت!ثان3بل،دقلهاليقيطثشكب!!

اشلأكفدإتجبفيتقاد!اي!ون!تىالمخل!م!توخ!!ل؟ضخابرر!

انخا؟يزأ،ءادقيلحادْ-،!لةا!تأبإإ!ثد؟أطْالببالوراءالتىافي(فىد

أ!ا!د:لكنوربط3المذال!سدلالأ!راء!زلإ-الىأتلمهلقدركان

-ؤف-ورت،ءلىذثخذاكواذ،فجا!ناءضاا؟ت!بقاا؟ئص!كأفأنثى

قئل!ول"!خئه!وز؟3ثثحلاقدرفاالتنبربرتد

03،لم
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دينحَدهـاأنحن!ممحلالفيئالإ!كربهتالىب!اأبالتتزجقنجاحينذاك

بن!ردتءإثهـلىاالاخبمءلىترب-صدديئرنإلإصزاا!اذفاذاعتالمتا

،صمرتتكانال!ثنتبت:ذاا:ن!ثشخرتاالرثثتلمرانقا

تاإ!راإتبامإابشت-ب*ال-تتا.كا!خاال!تمءلمحهأ!ير-إينا

اتفمعىأااذ!اثتاتثء!اا!شذت-كأتكأتأتْ:أليمااغلجبزثتالافىزحط

رر-ل!تياث!حتشا!اترن!اد؟ث:؟ذ-ع!تشا(رزذدتافى)ثنت3ا

م!،اخاز!ظاْتاءنخىاْوثذاتكأتثاْصدابعورتهـتىدءنس!

صلكاإرب!ز!تذطعااذ-خاتن؟بتهـ+ةت!تت(دنالى:بزفئتكاأ)

تترادىالتماادثدتدأ!تلمت.ظتق؟ىتتابافل-اد%،،نخ!ه"

ء:تمفيتمالهـثنتف-تااتف،ده-تءات-!ارا"وتشسو!بي!المست

اذا،اموالمسراء-دبا!ث-سرداإتخاقيهاططدرلح!!اشَدتطىباالاخافىل

الاتذ.اقْامباتدرالببنن!مه!يقسواا!نعلىتدجاإدنىحمل

و!.ل)

u!اتظبذمحا

صت(!ت!اعب!ه

ا!الأِءجاسا6صشا

)دراانجفا،عه1

برونصار!حتنابذ!ض!نتتله-أتم(ال:يزنحها-إميئ

خيحناءد!وددلالنتدذ:ذ!.رىقئ!ىَأ!!ر!لىْ!ت

ا!اح!ا!!تهل!ص!ون6،الئويماطخ!قة-نقاؤ!

هـدرْياددعلىوللضحلاوكأبءلْىال!اليةإض!فيا!دأ!

.(!نئزلبا

آب-ماءكتكأآصداباءدَفتشا(بى-:تن)ا!كلاا،تذث-ثماثتبث

-:!ثات،-انمث،-ذإ(ثو!خ.إ!ثأتثدتفشَفاالثكأوتاكاتأب!ت-تكأشا

؟د.،-لْاإ.دذمآذ"ىحااالتَكأهَطثَاطاثش!اذذثبخرلآلْهتمماءْ.بترا

اإت!تكأاشبمذث!-نبفشا.!تت!اث!ا،ا.؟!-تاال!تتتديند:اناباة

اواباتتاعلإتاتض!خرخا!ت-!!*تإتا-!-م-لغتهـال:!%اا!ث

!ا!نص*جميط!لممكصللَأكئئثلَأ
)م

!.أ

(ا.اصينن:ا:بالحر-؟ا

http://www.al-maktabeh.com



إ-عة!اديمونالحَؤكأاتروقتالى!!لهالنقالد!كلالالتىالثفوع

ديارخم.الىوعادواالنمذركى!اوررالاء؟احمندويوذننااستأاكذانث

الكقذترهـلثرخالإ-إراتاو-بونالنسفراءر!لأنبد

قب،متمالىا"دىكَهاكالسببءنيهداءلثن؟(الإلزالدشىشيلثب)

نأي!مكنصثروعاْطَدشطَ":إزاوقأا!ال!ىعليهاالمدقامةا!

النال!!عب!ن!شلى*دنجدثحتىلهالملكةبت!ندنتال!با،ينبض

عزمواْخيهرا3؟ع!لبلاودتهمحضباا"وئجالب!اتىكلحدراخيا

آذظاكةلىااودزحذووا3بتررأنءإكأازخبكأااككأارهمببإالذ-يئ

يؤدى،ا!ضمر3اعي!م؟ردحاثناكشىءانجازيمكنفقد،نانجلمد!أو

ىد)ونت3ال!شا-ضدمحةدالبتكىوآلقى.المسبيةتهتمالى

الذى،كلمناأميرأتلاكيةملكاعلىحتدرالىا!ملةرلحدالدرز(تث3نحا

كاناكىحاشابلسىكو!تكا!لوعلىاللرخلةهذهفىابوت!!ن

كاناالإثينانذلمك،ص-ور-اعىالخملةءنالحز!فكلب:زذا

دليبخانهالينهماكافىندرزكونتاستصالةالى!ثيداسحتاانليسب

المؤديةالخلطتت!!صالمساكحةبحفاونت!وي!مدتحليان،أ!راداكينما

لأنملبصاأ3تاب5مسعامما!!للكهن،ا"را!-يهحارقحةاتساعالى

الدوبن؟لدصترقعولبأىإئداماوررحمةلمل!ونتيتفجآنيث!المالرب

اللهلأنبالتواضعتسدكأبلوا)1!قيل)33(لأنهتأيبدهءنه!صرف

"ْنحمةفيعيينمالمتواخصمتون!يحارينالمست!بحلريئاوم

معيت!اونأقال!.بىلئدطةعلىالمكأقيعفقدكلهمتاوتغم

ثقْ؟ثةت:ولإر-بعندد!صئام،ته!نجخحنادويث(نخافىلْدررْىد)دليبة

افىط!اةْر3الحمصحنألفاند!اما-قيوةفرسانهتاصة

أكدثبرلتىهـسد!والىوخمعناكانالصدشرةمتهعلى

را!لهلىعلى(تالأندركأدتت+بإ)الهـوذتبض!بن(م111لم7)
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ا!سدبتا!يةالشس!انورئيهـدط،زنب3خحبلْهوفيابله!!طرايىاتقيت

امارةحلرتتقجبمهـعحب!اوب،!ا!تئرم!صانت!كبر!!ر

لى.بلهـهأحئر

ىد؟ايخليان11الم!كب!و)!ثولدرونأْبف،دْنخ!مه"ال!هـتجتثذافي!

اطكااتح!غ11اردجآت11الكداتنإرح!يخا!ءاتببلدو؟نآتزا:ابن

إ*فصارةادكأددتالذ!االإرودسل!دإ،سد!لدلىن:ابىلْة!!ىرتتت

إتىاذانج!مد!!-بشةرقيحا!ع"نجلإان11ت!صلماث.فلثتاكثتيىالب"

والتر(11ا!زوان:اثنآ11اسخاز!اتا!-انجاعابيحدا،!آنالىاْ-ت

اصريته.ذ!باطبلةفيب:،ال--!رف-ربلمهلبانلإ3.ان

أ--9

رأسعاىالت!دثآرضبدت!ل4،لأذدكأزكونتبفيلبقام

ل3ادات!وب3!نتنهاحعحد-رابلم!لىالمىوص!هـلهب!دعمنكفد

حدينتىقربالثقتبحهلىوأقا!!ا،العنللبحذااللازمةا!ستعدادات

ذلك،التسارةبرحه!عداءافيعنت!ببدا!سفرمماوححاةحن!ى

تلكضْىغرتطدأ"ت!ا:نبشد:!ترالىر!لذتار3ْالددبْلأنصهلملاح

!ن!بتمحدلخ-!و،ذورالدديئابنهـعالصدد!عقددوبحدال!ا!بة

ن!الد-،ا:فث-تالشادات-توراثاوكانت!وخستعاالشمفر!ط!

ف!-دهاذت3اكىا!لةديامر:تاتالى!فيردنظردخىتتزدل

،دحددوكأت:ذتتمتالتى!نالدردب!اتحمر؟-ااوححاوبلزحنكتذ

ناتبةط9َ!طْاجحبل!تسدتىال-تالئواتا!3كهآتذفافلكإت

تبلالشاتبتجدلمآال*لتدتا!ىالذف!الفئساتحنديىةالرزوتهوركَؤ

3!ذتالدز.با:تذاكصإ!!دردب.تاد-أْ!داثأدث-دردماآن4ال

:تد،حاعلىله-اءددح!ااير"إدائحتيئاثضاتالب!الإتحلديموؤثاشه

انافيلمدإن؟1،مة!خايرشاْن:؟ت!نداءكبتذثاثلحب!ااك(!دة
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الميردوبارذخيرةدرويدأ!سهن!زوددانت3المدن-قافىعالرصبنة

ضياْللدخاخالكأفىح6كأاللر-اإر!الدى؟ارةو!ب

ال:دكأأرضدخافىكد)33!بنالثَزذاْناْنحلاكيةآتكأعل!ا!ار

بب؟آعليهاخذ،تتتهـ:ع!ااتتإ!دياإطَ،سا)إ:جادافىش!ءخامألصرع

صص!خختةتتىالىباإ-تاذتتاالدىالتكأاتأذت3كأ،تلتت

إتِثافاتوثعيقيماتن!اتخضقها.--فنا،ن1-را.!فثافيتخالآترخأا

خاارثا:-!اتارم-حدنب!ما.قيا:"-تىنت!،)تخا-مالمر-ت

صرتاتد.*االةذلثقكاذت!:احا.1؟اإلااذتتكاث%ا(3ني)لسمب:لاخا

ت!!!برداْ!نجرت!!ىناثااثرتدد؟ء،لرقىثءظتينرذ-ل

صافىتهسدر!!افتدءلى!-ناودب،اكوتف!،تل!ثتَلاصو!تر

ا!!د.ا؟تإتت

وأ!دد!ا!ولنها3محسكرنص!نجواعلاحارمأحامصا-واذإحا

كلس!دوا،؟صناالتر!-جيرت2و-؟حنبب!-!او-اانا!يدا!3تنبا

لمأكصلباعممراتدأرادان!نياا!فىةدكأابدريد-!و%،فيالتلره!

!ىثماو!بحيعال:ؤومدلا!د:بح!ردبةارتالِآاإتال+-لقكلاوبذ؟ت

كتدان!تحه!ارالمم!طب!بوندترقخ،!اذالحصاكألتر-!!ءروكأحَا

تقدبح!نكواخ6ب.ناءإة!%اآثمارزاعيتذ؟تلمهاكب!-لتئالتا-ات

متتكرث!سد!روانجشد6-ابالأباعىالشتاءان3زلما،ار!نجناث

ذ-:رثبل!تذكأ:-ذتم?أشاإت-ائختةإ!:ا!ةتيةاز؟بتات:ضا؟ا!آبأمد"

الخا-تكانت-ذات!ار-ثتثشات،مكتا،تتذ+4اإا!:افيتيخاه

الأظضطا!-ص--،د:ا+إتاا:تتتقي:تتإفاإت!اءاتاترثا".ت،ثم
مهـ.-.،حا3ت.-هـ.-..-.ص-.

في:ضاإ!بصد.ذاىَافيت.تأ3ضاا%رثشا31"،آنآ!قات---كأتكأيا

!.شا.!إء

ا!--تد!َن13مر؟اثبنااثذقاثنا:اثكطأ:ن.تاكأغ!غما.ت*َكا:شا
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لإ..-تخاظا؟تاكبتت-.تاإثإدبنا!هـاشحا:نفالذإناتيطاتاك3صات1!بادِ

نتتى!تا!ح!صناد!أ!-ديةاتالمذاج!بسهد3!الاكتو:ت،دت

را!تبحاعاتالىآنئشم!بمتتله2!ادتبمال!ل؟إبونترامالميات

الإلات:ن!وحصدولاركياا؟لدثاتاود!!ىاهـعدن-اجكلةدتنا!ب

كل!ايلتقا!ن!ا!ددتظةربنلاصرح!داشبد!3أندوط،والحد-

ي!زتإل!هم.

ت"103

ثيةْآذحإئىادسضعان3الصدشركذدعلى

دطَفلبب)اللأ!نتاْندتاءا؟دذدفىالد؟نإحح!اوعلم

آلياكةآر-ا!ذى3ت:!-ادقدالأ----ي!ىالتبث!وب:تع(تاذذدكأز

ذانزا:،حص-!رظىءا؟"ز!ت-ماذ:فااكأفي!تممخفيىبخان!!أ!ا

علىث.4ذتندعلىتا%لصي!ونات-دت-ييث؟حا:تتانزكأ-الدوربل

يردثآندل!اتء!-3!ثتنتاذإدب:ء-ابحآذامدثآنحت!!

رذعا?ه!افي!تا!غاما!5!3-مإبابءثدفانت؟ذ!ذ

)لتت!ااعا!ترْتحدار:ضد:نم!خاعلىاآحدهـ-لْ!نجاهـم!اءلىْححارثمم

اأتإكةْفيتدكم:قهـ33درتتتلىاكتءضازا!رد

تتأثذا!:طةل3:ظ..بمسالع!ه:تاا!ذَت-ثإت!ثضوتا1-بى!.لتصامتجاكلذ

بىإإط!--ارح5-دثم!ث،إتإددابدبتتازبأتسدتلخبزكم

،:!رتظاهـتبىب:ينا،ز--تضماالث!التىعاتثبلبنصتخافىبنفتت

ثلىالرإذ*ت-؟ليثبا!-!":ثتت.-يىات،الارْ؟ابد؟-تددنتنىر؟

أت!تته!بح!-ابثهـك!ت.ا!إا!!دتت-:.؟اإناح!تتأالتىينةوتا

)دلتدحالب%بىقلدفححد!له-:!!!بتت.ال!!ت!!!ظئئةو!إالثئ!ة

علىالمدربينالمتادلديئعظمآآتذعلىافلدكألكماتبتانيحاتى

213
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:-ختدذااءتتدج!:كأت.الركأب

ب-تجتاتد"ث(.كأ!مىلىا،:كأذ.الفيت6حمهعخا؟

.إنت!-تا

تدث؟لمدكأااتا-.هـ:.:
-!هـهـاس

اخمافجأةكوفيء-ثمحاضه6د!ه

حصا*-دتتم:ترآبا!اكة!؟تلالمكاالىنجا-ثالتتبكأكان

ن!لمثل!ةبااعههـبهـدالإ*بز!المحانبتشددتْوب:كإك41له-.كأصآ.يناك

كونتثكان.إحدوايبشباآنتلاكبذذأتام:يخمكأ!ءلد-3اص!فت

شْزهإخا!طحاضهرآسطاعى!كلادرثائد-لظناحا2-خرابلس

المإلرطبتاشيضىرثب!خماأدىكنافنلمحا!ص!ا.اثتيربل!بىتيئتنأثاصتْ!أ

الإْغربندؤ،ءبد-ولوكان،او؟ةالتذ!لصانخن3!يرورث!كأفياقدم!!

بتاصردنجاالدديئءطافىحلفباممنبم!تح!مص:ص!زقهالىا!تحرقد

ا.بديناْفىالمىالمدنصْبباخىامد؟تطل3آباعذنجاردا

-tالشدددت!ق4اداهحضؤددكتقرى11َالملكىنستهانجلالكلدَ"ن

علمفلحا!تالغم!3ث!!القليلا!الماكيدتر.تبكنلمنه1ذثلناحا3

اذتت!رتقتقواتا"وآنافدولعدت--ت!ذىإءثورتءبوركأحتاتأن

يخْددرألرىعلىدقب،حَعنحياترجثقدا؟رضناثثةابطال!شننثلفي

المدينةْلررا!مدي!دادلهخفْثخةانتهـك؟خدلاثتالادااسدت:

داتت5!*تتء-عه!!ماليا3!مثدودد!لحز-دقداكبنحم!ا،حثلمحان

تلمخف5ادآتكثاخةوث!ا!تال!ط-ا:؟ىالب-تردثمإ:اة.إ!-:أ+اذتب،

اتالةبتاءدوبوبا!ربدتد!وانا!:كأدا!لاتبماتاتخدت

فيقالماخاشد!طص!اتحا-أبدىإتات-كأاكتاءولالتإنو)هـ!فى

الف-فكبصات!تاتهـق-ىإ!تت:!نااطفا!ثلئا.ت!:أتتتكأت.عالم؟لقة

علىترديدنذاقت-اتوترعتتالم؟.لتلكاْءاالإام!ت،!ت !--لىس-اسا-!هـ.

.ترقياتنْااقيا-خمتيئ:تااط3!بنئذإكت،ةاتتتتاتث:ت

31ير
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ثاذبلآةت.إدبنةاالى6اة.لص:."د:ال!لءإدنجا-اكات!-رنموفىا
!!صم.لا-فى.-

في-كأدبذتب!الختغببو!ةدماإدا"ثوكأيادذاذظكأأذ"6-ا5-بدلآنبمذلك

اتتر!!يخاء-لم-*ا-كأكراختفضيم،إبلل!نرال!-تش!ابغتحْ!اءآلْما

!الز*الخيهالا-نجاعثاجافءنجم:!ادش!لاتتص!ات.خرنجادت!:تواد

افي!اءعلىاحدبربتابث!المابم!تىو%!اتثقلتبا6إ-تدخسكى

ل!ت!!جم؟!حب:بنزدخاكاداادت%ت؟لتاربنئثغ:!اث،،تشم:اعلى

افيكأاف:!ات.ىا!اعئنىياال-!-إذضآثت-!!ا.ئم؟تأسديزيادنجاد!ت

انت!اإ+--ات:بمدتمذتوكامذحااوإتإيئالشالر.ند::،تتولإت!-*ثالمف

نأشا-زاحاثربد!ا،اجلد!ن)ترجهحادل!ا-6!-وكآنجم

تيتون!صخيرهشتراذماثت!ود!لاْذتنديخم!دجلةاذ؟نتآتيرايوبدو

الإقليم.!؟-اتكااكلكى

-31-

نصدبقىاللبلايخضدووأنليمابداءتالمةأنالىالظ!بناثمبولت

اتالاقت!علىايححلوآوأعسيمثحاكاذوا!يثدينة41خام6صس!تكم

تا3كاعك!د!علىالأحرطَبا!ن،ذ!ا!باال!ضرت-اثثىرتنجةمتا

اللإثابلا!ةالشت!قسحا!جدادكم-ديماأتفمهجمايمنحرلمماذ،نخلن

تسبحاينراءىالند!اح!ور!خاتيةدتتة!حذغاحَلرا!تجحاعاتفى

إالصلحراربوهـ!"أ!3(باولى11اس!ضهرجلهماتدز!قإن!3،ليم

ولد4واالآحمدلارخىالثبلا!ففكان،ادتالكادصاغتتيحبملا

ودثئيإرأقس!كأكءقيؤثرب!ن!لم،ا،الةخخ،)لكبئنىكأطوانت

ت!جا.كانا

حدينةالىقيودكماكانبالتصد-هـاكبقالتبلدذاوتتدم

نجبخافافرمانباس!!نخالميدكاذ!حب،الندد-لفيانةال!11الهـح!"

ا!حاْلدر!حانيمع!ااست!لىحابسدببكمجروماؤدآثلباكاناذ،النات

بلدوديئححلةالىانض!ثاؤدتضد-نمءإن!،،د!حد-في،ل!دم

ب!13
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الض!خاءثتبم-ضبنمآتسشنتىكت(اث،غ!مفالانالىايخةاك

!حهنلىا-لاء"ر.لاد-1تبذِ!اتو/بر،-ائا"الكألاحذاا!دااكسمدا-ز

"36()"دد!اإمكذر)1بسد!وذ"الالب؟!تبذب5

الىكأدع!دهـ3:يما!رْ!تكأ:اصاإإ-تتتن11جاولمى11ثهـغفحا

ببيث"ءلب؟اسدتهـلىحالت.رءالقال:قاقياورد"الاد"حىبنة

بوابلوبرحينهمالأكالىإبمبذلك:تراحثمااقيتطاما1كااياتقسديحا،

ءلىا-تحىرو،طفىحالحم!فىالنبال-السزامعأذ!اشدتى!!!تان

الماركيدالشفكنإل!ةالىالترارتلىجحتا!حلبمكا!خدادقتم

.جبو!ديددالدا

أل!راواتتىيربب!الممتع!كلأانئادلالةزعاسددث!ىحديذاك

علىاكذتلدىدتاكاكىالتوفيذصهرولممافئرارفيال!ليمأمل

ايئىا:ز،تينتقاإ!ت!بىبتإاقاتوكان!بنالسنرلفى-اكا-ن

ل!!المصبت؟دقآانتدى،اقي!ال3،نل!تا!ىتاوزهخبل،خا!حةقآ

مناعةمنحنمياساالحلاثزدالمدينةمنلملببرةاس!تعىزاأتفشم

الى،ب،بخاع%سدثارالتراالذب!الإاذثأ!اثث:ال؟ثم،يدْاباتح!ت

بحه!قكاىْ،ابأ!ليبذقياك!مءورااخلثوثودادب!ج،ك-حىانج!!!ال

،5طلتراإنجكاالممدمكلىإق!-!اإلخزا.!تىدد-!واذداتي!هتتلاع

تركوشدكعلىاقيىْآح!نجرهـادنمةا!بل3تاءاركائة!ىاواتثر؟

الببالْالى-الحصت!د!حلةالمنبتلىالأر!!ت،

الربتتبا!نمكفعِتقحهـ-اتفيبو!ااقينالإقاديماث!تددى

م4-لهغه!!:تىت/)دأل!ا،(73(611تَاتاحمتْ"تاا-:ة)! رز)ميى.ريو!-ى

،رل!:إعدذا)93(إفتوحتة:،)38(!ذانديتلىوك،ر!حتا،ي!لصك

نفستلتذت!دتدنخانانا؟ذل!ااتلدذىافيتشمذكأد2ءذ-"و

.(؟.)"لإذت-،نا
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ت!!!

إدالباضنالناحيةتلككىتر!الأ!داث،تدكانتبينحا

ثفاكأ؟بناتالدثرجالتنئ!ةح!اأأناللكالىإت:اكأاحاءت

فحا،كيهاندتحدرواضاعلىااسذ-لقو4ارففيىو!ناكخناِانت-تفا

لمصسدللتر!!الحمتهحدوء!د:كا،قهـديةخلفانا!بل!وبنت!كان

انج!خحيهناالتحممحعال!تالغهصايمدثرحجالطآنلى*دراكهات!

صذ!فل!ثدتىشبمات!بغى!نا:ثثنبمولةالمبوردالخ!!ن

!ا!لاعىيزحفاناعلىرآيهتذتوال!،ا-!المتورال!كأه!الانحتحساب

الدينصا،حفيب؟!يعمدمكرابخىاري!يخلذا!بةبنجلغالثداحلى?طداد

جنده:ظلالالقىالم!ك!كأن3قثتقح!،ْب.،ل!دباغتةإغهخبإ

اليهانضدمو،!!،!تتهثتدادا/اا!ماعىوهـووالم!ثاةاكرسانت!

اثوتييأصولوفيبمواوردإتزدشظختلثاكاذكأالذبقالم!جاثرسان

الالأثىو،م!نبذرْلاماارثأر!توفديخثدخا-ملااتثَ-ءو3،ال!--حمد

لئباالتىابتواكذاحيةل3!ىال!-غإإتقاا!رادث-ظفآن!ا

تائاا!دثت.تلذ:+(ةة3داقاترءثإتب"اإلهورةد!تأتقينماتر)لْىم

الي!-واكذاذعآالهطاوكانت،ضج!ربلمه:3وعلىأحايخمالت!لاشب

!اكأ!يخاضذولتالا

ق!ا

الج!-يحييىْاتتالتردثتدأتاءتىت-اغالتب!!-كحآنءإى

اإثرد:اكاحىثاثتاكأبت!فيىالم"-ا!ب!-وهـتمالندَ-مفىقىق

اثللمذإ،ال!ددتئاغثَاتأناءد:-ل:ت-:برات3ْاككأا!إثتااقىغ

-!تذدشلا):6خهار!

ثدرواستالمه.ل

Bد:لَ!-تلات..:-اك

شدتى،ب-اتغ-ساتخدكأيرنا!ذزإتتبأ5-ردءلهَ

د!كتاضتتحأإاإتاإبحهـا!ضااخاتتوتتْا!لى:زللتا

د--جيعاكدذ!كإ،ظبفاسصت،ثلاتتل)؟كأذات

.مالبتإخر3.ابت:ث--مثاتاتق::،كإاكأتإش!
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بudes؟(ادءصد11تقا!3(-تأتالرإتودب؟)اطكا!عدكان

لم*!بتوا"ات-.زا-.تتتااذقي.ماكأ!.قبةاا-اانرلد-التتكأشبتآخانفساذتدى

ا!!الحميد،(ريذو1)و1111:لياىْ!ا:ت:ب،امرلتاحصاتبا!-بلدو؟ا!"ريذ!ا)

نجب؟ابثتب:زطتمان!كا.إظ2بم-لدهذإكا.إتإلا،!ثقب!سى11وزت3و

*.خبشباوكاذ-ا؟كأف:تنذتد--اخحا!!ثاشال!كأإ.بولالردببأ-!01

أْ!..!.ا:شتا11يرض!.؟نلَإ!!ا:إاآدت:إ.اد!ق)رحتلببنجاقلثددبمدتحط

ءْممالسها:"نمتاتبكوناع!ى-حاثشدفث:ا!زندتب!دت،!مد؟ت

لف!!اتخزت!رنجيآصفيوثنجئكاتاد-دب!ثعبمردذت!ت

صافىح،علىلأثناءاد!تفىانجدتث!واتهأتتتا!ذىالتولمصا-مة

تنشد!أقدحتالأرجا-تذرخانت2التىالذ!ا!ىمتتلف!نبنال؟

اددزبقيوت!زبإددء!ىعامالأ-اتربون13ت،الذبكأانل6!تنثدالغنائم

اسمواأ".عئقللإدترلىىلما!تأ)41ا!ربلولاأنهوا!ق،ضخعة

يه-ص!مولمثكل!!ا!بديئبالصلبافيأ!ل!!اقبدضن!مثةل!ا"نذشنم

صنويئما-عدفأ،لأحانواباتريةابتفولمالنم!ر

كذلكالاْولىالجكةدشتنإبادتةالتتأ-ذالدقالقزاتورتبواللقتال

لم!زذتبم.يأذ-نلصوفالذين

ا-؟أا7--

تاشث-إ،ت!رخئبث-!:!ابلإتذكأاتكأ-يخأأفاالمثحه-ذ-ثْأتذت

المف!ل!ال!دخاءر!حةآنثكأ،كا!إط-كل!ت!ابدال-!دءقإمحتركة

ذاتتختنخىض!مخلبماتت-إء!وءزاذبنمتنثثتالم!ه+بتتيئعلى

نلدبالمدد!تصافىحءرنكساالىاقيالنبا3!ذنجك!ىأتدكأفت!بذاشدبئايدابتز

!تبداازاءثا؟!اثد!تا،كخاذظنتتلمةتاب؟-أ-:-تا.نب!ت

.ا:اك-1
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:جذاالتاصدتالالاْزثدهفْصحة!قاتآكتد!6أر-توإدد

بدْاءاو-جدت،الد!كأءتط.3عددث-ندذ-يئبال!ددلمححراءذقتإو!-!عا

)ذكأاصمآرت..:اات-ثاثفدناإتاانكأتتاادَت:إ-تاتْإاتتاتا؟لؤتضاصَا!ا

ثالإت-أت"تا.تاتثتاال-ا1!!%إث!تتا،-!تأتوع!ث.ش؟!لمد!ة

البذت!.-لإفأإ،تشانيءثزات!ن5-يمان،الت!لابودالإ:لراكبق

فهتثت.ر!-نا؟!1ت،اة1(،2!-د*ثا7!تل.ا:ءأاختيبمطإنمتكأتت:بعْابتإ)ملتتاأا

مإ.إلص!فااكهـزت؟إخا-بيرنااار؟قسصان!ناانخكاذت!ن1ا!تآلاف

تردر-،صحى!:نبنه3-االتهـدا:-اصا:آتتإفئاأشتإكصاخاز.ا،إ-قياتاالثش11

تانرلرْردا0،نحمثوبو.فث:ثااربرتإالْأرلد!!لإقفابر-اصآلم!اش-اا!ت

بتتوت،الدبن!.،افىحسهإبإىلتازناداثلهلا:نركمصددتءلى

يعضانآاءبالاْ!شال!رببذئىنالم!مر!صالزعحاءوكباكأالدركولإةءادد

فىأل!رواقرذ؟-يبحمو!نافائقةتربيضا!!محنارشنجحاعاتبىلرببة

لاءه!ردتعلم،اوراشت!و!د؟-اربحاأةو!ء!ت!تن%ر!نوة،ا!كأب

!شادلد:ناو:إونالتاوة!ءقْاثوربىقاذا!دح!،ا!ؤدإلثىْالنتدإن

الواسدخةاءأتالاقاااثثوآإل()البامكباتالووادتيمعلبأجريت

ل*ء!ثوبسدحى،لمننهم3حدزةإفباتتاخر6د!اوا!د!:غتخظفالتى

لدها!اتمْى!ولاكلم!مايةاليبمل3-دو)!إمال؟كبا11باشاننهمالربال

علىكاذ-اولما،ا!ذح!صتاوررازفىع!فينمال!:،رالاحالرتنحقدالقذال

اتهرابصه!بعضدشنمثىليبمكاذتكثد!ب!ث)!!محربا؟تالدوام

جحجامكأفيإوتا!دكأاءنهو؟داتثن،حضدردإتكنعليهالحناظ

ال-حن!اذابفر!تىال!تبفىينمتمرون.وكاذ!اا!دورجل

بندق!ا!تىادإذ!2دا&-البكدؤديماءذللبافيرولفالتاةال.ح!ى

أبي!ح.فذ3بىعن

اف-!ا!تفحتنالمظوبت--:؟نم:-إإإ--دشتالجت--ت-قأت:ت:

1(افييههـذذدتشالم/اسض؟إشكأقتاقإت--ذت1ذ!د1--"رببت-!حىبر!ذتلا11

neauxل!51ظلا%aie ،des؟-ثأ!ةa)لايلاوعْثدإثخارار-ثماذ!شتكات
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ثىا"كثرأ!ثيافىعثتراثى"لتانةاكشيحاكدك!اءخ!!ال!بخدألأحد

اللبللدختسرعة3!الاْ!تجاءبنخائبمثىالفئ!دل؟كأتخالذبنالنارين

آساإاقيواعلمترتثكا،:في!م!اْذتنمسرتاردبعنبم؟ثات

طا!ئذجمثىغااا!؟3ازثهـبكأ،مآيصا!ت:نر؟تةاللهالتبلواْحنراب

البلاد:ولالىراجحاا.-لاءزاإء19ءقيتهماالنخضدلفىكانااذرةصن

وقتبا!ا:ل!يربديئحاا!واتادْ،حصدبكأأتح!ىاصادذوتدكلملت!ا؟صا

.ارنمددفبرد

وبعر!خحنحةأزذرسا!آربشةالمتتألمفت!لفيحهـنا!ماكلقدو

.كبدالتام4!تإ!!ت!!رونجاحيقى?الالعددي!!لموان،الممئماة

ذكفذاداكطالمستتفالىا-لالش!ضالثاروننبحف!ما

وكان،ا!ت!الحنتخجمدبتىصاالماءرالىا!شا!:ء3الىقذذوا!الا

هـلهاإتىللادبلمها!دلي-تيمراْتت:.مح!دداكأبهـث.مورفيدىدةالذظ

رهـثابلئرلد-باثإ:تابحتذز!لم،خاتثالتخدموتإب":بل!هصمءتا

ون3ذد!ارت:يئرآكأنالحدك!بفبستحظيخالا!دىتبمس!!آءلماانجىأدتهـا

ذبسمفياءكدبلأادثقا!3إتاذقشرداحاا!ءشنجد!لط!مْرلمإتدصااحرْر

البوموذى،اذات"اللدإ!ةتاكشىباتاليللتدوال.باداقتثاضمذ!

أَدفا!3!سدإتاال!ابتلد!تفتاتإنإب-!ثتا!!اباكط،4الدالى

حاو!-تعان،ثدبنث!ثمذء!إ-فاإل!واات!-لةاكصدىوي!صتحصلزن

"مناكآتنجادددالحدوخاكاندَلءااعدر"

درعحانْةواهـدب-تمفيرا!!اأتبمثذاترب،ال!نت!حعناولثدد

صكاوبثد"بحاصبكذا،لمهـإناااثتفئ!اءإببزاءثرثا!دددحن

!لكنيافيعآدثنجااتإ-واْتتاتتبكأاانال!كلب*بذقوكااتاتوذا

.للافىل!ذخ!1اررلماإوحتتيرتتبإلير*ذشكاذت

دتسدىلم؟ال!ىق3؟صالمةالنت--دا؟لمبييةااكنايآاشدتا2لث،
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نةالنصحن(م1771سنة)رذوف!؟حنوالعشدرينحمه!الظبوماأبد

:تدالإ!دثالمب،آعنى،الرابخد!دوبنالم!ك!كم!نالهـاحمشة

ديئْتزا3-رالتتاضقرإلدكأتا!!بتىثىت؟!إاالددبتاثبم

كاتاالت!لااكواتاخاراذذثكاإكأءنه-فئاادسا:تدذتاحلكءاداصم

لأكأ؟!اتدتىو!-!في!ود-اعل،النخاربقتأ(رددلذا!ب،3شىبثا

فيكاث-!ضاآتتوتتا،نمات:اتاءِتظات:حاثئلاتتعاو،إمبإة

.دا:لبادلالمإباخأتراز-

ء!ا:ت،خ!الىاحَدتت1)(،)2؟!تةص-.-،3-ا-! دال!.،5رد:3ات-دةمأخا-ءد61

ديخد"تندكأذس!ردتاتنْاش"ب:-بتديئلذ:2..حتكا

-؟نم-

كاختالالبهيةا!ر!حم!انعلىحدري!ةدإ*لةدلآررر!دثكذلك

عشرةمدىوعلىالتالىالديىمفىالأح!لارآتذت!ب!تيلاتكلؤنا

!:حدوره،قبل!نبببلمبدردمصروبهبززاردقيخالصتافيةآيام

التىالد!خصتتتا:رءاتتال!واتلهذدذنجمدىأنححننايتبلكان

ترثل!(ا.قيكا،!خثدربلمهفاذا41:"نمالإذتدجب،ردغتخبفتددن

ىَالتالخر،-بدذىفياإ3تأرضناتفاتاكثة1الثااملى!باح!ا-الاتةالف

،قياباعاذ-6د!تذاثْ+أختذخأءإتا:إندْت--مآءذلقا:خاكأبأرولذام

تت"طرتة.ت:مْارئاذد!أ6مإدث.3دذورأ5التذ::.َت،./زاد!.،ئ!:احا5 اء.-َ-!له-لم،3س

اخف-،شاعذا.ذق،أفاةف.ندت..!سها.إثحنرنمطشا.ت.تبإله:اغ!ل-ةوآالنجرد

كأةر!،جلا!ا؟.ثى:نات.لاف!:ا-ت-،ا1خماتخأكأ:تبمت:،ثاكأتإبا.دكالتا

تتَ.ا!!ت/.ْا؟دنهـا-.اآتَذا-؟نة3نجثم!:،-داْ،إثَ-إاد.-!-3 --ط.ت!!-َ-رحأ-.صأ..!-!-!.!

ضأآتا:-إد!تكأنا،شاذتثنر!-لم!3:!-:-ا-ب!ثتاتال:تتإ--لىَ

ا-ةحأشالتاتدا:اعَات--؟:ت:نم،ألىت-!قةِلمحات"!ق.:مت:-ت:.نااأءتِت

إتار!ل!19ررتلتادي!دلهـوىْفْي3آكأنبلت.؟فىباإربخ!اااثلو-ت
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للوقون!عرضهذىدراناأنأسموبدواا!نلمبد!احامل!خ،دياركم

ودتضيدولبمْيحلاردونبمكانواالتيناساذهـبناىأدبكى

عواأس!فداكراث!(تلتطالتىإلذكةالكاث!ونابلاًءفاىرآتلحا

بحددنةأك!تتبمتراسةثابمزراتلذفهـ+االأ!ديىونكانالت؟تالى

!لتالتىالكارثةنبا"ءالجبنماوقص!ثبل!نكأذا3ذكساشالحوب

ؤزعغكىاوانحللذثالرإرثذاسماععذدذنجوسد-تموبلتبئحت(في3

.يذهـبونا"؟تدد%شنل!!توثمعلىيهب!ثن

حنمحلاردةعلىءنبداا!شتاراالأءر)بثؤلاءأ!هـكألكأ3

الذديئنانوإذلك،قبضتت،فىارودشعمنبثبوآناتدنجاشا-ت

ب-اثنهؤلاءنىسبيةؤكأيسةاوبدتآنئ!!م!بدوانر!االبمأخلذ!ا

أكلهاالقعصفضلة11)44(القائلةالنبوءدت!توإذركالاْعر)ب

أكل!صاالخوسساءلةوفضه،الصوغاءا:كلباالش!افوئفقي،الزت،ت

.11الحليار

!ونديراناكاؤوا"ذ+مال!فْيعةز()؟اتإ!!ةهذدعا-دتنوكان

لبالاذ!دَانآد!المتاركعمت!ا!!ركةخد!لىْيحضشافىالقتالدائصا

فاذا،نتيحتحادتخص!!لمإالماا!ربلد!ا!ةتنثإ!إىب":ثن

بالأسافىبيديمأا!مالأوايخ!رباودكد!الغالتاللىاذفور!ا!س!

.ذملذاوا

ر:خصدحةيجيماءِزنذتضذاوظل

بتصح!!زكالْااإ-خماإدتالوروتأبل

ا؟ثمدتذت!6-ذشدظا.نذ:بنمءتلا

كأدالإنجمإي!"دجم!وبوعلىث!ادْحبن

YTT

-الب؟الالزاباتضنبالأل!درىادام

عنالفباب،ءواحكنإئمدرطَالإء!ت

د!لىا-اا!تإ!!س!-:نمق!إسلت،

.ذياببأثثلباثدثر-مبسدفىاإا
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ا!ربعدأفيكأوفيق!الثنالْمالأسالأبدوزيع!نالما%ترغأنبحد

لالْه،آمنعابوربدأنعموراللربش!اكراله!الم!؟بيتالىبال-حبلتادت

كانقاكالدديئصافىحآحا!النعتةخنآتاهحاصرلىال!رإبديئ!لب!دم

ن!يددترتكىنبكذرةاعد)داال-"رداءاح!ؤهبشوحننهتلاق!

غيرمحهث؟ولمأْصرهعلىمحظونجاالمإلجيةيئةال!فردخهتئدالث!!نحاىْ

.ابحب!متيياعادذاتدصرانهلمبذال!تى،تقريباصرحاربمائة

ى!حصرولذت!!كيةلالاعةالقيهذدنلنلتصءلآنااءل)فشتا

أرادتسيةال!؟الكأ-حةاْنكيتر3!اندت!َ!درزقناالذطَالذيخك!

نت!!فيليب)ن13ل!اذ،وتددللربالمبدكلبد41نيورن6

(4إ6الفرسانكارورن!غيرهمحف%ابرلمه!ثنت93وديئ3نَلاآذأْت-كأزشلتازت

أس!نجختهالذىالنصر3!نا!ثهـاتاالمحزكةثذدفي!!رزاجاذا!!ا،لداهـف

لثمي!درلموان-يخولواآنفىشدد!الماانيةالربىالرحمة؟دعلبنا

كلفعلال!بولي!ىارتخعتبدنا1)()47القائلبنماخ-د!تلواإن1

يقصر!!رالتفوالظيلىبغمىءيكت-3!نلاا.إذب!!اذاك،جكثد

:!مبدى)48(ترديتالكلمتهالانحمةتعم-دثوبودبادراكءنيميم

مكانوآلمنفسهولوالسلطانلمبدال5دالربا!ثظلذلك،(1لى!-؟،تالاأ

جديدمنبر!مدوا"ءاد،ال!ثديىدالخئةءقندء؟و!ببالبفلةالذئ!

وبذلكالكئبكةالجطوعشححلاوفرق(؟9")بدءهـن11تزةوتنجه

(و!دد)05الرببحوندي!لايعالوا!دالخدخ!!آنلل!بإنتج!ى

.ا"ربهـذاخذاف.زمو،آلفاي!ا-دأن11

نبعهـوالذىوحددكواليدا-نع!مةتيرل3ترْوأنك!إ-!ا

شىءقطبقجدلاالرالىا!ظرفهذافي!لأند،د()1ولكةتيرءل

إر!حةابابادتمرةهـودل،ذؤنمدتاىاإولبنت!أنال*ذسانبلدطدخلبن

كؤدتلحبميمينكتحد/1دشت!قالا:!ايىا-توتال-بانث

بدم-خمدكوبكدرة،وال!إتحلمباربيريذك1()32(،1الملآر!لى

.،ت3)/(ةثبو!ا
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3--د

ةِ!ت(ت؟)نتادال!ت!ص-تيتادبهـىَ/اثافي!ددتانت2بيل!ا

لأتذثبدوكا:إفىرللأ!نضا1ال-.ا،)رث-إر(2د)الححدنتصاتقىمعه

إْ:كأكأ:ت-!بكأ!افىا-تتاآلخابتلىتمواذ؟نجابء،نجالتبذقان!شم

ايرتأ"؟.ةأ,سأالآبزاتاتتءكأق"ا.تت!إإتاق:ت-.-ش!ا:ت12شتت،تعادالإ

!ثأماتشاتم!ا:-ا-تكأوفالت!-،!عطياتوذواتات!ببرآتف

ا.وتإبتب!ت-ونتصثا:-اياباز2--آليماالىذثاببثت:!زامات

دث.اتتىلم-!ذخاتلااث.!؟-التتإكأراك-دتا!:ا!اتنجثصباتئنى

بحطيات/كداغإاا6تدتإكأا:،البلمص-1+بلمهاتاتاورنكأث--ثاابالنهر

ثْاكاتاضتبذلكء!حششيخضبن!ا!!ماكأ

كأأتواتآلىْحالد!االحص!ارخىالجديط!رونكاذ!االت؟نانبل

بتضدء!قأ"ديخادماذو13اذ،اث!ماثكلبثا؟نبز!ا!لم،لم؟!كاواكم!سافى

لمحارذأت!ىْذتاد3الْا!ذىةدذ!ء"!داذ/!-ب!بونةدعةحماأوقاتيم

غ!اتكىدبقاءا!نربصرح،دإ،ددالقءودتط،:!ب!بب!ما!3يت!%

اءاذ-بخءلكااإت،تاداادذبذذحرر!لم،ذنخا،أرغمبتماة!تل!ا!دان

زادبلال!!-ارفيالالدتتطكأاردباثاونوهماتارنفيىاأكاذقورن

تز)ت؟تأذسيتاذ،إشاوثازدإددعا!إدالآدلله!اعدمننج!ثد

ت!ا1ء.ت!ف،تردتءقآبال!!*اكأرتعيتماْنملىغ!'??.Iكأاكأ

اذ!اذ!رتشتمهـا،اكثفتدحاولإنذجااة!نبمادرالمحاتنتت.قةل!3د!ضلئم

(!ء)تجإل)ذتاب--ل-ت%اآ:تْت-فاْ--ا.ذ+ا؟اتال!باثلإجمءبإتااوف!نحا

ك:لا؟ثإارْاإفينمةب!صْدتلىإا!رالبتادذالكأ!تإبا-لقافمدتاككت

أبىتادطيمب،افىتتاتاك--.ا!6حَىاد.-شتتاتدذي!إ،،ءةِبنربى!ااث!،فئ

نا.ر+بت6ا1

حمدتع

لذتدتصا!اكأقا"(تإكأ.أ)6؟تتنؤبذل

د-اثتإذب:لتالم!اتت،ات"بخ!ناا،-ل!الإنهـدان

22،

تلمتث!كَأقىددبإ

:!لآ-!اأات،
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فىكانؤحدذاكوحعالمخبرديئ،وتو؟فىدةنجن!دورد!اذبالب،مان

دتتباْعاذهتتبتت!نا-تدط!ل!!هـءب:ولاْنإشتحماا)*تآعظإ،)سد

ء.تت!يخاذتاثنا--ذإتت5َلإذت-اح!ءتتا.رإ؟تبرتذتتِ

ال-=مَصناورتت!قإ-إا*فتنراعْهاللت،نوات-.!ا!أص--!شا4يت!لى

:ثالما!ن،إ:يةا.إادطةإ-نرادشدتث!افارب،دث-تال!ددتمأندج!قنم!

ز-اذدتارناتحنايافئحدتهـا،اتابمذكأءثمإء،اذ.-كألا-دكانتثتا

ءذتنا.الرحانمة!نفن3بقدكال3لفق1دإا!تفئ!دت،

لكأف!ثاءجا!دث!نذدلكعِغقيءإبتدونثلْاب.ال!ورلبأتذ

افات!3ا.4يب؟!ابنجدمأءلحت!تانأ36رتارمهـحدشا-ناا!ص!ار

5،-*ظد-تفيتتءJIا!-إ5 ' LJIاأنفسدْذحل(ءأْا-"ل!نا

صد!!سسححيعس!له-!.ر!!!!!!

كحا،إ:تدراادكأأكقورءِص!ا3ئيوكماببدفادْ،-اتثىثورورالْ!-بن6

الهـبإشالاْحراءأولئكعي!غكمب!سروردؤىلرباأنلذت،أنال!اخالاذ!ا

ف!دبصاثهـمراء!ىأزالظاحه!نددذلمه3ثاوةتء،ولج!ء!ىخىتب

!صدزا!ضاالتلىبا!خههـا11هـمارلدا!حأاشْعوبىدذفيم!-يمغأءل!!ا!مأاوروثا

أددي!م.فىالهورثوطوثكعلىكاننه6رخئمللحد!!اتم

ثنز3(الإإزا!ىردبث)اصرارإكبةأتاأ!دكأهـيكلىولما

قأ!قصاحثادبدإم(5)7ءزحهءلمى!دعصتمهحعد-ل!خهعلىذدتز3فا

دتحها!دمفلاندرىالمالحنفكألذاءالرحهنءظال!!-اررفي!لقي:

ا!صاكأ.ذ!تثممحتىايها

ءبلهأدإ6أ!يهى!بثالقدلهل!الىب!-ئذذدكأز6ثاتا3!عادثم

الةور--اتلأكادتو!ا،علإ:بمِالطدذت!-راحافياهـكال!-ور-،

ثْ!تإذث:ولالاورنأبرر)38(ءتىتجثدرْهار-مالإَ-!تال:تلنداتلر.و

الدتم!!ل!حنيةْاحت!احها!رعدىصت!!جااكتوالىال!!دةحداذاالشدأغ

ف!إالنص*جمي!لملاللاكئئنَين
yyc

ا!حثيخيه(الحر-ب-15م)
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كأ.ذ!أت.وأدزراصتا%كا-فيتاليمJ,تاشكتد3

وقىاتبالتالتقتائنىئتانال!وتات:راخافىرعئدئردر؟كولحد

ءشربندا!تقلإحةبكتاسكفراتا!-ا!!الح!دطةثنرذإالهـبفة

عاخا.

حمنا،لثلحد!ت141نجيتا!تدكأتقارتبنااأب!دا+-دث!ككت

ححباراذتاوتحدحكلووديندبنعلت!اندبيئتناءافي!تتاوناكوتبذذ

3!نفيارالأن!ث:درحديمالربدقضهى!تىء-امدَلدبفيمالمالصن

ناب!-يدونْلىااثبىرضاااتسدن1)(3لااثللاالبولوومهداؤاكذا

.،ا"وكأشليمارأل!!

-2!-

المكا!!متنالخاح!هىالام!ناكتوبىرلف،كأكانولما

لةدرتناالتجالحن!نرتاخاتتم1781سنةكنالرابعبلدوبن

قدكانروح!فى!رامثجثحلرخد!رالد!موجتلمدءوىةاسدتا

وكان.الافىتديىالتالمآر-اءفة2فىالماخهكاالامفىaثذأعان

ركرقل،صدورأساقفةرئيمد!ولبماتا:همالممعهذاالىالمدءوون

أسقفافوتا!مبيتأدد!قفوالبرت،قيحهربلمةدص،ؤفةا6رئيده!

ابل!ىاكرا!لمدقفوكأوماذثل!ى،ء!اأن!ذتشب!لهروب؟113طحليةسدب)1

بخلديررئيسورينالمد،اكدسبالقبرالمرتلبنرئدي!لاوبتارلهر

ونصنهب

اتهـفشر!طد،ركتناعلى(،بولهلىولف!11أضربقتصرولم

!كلفابرجذإيادوق!ذهـظاإىك!جوثا"دص!،ذكبانهبلالمجمع

أ!تمنتزوبب"زححنا6د؟كذالأننا،المعلكةالىللىضدورلدءشته

ؤت!سلم،دز3لمرباتدرنت!بناعليباتقألدىشوطالش!بنف!هلىالم!ك1
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ا!ت3آان!ربثأل،بباتذإح!ا،ب،-شىبقنس)1د-منءوذال؟ثنزت

ببتذحصا"تتا:ذ،ا!)ير:-رسد-.تتنهأ(بيصدذ"التمغا-كتد)

الند؟بذدرىولن!!تا.ذثن!رطلىت،ات-نالتد!؟بابثتءهـلمبذتدما،

ابخكث.اعى--:دعحَأاك

(غ1781فاحذت؟كأث-ثا.ءت)أ-،اذكأالث-ثهذاآ!ذا-7.ككا

معإك41ثرررعدلدىا-تج)نخ!-ىالت!ح41!ضد!هـكأرح!دخاولبْذابداىالث

ب.شر.بْا(.-خأزتَث41كصكاالأردنفراءبئ-ةبدابذءَثسا5حبالم!لدفةاسا3

.صهفىب؟ا!-لمهبمفذ-عا

قسمالذىد!اروفءإ!ف4اهذاانالددبثةالى*تلياروثول

!حبل!ددهـقيتاآش!!منرتوعهأئذااءاصفدبن!االىرو!مهبيط؟فيه

ترءبى-ء-،قاذى6:11(0)لإبؤثلآخد"الىرسافىهناكحنرأرل!دل

داْبديشين!-رتددالآن3،)لاْردنكذا

)نبحلية(ذفذاليمببناك!لية!قاتلهان!يمكىفيفءالكانادنحاة

حناوكلنن4ةدإ-إسوقيحمربةلد!بيانبإحمنئنخاخيرةافيولرف،انود

عىشدكأدا!تالبخد-د!المكانا!ذودقع،رقإ3ادرصرحدنومنفييقبة

.نجانياسصضأ

(ااكا)وضغالارتفاعسطحتئتلوعلىالموضعهتافىمذا

رتإء!،الأ-ررما!%ر!!!!نإئمصاعصقعلىالأدهالهلىمح!كمتى

.آمث!*رتتثةىبناؤدوتم،محىورولواردوراععبببل!ه!ككىالشكل

؟،لل!صث!!ااذال"ذاءلمع!؟إت!صرذب!ال!-مان3وبين!حا

لمم!تىالفاب!لآعلىالحاتإرقإا-تودقط:دحمثدقأر!ىمنيتون

،ب-ددواتطرأدحثاد!تدأ!البإثلىالىالىدْعاب؟ستحليمأ!ددكت

السصفراعلينهمواسترالالمسافرينأصامالمسالكجميعلصدت!بذلك

عكاءنتالإ،ربد!ةاقيبالفحاث-!ثم!قالل!د!!هؤلاءجاءوز؟

YYV
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.،بهـكاتل"ارجالثباللسانأو"باكادبلد!"بجالوالمنناة

لا.زبسل!ن!انا!يةفيالمواضعأنزدضنارثضعاوثث

نآ1االجفإلاتدذحة!اىا!!تاثت!دوع!نالتغموعنى

ف!تكاذت؟سافبا!نكا،و،ح!ذ!ثإ!ءتتتض!فينحَاذت!دإت

ايخاكيآْباثنجار

ثأ-بختد،إفاثاث1أجا-!وتار:اسدبتاءتومبذتناإاانلرا

إسرةاالمبواتثرىاكأعادتت-خ.باعىإكأدال!-ت!قى!مالىكت-تم

ألةالتف!نالياكأ:بنالبرب!اخ!بكأاتب-مبديئليؤقء-ن-مآذكعا

لْأت-:التتنالحتكأه!اعتإءخا!حاد-بموب؟ف-!اون،ى-طواه-!ا

ابتت؟تاْنالىالتيخىال!إوكاتادىونت"ء!دئغ!حديئاالملجاْ

.!3.د.هـل!با.راذث3صد:يرببق:قلمقمورض!ال3هـصةا!!ء!خ!يم

لننحلمولكف،1نثهآقق3!!دخحدالةتخ!تحراوإإتبىذلتوكف

ثبد!دى،ؤ:لدالذىءندومل3ب!شمازدت:دعلإ،وشتبمما

ضازل!،الم!ثكأتل!لح!هنهخترحلعلىدرفتديئالنابولئنىنبْشهالملك

ىظالد.:ز!ىثL%لث،البكأاشمتنبدتتؤونا"اْ!رداتلم!اتن3اثذبرقي

لفيeست-الؤ:أحلأق!ننجب!ت،!و!ذكحاض!.ا!هابز!دبم!ردءا!اا.كأغصخ

فيهـوافينماثاداب..بتا!بشاعك!االتب!ءْ!بآزانذلكر!خ،ملْبم

تباقيملمدل-بأدابى!!)بثت،دحثءقرة!أالى3وصكاكأبن!د!افتم

ارضدنا.الىة4Lتنب!سدذ!قذوافي!او!سثفهـااا!يم

قدشخ!ب

!ت!بن

فيبدبى

؟-غجب

YYA

ثحفات!اتنبمشاكلءلىاةت%امحعاوؤتاا!تفيقاثلاذت3-

الألد!ب!ببنصدبالهمهت!فرء!لمدم،ذلنايما--زدنا!اىتا

تاأ.ت4-ادا-.و-ا01دد.ل!"ا*ءلمهـ-.-كذا..ا:31ت
--سظش!بيرم-ءَ-ئاهـئا-

اط3ا-،أJِ)3ز،امددذكأاتتبتجآحالآناتىقال!تا:!م!اتذت؟:

احاالإدا-"شالبإح!اتذ3ياثو.!دث.دغادفياء)دت(طثتخدإ?لءت
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منوتاءفانجياقيا!-اةغز؟بحدعاتْبنافر!ونلإءثتحَانلْا6

خهشدتراظالإالمكانالىالرج!!عفيةعاى(،زب!لون)1الت9،!ب-

ثر!دواالم!صيربزقفيمنص-االدىالكحا:نفيىكمديمدخاثنا!،ت

ستة-قآكدتونتل،منمتنستةخلىضالثآلقىاذيهمأب؟نجذرتهما

ضثدر!م.

حارسشنهرمنوالحشرينالحادىفىالحادثةهذهبرتوقد

.(م9117سدنة)

صلا**

أالخا!لهدكىليروحةانباللأتديىالم!مدماةق!مدطنَلدبْكنيهسدة.صدت

السدنةكىامتوكان،آ!ثثئةثافىتخرمددشبحععتدحاكأس!ت

الذالث.ال!دكذدت؟ابو؟ة!شااصةورربنا

!ذا؟ىافتتالتىالفراكأاتع!ىال!ذ؟ثآ!دا؟كأادكأاذا

ائئح!ووفاغمدوءإؤ-"او3الثورتب!التاتثْةالأ!ءلمدحاآ!حتىنجهاحخ!لما

الفىبناليا!تدبلآباءا!نءهـديم!وبىةإت!الهبآحانهدوندةحاظ؟دكأا

لمصجافىت-!حَذ.تهحاديىصْدحآىْاحلدتو!معالمباكتفىل!أثه!!ا

!ن!.ختداها)61(ا!تىالإخرىالكدبدتيئتورئىارلحا!!دالكنفي!ول

سذ!اتهلمدتحثهفي!االرياسةالبناصارتالىالكنب.ةهذدأجل

-37-

ايئت-،رب.ا-تاكوات?يمإ!ررق!!لا&ت-نتمتببدت!متب!

فيد"لمدرءسالهـبي!ععلىلملحدضكأحن!سص-ا-الدونج!نك141الى

نجةالربابةالفوادد!مكأدبتي!آندوننْهدقشل!ترن_ماشر-خه

ىأصددفيءقيجما.الم؟ءتداب!كذولتإداشن3كتت3ْب!لم،:اذباسحن

ءلييمالبلرمدر!نون3سبأند!حناخلنثموحن،ع!يهذلتنهثجوم

رصاالناتمرطللاكو!يذذنهْيحصعسكربافىو!وتصممع!الضاء
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عل!ا3ا::و:أ:.ااْيا:!اأا:إ.ت"ث!-ا!-تاإإ-ت!تسر!
--ء--!.-م-.

!دتبمْاأتزوثالم!!ردزنكانالعنا!ا!ع--افل!(

لغبنط\ا!نبر!اثثناف!؟تنرإلتبىيئ:ت:تل!!3اتتلىإ!ئا-ب-!.،

الذديئبالركطااذحننهمب!وع!ت!لت!مإءبب-!!تببلمة-تكأا!تأل*

:ثراآدء،ا:.-:الغا!رالث-طتر.-نديتاوبالى!3:شااثكبمب!اثاداكالْأ

الصخورب؟!ضرتا!هـفخااباخوكثدصضبح!ز"ت!نىاك!دتالى

لدعليهلب!مناوتاظديالل!إ!ض!منا،ا-ياراتيدتت؟ئاا!-دن13

منبمعلفي!كأفن-يئا!!لدبن؟بىاد!ا3!ائملكت،خبهـئدحنابىلثرأن

علب"حاهمرغما!خاسةآخذتبمختىجاذتخ!طbاتثذو!يتاضيمر

فيهالذىالحرنَشدةيدركوافلحا،ا!باةحنوياسبلاحجانممن

رت؟تجمأنرغمعليغالهجومدقواستصاتواةكجأع!ينهموذفيارجالتا

أ.نظارعنيتتذواأنفىتتلخهىاكانتكلةاللىهتدهـف!وث!يدد

بتيدةحسافةحني!حلرونهرا--اكقدا،نا"ما،للقالْا،تبنباعدو!م

علىضغحلنهم!نوزادواجيادذافقتلوا-امالد!!!هتانبوابل

قواتنا.

حنجاء!اقدكات!االأءتاءا"نالمتخا!و!لد-ضادلى5الأدركولما

بشدةعليبمو!ضلعنبفارصاعابمبىننممد،كأمىفيدد:-دتد!بلا!بث

الملك،لرحابددت!بهـلح!نادخاهد!-+حا،ضاسد،،!ش؟ا!ادت3و!ا!ب

.ح!روره!تراثؤببا(بثالكأا)!دت!تا!ءاا-بنفل!دكأ!أفينجحاود

أْاكاكا،نجالتالا-دتْاا!ثفي

بخلردالحدا3ن13ردت-11!ت:تسصاتادلبد:ث-ىاتا3ذ:،ر؟

اصهرجاا-ن!مد!لع"-!م،راتا.:تتنهشة،-!تث!؟-نجاتتبرختتكأ!ءأندبرْ

-ادترددتماة1ا-!!خم!4اا1ث؟:تات!صأي!دثيى3-دتكأهبفيآب.+.تت-ات.اذت:!هـد!أن

.6ا)3د11.-ع.ظة-3.لا--ث:د3و--!إ
-اة--.صا-.هـ
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بإارت3اكبشترث!ن:اارز!نرتجالاشر!ا؟تخىدلكلمتو

و!لدتإ:طنر".ق_إتحَانتأالت(1ا!ذا!-كأىَشاغراالي11ببذ-مور!كان

!ىالزالىة!لبابنجشرحاث-ائه؟يخوثإضرتدد؟موبرتلته5-كأيمتلت،،

نا:ت11قيروتدىبكأدبلثدث"آبخحادتاطكتماكلتبْلحسدتذكى

،إ-*إ!ا!رعا3ذخلت

كاثهـاواز(تب-ورحاكثيرديئمصدرعا!يضالموضعااثثلهد؟باكذدك

.زا5هـشد:-خأدون

ال!تاةةدرتحإنالأ!ور4صطإكاذتال:ىال!خع!وهذا

الذىالمشكزالىب!دعادبلصيمخطت!نأفاعهبدع!لملماك

ىثال!!ضىتدالذديئشد5ضسداسذدعىو3قبلمنتادردقدكان

.كذ.اكومفاودتثهردقفتمثتدواصفوقهم

خ!اورد!ازدا؟تمث!محفرىالملكىلالر!نسدخا!الةأما

كانالتىالجد!دالحصنالىابربلص!عةترالحادىليوم!هكحم!

ظلم1أبعشدرة!!ي!سبماهذاونجتى،ئهبذفىباريالابزالالحصل

وصيفودلت،ال!ياةآبلصنعنبفاصهراعاالموتيهصاتعل!ا3خا

الذىلالربهـاح2رفاخص!تئم،نظوإتتراجىتلعلىالأتبرد

بلدديظل!لمدوتاتهـبل!ن!الحشدربناتادىب!مالبةمت!بادءاندل!

ححببا!تفالفي!!دذن،!س!رداكاربثء!إتتان:حدب!ردةيبكيه

دَنديتةداتى)63(دثرون11ق!صةديىةالت-تالمحخبمآخلعتةذىببابق

.ار:تولالذراءشلمه3افإإاالإْم

!-ادئث/.ي!نالئحاتعماليرقتىْإشدرد!هتفئرىازنخادعيد(بأوذى

الت!:ن!-إ!-كأدفيديئلتاح1!!.إرزتاة(9171له*ت،):أ؟!-شبرتن

،اف:،مل*ينقبئن!ابل-،!-فاكأد،تآف!دب!!ذ(ت!اطاحدإ!ا)شدبددتلذا

ا.لْأ-دثلءتأ،تمءإ؟-تا،بء:!ت!ادب!ا؟ا".---تكأبإصابكأاشحوخرل
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ر-ر)11ضارفتمدخاد*ر-؟".د-عىكَانا-ف4تتلالمرا!ربن!شااوات

ادأنا.تددبكا+صآ!.ةكاأا!تزأ.:رزخاإ.ثزتناواهـ:ؤلبب"ا:!خاسننحا

ذهـاطَءتالم*ؤلمزعاعى!هـليمبت-دجةاتب!لبإزك!الكفْرلشل،6قدبا

اْثر!لمزرالحصتكفف!!ابصددد

-38-

اقلبمعلىإح:،لساغاراتهحىط!ا!قدنزخارددنص،،حكان

لمالتىالاراتودى،آكثراْوحردتنالاكأأتدذدوترددتصر--ا

احذر،وتخزبيانجساداي!يتأنعلىشبحدمحافياتدىَد!!تد

التت!بركانفيلحا،ذكأب!اذخكاإذالهرافىودووتك!،دفا!ل3يررق

تيتةبديئحخ!سكاصردبلم!ااحنذحدببدبدةضحاردثرنعلىصحم!ىالت

إفىءشتإ::-إاقبتلمتاواتقديىد!؟ااد!آرلصل،وأ(1اند11و-رلاندإس

للمساعثةجاذفيمن!س!ثداهـثكانواذ.الذارو(ضررامالائم-لى

حنا!تيهء-ددرالظشىالمحسصكفذقحقيناظا!.تذال!اتخ!دءتاق

ءدكأانيم.ءنهدمتضحاوور!فةثؤلإء

بهثامحات؟رالأ!ذاءكتدفىا"-اكالىرثتتالىباءتدلما

هـيةطحتينةالىآلرترعارصْذ،شىالتترديالأتتتالتدبْص!ا!!

حعهو!!ل،ذا!بةدَلعمقدجحعباانلدتتذىاكىالدهـاتيب!يخع

ورتىالدددجةلانا-ون"ثحدبنةا،حرقي11باددزابظ؟الممصب!ب4صد

!ىْقةاكذاكأفيتتاجا-خدكأخدا،د!اتدحع،،دورون)1الىلوحمص

نجا-ن!امال!ءلىءذدد!نوب!و-ونالإ"يخدونكاذ!االتبنرسدل"

آ!احهامرلرمىلآنبتدا!-ضعذتسفي!ب؟شهلابزالب!1الصد.الأح

لما!أذنجما!بدال!!؟بلتربتذبنادت!دإيراالمسدلربننجرل!،ند

الملككدثورازر،!صلجاآفىرالفلواهـرهتالنننت!نتسلملمباؤو!ا

!ركدموصط،الد!ضددالتثدمبوجا!بانتتمتداوردرجالدعع
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جاءوا!تىلا).با!ليالدلىن!!إىا"توشون11ت!ببتفيالححلب،بقن

رؤيةحننهاويح!؟نالب!الا!دتةاعىواقتهلاحم!داتر111اسحتذربحة

محسكركانكتلك،لبنانجلأسنلتتىففال:ابتتالإق!حمكل

كلللعياتحظادران3ْ!ا،:!دعلىكاقانللتياناضرا+!لتد،

الاقليم.مذافىانممدياحئمأثناءوذدمديىافسادحصتربالهارت!بهحا

تممدتحلعافمانيكهاقدالل!بلالسيركاقالتىالمشاةقواتآحا

الناحيةرءخفةبى!تللذهـنوكماكلمحدمسدرعة!نىالفرسدانمجاراة

الجبية.

فقدنالنش!ييبةالمهتتقلبل!نخكبرالم؟حدخدبوبطالتالتبالها"حا

!،شهرة41!تودال!-لفى6(4ْ)ء-يىنروف!:ب-رفصكانالىاثلذز

الدإلية.ت!لت!بنىالتنَ!اوكأتirسدابثطعكناكاكدفبثر.اقي:لفت

دنبألهسصحعاذءالعمىلخه!إدبنا!إذحتئالرزله:اوراك!بذذ

قيعالىا!الرريىدحَانا6ء!اثد-تؤزعطان3و،غتافيااتادا!خزل

خ!ثدىكحا،ببمثهدبئ.ت!خه!!قو.صبليف،"!اكأ3عدب!للإدعداا

الإخلةدو!-حاتكأدا!د%!لدْإك،تنصكردعلىال!بومورنأجثا

وببن(ورةالمبالمدبخة6()3!رد؟اتبدتْمكانفيىتديىد!)ر؟والأثتأل

التىالفاتحةكانتآبا،مديخمرراءل!االت!كأون3ب!تىال!دهـر

واسفةلأ!د)تاتذلمهتسدئتحاب!ةبوقفاوككذركةْالمعىالجاننتئي

لمه.الاتهـ-االتت!فكلتتوئاكاننه3ول،بفعقدلما

فتدتا-:دهـدف؟بللفيترب!اقداأذوا3بناكءافي-غاعلموات

ال!حدول!هاغتألى.تتفلبب!ثإتم.بفىاورعه_ددالذ.اد؟وفء-متا

إ"عنبأراتابدَلا!،ئ!ء-ضضصار!.ب!ا،اخ!!)ن=!قثذ-نماذ،

فيماالبرت!رحممد!دذكرتكناثوالَنافبنماعدتلم!ت،الأ!رىا
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قتكأعان!تب!4ا:تا!كأبإنثتن!ططَلتاإ!وا!إ-احمبترصْآببن

انته!رءناذ4طةأيمتهـتمنا!ثتإتالاذجمديئببنبرت!ا

باذلناكأك!بالاذ!ابنلتااءثتا12ءااذشدال:ارت-دايرببل!المت

الهـثيربر!-شغب،فالدديئححهإ3كس!كأالىللوصد-لججدممأقحمى

.لأرضاعلى!بذدلب!،حيخ!

-!9-

النزشاتتئت-ا!اد!د11قامالمدورةد!تع!3!الأور!ركانتلي!ن!ا

اخفإ-اكاذ!اضصنآترونأضترا:لم!لانت3صحدتهونىالداوية

الف!مدبحوالسظيسارممعلىالن!هرفصار،لهمالمواجهالتلفارت!شا

يمينيم.علىالعد!ام!تب

بترضعمرجالهفيهالذتريه3البالأزقالدديئح3صاعلمو"ا

للذمابتا!هبآرهـا!نجم!خىياعأفيلاك!دالىيصلوردلمخحلرمم!بث

عسدكرهبتضحلالمع!ينالم!كأارهذاالىو!-لقدوكان،3لين!ذ

لقاءمم،اقاصدجواددذركب،مغوحبمعلىنيفرووممالىزوحبن

وردهماليغبكلأمهونتمجحهمعلي!غعيفالأمرجليةعلىوقفكلما

يطاردوننكانواالذديئالم!تيحبيئعلىكجاةأتارثم،كتائب!3الى

ن13اك!لينت.نجةابالشا!يح!غلأننس!متتاهـا!اا"ندونالق،رقين

احتد)دهءلىنمحس!كردبالقتلىباسلابأيدب3احتا:تا!ن؟نمثداتنا

الياأنحنينماءدت%داإتاحةاا-ةلاتالدكلدتاىثاوبدرالذ-شداطىء

ذتب-مْت!ذت3مذثقصةبت!اعلة

الْمض!ثداتقند1لمحاذ،طَالت-اك-فىكأأ!اتتالذرتانأحما

كاصْرخاراسأ،تتتاتصاث!بتماب.ب3بىت6اءِاثض2فييرردا-اذ:اف:أصهـه

!ظ!حتا:دتد.إمات!صاكأا:ام:.ةَث!.-ثدتاكأابا!غمت!تورادت-،طالى

المرلمخيةذ!اته!لتبالقالالئادجنم6تبىزال-ثخما"ن!عْت؟دذتا:لاءادد
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الاالتت.ثبيخا!ا!شهاماشو-،تاتبالت!ثاثتبد،وعيثناكندزم!لكضغ

ا!شدت-إت"3:(نمبنمبآولم؟كان.ت!حجم3دفضشادلدحتلم!!ت*مأن

شاونةءلي،نادراعإنماة!ديثدوام،اكثفكأتتيخاشد-اتنمكى

هـلفب:ا:.؟!ْإاالثر)ثبرأذد(لافىإ*ثا:لْاإتااب-مالأحرواشْتبهى،عْيرد

آفي3إوإنفس!م-اذقاذلمبمالحدو3!قة!اتجذبعليجمالتهـ!لحناكان

ذبجألت-ث!في-ة!اخلايانابلتببشبم3ول،-رةاتا!اا)دبمو

لمزدذا،الححفورةالمنرد%اتترو!لظضإفثحب!ىاذثل!د!ماوخصفأ

أنفسخممحرضإنالحدوصذ-فولتطادا!رئ!أوالدقدمالاما!ماحصير!

)نذاذؤىاهـنمآو.!مل!3الف؟رب!!!ربحكربهمةاتمو!بذذاك/إكللبإ

!ثد-!ث11اسثه!صين!فضعآفربالىادالاردإعلىأفتسثم

الذ!رابتيازممبثدمفافيقمالاَترالص!أحا0لما)66(أرنون

طا!ةتحاثصواو:ذلكصد؟داابرلمضحتىللسا!لمصاةنجبنساكأوا

!الذبلهور!ظ"اوتالعمبدربذفا!مسيرذ!مفىولقيخ،الثقيلةالقال

ف!!ماخنجالن!نجهَ!رددو!،بث!باقيللمر(قمس!رعديئادْوا3

.ا!!بلمىاد5!ولبداتذحأدتذوآلترذبرهم(،ريذد"

المصائب!طكثبرا!ىأدىبذدور!تال!لاكتاةنوالمحتدد

ز!قهتابعأنهلوالمم!دتجدهـنن3دلماذماليرذلكفىبهمنزلتالتى

بحلشمنالكا؟رديئانقاذ!!دي!كنامن3أرذونمفلهثه11قيةالى

المدديةورل6ع!نيا!اشاأن&!بدكانالتىالممت،صس:-بحدلالد!

اآن،و!دثالمع!-فةتحامالذا!يةبورتذلىطآهـلثدكان-Bوالاقليم

،!رالحنتب؟!ا!تىفأفي؟ث،ئاالليةادتدفىالذار!!استتورى

ا!ا3ب!نخع!كانقالتالحد!تلب-نمعدكأ!ذقالصدب.احطلعآنكالكن

اصر:لدلأ.ا-طبجما-زظمثآد!دفيث3راصا3ر؟شدتثانا!ية

تجاذب!شاور،ذلئاالذ!صأاكتنةتت-اط؟لإحاكالتب،ذثد!تق3ر

فع!صدثرالىالثصد!لإإله!اث!اوذت3أعإالمددبما،المىءاجذدد

.(76).بى!اأتشاتاتابإ-لترخآردْلف
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ىدداب؟ل!اقيومنإفهفىالصرثاةالذديئالصلمب.لجبنمنإن3ولقد

تبا،ا!تلاداب-"وحَان،ا!ديئالدالثرسانرئدس"ماندآسفَ

فيو،)68،ضنخاريهافمرماذقدراحطر.؟احذ!رحخاظثادنيئا

التىالخسارةالكديخرونالي!وينمصب،.ناانسهولاب!اءكاا!يخاتلا

والَارالتزىنجحشموسد-كأد،،البومذإكشىبالم!ه-يحيبنئزلت

التكتدخاإل)96(حاتآندلوبكأ،الكارثة!ذدبعببالأيدى

لموته8آ!ديرزنفلمقتتستنفىسيرا6

ناحلب!تبةص!ا!ب!ه!بج"أبضصامالبعالحتكىأ!صدرحصنوكان

،مأ!!لتتولمهالتررديئفىاسثماوكان/!ارادلله!ونت3رْوجة

اقيحيعْمكلرنجةحنبهب!حىحاكانالىكمذا

مم.)مدمتاءا"ءرفلاثؤ،ءصبرحَثتيىونالألصرثىوقعكذلك

-03-

.اكبوحثالمحلكةفىالأصور!اذترد؟الحصكذ*على

فىأ!سرىتبنالل.لم!عوسروءث3الو!الإتأا"نرفينرنوبخا

فونجود11كوذتوابنالقدرادبئبلى(1وىدءفذتىكتuص!كا

تناثربءتاأتلبا؟با،،يزىتت؟"د!ضإصتىدخل!ناىَاك،االكديى

ءدددخمارل!ودتىكنزىححرنجةفى!كان،الا!تب-انصجحعحن

.الهثملمدرادمنبدر3

نتسه!اقيثرذلكفىثفيد!اقدالمنا!!ءلميةحنكثفيىوكان

سل!بلفْز؟تمماثاحَهثردتكأ3دخا:تي!هـ!"نجينننمنقحا،قيلحنافاكعا

3!ذتنالمذتتبيهنجرنجيها،ألتتخي!؟بجاءكالمالت!نجةملك

جراء!!هـزناتتتإرففحناق!وبأنت3ر.لوبسالملكت!ثاروبرت
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آنحثىأرالكفلى*ءورثدتوملحص،.-كأا!.بذ،!اثتالتىالمصادب

يستحليحواأنفىآمالهموااتيىأكلناعرائمحنسثدكحانت!سدنا

ءاك:باياتىخدالنىارثاد!وزاديب!اْنالأخبمادثزا6ءبخسا!ة

داثحتيم،اتجىلإدثاضاديْاْر.ثاْنإ:؟نم:!ا!آدصاخكفكأنبوربحا

ءنيمرا!)،بركا!!اقينإحال-بادكأا!الآتلاتذثت3-ل!!

نجبحاوتوااذيخم؟لالت،اخةال--وراذبثو!اىالحيتءخهافزز

نال-ب!ا،حآنال!!ذإكؤىبالنكلشتبتجع،حت:.ا!-!اودآثد!!

اخهاذدعماربئهدلداالسدذرهـهدلم!نراطَالثثإتاعداأل؟-وهـكأ-

آننالتذاذ!دقطنآؤبلإجأذافيتل!لهور!االتتاتم!ش!آقة-الكثثيىة

.اف!19اشدليفىهدتحمبدإ!لالذقالحصنع!ىالتت،رو!-رب

(اكك)بهعنيدالبور؟لآت(:داكدكأتقإتا!!تنإاا!متبىخاءدنمنجاضا

الذاتيةكلعلىلاْذفسميمااله-دولوقدكاذواالذبنا!ت:دا!ذركم!الى

ءنه.لمح!زكillدصازلبم!صبب

كلحشدا-دضعاذلث!!ا!تالدبن!.ا،حأنفاالملخلمنجلحا

كذرى3!نتاستدعىأنهضا3،إيةاكدااثواقيثبيخغالمحىاكةذ-ى

قريبحنتاوصلِقياذوا3ا!ذبنإفىشال:ت!وتيىد(تزرفدىَ)

حىْدقوالثالرولربدكمحنجصتعدعا!بثطبفيةا!تايمو!صثهـ!!ا

ككعلىاك:ووارغامالمراصررديئك!ماتة4كابالتالىاتا!صةربال

كأ.ر!صىا)

أجل!قدبخاكأااإكىكؤإك-اكئاالراب!عنجاد-ب!،.ان.بتاق5ل

)ستهولىقي!الحا!ب(ةنا!حهادق:آا!:دوافانجقآواتدفيوماتاتاإ-تتا

ألافاْو!يردبألأر!ىندواد!دىفىثدثالماقعلى

ا!واكأنجتد7(0)الىتبشةل!رالهطة!ذأككاذ!اا!ذبنا!ا!يخدالر-آتا

لهطلسلةالىبديردذنجاد!ةذكا:لمهأء!بشت!:دْإك،كأث:بلأهـصدرإب،شاما

اىْ":711(ا!قيثى:حصددقلدفا!!ت!!!تى،لل!ابقاتاتكفياا
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ب-ءتجآثا،اْ!حَاتكان10ةالتء-لو-تئ!بنما!حمركأتا!!-غإربا

(1ْا.عمالكفيا!نشدكتا11و

ءإىالَ-لت*إنرتمأاك!كأهـ"تهنر-!اة41ت"اذلا:تفخأاذتبال،اىْ

وأنالشديدنالبلنجاتدابإبلح!آنيخمءب-!3الميدبنآ:نائ!

.الزبد-يى-بفارت!ايعرتىَإتاذاعيتول؟ن.اكثخدىسهء-دكم

.ترخناتثشاب!اركهطَاتاات!ت؟

إفىءداكَالدَ!تَفذعاباءضاتاثك-بإتقدشاذكذلكولاْ%ل

دبهـرزثلمذ!ر!نذبكحتالأذفسد-مدي!فب!ال!!دىبن3المشار

أنتتابْالمبالردعل؟كب!د!الموقيشم،أنهتبت!!لكبلدكفاءتئهم

ب!بهىاكلماوفيل!مالعيب!-نشكت!حنرت!م؟!!ءلب-مالمرلدءنا!ي!ا

.أْلأ((،)بقيلمهاتنل3ويبكدؤ-:ولا!هـب

الجاركَاالص-كالىذلحمدكىتدىلي،لحاروبتثذأباربلينتلف

أذ!يئشكتدخدكألاآذكَر:ذادافى!!تفلنترثواتا/الأنجدالى

ذخرفنناثاالسفبإن5بااق3!ل،،(تؤبتآلاالتبذاآ11:)73(القأئل

-لخ!.kءأ!تء"تكأنث،باكأبا!قاأذك

المنحدرمالتامبرتالىاتا-ضصاتاانت3قتالتىاقيث

!درحَاهالهـونتعحهبرعبىتجددتفبربنديادوقماد.بخصهو

نجكل.!دئتفي%ل!ناال:الميةا!ت!لةفىو!ولهعلىالأ!لوانت

هالمجىءءدمءلى!صدكأال*زالآنهكأبالانتولأسبابجا،ء

تولْأوادحفال!الىىب143اويدْدرحىهـذ(
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وأ!-خف!وقأنن!!أ!!طك*خمأى!2ح!ول!في!قا

صلفتزددالحسليبيةالمحر-بتاربخحناصسمادذانار!اءبافىخ!11(

ارنجذمبك!يننعتهكان!نارخناللاطينالمدسبيتكتادئدد!لماتتض

الضيهتضْيثونفانهبالمسادسينعتهأذفىمئبالسا%عوحينانجال!ادسبخنا

القدستكبين!نبهيردىَ-ذت-تد/أتونل!اكبنرخبطادحن

الحبربحا-!يلتباَناختارانتافىالملبانغسةدسملممنفلهمصلحولدلم/ادظتتيئ

-iا.المث

.-2-33!ق.ضاسبصاراجع)3(

3ْرتجمالسابتةالحاثيةراجع)3(

ست!افحلىيئزر!كاأهـالحازاريعةالتزاريد"ولرو!.Bithanyنىبيأ،(ث)

لعافىرقبرلااذحاحمةرفىحيةبا!يةتتغالنبور!دربتجريظسبى

الاوشالمسلحيةالاخبارزفى،اليتنؤلزبةذصتمثتبئث6نرولكا

انخلرصعخهفىتياقيذلمكوبىصرةخوتهبحتالحياةءلهردالمسيحان

رفخنرا،لازرتحتالجزءت)آخردعىاشاردوالم!ق

قا!تالمتدسبيتخلكةظحليزند5فاناكينيةالناحيةخنالمكانلأكيه

!اختيه:لمعازارباسمديرأفيت!لثيدتالمزضعثمذابشراءم11غسث!

وضارخا.خارتا

Eithiniaبيينيا-لينت!itlianyبيانىبينيخلطحنويخخى-

كتابفىخاوردالمصددثافىانخلر.الصغرقآسيافىقدئةثىإلتى
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ديشاضب،

فحااخدكات

6,inte5ء

ياعاصا

نخاغ

!،1.:حط

فىيشالحمااإحالتا

.ت:با!ات

(1ظ5حةلاة:بز:!،11

أاح.؟ا

-.اك6تاهازاتتاتجدسةتاضا%

؟)خابرشاطاةاث:ش

ل!شالهصاا0ااح-،ا

!---:إ؟.ا:ئئثز-.حما.إخاتاتإ!أتثا!با1ت-:تت--ت)فئساى-فى)3(

!إ!"تيئْ.*تا:-تا!تاايمأ-.لىالدصتهـبات-رتثاتشعلىالحح!انة

لحسنراف!ْلىا!شاذخابختتجااثش،كأادخرالجرعلىوايخة

!يم:-"ة؟انا.ت:!!:!ةاثمحاةآتشاااunder؟)طe،آذهبعا"3؟،إ.!ن.فافه

.بهء-خابر-!،6-7صستدتخا!اجع)6(

-تآزتإ:::ن:!ال!-رقا-إت%ترالى-كلت3ثنمىيبو)7(

!:تصتات-ا!يا!اف4ثمت:ت،.ثإإادلتت:تتربتتاتالتحزبتلانحيازبا

إذ،إ-تر!تتالحضثذانىتاد..انا!مفي!الهمإدتالمىا!جوعبا،فىلكئابخلنهذا

رح؟اياذتإتطحذا؟ء-!اا:يخه!المبانتالحتيئتتا!د-تتظبررانه

اتاَ.طىوحمببنأنذطَشبءتوتتريرطلب

الرحاشتثاجدفضربتتصرعءنسضقضاراج!!)8(

؟:ْح!!21بالخلديب3بالرنرلمتابسيةا*تإااك-.ثاشارت)6(

بختا5:،صتن!إتالتل:كيناتبضتتمنيآف-أناض01رقمحاشية

علىحانات.-ذلك.*ا،117ممن!يلابض:!تمف-بافا:قختتثارثيكَةفىورد

5i+إ6ymit")ول.5،!.514فىجاءحا Hirrnيم"ا!أ.ةاشأ،3.8ع65،بز-+طح--

والحشزين!بانخالثرخ!:ةِ!ثبت!ت!تانلزليم!-قيما!لاحا

امثاتال!لميمكسب!تدق-ohrlcht,3.؟هcit.زو05أ)!الشتذقْت!حنديسحبر

أثَ،اب-ب-ا!كىكانت،اتْرااكأفاذاناش،التثإينالكتابفى

صبشا.إطفاكبنت-ر!فاذ-

ا!ينْانزرابن)فيخيرثذ،الممثابحننبا%المش!هثد1()0

اتت!ْاائ!مثذابمببيتت)11(

.313/1تبابسذت)13(

الةخد؟تتز")1)عا!ةْ،ض(1ة6إت.عما!اتافي!6-لنماشتإ!!ا)3

.ذ،خراتال:ا:ا--9:-!:--اااإ-اتا-اتاضتاأذ.:،إتإت:ات:ارددث-لى-كأتال*فبا

؟إ،"لأ)أ):إةمَت!-فتذلطادا:بالمتابتىالكأار-أنثذاالى!ذضدت
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جاءوف،شائبةكلننح!افيافخرجبالنارعودجالذىالخالمصالمثدنأى

فارسىلفظانهوقالمت،الخالص!رالذبالابريرانالعربيةالمعاجممى

Yصل.ا

الجزءكذافىقبلحن!ليمالي!اشاركَهاكالاجتاعبذلكالمتحمزد)14(

.بحدد!شا-س،83ص،العربيةالترجة!نالرابع

الملتعلىوحمياأح!بحالذىَكلرابلىحَزلتريزندبذا!المتحود)13(

والمبهد.

اكبطنوراخوةاصغرزنكىبنحودردالديناقحببذنثالمتحمقد)16(

henزر/أ،ْاهP..33!ثمذافىافخلر : La Syrie duل!ح

7(N)زنكىْينخحزدالدينترخوتبنىلمكدالمنخس

الدين.شرايخىْ!ناالشرعىب!ولادالمقصودلأ()8

.نينرى!دينةعلىفىدعانهيونسالنبىقحمةالىكناالاشصارة)91(

حنالجزءمذاختامفىوضعناهالذىالملحقفىعنهاوردناهحاوانخلر

العربية.الترجمة

الدين.حملاحبذلكيقحمد)02(

فىدخشققرخاضنةكببِقرية-ياقئتوح!فياكا-داريا)31(

-Leة,op..،اساP.إ.ت06:راجع،الخوطةاقليم Stran

5لمكلةالعربىالاسمثو!ذا)23( + : achonitesبخبددأورددشد

اقليمفىالموجودة5داءالس!الحرة،هـووشالخعجبمافىياد-بالصورد

:كتابانخلر!بالمسكانصفدحمبالمقرىحافلاشليم!!ءبالمشامصلخد

.Strangeop.4؟,294.5 cit.. PPظلا

تراخونيتصلى.كبةلححتالجزء!ذاختاغفىاردادالملرقفىكتبناهحا!انخلر

،يذكر،الئديةالعح!شرفىالرائعةالمدنحناباليماوتدضر)33(

خنانشاالىتشبر!قتدحتىالاتية!باذ-ببرخسأح!ا"ا!انعبنابىالمجئئ

ثدذكرحخح!جندفىتنعاناالمىالمتدسى؟ث!يربم،داتدب!سليانيناء

الثاالى*شاردردتيموتدقيحذسا!خن-ساقد!ت-فبالم!شبتاقي،تياف

!ن=تجيرفيط!نسجتفتداعهخن"-إكاذتلماونت-ااتبمْبإافي

24لأ
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لد!ااانابم.إس!اكليرابابفىتدخلخااتجرتدخلالىا!خبار=

راجع،الثاغ11العراقت!خريت!فىفىشوالزلميدبنخاكعليتال!ت!

.op.cit.قه41-.+إ.تر PP:شاng.!؟Le- Str

.تت-كتتتالجز:ثذاختامفي!ا&اردالمل!قاايضاانير

التىالزسةفىيل!اتاليزضخىبالاضبواطشرادف!احنهافيزي!ةإلمت2(ث)

،م1761سبتبر71متت31"ا"ايما)ا:،،إاات8ن"4*وكينالمنرن*سديى!ب%فنتعرفت

العانلينبينكانخناالرضمعلىف-نيظسلحأنن1أرسصاإتبانزد!ا،كت

إطالملفارس!لانتدنزيخارديخااقيتشيرالىا&تيخداكالأتاتضناليلذلكخنن

الداياتطضاذشيلعيةاغدبئرصا.ابخادرا!حتخاءحنبذ-بل!االبيزنحلى

:فى!ذلكوح!فانخار.السنية

,byChabot. III!كنحل.de.. ) ، r6ظ5(أص!51.أشالما(،1!ا Michel Le Syri

.ز0164،فى

تدجخالمبثلنرفديئاحاإابينح!دإقةاتفاقيهالزياردثذهأ.تدأةتزت

ضتبيزنحةاحرخسبربرفىسمآةردريكانلمحناببزنحةاثراءفيتعانا!سشن

تحدتإنارسات%!اتتولم!نالن!!جفبخاجكاا!عبراحلزرفخرججنتةال!صر6

ذجاةكانتلخدحتى،!الرجالالخادفىساحقة!زيةبهوأنزلمتلمه

قلجأنعلىرطَالحئرلي!خقرخنايتزلكناصخزدشهنفنهالابخراطور

الححمونبحخىتدن!يرءناسنرالذىالمحمدحيشىعادانخالمبثإر-للأ!

فىحانزيلثمزيةفانخالإيةوعلى،الحمرتسيابالبيزنحلية

قيةالصلحتداباتحجيملنىبيزنحلى!تخكيرحَلعلىقنتبمخيرإلمحيفاليون،

جا-ناالىيةالحاثهـدفى!نخ!ف،الحشدقآسياحناصحابياواخراج

الىكتببربر؟سةفودريكال!نزيلعااح!ابالذتادخباطعناتمنفى

ضة،ر؟لي،باتِموالخخمئبيزنحلةخلىنطبسلحإلمافىعتراتاليزذطىالإخبراحلزر

ريةالانجرافيرابتمتتالمسيحص!الحالمتوحيدفىالرغبةيعنىالثذركان

داجع:،الروضانية

63أ!7ط!أ؟،1:،أأفي،.5.اth"ت!مدجم!anفاineيمmpire,83"03/!+ل!-/ر+09

,tate.1933-زفى06 PP6شا ntin!ظ،لألof thلأء،ذزا:،!Ostro.5ks:io

ز؟ا!ختىاك-بيهبخظالشتهضنالالمثالمجزءراجع25('

ياطْ!افييب!تخنينفيخارية!نرتعه
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2(r)*أبدايتبكانظإ*نجلبزي!االترجت!ظتلى

أبيدْلتبدزتا-إتا،يلال!إالسبتق!ث

الم!يف!ا!لريلبا

احدابخبنياتيتلقكيا)37(

ا!لاكطَ:ا!ىأند!-نيكئ!ناحبضن

اثاحلت%ظرفت!ءلىابداتادرةتث

-.:بم%

خ!يثةاشاصيةالضاتا؟ناتثْدت

!لممرإشباأدارا:خىبْيليابث-كه

صتابتصطرد!افىبعأ-ا11

ول)،أةشأألأ؟ااط!ات5)ة.أ.ا،أ..؟!.3!377

شدبلخاتابرنحلىرإ*ت-اشاكا!اكقالحنذيذلمثالمتحصمزد38()

غز،صا.خحصرصلىشببفىاخنارحتااتد!لىبيتضا،اخعلى!!-خس

غرخس!با!أخدتا!حبفافىندرزتذت3انالىرنسكاناشار93(ز

"سنيبياداةا؟يخدديرشجأنذ!ايتخحىكانتْلسحبنالىرالمحض!خنحيدافي

انخلو:،بيتونا!ثر!برتفحطتلدىالى،ابزابيا!ا،إلأخيرد،

،13،!)س!أ؟أ!1146:ل!رة.أحفا.ا،*!531.3-.

)03(
551..II,Pحا)6)%ا،ل54:حأهلأ"اشاشاول؟ا

وخلث!بيزنتكنخشتركةحلةارسالعلىإتصاؤابذلكالمتح!زد3()لأ

حح!ر.لخزوالمندسبيت

.د/"إرلابحلرس)33(

رزْذ"تكتنت-3بل+؟!اس!ا3-ذتبصالمتحصاطا331(

ثذاخاطَذ:رفلسنااتا!!-!فان.يئضدب؟:ااككأجت؟فىادكت؟3()

اخ،ءأ18+"أد:شْخالمسيس،السحلرب!تبنض!رلبأءندحادَن31ذ!تفىانخكا

اثذاأثفحخناإ،نننربنالمصيةكةالمواتلى

اm!؟يم:op.Cit.86؟-.7 Le-بمإ،لأإ،

قنسرين.فىبينبينارابخاالاتدانهثم-خاط

حاشيآ.ت03!ى.2ت)إ؟د-تجليزقيدات-تباتيئفىار-ا&ب()3

1.ْقىllلنما(93لمننمر 10 ، a w-ينتا-!ةبشإطبز،!خ،!شاْأأ16+سما

..،كالج!ى11باسم11/صالفي-سبْي!الحاسنئ!

!شر/.ا!كأتتبخفا،طإتأة.إزا+؟افاlج%6،5.إخ!لاتى)36(

ير33
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تيلنزنسيملاتامالتىوالابحاث)بخختيتاتعلىيناء5سلام

ir .C Willson!لتةحرادتإ*سماكذاانفياواثبتقرنخنذ

فى23/31ا!عالفىا&اردد+انتيياترس!ثىالىءالتيانرأحما5

اث!لبا"نجهازذ!-ب:!اا!ر!طتإنجراإثفىتإلتكررثنالهحا-حا

.op.cit.!.2سترافتلمىويشير،،الجئراسمىالى5انتيبياترسر" P

لماتالتِنىإ،ذلمأصاشا1oاثا-8،تلأإاعباسماردداكبىالحديئرأت!انالمى

.ةلصليبفا

.N/3ارحياتهااخر(27)

.7/2،01خيرانز)38(

.هاللهقيامعندوسكنتفزعتالأرض!:قالحيث76/8شزاحير)!كا(

.9/91؟خزأخير4(.!

(41رقمحاشية،43صْ!3ج)الانجليزيةالتربخةاشارت"()1

خطاومذا،33/33المزاحيرفىجاءخاالىيهضنخلورالكلامث!ذاأنالى

فنط.اية!عشرول!اتنتانالمرخور!ذافآيات

(43رقمحاشية،431ص،3ج)الانجليزيةالترجكةاوردت)42(

ToassinاوTawasinبلنخ!وليمرذكرهبالحلزاشيةتربخنادتفسيرحا

ح33-كolesكلهانبمادينيةْاميةلمنبمالجتدسنطائفةياننم

،الخدمحرفابخايعذىالى3بالتراغلاخيةدربخناماالىحاتأ6tجholamاو

فىةجاءخاعلىبناءنلدكهعننتلاوذلك5المالميك5و،دالسب

-0011reichs Jerusalemءichte des Koniإ،hriclit : Gescول.ولإه

*.39! !. ,377 note7ير

الاستاذ"اغالأصيةوال!*اشيةالصةالملفخليرنهذبتعادحوقد

انخضت!غيرهْخ!المتريزخحاطفىجاءضاعلىبناء+ايليسيث"

724..P11..حملأsseeff: Nur 6 -d Din, t!

)3؟(اثتيا!/3.

!/4.)؟4(في!!يل

ابد؟تراءذت!تالثبارادفيتدالت:(؟اِه

سبتاشقيْا"التعرسانالثبدانخمب!)6"(
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.33/27تنية)7-(

.ث/38أشعيا)48(

،أعلاهالمتنفى!لميمالميايشيرالتىثعونبحصهلحلقفيا)!ث(

.،جدعون"كلمةتحتالمحزءمذاختامفىالمدقفىأوردناد!اراجع

.33/،03تثنيه)05(

رسالمةالىاشارةالمصورطَوليميستخلهالمذىالمتحبيرمذافى)51(

فوقحئكىتاضةحوحبة،وكلصالحةعطيةكل:قزلهفى،1/17يعقوب

.،دورانخلل!لاتغييرعندهليسالذىالأنو)رابىعفد!ننازلمة

.!/512خروج)53(

./157خروج53()

.فلأندرزكونتبذلكالمغصود)54(

التاليةالحاشيةانخلر،حار-حصنهنابالقلعةيقصد)55(

ححسنعنالفداوابزا!قخبدوابنياقوتذكرهحاراجع)56(

.op.cit..944ةوانخلر،حارم P?،ْLe- Stran

الشاحية.الأراضىوحغادرةبلادهالىالرجوععلىعزنهيحنى)57(

خريففىكاتتبانهابلأدهالىعودتهالانجليريةالرجكةحددت)58(

.م1178

.51/18حزامير)95(

.32/01تكوبن)06(

بانوعنايتهبالكتبالمؤلفا!تامحدىالىصريحةاشارةمذهح11

مواشرتالتىللكتبدارا-دينيةبيعةكزنبابجانب-ص!ركنيسةقكون

نأنستجد!لا،باالولمعشديدكانالتىويالموثائهتب!اترويدماجملي!ثسه

الحربية.الكنببعضضحتقدالمكتبةمذهتكون
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ثنت!ركأا!حاأتادتيتاد-حنات!نالرةخىثاتابى-لنا!تاث)62!

6إاتجراحات(!خرىافىاف)نظ؟شتالم:فنالا%خيردالقتالة

تكتْتتتحن!خرجتافتعتهبضر.صد!رت؟فبالى!ننشتنجدءتظنشاب!

فىضش.-.رتجبمائىاخرتااخحطالىفنفلتربتحهث!نكىاخركاووتت

.ا،ضلعياتا-شكسرجنب"فئبلت

بالهم!(الصليبتةلياتاصحتاف!المترزخ!التليببتبنبناث،-!(')3

الرحاكلاخررقدنجةالثيدتىالتىالحح!ئنىأقيصنكانتخاط8ا!051

اخر(دوقتذاكيحكش!اكانأتفءرم1185سنةرحتبمافىجبب-ابنألمسلم

هذااطاطا؟قد.عكاحساحبالدةفى!ث!ىا،الملكةءاو5الخنزيرد"يشوثحا

عامر،بنىجبلفىبلدوتبنينل!عنهايتولياقوتولمكن.-ح!فافىالرحالة

انخلر:.،!صوردعشه!بينواقيوثموةبانياسعلىفيحللالمححم!ناما

6.--545.e: op. cit. PPةLe Stran

اللأتينىطملالمرادفهى3حر!جعيون"تكونأنرجحنا)64(

المراجعذكرتوقد،الأصلفىوليماستخلهالذىولح.اء49"،1

الاراضىفىعرجبأنهوعرفتهءنعيمكمرج5سيطابالعحسفىالجغرافي!

15/02الم!كسففىالواردالمكان!مذاكانوربصا،الساحليةالشاحية

.،وآبل،وداناعيون!ضرب...!ثتوله!ىفنخ!5عيشنفىباسم

العصورفىالاسلأميةالحصارنحصمطلحاتحمن؟الباشورة5لفظ)65(

الوسحلى.

وقدثمذا.Belfor،باسممالمصليبيبنعندالمعركأفالحصنمو)66(

فىلمبانياسخجاورجبلقةعلىالححمانةشديدةقلةبانهياقوتوصق

واضا،افرنجىاوروضرجلاسم"نارفي،انقالئم،دششهقاقليم

خثناماسريانيةبانجاشقيفكلثةفيفسدop.cit..!دإ+ثهثأشرافجلى

زصخرة!والحربيةالىترجمانالخلعةاسميكزنذلكاع!كأ،"الصخرةلا

.،ارنون"

وذلك،م1176نيهبشنرخنالاشرفيمالحادثةشذدتحب)67(

Seteverحاtheت!ast,P..فى+ير:يقرردحسبا son : Crusaders

YO
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.27/3ايزبسنهر(آ)8

الشةثذدفىشاتث،داب"ي!-نانتانا-اكتنليس)66(

راجعةادالمبون،الفرسْمىالمؤرنالسنةهـدتحدبقىالث!كَويير

97.+.PP!1.!؟ك)n ، olء+6ءأ!أول(ة+،.de40"كا!هL + Mort:لااط+ه!أ

المتر!لنةالنلحةبحصارالدينحسا،3ضمامعنثناالمؤلفيتكلمْ)(7

2؟ضنايامستةاستحرحصارو!و،يعتوبسخاخمةعندبلد!ينب!لحة

يكن!لم،بالأرف!يتهاوتسساركاأسهِبدم!انتيىحنه!3حقىاغسطس

بلبالذاتاللحخلآثذهفىالقيةتلتلاجنةالدينإححساقياميت-تعأحد

السابقآ،الصفحاتقىاليهالاشارةوردتالذىتقدحهيتابعاناكثقعكان

وعى،وعخلعائهافرنسافرسانكبارضنةكأنسيةحعلةضجى-أزعجهلمكن

رقد،برفيهاسقفوفيليبالثاتىهنرىشبانياوكونتالملكأخزرالهمصحم

الىواتجهخطتهقبدلالحملةبخهذهالاصحلداميتجفانالدينصلاححاول

الدينصلاحلمقواتالتحرضتجنبتالفرنسيةالخلةانكا،بلد!ينقلحة

وقدمذاْخروجهامنكسباتحققولمفرنساالىاعخابشاعلىعارتبل

واينشاحةابىإحئالالمسلمينالموْرخينبعضعندذلمكالىالاش!ارةوردت

.المتريزىثمالأثير

.36/6،66/3خزاخير)71(

برصبر،7*ا6/13ْعبرانيين)73(

أب!ْبش!اَ!ا2!ع!أ
7كاعرلم!لالأ،صر03/065حاثخى)73(

وكبم،11ُفيأاشبرُ"ين

و!لا!تئنإفلأُ

Yiv
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وال!شربنا(ثاد!اكتاباول904

أال!!ال!!ح!!!!

ىدجىاسهحهشداب!ن-المركبزطرملةيختهدز!جالم!ك-

متكافئةش!روطءإىالدينصدلاحمعمدنةيدرمالماك.لوزندإن

ةإلي.منمثبللهيسبقلمأحروورو

المحاصيلويررقكلرانج!سىاحارةعلىيخيرالدبنصلاح-

النا!ية.تلكفىيبيبنالصلحوزةفىمماوغيرما

حلرابلسكونت.أروادبزديىةالىممدرىليسحلو9-صول-

الديئ.صلاححعمدنةيعقد

ملكلويسووفاةالمقهـمصحلنحلدييةمنصد!رأس!اقفدرئدشعودة-

الفرنجة.

امبراطوروفاة،الثالمثممفرى!!الصخزىأختهجبزوالملك-

القسحلتلينية.

2!ث
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18-

11-

12-

13-

14-

15-

035

التشثةبممدببالياكيةأميوضددالكنسدىا!ر!اندرارصد!ر

.الر؟اةقيدتلىراللى"ز.جتهأنرتمثهـااصتئأالتى

الأصرد!ذ*3!عاعنللبحثكيةأنن!الىا!!!اكركبارسال

.!الثالت)اسكندشالاباونجاة.الخحاديىة

ضيراظ،وانتقالالدديئذكأربناسحاءبلالصا!جالملكوفاد

له.قريبالى

ماوسرعانوالملكطرا؟لسكونتببنالخحلديىالتنا!ر

صريحة"خمكلوحةالى-رالن!مذايترول

المعلياافيدلأندروندكولد!تج!لالقسحلنحلينيةفىفتنة!دوث

لحقتالتىالمجسديمةالأضرارالمدولمةْا3!ورتصريففى

الفتنة.مذهجراءمنباللاتين

.والاضحلراباتالد!رةسباب6ذ!-

والمدينة.القصدرعلىويستولىبالذنجلأءيهتكأندرونبكول!ط

ايامم.حك!هفىا،مالمىقمعفىالخلخلةويستحمل

فىيحيثونالسفنفىتا&ص!نبواقداكاشالذينألارتبن

بروحالشاحلىءحلولعلىوب!دة41الأترىوالأصاكنالمجزر

انية.وء1

بزحفالذىالملكمععقد!االتىالاتفاقيةي!جبالد؟قصلأح

ا،ديوريق"ةريةيباج!!نهـالتركلمصددالأردنكا-راءالى

ح!تهم.ويأتذون!مالممدكانويةد!درون

شد؟د!حمنو!ومتاتلناا"!دعلىيسهتولمى!الدبصالأح

.ادالسد"منحلتدذىالحصدانة
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16-

17-.

18-

91-

31-

33-

23-

24-

35-

36-

لكناحورفكةنجتنشربحمملر،بىقوةأرضنايابمال!بنح3صا

فورببلميه.حصدنعندنجاحمدلةغبر

ءلىارالرصصةلىودثمصدرحن!لم!حدأدشت!عىالدبن!:افىح

.ببروتمدينة

الدبنوهـإفىح.بىبر!تلانقاذاحربففىصهورايىيصدلالملك

.الحصاتثرفم

.الجزيرةأرضويدتلالفراتيجرالدبن!افىح

كريها.تخريباالدماثتةاضليميخربالما%

الدينصلاحعلبهااستولىالتىالقلحةيحاصر!نالصليببون

المسيحية.حظيرةالىويعإدونانهاويتملكإ،أخبرا

ثانيةْمردالدماشدكتةأر!لىبحسكردينهاجمالملك

المستقبل.كوارثضدكوقايةالمملكةعناحمداءابراء

أمير.خاصباتفاقذماوياتحلبيراصرالدديئصلاح

دوق(اثالثا)روببنمعالمتبادلمةالشروطيعدأنحلاكية

أرمينية.

ظدجى11وقبامالناصردفىعضدالبمرضالملكاصابة

المحلكه.علىب،لوصايةيافاثنت3؟لوزنيان

محسكرهودصرربهائلةاتبقمربلأدناءلىيخب!الدبنصافىح

لص!دْالمسيريونفيخرج،،بيسان"بجوار

yol

http://www.al-maktabeh.com



نجيينالصلب!تكلورحيل،الجشفىالمجاعةاستف!ال-37

الجانببنْبينكال!دوثدونالنايةفىوالترك

تدمر()التراءحدينةعلىالحصاريؤضالدينصلاح-38

.بالقوةاعليشويسذ!لىالأردنوراءالواقحة

لملمملكةالحامةالادارةحنياكاكونتيتليمبكودنالملك-93

العصالةْعمهابنويلبس

المحصورينلمساعدةايأردنءنجرويمص!رعورواتهيحنت!دالملك-03

الحصرارْالدينصلاحفيرفي

إ

Tol

ىء!!؟ط!محوير!

11

م!تبه

اين
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مثابد6

والحهـثصرونالثانىالكتاب

!!س!ه!!!!!دأحا!!

أمير،بوميموند)1أيضاالأثناءهذهفىالمملكةالىوصدل

الخيالةمنتة2كوومعئهماكارابل!دطنتي"ريه!وند"وأتطاكبة

يؤدىلأنمخافةالاتزءاجكلخاطرالملكانزعجوقد،لرراستحا

الحرشعنلاقصالْهذريحةيجدانهادورةا!داثالىقدومخما

عليهزادتقدالمرضوحلاةوكانت،لكةالمطع!ىإئ!حالاستياوسبيلا

الجذاملإعراضظهوربتفاقمناميك،قبلذىءنحل!ولضاءثتزيادة

ءليه.!مبعديرما

ثلنا-كحا-فكانت"حرنتفراتدط11َالمركبزأرحلةأتتهأما

الدو!اْ!حد!لا!اإرفى

ار!ابلكنه،تامةمحرفة)1(إيربن3الكذديئتفثاكااكان

تربط4التىالمقرابةوشيجةرغم!غ!وركماو،-اءاحةإحاالدواتعفى

YOT
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مراسيمكأبرىبادرحتىوصدثللخابنجري!لمكادضالثلك،ب!ا

نبافىءبينلبناْنبأثاتنى3،نوربحا،()سيلا،أ"خذ،!ران!ث؟

ات)!نآهعيةأ"ء!كأتجالاا!نبنإواواالمإخانبوتديئدل،اكنابخ

ووْدلمتادتآضدكعصا!تر!تنثراءثت3واتْ"شآتكم(الزتن

في11:الصاثلذزلد:رلممدلحَنفاكلحَهاعىبدإاا-غباالمصا!رة

ول!تإدحَابتلمبله!كتابتلىدكأانهات!قدباد!اذلماامآالندالحجاة

ا:ن(،لوزنباندىَجى11!قذوذالتنجير!إ"التدتئىهـوثما5

اجالزوافيذاتتألكأ(1بواد!ا"11صحآنتةع!قكانا!ذى،لإئتثتاقيج

الحرفءلىالثل:لكاطكاتكأ!(اا\لم0)نجت!بدا؟لهطوعفى

.د)3(ت؟خاحدةلى!لبابتقددولكنه،ادنجاعا،اقياثى

الملكتثلرد!ا!االي!حىآشدرنااللتديئيلبظالنفذروقي!تلم

لذلك،الا!دتاحوءإم!الارديابالثكتديئقد!-!االىوإاروناته

الرجاسيمهـر!نآداءتاتكأةغغ!اذكأاب!د؟إركداالىرات-يئكأا3

:!ب!دم!ادمشترآند-نإ:هـيةشأبامبحْم!تهحنيمبن3وظا،المعتادة

بالأثالىضررا"-!ءندشنرلمكبوحىأاكديةث!اجمىاالت؟نالإصسارح

:ولمقي!ارظل"اذبا!!111بإاال!ورليمالقئانيةحزداخسربث!

كزلفآسدحاولوحهولاراذتظنئى-بباصؤ:ترفكحا-فد3ءصمدهـع

ف!ان،ثات-ادداالمذخدرماتتخاءك!!مواؤدكاننثذذبخخخمدبنحن

اداكنئ!د!الىالفاث!ظءشىتلتنمدربءادتورجاذإ!!ت!الااثت

خر!لىتإشى،ددبءع!اتد:اتنةلشك-الثالرسدل6%دابتلىامهتح!ا

زعمكحا-راجعاذللمثبدَنو!ماد-دطحه.ا،ح!!تجانب!سناور:ء-ا،اداك

التىذ!ات،تقتفقا:ودتتالىاخقدانةاءتما!ى-ات!لا

ما:لصإبلهـظ،الاضيةاتواتإلتاتنهـردأكأركزحته!االما

بدبكنلببخ!-ذااتل!توحَات-ءاحمابد!اشدقا.كيرحاةاي!إاكح!أب"خدربىت

نوثا"ىتناليامفيىذدردال!!ظا"؟عحاإ!ارايدتتو!اوع!مفط!

بيىْكدشْةع!تتثمو-ت،الا+-ث)ء-إىواهـب!انإتلفانلماكان

كاا4
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علىوالم!ي!بنابىبانبشثلت!اوالنجحرالبتفئكينالحم!إ

وكانتاالارفينبينالأيحانابتادلافيتنةدتدأكدتثم،الم!ه!اء

بافىكاذتاذالشىء؟ضه!لناعبددلمااهتا!تثتخصننىباا%صالفرو!أ

يسبقلم-قدليكما-آصاكاندذاآنبحجةنا!يتا!نترحات

قنن.كئحدوف!

!!أ!

نأ!باشرةإىالتاالصدبفوتالالذات!االمه!ن!في!دثلكن

اق!يمىسلامةبف!مانالكخيلةالاجراءاتذفاتتالدبن!ملاحتام

عْدهافاقامحلرابلد!علىخبألتهب!قزحفثم،وةحدرىدصفق

لا،المريحلةالذ!احىدب!بعذإد!نالف!:.ثلواذكذ/حت!مدحرد

إواتيةاالأرحح!ةانتخلارفي"ءرقة!)حدبنةالىارت!قدال!!ذت!كان

لخسارةفهتعر!كثاظرةفى4ن!سهبقرما!ندونالعدومعشد!اك3لا

جسيمة.

فواكقدذات!صاالنا!يةدلكفييب!ثد!نا!تينالم!:شرس!انا"حا

نمء!بالرصار؟ذرتىا!نند!!تحص،باححتصد!؟نح!اقلثنم-!3.يىنحقت

،:،إدكأكلم؟لمتحام؟االمخاحاتةلم؟ب!بد!نبىذ!كذ!انخ!1،وأترى!ن!آب؟ن

وهـوشك3الالىثائخبننجارت!اف!فينمالإ!فإتاىدورالدتلدطان-صرا!

ثموات؟آدد)ثدأش3اث.ونثد:،ع!ب113:دا؟فى-أء%وآت:خ41!تنبا

اعىال!ئافاالالى*ثدقدتوالت!االصتحلاءثا:اص!+ثمث3ءإء!اصتىاا

ولكن،؟"لا!اف!اقيديخمقىآذىل3ررنلصطيعمااليها"!دارالتصىْ

قواتوببنالف!سانثهولاءبلينافقيقذا!يخةاتدا!كىا!دتإتجبهه!ا

ارلهورالأ!جمخسالبخصْىمحنماءددال!ملفيبكأ!ديهطتحلعثلغ3ثذتإا

ماْخبوا!دل3الا"تقءلىتلل!تإتتالىبشتظإلرلمدالما
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متلت+أأرجاءيذ!عالائاص!ذهكىككانالدينصلاحأما

دوناححاصديلكنخبتإتىاافقلأتا،سيماوءكأضاحلولاالسهلية

فيبحثتالمتىمحاحمبلماكلفىالناريخع!رم!راح،كبدابلقىأن

،تضراءعي!انااتلازاالتىاقيالرذوآ!رق،والأجرانالدثهـن

بارددغندِحةالماش!يةلمىاقكحا،لتولاع!ن!تا!تىاليةوكذلك

حىهـكأةْسيرةكل،"يمالاك!فىوسدار

-3-

ا-رتحينكلرانجلسأر!ىفىالوضعكانالصرشرةهذهعلى

لكن،برريةالاكبنصدالأحاتد"3دثذباتلثام!قبىديىرتاْصامفجاة

!تىالملكهـخافيدذةالدديئحصد،6بصداتإذثادذددادةتأكتأنما

مننهمبصدرن6اوتاورو،الباذبانءلدوراتذقكاالتا!دح:االذزمو

!ثدرطأىينقضماالمملكةصنصقعأىداتلام!بيروتذواحىفى

فىجيشهرأسعلىموجودسبدممأنعلص-اولما.اكطروطمذهمق

اد،أشو11بزيرةعلىالم!تول!اولهخحلرهـأثموب!يمص-اطرابلساصارة

،أمدالدإوثةأ؟لمدلىعا!+لصدبعدوالتى"اتاشسدولد!11كديةالمواجة

.ل!شنغمما!ئماماحرساا!ضجدو

حصدينةحديةباوأقامالبزديىة3!ذ!نل!كه!أولأنويقال

اس!مة.حن)سمغافاشد!نوحهـفيدكنتاند؟بئأراددوس11مو

رائحةكدينةهـرقية2الاالجةمانباكثتبةعلىيوبدان3و

فىإووروعياقلناكعاالم؟سم-ذالد!حبتاردى"-ادوسىباتعرف

حار!اولددالىاقينلاس!نماادت-رثتد"،"أرادثلهلأ11اجهة!

فيْسةلاشديدبتلررردالالر!مضانيتالالدىا-"شا*أناء50

قياحه!بنلكوإاتسب!ءبل!كمااْمتثي!ةالسد-إاتمجيفصخديىة
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ويحنشنا!االبومخىقاش!ةسةالكذبكذدتزالول!.نجينبقيةفيبالتشب!

السحاءعليهبهاأنحنتكمااكوالتنل!تيارةالذاسكنغخيردجموع

ودءواتخ.المؤحنينلحلواتاستابةالجزيلدبابخحم

كما،الخخلحمىرحرولمدديةتانجعذانالمدبنددايئكادديئآنويافىحظ

التابعةالنجلادحانكىث)3(إحرئبةيحرتتط!عتهـلاحذرنجةاعى؟هـبا

لنبنيتيةْ

بثالى"اْروالىا،بزب!دع!ىاتال!فثت*رل!زآدىولمقد

ينتظرونالوادكانالذقال!ختثثىجا!قليمآشب!اءجيعثْىالثزع

سةحارحلىصبذاءنروقبدتثىالذاتب-قد!نبالمتنمكراذا!!لإثمفيه

حرا!لاتبملمت!دحل!ن،!الىفي؟ذ!لمقيااذزالئىجدثهـمغايةودنجذلمون

نجلعا،!!ادحسببالتترببالمإتيمثىءاثقداكديئصادحوكاق

الىراتاوانكخا"عسكردتجنح!!ثم3احودباخا-لورآسدهـ!أذلمك!نذرغ

حعسارماتناقيةأ!ضرىوبدا!قلأتلاْ"يامسدوطَتنئضولم،بلدد

د!.نخدقْذواحىروندتاحثنا!يةالىواردتال!-نت

حعوحى!لةأشجرسبثةكدتوعلىالأدتاءهتدخىنا3

الذكرالخالدالحخليم(حانويل)القسحلنحلينيةاح!ورا!؟راعذدحقيمبن

الكنيسة،وعلىمحكلينابالنفعءادتجعةذوائدعنأسفرتاقامة

جديةحفاوضاتوبعدالفححعإدنجحدالرابعالديىمكاناذاحتى

ب!خادرتهنغنحنببنحاو،دبارناالىن!ودآنلنااذنكاويلةشاقة

،رجادععليةتطوأثىراتإدندثنربالىديىاكقناأنيأور!ب!اذ)

سخائطعغآفحجرالْحاجيازاإراض!رالا!جزكاشفنأربعنجنافر3

تندوسلالمبجزرال-و!صابحارنا!توكان،الإحبراحاورى
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Tandos1ولدقتب11وأ،قحدتيلب/1ر)Chiosخولىسات

كه.ده*ث!
دترنا.وضبى!لأتىد6ور"ىو!ركاذا"د11لالرلىبد)1و

(؟نيالميب"و!لدا11والرىتآلمديا11نجريجيا11ولإد"!امحليئ

كاننجلا.-ي!ارناعلىحايلي!آ113!11رياابص11و"باصفبليا"و

ربلحدتالىالالناتىعخاتديئارز،.بفضدل!!لنماحابو13د-م

.المد-زفيدةوحبناصالحا!ر

،ا!/تئذاسللاكه!اث!تتابالتاث،لافي:أتراثتاكانعلمح

3ءثةثاتدتمبسفبإت!ب،الإترابنةالمفنخىاقاحتناثناءآفيأنهوكعوألا

ىذقاحلب!كأتتال!كاما-اتلإكرافتجابةزل!ر!دليالش!تاءفصل

الالم!ذاء!ر!بلدنب!اْندتقعىالثال!مددبدالآبوىالنظر

()خافكأبلإرتا!!إتاانمؤآث:داقاشدداثناءآفيىانهأةول."سريحا

)4!أد!لدبفلدىبوالتا-نجآصا،-ابنته،ولددقرانعقدحراسيم

لويسابثةبأبدْسا:!دشرتتبث؟بدبالنمالمسدحى(الثانى)

الحل!بلغتخفات(اإبىنا)الملكندبكأ!!ن3دكألم.ادحظيمالرنجةحلك

أبذلد!3)1-قالخر!لهىا:ازا.ت!دت!عثهرداطةالثايجاوزلماذبعد

اضلورىكألاصإاكأد1لتنتااعلب(تذوبل)وتاءع،صْةالثاخىتْوكا

)ادرولولرى!باشمالمر!ثاللاحوفىنجديىاك3قشلتلديئقصرفىوذلك

زحئاصسادسااكدسالمتخالمكان!ذافىاتانمابدكاناذولويقال

مرقلْبىنقسحلتلبنبىقشلنطديئ

وليمابن،رينيه)!اسحاكننشابانجتدالاحبراحا!رزوجثم

ا"ختخنزونجنادزتكناا!ذىلم!ليموشقبقموتنراتدىمركيزالكبإ-

بوحذاكوع!ردالفاباهذ،إابثقلثدتالاحبراحلوروكان،صلهـذا

لان!ددعاتا!ربدباخنقلإ!ثارلتلما،ذلكئىرسصلوأءاح!اعنتدرسبحةقرابة

فاكامدذ!دنجاب!ثاءخدتبتل!كةالين!هـحمدثبخاذ:لالملوكيةالمدينةفبلهغ

المببلالاتر)!اورحتبةؤىالديخثىخافىلجازارالوقتحنفتردبنها
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لغياسئىلثئرراعبدثىذلكلماثكا-التننقديةردالزيادمذحنادعافلما

رائعاابخثاعاحعبموعقدبالأحلهرجالالاحبراطوراستدعى-فبرايو

!بثا،شيرناىبا113بق!رالم!تحىالبدبتالقصرثعْىالأببئةعظيم

وزوج،الؤرانبحقدالقسحانحينيةبحارك"تيودوسيرس)1قام

وهوآبيهباسملصحادقالت1،رينإ،11!نحاريةابنته(ماذويل)

بقيحمر.وإقل!"يوحذا"

هـاحلورةلاحتاولىافيزوبتا،تتلمار!:راحاورابنة"حارية"كانت

ندالتبمطكآ!نجاءتند!ذتالتىالذكرالطيبة،)5(ايرين)1

له.عروسالتكون

لت!!ا(الالياكي!)ولحاربالثانيةزوجتدررنلمبنجبأنهكعا

.حالميا)6(القسحلتلينيةا!براكاور؟الكسيوس"الوحيدابنه

؟؟؟أ؟3خي

ححاولآثىاتاياما%تلكعجاصبجحيعلصدوبرمراولةييةان

الىتثيراْن!لهمرنجذالمكن،تاص،لخاحؤلكاكرسناولم!حتىعقيمة

يكنىك!ا،بالمسدارحالقشلتلبندةسكانديمحميباالدىالسيركالعاب

أيةئىالمشتبعلىءرضتإتىاالمختل!ةالمرائحةالمناظرنذكرآن

ا!لوريةالاحبرالمافىبم!رحا!روع!خلبتوحالاحتفالإتاآيامكلوالعظيمة

لةالثقبورروالبواال!هـيحةلأحجارابكثيرحنالمحافىةالملوكيةلأرديةوا

يستييع،ححاالقصرفىوالفضةبالمذثبالمحلحم،والأثاثالوزن

والأقحشةفا!سبموصتءقليبزالالنانوانثحمنهْتقديرأحد

عناللسانيقحثرك!ا،الملكىالمخدعتزبنكانتالتىالغالية

الا!تفالاابنةوالافىطورجالالخدمكثر-الىالاشاردخىالافاضة

بنىحنرجالعلىاحا!رالا!إتقيااتإالتىاداالدوكثر-،بالزواج

صدرنالماانهصنطرلدخبنا3حاالىبخعدلكنالأ،جنبوعلىقومه

،الاحارةليركالمببلميرالالىحلورlالا!إرأواحرنقلنافىأنحلاكية
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،+صدزرادق36.كزد-!وتو(الر)بخبلدوبن)المكاببيروتووجدنا

الشبونب"ذ!حطذاثا!-فرقيلد!ةالىوعدنار!لتذاواصلناثم

العاالىر!ببخاحتا:ش!-،!!عشردع!امغيبةبحدبوليهو6يوم

الكنسى.

ال!امثتت(آ0181ت-ث)لض!!!!عنترألثاث!كانولما

(ات!ال،دطرلكأ:بزا!خالدىد-قةإتت):خالكأاب!دوبنالملكلمجد!نابعاالمت

ىالرت-!،-؟ت-؟-شتالتا"ذقابفد--عتءت!و!ت!!الفرنجةحلك

،ارلم!:كأاتانماب!.-ت:ةخْىبتكأاد*ظالتالهـربماءبالمبرْلتنحم!عليب

تاك01إبإت:ا::ْ--دت:تثرْدكأذ،ءا!دثولدلص!ظلموبسيخلفولم

ذصتثَتَ!تظا"-تاربم:"-1-إذإش:،(ت،،لد!3ا!با11الملكةح!طْررْقا،

لاترئبئمة+ل!َت.ذهـبر-تأ3ء!نت!ؤبولمدتلفارذتزدنت3دلوذيقتش!ترو

ثافىثاكتالتثأ1-رتاللت--إ؟-ع6-بت!لاةUز،وكانتريمزآشاقمْة

.ااتتتت.-تت:ذ؟:-1ئا"ا-؟!رمدتءتنذكا،صاعا(7)ناءربعبو

كأدكغإاْ:.اأاإتنراإ:بالتإتا!!ال!!اتوبرتنالسادسوفى

،ذتردبأتتفدنتت":زرتافالإدَرلى::كأ-ظكالآنب!دلمدسابيتليرك

علص!ايخاثمتث.،فدف:تقىأضاا)إفتبذىلبلل!ال!في!!بلْأ1رباوكان

صهـانط.قيلقينمدإرقياْساقنةرثبلهىهرذلانتتبر!يله

!5!

اتتإلفق3ذلىا!ت!لىت!!اك4اخبذاتدالش!تهذ)وكْى

تاإ،كالثزتشتْ:!ثتثرظالىالدنحص!هـدثاشابا-عحركاورنالثاحعنة

!ا!تبلتت":تا:(شتفيات!11ب!قآمهاأك.الثاثىخأككلنرابنهـو

لثقئ-تحتاتبتلإاترصى"فيانجاالاذ-لمهحق-ىوكان،ذابللم!

تلميبشازا.ارتإاقي،"الالثاردفددتال!ىلملكاونسقابل3والورون
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تأف!ات:اا

11:ت!6كتا

ا!:خس..!حَان

ات.؟-ات)ن

:آ:3!اإا11:كأذث

ما-إت-تأ-ت

ا!تا.:-1101.
--ب-ئأ،-لأ

المليقةصاحبوثهو،ا!منا!يةتنإتإثاا

كحما،باثركالإَنت!مدحدتب!اءلى!اكإلهإث

.(1:وندريال11باسمالآنالم!وثلتإ:شاثا

.نردلأاءاور!اثكاشأ!أ

؟:اتقش-:ث-:ثةت%ا-!-َ! 0101-

لأ)-تب
.تت-!011"--
!ئا-.ا-

وأصرت!الدينيدال!يادالىبتتب!

أرْههـاجثالث،(ريدْ!"-الأحبالى!ا!ذافي!!ت!يمقيأا:-تت!ا)غ

ذرانثد!د،ا!ىمث!دل!نلآنا؟اصمثدا!13.ظإتاتت-صىإأ،تكأ*طأم

الثا-د!لأ.-ءات111تتأشىىءطك!ث

ورت؟!ىدَرثوفئد

تأذدراثفيبتتجت"3-و!ر!!هـر

كأ-ىب3-آ،اتحااضلرتل؟2

:إت..(فى:أ:ذا)\إء،إ:-ت--:ن!اث

ا-"!!-:.---ش!تةا:--،.؟!ط

اق!ليمكىال!اقعةالأتاضىجدهد!تغد

اسبانبومدديةChastelس!،؟أ4،نأبتهـهـث

شدروطتتالملك!4)14،!يةد:دتإ!!!د؟(د

لىيتولمئاالتىحياتلصر!افىا!!:خدقاتهـ3(

المحدوكلاتدب!انخىالتء!اثتدمأَ!نىإت

ذوبلماتخل!!تا،اذرالشدتاتْتظ(19:.ْ!%.اإ61؟ا.ر51ذر
ا-001ع!

عخلم!ا3الخالمدت2ا!1تحب1ز!شاص!-إبلا-ظذ%1إل-ت*.تإتتإشا-إ+أ.تإ%-

،السحاءالىروحدتر!د*-ااال.!تلمدداش.تأقرتثات!تإ"ر+ا!!فك

والمفحتلحمدتا!عْأؤدماإتولْالياكتل:!ا.ءتكاِيىته،.-ادأيرَا.اسا:ثإدت6

الحثرحا!بلغوقد،لد-ذي!تبْأت:انمثتم!.13-ب..إ؟!ت،بمإتتت.ت.ةإتهـ+ا

وجهاعىعاشناالىاوحه-ل"ا-تختتاءا-!يرت":.:ا!ا!-ف

إ-!::صا.ا

لثالثا"بدببوت))ذ:اثنآتا،ادْ-ذت111-ت

لْد.ا--تردفيبدآ-با-اد*اا:أ-أ،ا
-ماثوحأتم3،-:ر.-دَر--ثَ:..َ
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صيتاذاعقدوكان11سيببكا.ءىدا!تأد!ندرواذالكنبلمهة

(ْ\")الشريردالسرريع!البمحار!متبا

بالقسحلنحلينيةذاكاذداموحبموستكالمهالملكتالب!سلينكان

كماءالدولةشئونلجضاليااستدعاثهفىبحثقدبلدوديئكان!يث

منملتمساثناكاقيترهو!وبوداالشحلةصدا!ببلدوبنكان

اقامةأثثاءفى!دثلكننددتهادلردخدوعث؟نىءفذ+!براحاثرلاا

الامبراطيرالذكرحلبب!اتآنال!زكيةالاصرحةثى(11)ن،ثذ؟)!ذب!

الشخصياتبار3بحضا:قءقهـارسآولبومفي!!افىت!كشف،ماذوبل

الإمبراطورضدثورةلا!داثحؤاحرةتبرواوردالدولةكأبالمن

مارية)رةاحلى!صنجراحداةنتكاالذىحانودليبط(الثانى)لىله!لكسبا

مؤلاءعلىالقبضوالقى،اابيهلوصيةتلاعليد!ص!ية(الأنحا،كية

بتقييدمم(الصغير)لإ!نجراكاوراواْ:كأ،ال!كلح!ىانةالربإتحةال!جال

تربطهكانتالتىالرابةوشيجةمم!الرغمءاىال!!!لى+ىوزيخم

بب!تخمدبم.

الكبيرأندرونبكوسدنحانوبلا!تدا"ز!ذدزعحاء!نإن3

الكسيوس"،سب!استود!ىررذثالإ،،و!لمك،قلص:ي!االب"أنثدرناىَالذ

أمينثأخو،(لك!يرا)احاورشبرلىاآتىابنةلثل!بناكاودبودو-ا

نجانبالىاهذبالقصرْالوظائفا!دخأبثخخلن12الذتالتزافىذ

كماءالمر!-قةافىكانةذوىَالدولةرجالأبرزحمنآتكأب!عثدراثنى

فىالأخرىهىضالمةكانت؟تاحاصرالإ!ا:ختكاريةالمبجلدأن

الليلفللامنجرصةعتمتاوقد،ثاذويادوركاان3وان،)13(احرا&!

ولاذتصوفياسدنتنيسة3الى!ال!اليهاشدرذاىاكز!باحعفنرت

وانالكنيسةبحمايةاستظلترلكنبا،!ا!صبتقلىقفيىنجآ!درةيا

والرجالالأسلحةلتجعيعحكاناالراا!نثذاز!جا%!ىاتتذت

المؤامرةهذهفىئساثحوازلتيازل!اوححصتأذهـارداحا!المسلىديئ
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أيدهالقدبلاحورا!عدراأخي!اضدلىاتركم!ت!ءبسواله!دتاذت

اتزعةْنخيناالمدب!ةتكأك

علىالخصوصوجهعلىيدحدن13الذحماإورا!!نجرارقلأكعا

اضحلرتالتىحاريةأفزعحماد!ته3زياداعىيلأتتئت!ادافى-"يئ

لأن-الحيادورنيأشاحن!بدافعقزاتياتكنتكت؟سفت-أتب!ا

رحمته،،لتثاسبواكمدغيمور!ترا!اااىاة:دتداصاءالقلتتنتدلا

عا.فخنىءإباكأتتتت!شخااافيابنخالصخ!

امارةفىلاسي!ابالمشرقادوقتكىكذاادافىتبنوضهعكان

)الثالمث(بوهـبهـ!ندآحب!هـا4بذامحابسببابا!ضت!إشدديدبتهآتاا3

لمهخيبة!لضيبيافى!اتاذدو(ادوتدد)-بةالعفرزث!ته!قتنربتج

الكفوبوبالىكأونالكثبنجظلاثضماإ،الأز-انالثدكأةبيتاشدركعا

لتدرعيةادزوجتهيس!ب!وااجير!ايتيا!قيااتتت-ث-اكأدت:إاد!باءن

حاءاان"(1)3لأمثالا!اءت!اب!--إ.3ْ،للها(ا1د!:د:)
-ما.!ألا-ر--!

وج!حهلهلوىثال،اعاروالْأال:كأورغ،أ"إب-ناا؟--تتاىاتجاءإثربرا

حلقعْير،ا!اصحبناآولمتَكثن!ت!ات؟يخ!اكآلأاذند"!ثبحممض!حا3

رقىاقبنالزا!وادحدثت11الىالم؟بفترلم،بفئ:!كأتحاالقا!با

.؟21:.)-كب-آ

علىجالنجاتلازحنهاالخ!ا!ة-د(د:تتاؤدالد!ذإ(ثعلىودكأدب

اهـرصانقرا-ضدهحم!-رثد.ل"آتا!تققخاتلى-ب!ت!Uنشص+

بلا!متصامابت-ردرلمالإْءكأاتب:ب!ثثنمنياأ-إخطاعليدر!نخت

قلي،ذىورنكدرااللهْجسدةحياتصتارسةتىراكاتتتثبولفىدتفادى

فىالكنسيةالشخصرياتدنكباروصكلفت!م3ف(ثافيقإركال!شاتل

!رمةنجدسْىاتيمابدْفى!أبثى:إتاعداشأاكاذثإكأءت-اإكأدلم؟ةافاك
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لألهثمياءاهـن!وت!حاوبب،آدبهـدثأذت13كناشمدلأ؟افهـدإالتهاكا!افي

حنال!دتدرلاوخا!ةفىاتاتةاالجدلكاتواغدتب،المقدسة

ن!به!ذواو!نكال!تلر!احدراصدالجخال!تىنابهـدشْتكأيردروح

فرارالمدةللكذبتالهة!لتةالىألافمحنااواو!-تالدبنربال

تجديئأخسدنخجيزدالذاخةت!كوكانت.لثردواتقاءليت!!!

باءتثم،الحلعامءنوفديىد،تبكثبو!كأكأدد!اكلحص،!بافيس!اة

منقلحةكانتدككاضاتيااتثم!بخنععلبظشدتباتهالاْبار

الدوهقلايم

ذرع!االشتحسياتم!نكبارظاله،!ضاتمتالثبىدلالمتوبلغ

ولمصبرهمحثبنونخت،نونالمب-نالاْكديىثذأحسلكد"اتسمبحا

تهـخدحةابنجيموانبدركود!كاذوا-لما،ا!دحال!علىلتادرينيتودوا

مناننضد!انختدالصاس!ل!كافَنا"قتدكة!!انب؟رذو)!قآكثزال

القبيرةكاله!نازااشثت،-و!اثبس!ا(الثالث!ي!وندب!)!!ل

وروىآحجدلهم!-ىربلءنهاصت!فب!ا!ء!زتبت!نوكان،النائة

عقاب!نآشمفع)18(هـ!نا!كاطْخ!ت،اييه!اسضهـدييه)1!وسالب

بالخيرذإ!ببمكاخمدتالخاكررتتاش*الىباءثم،بدفاعتصمالجو

!يثاليهللأنخمحامءاكمفيء!تا:!دإذبةوال!ا:الس!يىافيوتحؤووا

بلأدكم،!ناتهـبوا!تديئابخبافىءلإءقيافيضديأالملجاهـتم،ثيم

دْاتة.الند::باإجذفرواعا!!-اذز13آيا-خملهمد!االىقدح!كحا

لتدديدزقاحأتواجهآحدنجرتالتالأدا:نألى!مبصوندب!لفاكىَا:د

دلة3الخاالتحرداحمرابت!الربو!أقث!رالموت!ز!ت،الخحا!رد

أد!:ن!ذكأتلابنحبتهوديرطخااتزت!حة!دردااربخادد؟لمانآنه

،ت!كبراويد!هـناالحدز!ثتدبتلت:)عيهعلىالث!ربابينفح

الاحارةودفع،الإْبدالىمنجايبرأا؟نكسةالمسيحىبالصراد!وتلى"ت

(!هـ!.!المتالقاددعانستت!اإامنتتدإدرتاقا!-ت!ىأترىَلمتكأدكيا

ثا"2
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ذإكفىسدب!41شخببذلآنبتضبنميتزءوصانا3الرببعون

الإ-،ندمحصرثاالمشد!!قوتر!لالجئنودكنبذلحا(لاستردالى

أنا،،ك!الاتدل!تتغديى!ثا:دةا!قكلثهلأن،كأوايتهس!ن

ذات-(عاىخنآل!خة!ح!ك!ل3ا)بأنا!نخاثلالدولصحةفىخثما!ةل!

.()16مابثبتل!ذاد"علىمنذله!مبيتوا6رردينةل!3،تتكأب

ربالوبمارلالمبوالبحاركالمقدسببتحطكاتجخع!ينذاك

بذإخىثباجديااوراتدرواليتشاالحلحانيونوالأ!-اءالكنيمدمة

اعىو.الخحلدراللارطَءا!دتهـاقىال!مد!لمانالخاذد(عدنم

ب-!ي!وذد)النال!قإذشا!كاالإْحيوثذاحسلكبهاتسمحثاا!رغم

أفبمال!خح!دداتالإجراصآحمدرماتخاذيستوجبكانجرممن(الثالث

دتبتذبلتاتنبمححادفىيذدكعل!!تىةالةثلىااللبوءكىحا!يافىترددوا

-ت!اربجاءلىإنجلداا!ب!ابت!؟ذلكبف!لاننهلاً،الد!بدوات

ل!ثباءفيدضيحيدخلرهاحيالات-اجنمالفركا"حام

حناوخصماتر!تاك!يذذاو!شتظ3لمداك!بحد!ذدبذلددالتىالجننود

رتجال!اتلتالهبموراءطَجدتأل!اووفأ6الحظاتاءوالمدداتأوتحذديى

الثهـهـتاربؤنخىحتدكعلىربلكعبذأكفمربلالىالنحانةذوىمن

!آ!:ملحمارا؟د!طةي!كى!!شدأن3يهـو!دْلكفينجذ!نيااذدنحاءا

!تىالتتتادتوايتر!اأن!اتأثمكأ:!،التواءثىإمالكاقيدْب

الزكتفؤتالتآذلكيتنجنمولم،خاراحنهأنثددا3!-رفىيقحوا،

تكاالاببئ!تىينقتآناءتادحَأالتالتب-!الطونالتحماسحا!ذاتا،

،اصصد-تف13الدبيحيى)1()17!الذلشبا!!لإئهالنجررآعحاق

.،،اصرحادكاالحمتيعقوبذت

ثب!دالأ!يرالإلمتالكأخ!تزاتىأنءإىضتضرداابخمأوكان

اعىأبد:اعليظالتلىبسهنجغوا:ن،!-وابدا!ىوبرجعرشدطالى

أئض-لْد!باليخربىاورت؟ب"ءسناالذخت(ثلسطالعظاملقاددابتية
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7!يم

ا"مللاوأئه،التئاقمثىآتذالشدرآناابتخقاتخاخا!سش

(الثارثبو!يحوت)بالإْ-يى!قلمالكخةثأن،سربعت.!!ى

المحظكاتبقي!ظوفغتاتبتج!ت6-اال:!مصاذكأأبت،إت-با!تد؟-

الناسلحرما!الفياقتحتإ!ل!وأ!!،اثت!باتربجا-قهاففىإ11

نىالمسصيربونفىأد!ك.ندشآ311ءابتفب،المتئولحدل!اَت!كاتةهـن

تثررلذلمك،بالجحيغالدحار!لإتحلاا:ناد-اإي!الثئء-تا"نعح!

ناصنهحراولمةئنىكبةأذتإالىالمببلاتإ-كبذثبأقدا!خاع

اللأج!ذاآكانا-سصر!!افى!اأ!ل:ح!الدلى-اربا!!ث-اط3"ت

المدإنحة.التا-ب!-ذ؟دقئعدتب:بمنااثد2آد-اث

السابهتأتبابمةاكا!برإ!*ق3د%الد-تردفي!!إركافيحمتبت

أرتهـلد!)ضاالأ؟خما!ورنجه!ا،كأ-؟ال-د*صدتكأ%"أتمزبم!تلمأ(!ا!رنا)1

رلْيس"!-لمء*ىْىدره!جر"خفياو،ا!3ب:ال!ل!ىاثسرتتلى7كأدث"ثث

!بة.-ا؟!-اه!تاكأ!!اإا

اذ)أنتاتكاف-ء11َد،-ا-تاح-ذادثتا):.تاذإث!:اإتبم-إ-)إ.*،تْ

ت،ولولمورثدأت!::نئىرتراذنا؟:ات:صا:تا:-إذا-،:ا.تَأفذ-تر-

ءهـالأحراءالبادادر:بنا"-ذالسنىءت-عال!.قتث،،،-"ااط-ا!الت-،\،إر

ولفىمالنيةبلت،تصا--ناور:تابل،؟اأ؟ف:.ال--كأالء!:اءنيار:

.دالت-ت

التقا،ء!نالكديه!يهالربنجار3:ته!أبت-!إىاثا!ب!-ا--تيخا!

كاوإل!!!"المنتبقيحمربولألنائهرثيه!لم(:ثنايمتلهىا،نمد:تإ-"ن:

لدل!"بح!إو"،!--يىقد؟تل!ر:بنهلم،تإهـب!ااإر،تغإت؟إتاْهـت
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الإَترديئوبرمافب!مالجلركاتلل!وحينذاك.القياحةكنيسةحارس

أنحلاكية.شطروجومهمهيممين

حودح!الؤاسآشدكانالذىحلرابلسكونتمحهاستصحبكما

يتح!نباتهححقوداالأملوكان،قببماالىا!صدقائهوأحبللأمير

التىالمجةيبزواأنحهن!جالمناسبقولهوحا،اليهبحديثهالكونت

وجهْآكطعلىأ!جليامنجاءوا

علىوالأحدرالبحلركصعالرسدلتباحثاللاذقيةبلغواوعندما

التىأتلاكيةالىالحارفدي!كئكلفيهيجىءيرمعلىواتفقوا،حدة

اتفق!تىالمختلفةالنظروجاتودنجادلبنهاالاجتصاعتمأنما

اللعنةقرارجبومىألا،التاليةبالشروطمؤقتةمدنةعلىالحلرفان

الفربانتناولحئبهينمتعونهماكانواجميعالىالأمالمىعودة،

المسلوبةالمحتلكاتجحيعردب!كلهذلكيتمأنعلى،المقدس

والأددطاقفةْال:حلركالىالحلامرة

ثوفيكونذاته(الثالثبوهيموند)بلأميريتحلقفي!اأصا

قراروطأدتحتيظلالذى-جميحاالنالدلىدون-الوحيدالشخص

أراددان6ضددأصددرودقداياساق!ةكانالذىالقراروكواللعنة

وبرد،سببيا،)خليلتهبطردأل!عليهكانيكنلمكانوجعلهشجبه

اليه.الشرعيةاحرآته

آولئكعادالبيال!مذاعلىوالموانحقةالتصديه!تمأنبعد

د!الىأطفئواأنبميحتقدونوثممجاءواحيثحنالكبارالأشخاص

نأال!،ا؟لهيا!يةامارةفىالقانونيةالشرعيةعلىالخروجشرحا

ودجعذاددفىفأوغلالمكابردالىعاد(الثالثبوكموند)الأحير

ححفوفةالمحلكة)18(يحرلذيخجاتجاذ،النت!ائنمسلكهحتابحةفى

أخلص-اضيهأىحعيعوحنبل-المدينةح!ننفى!ينوذلك6لالمخاحلر
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أ-تاتمْاءتقيتاطتاا،؟ات-إتإ؟ةا!ت-ات:--إتإتا-اتا----ثتْزتافىتير

!زخا.حاش!!:ا..؟ر:اضا؟.::اا1ء-إة!إ...عه..063ت"،تتت!نادلصَت-تبم -.-----.---ت!--كأصاس!-!!."

؟كأت!.ن!!تا!:دت-:ا!أ،1ت،-اا.تدت"!!!اتاطث!محأد:داثَ-تب،. .!.َ...-.-

الا-اتعلس-.113..0:!اخَا.ا.! خا-!رممهيرم-ر--،ثم-ت:كأ-1،-كأ.-ش-بشأتكأدترجا11:

يلاِءَاتارتكها-ةااتأتكأ!ح.-1-آ(\ا+)"عا.!-.،1،- -:ا\-::1)ت*:-اإبم!أاثءال!

مثإتعاتبكأفا،تب-ر-كأاتاثاءِاتم-ءت-تز!:-ت،.تاءثإثآ!ا:اقاتْا

لا.ني!ت-.فئت--عفَكأذنغفينمعا.!ء--- -تتءتات،-الار-.-إإت:اطاخا-اا

دكأمءان.احا

تت-نتتتا!ثالت

،!بما:ت!اظافيكنضبمَ!ذ

أباف.إكا6شأ"ثرتد

،اجمعااء-ا؟.أ-إتات!!

1.!20َ،ا-ا؟ا--.:ا-.*

المدبخدرارجماباضاتذاتياارهـتذتط!تتلىأ27

.--.-!دلا شىء!دثن،سدلْهوءنتدربىثافىداني-ب،!:ا-ثتلمى

!انمحأالثلاثلااهـآهأشأإإذا،ثالهب1،ل،-3،!إ-تبمس

صياخبِضنالمفاساآتا--ث-ت،1لمتباا:و!،:تثآإددإدر)!

ثضا!ااأ،تت.-نااتب؟ثا-تتر-؟اt-AAا-ا!،::إتابمث،

:.نم"إل%-

قإإفي

ااح!:.ا*اإت-َتاإا--ادا

ب:"!تت:ا:-بفياءلر-؟-ت

*!اذبمث،خدت::خا).3؟3

أداا:-ت3%خا،اير*داب

..تاد،::اغر:الكأب

ثمدْاعاطْر!واأنتت:إايرفي:.-تبم،تا-تقياش:شاتر

ذدغثع""3*11.)!ات-ا..ا"001:با*
هـ-!--خاهـطت-بم!أد!ها**تد!!

لثصخاخسآ\هـت:ى،(ا-%1،!)اثض.-اطتجهء-.:إ،

تاث-كأبر--.،افى

محاخ::اإكااث"*-ا.آ

إث!-.:الدثاهـ-.-ت

در-اتهـفةتسااصو؟آبىت""تْإ-ب

؟ح!تتت.ء!ا+-إ؟!%!%صتهـ؟دات:ث

.تكأحتاتل1،1.--

*.-"!"/+ء

ذت!كأ:تأاالح!:تاء-ل)ات5--ااإا-اتا.إ!سا1)ت-تإآ)/3-ثك!نن-:.ات-

:3.د01-0"ات11:-.---+.ا!هـ(:ؤ.."...!

-ا-ق..-!3..--.-:.-"-!.--ثا1-.:،ث.-:أ،إَاإ:تْ.-بمت-ت4!ث:ثي!كا
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0-كأأ.شاربا6تطوا-داركتدح!ك!تالر:3بايىادِ!:قااث

اهـخادحاتادا)وء-ي!تسبىتتلكاد-ةفآل!خه-.ثد)

،الرتاشتتع!ى!اوثتبا"ز-!خاالذكاالأ"تفىهرت

الدبناحبذ

(لسكبحالثا

كااكدتتز)1ا.ب-دا.تشأ:تاأزدا-!صاءلاا.تتتإشكأدتافَذاحان

ال!!خا.اترتال،رترسرل11ا*ت--اتتى،1ال-ألتا!ااإ!كءتت،

حتا،بئن!بتخيناظصاتتاقالند،1قالتافىكأحدلاْ:بىالتبناشب!

ئىْا(ضتتىد)أ!ديئتبدتننمتاض!.ءا:صبمفنم%اته!إسز)خا

بق!،ت!اثثَلا!ديئةثاذتاسترد!ا،ثتإكالىثاببالمذبادرابلقيأ

ثابولحرتت-رت!ارا-بنءما!ح"اندتىن1ووَل،ثرعااسا

!رقيأددتتعتإ!سا:-تتثلكااةت/فىفيا-تتثاتانتنتخبان11بفحنت

رزدنجااالش!تتبتتتتاِخبتاواْنا؟لا.الفحَانختنف!رفئ

النر.غ-سابثب-كأذ"اذقحَا

لندن!ضتامهـفعتدثَاانأنلدالتينحد.افىحدانتالاْبتء!!

دذد!اط،؟الد.ءت-تىإ.لإت-رال!لاذرتثخهت-تادتيعا!كق

ا!تا!لآ!-تثاد*آتتتدأقنتىتْ:رنجالد!آشاقألص!ت--ت؟ذ-اتى

آبىقد!أتد،زا!؟!تثَتبالمث!تت!ا-بازارت؟كدت!ااثاء

لتابإبىرفاكاك5شبلممآنة؟-الواقخ،ف-وكاقاحنداثحدرالى

!فالنهزبالىكأأس!ا!اثديتدحتتذاالء!قياىإ!لا%ئدشحَانتدالجزع

ثثبرقة:ضنتتىإثْواثرثبىع!بأنناا!دترث!التالنجليارتجراث-

ضالةربحل!ات*نرباءتتتثددد!1-تتا!كأ!ا!؟اتت2ق،الهمدبادْإا

عذدتاضا-دلْالْاأاد؟بم!ت!ذ!فتشهـااثت،تكأد%ظ3.ت"ت!"ادطامثت

لر!جاا؟لثت.تبشتبئالتاتلصاإوثتت:1ذ*ثإإ-أفىنماتفىذانرازن!دن

.احىتاالتةالتاصنثضابىإاضاراا؟ت:
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بسلامقلناكماابانهتتمتعالمحلكةكانتالذىالزقتكذاكى

فينيقيةولايةأهلهنسورىشعبقلبعلىعجببتخيرطرأحؤقت

الشحبمذاوكان،(كلرابلساقليم)فىلمبنانجباللتلسلةقرب

الزهانهنقرننصفقرابةظلوقد،فىجبيل)1حدينةقربيحيت!

اليه،بالمارونييننسبةعدأتافمصحىلمامارو11اس!هربل!رحلقةيحتنهت

طقوساومارس!دواالصادقديئالمؤمنينكنيشةعنانثنحملواقداوكات

الالميةالعنايةانغير،!كليركمكيبابنثداركنهملالأن!سغكاابتدص

منفيههم!افنبذواالعقل!ظير-الى!!دتبمالننايةلج!شاءت

نأاللأتينأنحلاكيةبححلاركةثالث11اي!مرتا)منوالتمسو)،ثرحلقة

قيدواقدكانواالتىالبدعةعنبت!مشواعلنوا،نيستبم3الدلى؟را2

الكاثوليكيةالكنيسةصمنالىوعادواحلويا،زحناأتنسبمبا

الرومانيةالكنيسةتطاليدلاتباع،واستعدواالقويممذكبناواعتنقوا

توقير.بكل

تغاالواقعالبللأحواور!لحاباخاقليادلماروطْا!ؤلاءعدديكنلمم

جبيل!11أسقفيةنواحىفىمونيعيثنسحةألفاْربعينيجاوزونكانوا

محاربشحبومملنجنانجالسفحعندوحلرابلسثاالليرون"و

فىجليلةخدماتللنصارىإدوامشداء6وحقاتلونالشكبمةطَقر

كانتولذلك،العدرححاربةف!خاضوثاحلافىاالدىالعددالمحارك

لمنا.كبيرةفرحةحبحثالرقلاريمانهدايتبم

ارادةمناكأنفىتتلخصوأتباصحه"حارونا)كركلقةوكانت

عيسىسيدنافىالبداقيحنذاجدانتضوا!دوحشبلْةاحدد"

السادسالمسكونىالمجمعالىالننطقةيخذدعلناجعودين،المسدب!

قرارضدممصدر6وبادانتنمقضىوالذىبيململتنديدانحقدالذق

منالفقرةهذدالىالمارونثؤ،ءأفافوقدوالررطانْاللحنة

الوبيلةالمبادىءحنكثيراالأرثوذكسيةالكنيسةسعتهإذىاايحانبم
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ءإنجكاذوالمخااتابىكأثئبنلمةاآضالمؤخبنْاادءتتنيم!روببشد

بهـيانقيكيآال!ا!تالكتيلمدذ-فىْالىوعادواوهفكلقةكقت!طْ

خ!اثؤاْفإقنمقيةلتجثطكانواالذديئآس!اقفتخ!نوال!ديدبحلرك!م

دربض:-بخارلدطارت،اتخوبماال!اربهتتنهـفي3الى-تآد-!انجلِرا3

باتتبتجاتتد(ارت-ادث!!دبإلثتخال!،اوسأخلننرا:-تاتتم،لمضا!كا

الذوبمْاهـه!احربقلىاعادوا

!9!

3صاث،نإ!.تاتتأ1تصبف!بتظ-وذ"تمأت-دتىذشتمة3ارخالحالْت

-إب،تيالتإخوعد.االما!تتنابرئماالمؤثتالسافىمبئشل!ذلكثلنا

المإ؟غ.تخه..ظث!ذ:حتابل:!لحرا.نجناءتنثهـ؟رةثزولىورفاككانتإند

اخنل!ل!التتأرلبتواذتالتتكأبى-لىفكاذتالت!رلنجانورصْت

حتدددتأكلثناككاذتف-.ثىاي!ءافيالثد!قيامعنهينجمعحا

!:ل!اث،إ!ضنا:؟!عا3!ذقيبخدثىبقبماكأآبلد!احلرذت!ئتتا

تادتتعلىالمفاداإ-ت!إتتات!-باكأ!ازثم1()132الم!ل!عزبارةثنجب!

للىتلددالتلتاحفىتكأفب:داسازك!!دىالتىشلبريةهـ-ينةدتتا

ت:رثاتضاالم؟زضادإربالاآكأذشكذام(1جببل)/الىشحمدلااذتدكأ

الثدددالماكإ.صااأف-ع!توحْدبشةضلفيشةتبمفباءو)ال!خثىصْعللِ!

عزعاءازنمودثال!اضا،قيالىالتجد!نمبذوكأل!ال!نتأنالسذاتجة

علىسراالح!لب"وامعذى،بر"المضدرةوسدداهالمثدرلحمته،اإكيت

مكاند.دثليجلسالرثىعنتله

الى-آن!-صت،كأاء-تبأذن!االنا!تو!ءالقالمكاوأصثى

ا!الث(اربتثت)شذت3االقالحالنجىرسدلنجا!وبادر،المكدلل!،مجم

لا،السناحَبفقة!اذ،اتشةا!تولم؟الخقضنامحد!اثإللارسىالة

الم!لكةهبىد!دل
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لكنريائدوجرحالهنةLAاوعد!اال!ونتال%سالةدتغفبىتؤا

-كاردومو-وكفاايشخ!أنلهو!ق،الع!خأبالحاروآ!نى

حلرابلسالىاجهادتوعاد،!حلدالذحأالمكاناتحباززدءق

كلانَلْغدكأخاتحسرفحاواربدالمال!!!!ىتانبحد

الرجلوثو)ال!ولْ!حصْورفيالمثطعتتدز!-رآىلث

وببنببنهمحايرول(شبيافىاليا،الكلليرتلم!ت!تافاحمصدذبما

اْنوأرادكأا.آهـ!اؤ!ملمنهمتسدثلهب!ااهـلكةشصترنئنىاذتحمرت

الذينبين!!زكانالذاتبةححنلحبنمفلترقبالملككأتداتَيسش!ا!ا

الملكة()احهينطونح!اخبلدزنالملكعلىالتاتد!كىاْخذوا

الملكالسدن!واْ!فوثا،الكرداْث!فيا%نالكروكةارتش!دلمرااتلك

الضالبن1ْإنحيما:د-!اللثامالفجالضنفالجلوكأتا

النظروبحدنجبتد3ارالتبربةاحمحابورنالعخلامانيروناتأ!!

يؤدحَال!ا!نت!نجاالخت!ابيتعل!وا!ديئالإذرْعاتشدد19!اذزعبهنخقد

ن!المحلكةسقئطالىلح!لبالجلالكرتاكتححايةحن!تضابم

حنقسحةدحلكةكل11:الشيد)23(قالهضاعلياتيرقالرنجي!ةثكانتيا

فيتضا!أخذالملكور!ة!آناتضصحو!!سيحا،"تتربعلئذالا

وأقلقبلنىءنضكنهاآشصدفياح!نخسه!!اْنظكاةد!تملت!بشحا

يكئلممآنْهوالرقءاليدثتَكأندتتيفعلىاقئردخىيخا-د

تحاصاْحمشلوليربلآشنهغدقبلالتحاكتكعد!اقارش

حَأ!تالأكمحيةفىكؤلاءيشاونالذبنناتالتارراخأخبا

قاحوااليهالمث!ارالوضعبلض؟بالمحلكةب!-يبزأرْلإ:دمحأاكإرالت

عْضلدا!ورةوازالةنتال!6--داماددلماد:ل13؟"5.ْ لصلد!و!م:-د!د!

وبعدالص!دكذافيثباروناتدالملكببطإزبلة:تازثإتبتف

كرهعلىالملكواة"تءهـضتالىالجنضاإزد-ا!اتاان!تتراتبخ!
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المملكة،بدخوللمهوالسماحالكونتباستدعاءلئهمالاذ!ءلىمند

عنيتجاوزنا6)؟3(العظيمالرجلمذاعلىالحكمةآملتوحينذاك

وبينبينهجديدحنيرفرفالشالأمعادثموحن!لحقتدالتىالاهانات

أسث.

-!01

اذاالمفرقحنمذدناحيتتافىتجرىالأحورمذدكانتبينما

ا!وخمالىأدىالقسحلنحلينيةامراحلوريةفىيحدثحطيربتحلور

بمثلهاالأذنلمتسععمصائبعليهم!جلبكافةالالأتينعلىال!هـاقب

الشرورلاْنذلكفادحةخسائرالخحليرالحدثمذابهم،وأنرلحنقبل

حلفتالخونةالمخادعيناليوناناملنفوسعليهاتليوىكانتالتى

ثا0!)25(كذباوولمدتتحباوحعلت"للحيانوبرزتالسحععلى

ابنهالحرشعلىخلفهالذكرالطيبالامراطورحاذويلماتلماأنه

عشرةالثالثةأتمقديكنلممالذىَ)36((كوحنينالثانى)!لدىالكسب

ارتهفىإلشرعىحقهعلىبناءالاستخلاف!ذاتموقد،عحردمن

!اريسة)أمهعليهبالوصايةفقاحت،رالددلرغبةوتنفيذا

يدفىالاحبراحلوريةشه!ئونبكلالقتولكننها(ية3الأليا

الراحل،الاجراحلورخت6ابنومولاألكسبوسالبر!شيبالهمرتوس"

واتتبحمقدآنالعاصحةوأهلالشخصياتنجار3أحسوحينذاك

فىكتموماقدكانواالتىالشريرةصآرلج!لتن!يذقرصتج!

ينحمونظلواالذينتين1Uحنجثسناوبذىشعبناضدصدورثم

علىوفاقاجز)ءالكيربححلفهالربحبيبحانويلحكمأيامحلول

الحظيمالاهبراحلورمذاودكان،لنتمجاعتبمحنهوتقديرااخارصيم

وكفاءتيعالاثتيئولاءعلىاعتصدكدفى!تمجاعتهأحدلايبارد،الذى

الضحفمناليونانعليهحلبعماعليهحملدكبيرا!عتحادا

فك!إ!تضب!جمي!لمطصللأكَتىثَين
373
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3يهـكانثموهـن.والحكالمل Jو!دمحراللاتبز،المىالهاكةالأصرل

.د3الاكلأنحاءفي

الساحيةالمنزلمة(اللات!ينى)الشعبكداينزلماذ!بلكاناولم

المنحمالحالماتراءكلصالقادحونالجن!هلاهذارجالعدهفقد

وءامتم،شراكيم6اليدالذظردثسذدخىال!مد!ىَوقد،علييمالحظيم

ولمعليخعحلفهحنزادحما،فيفةكىبلاحلدعلىيتزا!!ود!ورا!وا

الرعايةمذدعلىتردتولقد.وضخبمفسبنبىجددبذلفىيقصر

اليونانآلثدرافرصددضدناغرتتئاْنلافىد؟!جاذبدحنالكبديىة

لدلانفرفىالنجثضاءءشعشتكما،الأدنونالامبراحاورا"قاربلالمريحا

عدته،تنرللاالذىالأسودبالمرقدكلب!الظ!بفا!تاذتضكير!م

وحل!وسيماحمثد!سرنابينإوبوداالاخدالأفبخا!ىا!بتنمحنزادعحا

اشدتتالم!ْحناغدرذبم!نزادقالتفيحزا:الكنسية

فقدحشيناتروجاروثةكنيسةعاى)تر%ضفاكاذحولما

ث!رحليقا،النجاكللمذامنبميدتعلاتنكاعتبرواغروركمأغواكم

وذلك،باليراحلقةادنحدثباْنتبنالجدبكاذواذاتيمكح!اتجموالرق

للكنيسةحضاددفاسدبص!تحدثةصستائداتبايخماو،بتداعيم

تقوى"لنالتىولولحى!لرلهىلينالرلد!لثتيددر!ناقفةالروحانية

")27(ْالجحيمآنجوابعليبا

قلوبفىال!را!يةتفاقمالىوغيرثاالأسبابكذدآدتولقد

الاحبراطوروفاةتدلاسيناالفرحسةيتصبدونواورا!الاغرريئ

أرجاءكاكةوفيالمدينةكىالمرمالتخف-إءاثليقض!(مائويل)

،البغضاءلبموبضحرونيكركونيمالذبد!الالأتبنعلىريةالاحبركأاحلى

ليم،يكذونهخثداء!ل!شمننر!ىكلايرفونكانواالط!بقة3وفيسذ

تورته.آقيدل!5تد!دتلينلاءاءدكوو
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!!!-

كانوبينما،العالممذاشتونمانويلالامبر)طورودعحين

مناكتكنلمالمملك!آموردفةيدير11المكسيوسال؟روستاسيوله!"

ننسهآلكسديىسكانان،الشريرةالمشاريعمذهلتثنيذفرصةأية

يقدمونهوماالملأتينبهينصحهحاءلىاعت!مادهورىسلفتج!جقد

لميجحلنمأصدقاءذتشتهفىمايجانبهحنمو،وبذل!ساعدةمناليه

،نحوهالكراهيةفىوالاغريقالالأدتنقلوباسدهـتذةدذلكثحعلمه

تحامزماحهدسلما،التسيبشديدالميإنانبقيةش!نشةنهوكان

المش!شدبكانكما،لباانتهاءلاالتىالبيمددلثيواتالدشليم

الاحبراكلوريةالخزانةحنشيئايصرفأنيربلاالامساكولمعسكا

دشبط2اْكاتهأ-المالمغببامال3بحعإذىا!وذف!د!ولموان3لوكما

بنجينه.وعرقكددحنكله

بالا!؟راطورةدنسةعلأقةعلىكانبآنهالشائحةس!!تكذلك

للحياةنفسباوهـتقدكانتاتارغم(الاْنحلاكيةحاريةالوصية)

.حوقسرديىعلىحمتجىزوجنهاكانآنوقت)38(الدينية

كانثذاا،الكسبوسالبروستاسيو!لى"آنذلكالىيضاف

على!حلدحعاقد!ديبلغآحدايكنيرىكلم،التشاهـخباقصىيتسم

يستشيرأندونالخاصةرغباته!سبشىءكلفىيلت!رفأن

أنهمرغمبغإرممولميكترثالآخرينال!ومعلية!نكانحنكائنا

امتالأتانعجبكلا،المساوادتحامالمكانةفىلهحممىا؟ينكانوا

وفاخسض!عذا"البروستاسيوس"الكسبوسضدبال!راك!يةقلوبه!ا

حينضدهكعالااجراءكاتخذواعليهبالحقدالقصرأمراءنفوله!

عمومةأبناءام!دالكبدر(حنيئك!)8اندرونيكزس11استدعوا
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وكان،Potitusلمبونتس11علىوالياوكانالراحلالامبراحاش!

خطتهمفىآندرونيكول!!يحاونيما!الاسددعاءهدامنغرضبشم

أمورلهمرريفحنوحنحه11سؤأسب!لهىالدكألهلاآلكسيهِ!)لمحلرداكنيئة

.)92(المعملكة

(حاذوبلأالراطاكلورلاحبربااثذاتدروذيهـولد!ترلطوكانت

الغدريضمرنتصربراتافارجلاكانولكن!القربىوشيجة

لتدبيرالحثيثالسحىودشحى،لمايخلهرو!بالامبراحلورية

القبضألقىان(ماشيل)ا!حبراحاورايامخى؟!دث،المؤامرات

ولقى،الجرائمحنالكثيرباكأتكابلإلاكل!السجنفىبهرز!عليه

وا!صبحالنفىعليهوحق،اْعمالمدسدوءتكافىءححاحلةأقب

لملمكنهالشرقآرجاءل3وجاب.حلريداشريدا

المرذولةالأعمالاقترافءن-حذثادفىو!وحتى-يقلع

عنهعفاثاذودليا!ور؟راكروراةلْماغي!ر،الملعنةتستافلالتى

كانوحا،عليهاوا!يالمانش!ب؟)1الى!ا!رسلهآشمغربثلاثةحوتهقبل

فىالفتنةاثارةحني!نعهككىالاالاحتساحدرجانب!نالتملذللظ

الاضطر)باتترريكوبينبينهيحولولكى،كدآبهالقسحلنحلينيةمدينة

المحلكةْعاىالإستر!اذالى!راتا!نيسعىالتى

الىالذاسأقربالسركىاسصتدعادالذىَالرجل!وكذا

عمياء،ئقةبهيتقوناكاتِححنالبروتوشيباستولد!والىالامبراطور

الذىالرجلليحارببسقدعونهرسلبملأندرونيكوسا.الىفأرسلوا

حخزيا،القاءالحبسمىالباكأزين!نوسدواهمبابنا!هآلمقىقدكان

برمطالسجنفىزتَةد-قلذاكحا-(،البروتوسدياسد!س"كانان

فإثار،المؤامراتاحدىفىبالإشتراكاتح!!االذينال!ثمسراةحن

ضدددْقلوينمفىالكراثميآحن!زيداالحثلبذلك

المدبنةالىوجاءاياد!دء!دخم(1اتدروني!ولهى11اسدتجابو
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علىمحسكرهونصب،المتبربردنالجذدمنكبيوةقواترأسعلى

واستولى،منالعاصمةواضدجمرأقوعلىالبسؤرشاحلىءحلول

النبلاءمئححيهنان!!انالمسد؟وليفأرسل1"103(بيثينيا11على

جانبهالىاذانضموالأمانةا!خانوانغا!،ح!او،تهلاف!م!ادالأقوياء

القواتقائدثاسآن!جيلواندر-نب!س11خح!راوآعظمبمآولغوسكان

ميجالدآلمكس!يوسصفهالىانض!مكحا،ضددأرسلتقدكانتالمتى

ث!ذينمن3كاتربطوخَانت،للبحريةالمحامالقائدهوكانالذق

الىمؤلاءفرارعلىترتبلقد5،القرابةراتلةبالاحبراحا!ر

مثدداوضحذاوآصبحبيناضعفاأ!-نا)31(ضهحفآنأندرونيكوس

الشخصياتمنكثيراظارآيهضاذلكعلىساعدكما،بالخلر

رؤوسعلىوهجامرتنهملأندرونيكوله!ولاءمموالأمالىالارز-

بذلواوراوكانوا،لمدينةاي!خلدبتوأناوتحنز،الولاءبنهذاألاشنعاد

فىبالرجاءنفوسيمواصتاؤتوسعبلمفىماكلنية4الأهذدأجلمن

ال!مدرعة.جهترعلىالنجسفوريعبرأن

االقبهدفالتى،د-مبعدبوحاقوداددتدلمزاحرداواستمرت

تشويهأقبح!جثطوشوهعيناهوسدملت،(توسيباستوسالننو"صح!

نأمنخوفاالافىتهينبينالقزعانتهـثد،!الأوضاعتخبرعلىوترتب

قداقعاكئىاانو3اذ،ءليمإنجبومبا(بقالاتِ!الأهالىيباغتنهم

علمعلىدكانواامشخاء!بحهرمنالعزمبهذاتحذيراتلقوا

سبيلاالفرارالىوجدوا!تحينذاكالالأتديئهـ!ففر،بالمؤاحرة

الذىالموتولميلحقغالديىنانمكرحبائلفىالوقوعمنفنجوا

وأربحينأربعظهورعلىمنغالجضومرب،بالمرصادللناسكان

كلغيرممووضع،بالميذاءراس!يةتكونأنال!ظشاءلحمفينة

.مناكالراسيةالكثبرةالأترىالسفنبحضعلىمتحلقاتنهم
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فىاخلىاكأفهدالذ-اكأدي!دحنبمل!الذديئزدواقيبوخالنفأ!ا

،الآخرونحن!سنلمالذىالمجنونالخضدبوري!م!ةككانوا،منازلمنهم

اذىالهثموادءدباال!ددرفىحمرا3قدكانال!ى"أذدشوني!ثل!د5"لأنذلك

يتبرونكادواحاالذين.عسكردل3رأسأعلىالمددية)32(دتل

يسكنهال!ىالحىالىاندفتواحتىبالأمالىطستعينبننةالمدليي!بواب

كاذ!ام!نصادفوممالذبنالتلةرةابفىال!مديفوأعملوادتن3الا

و6ححمداحبتنهمعنمننهمعجزااما،الفارينمصاهـنجةعنتخلفواقد

يحرزولم،كلويافىقاوصهـاخقدذلكثحع،دورممدتكفىرغبتغلعدم

.الدحاءكنكثإرس!كب!تالاءليبمالنصدرالحدو

ولم،اللاقين-بينببنغمإ-رحةا،دتاوراتباديئالاضي!نجا!لم

لار!نجراحلوري!ة،ادوهاقدحنافكانالتىالجليلةبالتدحاتيكدرثوا

النيراناوأضرصىالم!اومةعلىالقدردكيينممنظنوابج!يعامسكوابل

ورمادامشيماوأ!الودكل!بالحىاأحاحلوآنامالبذوثماليدو-مفى

والمرضى،والشبوخوالأطنالالنساءمنكثبرالررديئمذافىوهلك

ولمارإيوتعلىالتسيسةنقعتنهمجامبصبالاتريقيكتفولم

لملكنائسالكبلليذفمد!كالوابلغضلج!حرابلذو!ةاقدكأذودمايحلفىء

منجميعاليادردا!:انىثذدمعوا3!رورزا،ا!وذتدن3الإْحاوكل

ب!نالاغرديئيفرقولم،لالأمانحللبالااواعتهورصاليبااثامر

ملابسئهمدلتحنعلىانتقاصنهموصبوا،والحل!انيينالدينرجال

وكانةالسواءعلىوالرو!انيديئالمدنيبننجار3!!أنجمعلىالفخحة

فحذبومم،الحلاغىلبذوننمال!برىالضحيةوالقساوسةالرورنجان

فقتدمم.ثذواثمش3المرالحذاب

وث!و"يوحنا))اسمه!وقررجلالأخيرينمولاءببنحنكان

آوفددةدالباباكانالمَليسردالمروحانيةالكنيسةفىكئدماله!,tمسا

وقطواردفامس!بالكنيسةتنعلقخاصةمضمةفىالقشلنحلبنيةالى
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)الزومانية(الكنبسةاثانةةىحبالخةكلبذدليالىماوربحلزرأسه

-الكفارحتى-الكلبرفهىالذينالموتى!تىنقملشممنلمميمم!لمكما

أبلغ!ننبمواندقصوا،الررعاتنالحاالدنمدلاحا!فنالخمبغمالتمثيل

جثثهماشوأخربور؟!رهمذنجفتدوابلراهـتيمفىبدءوكمولمانتقام

الباليةالر!م!ذدكانتر!كعاالميادبن؟المثدوارعف!كأوسرلثثم

المانآ.منالنالردامؤلاءبجالنزلهبحالحس

ي!رضنىال!باجبغوان3الذبنمعغوالصج!ؤلاء!ضهكأئم

ببيحارستانالمىروفالببحارسدانالىومضواالمل!وفاغاثةعليبم

الموضرى!نبهعي!ب!يحرةابخىالسصبفاثآعحلربو!نادما4ا!قدب

الكثيربا"الووعدوممالححماباتورجالباللصص!!!واسدتحانوا

يذتشوقوراحوا،ثمصحبو)ث!ؤلاءالسفلةوالذبحالفتكواصلواممان

يهـوناكا!دبحلشغحن5ينبلاكىمنباالقاصدىحتىوالدورالأحاكن

مبئملاَحدع!عذ-وااذا،وكاذواالهالاكمنوررارافيااخقفىقد

بلاالجلاد!نكمؤلاء؟خلللا!تىالجلأدالمىوآسلح!دبحنفجرود

أصرنجرو)وبذلك،يؤدونهعحلغير!طرواتبايتغاضدثلاوحتىعصل

مؤلاءدمكاتيسفكرن!اءلىيشرقونها!براحايأخذونيأخذون

التحساءْالضحايا

المكانهفيج!ادوسم!حمنالكفارحر!وغيرهمالمتركالىباء!)ثم

بالابخاءورعدوممبالسا!مة!محؤأنبحدالينهملجذواور!!الرفيعة

منأكثرالمتبربرةالنتث!بالىباءواانثيمويقال،أرواهـعمعلى

ور3ذبينماوالأوضداعالأعماتحختلفصناللأتينثنآلافأربحة

.اناثو

الاغريهتأمةالأقاءىذريةجازتالذميمةالصدورةمذدعلى

الصد-درفىدكص!الهـقحلاءونبالريةد3مالث!نجها3هىالتىالحنادرديئ
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كانواخنالأ!ةثذدبإزتأقول،المافىبي!صبوانكىبالفاكأأو

يكوذوالمو!ناالجزاءمذاأبداهـنغي!مدتحقإنلاوكانواضد؟!فهم

!بناتبناتخمزوبوممالمذديئومم،بصم!اقمماشيئانيتوق!

لجم.أصدقاءالمحا!ثدرةلطولأصبحواوالذين،واخوتيغأخواتهم

-13-

اكحمو-ج!يعفىله!شبيهالذىالأثيمالفرشهذان6على

علىوافِالذبناللأقينآنالاْخبارق!وىاذ،عتاببلايذمبلم

بعدد:!ثكمال!ديئا!ناسمنالكبيرةادالأء؟كذلك)السفنظفور

فىالقسحلنحلينيةقربتجمعوا(حجماأصد!خرسحلول6فىقلبل

الذينبا:ناليقبنالخبرجاءكمومنا،الأحداثعنهت!دفرمااندغلار

وأملكوابئكملهتينى)UIالرىأحرقوابالمدينةالفتنةضرامأوقدوا

اماحصاريخملاقواوأنهم،بيوثهأملوجميعوصخارهنسصاءالحى

والستطالصادقالغضبنارالمخبرمذافا!بج،هـرقاأوقتلأ

لدمللذآتعارمةحادةرغبةفيغمودث،البميعقلوبفىالعنيف

مدتلعندمنورالبسهشدواحلىءكلولعلىب!رواا3ثمومنارفاقهم

حيلأتالأدونقدرهامساكةالقسحلنحلينيةعنيبحدالذىالألم!ثدالبرر

بثمانينتهدرحسافةومىالمتوسطلأبىبضاالبررصدتلالىوساروا

بالثنفالجاذبينعلشالواقعةوالرصرنالمدنجميعوآخذ!اميا،

الىحاريقنبمأتخذواكما،سكانهارقابفىالسيفوحكمواوالقهر

الرزائرفى6!الضفتبنعاىاقعةاليمننااءسصوالأدير-

اخواننهملدماوانتقص،البررذلكفىوهناككناةالمتناشالصخيرة

وأشعوا،المدذسإنوالقس!هلأالكذبةالرمبانجميعوذبرواالمسفوك

!ماواانم،ويقالب!ا!ثتصمااليافر!بمنا،ديرةفىالنيران

والجواورروالفضةالذمبمنضخمةعمياتن3الأحامذدمنمعم

ممالأنقسهماقتصدواوبيذااالحريريةالأقمشةمنكبيرةوأثقالا
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منماكقدودأض!افأضحافتحاضدواواس!،الأض!ثار!نعليغوقع

كانواالقسحلنحلينيةأدلأنذلك،بضالْع!مرونخهـدرودو!اممتلكاتبم

منوغيردالذمبحنضخمةكمياتالَلامرةالأ!راممذدأودعواقد

بنهذدوكان،الأيدظاليباتعتدأنحنلاوحدوناعللا!فاظاالمقتنيات

اكحتترةدالديرصيبالا!أموالكنوزكلد!ذاجانبالىالأديرد

كاوبلةْأزحنةمدقعلىبا

بكلمحملينالبررمذامضايه!الىذلكبعدتبن3الاسافرثم

المديندتنببنالمدولم!طالأبيضالنجرتورفيواوالغنائمالأسلأبهذد

1)س!مددولهلا11نيدتبلقداحليتبن!ساا Sestos "v++11ا!ببدوى،(

يفتشون3تساليا"علىشواكلىءابحارممآثناءأالالأربنان3و

شيئادليء!افلم،دقيقاتفتيشاالبحرمنالقريبة!النجلدانالمدنجعيع

عنالعديعبزبلأناسفتكواكما،سلب!دأوأحرة!دالاصادفود

مدنا!دط"بوليسخريسه11قربصادفواانغويقال،3حمدر

أصاكنذىمياكثر6وجد!اكما،أخرىأغربةعشدرد-حقدونية

لغا3حننناوجعاوا؟حضالىبعضااضد!و،حدترقةغبرهاخرىأ

الإرغيهتْلددحيرجيدةألةأنهعلىبر!تفقدبهيعددأسدحا-لا

والذثبالهـمدفكأعمالمنتقرزواالا،نينما!بحضاهناكا"نعلى

وانفصلوا!اءالمبفىالراسيةالسدورن!نكئدرسح!ع!ىفتجمعوا

وجاءواأحتعتبم!نبقىصاوكلوأكلفالغونسراؤمم3الجيهـىعن

سدوتيةْفىالينا

!غىصغىثح

ذا،لأندرونيكولهطالأثن!اءمذهكىاستتبقدالأحطهـكانأنع!كلا

أحدمنمذاكيكنلملماوككن،ثينوخأيحبكحاالمدديةلددانت

)الصهكير(الامبراحاورتتوبجالىعردفقدأهـرالهيحصىأويحارضه

2الحنصدرةعيديومفخماحتفالفىالفرنجةحلكابنةالم!نجلةوزوجته
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مأختاخلةا:!--نكثا/اثا*بكلالتشىريفآداتبكلوأحاحله

.الخدرداخلدبن!وحبملايزا!ونوكانواوزو-اوأختدالامبراحلور

ع-نلث-جحيعبشْمكل!يه!اله!11آن!رثني!!له!11أنعلى

كل،ورتب!ارباأ!المدينةكىكانصاحن!اس!واءالاتراحلورية

.موادوورقشىء

اافي!ث!خا!ددؤلإءتبادالمجاحلآكذدا؟ظ-كأددي!وناْنحتدفوق!

اللرخلةفيىطالررثعاىإءالأستياثنىاكادرحر!،د!تكاء،اءلالش!ى

لد!قبقشنىءل3)ءدادفىةدشالدطارةدون3بآنبحدتناسبهالتى

الملثامحماحااودشتىقبوكعحاالأ!ورفتحاااتأنهقتدوااهدمه

ا!قبقدةْحقاص!ددعغ

عامالمستجحيالأد!نابربلشعرذىبىالحعلالأحرامتتم!قد

%%t M.

بردجاذاالاغربقباثدفىتجرىالأ!داث!ذدكانتبينما

وخحسممالْةلمفاا3خلغركاعلىتحملكانتحجا!سفينةعلىتئهبعاتية

السا!لعلىقخحلمتامصدرحملكةفىدمياطالىباالقتثم،حاج

ححتقدينبالحلط!نينةالجانرةالسنينةكتدأب3رشدترفقدذلكوحع

خثبمووتوقاأبرحباقدالدينصلاحكانمدنةالىملبمركوناالنجاة

واكبررالبرفىمننهمكان!نيشولالمسديحيينحععقددمؤقتبصلى

.السراءعلى

عماتحاحايختلفكانهذدالسفينةوركابالقدكأالمتنجا3ولكن

ش!هـةتملكتهوقد-الدينلمصلاحماكاناذ،اد-ادعةتقتضيه

منالكبيرالتددكذالمثليقبلان-الثنائمعلىالاسمْ!واذ

،االظنةشهروطتتضىك!اأ!راراأرض"عنير!ل!اأنالمسيحييئ
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ححنهمحال3وص-ارالرب!ىخىجحيهتاببمال!ىوروانجرمفلأ

ال!ابع()ب!دوديئالملكالمىرس!ول!بحدئذيتثثم،له-اخالهملكا

عحلياالمشر؟ل:نكانبعحلالمب(ا!دقاقيةلبذود)عهترددايحلالبه

إركبالنخسهقىدشد؟لد:!ثأ.نهنجيها*ربحةااراتوأ.ذذرد،بىيخاالوفاء

ذلكءازادثم،الميالمبدكلتلكلبادوبنبسدجبانالميهارشمار

بينئاْالمبرمالإتخاقيشجبسدوفبأتهقيتدد

)بلدوديئ!الملك!نلب!ح!هأنالد؟نص!إفىحإشسدولي!درلمملكن

إ-ءابحْبلحججا؟قدملفرعالذىورولإدعحلالببخشأ!نعهقنعتدع!ى

اكاسدباباب؟دمانختىبىدل!السدئينآ!بزدددرربتراثعودتذرعمئخا

صددرهنحمكضوأكلغ!الظنةذقضآنمالبثثم/واد3شدلدعممحقولة

حضدايقةالىالسدنجدلييدبكأخذ!آابحيدحنذوقتيض!ردكانءاعد!!

المشاةالحس!رصنكثديماحشداحشداذ،الماْل!فبأسلوبهالمطكة

غادرواقدكانوامحئغيركمكثير؟نالي!حواضاف،وال!رسان

منهربامصرالىوذهـ:بىال!دالفةأوقاتذىجاررماوحادمشق

يتحْذهـ\حتىدمنهقالىجميحاب!ؤلاءت!دآن؟-تمم،المجاعة

.كبيرةأضراربناتلرقالتىلمعلمياتهقاعدة

الهصردترد.نفيتاآنينزلدصفقىءلز!فداْثناءعزمكذلك

نضجتد4ذاكاذالمزروعاتكانتولما،ردنا!وراءاقعةال؟نجأحعالأكذا

واحدءلىيستولىوآنيررشاا"نراقفقد!ص!ادماوقتوحان

بميا.بيينالصلبالأذىلميحم!اكمحاقلناورنأكثرأو

كىرغته!رالمحولثذاعلىلها!قيقىالرإ!لالتويقال

حمنمئهبكأطَلماا!ىالذات!لكصداحب،اآرناط11الأمب-ورنالانتقام

س!دريانا:ثناءالربحنحلائفةعلىور:ضىهـبثإتذاقيةاعلىخروج

اتلاءالميهحالب!؟نس!راحمأخلالأقفرذضت!ادىثمالاتفاقيةكذه

شيلبم"
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الدينصلمدحتقدمخبراليهتحملعبونهالملكالىوجاءت

فىللنظربالقدسعاما)جتصاعارجالمهمعالحالفىفحقدوخحلحله

بحضىبرأآخذاكذ"-اذ،لدقةارسدوهـافدإ،الدتكىتالأحبشروط

فيهيقعالذى231(هـوسىوادىء:فاتهفب!يعفقادمستشاريه

يوا%"كىعليهاقتر!ودالذى41!ضعالىوصل!تىالميتالجر

احى.النودلكتتريبوبينبينهي!!لوزحفهوبهـقفالدبنصا،ح

صاباالصحراءعبرتقدمهأثنا-فىلقىالدبنحافىحأنعلى

وع!مدكردمووقف!يثيوماعتموبنحدطَذىابتازكماوانكثيرة

مناميالعشرةبحدوعلى،أرضنافىبالل!دكانآملةناحيةعذد

انتخلاردوروكحناالتوقفعلىلهالحاحلان2و.ا!!مليبىالكركحمدن

بلدوين)الملكترركاتوعنالمكانو!طععنحبرحدلتقريروصول

وجينتد،".!الرابع

تسمىقديمةورتينةقرب5محسكرنحصبمحدبلدوبنالملكجمان

منميلاوثلاثبنسصهدةبعدعلىال:د!اءاديىمئنىالصحراو؟ةتدمر

طرابلسونت3عسكر،كماجيشهكلمعهوكان،الدينصدافىحمحسكر

يشب،ارادننهغيرءلىكانذلكانرغماابخحاكناك!،ترهو

عرضال!ونتبنمديحةضا!باالناحيةالىهذهز!فقدكانالملكان

كبيردامبزاءت-كه!قالموضعكذاالى*خروبيرع!،فىا،الائط

!كانت،يرمي!االذىَالمجذدحنتقريباوحجرددحكشَص!ثةحملكتهحن

دونالسدنجيلهذايسلكأنالملكعلىآلهثدارتقدالنجاروذاتحهطحلائفة

يصدمدافعبلاصارتالتىللحملكةيردثددلماوزنايقيط!اأن

علىبولأشاروافيماصادرينالباروناتهؤلإءوكال!،الحدوعبا

.الحامللصادححرأعاتغ!قآكثرأرناطالأحبرح!ادححزاعاد

الذىالأحرهذ)أنعلىالتاليةالأحتاثبر!تتحالح!رءان

؟لاةالسرفىذاماذ،الصدوابءن؟كونحاأتدكانالملكفحله
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صمتوفىلصرااتبمقزوج!مصواوحمحسوبصرىوبعلبكدمشق

كلهالاقليمأنوأدرءوا،الم!لكهكرعممهزكرةغيابأدركوا!يئ

الجليلبرروربالأردنا!و،دثؤلاءافحدرةثاته!نمجرداأصبح

ااكا!دد!ي!لمأند!نآرةطناو)قترحواحلبريةحصنم!تبةعلى

جدلسفحعندخعبالىالبلدليحنط!ةاجتياح!مبعدوجاءوا

لمانايين)،!دينةقرب3Buria()خ»،ريةدب11اس!ةتابور

التىالمحاكدةبشجبخبرالذواحىتلكعندآملينكنولمم.القديعة

ماالوسائل!نبتتذوافلم،كليااعتماداحينذاكعليهااعتحدوا

انقضوقدال!بش!رواثلمةادهـايةليمويك!لالخطرعنميدفع

ذواحيطكافةحنإوخممعباوام!دقالظلأمبفحت!تفجآدعليهمالعدو

عاييمْإحللةاالبنجالالىالنجادححهالميستطيعو)حداقا

بهما!حاطوقداتفس!بمالأهالىرا.ىال!جفتب(شيرإهلتفلعا

برجالىالارتدادلد!-عةهـنبداايجد؟فلم،جانبكلحنالعدو

البرجورذا!!لالدذوااةنالتركمالمبثلمكن،القريةعلىيدثرف

فىعليبنمتحضىدكدولم،لتقويضهجبارةحكثفة-وداوبذلوا

وانهار،!سد-اهمفىنجحواكلدكنانوا!تىساعاتهـبع6الح!لذلك

!الأرضعلىالبناء

كاذواالبرجبب!ذااءتصصثاقدكانواالذينا،!الىآنغبر

الشدروخأت:إ!ينوذلككأىالكبالحلامةوةوعقبلاستسلعواقد

.الانييارعلىالحصدنوآوشك،للحيانتظهر

منوغبركا؟ريهدبر)1مندحانئننجول3الاْعدأءجمعهـينذاك

منصايقربثساؤواأ!دحمميحترفأندونمباالدانيةالأمالكن

حتنهم،لإقواحئالمحركةس!(حةفىخلفوابعدآنأسيرخمسحالْة

فقدالمحصادقتو!انوقدالمثصرةبالمحقولمليئاالمكان!كانولما
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الغلة،جنىفىلل!سداءددحنالناسغفير-ب!وعثتاكايىجاءت

حاللتركتم،نجلحايحدددحنأنيلقىدونجميتاإخذثمالتولكن

.بقيصونحيثالىسالمديئ6!نديئورجعواالأردنابخروأراد!د

15!-

المسيحىوالجيتىالماكفيةكانالذىا!وقتابانأنهعلى

هـورل،الخحلوبفىآمامهتونخلبجرظالبقاعناحبلمهفىمشخونبن

هـاالحمدقابالأس!ىيذكرونهمناضسديخللبديداتحاراكلياتدفى

وعلىادالس!هأر!!كىألأردنوراءللحسيحيينن13اذ،عا!ثر!ا

يهفكرلاوالمنحةالرحمانةشديدحكانحلبريةحنحافىعنتدرسدتةبعد

الفائدةعظيمالبد!قكبيراتهنالوقتفىوكان،اقتحاحدفىأحد

منهاالحدولأر!رت!ونخاآؤربالمناحية!ذدوكانت3لرجالمنا

!يدْرصْوشب!لمآيههتركىيريدحاي!حلآنلملخحمكلمآتاححمالمملكدتا

الححدنكذ)كانولماكااعتهْالايثلكونفافىنشا-حاال!مدكانعلى

حتىسارية!لادرالحاويلةاتذشلممتالادةبرتفقدالذا!يةيححى

والمسلحبنالم!نيتيينبديئبالتساوىالسرليهدقسدبمعلىاكةال!تلك

بيننبحا"لمكولهرواال!رررائبدفيبتناصتانكما

حنحدرعلىفيفعثدفحالااليهاتثدرناال!ظا!!!نكان

ا،ستحلاعةفىيكئشلمم3سريقةثأوقيعلىديفكأفبىالببالحنجبل

ا!مااىالحلوبانبه!نالاافي!والورن!البأخطقا"ا،قدرابأبدا

مهما-المرءيرتاييعل!قالحدبيدشدإدربثمذكانا؟خرالتجانبصن

وكلت،ودتدبالمشآتقيتنىالايبتارْدأن-الأ!حالتنتخف

شريفربلودوكلبري!حدا!ب(1ذولك"ا!قحْن!!المزثذاحراشة

الدراءْدالمغثسدرى

وجعلوا،،دبوريةا!عاىااستولرقدالترككرالحمتقاددكان
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المكانهذامام19فقدبززواالاَناْمأ،ذكرناكحىاثناكأسرىقوحناكن

أيامْخمسةحدقفيقسدراعليه!استولوا

فقالالحصدنكذاءديا،?لىالإله!شلإراءانت-اربت!قد

حنبنلمخاءاتهانتباءحنأسلحدلمهب،لبةكاذتالتىالحاحيةانالبعض

مثميقالدوأندكأن3بوْآترونراححديئعلىJuْامنمحين

منكانأحرومو،بالاْلمخامبواذنيآحدبتعَويضالمحصنالىاحريقه

علىواستولمواجبريةكانتهناالصخورحبيعةلأنعحلهاليسير

آرغع!اآخذددحمتمنجلحاحنهالاْولاليابىقنمىن!بخنقبالرصدن

الحصنانبقالاذاالاستمدادمعلىوالأعلىسطالأوالحلابتينفىمن

آدواكأ.ثا،ثة!نكلؤلفاكان

علىالاستيلاءا!نكيدلاشدنجيةثب!دابحدنجيماتبرتقدعلىاته

وبتدبير!راستهعلىالوروا!ينجانبهـنخبانةنتبجةكانالحصدن

تريدهالنجقيةشاكانتعارفواالذبنذيهوالنبىالأ!رآصحابمن

منالالربصنالقيةهذدحنكلواكحابالمقاوصةالاستمساكمن

وفرواالمعدوالىأسلر!دثما،شكال!نشكلبا"خأءنهالدفاع

اليه.مم

،سريانا)35(كاذواا!صدنعنالمسئولبنالقاددانويقال

الكبرىالارئمةشانثموهـن،اخينمتِ!تافانعتبركمأناسومم

عنالأولالمسئولبلأنهحانجريةصاحبفرلمككاهلعلىتنصب

كغؤلاءقومرعايةالىأسل!هلكنه،عليهوا!إفظةاهـصرنحراسة

.القوم

المملكةرباءا3وعموت!باشرقاشاعالذىد!القولمذاكان

اولونيركاتواالذبنالأردنحا!راء!سيريىكحهححبل!خ!تى
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دصثتقالكاحاتبففىو!وفلسحلبنالىال!نجورحنالدبنحلاحهنع

وؤزعاالخفر!صذاحاعل!م!!زذاالقلوبفاضتوقد.حت!هن

ثذاعنالمسذَوليعتبركانالذىاطرابلمدطكونتلاسيعاالناس

عليه.الرفياظزءن*نالح!

ا"تحاواأتحلاةوردغةالمطغادروايئالذأولكا!ن!تثو!كذا

درضىثطىءا:طَانبازعنفعجزواالسبيلهذااسل!اذجسدعا

يقتضبمواجبيمكانا:نذبعد،لملمعلكةنفعنجب"يكون5أالرب

والحيلولة!م!كتنا!شاتفعندلايزالودوالدلينلحثا،حالتصدظ

يزحفبدركونهرغنلتيم3تلوركىبهماذاأرضنااقتحاحدوبينبينه

كانالذىا!وفيرالماءكيياؤيجد(،جربة11المسعادالناحيةفيلغ!شى

؟حث،ابربة11الىوصلولما،اليدحلحةحاجةذىالظاحىءجيشه

،الكركبرحرنالمسصىح!نناب!جدحيثالىرد3ع!مدك!!بجزء

ولو،مناكيحبنثدونب!طْالبحةالخساثسوألمح!!االأعذابافقحلكلو

يضحلركىاانث!كتملماكاطالموضعذلمكالىالهمدرعوا6نالممصيحيزكان

آناسفيهبدضايتودكا!لأنهمصدتالىلادراجعطْالدبصلاح

رواياممفىحاامناكتش!واوقداالحربثلآءنالميمصوتحنكثيرون

فكان،ةلقدالتبز!!!المدي!موأن،بالنضبوتكالما?لىمن

كانخقد،الخرراءخىبهـعاالموتمنالزاتردالج!وخفيذدلاب!

قتالفىاشتباكيماْقكحا،ذلكحناكثرالدلمحدمءليخمالمستحيل!!

.فادحلخلريعرخبنموألمالإنجدكاندواتناحع

المذ!!المكانالىو!لالأحير)36(اآنا!حمليببونعلم!ديئ

الر!ثميد،لىبرأ!ي!كأفموضعفيقتالدعلىآخرحماكوداءز!وإعالأد

عبرلم!زحفالدينح3صالاضتلوا!هءزحغتنفيذلنبمتسدنىولو

كبيرةخسارديكلفهأنمنالحبورلهذالابدوكانالنجعيدةءlالصحر

عحارجعواقدالمسديربونكانلمالمكن.الححلودوابالالربفى
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حة-قة،د،فىالماءيبلغأنادإينأبحلصصإ،حكقداعتزموهقدكانوا

د!ثدقالىمنئ،وم!كل،ر،كيدايلقىأندونا!رضناالتذبحددخلثم

إثة.الساتحامسالما

س!س،لم!جندياركمالىبضا6كماعادثنجرتيلهبونالصليفعلمولما

لأن!تتحلكيمزدالتوفن3!ان،حنهقد!ث:الذحَأاكإربقنخس

فبت!ا!حلكفع!لمك!ردباكت!ودلايرتاديئت11وديناصلاحيع!د

آتممدرإذلمك،ءسدل!!دبكلألل!اختهىددكانالدققدحنهحنءلينا

النا!بةفى!ر؟ةصهؤ؟)1تبعءند!نجة؟الني!لأيبح!عبأنأوامره

الماكالتجحححثمذاورى!حممربخمم،لمااوناصدرة"و.بن!د-!ال!اقحة

صلببوححم،والحلصانديناذيديئالرو!الأعرا-و!ج!يمواليرك

بفمْبحد!!!ااءر.-اقف!بد!9اثخلل!السدي!

-16-

نواحىكلمناعس!جمعقدالأثناءمذهكىالدنص!،،حكاف

وأجمع،ممررحنبه%،ء!؟كانالذىالجيض!ا!زرليعشدد4ي!راضرب

بلس!اننمبلصصحوند!هـضععندصار!ننى!لدم،بالأَدناغزوع!الحزم

الْهيقالاكىenil!ت!!آ5دختنافىن!نوزسصوريهادحبق:رأس

حدبنةمنالربل3قر؟بوكلر،شصدديىدعسصاثذتذانا!بعن؟بحد

بهاذااتنكذافىآد،مبضحةالددقحص31بقئآن!بحد،ط!رية

يترفوروضصخفىراكدبنبينحعدصكرهويتمدبب!-ذافجاةددتل

خيالْأأربحةحلبكأيةء!دب!؟ىالتث!"ج!ة!بكافانلا

أن!ال*ا!واالذ؟ل!ادذافالىا!نجا"ليخمذانفانخة3ال:lبحاسفءان

ائذ!ا!ل:،ارلصاآلد،ريم.أند!اتا!ذم،اهـألفىكب!-ميثدذوا

تبركى\وهى!حابلهافيياافىوبثدبنالش!ثلىا6أادتخصريةطالى

.()37(1فكت!3،صدت-"اب-ذوثذكا،ك2ثتخدلجاالأعيا!ضااحن

ف!إالنض*جمي!لممسللأكَئئثَين
38!
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القدرالمحاكأبو!سحلرابلمدرنت3كانآنذاكاذوحدث

ن!اتحابرحرضدابقالتىالغراتىفىينف-ا!ربو!شرالاْحبد

حر.رروالى؟ننهمالصليبيينمتاعبفىزادضعكلاالثلاديةا!!ىأحراض

التىالحعظيخمالسرىمذاح!اعدة!نالفوطَحابتئهموشتكى

اسدتد-!اذلاثرغمفي33ل.انجتننهورأبولع!ىاءثبتإونيتحَاذ!ا

الفثلمصدزز-ف!ا،المجا!!داك!ا!ى:ناخداذيةذ!اتماب

ئىشرارءونآذ-مديددع!غاذدبنحمادحكادفحا،راب،ت!ما-اقديئ

الىوانممربادصممهكرحنكشهب!نردنالتر:،درتدىالت!دم

الدااثةهيئإئللصدءاحدمةحرةذاتكاذتالى3"بيسانا!ىخده

ببلْى%اعات6باالميادد!ويجاا!تىبالرد!لتىلص-لفىتتى!ى؟

تتحتع!إنتالتىالامتبازاتآ!توقد،ردنالةوفيس(1جلحاد11حبال

الأسدق!صة،نشفيابخا!رةكأبلمهولالىالأثؤإتمنوئتفى-ا

أنثهاكما،الناس!!قلةسوىلآناديصهكأبم،تدلمم،(نجيس!ان11لاْنذلك

.صغبرةبلدةعنردبلاأضتت

ي!نلمثصطواءتاردولةطنتثصناكالىالحدثئبكدز!فتوقد

ح!م!تتقحاتاكنهاا"رضفىواقحةص!!ديىةقاحةمتوثاب،دوقحاأ!د

أملآلاددركالتدوج!لما،يه!لةالاتحةالمقا!نواأبإداربأدلل!ن

حْصىدور!اثبتآ!اءعه؟الة!ارآذاك،وإذالخلدةلهنض-3أنكىلمه

وكب،3بى))المسدماةالأترىالقلحةنروا-ؤىذوبوا،ب-يئالمدمهت

و!لبرية.؟دي!اننديئالتىل3التا1ْددامةرء5 .-سا--

التىالذا!د"حتىبلث!االأردند-بنج!دسل!وانسريرب؟41أما

:لغود-،لاقيفىوحممتى!اادطَالت!حادكأواثم،!،لالمحار:3ن

يحدفذث-ابكود!اكالتىدددالخ!راتدلرالتبب:صبلفممذقيلى*رهـ!قا

!ذراعبناكمتخمضلمبدا!ا3ومماكةاليلاواذبضدى،سبركمفى

الىاذزل؟الننن-ارخلعفلتا،!فينمحدربةعلىالعدثب"صوطأنحن
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حمخيرةتقي6وبإنخالا!االبالخنارالذأتببناقعالشالسهل

ا!أ!صناك!تل-وتسذىأأ،س!)ساراس!،3،بليةكفر11يسحمونها

ت!ثدآوالتىالئديىةبموب!ااخددتودد؟نال:ح!داإحد!اتيحنال!وا

المثدبوخقال!ذد!تى،لني!،!مادَلشخاتتبل:ندوداتحاكل

وخت!اآفيى!ا!مد؟انىيماصحل!اأءاْ!!!!تحةإداال!لىْاصراب!ن

الع!دثذامذل-شردلأثلالخمامادافىدبندتكألحذذ-الأزقاتحن

لائالرديئاتالنرلص،نانلمدنالو.-دكأ،ا!دوعمددَر!نالك!خم

ذاربرس!اننا3!ددا!!ديئءلى،فياكأساْفءث:تديئاقارب

ث!!رل!تقىوكاردالدليىْص!الأحتديهـترلتم،السصنجحعاصآ

!دىتاحاا!-اقادرتجالذاي!دد!اندوات:!حاءاقيمبلصهياروا!؟

نجقدعدادهـمآكثاتاةءرىمتتثدبنالأءداءن13واذ.حن!مأ!دبذرلا

لنآنهمءتإال!-اوكان،كأنا3ءلههـرءددضألةحنبسترونكاذ!ا

ا!امئهمْ!دالمصع!ىيئقادتا!لسيحبهـنيكون

دجكنأنءسرغيرفىالقادرهـولاْنه،خلب3آخلفال-بولمكن

الهـب!اث-ء3ككان،برة3كلاتنةىitب،ذقتتنهلبآن!نقليهلةكة

قدعمصتهىانيثب!اتدالأكاذتا"ءْ!ادنالأنسدواهشد،ءدحالا

لث!ابعنابة!بغصدفيدرتبتنالم!يرد!نأتذ!قد،برةالكبادممءدبأ

ن!!اب"ت!اطبصاءدوثحنرواهـد!دتوال!ربفينلآحرهـسب

بمعبشكلذ:ااك!!تارافوجهفىبال!افى!!!!دااووصحتالشجاعة

ملإ!ث.%اث!،:ألم!حاثم3!ذذدبذبعه!نيريديئالممتمناكدديىا"رْغب%

آذشا*1(%لاكاةو!اا.!تد!الخملمدمشصنارديح!ىل*التىالعار

ا!بحص!طبادوإر3آفا،زتداءناتأنثدافذفااةشكةالمت!ذد!ىأذ.تنا

تضبد(ش!ات41لبء1لةتقيال؟!ماثذاثىبلبانوآ!ودالرسله

صبتاإ!تربىلا:لااكأ!اوذت3بردب5!لهءت!اءرر،،ودشيخااطجحانثال

ام-"-ال-(ىا؟3!دْدىدإآنلمتيةالصارانجةالكدصربالذى(،الصثبت

ا"!..خركانآذول!نالر!ء!ىات،غدلبالتكذ!ونةالأذ!انكىحية

361

http://www.al-maktabeh.com



عمرهمثلفىممنمنتظرةلمتكئبشجاعةحاربأنهالاسذاالجحيع

يظهرأنالعس!رحنقيادتهترت؟مناستياعف!ت،سنهوغضارد

ضنبدا!ب،لهاتالضكتهتجدلمخلنحوفاتركيةجماىتثلاثعلى

يح!:4لمربافالىالذ؟مشبئة(مذاال!خير)كبجعمادثماالفرار

.ادىيلخهولمجرح

حس!تقلبلنذرلم!وىالمعزكةث!ذدفىثنفرسداذنايلكولمم

الصت!ر!ديئعلى،ا!قديسبنبخرتةلدتعمالممدماءالمىاحجمأرو

خساكأتنا،صناعخلمالدوخ!،رة3:ذت،وانالناسعاحةذىالقتل

الكفارعلىالفزعاسهتيا،ءالىأدىحهاقواددبا!!!3بعضهلككعا

!حى.ا!؟سدا!ةمنوفرارمخ

نء!تالس!اواعنز!االست!يذكىالتىالرقيقةاقااعى

ت!شنحح!اآمثدالأيامتكفىكانتا!رارذآنكىالاالإش!،رة

مثلالشحسىضربةمنالبانبينمنلقدملك!تىال!ادةفىعليه

السديف.بردقظواهن

العدثمنالتدلىعددكانكمالد؟؟نوجهعلىنحرفولسقا

هنجثثيحملأنالىخسائرهفىاخخاءالرغبةتدك!تت3الذى

الليلةفىالمحسدكركىخلسةويدفناالقتالفىشاحةمنرجالهاسقحوا

ءددقتلراكمكانعرذ-اكمانر%ا!ذات1معذوددقوىآنررنتوفاالتالدة

علىبناء-كلكاثمنجأننبزمأننمم!تييعثاورااكذ؟مع،خصدمبم

..دتبلألمفورنأزدداكاذ-رناثمما3ذاللذبنالندببين

الدينصر.الأحديرحيعماكانأسرفرتقدالأخر!ت!طلمولما

أنهمعلىبرهنواالمسيحيبنأنعلىدلبلااهتقامذث؟فيوبطثع

وعادالدالكاسفالتحغارت3و!!،.:مالت!ان3:،ثىأ

ا!سخ!خالىامترى!ر-حضدى!بثبلددالىوربخافيردنزفا.ت

ضنةْترقفكاتالذ!ا
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ذبعاد!وع!ادهـا3عسكرناحيتيم!نبثنالصليفواستدعى

هتاآثاءفىوتدت،عنددمنانحمل!وااقداكانوالذتالعئورية

المقدسال!نجرقيمبلدوديئشدبإةشمسضربةا!صابتآنالز!ف

فى!ملدححدم!تاضحلرتبانغةاصابةوكاذت،كني!تهومخازن

هالروحأسلم!يثجميسونتلالقربالحلورجيلسفحالىمحخة

ش!اساكانالذىلافبلينيفذر!ىجود*الاْخهـاتكذإك

ولقضاءبلدوينلمساعدةالحملةمذهكىخروتجهوكان،الكنيسةلتلئا

وكانبه،أودىغربسمأصافي،لكئالشخصيةصصالمحهبحض

إسيفباالمسيفيلأخذونالذينكلان)1:قالاذالممرمبدقالهصاحقا

.،)38،يهل!!ن

-17-

الدبنحصافىحأ!ا،آذفاور3المذالموضعالىاتهبؤالملكءاد

للحرةفحشدءالذ!يعبالفثدل!ملتهباءتاذغضد:لمهاستشرىكقد

ا-لحعخسذشماريهالخحكا،ودداكلذثنةزىواستهـضعساكردنيةالد

انتهىثم،الممهـيحديريئضدالحدوانيةأتحالهلتجدب:اليرقأهـ.ن

فىيق،بححنانا6كى؟ناتةالمضى!ذزالال!سدا!لاكاتبعأنالىرأيه

19خدإsiaهـ-3نأصا ziتللِحاتهارلص-قوإذإكواهـدآنفىكأاخع

،ننباشتبلبرع!ىفىحصدروراءدتفكهىالث4أ!بالىالحمارمة

ثمالال!وركؤحدرية؟!!رحنآسحاولببحعاتج!لب!اتتْدولضى

ت5؟برمحاصدرةصكل!لعؤمهالسرعةوجهءلمىلمد!ريةايىيرسصله

الماكحفخفىحنهرت.كأانهوقال،الم!دفنكندوصول!الوبحرابرا

قواتببحاخاعيه-يث!ديىنهفيببر!تلنبدد*يمدراعاورنوشعبه

الحزثبب!الذا!يةحنأرضنابهمويدتمحص!رفيىكغمترالذينالفرسانه

المدنآتركىالتىوالداروموع!مدقاثنغزة!ولحال3ويخرب

حصرْأرضمئالجانبهذاعلىيدالملكفىادِجودة
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د-دآ"لم*!كاتخك-!.-Jا،1د.ا..---ا....لددا-011"ا-ج
.----هـ-ث-ئأ!أ-.ست-ث،ا

الذىقتالعض،ضار؟هوحاالمدويةيخاجمةفيىآ!احهيثعائا

وق!تبىآشاتضصاءلتالى-بديئبالص!اتال!ا!.!بزءفئصظنفي،

.ع!ت:ت:!قالخاد-افيكأب!-قهات:تخثص"ت!-عفدأ

تنفبذأافيركايرنصابأشَارالىاكبنءسا،ححاتتحلبوذتتت

ثافىتلْا-نت-اتأ!متاولباء!تىقافىنلايانمتذث-ت!نمني،دقيقا

التىاصذ!اتاراسعاىأخودال:ارومالىتجاءايم،ت:بة!مهتيذذ

ختر.ءنرااتاحا-نتحتها

علىكل.:ههـصا:.:.الدحص.-،6ت،،1 استحدادأتمسدسء!ى-لىلىديىح!!ر

الذإ!يةب*ااخخمبوةبن!سهورادكفالآشبماسلوحدا؟لتللررب

المحللةالتالأَلعلىالكةطانجةو!ض!ع،"رب!11بوادىعادةلرتالتى

حالااليياالمشدارالنا!يةببنفيداالواقحةالمنحلقةفيالحررغى

ف.ثمنجتبزبوافكأد:اْنالكشداخةكؤلاءلىاوعد،ششتبب-لبثبدن

هذهكىثو)نحدرفكحا،للحيانر!د!لإ!إ!شتبلتديئالأتول

ردب؟،ا-ةاوراا*ق!بماتتلداتبتتاخانجيه+-اتت:خال-!ا)إث:ء

ا!صدارْينبحق3فروربااديفوب،،31!لتشلسىءل3

بدروتالىال-صآوصت!ص!إىا!سأغ!ىأ!قذىلمتازلالم--لو

ب!تكأله،ات:يئاح6حعاشاتةروانج!راتداتوتهـنإ!تإتتإنجادش

زذزل!،تشت،تالتىل13الت!دفر:-الالفىادرإا)ت*آنتتطاص!كافلم

ت!دءلها-؟كأق:ت+ت-%ت،تهذ:ا:،اةتد-حا.خالص،:ا.،-01ا101اول*.ت-.. -.."سائا!!"طل!!ءَ--

.تتدبزضتتند؟عظاتت:ثاثالخض

فرلإئباءا"ح!ث!فبة،)فىات!!دد-اتتااوىرتا-ت

بتضق!فئ،ل،الدديئ-*.اذحمتا!تبتنانجتلى!ع*ابتفتضدإتب

اية،ابمافي!حمرتهد:تترلث!!اإبروت:دبنةت!ور،تتتزمانه
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تةأبم!دير،،ئنىتلبالااهـ.ئدإثص?لىليمابثيخدد!اذاقيثرتلىالوقال

ىَاوثإفحرلاصا-بمحار؟ةانىلِ!دفكانباتههـتاكهذدغبرالأورث

صه!لحرطصرأنه-ظالذنَأ3ادترالو)ر!!ث!.؟-عنعهالحخفردجاء

الةتاتْاهـىذوبحضفيالمزجودةالدينحممافىحمدنة

المعس!رأرجاءقىدلمدكأىاتجضاربةالأتنجارك!دكاذتبرديخفالء!

يحاناذ،تش،رب!للدادرامتالولو!ورن3ثبآتىنجرلهمرفل)ذا

نجتدراقيذو!تتآترر!مرولتاءك!ط،دتاحاحر،صدىدتببهـ9أن

احتتياومالدار،؟فىآرخ!ذاءلىغاكأدتااكبتان!-ا*حبقزلمؤكد

ن:إفي!،ثال!دتة؟كواار!)قعةفىهذهانالئلىوافتلممةبقوات

كحا،بلية3بالدرالمحروورديئالرفيي!آب،لاْسلتةالمسددبالفرسان

.ةالبتبإالأحا:افءلىدترجدالد!لمالتزىلهلماام!ره!لإنه

دا!واب؟أنتقررثمبار(ثناتهمعتدثإورالعخدر!ذاالماكسمعافلص

ن!ا!تدذة!.!وت!لب،عادذ\ن3دماأخحاكأهىالتىابخا!يةبم!ابمة

قادرةا:"ؤثامب*ت:ف.عاالتدردر؟ان،نوذاك،ددثاي!ىالتالضصار

الاْ:!لى.داتلفىذاتهقتالت!الأ!اءصدتاعىتاحةقدرة

-18.-

ءلد!3!3%حيعرا6!دأعلىثز!فواته5الملكعىالتدْلمذلك

ءكاحدذ(ثي!فىالتاسىلاذسه!اولأهـكأداصددر!!ثرصص؟الىود!جه

و!!،خغاادامسدحة!دىكىذ!كفتم،الححلبالم؟سدتتدادوصد!كأ

وفى!العمدر؟خ!ءرةالح!فيتددتما!نق!ثاا!!دتلدب:ورلمأمف

دحاحةو!كثب!!تثلاثب!ألثقالاْست،إوكان،القصدبرالودتهذا

لمة.بيحر

وذون3دكاشدد6هموالأض!حالفيذهيقومونالمسبديىنن13ببنصا

وكان،سنا3ذكحابب!تترردبنةيحاصدرالدبنحدإفىحكانصحمهـصدا
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اضتاشابتحاإعيت!ت؟بىالغاية؟نبدذ(!رىَ!الالبرطَ)جيثدأد

ثافىثةلمدةاجتو!اببالمدبنةا!ييةالكتائب،وخللتبالأمالى!مضرة

تحاصدركمل!اتدركت!نولمع!يثهاالضخ!ودثددالد!الىع!ىأباع

.!موتاةب!يمحات.افىفياديا!لتنآقبما"ذتاسدفيي!ايلت!ت!نفر-صة

نو-لحى11آوالكأحى،!تححهأ%فرقدالدبنصالاحيهكئولم

إن2لعها؟،ذلالم!ضربفىعاددتمصدنعحىلا!-ىال!ربيةالعددمن

كذهبمؤلالالصتعانةغير!طيةا،:اعىتيارءا!يمهمنيتمكنأنيد!قع

بمبتئداتهعاسهتاإولسنه،فبثلمةغارةءاد،1لث.ق!وانالإَلإت

لافىسكلتحانةالحاجةدونانب،زهي!كنحاكل؟نبزأنالدقبقةاكشبخلة

!فالمدينة!ولبيةت"كل-كحاةلنا-وضعلأنه،اهـرا!يةبالآ،ت

ا!تاجميانالآترمنناالهـا!د!ينتد،بحضابخضد-ابت!وْهـف

منما!بوابلأقواسهاحندرمىذ!فالحصمذهوآتذت،ذ%دةالى

ومنارالأسزقفيإحندثاد%ونكانواالذدإناتناكأ"ولأ!ال!ص!ام

.لأبراجااتلد

حصإإحبجا!ا:لالتىالو!دددهىاكاتبقة!تدتكنلملكهن

مناكالىفجاءزادبل،ءنالمدديةنجاعالإ!تأنالنم!حنعاكبن

الزمعاخدا،الأسد!ارلدمالأن!امبىبثاليبمببىالذينبالححال

اتدتتتفحالىالحهاتيقةبذدوالأسروار:ريساكمaدؤدىلأنعلى

ظلولددر؟نْاتحص؟*!دبرغمالمعد!4ال!واتحتاددخلتذوت

و)ض!يستحليع!تىلمنجنبقواال!دتيخامرمىنىحسددحربنالعسدكربفة

همعمالترقهراعالْه!أىدونءحننالىكليةالمإنص!راثالألغام

غبر!ناك!ال!ذاءاس!اذراالعطوفلل،فبالعملفىشارءون

ا؟هالىعدون6!امحاثا!معخاأتتانتدبحاخد"بمرةبص!ثانقياع

بلأىالإتيانعلىيجرؤوأا"ندون،الاْسكلوارخلفالمربسددن

!ركة.
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أخلصوافقدبالغةقلةكاذ!االتين(المسدير؟ون)المدافحونأما

ذوجيض!تلاسإماوتثصياتهلراكمIا"واموتن!يذكىتاحاأخا،حسا

)سترقماالموئاكذاكىترالثتالماكأذحصنا.فيرالذىالأن!تف

الحدوتدابلِرجعيعباف!م!ادالمسيحيونوقام،الاحلرالثناءأجلهحه!

،ود!تلكىلااالمتاوحةسدفيمنم!بيافىابدعهو،فلم!ضادةاتءبابرا

الرإرجكىافىهـبودينالرحاةعلىتتسهاقط+سالسنن،مالذبال!راتت

على!ترتب،لصضمو!!1افيرينص،رةدلإنت!!!اسدةارد-ذى

مناجرأغانوأالذينآنكحا،ز،د!ةبخسداكأدالتركحنىأنذاك

-لجاضووردواأ:يهمبكرةعلىفقدقتلوابالبومالت!؟مفىص!تهـاهم

.!ا-داثرواهـداالردى

نسصففىالبيدآقصىيذل!نكاذ!ااردينالألخامواضحوأما

اْدىم!ا،يذلونها!ذىحذل-داصدادذ!اف!دوهدمهاارالأسس

ا!دواتهم.اعو!شبوكافىكغحمهـفي3الدَثيىبن!تهدرعإلى

لمرصدوربنبا!قتاككلماالبسامكأ)رفوافياتالن!ت!نلم

اشناتن!هبلو-د!ابهـاوصدلتالىاتال!س-اأنزلتهحاءلىشاحمررة

فىيا!اذاتوال:كا،ال.!ردشات"ءئاجاءتالىال!اعاتبضا6

علىذاتهب!ار:!ءكحقفو"،بطثيخاو!دراسةغك!بجماضدراوة

)!!سدصرالاعلىربالهيرحهـهداو:احالم!تكه!تنجةالقربل6ال!اأ!د

!تىالفباحغاب،قيذاAkL-تىا؟فبح،عليهو؟شتجمالقتالض

أتعليهاققرح،aف-ختا11الدبنءزوالهمدعهرجالمهبار3أتدان

ان3واقم!ثاحاوراءماالى!تيدخ!ثمالأسوارالىالسالألخيسدندوا

العددال!دلةالدائفةهذهغدنبأ3ا"نويتتبنهذرخهلحاهعلىصر

مذامثلوجهفىدالصصحبددتمهتحليعماالقوةلاوالىنشجاعةعن

الاصراركلمصدرا!الدديئءز)لالربامذوكان،الكديىالبيئ!

تنغيذهاهكىللباقينالمتلوضىربالمخلههذدتنفيذعلى
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ا!-،آثاثثةوصفاثماالىالحد!رةهـاىمحاصدتةالمدينةظلت

ابخاحفيلهأملل3الن!ايةفىاوتبقإحصاخ!؟اانحتى،سوبا

اليمغح!،-كانكلحا،انجمددنالىبالانسحابالنجرريةقواته6!كأ

بالصمتت!فلبم!-اتسمحمنا"!ددققاخبرعلىتس!ل!!االثالث

.،-الهدوء

عئقليلابصيموانجقتدالإريةدواتدبتال؟حصدا3استدعىكذلك

الض!ماالن!بتلفيقلمإتةاا1برآورركمذرقا!3!!دالت!قسمثمءالمديذة

الاْدراجلظكهـتىنجالاَشضبىرجكلوذس!ثي!وتخثدبخلااصدينةا!ول

أعحلكصا،عينلدأ:راهايجتدوأنالنائيةالذوا!ىفىالموبودد

والبساتينءلالحتركىونجلحل!م،ثولصحم-لأت!3ان!-باعا-هرجال

المدينة.احمرافبا"دةإوباالكثبرةوالأعناب

أمناسيراالحصارأعمالشديرن6فىيئالإصدإفىححنوتتجمة

!عزدخبنةضبقةحسدالك:إ!تلالتيا!تهبضىكلف1فذعادقملا

يحرواأنلعسكرناالضدرورىحنوكان،وصبدادبروتببنواقحة

دفاعيةماريسباقاحةأموكذلك،المد؟ثةالى!لردقيمكىوممء:رما

!دينا!كأدينعهنيحلمعوكان،التزمثداخلىءع!ىالحبشصن

ورذا-الثدتفيدت.دت!-ات،دم3الد6نثتاكأبخعأنالتسدبلمتب!

.طثعاكهإ!بتكأقا"ندقنتبديىوب،بحةفى

بذتإكأ!أ!اءإاكرْتمتحقا!أ!.اا(93زتاتْ!تارتاذات-.باثم

ء!اررتجمان10لىطَدضت3ل،دت.ا!تإبذةاكلدددديئ3!ورداهـ!-ارتثن

!ىناذء!إلص:!اانتبلردد،اتددبالىدبتوأنكأحهاءقدنكال!

اكر.؟ببرراند-ذغالب-اقيتودعْأ!هـأ.ابإكلالداعادًالتزابع

رلصاثكنجب!وتآكالىالىيرتل!نحدلمدىف!درللت-دلاء-كأضدوا

بديالا!رببذاجىءف!ما،ءزإثم!ندتددالمزمذبنبحهلىمن
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أذاثصأالدبح!-،6يدى

عَأبالث:ءتا!ضدتون

ول!3الاثثث!اصكيإشأته

ءتاائص!ا!هـرث!ارآيخة

وحنعتزا!درع،ال!تبب!!رآبمث-ع

،:لداتاد)سدتداتمءاعاحارر!اببأكة!لد

بتاالإ!ت.زحدرلرذلك،آرام6!ةثا:حَأثت

ذاضا.ك!حا(-ل

ترررتقدالمدينةوبدلكنه،سدالماحتمصددبلخانتا!لمناانءلى

،تهنب؟اة--ثقددَنإتىااذىا"ثالىالطودةقيثورتادص!خكلم

تباالدبقصد،فىحو!!بلالمدينةع!نا!صاكأبركعالملتمم!ح!حفلطا

ش!ستاتلل!اثماب!إغادآدام؟ضحةرصد:ةىحهي!بنببنث!هوكلهـوظل

رية.الصدشالىسالماور!عواته9

!91

حنرغبوقدأفيدخلةثانثا!انجاالدوام!اىالد؟تح3حصاتمإز

لماتتجهْ!دزدمرلكهيجاززوآن3تآلقاالهمدحهبزدادأنقيهل3

لماش،أ!رزدحاذ!ق)،إن!وراراتحغيروزآنالىاللتلىعلثدددبكان

على!-ممورقدورا3حذلفدبلْاهمدورإولايحدينالمسهبا"سبزدرىكان

ان3آاقين!تىت!احاالواضرجهـ!وذيمهلما.المثورشقحدكأبيتخدمأن

ةهـابد!هـحاإتىاالذتنطىوبطثخمة4دلقأثذاربلمه!تاحتتلنل!ضاصادت

فد-اا)تىارطهاثةاد+حهتدتحبام41تفي!ءا3:نأشهأتم،3-ولركبت

الأحه!ي!نو!-خا.ءليهابخاهـقيدإكأخواءبا!احتا،قته!!قإنت3

ألْااو!إت:9تشد،ءتالذ!!ورانحن؟تة3اف!ة!اال:.ذيةإءكأذإ--!وردفياذ"

خفوث4بدتور:!خاادء.-باا!ت3!ا،ككذاكذا-ود!ن!قىتاي!رذث

!ا،اكإلطإز!ف)داايت!تأثالردزاتتبتنن1511والزتان

نلصدلببب!اربحود!3)تلث:اثتكاكأوتط!دمحاد!ذات!بزوكأسص،ثم

يكنلماذ،اعابللالمدد!الأءحنهتاولةذى!إب!تبصة!اض!دأنه

نباكتر%لمنهححالارد5حجاقلبلةحر!ورونوسدوىلمد!ا!الئئقد
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نوراتنص:تنجعدآلتوكلنبااكب!ْحمافىحيدفىبحدتفعلموكلها

نعد:ال؟راثةادتلصدا!ب(غ)ْ!ودوإالدينتابأخيهالىالدين

ا:مر!ثو-!ينذاكالساندالاعتقادوكان،اليهالمشارالشابموت

اتينة،علىليمهتولىمناكالىزاحفالدينصافىحن11-محتمل

الخحلة،8منهذااصعدخحلةيصنركانانهعلىدركمنتاتبمالحضولكن

قلائلآيامانقخست!اا.الفراتبخى!تىوراءد!لبيترك3./دما)ذ

مىنإعظمحنوثما!حرانالكأث!احددذتىعاىبالقوداستولمىحتى

الملرلمحةانوالبكالأ!رىافى:نمنكثيرب،نبالى،البزديىةامَليم

بالمالأوبالسديفاماالاقليمحدنبميعاليهضمأنهوالواقع،بها

لصاحبل!نؤتا!تةجعيعهاالمدنمذداذت3و،حكاميئابهيرشى

الحميمإسخائهالدينصافىحالص!دتلاع!قد،حالاذكرناهالذى-ح!لlا

ليديضناكاذفالذى!!!لماعى3ويخبتالذ!احىولاةن!تمي!سدأن

أترى!:دنبحقافىتيممدع!لما:نبتدانهفم،والولاش؟،لحلاعةله

ص-ا!بيررمأنتحااعAjlومكذا،ذا!"مرلمهتأييدكمكسدبفى

عاحزاجعلهحعالمهربالمةمطونة!نتاما!رساذاالحظيمالموصرل

ليينئهمقيحايتردذونلىالنالهوأصبح،ا-متهأوحقاالدينصكحعنقتال

هم/وأ"ندأوصااءدءلد"3ايأحديىوأصداثتالى!؟أف!دةتالد؟نحمافىحأن

دودىآنكنادتصالخ!ترا*سدوا3؟ولاصررتسامةجرعةيسآلىهأن

الىوصدلالدينص!)فىحأنالأتبار!هحنالجميمواعتقد،يرياته

!ولث-شروايات:دينادارتكتاك"ت!بأظد!نتواتهصلالإ

كانشىءكل،وأنناجحاان3زحنهانبرخكصغابقولالموخدوعمذا

تتميراذال!شلاتعكمدلاأترىرواياتوتقول!!اهْوفيقي!مدير

وصاروابيينمفيماجميحاقداتحدلىأالكبارهذدالنوا!ىأنسدادةالى

اختاعباقيامعليهدكأتبححا،البريئةم!اولإتدلإ!ردلياوا!دة

.عسكرهوجهفىالشديدة
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!!.-

مدافعبر!نأصبرتقدال!دود،رد(انانللحببىدىاهكت

و!بس-ظذواحدرتجناوباشوناتالم!كفانثمو!ن،ذ!ار!ايحمن!

ات!حل!ترْبكاذ!االدىاخةال!!اذتلئدآن-فاذخمبدبغل!تدص!ليم

الدينصلملأحماطالخضربوكان،بالحدولافىض!رار!بنحذااليها

الم!تتفافويةا!ربالمملكةلقوةازدراءصنآنجدادلما!دتابدتتزقد

مننفسهعليهانحلوتحاالاسدتخنهافالىذركداقه!كان،بها

دونا"خرىأقيارااليهلدصدمكشرج،والت!الىرالهـ:رباء-قالشص

بإروناتهمعا؟ريتث!إراحالذىالملكمعادفاقآونةهـإنجثد01تامن

و%روجثمقواتيمأبضا!مهمحشصدالىوبينثمببنهوراتاكطا!انتغت

الكفارأرضودخلواالغالىالصليبحاملأالتلركحسربتهموكىبها

قوتنهم.بهلغمتسصحمابؤدروت!ميرات!ربباأرجائنهمافىاوءاش

كبيرابزء)دؤلمفأكاذتالتىباللجا)41(حلزدميمفىومروا

ثمدمثدقعاصدمتنهاالتىالصغى%ىلتوريةاودخببصدرىأر!ىصوغ

الىلمجأواأن؟كدالإافىدتلكمنالمثدرقىمال!لم!شدحلرز!ثبمو!وا

تدحدلاوالتىبال!مدكانالآهاة"زو!و"ينة!:3ابدبازثء!الرسف

منكببراقسصاواوتربىالنا!يةكىواذلصا!واقصشهءنإكابرا

ههمتخربوكان،Casali،إزارعانجاسمنجةا!توالقاصدية41!اضع

ان،!3الممكنةالأخرىالولت،ئلفيياوب!ثدتىيخدر!وفبابالمذاراياثا

ناحيتم!نباقتراتناورفي!نالتنجرباءثمددالإق!بما!صتسرإن

نساءهمينص!تصرإترصدد!قع6!!التىاتالبت5!إاافذرق

ص!!ايحودولأنبالمسيحببنأدىمماوورواشيثمودواب3وأولادمد

عبزماأح!ااوالأحى!الالغناذم!ن5!-نتءإقد-حد!ة!لمافيبدطَ

ضروراتمنوغدكأها3.الغل!كرارممفىت--مآتذدتنها!ىاقي

ا.س!
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صهور*ب!ت!اايا3داخنتأولااحمليبيفيئا!تقشندتصلممنخل!العيثى

الص!رْحن

ت:فت!ماعي!زلتحاا!3-ت)!تاتاكدتض!ااكرتكأا!نوبت

تتهمت؟-اردشافىفيت!!اتجاءدا!بث!ضااقي!دذ!ندثملإبدكان

وثنايا)و؟!ركأىَباتمة:تاشتحرثالراتةاصالمذثتاكمدندا!دت

ا!تا!ايشاخاءلمىاتأشكتنحهراعلالتائدالنئح!تىكىرتاإشاتناثثلى

نهوي:اإورصبرلوشوها!ت*مبلىتشقال!حلذلاثا!ناو3درا6فلكا

حنأيدفينمبديئكادلةب"لتتحا!زتاحعكث!ماايحصيلزأن!3بيتاأ

همالظما"لاد!لكبم!تىديىتج!!اأنموعليهمالاْبدىا؟نا-ارآالماء

حدوغلاقيدافددل!ضنالاْق!ديمامتعليتبحا،ناثدكانشيغموعهو

ل9اإوالباقيونءندامثربدأرداصكا%ر-اوخلود،عليهالصرر)ء

يررصها"رْالثخاءشد؟و!فيى9هـإآعادة%رتلثد-دكأ،ارهـالأفي

ءلمىالض-روريةاتنبم!ابللعددوتنجظحاالتزاناتفىار؟ادجمععلى

تخير!نز!نالمتالماءكذادجدرىمحاالرغمعلى،السنةمدار

كذدشلرحعلىالمدتاكحةوا!د"ذوكأاتا!طدح!ه!!رارةبل!نجباليعم

.!!اAءدوحذا3دربالب-مد!(كى!بنالأ!الىأنكحا،التز)نات

حاولواكحادا"؟حنب،ددلصرب!تىالصغاربج!ذدنمدر3الى

ب!اءذااحيلذلا!تىذاكفطاواوفافي!اي!ؤ-نابالأوساخافسادما

هكناك

إتتقبقال!سديريينبلد!هـحلمارسدذذهـقاو!دتاتآنعلى

اكاْذواهـالمىا)فيد!.،لعدوال!:فدند(ذثالونال!اقهـ!يفت*ونحا

ا؟ةاكب-تالدكاانالأبتئىوءوثا3ثموالافىلباب!صدد؟-اورد

تد!ا،ولمالأرتلىا!ستاترتتراحاذىبنائيا!إ!!دةلناادتورى

فقدفائه،ردرر-باقيولىْءنوصت.بثة".،ادكأاباةفإانالأبركذد

الأرضعلىالخلة!نب!ىحاأحا،عممديراأحرااعليب؟رالحقكان

303

http://www.al-maktabeh.com



النارذيياتحسدكلا!توبانجأء:حقشد!ردمنهاذدرعتنجقدخدرسه

:أراضىالأذخأالراقاعالمسدتتاإحن3!ولمب،نجسثولةتردرفهـلا

لملَهـ!نحايسدتحلي!!نر!ءلا!بىوببعؤشتحني!!نحااذالدريس

لخادمم-اعنا

كدةمادَ*حا!انْدفيْلااكدْاتدم!ْكثت%ااكاْتأ .رلاوى--ى.سا-لاحا

و!نالا!ناالجثسالمشاوكثراتجنن!؟كذداتاواا!اسبأإلكدرر

بسهولمةْالناربيافا!حس!كتدرسدتالتىنجايخة

كىوراءدالدينص،إحتركبمالتينالتالشئلالتمدكفآنءلى

م!ت3(ةيةدرجةعلىوذهـا3د3ءصاروورحرب&بحدالنا!يةعذه

تحكننيمأوندينالصلبحقاقلةقْىيالاشد:اكلملنخاحلرةتدمج!ال؟ثذ

درولمد!رنرا!!ااكنبم،لهمالمتا!حةالذوا!ىفىفيمالاصد!ادامحن

الحدوحؤترةماححمص،فةعلىتتعقبمثدرعتجماءاتالىأنف!مرجمم

لمماتجمبددالأدْىحندتمدتحليعمانجهدلرقآنا!تحاول،اغادر

يذزلمواو6المسيرببنايحدبَوأن-دةإرباليدد!تى-ا!شتيشو

كلياْأمتزئياالحدر!مذاان3آسدواءبالجيتىالضدر!

-21-

ال!سيا-!احاوأفسدوابا"بححهالاقليمرجالمنااجتازأنبعد

النا!يةصننفسد"القسدمذلكفىءودتج!طردقفىتو!ذ!اإئ!ص!ادد

قدكانال!؟.ءانقلناالىالقلعةياتفخالىبالممعدوادالمندماة

ذلكل9غدرامتسكر!أيدىحنفاندرعانجيبنالصلبعلى)ختال

قاعْالاقليمفىصوب!د!نلابزالعيئكانوا!بنتقليل

،والزدتونوا!نجوبرالخصمغلمجعنتجاتنهالاالسواد"وتنتدتر

ناويقال،!!قحاوبحسدنالصحىبجوماأيضاتشتنهركلا
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نج!"النا-يةالمىنمد؟ة!ىبالثالمكنىبأبحمدديئ،ا)43(طدد"

هنا.ولد

الثتمعةةاثتإحمردالمدترتوااكا!بةتاكالم!مدبب!نبل!خولما

الدكأالأضدفارالعدوالقدثجع!تىعينهاالاستدا6ءاثرروثمومن

حث!ه!صرخموافربثموص!،يةبالمتإذا!!ذ!ااهـتال!ديئفي3أنزلنا

صثلم؟رغامتنجارةداب:"؟ا،وبىذلو6-اافيأاملث.شناالدىال!يةي!حام

اقتحاحنمابل!تبلعةابخاد:هـدبتالبعةاذت،!3ش!مدإرنم61علىفيها

اذاالاحسدتريلأيهـ-ناةنيكاداثذإانبلاالتا!يةذالذإب!نالا

اتثقاب.!دأاكانقرر!اإذاك،اكا-لالىودذفناالأحبارقحلعت!م

هـابكلو!*زومم،القلعةحتنى6الطالقشممىعحل!مالأحبار

علببموالبجوم!نصر.إفد!نعنه(في3!ندماأداءءلىيعينغ

.القتالمخاطرصنآحنبنالبء!ذورالحرالطىنجالم!ماءدبنا"مدو!كما

!كان،الارتذاعشت،ورقجبلباذبعلىواقةالقلحةكاذت

ضديئممرعبربىال!صديىالاولايدآتىالمفدقةدالغأمرامنهاالاقتهراب

!متخ!نامدر.جمالأي!هـنواتدىتجذإلمروربص!!بةالايمتهـحلايكاد

ما؟ثقله.منكل

بدته،واهـداقدمايبلغلايكادالجانبهذاحنالمحرعرضوكان

ا!صدنهذاوكان،الوادىقاخالىت!ندمفزعةعصإقآكلوةتته

ضيقخشبىسلموالآ%رمنبال3ببنيص!لى،ا:قحاوثافىثةمنمؤلفا

.المفتحات

جمض1تبنادم!!الدىال-!بدديدةالح!إ!ىهذدانت3ولما

!عاالحلويةالا!ية!ن،الالثصدولالمممدي!دون!ا،لفقدالرصن

كداتألىإلا!تلتررتأكإردحهفيدْدابتحكتثأنفيحلج!أعافىقلنا

مرامهمتاية!!أثتكانولما،الدلعةدلاثت!والمإءلىل،شاالظابىقا
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العمالجميعث!خرصرالت!ذبف،%اذنجبمح!تنرإرقيكلبذل!اف!د

حاالذينبالممصاءدينواخد!كم،حنهمذهـ!!افالك!ليرتاتجنبمالذ؟ن

الححلامببذاحاو!زا!تىتزاحالتجارةذكأكأال!-تح!(امبىكأاياكادت

ذ!ذبم.الوادتالى

رتبوانجقدعانقحماأبالأالح!لبسدت!مرانتىارصرلديببنتطدظ،ورتإ

وكان،النا!وآط!اتلاللبآذاءبد-بثفيالتلت!ناوبدوريات

غبتممحرد3خ!!-لالثرقا!دطَرجالتتغاتدابغاذاالتحب

بخحلابتقدمراحالذىالحصلفياتفا!تدتع!ىا!!دردكبغ!حمح!ت

الأحجارقحعشولةوبشب،!!ضال!دتنمالتحالةكثِب!صنجبسراع

بالنفاذالمتبديةلإزلإتبلد!!حالذىالمجبرقفىبب!3دب!خلذاتبا

ا،،تثذهدؤذظالحدلبال-تبرعا!ءرو!دت!خنياآنال!،في!ها

الذينوثح،ذثاطبمعليبم-تضلصداثاللsثتخالوتكدسرثا

،لثدر!ذاككاالمكانلمتنظبفالوأدقاةسدثلالىمبالرخاأيقذذ!نكاذوا

الح!ندافلفىمن!عيراْحامتبرتافي!داثدذدل3وكانت

بتترمآنواترىل!ظةبدنيد!ق!وناأذق3اتت!عهمحنفتضاعف

العحل.ثذاادجازبتم!ديئمعليفالمكانال!دو

المحسهـ!الائمبنخبا!دا!اقاحت،حج!!عينالىجبخدناالشم

تجالايستليعالتىالقلعةبهد-جدالذتالتلؤقيعلى!-قلتاكحا-

التىالأضدرارتلىقمآنحنبالمصلالقاتحيئ!حاية!ذاءشقحىم!ن

ببم.اذزالنااحعدوايريد

ا!واقعال!سلفىرجالهبقىنجقدالجي!لى!!اقيتفالهلدضمأحا

هو!مفاكالمجحموعةكمذدوضع!نالقصددثكاط،الدذباالنا!ي!فى

.الخووأوسلالدفمنآ--تأىَا!ا!حادمعأن

العسكربحضبقتربأنالأحيانبحهىتنىب!دثان3اتآعلى

!ا!نضب!جميط!لملاللَأكئئب!
3.3
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ويرإولزناليها"ش!رناالذفالضص؟قال!اكأدعبرالحمدنحنالآخرديئ

الرياحأدرا-المحاولاتدذدذث!بتول!ن،حن:داخلهعلىالهبوم

الرسال!نرجافىس!نجعبندكاربذودبالداتلاذكان،نفعاتجدولم

صارحوكان/ح)Lوالسدالمبردورتالمر؟دوعن!ثم،الأف-ياءالأشداء

الييمولمج!د.ال-!دلياْهـبولءر!رهـزالالربثمؤلاءانتقىقدالدين

لمدْوونجاث!سمربراعت!مدورظتبمءلس-ظ،اعت!اداالمححهنعلىبالحفاظ

المستحردالمحلارقحارقاتنجيدلمذنت!تنيذالىال!لثمو!ل

ادتازدولما،ا!تنفيىا"وبودةلملراحبذالرا!ة!!بشدى-

لأمراهدْادؤد!مانثتبفب!ود!-تبدر!كاتدافيناءبدىلمالحلرقات

المذثاليةبالحلرقاتبتأدراتبولورنذزعال!كَماالح!ناقتحامالى

وصدول!نافيحلران!!ل!عاتلهْبد!ت-دبعويمرطرقةفجأفيهنئار

جباتالىعندد!نل3بر!لذددَ،ن1بيئالصارحلأناليدمنجدة

ىةالقلحةاارول!!لحناحب!يطثدانء!يهطديىالديه!نلميس!قصية

لمدكارةارلمدالعلىقلبإفىاْكثرا:وا"مصإبيهحذلادولدامهـحمدارب!تالنغابة

ن6حاكأابلمه!ونت3ددتللبضخهءواواسدد!ا،،الحسلبص)الملكالى

شرطوكان،بصدرطَالىآ!رارار!جبالتلبمالاذنعلىيحصدلوا

ورنحالمديبمل!3ال!د-إفىححن!خموحااقحةالي!لورثدأنأاحللأقغ

و!كذااسداعتم!نورح!واالحالكىالمكاناأةخدثممتاعْ

كانالذطَالخحلبكأالوخسعررنتغالوالفالرببرحثةتخلصدنا

ييددنا.

كانتآنبااقي%كأونوالقاددالملكشا"تالتعةتسليمتمحين

الىلاب!ذاكواذاوالذخديندبالس!إلاحتجبيزأ!سنمجعزة

كىالحل!نآ!ديستحليعول!،ولإبمفيدaآيشكل!أوفياءرجال

الىءادواتالعمم!3الىقءبل3ادلمدليم!نفرتواو!ا،ك!اءتغ

6.أ
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المسي!!ولدحنم1882لهـنةفىأ!ادث!ذارقاتوقد.كمديات

.ََتطهرْ!ن.!ْ؟!ْ)000.3مالبِوفى

3--بر

لإحظالتالىديسحبرتىااظالز!نتققتبكأدذدرد!بت

افى-صلحنال!تبيةابخاحيةتىء!خدتجزدالدينإححساآرْقوادنا

حتىال!وددوبديئبدبولنرالتتاكأرداْكدرانت3اككأالإمو!بحض

ثاذيةمردكاجتعحواغياب!فيى!لمهتقوفي3انالحرليدبونف!رد،الآن

المملكة،صداد!فيهيلأونعحل!تاتاذديذنجغىفي!االرأىودنجادلوا

اج!اعغرانحقداالسناحليةقيسدريآتىتافىقينهمثن3باْنعلىافاتف!ث

الرجالحنجديددححلةترتاجهلما3وتجنن؟زالمنلكدؤوات!!ثدتعلى

و!هـروا،اسبوعين!تست!رقالحدوإدباءلىفي!يرحلقتوالعتاد

أولوكان،فيماْتيرتالتىالدكأحمةثتدابإييمث!تضي!!لاأن

غرثم!،دونالنرساندواحالمد-دذ!!ل،ةءإى!-اتهـهـالإففع!ودحا

حنع!يهالاتفاقلَم!سدححا":حمرطَ"د.نالقردإةالناحيةوهاج!وا

مثمكلعلىوالأس!دلأبالخنائمحنبكتبرتض!بنسالمديئتمعادوا،قيل

ال!حلةكذدبمانتصلماقالرقب!!وجحلة!الأتنامالمالثية!تْقيتان

كزنتالى3!لمةضقيادتباكاذتكداليى؟وءادتكأية!نحا.ترجتقد

حلرابلس.

علىالوامةن3الأحااحل!ثنجدعشرالخاحمهلاالبزمكاق-لما

6كالصتل!ومويسدحىالبليلبرر stelluniهـنتداطبرية!-بحا

شتىهـنحيننْذجححهاحهـن!قكلكاذ!اوالمثماةالثكأسدان!!كثي!ا

الأعظمالصليب!ححعموباروناتهالملكرآسبموع!المحلكةاحىش

الحدوارضفىكصاروايحقوبمخاضةعن!النبهـحن!ناكص!بروائم

بلغهـتىالسظواجتاز،بساردعلىلبىنانجا!افىالحببسدنماكؤ!ف
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رذكلانجيهأعطزاتا5ette)اشاج1(بث:دت11يسدتهـن!حوضا

،بالأرضول!ص-!دالنبراننجيهواضر!!االمحاولت"الملرقة3الدسا

!تىدقدورواثم،قاحافحبرامناكوجدودءيثنىكلدحرواو!كذا

نجتكأبو!ما!خحسةأوحيال6آربحآد!تقء!تدالدى"داربا111ْ

بهجاتربر!االدكأقاقال!أكأبدذفيلصلمااثافي!اتعلىاقحةالووالقرظكى

سابقتهاْ

الىفر!اقدالجيةخىدذ؟لدثدونالذينافيكالىبعهىوكان

قاوقوععدمعليهدكأتب:اد:ث-!الىا!تتحضواللمبنانبنجال

بيينْال!لبا"يدظفىكبااصالنودلك-طأسمدبر

اْثناءالآرعئخسلكئيمب!ببربالذا!ننذشافقدنااْنناغير

سرعةالأتراكالفرسانبحضحلالصفقدوابيمiالكافىءنبحثيم

فكنترجالنا!ولير.!!وناورا-؟دمثد!-ناوانحالقزجيادمم

يتهـقبونالحالمتبنك!تافىنجنم3تل.تلفناوذارديتخدحهونناتاكأدكمات!

النجا!ثينعلىاْغارواارثكأصدةدتفيمآتيحتذلحا،اتذا!يذالفرصة

فيبموأعط16حذركحياخذوالموالذيناليبمآشرناالذينالكاذعن

خروعة.حذبريةو؟أذت،آتركعءتكآفنوكممالقتل

قىتجحعتزرانجاتثى!دينت!م!!الدرر،ثصخةخرتكذلك

اور!!نيرهذاحوقعبم!نوراحوا،النجلدهـ!لالدىلوالحقرارنجساتين

الجرأد!واتولم،الدقدمعلىايب!زولموانيكلل!بحلرفقواتنا

بأىالقعياميحاولوالملاءثانبما.يخاجعتبمعلىالصليبيبن

عاتَديناانشحبو!تىير!!ونرجالؤاراواآنعاالمتم،ضددناعمل

المدينة.الى

بلقىآندوندياردالىةلناكحاالصليبىالجيث!ورجع

منالناحيةكذفىاجتياحهبحدرذلمكاع!نجةآىيحمادفآوصعوبة
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بلدولن)الملكواحافي!ْالنجأدحا!دحار!نالكثدرواذزالدلدار؟

.المسبحميلاديعيدمحؤااحدكلحيثحص-كأالىأسرعفقد(الرابع

-'-7

بحضنهاقالالدبنحما،حء!ذشداظشصائعاتالوقتاتنىسرت

أحضعحبثبالموصدلالجزبردكذ!اقد!ىالنجاح!ناكثبريلقىاذ"

تماماالقولكذاعكساقيخرالبتضوقال.كلنهالسلحلانهالناحية

واحدةايداوابمصبرواتردواذ؟المهـةورسقءاترابحيعأن)رْعر!اذ

الاقليمبست!دونءلصداممال!نافىحبخوةد3النجا!نات!اجظءلىللححل

+وا!رش!!!بلةنجا!!بماعخدا"قدن13الذى

بالمخاقلقانجيينالصلبعندآ!دثا!دبنحملاحنن!دمانعلى

يكر(؟نمتاكة!ثمدددبذزعةوتهتزايد!الىاليةينظرونرا!وااذ

المقدسبيتفىعامابتحاععتهدثمو!ن،كدبرداتبامداتعلينهم

لمتبادللمملكةاباروناتجميعدلدبف(م8311يدهـنة)التالمىاب!فىفإر

عردةمنخووراالخزعمنروحعىلبيخموسب!ارت،الموقفهـثلخهاله!أ

الوسائلبميعايحمطنحوأناوركأرو!لتلك،3!ذاذكحاالدينصاثىح

لصدددهالمحكنة

تقركأالنظرجبات،حخدلفاوتادلكأ:بلج!لتدلال!لاآنوبعد

امكنذلكتمفان،لكةالمصاْراخمىلج!يعا!!طاءع!لبالإجحاع

والهرسرانالمشاة!نقواتعلىال!تولاليارثةالضدروردفىهـال

الملكورأى،لمقاو!قآبخةاجدتمعلىوبابااكد!عاداذا!تى

موا!دج!يعلاْنالبشاعىيبعثوخحع!نخيدهمحاوالبار!نات

اصدا!علىاواتفؤاله*روريةالذفقاتلممه!دكاثبةدكأ!رمالمملكة

الوضوحتصامد!ضصح،قاحلبهالصالهلىءلىيظنالصددمذافيقرا!

كالتالمى:وتكونا!خدرائبكذدباتبشا!دىاليريهقة
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كبار!إييااتقثالشالت..كأد-ولةل%ح!الاربفتجثمىمذد11

ببت-حلكةلثضبارتكاهـار،وعلحاندديئروهـاذيديئ!نالشخصديات

د!؟ىوالتىنسنياحذكأ!التىرد"الضدر!الحاباتإواجهةالمقدمرى

.الامالحتادحاْبلورناريخمريةمذدبحقتضاكا

كلحنربالا!بعةاتتباربخماْنالدولهباتتتقررلذلك"

الدقة،!!ف!-خافئ!نذ"إدلحنيلأوذكأناكةالم!مدنحنمدينة

!ذافىصادهتباي!ال!يح!وااْنفييد!انثبنصكليرقسمانوقيسمر

ن6علىغبكأثمدبخل!!ثم:ا.و!ثم،خي!و!شنلىالطالموضدوع

كلحاتةءنا-اهـدببزنتاثت!لىكليدنجع!آكماعطوماحظيحصلوا

!لككىالتىتباءفياءادفي!ياحاددفعأْو،الثردي!لكاببثذت

"ْرول!-بلد!!ال3ء!ثيدفحها،يبذ"

كلءننجيرزنتبندكه!ءلىs!كأل3بىت!لالر،كمب!وماكذلك1

ل3علىيرتةدماا"نمالرا2لميذايهـوتك!ا،دوتلدصنببزنتمائة

الأ!اكن!قتيرهـااوالمدنا!دكَاسركا!هـقأكا!اءلمهث-حوأطن

بدداسىبحاالمالحمماكأآءنبدتاْنثحدور!3فىلياقتلدإالتى

تعا!ددءلى!ا!دل3علبىا!تبؤد!ونثم،ب!لكلماححكافؤاويحدحر

الدنجاخْعلىلمقدرته

يببكألتاربالتذطوتت3بناتب)-ا.!د3!-ذ!تتااذنا3ل..

ثنعليهذ!!لىدتدانا،ث.زد،kحصا!-ب:!كاتانحاآن!(دفحهعلبول

علي!بحابحا!ص!ص؟!اببتباْتئ!بول!واهـد!دشر!لهلاحاالضرائب

ددت!دآنوعليم،ل!-تدبرالما!لبتاعه!تاقيعةبوازىحاضمبرد

.3!ردالمفالنث!روظحممدبأحانذىسدنجبلا،حالالىيذهب

اب-تْخا!با!رذلإاطال؟:بدابةلدتأنتاردنالمتبحة.افيوءلىا!

ان3آاءلد-ث(اك،لدلى!ن!دفيبذلثوذ،ل!لترا!واكلا!ل3با؟ددلىما
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علب"!اايثلنوألابالبحديئضاز!ون؟بمةاكثبرآكأ6قليابها!دلىما

هذدتييقورراعادوعلييم،الذتىأ!الخنى!نuالنالهصنآ!دكل

مبهما،بىيزنتبثلأث!ائةبقدرشدبئادحطك!نل!لبالنسر!ةال!راعد

الىنظرغديىوحن،ديندآوجذي!بتهأ.وىالن!طخ!اتلةكانت

بالنسبةالمدءاثاةقدم!رلىالب!يعاذ،آنثىأوكان3!اذ؟جنسه

دْعدالقاكذد

الميعة!ذدلأداءوالمعينينالتتاربنالم؟تبعةفيؤ!ءقدراكاذ11

يساوىل!الأشخاصورنلئدخ!!دحلك!آنحاداْكدإم!هـفةد!ثؤواأن

يأخذونىا6،المواقد!سدبذدفداحذ"ليتسدلورونفالبمببزنتماثة

البيزنتعلىا!صرلب!"د!نير!الم!ان،ذتنكلع!نوا!دابدزنتها

أخذواالنحمفامذجبايةاْءبزت!مفيان،ديزذتبذصفاكتر-اكامافى

فمن،الحقكلهـ-قاْندلمبمدرا-طاناثا!ا،،رابواناا)

ال!ثدرطلب!ايتضعوقفاذنجمبدزذتحائةدت+(وظلابفائعغمكانت

مأذكوراأكانواوسواءاديليمآنرجذلمدنجمآوللمكل،نبهمكانحن!ا

اذاثا.

الباروناتجكيعوع!ىلدبكأ3ونبلدت3كلءلىتشدكذ!ك11

دتولاتلنهمح!نثول*ءوغبرلأتحد،لاقىكدلاث-ءددثمكثرحبصا-

كايجاكأاتلمخمتدتلبيذنتحاثةل3ءنببنزذدبناتاتثالمهلكةكى

؟يزنتمائةكلءنبيزنتاملبمالوا!دبدفعبالأبرالححالإنكعا

،اأجرد!ا

يدف!!اأناليمينحسصبفع!يبحالمقا!اكاتونب!ت!3ال!بنأماا)

وا!داببزنذاالمقاطعاتا!فال!كأفثىون!3قيورهـناشحدفأدل3عن

فرنمائةمثافىبالمزرعةكانفياذا،3اءالأأنجدص.ىآعاالىبالاضاكة

مالكواجبمنذلكب!ديصيرثم،ببزذت!اثةفيلحبتا!فافى!!نالتزم
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تىك!إت--ا1ا؟61!يال3ءل!يفرةلاآنالمز!ءة

لظآخاا0حَالدتمد،!باعلببمدديههـيحننادحددكعياابصالوا

آوبتناسلتباأعافى"الياالمشا!اله-ريبةبدكعيلدكأغ

كلكادتبلل!و،لدنجعا!نبلنربآنالخنىبلتتحليعلا

ءالتوا!-دالنسبةتكرناوب،احتحا&قىتاعئته

حباْالقليلآوالأفران!نكثدين

ثذذا!لب:ا!ادت

!لح!!دهـا

كلبلتو،د،اتق

ليمدلابتالذبير

المزرعةبأكان

!تى!يفات!حدبصةل3:نتهجصالتىالأ!!الفان"وكذلك

انئهمقبلحىغبمذلناديئال؟كاْو%القدل!!الىيرصلجاسوفالقدعس

حعبل!قدر:دفئ!بلمدت!ونآنبمىَأ،وحزرعآمدينةلكلرؤساءا!صنب!ا

رواِزبر!نال!ا.دالبارك!برضدتِذلكون3!د!نابتوثزنالمالحن

الىذإكوبدنتثن!اكدلرىبدتحالبي!ت!و!حبالمقدلدداال!نجرقيم

فى:-دثمةا!قورودكذدوبتكون،القدلدطتىالحملابذكلنبن19

ضعدتِتخ!،حكانخ!آأوصد؟نهكلهـندشلت!د!اكما!ددوعلىصصهـر

وي!!ن،هـتالإاصيتالءدتزيةحذد-قخىلا3الحدررعذد

ها،باخفالبتا!ك،يحتفظ!ذاتبحوثافىثةأقفالثالأتةالصذدوقلب!ا

عب!دخىون3تبالثالثوأتا،الم!دكهىالوسقيمالىبالثانى!يحند

قنن!تالمنج!اكاشدرناا!ذبنالمختاربنوالأرب"إدصدراأحينحنكل

المالْلبم!اعبذوالذب!ومم

ضف!ثتوبدر-:خاببن!تاالرا!سةالمدنعنلونالم!تاآهـلما

نأبتد،ءكاحتبف"الى5ال!وكأثذدعلى:،دالمبالأهـ!اليححلون

ثم،قل!ةل3ز-ن!ديندل3!!جاءت!سد!حاووزفباق!ر!ايحدد

الأفي!ثجحعا!يبموكلالتبنوكم،حدبنداكلفىالأربعةلؤ،ءتسلم

الح!دركأدكتدكأخخثم،بوردحتدثحةحدترفىكهاذلكد!خمعثم

اَل!تاقئاارئدب!أول-،يأتذ،آدنجالوثالأولمقالقب!دة6ثالمهصلْدوقفى

بى"ذيرتطا!ثالث،ا!خاالمكاسنح!السدلديئ%ثانياويااخذ،صور
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على،الأف!كذاءنالمدمدنْولمرنومماانفا3-ناكمذالذبنالأشخا-ر

السادد!ضر-رفىرةالمذ!الأصوالبتسلمالمفادتحممببإحنيقرمأق

كورين.لمتا

4كمذدص!رفيبوزول!" J.Iالمحملكةشدت!نعلىاقيص!عة!ال

نه6ءلىد1ْاوباءتالدوراغعلىللح!رفدزقفولكنيا،العادية

التاىبضصربةالم!ننادالضدريبةتانباقيةالالأ!إتد!حداتحلالما

Tailleالأكادحما-و!الكناث!صنزجبىلالصوث

تتدشولى!+ك!ح!ا3وا!دمردال!مرد:ةب!حذديعحلوصصهـف11

"ْالمسصتعلفىحثلاذبحعليايعتدسادقة

-34-

يكلا؟حَماالتالكأجلو!--ديئالإ!طلأحكانالأثنا-ثذدخى

اندا:دول-شى-كلئىالمرنكالغائدالدوامعلىبحثلوالتىأبدا

وآخدْ.البزبردبا!دفىالم!دثريةلأراةتىاءلىاسذ!لىقدكال!

!اح!!رتاندذلأكبانبوالى،المدويةتد-هـدالذاتالمدنبالقرد

وكثرةا!ترإيخانب!3ل!حدبنهكانتإتىاإشببرداالعاحم!ة،!آحد،1

تم!لما.!وئح!اولاببحةلاالمريحلةل!!اكأها1كأ!طخاضةل!هكا!ا

تفكىلث!يفالى-تق01ات!اقعلىءبنا-مصر!-اآاعليفاسدتب،ؤد

لهالحدادقةلمساءدتةكانالذىن1ار!ا!ر)دهتاكديات!اسدحه

نأل"!كم!ذى!دىا!ىالذوورذدكىبقالْهلةاحأعلىددرتا!فىالففل

النا!يةْتماكاتفاعجتم

بمالذاحيةوفي!ثانية!!دقواتداسدددءىكأا!تالالهـبديخن13فاثا

هـالذ!اتء:تفهـاْحا،المخلصبنع!فاأدخهلمارعابةالىكلجا
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وسيلةبدعولم!لب!!لبي!ثدلمه!ضع!بث.افي!تاعالىعائدا

اباذإلاالمضايقجا

م!لالىصنا!بآت،دا.لْاالإدراكتحامت-ركا!إب!-ا!بكان

اضيهآرءطديئالإح!-ا3ثدفلحأنبلد-ليعلم-:اْسرا!ذولدو!اآوهـ!-

!ذ)ان3اذاكذء،-!هـشحا!دثلقيتبلا!دال!تقل1بحال3ثغم

اتال!ر-روكأاءالواقئةراف!فيابخيعاْتخععقدالكبدت؟رلأ!ا

الدينصلاحالىبحثف!دتبردآحدابا!اب!هـدباأن!يتحثىكانلما؟

وذلك3بخبرال!فييبن!نأ!دلمب!ام!ت:ا!بدلمه3رل!تاالى-رفى

نا!!بحدلنةلم!حسدلما"نهوأت؟رد،ددلعاال!-ا!لح!دحن!سرحيا

ذسيت!لكنى،لتلدسعاثاآ!رطَو-إإعالهطذبار9ا!بعادأهو

.!اي!لثاء

أيماببياوا!كلتجلل!اءاْ"!ل!دنفئأر-الس!اوتبنإحا!لد!زلور!

حكحعهمنالأولمىاللرظةحنذاحاذيدآغاى!نكان5بؤ،اغدنجاط

لبملكثاويسحىكلالكةالمص!صني!كااكى!لبع!ىا&ص!ل

حاالشركذدخاحاشطَيب!طزبىلذلك،الولصدإدًل!نولتبلآب!خأ

كان؟،وا!صونا!قلأعمن!قلجاوحاحا،ور-3المثالمدبنةوسلح!

.(3811سدنة)ديىذبوشبرذىتاب!دبن!فيتسدلنه

ذوا13طاوقعزةدعالذز-ءلمكننمإ.!بىتاب:ذادش:ذال!ت!!بن

قدرلوآنيوصْوحوى3ْيدرالممم!يربونوكانالتننيةأفدحدبىحْمثكأثا،

سد!فبا،دنائانحححتلكاتهالى!لباخدإكآفيىالنجاحالدبنلصافىح

حالةكتح!د:!وكأتب!افىجانبل3تنبا"لدطهد!مانجيببقواتدمرا!ا*نتهـ!

بكل6يلدانهممدنيمتحصيناتتدعيمزض-فاحاوللذلك،ححمار

،الحدوت!!مور:بالوامةالذ!ا!ىدلكلالص!يحا،حعكة!سيلة

اتضي!التىببروتعنالدفاعوسدائل!نفاءذ-افانبهمذلمكوفرق

ته!ا!ا.ضحبنةأنا
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الثيدخ!شدقير!علماذالإذرْعانا(شدكبةاذ!ماإآحبراذز!ج

كىب!اباتدء:بلأنهذلك،التمكيحةال!!قالحدوثمو،حنه

3!نتو!قا!ك!تى،ورهـددْاالمراسثدددخح!محاالدديئصلاح

دلتتصربولم،ءكاخىكدبنةاكذاذ!تميصاان3والم!كارىطرابلس

يتركل!!تىالجندحنقلبلنفرىسزالذثابكذاكى!ر!صهاحعه

صاركلحاالميرْءاديةويردعنةيداكعضصتخالياوراءدالدلد

صلاحختدابخبدةالتح!ددماإكةالمصاءحرآحمْ!رد(قىتوذدتت!الكل!

منفارلدىلأد!ائة(د!واْحدودرباثهتجابةالمصءلكأا!تتاقذتم،الدين

الححاربةألياكب،ةالىثراءدسارواالرتبحختلفحىالمحلكةفرسداى

الأحيرصمدتأت!نبنآعقابمعلىعادواآىْحالمبذ!الكنيم،لوائهترت

مما،ديئاوإت.ا!ححع4كؤقدحعاهددءقدانإحىالهـجوع!ذالمحى

تْرلأحزاان!خنالميعكدتآ

ءلىأرودرثن3وبخاحلردليحلصنبالهبخرخاْنالأصبتفىأكأاد

لقاءلilاتت3.براحبلغاقبلاذ،اْلياكيةاحارتةلنشؤونالالتفات

دت!لمابكانالتىكدويكيةعاحصدحة11يهد1حارسها/ءنحدينةتنازله

الؤرىر!تىالمالوالىالىب!ثردهول!انجأن!النجبكأ!لبيئمن

ةالإاتبةكىذدفيكأالمدن!تكثيرعلىيسب!ارن13الذىثاروبدن11

ذت13اذتلثبثاالرأكمةكل!كبحاان3اذحلاكيةا!بكأأنوال!هت

با،دكيةألتاأءتزدة!إيخا،تخ!د"ا3ء!الب!دل3بعبدد11ض!هـممدوله!11

4,ح!!دتشرلكاذتثمكأ!ن.رثببقوأرضالأرحعن Sبكلفهكحا،ارر

الضه-تف!تبباال!نايةنجا"تحل!لماركقااء:!د!تءايباا!نجاظ

!تارتان!و:؟قعلى-ا!دل!اآصتا!3كا"اتول!!،عليا

نه"بحبحلكحارسد!يهل!

!ابو-خممفخاء،ال!ا6دإكا:مورب!يعالدبنح6!*إردتآمنب!د

جانبه!قا!ركاةث!ذدوكانت/كتاثنيع!،دءث!هتالى!سادكأكمانفسه
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علىالحص!!لعليبماسترالوقدتصدهـصال!!::انجبت2ذزعحبحث

أنهالتضفظن،نواياد!قيقةءنالهـشدافةحندإ3!ؤمعلوحاتآية

فىفحلكماببروتيراصررن6ثلإبدالبرريةار!!اتاسدددء،ئدبحد

تورونشقيفحصنثم!اجعةيعتزماقناتى؟وقال،الماضدلِةالسنة

البإليها!ىالنوتلكفىالموبوددالم!اكأا!اخع!نو!حا،وثوثلن

.-!درءلمحهالمطلة

يحدرم!نهيجزموناكاذوالإءمؤ.ثلإء!قضيمكأإ*رجا!ذاكأنءلى

كدصلمكيؤوظوأته،الأردنوراءؤبحاالواقعال:واعاقليمتتريب

الأحارافْتللتفىثبود-41ذيحآ41الأحا!نتدحيز

ا!نيؤَكدواأنحاولواب!يحا!ق!ءغديىر!طا!مناكآنعلى

البعبدةالبلادفىالمست!!دالحاويلةإتالرحما!لد3كانالدينصدا،ح

جيهـنَمهنشاطليجددحصرالىلبذكبالقانَمةالجدنةفتردكالتحم!!

3االأ:!الويجحعالمركهت Uبثا.ال!ياميزمعالتىللرملأتزحة

الدائمال!زعاستيافىءالىوالمرديىدهـاربةالمتهالالأذ؟هذدأدت

قواتأخيرارْت3ودكأاوالباهـوناتكillع!!dJاذتاءل!الذقوالتاق

اعتادتالذى،،الحنذورية11نب!عندبمعناأحكه!اكىا!لكة

يرقيونمناكالج!يع،!وقفبعبدةأوقاتءذذعندداللمعالجبوش

وكونتأنحلاكيةأميرالىبالكتباوب!ذ.الأ!دأثءثدتسرذتما

لميملاويشنترثاتئمالىقواتي!ابخد!اأناءاحالدكقبافى،كارابلمه!

دياغتنمانآخرالىدوم!نيترة:!ل!را!وانجقدث!اوعاى،الن!ميرة

ى!تزيدبعساكرالمثلكةنزا!ىحنذا!يةفي!هابم!ل!الدبصاوح

بهْالاددحزت!اقوتيا
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-كاا!

نبععذدالدرقب!قالح!وردكذدعلىالبديه!ان5بدذحا

طيةقالهشردةالرتىاتد-اددجانىالنا!ورتدكىلملكاكات(1ا!طذوريةا)

حمتننتىبخ!هإبقهبدا:ذ؟اط3ْال!قالنقرلد!انذلكالىيضاف

كنعليدكا!ء!اضدراودتدأالآىْاصدب!!داذتدفى5بلحكمه

ثا-دةاةحارافةو!خارت،العحىىعلىآشدفى!تىد!-ردفضف،قبل

هـووكان،وفااذثنجاأداءءظوقدهـاديدادعبزت!دىشدالبصكل

حنبثضمعليةبهآشارحاالىالانحناتبتكهىاللرظةمذدحتى

يدولىلف-ثادالىالمماكةااكوروتركالحرشء!دتليهبوحبم

لمواجبةالملكيةا!زانة!!حترياور!تبا!ويتناولأنعلى،تصريننها

.تاعدها"ثناءفيىافيد!شحيادالىهـ!فيذصروحتىااحتياجات

الاال!بزتنبدن!ةءإبوحاالبثرانىخدحفحنالرغموءلى

دجاور!وكان،نجيه!!وحا(نيدالادتخهقبحدكأردالحم!لحا!-ركانأنه

الأمل!قداْنها،ةالمحىاح!ةأ!كأرتدبيفعلىودأب،مرضداخ!اءفى

باروناته،نجار33البكاسصددعى،الرحىثماج!تةحديئادالربفى

هـ!قامثم!والجلركالماكآمالاجتعاعكذاكىوالثصدرك

ونت3(1زندإنل؟دتبىا/عبنقداْن!جعيحاحضدستبمفىنفاع!

الملكة.علىو!!ياأختهوزوجوعسقلأنيافا

الد"اشداراتناكدفتالذطَ!و11انزنبدىَدجى11لاْمبرااوكت

ا!تخظكق!ذفممدور(الراب!!بلدوبنالملك)احا،السالفةالصكراتفى

معلمهخاصااقحلاءارحدداسالمقتبيتواستبقى،كىالملوبحنصبه

ذهبية.اقححةآلافبع!ثدربيقدتسنوىدخل
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دو!لكضالمص!تببى!اجعيعبادارد"جى/1الىالماكولمجد

آذنجسبمءتبارباا-ودْاتالإوجديعلمحمبنالمترءاياد:!وا.قي!أى

.لز!ءواع!ارصلاتيبلولابقممه!%ثأن،زنبانولفدلبسل!أف-ا

رأخا.حاوذصاشى-ل3-تم

يرل!؟بمادَ

ب!دوبنإثر!احدثا11د!الوزنبانجى11تعلدشهىءاْولن13

اادلمرباقب!ءلىبلمدوديئلماحلا!ل!تابتحللع،اْوسمأن!أد!(بعالرا)

الوقتذلكحدىكاذتالتىعوالقارالمدن!!آداماآ!دادتانوألا

نآالمعتقدثزانةْ.الحىطعلياال!رفيتمكثل!.اخكلاحلكا

جحيعاْهـامذف!-ول!روىةحلحبابيهحبن!اْكددالأحرد-ذاا!تزمخد(1جى"

وذلمك.ا!بندعاد!-االثرطكذااءىير.وفآن!ع!نالم.الباكأ!نات

-ان!هـادعلى1كا-الدولةرجالاتاكبارححظموعدتدكانلأنه

وقوفيملمضه!انل!دحباحذولذلكوكانقليلةلبسصتالك!كةتتبأت!مبة

نيؤلاءاليحدقكجذدب!دذاصكح!اJةكانآلْ!يش!اعتإك3ب،تتْالى

نألنايحكنول!.ب،،فءدثمبحالغفاءباكفيخ!ا!دزمالاوردات

بصددققاطحة:ينةا"يدفياببنلبلدلىاذثابتة!قيقةالد-لبخيذانأخذ

كانتالمتىالشا!صاتعالموضرشثذا!ولتذقحلعلم31!ةافي!-مذا

نا.للصقيابحي!تلوبما

القبول!وقعءتدثمالتغبيىاصذبق!!لممآثمتاصدادخا!آنءلى

ودوافعبماتيآالتمحصالم!نجمتذكيبامعارضةحارخحدتدالىف!الرا

الت!خحت.ط*.

الحامبال!ادحديدْشءتناكانزذكرثو!ءبانبالىان2ثم

بانعالأنيةير:ر!ونورا!واالم!لكة6ضععلىبتوبمويبادش!ن

،وأنهلميةالمسئو!-لالكفءبالرجللميس(لوزنياندطَبى)الكوذت

اكاشحنبمر!سحماأثناكأنعلى.المحلكةقاربدنجةبددرا:ن:نأعبرْ
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أوت-اءجم،دت-؟تالىفيم11بى/،وءوددتدطَآنفينيحلمض

دخ!ْفيب!االخب!ل3التدشأناخزع!ءِ

ودقنوؤ!ا.فيدكأدتعوكأ-لىالظببنل!هرحَماانكلدثذاعلىودرتب

وبيخاتدتت!تا(:ا!كأاذلثل)4وح!دقحتبابنةلثيعاآراثبمفى

11ْكدردال!جالدرابدلعا3النظر

كانآح!نيآ:ناكأددفىإضا1إكاوببلئملم(جى)الك!وذتأنعلى

ى!!راح،دقادثودطتوردذىوكا!ىاءليياالدلفثديد

!ْخابت-كىبرالايتباكمىالأرركأبادىلم-

ا!تالمى:بخبلملمهالمب!ةكتدقيولكىعب-لاكاناند1ق!ذول!د

لقبتآإتىاللصست-ابةةإذس!إباكثاءتهحدظتاحابددبرلمما!نهوهولا6

دذالمال؟زملهشاذةال!طَول!التبحمهرمنءنددبكنفلم،ءاتقهعلى

بالمئلديع!لمفيء"و1بد!ح!\،ا!ه!للاحانجثبزلرضدى!ديئالعبء

برجابنجنىآندتدبتق\،بىأنالن!-بلمردى!بثالاذجبلفىالوارد

ع!ب"النئةتمت3ب!،الماكررنءذدد!ل!يتدريبليهلماأنا:ولافطيه

نءعابزاذبور:نئنمد،،ببدثمالإثمدايه!يخصمه!3لئا،بناؤديتمحتى

وي!ثلوننجد-!ا:ضنبحشاكديهبحيعستكأيةحوضعكيلَوناتحاحه

.(1يك!لآنيقدر!لمبنجنىابددآالانسا!هذا

-36-

،!بذذاكالمحلكةفيتبرقالأدشركانتاتورد!ذدعلى

/Kْ11اتثورية11ىفياز3!تطشلإدتالار!ببلذَدا!د!الأفيرالدسمى،

الأمرهدْايرديى3دروتى؟دإتشالأثناءكذدفيالدبنإححماا!خذو!د

فبماالواقثةافيرا!!ىثنلد-اتدالهمدددعاثهالىالتسوىبدوانتخى

حن!لثدد!ااخالد"تاالتىالذرسانكتائببحيعومعاالفراتوراء

حنإحبالمماالمدب!الكببتبجبل!-ولالمنلكدأحاراف،وثاجمكلذاحية
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!الءلمىاْ!.اة.ْا-دخلفلعدآ3ْقدحددأخ!!ا!.أسة لىرث!-لاورلى.!-!كا

؟ت!ف؟ت!خمهكذحت!!أؤ!د-امفيبكتائبهدشجاةوبرزط-هـدةبحبرد

حعثفاك:نلد-ار13الأردنسبلفىالمكانثذاوب!جبكانجات

كثيراذ!!ناكعاا/إتالمس!ادلىيمكيدوتهـليس/(نرا؟ت-شا!النير

حتحاقةعا!-ندال!م!النجدافيزحذلم!!تز!نزسكانتوالتى"ببدشان)1

الدرمدكأتدكأتنخاالسالعخلحمتبحظادتولإدرال.ابابخ!لالجلب

المدناثرداله-تحقاو:تامكحياتوفى/كلا،لااةا"خر!تالذىنجاذلا!كى

!!ضثبلنفرلمهوطَابقحننىيعدولماندف-تلمكنبا.اصبانىادتبديئ

.ذن!حاتح!د!ككناهـبذفيتقعالتى3-انافيفيى:نج!دشديئالنالهلى

جيدا!زودبناكاذوثذاالزاحلنبتالأهـالىا"ن!نال!3وتلى

حجموحععددثعح!شتكاكأافيحلطمة!نب!حياتوحب-زديئبالأل!لحآ

/وحنعنقلحتمالدناعنىةدرتبمالمىححل!ئنينغدتاكاذسآنه!ال!لمكانا

م!اءر؟بن3تاراالطدوبديخدداوصدولةنجبلالرصرنغادروافان!مثم

الىالعدثو!--لءلكاطب:بةْالىوثادوا.3!نفي:اكل

در1قينهرآاثل-اآثطنخالدورها!بد،ببل!انتآ)"سركيذ،ب!لبل!!ا/

المئونة!الألتلحةجني!باححهفح!ىليشاءكينحاافيننت:ثالت!على

رْضرا11بثودوليمدلال!يما/!!لهكأجاانتللقثم،!ئع!اةتثبتىنوكل

مدوفرالماءاوبدتهـيثعسكرتورقدالز!ردلكىا!تنخا"حا-زصكأا

آس!لحنبذنجعالذى-+11Tubaniaباذياد!يدءوذورا/نج!ثجانبالى

لمدينة!؟ضدحا!ردذاتكانتر!ابفى!ج6lbo\،جلبوعجبل

ختعرفاقيناخا1،(،جزراشبل)1باسمال!د-ابهقفيءشفيتش!ب-ة

.رذار!:كبب!جربن

!االص!ورية//ذب!قربرين3حث!مدلادزالونال!دليبب-نكان

يثخلبالمغموقدةثذاتاريتذاكىاليهالالثدا!ةشاوردتكثفيىاالذى

المعاديةال!!اتضباتنهاجملم!وفالتىالبيخةتسفةفىالتفكبر

وأ!11بدشنانسننثلا)ئىحو!ودش!الدركآنرا!واق!:ا.أرخسنا
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علىأ"ورهـثبأت-اال!احيةتاكغرتددالمتت:دد؟صرث!اكتاذسيم

31اتبكمب!االتلدتآ!ابنمرافتتيئولصاروانجرورلفىدإحإ!حاا!!ل

،الفا!رد،1(!تبعالض!ال.-%إ،لوب!.-ا،3-داااد،تالثونشروا

إتة.-أا-ث3!؟تورت15!ال:.فا!ص!ددتا!ا!!الى-!اهـذزلوشالم!بتبلد

تش:ا!ذخااا:اتفئ!ثت)-تولترت55":6لحإ54لأ!تإشدا-بز11،ال!مب

،إ:ث،ذ-إلما.ت(ادتام-اثوزتثترباتداقيثذترف!!لص!حا!له-نه

ذ؟ثنرا؟:.تأج.ت:تةإ-سا!تبتإاضأ!ت،اذت2ت*كأتبتفي:-؟ة؟.اق؟!3

.أ!أن!دبجانثصتبىزاوآ!:د-تاذ!ب!تالْالتكأسدااذت:،!نءفلتجه

إ؟اد،:ا!لمإت!تثوالىاببحهاردءلىتيلم!.بت-ا!خا،تاذ--؟و

كاتالىوحص!لمقيطاد:بثألما!،تكحتن!دعلىْذيخ!د-م

ا!كحىلماتوىْ.ت-إقبدلبتلدا؟اافى؟إلْأعلىإفىءلإلمددبااسدترالة

ودتكخباتالد؟نإفىحصئهـت!حالمدرعانن3ل،الدثثعداية

كىالنمميرفىومفرخ،أ:داال؟العلىيخارد!نلممحاالميادينابريع

السنلى!بةالؤافىثانيةهـ-دحعحد4!كردنصب!يثالمرىاتجاد

!ننناْكثا!؟لذ-:فجكد!ع!ى"ببس!ان))ابط!وفى

ددالتدوان3ا"وخ!!ذلكالىالمسب-يينلوصرفلتبرأ.نه

دقيقادخث!يتاأالإخليمت!خطانتل!قتصثيرةحبعاءاتالى"-tجبقسدم

افئ!تكتدا!دىوحخمت،فندادافيهاثتيث1اذب،ءدوبروح

يملودضوتالذا!نكات!ا3الىذ"ال!ثرتبربن11ؤهـرةفبإ*نجحت

اتفاودذواكااذورنسهـاتيااااهـتتبدلنم3-اول،كاتااتحبددفي:ياما

كع!ا!ىق3اث:ااالىوةر!ا!ذكأثمفوانجا!التدوب!-إم!نق:ل

!!اتمع.وأث-دحتإ!!هأكت-

6تْت!:---طلملمبافدغطادذبكألفت،-!-:خا-عَأأت3ت:اعات!؟لتت 11141))

!!--اد!ضتال3قد!رتءتكأثإث،"!ذءهـإتوانت15؟:سأ*.أ5،؟إ

.لف!:11
..-

بمتئأا!نضبفيي!لملاللأكَئئفنن

أ:تةائبابائ!-ةِ-21نم)
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في،نالزئبديةقالاإكىد!رارتنجيزتا،!رقالاعاتأما

دصدلولمم،المشاةوالح!ه-كفالذرسانص!كلصلىخطتقدو!اعى

و!واجةالنف!دىبخثدقالاالينالمافىنض!امص!درعديئكاذوامه!الينا

كؤلاءمنالصحضتممىلقنجخد،ا!رواجنمدضإكانتكديىدأخحلار

آنز!!اوثناك،كدثللناير؟فلممحيارةفيى(9تابور11جبلالأعداء

لقدحتى،بديذزرودإناشداؤو!اخاذىافي،1الصاسأالفبتىبدد!

و!نرهانهالدب!؟داخلاعتهتملكنال!إرطَقالأ؟تهاذخراماحاود

أحسنقدالدبرثذاان3و،المجا!رةا!"!ىشتىآكمالىمنبهلاذثا

عن!المجدببالدفاعجميعالاءثِقامومنا،إبىاجأذىبممدورتحصإق

المراحلةبكأافيكلحناقيبلتساقذتكانالذىالتووأخربوا

بالمتاري!لا.

قطيرشدونيكوذوالمالجما!اتهذدنفمد!حنرجالاآنعلى

استحلاء!ا!بث3الناصرة)1وشاءاقحةالالمر-فحاتصعدواشبئا

رهمخلننفا!ثار،ترتبمباكعلباالمدبذ"برواأ!نالحاليةالتدلألهذ؟من

الشيوخالىبالاضافة،حلبالوافيابخ!مداءق!وبفى3".رالأالذزع

الكثبربنانلوقي،وراءممممأم!ثخلفنرمالذ؟نوالموضدىالحبزة

للننربمجاهدتبمأثثاءا!زحامفىخنقااف!اد؟!ت!ملاقواصنخ

غاب6ما06فيء-افيم4بدقذلملجاالتماسداالحمخلحىالكنبلدطةالى

اثنين،حنوا!داا!جماشال!،!ححطلعلىالتادرديئحنالأ!المى

بدتهأهلمعرهـلقدآخرأوالحامةالرحلةحعالسبتدابعوا!دأكا

عكاْلاسبحاالساحليةارإنا!دىالىي!اهحلكتوما

-!7-

جاءأاِترعينالإت،9!ببشىصلىالبماءات!ذهإقتان!ا

أرادوابىحنالبسيمررالض!حدلتة،وداند؟قاصديه:كلهالإقايم

rry

http://www.al-maktabeh.com



أةالبنلدكمالىاعي!مالذزعاستيلاءدأدىجيشدناْالىادهـصدول

امولمماءددتاذاكأ؟كانمحدواء،المسد!حىر3المتممد!نالاتحدرابعلى

الحسدكزالتينص!وفكىالماعةاذتشاتلد-تعةالىادىَحتاللمتاجرة

حتاعب!!نا!قببآنالىاكدوءلع!الز!ثفىالشغبةدكعت!م

فىالأحورتنتلىان:ؤملبن،!!كمبا:تذزنباأذدالا"!تتاوق

أقدامماعىالساذهـونى$شقالد،المإكذرعلىثلأثةأوب؟تيئحدى

:حدواشالذبنالسدا!لا"رولحنحنغسمكانح!نلاسخدماابالحتامكر

وال:نادقةوالتجذ!؟ةالايازنةو!خ!دلرظتخشىاستدعا!جم

نتذبآنواكاعحااث-تتل،سفنثهما،ء!ؤ-حباكد،ردبوناقيوا

حندضفذاكاذالثقتكاناذأللأبحاتالاعدادمنبةأنخنبشم

اذضحوافقدثمو!ن(آدنىأو!وسد؟نقاب3ابرارأص:خوقدكذ:لر6

الحودةع!ىمثبمتحاقدواقدانوا3الذينوا!جاجم!فساتناالى

كانآباالحكاممنشيئااستبضعوادديهـوت!اولمم،أوطانغالىبهم

آسدلحتئبممبيرح!!اآنء!3!ذونبحاعبزآاوكاذث،الحلعامهذا

بؤْءلثرديئقراتةالترعنبإحدكانالمحس!!لأن

ن!دلت!د-شنالما!ردنالم؟الىثيئالمجرآرلتلواالتلذ

ذا!مددتإب،المد-رعةجناحءلىبائمونةبزودو!أنثي!االمشذ!لين

4ا!مالد---بنصخللحما.-اذحساع-االماك!لاذواشا!الكىالقوم

تحهأحخ!تمحال5اندثبرتنا!رسركأاالىاوبعثئ،والإهمام

الى!ال!إ:ياءالأ!ث!دور!الأفيرالجاذبوحدلوقد،اشحصت!الآكن

ات؟ةإفابكاورجةاداتا!إآ؟د؟ثمقينالطثمووجد،الل!!!طنئهايخة

ب!ملونكاذ!االذبنلإ-ثق!!كزبقاآنتبر،الطار!اءا!ادث

فيندقلواا!ذرتنعليخيتب:ااتذوايا!مل3المأ!!3؟برد!ات

نيضفىلثتبباصاْتحا!-(آدضا3اكاتىالتركلأناتدواب!نخى

ثثمكاشتالتىالبماء(اتلم!رالصقىا"رسلناهماذثتساننابحهلى

ءوناببد!امفا-!مقابلالتين1نجا:ت،اليتامح!!اداتلامداباتخمار
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أسبرأو،فالسبجندلهقتبلبينمااو!ا-واءابه!عدي!ؤىاوسقحاو

يحبثرْن6له)!-شاءحاالتدوخدم!فيىاءإدءاش

جِ(اتإت11تذكأالكأبا"ت-:ت-دالكْأب.تفافيساابإذاإت:تكااات

أ!إاإت؟بلص.اكتكبا!تدبخر-لآلىْاكدتأتتأحَالاضتفيا:ثلف-تات!

،.؟"إ،تئ!:...اتثارذتثشنر.الذ.شاتمتتكأتإ-فيبت-،ثنمثحا

تا"ا-تأفىثتضذلتتتتاتا.ضأتا!اكتنا!!ان-ىأتحا!ثا-تدثولم

ثإتإ!فى،ترثإاءف!ا:تتبلح:!!إثحداو!ففاتلا-لْ!د.-يى3لا

اسا:"ات.تنمان!تإكأاالتكأتتثمذت-ما!:-كأاتقام-ت-،با!ت-!آ

ت.لت!ث:الت"د!ت!ذلءلعااوثَاذفبثت!ال!طباتداتالث!دورت

ا:دتاادصدإد-؟يىت،!ددددغث:وا!-حمدثخورطْأ!إ5فىزاتا!ت+

كاتعات-اْشْا%دْالم!.ْعشدا:!اْذدل!اةا:تهـنخا:افى:
ر*.لادر،ر-لأ.-3ر-رد!لا!لدوور

البخثىثمذاأنذلكالىبت!أث،بتدطَأ!فءث-رد!اى؟زيد!ن

ت!اثمء!اتشبزثح!!!أيخجمادافئث3؟رصْأتج!اعةقيبادةكالىْ

وترىةاحراببه!كونتري!!ذ"-!نيم،الحاليةا!ربىيةبكناءتيم

وراف،التدودثن!ماكق!نعالبة!تتبةذودائدوث!ه-الاوخاندرق

بالاخسافة!ذاالمشنبوربنْاكودتالائخاتلىحنن13و،(ليون!3دى

نت3جى11المحاكةبارءهـناتد!خىالجباكلتس!كنجىكاننه6ال!

ا!3والأرد!وراءفيحااقحةالثابخثةحنا!ب"أرذا!ا11وبم(يافا

ن1دفي!ا"ت-داال:حلةصا-بوبادوديئ،لألهياكيةأحب!ا!نقدل

وبهـسلبن،قيصريةصاحبوولتو،اوىالصدبوربذش،بخابلسى،ا

الماكْ!مرشكال

).ت.كأاتاا%اكاء،أنغ+و!-اتا!-ىأراا-ةت..ظتر*ءدتِتئا!لمتاكد

أت!اثبكألمأراتتناااحتلز9الأ!دنا91تراثوا!خرزرالتا-!!:!

-بذشتا،؟:ت:"اثدياكأدغ.ا:!اإث:ت.ازعذتاا:!تتذ!آشَات!رْبنا%!

تفَاتالتث!ييتال:2آ!ثر-لاال:،كغوذتا-تببزا-::دب-امإء؟إ:إاعااث،،

ثَأ3َ
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دتاتالتجوأت"غا3+.والتعابتاإلتتاتادتتجاتاتخرىاصتف!

ربنت؟.اثقلمحاتبتإاناباذ،لات-كأرالثلجهحاعاخاىَتذظ،4ابخاثر!تا

ر!كر!ا!تخ!يخاجا6تاترتإتتاخالج!ءلىالجحضتد:اأ-بم

(ذيا!لث)دىَبم)داخاللأ،!نتتاصبم3بس!نجتافلكىا!تإركة

كثد!طتثب.--تنستلإت،ادفيدت(نجعالكأا)بلدكأ-يئاكاثكان"حأاك

اكافي3!يتنننمالتآلهمد؟،بتنوكات،المحلكة(ور!ت-فةنجاداردافيتداث

اتفىحتو--تدأ!ر:ثاا؟ث-را"عخ!!اْرْجازحااتؤادا!ااعتب

!نالشا!ؤبر!انا،،وانمصانالتادساقلكأبلبدئىالتحردبالثقت

الدوساتثماالدراخىا!ىكذافا.لمدلحيحمحبر!عذذادالعىاقضىخا

إتهـاحىا-تا!فى!ياحدإلاخانحدبال!!باْياملحانية)رشاءاعى

المنطقةفىباد*نجساداط!؟ثة?اكردأداححما،شنكه!ناتطْادحرببة

.دب-!إثاق-اآوبرد!عرادء!:دبا:ندونكلىا

لمماكديئوالد-تأشىذ!ا13الذديئالامةمنءافيلصخاإأصا

t?=ا،4!دكألتفقدال!يمذذنئيسديربايئ41التاددح!!ابص!ي!ت AJI&عيم

يدهفىال!رصةوزحانم-(الحدليبى)الجيشيحجمفيثاعجب!اذ

عارنبةادداقشد،؟ثل!احركةْلأىحايصت-رلمالتحمرنمقتالصسن

تيرالتا!مذافىغدهمالظدةلاا!تجالتىا&تجةكانتافي:ركى

!بنا-ثتبخداتتذوردن1SJاد--ؤهـات!اففاودبنحملا!أنكى

ورنهبتتبا.نكأذا2ءتع!ىبلالم!ف!ل!3ان.وأنهالتمتوراحهتر

لأثيخة.تررثثا!نتءدآتذاكالىآ!-ف.ادحاقىللخت!ضالتضدون

حلمءلحتدا.!ت! ادتادك!-إءدب،!؟ضكلات-كأث!مزادادر-لثكل!ى:وب-!هـ-

.جبخد،عا!ارتول-لفا!احااذانا!يةكا!افضا

ات*اذالذأدتا-لااالتدِتاتجث11ور؟ياتااثتانتلأاللسافى

بكأكم!غءأرت-:تبق?شابتتزئتنينمفينجط!اثيا!رابءا-ث

بنبآا؟دتءفولايةوتتا!لم!ءزعما!هـ!اننتفليعاا3أنت-كلدديئ

323

http://www.al-maktabeh.com



أت!زتئىارْ-ثمناجيرات!ارب-بلاتىا!ا!قتاتْىكا!لثد-

3تكشاورذتن5-آدلإبىالت(انأر-زذبزتَدبكا،زتاريم.إربم!اا-صىدشالذ

النحدتْذتارذيجذهـثو-دتةثداْترت

"-ال-!!دذول-بكأاقي،!قاتد%ثورا!-:دت!دأاْنرأدترلت

لخان1-.ااف!نالثول-:،إنمواد-بروولأتىلمإتار:تا%ء،حسرح

التء0ا،!:فئول00،3تة!ثاء؟خاا!ثلا3ل.ا-يقفيااالنحا.تءت-تادت.-
-!.-!!

ل3تلتا%حانبةوأا!باملهءب،اإثد:لماا!!!حْتر!ماكألكدتاأ!لالفا

أ+ده-ت،"001د.دحدشدنااد؟13ت!ا!3د.
ب،-لا6رلا-..:-!!أ-ن

عىاستف-التاسمالأصتعاىااو-الثا!ن1-مالبان3لتا6

ذىأ6أدنىجمبصدإلممسافيندبارممالقلج!وعادادورؤثاكرنح3صا

همارتدداعاثعْبرأذ"الغمك4البلاديىقىاإ3تةالمسيريونلَأكدو!لا

."الحمدورقي11ذجمعالىأيضا

التىالوقتآثناءوفعلالتسببب!مدت!قحح!ذ(!إدتاآنعلى

هذدحتىالظنكانفئدالمد!بانبا"ذ:حعند!ا؟ثاولb،6-تبختاكان

شىءعلىتد-ىلاحنخاالراربيهوالفوافداني،دددأأنال!!لة

نايتالل!!احنهبداالتلتليالأاا%+ئلع!ىأث،تنالدحكزط

وذلمك،بااج!حهالجيثىت!كئى!ن!ونجدىةبكريات!اء!االصهليبيبظ

.ا!ىالفِئىتلكصن!وبودأثأء

-38ء-+

اثاتاناالمشر؟!ندرثخكحاجرتابىْت-رألأاعى

آء!ذ-الدديئحىإ*-اى3ْتدثالم*ثداثاثدإتإىا.-تاع.رشب

-ركو،4كداث!!ثنفعس!كرددانيةلمجىراس!ت،تربثاواستد

اال.تحدا!عنلداتفاقبشختسلشجاالدقاثثاحمآا*،نر!ت؟آاع!وا

(ر،لانلان"ت%!هأ!تْءإ!ابَذإكت.ْىفئ.ائكا،دفصا .-.ولاطسا!ط

26!أ

ذءترءأ

ؤءاته

لاته،آ

اداتث

لمادب
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بدودأ،لأشدناوراءال-اتتةابىدبيئإز-اري!بنالحصأ"رت!واجتاز

ولكفاالترافإبئ--ا:با!ةؤددحادش!ىكانتالتىالمدبتلحصار

.:اا!كأاثالآنتحرف

بذابواف!نه(شادبونىَدردت!!11ا-ذا!أ"شاكة3دماكا

الكثرت!تذ-اكاافئشلدهـانء!ليتاثته!خاكلىانج!رتبادكأتت!!تالتإ

كأقف!تات!(ذفرلي)نكاتت،نكاالنه-بي!تحادت!هـ!تتإاربالتد

شرعاْباو!راثةلصرجته1:باعتارهااتىإذ؟اد!تبرالدء4

!م!فرىكانثقدرك3الشىحصادحذ!كجانبالىلهكاتتكذلك

شقبث"حما!ب؟بتاليمكممقرىو!كددالثانىمم!رىبنالثالث

)الذالث(ه!ذرتانأقول(مرناطْوربببالماك!اكونستانجل"د!رون

متا-؟لمهكانتالتىالصثرتالملك؟ا"ختال*ت!انوشكعلىكانمذا

،سنواتباربعذلكدنجلله

انتبهاءعثالكزكالى"ثماتبوندىىبذث"!حد!لبو!دث

!دثثرل6،!حبد!مآترفىاقيادبْى6!،إزوا!ب!االا!ت!نالأيام

وححهجداكببسجدت!رأ.ل!ىتلىالمكانذلكام!اما!دياطصالأحظيرأن

الاغاردكىعادةنهـمتت!فياالتىمىابروآلاتالحددصنضخ!ةأثقال

على!حمتسدكرهالدبنححافىحنحصبكاوسرعان.ا!اصدرةالمدنعلى

.ا!حمات!بىأبالقلحةأ!دقتداثهـدش!كل

الإرتاعئداهـ!ب!لورحةع!قثناقديثاتتعتراءالتدنةإذت3

صبثردور؟إلخلاأ!!ىإوبلآأتجياي!بقبتولتهد،الححفقة!ال!دب،تحو!له

،إآ!تةار:شتقيدتْثْىثتدالتدر"تث!اادالأفبْإكأله:إثثاكْكألكباءثم

ا!!ةفىأرصْحتاتبكا!النر(قىلماتل!إب(ذأ:االدتضاوا!دبد6،عل

حاضههـات"تثفمكاذتال:ظال."ث:لذتمدلأعاشاإخاثاوف3الأردنوراء

-ًطد؟لمحانوان،ات-اهـاآثلتفحءل!طلبمخأ؟،اءسالبت!تبخإفل
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:إ؟تتا.ا-:ت!!ا،؟.ا.تإ:تاقاتالتإغتةهـذثاذ.-داكأدخه

هـكراسىإابذإاب،ببلرتي!تابن1إ(ر:ورد!ا)د!اكأ،بات!له!با11

ناخكاالزإثدثت!!بتافىإانرئرلما:نادءتخاأفىإ1،!فل-اظتت

آ!اراياعلىذ!تدتم،اتت!(ثىإإد-تتءإ!!إث-اعات-نأتخ

3!!ساص-ا!آقاتواالناتلاا"ذز)ث-إ*اكدكأتةذنهكاموصْ!عوكهـ،

الصلحةوكنت،ع!ا.-دالىا!ديا!!-بذ،1:كاذ؟ت.Uالذباعد؟ارلبم

الب:لفيثخالأثرىا!ىا!ذفذقا!ماالاثىرقتةْالذا!دورفىقاتة

تونجانير-اا؟!زوااذسدكانتاناوثكت،سرقيذودبانلحوحله

الشصولانالاح!تى3!ب71اث،آلمدبضذاردتاعذاالمدوكأللذريةا"ن14حلا

آتكأاباءتإدفاعاكان!ا.نجقا!ب؟دحنال!الجبلقكلةالى

كان!ا،ةكدشالمباجحوناثدلهعا41-افحونواوكان!تىاحي!صور

اقتامنها.بلصتردليالأخر-طالذواهـىان!لىا!لترمن

اذتتاعااندفيعتجاءددالحدوآلى11ْ!ا.اتزا،1ا؟وردتعرفولما

نىتخدادإلى.ثلا!اقب%وت4آذالإث،عبىآحد!لتبهـدلبمحنرآه

حة6لساال!لىصالداقلرصىناتلاددىائتج!غداب!تلون؟دبشلذديئالهد1لناا

ححافىءأىتلفييف!رواأو3دورأةنيب--اعنبهلأنفشم

ذافيا.كانولزيدلكون

-،داتجاكتإث،ةواالؤكأسانيىا"إ!انت3الأثاءنى!تد

!نرق!االىالكلدووجظفئالحار؟قإلهت-مبادإئستمحاولآكىصكنيفا

لزتتأ3د-.-وردكبتمأ!-ظلمحانتاتحغاءس!كأكتاتدول!ن،ابإل

وفيتااالئراربأذ؟الذواا"ني!اصحبالاكأ؟هققيخيراول-نالتيغ

اك!دتا،ءت!اافيلاعىإءالإستيا!!الدبنإح!اد-اتتمكذت

في؟را--طنبمادزادذت!ات2ثو.لل!تتاب!تلذتله!دتا1إربذ!دتثأىْ

علىجداإبلد!بفاهـنكانثإدت،الحتذاالىدد:اندتدلي"،دور3نا6كى

ببْ!اأنالخلغةالىنرت3بحالنربا6كاذ!االذبنالأدكأ)ككأ!أ
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الصادقر!لاالرزملهالمجاورالإابشوء:الجس!رذ؟يئضدتافىاصرنجاقي3

الت!ل!اءالإْهـالىخسدرولر!،"ابنخديئ11ال!ط!هإتلرلاتاددا3:ىاتا

آدىخائثد"الإ(اكأذا!ا)،ثم!ت!تب!مددبث!خاءثم:تائبم

التىرآمتتتجم-أ.!اثبمالمذزفيولمخن!اتبم!لءشاك-وانشباشءاد!

القحلعةالىذرثاالتبنأنش!زقي3تىزادو!ما.ح!ث3(!ضنكات

ودرا-كيم،تورك!مبمد-ببالبلهمدرتظر!ابناكإحصاغائلةورنحزءا

سدنجبغإ،تافيافا،الخذدقءنجر!بدالرر!هـاك؟البسراصذوكان

العنتحالكحاشلاالتر!جالقلةبىداظورنعةانمتححاإكىبتلم

اليج!.أ!ددتول

ذ!ةولا!حم!وللاش!نغخديىةعجصالتيةنى!احتهـث!تت

المحصد!رديئعلىث!دإفىءبئا،فكانواواناثاذكورا:جندرحنكلاثكانو

الممثلين!نكثبثكذكوكان.فينمءثناشذ-ا3بأنحنثو3ألحي!ا

بموعهمافدت؟ندوإيراكالسذاعلىوالحازفينالمزاضبرفىوالنائتديئ

ولكن،الز!اجااإتا!د%فئىارك!لل!تدال:،3ءاآتشدتىصْصنأكالى

حن-نهبدوهكانوام!اددل!اذ،صرزنةخيشةبخيحاآمافي3خابرت

وهىالدماء!قي*اذنم!-لحثاركن؟!-(دت،ت-نماذاال-ور!اإتحواالزبح

ع!يب!ا.اتادوواك!ااْلتوالإكأتم!ر-!ن3!ند!ابف:61

ن!بربرد3بمكاعاتكصناككاذتثث!ؤلإءاد!اكأب(ايخساك!

إد!م،!أكافيبن!،-3دوا3والمجاثرالاقلبمذون3ي!مدا!ذياطالصفيان

،ل!دمتوصْ!عخد"يحفلم!تىتتحهءلىوتتاقبنن(الم!اننجةتى

ومكذا،الكثفتةاقي!ثعبسدإبالظشتكأا!!التتدتما!حيفدتدا3يتتوقي

ب:تعْىذش!اطذططَوبلمهفىلدمدااوحدارشءبنجةاكزملإءتأ!ح

.الم!انثخاالد!اث

دكنام:الدافىحدرث؟د!ااعن-ثغر؟ختثبى!زا.تردبئشآا!تتتكا

النا!ية"ء!الفتاعبتت!رْت؟!قالت-ثرغإنجا

336

http://www.al-maktabeh.com



!!9-

ال!ورددتعلىالاْ!!رله---ضن(ابخا!تفبنب!إ)لم!كاأيدن

حتالبا-الذتندلتااذىا)بافاتت2آن/1تاذباتلم)عيادعند

13خااداثَ!دتطذت(عاتزتاإخأد.بلا!ثث)(يرد*!!-تحداقدلأ:ورا

-الثترتدت"-ا،اد!ال"!-؟إتراكءقب-سنشاا!بتدربلآنةظن

،133ءدالرت-غالرورت!قإ،ثلت!ا:خ:ابلهمفبعهبه!ندركالىال"ل؟

ن5Lحاتا،:!!ديشاكأدأناثاحبذإاكإاعاىالرك!ةأتلفاشار

.ةاسددردد4الببهعاكدقد

دذااتاناعهـئ!م!تها"ترىخاصهدواء!!ذاكان!بقال

الحكمآزحةآك+ق!ديئ-الملكأنحن.حا،شذاد3ذماقبا،ات!الاب

دخلحعلهلطالقفمدينةالتاصةلمصداريف!استبقىقدكان-جىالى

كهكانثضارجعنهذفيبةاقخحةآلافبرعثدرةبلمحدرلهسنوصط

القدله!يث!دتإلأنثرغباالحصاددبنحسدتنتداريهنصيرةعلىبناء

كا/كةالمطحدنأ!صنكانتالثانبةلأن!النثر!نذسعلىبصور

راضصيرالمهـوذتأ"نلددنجديئنجاما،!اجاتهلمقتضدياتإنسبرأها

كلياْتديىاعلب"!احلردتفي!اليلب!ذاعن

من"لوزنياندىجىا)ا!تتلات!ر-انا!ق!نكانل!د

نأيأصاْنهعلىدليا!تلآئامآنبتا&طباالمثدذثنكىالضدرف

صدا!بدثالذىالزبلحنهي!إنيورالأور-ا1تت3دافأترتىا"ريريخاون3د

مثد.ئاءل3قاتا!شد!فت-!،لتئتتلتتاكانحَأوالذتلد"الفك!ل

ق!تشأدث،.+،"؟عبتحتت،ب-دد.شا"زنبانلءِدىبعالماآضاعاومكت

شدكأفحنب.-.كأمبانن!مهولعلىقخى!أنا،ضا3،المفاكبماأت!ر6تتصدهـب

لد!قيولماالفذااهـتذاءث-طرباؤ!خداعلتردبل،لكةاد.ادارة

وءإ!--ا!:إروذ،تالأة"كأاءلَإلىرأءتقا!ذتم-تنانجثأ-ا!أى

033

http://www.al-maktabeh.com



ربوراابالهىطزكأذت3ور؟!وذد،ذظاكبقيآبرأ3.!ذددبثبرأس!ح

لرلحدتأاقل!!ثءد!آنإ-بل-إن4خبثآا!ةا!ا!بحمادوديئإوب-طاوالح!ب-

لم!3دااا!لإذتكأاهـ:اقزحَت/(اثدااتتاةصااة:شإا!ا)ن-بباددشاا

كأدءتتش،التاخد،كىحانافىبإد!ب!الءورتيى3انواثوية3-ذدرالأم

اكهلىو!تادث،اقئباتكيشة!ىود!!المدلرىبالزيتذخنمرود

،(إ-:،ْاالرتبر!:تر4هـاب!!ا!اثاثدتت؟التواراثتءإىكلننم

!ذاتتم+اقي!-حاضص!ا(انزذباودىَب!ط)با!،قذت3كاذ(ك!ا

ثث4ْش:ذتتلا؟تنرا.نتلكأببر!-هـا3ل!لح!متنجالى*ذت54ل،يماإتذكاا

.61ضص

ال!لإءببنافيأق!هوروابياءصكلفيى!نالحالفىالكونتاتوبادر

الارئةوالتعظيما،جافىلحظاوررلمه!!د؟ن،المأل!نجةاصىوكأةبالملصد؟ى

الذىالو!بدالشمخحىور!يافا3!نتوكان،يةالم!3الجا،لةبصاهـب

ا!قيقةهذدثكانتالو،ءوالدبحفةيحتيئدإ"تذأندنهاا!تيحللبلم

عمثة،ءداودعلىداحلعا؟ش!ىاناالاوياةالتنجرةأحرابنخلىكى

نجأكثر،أكدرلهمديتصحتا!ور:يرةتاثمدت3الىتنثدبرأدقبلن!اآو

اوقادحةْياماةاعنهوسدكشف

طرأحاشانفىالرابحالملحر،ب6آراءتددت!لمنت

اقأبمكنيانجذال،الإَراءثتدوتضداردتالدولةفىبل!-يمتب!حن

ال!صافيتحح!ع!رفعح!نبالخيركةالمطعلىت!دبدوى!نليس

محدادجلا!ساءل--ذذذدنجا!نْااثإدْذكا:تلىول،لاتثكا!كأت"لكاا

عابز.ب!لاباتلتابرلدق؟تاشتخالكأاكأبنإت:)إن3ااان؟اإث.مرخاا

،ذق-:راثلماالفئ!!(ابعا!شو؟ن!كأدو)عحا!ثاةصا!ا،دخاححا

تثل(ثصهآنإاصْاشببلددث)را؟تا-ااةو،دد8-ذتأ-خلتانأالت:ت

3ذآالتوقا،ات!ل*تات!دفتجىى-تدثا!تآتتن،اثةر*تدافْر

ادث،الم!لك!رتجالمنالحجماأصحابنحمت!اد!اعالخب!كن
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ربلالىالدزدتهشد:زندكْةواداتةالملكيةبالم!يحبدبأن-نادطَ

نامثفىتتهودرتجى،تثبثتكانانا!رتءلىنخادفان3؟ب

الناجحة.المسرردالىإزثاا!صات

الطَفل-يالاتتت!االتالدكأاكأصانااذتتىأنداترثن!شتر

لأدْول،*عَأتش!دبخنا!!لإد!لولاتحذي!؟بْد3آت!ا!الدوىاقبل

آحلتن(لثزذياندتجىأب،ؤا3!نتعندي!ونقد!اكلبددقرار

آبمتوا"الأهـتاشبحبعكانووا.اليهالتاجديوْولأنفياردهديى

لتح!ربثك!لا6غبرالبحةقاءا6ر!لادتيافاكوذتأنعلىالا!أى

حصدريصبحقدفانها!كمالىالثدرهتيلتهجانبالى،الأمور

صوتبكداسدتثنحافي!بنجفىطخياءفتنةوحثارالمسترإليفىمدازعات

.ا؟نكلهذإكاله-لضالفىن3باذصاالخبرل3الخيرواْن،اد؟ت

وجزبهىواحدةنجكردالجثيمعنذوسءلىسديتا!ت؟لد

الجيونىقيادة،سيماالدولةأعمالدفةتسييراليهل3؟ووح!ىتتببن

،فلدْى!نأكدتالمحلكةيبدالإَنا؟ص!بحالذىادشد.!لقتال

ثو-اهل!سأ!!لاو-كارابل!د!ونت3نا3ءلكاكلبااءتالمفواتختت

يضمنقي!ضابدلاوالنغو!لىالممضئوليةث!دتحصلعلىالجميعأقدر

.احلنبال!ا

حيافىدعن1831سنةذ!فبىرحنال!!ثرتديئالب!منجىتم!ذاو!د

.لمسدبحا

-35-

حمافىحكا!دلدلىالمتتتقىفبرىال"ثد)تندْدكالْتدبذضا

اخنفباتصمدد!دديداا!احمرةالمدبنةءلىالتناقي!ثد-دالتلين

علىالملحةحثابىرتدأنذلمك،الدراتىبرنانا؟اللذبنلإحهراتوا
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تخلةداحل!اكىللححصرر؟ندإعلموخضاديتباعليياالتكمب؟ق

دذفب:ل!رضلإتآتاذىببناءأ!كلرفثف،اْنفالصخمانخيبنيلدب!ِ

جانبانيالالاتتانأحسا،التتينةإدبفهارم8د!بتالداخلفتب،ست

وا،تتخرفسرنجإإلجهباشمعادذا!ر-ثالمانذكاتإتبطخدت؟انا

غوإكفي،كلاطخأ(!ستتتشاإراك-ف؟وإ-لبلم!تف!تتياتإنمالبق

قال-تقأ!دب--لنمت-لما،اتج!3:بت*اونجايئ!ت،رحم!أابربقدع

وادت،نانجتد!تبلآ!ددت؟رثعأىْخلىدضاتكأإ-بتغاداتلفى

تإىاليخا:لهوبكأالتلصذولكاتا،لةئثصيمالا!نل3لثنجا،ىالمتاوتذير،ول

إقنبرؤ%خكظتودكأاكاتإفيمفيلمت.ا*-الد---ا!!فاء3لأالأ!ال

عدراإفىدود!لولْاالبالرإبددل!!ء!سدااااتذأنهـخة!دىالفيثر

فى!خ!رَ!ن!(31حح!تمباددحبراء!أ-بزنالافىن13الشاتاتا!بو

خنرك!بدفيا!ويصدكمصنالصركلدلمولما.بالقلحة!ا!بالتذدق

ليلضامْادثاواعتبديىة3آوح!الاال:نجثحتيليعششص!ءوافقد

والذينوالخبازديئبنالحباتا!نوال!إببسة!ؤىكاذوا!نأثا

أماكنالأمالمىبىبوتمناتتذوافقدال!المجثشىالأل!واقيت!ن

عاحه!ةالدورد!توكاذت،احح!ذ!نأحنونوكم!رف!مفيبانبمارس!

غوةالحدواغتصرفيححاوغدهـكاوالزيتواك:بذوالششيربالحنة

ت!اءْفيثذيادتحدرفصضدىذمآص!-ابياأذفرغم

نصداللعة+ءْالمرل-اآْ-اإ"اا!دءت5!دت خارولأحدَد-لاهـتحاى

لاامن!افاا!تق!نت!محبم3تلمباتح!م!ي!اب:يحميف!نايخم!!بيةآلمة

الت.!ت-يةثااكذدت!دبد:لإتيهَااله-ة!ر3!ءلال!،رخكى؟نالافرباد"

دأتتولب3حراءظل!تاءاببيئإلضاخحلتت+ذا:اردبت!اثثَ

نجادقأتت!5!ال!!اتشذىتتنمدت!يىتتإدجمال!-اذتْد!الحاكدد

"13خا!:ا3-يرتلماكوتبذت،بيهؤنثبثتتتبل3يىبإذباصا2تنابددبن

اب-خثالدتر،رالثتبهبمد!!دماالتتالحد؟رنج!ت،لالت-كال!

ءأبألثبزدك-اا!!!نل!3تع!أ.إدكلفيفئلبةثمأتضد!ات!اتقْع!:قي
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وسيلةىبأأنفسهمءنثاعال؟اهـاثلثممإنالت!ثلكآالىوبأبدببسم

الدسداثل.هـن

حئعلىارءإالذنجوسصاذتالىالأخ!ااركذدتقتحدرلم

؟،لدوسلاذواقداذ!ا3هـنالىالحتحىبلالخ!يةلحخاب!بم!طانسلوا

ائفالذآصكلواتا"حامكلحاايكماكماختارب!امد،المنتزلمةالتاصية

تسقطاكانوخشد!ا،القاصفإرءداراكأتهيددواكاص؟لمحانالتى

؟درت!نكانواك!د6اذصاخنيادحت!نئيبد%فيا3ىاقيالد!رعليننم

تىدلبم.دعرب!مرمةحنربعا%وأخرى!خلةببنرثتا

أقصىيبذل(الرابمبلدولين)الماكان3بالذاتال-قتامتفى

ودالمنشىالوثارسالويحا!للمساعدتخوسيلةأىلمتدببرجاثده

حنالمملكةؤواتجح!يا!اليهاسددإعىلذلك،بمكنحاباس!رعالينهم

بلغاذا!تى،بنفسهوز!فالح!قالحسلببواةخذ،الأرجاءشصتى

ربالهكعدتشاورأخذالالتكلتببحبرةالآنبل!دمىالتىالملىحبر-

نج!ليادةحلرابل!!3!نتالىيعنيداعنالىبأشضتطوبلةمشاورات

.!!اءدبددكىتلا!الحامةالبيه!

الجثىبأنيتإبىثنهاليهداكبنح3ص!اب!نجاءتفلما

الىآلتا!كا!الْبديادةاةن%،الثربل3ت"ؤرب؟اأحه-حالمشبى

ورفعطر،ببالاذتإ"رجاثآ!سلاتيآ-ىاثا:لمهلىاحَر3!نت(ردت-لْدأ

الذ"!الإدديةاآذاتنا6دتددياتادقوءاد،511طنء!اهـصار

.كحا!بةاشىر

ءتاالماكبحدرتلما!دثناصإدحتجا!ب-شاالتلذاكا!ن!إكا

ف-حاالحم!،-اءإثنل!اتتم!ىالشالركالىزتشا.فيالإلنتثرار

ضلىالأ!لديئعائإبتيدأمدمذذالي!نايتلضاكاذثت،ب!ت!مد

تبميعأ!رإدلبالر!بابخفبرفىاةذنلماثماتيه!!!اي!ثمن6

افىةدل!!ْبتالىنمالاورب-عات*4!ث

وا!!ثه!ولأالثا!ى3حة(باليذيغء!قا
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يق!!!س!ثحطألمظ!اللاضْ!لأثخمهـأل! ..هكط!

طرابلس.ركزنتانحلاكيةاكيرثفبالمكبيرينالمقصود)1(

حنلنيبيادأخت!لمزواجالمعارضةشديدكانبلدوينالملكانالقاتع)3(

والملكةئرقلالبحلركطارسهشديدضغطتحتدقيولكف!زنيأنابىَ؟جىد

فلكااليدش!فىتنهااثاروحمفا"جى11قبلضنل!صاوحخواالتىرسيبيلاالأم

يحكلحافيهيكنلم!ان،شديداحباأحبتهفون!احناليى؟استقدصد

لدقبضالمىعليهالشديدالخشطتتتالملث!اضير.احتراصهاعىاطالرجا

يداهكادتحتىببلدوينالمعلةالهتتدت!لما،وص!تادنيافا!اتحلت؟خفز!جا

دهـرقل!البحلركوسيبيلاا!قاكدالملتألحتالررحتتفتدان3ورجلأ

!ليالملثةاعىالكلىا!شرات&زنياندتلجىيجراطأنبلد؟ينعلى

صحاش!عبالمنب!راسنفس!واخغحتضبكفرجالكبار:ن!دعلىالعرفط

لمحردبالمتدسرص!حدينةيستبدلانالملكراطَثم.بيزنتآ!تصث!ردصددد

الملةعلىالاشرافحئخلعهعلىالملثحئاخانجينارداطلبظلاجى8

وعستلانيا!االى!جى!فارتدبيخازفيبرتاث!مييلا!أخهالىلايحاءافى

فتحداهيافاءلمىسلعلانديحلناناعىيئابز!:اطضالملتاجطاتفتع

الداريةفرسان!كبيراالمجلا-كنيجافيالىانخمر)اصمقدبا!إنءشاف!؟-!فى

الملكالىالاستجابةئىنجاكلشواثم:الرجالكبار!نوبحضوا!شتا!ية

سيرةحينذاك(1جىلاقسار.حطيبيةحربعلىلمخهالربالىنجالمضى
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)قئحتاثذاحنا!ت،(خنئتال::يثمير-تت،التاتتحدكلنهاعوجاء

ت!.يددف!ا:صراضتالميدتضعإكلراب:لى!ذتريزنداستدتاءعلى

اكَفأبحت!اتفيختناثرةب-ثاق،ص6-اتدنردالاخبا!ثذدسئتا

شىالشب!تنب-ت!!ياإت:-عبخناماقشدلفالمقأشح!!وبعفيا

اخداثْافيالتارخ!-

ت،(تاقئتشاد%االياء--ثتبا!اتهـت-3)!ت-شبفى)3(

يض!ا.ت-لأ.+خ!!ا.طتاتت!-ت.ب-!5ااكدخ:!-يات-تشال!ا-

ئيل!ا!ضااتح!ثتاريخبا

أأ،ش؟-:تَأإات.:بم!ا)،خت:"ظت-عةإ،1.ا..إت.أةت!ترةءإ-ت!6/":لم.د!.تنأت

يا،-نر:-ابضأاأهأ11\\لم.\-11لم01)رناتصاابما-رلتيناي!لبا!ا!-(؟ز

ت%ا!تب!ببت:،-اس!تادتبانبكأقدت،إتحلاكب!ا!ارقياكزردالإضبرا!ن

%دا%؟خبراحلتإ:ماتح!رت-هـتء،إضتيئإإانتىاييزالثم!بكرانيتخف،1حختغثها

،حلا!ر:ةص!تتقيثىتاتءنجاودتح!يةالي

ب-فاآاذح!نىت!ىخَانتاتجتىددْ"ادربقالىإ*شارداس!ت)د(

!!اتجابدذاعنالالمثالجزءفىالمؤلتذكرثاشتدا؟سولمزياخ

كاندنا-تطإ!الثاف-اديررا،جراب-!ة!اختثذد"برتا"وكانت

فى:ذلتلحغدح!بلانخلر،سياسياخئاحانويلتواج

001,-0176.ntines, PP!تر+بة2بCh Diehl : - igur

نم391؟لمستتليثاتجبلتاكأنالىثناحالميا؟ا؟لمة3تشير)6(

نأكا،بتآتالطتدال!اذىسال!نمبِحكمفنباانتئيالتىالسنةومى

ثر.ا؟البكأت!ث!اتا!ام118يمسنةنيابادبا!شاتافخزرىَ!ليملتاكِ

"الابشذامن

(V)بحفىال!ت!ماضاخحس!نلى؟ري!كتبماالذقالأح!ا!فىالساتد

ثلى+،نملأ018حتىغ/1131:قْالترشعلىافملحدثباكنإتبتناد!ا

افياني!ْالحي!االحربفىاليدلخبزححاحب

)8(

يتتيمكان

فىكلبيرا

التبخ!
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ثاتااناشنجت1ائارد01تتا!(تبْ!المتكلخخنتيى9-دقر

ا!اتكأا1-!:تأسإ!ب.ا؟!:ا!بتاخالفا!كششار-ظبثب

تت-.إ:.قبابماتبات9ات-ا:تاليالملم*تاثا!لانشتضع

اتا*د،بمات:.إت*ااناإثأتاا.ا-تاذ-ساالتارد:ب-11اضلانجليزقي
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أكتبال!ا3!المهيث!ا!كاخا!رت؟اسلتبقياببتعيتتالنخذثذدحتي!

.،ايخمتذذفياحاخوكانتتارالتد!جب-دئنثهكإتت

.م0118مصبتنر2تد-مئَانتاطقىايرخاد-+اطذفىتانات4الإ)6(

يححضتإازمببلاتب-د-راضنحَل:ناضالثات-ثيزندنجر)01(

الرشيا،انحمليبىاحجغاحياتقْىض!ششر:اضانالذىَالأتا؟تىللتفت

خافىتثبرناتم(اتاثاير.ك!زذفسإنجات--خا1)ت-رتراخْاترْو!اوف

-تزضإشاعأتاباترث!احَاذت3!اك!تللأ11تعاا؟تاتدقتئرباعيشت

خلتفىت،اكديئاش!!بالمفتس!ن:اشاث!وابذ-:!ا+شرإابخحارسة

اوررخانثرارارراتالَذبل!خمئخندتاكنزتطىالتاركرإ:اادثحاط

:أي!ااذطر2ير/ث!اترا.!إتب!اابنشىاثذات-اتجثض3-ب؟ضا!ط1فث

أ!،لم:8،أتر.ط؟11،ظPrinces.ل!أط:lo8،!5)خ(3).5691,8.كلأ.!ثه،7،ءهع01

.إتتاخصا!بوب!ث-:يئاثاااثال!ب-عتإي!دشض)؟ا!

.إ:.ثرأكذا1ات-جزةا.ثا،ت!لميماسثار)12(

18/3!إصالا()13

.58/5المزاخير)14(

باسم:الحسلإبيةاصياتالحزقىادنروفيالرشتحح!ند-ذلمث)13(

يات-!قحدتهدتد،3-ْ)46."لمححهـنأو6:َفيا؟+الم،،1؟)اةْاح،"6ا+أ:،

جبلت،رساحى!بانيا!تبن!!بالمرفاظ!يتزمالثمامبحوعلىيحدلبأنه

.(م6301-هـ)4؟هسنةالمنتزنثنيددولقد

.12/35حتى)16(

.7؟1/16ضزاخير)17(

أنحلاكيةْاناردثشا.بالملكةدالمنتحنر)18(

دمنهرى11َارضيني!ح!احب(م11لم9د-1173)اقالثركأبين!-)16(

سنةأعنىتتريباالزخان!نبت-نذلمثقبا!ساإثرجبالفى!اسس!تالتي

ئىْجاءضاالثذافئرْشرلالمرثبينيد!إ!م07106

dontz)8:س!1ع-ول!اح01151حأ+ا-أ!أف!ئا.!mpereurاذكئلا.ة (N

بمتئأا!نضبف!ي!لملاللَأكئئفنن
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الصلينبن!عبالمتحا!نالبا!ةكيلي!يةححمرنصعخلمعلىخلغهلمىاستقثم

عارقاته!ا!علىتاريخهخنضابْترةفىحريحساالثافهرفى!نكانولتد

ايزاببارأ2السيددجتهينبمالأما81سنةحاجاالتدسفزار،بالفرنجةالودية

سيبيك،5اح!بحتحينولميمعنايتكل!اتجىالمحخةاافىاضاتورونْح!احية

كبارخنكثيرفرفتبكيةانحأفلىتيزد!راالمشرعي!الأخيرةضكان)صيرة

ابن.فىكاابخالثروبينالىالفرنجة

.ص!ركنيسةاىَْ)(2

بثبالحكمبزيعثاثينرتِبنانناعيلالصادحالملبهكان)31(

وفاتكانتثم،الدينحمكح!اخاعهالحلميبدغ!حثيراوكانابي!حوت

خخ!دالن!،ثأبيه3كانانهال!المبكرصتهخنالرغموعلىهـ،577سن!

خسجدضليوقفا!567سنةقىأكأقخهبْقدالدينيةالمصادحخدضةفىقائا

الحستىتجفرتهحقيق،المدارستاربخفى:الدارسالتيىاثلر،يزاعة

1isseeff.؟P.1آ1ه+lح.ل!و،6لأ1/5 : Nour ad- dinش!ا

عيدفىجرتالىكىطرابلص!كرنتيخاقامزيارةآخركانت)33(

نبل.حننفسه!لميمذلمكالمىاشاركتاام018فص!يم

.13/35حتى)33(

طرابلسْ!نتريزندالحخليمبالرجليمتصد)34(

لأ.خ7/حزاخمِر)35(

الكشافْاشفارجعثنااليهالاشارةتعدتة)36(

.16/18عتى)27(

(FiguresByzantines .P 591 et seq, (TA8*أح81ة

الخسيودالنرددتفىبتتالتىالمتخمارقيالمرنددالآحداثلج!)36(

الىالتارطَءتحيلتاناافيحدأثتانببْىضتصنيبدوحا-ازالة

.orsky,op. citءOstroإصراثذدفح!خا!تناثرةاخا!شفرفئيه.

اثخامضىالمخنئاتنر!يياحنشبلخن!ردعتازيادد103(

،الج!ء

rrA
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فىيعيشونكانوا)كين"اللاتين!صلىعالْدثنااخكلماضير)31(

Iصامالحنبةثذدابانالخسخنحنينية NAYاصلهينسكولميمانريلأحظ.م

حنيحميبم!ااعىبالىخنبمزاحدا5باعتارععْنمكلاضهفكانالماثتينى

.ضرر

تاحسعهخمرقيتعتازد!اتدبأ-رايذاناالعاحتدفتل!كان)32(

لمن!تزطبىالتنييدبلالشرعيةالبيزنخيئإشردا!افييارالائتينىالغربىللنفزذ

المبكةوقياماسابعةاالمحصليبتالحننتيدصلي!ذات!االبيزتبيتا!حبراطوريئ

خقعانيدانتقت!لتد.ا!"حداثكزداتعألزفىانتشاخاكانتالى)داتجينية

ا!حببالىاثطفى-لح!عبايتح!الىاللحخلةفىرالآخه

يعدمرلمم،الح!ئلاالاحبراكلزرلخايةجاءانهلخناثروانيااندرونيكوس!

لبحلالمبةوالكنيسةالدولةرجالكباربخايدفعالىالوسيلةالختحبكذا

مذاصنشهرينبحداعيلانحالمبثالذخاالحلثنللا،دبراكلورئمريكابتزيجه

كانتاكظأندر!فيكشس"تزفىبمذاكزاذالجربْىبجسددوالتىالحادث

esالمتتزلالحلئلخحليبةصعنردننوالخشينالخاضسة!كْى Annaول-!

لمبذابكرلممنر.عرثاشنعشرةالاتجةلنى!كانتالسابعاصيسابنة

ضدواشتدالمرتاتبزيادتالرثدتةوخنعاك-خاتبيعحنعانهالمغتصب

انينةوالحكالأخننثمرالىادتالىإ*صالاخنذلكغيرالىالضرائبجانحى

راجع:،ديفلىحلنل!الديغح!افى!د3كسبل3حا!ند،!الفلاحينالشعمببين

+.911-1185yzantines 6 nd .5 aladin!صالh+01؟.ل!(ا(Brand

الىثذا"البنادقةالمالميةالتعشيضاتدفعنجاشلت!حا!لةحافىلكا

كان!االينذثحظإت-افىكاثلث-د!تمبالنجبم181دعامالنرننديينقيام

المغتصت.سققطفىفعالاثرله

!قد4الأجنببامراجعاخىا!15ح)!ا،5سل!فسترْواد!اكفى)33(

انخلر:االحجازالىفىيتبالتد-!جذثبيقعاندالىياترتاشار

.op".نا.!انج!9-،.قأ9. ci:!.هLe- Sran

الهمتعبياالتىول!3!الكلنةتوجنة5ريةدب"اكةآثرنا؟3()

قربحثنندبلفدانبماتالاتياتثتت!اردالحربىالاسماوت،فىالجم

03،6.آ؟!ريث!يراالأردنبايةحلنر nge, op. citإإLe- Stنجاصاقالىلم

قيجلالحربىاصمت!اصن!-اتتإاثترااتانىارددافي

الجزءاتفي،قيشىا!تنادتَاتثاتاس!عبناكتبنادضاواثا!6رتافي

مْدبورية!كبةتحت
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يخكنالتى3ث"ْأدإ35بخظالانجليزي!التربخةفىفردتآ()ء

ى!.2ن)ادكرلجيزيهالمرجحةاشارترتديانالسإآ!رييىْبالستِتربخبا

يانأنررغمشلح!انعلى!دلكاايخاافحباردأنالى(؟.رتمحاشبقي،7؟لأ

فاةلجافنثس!تتبنلممأتالم؟الام:تجزءثىالمىالئخينادامرلى

خالحسا.

.ثالدبحما"كانالسلحأ!تاخيرلىباايخ!منىد)36(

!حاتاativo{اباس!ْالليبتادت-لاتت!6-ت(لمر!!كب3ححص!)37(

جتءتبلف-تاحبكأيةبنجلخلىيين-ححتتبأنهاخة!تياتفىوارد

-Le،!!ع:مر؟.اصiث.!4.إ.جمت.؟نتنا،نلأردا Stra

"36/33تحا)38(

اكينْحك!السلىإ!تلى!ائدحناالخنيم!36(

-urad,.!3إ.ثاتا-ا.ش.بر:(.ا Din, IIد!:ecffاخ!ني+آ.،

5+43(ش)1 et3-.ش!+إه.,e op.4.؟ticك!-!لحأ.Cf!

تحتافقبحدفيناانخلر،!ايوبحىالثصصببلدديتعلقفينا)3؟(

،ْبلدد،كلمة

وابشتكأمذكرالبالىالإث!اردت!الؤتينيةءليمنسخةاخا)برث!

حنناْالتحنتقثستطع-لممالإنجليزيةالرجمة،خنتهعاو!ذا
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يبدأمنا

!الحمئرونالثالثال!عاب

نَن!ابدص!!!ووك!فأ!اهـوبر!قيسك!!ؤ!!لمح!

!لاثحى!إ!ا:-!كطأص!فتجأبفيأ!

:الكلة!بفمصهول

الت!مئهيد1_

ثذت5و(الزابىعو؟نبلإ)احلكابديئالتىا!شأ!د!ةاد!ةال!ت-3

ءدم.!ادا3صدرال3بورفىرتتة(ان!شزذب!ادجى)يافا

!-حدباليمحد:ححارابىرلهىكوذت.بىببحادمالتنافىيمحلأىد-قع

الملك.صكللىوحارسااله!علكا

TO
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!لا!

:غد:التحص

ود!عجأكذربعلىقاحررةدكنلمداعيةأ!داثاالمكلنهةكشببىت

بحجزلضايا"تناكوامءلىموصدولةد!ونأنكادتبلقحسب

أصصتوأنقلعىس!ف36آنإيتةلذادانتتلاعْفيباقيت-النتى

علىأختتقدكنتالتىالأت:،ركقابةعنأكفرأن،الئورصمت

الذفارىْءاباييلعحدىأتوننهاأناع!!نعسى

وطنه،فىتقدحأتنجارايسجلأنيرضىا"حدمنمناكولبس

للحيانءفي!رزهاقومهبنىأخحلاءعنالستردكشفأنيربلاكعا

أ!شدا!زمنمرعلىصارتبحلر؟قةأنفس!مياخذونالرجالأصتحفقد

لابرازجب!هأقصىمنهمال!احديبذلأنهىيثهم9نجت3ربحلبيعة

مواحلنيه.سمعةبسحسنالزرايةقطيحاولولا،بلددمحال!دق

عليايضفىكانحال3مناضاعوقدأذفسذانرىافيوملكننا

منىوحا،!زبنوطنحصائبسوىلتايينيعدولم،!-!امجدا

الكاءحنحزيدالىالادىلا"متدل!3/النهيرةالمن!اتتطيه

.اردهـدعخاضأوفيض

ححاوبقدر-كذاتاريخناعنإلهاله!الكتبفىأدرحنا4!و

الأمادال-بالببافيتطالىابخا:!ةالاْعحال-صانةا1!قنج%نعمد

لمخرحنعاحاثثانبنحاثالأيدفيمفىالسلحلةصاليداذت3التديئ

لآناضا6،ثل!تالمقدبتفىلاسينااالشوق!نثمذائفسناؤىالزضان

لدنجلغالد!شةوان،حافرناحناشئرازب!ددحااث!ئؤازفدتطكنا

!من!تنا،ثتحدكأبصارناا!!امدب!ىَالتىالأص-رحةانإ-قذرققيا

حنافيرجبنقةبليستنكفحتىاروايتهازيبليماأتقرهـمى
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كحا،أيتباروىط"مافد!لر!"!كاياتقحاحدوودعتنع،هاانشات

كحالفىلي!د!آتهذلمك،ابتاد!افىالإسدحرارفىالت!جاعةفوزنا

ذكر؟اتنا،متز،؟نالىيضافبانجدب!ادلال!يرادشىءأمراثنا

بل،الكاتبروايتةتشرفاةوا!ارىءايرضىءم!مىححنثهـذإك!ليمهى

قولبيننامنتلاثلىدثآنهالذص!عنذدبآنهـذذل!متحاييماما؟لان

ا!كي!ءنالممثد!رةولا،هنالكاءنلاتددخةالمشربان)1:(1)القائل

كحا/1:)3(الماثلضلبالخاحارلمبحرواند،لاالنيىعنالكلمة!لا

الإتنجافتحامعللناين!:قأندم!!كذلىك"الكاثىنككذاالشحت

ا!س!فيمن،سقيمالقلبوكل،مرلية!ارآلهىال"3:)3(القاتاةالذنوءة

قدلأنناذلكا"وا!باطجرحبلصحةفيهلميسسالر6الىالقدم

عنونتجزشرورنانت!حملأنفيهنستحليعلادركالىالآنوصلنا

علاجهاه

الحدوأصدفيانخطاياناعلىنحاقبأنالرقمىْكانوإ!!

علىالنصدراعتدناالذيننرنأما،ارااقد؟ويشاونا،قوةيفوقنا

الظبةتاجمفرقذاوعلىالامحهمنصراعنانخرجولا،خصومنا

سا!ةمنن!وداذ،الالىالححلف!نمررومينالآنغد؟نافقد

الشائنة،افيزيحةبحارحجللبنمحركةكلبحدالقتال

ياكثرالزمنأصبحفقدبالمصمتنستعسمكلاْنالأوانآنقدوثهـا

نصوأبدطَخديىفذإك،هزائ!اعلىالخلافىمسجفنسدللأنملاءمة

ذانذلكحنالرغمصك!ول!-ا،عارناعلىالنارخدوءنسلطأن

قداكذتالذىالعحلأتابعأنقى!حالبونالناسحنبحضاهناك

!ذاذىأسبلأنالحاحفىحني!ليلتمهـمدونوان!بم،بهنئ!مدىأتذت

بدتبمطكةبتاقشىءكل-التادحةالأجيالأجلمنولو-ال!دفر

،)بخذسيكربأوالحمدردثدنأخراالشىءهذاامكان!مدواءالم!إس

حنا!دبرالمدللىافضدرفيإسدوكااكتع!ىدنثمجيحىرادواأ6ولقد

343

http://www.al-maktabeh.com



ئىثتح!مرلمىالت(9اتظليخفتبد!لدل!)1شوفىنجرز!موآالمورتبنأتبه

الىا!يناألفاربل،و!دثماال-(؟حاناذ:ح!ما!اتذكرعلىتجاباته

كؤبهفىيكتفلممالذىبيوسيذ!سالمثللمىضدربواك!ا.مزاثمغ

بغمماحاقالىلنأنثارتجاشرْدابل.تدابالت+كأدامأبقيكرالتامعة

حتزية.أ!ور!ن

المؤلفدتافىا!سدت!زاراعىلم!لىحسماعينبمدنعت!مكذلك

استحداداا!خثروأرانى،الأخرىالأحثلةمنكثبرابلت،!والأن

ثالأ!دارخى!آناضدجالثالبلمى!!آنهاذ4الكأجاءهذالاسدتجابة

الأ!داثد!ت!!كانصاا؟راد-!الرباداالمتزحوقدغتبتالتى

ذلك،حش!رقاالبواذبنيرحن!اكانوما،ت:ردالمنف!ه!بؤذىمصا

يبذثاأنفىدجلححونإذصاالناجرةالإنجازاتذكرهمفىلاْ-م

صإرابرادهمفىأنمكمااالقادحةالأجيالندضله!فىالشجاعة

ديمونا"نديىبوناذ!ااكزائمهت:جمذ!لت!نترصلخاالدىافيزائم

.الخلزوفهذدبمثليضون!ينو!يحلةا!ذرأكثرالاجيالهورتأبناء

درضىالتىا!وادثذكرعلىيقتصرأ،يقتضيهالمؤرخواجبان

الذىداإزتن-ثنمد"يازمآنيجببلو!دث!اكىلمداتتونفسهعل!ا

!انمالاسيما-الدندويةرالأصعائدا!نكما،ا!وادتهـتهإملى

،الدرامعلىالتديى؟ختفيهء"ئدهواننا-بالرروبورتعلظميا

نا!لنعحةكا(نفيحاا!ا!؟وت"علىالذ؟اتا؟الد!قفبع!م!يدسدم

علىتسيرالىبالرتابةتتسمأنللباوىكانوما،الأبدالىتسدتمر

رك!ْورك!!ذ؟ردنجتراتدتخللبابل،واحدة!تد!ة

سدوفأاتها!زثتدكنتع!اورجحت،إ!ا1قيلماأذتتولف

الدقةحلتزكا،التاربخاتجا:ةتنى-آعيشا،نلىال-بقدرحا-اشص!1

عليباتجىءاطىاالص!!رةتكنمهما،سبقفيمافحلت؟-حاالتاحة

المقبلة.الأ!دإث
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موورقة.سعيددادثالرهذدبتلأنال!ح!!لاْربواننىث

!2!

الملكبينوجودة41الكرامية!دةازددادافيثناءمذدكىبرىلدْ.

يومنتيجةبعدبوماتتفاقموأتذت(لوزنياندىض)؟افاكونت!بين

مذه.تتى،بزال!نا!ذىا!قد!تجلانفجرفرد،خفيهةأسفاب

أذ"فىدمثلعتيفااذكباردوكان،الماكصددرفيىمات؟تاطرخلةا

انفصالالمىتؤدىالتىالأسبابتلمسفىححاولاتهيكتمانيستحلعلم

ا!إفهذادفعهوقد،انالقفوفسخزوثاءن(سيبيلا)خته6

أراداذ-منطليحللبال!حلركالىا،لدتنكارغب%وم!نعلأنيةلملذثاب

فىالدف!ه:فينجد"يحلنديىحايرددا:ن-الزوا!تامنالتشكى

.حمريراهـ،تلم!البكارك!خموت

ولهمدرعان،%رىكااط3إ.رودأتالرملة!ظباكا3!نتعادولا

الحارقآقحرسالكاعسدكلَافىنالمى!حضكلىلمرظته!ىارتبث!تركحا

اليهاباثابحال،ا!دديه!!-!ذاكاذكاذتالتىزوجتهليرذتالييا

هىانعلينهاتوفاكill!ح!دولقبلعس!افىنالىالذ!إب؟حثادتتبا

الذىاب!ع()القبلدكأبنأأ!يجاستلرةفتتحسبحأنالقدس؟كأنخلت

ا!زذدانْدىجىجنازأالىبىالربوعفياياذنلن

ذتان!؟عاءلمإلد-دإلىريصا؟ذلكاْءلمحابشىبحثفقدالماكأحا

بم()ذتل!شافرذث!،ك!!اابلم!بابأنجرد!فينخه3لمحازراطتف

الكرذت)!ظا-ا،ا!!ةأحاما!ت-لدتجذت!تىباد-خىحتكلافى

وتررر،!ظاءتعالملكلأص-لا!ثالاراذغ!طااغلوائ!فىاسادت(-!

الملكىريذاك!اذ،ا!رفضحفوتكورالمرَإككةبىافتضدوراعا؟نه

بالمبىءلأذنفعاشخصياإنهدوأن،اليههـ؟نفسدوليذهبأن

!لتاضاتهه
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رجاككبارشنبكوكبةحراكلاإنعستاحدينةبلدوبنبلغولما

وحللببيددليرقنهااحفير،و!ه!ىح!هلقةبنةاكبواباوجدالنجاوحا

حو5أعقانجهعلىكاد،لحلببماأحدبستجباكم&فتحهامفاتثا،ث

غضباْويتا!لىغبثلايتحديئ

الذيكالمدينةاْهلجميعحنوحلمدهـع:تآىعلىكلههذاجرىوقد

راوالأررِبالأبراجاحاكنهماتخذهـا!تىبرثصد!لهيحلصونخاكاد!ا

الخاتمةْتكونماذايرقبون

حلرلهفىفصادفيافاالىعسقلانمنمباشرةالملكهـمضى

حنوأ"ناستجالاتاأكبرفيغوكان:المدينةتلكسكان!رنكئيرا

صث!قة،غير!نكدخل!اابثاأبرلهبافا،وفترتان!قاتمختلف

نادكأحيثعكاالىانفلتر(لأحهِدفةيسيرواليهاعلياعبنأن!بعد

ذاتهاْاكينةتلكفىعامصؤتعربعقد

الباروناتجميعشحلالتامللاجتماعالمرددالبومجاءفلما

لمخاحية-والاسبداريةاويةار؟رئيسىبمحاونة-البحلركومضى

يتشفعوشرعزكبتيهعلىوجثىأحاصهالللركوكأكع،الملكجلألة

ييرحأنلهجافىويستعحلف،،لوزنيماندظجى)لل!ونتعنده

فلعا"عليهعحلفهظافىللدتخيايحيددد!6والهـنتءلىغكدبهجاذنجا

التلركانصرفااكاعتالحالبْىاستجاتةالإلتحاستايلهتلم

الارتبحفادردبصواولم،!نقاعابكزذ!نأشدوكم،ناد6وخا

أبخما.ذةواكبدلفقط

الىإتجتختببقضىبارا!طالعلتىثيناالباروناتأناماحافتوطرح

للحضدوريدء-ليمالأ!تاص!-ائنانتن!الىاتجالاوراءحاد6بام!وك

.ذاد-ااذثاكتتالمةواالمفلالمساءدد

YEI
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علىوأصر،الاجتعاعمذاآفممهد،مرورل)المبحلركن6الاغيره

انخلتثم.الد"أشرناالذىا!تثعن!تكلم،الامالموضوع

وصفنا.كاعكافخادر

فى!-3غدفييصفحيدتازللنالملكا"ندانجاونت3ءرفولما

اتس!تالتىالأءمال!ن!كأيداو)رفءب،السالفاليائعشسلواكه

بىقلعةالمسماةا!قلتةشلرالعممىكرورنيددترتب!نوسار،بالحنف

نصصنواقداكاذثالربورنجماعةفهاجممضدىثم،"ل!الدار؟م

مؤلاءوعدقدالملكوكان،للمرعىالتماسااحيةالذاث!ذهفىخيامم

فاطعانوا،لغرعايتهفىوأطمعهم،عليهمحمايتاببسطالأعراب

ونت3وبدممثمومن،عليهواعتمدواالاحلمثنانكلالعنهدمذاالى

مواشيهموساقفهاجمهم،لمقاومتهمتامبينأومستعدينغيريافا

.عسقلأنالىككبذلكورجع،لهباردةغنبمةوعدماوعببدمم

باروناته!انيةاليه)ست!عىال!ارةثذدذنجا!الملكسمعحين

كونتريموندالىالحامةشئوناوادارةالمملكةبرعايةوعهد

نفسه.وسموحكمتهفىمنهوثتقاكلرابلس

جانبمغلالحطكذات!نجلواالأشرافوأغلبأنالحامةويدو

نأللج!يعال!اض!ححنكاناذ،رغباتغموأرضدىحسناقدولاالملك

ددفىالمعلكةأموروضعفىيتمثلانحاالوحيدةالسلأعةطربق

طرابلس.نتع3

الكتابقنرفهدا
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والثنثدرينالثالمثالكقابحواشى

.ث/\:ثتىنت!ع)2!

6-1/5اشجا)3(

ءأص76جمئرفيُبرحمص

أإإلا!أ!لا!ااُقمالُ!4802
،ط7؟،"

ُا!ييئب
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..+!حض
صز!تت

أزيربتيًفشْحماكأذ!%؟خمأإحىا!إ!3تحمصفي!،فر9!أمْحتكأ!اثع

في-لةتجتيه!تبئسئكر!حذبمبخظبم!وإف!1!ثى،-لماإئنَأو،-ح!أسئ!إفص

!صنه!اليم!و!كا7الألصأَ!لأ!ح!إمحرأثخاع!-ئكأل!أث!فلأئ!ظ!الآ

Ij!ب!-ق3ْسلآ؟؟وإلأ!وْ!ءلأافط!!و1!،!!كي!كى،

محع!،الم!تءتس!و-حَةكاوالحن!!-ئ!!رنجكلبئ!ئ!،هـ!ع!*بئ

!خ!3مح!ج!تجى!م!قا!!حألرتْخعءأ؟لمبرضمهـِإى؟!ف!شاوهـ،ء

ح.ح
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لوبهاْ

هوأبا!أنأ"ساحلبرممتزعمالذبنالمخدحاءالاغرويئآلميةصن

ديلوسفىولمد9%نه3(1ديا!ا"واخته،ا،لادونا"وا"حه"ثدرجونر

iosبحرايجة.فىالمبعثرةال!رةالبزتاحدطَوكىشاه

لوندوسدوأ

Apolloniusأب!ا!نب!لهىذكر!بنالحمرورىوليمإكتخ!

الىرجحناوانها،لماالاَفاقوحيقتذاعتا!عمالهش!زة)1بأتابالمخول

عليهمحل!ق6اإدبواالمنكررجال!نكثيربن!ناكن6وبدنا!لتاريخ

،ْرودلدى"حنهوالمذىلمابولى-نبوله!أ"قما"؟س!ااشذ

المثالثالقونفىظيرعؤلفعلىيياقالألهممدذاآنكحا

!لعله،هذاكتانجناتنفىالمتصودكل!ائهوب:ت،المافىدقبهل

مدنءدةعلىييلقالذىالإسمووو!"لونياأبث"الىخنسوب

.3حتدونيا"كىالآخروالجضا"1اللببند)!فىكان!لصد

اْدب!(إ-ل

عددنجاهـقد"لاصال!ا،دتندوربتىاك"لتانا"فت(1دلينجيجاا11ذصا!ا

اذ،قية3الآخاالقيموالييحةثادثإقوثالخ!فىوزوجتهإرجلالنيحا

ا؟3

http://www.al-maktabeh.com



ا:نالحنا:/بكالتباكثيزالأمر،تسوس!كيمةحىإردعاقلة!ىكانت

ال!قيتااخ!ني!اثحالرثردثرائهش!ددر!-ئكان"نابال"أما

ولمإد!مدصتالكأ!ح!لى*تشفينخدحاشرياغلبثلاشاربافى-ء!والما

باقيحاكتتدطم(1آبيرابل11وكانت،ت!خ!طالتىالمشكالاتححالجة

.ت*ةزبحتنجبخالا،صارت!تىداوتنذشالى!بباضحا!الفتذة

وخاءزد!غ!هبقيتانيتآن"نابال//عادةوتثت

اب؟اب،ءا؟يث!ىححادفئ!آخْةدداات!لىثىدرءىءجيدد

ت،قاْنودتغذحه"نابال"جزفلصا،واللحهو!ىالاْشدرارهجة

بوبا!رتجاآ!قاذ11علبولبثفلا،فه3دتالبلمداودتتبزثا51-ان

اب.ااتثإ،ا-،!ا!كلدددت!وأ!ل!شسلختتىاحنايتهةىكاذوا

اثلىولبذكل!نجبدثكبوجدتاءمااع!11كي!ل!ي!كألركأبقآب؟ادا!د

ا!ربعماتضُنحركىاوددفترج،ودادبثبددكا"ل(إنا%زحصثأ11اودد

.داود!ركةهنء!بدهخافالذىلانا؟ال"لقتالرجل

التفال-بلثرjداودبافدراب،أديجايل"63!دو!دث

لرعئحعىبماقامتخمايامونارا3ليالرفاقهس!!راا،!رجالههوكان

!زقى!.ربفخحسب!))!حلالىدقكيومانحممهها)فيد1"ألغثم

رَرددذ!ك!سابت،وتينوزبببوفريك...خرفانوخصدطة،!مى

عحلهاتاندبحاتحاحهأوز!جةبتإرآندونداهـدالىأما!با

اليتودثسلت،آحامه-جباعاىفترت"داودخصادفتو%رجت

اسحرلأن،نابالاللمئيم.."الربل3ون3د11ولا،ارحيمايكرنأن

.(،عوددوالح!اقهاشهنابل...!مكذا

وحدرخقثمدليتارقيل،ئ!تحاوءلىداودعليبافأثذى

11إكسايحه3ولحةفى"وجدتهب!نيمالىعادتبْل!ا،خئ!ورة

الخحرنشودع!وذرونجتالحمدنجاحاحصلعاذاتتىب!شىءتردثهفلم
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،كربرزحمارداخلدقببمافحات)1داودحعاْحزكاحنكانبنا1اخدرتة

لنابالتجرىبماداودكسر!فحاتآيامعشرةتدالربضربعثم

بالرضكر!بت،)زوتجةا،ليتخذها"أنجيجايل"الىوب!ث"المخبى"

الأولصت!يلانخلر)لاخرأدلهوح!ارت)1داودخيحةالىوحضت

اسمه،كىاخكولدالداود،آبيجابل،!وولدت،(35/3-43

فىلماتالئل"ولكن!.:اآبحَبا!"3/3الثانىصحويلفىنجنهو

.3/1الآولالأيامأخار

اث1ابيما

نابر-ت!حنومحناك،ا!ديماالعبدذىالإلمدمثذا"-روديكثر

الرجبءا!توبقوم،المخلشلينيينلملوكلقبا"أبيحالك"لنظي!!ن

،ا!سصا،معلبالخليلابراهـديمعاحرعلوكهممنواحداكناكن6على

.الآت-حذخماكلوعرف

ابرادصم!نبهـللاْبياللت،1درقيالىالأحداثأنعلى

شلالهتكونحنغلمجال3فيح!خلث!ا!تكاد،حتشابجةواسح!ق

ديئالتبسثركىكتلالمع،الالاحميلأد!ئنىحتىلاذخر!ا

خايجاوكان(،جوار"ارضفىنزلالدائمتجوالهفىالكخليلا"ن

انجيتالك"))سآَلهخلما،ححهالخلبلامرأةسارةوكافت"أبيمالث11

ئا!رلصل،أختهنا6لئازعمتدبصحبالتىالمرآةمذدتكونمات

نجحلعمابناهحهتكىالرائىشجاءد،أخذثامن"أبيحالكلا

،اليبااقدربتإكامببثاي!طولمم،حتزرجةآسااذ"ع!نجادويح!رد

!ْذلئاعنالذأحسحَهاذ

عن!خانياكانعاعرفلما(1إكأبينا"ن11الىالتوراةوتذمب

ووصلنهحىا،ئناردعليدوردابرا!يمودعا،!اعبيددبميع/1جمع

y!؟لم
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درأنهكحا،(14-31/ْالهـوبظتلمدانخلر)ايةبزبصلأت

بببرالمروفةوهى،ثنهكااغتحدني3!بخبدكانالتىالبئرعليا

31(-)21/38السذرذئنىب-لكاا!سمبيتاسحبالتى"شع

نتانْشعأعيادآبيحالكلآن

أَطالوقد،)سرق:عل!طلذاصدكأ!االقحطةن!س!دتكرر

.(15-3،36/7-بناقينمثررابع)المنمذ!فنسقيا

أئأي!ا،

/14

قيلأد

وحن

الميا(دااو،أخسالياامواآتالباأو)،1تعاْتافي"المديف!هذدتتى

.ا!ع!شرىآشاتزب(،باضفبلا)1قيخ!

اتهالأربحكارْواناكب!ةثثدالتتمرت-نجىاختكوقد

Attaliaبتضارس!هاوان،الربي!ةالمرابعحح!مفىك!ا

الرسل،أعالف!و!لمك،قيتاليةترريفو!،فا!لأت

Yo.

آتاليسلابانيااشمالى!ط-ت!رر11آتاليآ"وكلنة

هالزمانحنقرنشغيخه!ببتاافيافىدقلشليد!االذى،ةالذرنى

)ستث.حناسجاامشدقثم

ومكرزامبنتصراالمرسدوللدىبىزارثاالمسيحيةظيمرتولما

ألياكية.الىساخرافى-،،"برنابا"ح!ختهفىوكان

ذببجاجأ11

وثو،الاغريقيةاحهـبرافيساتنىافي!الم،ثعارةتكذرنتخاجانيب

اللاتينىاشاءراذكردونجدوفنأشاُهج،ابدوتلِا)!نىيهجرى
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ب!ضالوثيقةالح!نلةمئلهلما،حقدسارافداباعتباردنجرجيل

القديعة.الآلة

إكاهـناا.خيحاللئا

وقارنامااتي!الكءنبالمذوراةالواردةالاشاكأاتجمحنا!ات

وانالمشخحميةهذد،صقيقةتلانفىا!يردأخذتنايرة!بحضنا

أتي!كةحنوبيذأخالمدارد8-ظصو!كاننه11علىمنحقداالا.؟!اعحَان

الىداودجاءأ"ند!مالوب؟دبخبز-جرفب!مايحددلأنباةيركلىحا

أتيمالمكبابقلرقالجوعبداشتد!قدشاولبحلشحنماربااكأخيحا

لايحلالذى؟الوتوولخبز!غيرالأرغفةحنعندديكنلمالذى

الىالمادرةعنا"يخمالكيتأخرفلم،منهياكلآنالكنةغيرلأ!د

.جلياتسيفمع،اودلفتقدي!حعه

يده:تيكوتكاذا"دكلي!اجنالدسأ!ينآخي!الكلدوبرَاك

اذاحقدسخبزجديرولكنفيىتحتححللخبزيوجدلا؟ظجاب!11

لحظ.عيا!ما3النساءثنسيثالااذئسنم)-ذفيقد.نمل!اندكان

وأاليهودعند"الوجرهخبز))!المقدسالخبزهذاكان

(13/4حتى3/363مرقس)المسيحيينعندلاالمتقدحةخبز)

.(9/23يوحنا)الخازديئمنحثينةئ!ةكإب!منحهويقوم

السيففكانرثحاأولل!يناأخيحالثالكاهئكسا"لداودزادثم

داودكانالذى،الفلشلينىلجليات)1سيفصلهأعحلادالذى

لأنه-بالسيفداودفرحب،ثوبفىملفوفاالسيفوكان،قتل!قد
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وقد،(31/6ْأ!ولحشو؟ل)فاْثئدب-تلا11-ققبهـدعلى

خبرداودءاعحصاإكنأخيعالكث!هلهحاالخنبكلشاوفيغكمب

كنحتدوحنكقتلهآخبحالكعلىنر!ثب،جلياتوسيفالوحبزد

.نوبفيىالحَنهنة

لى،ثاب!-،تذاأ

عترضفى!سيهمالماانرضاىا"ا!ا؟شاتداتنا!ثاثيكدر

الثياببدتنجغكانتال:ىاللشنتو"ةبم،حدثرا/عنكاثح!

التغدثْىوذحلالعا!الاتمهـالآث!دا-اداثك)!؟إب-بالاالمىالالميد

نإ(8/15!الت!ءروجةعلىتال!ذسثرنجىلاشمماال!إيم

انما،؟رضائ!بشمحلهتنصلنب-!-!كَأنالدا:ىالماهـكامحد

.م(انرتروابزثنتلذ/!اعيهينح!

منالانسانتتاعىثردإرنإااا-!تن11بتتتقناوكاذث

سثْركىوردبعاذلكعلىوذت:بلةالشدتدبدزالاتواح!ابليتى؟ا

اليهفدعىفزخالمدوراةش!وكإتدتدثآنةحن،3/7دانيال

:آحردلمجةفى!بثولبكأىلماتثنمبراافكاءحنابنر!االننحرة

."رب!انإاباب!الحَتانجة!تدذرأرتلاظا"

لفمتعيبزاالثثنيينإ،يآتاحتيفىانالأربثيابذ-ىكذللظ

.01/01آرمياا!قصلتتبعذلمك"بدتأشا-!!ن/الشسشببثدةعن

ناحتىافيرتهـانيهالميابت!.خاعةشال!ش-ر؟زنبرخ!ف

فىحامراخكيماداحدزر:طربافىسلينانالىيرسل،cبراملا

الأيامأتجاتائترماْانكأ.بثوالميم.\.والبْك!قيشبالتحدذات

.1،/3الثانى
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احممداتحنكذاثانىالأربااثناينتخرت-ناك!م-كان

تصبغبخاصنا!ه-عاكياويسرخدإ!نيجتعرنياخينسمك

قا!تأنالحدورىالإرجوانىادا!ناعىالاذنجالمنوبلغ،الملابس

ان"+الأرجىفىناثغتصاريةصر!ةدصاكذت13و،خارتجيةآشواه!لمه

،!زتليالسنث!هـنتدذبمخاوذلاثبم3أقيلثض"وبزرص!صربيىْما

37/7-!.

حشداتبايئيحازا!تخاكتن6"وعافيرتوانلمىكأحا

لنول!شنشلةدبإريةن!وتال!دففي:اوكان،الأرب!ايخآ

النمبتيوموفىا)َْ!تدثذياالىا!بثمبربيهار!لفعن!بولص)،

الاثاتىالنساءنكلموبخا.ْ.قيطىت-يتةالمتصثارجالىخرجنا

اذك!.،ددت-إاناْربثثغيخاتإقيدبجدا!تآدتمن!خوحَأذت،اجتحتن

.أخ-16/13،ا!رسللع-'

ار؟-ذص!-طسء؟

-نعى،باقيبتتواحهاصتن!قإصانظأرنان"و،نآر!6)!

إلْا!31/13)اابئرلإ:ياتما-:ارآ!قب،ءتا3القهطةودجرى

تا،كركاىْ...اث"3!ا!!تَاآكأثإتعِاجخأص!إ:.افىكلاارن!للمخدكانالرب"

.م؟(*اث:تت.!نانآبتث:ءقثواقخاالرب

اتت!اهالتىدتم،إترداا11-:تإسا-إتكانىَفياددرار؟اوت

-إ!الميددأكاالتبفهـدنزراد-ت:ترذلاخَاالمربنذب!ليجثا!اودد

شتد،ال!بءن-؟تخب!ت(!أآ/31اا"ثإ!دإمافيا!نجأكأ1حثفى!ا،لمسان

لهثحمظابد؟-صمة:!!ت.%تإااتذإلْ!أ،1:ط!التيىدرءاشدكأوداددرابئ

:وقالبم(اتثان)/رء!اترر؟تإتاطام---ظنام،فياثحنايا.خقأجنثْآتكر

لارناطداودودثعغ.:.باذ"ية:".-ر--نجا،!ت-/اإسبإكخااختل!الْ!لم"
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أمرالذقالربغضبفاذؤثاارذانئقتل.شاقلخائةستوزندذها

.(21/27السفوننس)ا،غحددالىسيخهخردإفىك41ا!

.النجيدرمذاعلىهنا!يبهنهبنىداودآبا؟سليح!انخلفولما

ذ!لهرل!محيناا

اللخاتفىستي!نأوا!صتنانأواشلي!انلهقالوقد

كحا"اليونانيةيننكلمدياييهكان11انهعنهكتبىاصن:وديىبحا!تيثة

واكانا"نصارا-عرور!د!نكاتةبينعرفوقد،ى4القاحويذثل

لسالدولايجرطَءوجمنفيهولدشالتامةباستقا،ت-خهلوثاأو1

بالكذبْكادولايدذلهى،ءبس!ق!

الدونانييىْالتذكرشحليوم؟،استيفاذ!س10فيثراول!ان

لااليوحيةالخدمةيجطنفىكن،اأ%احل!مأ!بسببال!!رانيديئ-إ!!عاثة

القدسالمروحمنالمعلوئين،ليما،ش!ودمن)1رجاللىبتةكالختوا

كانالذىاستيفاذوس)،بينمبمحنفكاناكتقاهتلممت"وال!كحآ

فأثار،ايحانهبفضل"الشحبفىعخليحةوآياتعجائبيصدفع"

فاتصدالمكذباعيهافن!رى!نعليهودلمه!ااعيهود3اقيثاث!دنلك

))فخحلقودوالكيهالم!ثعحبوكاج،،(اد!دوعلىتوسىعلىئفبالتبك

الي!ودونكرمجبدارفاعانفسهعنكدافع11المجضالىىب!وا!د!ا

باعوه!تى"بوسفلهاهـعدصحلهِودضااذبياءكمايذائيمحنكاقلا

كلوعلىمصرعلىمدبراوصار...كهالد4وكانحصر!الى

المصريينحك!ةبكلتن!ذب"وقدحودممىجاءثم،ْقور!ءيمبيت

خبر!نلركهحاكانخم،عليخةنارفيلجبفيكألهالآيةوتهجلت

الىالكريمالقرآىْأشارولتد.لهجلاله.تلالد،تلىاذحوسى

حنكتاباعليب!متنزلأنالكتابآد،!إكدشأ!تحالىقولمهكىذلك

فأخذتخ!جرةلؤ".اأرناااكأكتاتلكتقش31؟:والصىا!قسآفي؟د-السحا

358

http://www.al-maktabeh.com



البيناتجاءتج!خابتدحنالسلادختكأاثمةبخ!يخنمالصاعقة

اليورقيخ!فيور!ا،حببنائااشاأوروسىوآتيناذلكعنفع!ونا

ل!دواش!ل!مولمحلنان!اافيبادتا!اكموقلثابملناكج!

وكفركسمصيثاق!مذفلحيمنتحاظاْنحلبحيثاقاحمنيمراخذ!االشت

اللهطتعبلغلفد!-تا!فيسمث!قلتيىالإئياءوقتلجمالث!بأيات

الآيات!ننلكفكأالى(اثيا!ْالى*بؤحذ!قثدلأب!طكأ!معنيبا

الكريحة.

قالحتىدالين!مخاكلفتهنحىالجبةاقاسىدأاندتبشانوله"كال!

قتلواوقدآباؤكميضحلتلم)فينبياءأظ....الرقابياقساد11لغ

!53ْ-7/51ا!!د!هلأعمال)"؟د!دثراالذين

،!رجحوهالمديتحنشأخرب!دخحصرحا،ثا!تدكا،ح!واتار

الذىaشاول)1يدعلىتمصكالإستجاشديدابالمسي!حيفيئالتكيلوكان

ئامواآنقيهـمانه!شإهـ-ب-!ةااابخااءأءتاثأ"مردأولفىكاىْ

قاتليه.د!ضالأةل%ت!تم؟فب%ثانكا(،نولد!لمتيفخاا"برجم

يلط!فىلححهخأأ

كنهىإ!بيةافيتدلة!؟راعىالكثظاكذدتكت

الوروددائحةوكى6-دأهـثت،و3د؟زد؟!او!أزد!د"و7ا!سد!ت"

كتبفىدردكحا،د-توالبالقدديمالمتهدبنكىالأخبتبالمرسم

احمخب!.ادتورهااككأبالجث-ائيين

يه!الح!إفىغرْةخناثرقىالثص!الالى،(أسدودا!رلمحغ

يافاحثلعدةأحا!طالمىاترق:قيطوتنرع،يانجاالمىالمؤدى

ال!!ْ،وببنىحلةواد!

504,3155.lems P!إ(تأ.إ!)+س،edneأكاإLe Stran ! e : Pales
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دايمي!متو

،نبنبلنشلبا

الديمثدالمبيين

(33/-A)

11اشالابى!ت

ثكااالمكاتبدن

أحا،كورنكانتأئا،ا/r3عيثتسبْر-ن

نزاعح!سضعوكانت،حلودلي!ربىتاردجذاتوض

افيولبلحم!سنرعىلىْرنثندقتءغانتلبذدتبْ

ححبماححلراسرائيلعلىستاإيديىنالبلهاندصدشلماآنه

خربدالذىلادابون"!ي!لتىخمشودJJ،اأشدود

الميا،دْقبلألتاذىلدرت

السابعالقونلحىورع!وح!!كأحدا!نالتديحةالأخباتنىد-ثى

-بقالك!ا-قاربحننى؟آثتلالحصاراالنجكحاصرثالميالأدوردل

احىذوحنكثبرتميرنىالسىءاْ!تدلا،كان!حا،عأحاالمثالأتين

(.23/3)ارحمباثاسحاأحللالالاحنبابإقلماندتى"آسدود"

111اشدودبقيةا!

وعزدا)يهوذاحل!!(1ءزيال!بداعىالضرابب!خلضبذلك3

الأيامإخبارفىجاءكحا،1ت%تا.7،اكثو(الزاتوتتا!دقابح!م

.aض!دودآس!!رزثتمالذلش!ينيبقَْ!صا:ب26/6الثانى

علىالمسيحيةدخلتاالتىن3الأضا!!/1أشدثود"كانتولمد

4)الوسلاْءررالذمماجاءاذ/1صمد!كبا11يد 0 / A)ائهالىيشبرحا

لملكةورْبراحْرمياحدنميافا!ىنا:صاإعذربالمبالىبت:نَنأبةآفي3

ير!يهمابفئهمأندونعالبصوتأشتياشرفىلرآحَانا!بحف"

فكانعليدغ!ضحاشيليشلهكنس!ر،الثراتالميهدصمتيىوحا

د-حبددوتم،ث!ناكبالنحرالةخدبالمئأوللثىالحضالتصىاثت

جاءوقدءشيلهبالمسيحيةالصبشبراتتنى1ال/1كبايخش"بداعى

ءذارىبذاتأ!بعكذاالخييندىدَانآثه1)216/افلمدلااعالض

."نأشدا!ت3!ط

!بينبالمشرالمنضوتورذاخباتلدلابنإ!ذتإا1أإتبأن!!اى
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أ!والمسيتتافىضيذا"حدبالذى01/3حتىفىالمذكوركيليبس

اسدراتيلبنىخرافاحماا"ارسل!مالذدبلاعشرالاثنىالرسللر

.هالضالمة

؟قيد!ذاأكا،هإكةكند!ددعىصكانتمذهالمخبثمةحلكة!آ

الملكة.هذدصأتزائنتي!ععلى!وزيرافكانالخبشىالخصى

.8/37ادسلأعمالاثظر

افسو!ا

ابخاحيدبن!نالكبرتالامةالتاريخيةالمتنحنافممدوس

آسياحنالخربىالسا!لأقصىفىتقعوهى3والديئيةالسياسبة

تقعآتنياخَحا،الجربببحاويذحكللثينا6ص!اجبةفىالصغرى

LH-CeALجزيرةقالة u n.لا

ال!زدبنت!16/17الرسلعحالا3شالمدينةثذهوردتوقد

ححجم:يا!وتئىالرسمكذاذفمه!وجاء،افيولىالسينوضموالفا-

!ا6نجس!وس"باسمآترحوضعقىذكركاجاءوان/3608البلدان

ممر:3دوارددالغربيةإكأاجحاثىوامحننيا(ْ؟1/19المصدرنف!دلى)

!4اتاphesus:.كدقالاليحزذ

؟اك!صر-س11بهدتحت!حالذىالباماكىالجضل&وقخ!نظرا

تجاكأدةخاوش-ذاتن3أحاح!نواقدرابباالترعلىاحلالألباحى!

اصخااقيجانبكيباكلمعقد3والدونانوقبر!ىكريتحثلوحربية

ئارلدلىملوكبحضىفحكحاكثيرةأجثبيةأيدتداولمتاأنفىتعثل

.مقا333ْسنةحانالرثالمىلت6ئم،المقدوذىالاسكندروكذلك

دتالتبتمديىبة؟(بولمدى))لمدعه-درا2حرغانتالنحرانيةظبرتفلحا
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الىبالبهماأدتوتبثمد!دزرَ!بزتحتتب؟أوذخت،إ!ازياراتهتددت

جاءماشقد،التعاةد5!اسمدصت!ادثنا!س!رتحضادقه!!كةقيام

فكبيخاأتاعهحناثنانبرئئه!اأخاصب"ء"ييقدصنكزبا،!بوله"

"أفسول!ى"علىوكدذاك-اذ،!!أنإالى!سوحكرىبالدعود

الرسلأعمالحاتدول!خه!هلاابلونى"اسنمه)سهـتدرىي!!دىرجل

فاجتكع5الوباحربفبْىبر!بآنهتدئذتهث4اصذىا18/33

،ابهـدت!ضأ!رباف!انه-االتلاثة

حمناعةضللىفينبا!دوادةت!بالثدنز!لابزل!ر"كان!لما

بالقلدليلمشذ!يه!في(يد!م3أركلاحيس"قي!فضنةك3ثمباوعملى

كاذواالمتىالمهـنجديىةالأرباحالحماضحةكلثْلاءصمدمرفقتالمصاغةكن

الدءوةححاربةعلىأضرممافاجتهِ،الحرفةهثهوراء!نيجنونبها

وحرك"ديحتريوس"واسعهالمصاغة!فىلاءأحدوقام،المسيحية

فييدىبادصلدجحاليم!ل!ان11كود،ترتبحاذددلأذ"بولسضدرفاقه

."ال!هة

حنحَثيرونذكانا)اكياآإ!ثنيةاضد.(دو!كا!دءثةتتو

التديئحنكثبروكان،بأشالج!وحتنجربنحرديئيادونآد!و)الذين

المثيءاْكلامويرقوشياالكأبرنبت!)!النتفيستتعتو!

.(16-1/\/1آ،الفسلعحالأ)

تجاوحالهماعدهافهـت؟اتسهولد!رفيىيةالمنيتواتئعرت

إصيةسْوبلغاال!تْكأىإيخاضالكائتلىآمحصارتأ"نكنيستيا

عرتحا.م731لتةبخاتدأنشنمسلتىاشرشاعز3كثز؟الب!

/،ْإبْ!مدقسبحنبمع"

ال!حفبأ!ل-ارت!إالتىال!اتياكاذتأ!جاالشاثعوالرا.ى

تناأربناهـ)وقال11ت!معب-د-إ!كات!اارثثدتي!اث11د-!لذديئلما
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يحرفالىكبفنجبااولجض"رشداأحرناكنلناوهىءرح!ةادنكمن

نجقالوادقيمالكيفصحاببةال!!يمالقراَننعتيمحتىبالرقيم

آياتناث!طكانواوال:قيمالك!عفأحمحابأن!لهنبتآم)تعالى

ياقوتالبدافىذلكالىوأشار.(18/9الكيفسورد)عجبا

ذر!لم!ب،نعلى،،1ب!دث!ماثسوس:)انكعال3/3.8هحجحهفى

بحدع!يفعانحاالرقيمانبدررالمقدسىوهوآخرحسلماكاتا

ا،ْعحان11منآحيالثلأثة

حهـمهديىدعلىالرقيمانالىتاريخدفىخيتميرالأثيرابنأحا

.والقلحةْدحنتدقببنالواصرلالحا!؟قفىالكركشمالىيوحيهن

تاحىاجزحانبزمآنعلينايصعبابخضاربةالبياشاتهذدحن

تعاما.،(الرقيم)!حوضعأديئ

الاختالأفهذاآلْاعلىؤرنحنذتبِالتىا،بحاثوتشبر

فى)/(الرقيم"باسم!ثضحبندكأحبمكنناشىء-بحضدأو-

فى.جاءحسبحاالتلحود

واخيةإتتؤحليااكربىالارىءفنميجدحالااي!ةوعلى

كىفلشبيه!.ند:اف!لىلكتابتربحتناتطئرحينثيددواضاكات

الاسرا،مى.اء5-اظل

!كومإليرا

اليونانوتاربخالحمييةاالحروبكتبفىكئير)ا،شارةت-د

في!ل!.افيتيرةالميمتدلوندIllكافيicumا،وم3المليرب11الى

قيالشهِالنما!لع!اغريقيةلمقاحل!ةاسمالرسمينأىعلىوكى

1(؟د/ْا3ْ)مذث!جحتناكىإلييا!لاشارةوردتوقد،تياتيكالاإلخر

اجدازتأذحاكذكرالأولىهلييةا!-الححلةلسيرلفالمةِءرضحياط
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كيصعرفتالتىإ!ةالمذث!ا:قي-اتإقذتتلباوت3؟ثم3الديىإا"

افي!س!خة.تطبزءثمىإشاإ-!احمأثص!ابت

للميافىدالأولالقرنخنذالمسيحيةولري!وماللب"عرنجتولف

نجده!بثبولسيدعلىءود(ل؟بلف"طَ!لتالمدىَأ!صىكانتاذ

لكم..الاخودْأفيط.ْ.،/91اءرومب،الىرسالمةفىيتول

أورشليممنأتىحتى...د:مابظةت!يممه-عالمستحكأ!افتخاف

.،ا!لسبحبانجيللملدصشبكأأتاتوب!.ثن3الليربالى!فلبصاوما

اللبريكونفىتأحملتقدالمسيحبةتذورأنذىث!كمن!وليت

جيرومانحتىاالمدلهىالم!تابعلىلابمبرانخبالمناك!انوأنه

فىدوالموإو-إدتا"باال!اتعاكىنيمىالنحدكأاذبيخعلاءمن-

إافىد؟نديئْاإىاد!!3إاذاب3اترجحةقام-المليريكون

أليظمم!،

لغكانت،أليشةا،ا!نالثديةالخراذيخآتاباتتندشاد

مذاأدىوقد،الشاحةصورمدينةمواجبةؤىقبر!دابزيرةعند

فىلاسيتاببفثثاالتاريةإترك!اارْدمارالىالجغزاكىاكرب

الأقلعلىا!و؟"لئردتقدتهـثنا!حورتكادالذى،((نالأرب)1

ترتبالتىصناعتطبت!ثبيته2أليث!ا،ءنثدرائا،ضيخر!افاقت

وردتثمومن.في،11افيتجربفاأةثالتتإ"صتاعةقيامعليىا

قلتامنت..ياحمد!رْ)،دواب-ط/7ب7!زقياللر؟ر3كأاليهالاشارة

.55شراعكور!ححرتنإ!زكال!...ا&!الكاحلةأنا

.؟ءكعا%كاناا!يثمطأتزاصه!:ى،؟رت!انوانىالاس!اشحي

وردتوقد،افئتمفىءْل!فتإكأبحاتت/،إتت-3آ)!ىْأوربت
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نسلمنا،واليدبثثىآنالى(؟01/)اصآ"-يناشرفيدالإشاأ

"ْآقيشة"حواليدئم!وح

الختحموشة

!اإلشعا)بانعمبحر!ا3اخ!ثرىانمو!اقمحى!الرغمعلى

قديحاالساحرةفيحَبإ!ارتاالأستار-خ!لىتنكلاحهحترضفى

الفاحشالرخس:يخذاتاددلمحانظا!ا"اليشصع،1لضدكانأنهالا

الترجيةهذهرابع)النا!يةصلتدقانجىالباب:نبدءااكاحيديحم

.(1رتمشبت!ا،ث1/81لحربيةا

ت!لكهبماتدلْىاكوادىيىورث!ةان!!دت!:االيتتع)!كانولت!

يقومذاته!موكانفىالتىالشاستةوا!!ولالمفشرذا!تارعمن

لا.العصلفىبالمشاركة

ودخلالربدرتجلففبحاتالمت،،ا؟فيا)!خر!ا!هـح!ث

عدلدَركيم"الهخرأئبلبخراتقغضدبا؟!وريب"جبلفىحغارة

ذاته.هـ!حليهشوبدورنم،لمهأذنجيا-3وقتليمابحدحتونقضئهمالرب

اليتمعيتح"وأندخثدتبريةالى؟ذفبنا3وأتردالوبلهتجىاقم

الربلأحرحستجينا"ايليا"احاتنجات،عنهع!زضا،تياشافاطين

فمضى...عليههـداءدتارح"انجيهخلقى3أليشهعلافوجد

.(31-91/01لالأ؟اولثكأنخا!)،يتدمدوراحوراءهاليشع

الذى"اييالارداء!كغاتتجاعتزاتلالت!حو!،رت

وعبصالماءفال!!)1الآتدنخاءفيوخدربغادردتبنعثهشط

روح"اننتترتاواثقاأر!افىالذيغالأنجياءبذولمحاءهاليشع

.(18-13/1الثانىالم!!ك)ل!ْشدوادتم"اقيشمععلىايليا
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المدينأأ!لإطْالىكيشديى"الميشع))ء!الروابةالنم!رويتابع

بصرنأمركحا-فجاؤودأرضمباوجدببهاالما"رداءداليظاشكل

الئاثىا!للوكانظر)،المياهقبرأت)،11:اذىتلرحدحدحنخد،،!ديد

3/16-23).

تححلن11لعاقردعائهحنلااليثع"بتعلىتمحاويتجلى

امنتسأله(،اليشع"الىأكهفجاءتماتثمكبرولداوولدتشْرخلت

الصبىألىالحياةعادتمتدححاولاتوبحداليةكمضىلدحياديردد

حملتثمرجلي!َْعلىتسقلت"اليشعالىالغادماةمتاليلتت

.(37-8لم4الثانىالملإكانخلر)،وخرجتابنا

علىتمبما!13/03،31)المتانىالملشكسهفرهـيخيض

.الاَياتحنالبلثدعيد

.J!حتى-السنرمذايذكركما-تخارقهلماقييات!ذدأن

رأىفلماماترجللدفنيومذاتحاخينالناسكاننجقد،ح!تئنى

عظمهمسفلما(ليشعقبوكىالرجل؟حلرحواخاور!االعزا-المنالدل!

ه!رجليهعلىوقام"جديدمنالمحداةاليا،كأدت

أمم

والقساوسةالرمبانوكتبثالانجيلالتوراد+ىدثنا6ت،4د

ايضاحالىحاجةغيرفىالكل!ةتبدووقد،"أمم،1كلحةوالكبة

اكذسبتنهاالكتبمذدكىحعينةضسيحيةد،لةذاتولمكنجاةوتخسير

كىوردحمايستفاداذ،والإنجفليراد6للدالحربيةالدتجحةكن

حن،أخم"بكلحةيقصدآنه،3/ثاروحيةآئلالىبولمسرساقي

المقصودبأ!المقولثذاسالقاعزويخ!دخر،،الناضسنلايسحض

ك!ةوجدناالمقديمالعفدالىرجعناخاذا،الجرانيينغيرا/ب
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يقول...!الوثرةدثتعلىا:9اآثتإلدطذكأفىترد!الاحم!)

ه،الأرضآقح!ىالىخالأح!ى!تثنشحط!Aلذ!راجعتكالرب

الأممأو.الشتوبهذهفؤيحَونكلحاالخاثه!مذاكانورب!ا

الحياةحبتننرو!وت!لبإئاب،ةاروح:ن-النا!شلهرذةتنيالتى

والمبشالشربكاهـن!خجحتيا!بذد.شىءكلعلىولمذائذث!ا

اللهحلكوت"عب!احض!انجيل!موقد.aالأحمتحنلبهاانما!

.33-6/33حتىرا-عدوبرد

المصىودبأ!آخي-وت-عف!ن3وااإنجبلنألهى!يصرح

حتى)تتتمد!لمالنحنرانيةتدشقلمالدكأبالشضكلبالأحم

38/93).

؟!نقتسالطْ

يقدنجس،صدور"عن(3/16ؤارتكأرتَولميمكافىمنئر!لىفى

خشدبكن"باشان"بات!دثاكانتحااوىبنخ!يرحاالد!راةمن

العوريةْنالستباذ؟فيعدل-ىبدلاثىستحانةالبلوظ

لما"بشحونجبىبن!كالأردناشرت!!بمباشان/)مليقةوتبم

.!جباد"و

أيهاثفترل!،باثان!بببكرتببلكناكويوجد

حزامديىفىجاءوقد،البلدأنمأ"أفيلاسثهالناحيةعلىخلعالذئمو

القا!وسويؤكد،،باشانجل....الل3جبل"68/15داود

جيل"سمباليا!اكروفا!والتجبلا!تأن(1،3ع،951)

.،روزالت

لماأذرعة"اد!(113!!،*تجثرانجديةفى)المت!وبىإشار!قد

جاءثم،لاالتتذا!ولايةقحب!انب!اوقال؟اذ-عاتلاكىالتى
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كقالستراتجلمىالمزر!الجؤرانىالحالمالماخسآتهـالذكأنفى

؟يد،والبالخديماقيدينكىارددالو،باشانقصبة...أذرعى"

سفرانظفلاْالرفائيين"باسمالأوا!لسكانباالمتكوينلمظر؟سح!ى

أ.Mبربهالتثنية

حضىالذظلاعون"ددعىالديمفيحلك!ؤلإءللرقانَيبنزكان

فىالجا!بينبينا!ك!كةودارت،!!سىبقيادداليننودلمحند

*(35-3/33!لحددانخلرا31رعىأته)!صعةالا

بحاكقروناالاالقديمالتنسثاكأأ3كىباشاننحَربردأن5تجل

بلوط"فيقاللياينسبالذىالب!وطخشبحنأرخباصخرجد

له.تزنكيةمناليناالنسبةمذد!حسبه،؟باشان

أر!لىئىلبرط!ابنهميبحثاسهتائيلء!المربضىيروحبن

19/5ْ،ْاتحياكىذلكجاءكحا11باشان/)

الىالجميعيدع!!حينالربا!الى،!زقيال،1وب!ير

منكباوثيرانعتد-ويوح!ارننجاش3الى،)ممبدبانا:بيرته

.!93/18حزقيالانخلر)."نجاتنانحسحنات

ب!تثيلبا

فىتردكعا،بحفيلية!أوا،mph3الإث!ابا!ثيليا

حقاحلعة:القديمالحثدحَتبفىذكرتوكحاأحياناال!تببتض

8المصورىوليم"كانواذا.الصحرىآسيامخاكلثاتحن

صعتاعا،ليةضا!)!امو"لميةتاأ"يعتبر(3.ْ/3لحربيةا4لدرتجد.ا)

الاغريق،ثننمكانبماكانالتى،برجة،كانتالتاصت؟ز،نجالواقع

"غسترس)!ننبراسمدنبزشاكلىءعلىاقحدنر/1بتجة11لمحاتدطواذ

فىأععالجاءماهذابؤكد9،متحددةجباتحمنتأتيئاالسبقكاذتشقد
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دفا6وححهبحىْلا:اتومههـقائعا!بى!ل!هلىا"نا!ح!ق/1313الهـسهل

"ْبححتليةب!سجةالى

بِكلبتار-.ءلىل!دلىثبكأكزإتىا!افيمفيا:خهلاباضثث!دا"!كازت

نتة1تاضىا!!افددالحدةالاشاراتبهحاتتنخدا!كت1!في،بالجس!ية

"؟عحالاسدثكأ!قاحد!أ!ات

كظلععرخسةكاايا6جاعا"ياافيبل؟"مر!قيخحَانثلت

كاحاترى6نا!ية!!مااياواخنراقيخ!،ناتيةحئاليجايخبنادجبزذت

الشامْوبالادالحصتكأىآسياالىاقي!!دما!اىأقد!ء.ا

يكنكوانتلم!الذىالدورذكربتدالمفاشسيةالرروبوخى

:ud.,.!32ثااتيركأ.ا3.دكأا:!ت Topographie }listخ،Duss

ل!؟ا!دركة

بركةلاأنبوموتسمى،المقدسبيتمننجةالقربالبركةكى

فىالمي!ياحثونلداذ!مهـتىاسةا!ة؟حذتلةالبىدويذزلئها،س!!انا"

ن!ذيحلئه،الذمبصنبابكأيه!كاهناأبادممحنعبورق.ك!يىخيوم

وثىوالميب؟دويترذم،آخوذ!صوءاءكىالماءنجيصبي!ثدثممائعا

ت،صة.!كأتحةذلئهيفطل

بربا!حف!ب!إمال!هماعليهلملنميىيةأافيركةدكتدتشقولمقت

المسبجث!قلبصزدعايهديىدأنالكفيفبهفاستصرخولادتهحنذأعمى

اذهت:لهوقالاياعحىعبنىبالحنبد!وصالى،حةيناالمتتلولقوخع

ف!دغممدلواالمسبحبهأكاحزدحالالربكنتلامسلوبكأكةتىفاغتمهسل

./!ور!*اليه

ب--تنانمثرىيماكتص!لآ!اى؟به!:لالفطةاتست-ربت!!

!/7-38.

!االنص*جميط!لممسللَأكئئب!
936
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؟سال!با

أسياأعحالمه!حنحلة!ةبيسيدبةأو.بسيديا

يوعورةفيجات4المتىالمنتلقةوتقنع"باحذيليا11!شمالمى،الصخزى

لمنا!ضه،عهاعلىصحبةجحياحمافيحهاالسيروصعوبةالارض

!شعهاؤشكلىجيالأنأرضاصحوبهفىدزلدومحا،لخزوما

لمس؟به)1ركزفتدذ!كومعوالتلألْالمنردراتب!كاتكثرثمومن

الصحثرىآسيا!نجتلآنوقتئيهاالدنجشبرعلىقليلعْديىحهدا

ثلَتلمذ"،اصالمنوتلكآقاليمس!ز)رفيماكزارها،لملتكربزصجالا

."فيهاكثير؟نلمه

يتسممبحلابيمأملعاصطنعأنفىأثرهاالبلادلجخرافيةكان5

تجمعتوورد،-متقلالالالهو!بوالشفةوالحنفوالقوةبالخشونة

الفرسمنعلياأغاتواكنعلىشاقةلتخلهاالأمورمذهكل

الأمالمى.شوكةايظإآنكؤلاءولاهؤلاءيستطعفلم،والرومان

الشوحىبلدد

الأولى(الدالوفت!الارمن!سكلاءالبكسر)"بلدد)1أنص

كما،لالتموحىعرفهناومنلاالتلمدليابراهيملنحش!،1ولمدصن

وبينئهمبينهوكانت3أ؟وبأص!،بأخلصمنثلأثةمنواورداحَلان

مسائل-ولبىالمروارا!شهوثىمختلفةمواضيعتتناول"خحلابات)1

واردةوكلبا،الصادحبخددبهالذيضربوالموضادتنة3نةمص

.أبربسصذثكع،

"مما3
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الى-!دةعلىكلكانوان-رفيقيهمع،بلدد"جاءزدتد

وةد."كامتهالىقدمهباطنمنردىءبقرح11ضربدومأيوب

يحرفوهولمبعي!منأعبذ!موركوا،ويحزو!لمهليرثوا"حضروا

أ-ديكلمهولمليالوس!فيا/يامسبحةمحهوقحدوا...ورصر!ا..ه

ابوبراجع)(جداعخليمةكانتحَآبتهآنرأوالأنم/يكلمةمن!م

3/11-13)5

الثاحنالاصحاحتضعنهطويل!وارأيربمعلبلددوكان

يكونفلأ،المؤحنبهااللهيبتلىنجةالمصبعلىينصب،أيوبسفرصن

ردببالشخصولاذنببسهنجببانهالاالأكرامذيفسرآنالا)يوبمن

.(اكا/01أيوب)."لىفودليأذنبت11لربهويقرلغيرهمجلى

الثامنالاصحاحتضمنوقد،مراسلأتوأيوبب!تدبينوكان

إيعشفمنومقامالشرفاعلىعن"حواراأيوبسفرمنعشر

*"الله

عليئموردوددأبوبالمىوصاحبيهبلد؟خطاباتفىوامأمل

نمطوكليا.والظلموالرق،والترالمخيريفلسؤنحَيفيرى

ربه.ازاءالمفردبضآلةالاقرارفىطيب

شامبد

و!"ا6إاءإابكسصرأولإهحمارئديئبحرثال!لمةتدرسم!اْنى

.الآردنبرث!بىأتجحمىنخىبفحثثخصعبهيقصتوحيذذاك

الم!3
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على(11/اVيتد!عأتىوكأدذددالرس!دنورذب!ثانىأما

(مفتو!ةولامساكنهباءبحددأ!إ*،بففحأيفيلتام"ةالحد-إمذه

-!سالا!3!لبكحا-افي-مصاردتإ!ضعاثتاأنعنر/

ميةالإس!(3الجتادكأالىرجحناراذا.فىبلحة11جاسمترفقربة

عنتريةاقيطويدول11بالمحةا!حَلىقيداؤ-تم!-مذ!:ىدأنهوجدنا

برْدد؟،هالمتد+إحْردنج!.ق::لحام!)حاثعاثروانا،.ال:لم!اءدتى

هـقرة)ولالىضاركقأ!دذلفيد"ذزلالتى!وآذاادْإكعلر،

174اتالأء: / V)(قنهافانمم!دخآياتقااأدبنادقألتذبأل:تمت!ادل

ولمكئهبحادلرفعذاولهـشذناانالحناولي!ظنجكانالشمدكلانفاذاحه

ث!علإ"تر!لانالتباا!ك!3فحثله!ثادواذبالأتضإ!اأخلد

الضصكاقصهلىبىأياتناواحَذةاك؟ناك!مكذلذلكثلثتتز!4أو

.!وطيىتتهـتلحئنهم

أ"ولمه!ال؟اءدف!د!انعااكثلا!كأبوبلشام

!3!7/لم13ْول؟مرد3ذع!اويستثاد

.مال!ربالقرأ!ئى-اءحامعد:قمما

سيئا،3رجاكانانه

بأتهنجبنهارامذ!دوجفنات4ذنثظشانئنىاداكث!الىرجعنااإ:،

ليمقيد:باالجيهاتت-د!-قدقحدثونهابخالدط!كاناخب!-كأاتيخاكان

نم.بت!تثفيبما

ءنأى-بةتر:كأث(3د/2ث،ثا/أ\ب)الث--هتثاورنصشدت+

رحبلدجا!الدعاءحستاتكأبلتا:ن!!-ءباعذاحاباْ:،له)!ثمالنا!

ل73

http://www.al-maktabeh.com



ل!د-اناعىبنمآلونظابحق!لك11حتور؟!ا،بااد!)1اليهبنهمت!ث.

وتيفليمحما-ْ!نتروجنماث!اسراتليشعببلعنن6صاحإ.خم

ض!1)ل،ةالمإستبارث!ركيفوذ--ور،(!قيا11حعتبردادتاتإا

قولزيتبا:إأن!يقد!فيمو!وذفيانجخمهة؟يتدبالاقلهماذولو

32/9دا&"سنركىشاءت!البماخلبرجعطهـبلوالخبر-"التب

.نوالشربالرابعالا!محاحآخر!لخى

1J!فىفلاذبالمنديفحمرء"اثت"ب!!ردبىنبلحام"لقىذ؟

كارمحسبكناذ"الذسهاءاصوقتل،ياقيدنا!إلمحا!بىةدالدثتروج

.(6!-31/15عدد)"للربتيانةسبب،بلعام

ضافىلمةا)الىالى*شاردالمسيصتنذايننرل!دالمةفىجاءولقد

.،،أبتدلأجلبرلمعام

لاخه-ذ!ضطاتت

!اشدد!ة.693لى5اثالثااقيزءفىذكرذادحاالىدالإضافة

المؤثخالهوخا/1اتونبد!د!ت!!ر!اك!بديئالمد!تحةدتص!3رقم

دتورفتد(3غ3/6)لم؟سما!ذابخدثأقبخنذ،تحاالههـور!ا!ليم

با!ىْ!دببتا(بتدثاوما168!رر)الدتتنقىفىالب4الإشارة

فىياذ-تكأضتالت-ىالإسم-هـث،"الاجاد"دق"تي-اتهـذبصدلى11

.اإحنالأعاحراصددفىا!قءدافيعتهنتلد3(1/631)ححجحه

:رلمذدىالاليالبا!ثغبمانقلولما

ineإnder،لاoث!lems,P.هله25 U3شا : PalesجLe Stran

!-خمصعكىذلكذ!!رعا-ثم،"درا%وتبلد!!؟أذ.(1اللجاة"كسر

وردها3صاذ!لرذللثتبنس!053:2أس!ا.أ03ن!3.صأخو

(33/ْبمياقي-تتتم)ثان!وخ!هعتىحعجتهفىالمس!مالجثرانى1

rvy
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)نجيلراجع)الأصليونانىالاسممتاأنالمىالاشار-وترد

،تواخرذددت!رة!؟صح!رنجعرئبله!فيلديم!!ةا؟تول-يث(!/3قالو

قتوع

وأ%رهاواوبحد!اال!اتوضمالاءبخفح)توعكل!ةتردد

كرجل-نولمديمذلمكفىءجب!طلمي!ه!.،،ولميمداربفيكىذ-يىا3،عبن

تصعالىالاشارةحنلهلانجدكان-وقتهفىالكظوترجالمنبارز

ذا،!الأنجياءهـينة11-!هـضعحناكثرفىليئزء-باعذبارها

والذئالميالأد!بلالتنامنالرنكىخبرالذىلد!عاصحفخاكان

عنانصراف!!يومهفىعليهمملماالميخ!دحهاجمةفىإشت!

المحتة.الديانة

الأتنجأرفىوردفقد"ذاينه!"فىالقديمةالمدنمنتقوع،

لحمبيتمنيايهوذافىللحصارمدنبنيتأنه"11/61الثانى

.8وتقوع

ويق!ل،اليثيادخدبرأطلالمنالاالإَنلادتسعا)اذدورتتوقد

تلءلى11اقينتردوىالأحلالألهـهان(أع،331!!)التاكوله!

مربحةة!جارةمنحنازلا!ساساتبقاباتوجد!يثا!حآالاعرب!

فدضفا؟ا!وتحجمفىالي!نهاالاشا-ةوردتكتلك."وتراثب

أنهاكم!اوهـصذى؟ب-"برهـإ..ا*كأتامثد!ةبله!11ورتىهـت4!بة)1بأنرصا

.يارز؟تز!!!د!ح!ت-نجةكانت

نوعىليب

صكينب!دهاالباءوسكونالبيمبكسر)"نجبتِ"كانت

علىتقعالكنحانينحنحلائخةحدنكدرى(نونوآخردمكمثرح!

rys
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ا!الىموقحها"ن6الخا!وسوذ!-،التدسشمالىقا،:لأمدإلبحد

هىكذدتكوىْقهل،آوهـيف)؟يمغربىتحالى"البب،،بقريةيغر!

جندوركاهوخم!عان!صاوقال(1اذتيب11إاسميازثتذكركاا!تىالرقي

قلعتانمثابوبدانهفتكاصزادتمفيكأنابلسالمبدا،!ببنكلسسين

.(لأ3/07ياد!ت).التحتانىبوالجبىنال!!تUبالبدبتترفان

ي!هطا"ر!نه"ينَ!وع"الىجاءواله-كاناآقالىالانتعارةرترد

بحيدةأرضمناتهملهوزع!-ا،ادقعابالفدرحتنادربنآخانعد

لا.يش!وع"علىالريلةفبازت(1بدكتنرل!!)!ءوقالوا

اتاذتصاالفلشليذيِنعلىداودانتصار"نجعونب)شهقتقد9

امالأباخباتتقولكما"الأممجميععلىميبةض"لهصارت"

../417لالألأ

بدبمننال!.حييكانأورشليمسوربناءفىالقومأتذولما

خمسةمنهمشاركف!!،البناءمذافىعملتالتىالجماعات

.!7/25ن!صيا)رجافىتسحون3و

عنالشمم!!فودمحرزةجبعونفح،بكأتانهودبل

ياشصه!"ا،سراثيليينأصامربهنادىاذلميئموع)ستبابةالمخيب

مشرقةوظلت)دذبةمرلهالشغط!نجالهلحتبا:تلمابب!!نءلىدءيم

أعدائه.!قالادتقامللشحبتمحتى

-ث!ربتاجبىلا

ا!ععالمن"الناصدرةا)بلدةمنمقردةعلىتا.وتجبليتع

بكفجمايعزفعلىالجبلكذاويحال،المجايل!رضوفىفلشلدب

دفتا3هاماسدكأاتيجىبص!قخيرظىآ!"ذ!كومحنى،عا!رابن

.القدماءالمحارببنبالأمميته

375

http://www.al-maktabeh.com



ثذدكأر!بولثتيةأ-آ:رىنا.!ية:ن-البإلابلأنعلى

اهـتد-دلخاويمئ!ررى،(1التجلىببل11يسطثن!فب!م!لمسي!دديئ

إنمبحا!تشوتءق!)فىضدتت!لىفىالتسحبةكذهسبرب!4-/63)

حمدارت11!تىهئةتخديىتقىتامودخم،الجبلاك!ذحدذد3تا!قوثادثة

!ث"ابإيا/1إ:م!.ربمضا./1دَ،اثإ!ب-ابيكماءدلحعصهثدا

الجفلفيذااا!!تذاءفىبتهلىاكاوائفبالتهناوكن.سى!ا

،اديى4ِ!تعلىوالمافىد؟نالروم!ن!لآقاملم!د!تىإبرا3ا!تخاء

حننعا.لكل

الآنبسحىأنهالى(3ع،021ى})التاور!سأشاتوقت

.للىوربا

عتهونفا36731/خج!هثى؟از!تكأد5ذح!اوبستئاد

ريةح!إإبرب!ديعبداليورأبضاهحىو"الحلرردبرأنع3لاطااحزاصد

وحربمكأدنإاثقرعلىزبتل(Legio)الجد-نوا

نجاس!مالصرلببىيةالر!في،تفىالمروفدوا!ت!اوثت11نالملحبم"

sdraelonحهندرباالخاىددبتياو!تسحاداثكتائا

ن!س)باث!تزليثيزإخاقيnsfiguraساionابكمةست:اذجلمى

تت!سإم-االس!ءإي!الم!مص:خآنالى(والحمفحةوالجزءانرجع

الباحثاحَهذاكفسبم!ضد.اجىالدصنىبفداالديمثذثذنمل6لتا

neUnder.4ثأ24- The Mo3 lems, PPزlestiا!+.إس!3:+عSt،يمصأ

.435

جابوعجبىل

ثمواوبعدماالباءوضمثانيهنوسبأولهبكسر)جر؟وع

الجالح!!ل!لستلمةعلىاقتا!ا،لاقيةام!دعلىقيتاإ)لرطم(عبن

أماا؟طيانكتناثر-ن3آحافىيتخلل!اوذد،بجحضبشض!امتص!
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بال!حميرةليستشسداتةدوت،حيالأثاذيةتنبدكأبضايم!مذد!الالب

اإردنْالننشدرقىش!الىتوددتنا!؟6فى

مغالانردارتضبدباةناالبنجالحنالسلسلآتددصتاز"

.والص!قالبوبناحإة

أتلالهكانتاريضىنجرإثالب:الكذدضنناوريةواحتازت

مصرعهالىآدىالتحاحابهمالتحمالمذىالملكوشاولالفلسحلينيبن

الدا!رةتليهودارتوببنخبىبظالرربتش!فغد،نجهوالمثفلي

الأولالأيامآخباروحفظت،نلَراء!زدحةالدلدشلينبثنوهزمه

كنهربا!صتائلال!لسدطينبونو!ارب11كقالتذلمكذبأ\/\(أْ

،ابلمبوعبتلفىقتلىا!لهعقحدالفلمم!ايذدينحامآمناسرائدلرجال

يوم!اةالاقتيافىسقطقدشاولعدوهمأىْالتلس!حيتبونيخ!لمدلم

إثةالثهاذفيو:"شا!لاذ!بد؟)1كلىاالبحرو/1اجاؤ!بلىْانجعركة

تنهم،سكلشيرالىبهوبحد!اشاولرأساخلقحلصلامدةوبدثاصرعى

،ب،شانبيت11س!!رعلى!مهط!روث!االثارثةآ:ناشهوآخنعاد-دتج!هآنكلا

(123/1ْالثانىصصثبل)

كذاوعج!!لبناة(3!ا،236.-لا)لهلاحمإالقا3.ذدفئ؟

حمنهةكدكأثإىبوبدذثقيوزاد،"!وع"!تبلالبفمدخرثحممتحآ

ترريفْبرحدن21الهكه!تاسحبااثمد!ادق"نتلبر11ثرد،،

دtب.إت--دتج-اط

آلفبددهـاالحينوقئجالمارموسهـ!نالببمبيمسد!)بلماد

حسمى،صنآكثرا!ىالذشناذى!سفبهاللل!سانتاقاذااسم(دالثم

الأتدنشهرقى!!الممتدالشمذلتع!!!احلافىتهي!-نحااْكدراْنغف!

بهتتسمماواغلب،انرجيةالجز؟ر-سثدنجا!دودالمىيص(-ا!ذى
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كىتقالرمماوف؟،صتريةحذ!اقةنجا6!-النا!يةمذدطبيعة

..الذ،له!حنشتىصذوفتتلفةوقات6وفىالقاريخ

بالبلسانيحرفزكىبحليبتبوتالمنا!يةتلكرضا6!،ذانت

فىواكأدمتاففىونسمعلاجلعادببممان"فيقالافي!اوينسب

ببهطاناوخذىاجعادالىاءشدىا):القاذلقول"ارحيا"سفز

.(146/11ارحيا1،احصدربذتداياعذراء

توجدكحا،الأردنض!ربىلغفانهالجبلبجلحاداًريداذاأحا

بعينلاقديماتسمىخَانتالمتىيابل!ودعب!"منهمقربةعلى

،!ر؟د

يثرفونضموعدياوبخافىأرضا:النا!بةمذدالىينسبوفد

السلأم.عليهيرسخاابذىأ!دمنسىسبطمنوهمبالجلعاتيإن

جك!ون

بطل(نالحبوضمالدالون3!سدمالجببكس!!)(1بدعونا)

خلفخلفهوانال!دلسادثام!لكةاقام،ال؟حلنىالدذاعلأدحاإمن

ذوردْوكل!كا!عبددببر،ءأضاع

بةمحاورأرادالربآ!الىيرجعاابدءون"ظننورتبرأما

سبع"مديان"علفجمئنعي!اطالأر!بْى3اكسادعلىام!هرائبلبنى

ثجو!مهمءلمىحنهانرت!تىاك!لح!صنقفش!تىئيمغاآذاخنهمسنذوإت

!مهوشرثموديتر،نث!ونوالمغاراتالب.صالكىفالى*6المى

اثيل،ا!طرر!ىأس!ا،دتلثونالأتيرونلإء!ثان3اذ،وكلخيابم

-(ح!يراول!بتزاولاولاغن!ا،ا!باةدوتلاسرائدلييدشد!!نولالا

والمثئة.والمباندالمذل-اكابحتى
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بأملهلاالمدثاذبون"بفحلهماعلىصفرا،،جدءون،1ي!حاقولم

الحنحلةيتلط11كان)ذطزةالمعهفىالأ!-اية؟دفىفحمل،عثلِرته

عحلمنورب"موفبهام!وببخا،،،المدداندديئ!ن!تصالمكىبا

-34-6/12القضادسفربذ!لأكما-باءداذشصادايكزنقت

الرجلورخَاد"أساليابنجارخكالكأب":لهقائا،انربملاك

كانلئان:نفسهو!دث!ا.ذنجسهال!صف!ذاين!رأنلاجف-!ن"

بنىروْ؟لهلاعلىيذزلاوالن!باتالمصدائبكذهكلفاملحعهالرب

.السببالملأكفحرفدفياسرائبل

الذى(1المدحل"!ذبحفدم"بدعون11قاميلةحدأحوروبثد

بديداْمذنجحاوبنى،عذإهالمتىالساريةوقحلع،لأبيه

والعصالقة،المديافيبنوبديئ!بدءؤن11ببنالرربتوشد

التود؟"الانسانبفضللاالدا.غدحناكان،)الذىال!صرلهوكتب

علينهم.يملكوهأنكلىرغبتيمعلىقرمهحملتبصورةانتصاراته

رتجنإسا

فلسحلين،أرضكىورواضععدةعلىجذيسارتكلمة!ل!ق

والى4الجليلبحرغربىالواقحةكالمنطقةوا"شهوماولا6أما

حعجزةعن!دبثهصحرضفى/1424انجيلهفىحتىأليياأشار

وحخ!سمالنالهىمانكديراجمحايطتماذالمسافىمعليها"غمفبال!مصيد

حمسةلم!وىالأصصحعلىتا،صديئهعندآا-عذدهيكنولمم،مرضاكم

الىنجالدت!لتا،بذهوامرالجحعكذاشصص!فءوسدمكدبنأرغنة

يصش!ىفشاهدوهاليعمشزلثميصلىالجبلهووصحدهـناكنسفبنة

!،روبحى:،"ثصر%واخبالانهقائلينكاضتلربوا)1الماءعلى

رجالهاعرفهفلما،لاجنيسارت"المىمحهموصكلبرر?بر!ا3نيحدل
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ثموحن،(1لم!مد!دحننجش!ىال!خ!!جصبعالجهاتضزواا3"وبحذو)

المسي!.باانذاكرمالتى)قييةبتلكالنا!يةمثهإسداردبئ

ضنوث؟"يئكببرمشل!اعى(،جذيسارت"كلتقتحل!اككت

!نايريخياءإحلاقأ!انااتجيشفيىنجب-يىة(5/1)لوذاح!صب،الماء

!ثفصعكىعاتوانرية"حإإ"نج!ب:ةهوانهالجلبل(1،وقالا!ت-راسم

باناوذحتنياطبرية:)باسمالتيودكذهكخص(311/بوحنا)خر6

بحر"لا

الجليلبرر!يناب!هايقصد،جيهشيسارت"أنلنابتك!جومكذا

فانثم!حق،واحىلمسمىوكلبشا،طبريةببحيرةيحرفماوحينا

بحيرةعلىلغحلتريةكد؟نةانبة!ل!3/168)الصورىوليم

35حى31ج)آخز!وضعفىنجبدوليثودثلكنه،(1جيتيسيرات،ا

.!الجيلبررثىالتىجنيسفيىات":(الحربيةالترجحهمحن

؟لحرقاحى

رة!ا3!ن(التافوضدمواباءا!!اءبفح)المنبىق!بقئكان

لا،المحموكأىولمديمدشحية!دعلىوالأذصياءالمرسلضديذة"توع

.(ا"!قثذاكىظلإا،مادةانخلز)لالم؟وت!اأسدنجاطحنل!صبئومو

المنهيكل.ف!ثنيادجملوكان

،والشلتانبالجبروتحتدداكانبأف،نحسفدأنونمهتايع

نجالنالدىللر!حةداعيهثكان،افي،،كال!ا!ييانالثأنمدسكا

اغدحممابئداحى...."عنفحنالدنيابهتضتلربحثمايحزتفغو

!ء-بدواتببرواقدالكلدانيينيرىوكر(/13حبغوق)3وظلم
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شرحه!لملظلمنوياْتء...لبمليسدتن3مساحلهـ-نوسصوأفسدوا

الم!دثدرىالفسادوجهفىحرخة"!نج!وق،)كانوهذا(6-/16

حا.وآوت)قبالحوبأند!!آومنذتا

دم-ل)5حف

حد:رةاترذتلا!يةاعىالمسب!يونآطلقهالتىالأسمكب

ب!ذاآخذدالذىالمالاعليبحرتآنهبارالاتفىوباء،الخزبا-

لمكنهاءسارؤا)لىادفرد،ذتهاب!ءلقا(حلىتبلاسترا)

(27/7)حتىدب!لذلكوكى.ال!هدكلفى"وحارت"والثمب!خ

التزانةكىنل!يباأنلمنالايرلوقالواضةالمقالكغنةرؤددهـاءأخذ

،"لملخرباءم!بر:المفخارىح!لفيااشدروا؟....دمئحن!انا

.الدمحقلباسماليومذلكمنذالرقلمذاسهولىوقد

،الخرباءدفطشهلىأوقفزماأ!يخمالامقبرةجعاودوانوهم

يهوذاأىْالى\/!1الرسلآسكلمالفىاد!ارددخةالقسوتشبر

على!عقطواذ.ْالظلمْأجرة:نتقا،اكذى"الَاستكأديىحلى

معاوحاذاكوصار،كلاأصثاؤه3:تفالهْمدلمدال!ش!!نا!غهقوجيه

!قل11لختغ3كىا!ةلذ!كدعىتتهـ!اورشليملف!انجر:خعند

راجعأكذوموادق!بذوبىافعوودداإاالفم!تل11أتلأتحا

.(كذوم:ذماد

!مذاأكؤرددنبخضغوحاتالمتدكه!إ!د!نال!ثمابمولما

الموضع.ذلكفىالبخصر
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حيرام

حللَاكانالذخاالشخصمذااسمكىالشائعالرسمصرمذا

،!المحاءمحسر)وحيرام،صهديتديئوكاناسليثانزحنصورعلى

"!يرومثاوتارة"!ورام"باسمالقديحةالمصادربحه!فىوردوان

قيهومنسليصانوبديئبيندكانفقدحاليةt`وعلى.أخرىَتارة

التارىءيدىلتنهـ؟الذىالكتابال!ايشيرمراسلات:داود

.الآنالحربى

و:ينبيناوجحل،رق!تيامنفزاد"بصور!ديىأم)1اهتموقد

.والنيانالعمارة!ناْكز-كعا،ممرا"جوبيتز"مي!ل

بعثالذىلهطلدمانمعوديةiاقاتهعافىعئالدوراة،تردثنا

مثلمعهيفعلأنفيهيربودتجابا-اليكلبذاءاارادورين-اليه

لهفاستباب،!سكليثيةماديةمساءاداتصنيبيهمعفي!لهالذى

.(11-/33الثانىالاْيامأخبارةىنلكت!صدليانظر)حيرام

اته":3ع،033ص،المقفسالتابقا!شسفىجاء-ة؟

كاتبوعلقلماأخديىام))يدعىلملكوتتا!جبيل"حدينةفىاكتث!ف

الذىالملكننسكوأنةلض!غمظنوقد"ب!ولهمذاعلىالمقالفيلك

وآبالمتأكيدقالههاعلىالكاتببحقبولم.لاوسليمانداودجماصر

دا.احيرام)1المسعاةالمن!خصيةمذد!ولالنفى

بل!ةزر

كلامهمعرضفى!/288)!ذاكذافيتىالصورىشليمبشدثر

3-شزمنزر،برليدعلىبناؤهأبدآنهال!ئدله!فئالبكلعىْ

لا!أورشليماليبالحودةولملينودلهسصحالذىكارسكسرى
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ممتو!4!شددهباءبحدهعاوالراءالزاىبضمأ"زربابل"و

زرعحعن!اه!آكادى11-الا!-لهلايقولكحا-اسم(ولا*اباءفم

"ا.بابلفىU..51511ا".،؟بابل

منرى،أ!هم!ارءدةفىالقديمالحهدفىاليهالاتتمارةوتكثر

وي!صصيهنجادآويذكر(21/1)سدردفىالمي!يشدِر؟تمياا؟

الىويتمير،والثانىالأولسفريهفىحجىوكذلك،"لنمالمدذليل"

دبعىكانأبادلأنفىللشكمجالالايدعبماصراتخممهدأكاحا،اسحه

الاسمْبئهذا

أيضانرا؟بلالاسمهذابذكرو!دهالم!دليمال!!دين!ردولم

وينص،3/27ل!هـقافىالصورةبهذهمذكوراالجديدالعهـءفى

،الحبارةحبصربول3خبذلكاعى!1/13)حنىالإنجيلى

الأولالأيامتنجار6سفركانوان،!زكأبابىلولدلاوش!لتئيل11

وينهى،لشط!لمتئيلابنا"زرنجابل"ي!ونآنينفى(3/17-91)

تذنجهوقد،للأستغرابددءوآم!وهذا،(،كداياا،ور!أباه"نعلى

ش!لتئيلخو1-فداياولحل(3ع،543ص)ققالساأل!ا!اليه

زربابلفصار،الناصويهلىحسبلأتيهنسلاوا"قامتهبامر6تؤوج-

"ْلتتما"لدئيلابنا

التىالباررةالشخصياتمنلازربابل11كانهـالأيةعلى

وشحوبئاالر!بةتاربخكىرمنكوغيرا"ثروذاتكامةأدرارالمحت

أسرهممنلاوريثصلبما"الىبابلمناليخودعادنجلما،منعانجةالقرب

شرجالذىلازرب،بل"كأا"سيموعلىعادوانصراذانجرتإيدعلى

عليهلدضحدوااسرائيلألهمذ:حبناء"كىالكهنةول!هوشرع

ا"نجناءمناللا!يينحنححهومنوأقام.."والمساءالصدنجاحمحرقات

يقول!كما،"الرببيتعصلعلىلملمناظردفوقفماسنةعشربن

.!-31/اعزاسفر
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.ءوالق:التباشةلمحا!كانزرنجابىلاْن-يبق

لحا"بدتت(1ابلزت)!علبطحَاطحاالمىز!!ياس!كأوديىحر

دث،ذهـت!دءذدالم!دهةا!:،ذىاقاحةقىالثادىالاذنسانظاقة

-سكح!،هـبت!نتتاكأةاد!ا.رذوحدتو!ريا3لزالربحا،اث

اصعخيمْالالبساآباتتسن.َ))ْل-بللالربلسانءط

الستادز-نجاتلددىان500!-إفىتد--ابلزكأإأصإمانك

.(6-1ياش3ز111تروفيا

ؤاورود

كا!ذ:

لرثا

ترححابكأضم؟،قيدتمحاتنىزعدحارر:،بىلدبدواو!ت

،3زتبادل!تيملات011التت:،الد،"دذسبأح!بححاوبشيت

.بال!لليلذإكوما

تو.ذ-حسهله

الحن!لؤالي!دلهودَانتل3افيمديرتمةآعادقد!زربانجل"ن13اات

وليمكانواذا،حاحاتك!دط!ع!ىكانلمااض!ستإ"كانالتععبكأفى

س!نجحةيراصر!ما(1-حص!11عاىا!دىامثايملفى!نايبررْدالصه!رى

(52/)3الحهوفىولديمأنتْنننرب!داح!صىبادبىثرلماعلىو،أش!ر

اليحَا!بغاء"زتبا:ا!11لددان)*بتفىادتذالثقتثىحَانفات

بذلأظ،لىا(1ع،874)لاإتولهاكا-بشمتيى.-:جى!تاهبإوتشب

ضا13افيبكل؟ذاءيعادلى*!تىء!ب،.شدللدرتابترسبكورىاجنهد

منكنه!!ا!هـبونالنه!ارإولحا!زر.،:ل)1رت:ل!ؤكأ-س!اغنمأنه

!ذ"!-لْدلم!11تنسحىافي.يهـلبذا:ذ!!د3:بشماكأا!،تملالسحاح

بم،زهـْطبىل)1تْتاثوز6!قا-كمآت!رك!شا!تىولْبت،ائا!تنم

..لمانث-دتدفياثْا5بتأ!ذبإ:ةقاادتشتتتال3اثتتكبمورءِؤىبدهموا3
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لمثحااذا!بنالىنول2"سدتلط)1حهـدبةنجرتا!،ت

السد!رْاأ!اشأنالمينن!د

نجانصرف،د؟ةاليجرالهـ!دةصفشق!ذا!وقفهآنءدق

تت!جخ!.أ!دبتادهي!لالىحلبم!الجه

دون.OLIا

ونسته!لايخقوبا!بناءثالث(1لاوى"الىإوبوطالايذتسهب

قنهاتعدد"واخذ،نوثرهِ!!سىكلمال!بان4/5الثدتسررحن

آبائهم.وبيوتعثمائرمم!سب"لإ!ىبنىبينمن

11دينة"هىأدي!حاحنوأ!خت8شع!!ن11!!آخوى3لاوكان

دْاتترجا:دطذا-ر!الباتتإء(ذثن41وثتحالمث!حةالدالبقئ!-)

!حور؟االثهب!؟كفح!لثكيم)ا!!ى!حص!ربىنشكيم"هاكرآبوم

فوقرت،كنعانأرضمنالنا!يةصا!ب(مالمبوضمالرإءبفرتج

تمكلم.وأذلمبا")1وأخذهابباوتحا.قلنفسةتحنا!ا!!قحاقلبهحنالتاد

يحفوبالى!حورفعضىز!جةلهترونبنشىكىا"نا"نجاهشكيم

ابنتهْ"دين!نبلهى11له!مور)!ا؟نلأنغاضدنجكا،نالذكأ

كىقباحةحصنعشكيمآلط"وا%هـتينهمليحدوبولداوشعر

.،لئباسرا

كما،البيتبنبينوالمتاب!ةالمحماكردتتمأن!ص!ر!وعر!

بشمن3دديةا)اتثدإبهإبحاإدش!عادداستتت(1شكبم"ابن!أبدى

وكوأختيماعياءد.نبستي!لام)ف3قالواولكنغمذقلوا.غازوان

يج!4ذكرل3ايرتذو11إنوررحدءلؤواشدتت!ا!ا2(ْغافأرجق"

.(1اا!تفشهخياانالشت.ذيهطبر

كليم.-اختت!اث!!وكأشا!مذوملانثص-!اواسدتجاب

!ا!نضب!جميط!لملاللَأكئئب!
38د
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نجاححااذ،تجااوك!ت!بلةا!وشحتونلاوىقالمهماي!نلمم"

ثر3إذا%!ي!(علىوعاجااالإتئأقا!ناتامحنالثالثالديئمفى

آ-بخثااوأ*ث،!ثايميم!!كأثقتالأكما!تلاثمماقيترالبدت!-لم

كىصال3علىيتدوببذو!ا--ولى،اوتربشكيمبيتحنا،دينة11

ذوكل!نالاْحافالْواسدفقواإنساءااوله!؟،الحدولوعلىالبلد

ولديلهع!ىآنكزالذىبحدهـبنف!دلىحتىاد!ضاعه!قعدقعلممالت!ل

ث؟فردونهقلدليذبْروعمواكحر!م"ءليديجتنحانحخاكةفعا،ما

لا.باختنايفتلزانيةذظير11عليهردهماكنَان.،وبيتهروثفيببد

.شمحونوآخيهلاوىأمرمنكانمااثت

.المذبا!جتقديما"سلوبيتضمنالذىويبن3الاسفر،.مناك

سقرحنالأولىالمثارثةالاصحا!اتةىواردهذا!شرح

د!ا.لافىوا

ز!كياا

باسمالمغربفىا!لحروفلالميعازرالمثمائعالاسمبلمحازكأ

متروناالابذكزانقلالذى.!أئ!ظث!62ئ!ول6لازاروسيمه!ال!:

اخلاصاابخاسآشدمنثادثتبموكان،!امريم11و،مرثاا)بتتيه

لماحزضا11وكانت،بحيعايرنجبمسو.كان،السلأمعليهلملمسبج

؟و!ناانجدليفىالميهـعاالاشارةوردتثقد،ومفيملعازرمنأكبر

كا.ختنا6عنهاب!حنابخاراتواقع!بل،(11/21-33)

ءكلي!ا،وبىرسالمقبولايثالاان3و،المتقدديىكلوتقدرها!!سبحدنججل

لملقائه!:ت3لعارْر11ا:خيا!وتنجحدصد!لمدب!سمحتلماإنهاو!دث

لو..ْ)1:لهوقالمتالتافىدةالأشقاءحانتلمهعنبابيتةىوآدركذ!

أيامأربعةبدالقولذ!كركان،3أخىيمتلمسيدباكناحَذت

.ا!باةالىبهـلىهآنالمستحالىتط!ثم،لالحازر)ادذنخن
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اسرديماابةاحتاا!-تودءتها3ت-ريم)1أتد-اارى"!-ثا11وعادت

جاؤواذدكا:زاا!ذب-ت؟داليمافمنبا!ضخمدهـعةحربغكاليل!ت

نجلمثتاذا!د!،فيفخوكاتلمحبولاتفيثالقبزا!ىعاضيةآ!يخانهايحز

ثامرثا"تتخاآلت3قا!الدإتوخا!رتلدولشندسرتددترت1)لمنمب،ا

علىفدلفو!سوهآبنفيساكا،كااتناتحامناكانل-أنهمن

رنعافي-!تابتترعايهوخسعقدعاكارةن13وفباءهقبرد

."آباما:ر:شآلدلأىْأتتى11ْان!"صرثا)1لهاتصقا،الجر

يخرجآنال!م!لامعلب"ا!لسبحكناداهذإرهءنالحب!سرث!ا

لمال!نددليمل!وفووجهه،بأقمحلةمرب!حلاتورجلادويداد)1فخرج

هـامكررود!المذإبلالاقمحلةمنيرل!دأنالعح!المسبححللبثم

الينهودمنكثديىناكاذدالممه!بحفآكنالجثيعاحام!مشى"لعازر،1

جمعوافقدوالفرين!يبنالكخنةرؤساء!نغديىكمآما.يةأوعدوما

آياتي!ثلإذطَاالاشمانبهذا)1نيصرنبفبماللتشاورم!جمعا

يمغَمىل!آ!)المسبح!صل،دذلامراقعليهديآوررو!فرا!وا،كثيرة

لا(ث8612ء13)متجحطفىيانولتاشاروقد،لماعلالةافيردبين

.المسبحيدعلىا!!تىصنلعازرقيامالى

اةيامبستةالبص!حلؤلي!لمعازر11لأتيهاعشاء"مرثا"وأقامت

وأ-نت،(1عتباببت11فىالثشاءو!ن!الموتى!نتياحهبعد)

مسرتاكحا،ءيسىقدمىبودهنتغال!ايبحنكأشا(1مويم11

بثط!ر!ا.قدميه

.لازرلفلاففة!غِودالمد-ودبر

خب!(11-35،21/1-11/1)و!نا؟هانببلووصدف

،،.!تثا11وم!!يمورذبولjو!برذىال؟؟بناررنالحازروريام

الشرقىالمجنوبالىتقعكقريةهنااليثياالمثمار11عذبابيتأحا

تازرذتامت)!با:تذلثذ!،الددلهلأؤربالزبذولىْلجبل

3"9لم/أ
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Le!س!:0Opادرادوح!عداالتازارية"الى(قيتردهـضاحيا Stran

504,.Citالمنماحجلاولديثاشىاجمحهَيخ!صركا4آذالِاالازارية"اسم!

ىتاظ!تان(2ع،403!لا)افئا!!!لمادْتروفكذا

البوماد!حوح!كأدايزالل!الازكأتت؟؟عنبابشا!اأفىلماالمتازا%دة"

كتابهفىالادردشع!الىرصااذا5،ال!تكأفيىتقتنهوي

ملكالمثانىروجىتطبتاأم1184سدْةألتداكخأ؟افداثذرْمد

تنجلمنالشرقىالبافبثىان(9!ل!)بة!لفانه،صثتترر

5"العارْات)1ذإربوصدالزت!ن

!وْاب

انسانبخاأريدفان،شيئينعلىالد!راةفىالكلمةهذد،خرصدت

واقعةفناحيةر!لىا3بياأريدوان91/27(،)التكوينل!طابنابفعؤ

بهاويقصد1،حؤابعربات)/لمغايقالوذد،الميتال-برشرقى

حلئاصعدالسلامعليهموسىأنالتوراة.-تكر،لاآتيراأردن

!ناكصاتانهالمسنرنفالهلماد!ولكمالا!الأر!جحيع)!ربكأراه11

.(34/1التثنيةسقوانظر)،ادهـبقزل!!سبهـ!

النممالميةالمحلكةور!%زءا"!ؤاب11صبرت6سايحانحاتولما

ألانجيليةالكنيسةراعىتثرىتورجالثصلىقيتلحاحسب

.389!لى،القا!ويه!فىءفي4كأصااليتىال!لمحمةفىبذ،نلليرانجل!هى

با!حبرفيبخااكدتفاتثدالذث-جا؟،لإَتاتحانملةاتتر

باثِبىال!هشخالألا!خثاء11مآتىاتاا!!برو،-ودى!تقأكأتثؤذ

ا*-..ات؟ل::نأ.ا%عهسْا

rAA

http://www.al-maktabeh.com



ابتكعتلماآنهالى34/7الأيامأتبار!ىالمدورادتشير

-المكابدبطجد،ياريبلي!"واالالمقرعةترجتنمر؟بذىفرق

الىالركمانتيىحتى،3الأبنابينو!روبحفازعاتفشبت

ي!.!درل!اد1دولهملرولم)

القاموسذكر،خمسةومىالمكابيب!ياسفاتيحرفمامناك"

الأسرةقياددتحتالميد!دا!متتا،لتاربخع!ىتحد!ىأنها

المكا!بة.

ن13لماذاكرا-القاحوسيشبركما-الاْس!ارتفىوتتضعن

للسفرالعبرانىا*خدلخماعوفن!اورجمدماليئ؟دعحميان-ن

اليرنانيةْترجثمتهسوءَبا.قولممالأول

،"تأربخا"ت!-طأن!تحد!خادا!تالدةالإْفبتةفارالألمهأ!ا

دتترضاذ،الثالثالسهرالذارد!بة"الوب!طأممباولحل

علىواعتدائه..مق317سنةلأورشليمالرابعتاليص!سلزبارة

الاضحليادْحنال!دكندريةنجىدالميننعلىثقيوحا،المحت

بأنناال!دمذر!ذاحادد(319تلى)!الداحولهو؟حث

."خرابْية"

سشة!تىداليننتاربخعلىكش!لاقيسئارثسذد1تراةحا

.الميالأدورإلق86

اذإكااناثان

بمامانوس!با!د!دالنحص!كثننان3و!قذابانبياءأ!د!!

سفرطَفىالصددمذافىوردحماذلكتست!يد،والصلأحالخبثفيه

.\--17/6والأتنجارالمثانىحمتكأبل

VAq
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ئى-ليجانجخعهانظ!تى!جاتاودو)-ناثانببنبتَشادلغ

ئاك"الحثىورباا11ختهعلىوبؤنبهتيفةيةباد-ع!ب"كاأن!

اتَما!ظثرياأ"هـةبىزاوددلوات!،دازدحبث!فيىاقاثتكان

ححمرعهنجيهافادثالقتال!!!تفىدأوريا11فبورلزاد3منتمفيا

فاستن!ر،،اأؤريا،)اصأةحعالبوله!ليتلاراددخا!ا+ل:!تم

أخدْود؟لاممصيما"الربءبنفىفحفينه،/داردنجحلة"ذاثال!5

حتىأببقلبثأتزطالربتط1فأصولدالهت-لدت11أورياا.!وجة

1/)1،الثانىح!!ثبلرابخ)%شمراد 1 - 9 /1 3 ، 36 - ')C.

ةامر6ورنولددماتفقد،د)ثدبداتذرفيعاناثانوص!ق

نفنمهْيحذبفا"خذأوريا

لقدحدىلأمرهوانصياعالناثانالمخخليمكثبرداودكان؟

بدلابصكهحن،انسليت11يضبأنعليهاشار!بنالبمااستصع

الدالوضمآثلدا!زدبئتح)"أدونيا"اسمهلهأخرثلمدمن

داودوفتل،(آلمفبددماالمدو!ةالباءوتنفتدداك!نوكتطر

فىحلكا"سلدجانالكا!ن"حمادوق11ومسص!علبحدذاثاننجهاشارحا

بالمتهفصيلالا!بار!ذدوردتقدو،لااور!ثماديمفىذنجعو!!جيرثن

40ْ-33،الأولالملركمنا)*ولالاحراحفى

ن!دير-ن

تفعلمانايبن11يسحياصثيرةئربولالىالحم!وتىفايخميتصفي

..المناصرةحنالثرقىالجنوبىالقسممشارفعلىالجليلفى

المسا!تهتلكالمىالفىدتكذدبنياتتخ!عالتىالأكحيةودربع

حينفيالمنرالسإددبعلىتحتالتىتاتبالمط!!إتيذبرراردالكب

يشيعونأنالمداىلمرلانايبث"بابقاربفل!ما!اكألهذى-اضريخاكان
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ثذدفىو*تبدماكانقئ-علب"السخينالمدععترف!!ىامتحلةابت

ناالمشببناعراثمكاء"التن،!اوت!اعليبالمسدبتفحاث،اكنيا

ا!لاب:قال5ومرطهدوتخدمثم11،نجخرو-اإش!قاءدقالمدلىابذزدف

اخه،الىفدفحةيتسلم6وابتدإبتانجبإنه!5لادغ11:زلأزابإاث

،،ْغ!بمذ؟!كبتاقامثقائلإتاط!اوضبدوتوفتالبهـتِكآتذ

.(33-7/11ئأثاذظ-1)

الؤداسةوبالأك!؟ةاللرخلةتلكحنتنا!بتقريةذ!.تتمع.صق

ل!.لم!مدب!بباعند

Iذومهادك!و

يرب!واد(المضصوحةالذونوتثدديدا!اءبك!در)هن!مأدىب

كما"مذثمابى!لاوادىلهبقالوقد،والخربالجد!بحنبالقدلدلى

الملوكفىوردحهـصبما11هذرمبنى"أو،/1518:بش!وعكىجاء

!تشا،ضعا!؟!اقامولهاقال3!اداليننويصدد،33/01:ذىالثا

،تْكلمة،(مكذ"اشصدةتْ:أْذلكءلىطدالمهنالمهلطة3 "لم.وحسلأ.رلاصاص-

حتى،ائجيلفىواردةاناقالتاراتببحصىذلثفىمسدكأشددا

.الاموساليياااشارالئالمواخحهحفىصركأيرةاركلعهنبدلملكنا

ستراتجلىوبربط

-218.P8بم,The Moslems3+2حجrange : Palestine-شاكمL!eأ

ب!002

ال!تاببحص!علىذلكورىمحدمدافرود!وأدى؟ديئ؟ىا؟اواض!ايإن

*تسروحرىوناود،قوتالمدسىأحثالالمس!مدن

يةصد،عبرن؟!اب!

وصْدملحمادا)نجتحا،وية"!سةلملحطىاآ:ذاءإتررثاآ!داببؤن13

،(احةمرنجوتاءوآترهافتمنالمثنادالداءوفف!وا-ثىادكىالراء
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والعظحة،للؤعاثةتصنلحااحاتت(1ابيز)1وكان.اودد%تاومى

الذىانثالداتدآن،9-بم11/ايئزلءدإنما::ارآخاحاءك!د

الجميعبؤابفتئدم،"وقا!داراسايكونلاآث-وسيبنالبيضدرب!

ا!صىْ،فىآقامالذىداودالمىابإبتاثى:وآن!،(،رأسافص!ار"

."داودحدبنة11وس!!ح!

ومواولاددثالمثقتلآنهالاداودلت،لهيزابعةحبنومع

استحلاعالذى!الباءوسكونآ-لهالحزةبفف!)،بشالوم6"

قلسبع!بشحوذأن!ديثهالفوحنخلزدوحسصطائه3وذب!نجاقتط

!سباطجحيععليدوأثارآبيهعلىآمفتاثم،أورشلبموشعبأنجيه

كرولكنهجدشهفىيوابوكانا:بىيهإقتألالمجندوجذداسرائدل

لمحاربةيؤابوخرج.خالهبقاتلا"نفىمنهكرا!يةجيشه!ن

يترةقان-النثمحبكل!نح!دطحععلى-دارلىفاوصادا!نجشالثم

شدادماا)كاناذء!!عنالثحميةدثاسصىولكنه"ومابشالبالخى

ببنفحلقبا"راسد!قتطقآكةتحتبهب!3الذىبالمبشلدخهلقد

مدلىوتوكهانتللقأىلماتتهاتىاالفلومر،والأكأ!داالسماء

الم!نجدنجة-جملتل!انيؤابظحزد!دحهحنواحددِؤاباشفجا-

بحتلإد!،اتن"آنجشالوم"الىبالسرءبددي!إنلهلكانحااذ

نا،ثةاتفبآنالا،1يزاب"!نكانفحافيهدا!دوصيةسمعأتا

الكثيخةالأتحمانضثعلقا!دالابزالو!وإوما!بشاقلبيمىامسى

نجايبودسحعف!حا،الحنلنان!نثة6ثاقتلهكىوساعدد،الملتخة

.آبشالومابنىيا)ابصدبقوراحوةكىالاتزعا!أشدانزتنحمدرعه

لا.!ء،ضكحتياليتى

أغضبتالتىالخشائعصطاتيىارتكبحلماعابؤابوحَان

دتبحنجلمال!تنتنىاحمعنهـبدداىد!لىتتراذولدل،حنهدا!د

دقتلها!نسلبحانابتحنيحدابانعلىداود!حلححامقامفته
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دمهالمربورد"الندبفى!ل،ثرب"ي!عهفام"يوْاب5!يرب

.3/33الأولالماوك."رآ-4على

ذوندنبئ*وع

"في!ه"تحثىباننهاالم!د؟نكذابيسرمابخريةكلمة"يشوع

ساكنةماءبينعماوال!اوالياءبغفحوينن-5)،لماحخله!الربالاأى

الحبريةْنجىالتا!سحاءمن(!اءوآترها

نأذ؟"نطالمعإلمذىالرروجسنزورىال*سمهذانرىاحول!6

لم،قائل!!حاذا-اله-ثائبللمبذىا"رس!لهحين-اد،سةلحه-سى

اسرقوالهايراكيماله:أ:إصكمال"،يبوه":لمبميق-لأنفآمره

.!اليكماسنىأربحؤب!اله

."هيئن"بكلمةبداقفيهاامق

11"يثص!ع)/طل-أانالحد؟ماقي!ء!نر!و؟ثول 4J،هواثع

لموسىتلد!ةوحصمارضمهرإلد؟نا4وآ،(/318لددا)ذونأةنهـأذ"

!يناسرائبكبذىلقتادةحوسىكط!نهعنددتادماع!لفركان

لهبنتخبا؟ن،،بط!!ع11-!لحىوا"تكأ،إفالبم"قعحافي11نخف

.(17/9الترونسذتانخا!0(1قفيعنا11ربة!ابنمدفيض!رجا

الىوديثدير،فيمردعااذصدباوذثتالهشم!دىآنلاخباراوتهـوطَ

:؟ةولاذش!؟قىإ!خدحمصرشعاعرتلك

هـليفا!!يزلثص-خخنطأ،لب/ةِكش

ل!ثادبىدثاالفوو!ادلي-ثأ!

مجقولاكانأنهي!ث!وعيهط!ر!!أ0701!!)القا!!لدده؟!ثلو

.كثبربنلأشخا!لىنسبسأن!
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التهو؟يبالتيتشتط!%اب!ن:؟تأدنحد،القاورولدقذىوردكما

شا-مناليهفيرجع5سفرءنههـ!تا-،بحثاتضثنكما،بيشوع

ية.شاتإادكتء!دادلال!هتزا

نتالمشثادو!تا

رْدَكأيا+11ولا:ود،،ب!بى11طالجرهـ&ند-دولمتحدانابو!نا

بيريىالدغ!كأىكباءتا،وإ-اافافىحنهلإد.تلهببأن4كأبدعاالذطَ

القمنبحَلعةمص!قاوكال!،سعياذإل!!لهالقيجتلإمالذى

اكومدالذىالكزيماكرآنئىنحتدكانافقمحت،"،و!!!!راا!ل!دب

اضع.ا&!!بر3نجىتبثبهـلفذكوه

وقا4يصفهكحا!افيطبهاتالبررد"منبوحناأويحيىوكان

زكرياااباهم6الس!اعايهب:ربلبشدروقد.16-1/15نا.انجبقى

...الرباعامعحيحاا!ن!ب،صنأنهوأذةاهافيلج!ا!ضىورو!يه

ال!اسرالْبلبرنىمنكثبتبنيردو...لايشربومسكراوخص-ا

عاقر.واموأتهشبخوهـوينجبأنزكريافتتهجب.،4)،مغالوب

غلاملىدكونأنهىرب!ال"استعاقولهفىذلكالىالدكنابوأشار

لآ)"نخاءحابف!لالمذكذ!كتلءالحروا!!آدىاوكب:بلخنىوقد

.(304/عحران

آيا!طةفىحتتىمة/1بىعبنجهصىْأحلرْ!+تا،عجببكتىولم

السا،معليهبدريلقالاذ4!كتاادتالمسبيئالر!ابة--حف

لىاخاحماهـد!!ى!تآوراو.ْ.احتدتجنوكوام،كلا!تدمبتا!"هـيا3لز

الحممتلاز،ازحَزد،%كأجني!ا.(اإدافي.ااداذي!ون3بالتىالدِ!م

.ْالايماءعلىكارمهواقتصررؤياىرقدأنهالنالهدافيخ!
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اسحهبخالأملبثرركنا6زكزيايا)فثلتتاضزاك+كألودقي

كأكانتغافىماىبءوتأ!ىربقال.سحيالدتقدبر:تإ!إمدببى

ءإى!ور!لالتكذلثخال.اترعتا!!لخت:دتاعادتدىاحرأ

قال:يآ3!وابلرب!الشه:يتاْدك!امذل!ق6:تكوءدمين

ا!رابصنة!مهعلىفتتجسد!ياْلدالذلاثابخا!درمد،1آل!يك

ورهـي!)اتمْالت!ق"(وعشد(رد3بلهبخر!اا"نابشمكأو!رى

917/-11).

ا!فا-فان!بت،بخشرى41وصددقت،قادر!نالثهـبلاَيةوتمت

له؟!-ذا"دالمدمالمسب!دةثىالمعروفلمايحيى11ولدكحازكريا

الرحَمرأتينادبقودالكتابتذيايريى)الذكتابفيهقالالذى

بكئولمدولإبوالوبراتقياْوكانوزكاةلدنامنو!ناذاصبياْ

.،حيابنجحثوبومي!هـتويومولدب!مءليهوسا،م.عسباجبارا

.(51-91/11مريم)

واعتزت،،أشبربستةبجالمدهقيإلزكزيان؟يردى!كألمدن13ر

أيضا.بهالاسالأماعدراز-المسيريةبه

ءالقدسالروح!نامتاشوقد"-المححداقب!!نا!ويريىواد

فىجاءاذ،الأوصاتبإبلوصت!الذىالم!دطإجبرفيرروبش!ر

حنالمواودببنبقملم:لكملأورثا!قا!ق(،11/11!تىانجدلي

لا.دانالمحطدفحثا!نأ-خلمالنساص

ثلاثةالنامدرد!لمالايارْيأحرالزانا.أ"كتابفي-صاءكذاك

."ر!زا)1،1يام6

لاالشخر!ثاا،انالمعمدبو!ذا"آنيةلمسبتاايةالرووتذطَو

ايليا،وسموهالمسبحقدام"ذإوكهبنتظروناليض!دكانالذى

كل؟"عم!وابليحرذدهولمباء4اذ"لتافىضبذدالمسننغهوقال

.."اأكأادءِحا
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ليمحيححمرلم-وايةالىتدحسب-افب!أنومع

"المححدانيوحناءطلز3قالأنهيخ!!اتافىميذهأتالاباسمه

.،31-71/6تىفىظرا)

علىالمتخلبىقر-زكريادنيردىآو-المحمدانيو!ذاكان

علاالذع،ور!كذ)":قائلابالمسدجيبشررراح،ارنجدنشئنوات

ديى!نا)"قيىكانلأنهقداثعىصاربحدىيئتىالذىان:!كنه

،ني!!نسألودروأواهايريىآياتمناليش!درآىولما

فكال!9ا!بريةفىصاكأخص!!تاتا11:لمخقالطويل!!اروبحد

دواضعه.شدةعلىدليلااهت

يفحلماعليةالمي!!دلحاكانكر(1يعحد11انالمش!إبر!ناوكان

ىذنجالماءيح!بانه"علينيمفودلماابلياولاالمسي!"!!لميهلااذ

ر1شد6ثم3ْونار!الئ!لدلبالمر!حفيحمدا!لسبجوأما.الم"ردنندت

بأتهالمنمبححهنذاتههـ!هـت!حه!!!طف(1ْولدلخلمنىألْهاد!

"ْ!ذائهرسدقييرلأنبحستر!ليس"

ولمباثحهالإَثمحجاببةعنبكفالممدانيو!نايكنوك

وندد،تر!ت!ئحةئىر!موالتاغية!كبرود!س"اتجهي!أقب!!نجده

المؤحنبديئوحَان،(1يددق:ت!،1أت-،احراْد(،ود-(مير"حه!شدبنهعث

المحلاغيةأثا!تعذيفة!!)جيةذلكأجلصن!يرودوساللمحابرشيحيى

ثورةيخشىكانولكنهقتلهلويتمنىوكاناالخسثىبهفزج

(3ْ-3/91ْلوقاالظكأ).قتله!وانالمناش

خفىبترريض،س!بردت11يدصكل!انالمتدحنايروإهـستشمهد

"ْسالمومى)1ابنتهااليهنقلته،مبسوديا"أخيهاحرأدمن
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بقتلهاذتنهتالتىيوحنالماساةءرض!ينالانجيلانو؟لملأحظ

ملأبسدات!نزمالمبنستحليعولكناثالم!الومة"باسميهسحلم

ابنةسالوحةأنهنانجيلهفىمتىاقها!الشالرواصة

j!!بردوس!بْسرترقرتهبرودبا tفيتحمحاانناحندبقسمت

على!ناهااتخلنىقالمتآحها!قفائنت9تكانتاذبش"!:،يعَمإإ

السبنفىرأشهوقحلعفاارسل...المحمدانير!فارأله!كلبق

.11امشاالىبهخجاءتجميةالت!الىبهردفجفأ!فر

أعنالرسلأءمالمنعثصرالمخامسالاصحاححنو!مددم!

الشقاقجرىحينالقدسفىالكنيسةعمدمنكانالمحمدانوءنا

.وغيرهكالمختانخاص!أمور!ولالنالهىببنىالرأفىالكبير

الجدددالعغدفىجاءإكماالمححدانديىحناتاربختتب+طاواذا

وبقيةوبرجاحس)أزمير(سحيرناالىة""افس!وله!الىذثب،":نبد

برالمتفصيلكلهذلكأتنجاروور!تIالسبعالصخرىأسياكنائس

.02-1/9اللامودىديىحنارؤيافى

لقيقىاايىون

الىالذهنانصرف"ينهوذا"كاحةالسداناعلىبرتاذأ

ب!لسحليئ.فص!ضعثانيهماوأخا،قثمخه!آتد!ما)تا،شيديئ

و!ستقياءئاكانأهـد!مااتذينعلىفتحلاقالشخهقفأتا

باسمالتاريخفىيعرثلهفسحىقيتراوأحامالم!ها3علد"ديىلد-تطآ%!

"ْالأستريوطى11بيهوذايسم!لمماوأكثرلماالخائن"ذايغ

حنوا!دالْهفْيت!لالأله-خار3كذذىآوليحاءنوإت:دزرَتنم

!إبالت!سفرويورد،،ليئة"امرأتهكنلدتوباكاذأبناءأربتة
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إياقتفأ11مكرو!ةكانتأنبهامذدلمئة"صبرمن(3/كب16

نءدوق!تثم..ْفي!ذاخرثمةكانآو،دا!ربحةذولدتال!ب

.!ذلأدلرا

تجثيحاات!تهعلىئدحهبث!بببول6عذتا!دبشا11يوسف"!كان

يحلرهـو!أويتلودأناخ!برتلمهوكادوا،عليهأ!نقتق3بصورة

أخوثم؟أخوهالاالسىءوم!كرهمتدبديىثمفىعننهمدشذولم،أرضا

،الأضرارأخففاختارمقاومتهمعناعبزكَانولكنه،لاي!وذالا

فىوهوألم!بهـسفمظ!ا،)الكريمالترآنفىجاءكمالمثموقال

نلكفىاةالمت!/يىوقالت،"السيارةبحضىيلتدلهالجبغيابة

ثلحمهمأخومملأنهعليهأيديغتكونلاحتى"ذلكعللج!عرضأنه

.!37/36الت!ينسفرراجع)

الكريمالقرآنآشارأقد.اتجادالذق3وإ!ؤامراتخ!ن!ذ.وا

فادلىواردممفارسلواسيارةوجاءت)تحالمىذتلمدذىذلكالى

(نيعملربصاعليموالذبضاعةوأسروهغلام!ذايابشرىقالدلوه

بالكتابيوسفسورةفىمفصلةالقصةمذهمراجعةويمكن

15الكريم - /9 1Y.

درام!بتستلهحنئس!رودبعضاخمالتبفىوموبهحرلقد

الذينمؤ،ءالترراةوتسمى،الزامدينمنفيهواكانوامحدودة

نسلمنالربأى،با،سماعيليبنمصرالىوتح!وهاشتروه

بعئرديئاشكلدتوهاننبمودردد،السلأمعيخماابراكيمبناسماعيل

ا!فهطةطصن

.الأسداطأخلثهراْإ3ْالمذْا"سداطهلنوذاافيح!4ْءإ-؟ !ىلوب.و-!ط

فىاليهالاشارةوردتاحال!ربىوالبأله!اك!ةحنب،كأذاونجلغ

1-8)التكوينسقرمنوالأرلتنالتاسعالاصحاح Y)حيننلكأ
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لنهموشهرح،بحددمنمافى!!دهمعما3ليحذشأ!لإدديثوبجمع

سد!فاتفتهاندال"وذاب11الىباءفبا،خبنمواحتكلتجرم

ا"بيه!بنولهدشجد(حلْدوااثاْءتقث%شلىبتدوأنيرتزنا.%

دبذودالسفرنفمه!وو!ثة،(9-/948ن!بالت!سنر-اجع،

.(1أسدترديبوذارا

لمااسرائبلرجالان(ا03A/)ال!ك!اةسذرضوبرد

لماأيل)1بيتالىالحماعددياأولمنغبكونصن!سالمواإتج!ورزا

.!أولايمهـذا:الوبقال

كثرةبدليلعنهراضياكانالزبآن4تاريتمن،نمدتئيد

ال!؟دسفراذظر)غيرممعلىأسباط!وتقديمه،الاْلمدنجاطمنحارزف

26/33 ، 4 / V).

نغ،كلهاتكنفلما،اي!ونأرضءليهاقيحل!المتىالأرضأما

تحديدماورد!قداالفلسحليذيينأ؟دىفىالسا!لمدنكانتاذ

الخامسالاصحاحفى-اليغودىالنص!سب-انفقديئالدينى

.عيهثشسفوكنعشر

لإسخر!وطىا1وذبى

إمالساعايهالمسي!حيت3تاأحتكانسدمحانبطيبر!ذاد:

والتبشديىدء!فلمننت!راصتلفاهمالذ؟نعشرالاثنىرسلدتن-قحن

علىق!نجوءاااتغدرجا،حلىافيلهطتكأب؟بحميوذاو!نان،بابخصرانية

رتاولم!،!نايا!فىوالترالتان!تغلغلتقد،والحلحعالغ!ر

ءىْرعيكلإلاو!!،ذ؟"!ذدتحلفيحةوكاتتاعزوتدضأ-حاءاحنير

اذاتهنفعاال!مد؟بلمذا!اوطَهفىر/ىانبالنمد!ةا!سنةضجازاة

حت-وما.المنفعمثاكانوشحتى
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فيطيصرحلمولمكهنوا!دتكادناءتدفي"تكأفالمدطب!:!ان

ذاتلتافىحيذدبولدحنذلكنستأبد،حرةذاترحزاالياأشاربل

حاضزهم:ثذاسحثانبنويغوذاب؟م

ثخبصت!!ششلتىوا!داان.لكمادكألالمرقا!ق!

المذحلراتيتاتلونورا!واشتاهغهتتنر!المدشلذلكحنتلأ!يذد

يخ!صالد،اكول)؟تيندرعتث"حتىدار!نتت!صم11بخبحدائيحا

آغنمد!ظالثذاكهـو)1فأجابه،خ!مالغ!خهلىكذاي!!نن!أحد!

سثحالْ!اذلبيمكاوأعيااللئةفثرندر،رأْعتا؟4المبحةأنا

يو!فاذلكنىراج!ع"ْانالثيادتلدالقحةافيحى،احمىالأستكأبو

13/15-37).

محاني!دبنيوذامعالصندوقج!لقدالمسبق!3،ز(

عنكشففبورالااذلكبزدهفلم(13/93يو!نا)الأسخزبوحلى

الصندوقمافىسرقةعنتورعهءدمفىتدللتالتىسفايرته

.(12/6يرحنا)ه"كهيل!ىمايحملفكانلا

بوملعازتاخت!ويممن'!فهAحييتدلؤمعلىيدلرء!ا

بمناسبةيسرعحضدرهعنابيتفىعشاءمرثااختهماأقامت

ن!ضافأخذتب!صذاكحريمعدتاذ،الأمواتحنلحازراقامته

!حسمرت،عيسهِالمسبحؤدمىودمنتالثمنكثديى"ذ(ردديئ!حليب

بنذايعوفقال..الحاببرا!رةحئافيتنجاورناذبتط!تكاقدميه

الحليبهذابتعلمملماذا:ديشلعهانالمزحعالآسررب!!اىسقان

الر!خةلمهفهـركإفىوكال!،"نجدافد-اءوتىديناربثا،ثمائة

خ!!ووضتتااللإببي!حإودتنىكاناذالبشر!!قثت!وثى

-شاءحاحىندكديمدتقالح!نتوقفى
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بالشيحلان-باسح!ويصرحيسمهلموان-المسبحن!تهدlو

منحَموواحد،عهـث!رالاثنىاخترتكمآناآليس"لتاثميذهقالحين

عن!ذايسوعقال"بقولهذلكعلىب-حناويعقب،نجشيحلان

واحد"-مويسلمهأْنحزمثالمحانمذالأنالأسخربوطىنممحانذاينهه

.(71-07/يوحناراجع)،عشرالأثنىمن

يشيراذ4ف!ايةام!صوأالأسخريوكلىفيوذاحياةانتهتوقد

الكنةلرؤساءوتسلي!عهبيسوعحا!حلعلىندحهمنكانحاالش،متى

قد:قائلاالميغمالفضةمنالثارثينرد"،حينالمشعبوشيوخ

،قالبماالروساءهؤلاءبكدرثفلم(1يريثادماسلمتاذأخحلأت

الىعمدثمومن،نفسهعلىفندم،وهؤ،ء!ؤلاءخسرآنهفأدرك

حتى)"نفسهوخنقحضىثم،وانصرفالهيكلفىالفضةحلرح)/

37/1-5).

الفاجرالشرير!ذانايةكانتالزريةالصورةمذهعلى

يستحقها.ذ!ايةوهى

ي!شافاط

القديمة،والككتبالأسفاربعضفىكثيراالاسممذايتردد

قضىمكذا)،اللفةبتلكالحالمونيقولكماومحناما،عبري!ةوال!لمة

"،الرب

!حللقتاانئهاك!ا،الرجالحنرجلعلىالتاريخكىأطلقتوقد

الذىالشخصفامافلسحلينْفىالأرة!حنبقحةعلىالقديمفى

يهوذاملوكمنفواحد-سليعانحملكةانقسامتد-بهاتسمى

ت!يزوقد،الميافىدقل!التاسعالقرنإخرياتالى!كعهأولياتترجع

!ا!نضب!جميط!لممسللَأكئئب!
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فىسار؟نهححهالربكآنحتىالاداهـةوحسنالقل؟بالحكمة"

91-17/13،التنانىالأيامآخارسأرعددهـوقد3دا؟دحلريق

بارعكلالاومافيهم،حكمافى"قيوشاخاط"بميدمتعينكانمن

وقيحه.الوقتذلكبراعةبعفهومعملهفى

آنه(11-/915)المصدرظ!هدذكرهمانستفيدأننالكما

،"ارتشاءولاححاباةولاظلمالربعند"ليسلأنه،عادلاكان

معلاكالرب،استحملدحننص!حفىجانبهمنيقصرمويكنولم

ه،الصالمح

الحدلفى،يهوشافاحالنايبدوالحَريمةالصورةهذدعلى

لكن،المخللومعنالخللموردالرقباحقاقوالامتمامالادارةوحسن

الاْولالملوكسفرذلكيقرركماشاكلتهعلىيكنلمملهولدخبة

باس!القديمةالكتبفىيسعوقالذىوروالولدومذا،23/00

.،يهوداملا

الشخص.بهقصداذالماب!وشافاحا))بل!ظيتحلقكيحامذا

المقاموسيرفهالذىلماي!كوشافاطلهوادىك!ناكالأرضأما

أمليجلابقحةومو،أورشليماشرورىالواقي،قدرونوادى"مو

الثاثئة.السحا!يةالاْديان

-،716ص)سالقاصذققدرونبوادىالتريفوردوقد

7%V)غربىشمالمنيمتدالذىمريمسضبوادىالاَنيرفبانه

$aبوايعرفحاالمىديخدرحتىمشرقاجنوباويتجهورشليم6

."الناربوادىيسحىوهنا،لوطفبحرالرامب

مويوسيبوسأنالى(الموضعن!سأالقاموسنفسويشير

.يهوشافاطوادى!وقدرونوادىباآنالقالْل

304
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يوئيل

تفسيرمو)و!ت-لاالدا،ثويهود"حعناهعبرىلفظ،يوئيل)1

الاسمومذا،(2011ص)القاموسفىجاءكحاالكل!ةتلك

فىقيحللومو،القديمالحغداسفا!منواحدغيركىرودالوكثير

اننانقولآنالمجالمذاكىوينهحنا.معينشخصعلىمرةكل

داودارادلماا!نه(15/7،11)الاْولالآيامأخبارمننستفيد

للأويون"I«الايححلهألأا"حرلهآعدماالتىالخيمةالىالتابوتحعل

بنىمنجمعنهمممنواحدالايوئيل"ككان،الربلأمرلاا!صياعا

.(الشيغوضمالرا!وسكونالجيمبففحوثى)"جر!ثهوث!)

الصددارةلغرجالمنكانوأنه،يوئيل،)ححَانةعرفناومكذا

.والأصجليلف!لم

(15/11)آخرموضعفىلكن،السفرننسمنثسلدلكعا

وصفيردحينوذلك،فيهمرأسا،جماعتهفىوجيهاكانأنه

."اللأويينأبناءرؤوسحنراسا،)كانبانهليوئيلداود

الاسم-بيذاالتعريفحجالفىونرن-أننتساءللناي!حقو!نا

231/8(الأولالاْخباراليهأشارتالذى"يوئيل"خسموتراهمل

فىكانأنهنحلالمعحيث"لحوانبنىرووسمنثالثةأحدكانبانه

؟داودخدمة

لايعرتشىءانهعنهالقاموسذكرفقداسمهيحطالذىسفرا!لهأحا

.ايهوناقليممنأتهسوىكاتهعغ

304
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ءا!،7بر!يمجُمصبر7كا

أإ(!لاأ!يلا!اافيجممسيىضنم،
طاثلائخذ!ا

عامكثثعاف

كقابهـنالأربه!اثحبزاء

الصلالبي!ال!رولط

الصووىلولالم
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153

4/137)ثيوبهـلدالأب : )Theobald

1/545

1/31:اليسوعيونالآباء

3043/،/1258:(الملكAbgar)ابجار

3/16،71:ابديعونبنابديموس

.4/31v:الناصرىأبىرامام

،/133نم،3/902،248:(ال!هطلأمعليهالخليل)ابرا!يم

،،89/,353،393.

.3/931:حلرغتبنابراهيم

.3/117:أورليانأبرشية

.4/515:حلر-هـسأبرشية

.(!سبير!نخلراتاpirusبرولهىا

4/31113:بريز،ا 4 1 ، %1 A.

704
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263

175

271

M

42)3ربريهماا ، 191/3: )5 bremar،

،VAT ، 358 ، 354 ، 366 ، 26'o.

3/371:(عسقالأنأسقفد!bsalom)أيسالوم

./356ير:ابليس

.3/304بسوسابايس

داودبنابمثصالوم

354

.2/164،371:ابلين

،51/4)3لموأبو 27+ - 373/1 : )Apollo

.153/ث:(ضعهـ-)نيالوبوا"

3/61،4/153:برولpollonius)لونيوسبوأ

54)1لمياابى! ، 110 ،'9t ، 93/1 : (Apulia،

،YLY , 1 7 1 / 3 , 376 ، 1 9 0 , NM,53ث،YoA،

،253،3/56،711،811،431،271،393ء013،

"،/711،YrA ، -Y a.

.3/17(حبرامواك):إلجبالوأ

.353-351،/167ث:!الخبىنابالزوجة)ابيجايل

.114/166ءA/1:أبيدوصرلا

13/51،27(ئأpirus))بيرو!لأ 0 / 3 ، 1A1.

54،،-"/3ير:ا!بإحالك
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231

925

5%3

163

3/3

277

!/4

.ث3/37:(الناصردا"سقف)أتارد

33،368-/؟:(آدالميا،تاليةآ-)أتالمبا

.4/354:دلفوسيا،أ!اليس

،1/67،67،813:(كَحانكتاو،لتركا-أكاترلأا

،432،632،433،6331933،1،3،543،353،

،2633362،2931693"89233031403،313،

،613،433،933،343،203،4361636،237،

،%£V،غ73،773،4831683،604،704،31

،034،3/82،03،23،73،65175،161،

،133،636ء903،053،013/113ء1091،191

53'31ث.،71ير-3،45،06,99،371 5 8 ، Y،

.£3،3041414،914،1Yث.،872،483،

9خاanto)ندواترا 9 / - ، 3 9 3 / 3 : )Ot.

.4/361:تريبأ

.73،/1:تيكاأ

3/4381)الراب!آثناسيوس : )Athanasius IV

76

.؟/361:أثينا

.4/95:الاْثيوبيون

.1/275:أجانيب

.1/158:اجزرسيس

9.ء
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.3/501:تيوسجناا

.4/453:نيب!جا

4/89533:(السابعيسببنت)أجنس ، Yo

.3/126:(بيورىوليماخىبنت)أجذس

.4/691:(الصيداوىريخوزوجة)اجنس

،3/59،443:(عمورىومحللقةجوسلينبنت)أتجنس

4/33-24،56،82،87،173.

.3/193:(الدسنساءدديىرئيسة)اجئس

.4/61:أجهَنيم

هـ3/14:(الملك)أجينور

./4393:ش!سقىأ!مد

.،/87:حلرلونبنأحمد

0283(امحديىانخلو)مأ!يرا

4/763:أخائية

4/521:لأخشابا

355،356/-؟1د.3/،308/:منالكاأخينالك

1/551،1:!.درنة 4 81 4 ، 27 0 / 3 ، f11.

/27/413/151،4/8714388:ا/،دريسى

،2/356:(صسقليةكوذتسةAdelaida)ادلي!)

2 ، rry ، 503 - 303 ، 93 i3ث.

041
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1531165.

390/4ْسليمانبنأ"د!نيا

(ابلىدىستيفنزوجةط3بمleذأدي!

(Adhemardeب!ىأسقفنتيلصدىأددمار
(eildu puy) (Montei du Puryناmon

1/701،901،111،143،176،178،0181188،

لم،59،س03،603،236،283،286.287،003177لم

694،6.4،.0،،941،43.،2/11191،1131 1 VA

.5؟\

،3،4/516،367ء.3/:(اذرصسىاءنرع=)أذرضات

5368

.36،3/؟اتقة!لأر

+r)ادوحمأأر dos84،4/356،؟5لم3:(ول

4/256:كنعانبناراديون

.3/153:اربد

.3/39:اجزرسيد!ارتا

411
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20،268)4حاشتهـا -266، 350/1: )Artasium،
3 1 3 / 4 ، To 3 ، 3 4 9 ، 2 6 1 / V.

3/03:ارتوريا

.1/23:كسثوذرفيا

3/61،4/36:نارجولأا 4 ، 3 5 7 ، 3 ot.

.54بر2؟لهىأدخو

:الأولبلدوينوزوجةا،رمنىتوروله!بنتولdaْ)أردار

/?yr v.

3/08،19:الأردن ، "A،185،1!.،211،283؟1

،3،237،383!1،1د؟/3/51،171،173،347،4

2851092،293،326،4/367.

./4388:امريرااردن

.2/038:(الدندقىالدوج)ا"ردولافو

./4187:أرسحلوطاليس

(AscellinلهيقالوقدArsequinus)ارسكوتالهد!

.3/593ةصقليةملكحسشار

1،1191يرAntipiatris()2/1ارسوف ، 091 5 1 A،

152-1، M 3/، Yrl - 334 ، 218 ، Y.

3/383،)287ايأستفأرشارد )Archarcl.

.4375/:البليلآرض

.4/385:كنتانأكأض

413
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.4/388:مؤابأرضر

4/04:الميحادأرض

Tْ/479:ايهونتضا

.4/204:يهـوشافاحاثض6

:)1/153؟ركاديا )Arcadia

.YAV-63،385؟/Arlis()2ارلديددا
هـ3/19:هلىبنترحبيرج6

.4/016تالديخانورامرملة

1/33،336،266،3.3،413،9034:لأرمنا

3/491،437،333،036،436،536،3683/934،

4/13،268.

.4/83:ارميا

.3/373،4/337:الصخرىأرمينيا

.3/372،754:لهـبرىاثيافهـ6

:/51/3،291)3طأرنا )Reynauld de Chatillon،
953،973،083،1!Y9 ، 4 20 ، 40 3 ، E134،934-؟،

844،4/3 3 4 ، 3 8 4 ، YAK" ، 3 6 6 1 1'Y ، 1 9 6 ، AY ، AI،

فى733-933

،3/86المل!قانظر،أرونةايضاومو)الب!وسىارنانَ

87،4/346،357،358.

.2/384:ناول(لمد،45)ارنولد

.yv\/4:!الييكللحانفريهرئيسأثوبىرج(دى)ارنولد

.4/75:(باشردلمن)ارنولف

413
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03لبزييهاسقف)ارفهـلمف 6 / 3 : ) Arnulf de Lesieux.

.3/55:(المقدسةالحربةصاحب)ثلفآر

،اد.،اير1،9ث1،3،،،3/913:)الأشف(ا.ر!دلف

3،8366د6"3،333؟61،703،134،3!،173 ، 3 O،

،93،103،503،316ث،38،387،363د،38؟،367

،3501،186،187/،3ث3،4يَر338،933،3!333

.!1،39!-491.

3/001ءجlabria)6الكلاربرتأكأنولف )d.

.3د/48،46،لم3/7:(رود!لأ)أرواد

.(ارنانانظر)اليبوسىررنة19

1/2)17اريانو )Ariano.

،)11Y"ريراأ 172/ 3 ، 364 1 6 3، '/\A (Jericho،

333.iv''،536/؟.

9/1)9آردولدلى )Arius.

،343!3/336:(يزدود.ودشداُ!دْسدآ-)زدودآ

YYN 3 /1-Y y.

.3/083(3لاmerna)يرزحهأ

1/3613/8217:طنقذبنآسامة

./913ث:الاسبان

.،/3123،333،926\/ْ:ال!رنجانيا

،3/301،231،351:(ثرأ"50،)ث!اأع1ْ3ريقلاسربتاا

314
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384-386،1 4/30 ، 454 ، 4 0 5 ، 693 ، 593 " Y1"1،

035،211،21،،344،255/346.

.1/915:اسبرحلة

وال!بولونيا!كونتك!ustaceستالهىبأو)استاس

.301،'3/101،01(!ردفروى

،91،142،،1/9:(بول!نياكوذتأاستاسبناستاس

918،9-16 YAY ، Y!013،ا 2/ ، 804 ، - . 0 ، rYY،

49113/118%، rr.

393إفىجرنييهاستاس ، 3/387 )Grenie،93ث،

358،364،4/091"

.4/63نأ(holet)شوليهاستالص

.3/118الصخيراستاس

استريا

.3/52؟لورتا

.4/853،953:الئولهيفارر!مقا

.1/43:(كتاب)دمياطعلىالاسئيلاء

353،393لم4:ابراميمبناسحق ، rot.

.3/97:كومؤيناسحق

.803-3/602:يوحنابناسحئ

.3.إ4/9034:(أزدود-أشدود=))سدود

./487:الاسرالْيليمات

.4/337:اسرائيل

"/4388؟الالدمرالْيليون

415
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.1/914:شلبلاتلاا

.3/08،38:لإس!سالأرا

.3/115:ارلاحاشمف

.3/115:ادار؟اشف

.34غ3/:آحبدباسقف

.3/115:انتلرس!كأساسقف

.3/215:اورتجاسقف

،2/151:(ونالبحش)التروناسقف

381/3ْ:بوفيهاسقف

.3111/:بيروتاسقف

.4/037:بخيلالرروقف

.3/191:الرمااسقف

333/:ريحزاشف y.

3/866:رهـاقاستفية

5ْ؟/ا:رصراسققيآ

.3/111:حميدااسقفية

.3/901:ىطرسو!أسقنية

.3/115:عرقةأسقفية

.%3/11:عكاأسقفية

31/:رتينبوميا.سقخية 9 N.

115/:حرقليةأسقفية V.

لأ.!31/:ليس"اهيفأسقفية

037لم4
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Scandalium)ليوماسكندا

3/53،18.

ا"1/8:ونىلمتدا،سكنر)

'11.

:(Alexanderiumأو

لم371،3412،4/1A/لح

503

س/ه
177

99/4ْ:جرافيناكونتاوهكندر

L)117/كون!رلهلماناكونتاسكندر (Conversana،

.1/332،387،3/811387؟اساكندرونة

،rAY،1/93،86،167،173،332:لاسكندريةا

3،387،4/70،93،66-07،73،57-VA"

0393،YM.

Yا/:المصخرىاسكندرية E V.

.%?Y/3:الاسكندناويون

،)97لاسكيثيونا VA، 35/3 (Scytiians.

451/:(طبريةأهيرولترأرملة)اسكيفا Kr

.4/893:المسلأ!محليهماادراهي!مبناسماعيل

.3/153:الحجحىاسماعيل

.3/455:(كلائفة)ا،سحاعيلية

.4TEA/:(الحرب)الاسحاعيليون

.4/364:(لوناالاسمانجونى

.3451/:(مرض)الاسال

.307/:اسوزومينوس

.461ل!3/002،4(القارة)ا"سي!ا

714

الصديببة(الحروب-27م)فَ!إ!فضدفيي!لمطصللأكَئئفلَأ
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،12،801،913عَ،86،،،ْ/د\:الصخرىسيا7

167،391،793،892،3/316/338.238،033،3/271

.363-234،361،368/ير،243،38v!/933ث،281

/3ْ833:(اتا،سةarْd)اويةالدطقدمأشارد

.3/385:لمحمبيتالحمهقف(Aschetinus):اشتينؤلهلى

./3133:انت!حيا

.3؟312/0/3:!شور

;hi)اثميفا a!ة(لثلثااريحىوندزوجد،دتاش

.87/ث:ىلاصحلثرا

.113/002،502،783،883/ح،!اأ6)لحاضاآ

.8د،ث1/؟:طنبحا

4/332،442:(عيلييهنلاسحااو،بلوانظراو)باعرلأا

.32،72،3/74،272،337-2/11،12ةازعؤا

1/1ْ2:الشرواشمراءآءحال

.1/33:(كتاب)}المقدمهبيتوحجاخالنرنجةأعحال

-152ء8،041،143إ،68،83،/167:الاغريق

336ء،331ء5162،164،1831185،186\\!!،154

358،303،388،393،363/،137،337،037،036،

،181،/79ير،37،276،374،446ير،3/161،165

133،128،161،503!803،!03!374،275،277

.CIA،381،331ة927

418
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.31/832:(ؤسثنطكم!صاذيه-1)حا،تْآ

"2/33:(ولرأ+meaحيآكاث،ء؟اكاا-)!يآنجاأ

.3،3/33،9.1،423د2،3؟373،1

/AY:يمافرا Y

هـ24،35/غ،1،26د/1/86،3:خريقد"أ

2/ء63ْ:(خارلهـىذ%بحتةآ)اف!مجزيا

،833لم3:(لدىبسهوا=(Ephesuذ)لىكسنو!أ

4/162-0363،763.

2/915أreus)اقي!شا!حدثا،ففل 3% m،

.3،037خ3

W

./!3ثةافلأحلون

1:)نكينبوا ignon3/183(ول

/\سنخرةق

36،136/ث،-/6ء:البقاعاخليم

.31،316ث،Y'11ا

.د\3/1:الثغوراقليم

.3،903/َخ:البريرداقليم

.303،/386ثَ:السدثاداقليم

/4368:لوكا)قليم

.103/،:ادتارعاقليم

./83؟1/3361:الإكراد

؟15،\فى3

091،

3/"3/11

(A،\

،183

4!9
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.1/13:كسفوردا

.2/04:البشر!ومألكل

3/213،3/301،41331/03:أكويتانيا ، YAT ، %Yr،

yri.

.1/771:كويلياا

.3/335:(الثانىبلدوينلقبااكبولميوس

،\/84:أرسالنألب Ar.

،33،34،38،42،44،52،06،/212:البارة

1 94 I 1 YI.

،4/217،226:(لحمبيتأسقف(Albert)البرت

8266

3/34المؤرخديكسأو)ديهالبرت : )d' Aix.

.1/916:كانيانودىالبرت

3/183الأسقف)البيريكوس ، /376 1 )Albericus.

،3/343،543،642،693:(لطنطاشا)التونتاش

792.

.!الملحقوكذلك،لعازرانظر)اليخازار

"،3/313،22314/923،538:العازارية

.333/1:(المسيحىالتاجر)الفانوس

043
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،2/245:(تولوزكونت)الصثبيلىريموندبنالفونس

3/193.

:(الخامسريموندكوتتزوجةElvira)النيرا

,,42015،/134:الكسياد 9V , VA/ 3 ، 50 / Y،

332،482/.

:(Protosebastos)البروتوسيباستوسكومنيناكسيوسا

4/84،262،37302751376.

كونتستفانوسالكسبوس

Contostephanus(تMegalducas):

377 ، ( /W i.

3/003،022ةالثانىيوحنأبنال!ك!ميو!ا

.265/:الاتيريا

.4/001،135:الليريا

.1/091،4/363،364:(الليريكوم)اليريكون1
.3/437،/179:لألمانا

.1/011،3/893:لمانياا

.315/:!سيشاريوسزوجة)الياريدو

.4/451:(النبى1الياس

Eleanorof)الاكويتينيةالفرنسيةاليانورا "quitaine):

331 ، YM/ Y.

681/3ْ؟(بوميموندانجنة)1أليس

،76-2/342،3/95،73(الثانىبلدوينبنت)أليس

69.

421
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:(بوثميحرنداحةوأ!رحليزذدوآختأذغاكد!ةمإرة16اليس

3/127،9513

.63د3،6631+7/؟ة(بزر)ليشدآ

,VII/ير:ليشعا ، rlo.

.Stكاousزرك،و،!ازالم!انظرا!رازليحاا Laza

3/312،4/9321

لمويم!لى!زوجةال!نجيرف-لزلدنجذنتا!إ*أاليكس

.036/ير:(السابط

.3/338،703:(حدا:هـيةغنا!بئاlinandu)5اليناندوله!

(ْب"3اإتااذكلر)آنحلاكيةامارة

.(اررهاتدنجديخا)ذظتث/3كة(6ع5)،غال!كاامارة

،1/93:(الفدسبتركولmكlricَ)لريكأما

.711391،036إ،18066:471!31133/؟،34ث/3

"3/136:،شا!تذوديررصبس)لريكمايم

.3،638\الم3/7:(4؟1ساا،،لم+النىساآ

.3لم1171088،3/873189:لمفيونمالأا

(Alexiusئ!omإnenميكه)نحذبث31!لكسبودهارطوا!لامبا

،361،661ة1،061؟V_1+113؟1/43،34،14111

،172،133-131663؟،12؟،3/83،9016311.61

YYY , NrE , /?V r , rty.

،3؟8/369؟3:حاذ!بلدنالثاذىالكسف!!!احاوكأ،مترا

`Y ky.

?iy
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373

!/4

014

103

YAv

.4/06:ماسيسأطورالاصنجرا

.1/331:زلياحلورالامبرا

44ْ1/؟:تيودوسيولد!حلورالأمبرا

41؟/4:جستنيانراحلرلا،بخرا

ا.Ylk،311لم18/؟:فردريكحاو.را،ترة

.1/07،991:لأولامسحلثلله!رحلوالاهـبرأ

-137،327-3ْ/73،3/936:ادكونرطورانجرلاورا

،837-183،.!3،893،603،013،113،033،

(5,653.

.4/358:مرقلبنقسحلنحلينبىنقسحلنطبن!لاحبراطور

.1/991:(ايرينابنأالىمابعقسحلتايئتالامبراحلر

3/77ْ1:يدلىوخَاد(شرلحاا!قسحلليينرحلوالا!حرا

:كومذبنالكسبوله!بنمانويللامبراكلورا

NNIبر4 ، 1 16 ، 1 0 1 ، 99 ، 79 63َ ، 84 ، 83 ، *Y V،

،1434310541،461،163-164،176،7941

،3،343،357؟503-8030325،2،

،9،361ء3

"337 ، 316 ، 376 - YVY.

3/ء:البيرنليةالا!براحلوهـية

199/4ْ:الرومانيةا،مراحلورية

3/011اَمد : Amida

3/08:المفاحل!ىالد4بأخكامالآ!ر

423
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.3/18:لتركماناءاامر

.3/239،713،4/636،736:لأمما

.4/491:راميجاا

5(فضللأاأنظر(+mireus)لجيوشاأمير

3/136:الحشيشيةطائفةس!زعيمأ"مير

sius)الرابعأناستاسيوس IV3/381خا: )Anast.

،)173)أناكومنينا 42 ، 34/1 : )Anna Comnena،

174-176،2 . 3 ، 3 0 . ، 91 1 - 1 98 ، 9 86 ، 184 - 1A1،

033،132،335،356،028،892،536،388،

393-493،/83"4 ، 1 50 ، 97 , VAIN.

356:انترادو!ا / 4 ، EV/ Y.

،)181انتيبياتريس 65/2 : )Antipiatris،

YLL/ i ، ECE , Noy , 1 31 3/ , )Y A.

.1/271،3/338:سلوقسبنانتيوكس

./1177:انتيفاركأ

.1/38:عمورىالملكانجازات

Enguerrandof)مدتبناشجران Hu!h St.Pol)

1/145،504،/204.

.1/41،3/63،49113/126،4/137:انجلترا

V,1/5116:الانجليق 3/ ، 1 I.

.3/59:انجوسينا

424
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3/351:الانجيل

793لقديسا))ندروز ، 693 / 1 )St. Andrews.

3/50ْ1:اروميداند

4/2770ْ872:انجيلوساندرونيكوس

.4/69،79:البيز!طىاندرونيكوس

.275،376،/4163:كو!نيناندرونيكوس

،4/243،281،282:للحرشالمختصب)ندرونيكوس

rriهـ

.3/002،022:الثانىير!نابنس؟نددونيكلِ

./3383؟(راباكانيناكوفىت)اندريا

.3/893:اندرياس

،3/175،178؟(Anardiusالدينمعين)انر

018،183،184،318،243-935 . 792 1 YEA.

3!س!Pas4)3باحمأدىانزلم lm)4/131:ول.

378أنسالدولهـلى ، 277 / Y (Ansaldus.

.3/79:بيورىدىانسلم

303ْ،3/391:(لحمبيتأسقف)انسلم

.3/286:(داودبرجقيم)اذله!لم

8ْ/\:ريمونت(دى)انسلم ، 4 0 iْ4

M
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،53أ-2ث1/33،53،04،86،642،9:كيةإنَلا

536-826،027-276،!37-138،792،893،\-rا

r(/03؟-303 v ، 3 1 5 ، rN! 1 3 1 2 ، -T YاI Tyr

"3ث33،9َ33143،343،4لح،327،2831233

3،9136إ36،6غ،036،136!2؟.،3،943بر7

137،2372-371537"377،3781383،387-393،

1914،124،2/31،71،81،13ث004،604,014,61

3 ، 3 9 - ry ، rr ، ry ، 36 - Yi35،45-64،94،ث،

65-92،67)1"1،131:9311331،!6110711

3711571،381،191،491،3021012،313،

،42،143،843،302،033،603.،1321132لم

،613،813-27،992،013،113،313؟"136،327

،3،343،943353،453،653ث233،233،2"033

،3136،336،9361377،383،3/3613744،64د9!753

73116،73-76،69-99،101-301111",،271،

،561-1841،061،361ث7لملأ4.،931،431-361

861،3\0 3 ، 2!1 ، 198 ، 196 ، 193، 183 ، 1 73 ، 1V،

،338"3381133-433ء233،388،193،233

ENA،104ة043،3431343 - %E k ، -L Y،

3 ، 4 3 5 - try4/03،13،36،37،83،ث4،15ث،

931،741،151،.26 3 ، 3 0 9 4 3 3 4 ، 3 1 3 1 2 1 2 6 1Y،

.3لأ366،313،403،2

4 YI
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.231لم1:الصخهرىكيةأتناأ

TV،/436:الأذحلاكيون

،YNI,84135،،3/7:لادصنطزددهـكأا

.4491/:بالجيدوروتسحىانرثو!ببة

.36،593؟،2/383:ذدَز.ناآ

4/356.

701):الثانىات-سنت 1 3/601 )Innosent II،111-

.1/273:دكاا

363ْ:الخنهفثل6

.1/85:الأوبئةا

3ْ6/3!ةاورفجآسقفاوتو

3/446:ببزذطة(الىالثالثبل!وينأسدفيرديزبب!جاودو

.3/123:قيحصكأاوجسدوس

NA:ذوساخدفىا / T.

.4/691:ححيداآسقفاودث

/4ْ863:صورشماصله!ةرئديهلىاودو

Odessa)=س!(بودا

الكلدأنيةأالمددية)أركأ

ا!رماومى

/YLAة Y

):1/358.

427
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/2:المدينةأورفج

،3402/:(الملرقانظر.ورى6وحختضرد)ا!ثىأو!يا

/409.3

.3/17،18:اوريجن

.1/07:الأسقفأوريسيوس

،)274)أوفيد /271 )Ovides.

1/895:نفيرأو

.3/436:(سيل!ياسنتكنيسةعردبنال)أوكتافيولدى

3/288،3/113:(الصورىوالكاثبالمشرع)أ!لبيان

4/4(-.

.3/593:ايبيريا

.3/371:(ريةيحلوانظراو)ريايضا

582/3ْةمنجناكدىايتيبه

،28
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(مناكوانظوما،برتاسولزباخمىIrene)ايرين

4/9151336.

:(الر!اصاحبسلينحببنت!Isabellaايزابيلا

3/003،/4243.

.4/338(تورونصاحبة)ايزابيلا

.11،3.413/126./1:داىنتيايزيدور

/1/86،533،437،386،3/90333:ايسوريا

0024 ، 373 I52/؟.

،1/11،61،81،13،33،69،89،361:ايطاليا

451،4 8 ، 5 /3 4 ، 383 / 3 ، 1 7 0 / 3 ، WV.

.43/16:لايطاليعونا

/3:ايحلورية

هYVV/03ايف

vrardde)بريتل(,,))رايفر Breteul)3/385:تا.

،)926بويسيا(دى)ارايخر 1 10 /1 : )du Puisset،

3173/528.

Ivesسو)سوننت)5نيزلاي!ردى de Nesle Count de

344 ، 3/333 : Soissons.

942
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.1/374:ايفِ.

3ْغ3/3؟(الثانىبلدوينبنتIveta)اي!ديا

!(لازارسنترا!نجاتدب!ورئيسةحليزتالملكةآ%ت)ايقبتا

/3rA , YNY4176,؟056؟/.

.2/277تسهايفيم

ا.`1l/غ:(Icons)لايتوناتا

؟2ْ83/:(اللهي!ل!رسانحقدمAicard)ابكارد

.034/،،3022/:ايلة

3،33؟2/333،8:ايلخازت e ، 336 ، 333 - r 3 e.

TIT/ث:!ناكاي!زددلا

،3،673!؟،38/ث،،6ير/3:(لنبىا)ادِبلا

593.

334

NA / T

.8؟،3/38:(رضأ)ي!ياا

،3/991،032:(آنحلالكيةبحلركAimery)ايح!!ى

،037 , 176 , AY , Al , 4/16 , LYA , TYo.

163!،4/164:سنيدفؤادابحىن

1/3815:(لكونتاEmicho)ايميكر

:(الملكىوالمستنن!ارالبحلركرالمفاْخىبنت)ايحيلونا

208/:اينياس

.4/0371371:اب-وب

غ03
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3/6

3/4715:نحونتفوكر(ىد)اب-د

ل!.307/:لأملما+(ches)الراكبتمشىأيه

.3/38،3603/53:ندريا!اييللوسا

4/85:،بابلبون)اليونباب

.3/353ةالنجحرياب

1/376,3/75:بههـلمصباب ، 386 , YAY.

.2/7!:صنهب!ن!جبلباب

،360-/1404:المجسرباب ، 357، YAA / YAr، YAY.

.2/88:الجحعيلباب

.3/!17ةداودباب

VAI\/:الدوقباب , YAY.

.1/418:الساحرباب

.34،1Y1!،3/5،79،111!:استفانسانباب

"1/382،383،335:جورجسانباب

.3/352!غزةباب

3/5353:القد!أباب

.28/إ\:الكلبباب

.3/352ةيافاباب

:(روحةكثيممدةكاردديالرولان!ب)الثالثاسكثد%البابا

43،144.

431
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266)ولالثانىبسكالالبابا ، 3/365 )Paschal،

243 ، 231 - TYE ، Tyr ، TYN - 931 , YAV , YAC،

rLA ، rEV.

.3/347:بوردينوسالبابا

،101،59،69،2/003/:السابعجريجورىالبايا

348.

.TEA,2/342,347:الثانىجالسيوسالبابا

24/383/،1/271:بابل ، AA،

،2/991،937،4/42،43،66،67173:بابليون

97408،02 ، g!1.لأ

4/67:القنصلبابيريوس

.1/275:!الشهيد)بابيلاس

.4/63:البابين

1.°1/9:بالهَساونيوس

،3/403:(الملكساقىPagans)باجانوس

.328ء332،4/337

.1/27314/936:ياخو!أ

السمبدسالمتثمالمقدسىالطبيبBarac)باراك

.3/045:(الثالثلبلدوين

.3/378:باراموس

.3YVV/:بارئيا

4 rv
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.4/13:(لهرسا)رثديىنلاا

473ْ/1(لالبا+!nasis)با!داسي!دلا

\د-3/،391،/173لأ(Bari)ياركا

/4:باريس

.3/833:(فاياكونستابلBarison)نشبسهوبا

4/336:ل!انبا

.VIA،736لم3/511،4:شانبا

.4/642؟ت-ورةلياا

.3/18،38:(ئئةحاا)يةحاذةالا

.1/511،531،3/963:لارفأبا

هYAr/1:نربوفانجالا

.73?/3:نيابوفلابا

6/3;1/92:(منىلارا)داكربا ، 330 ، 356 ، YE

.4/373-صفوردنبالإق

،3/76:بالمس

،)1ابالمديى 194/4 )Palmyra3؟.

7)لالهوب%مابا / 3 )Eamachius؟

.3/033:جبفمببا

.3/003،4/853،453،863،936:اصياحخباب

.3/218:(ال!ديحةالآل!!ن)ا!با

433
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.3/073نونيابا

،3/173:(بليناسلهغادلمجالوقد،Banias)بهانياله!

3/91،177 ، 017 ، 132 ، 132 ، 1'11 ، 135 ، 123 ، f11،

5ءNAEءلأ018،83 ، 036 ، -Y A ! 921 ، YNA.9.،-ء،

454 " 414 5 4 C1184،146،11،؟455،4/34،3ء-،

337'3 361 1 354 ، 246 ، 333 ، 333 ، 237 ، t91.

.1/915:!الاسبرطم!نحلك)باوساوثد-لهدا

.376!/3358:(الملكىالمستشار)باين

397/2ْ:انكسيابترا

،)4/167البتراء 02 f/"1 ، 2/317 (Petra.

-Ut.

.4/723:اويةالصحراءالمبتر

.3/03:(البطرون)لبترونا

.4/67:جالوسبنبتسيلوسأ

.4/367:بثاينيا

،1/158،102،027،3/03:المتوسطالأبيضالبحر

4/87،337 3 '1 -A ، 146 ، 145 ، 911 ، AA.

.3/287:(الاثالىالخليم)الأثالىالمبحر

.3/326،3/18،221،4/96،034:الاحمرالمجر

.336/؟،9111771،اد1/2:ذي!ىريادلأالبحرا

43،
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.3/972،4/541،083،153:س!هـدلأائحرلا

.1/533،4/153:ايجدبرر

0615،لأ1/85:(لأسوداالنجحر=):بنحلسبحر

،538،703بر3،4د3/731،3/13،7:البلدلرب

376،038.

(ْالمتوش!الأبيهلىالجراثخلر)الشامبحر

.409/القلرمبحر

.43/04:لوطبحر

:(الاسفلتوبحيرةالملحبحيرةويس!ى)الميتالبحر

YYL،3/52،172،241،4/154ء3،935/.ب! ! YAL،

rAA.

4/9.8:لجيرةا

.3/85:البحلركبحيرة

34/:جينيسارتبحيرة Yo/ T , ,AA.

.3/318:(مبرومبحيردايضالاوقيل)الحولةبحيرة

.4/033،038:حلبهـيةبريرد

.3/9.خ:ميخائيلبحيرة

(ْالحولةبريرةانظر)!نجرومبحيرة

./488:(آصشناايهلهحديذة)آثنبر

/4ْ88:(الحارةقو!!أى)ور!صبىرببر

.(شلزباخبيرتاانظر)برتا

433
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.309،19/:(رنرنزءِجة)Bertradaبرترادا

:(الصريلىتتلوزكونتابن)Beظtramام:رتف

،377،028،388،692-35،355،026،275؟3/

992،3/435،4/181.

Bertrand)بيسلبب-تنجاتراندبر Son of Gisellbert):

.268/آ

.3/603:(بارفاكأيادوق)Bartoldبرذواد

.1/533:نتبتلأا،بخاَ

.341/:الأتضريما(طر

.3/65:استزاذدسبربم

/3/59،69،801،31،1،9391141:تانطَزبدبر.بم

481،941،17313 1 ! 1 1 9 9 ، 1 79 ، 1 69 ، 1V1.

.41بر3:)تارياتَبرج

.!/373:لجليلابرخأ

،!3/59،801،913،141،148،14:د)ودبرج

173،691،791،991،216،/4YNA.

.(استراروسبرجانخلر)شترادولهربرج

.77"4/96:ورار!!لابرج

.311بر3:الأبيضالمزا!إءبرج

،736/؟،YVA/3:لدحرىاسباآفى!دهبرجاتث

./4268:(باحخيلدابربة)اتا!-حةاب!-.ت

436
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.YAT/\:ي!هـق"جنثلباا

،3د6/لم2:(إولئ!ش!quinosْ5دصثهقا!حديى)برسهت

331-513،3/46-84،56،5.V

.4/936:سلوامبهـكة

.3/49:المضظنبركة

.4/88(الفرماايضاانظر)درحا

.4/88(الفرما)يضاانظر)بره!ل!ا

.4/354:برنابا

،3/342،347،331،324:(ألياكيةبحلرك)نجرنارد

.65،401ء`936،111"343

.1/043:(أرتا!اا!سقفBernardبرنارد

.3/113،391،366،361:(صيداأسقف)بونارد

4الألدأ+لم!قف)برناكأد : ) Ly" ddaلأ.011،33لم

3/358:(الذاصرةأسنف)برفارد

..333/:4(اتاtampesزتامتدىبَناكأد

"3035،363/:تريحبلى3دبرنارد

،)247فاشلهبرنارد 3/172 : )Vacher.

3/368)!وكليرفودىيرنارد )cle Clairvau.

.3/187,393,4/226:برنديزى

437

http://www.al-maktabeh.com



.1/851:هـبدتندلابر

:(الالهمب!يةاكينة)برياذولدى

.1/383:ن!لمبلبرولحنساا

.363/؟:ثختددب-ر.

3/1:نىبريتا 3 Y.

.383//9!نفيلحابلدرا

سو!زباخدثقالرجمبربرينجار

.4/356:زال:

.3/364:بزاءة

3/143؟-اجبز ، 1 4 1 ، % yr

لأ61

135

البس!در

،71ث،

،003

:6./1،83

181،187،

376،438.

،134

W،

1/158.

(Sulzbach):

،15 r.

،141

103،

،43N

403،

3/381.

،57N-

333،/3

،1/933،133،433،643؟(يةبيسباو)يابسبت

4.(، r37لم 0 I.

.1/871،3/78،97:قاشناال؟

/4"2،442،052،692ير3/02،901،3:خأبحر

981،353،3 0 7 ، 3 0 6 ، 3 0 2 ، 3 0 1 ، VAO.

.1/88:حدقالتا

EYA
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.4/34،15:لمهنجحلالا

،3501/،0،271،371َ،4!11/:ال!و)رىَبطرس

.؟/256121،/34ث،3!3,أم1"

4Yll/:القيات4بكذيسةال-تلبنرئيمهىبح!-لرلى ، YYk.

-33/091،691،1g1(+.اولا)ولأهذآر!وابحاكأتلى

33/5ْ1:(أكامهد!هقفi)لاكأ!د!

.2/358:(تاب!رجبلاسقف)بطرس

.،النجرشلونىبَارسانخنر:ص!ورا!ستف)بحلرلدى

4/538:عكااسقفبحلرس

o.3/03:قدضريةاسقفبحلرس

3/91:ليونأسقفبحلرس Y , 1 A Y.

.3/591:ايمرىبطرس

،1/365،693(+ت!ruholmew)بارقلنبونجحلرس

793،3/41،55،56.

:(صوراسقفيةفىالؤ!خولديمسلف)المدرش!!نىله!8بحأ

1/03/21،3/2661035،11'"1.، To،36366،؟"

374,376,41 , Iyo , 93 r4/16،537،؟

()3/701لدبحاروردهبىنبطرس Leo.

ا1/74ّ:جيسبإدبنبطرس

1/504)ستثاىدظل!ونتبحارس )Stenay.

943
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236)!ذوتتاى3دىبيرلهلى / 4 ) de Courtena.

2/)73ل*ذبشاذوشدىبحارس )de Latinator.

1-9/ا:سكلناا!دهتكأ 1 90 ، 63 11. ، 57 ، 40 ، r

39،69،V11 - 1 1 5 / 11 . " 1.1 ، f!1 ، 6 9 ، Y1`،

911-531/!31-131،541،841،881"813،

1 3 3 ، g!1 ، 7 7 / 3 ، 4 0 7 ، 4 0 3 ، 1!E ، 3 9 9 ، r c.

./333الذرتونىبحارلهى

1/531:(دهطحيد)بحلريهتالافي

.2/342:بحنلمية

.4/938:الرابعتصمبوس

:(عكاأنظر)ن!!سةبت
.3/133:لهوحمةبىنأا

.941،4Noبر3:بحىين

،/N?-1/037،3:كنجعلب 1 84 / 4 ، 2 3 1 / 3 ، wr،

091،382.

1/3735:داكد!

8(3المبقااقايم:راجع)البحاع

.rVA/4:قردلا

.4/58:مدديئالمهبكربوا

0%/-1:بوذ؟بلأ 1 / 4 ، 1 81 ، % V.

.3/533،4/981:ش!!رإدبلأ

1/.،97،3/261،813لم1:لثربابافىد 6 5 ، 6 9 ، TA

044
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/4ْ733:الثمونيينبلاد

4/32:انجدينالمؤبلاد v.

.3/151:البا،ذرى

.31-!3!1/264،2/13:(المتركىاروالمى)بال!ر

4إذصاnae)قصر)ىبلأشيرنا ، 16 0 / 1 )Dlach/

Al%.

331ناde)جاردبادنثى ، 31 ! ''/ )Blanche Ga.

-Y!1،4/25،38،92،14،34،81:بلبيس

601،011,111.

.131،161،132لما:بلجراد

4/37:لشوحىاللفد 1 ' Irv. ، 3 4 0 ، -T E.

،10250361/:ل!(3إclul:سميسرطةهـاكم)دأدوك

ر36،3/12533ع

.12/262(ارلدنملنصرربل)بئدزبط

.313/1،391:(بيروتأسقف)بادوبن

30ْ53/:(قيصريةآسصفأبلدوين

،101،161،.15ا!/:بى!لونيا2ثنتاستاله!بنأ-؟نب!"

691.

./4393:(إقبراحارلهى)بلدزين

،3/9131935!3/338:(الرحسلةصا!ب)با-وين

0261364،4/211،318،362،193،324،331،

337.

441
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"036،264!3د3/9:(حا!عشصا!ب)بلدوين

3/76!:(الرانجعبلدويىْأختابنالمحلفلالخاحهر)نجفوديئ

331.

،كاا1،!05،/1913:بولونبا!نتاستال!ربنبلدوين

161YEA - 3!3 I 241 - 336 ، - n , 236 ، 1-Y ، \W I

9£Y/.3023،336،903،؟ ، 393 " 368 ، 368 - rig

933،03320034.

03/9:الكبيربلنجانبنبا!ودب

1،011:(مدجبىنالثانىبلد!يىنهـى)بورجدىبلدوبن

-YAK"،376-3374/ء016،011،338،231،504

3851388928،693-892،102،403،603،803،

rn ، rr. 1 338 ، ryE ، ryy / 321 ، 931 ، nt ، %r y

337،،/24.

1/702ْضكلنتدىبندوين : Ghent

703/ظon)كالتب!وندىبلددين 1 )du Calde"

:)3/31لدلدىب-وين )de Lilleع.

،33آ1،1831لحد111الم/ْ:د؟؟ولت!ونتدىبلدوبن

8!4،3/18.

،333،336-3331//غ.//123:الاذ!لابلدوبن

134،343،353،355-3581.383_''11 367 0 36 y

4/534

،3ْ،33/!36ْ،4،23،/133:التالثبلد!بن

43E
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2451258،192،703-2380923،243ة233/333

9336.، 333 ، 333 ، 332 ، 327، 326، 311 ، r،
33!13rk . ! 3 i 8 ، 3-3-2 i1ا 704 ، 936 ، \,r i

36-،43514321431،37(،41ئر,ث13,ث01"،70،058

،104،704،4/13،16،.43"ث47-04،444؟-

18123-82!24.

1/24،33،37،38،141:الأجذمالرانجعابمدو؟ن

،/24"،3ث 4/33 ، 9O،178،018-173؟13،913ث

1833191،491،691،891-103،303-502،021

231"3281023-21،217،3181221،223،236ير

333،237،t 026 ، 026 ، Vol ، YOE ، 352 ، YO

262،365,271,103'، 592 ، 392 ، 938 1 384 ، YAK،

6،3،703،903،315-318،323،33.،331"

334-336،345-347.

.873/-:نمانجلمدلا

/45378:جلعادطانباله

372/1ْ373ث:المنسكبحورةدنبلثام

.4/801لنجلس!اا

5!1/\:رللخاا 3 1 1 4 2 ، 1 3 3 1 f11 " Y11 ، `l

331،181،/171،3/.72.

.961،%1/411,151،35:يابلخار

.237/ث،3/122:ءبلقالا

.3/66:سمبلقا

36اTAY،333لم2:بلك / 3 ، 3 6 7 ، 3 6 ! ، Ti t،

73.
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.ا،لأ/4:لوطاد:

.rAA/4:نباشافطإ:

كأ(aاشا+4أس!،؟55dئراجز)ريابال!

3/333:!الهـملةصا!ب)Balianإحدكبتابليان

4/534

/3/121،90231ْ1:(ا!لينصا!ب)الكبيربليان

nA.322,لأ.3 , %?Y , YE/ E.

فى4/324:النا؟لسىبليان

./4331:(الر!لةصا!ببلتويغااخو)بليان

.018،/3114،4/:البافارىبليان

.3/178:بىلب.شم

.285/)+س!للبز

73،3ء،2/4334373:قةدنا!لا 8 / 3 ، 3 8 3 - TVA"

43,r39 ، 323/4 ، 4 r.

.4/873:مصربنت

3/3644731873،18314/6330:قيةندلدا

.3ث3/8:!ال!هاألم!قف)بندكت

793شاo)بذكنتر - 593 ، 3!/383 )Beneven.

5378ْ"3/341/4/04:اسرائيلبذو " Tl

.4/304:جرشرمبنو

.4/304:لحوانبنؤ

391/4ْ:مومبنو

444
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.3/97:الطليحللىمينبئب

4/83،)354بواتييه : )Poitiers.

\!4/1:(تأutella)بوتيلا

.3/861،3/91،801:نورفيرب-ب

1:ريابو 3 9 / i.

.4/463:وسنةر:ا

،274،435ء038،3/153،4/443لم3:ا!لبشربولصى

357،362،3641936،037.

.53115"/1/434.3:بولونيا

3/!)7ند!اللدثا )Paulicans.

1/86،3/172،4/773،83ْ3:!بونتط

2TAY/:برترامبنبونس , YEA ، 031 ، 11Y

،001-79،ا!،303،33،37،47،05،68/

133،4/5181

2/54:باثزوندىروسى

،33،011":لم:جيسكاردروبرتبن(الأول)بو!يموند

،£017،173،185،.165911،"111ء014،141 1V

م!226336،41-591،403،603،2331334ء188

3ث-352 , YVk - 493 , YAr ، YO3303,803,903,هـ

34 0 ، 338 ، 336 ، 335 3 033 ، 032 ، 317 ، rte،

357،3611365،368-346،331،332-3خ-،343

65'1 364 ، 377 ، ،37 - TVA11-431،آ 413 ، 413 ، i

،3 ، 14 ، 13 ، 11 / Y،93173-11079£33,3811،لم

443
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4/136ت(كيةإمياا!حير)لمثالمثابوهي!ثند ، 3 3 ، `C،

83 ، rv267،133،372-91،136،336!ء.

:أالصخيرالثانىب!سلينروجةBeatrice)بيادربتلا

3/5q.

.333بر2017،4/:البيازنة

.4/693:ايلبيت

./4377:باشانببت

.3/381:شاتلفيدىبرناردبيت

.3/386:بننانبيت

3/331،351،451،233:(!برينااو)جبتيلبيت

4/516.

(Bettegene)جنببت

Gilbert)إ!!تببيت

3/97:الدباغسمحانبيت

،AAA-4/683:ء!بادت!د

446

4/802؟

حَا(ركانيا

993.

3/381.
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.غ/391:اللذةبيت

.3/151:لهيابيت

065ذوببيت ، 3/301 : Eettenubbe.

.4د3/4:ل!نانوعربيت

.71،922،883!/3/312،33304:نىثابب

.3/83:(الذهـىالخلعابد)بدثيل

،1/06،86،134،131ظئ!(thynia)بيثينية

14!،168،174،927 ، 371 ، 3/037 ، 2/314 ، 1 AV،

028،/4rrA ، 277 ، M.

.3/53:(العالم)ديدى

وكا!،BerthaSulzbach)يةلسلزبا-ابيوتا

.3/893،4/84ة(بايرينقرف

4/34ةbsheاث!سدغبير ، 133 ، 132 ، 3/21! 5 ee

.354بر133،4

!1،3.2،6.21822،333!1/13،2/1:بيروت

87341 1 5 0 5 7 ، 3 0 / 3 ، 3 7 7 / 2 9 3 - 2 9 1 ، 3 8 8 ، YAV،

363،7!3،514،354،654"4/7!1361،652،062

392-593!893،213،k-%r ، %r i.

4ث7
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5\366 ، r

وربيسا

بدشان

033،123

مانبيده

r.5،8؟

rgo/ r

،9!/2037،3/21،10

(-شأ؟!ااإ5opoli)!يده4ودسكتذش

33ث

ميديةبط)بابيسيد

1035

.3/358:بيلا

موبزبيلىو))تلوبب

(!أاأول)نديي

+Pysicli)

:(مالذرا

3/193

4/41

:د!!ذاالقدي!د!بدمارستان

.)3/،9:النربنبدب

4/433:!لoس!!اeaاتبببو

.1/001:(3رلم!ا)رىوبب

4!8

/?vy l

،83

2/173

1/933

،Ail،

4/036

YN/ T

،331

301.
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21"

172

235

356

901

345

373

Nrl

.!.036،3/ث:الحهدبوتت

،17)3لألهتدكيوتأ 195 ، 161 ، 143/1 : )Taticius

1303،8936993،\6r.

.3/96،83،152:بورىالملوكتاج

.2ير.،1/83Y:وللرل!هاددرحماتا

.2/348:(الخلبلابراهيموالد)تارح

.ا9!/1:تارنتو

.2/5:البحروراءتمتالمتىالاعمالتاربن

.1/68:المشررإمرا-آعث!التاردج

1/6:المقدلدلىييتوحجاتالفرنجةتاتبخ

*1/33:القدسوغزاةالمفرنجةتاريخ

.37،ء1/31،3:الك!يرالتاريخ

.1/31:التحخيقعلىالمجموعالتاربخ

،)1تانكرب 110،7!،19/1 )Tancredات،
،33،231د،391-791،502،603،333،

-1328£، 337، 268، 356 ، 255 ، 347 -344 ، Y

،375،5!£،11£"-15£،3/13،15،34،43،

94!53،53161،71،73،76،77،59،158

،091،!02،338!، 337 ، 228 ، 327 " 215 ، 1Y

35،357،258،368ء-241،231، ، YIN،

-375،284،6933993،791"10، 19 3/ ، x

الح!ليبية(الحرفىب-93م)
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4/3

391

99،

3.؟

76،

223

مارشيسيمسولميمبنتاندَريد

.3/154:تبنين

.4/338:التجديف

.،/237:التجسس

لأ.4/73تبالزدتكالتدرب

YINاد1،/7!،،303/:تدحر ' YEN I M I.

.4/131:!سانبنتدحر

.؟28/،:الصحراويةتدحر

.1/01:الرومانيةاكاوريةلاحيواوسهوكرتدثور

!4/4،936)3خونيشىترا 3،9/3 )Trachonitis.
37 4 ، rv.

.\؟/27،48./9113.،13/31،901:تراقيا

./6!،:الكنسىمالترسب

.2/16:ترشيش

،75،76،97،/157:(والتركمان،الاتراك)الترك

،003،536،265,.6 ، 34 ، 3/32 ، 373 ، 'I ll،

172-174،.2،،3036338،277،378،284

1414،9166436،،32/،03،64،!7،71،

016ء111113 ، l 0 ' ، 13 . ، 126 1 o11No, s11،

.1792،323؟927،28،ء26،،26،

455
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"4/36،ي!.6،3.،1/6719733/33:نلدركماا

011،033.

4ْليا،بثكزلترا 3 4 / 3 : Turcopoles(انظرو

!43/6،86،593ْ:التلانسصىادنغدالدركوبىولمبررة

43/:النركاتىتركى p.

.63،98/-:تروجة

.Y/346:وىد.

.27،4/281؟،/1133:تساليا

.VIA/4:تسكانيا

4/77ْ3:شطعبلتمها

.4/662:لتععلِدا

.693/(:القدلدلىبالرثحالمدخعيد

*!/693:بالتارا!نعحبث

.693/ث؟لماءبسالت!عحمبدا

1ير/لأ:(Tekoah)تقوع 7 2 / 2 ، 1 0 0 ، 8 1 / 2 ، V،71ث،

.37،038ث/ث،713

.\/!:الححوىالدبنتقى

،363ء1/032،3/16،33،933،693:باشْرتل

r , r-ki333,0534،،3.بر ، 933 ، rry , ryl

.2/391:تانكريدتل

.3/163،244،276،393:المحجاخأَتل

.3/332:حمدونتل

1ء4
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.354،،231/:دانيثتل

.3/82:شدروَل

.3/021،213،333:صافيةتل

.4/88:النرصاتل

.؟/363:كيسونتلأل

.4/363؟دحولتثا

.4/53:(اللةلدينالمحز)تميمابو

.ا!أ،187،701ير/6*،3/932:تنيس

.4/032،331،326،033:توبانيا

.933،233،003/ير1،3311د./703ث/2:ةااقيرا

.4/361:نت-ارتر

3/28ْ3:تورتوتا

417!304ء2/4910336،3/104:الأر!نىتوروس

943،015 ، 914 ، 147 ، 33 ، 4/31 ، 487 ، 433 ، try.

.333،؟/333:تورون

.1/271:توفيليوس

430/3ْ:الرسولتوما

.؟/015:الأرمنىتوروساختابن)دوماس

111كهBecket)بيكيتتوماس ، 4/137 )Thomas.

328كها)ءعش!ملافردىتوماس ، -13 ، 1 1 /ْ \ )de

2Nyq.

433
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.3/178:(الاناجيلفىطيباريوسمو)قيصرتيبيويوس

.4/344:المؤرخليفياستيشى

./166:الكبيرتينهى

3/83839:الامراظ!رفاسباسياندتتس ، AA.

.3/15:نوحبنبافثبنتب!اس

.4/23:(النساءدبررئيسة)تيفا!يا

.3rAY/:تيفولى

./2/182،4332ةالمتبشا

-1،118،136،137،1r1\113/11:التيوتون

rAY ، 313 ، 603 ، 3/792 ، 34 3/ , 417 1 2 ! 7 ، Irv،

4/9334 ، YO.

3/1427:(الثانىبلدوينزوجة)اسحقبنتتيودورا

!3 . ، 4/79 ، 43 A.

،4/261:(الشرعبةالثالثبوميص!ندزوجة)تيودورا

rrA ، Y lr،

.2إ/43:كالوسنياتيودورا

.Theodosius()1/375المؤرختيودوسيوس

539/4ْ:(القسحلنحلينيةبحلرك)تيودوسيوس

(TierryofFlanders)فلاندتزكونتتيبرى

3/29،171،603،703،M ، 433 ، 042 ، ENO،

.36،/4433د45516

4د3
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.3151/:فوتا

.158/3:الصخير،بيتثو

.1/358:الكبيرتوبيت

.3/إهثَ:الأرجوانيةالثياب

.Y'VA/3:ا!ياتديى

.4/836:نالدثرا

3ْ6/3ْ،1ْ6/1:ال!نجيرالكونتثيوبولد

وشارترزدلمواكونت)الثانىثيوبزلد

Count de Blois et Chartres

.YA-،411،147/د

3/""2ْ:(البيزليىالمترجم)ثبهـفلأكت

..؟3/5(بوكأتوأسقفأثي!هـفين

./1358:جابيلوحما

198/3ْ:الجاثليق

.3/79:(دِبلدلىالملكآخو)جارند!ن

Garnierde)جراكأدىجارنييه Grey):14!/ا،

5 ، .v1r'3/691،7951،؟

1/177تاeziers)بيزييهد!/-،ستون )G 6 ston de!

YE , YY/ Y , YYA(.

3177)بيارندىجاستون! ، 1/011 )de Bearn

04،2/701124؟!228 I.

454
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Galen!كالفوموتتدىجالمن de Calvoniont):

de)5شوصونتدىجالر Chaumont)أ!حأ
1/011

1238/

1)7052/لمدلدخأبالو : )de Lille

3368/:جاليران ، 364 ، rAY.

.to.1/6:شمسعينجا!عة

.1/45:القامرةجامت

.1/34،45:بجدةالعزيزعبدالملكبإمحة

.2/85:الأسدجب

39ْ،/-:(اوسلامعليه)بلببر

2/183,038:الاكأمنىجبريل ، too , Y*r? , M-

383،341.

.37دَ،/،37ير،3/81:جبحون

.373/ير:حديىنلجبا

.1/376:الأسودالجبل

3/337ة1/69:الألبجبال 1 .38 ، 134 ، .11 ، ? A.

190/3ْ:آحللسجبال

.1/273؟بارلييهجبل

T/4:باشانببل IV.

.،373,37لم1:برناسيسجبل

1/8133:البلقانجال

ير30
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.3/693:مادلبنىجبل

4/ء73ْ،2/916:تابورجبل

.4/376:ل!ransfigurationالتجلى%بل

.4/376،377تتقوعجبل

.4/763:نبرموا!جد

.4/673،773:عجلبواسا%:

337،3/77،315،!2/81،87،33:المجلجثةجبل

.194،أ86

،/367ث3/36113/171،174،4211ةجيادجبل

rVA . . - vv.

.3/174:الجليلجبل

.4/؟36:حوريبجبل

./367ير:الدروزببل

.392/إ:(ثلالبنىجبلمو)الويانجبل

/3!132!3/76،77،901،011:الزيترنجبل

213،347،4/387،388.

.3/181:المساح!ردجبل

/3:الشمرادجبل

3،860128،263/،8:ص!مونجبل / 3 ! rAi.

037/):حلوروص!بال 4/ , 2/491 , 336 ، Yro.

.1/373:العاصىجبل

.37\/ث:كاسيوسجبل
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.2/63:الكرهلجبل

77ْلم3/337،3:كلفارىجبل

،1/926،3/45،63،630368،003:لبنانجبل

3/52،133.

.3/322:اللكامجبل

./3/86،87،4357:المرياجبل

.3/352:نجرةجدل

.3/692:ملألبنىجبل

275ةمليكونجبل / N.

3/41،51.39،302،913:ببلة ، Vk/ r

:!الصليبيب!عندلجبلةآخراسمGibelin)جبلين

3/51.

،2،393د3/3(ألمقدصبيتبطركهـ3)ibeiinجبلبن

033،3330!3/115

-38د،367-3365/:أارلبساساقخةرثيس)جبلبن

387.

."531!307،24/:جبيرإ:ن

278"63،302,254،376،377،/362تبخيل

388،377،/303،27،111،293،414،4383/.

.1/41:جدة

4937/:!دعون ، YVA،

YE:الجذام / N

.3/357:الجراد
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./4353:(ار!لى)ارب!

.83؟/ير.3؟/3:ماثتت

3/336:(نىلثااب!وبلدز%اس!عشاعأث!كهعلحبزب:ِ

.\6/3ْ:الهـردينالجه!يب!رى

364،/3/16،7تاليثةبزر ، ro.

.132/،:!لهيلودديربز

.1163خ:(Samos)سحوخالهذزبق-؟

.3/387:لحربيةازدكأداب

(Cyprus)فكأ!!ز؟!ذب

3/448ا!دددْالبسدت

.3/383:لوكانحبسش

2/3ْ33:(المكاGelasius)جلاسبول!لا

.673/،:عنجوذب

"3/18،38،3/124:دجلعا

3/653،؟93،؟1/69ؤرلدا(Guelf)!جا%

.3/36:(جوفيهريسممى)الدربىجلردهـولد!

.37ْ،93د/؟،71،/603+/3:لميللبا

.3015/:ايحلالميابت!ب

.3ير21612/63،761401/5،/1703:ةجذءِ

1/613،713،3/701،291:(نيولجنوا1ت-يةلبا

38،
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317

41؟

377.3,؟37،{3ير،2ير7-34-؟331، ، TVA/

.؟/193:ا"تنم

.4/331:%زبيد!

6أهnville):لبذتاجو / 1 : ) J.

.3نر/3:تاديلجو

.\+3/3:لاسطتابو

:دصثوبانظر،Gottschalأ،)كبوتشر

1/1،131-331،2"%1 1f؟1،8؟1،6ير\.

(Gcclehildeك!يلدبودايضاذظراوGutuera)ارجوتب

\/2 ، 3 3 8 0 Yri/91ير.

383/3ْب!خأْ!ونتدخابوتييه

6113"(أشأ+*ْ!نبرزاسخف،بوفرىلوليخالوبد)قجودبر

/3603،

royde)بهـدهـندفخاجودذت Bouillon1/32(ناس!افال!فأ،

1133-1/147غث،\اث،601،136/+ير..خ،36

،91غ،\AA،؟134-186،016-166173،174،18

283ة3+6،3؟313،326،233،2"102،603.313

.\3"، 338 ، 321 - 316 1 ' i3،368،3ير د.ث،YVI.ثَ

،33"036،37؟3-33،؟3/708،1"؟\،،413

80،013*6،701،1د!71-1007؟-9؟،37،-2

133-.8،13؟1-6؟1!1ث136-111.3،!123-13

170917،181ثَ-163،1641017!016-1د1،7فى3
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103-18ث،183 1 991 ، 891 ، 691 ، 391 ، 186 ، 1A1،

021،218،323،38،،386،336.

1يلكأبو(وررىبو)فرىبود 3 7 / 1 Burel.

33/383+رانكزندظجودفرى : Rancog.

.3،314"9،3؟/3/3د./2:هبلراابثدكرى

.1/931،641،741ت!،53،أشادديههحَأجودنجر

.Stأوحبرشتدطَجودفرى Omer33/034!ا.

الكبير(اسينجوأتو)Charpuluولوشارببودذرى

3/913.

0/3)9تلرماخ!فربود : )Martel.

.3/391:!قيصريةيأسقفالدىجودنتبِ

ء(أجوتييرنظراGodehilda)اثلبدجود

.3/65،66:الشهبدالقديم!لاجو!ج

./388ير:تورتبمبزر

.1/45:قنواتىبهـرج

.1/332(ك!orءon)نءِجورب

2/1357:!القدسبحلركGormond)جور!-ند

867 1 Vk 3/ ، rAY ! %-Vr ، ro.

كونتا!دى3-نونبنبو.ساون

(JoscelonSon of Conon deMontague)
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3/043)سيباستوله!بروب!سلين )Pi7otosebastos،

61

191

2/9

YYE

3/1

12/426)431بسيللوسجوسلين )Pisellus.

6.،3/363،266،3/36137،41الكبيرجوسلين

،68،75،49-69،336.

،1،166،168ث،3/39،79ْ:الثالثجوسلين

.0236،327،337،373!25،لا891،002،24،

:(الآولdeظولهق!3ten)دزكورتناقدقجوسلين

3،332،4023603،6273د24،324،1.،23

.3ث273،6.2-803/238،93211،

3/37؟ياشلبوسنطاا E

/2:المعبدف!-سانرامبجوفرى

.3/09:(لوMartel)حارتلدخا!رزترى

:Protosebastusمهىلعصدويباسدوفتلبرا(حنايو)جون

34.

.3/603:بلاذداكأسكونت(يوحنا)جون

4)جوتحاروس(يوحنا)جون 1 1 3/ : )Gotmanus.

.2/138:جرليان(يوحنا)جون

4)7نيسرياكا(يوحناأجون ، 73/1 : )Carianis

،91/3)3لمنيرا(يوحشا)نجو 88/1 )Almoner.

.3/503:جونيه

إ/13؟3ْ:الاسكندرونىجى

deبريسبارجى Brisebar913لإ ، 3/39 Gu،

ث61

http://www.al-maktabeh.com



،3.)2:كألرورلبسادىىب 1"/ْ \: )Possessa

.Ponthiew()3/0381بقنتييهدحابى

.71302،336،135:-تببرحما!بجى

.Troussel()1/376دكأ!سبلدىجى

/)011جاكألإنددتجى N (Garland.

لأ.3/3:لإذوردت-بكأ

:(Lusignan)زذبإتكِ-حأ%ى

ibbonأكdwardG!1/6:(خأرلمزال.

ء103،

لماي!ريبيرب

دد+:ت

293

:3/301

.غ/036

(uidoلأبد"كيعوندبو-رآخ):1/1!2

،؟3

33ط

.3/743:(كتالرا)تجدِد!

:(انحلوريةراجع-)!رالدب

3111،133/:(طرابلسآشت9اكأءتيخر

.3/701:!البابوكأىَالمندوب)-يراكأ

3/391،034:(ادا،ذقيةأصتقف)ارجدت

2/338:(الخدلد!خارستانلىحار!))ربت

،363.

384،/3

،3ْ7/3،351:(ريضوالد)صدباصا!بجدكأار

Iy-
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روسيلوندىجيرار

.2/؟13ةيم3.

شيربزىَدىجعِرار

341.

(Roussillon)

(Cherisi)

1/011

1/011،

،177

YYA!

.6!/3ط؟عraldجيرالد

.3/163:(اكوريىآسغف)جيرالد

.371،؟3..3ْ7/3:(لحمبيتآستف)حيرالد

.33ثةء3/703،13ة(صبداصاحب)جيرالمد

،3/388:جيرسى

.2/288ةجيرسيوس

1/273،3/1701:جيروم

.؟/364:المتالمجبروم

2/582:جيعرويام

!يسمى،الثالتبى!مي!وندكونسابلليلدحَأ3لجمهلحكارد

dلدلدىجبشاردأيضا de LylleظGuescha):

:)3/133جيسيلبيرت )Giselebert-

381/:جيحون

de()3/601تريفهدىجيلبرت Troves

231/1،)6كلبتدونتجيلبرت )de Mont3 lair3؟.
.3/301،6.1أGeldemar)جيلدحار

.365/:(النجابو!المندوب)،حilesجيلز

3،36!.،د.،/24/313؟/\:جينمار
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./3/52،4937:جينيسار!

.!1/14،93،3:المقدسالقبرحارس

،313،/1703/1312،33114166:(البلد)حارم

234.

3/882:الحاقدارية

.96،07!1/57:اللهبآمرالحاكم

.1/69:الحيس

4ْ630/،4/96:،لمربمتمه

,?rA/3/81،3:!دقوق 4/028 , NYT.

.3/173،317:جلدكحبيس

.03/592الحجاز

.4/388:مؤاب!رر

/4:!-تجأ

.337!3/033ةالمشحانين.!د

.4/95:الليبيةالحدود

.403/-،934،268،3/436-3/347:حران

.1/41:المراتةالصلييةالحرب

.3/54،55:المسيم!حربة

92/2ْ:حزقيال

8!اا/!ةحبشىحس!ن 3/ُ41 ، 371 ro.

.1/3T:عطيةمحمدحسبن

ilk
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Y'1لمحشيشيةا)شونالحشا / 3 ، 30 3 / 2 (Assasins\

.4/651،751،181،؟543،65

3،3-3/9:(ربتالاا(قلعةوأ)!صن or،33ث،

3/54،75.

.!3/7:ثومرسحَاأحصئ

.4/85:اليونحصن

3/2N:أودولاحصئ v.

.3/001:بترينحصن

.3/033:جاستونحصن

.3/414:الجددليامحصن

3/45:الحانحصن 1o

9/حاكأمحصن T Harene33،26د،ايرrاLot

4/31،83،2134224،033،024.

.933لم3:ب!!anculat)رانكولاتحصن

.3/933:راونداحصئ

.3/79:الروج!صن

.3/42:سكندالميومححمن

.3/343:صلخدحصن

.4/38:صورحصن

.3/154:عتليتحصن

!تئ!إالنض!جمي!لممسللَأكئئف!
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.vy%3/:الخرابحح!ن

.4/!ه:فاقوسحصن

:)3/416الروجقشتال!صن )Castel Rosso.

.،/،3/403،38:الكركحصن

2ْ-/إلأ:سلامكفرحصن

.4/034:كوكبحصن

4337ْ/؟،3/017،1ْ9/3:المرقبحصن ، YI

.491/د:المنيحلرةهـصن

.310f/:الأحمرثادى-حلن

62/3ْ:(بلد)ححلب

.304/381نج3/9:الدمءقل

.(الدمحقلانظر)دما!قي

183/4ْ:الفخارىهـقل

1/37,937,693:حلب ، 261 ، 34 ، 3/31 ، YNY

!4،001،147،14!،9،936،3/43ء031،348.3

0373 ، 3،2 ، 931 ، No،34،83،913،/33ير

92د،183،184،918-091،191،391،491،368

3!9،.314., r.

،?3/3،2/147،4/92-،1/313:حماة (!E،

091.

.3/23:الزاجلالحمام

الحريخال!حعد

LAI
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1/313،5:ححهلأ 914 ، \ EV ، 011 ، AVY ، tr/ y

.336"091،191،385،؟4/93،18!

.YIA/؟:حالأن&.إ

.583/؟:ى!!ارضحو

.ny/؟:هـحىا

،/390ْ:الثلاثيةالححى

.4/713:النقرستجىكأ

.rVA/4:هـكديىا!

Johnجون:أيضانظراو،ستوله!سببالبروتهـوا!نا the

.4/041،641,661إلحنطة

.1/15:تىلتوسكاا)رالرو

3/13:نا!ور 3 - / L , YVk , A.

.2/19:لححيثيوناا

316،356/،3/192:(رصد6ملكأتيرام / 4 1 1V"

rAy،

./603،021،3/91،801،4312،/3168:حي!ا

!لا**

.-1/9:خاريبيديس

3)136/خارديدس )Chardyssi.

.4343/لم:الوليدبنخالد

،1/662:!حتاأر=(Protosebastosسلسبخا

4/yfr، YNY.

EAV
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.4/303:زونلخياا

2/3:لخبزا 3 7 ، NAY،1/ث 2 ، ، \ Yr.

.4/553:لتقدمةاتبز

.2/603:الشحيرخبز

o"3د/4:بودلواخبز

4/93:لختانا 7 ، TAO.

.4/253:فالضرا

.4/183:خريسوبولميعرلى

.56-1/36:خسرو

.521/؟:لخشبا

/T"NA:البلوطخشب L.

.4/61:الخشخاخأ

.4AN/:الحليبىالخنتحخاش

.3/85:الخلذحة

3/037\/ةخلقدونية ، 174 ، % IA.

.1/333،3/99:الفارسىالخليم

3/97Yْ:ني!وحيدياخلبج

.3/334،4/93،04:بخدادخليخة

316،3/33/ْ؟الفاطمىالعاضدالخليفة

37،32،4/85.

.4/86:بالقالمستنصرالحباسىالخليفة

.3101/:بالقالمحتصمالمعباسىالخليفة

46

http://www.al-maktabeh.com



4/6

165

NVY

yiv

.2/81،83،903:الخليل

.3/354:(مرض)الخناق

3/154:(جبديىابنعندعكاصاحبةلقباالخنزيرة

34.

.1/88:الخنق

038/:زنىبطرسدار Y.

.1/33:الحربىالفكردار

/rr:باسكندريةالمحرفةدار N.

3/158قارسكسرى!دارا : ) Darius.

،1،137،152"4/811133،11،!3/22:الداروم

"392-592.

3/803،3:تيااد 0 8 1 ?N r / 4 ، -r g.

.51،3/072،-1/351:لبرريةاحَيااد

.11،3/037ث/\:(لمجرا)لوسحلىاكيااد

.971لما:لماسدوناد

.1/771،971،3/37814/001،436:شياادد

017الاسقفدامبيرت ، 3/141 )Daembert،

691،702،_115,111لأ74، " V91902،241ء

.254،357،258.265،366"3،253ث8،

.3/153:يعقوببنان10

./34ثء3/21!أ:!القديمالتهدفىبانياساسم)دان

946
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./2183ةدانشمند

.2NAT/:الدانشمنديون

.3/553:انيماركيون!لد

؟/333ْ:ايجابلبندانبئيل

130/1353,1:النبىداود /382، : 89 3/ ، 75 / Y،

356-3 ، 4 0 3 ، 36 0 ، 938 ، 3 A 3 ، 375 ، 3 oA.؟.

254/:الداهـية 0 0 ، 363 ، 33 0 ، IA 3/ ، 346 , rh،

54،،457،4/47،132،134،.158 - 156 ، 1f،

003،1ril ، 236 ، YTE ، 214 ، YN"

1`38،9إ،4385/:دبورية Y.

653ْ،2/348:صدقةبندبيس

.3/015:ال؟جال

4164/:الدرامين ، 1 1 V.

332/:العبيددرب N.

،6د،3/1/63/-45:(كوبوليةالت!وانظر)الد:كيولية

593.

(D،5ءها،شاأ/"3أأءاهـونش!ى(دق)دشوجو

كم!.اث

224/فى؟النحني!لىدرويش

1/378،03:دقاق /Y Y

AA؟:دقلدياتهـس ، ` \l I

.1/418:الدقيهشا

047
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.(دالماشياراجح)دلماتيا

.3943/:دلوك

251،175،31،،33/:الدصامثمخة 1 ، ('1 A " WA"

-r A ، 1 9 3 / 4 ، YNY.

1/46،3:دمشق 0 3 ، 3 0 0 ، 926 ، 162 / 3 ، YA،

021،3/03،42،33،!4،15،68،011،175،

31TEإ.،018،123،803،903 ، !3 ، 26 / 4 ، 8TV،

79،181,3 YA, YYV, 1 9 5 ، Nair, 183 ، Mءt'£1،

452،525،383،385،2881938،103،803،

531،363.

.98،/466:دمشئهور

.4/98:الوحشدمنهور

283،د4/6:دمياط ، 1 23 ! 1 3 0 ، 1 1 9 ، AA.

.1/031:لدكنا

83ْ/33،3"/2:ال!ندقيةدو!

odode)كونتى(دى)دودو Conti01/541(ذ.

.653"2/342:(نححَا)ارثر

53)1زوارود " 143 ، 138/1 )Durazzo-

.73-/91،3.،81.،31،961،971؟

882/3ْ:(القانونمدرس)دوروثيولد!

5161,)4/07/06؟الدوسنتاريا

.3YAA/:أكويتيندوق
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.3/94,124:نرهنديادوق

Domanigoمبجمائيلشدومولْيحو Michieli = Donminicus)

381آiك): ، TVA ، 2/373 Michael.

4/3310:جوبيتربنتديانا

.1/45:بالقامرةالمدومنيكانالاَباءدير

.4/376:التجلىدير

3/346!:توبينىدير

.4/115:الطورجبلدير

-3/7rA:ديمتريوسدير ، rE"

.A/16لأ:سكوريسدير

.533م3/912:سقاندير

.3/75:بولسنتدير

.1/36!:رج!ب!سنتديو

76/3ْ:نحالىجونسدنتدير

.4/176:لإزارسنتدير

.2/383:لئرشافا!اكىحارىسنتدير

.3/346؟سيتودير

.4/376:الحلور:ير

3/395:فونلفرولصدلر

.'4Irvy/:الياسالخديسدير

3/312:حنةالمقديسةدير 6 k"Yr .. YO /8 Y

.AA/1:هارياالخديسةدير
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.3/357:مريمالقديسةدير

:)2/347ْكلونىدب )Cluny

.2/346:كليوفودير

..!3/917،3/938،3:اللأتيندي!ر

\.v/1:المجدلمية!ريمدير

51%3/:ديخَابوليس 3/ ، t-r*

./382:الديلم

الصائغ:دبسريوس

./1376:ديموس

.2/82،4/385يح!وببفَدينة

.4/68:دينوكريتس

11،ا/د:المقدحمهبيتحملكةرسائلدبوان

.4/183:المطكةحراسيمديوان

.\/8!1:مبالراديونيسبولهى

:'TYYاlQ/2:ديوسبوليس AV.

.3/42:ديوكليز

.3/135:جزرجسنتذراع

.3،373د4/6:الذمب

.3/35N:دمشهتتاريخذيل

!ْصليبيةععلة)رابون

*N"Y/3/33،3:نتسبوار

.1/771:جورةار
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4)اكبضاكأالرى 5 4 ، 1 75 / T (Rasaline.

.1/31!المعاسىالخليغةال!اضى

.1/373:ديئكرث!حيبaiا!

.3/266،434:أ!مديتأستف)را!

.ا4/3ْ"(المصيحمةآن!ف)ات%ا

1،111،112،113.هلم3:(أذشلاكيآليرك)-الف

913،183-188،0911167،265،266،038.

.3403/:بوىدحَأروحانبنرالف

/3ْ783:فورتيانب-ر(دطَ)رالف

.73!/ا:نتىنو(!اد!فلار

4ل!حب(ىد)لفار / 3 de Merle3،543ث.

.3/933:اذداور

5)لانداور 2 6 / 3 )Ravenclal

.3/403،123:ل!بةا

.3؟9/-:أ3بليا

.ء3/3:ذالرشو

36162،3/27!2/11،31،12،331:نارخدو

3ْإ/48:(باش!انن!3ان)ئبوناكأتا

355،136،1/ط!(aphani)6رفية of.

.362/ير:ملرقيا
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،.9=د!dessa)الر!ا 1/25 )Rona3،32ث.،

3/،93،8031034س،265،268-157،3581026؟

12،21،YY31/؟3ا " 93 ، 28 ، Yl،18247،؟

،o , VAY " YVE , 238 ، 602 , 3 t34%,703,803,.س

363،1 9. ، 41 ، 3/3 ، 368 , TAY!238،034-ء3!ل

،933،ض!33،73لم367،39319،-2،3561261،26(2

374.

برترو

برترو

برترو

برتور

برترو

برتور

)تثب!-

برترو

3.؟

rev

تدررو

،3/6

برت!!

.66إ2:(روانأسقفية!قإ

"3/703:(يةوالدارئي!د!)

313ْ7ْ1ْ33ك34/:(المذاصرةآلصقف)

.33/ْ\:كأي!دنبا(دى)

1؟ولnzi)ذز!ا 6 9 / 1 ) ،l2؟12306ة.

3يوكاأخير 6 ، / 3 : )Capua) I

.1/223ة؟اربل!لى(دخا

/3:ىَذثبرإلا

89)1!-لابب(ك!وذت) ، 110/1 )Perche

03.

B6)3ذيالدنابا(كَ!د) ssavilla!3/383(!،س

916)ن1تمدمدبنرودكأت / 1 )Tostan.
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r/?

y

185

693

604

59،

274

926

404

05/1)4ر)جير(طَد)برترو )Gerard

!لا9/لأ:(R.Guiscard)جبلد!كاردروبرت

03،1"3. 1 1!f/ l.

1)روزيير(دى)روب-ت )de Rozieres/

3/3ة(deSorrento)السرنتوننىرثبرت

.V(St)د!شنت((دح)روبرت Loo/.

(deSourdeval)لافيردسدو(تد)روبوت
61،3/043.

تبىرو

:881

،913

،804

701،

،3/.

كأتبرو

برترو

!073

عَ.8،

3841

5-يديئر

ترونرر

وخاالِ

91،141ْ/1:رزفلاند(نتكر)

4021!11'،333،6!3،863،

,333,033,Y , rrA3ث,rot

3/34،3،اثث، 3 ، 94 ، TY

801,124,141,148,VAr

34.

3/1:رتبيرزو3 6 A.

ا؟1/9.113:عندياذ:(نتو2)

913،323،833ةrot؟،383،

،3/31،43،44،16،غ1؟،

.83؟،941،761،

(الصخرىلأرمينيةصا!ب)الأرحى

.3/29:بديىكأ(نتكو)

:2/31,63 5 4 ، 3 1 4 ، 3 9 6 ، T،

476

،NIA

266

rA

rc

،175

yAr،

61ء،

،167

،918

،342

59"

،،017

،VA%

492-

364،

66،

،168

3!3،

+037

701"

3/89.
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1ْ"3/ْ،3/358،383:!اللدأسقف)شوجر

33،كا38/4:(نحلاكيةآ"مير)روجر 2 ، 3 0 1 ، 2 " g-

1فىrnville)بارنفيلروجر 2 . 3 ، 1 98 ، 1 1 . / 1 ) B

363،936،537.

-3/303:(صقليةحلكBoursa)بورصهروجر

.3/015:جيسكاردبنروجر

،r!`1،-"2/355،926،003111:ريتشاردبنرو!ر

M3إ.

401

!!كاا

14،

1/17،3/63،3011:وآبولياصقليةككونتروجر

،133،136،128،091 - NAY،388ير/.

.(الاستداريةرئيمدىdesMoulins)صولاندىروجر

.4/593:القدسالروج

35!4/1:/1/386،363:رودس

.181،!13/4:رودستو

.3/436،414:(رثمةكنيسةكرديغال)رولال!

.6،4/376د/ا:المروم

383/1،37:الرومات 0 ، 36 1 / 4 ، 1 3/3 ، YAA.

،04)2بوكا(دكأ)رومات 1 \ /Y2 (Roumain de Puy.
.mpترومانيا

00`2،'11`،1/41117روحة /3 1 271 ، N 95 ، 1g،

536،385،133،323،3"3،562د4، ، rVA/

63،111،861،188،981،391،383.
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333

01

33

33

36

ث\

ث3

9ب

393

؟13

018

203

931

VA

3ْ3/3ْ:(القدسبلحه!ارل!ىRohard)ر-:،رد

.33غ31341/:(نابلمهىصا!بأللأبيز)ر.!ارد

.3/114:(حَاونجالياا)كأدثارف

.!16/\:(ىَا!دبإذراعاتش)ا-يؤشارد

31)3ءيمز!اذكأداكأذله!ببردذفثدابش ، 169/1 : )Principate

،3!3.

.3/09:سلفحانبكاريام

.3ير1،6د3/1:ز.ب"

،1/41:دولوزكرنتبواتييهدكأالحسذبيلىزندرإ"

،03،603،211ث،691،302،؟183،91ءا2،

،336،337ة3171223ة331.383،9.3،

،5!37،3ث،366،373ة3رة

34-3،38ث،33،!2/12،1/ث18،031،؟.؟،

-801،.61،76،78069،89051-36.د؟-!1؟

-912،136،141،147،+1150121،301ة113:

933!31،216،338؟،391-لأ09،هـ168؟16،

،303663 ، 384 ، 376 ، 273 ، .37 ، .36 ، Yo/

08TAE!3/703:ريةلإستاالارصيلهذدردتق ، rll , T,

3/1:تحلاكيةاهـيزأشب-ثد 0 r،01،361؟-

103ث8-1ث06َ 16 3 ، 11 . ، log61،91؟I1

،1،991!291/561،6-1،861091\لم3،

،693\\0 - 388 1 933 ، 2 35 ، 330 ، Y،

.331363ث1323َ

9Y%،

0017

103،
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3138/:حاهـابل!هرونت3بثنس!نريحىهـند ، 136 ، 1 rr،

45%.

o41/177)بيليهريموند (Raymond Pilet3،.؟/
46،501!136.

؟211ْ/:(الهعبدنرسانرفيس)ريناتد

6)تولنتيكلر.ينارد einard of Toul41،183لهـ13:(إ

331،3.4.

"37خ/ا:كريتونرينالد

.6ء3/:رينو

.3014/:(الاسقف)ريذو

5لاuvais)دوفيهدترينو Beألح!ْ ، 1/288 : Reinaudْ4

.339،323/(مرعثرحماحب)رلِثو

.136لم3:الصيداوىجارتييهرهبر

einhold)يمرزباجورثتريدولمد Von Anunersbach)بم:

1/3.4،/391.

.1/011،177،504:ا!رافجكونتر؟نرلد

1/5166:(جيمم!كاردروبرتأخو)رينولمف

133إdeل!3لا)3بروسدىرينييه ، 3/113 : )Renie،

185 ، 1V9*

.3/126:صبداصاحبرينييه

97؟
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التالى:الاسمانظر!deMsaier)ماسويهد!لمرينيه

،/93)9حنصوررينيه rot/ r،1/913 (mansour

.309/:ريهوبوم

1/177:زارا

.2/183،4/253ةالمزبيب

.2/33:الزجاج

.!38-؟/4282ل!Y88:زربابل

.1/334:(اسرة)الزرديون

410/:زكريا 593 , 492 , rAf

.3/903،358الزلزال

.3221/:الزمرد

/1378:(الدينعماد)زكى

.3/36:المسيحيونالزماد

321:أرسلأنهلىجزوجه ، YNI ، /M N.

.3/286:(قري!ة)رْوفير

.NAY/3:الؤيت

.1/384:زيجمار

353/4ْ:(الخليلابراميمزوجة)سارد

.3YYA/:سارديس

2/64،3/91:(قديماصوراسم)ساريتا

53ْلم3:سالاماندر

048
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038

493

94%/3:لرذوسا , 387/3 , rEV/ Y , Vk.

4/79ْ3:إوحةساأو=حىلوسا

.1/771:لوناسا

1/18ْ1:لمونيكاسا

2/36:ح!-ذمسا 0 / 4 ، 3 3 7 " 3 3 3 ، AY.

.3/054،4/483:بدن--لساا

n:جرحاتهـسان /4 r.

1/67ْ1:لتونجا!!ص

.2/28:سبسحلية

3/78ْ3:لمياستا

.NOT،1/411,101:!فيلباستر

.3/85،69:الشداءأولستينان

:(النانجلسىفيليبوبنتالثالثممفرىارملة)سدتيخانى

133ْ،2/212،238،922:البرجندىستيفئ

.3/15113/331:انجاتراماكستيذن

9.1،122،603أ/:(وشارورهـزنجلواحَؤنت)ستيفئ

"703،331،332،335،387-938،192-

13/2134238،923،231.

3/39ْ1:(سسدوحارهت!لهأأستيخن

60ْ3/-:(در!سفأ)ستينن

313/67،68،37؟6/-(لقديهلىابحارك)!!تجخن

4"981ء1/011:درحال6ستيخن 0 f.

جمتئأا!مضبُ!جمي!لملاللاكشئتن%

481
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.2/38:رهخاله

.3/18،902:سدوم

.2/943،3/454:يةلسرجندا

Nْ:سرجيوس 1 /ْ r

1/053,2:سروج , 36 5 , YIE92,1لمY

nA/ا:نلسرياا / 2 ، 3 0 2 ، ry،"3إ،

-54.

.1/53:المجلريه!بنستيد

.4/036:اشحياسدثر

.2/935:القلبيةالسكتة

.3/33السكر

2\/:السكسون , YAr158-136لم.

.2/014:سكسونيا

33/21/:سكندالميوح! 1 VYA.

,.w?/؟سحوتارى

.2/19،39103/51:.سكيثوبولينى

.3/261،/194ةسكيافى

.l"451:(مرض)السل

87ْ/1/78،3:الممالأجقة

.2،692/ء92:فارسجقة6سا

.3/83:السارحدارية

./1178:السارف

483
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./178:سلجوف

.3/336،336،437:قونيآسلحلان

3YVAْ/:فيخيةسلطان

.3/76،29،79ةسلوام

.388!3/011!1/374،386:سلوقية

لم39،3/16،17132،4،الم39لم3:داودبنسنيحان

3561358،383،393 ، 093 - rAA.

.3/015!الملكعتدنسليمان

:الروارئبحلرسبنسمحان

.3/15،4/357:الاْربوانسمك

.3/38:الحبونسمل

.113/11131,111،015:سملين

.YYA/3:(أزحب-نظرا)طيرنالص

/Y-ki/1:سحيساط 'Y . 364 ، YAY , YAN , Yo0 0 1V

rri.

.3/35،4/3840385:سندلط

السنة

.با!لا:2/3.1سنت

.2/39:شلمانصردنسد!إر!ب

.4/036:ا"سدودسرر
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/YAV:ثتوسور r.

.Vy?/2:رونالمو

،2يم،\!،1/75،3/813،373،3/81:يةلمور

85،3 0 3 ، 1 9 9 ، 1 9 0 ، NAB ، 1 8 2 \ 1V.

.3/331:ن!ردلسوا

،)6دأددلبذوسو 158\/ )Solinus3،473،573س

3/19-3!،f!1.

.918،212،437,!3/7:دديةالسصِ

.79،!35/:ءمورىبنتسببيلا

92/3ْ:كأهـاكبنتسبنجيافى

.3/415،434:(فلاندرزكونتتييرىزوجة)سيبيلا

(لوزنياندىجىوزثجةالرابعبلدوديئأخت)سببيلا

الشريرةسيبيلا

.2903/:سيجور

.26/،3:حبوزاسير

196ْ،591،"3117/(أفاوريةألهكفأسإراو

3/1ْ2:لدِسبوزوسإ

ير.3/323،924،75:سيس

1ْفى1/8:نستيتو

3:فرنساحاكذيل؟بتذتب،سيسيل

EAE
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arr

3/35ْ1:يهىبصرنث!ابلمد

.4/535:جلياتدطيف

.3/81،83:لهمنقرآقالدينسيف

3ْ8/ْ:مسكل،دالديني!ديف

134،)318!سيفيض 01/06 : )Civitot.

.3/386:سي!ل!ون

.3/351:(طنجريةصاحب)سيمون

39\/:البحلركسيحون - 11X.

782/3ْ:قالد.بنل!يمون

.AY/1:السيمرنية

.3/593:سينيجالميا

.2/038؟عكاشارع

.3/133:؟القدسالفزائينشارع

./83ير:مارتلشارل

.1/57،67،68:شارلمان

./118/4،4338:،يبيبنالص!عملةأالشالتل

+h16)لا!دونشا ndon4163ء32،/3:(لمؤرخا!أص/.

،36،37،04،45"-"1/5،9،01،1:الشام

485
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63-68،68183،033!10 Y،2،331،933ءير.

،1254ء3/5،6،19،111،165،168،175،34

4/36,؟oفى 1 YAV , Y 54 , 1A . 3/5 , ry 9 , 311 , Y 9 l

.1،243،193/034،936ء110716؟،56

.4/383:للنبثدأ

.1/32!حةشابوأ

،94،85،؟4/62،82،92،6311418:ورشا

66،86،3709 3 ، VA ، Vo0380301،1.1لم ، f!1-

311،361.

.53،953،773!/؟!2/591:(لملكا)لوانمد

79/3ْ:البلقانجؤديىةشه

/45377:الحربيةالجزير-شبا

.4/516:الشراذ

ه1/81i:كألشعبا

1Y"1/0ةلورونشقيف . 4 1 / Y،34إ،'I ll ، 11Y.

.3/8214/5rA:-كوربنسثنكيم

.318/1:(ة!!َ)التطل

.3/5:اقالرتشمال

/NVA:نباش!با Iْ

.591/"؟(اكبطإحصاأ!!)قلة!تارلففمه

.2/33:دبانياغىدنإدولتاش!ت.-

،3/133:بورىالملوكتاخب!اسماعدليالملإكشمنى

153.

4 AI
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703

43-

Ao

188

163

.3/131(لمنبىا)نشقو

139/3ْ:الصافىشمحون

.TAI,4/385:لاوحَطآخوشمعرن

.3/82:يع!ثببن!ثممحون

1/69:الشدح

3/83:شلواد

.38:الشذقا

133ْ/4:الاسكندرىبحارلهلىالشهيد

.4/321:الطذراءكاتوديأالشيدة

3/34،57،416/1،117،135،913:الشوانى

،2251277.

.4/043:لش!ثبكا

.4/037:(الخليلاكيمابربن)ثطقح

.4/421:فانالشر

4/55c:البنجلشبخ 95 ، l.

E-،3/435:و!3شيز - YA , rl , 93 , YV 4/ ، EDO

46،54،55،83 ، 75 - 73 ، 67 ، 66 ، 63 ، ly،

.1 5 ، 9 " - AVاNAY , 164 " f11 - 11 . 3 V!1

1/027،3/147:شيزكأ ، yrk ، Er/ y،

941،3941604،4/912،184لم1417

5ْ،1/72ْ:ل!ويث!برلث

915016
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EN/ f

.4/004،104"3لأ/4:ألشييان

.1/9I:الشيحة

.3/3،4/093!:الكاهـنصادوق

ال؟ينةنوربناسماعيلالصادح

.4/364؟الأرجوانيةانصدخة

.441/:التيهصحراء

،3/22:المليبيةالصحراء

.4/346:رنوت6صخرة

1Y/!:صدقيا V.

.4001/:الصرب

.4/101:الصربيون

7!3/91،21،115،693،3:(صلخد-)صرفند

.2

953?4/:داودا!%تحَرويه

.96،73،013"4/95،66،67:الصعيد

4/8333:صند , ENY/ T

Y%4/146:صفورية V " 31 X , Vii , 3!3 , YM I,

931،336.

،1/17،3/354،365،403،503،343:صقلية

3/60،63،186،187،918،387،2/60،634186

187،186،387،4/53،89!913،176.

488
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1/5،6،92137،38،3/5:الأبوبىاكبنصا،ح

،67173،73،78،09،/1،182،463ء153،4

411،.165 ، 163 ، Nat - 153 " 134 ، 131 ، 1r،

183،184،188-491،313،314،217-921،323

331-334"337،936 ، 256 - 254 ، 347 ، 1£Y،

371،383،284،388-692893-103،

303،I YYN I 931 ، ,%rl - TNT ، 03 9 ، 703 ، .Y "t

323،335،326،338،932،333،334/337-

034.

.(صوفذدر)جع)حسلخد

433/،3015/:الصلبوتصلبب E I 3. I.

.3/653:برلصضا

4/587:الأحيرصهاريخج

.100113/174،4/226/تص!بون

،33،37،36-1،02د،1/6،01،14:صدور

04،94،2/64،6021338،343,355،264،368

377،278،288،193،693-893"903،313،

328،343،376،378،3-1 ، 91 - 13 3/، 3836 TA
-43،63،66-35،36،38ء27،31،33-2بر

5333'،11"،1،39،601\لم،08 1 337 ، Yr . , l،

438،691 ، 491 - 391 ، 155 ، 912 ، 117 ، 8/0g،

235،246،257،026،361،593،992،9031313

316337 ، Tol/ t I 033 I،367,؟6"أ,TAt , TAY.

65ْ3/ن،3/51،71:نيورلتوا

948
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.1/114:صوكيا

.83لم3:فيةالصو

YVA:اصيد , 1-T , ! 4 , Ir , EV/ Y

،3،3/02\لم288،193-4920436،0

1،831ث6،/38ث!27،67،3111702

333-893 ، Yri.

.3192/:اود!نالصيد

3YVA , Y o.

21،24،25

،0891 E11

.3/08:طابيتا

1/335،236:ابانث!فيد)حلارسي!هى

36،34،-1/003،353،2/7،18:عونالطا

،2/916،021،335،338،3/41،51:طبرية

81،1533221،344،£"1 f5ا 1 £ !A!4/016،كا،

9؟386،0!233،337،354-3561271،385،938

703،033،9331376.

،36،163-71،53،2/64،06/؟:لمددلأباطر

572،673،873،972،992،003،103،343،453

3/03،72،55،89،111،631،841،561،991،

.93414/513؟403،3931863

.!.بر42،3!،2/3513033012،613:لأوده!حلر

4/602،732.

3/9N:الآلامحلردق v.

094
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/3/013،313،343:(حشقدميرأ)حلختكين

.35،18138،،74،9"3،/؟

.130342!/4:شيةالطوا

4/93:لحثورا 7 6 ، ro.

53ة12ْ/1:(يذةلمدا)!لهطورو ، 3 3 6 ، 3 r3لح

.(سرودونقرا)هـنىلأراد!رومدحلو

.4/004:دنردنا.بب!ا

.72،3/41،4/06د/ا:طبنجة

.4/43ة!لديوشكليبب

"381/:دخث!قأتابكالدينظير

361

.3221/:ابحوْعار

:(الخاحلمىالخلي!ةالذت!حححدأبه-)الذلمدبنالحاضد

1،112لأ.،83،9.49.1،.4،46،94،3بر؟3.،4ْ

،37؟/،3wy/:إندمحااعارر،ت!ى

3/91:قلراءب!نبا or , )،E

.98،/67ير:الرسولتداكة

1/6،34:رمشأقالعخلدمت"

.4/87:سبآبنالقء!د

487/

194
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151/3ْ:الملكعبدبناللهعبد

.4/53اهـسديئبنتجفربنمححدبنالقعدد

4/156!(بيهنالصلبالىالجبلشيخرسمد!ل)اللهعبد

158.

/AYبخديا Y.

،4/393:(لخةاال!برية

.rll،358لم4:العبرانيون

.4/85:عنانبنعثمان

.4935/:الذهـبخاالعجل

.1/63،852،933،4/343قالفا
38:لربا - / 4 ، 3 4 7 ، rk/ 4 ، 4 0 3 / 3 ، 6 5 - 6 Ir/ N،

893.

.4/388:مق)بءربات

.3/174:عزبة

.11E/:(اللغه)الحردية

،54،61،302،376-47،33-3/45:عرقة

/303135،45،4/918،Yoo.

.YYY,4/313:يشكرا

712ْ/3:العساكوابوالدينعز

o/3983:سالمبنمالمكبنعلىالتينءز

394
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./4793:فرتشادالدينعز

4ْ630/:(اليئودثلك)عزيا

،\"3!1/04،3/601،8:عسقلان 163 - k"N1 ، 1 r

،'36،385،693،373ث،33،262ث،223 037 ، N EB

67،135،013،131،ث373،376،377383،3/9

01 , WE . 173 , NOY!3!333,6،ص,?YON, yr. , lry

353،935،036،038،814/16 ، 383 ! r،.!ه

97،118،127،131،132،137،1531891،003

3141216،317،331،393!345،3461347.

،113،313،3/33؟3/367،303:ل!الحسقلاني!

38،93،05،1 4 5 - 1 4 2 ، 1 4 0 ، 1 3 0 ، 1 3 0 ، Y!1،

9!3،013،213،9331367،037،037!337.

.4/03غالةعسكر

.4/437ألسدل

.81/،:اثنيسةعشور

3/931Iةالد!لةعضد

1/893؟عكا ، 346 ، 246 ، 343 ، 3/338 ، % Y،

،66!ء6"364،377.378،384،3/91،31،37

39.115،3918191،192 ، %Y E1702-!3ة،r'rY

413،437،4/81،117،£1 A ، 127 ، \1 A003!،917؟

313،332،346،347د!31212-،703،227،236

+3-2بر3:عطَةِ

fkv
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.3/902ةاليف

،913،175-36!،3/74،97:زنكىالمدينعماد

،2غ034،342،3ء218-032،335-238"176

246،935،593،693،4/187.

4/937،39ْ3:(لمخةلحماا)قلبلحعاا

.4/024،4/363ةءمان

/1/11،57،63،66،2/88،4:الخطاببنءمر

8.l

دا1ْ//3:الحزيزءنجدبنعمر

-4/85:العاصبنعمرو

.2/07،97:الدلاعمو

83،!3-1/6،11،33:(المقدل!ىبيتملك)ءحورى

3/5،59،316،033،؟ه،03،33،3638،41،05

37،431،457س"331،234 " 451 , LEY ، Err،

04/15"16،18،22-37!92,35،36،04 ، rA،

66،37-9،53،55158،61،64؟،41،45،46

-75،201 .- 99 1 79 ، 69 ، 09 . 98 ، 82 ، 81 ، VA ، VV

r-1118الأ5010011-113،113،6 . 138 ، 13 V\

A،43!،913،913لم،123 - £1 f33157-11131ث ، l-

016/162،1631165،173،174،176،178،

.03،343ظ،188،791!176،183

غ!4
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.4/81:نيزلدىرىععم

.3/81:عمون

.384لم4:نبهـنإح!هِا

.3/97:ال!واصم

.4/863:(لملكا)ضاءث

.37/%:نينلشحااءيد

.1/761:لصحوداءيرد

183ْ/4:المعنصرةعيد

.4/935،/1167:الغطاله!عيد

.''AV,4/422،452،753:الفصحعدد

.M/2:القيامةعيد

.4/903:لميلأداعبد

.4/96109:ابعيذ

324/ْ،2/44!،1/39:(السلامعليه)المسبحعيسى

/T ,i YACلح\.

.3/0332:الحين

.3/343:القزءين

./4378:حبرود-ين

.4TVA/:جلحودعبن

463
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03!

نم/:بنتاعب

مo7/ا:بهزرعلئ

4?39 ، Yy.

،3/31،11./3،133،06I

./521/لأ:دفنىغاب!

لأ.9لح/04لبنانغابة

/3:مريمغالة

./281ير3/58،621:الخراب

.3/402:الأردنغرب

.308/:الخهزالة

"/1331:غزة !33 ، 21 i ، N 3/53 ، 035 5 Ar

4/14،133،935 ، 393 ، 317 , 31 4 ، 165 ، fro.

8،3/371.ا/إةغائحلية

.3/81:الأتراكالخلمان

.378:الرنم

/3:تنثو

.8،4/341)3/:دمشهقاحةغو

1/75،56،77،97،38،463،4/9:لاترنا

798

466

http://www.al-maktabeh.com



"93!،1/36:(للخها)رشهلناا

.3/63:أ!ظصا"ول:و-خا

3/81ْ4:(!يمدلخدا)لسبمخا

.4/88:حمهوروفا

.1/034:لنسيافا

715!/3:لبرريةالنسياكا

AV:فلوتنفان / f.

1/60ْ53:()حَتابالقنعدينيةف4

.Not,3/914:.اءالثأب!

.4/383:باافد

4/51،98ةالفراعنة ، AV.

385ْ/لأ:(ىالصلبالناردهلى)فرانكو ، YAW

.1/511،531:نكونيافرا

.03/38734/45rفهـ-جدل

،TAY،3937،603،331/:(سوادياد!ق)فردربك

.934436د

/4:بربروسةفردريك

،£4"3/053،083ة(كاءستفأ)كدتا-تت £ Y73ألم،

!3407،69،611،741،661،68 0 ، 1V.لأ

3.-،1/68،403،2/65،381:لنرسا 7 0 / 4 1 r.

!االنص*جميط!لممسرث!كئئب!

794

ا!حملييد(33-الحر-ب)م
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"3/68،173،174"ض!73-3/345:الداويةفرسان

4/03-،380015"156,217"237،355.

410/3ْ:جزرجالقديسفرسان

بوحنا:القديسفرسان

AAْ/ء:دحياطفرع

.4/68:رشيدفرع

.4/68،701:الكاريبىالنيلفرع

.4/68:الهرقلىالنيلفرع

.2/933،4/151853:صونفي

.لأ/915(اليونانالمهةمن)فركسيس

،9-2/328،165:الفرما 911 - 1 17 ، 56 4/ ، T.

.x'11/4:(الموقد)الفرن

"151"3/22"2ْ7،383،3ْ3،/8!لأ:الغرنجة

/YYA،08/-فم i.

،\لأ.،69،89"1/11،16،17,03:فر!سا

.018ءNry،4161/،015/.ضم

f.2/لأ:الفروسية

./8ء43:فريجيا

./1283:الفردزدون

.4/333:الفريك

ط89
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.E-4/356،357،373،381،893،1:النهضة

3/،1/12،03،63،3/5،8،07،19:فلسطين

334:4/111،127،013-133،388،4/375"9375

.2/09:الأولمىفلسحليئ

3/1!ْ:(القديمفىلفلسطيناَخراسم)فلسحلينيا

،036،375،/397،19،343،4353/:انحلسطينيونا

.387،193ء37.لأ

51فلهاردوان / 1 : )Villehardoin.

.3/19:(الغرنجةملككيليببن)فلورس

/4:بيليهكور

.1/177:!ا،يحلالىالاقليم)جليىكو!م

3/08)ورثستنفلد )Wiistenfeld.

.1/437:(بالبلىنانسعل)فوكيس

.331،33/،1/33:شارتوزدىكولمبيرت

1'،26/3192،393./1:(الثثسبحلرك)فولتر !V،

333"4/81،174.

اهY\/!:ورليانزا3دىفولتر

9،11-3601/:!صحداأشالف)ورلىلثعز 1 4 - 1 1 1 I

183،185،291،234،365+

Ell
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:(دانبمذولكووالدوانجوت؟ربنكونت)ريتب!فهـلك

y/.!.

.4/386،387:(حبريةصاحب)فولك

1ْ؟3/:أبذوربنفوكمهلى

013،533،363،833-1/803:وزفديى

443-653.

.yvt/فيرينتينو:3

1/53ْ1:جكيزينبور

"!1/8:يلييهفيز

.861602"فى9"4/53:نلوفيضاا

.2/831،3/082:لفيادفيلأ

3/4ْ2؟تساستمرفيلو

1/353،893،88ْ3:ماميافيلو

190/1،3/137:نتالزاخكفيليب

/309.

.036/؟:السابعإودشبنبفيلب

،258

034،

271،
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لأ!.1/79،6:ىمنر!ب(لولأا)لمدبفي

.4/633،743:(يهذث؟سقف!)ليبفب

3.19/:برتر)دنج!فيليب

.3/317:حتىبفيلب

-603،803-511،053/غ:فافىندرز3!نتفيليب

131"313،333-336!5343

904ء،3/337،703،334,935:النابلسىفيليب

55./4،261-، 1 E338ء.

349/:مبرودبنفيليب ، 4/34 ، 1VA!.

،4/1633991:(إنحلاكيةأميرردموذدبنت)فياب؟،

،1£245،ء2. Y.

.1/154،164،3/037:بوليسىفيليبو

4/0536:(المبشر)فإلميبمه!

4ْ3/.إ:(الرسول)فدليدس

473ْ/4:(تراخنتوس!،خَنم)ذدِابنجسه!

،79213/18!77،6189/2،126ء33/34:فينيقية

،61،337،357لح/ير،0313!،91،43،33،392

037.

.3/71:(للغةا)ل!يذيقيةا

.3/03:حمصخييقية

105
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3/51:الفينيقيون

.4/06:لفيوما

351"

4/045:برنيهقاد!ا

.4/337:النبطيةقادس

.4/135:القار

.3/371:التاقون

.3/3043943:الغارصة

69/؟المسيحيةشهداءأولاستيفانقيث Y.

153/:موسىأمقبر r.

1/03،3/143ْ،01،1634ْ32/4:المخدسالقبر

1/933،3/6343:مرص ، ry 3 ، 134 ، - kg033لم،

2870104،447،4/361،364.

130/3ْ:شمعونقبيلة

/Y"kA:عشير!جميله Y.

.4/038:نهبحاالقتل

.2/84:(قدرونوادىوانظر)قدرون

،4هـ02،36،375-13،18-11،/!\:التدحما

65f!1!،96،74،97،86،59-63،65ء41،57

61،/7ب،344 ، 58 ، 57 1 94 ، 37 5 02 ، 17 " A،6ء،

67-07،74،84-874f!1 ، Y!1 ، 99 ، 6! _ 9Y،

553
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133،135،.53 ، 143 ، 137 " 135 - 133 ، 1r،لأ

903-18603،602ء161-163،916،173،175،0

216،338،276 ، 366 ، 365 ، 358 " 343 - YE N،

285،386،093،931،331"333-336،342،434

603،337،.36،37.،376،38.،/33."31،

32،3!،61،39،173 ، 171 ، 153 ، 015 ، f!1 1 Y!1

175،185،291،343،346,5 334 ، 333 ، 392 ، YAO

438،4/89،118،135،014،.018 ، "1V1 ، 163 ، `1 l

991،035"503،702،803،333،235،236،903

0315317،0335333،334933،،343،3!5،4/9361

3740375،381،387.

.!.4/؟أثناسيوسالقديس

.3/79،119:(المسيحيهشهداءأولأاستفانالقديس

.4/09:كيريلالقديس

-333،4/037،337ء.ص!.،1/501:الحرصانقرار

.Ytt،4/931:إلقراغ!ية

3ْNAV/:المقدسالتربان

3/515:تةبقرطا

!3/51:جنةحلاقي

.86بر1:نجةقرط

30/3)3قمهـلىقر )Coiycos.

.73،3/53،85؟/2:ةرقولترا

305
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،؟/166:إذمبىاالقرن

.4/373:بالتةذ،!ة

.4/372ةيلعةقرب،

.4/377:ش؟،ج!؟ثت

4/033331:الح!غرى%رديئقربة i.

.4/375:القوقانىالبيبيةض

.4/375:التحتانىالجيبكأتية

.4/33Y:مسافرقرلية

.4/124:إخسحللا

.1/362:الرماوىقسحلتلإن

3/1775"57374،/157:ماخت!سصرنوقسحلنحلبن

3-7،،.،1/33،43:لقسحلدلبديةا ، 'lلا،38،5ء!

86،111"511،331،1£5 3 ، 1 4 3 ، 1 4 2 ، 1 40 ، 1Y،

851،3 0 1 ، 2 0 0 ، 1 8 9 ، 1 87 ، NAY ، \ 1A ، 1 6 9 ، 1 AA

1.،93لأ،333،432،853،872"133 6 8 ، 1 6 7 / 3 ، £ Y

761"7714962،242،3/!7،602،803،072،373

4 ، k-YE ، YA% - YVR/8،001،141،1ث 7 6 ، 1 4 8 - 1 Ck

93 3 9 " YA . I YVA I 3 7 6 , 2 6 Y , y o.

.3/038:المخارسىالقصب

اWt,1/157،915،016،162:باثشرناىقصر

925.

405
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141،441,85ْ3/غ:نهحلنحلبقمدقمص!

.3/18:لحيناقصر

.4/09،936:()فى-صدلآحير)صس!ودالدينقحلب

،4/918:(الديننورا"تو)زنكىبنمودودالدينقطب

,..r(VE.

لأ3/81ْ:(رالتاايضانظرا)القحاران

321/3ْ:اياحرافقطع

.4/377:الرا،سقرلمع

\.3Yr/:الملساققحلع

.7!2/97،151.152،921،3:نسى3القاا:ن

2ا؟/ْا:أرسالأنقلىج ،َ 391 - 391 ، 913 - 1Y1

-502،318،228،377،2/37،403،366،411،413

4/5343ير " EN

.3/031ةانجلبننخات!ة

33015/:لدارشقا!حة

.33،23،31،3/336-3/21:أءزازفات

48ْ/:الحاينهقلعة l

416ْ/:آثبكلحه Y

.3/84:أنت!نياقلحة

./1276:يخلاكيةقلته

555
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قلعة

قلعة

قلعة

قلحة

قلحة

ق!حة

قلحة

قلحة

قلعة

قلحة

قلعة

قلحة

قلحة

ثلحة

قلثة

605

./YN:لاحمابا Yه

/3:بايب

.47/43:بلدوين

.337/4:بثهسنا

لأ1/36ْ:ندميمربو

3/01ْ3:سبعبير

.643/،4:تبنين

.2/364:باشرتل

.3/244،3/633:الحجاجتل

.3/243،593:(دوسرقلحةومى)جحير

.4rvo/:التحتانىالجيب

.4/375:الخىقانىالجيب

.4/231,462:شقبفتورون

.(الحجاجتلقلحةراجع)الحجاح

.3/373:حلب

.4091،191/:ح!ص

3/5364:خرذنجرت

،137،314-4/131،1323134:الد(روم
http://www.al-maktabeh.com



.3/136:داودقلحة

.(جحبرقلحةانظر)دوسرقلحة

.1/264:الرماقلحة

3/334،2359:الرصلةقل!ة

3/5324:الدوجملحة

*3/47ةزردناة(حة

/TAN:البانوسانتقلحة r.

.4/493:سثجارهلحه

3/883:صهيونقلحة

.؟/02:صورقلحة

.4/41؟الحريمثىقلعة

.4/"21:غزةقلحة

633/2ْ:فيدرىقلحة

فبزيؤيخو!جقلحة

./4388:الكركقلحة

95ْ،؟!3/:كريسونقلعة

.3/47،95:طابك!رقلعة

290/4ْ:3!كبقلحة

453:كيلسوماقت ، 452 , /437 r

705
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80/2ْ:حودينفية

.3/336:موذتريالقية

49/3ْ:جا!كيانوسمونتقلعة

Mons)فير)ند!هـنتقلحة !errandus3/99،1136(أل

.5144،154لأ913،04

333/:ميرابلقية i.

.3/218:هونينقلعة

.3/781:(بريا3كانظرا(Calabria)قلخوربة

.1/102:(الميسر)رلقعاا

ه4M/:ايتيرنوقناة

،"4/243:قنسردب 914 ، 1I!!1.

-ق،ر!ىأد)قورس

(Kurus-كليظولكهCyrrhus - )C:

3/913.

.AA،4/95،37:لأ!قو

/4"472-33،393،3/373؟ة1/132:قونية

7915

.4/21:الموتلدالقياصة

.4/43،53:انالتيرو

،12،233،343!،2191603/،/193:قيصرية

493،354،4/703 ، 93 1 3/ ، 371 ، 'Co l.

8.ء

http://www.al-maktabeh.com



N.33/:الجريةقيصرية

3/91،73:(فيليبس)فيليبميهرية

133،4/34 ، A!"' ، 318 ، WA.

.(فيكيةنظرا):قييية

3/383،8935:ابىوكا

335/:السرعاتم p.

.2/46،3/31:بذورانجألدلاهـشدكا

2/81،903:(الجليلآى)كارياترب

./2353:كازابلا

./"4703:مكاستل!

.1/916:كاستوريا

.4/033:كافاف

.YM/4:كافان

/44216:كال!اليا

.4/55،58:شا!:بنالكامل

3/43:(الثتيمفى!!لىاسخ)كاحيلا

.153بر4:الأذراككانة

أCapp؟dociaكباد!شدياا!و)يابماد!3

.TIA/؟:شسئباا

،53

86بر1

114

!.!
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.4/364:مصرءتان

.2YEA/:كراسوس

3411376-1/933:كربوضحا ، 936 ، 'Y \" ، 11r،

3781383،938،393،493،993-204،704،

-414 , INN ، IN.

60ْلم4:(آفلأطونتلعيذ)كرتيا!!

.3/54:ثبوبولدالكردينال

.3/33113411/4151:(موندكأيالوتسمىأالكرلظ

167،524،355،361/33700334،363.

.)4/54:الكرمل

.3/378:الكر!ا!

،3إ4/1:كزيت

4ْ46/:كريونا

.4/382:فارلرطكسر!لم

.3/519:كفرييا

4ْYLY/،3/454:سلام3فر

.2/314:حلابكغر

.324/س:نا!ومفر3

/2،لأ/091(Calabriaقلهو!يةهى)كلانجريا

.33/187؟14

051
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لأ.1/134،56:فنديلدىكلأريبو

34/038/ةالكلدان ، Yri 3/ ، YEA.

.3/87:كلنارى

؟1/1ْ:شصسعينجامعة-الآدابكلية

1/541:بجدةالانسانيةوالحلومالآدابكلية

.1/6:بلندنايلفجساوثكلية

،07)1خَلإرموفت 105، 89،34/1: )Clermon.

.2/07:.كللي!وباس

.3/692،793:كمشتطَين

.361لم4:(الحبشةملكة)عنداكة

251/3ْ:(المحربعندجودفروىهر)لكئدفرى

.3/45،48،348،292:حشبنحامينكنعان

.4/374:)اكنحانيون

4/6!51:الاسبتاريةكذيسة

70/4ْ:الاسكندريةكنيسة

.4/363:افسوسكذيسة

.4/133:الالهأمكنيسة

'NAB.3/323؟اذحااكيةحَئيسة ، 1 90 ، ! . 3/8 , ryo،

18+!931،4/15.

ح11
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كؤينمة

كنيسة

كنبسة

كئيسة

كنيس!

كنيسة

لَأديسة

كذبىشة

كنيسة

كشيسة

كنيسة

س!/4/4،،43

*نيسة

كنبشة

كنيسة

كتيست

نكنيسة

أء3

بانيا!لا؟3/3\لم\.

/4:ىباثشرنا

.4/07:ل!هىبوبنتا

3/39:حمابو؟و3برو

،385،؟38"3/903،333:لحمبدت

.)4%ا:3/ييز

،16/،/2!صهي!هـنبإل

./479:الجليل

.rtr/3:رماJا

.381r/:روفوس

703 ، 011 ، ? l.

ة/67

3/358،287:(بطرسالقدي!هىحَتيسة)رومة

1471!،9012111،17!،!83!188

37.

iTo,91،336؟3/:ريحز , TAY"

.3/601:ينجلوسنت

1/951،22/42،383،3/051:رجحبمسنت

رو!حما.سنت

8،263عَ/4:(صيثفياي!م!،ةال!إ)صد!فياسنت
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كنيسة

كنيسة

!نيسة

كزيسة

كنيسة

كنيسة

A،7لأ؟.ابر

سةبإكذ

كنيسة

نيسة5

ك!يسة

كذيسة

.3/891ةصخيون

،11،111،113،365.،3/801:صور

.3،036،338؟922،3،-6،91!8ءلأ،\

.4/331:المعذراء

.3/385،3/371:عسقلأ-ن

/Vkةعكا t.

:(القياحةوكنيسةالقدلد!يخشةهى)المقدسالقبر

,66،68،!Xv,/?E ,Y N!Y,? ,r VE, v'
913,133،00187 4 917 6 173 , l 90 ، lب

891،383.386،316-323،3/67،39،

،41،16،176،181،391/د،333،365،

(ْروحةكنبسةكىأبروحةليرسالمقديس

612/4ْ:جورجالقديهس

ع/:برومةقسحانحلين

(ْالمخدسالقبرخَيسةانخلر)القيامة

5؟/137:برىكانؤ

3/4951:كعبراىَ

ميثبوركو

v\ةوداميينكوزحو y / pه

.3/87N:!سنزا

!االنص*جميط!لممسرث!كئئي!
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.VIA،4/933:الاثتيرانحَنيسة

.4/15:اللأتينيةالكنيسة

4/07:ليبياكنيسة

194/3ْ:ليببمديسة3

.1/915:حانجا!اكنيسة

.4/.!3/19،2:ابخاصرةكنيسة

.3/343:هيرابولميمه!كنيسة

.4/79:موسىوادىكغيسة

.034،:3/37الأرحذىكاسيلكو!اَ

2/37ظasilius)سيليوحماكورا )Ca

.88ير3:(فارسكسرى)!دَ-رمثى

.2/923:كوريتيام

.4/938:كوكب

،131،913/ا(Colman)كولمان

33.

136

.1/531:لونياكو

.4/98:تروجةكوم

Comans()1/187الكومان

.3/044:(موضع)كومى

514
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/أ.r9،3/134:البريتوذىكونان

.4/03:ا!شجوليمكونت

.3/493:اندرياسحَونت

،3/315،923،037:بواتوكونت

:(وبرترام،الصنجيلىريحوندايضاانظر):تولوزكونت

111/!4176،184-187،918،163،386،387،

378،604،1Y£.

.7,891!ا,3/918:جارنييهكونت

،4/217،313،324:(الملكتال)جوسلينكونت

Irv.

433ْ/"3/138،943:الرهاكونت " YY

.4/8!:برشدىريتروكوذت

-1/916:رمؤوثولموكون!

:(ظرابلمدلىصاحب)الصنجيلىري!وندبنريصهـندكونت

4/181،267،373،603،315،333،334،336،

338,riV.

3134:(أورنجمن)رينوبولدكونت J.

.4/147:ستيفنكونت

.3/444:(ماذ!يلسفير)ستيفانوسكونت

.2/124:(الكيرهبج)بولسنتحَونت

130
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./4347:(الثا!قثنرطَزبدعىا:ش!ىنجانياكزنت

،3/446،4471944،045،457:حلرابلسكونت

/4WA.

؟/515:لوزنياندتجىهـتةعسقارن3!نت،

.3/385ةنجارنكونت

،1/918،378:(روبرتادضاانخلر):فافىن!رزكوذت

YiY/لح ، AN.

811/3ْ:ناكوركونت

.7Y.,ا1/4Y:مارتحانكونت

3115/!!ينرلتونت3

.4/302:حاندفيلدىولمم!نت

.16،،/15:(لوزنياندىبىروو)يافاكونت

.N/82ط:برترادا!ثنتسة

.4/23:(عمررىخت6سيبيافىازظر)ندرز3ئا3حوندلممة

.3/349:جارجانكونتيهَ

"3/!33:ريثلِلكونتية

27:(فرنساحلكنجيليببنت)كونستانمد! N , Y o /A Y

3/95،4/182.

3/476:(آرناطو!ثجةري!!ندأرملة)كونستاذلدلى ، V،

912,335,Wk , AY/ E ، rod.
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.l/198:بربانىدىكونون

،14،016،165،283هلم1:ج!ونؤ/1دىنونكن

?/Y f.ا

.3/178:(ئيليبىقيصريةآعحالمن)كوماجار

.3/5113471356:رؤابك!بف

.3/244:بالنارالكى

.407/:الهديسكيريل

.3044/:كيسوم

./3g1:!الدارجةبالملخة!يفعااسم!كدخاس

.3/386:جملكفا

.3/35؟:()يبادلابن)آبليم

،V1'1،1/7،91،46،86:(وقيهليقيةأ)كيليكيا

،333،3/11ء3!102،533-373،333،836،3

13،94-10،9.2،.13،313،9.3،38/1672،

3 0 0 , °( A , 1 7 1 , NAO ، 1 5 9 , 1 ، 8 ، 1 36 , NrQ3،2ة

741،ممم3/؟،؟كا؟،؟924،03،؟.104،3"393،836

.01،931!361،853.

.3/802:الصثرىكيليكية

(يلا!on-Iconoclastics)-نبفهـنبااللا

2/333:(منحلقة)تورلهـ!لا

.mp؟

517

http://www.al-maktabeh.com



.؟/331:*تزنالم

33،87،411،711،101"1/03،33:للأتينا

351،551،461،561،11 7 0 ، % "k181،381،813ء،

732،2 1 3 " 2 0 6 ، 1 7 5 ، 3 9 ، 1Y / 2 ، 4 2 0 ، ' CAA ، roy،

3ث،037،173 36 / 3 ، 36 0 ، 3 4 3 ، 3 3 5 ، 3 1 8 ، YA،

،537-133،4/48،811،361،336،337ء393

772-182،192،3631933،VIVA.

،8،927،403د،1/64!(الشاملاذقيةأو)اللاذقية

2/13،14،43،94-51"168،017،175،191،

21،233،912يم؟303 ، 69 , Y r 3/ , Y Vk , 241 , Y rA

.367،ء387،4/913،33

3YN/:المصغرىآسيا!ذقية A.

/لازاروحم386 4 : u.

.3/338:(سلوقسانتيوكسىبنت)،زجا

.345/:(الأستف)لإررنجرت

.491-3/186،391:(أنحلاكدةشحاس)لاحبرت

.1/376:الفقيرلاحبرت

.313/غ؟كوذونبنلا!برت

405/1ْ:حونتات؟نكونانلاهـلرج

/3:رخالمزلاحونت

.038،385،386لم/ير،3/82:لمحح!وببنوحالى
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1/301،014:نلارويوا 0 3 ، 3 8 5 ، 3 8 3 / 4 ، P

3/61،3:نلبنا 7 / 4 ، 4 1 ، YY،

.93،4/103،373!/3:ةللجاا

.1/41:بجدةالحلحىالجحثالجنة

.4/376:أ(لجون

yrf

/Y T

"3/49،653085601،333:اللد

،337،3/301،4/216.

.1/504:مونسوندىلدفيج

.3/178:دانلشم

.387،388،004،-/923:لحازر

.1/993الفارسيةاللخة

.4/3!3:الحبريةاللمثة

\/!39ْ:الربيةاللخة

1/26I:تينيةMالملخة %"r I 32 I 27 I

1،91،ru/ E.

.3/287،4/358:اليونانيةالماخة

93/):لمبارديا A , 383 , /1-T Y , WV

./4333:اللمبارديون

.1/6:لندن

324،

334،

922،

993،

951
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.82/ث،1/311؟كأنجياثالمو

.3/133:الترنائىرودلف

.3/73،94:نللوربا

.03،843!/3:نار!ابنحرلو

.Yv1/\:لإذجليلىالوقا

.3/41:المؤرخلوكارنو

86ْ/؟:القنصللوكيانويهى

3926،037،375/،/16:طابعال!هلمويس

"931،.س!،03!،288،928،192،393

81،151،176،991،.Yl.

.1،166؟،/6:لمياندور

.61،68/ير:لبنجيا

./3271،4357/:(ا!مخر!اابآسيا)!؟ديا

193-/:ستراتجل! ، YIA.

.3/387:لميسيدنا

3/ا:نياابو 5 8 / 4 ، 3 7 3 / 3 ، ?r l.

.833/ير،1/68:ليكيا

.3،4/18!/2:%سأليصو

.3/426:(الناحمردأنئف)لينارد

.ran،4/793:يتقوبجةزشلبذذ

.3/59:الأرمنىليو

.3601/:(حارىسنتكنبلدطةكردنبال)ليو

053
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93/3ْ:(انجلتزاحلكبنكنرتخييبة)ماتليا

.3/336:(الثانىبلدوينأخت)هاتيلدا

331/3ْ!يوستا!دلىبنت)ة!اتيلدا

1/531:(المزكأ!ا)نجارىدىماتبو

.Nll/،:وحيدرركوزكانتاماتيو

.\2ْ/1:لقديساتديرلهرحا

3/3136ْ329/1!(لحازارأخت)حارتا

/583لح:حارلل

.3/345:(و!يمزعمفىآنرخد!الفارسمارجاس

1ْ3/2ْ:سكاورولرلىما!كؤس

لأ./37:نعارمولر

.7/9،،1دلم3:(لمؤرخا)مارو

73ْ؟/ْ،2/63:(ب!نجنانحلائنة)المارون

123/3ْ:اشانياابخراكلوتبنت)ماريا

.1/63:(البدزتبئحوريسالامراصاورينت!ماريا

.8!/ث:كوحنبذارياحا

بز!يصوندأ!توكى):أنحلاكيةأخبربئتحاربغ

.؟8،؟/37،،3/47(يلحا!!وزوجة

521
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:(عمورىوزوجةالبرودوسيباستوسيوحنابنت)!اهـية

!4/5،69،791،211،343.

.4/368:جيناردماريذوس

.4/353:الماعؤ

.3/891:(آرمينيةأسقف)الحاثليقماكسيعوس

.4/184:(بحببنهى)مال!ك

.1/384:(ا!ثزنلأ!على)مالين

.3/117،118:(بوسييهدىمدجزوجة)ميلياما

.363لم4ةاندروني!لد!بئمانويل

96ْ/4:سبجماستوسمانويل

،802-1/5/22،3/003،602:يوحنابنمانويل

022،436 ، 433 ، 433 ، ET- ، 942 ، 892 ، 193 ، YVY

446،944.

.1/31؟البريلانىالمتحف

.3/243:(القدي!ةصورقرب)المحاز

،4/67:76،!م!/3/36،41،93،/1932:المجاعة

135،603،7!31ryr.

.044،455آ3/!43:(احبقلحةأحيرأالدينمجد

1،135اr-106,111/؟المجر ، 131 , N % o،

1 0 0 4/ ، 926 3/ ، 177 ، 146 ، 913 ، NrA.
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.1/3311431،631:نلمجريوا

-1/41:جدةبجامعةالحلصىلسالمب

661/4ْ:م؟75اغسحلسصجحع

.4/363:افسو!ىحربحه

/1ْ98:بياتشنزاصجحع

/4:الكنممرىروحةحجمع

.1/372:القشلنحلينيةمجمع

.4/336:الملأتيران!ج!ع

730/4ْ!المسادلد!المسكونىالمجمع

.1/273،3/83:نيقيةمجمع

.3/243؟(دمت!قوالمى)الدينمجير

4/00ْ1:الرخاممحاجر

.4/85ةالبيرةمحافخلة

.9!3ْ3/4،3:بيثرنامامىا

.4/55:المحلة

،1/31،53،57631:(وسلمعلي!الذصلى!مححد

.608؟/323،33لم64،68،333،3

.3/318:بى!رىالملوكتانبنمحمد

.N/35يم،393/:المحمرذ
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ا4/4ْ:(ا!سيلانبن)الدينمحيى

3/5435:البلانةحتاضة

،/3041،4227/:يحد!بحتاضة

.2/288:الروحانيةالمدارس

.Yvr/\:!دحوكبو!ترحاحد

.YVA/4:نياح!

'rv/4:ننيوابكأ A.

.4/138:ابيدوسيندحت

.4/926:السنحامدينة

4/0532:بزرائبل!دينة

.3/9Y،:اودددلظ3

.4/926:ساؤونمددنة

.926/؟:لهطافوناحدينة

.ArlY:سالممحدينة

4/6381:لدسمدو!!حدينة ، 1 i.

3/5351:الماور-حديذة

1/35بالالمانيةحبنزمدبنة

.1/28،36:المذوردالمدينة

4/332:نالثدونحددية

.4/385تنايبقحدينة

536،/128:اكوكأةالمدينة

Dv
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3/25،3/03,363،4/753!(مرقية-)قيةامر

.4/3861387،004:(لحازرختأ)!شثا

.381/:المرج

./375خ:ءاحرابنمرج

.3/73:الديباجحرج

3/53:الصفرمرج

4/233ْ:عديىنمرج ، vvk

.6/376:اللجونحرج

.4/81:(صقليةعلىا!!ح!ية)مرجريت

3،355،3/491،9053ث1/691،334،6:صرعش

3/231،943 ، LrA"

.3/53:المرقب

.2/03854/96:الانجيلىمرقس

.(مراقيةراجع)مرقية

2TAA/:الحذراءمرفي 3/ , Yo 9 ، 258 , 891 , NVY,

4/256.

.3rM/:المجدليةمريم

،3/213،4/933،386:(ولحازرحارتاأخت)مم.يم

004.
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.3/178،4/164:ال!احلحىالخليفةبالذالمستنصر

/68ْث،1/73:الأقصىالمسجد

.TYA/4:عةزابىحسجد

أ3/13ْ:لحصناحسمبد

33ْلأ،66،/16ث،%؟\/:يالزيتالم!صح

.\دبرا3؟المسعودحأ

1/333،05:نالمسحوا 3/ ، 318 ، IT/ Y.ير

(بسوعوكذلكالمسا،مصكليهالمسبحعيسىانظر)المسدبح

،1!3ء36،386،387ثَ،21،79،933،/03يرة3/07

365،3!6،Z...

./354ث:المهـيحية

.1/69،3/38،26:المصادرة

.4/-91:المصارة

"1/5،9،17،33،23،28،36،37،14:مصر

016،161،223،؟2،3/8،1!6،68،66،3ث،45

3/3،16،18،31،13.،131،301،368،373"

387،435/،36،35!93،36،93،14-43"

،3301.!ا69g!،95،7317.74،183-ا!،461

911،012،136،138،131،136لم501،113،115

1163،163,177،183،603اهير-143،152 ، \ AA

-0211313،313،926،283،388،928،"Yet،

264338،373.393،893.
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./443:القديحةمصر

1/96،5191:المصريون ، 175 ، 165 ، 3/163 ، v

،3/34،94،ة0336933،328،333،343،372

05،57،58،3181328 ، 25 ، 4/16 ، 4 0 0 ، ro،

،1!111258؟،51،1.1،701،131 Y.

791،923،344،366،/1691:المصيصة 0 Vii،

.136،333،943،4/147ء3903،3/401/

./16:(كناب)المحقائه!مضمار

.4/041،141:أبددوسمضيه!

!ا/:البسدفورمضيق

.98لم4:المحلاميرأبو

392/3ْ:صورمحلرايخة

.91،166؟،2014،144/:محليرة

ا.3/9i:ستيانبى6بنمحاوية

.1/375:أبولومعبد

.4/2t"1:أرحلاحيسم!ب

.3/015:البلداتمحجم

145!،04،43،143-3/13.13،34،37؟المحرة

!14.

.4/343:نلوميروكيفامحركهَ
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73.o

!063،38ث/،1/301:بيونل!اا

.9نر/1/38،36،0:حمكآ

.1/42القاثا-دجا!حةحكتة

"1/31:المانزسانتحتنجة

3\/د:الأوش!الشرقحكتبة

.1/36:عحيرىالملكحكتبة

.16/لح:!سأوجستخكسبحانوس

4د33/:(حلبريةاْعحالحن)المادحة

.8،/1:حالأزكرت

.3إ4/6:لما-حا

038

اهـ3"18خ2/3.1836َءَلأ:عل!حلية

بابلح!ك

OYA

،933،35!"
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278حلكشاد ، 377 ، 3 0 0 ، /86 1 Meleke Salah.

910311!ْ/183،:الدهـبنه-ربىاسحاعبلالصا!جالملك

.2،0030338إ368،9؟313

.4/368:فثؤتالملك

لأ/173ْةاينهونحلك

./،16ث!3/06:اسراتيلثلوك

3ْ6/ْ:السا!ردحلوك

.د\0015،1؟V1/غ:الأرحنىحلب!

3..69ْ.،3/66،28:(ذ!لكجة!زثلقدساحلتَ)-ليزند

1ير691 3 1 2 0 1 93 ، or193%13،2؟ ، Y،.َأ.آ!

أ.3دج333-7030133"2،883،393ث433،338،3

42،18/ث،،ni;-ج384،ير3؟،3,543خ336،4

83،923،173،133،!33،336.

،3/6،3:!طرابل!دلاكونتالثانىريطوندخت)'حليزند

445،446،4/84.

.1/154:بازلسنتمعر

.Er،43،ير:محفيس

.3/15:البونيةالمحلكة

16ء،/إ:المصليبيةالمالأتينيةالمملكة

3/336:(بورجبهدظالمحررفالثانىبلدوينأ%و)مناسيسى

فك!إ!تنهطب!يب!لممسرث!كَئئفلأ

933

الصليبية(الحروب-3ثَم)
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.،3/703/333،33:(الملكىنستابلالكل)حناسيس

/2:كبرجردىحناسيس

N-،3/36،/1312؟ح!نب!أ q.

63166،981ْ873./63ث:يوسفبت"ذسى

.87،فى"1؟/:المنتظرالمهدى

.4/53الجئدية

"4/373،388:()رضأحؤاب

Moab)ربةمؤاب Rahath)2/331؟.

.4/388:لمو!طبنحمبناب

.3027/:موْاسيا

/1951ث:المواصلة

ه3YY1/:موتة

.31.،3.3،.3..2/3031؟مودود

،Ilk،1/63:(مرقلزمنالقدسأسقف)حوديستوس

:(الرماكونتبلدوينوزوجةالملحلىجبريلبنت)صورفيا

2/923،341.

.،/117!البيزنطىالنبيلح!.ريمه!

.4/61!(الشبداءآول)حوريشيوس

.3/255،792(وليمذكردعربىشيخ)،كأرييل

053
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15؟/ا:!البحريةداكيا)!وفلها

،3/933،3/1:(النبى)3.وسى

.26.376،383،388،393لم

!3ث1/37،3/18،3:الموصل

903.

3،د3g،دةث/28.ث

4/366،003،703

.1/266:(قيحصريةآسقف)طوتاكسؤس

.261/،03؟/:أالكرك)حونتريال

.4/361:حيجالدوكس

18ْ/غ:المؤرخالسريانىحيخائبل

.69/ث:كيدتنتيسلحلخائدلي

.،3/4:(بيزنحلبةعحلة)الميخائيلية

.3yvy/:حيديا

TV'rْ/،!103،/23:ا!يديون ، ) AY

.3؟4/2:نلبوكيفاردمب

.YYV/؟،3/91:بوتي!باميسو

.1/135:صيسيورج

./383:حيللو

177؟،ا8!،؟/ده:بالأنسىدىحيلون ، fro ، NY-

917.

:3/4051حين

+31
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.1،4/852؟2/33،3/883،233،7:يديةلسواءصينا

4/291:(ببروتآسقفMainard)حينارد

.1713:(تينية?llIالىالفينيقيةمنالمترجم)ميناندر

.ra'-3اث131/ثث:الخبىنابال

2/\!انحمربخدف 4 / 3 0 88 / 2 ، YVN.

Ar/3:نابلس , 1 6 3 , AY%,28إ,Tvv , ray , TTY

3/11 3 3 3 0 if061،0811803،013،،0/ث،33نر،

375.

016

.93ث،3/387:نابلى

.r?.,./938ث2/391:النبىناذاتلم

.341/،،3/282:(عرلشاا)لهمهونا

/4146،ثث1"321/،3/166،377:افاحرذ

.93.،217،3211333،4/373؟386،

.3/153:خسروناحص!رى

.4/3661367،372،383:(المشريعة)الناتهـس

.04/582،093،193بيننا

.1/325:الخبورنبش

ا!جانيبذبع

.YY/15:أرتدوسانبع

orv
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456

.1/375:بيجاسوس!بع

YVV،1/273،374:دافنىنبع

.1/375:ديرسىنبع

.1/275:سالماحماذنجع

/4:صفهوريةنجع

.273-1/373:الخشتالىالنبع

.3rYL/:المسورالنبع

.1/375:هيبوديانجع

734/3ْ:دصثدقامديىالدديئنجم

383/:ذحميا f.

.01ير3/:نرمنديا

863،4/3!1!./1/383،3:نيولنرمندا 3 9 ، N"Vr.

.3/093:بجلنروا

.3"3/5:نيجيمولنرا

.388/":لمشتاقاتزهد

/3:عبالر!بنالثيننصر

؟334،45/ْ؟(الدديئنوراْخو)ميرانأمبرالدينثصر

.4/337:(نبحلية)نفتاليم
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326

34

./228:المن!ى

.4/713:لنقرحأا

47/1ْ:(القدسبطرك)ن!أور

./3382:الميخائيليةدالمنص

؟/443ْ؟(النمساوطَالمستشرق)ذلدكه

1/115،3/9526:النمسا ، \ 1f

316،318،..23613،.2/173،91:الأردن1نإ

،4/341366 ، IVY ، 371 ، 334 ، 093 ، 286 ، rat.

.1/75Y:أرينوسانهر

373/1ْ:سصيناس6نعر

.1/926:البانةنبنر

.2/793:لانيا!لاذنجر

343/3ْ:ل!لىبيلوِنهر

3/436:التيبرنهر

.3/368:جارليانوني!ر

.3/53:جورذكر

131/3ْ:جيحانننهر

93/3ْ:جيروننخر

3/3113214/3،5332:دانس! " 337 ، ri
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YYA

933

36 i

233

13936ْ؟1/13513:لدانوبانر ، 97 3/ ، Nor

19/3ْ:دجلةنهر

312)العاصذ!ر 1 274 ، 373 1 1/926 )Orontos

،3/38،918،/4/358 ، 448 ، 447 ، 0A.

342/3ْ:المبمرعيننث!

.3/91:نئهرفالينا

،1،183!2/21،،933413،،1/9!2:الفراتنر

247،،،34!(I\,r r I%,.r I YV\ I YVf I YVY I YV

034آ44،46،!368،3/18،1، 335. 003، ، fly

.!314،31!،392،4/003313ء364،

.1/936:قرقرننهر

.4k-r/A:كستر!اب!

2!3/981،302:الكلبضر YA.

.1/77،97:رباك!نثهر

.1/363:كي!ذدسبخر

1/531,36ْ1:لينان!!

.3/311:كأوحمامافى!ر

.3/36:وحمأمانر

.1/4rA:لموزانثر

3/3ْ82:رندميانهر

.3/65:الحناننبعنر

535
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د!43160،7،ثَ!/3/933،377،3:النيلنر

95.65،16896،701.011,116,5NY!12غ.

.2/85:منومنبر

633/1ْ:!ميداسباسنهر

.1/017،172،3/76:ادكأدارذ!ر

.4/3610363:صررويهبننواب

.3/08،4/653:(كةتنجالالقريةا)بثز

2204/1363ث/103/:المذ:ىذوح ، YL.

.4/213:أر!!ا،نقرابنالدينفىثر

278/\:(زنكىالدبنع!اد؟ت)مر!ثدالدبننور ، '' V

31،3\/بر3 ، YErير3،6ثrYy " 7!3 ، Y،932؟ ، 'N YO 3 Y

i،،سا-؟ . 8 - 4 60 ! 373 ! 36 0 ، 935 ، rty ، rfy،

ETA،436،ير36-34ث،،33،ث0164017؟41،ء.*-؟

،33-1133"1-36،14/26،27،92-434،ء+;'

،18\00038,1/؟ 1.3 ، 7!، 90 - 87/ 83 1 83 ، A،
-2،134،993ير.،918-10187د1،6ث31-3.،1*60

.2/63،168:(ذرماذدبا)نور!اندى

.3/373:(الظالمإدكأكىا)ذ!حَببتمه!

"31"10د117/101:(ارنجلد)نيش

.3371//!91,/1178:نيقوحعيديا

ه)AA،013،143!06،136،128/،1/0:ذيقية

،318،921.331،233،236(091-291،لأ19

276،8921NN.;-، 0293 ، r3،3/372لأ34/،؟"

927.

36ء
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./488:(هـوريسلالهاقصر)=ماتور

.1/101:(المسلامعليهاسماعيلآم!ماجر

.،/117:مارتمان

.3/!33:الارونية

.3/36:الأرحنىمافديك

./1991:الراحلقة

،1/17،93:!بيزنحلةبطركثمقيصريةاسقف)مرقل

4/391!236،26.1333،348،346،347.

.1/3311334،4/141:ثروول!ة

.309/:(برتر(دامندانبوفولكبنت)مرمنجارد

.67،681/3332"/187:الرشبدهرون

.38،938د/04!هـ:سىأ%و)مررن

3085/:!رب-ذابو

.\/9؟1:(الاغريقيةالأساطيرفىفزكسبدهلىأخت)ملة

633/3ْ:(الأ!مرالبحرقربموضع)مليم
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.1/27ْ،4/184:(الحاصى!ذ(بع!وضع)ثلديىبوليدى

341/1333/!نستابلالكلك!فرى ، 326 / 7ْ3 ، 1r1

1 /23 4 , 426 , 4 0 o ، +3 1 , TEE , 34 0 , r*rl701،دد،

131،1781391،991،.3.،214،33.،331.

361.،3؟6،/178،:الصغبرثحفرى / Yl.

.1/916:رالفبنثطذرى

.1/916:سكالدثزوحونتبنممفرى

34،/167:الهند / 3 ، rrr،96/ير.

11'،1،3/301،136\/د:انجلتراحلكالأولهـرهـلم Y.

.4/81،113:انجلتراملكالثانى!دهـى

.3ْ6/3:(ذ!لألمدقف)ثذر!ا

.4/148،226،327:(برجنديادوق)المصغيركنر!ا

.4/324:(ال!وفاندوق!ث!ذركَأ

.3/321:نركذديادوقئهذكأحَأ

.3/603:الن!سلاددقكذ-ى

1ت!اsch)دبشمنرى )d/016"ا؟106؟؟،011ا،

.814،2/91،؟.+381؟"38ير،703،436

4113/،3/6.3:(ال!يرثب!بولدابن)تورىكونتمف-ى

337 ! 236 ، WA.

لأ"3/36:(اماتبلدبن)موتييه

!هط/"
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\/-

73

338

مبج

(بورجدطَبلدوينأتت)موديديىنا

18.

/؟:نونبرنثولةط!ع

،2ير/13:ذمولذد

.1361163/؟:!!نبنا

:(العشرةالانجبلصدن!ن)ثيب!س

3/331،114/433:الإبليذىثبت

83،AV.

/4:بالأسمرالمحروفالل!زنيانىمدج

391/:ببلهأسقفهبج r.

./3391:وكأي!دى3اشقفجهب

.VVA.3/277:آحبريا!لد!!بج

اليكلفرسان!ثيسأبابنزدى!!بج

.3/802:الكديرباياندىَث!بج

.3/1171118:بول!مييددىدبت

1/601:بولسنتدى(ادَببر)مبج

1326!1"918!ا6؟- 0 32 3 ! Y

،0414128/118ث.8-؟.!ا

(ابلمد!كلرثنت2ربببلصغيرا)ث!يج

"321،22/ْ:أوورديىلص!نتدىمبج

.336/؟:(حلبريهَحدا!ب)

/2:..13421 x-rr

3/338.

د4/1256،8./ث

.254 ، 33 ، r.

):3/68.

45!،.ث!".!1،

3831317/322،

.12ير

:4/193"392.

3681936،غ؟3،

953
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-05،63164،74-4/46:(قيصريةصا!ب)ميج

76،09.

533/3ْ،11\/ْ:ريثيلكونتهيج

513ْ،213'/؟فيرماندواكونتهيج

يافاْنكونتهيج

Novْ!-2/92213/117،911:اللوزنيانىميج ، NY

"2ْ29/:(الأساطيرحيةميدرا

.2/2361343،4/181:(هودييرناراجع)هيدرشا

/2:هيرجزدىميربراند

:(المسلمينالمىالسفارةفىالناسكبحلرسزميل)ميرلوين

ray.

.1/916:كانىدىميرهان

3/6053(فيروناهاركيز)هيرمان

18/3)2كيرمون )Hermon.
.11د،9ه,£3434I/:(قيصريةآسقف)هيرنيسيوس

391.

.!4/146،16:مير!

r%2/9:لكبيراوصامإرود M / 4 , Y Y 1 ، Y.

.4/693،793؟ياميرود

38/2ْ:(القدي!فىأورشليماسم)ميروسيللهما

04ء
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ةالقديهة(المسيحيةالحولمياتفىبغدادال!هم)بررنوبولعِع!!

1273/.

283/4ْ:جوبيتر!يحَل

.4/036:دابكأناميكل

؟/2/861ْ401ةسليعان!دكل

،/401ْ،1/918:!يليسبوتَ

./365ث:الأردنارادكأ

.3/177:بكاروادمحأ

.4/204:الرا!بوادف

.4؟/30:حريمستو)دى

.2/34:سرمدوادى

.3/803:العبيدوادى

.1930304/؟:قد!ونادحَنث

.3024،593/:موسىوادى

.4/204:الناروادحَأ

.3/133:النملوادى

285,193/:!توموادى 1 381 / 4 1 ? Y.

2/48,79،011،1111951،358:يننشافاطوادى

032،337,7034383،43/84.

3/351ء:آوحيرسنتدىولتر

.703،!13-03/118قيصريةصاحبولتر

3/864:فيرادطَولمتو

541
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.3/333:الخشتا!ىولتر

.1/504:اردضيددخأوأتر

1ْ9/1ْ:(انج!تراحلك)الاْولوليم

./3167:الاذجلبز!لك)بروفوسولميم

،1/13:(الكتابثذا!-لفقبلصزرآسقف)الأ.لولميم

.63-1،3/63د.؟\

1/5،6001:(الحَثابمداحؤلفالثانى)الصورىولميم

،41،!3،37،3ير،32-2ث،7-23!،12،12،13

17،1770102،313،371ث،05،2/5،7،23،ير9

97،أ-،3/5 ، VA4/231،؟1،316،33د1..83؟،

fns,383-371ث-367،368،372،ء233.36 ، TA'،

.3/703:بريروتآشقفدليم

،111،.3/72439،7.1،11:ال!دحمالحلركوليم

13136,5،لأ113-13 ، 334 ، Y32 ، 316 ، 391، NAY.

.3/58:أبوليادوقوليم

.3/73:أفرساوليم

.3/901:آخمدرياكودهررلديم

.2/131:(جودفروىأخو)اوستاسبنوليم

.2/42:و3الكوحلياوليم

93/3ْ:السيفالحلويلولميم

يم.3/7y:بارحادظصليم

.309،938/،2/2131228:بوادودىوليم

يره3
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/3:(حلبريةصا!ب21بيورىلىىوليم..

.12إT91،66096،؟01؟.1لم/334

مبزنيل()حس!ندليندا%ر(تد!ولميع!

"Tok،93غ.

،35،036،"3د3/3:جوردانوليم

177.3.1،.111/:داحانجووليم

/2:(حمقليةحم!ا!ب!روجربنواب

.3/59:الساؤنىوليم

31ْإة3/51"ةالسابرانىوليم

.3/69:سبإونا(دق)وليم

1011،177،7/:فوريؤنكونتوليم

6/د\:(تانهـريدآفِ)المركبزبنوليم

1/011،177:هونبلييه(دى)وليم

.1/134،151،376:المنجاروليم

/AA:ويلز Y?.

.1/07:ياروق

ْ،%r?!1/377:سيانياغى yv،

335،933،345!347!935،3/33

.!،لأ.67،77،2؟3/56:،ولاب

)Y %" " 2 0 6 ، 3 0 3 ، 1 9 8 ، ! 9 1 ، % Al

ل!338،373،63

NYq.

:1/376،287،

375،YVI.

368 ، 267 ، '? AY

،223

3.غ.

032،332،332

،701،Wr

326،337،

ه43
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933،31 1 ، 26 0 ، 367 ، 264 - 262 , 386 ، yry - Yry

ير/.3/6701180013-122"312،333،037-372

336.

.1/238:يافتَ

.YNI،6؟\*3/08:الر!هـىلِا!توت

.373/ثَ:ميبلعا

8:تىب 0 / r،933/؟.

.3/38:سبوب

.293/ثَ:نولرطبت!ليدا

.636-93ث/4:زكريابنيرَبكا

.933/ير:ودديزد

"1/109:المسبحينوع

.،!393:3،/1373:النبثعبخثو

33ْلم1:اليعاقبة

386،3943،،/2/9.31038،.1.1/:الثبىلهقوب

493.

-3د3،14/8./8،3!،21،3/38ول،1/16:يتنودا1

،83،783،983د،0630663،37314730383383

1VVI, Tok 3 , q"r.

.نر/367تا.خائيةدب

.!لأسخريوطىا)يهوذنظرا)سنمعانافيوذ

.42/04:يت!شافاطبنثدامب

.993-4/793:يعقوببنبب!ذا

544
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131،4/374،938.

1/49312/58،3/413:(الخائن)الأسخرد!حلىيهوذا

4/4 0 1 ، 4 0 0 ، 93 9 ، !3 7 0 rAN.

.43/04:د!وشافاط

-393-/193غ!3/82:صر-يةبنيؤاب

39ْ/43:!مخلهلىالرب-)هيلء

rMْ/4:ياريبيو

-42/ْ\:الصلييندتولوقتاتطاكيةبحلرك)يوحنا

.31VA/:الانجيلىيوحنا

.3/366:(بيروتأسقف)يوحنا

.2/113:(عكااسقف)!وحنا

.3/703:ادنجروتوسيياستوسير!حنا

.3،443/!44:(رومةكنين!ةكردينال)يوحنا

.3/793ة!عارتنسنتكنيسةكرديؤال)يوحنا

.493،593/ير2/281:انالممدجفناب

.3/66،:بيز)أهـا!منيو!نا

.4/358،793,89Y،لأ3/33:الصددق!وث

الحسليبية(الحر!ب-25م)
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.3/88:مناللَايودم!و

.1/851:ىلمقيصرانجومهـلاسبت

،YE.،2/182،3/17،34،122:المؤرخيسيذوسء4/304

.3/81تنونبنيوشع

+(الاغريقراجعشحب)اليونان

.35،138،937،3/541د!1:(بارد)الديرنان

.1/53،3/91(لخةااليونانية

,rVE)يوما 342, rE3/. (JOHA.

4/304!،3/173(ْالنبى).يولْيل

-a-!!حي؟ط

أ9آ،لىلىاأ

م!ثبه

ينالمثمثلى
؟4!

http://www.al-maktabeh.com



93

65

vi

M

135

148

165

9N A

173

174

Wl

3U

184

الأولالجزءأخلاءقصيويالب

الخطأسطر

33

34

31

Nr

17

13

34

رىلحجاا

خسروا

تكواو

اaرودغا

جبررفيزبل

تكلفه

خلفيتم

حعهمنمو

الدف

خليمه

لألمىاا

كرمات

باالصو

ىرلتجاا

خسرو

عاوتقو

مار&غا

فيزيذبرج

نكلف

خلف-تىيتم

محطومنور!

الدوق

خيامه

الأمالى

كلثات

ثمو!ن

7؟ه
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صخة

"02

802

؟31

315

236

933

؟23

365

037

374

274

YAK

YAV

388

266

003

403

8،5

سحلر

16

13

11

14

1 r

12

21

18

كان

يئهدد

ح!هعضملين

سرنجوا

تفويض

الثاررفأا

ربينلمحاا

لصلوت

ناولد

فأبلوا

ءاجز

لدوييتياةا

قيحته

قعحقة

لفةمت

الجيشترت

لنصبلا

لذو!محاا

تناقا
ابلصوا

كاد

يننمد

مستملدب

سجوا

لأيهتقر

احداثما!ترذف)

المحاكأبرن

اتلمصلو

ولدا

فقبلموا

جراء

نيةنجولا

قمته

قحتحةو

لم!ةمخا

الجيشنخلرتحت

الفيمدل

النزاحى

قادتنا
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318

rn

347

355

935

368

937

0rA

038

388

793

M

704

804

043

لخر

16

13

23

بعضاراح

تحانى

صنيا

مم

بينهم

أءا!وئتكاد

ظل

وتقخذومم

!وْلاء

مينبومفيلو

فظثرا

يدةقل

لسبحا

منلملخروج

كتنفوه

مست!رة
بالصدا

بعضظراح

نعانى

صينا

من

تقتحمحلوائفبينم

المجوزاءتبلغتكاد

قل

ممتاخذوو

ل!ءكغؤ

!يليامفيلو

افظرو

ةدقيا

لسيدا

قىللخروج

اكتنقوه

مستمدة

954

http://www.al-maktabeh.com



نيالثالرءاءأخطا

33

6Y

03

35

46

لا4

65

vv

AV

سطر

11

13

16

16

18

13

الخحلأ

نسنى

لاادندر

ذليناب

تصحلرم

مذذد

ثمشرمو!ا

بززيرة

&اكشبلا

تحلييم

ن!يكى

)درندا

نجحليةسس!

ابلصوا

نسنى

لاندارو

وجوده

لينذبا

تضطرم

مذه

شر؟طهم

جزيرة

لكممديادا

سكلليئهمتعليه

تيهى

اورتدا

سرجشلية
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Nا y

136

155

155

oA%

168

173

59%

591

212

213

313

318

YEV

YEA

025

ب!طر

16

18

17

33

yy

331

فيمة

ءيتهشم.

سونلسكنموا

ترجينيسا

كاور!دص

تاء

ذلكفر3سنذ

ألموفكعا

يتيةي6

دبيا31

أمية

عومنا

مارات

وقرية

بالصوا

131

يحتم

ويتهشم

السكسون

جنيسارت

صدرعا

عياءة

مرضعهثذلكسنذكر

كم!ل!ف

اكويتين

أ!ديبا

أ!بة

نا!وم

حاران

قريبه

د31
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35

YA

03

31

لأ3

?r

rr

34

34

rf

35

rl

rl

rv

553

16

13

الخطأ

مآأب

التى

فؤاد

شبزرة

ييئ!رودلموا

هيةابدبا

وقربع

مظار

مز!ا

لبابوا

خبرىلميره

نقس

مسرح

لمحلبودا

!بالصوا

أيام

التى

دقوا

شيزر

ينبودلمرا

يهةلببا

وقريع

رمحلا

لجزما

أبروليا

خبرليروى

نعَص

مسوح

المو%ود
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حبنتىحىلد"نكد-والإالأستاذاُعمال

القرنفؤالاسلأميةالاكاقةهـركآ)ننجيروالصلبالديننورلاص

الحربى.الةطَزاردتنر-(صشرلحالْىا

الحربى8الفكردار-الاْولىالصليبيةالحرب*

عغمترجم(الجستا)المقدسبيتوحجاجالفرنجةأعمال*

اك-بى.لفكرااردنشر-ت"الارتب

عنتاريخيةدراسة)الرحىشقىبىينالمحربىالشرقلحب

دارنشر-.(والشامحصرعلىالتاسعوو؟سما!ملة

.لعربىالفكرا

ودارالمعارفدارتشو-لمترد!نالاسصلامكىالذصةأهل!

هالكتابوميئةالفكر

المحارفهدارنشرد-(1391-981حنْ)ارزنبإب

دارنشره-عفَرالخاصر!القرنءالمفىطافوررحلةحبلا

.المحارف

تاريخيةدراسةمعلويسالقديمهلىعنانفيلبِحذكرأتحمد

.المعارفدارثثمره-المترجمبخلممحلولة

-(القبليةالعصبياتألد!زىاسبانيامسلمىتاريخكلم

8المعارفدارنشره

،الجامحاتبحضاساتذةمع)التاربخءنجرالبزادتبرو

(ْبالقاهرةالاسلأميةارإراساتمعهدنشرد

553
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القديمة\الفرنسيةعنمترجم)لكالأرىالقسحللاينيةففح!-

الأوسطْالشرقكبمركزنشره

الاذجلوم!نجة-(مجولشامىلمؤرخادمشيةحوليات!

المصرية.

ءينجامعة!!لميات-المحلوكىال!صرذىالاحتمكار!ب

شمس

الحربى.المفكردار-الصيوفىللبومرىالصرانباء!

عالمنشره-شامنشاهبنعصربن!كدالحقائقمضمار!

الكقب.

نشره-(طجلدات4)للصبرفىوالأبدانسالمنؤنزمةجم!

المحدرية(الكتببدار)التراثترقيقمركز

نشرته!جلد)ت4)الصد!رىل!ليمالصليبيةالحروب"

الكتابْكيئة

-(الرابعآنجيةالصلبالرربعن)نجلي!اردوال!مذكر)ت*

بجدةْالعزيزءنجدالملل!بجامحةالحلمىالمجبسئشدكأد

yءainstءل!ypt)9591()مم!(0 Crusade Aفاifteenth Centuبم

نشره-أاتحجلت4)العمصقافىنىحجرلابنالخمراذنجاء.*

-الأوقافبىوز)رةا،سارحةللشونالأع!ىالمجل!هلأ

هي!ةنشرة-(مجلدات3)لدوفيىالأندلسكىالمسلحونطم

هالكتاب

*()peditions Against Castellrosso!خملgyptian!لThe

.and Rhodes

؟55
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الحلببما؟آ!ت

(مجلدان)!!حذبناآنالاذصديىةالهـسباد*

(مبلدأن)سترافجللىالاسافىمىالركمظلفىفلشايغكأ-

والصليبيينْالمسلمبنادثرخبنبدبالتآردفي

enَلأ؟عَعwch b3ج in Anti-س!؟A Tran 6 ition Peلمحخ

0901.and 8"،! .A D

تراجمكىالزحانعذوان:(!سنب!ابراميم)البقاعىقي

المصريةالكتببدارالتراثحركزفهـع!الأقرانالشيوخ

.ترى6تحسة!قيلوهمنهالأولالجزءاعدادكن

!ْكيديننى)رالصخبالمعجم:المبقاءىج!

)نباءعلىذيل)الحح!رلأحراءالنصراظنهار؟)رنجقاعىول-

المؤلف.حمع!ودةصنمجلدات4فى(حجرلابنالخحر

سدعةْخا،احبأعيانتار!فيشالحببإ.-تالحنبئىابن*

المولف.بخطحنهأصليةنسخةعلىكأ؟جعحجلدات

لهتاريتيةدراسة:وتلأحيذهالحشلاذىحبرابن!ؤ

.لالأملذهكنولأربحه

نجرى3آ!داثلتشةعرةى)التاربخصدنحت6!داثطحز

.(والغربالث!رقفى

ابتماعية.دراسة:المحلو!الحصرك!-

555
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!بشىحسنللدكدورالاسالأحيةالمكتبة

(الحلاهرةالنبويةللسيرة-ديدعرض)المهد)ةالرحعة*

.(حتة356!اوالرياف!مكهباذإعةاذجمت)مجمدان

وتحليل.عرض(وسلمعليهالذصلى)الرسصولسراياء

الهجرةمنذللتالمعرضيةدراسة)اليجرةقرونص!

إلسحودية(.اذاعاتشأحافىأذيعتوخد،4الئنمرت

والرياضوجدةمكةاذاعاتفيوتذاع)الصحابةسير*

.أجزاءعدةفى(صاحبىاسلامقصةباسم

السحوديةباذاعاتحلقانغاأذيحتوقد)المبتيئالفتح*

.(بالاسلامعلينهاالذأنحمحتىمكةعنتمثيلية

1،صجمائلاآَلمخاثلافىككبمبىنقأإ!لا)

7كاميلم؟لى

!ي

!ا11

لمأآلأسرتجأُيُإقَبىبخيئ،

556
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أ!صدورسللاص!بظؤ،سع!هـو

التاريئهـجكماةثكاملمتئفى

!!همانا!تمظيبمعبدءد

ماعرعلى

اللهجابكم!حودرنتوأن:اعداد

العاطةوالدبهقةيىورثورد

عاموايحالي!عبدالسللامعبد:اعدا!

المحاحرةمحمرثالفكريةالتيارات

حبلالثعمانمح!دد.

الصحصورفىالم!ريةالشواهـاىءعلىاورباغارات

اومسفىا

عبدا&م!بب!عليه

ابصرمنارجالاهزلاء

المطيىلمحى

الأيرباالدينحلاح

ماحبدالمثي!2ء.!

يةالف!سالحياةلأزمهالجبرتىلهر+

بوكاتعالأ!.

4!!كامحفىالزيمتاريخءن*صويتهحز-طت

أنيسىم!حمدد.

557
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الحزبيهالححافذملحمةديابفيقتو-ا*

فوزىمتثصو!

وشخحيةمصريذشخصيةمائذ-11

النفاضىلفسكوى

اتتويروع!رلثحراوىهدى-13

واغبنبل.د

للعودانالمرىال*ستمماراكذوبذ-13

تمضانالع!يمعبدد.

ا)ولاةع!رث"حر-؟ا

كاشفعيلىWl،سيدةد.

ا،دلامىوالتاريخاإ-صرقون-15

الخربوطلىحسنىعلىد.

م!رثا،جتماعىا،صلاححركةتاردجمنفصول-16

شلبىأحمدمحلمىد.

الغمانىالعصرثمحرفىالشرعىالقخاء-17

فوحاتأورمحمدث!ه

المملوكيةالقامرة!تجمعثالجوارى-18

محهودالسيدعلىده

القطرينتوحيدوقحأةالقديمةمحر-!ا

صابونمتتودأح!!د.

!خصوعبدالرح!نزغلوللينلحعدالسريةالمراللات-؟.

أْنيسىمتمدد.

باالعثمانىالع!رابانحرفىالتتوف-21

لبلطوافي!؟ن!

58
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؟2-

س!2-

-2،

3؟-

26-

27-

8؟-

-2لا

.لم-

31-

rT-

محرتاريخفىنغزات

بدوىحب!الى

2بالحئمانىالغرابانمرفىالتحوف

الطوي!لتوفيقى

الوفديذاد-حافذ

كاملأجوىد.

رالكربالاللامىالمجتمع

مص!غىأرحيماب!د.:توجمة

الحدثةم!رنمماثقالترالنكرناربخ

ءلىاعيلاسهاسكبد.د

بالمحرالمربفح

حديدأبوفربدمرهد:4توجه

2بلمترالعربففح

حديدإواْيدفرممد::تدجهقى

الاخثيديينعدفىمر

كاشف!اس!اعببلسيدةده

مصرقىالموكلفون

شليىأحم!حلمى!.

وشخصيةثخحيةخمس!ن

أ!قاضىشكرى

2بكلحرءنا!ارجااط!لاء

المفيجساكا31

6-ه
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يقىالى*فىادنجوبوحثايام!ر-33

ا!مىفإلا-د.

المغرليةي!ا!سقاتال!لررار!خ-،3

رزقلبيح!إونان!.

ل!ةا.ث!عرالمريةالموسيقىاع!إم-35

is)ذلموففق!حيدأ)شب!

2بوالغربالاللامىادجتمع-36

مصطة!ا!-ج!اعبرأحرلم!د.:48تد!ب

بوسفعلىالبخ-37

اخصاسعلي!ماند.:تاْ!يف

؟ا،جتماعىفالى*قخسادى!شرتاربخمنكول-38

العشمانروَالعصر

الرحيمعبدا)رحمقعبدالرحيمعبدد.

لليبرفانعلىمحمداحتلالقحتي-!3

بخيدجميل8د

8(!احربفىودورهاالفالدغالآسلىحة-.؟

الجديىالدسوقىالمند،عبدد.

والمأساةقفاوافريدهـ-!د-ا،

يدالم!رفكح!ا

الع!صورصبرم!رينتكئ-2،

!ربالتن!غهبئم!مد

محريةعتولر-!ذق-3،

اكؤيروعب!المواولجم

06ء
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؟(-

-،3

16-

،7-

-،8

العرثضثا،تت!ماديأوالحيارافقاالأو
العثمانى

عفيانىمحصدد.

)بلليبيآالحروبا

حبنترا!سنده.أ:وجمةة

5791؟3691ا)؟مرب!جذاتهـيةالعلاتاتتاربح

سرأ!مدااروًوفعه!د.:ترجدة

ارحدثالمتَكَاالعاصتاربخ

سالءتف!لطيفةد.أ.:زاليف

الم!سرىالفلاح

عطمازبيدةد.:قأليف

ا،-هـائيليأيذاتسالعلاقات-9،

رمضانال!ظيم!هـعبد:تاليف

الوطنيةالغايا3بةالم!اتحافتها-05

اسكندرسئهيرد.:تأليف

لالاميأةصتهـال9ثسطاثالمدب!تار-13

رمفهانالتظيب!عبد.د:اداء!

الفرنسيينقوالقناصلاتجالرحاكتاباتث!ى-؟3

تضىِالثا!نالةرن

ذهتى!لىهـححدالاامد.:تاْلبب!

,O-هـأربتةمةورخيناربعآ+tالمماليكدولأصتلفات

علىالدبقعؤالديقكوإلمه!ر.

!تئأاالئضب!جمي!لممسرث!كئئثَين
61ء

الصلبببة(الحر؟ب-36م)
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التمانىالهصمفمام!اهـثلحبا31-19

عفبمفىمتدنَهورال!:تمأليف

؟بالحليبيةال!ضوب-ده

حبشدى!لهلن.دا:ثترة؟ققر!هـلآ

علىهـحمدهـ!ثْالريفىالم!تجتعع-6!

اْحههـشلبىعلحهبىد.

الذمةأهلالمإررصلاعية!-37

كانتفاسماعيلسي!ةد.

رافحافآي!السسجينأحمدحله!-38

المسلمىالد،محددا؟را!يمد.

Aكحىفاالناعيدإلرأسماليا-د

!امراتخاليبماع!المم!لأمعبدد.

الكلرببةليضادادروهـتالمعاكررن-آ.

ز3ىتوفيقا!حهـيدعه!

الإسكندري!تاربخ-61

دءكصانا!عظيمعبدأ.ده

3بح!حرمنا)ر-تجالكلىلى!ءِ-؟6

أال!نىلمح!ى

المتورصبدمرفيتارعةموسهِ-63

awl.:مضانالح!بمدهـعبد!

ا،نمانحن!قْمص-64

جلالمحدهـتطند.

التيونيةمناتهـيذالحافةشفص-65

نص!اوسم!طم!ه

?A
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احىالفاالكرؤا!ضىفا!لرأ-66

أحد!!ه!يمv!!انةويحاد.

الإلسرائيلصتةالحربيةاسسافىمالماعىاستاكأيضجأاإلأ!-ل-67

دمفطناوجمظيمعبدد.51

3ب.ال!صليبيااد-روب-68
حجنتىهـورحمألهأ.:وؤصن!برشازو--*قى

ادحياةنممادورهابىلى!سبآنبو-!6

د،يه!هإابهزأثدمتدْ

.إمالإل!اكىالذحةأد-ل-7ْ

حمجمتىءثها!ه61

كلبرينإ!رد،لاتكرحث-17

عهرأحمدأ!قوفا!ده:تر"سمة

والاقتصاديةالماليةلإرخوالإسل!بناالت!اإولقير-73

الاحل!ىكأاتت!إحدث

13اصاآ!ثدآميلْما

.ال!اثرذباخحاذاريخ-73

كدlmلىله!تدطرثرو

زال!-بتلمةاكابتا!يرضأ-74

كالبلا!تكلسدي!!يت.د

الاْولالفاحلمىالقمرشىخنسفىالذحةا"!ل-75

ود%ص!ث،ضس!ظفىىا!مد

دصرثنىالدييمدور-لم61

محوءلياطاطط!اددلحب.د

oly
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لعنهرسا

الصلأحهس!ا-تتلأدا

.....رحضانالتظيمعتدللدكذ!رتثفيم

.......الراباللبزءاند:جمكددحت

..حمصرحولوالذزاعالأولعحورظ:ءشراصداسعاالكاب

.َحصر!ولالحمراع:المف!ونالهتاب

لمىتهِعلىالأبرصبلدوديئارضحام:شرونوالكلاهـإدطَاثتاب

.........تددلاsاا!كنم

الشخصيةَالمصالحصراع:والثنت!رثناتاذىاأحنات

كوتتريموناستحلاعهَفىهل:والعشر!ناتجالمثالتجاب

...ْالمقدسَْببتاذقاذحلرانجلمدلا

.والمصحلاثىحاتْبالاعا!مللتعريفجمالمدتؤخممعتتككق

.....المترجمةالأربعةلافىجزاءالتامالكتناث

30!8/،991ا!يداعرقم

I..S.779-10-4125فى-لر.الدثالتركيم .B N

للكتابالثامأالمصربأةتآالنيبعكح!اإ

19

16!

934

341
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وليمالصلدبىالمورغتمبهثماخلامهوالجزءمذا

مثظعهاشامد،الصل!بيةالحروبمنفمَر3محنالصورى

رواياتضمنهكما،أمورهامنكثيرفىوشاركبنفسه

حاضريها.روالهـاوكانعنها،هوغابلأحداثدقيمَهَ

العرلب!يةإلىالهامالكمَابهذابمرجمةلمحاموفد

فىالداربخأسائذةكبارمنواحدبال!قةإئسمتلَرجمة

عليهوعلق،حبشىحسنالدكئورهوالعربىعالمنا

لابدكانبملحقسمادلَهزؤدهكما،جادةعلميةتعلمدَات

علىيسهلوبكثناهْا،إطكعهستةعلىزلًثمنه

.شثرهماعلىالوقوفالالَارىء

أسالَذهكانواأياالثربللقراءالكمابث!ذاويفدم

)ضاءةفىالجاديننشاركأنإلانستهدفلاوطكبا،

الجديد.الجيلأمامالتنويرطريهقفىأخرىشلمثة

!ال!

فوثأ475

بخقتهلإقيخج

!!أ!أ!!ا!!!!
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